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Pre mier E wa Ko pacz 
z wi zy tą w Ol sztyn ku
Na zap ro sze nie Pre ze sa Za rzą du Miej sko-Gmin ne go Związ ku

O chot ni czych Stra ży Po żar nych RP w Ol sztyn ku dru ha Ar tu ra

Wroch ny 27 paź dzier ni ka ro bo czą wi zy tę w na szym mieś cie

zło ży ła Pre mier E wa Ko pacz. Pa ni Pre mier spot ka ła się ze

stra ża ka mi-o chot ni ka mi o raz ra tow ni ka mi me dycz ny mi, któ rzy

licz nie przy by li do ol szty nec kiej straż ni cy.

Więcej na stronie 3.

A U NAS JESIEŃ...A U NAS JESIEŃ...

fot. Maciej Obrębski
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Wie lo let nim o pie ku nem
stac ji ze stro ny nie miec kiej
był U ve Kus chel – Ho no ro -
wy Ob y wa tel Ol sztyn ka, a w
Ol sztyn ku śp. Hen ryk Szpan -
ka – „Zas łu żo ny dla Ol sztyn -
ka”. Dłu go let nim pra cow ni -
kiem stac ji by ła Mał go rza ta
Bu ja no wicz. 

Ob ec nie stac ja dzia ła przy
ol szty nec kim MOPS-ie dzię ki
wspar ciu Sto wa rzy sze nia Jo -
an ni ci Dzie ło Po mo cy i Jo -
han ni ter-Un fall-Hil fe e.V. z
Nie miec. Ko or dy na to rem
jest dr Chris tian Me yl - Prze -
wod ni czą cy To wa rzys twa
Wspie ra nia Stac ji Jo an ni tów
w Pru sach Wschod nich. Za
swo ją dzia łal ność na rzecz
Ol sztyn ka i je go miesz kań -
ców Chris tian Me yl zos tał
wy róż nio ny zasz czyt nym ty -
tu łem Ho no ro we go Ob y wa -
te la Ol sztyn ka. 

Nie o ce nio ną po moc
świad czy doś wiad czo na pie -
lęg niar ka E wa Mącz ka. Stac -
ja słu ży przed e wszys tkim o -
so bom star szym, scho ro wa -
nym, nie peł nos praw nym i
cier pią cym. Za da nia stac ji
re a li zo wa ne są nie od płat nie
pop rzez o pie kę me dycz ną,
pie lęg na cyj no-hi gie nicz ną,
re ha bi li tac ję, o pie kę nad
cho ry mi, star szy mi i nie peł -
nos praw ny mi w do mu cho re go. 

Z o kaz ji ju bi leu szu Bur -
mistrz Ol sztyn ka Ar tur
Wroch na na rę ce E wy Mącz -
ki i dra Chrys tia na Me y la
zło żył ser decz ne po dzię ko -
wa nia i gra tu lac je. Wy so ko
o ce nił do tych cza so wą dzia -
łal ność stac ji i wszys tkim ży -
czył, a że by na dal wspie ra ła
ol szty nec ką służ bę zdro wia i
wzbo ga ca ła pra cę soc jal ną. 

Rów no leg le ob cho dzo ny jest przez Koś -
ciół Ka to lic ki w Pol sce Dzień Pa pies ki, przy -
pa da ją cy w każ dą nie dzie lę pop rze dza ją cą
rocz ni cę wy bo ru Ka ro la Woj ty ły na pa pie ża. 

16 paź dzier ni ka 1978 ro ku Ar cy bis kup
Kra kow ski kar dy nał Ka rol Woj ty ła, ja ko pier -
wszy kar dy nał z Pol ski, jak rów nież pier wszy
po 455 la tach bis kup Rzy mu nie bę dą cy
Wło chem, zos tał wyb ra ny pa pie żem i przyb -
rał i mię Ja na Paw ła II.

Ten szcze gól ny dzień zos tał us ta no wio ny
świę tem przez Sejm RP w dniu 27 lip ca
2005 ro ku – jak stwier dzo no w uch wa le – w
hoł dzie naj więk sze mu au to ry te to wi XX wie -

ku, czło wie ko wi, któ ry się ga jąc do źró deł
chrześ ci jań stwa u czył nas so li dar noś ci, od wa -
gi i po ko ry.

W Ol sztyn ku przed sta wi cie le władz sa mo -
rzą do wych - Bur mistrz Ol sztyn ka Ar tur
Wroch na o raz Prze wod ni czą cy Ko mis j i
Spraw Spo łecz nych Ra dy Miej skiej An drzej
Woj da ucz ci li ten szcze gól ny dzień skła da jąc
kwia ty przed pom ni kiem pa pie ża Po la ka u sy -
tu o wa nym przy koś cie le NSPJ o raz przy ob e -
lis ku zu pa mięt nia ją cym po byt ks. Ka ro la
Woj ty ły na ol szty nec kim dwor cu, kie dy je chał
do War sza wy po no mi nac ję bis ku pią.

W spot ka niu u czes tni czył Mar sza łek Wo je -
wó dztwa War miń sko-Ma zur skie go Ja cek
Pro tas o raz przed sta wi cie le władz OSP z na -
sze go wo je wó dztwa.

Sze fo wa rzą du o so biś cie chcia ła za poz nać
się z dzia łal noś cią służb ra tow ni czych w te re -
nie - ich do ko na nia mi, a le i prob le ma mi. Kie -
dy mó wi się o bez pie czeń stwie, na pier -
wszym miej scu sta wia się stra ża ków i tych,
któ rzy ra tu ją ży cie – pod kreś li ła.

Pre mier E wa Ko pacz wspom nia ła o blis ko
120-let niej his to rii OSP w Ol sztyn ku. Tyl ko w
tym ro ku ol szty nec cy stra ża cy wy jeż dża li do
150 ak cji ga sze nia po ża rów, ra tow nic twa
dro go we go, wod ne go i e ko lo gicz ne go. Poch -
wa li ła za rów no stra ża ków, jak i wła dze sa mo -
rzą do we, któ re – dzię ki do fi nan so wa niu z U -
nii Eu ro pej skiej i in nych po zys ka nych środ -
ków – wy po sa ży ły jed nos tkę w dwa no we sa -
mo cho dy gaś ni cze, sa mo chód o pe ra cyj ny,
zes taw do ra tow nic twa wod ne go o raz in ny
niez będ ny sprzęt do pro wa dze nia dzia łań ra -
tow ni czo-gaś ni czych.

Pre mier spot ka ła się ze stra ża ka mi-o chot -
ni ka mi, a by po roz ma wiać o zmia nach us ta -
wo wych, któ re zag wa ran to wa ły by im za si łek
cho ro bo wy w ra zie wy pad ku w ak cji ra tow ni -
czej, czy pod czas ćwi czeń. Ob ec nie czło nek
o chot ni czej stra ży po żar nej, bez u mo wy o
pra cę jest poz ba wio ny świad czeń przez ok res
cho ro by i re ha bi li tac ji. Stra ża cy są je dy nie u -
bez pie cza ni przez sa mo rząd gmi ny.– Ni cze -
go nie ob ie cu ję, a le u mó wi łam się ze stra ża -
ka mi, że po roz ma wia my o tym w War sza wie
i roz wa żę ich ar gu men ty – zaz na czy ła.

Na za koń cze nie te go wy jąt ko we go spot ka -
nia Pre mier E wa Ko pacz ot rzy ma ła od Bur -
mis trza Ar tu ra Wroch ny bu kiet czer wo nych
róż, sta tu et kę a nio ła z miej sco wej hu ty szkła
o raz słyn ne ol szty nec kie ja go dzian ki. Ko -
men dant OSP w Ol sztyn ku Sta nis ław Pi sar -
ski prze ka zał ręcz nie wy ko na ną pa miąt ko wą
tab li cę. Pa ni Pre mier ob ie ca ła, że pos ta ra się
jesz cze raz przy je chać do Ol sztyn ka, o któ -
rym sły sza ła wie le dob re go.

Pre mier E wa Ko pacz z wi zy tą w Ol sztyn ku
Na zap ro sze nie Pre ze sa Za rzą du Miej sko-Gmin ne go Związ ku O chot ni czych

Stra ży Po żar nych RP w Ol sztyn ku dru ha Ar tu ra Wroch ny 27 paź dzier ni ka ro bo czą
wi zy tę w na szym mieś cie zło ży ła Pre mier E wa Ko pacz. Pa ni Pre mier spot ka ła się ze
stra ża ka mi-o chot ni ka mi o raz ra tow ni ka mi me dycz ny mi, któ rzy licz nie przy by li do
ol szty nec kiej straż ni cy.

20 lat Stac ji Soc jal nej Jo an ni tów
14 paź dzier ni ka od by ło się spot ka nie o ko licz noś cio -

we z o kaz ji 20. rocz ni cy pow sta nia Stac ji Soc jal nej Jo -
an ni tów w Ol sztyn ku. Stac ja zos ta ła ot war ta 22 paź -
dzier ni ka 1994 r. wsku tek po ro zu mień za war tych z Jo -
han ni ter-Un fall-Hil fe e.V. z Nie miec. Od sa me go po cząt -
ku zna laz ła swo ją sie dzi bę w Miej skim Oś rod ku Po mo -
cy Spo łecz nej w Ol sztyn ku. 

W pub li kac ji po ka za no
naj bar dziej is tot ne zmia ny
ja kie zasz ły w gmi nie Ol szty -
nek w cią gu 10 lat od wej -
ścia Pol ski do U nii Eu ro pej -
skiej. Za chę ca my do lek tu ry
dos tęp nej w for mie e lek tro -
nicz nej na stro nie: http://ol -
szty nek.pl/ak tu al nosc-1246-
u ka za la_sie_pub li kac ja_gmi -
na_ol szty nek.html.

U ka za ła się pub li kac ja 
„GMI NA OL SZTY NEK W U NII EU RO PEJ SKIEJ”

36. rocz ni ca wy bo ru Ka ro la Woj ty ły na pa pie ża
16 paź dzier ni ka ob cho dzo ny jest Dzień Pa pie ża św. Ja na Paw ła II – świę to

us ta no wio ne przez Sejm Rze czy pos po li tej Pol skiej w hoł dzie pa pie żo wi – Po la ko wi,
św. Ja no wi Paw ło wi II.

WIEŚCI Z MAGISTRATU
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W ro dzin nej at mos fe rze dzie ci i do roś li
u czes tni czy li w wie lu kon kur sach poś wię co -
nych te ma ty ce ziem nia ka. Du żą at rak cją dla
naj młod szych był po kaz sprzę tu OSP Wap le -
wo o raz moż li wość prze jaż dżki wo zem stra żac kim.

Prog ram ar tys tycz ny przy go to wa li nau czy -
cie le i pra cow ni cy Zes po łu Szkol no-Przed -
szkol ne go w Wap le wie.

Było wie le przys ma ków m.in.: pie czo ne
ziem nia ki pros to z og nis ka, plac ki ziem nia -
cza ne o raz ziem nia ki z par ni ka. Wiel kim po -
wo dze niem cie szy ły się - go rą cy żu rek o raz
bi gos przy rzą dzo ne przez pra cow ni ków szko -
ły w Wap le wie.

Naj bar dziej wy cze ki wa nyo roz strzyg nie cia
kon kur su na „Naj pięk niej szą po ses ję so łec twa

Wap le wo”. Wszys tkich u czes tni ków u ho no ro -
wa no pa miąt ko wy mi dyp lo ma mi o raz nag ro -
da mi rze czo wy mi, któ re wrę czy li - bur mistrz
Ar tur Wroch na i prze wod ni czą cy ra dy miej -
skiej Je rzy Gło wacz. Wy róż nie nia ot rzy ma li:
Da nu ta i To masz Na chaj, Da nu ta i Krzysz tof
Jab ło now scy, Sła wo mi ra i Ja ros ław Ka ła pus,
Ma rze na i Ma rek Szczyg lak, Ce li na i Je rzy
Ob u cho wicz, I re na i Jan Pod lew scy, Ma rio la
i Mi ros ław Szos tek, Krys ty na Ma kow ska, Da -
nu ta i Mi ros ław Król, Ma rio la i An drzej Ma -
kow scy. Nag ro dy sfi nan so wa no z fun du szu
so łec kie go. 

Or ga ni za to rzy ser decz nie dzię ku ją dru -
hom OSP w Wap le wie, pra cow ni kom Zes po -
łu Szkol no-Przed szkol ne go w Wap le wie o raz
wszys tkim miesz kań com so łec twa za an ga żo -
wa nym w przy go to wa nie im pre zy.

Fes tyn sfi nan so wa no z fun du szu so łec kie -
go o raz dzię ki wspar ciu spon so rów. Spec jal -
ne po dzię ko wa nia na le żą się: Zak ła do wi Rol -
ne mu „KOZ DRYK-Wap le wo” Sp. z o.o., Jac -
ko wi Ros tkow skie mu o raz Ma rian nie i Sta -
nis ła wo wi Dom żal skim.

Ka rol Kij kow ski

14 paź dzier ni ka Bur mistrz Ol sztyn ka Ar -
tur Wroch na spot kał się z dy rek to ra mi o raz
nau czy cie la mi, któ rym przyz nał do rocz ne
nag ro dy z o kaz ji świę ta pol skiej oś wia ty –
Dnia E du kac ji Na ro do wej.

Wszys tkim po dzię ko wał za kształ ce nie i
wy cho wywa nie mło de go po ko le nia miesz -
kań ców na szej gmi ny. 

Szcze gól ne sło wa uz na nia skie ro wał do
wy róż nio nych Nag ro dą Bur mis trza Ol sztyn -
ka. W tym ro ku ot rzy ma ją ją:

Ma ria Saw czuk – wi ce dy rek tor Szko ły
Pod sta wo wej w Ol sztyn ku, Jus ty na Dąb row -
ska – nau czy ciel Szko ły Pod sta wo wej w Ol -
sztyn ku, Mał go rza ta Przy bu łow ska – nau czy -

ciel Gim naz jum im. Nob lis tów Pol skich w Ol -
sztyn ku, Han na Płos ka – nau czy ciel Przed -
szko la Miej skie go w Ol sztyn ku, Be a ta Jas -
trzę bow ska – nau czy ciel Przed szko la Miej -
skie go w Ol sztyn ku, Mi chał Grzesz czak –
nau czy ciel Gim naz jum im. Nob lis tów Pol -
skich w Ol sztyn ku i Piotr Ko lek – nau czy ciel
Zes po łu Szkol no-Przed szkol ne go w Wap le wie.

10 paź dzier ni ka, pod czas Wo je wó dzkich
Ob cho dów Dnia E du kac ji Na ro do wej w Ol -
szty nie, Me da lem Ko mis ji E du kac ji Na ro do -
wej zos ta ła u ho no ro wa na Gra ży na No wac ka
– wi ce dy rek tor Przed szko la Miej skie go w Ol -
sztyn ku.

Wy da rze nie pod naz wą
„Cit tas low Sun da y 2014” za -
goś ci ło w Ol sztyn ku już po
raz dru gi. Na sze mias to na le -
ży do sto wa rzy sze nia od paź -
dzier ni ka 2012 ro ku.

Dzień ten ma za za da nie
e du kac ję, in teg rac ję o raz
pod no sze nie świa do moś ci i
wie dzy do ty czą cej róż nych
za gad nień zwią za nych z te -
ma ty ką Cit tas low w lo kal -
nych spo łecz noś ciach. Us ta -
no wio ny zos tał przez Mię -
dzy na ro do we Sto wa rzy sze -
nie Cit tas low, w ce lu sze rze -
nia in for mac ji o rze czy wis -
toś ci i i de i by cia Cit tas low na
ca łym świe cie. 

W Ol sztyn ku pier wszym
dzia ła niem był hap pe ning, w
któ rym bar wny dzie cię cy ko -
ro wód, ucz nio wie dzie się ciu
klas nau cza nia po cząt ko we -
go, u for mo wał na ryn ku og -
rom ne go śli ma ka Cit tas low.
Głów ne u ro czys toś ci od by ły
się w sa li wi do wis ko wej Gim -
naz jum im. Nob lis tów Pol -
skich w Ol sztyn ku.

Bur mistrz Ar tur Wroch na
pod czas ot war cia po wi tał
wszys tkich przy by łych goś ci
o raz u czes tni ków. W swo im
wys tą pie niu bur mistrz pod -
kreś lił zna cze nie i de i Cit tas -
low dla Ol sztyn ka o raz po -
dzię ko wał or ga ni za to rom i
wszys tkim za an ga żo wa nym
w przy go to wa nie świę ta.

Po o fic jal nym roz po czę -
ciu z u dzia łem bur mis trza,
rad nych i przed sta wi cie li oś -
wia ty, na sce nie swo je u mie -
jęt noś ci mu zycz ne zap re zen -
to wa li zgro ma dzo nej pub licz -
noś ci mło dzi ar tyś ci u czą cy
się w ol szty nec kiej fi lii szko ły
mu zycz nej. Wys tą pi ły: A lek -
san dra Woź nic ka – wio lon -
cze la, Na dia Bis kup ska – gi -
ta ra, Wik to ria Zych – ksy lo -
fon, Syl wia Kru szew ska –
wio lon cze la, A lic ja O rent –
gi ta ra, Zes pół per ku syj ny
o raz trio sak so fo no we w
skła dzie: Mo ni ka Ma li now -
ska, Pat ryc ja Ru cha ła i Zu -
zan na Pie cza ra.

Nie wąt pli wą oz do bą kon -
cer tu był wys tęp zna ne go i
ce nio ne go na świe cie lau re a -
ta wie lu pres ti żo wych mię -
dzy na ro do wych nag ród - wir -
tu o za trąb ki Mi cha ła Ty rań -
skie go, któ re mu a kom pa nio -
wa ła na for te pia nie Na ta ly a
Kly ko va.

Or ga ni za to rzy o raz bur -
mistrz Ol sztyn ka prag ną ser -
decz nie po dzię ko wać Po wia -
to wej Szko le Mu zycz nej I
Stop nia, Miej skie mu Do mo -
wi Kul tu ry w Ol sztyn ku, dy -
rek to rom szkół, nau czy cie -
lom o raz ucz niom za za an -
ga żo wa nie i po moc w or ga -
ni zac ji przed sięw zię cia. 

Ka rol Kij kow ski

„Świę to pie czo ne go ziem nia ka” i roz wią za nie kon kur su 
na „Naj pięk niej szą po ses ję so łec twa Wap le wo”

4 paź dzier ni ka w Wap le wie po raz trze ci zor ga ni zo wa ny zos tał fes tyn „Świę to
pie czo ne go ziem nia ka”. Or ga ni za to ra mi im pre zy by ły - O chot ni cza Straż Po żar na
w Wap le wie o raz ra da so łec ka. 

Świa to wy Dzień Miast Dob re go Ży cia 
Cit tas low w Ol sztyn ku

Na prze ło mie wrześ nia i paź dzier ni ka w po nad 189
mias tach z 29 kra jów z ca łe go świa ta od by wa ją się ob -
cho dy Dnia Miast Dob re go Ży cia Cit tas low.

Nag ro dy Bur mis trza Ol sztyn ka 
z o kaz ji Dnia E du kac ji Na ro do wej
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Punkt In for mac ji Tu rys tycz nej 
w Ol sztyn ku od zna czo ny Cer ty fi ka tem
25 wrześ nia pod czas II e dyc ji Tar gów Tu rys tycz nych A re na To u rism Po land w Os tró dzie

od by ła się u ro czys tość pod su mo wu ją ca pro jekt „Cer ty fi ko wa nie In for mac ji Tu rys tycz nych
Wo je wó dztwa War miń sko – Ma zur skie go”.

W pro jek cie u czes tni czy ło 36 pun któw in for mac ji tu rys tycz nych z ca łe go wo je wó dztwa. In -
for mac ja tu rys tycz na w Ol sztyn ku zos ta ła o ce nio na na po zio mie dwóch gwiaz dek, na czte ry
moż li we do zdo by cia.

Punkt In for mac ji Tu rys tycz nej w Ol sztyn ku bę dzie mógł pos łu gi wać się u zys ka nym cer ty fi -
ka tem do koń ca wrześ nia 2016 ro ku.

Ka rol Kij kow ski

W tym pres ti żo wym kon kur sie te -
ren in wes ty cyj ny zgło szo ny przez na -
szą gmi nę za jął I miej sce w wo je wó -
dztwie war miń sko-ma zur skim.

Kon kur su „Grunt na me dal” jest
or ga ni zo wa ny od 2005 ro ku przez

PA IiIZ wspól nie z u rzę da mi mar szał -
kow ski mi o raz cen tra mi ob słu gi in -
wes to ra. Ho no ro wy pat ro nat nad
kon kur sem ob jął Wi cep re mier Ja -
nusz Pie cho ciń ski, Mi nis ter Gos po -
dar ki o raz Zwią zek Wo je wództw Rze -

czy pos po li tej Pol skiej. Pat ro nem me -
dial nym kon kur su jest Dzien nik Ga -
ze ta Praw na.

Ce lem kon kur su był wy bór naj lep -
szych te re nów in wes ty cyj nych w
posz cze gól nych wo je wó dztwach o raz
pro mo wa nie ich wśród in wes to rów
kra jo wych i zag ra nicz nych. U dział w
kon kur sie był bez płat ny, dzię ki cze -
mu gmi ny ot rzy ma ły wy jąt ko wą moż -
li wość pro moc ji i po zys ka nia no wych
in wes to rów. Naj lep sze zgło szo ne te -
re ny zos ta ną w pier wszej ko lej noś ci
re ko men do wa ne przez PA IiIZ in wes -
to rom zag ra nicz nym pla nu ją cym roz -
po czę cie lub roz sze rze nie dzia łal noś -
ci gos po dar czej w Pol sce. Zwy cięz cy
kon kur su mo gą też u ży wać lo go
„Grunt na me dal” 2014 na wszys -
tkich ma te ria łach pro mo cyj nych.

Zasz czyt ną sta tu et kę o raz pa miąt -
ko wy dyp lom z rąk wi cep re mie ra Ja -
nu sza Pie cho ciń skie go na u ro czys tej
ga li od eb rał rep re zen tu ją cy na szą
gmi nę Bur mistrz Ol sztyn ka Ar tur
Wroch na. 

W pier wszym e ta pie te go rocz nej
e dyc ji kon kur su wo je wó dztwo war -
miń sko-ma zur skie rep re zen to wa ło 8
sa mo rzą dów zgła sza jąc łącz nie 13 te -
re nów in wes ty cyj nych. Wśród u bie -
ga ją cych się o ten ty tuł zna laz ły się

mias ta: El bląg, Mrągowo, Szczytno,
gmi ny: Mły na ry, Li dzbark, Dy wi ty,
Olsztynek oraz Sta ros two Po wia to we
w El blą gu.

Zap re zen to wa ny przez na szą gmi -
nę grunt to ob szar o po wierz chni po -
nad 38 ha w bez poś red nim są sie -
dztwie miej sco woś ci A me ry ka. Pre -
zen tac ja zos ta ła przy go to wa na i
przed sta wio na ko mis ji przez Ka ro la
Kij kow skie go i A da ma Kor gu la, pra -
cow ni ków U rzę du Miej skie go w Ol -
sztyn ku.

Dla lau re a tów kon kur su zwy cięs -
two oz na cza za tem pro moc ję te re nu
in wes ty cyj ne go i więk szą szan sę na
przy ciąg nię cie in wes tyc ji zag ra nicz -
nych do gmi ny. Gmi na po sze rza
rów nież wie dzę nt. pre fe ren cji in wes -
to rów, co przek ła da się na lep sze
przy go to wa nie te re nów pod przysz łe
in wes tyc je. Fi na liś ci mo gą li czyć na
więk sze za in te re so wa nie in wes to rów
zgła sza ją cych się do PA IiIZ lub je go
re gio nal nych par tne rów – cen trów
ob słu gi in wes to ra. 

Zwy cięs ką dział ką z na szej gmi ny
po waż nie za in te re so wa na jest du ża
fir ma, któ ra chcę wy bu do wać na niej
fab ry kę. 

No wa ka ret ka w ol szty nec kim Cen trum Zdro wia
17 paź dzier ni ka br., do ko na no u ro czys te go prze ka za nia no wej ka ret ki po go to wia dla

zes po łu ra tow nic twa me dycz ne go Gmin ne go Cen trum Zdro wia w Ol sztyn ku.
Spec ja lis tycz ny po jazd mar ki Re nault ku pio ny zos tał za blis ko 307 000 zł, z cze go

120 000 zł sfi nan so wa ne zos ta ło z bu dże tu gmi ny, po zos ta ła część po cho dzi ła z fun du -
szów Gmin ne go Cen trum Zdro wia. 

No wy am bu lans zos tał wy po sa żo ny w naj now szej ge ne rac ji sprzęt me dycz ny, w tym w
spec ja lis tycz ny sprzęt do nie sie nia posz ko do wa nym pier wszej po mo cy. 

W prze ka za niu u czes tni czy li Bur mistrz Ol sztyn ka Ar tur Wroch na, rad ni ra dy miej skiej,
Dy rek tor Gmin ne go Cen trum Zdro wia Zes po łu Pub licz nych Zak ła dów O pie ki Zdro wot -
nej w Ol sztyn ku Do ro ta Grusz czyń ska o raz pra cow ni cy przy chod ni. Ka ret kę poś wie cił ks.
dzie kan Sta nis ław Piet kie wicz. 

Poś wię ce nie po jaz du pop rze dzi ła msza św. od pra wio na przez ks. dzie ka na w koś cie le
NSPJ w Ol sztyn ku. U ro czys tość uś wiet nił wys tęp ol szty nec kie go chó ru Ar te del Can to.

Ka rol Kij kow ski

Roz strzyg nię cie Kon kur su E ko-Li der War mii i Ma zur 2014
28 paź dzier ni ka na u ro czys tej ga li w Ol szty nie pod su mo wa no te go rocz ną e dyc ję kon kur su E ko-Li der War mii i

Ma zur 2014, któ ry zor ga ni zo wał Wo je wó dzki Fun dusz Och ro ny Śro do wis ka i Gos po dar ki Wod nej w Ol szty nie.
Do kon kur su zgło si ło się blis ko 70 o sób, któ re w os tat nich czte rech la tach wy jąt ko wo an ga żo wa ły się w dzia ła nia
zwią za ne z och ro ną śro do wis ka na sze go wo je wó dztwa. Wy róż nia nie tych o sób ma po wo do wać wzrost świa do -
moś ci e ko lo gicz nej miesz kań ców War mii i Ma zur.

Do kon kur su zgło szo no Bur mis trza Ol sztyn ka Ar tu ra Wroch nę, któ ry zos tał wy róż nio ny dyp lo mem w ka te go rii
sa mo rzą dów.  W imieniu burmistrza wyróżnienie odebrała Beata Pieniak - sekretarz urzędu miejskiego.

Gmi na Ol szty nek naj lep sza w kon kur sie 
„Grunt na me dal” 2014

27 paź dzier ni ka br., w War sza wie od by ła się u ro czys ta ga la zor -
ga ni zo wa na przez Pol ską A gen cję In for mac ji i In wes tyc ji Zag ra nicz -
nych S.A. (PA IiIZ), na któ rej wrę czo no nag ro dy w VI e dyc ji O gól no -
pol skie go Kon kur su „Grunt na me dal” 2014. 
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WIEŚCI Z MAGISTRATU

BUR MISTRZ OL SZTYN KA 
og ła sza pier wsze prze tar gi us tne nie og ra ni czo ne w spra wie sprze da ży dzia -

łek za bu do wa nych dom ka mi let nis ko wy mi:

1. Dział ka za bu do wa na dwo ma dom ka mi let nis ko wy mi, oz na czo na nr
8/59, o pow. 1,0830 ha, po ło żo na w ob rę bie Zą bie gm. Ol szty nek woj. war -
miń sko-ma zur skie, KW OL1O/00051944/4. Nie ru cho mość sta no wi włas -
ność gmi ny Ol szty nek. Ce na wy wo ław cza nie ru cho moś ci sta no wi kwo tę 565
000,00 zł (słow nie: pięć set sześ ćdzie siąt pięć ty się cy zło tych).

Wa run kiem przys tą pie nia do prze tar gu jest wpła ce nie wa dium, go tów ką
lub prze le wem, w wy so koś ci 56 000,00 zł (słow nie: pięć dzie siąt sześć ty się cy
zło tych), naj póź niej w dniu 18.12.2014 r., na kon to U rzę du Miej skie go
w Ol sztyn ku nr 33 8823 0007 2001 0000 0169 0003
w Ban ku Spół dziel czym w Ol sztyn ku (za dzień wpła ty uz na je się dzień wpły wu
środ ków fi nan so wych na kon to U rzę du – uz na nie kon ta).

Dla przed mio to wej nie ru cho moś ci brak jest ob o wią zu ją ce go pla nu za gos -
po da ro wa nia przes trzen ne go. Nie ru cho mość po ło żo na jest w pob li żu je zio ra
Łań skie go, na te re nie by łe go oś rod ka wy po czyn ko we go Ry ba czów ka. 

Bu dyn ki są w złym sta nie tech nicz nym. Moż na je ob ej rzeć w dniu
15.12.2014 r. od 1200 do 1230.

Zły stan tech nicz ny sie ci (e ner ge tycz na, wod na, szam bo).
Prze targ od bę dzie się 23 grud nia 2014 r. o godz. 1000 w sie dzi bie U rzę du

Miej skie go w Ol sztyn ku ul. Ra tusz 1, pok. nr 1.
2. Dział ka za bu do wa na dom kiem let nis ko wym, oz na czo na nr 8/60, o

pow. 1,2014 ha, po ło żo na w ob rę bie Zą bie gm. Ol szty nek woj. war miń sko-
ma zur skie, KW OL1O/00051944/4. Nie ru cho mość sta no wi włas ność Gmi -
ny Ol szty nek. Ce na wy wo ław cza nie ru cho moś ci sta no wi kwo tę 545 000,00 zł
(słow nie: pięć set czter dzieś ci pięć ty się cy zło tych).

Wa run kiem przys tą pie nia do prze tar gu jest wpła ce nie wa dium, go tów ką
lub prze le wem w wy so koś ci 54 000,00 zł (słow nie: pięć dzie siąt czte ry ty sią cy
zło tych), naj póź niej w dniu 18.12.2014 r., na kon to U rzę du Miej skie go
w Ol sztyn ku nr 33 8823 0007 2001 0000 0169 0003
w Ban ku Spół dziel czym w Ol sztyn ku (za dzień wpła ty uz na je się dzień wpły wu
środ ków fi nan so wych na kon to U rzę du – uz na nie kon ta).

Dla przed mio to wej nie ru cho moś ci brak jest ob o wią zu ją ce go pla nu za gos -
po da ro wa nia przes trzen ne go. Nie ru cho mość po ło żo na jest w pob li żu je zio ra
Łań skie go, na te re nie by łe go oś rod ka wy po czyn ko we go Ry ba czów ka. 

Bu dy nek jest w złym sta nie tech nicz nym. Moż na go ob ej rzeć w dniu
15.12.2014 r. od 1200 do 1230.

Zły stan tech nicz ny sie ci (e ner ge tycz na, wod na, szam bo).
Prze targ od bę dzie się 23 grud nia 2014 r. o godz. 1020 w sie dzi bie U rzę du

Miej skie go w Ol sztyn ku ul. Ra tusz 1, pok. nr 1.
3. Dział ka za bu do wa na trze ma dom ka mi let nis ko wy mi, oz na czo na nr

8/63, o pow. 0,9069 ha, po ło żo na w ob rę bie Zą bie gm. Ol szty nek woj. war -
miń sko-ma zur skie, KW OL1O/00051944/4. Nie ru cho mość sta no wi włas -
ność Gmi ny Ol szty nek. Ce na wy wo ław cza nie ru cho moś ci sta no wi kwo tę 550
000,00 zł (słow nie: pięć set pięć dzie siąt ty się cy zło tych).

Wa run kiem przys tą pie nia do prze tar gu jest wpła ce nie wa dium, go tów ką
lub prze le wem, w wy so koś ci 55 000,00 zł (słow nie: pięć dzie siąt pięć ty się cy
zło tych), naj póź niej w dniu 18.12.2014 r. na kon to U rzę du Miej skie go w Ol -
sztyn ku nr 33 8823 0007 2001 0000 0169 0003
w Ban ku Spół dziel czym w Ol sztyn ku (za dzień wpła ty uz na je się dzień wpły wu
środ ków fi nan so wych na kon to U rzę du – uz na nie kon ta).

Dla przed mio to wej nie ru cho moś ci brak jest ob o wią zu ją ce go pla nu za gos -
po da ro wa nia przes trzen ne go. Nie ru cho mość po ło żo na jest w pob li żu je zio ra

Łań skie go, na te re nie by łe go oś rod ka wy po czyn ko we go Ry ba czów ka. 
Bu dyn ki są w złym sta nie tech nicz nym. Moż na je ob ej rzeć w dniu

15.12.2014 r. od 1200 do 1230.
Zły stan tech nicz ny sie ci (e ner ge tycz na, wod na, szam bo).
Prze targ od bę dzie się 23 grud nia 2014 r. o godz. 1040 w sie dzi bie U rzę du

Miej skie go w Ol sztyn ku ul. Ra tusz 1, pok. nr 1.
Wpła co ne wa dium na prze targ:
- za li czo ne zos ta nie na po czet ce ny na by cia nie ru cho moś ci, je że li o so ba

wpła ca ją ca wyg ra prze targ,
- nie pod le ga zwro to wi je że li o so ba, któ ra wyg ra prze targ od stą pi od za -

war cia ak tu no ta rial ne go,
- zos ta nie zwró co ne, je że li o so ba wpła ca ją ca nie wyg ra prze tar gu.
W przy pad ku wspól noś ci us ta wo wej, wa dium na prze targ po win no byś

wpła co ne przez ob u mał żon ków. Po nad to wy ma ga na jest ob ec ność ob oj ga
mał żon ków na prze tar gu lub zwyk łe peł no moc nic two u dzie lo ne w zwyk łej for -
mie przez nie o bec ne go mał żon ka do wnie sie nia wa dium, u czes tnic twa w
prze tar gu w je go i mie niu i skła da nia oś wiad czeń zwią za nych z u dzia łem w
prze tar gu. 

O so ba praw na przys tę pu ją ca do prze tar gu win na być rep re zen to wa na
przez up raw nio ne go przed sta wi cie la lub przez peł no moc ni ka właś ci wie u mo -
co wa ne go. U zys ka na w prze tar gu ce na nie ru cho moś ci płat na jest jed no ra zo -
wo przed pod pi sa niem u mo wy no ta rial nej.

Bur mistrz Ol sztyn ka mo że od wo łać og ło szo ny prze targ z u za sad nio nej
przy czy ny.

Og ło sze nie o prze tar gu po da je się do pub licz nej wia do moś ci pop rzez wy -
wie sze nie na tab li cach og ło szeń w sie dzi bie U rzę du Miej skie go w Ol sztyn ku
o raz na stro nach in ter ne to wych U rzę du.

Bliż sze in for mac je moż na u zys kać w U rzę dzie Miej skim w Ol sztyn ku w Re -
fe ra cie Gos po dar ki Nie ru cho moś cia mi pok. nr 16 lub pod nr tel.  89 519 54
85 i 89 519 54 86.

Bur mistrz Ol sztyn ka
Ar tur Wroch na

Żo nie He le nie, dzie ciom, wnu kom i wszys tkim blis kim
głę bo kie wy ra zy współ czu cia

z po wo du śmier ci
Ja na Wen cła wa (1925-2014)

– u ho no ro wa ne go ty tu łem „Zas łu żo ny dla Ol sztyn ka”.

Żoł nie rza Woj ska Pol skie go, któ ry brał u dział w krwa wych wal kach
o wyz wo le nie na szej Oj czyz ny. Peł nił wie le fun kcji spo łecz nych: przez
blis ko 20 lat był soł ty sem Je mio ło wa, rad nym Gro ma dzkiej Ra dy
Na ro do wej o raz Ra dy Gmi ny w Ol sztyn ku o raz Pre ze sem Związ ku
Kom ba tan tów Rze czy pos po li tej Pol skiej i By łych Więź niów Po li tycz -
nych – Ko ła w Ol sztyn ku. Był niez wyk le za an ga żo wa ny w ży cie spo -
łecz no-gos po dar cze gmi ny Ol szty nek. Je go pos tać na zaw sze ut rwa li ła
się w na szych ser cach i za pi sa ła na kar tach his to rii Ol sztyn ka.

Prze wod ni czą cy Ra dy Miej skiej
/-/ Je rzy Gło wacz

Bur mistrz Ol sztyn ka w Ol sztyn ku
/-/ Ar tur Wroch na
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Do Li po wa Kur kow skie go pro wa -
dzi wie le dróg. Naj łat wiej do je chać z
Ol sztyn ka dro gą as fal to wą nr 603 do
Sel wy, tu na le ży skrę cić w pra wo,
skąd zmie rza rów nież as fal to wa dro -
ga do sa mej wios ki. Przez Ły nę, Wól -
kę Or łow ską, Ma ró zek, Li po wo
wiódł sta ry trakt, częś cio wo bru ko wa -
ny, z Ni dzi cy. In ne dro gi pro wa dzą z
Brzeź na Łyń skie go, Ku rek, Bo lejn.

Wschod nie te re ny ob ec nej gmi ny
Ol szty nek to daw ne pog ra nicz ne zie -
mie prus kich ple mion Ga lin dów i Sa -
si nów. By ły to rów nież świę te miej -
sca o raz prus kie po la cmen ta rzo we.
Pru so wie wie rzy li, że po śmier ci ich
du sze naj pierw węd ro wa ły do świę -
tych je zior i rzek, a by się o czyś cić z
grze chów. Póź niej szu ka ły schro nie -
nia – du sze ko biet w li pach, a du sze
męż czyzn w dę bach. Z te go wzglę du
li py i dę by o ta cza no og rom ną czcią i
nie wol no ich by ło wy ci nać. O ko li ce
Li po wa Kur kow skie go po ras ta ły od
wie ków la sa mi li po wy mi i by ło to też
miej sce świę te, na co wska zu je naz -
wa wios ki. Pru so wie z ple mie nia Sa -

si nów i Ga lin dów wie rzy li w wie lu bo -
gów, z któ rych naj bar dziej zna nym
by ła bo gi ni u ro dza ju wys tę pu ją ca
pod i mie niem Kur cho, Kur che, Kur -
ko. W Ga lin dii trak to wa no ją ja ko
mat kę bo gów i z te go wzglę du roz wi -
nę ły się róż ne for my kul tu. Trwa łym
sym bo lem te go żeń skie go bós twa by -
ły ga je li po we i ka mien ne po są gi
zwa ne prus ki mi ba ba mi. Z tym bós -
twem ko ja rzo no też ta kie zwie rzę ta
jak: ko zioł, ku ra i wo łek zbo żo wy
(szkod nik nisz czą cy ziar na zbo ża).
Naj waż niej szym miej scem kul tu bo gi -
ni Kur ko (Kur cho, Kur ke) by ły świę te
li po we ga je wo kół Ku rek i Li po wa
Kur kow skie go o raz je zio ro Świę te.

Po stłu mie niu przez Krzy ża ków
os tat nie go pow sta nia prus kie go
(1282r.), te ry to ria Ga lin dii i Sa si nii
zna laz ły się w bez poś red nim wła da -
niu Za ko nu. Ak cja ko lo ni za cyj na
tych ziem za czę ła się w po ło wie XIV
wie ku po us ta le niu gra ni cy z księs -
twa mi ma zo wiec ki mi. W do syć krót -
kim cza sie pow sta ła ca ła sieć zam -
ków, wio sek i mias te czek na wy lud -

nio nych zie miach prus kich. W ko -
mor nic twie ol szty nec kim zak ła da no
też wios ki wy ko rzys tu jąc daw ne prus -
kie po la o sad ni cze. Li po wo Kur kow -
skie lo ko wa no praw do po dob nie na
pra wie prus kim. Wieś zos ta ła znisz -
czo na w ok re sie wo jen pol sko-krzy -
żac kich i do pie ro w 1550 ro ku po -
now nie ot rzy ma ła przy wi lej lo ka cyj ny
na ko rzys tniej szym dla miesz kań ców
pra wie cheł miń skim. Wte dy już prze -
wa ża ła w tych o ko li cach lud ność po -
cho dze nia pol skie go. Z 1610 ro ku
po cho dzi in for mac ja po da na przez
M. To ep pe na, że sąd ziem ski w Ol -
sztyn ku u ka rał A da ma Na pi wo dę z
Li po wa Kur kow skie go za to, że za dał
trzy krwa we ra ny sy no wi swo je go są -
sia da. Mu siał zap ła cić trzy grzyw ny
ja ko ka rę za po peł nio ne czy ny. Na
po cząt ku XVIII wie ku do wios ki na le -
ża ło 40 ła nów zie mi, a le wie lu jej
miesz kań ców trud ni ło się bar tnic -
twem, gdyż to przy no si ło więk sze do -
cho dy niż up ra wa zie mi.

Szko łę za ło żo no w po ło wie XVIII
wie ku, co by ło wy da rze niem niez -
wyk łym w his to rii tej wios ki. W XIX
wie ku wzras ta ła l icz ba do mów i
miesz kań ców. W 1818 ro ku w 24
do mach miesz ka ły 264 o so by, w
1890 ro ku w 53 do mach – 294. W
tym cza sie ho do wa no w Li po wie i
przy leg łych ko lo niach 43 ko nie, 150
sztuk byd ła, 184 ow ce i 114 świń.
Miesz kań cy u żyt ko wa li o ko ło ty sią ca
hek ta rów zie mi i la sów. Pier wsza
woj na świa to wa ob esz ła się łas ka wie
z tą wios ką. Ma sy wojsk ro syj skich,
roz bi tych w o ko li cach Ol sztyn ka, wy -
co fy wa ły się głów nym trak tem na
Swa der ki i Kur ki o mi ja jąc Li po wo. 

Nie wiel kie znisz cze nia zos ta ły
szyb ko od bu do wa ne i w ok re sie mię -
dzy wo jen nym ta ma zur ska wieś prze -
ży wa ła ok res roz kwi tu. Pun ktem cen -
tral nym był du ży staw, po któ rym pły -
wa ły sta da gę si i ka czek, a w u pal ne
let nie dni rów nież gro ma dy dzie ci i
star szych chłop ców. Zi mą po za -
marz nię tej taf li wo dy jeż dżo no na łyż -
wach i san kach. Wo kół sta wu roz ło -
ży ły się za bu do wa nia ma zur skich
chło pów. Mu ro wa ne z czer wo nej

ceg ły do my o raz ma syw ne ob o ry na
ka mien nej pod mu rów ce świad czy ły
o za moż noś ci miej sco wych rol ni ków.
Od świ tu do póź nej no cy tęt ni ło tu taj
ży cie – bar dziej ak tyw ne wios ną i la -
tem, tro chę spo koj niej sze je sie nią i
zi mą. Więk szość ro dzin ut rzy my wa ła
się z pra cy w rol nic twie, a le nie bra -
ko wa ło ro bot ni ków leś nych, rze mieś -
lni ków, ry ba ków o raz pra cow ni ków
naj em nych ży ją cych z pra cy u bo gat -
szych chło pów. Waż ną ro lę od gry wa -
ła w Li po wie szko ła, do któ rej u -
częsz cza ły miej sco we dzie ci. Nau czy -
ciel cie szył się pow szech nym sza cun -
kiem i po wa ża niem. W skle pie moż -
na by ło zro bić niez będ ne za ku py, a
tak że wy pić na miej scu pi wo lub go -
rzał kę i po roz ma wiać z są sia da mi o
co dzien nych prob le mach. In nym
miej scem spot kań by ła kuź nia, gdzie
cze ka jąc na us łu gę dzie lo no się róż -
ny mi ra da mi do ty czą cy mi spraw
tech nicz nych i gos po dar czych.

Na skra ju wios ki, przy bru ko wa nej
sta rej dro dze wio dą cej do Ma róz ka,
pow stał jesz cze w XIX wie ku nie wiel -
ki cmen ta rzyk dla miej sco wej, e wan -
ge lic kiej lud noś ci. Z bie giem lat
cmen tarz po więk szał się i zmie niał
swój wyg ląd. Drew nia ne krzy że zas tą -
pi ły me ta lo we lub ka mien ne. Na mo -
gi łach us ta wio no be to no we nag rob ki
i og ro dzo no je me ta lo wy mi płot ka -
mi. Zbu do wa no też mu ro wa ną kap -
licz kę cmen tar ną na ka mien nej pod -
mu rów ce o raz wy so ką wiej ską
dzwon ni cę z cio sa ne go ka mie nia i
czer wo nej ceg ły. Dzwon swo im
dźwię kiem zwo ły wał miesz kań ców
wios ki i przy leg łych ko lo nii w waż -
nych chwi lach. Do cmen ta rza og ro -
dzo ne go me ta lo wą siat ką wiod ły -fur -
tka i bra ma. Po os tat niej woj nie zos -
tał zam knię ty, cho ciaż od by wa ły się
na nim spo ra dycz ne pog rze by miej -
sco wych Ma zu rów prag ną cych być
po cho wa ny mi przy swo ich blis kich. 
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Li po wo Kur kow skie (Lin den wal de)
Wieś ma low ni czo po ło żo na wśród la sów, na przes my ku po mię dzy

zle wis ka mi rzek Ma róz ki i Ły ny. Na za chod niej stro nie roz cią ga się du -
że je zio ro Ma róz, przez któ re przep ły wa rze ka Ma róz ka. Po wschod -
niej roz ło ży ły się licz ne je zior ka jak per ły na ni za ne na pły ną cą tu taj
rze kę Ły nę: Krzyż, Brzeź no, Mo rze, Kier noz Ma ły i Kier noz Wiel ki.
Naj bli żej, w od leg łoś ci ok. 1 ki lo met ra od Li po wa, znaj du je się je zio ro
Stem bój.

autor Bogumił Kuźniewski
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Reklama

SPRZĘT RTV, SAT, AGD, KOMPUTERY

tel/fax 519 29 50, 
519 13 87, Olsztynek,

ul. Krótka 2

NAPRAWA

- telewizory

- komputery, laptopy 

Ko lej ne re fe ra ty wyg ło si li: prof. dr hab. Ja nusz
Ja siń ski („Mron go wiusz wo bec Prus i Pol ski”),
prof. dr hab. Nor bert Kas pa rek („Ro la Mron go -
wiu sza i Gi ze wiu sza w kształ to wa niu pol skiej myś li
po li tycz nej”), prof. dr hab. An drzej Szmyt („Mron -
go wiusz a Krze mie niec”), dr Jan Chłos ta („Przys -
ło wia w słow ni kach Mron go wiu sza”), prof. dr hab.
Ze no na Ron do mań ska („Wie dza Mron go wiu sza o

ter mi no lo gii mu zycz nej”) o raz mgr An na Ron do -
mań ska („Ję zyk re li gii w pow szech nym ży ciu Ma -
zu rów w XIX wie ku”).

Re fe ra tów nau kow ców z Ol szty na i Gdań ska

wys łu cha ło kil ku dzie się ciu ucz niów Gim naz jum

im. Nob lis tów Pol skich w Ol sztyn ku i Zes po łu

Szkół im. K.C. Mron go wiu sza w Ol sztyn ku, a le tak -

że dy rek to rzy szkół, nau czy cie le, rad ni miej scy i

po wia to wi, pra cow ni cy MBLPE i wie lu za in te re so -

wa nych tą te ma ty ką miesz kań ców. Kon fe ren cja

speł ni ła o cze ki wa nia słu cha czy, po nie waż re fe ra ty

by ły cie ka we, przed sta wio no niez na ne fak ty z ży cia

pas to ra i ję zy koz naw cy, a zwłasz cza przyb li żo no

zna cze nie je go wy bit nej dzia łal noś ci nau ko wej i

po pu la ry za tor skiej.
Kon fe ren cję przy go to wa li: Oś ro dek Ba dań

Nau ko wych i To wa rzys two Nau ko we im. Woj cie -
cha Kęt rzyń skie go w Ol szty nie, Mu zeum Bu dow -
nic twa Lu do we go Park Et nog ra ficz ny w Ol sztyn -
ku, Zes pół Szkół im. K.C. Mron go wiu sza w Ol -
sztyn ku i Gmi na Ol szty nek. 

Dru ga woj na świa to wa znisz czy ła
sta ry po rzą dek. Nie wy ob ra żal ne
zbrod nie hit le row ców mu sia ły przy -
nieść tra gicz ne skut ki. Sta rzy Ma zu -
rzy os trze ga li przed ka tas tro fą, a le
nikt w to nie wie rzył. Wresz cie woj na
pow ró ci ła do gra nic Nie miec. Woj -
ska ra dziec kie w stycz niu 1945 ro ku
u de rzy ły na Pru sy Wschod nie. Źle
zor ga ni zo wa na, pa nicz na u ciecz ka
lud noś ci cy wil nej zmie ni ła się w tra -
ge dię. Zgi nę ło ty sią ce lu dzi, część
przed os ta ła się na za chód, dzie siąt ki
ty się cy wpad ło w rę ce so wie tów. Nie -
licz nym u da ło się pow ró cić do ro -
dzin nych do mów. Z Li po wa też więk -
szość u ciek ła na pół noc, po zos ta wia -
jąc ca ły do by tek na pas twę lo su.
Śnie ży ca i mróz o raz pot wor ny cha -
os na dro gach nie da ły szan sy na
u ciecz kę. Po kil ku dniach więk szość
u cie ki nie rów pow ró ci ła do wios ki.
Po wi tał ich ryk głod nych zwie rząt i u -
ja da nie o pusz czo nych psów.  Znisz -
czeń by ło nie wie le. Tyl ko po bu dyn -
ku szkol nym zos ta ły ru i ny. Żoł nie rze
ra dziec cy o mi nę li Li po wo i posz li na
pół noc. Do pie ro po wie lu dniach
czer wo na za ra za do tar ła i w te o ko li -
ce. Ban dy pi ja nych żoł da ków na pa -
da ły na prze ra żo nych miej sco wych
lu dzi. Mor do wa li męż czyzn, gwał ci li

ko bie ty, ra bo wa li i pa li li za bu do wa -
nia. Łu ny po ża rów zna czy ły tra sy ich
po cho dów. Bez względ ny ter ror za pa -
no wał na zie miach zdo by tych przez
so wie tów. Lu dzie ży li w og rom nym
stra chu, nikt nie sta nął w ich ob ro -
nie. Wios ną po ja wił się no wy wróg w
pos ta ci pol skich szab row ni ków, któ -
rzy za bie ra li wszys tko, co u da ło się u -
ra to wać przed so wiec ką gra bie żą.
Lud ność nie miec ka i ma zur ska poz -
ba wio na nie mal wszys tkie go, szcze -
gól nie żyw noś ci, by ła ska za na na
śmierć gło do wą. Sze rzy ły się róż ne
cho ro by, w tym ty fus i cho ro by we ne -
rycz ne. Czte ry mie sią ce rzą dów ra -
dziec kich w Pru sach Wschod nich za -
mie ni ły ten bo ga ty re gion w „pus ty -
nię ska lis tą”. 

Prze ję cie wła dzy przez Po la ków i
nap ływ lud noś ci pol skiej tro chę us -
po ko i ły na pię tą sy tu ac ję. Us ta ły pot -
wor ne mor dy i gwał ty, na dal jed nak
do cho dzi ło do gra bie ży po nie miec -
kie go mie nia i róż nych form dys kry -
mi no wa nia miej sco wej lud noś ci. W
pier wszej ko lej noś ci za cie ra no śla dy
nie miec kie tych te re nów o raz prze -
sied lo no Niem ców. Lud ność ma zur -
ska mu sia ła za dek la ro wać pol skość,
że by po zos tać na swo jej zie mi. W Li -

po wie Kur kow skim po zos ta ło do syć
du żo ro dzin ma zur skich, a le ich ży cie
w ko mu nis tycz nej Pol sce by ło bar dzo
cięż kie. Nie mog li od na leźć się w no -
wej rze czy wis toś ci. O szu ki wa ni i ok -
ra da ni przez ko mu nis tycz ne wła dze,
po ni ża ni przez Po la ków, zos ta li zdeg -
ra do wa ni do ka te go rii tzw. gor szych
au toch to nów. Pos tę pu ją ce zu bo że -
nie, brak per spek tyw na nor mal ne
ży cie po wo do wa ły sze rze nie się pi -
jań stwa wśród Ma zu rów. Je dy nym
ra tun kiem by ła e mig rac ja. W la tach
60-tych wła dze ko mu nis tycz ne wy ra -

zi ły zgo dę na tzw. łą cze nie ro dzin.
Za czę ły się ma so we wy jaz dy lud noś ci
ma zur skiej do za chod nich Nie miec.
Z Li po wa i o ko licz nych ko lo nii wy je -
cha ły ro dzi ny: Ba czew skich, Ko siń -
skich, Her mań skich, Kor ja tów,
Bauk ro wit zów, Beh ma nów i in nych.
O pusz czo ne gos po dar stwa zaj mo wa -
li pol scy rol ni cy lub za mie nio no je na
oś rod ki wy po czyn ko we, al bo pry wat -
ne da czo wis ka dla ko mu nis tycz nych
pro mi nen tów.

Bo gu mił Kuź niew ski

Kon fe ren cja nau ko wa z o kaz ji 250 
rocz ni cy u ro dzin K.C. Mron go wiu sza

24 wrześ nia w Sa lo nie Wys ta wo wym Mu zeum Bu dow nic twa Lu do we go Par ku Et nog ra ficz -
ne go w Ol sztyn ku od by ła się kon fe ren cja nau ko wa poś wię co na Krzysz to fo wi Ce les ty no wi
Mron go wiu szo wi w 250. rocz ni cę u ro dzin.
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Zapewne nie jedna, lecz co najmniej trzy
spośród dziewięciu córek Zeusa i Mnemozyne,
patronujące różnym rodzajom poezji, sztuki i lit-
eratury, stały się opiekunkami poetki z Warmii.
Jej młodzieńcze marzenia, które zawarła w wier-
szu „Do poezji”, spełniły się, bo Maria Zientara –
Malewska stała się znaną i uznaną pisarką.
Tworzyła proste, ale piękne w swej treści i formie
literackiej wiersze, a pisała je według sprawd-
zonych i akceptowanych kanonów poetyki.
Pozostawiła ponad pięćset utworów poetyckich,
wiele prozy, w której odnaleźć można urocze
wspomnienia z dzieciństwa i młodości, ale także
cenne wiadomości dokumentujące historie wielu
zabytków Warmii i Mazur, również Ziemi Zło-
towskiej i Babimojszczyzny. Utrwalała więc
bogactwo kultury materialnej i  duchowej
mieszkańców tych ziem. 

Po tragicznych, również dla pisarki, latach
wojny (przebywała w obozie koncentracyjnym, a
w 1944 roku straciła brata Jana) Maria Zientara
– Malewska pozostała na rodzinnej Warmii. Z
poświęceniem wypełniała wolę brata, który pod-
czas ich ostatniego spotkania powiedział –
Marychno, zaopiekuj się moją rodziną, bo ja już z
tej wojny nie wrócę. (Ze wspomnień bratanicy –
„Warmińskie pokolenia”, s. 157)

Pozostała tu, aby swoim autorytetem pisarki,
nauczycielki polskich szkół i działaczki broniącej
polskiego dziedzictwa rodaków, a także swoja
mądrością doświadczonej przez życie osoby –
służyć dalej ludziom. Dawnym i nowym
mieszkańcom, takim jak kresowianie, którzy
zmuszeni byli opuścić rodzinne strony i szukać
innych miejsc zamieszkania. Przybyszom z
Mazowsza, którzy, aczkolwiek dobrowolnie, ale
przede wszystkim z konieczności, osiedlili się na
Warmii i Mazurach, bo ich domostwa zostały w
czasie działań wojennych i okupacji obrabowane
i zniszczone. 

Pojednawczym tonem Maria Zientara –
Malewska do nich się zwracała: „Podaj mi rękę
bracie mój drogi, Znad Wisły, Bugu, Naroczy!/
Do nas przywiodły cię nowe drogi…../ Bracie
mój! Popatrz mi w oczy.” 

(fragm. Wiersza „Tym co przybyli” z 1947r.)
Rok 1945, poprzedzony czasem wyczekiwa-

nia, niepewności, potem burzliwych przemian i
tragicznego losu, również Mazurów i Warmi-
aków, Maria Zientara – Malewska powitała z
wielką wyrozumiałością dla ogromu trudnych
spraw, jakie trzeba było z niemałym wysiłkiem
rozwiązywać. O takim mądrym spojrzeniu poetki
i jej stosunku do nowej rzeczywistości świadczą
utwory refleksyjne, m. in. „Witaj nam Polsko!”

Nie przyszłaś do nas z uśmiechem na twarzy
Lecz ze spojrzeniem bolesnym i łzawym,

Bo droga wiodła pośród miast – cmentarzy, 
W łunach i dymie płonącej Warszawy.

Kroczyłaś drogą wśród mogił żołnierzy
Przedłużoną Westerplatte i Monte Cassino,

Z wiarą, że zemsty godzina uderzy
I polski sztandar powionie nad Łyną.

Przyszłaś tu do nas biedna i w łachmanach,
Nie mając chleba dla ust sinych głodem,

Z krwią nie zastygłą na świeżych wciąż ranach,
Co je piołunem leczono miast miodem!

Całujem stopy twe zryte cierniami,
Głowę zdobimy jasnym wieńcem błoni,
Błyszczącymi jezior naszych szafirami,

Szmaragdem lasów, co w pas ci się kłonią. 
Patrz, lud co czekał cię tyle stuleci,

Serce pod stopy twe kładzie w pokorze.
Żyj i panuj wśród swych wiernych dzieci,
Wsparta wieczyście o Bałtyckie Morze!

/Pierwodruk 1949 r./

„Po zakończeniu drugiej wojny światowej
także dla poetki życie jakby zaczęło się od nowa.
Należała do tych polskich Warmiaków, którzy
jeszcze przed zakończeniem działań wojennych
włączyli się w budowanie tu polskiej adminis-
tracji. Już 3 kwietnia 1945 roku podjęła pracę w
Wydziale Oświaty Pełnomocnika Rządu na
Okręg Mazurski, jak wtedy nazywano nasze
województwo. Zajmowała się urządzaniem siero-
cińców i przedszkoli” – pisze Jan Chłosta /
Kalendarz Olsztyna 2004 r. s. 215/

Wspólnie z Władysławem Gębikiem, Woj-
ciechem Kętrzyńskim /wnukiem zmarłego w
1918 roku, historyka, etnografa i publicysty/
oraz Alojzym Śliwą – Maria Zientara – Malewska
założyła „Słowo na Warmii i Mazurach”, pismo
będące niedzielnym dodatkiem do „Słowa

Powszechnego”. Podejmowano w nim aktualną
problematykę regionu, umieszczano materiały
etnograficzne, historyczne i literackie, dokumen-
tujące walkę o polskość, również ciekawe repor-
taże. W 1952 roku Maria Zientara – Malewska
została przyjęta do Związku Literatów Polskich, a
jej dorobek pisarski poszerzał się o liczne utwory
poetyckie i prozatorskie. Poetka brała udział w
wielu spotkaniach autorskich, nie tylko na terenie
Warmii i Mazur, była wyróżniona odznaczeniami
środowisk literackich i twórczych. Także państ-
wowymi, w tym Krzyżem Oficerskim Orderu
Odrodzenia Polski, a w 1972 roku – Orderem
Budowniczych Polski Ludowej. 

Literat i dziennikarz Erwin Kruk, w krótkiej
wypowiedzi do „Gazety Olsztyńskiej” z grudnia
2003 roku wspominał tak:

„Maria Zientara – Malewska cieszyła się
sporą estymą. Była pierwszą poetką polskiej
Warmii. Przedstawiciele władz nieraz składali jej
słowa uznania, a dostojnicy państwowi i partyjni,
jeśli przyjeżdżali na uroczystości do Olsztyna,
demonstrując swoją przychylność do ludności
miejscowej, ochoczo ustawiali się do wspólnej
fotografii. Przyjmowała to z wyrozumiałością, a
niekiedy – miałem sposobność to usłyszeć – po
słowach podzięki dodawała: Niech Pan Bóg bło-
gosławi, panie sekretarzu. I nie był to rodzaj
demonstracji”.

W 1969 roku dostojna jubilatka obchodziła
uroczystość 50-lecia pracy literackiej, połączoną
z 40-leciem polskiego szkolnictwa na Warmii i
Mazurach. 

Temu wydarzeniu poświęciła wiersz „Dar
półwiecza” – poetycki podarunek poetki złożony
ojczyźnie.

Pół wieku służy pieśń i słowo
Raz mocne jak kowadła brzęk,
To tkliwe jak kaczeńce z rowu,

Wonnych kalmusów jędrny pęk. 
Niosąc dar pieśni od pół wieku

Jako to światełko w muszlach rąk!

„Oplątani polskością i poezją”

Była stąd… Maria Zientara-Malewska / cz. 3
Do poezji

Przytul mnie muzo do twego serca
Natchnij spojrzeniem mej duszy oczy

/…/
Skłoń ku mnie głowę cudna królowo,

Roztocz nade mną białe ramiona
Niech na twej piersi spocznie ma głowa

Czarem rozkoszy twej upojona
Daj pić mi muzo z czary miłości

Z czary złocistej – nieśmiertelności
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Kryształ wzruszenia pod powieką,
Kwiatu miłości świeży pąk.

Ofiarnym składam dzisiaj gestem
Służebnych pieśni słowa żar.

I wołam Polsko – Jestem! Jestem!
Półwiecza niosę tobie dar.

Bojownikom o sprawę polską na Warmii i
Mazurach w okresie międzywojennym, takim jak
ks. Walenty Barczewski, Seweryn Pieniężny,
Mirosław Leyk, Alojzy Śliwa, Michał Lengowski
poświęciła poetka wiele utworów, a postać
ludowego poety i cieśli z Gródka, Michała Kajki,
uwieczniła w wierszu „Mazurski dumacz”.

Obrońco ludu – ojców świętej mowy!
Gdy jej niewinność włożyła okowy, 

Tyś niósł przed ludem skroś wichrów, zawiei
Sztandar – Ten z Rodłem – symbol nadziei.

Znaczącą część dorobku poetyckiego Marii
Zientary – Malewskiej zajmuje liryka religijna, a w
niej utwory ku czci Boga, wielbiące Jezusa i Matkę
Boską. Liczne są wiersze na wszystkie święta litur-
giczne, także kolędy.

W wierszach o tematyce maryjnej wyróżniają
się ułożone przez poetkę modlitwy do Matki
Boskiej Gietrzwałdzkiej.  Jedną z nich jest
„Królowej Warmii”. Oto fragmenty:

Panienko z gietrzwałdzkiego klonu,
Gdzie przed stu laty stał się cud,
Ty zawsze byłaś nam obroną, 

Bo ukochałaś wierny lud.
Bogurodzico od grunwaldzkich pól, Mazurskich

jezior i Dylewskich Gór,
/…/

Fromborska jasna Gwiazdo Morza,
Co świecisz nam już sześćset lat,

W kapliczkach stoisz na rozdrożach,
Pielgrzymich ofiar znacząc szlak.

O gwiazdo, świeć nam wszystkie życia dni,
Matczyną dłonią otrzyj świata łzy,

/…/

/Pierwodruk: „Posłaniec Warmiński” 
czyli Kalendarz Maryjny na rok 1979/

Pełnymi dziękczynienia słowami zwraca się
poetka do Boga w wierszu, którego treść o
ekumenicznym, uniwersalnym wymiarze jest zadzi-
wiająca. Wiersz nosi tytuł „Wszędzie jesteś, ty
Boże”.

Na wszystkich drogach przez pola i lasy
Spotykam Boże Ciebie!

Wędrówki Tyś mi wyznaczał czas,
Nasz Ojcze, któryś w niebie.

Zapachem cieszy mnie każdy kwiat,
I kłos, i liść na drzewie!

O jakże piękny stworzyłeś świat,
Bym w nim zobaczył Ciebie.

Na złotych harfach jeziora toń
Gra hymn twej wszechmocy,
O jakiś wielki, że twoja dłoń

Rozpala gwiazdy w nocy.
/…/

Gdzie zwrócę oczy, tam jesteś Ty
Bóg łaski i szczodrości.

Ty mnie prowadzisz przez życia dni
Drogami twej miłości.

/…/
Maria Zientara – Malewska zmarła 2

października 1984 roku. Trzydzieści lat temu.
Pamiętajmy. Była stąd… Za życia bywała także
wśród nas, ludzi starszego pokolenia,
mieszkańców Olsztynka. Spotykała się z uczniami
szkół, przedstawiała swoja poezję i dzieliła się
doświadczeniami życiowymi. 

Piękna poezja Marii Zientary – Malewskiej na
pewno pozostanie w serdecznej pamięci uczniów
Szkoły Podstawowej w Olsztynku dzięki konkur-
sowi recytatorskiemu „Stąd jesteśmy – wiersze z
regionu Warmii i Mazur”. Konkurs ów, rozpoczy-
nający Rok Mrongowiusza w Olsztynku
przeprowadziła w dniu 15.04 b.r. nauczycielka
języka polskiego  pani Magda Moroz. 

Zapewne młodzi czytelnicy zainteresują się
również baśniami i legendami, które właściwie
przez całe życie zbierała i opracowywała Maria
Zientara – Malewska. 

Pozostańmy w jesiennym, ale pogodnym nas-
troju, jaki wnosi utwór naszej kochanej pani Marii
Zientary – Malewskiej.

Jesienne kwiaty

Nad płotem się rozpostarło
Słonecznikowe dumanie.

Makówek rude grzechotki
Na jednym klęczą kolanie.

Dalie w szerokich spódnicach
Patrzą, czy słońce je widzi!

Róża, że stoi samotna, 
Żywym rumieńcem się wstydzi

Rezedy wonią bogate
Biedronkom podają usta, 

A malwy dziwią się! – dziwią,
Jak pięknie w barwnych im chustach.

Powoje pną się po płocie,
Jarzębim śmiechem zwabione,

Aż kiwa głową nasturcja 
I bratki patrzą zgorszone.

A ogrodniczka – jesień
Tka kwiatom szaty tęczowe…
Choć wie, że płaczą ros łzami

W chłodne poranki wrześniowe.

/”Poezje Warmii i Mazur”, 1953./
Alicja Chrzanowska

Literatura:
Warmińskie pokolenia, opracowanie i posłowie

Jan Chłosta, Olsztyn 2007
Maria Zientara – Malewska, Wiersze zebrane,

Olsztyn 2004.
Kalendarz Olsztyna 2004, Olsztyn 2003.

Mar ia  Z i ent ar a  -  Malew ska  w dn iuMar ia  Z i ent ar a  -  Malew ska  w dn iu
jubileuszu 50-lecia pracy twórczej z  bratanjubileuszu 50-lecia pracy twórczej z  bratan--
icą Marią Surynowicz.icą Marią Surynowicz.

De l egac ja  ha rcerzy  ze  Zb iorcze j  Szko łyDe legac j a  harcerz y  z e Zb iorcz ej  Sz ko ły
gminnej w Olsztynku na pogrzebie poetki.gminnej w Olsztynku na pogrzebie poetki.
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Po wcześ niej szej wyg ra nej w e li -
mi nac jach wo je wó dzkich w Ol sztyn -
ku i  za ję ciu II miej sca w pół fi nza le w
Mo rą gu, na si chłop cy zna leź li się
wśród 8 naj lep szych dru żyn wo je wó -
dztwa. 

W Li dzbar ku naj pierw od by ły sie
roz gryw ki gru po we, w któ rych pił ka -
rze z Ol sztyn ka og ra li SP 4 El bląg
6:2, u leg li fa wo ry to wi tur nie ju, dru ży -
nie SP 3 O lec ko, 1:4 i po ko na li Ki -
szo ne Ba na ny Li dzbark War miń ski
5:2. 

W me czu pół fi na ło wym z pił ka rza -
mi SP 1 Os tró da, po bar dzo e moc jo -

nu ją cej grze, ol szty nec cy pił ka rze u -
leg li prze ciw ni ko wi 1:3. Po zos ta ła
wal ka o III miej sce. Tu taj zag ra li bar -
dzo sku tecz nie. Po ko na li dru ży nę SP
Dłu to wo 7:0. 

Me dal w fi na le wo je wó dzkim V O -
gól no pol skie go Tur nie ju Pił ki Noż nej
Or li ka o Pu char Do nal da Tus ka jest
pier wszym, ja ki w his to rii te go tur nie -
ju zdo by ła dru ży na chłop ców na szej
szko ły.

Wszys cy za wod ni cy zas łu gu ją na
po dziw za wal kę i god ne rep re zen to -
wa nie Szko ły Pod sta wo wej w Ol -
sztyn ku, na szej gmi ny o raz po wia tu.

Skład dru ży ny SP Ol szty nek: Pa -
weł Wy szyń ski (Va), Ar ka diusz Fli si -
kow ski (Va), Mi chał Pie cza ra (Va),
Kac per Cho dub ski (Va), Kac per O -
ko niew ski (IVd), O li wier Krau ze
(IVd), I gor Pod haj ny (IVd), Ed gar Ża -

biń ski (IVd), Da niel Sta che wicz (Vd),
Bar tek Lem pek (Vd).

O pie kun gru py,
nau czy ciel wy cho wa nia fi zycz ne go

- A dam Wy szyń ski

SUK CES MŁO DYCH PIŁ KAR ZY Z OLSZTYNKA

Du ży suk ces o siąg nę li ucz nio wie Szko ły Pod sta wo wej w Ol sztyn ku.
W roz eg ra nym w Li dzbar ku War miń skim Fi na le Wo je wó dzkim V
O gól no pol skie go Tur nie ju Pił ki Noż nej Or li ka o Pu char Do nal da Tus ka
za ję li trzecie miej sce! 

Ja ko sa mo rzą do wiec zau wa żam,  że w Pol sce
sa mo rząd jest zaw łasz cza ny przez uk ła dy par tyj ne,
na wet na po zio mie lo kal nym i po wia to wym. Do -
pó ki wy bo ry nie bę dą roz strzy gać się w ok rę gach
jed no man da to wych, do pó ty da je my par tiom po li -
tycz nym wy ży wać się w par la men cie i sej mi kach.
Nie poz wól my par tiom roz bu do wy wać swo ich
struk tur w sa mo rzą dach na szych ma łych oj czyzn.
Par tie po li tycz ne dba ją głów nie o in te res włas ny i
swo ich stron ni ków.

Od trzech lat u sil nie sta ra łem się, ja ko pre zes
sto wa rzy sze nia „Dob ry Sa mo rząd Miast i Gmin
Ol sztyń skich”, a by zjed no czyć wszys tkie po za par -
tyj ne ug ru po wa nia w po wie cie ol sztyń skim. I to
nam się u da ło pop rzez  ut wo rze nie KWW Nasz
Po wiat. Do łą czy li też do nas uz na ni sa mo rzą dow -
cy, któ rzy mie li e pi zo dy w róż nych par tiach, a le
dosz li do prze ko na nia, że je dy nym su we re nem
przed któ rym wła dza jest od po wie dzial na są miesz -
kań cy, a nie hie rar chia par tyj na. 

Sta no wi my w tych wy bo rach sil ną al ter na ty wę
dla ko mi te tów par tyj nych.

W gmi nie Ol szty nek po wo ła liś my Ko mi tet Wy -
bor czy Wy bor ców Na sza Gmi na Ol szty nek, w
skład któ re go wcho dzą o so by nie za leż ne, któ rym
nie po do ba się styl spra wo wa nia wła dzy przez ob -
ec ny sa mo rząd. Sta no wi my gru pę lu dzi z i nic ja ty -
wą, ot war tych, bez in te re sow nych, dla któ rych dob -
ro miesz kań ców gmi ny przed kła da się po nad dob -
ro włas ne. Więk szość kan dy da tów na rad nych w
na szym ko mi te cie wy bor czym nie u czes tni czy ła
do tych czas w ży ciu pub licz nym, a le o siąg nię cia za -
wo do we i spo łecz ne o raz ich kre a tyw ność i en tuz -
jazm, wraz z mo im doś wiad cze niem sa mo rzą do -
wym, da ją pew ność by cia dob ry mi rad ny mi. Na -
szej ra dzie miej skiej przy dał by się po wiew świe żoś ci. 

Na sze ko mi te ty wy bor cze i dą do wy bo rów pod
has łem „Łącz my si ły a by zła mać par tyj ną do mi -
nac ję w sa mo rzą dach”.

Myś lę że nie za leż na sa mo rząd ność spo łe czeń -
stwa ob y wa tel skie go pot ra fi się ob ro nić, o i le
miesz kań cy zau wa ża ją, że is tnie je po ten cjal ne zag -
ro że nie swo bód ob y wa tel skich. 

KWW Na sza Gmi na Ol szty nek, ma do za o fe -
ro wa nia po wyg ra nych wy bo rach, sa mo rząd gos -
po dar ny i z lu dzką twa rzą.

Czas na nor mal ność! 

Sza now ny Wy bor co! 
Je że li zde cy du jesz się od dać głos na mo ją 

kan dy da tu rę, pro szę Cię rów nież o po par cie
kan dy da tów z KWW Na sza Gmi na Ol szty nek.

Kan dy dat na Bur mis trza Ol sztyn ka  
Je rzy  Tytz 

Sza now ni Wy bor cy
Mo ja dzia łal ność spo łecz na wy wo dzi się z ru chu pier wszej „So li dar noś ci”.

W cza sie prze mian de mok ra tycz nych w na szym kra ju by łem jed nym z li de rów
Ko mi te tu Ob y wa tel skie go w Ol sztyn ku.  Przez dwie pier wsze ka den cje
spra wo wa łem u rząd bur mis trza, bu du jąc w na szej gmi nie pod sta wy sa mo rzą -
du lo kal ne go. Ca łe mo je ży cie by łem nie za leż ny po li tycz nie, jak rów nież prze -
ciw ny wszel kim prze ja wom uk ła dów.

22 września po raz pierwszy w
naszym przedszkolu, obchodziliśmy
Ogólnopolski Dzień Przedszkolaka .
Dzień ten został ustanowiony uch-
wałą Sejmu Rzeczypospolitej Pol-
skiej, dla podkreślenia roli edukacji
przedszkolnej w rozwoju i wychowa-
niu dziecka.

Taki dzień to kolejna okazja do
świętowania, wesołej zabawy i czer-
pania radości z bycia przedszko-
lakiem. Szczególna rolę odegrały
nasze maluchy, 3-4 latki. Dzieci z
grup młodszych: I, II i III zaprezen-

towały krótki program artystyczny i
otrzymały pierwsze w życiu duże
oklaski i gratulacje. Pani dyrektor
uroczyście przyjęła je do grona
przedszkolaków , dzieci złożyły
ślubowanie, a pasowanie odbyło się
przy pomocy wielkiego kolorowego
lizaka. Potem wszystkie tańczyły,
śpiewały, brały udział w konkursach
przygotowanych przez nauczycielki.
Powtórzymy to za rok!

Dorota Malinowska

Uroczystość rozpoczęła się od
części artystycznej,  przygotowanej
pod okiem wychowawczyni –
Marzenny Stefanowicz. 

Ciekawym punktem programu
była inscenizacja ,,Kolorowe kredki "
w wykonaniu bohaterów tego dnia.
Pod wrażeniem występu pierwszokla-
sistów byli rodzice, nauczyciele,
uczniowie oraz  goście: Burmistrz
Olsztynka -  Artur Wrochna, Dyrek-
tor SP Olsztynek- Beata Bukowska,
Przewodniczący Komisji  Spraw
Społecznych- Andrzej Wojda,
Kierownik Referatu Oświaty, Kultury

i Promocji Mirosław Obrębski.
Po pokazie artystycznym nastąpił

akt uroczystego pasowania na ucz-
nia, którego dokonała pani Dyrektor
Beata Bukowska. Uroczystość
została zakończona wręczeniem pier-
wszoklasistom upominków ufun-
dowanych przez radę rodziców oraz
wspólnym pamiątkowym zdjęciem.
Przyjęcie do braci uczniowskiej
zostało ostatecznie przypieczętowane
w dniu następnym  posadzeniem na
boisku szkolnym przez pierwszaków
drzewka na pamiątkę ,,Ślubowania
uczniów klasy I rocznik 2007”.

Ślubowanie „pierwszaków” w Królikowie Dzień Przedszkolaka  
w Przedszkolu Miejskim 

Tekst sponsorowany



ALBO 10 (221) Październik 2014 r. Strona 13

Tekst sponsorowany



Strona 14 ALBO 10 (221) Październik 2014 r.

Tekst sponsorowany



ALBO 10 (221) Październik 2014 r. Strona 15

Tekst sponsorowany



Strona 16 ALBO 10 (221) Październik 2014 r.

Tekst sponsorowany



DEZDEZIN FOR MAC JEIN FOR MAC JE OL SZTY NEC KIEOL SZTY NEC KIE
Pta ki roz sła wią 

Ol szty nek
Ol szty nek zos tał wyb ra ny ja ko

plan zdję cio wy do ko lej nej wer sji fil -

mu „Pta ki”. Jest to mię dzy na ro do wa

kop ro duk cja, w któ rej bę dą gra li ak -

to rzy z Nie miec, Wiel kiej Bry ta nii i

U SA. W po rów na niu z pier wow zo -

rem Al fre da Hit chcoc ka film ma być

bar dziej dy na micz ny i bru tal ny. Bę -

dzie to moż li we dzię ki wy ko rzys ta niu

na tu ral nych pta sich sta tys tów. - Tu -

tej sze kaw ki i wro ny zro bi ły na nas

og rom ne wra że nie. Nie dość, że jest

ich du żo, to na do da tek do per fek cji

o pa no wa ły tech ni kę lo tu zes po ło we -

go. Cze goś ta kie go jesz cze nig dzie

nie wi dzia łem – przyz na je Wol fgang

Po lon ski, re ży ser fil mu. - Na do da -

tek, dzię ki te mu, że licz ni miesz kań -

cy Ol sztyn ka do kar mia ją je od pad -

ka mi i wy rzu ca ny mi na śmiet nik

resz tka mi, pta ki są bar dzo uf ne i

lgną do lu dzi. Poz wo li to nam przy -

go to wać sce ny, któ re w in nych o ko -

licz noś ciach by ły by nie moż li we, i w

któ rych wspól nie bę dą wys tę po wa ły

zwie rzę ta i ak to rzy.

Kan dy dat zgło szo ny 

na po lic ję
Do niep rzy jem ne go in cy den tu

dosz ło w pier wszy we e kend paź -

dzier ni ka. Tuż po nie dziel nej mszy

po lic ja zat rzy ma ła jed ne go z kan dy -

da tów na rad nych. O ka za ło się, że

służ by przy je cha ły po tym, jak wez -

wał je miesz ka niec, któ ry pod czas

na bo żeń stwa roz poz nał o so bę po -

szu ki wa ną przez po lic ję. Do pie ro po

spę dze niu przez zat rzy ma ne go do by

na ko mi sa ria cie o ka za ło się, że dosz -

ło do po mył ki i męż czyz na zos tał wy -

pusz czo ny na wol ność. 

Miesz ka niec, któ ry wez wał po lic -

jan tów tłu ma czy się: - Dzień wcześ -

niej czy ta łem lo kal ną ga ze tę, w któ -

rej za miesz czo no spec jal ny do da tek.

Są dzi łem, że by ła to wkład ka o pub li -

ko wa na w ra mach ak cji „Kto kol wiek

wi dział, kto kol wiek wie” i że na zdję -

ciach są o so by za gi nio ne. Nie przy -

pusz cza łem, że to u lot ka wy bor cza.

Jes tem wzro kow cem i nie wgłę bia -

łem się w jej treść. Po fry zu rach i u -

bio rze lu dzi pre zen to wa nych na

zdję ciach wyw nios ko wa łem na to -

miast, że fo tog ra fie zos ta ły wy ko na -

ne wie le lat te mu – mó wi Ber nard

Ma ty sek. - Kie dy roz poz na łem męż -

czyz nę ze zdję cia, u cie szy łem się, bo

myś la łem, że w ten spo sób przys łu żę

się ro dzi nie po szu ki wa ne go. Dla te go

bez zwło ki za dzwo ni łem na pos te ru -

nek i wy jaś ni łem po lic ji sy tu ac ję.

Pod czas zat rzy ma nia dosz ło do

szar pa ni ny. Wska za ny męż czyz na

tłu ma czył, że jest waż ną o so bą, a nie

za gi nio nym i bez dom nym. - Za ni ki

pa mię ci i kon fa bu lac je to nor mal na

rzecz w przy pad ku o sób po szu ki wa -

nych, dla te go mu sie liś my wszys tko

dok ład nie spraw dzić w sys te mie e -

lek tro nicz nym. Nies te ty, by ło to

moż li we do pie ro nas tęp ne go dnia,

w po nie dzia łek – wy jaś nia as pi rant

Ja ro mir Pał ka z ol szty nec kie go ko -

mi sa ria tu po lic ji.

Kan dy dat już za po wie dział, że bę -

dzie do ma gał się od szko do wa nia od

fo tog ra fa, któ ry wy ko nał mu nie ko -

rzys tne zdję cie do u lot ki wy bor czej i

w ten spo sób na ra ził na niep rzy jem -

noś ci.

W os tat nich dwóch la tach prog ram re a li zo wa ny
był przez zes pół: Krzysz tof Ru bas, A ga ta Pot kaj,
Gra ży na Stup kie wicz. Przy re a li zac ji prog ra mu
współ pra co wa li: E wa Szer sze niew ska, Mo ni ka Go -
sik, Ar ka diusz Pa tu rej, Jo lan ta Wło dar ska, Wan da
Chruś ciel ska, Mag da le na We ra chow ska-Kaź mier czak.

W la tach 2012 – 2014 z prog ra mu sko rzys ta ło
70 o sób. Od bior ca mi by li męż czyź ni w wie ku 25 –
63 la ta. Naj więk szą gru pę za no to wa no w przed zia -
le wie ko wym 30 – 45 lat – 54%. Miej scem za -
miesz ka nia o sób zak wa li fi ko wa nych do prog ra mu
by ły w zbli żo nych pro por cjach mias to i wieś. Jed -
na o so ba by ła o so bą bez dom ną. Wśród u czes tni -
ków prog ra mu do mi no wa ło wyk ształ ce nie za wo -
do we – 57%. Więk szość u czes tni ków prog ra mu
mia ła sta łe źród ło do cho du. W prog ra mie do mi no -
wa ły o so by żo na te. Część o sób roz wie dzio nych da -
lej miesz ka ła ze swo i mi by ły mi par tner ka mi. Blis ko
83% be ne fic jen tów prog ra mu po sia da ło dzie ci,
któ re by ły świad ka mi prze mo cy, a tak że o fia ra mi
prze mo cy psy chicz nej! Sto so wa nie prze mo cy fi -
zycz nej na dzie ciach za no to wa no u o ko ło 10% be -

ne fic jen tów. 36% sto so wa ło da lej za cho wa nia
prze mo co we, mi mo na dzo ru ku ra to ra są do we go.
45% o sób by ło kie ro wa ne do prog ra mu przez
Gmin ny Zes pół In ter dys cyp li nar ny w Ol sztyn ku,
22% przez ku ra to rów są do wych, 11% przez Gmin -
ną Ko mis ję Roz wią zy wa nia Prob le mów Al ko ho lo -
wych w Ol sztyn ku, 22% o sób sko rzys ta ło z prog ra -
mu dob ro wol nie. By ły to głów nie o so by u za leż nio -
ne po u koń czo nym pod sta wo wym prog ra mie le -
cze nia, diag no zu ją ce u sie bie za cho wa nia prze mo -
co we. W zak re sie prze mo cy fi zycz nej be ne fic jen ci
sto so wa li głów nie wo bec swo ich blis kich po py cha -
nie, bi cie, po licz ko wa nie, ob ez wład nia nie i rzu ca -
nie w nich przed mio ta mi. W zak re sie prze mo cy
psy chicz nej - ob ra ża nie, u ży wa nie wyz wisk, ig no ro -
wa nie u czuć, ciąg łe kry ty ko wa nie, wma wia nie cho -
ro by psy chicz nej, po ni ża nie, u po ka rza nie, wyś mie -
wa nie. W zak re sie prze mo cy sek su al nej be ne fic jen -
ci sto so wa li głów nie wo bec swo ich par tne rek uw -
ła cza ją ce u wa gi o ko bie tach, sek su al ne ob el gi,
ciąg łe de mon stro wa nie zaz droś ci. Naj częs tszą for -
mą w zak re sie prze mo cy e ko no micz nej by ło og ra -

ni cza nie dos tę pu do wspól nych za so bów. Na u wa -
gę zas łu gu je fakt, że część be ne fic jen tów przez la ta
krad ła pie nią dze swo im blis kim nie po no sząc za to
żad nych kon sek wen cji. Naj częs tszą for mą i zo lo wa -
nia by ło a ta ko wa nie blis kich par tner ki, nie poz wa -
la nie, by mia ła z ni mi kon takt, by mog ła po wie -
dzieć im o tym, co dzie je się w do mu. Co pią ty u -
czes tnik prog ra mu przed sta wiał dzie ciom mat kę
ja ko ko goś złe go, nie za rad ne go, bez war toś cio we -
go. Co trze ci u czes tnik prog ra mu zaw łasz czał so -
bie pra wo do de cy do wa nia, o cze ki wał od par tner -
ki pos łu szeń stwa, trak to wał dom i ro dzi nę ja ko
swo ją włas ność. 

E fek ty re a li zac ji prog ra mu ko rek cyj no – e du ka -
cyj ne go. 

Prog ram u koń czy ło (mi ni mum 80% frek wen cja
na za ję ciach)  66% o sób. Po u koń cze niu prog ra -
mu z mi tin gów grup sa mo po mo co wych A A ko -
rzys ta – 17%, zam knię to 19 ,,Nie bies kich Kart”
(us ta nie prze mo cy) – 27%, zak ty wi zo wa no 11%
do pod ję cia pra cy za wo do wej. Do pod ję cia le cze -
nia od wy ko we go na od dzia łach stac jo nar nych
zmo ty wo wa no 28%. Z pro po zyc ji kon ty nu ac ji pra -
cy nad so bą w prog ra mie pos tre ha bi li ta cyj nym
sko rzys ta ło 15%. W sto sun ku do 9% o sób po wia -
do mio no pro ku ra tu rę o trwa niu prze mo cy (ob ec -
nie o so by te prze by wa ją w zak ła dzie kar nym). Sta -
ły in dy wi du al ny kon takt z psy cho lo giem lub psy -
cho te ra peu tą ut rzy mu je 21% o sób.

W/w da ne zos ta ną przed sta wio ne na kon fe ren -
cji wo je wó dzkiej, w ra mach kam pa nii ,,Bia ła
Wstąż ka”, któ ra od bę dzie się w Ol sztyn ku 24 lis to -
pa da 2014 ro ku.

Krzysz tof Ru bas

Re a li zac ja prog ra mu ,,Du luth”
(dla o sób sto su ją cych prze moc w ro dzi nie) przez MOPS 
w Ol sztyn ku i PCPR w Ol szty nie w la tach 2012 – 2014. 

Mo del ,,Du luth” to prog ram dla męż czyzn op ra co wa ny w ce lu og ra ni cze nia
prze mo cy do mo wej wo bec ko biet. Je go naz wa po cho dzi od mias ta Du luth, w
sta nie Min ne so ta. Re a li zo wa ny w U SA od 1981 ro ku. Za a dop to wa ny do
wa run ków pol skich przez zes pół pod kie row nic twem Mar ka Praj zne ra w ro ku
2000. Jed ną z o sób, któ ra op ra co wy wa ła pol ską wer sję prog ra mu by ła
psy cho log A ga ta Pot kaj, współ pra cu ją ca ob ec nie z MOPS w Ol sztyn ku.
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O kobietach nie tylko 8 marca

O ty lia Grot ( tak że Groth ) u ro dzi ła się 19 paź -
dzier ni ka 1909 ro ku w Róż no wie ko ło Ol szty na w
ro dzi nie I zy do ra i O ty lii Tesz ne rów, za sie dzia łych
tu od po ko leń pol skich War mia ków. W ich do mu
sza no wa no na kaz wier noś ci „ mo wie i wie rze oj -
ców”. Bez poś red nio po u koń cze niu nie miec kiej
Volkss chu le pod ję ła nau kę w pol skiej szko le przy -
go to waw czej w Ol szty nie, ot war tej pod szyl dem
kur su kro ju i szy cia, gdzie pro wa dzo no rów nież za -
ję cia z his to rii i li te ra tu ry pol skiej. W 1924 r. u czes -
tni czy ła w tur nu sie let nim U ni wer sy te tu Lu do we go
w Dal kach pod Gniez nem, kie ro wa nym przez księ -
dza An to nie go Lud wi cza ka. Nas tęp nie, dzię ki
u zys ka niu sty pen dium Pol sko - Ka to lic kie go To wa -
rzys twa Szkol ne go na War mię, przys po sa bia ła się
w Kró lew cu i Poz na niu do za wo du wy cho waw czy -
ni przed szko li. Po krót kiej pra cy w Sta rym Tar gu
na Po wiś lu i w Cha ber ko wie pod Ol szty nem, póź -
ną je sie nią przys tą pi ła do or ga ni zo wa nia pol skiej
och ron ki w Giet rzwał dzie, po tem w No wej Ka let -
ce. Z miesz kań ca mi tej wsi zwią za ła znacz ną część
swej dzia łal noś ci pub licz nej. Po za pra cą w przed -
szko lu pro wa dzi ła bib lio te kę i świet li cę, ut wo rzy ła
dwie dru ży ny har cer skie, a z mło dzie żą po zasz kol -
ną te at rzyk ku kieł ko wy „ Baj ka”, przy go to wu jąc
przed sta wie nia te at ral ne i ja seł ka. Ja ko przed szko -
lan ka wspo ma ga ła pol skich nau czy cie li. To dzię ki
Niej zgło si ło się aż 40 dzie ci do ot war tej 10 kwiet -
nia 1929 ro ku szko ły pol skiej.

By ła czło wie kiem na dzwy czaj skrom nym. Ot -
wie ra ła się jed nak na lu dzkie spra wy. Nie od ma -
wia ła ni ko mu po mo cy. Spo ko jem i po go dą du cha
ła go dzi ła in nym ra ny. Sa ma zaz na ła w ży ciu wie lu
u po ko rzeń. Wraz z mę żem Jó ze fem Grot hem, pol -
skim nau czy cie lem, zos ta ła a resz to wa na 25 sier -
pnia 1939 ro ku i o sa dzo na w ol sztyń skim wię zie -

niu, a nas tęp nie de por to wa na do ob o zu kon cen -
tra cyj ne go w Ho hen bruch k/ Kró lew ca. Mię dzy u -
wię zio ny mi by ła je dy ną ko bie tą. Prze wo żo no Ją
ko lej no nas tęp nie do wię zień w Kró lew cu i Ol szty -
nie a by os ta tecz nie od tran spor to wać do ob o zu
kon cen tra cyj ne go w Ra ven sbriik, gdzie ot rzy ma ła
nu mer 3958 ja ko wię zień po li tycz ny. Pra co wa ła w
szwal ni. Bar dzo prze ży ła wia do mość o śmier ci u -
ko cha ne go mę ża, któ ry zmarł w ob o zie kon cen tra -
cyj nym w Dach au 19 V 1942 r., a z któ rym to bez -
poś red nio prze ży ła tyl ko nie wie le po nad pół ro ku.
Po e wa ku ac ji ob o zu w Ra ven sbriik, w któ rym spę -
dzi ła pra wie pięć lat, pow ró ci ła do ro dzin ne go
Róż no wa 18 ma ja 1945 ro ku. Z ca łą mo cą za an -
ga żo wa ła się w two rze nie pol skie go szkol nic twa
na War mii i Ma zu rach. Pra wie że z mar szu, bo 1
czer wca 1945 ro ku, za ło ży ła szko łę pod sta wo wą
w Róż no wie i za czę ła w niej nau czać, a by nas tęp -
nie pod jąć pra cę w in ter na cie Gim naz jum Żeń -
skie go w Ol szty nie, a 1 IX 1947 r. ob jąć sta no wis -
ko in struk to ra wy cho wa nia przed szkol ne go w In -
spek to ra cie Oś wia ty w Szczyt nie. W 1955 r. a wan -
so wa ła na star sze go in spek to ra Ku ra to rium Szkol -
ne go Ok rę gu w Ol szty nie, gdzie pra co wa ła do e -
me ry tu ry. W 1945 ro ku zos ta ła rów nież człon kiem
Związ ku Nau czy ciel stwa Pol skie go, a roz ka zem
Na czel ni ka ZHP mia no wa na pod har cmis trzem, w
1976 r.- har cmis trzem . 16 XII 1945 zos ta ła człon -
kiem Pol skie go Związ ku b. Więź niów Po li tycz nych
i Ob o zów Kon cen tra cyj nych z le gi ty mac ją nr 40.

Ca łe swe ży cie, a ży ła 81 lat, poś wię ci ła dzie -
ciom i mło dzie ży, i spra wie pol skiej na War mii i
Ma zu rach, tak przed II woj ną świa to wą na ra ża jąc
się na szy ka ny, jak i w Pol sce Lu do wej, gdzie nie
zaw sze z przy chyl noś cią spog lą da no na Jej au ten -
tycz ny zwią zek z koś cio łem ka to lic kim. Do cze ka ła
się w swo im dłu gim ży ciu wie lu od zna czeń, wy róż -
nień i nag ród, w tym rów nież har cer skich i re gio -
nal nych, choć nie szu ka ła O na zasz czy tów. Przyj -
mo wa ła te zasz czy ty w spo sób na tu ral ny i bez os -
ten tac ji. 

W książ ce „ I do War mii przyl gnę ła, przy ros ła”
pod re dak cją Ja na Chłos ty, swo je wspom nie nia o
O ty lii Gro to wej przed sta wi ło 27 o sób. Wspo mi na li
Ją daw ni przy ja cie le dzia ła ją cy jesz cze przed woj -
ną, jak Ma ria Zien ta ra – Ma lew ska, Wła dys ła wa
Kno sa ła o raz lu dzie, któ rzy częs to spo ty ka li się z
Nią ja ko nau czy ciel ką czy har cer ką. Na u wa gę zas -
łu gu je wspom nie nie pa ni Da rii Sęp kow skiej, nau -
czy ciel ki bib lio te ki w ol szty nec kim gim naz jum
(wcześ niej Szko ły Pod sta wo wej nr 1 w Ol sztyn ku).
Pa ni Da ria w pra cy ma gis ter skiej„ Pra ce pub li cys -
tycz ne i wspom nie nia O ty lii Gro to wej” tak pi sze o
swo ich „spot ka niach” z O ty lią Gro to wą”, cyt: „
Mo je „ spot ka nia” z pa nią Gro to wą nie mia ły tak
o so bis te go, bez poś red nie go cha rak te ru. Niem niej
Jej o so ba za is tnia ła w mo im ży ciu i nie jest mi cał -
kiem ob ca. Pier wszy i je dy ny kon takt z nau czy ciel -

ką mia łam kil ka naś cie lat te mu. W Szko le Pod sta -
wo wej nr 2 w Ol sztyn ku or ga ni zo wa no u ro czys -
tość z o kaz ji 10 rocz ni cy na da nia szko le im. Bu -
dow ni czych Pol ski Lu do wej. Mnie, wów czas ucz -
en ni cy li ceum, przy padł zasz czyt zap ro sze nia O ty lii
Gro to wej. Pa mię tam, jak z ko le żan ką ub ra ne w
har cer skie mun dur ki u da łyś my się do Ol szty na, a -
by wy ko nać po wie rzo ne nam za da nie. Z lek kim
zde ner wo wa niem po ko na łyś my dro gę w ob a wie,
czy wszys tko wy pad nie dob rze. A le kie dy drzwi ot -
wo rzy ła nam star sza pa ni i ser decz nie zap ro si ła do
miesz ka nia, zde ner wo wa nie od esz ło. Po krót kiej,
acz kol wiek mi łej roz mo wie p. Gro to wa przy ję ła
zap ro sze nie i ob ie ca ła przy być na spot ka nie. Nies -
te ty up ływ cza su „ wy ma zał” z pa mię ci od leg łe wy -
da rze nia. A prze cież gdy by czło wiek mógł prze wi -
dzieć bieg zda rzeń, gdy by wie dział, że lu dzie, któ -
rych spo ty ka my na swo jej dro dze, po ja wią się na
niej po now nie, na pew no sta ra ła bym się, a by roz -
mo wa z Nią by ła dłuż sza i bar dziej bez poś red nia.
A le wte dy nie wie dzia łam jesz cze, że za kil ka naś cie
lat bę dę „poz na wa ła” pa nią O ty lię na no wo. Nies -
te ty, już tyl ko poś red nio…”

Pa ni Da ria, pi sząc swą pra cę ma gis ter ską,
wgłę bia ła się w ży cie i dzia łal ność O ty lii Grot,
zwra ca ła u wa gę na Jej spuś ciz nę pi sar ską, jak że
bar dzo zwią za ną z  zie mią war miń ską, tra dyc ją
pol skoś ci i u mi ło wa niem ję zy ka oj czys te go, o czym
świad czy choć by książ ka „W krę gu spraw oj czys -
tych”. Na to miast in na książ ka - „ Gdy zab rak ło mi -
łoś ci” przyb li ża nam ok rut ne la ta woj ny i ge hen ny
ob o zo wej. War to też wie dzieć, że pa ni O ty lia częs -
to ma rzy ła, a by zos tać po et ką. Na pi sa ła o tym w
jed nym z nie licz nych swo ich wier szy tak: 

„Gdy bym by ła po et ką 
I by ła bym szczęś li wa

Prze la ła bym w swo je wier sze
Naj pięk niej szą me lo dię ( …)
Lecz cóż? Po et ką nie jes tem

Szczęś cie mo je u le cia ło
A tak go chcia łam mieć.”

Na za koń cze nie o swo ich „spot ka niach” z O ty -
lią Grot pa ni Da ria Sęp kow ska pi sze tak: 

„Ży cie, pra ca i pi sar stwo. Trzy sło wa tak od sie -
bie róż ne sta no wi ły dla Niej jed ność i wyz na cza ły
dro gę po któ rej kro czy ła. Na krót ki mo ment zna -
laz łam się na tej dro dze. Ta kie by ły mo je „ spot ka -
nia” z p. Gro to wą. Mo że ktoś po wie, że du żo w
nich pa to su i a fek tac ji. A le jak i na czej moż na pi sać
o lu dziach, któ rzy ca le swo je ży cie słu ży li spra wie
pol skiej. Nie poz wól my, a by ich o fiar ność i poś -
wię ce nie, któ re nie wy pa li ły się pod czas wo jen nej
po żo gi, któ rych nie zszar ga no w la tach póź niej -
szych u le cia ły właś nie te raz”.

Ja na to miast pi sząc o pa ni O ty lii Grot, chcia ła -
bym poś red nio, chy ląc gło wę, po dzię ko wać nie ży -
ją cej już, u ko cha nej pa ni Zo si z mo je go wiej skie go
przed szko la, jak i wy ra zić wdzięcz ność wszys tkim
pa niom nau czy ciel kom przed szko la mo ich có rek i
wnu ków.                                

Sta nis ła wa Zią tek                                                                           

PO PROS TU PRZED SZKO LAN KA
– czy li jak „ O ca lić od za pom nie nia”.

Por tre tem O ty lii Grot, or ga ni za tor ki pol skich przed szko li, dru żyn har cer skich o raz pol skich bib lio te czek na War -
mii i Ma zu rach przed 1939 ro kiem, chcę roz po cząć krót ką se rię mó wią cą o ko bie tach cie ka wych, od waż nych, pat -
rio tycz nych i jed no cześ nie bar dzo skrom nych, za ty tu ło wa ną „O ca lić od za pom nie nia”. Wyb ra łam pa nią O ty lię
Gro to wą z kil ku po wo dów. Pier wszym jest 105. rocz ni ca Jej u ro dzin, przy pa da ją ca na 19 paź dzier ni ka. Przy po mi -
na jąc tę pos tać chcę jed no cześ nie pod kreś lić ro lę nau czy cie li w ży ciu spo łecz nym, w tym nau czy cie lek przed szko -
la, a to dla te go, że to naj trud niej sza dział ka na na szej ni wie pe da go gicz nej. W paź dzier ni ku rów nież ob cho dzo ny
jest Dzień E du kac ji Na ro do wej i dla te go dob rze by ło by pa mię tać o daw nych i ob ec nych nau czy cie lach. Dbaj my o to!
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21.09 Teren skansenu. Skradziono
tu element ciągnika rolniczego
(łącznik centralny) o wartości
1600 zł, własność Agro Schneider
z Olsztyna.

1-2.10 ul .  Świerczewskiego.
Kradzież samochodu, VW Touran
o wartości 20 tys. zł, za par ko wa -
nego przy ulicy.

1-2.10 ul. Daszyńskiego. Włamanie
do garażu i kradzież artykułów
spożywczych o wartości 1600 zł,
należących do Grzegorza S.

1-2.10 Dąb. Włamanie do meta -
lowej klatki z butlami gazowymi.
Rabusie wynieśli 4 szt., o wartości
800 zł, na szkodę Małgorzaty K.

17-18.09 Pole namiotowe w
Swaderkach. Pod osłona nocy
skradziono tu przyczepkę samo-
chodową o wartości 3 tys zł, włas-
ność Krzysztofa Z.

3-4.10 ul . Szkolna. Wybredny
złodziej włamał się do garażu, ale
nic nie ukradł. Właściciel może
poczuć się urażony!

15-16.10 Droga S7 Ameryka –

Sudwa. Zniszczono tu drzwi
ewakuacyjne w ekranie dźwięko -
chłonnym , straty GDDKiA w Olsz-
tynie to 1200 zł. Kto mógł mieć w
tym interes? Nikt. Wandale robią
to bezinteresownie!!

8-9.10 ul. Jagiełły. Włamanie do
budynku i kradzież: sprężarki, szli-
fierki i innych narzędzi o łącznej
wartości 7 tyś zł, własność Andrze-
ja L.

11-13.10 ul. Zielona. Z budynku, po
włamaniu wyniesione zostały - pila
tarczowa i komplet kluczy (łącznie
700 zł), własność firmy Radox z
Olsztyna.

17-18.10 ul. Ostródzka. Z posesji
restauracji „Ratuszowa” „zniknął”

parawan ogrodowy o wartości
1000 zł, należący do Marcina G.

15.17.10 ul. Świerczewskiego. Kole-
jny przejaw lokalnego wandalizmu
– zniszczenie ogrodzenie ( szta-
chety, betonowe słupki) przy
sklepie Teresy B. Straty to 2 tyś. zł.

15-18 Swaderki. Poranna kradzież
na polu namiotowym. Tym razem
Krzysztof Z. stracił przewody elek-
tryczne, podgrzewacz wody i rurki
miedziane o wartości 3 100 zł.

W o ma wia nym ok re sie po lic ja zat -
rzy ma ła też 3 o so by po szu ki wa ne,
16 do wo dów re jes tra cyj nych, 2
prawa jazdy, 1 niet rzeź wych kie -
row ców o raz 7 o sób do wyt rzeź -
wie nia.

Ma rek Pie kar czyk to ar tys ta - le gen da pol skiej
sce ny mu zycz nej. Li der zes po łu TSA, z któ rym od -
był ok.2000 kon cer tów w Pol sce o raz za gra ni cą,
m.in. w Sta nach Zjed no czo nych o raz Ka na dzie i
wie lu kra jach Eu ro py. Pa mię ta my ta kie hi ty jak:
„51”, „Trzy za pał ki”, „Pło nę, pło nę” i wie le in nych.

W la tach 1986-1989 współ pra co wał z Je rzym
Gru zą i Te at rem Mu zycz nym w Gdy ni, gdzie zag -
rał ro lę Je zu sa w rock-o pe rze „Je sus Christ Su per -
star”. By ło to jed no z naj więk szych wy da rzeń ar tys -
tycz nych tam tych lat. Od by ło się ok. 200 spek tak li
w Pol sce i za gra ni cą (U SA, Ka na da, Fin lan dia,
Ros ja) przy ję tych en tuz jas tycz nie przez wie lo ty -
sięcz ną wi dow nię.

Od ro ku 2002 śpie wa po now nie w zes po le
TSA, któ ry po re ak ty wac ji re gu lar nie kon cer tu je.
Spot ka nie na sce nie wszys tkich mu zy ków z pier -
wsze go skła du TSA za o wo co wa ło bar dzo dob rze
przy ję ty mi kon cer ta mi i nag ra nia mi. W kwiet niu
2004 r. u ka zał się no wy, pre mie ro wy al bum TSA
„Pro ce der”. By ła to naj le piej sprze da ją ca się pły ta
roc ko wa w 2004roku.* A le przej dźmy do sa me go
wys tę pu.

Kon cert roz po czął się od blu e so wej pio sen ki
Ta deu sza Na le py, a póź niej  by ło już  tyl ko le piej.
Ar tys ta czu je się jak ry ba w wo dzie, nie tyl ko w os -
trych, he a vy me ta lo wych ka wał kach, a le rów nież w

zu peł nie od mien nych sty lach mu zycz nych. Tak by -
ło pod czas ca łe go kon cer tu. Przy pom nij my,  był to
kon cert: „Ma rek Pie kar czyk a kus tycz nie”. Sek cja
ryt micz na skrom na, a le dob rze speł nia ła swo je za -
da nie rów ne go wy bi ja nia ryt mu. Gi ta ra – o dos ko -
na łym brzmie niu, wspa nia le kom po no wa ła się z
wio lon cze lą, na któ rej gra ła jak by żyw cem wy ję ta z
pio sen ki Skal dów – „prześ licz na wio lon cze lis tka”. 

Pub licz ność mia ła o kaz ję wys łu chać pio se nek
zna nych wy ko naw ców (Skal dów, Krzysz to fa Klen -
czo na, Ta deu sza Na le py), a le tak że mniej zna nych,
czy wręcz za pom nia nych ar tys tów: Mi cha ja Bu ra -
no z   Nie bies ko-Czar nych, zes po łów - Tes tu, Kla -
nu. Trud no wy róż nić ja kąś pio sen kę, bo jak mó wi
sta ra mak sy ma –„o gus tach się nie dys ku tu je”.
Gdy by jed nak po ku sić się o ta ki wy bór, to na pew -
no pub licz noś ci po do ba ło się bar dzo wy ko na nie
pio se nek po cho dzą cych z al bu mu „Sło necz na stro -
na mias ta” (Y u go po lis) - „Czy pa mię tasz” i „Gdzie
jest na sza mi łość”. Te li rycz ne bal la dy, do któ rych
sło wa na pi sał Ma rek Pie kar czyk, dob rze od da ją ar -
tys tycz ną du szę i mąd rość ży cio wą au to ra. Dow -
cip ne, nie ba nal ne i cie ka we o po wieś ci, któ ry mi ra -
czył pub licz ność wo ka lis ta zes po łu TSA mia ły swo -
je a po geum w o so bis tym wyz na niu, jak bar dzo u -
toż sa mia się on z tek stem pio sen ki zes po łu Klan
„Na prze kór”. Ar tys ta przyz nał, że to właś ci wie je -
go mot to ży cio we:

Jes tem – na prze kór wszys tkie mu.
Sto ję – na prze kór wiat rom.
Wi dzę – na prze kór ciem noś ci. 
Myś lę – na prze kór ka mie niom.

Po nie za pom nia nym kon cer cie w Ol szty nie
zes po łu Raz Dwa Trzy, na ko niec Ol sztyń skich Dni
Nau ki i Sztu ki – wy da wa ło się, ze już nic nie bę -
dzie w sta nie zas po ko ić mo ich mu zycz nych o cze ki -
wań w tym ro ku. Up rze dze nie jest złym do rad cą. 

O ka zu je się, że po zy tyw ne zas ko cze nie jest bar -
dzo po żą da nym i przy jem nym sta nem du cha. O
czym, po zna ko mi tym kon cer cie Mar ka Pie kar czy -
ka, mo że z po ko rą zaś wiad czyć ni żej pod pi sa ny.

Zyg munt Pusz cze wicz
ma rek pie kar czyk.pl

Psycholog
Oferuję profesjonalną pomoc osobom zmagającym
się z problemami natury emocjonalnej, zaburzenia-

mi psychicznymi (schizofrenia, zaburzenia 
osobowości, nerwice, depresja i inne), zaburzeniami
odżywiania, uzależnieniem, problemami wycho-

wawczymi 
i innymi trudnymi sytuacjami życiowymi. 

Przyjmuję w Olsztynie i Olsztynku.

Tel. 883 047 309
www.olsztynpsycholog.pl

A kus tycz nie i na prze kór 

Ma rek Pie kar czyk 

Na kon cert do gim naz jum w Ol sztyn ku u da łem się z pew nym dys tan sem o raz, de li kat nie mó -
wiąc, nie co ne ga tyw nym nas ta wie niem. Po myś la łem so bie – ot,  ce leb ry ta, „zna ny z te go, że
jest zna ny”, przy je chał na chał tu rę, do ro bić  so bie do skrom nej e me ry tu ry (jak sam po dał je go
o fic jal na e me ry tu ra z ZUS wy no si ła by… 7zł 77groszy mie sięcz nie!).
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4 X  Kon cert  Mar ka Pie kar czy ka (wię cej na str. 19 ) 
10 X  Kon cer tem w ol sztyń skim klu bie Am nez ja zes pół

D’Dorsh roz po czął tra sę kon cer to wą pro mu ją cą pły tę
„D’Dorsh 14”. W paź dzier ni ku zes pół wys tą pił m.in. w Li -
dzbar ku War miń skim, Bar to szy cach, Szczyt nie i Gdań sku. 

18 X  Fes tyn Ro dzin ny w A me ry ce. Wo je wó dzki Szpi tal Re -
ha bi li ta cyj ny dla Dzie ci w A me ry ce u ro czyś cie ot wo rzył no -
wą in wes tyc ję - im po nu ją cy park uz dro wis ko wy.  Część ar -
tys tycz ną fes ty nu w sty lu co un try za pew nił ol szty nec ki dom
kul tu ry. W prog ra mie zna laz ły się m.in. wys tę py per ku syj -
nych „Wa ria tek”, Stu dia wo kal ne go p. Ma rii, zes po łów
mu zycz nych „Szar lot ka” i „Zem sta Nie to pe rza”, to wa rzys ki
tur niej pił ki siat ko wej o raz kon kur sy rek re a cyj ne (wię cej
na str. 24) 

19 X  Ol szty nek Ex tre me Jam 2014. By liś my wspó łor ga ni -
za to rem  pier wszej te go ty pu im pre zy na ol szty nec kim ska -
te par ku.  Wpraw dzie je sień nie sprzy ja im pre zom ple ne ro -
wym, jed nak au ra w tym dniu nad wy raz do pi sa ła. U dział
wzię ło po nad 20 za wod ni ków, któ rzy zmie rzy li się w 3 ka -
te go riach – hu laj no ga, des ka i bmx. E fek tem zma gań był
wi do wis ko wy po kaz ek stre mal nych spor tów. Jes teś my
prze ko na ni,  że im pre za na sta łe wpi sze się do ol szty nec -
kie go ka len da rza im prez!

23-24 X Mło dzie żo wy Fes ti wal Fil mo wy „Mo ja Przes trzeń”
te go rocz ny kon kurs to dru ga e dyc ja ry wa li zac ji mło dych
fil mow ców. Do kon kur su zgło szo no aż 43 fil my z ca łej Pol -
ski! Do fi na łu zak wa li fi ko wa ło się 12 fil mów. Ju ry nie
przyz na lo Grand Prix, a le trzy głów ne nag ro dy dla: fil mu
Ar chi tek ci na szej przes trze ni,zre a li zo wa ne go przez mło -
dych lu dzi z Zes po łu Pla có wek Spec jal nych w Ol szty nie
(pac jen ci on ko lo gicz ni) - po łą cze nie do ku men tu z a ni mac -
ją, fil mu fa bu lar ne go Bat man Ka mi la Bran den bur ga z
Kielc o raz fil mu …Film, zre a li zo wa ne go  przez li ce a lis tów z
Ło dzi Mi cha ła Cięż kie go i Piot ra Pias ka. Przyz na no rów -
nież sześć wy róż nień, wśród nich zna laz ły się aż trzy fil my
z Ol sztyn ka! Wię cej in for mac ji w nas tęp nym nu me rze.

24 X na sze per ku sis tki pod bi ły ser ca pub licz noś ci pod czas
ot war cia O gól no pol skie go Tur nie ju Ko szy ków ki w Ni dzi cy

26 X Dzień Pa pies ki - po mog liś my w or ga ni zac ji kon cer tu
poś wię co ne go Św. Ja no wi Paw ło wi II w koś cie le NSPJ.
Wys tą pi li m.in. Pau li na Gi lar ska, Stu dio wo kal ne P.Ma rii,
chór z Koś cio ła Bł. A nie li Sa la wy o raz Swoj ska Nut ka,
część nar ra cyj ną przy go to wa ło Gim naz jum Ka to lic kie w
Ol sztyn ku.

WRÓT CE: 
7 XI Wie czór ka ba re to wy z Piot rem Bał tro czy kiem. Sa la

Gim naz jum,  go dzi na 19.00. Ce na 30 zł.
11 XI Na ro do we Świę to Nie pod leg łoś ci. Na prog ram ar tys -

tycz ny zap ra sza my o godz. 18.00 do sa li Gim naz jum. im.
Nob lis tów Pol skich

14 XI I nau gu rac ja XVIII e dyc ji Ol szty nec kiej Li gi Fut sa lu.
Mi łoś ni ków pił ki noż nej zap ra sza my w każ dy pią tek od go -
dzi ny 18.00 do ha li spor to wej Gim naz jum (ak tu al ne ta be -
le, i ter mi narz dos tęp ne na stro nie www.mdkol szty nek.pl).
Drużyny:  Kazimierz Gąsiorowski Stacja Paliw, Poltharma
Olsztyn, MPEC Olsztyn, Czarni Olsztynek, Apotex Futbol -
Cafe, Markus - Stawiguda, Młode Pokolenie, Iter-Bus
Argalski End Transport Komuda.

15 XI  Ko lej ny kon cert zes po łu D’Dorsh, tym ra zem aż we
Wroc ła wiu

28 XI  An drzej ko wy wie czór te at ral ny

Kronika MDK-u

Miejski Dom Kultury w Olsztynku, ul. Chopina 29, 11-015

Olsztynek, tel./fax. 89 519 22 01, 

mgok@olsztynek.com.pl, www.mdkolsztynek.pl,

facebook/Miejski Dom Kultury w Olsztynku

Młodzieżowy Festiwal Filmowy „Moja Przestrzeń”. 
Zdjęcie rodzinne laureatów, jurorów i organizatorów.

Olsztynek Extreme Jam 2014.
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Po cząt ki ziem nia ka w Pru sach nie
na le ża ły do łat wych. W la tach 40-
tych XVIII w. król Prus Fry de ryk II
wy dał e dykt na ka zu ją cy up ra wę
ziem nia ków, któ re mia ły być spo so -
bem na głód i nieu ro dzaj ną zie mię.
Do pie ro w dru giej po ło wie XVIII w.
za czę to je, pod przy mu sem, up ra -
wiać. Chło pi, po cząt ko wo u wa ża ją cy
ziem nia ki za nie ja dal ne, z cza sem
do ce ni li ich za le ty: nie wy ma ga ły u ro -
dzaj nych gleb, ze sto sun ko wo nie -
wiel kich pól u zys ki wa no du że plo ny,
by ły łat we do prze cho wy wa nia zi mą,
da wa ły u czu cie sy toś ci i moż na je by -
ło przy rzą dzać na róż ne spo so by.

Ze wspom nień pi sa rzy wy wo dzą -
cych się z Ma zur jed noz nacz nie wy ni -
ka, że ziem nia ki sta no wi ły tam pod -
sta wę więk szoś ci po sił ków. Fried rich
Sa lo mo Ol den berg (1820-1894),
pra cow nik Cen tral ne go Ko mi te tu do
Spraw Mis ji Wew nęt rznej Nie miec -
kie go Koś cio ła E wan ge lic kie go w II
po ło wie XIX w. o pi sał co dzien ny jad -
łos pis ma zur skie go chło pa, któ ry nie
jest w bie dzie: „O siód mej spo ży wa
pier wszy po si łek. Skła da się on z
kwa szo nej ka pus ty (sznit ka) […] al bo
z kwa szo nych czer wo nych bu racz -
ków. Żo łą dek ma zur ski lu bi kwas.
Po za tym ziem nia ki w łu pi nach i go -
rzał ka. […] O  dwu nas tej ob iad: ka -
pus ta lub bru kiew, al bo żur z ziem -
nia ka mi. […] Na wie cze rzę, o ko ło
dzie wią tej, ziem nia ki lub żur. […] Ich

pow szed nim chle bem są ziem nia ki i
go rzał ka”.

Ziem nia ki ja da no na wie le róż -
nych spo so bów, by ły o ne głów nym
skład ni kiem wie lu tra dy cyj nych dań
kuch ni ma zur skiej. Naj pros tszym
kar tof la nym da niem by ły ziem nia ki z
wo dy, częs to go to wa ne w mun dur -
kach, po sy pa ne piet rusz ką. Niez wyk -
le lu bia nym do dat kiem do ziem nia -
ków w mun dur kach był tzw. „we so ły
sos”, przy go to wy wa ny z wę dzo nej
sło ni ny, mą ki i bu lio nu. Ok ra szo ne
nim pok ro jo ne kar tof le na zy wa no
„we so ły mi ziem nia ka mi”. Sma żo ne
ziem nia ki ok ra sza no ma je ran kiem,
przyp ra wą szcze gól nie lu bia ną przez
Wschod niop ru sa ków. W ca łych Pru -
sach Wschod nich bar dzo po pu lar ną
pot ra wą by ło tzw. „chłop skie śnia da -
nie”, czy li ro dzaj om le tu sma żo ne go
z wcześ niej u go to wa ny mi ziem nia ka -
mi, pok ro jo ny mi w kos tki lub ta lar ki,
ze sło ni ną lub bocz kiem, ob fi cie ob -
sy pa ny mi szczy pior kiem. Na Ma zu -
rach pow szech nie ja da no plac ki
ziem nia cza ne, zwa ne „plin ca mi”.
Spo ży wa no je na róż no ra kie spo so -
by, na zim no i go rą co, na słod ko, po -
sy pa ne cuk rem, z mu sem jab łko wym
lub czar ny mi ja go da mi lub wyt raw nie
z so lą, ce bu lą lub śmie ta ną, tak że ok -
ła da no ni mi chleb. Plac ki przy go to -
wy wa no tak że dla cho rych, zwłasz cza
go rącz ku ją cych, bo choć cięż kos -
traw ne, u wa ża no je za pot ra wę die te -

tycz ną. Zi mą pie czo no „ka kor” – tak
po ma zur sku na zy wa no bab kę ziem -
nia cza ną. In nym pow szech nym
ziem nia cza nym da niem by ła ma zur -
ska kar tof lan ka, po żyw na zu pa, skła -
da ją ca się z kar tof li, że be rek, ki szo nej
ka pus ty, bocz ku, kieł ba sy i ce bu li,
sta no wi ła dos ko na ły jed no da nio wy
ob iad. W ca łych Pru sach Wschod -
nich roz pow szech nio ne by ły wszel -
kie go ro dza ju klus ki ro bio ne z ziem -
nia ków go to wa nych lub mie sza nych
(go to wa nych i su ro wych, w pro por cji
od po wied nio: 1/3 lub 1/4do 2/3 lub
3/4). Ja da no je po la ne tłusz czem ze
skwar ka mi lub z ja jecz ni cą, ja ko jed -
no da nio wy ob iad. Ziem nia ki do da -
wa no tak że do cias ta chle bo we go.
Sta no wi ły swo je go ro dza ju „wy peł -
niacz”, w ten spo sób moż na by ło za -
osz czę dzić tro chę dro go cen nej mą ki.
Do dat ko wo spra wia ły, iż chleb był
pul chniej szy i dłu żej po zos ta wał świe ży. 

Ziem nia ki, choć ko ja rzą ce się z
pros tym, chłop skim jad łem, goś ci ły
tak że na sto łach dwor skich. Szcze gól -
nie lu bia ne by ły kar tof le w pi wie, po -
da wa ne do wo ło wi ny. W do mach
miesz czań skich bar dzo po pu lar ne

by ły sa łat ki ziem nia cza ne, przy rzą -
dza ne z du żą i loś cią so su ma jo ne zo -
we go. Zna ne by ły tak że pasz te ty, któ -
rych pod sta wę sta no wi ło ziem nia cza -
ne „cias to”, za wie ra ją ce mięs ny
farsz. Z ziem nia ków przy rzą dza no
tak że de se ry, z cze go naj bar dziej zna -
ne by ły ziem nia cza ne ro ga li ki na
słod ko. U go to wa ne, u tar te ziem nia ki
mie sza no z mą ką i biał kiem u bi tym
na pia nę i ug nia ta no na e las tycz ne
cias to, z któ re go for mo wa no ro ga li ki.
Na dzie wa no je mar mo la dą, pie czo -
no i po da wa no na zim no lub go rą co
z go rą cym mle kiem.

A by za cho wać w pa mię ci tra dy cyj -
ną kuch nię ma zur ską, war miń ską,
czy też mó wiąc bar dziej o gól nie -
wschod niop rus ką, każ dej je sie ni Mu -
zeum Bu dow nic twa Lu do we go –
Park Et nog ra ficz ny w Ol sztyn ku or -
ga ni zu je im pre zę ple ne ro wą „Sma ki
ziem nia ka”. W tym ro ku pró bo wa no
róż nych pot raw ziem nia cza nych:
plac ków, zu py kar tof la nej, ziem nia -
ków go to wa nych w mun dur kach, czy
pie czo nych w ża rze. 

Mo ni ka Sab ljak-O lę dzka

SKANSEN PEŁEN ŻYCIA

Ma zu rzy ja da li ziem nia ki…

Ma zur ska kuch nia chłop ska w XIX w. by ła dość pros ta i
ma ło u roz ma i co na. Mię so ja da no rzad ko, die ta ob fi to wa -
ła głów nie w ry by o raz wa rzy wa, a pro duk ty mącz ne, w
tym chleb, u bied niej szych ro dzin po ja wia ły się od świę ta
i pod czas żniw. Kar tof le na to miast goś ci ły co dzien nie na
każ dym sto le.
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Na sta dio nie w Ol sztyn ku „O lim -
pia” roz bi ła „Znicz” Bia ła Pis ka 4:0
(2:0). Zes pół z Bia łej Pis kiej od pier -
wsze go gwiz dka zdo mi no wał grę i
wy da wa ło się, że bram ka dla goś ci to
tyl ko kwes tia cza su. Jed nak in cy dent
w 20 min. me czu cał ko wi cie od mie -
nił ob raz gry i miał da le ko i dą ce kon -
sek wen cje. O tóż, Ma teusz Ró żo wicz,
w jed nej z nie licz nych ak cji o fen syw -
nych, zos tał sfau lo wa ny w po lu kar -
nym przez bram ka rza „Zni cza”. Sę -
dzia po ka zał czer wo ną kar tkę i po -
dyk to wał rzut kar ny. Strzał z 11 met -
rów na bram kę za mie nił Łu kasz Mi -
cha łow ski. W dal szej częś ci gry i nic ja -
ty wę za czę li przej mo wać za wod ni cy
„O lim pii”, a le bram karz goś ci pot ra -
fił za żeg nać ko lej ne nie bez piecz ne
sy tu ac je. Do pie ro w do li czo nym cza -
sie gry Ka rol Na roj czyk i pre cy zyj nie

„ob słu żył” Ma teu sza Ró żo wi cza, a
ten strza łem w krót ki róg bram ki us -
ta lił wy nik do szat ni na 2:0. Od po -
cząt ku II po ło wy goś cie rzu ci li się do
od ra bia nia strat, a le zes pół „O lim pii”
prze jął i nic ja ty wę i nie od dał do koń -
ca me czu. W 60 min. po doś rod ko -
wa niu Paw ła A lan ce wi cza z rzu tu
roż ne go, Piotr Żó rań ski strze lił gło -
wą pod pop rzecz kę. Bram karz goś ci
nie zdą żył na wet za re a go wać i pro -
wa dzi liś my 3:0. W 67 min. Se bas tian
Ko wal ski pros to pad łym po da niem
wy puś cił Ma teu sza Ró żo wi cza, któ ry
zmy lił zwo dem wy bie ga ją ce go bram -
ka rza i u mieś cił pił kę w bram ce.
Koń co wy wy nik 4:0 to wspa nia ły,
choć nies po dzie wa ny, suk ces „O lim -
pii”. W wy jaz do wym me czu z War -
mią Gra je wo by ło 0:1 (0:0). Ko lej ne
zwy cięs two i cen ne 3 pkt.  zaw dzię -

cza my Paw ło wi A lan ce wi czo wi, któ ry
w 84 min. zdo był bram kę bez poś red -
nio z rzu tu wol ne go. W nas tęp nej ko -
lej ce li go wych zma gań, na der bo we
spot ka nie do Ol sztyn ka przy był „So -
kół” Os tró da, są siad w ta be li, jesz cze
nie daw no wal czą cy w ba ra żach o II
li gę. Od pier wszych mi nut spot ka nia
za ry so wa ła się lek ka prze wa ga „O -
lim pii”, a w 5 min. Ma teusz Ró żo -
wicz ze sto ic kim spo ko jem og rał
zwo dem ob roń cę i doś rod ko wał do
Piot ra Żó rań skie go, któ ry przy dal -
szym słup ku wpa ko wał pił kę do siat -
ki. Po tak wzor co wo przep ro wa dzo -
nej ak cji „O lim pia” ob ję ła pro wa dze -
nie 1:0. Pił ka rze „So ko ła” rzu ci li się
do od ra bia nia strat i gra się wy rów -
na ła. W 41 min po wrzut ce z au tu na
śro dek po la kar ne go, pił kę na gło wę
przy jął Łu kasz Ja rzą bek, a le tak nie -
for tun nie, że pił ka prze lo bo wa ła na -
sze go bram ka rza Ra fa ła Mia rę i
wpad ła do bram ki. Po u zys ka niu wy -
rów na nia „So kół” przy cis nął. Już w
do li czo nym cza sie gry, po sil nym
strza le z blis kiej od leg łoś ci pił ka tra fi -
ła w na sze go ob roń cę, a „nas trze lo -
ną rę kę” sę dzia uz nał za zag ra nie u -
myś lne i po dyk to wał rzut kar ny, a
jed no cześ nie czer wo ną kar tkę ot rzy -
mał Ma ciej Wa ląg. Wy ko rzys ta ny
rzut kar ny dał pro wa dze nie dru ży nie
z Os tró dy do szat ni 2:1. . W 70 min.
Łu kasz Szum ski w po lu kar nym za -

ha czył roz pę dzo ne go na pas tni ka
goś ci, za co sę dzia po dyk to wał o czy -
wis ty rzut kar ny, a le rów nież „ob da -
ro wał” na sze go ob roń cę – już nie tak
o czy wis tym - czer wo nym kar to ni -
kiem. Eg ze ku tor rzu tu kar ne go us ta lił
wy nik me czu na 3 : 1.  Os tat ni kwad -
rans me czu zes pół „O lim pii” grał w
dzie wiąt kę i dziel nie so bie po czy nał
na bo is ku, wyp ra co wu jąc na wet 2
do god ne sy tu ac je do zdo by cia bram -
ki. Dru ży na goś ci nie zdo by ła żad nej
bram ki z ak cji, a zos ta ła ob da ro wa na
go lem sa mo bój czym i wy ko rzys ta ła 2
rzu ty kar ne. Go rycz dru giej z rzę du
po raż ki prze ży liś my w Kor szach
gdzie miej sco wy MKS po ko nał „O -
lim pię” 2 :  0 ( 2 : 0). I tu taj rów nież
głów ną ro lę w me czu zag rał sę dzia.
Wszys tko roz strzyg nę ło się w I po ło -
wie, kie dy za e wi den tne fau le w po lu
kar nym, sę dzia, za miast 2 „je de nas -
tek”, dał żół te kar tki na szym na pas -
tni kom uz na jąc, ich za sy mu lan tów.
Dwie bram ki gos po da rze zdo by li z
nie licz nych kon tra ta ków, któ re jed -
nak ob cią ża ją kon to na szej de fen sy -
wy. Po 13 ko lej ce roz gry wek pił kar -
skich o mis trzos two III li gi „O lim pia”
Ol szty nek zaj mu je w ta be li 8 miej sce
z do rob kiem 18 pkt. (sto su nek bra -
mek 16 : 17)

Tytz Je rzy                

Co słychać w Olimpii?

SPORT

Paź dzier ni ko wa  au ra, nie przy po mi na ją ca je sie ni, spra wi ła wie le przy jem noś ci za wod ni kom i co raz licz niej szym
wi dzom. W ok re sie mi ja ją ce go mie sią ca „O lim pia” Ol szty nek roz eg ra ła  4 me cze z i den tycz nym bi lan sem
2 wyg ra nych, jak też przeg ra nych.

Bogdan Nowakowski 
- Wicemistrzem Świata w kulturystyce klasycznej weteranów 40-49 lat 

Bogdan Nowakowski przegrał dwie pierwsze rundy z Hiszpanem Cristianem Martinezem, ale
niespodziewanie wygrał trzecią rundę (program) czterema punktami. Niestety, Hiszpanowi nadal
pozostawały 2 punkty przewagi, ale srebrny medal MŚ to i tak życiowe osiągniecie Pana Bogdana
(wcześniej miał 5 miejsce). A ponadto, w pokonanym polu zostawił ubiegłorocznego mistrza świa-
ta Australijczyka Briana Emmersona.

Wywiad z mistrzem w następnym numerze.

Olimpia Olsztynek - Sokół Ostróda 1:3, 11 października.
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NA WESOŁO

Niesłuszne porównanie

Gdy o kimś wyrazić mamy swe zdanie,
Do zwierząt stosujemy często porównanie.
Kiedy daleko widzi ktoś – się nie dziwimy,

Sokole oczy ma - to tak o nim mówimy.
Jeśli ktoś nie choruje, tak o nim się powie:
Zdrowy jak ryba jest i ma końskie zdrowie
We wzajemnych relacjach, chociaż mają

imiona,
Koteczku do mnie chodź -  tak powie ona,

On mówi żabciu –  odwdzięczając się damie,
Bóg tylko prawdę zna szczerze, czy kłamie?
O niejednym  opinia wokół się rozniosła,
Że uparty jest i podobny w tym do osła.

Uważam, że niesłuszne  jest to porównanie,
Osioł po prostu ma własne zdanie.

Polecenia, które jemu człowiek przekazuje
Osioł logiką oślą swą interpretuje.

To nieuczciwie osła jest dyskryminować,
Sposób myślenia jego trzeba uszanować.

Osioł przykładem może być dla niejednego,
Który jak widać wcale nie ma zdania swego.

W dyskusji każdej zawsze głos zabiera,
Choć  wszystko co powie, treści to suflera.
I nic  złego w tym wszystkim by nie było,

Gdyby o dobre to  intencje chodziło
Lecz to wtrącanie burzy dobre plany,

Konflikt w ten temat jest wkomponowany.
Ale jak zwykle patrząc prawdzie w oczy,

Intryganci są to  -  fałszywi prorocy.

Nowobogacki

Wypadek- auta leżą w rowie,
Rannych zabrało pogotowie.

Wśród rannych byli z zagranicy,
Bo ranny nie po polsku krzyczy.

Rosjaninowi – noga jest złamana,
Gips chcą założyć do kolana.

On jednak sroży się, w złość wpada,
Dać marmur mówi – gipsu „nie nada”.

Autor
Czesław Kazimierz 

Bandzwołek

Był Dzień Se nio ra – to by ła ga la,

Nas trój świą tecz ny- w szwach pę ka ła sa la.

Pa no wie se nio rzy trys ka li rześ koś cią,

Se nior ki cho dzi ły z pod lot ka łat woś cią.

Nie je den se nio rek, nie jed na se nior ka

Sko rzys tać by mog li z prog ra mu A mor ka.

Z met ry ki wy ni ka że pan i pa ni 

To są od daw na ży cio wi  we te ra ni,

A le bio lo gicz nie, gwo li ścis łoś ci,

Z se nior ką strach zos tać na o sob noś ci.

Nie ma w Ku wej cie ty lu złóż ro py

I le ma ją wi go ru se nio rzy- chło py.

O czy ich błysz czą, jak wil kom z la su,

O ni na grę wstęp ną nie ma ją cza su.

Bur mistrz Ol sztyn ka, zna ny ze szczod roś ci,

Se nio rom tort fun dnął sto łu wiel koś ci.

Ksiądz Dzie kan też hoj ną rę kę se nio rom o ka zał,

O świę tym Ja nie Paw le al bum prze ka zał.

Pa ni E wa, dy rek tor Oś rod ka Po mo cy Miej skie go,

Chwa lo na by ła przez se nio ra każ de go.

Jej tros ka o se nio rów jest dos trze ga na,

Pa ni E wa bez sprzecz nie to wyt wor na da ma.

Część ar tys tycz na to zas ko cze nie –

Dzie ci z przed szko la da ły przed sta wie nie.

Przed pa nia mi z przed szko la po chyl my czo ła,

To nie przed szko le – to te at ral na szko ła.

Bo ta niec dzie ci, śpiew, re cy to wa nie –

Tak tyl ko ak tor grać w sztu ce jest w sta nie.

„ We so ła fe raj na”, kwar tet wo kal ny,

Jak w ka ba re cie prog ram mie li faj ny.

Śpie wa li „ że pie nią dze szczęś cia nie da ją”,

Mo że tym, co w ban ku na kon cie trzy ma ją?

Więk sze jesz cze gro no też wys tą pi ło,

Jak w ba le cie Bol szoj -  ty lu ich by ło.

Zes pół ma re ży se ra z tem pe ra men tem –

To Wies ław Du bic ki, jest też dy ry gen tem.

Zes pół to am bit ny -  jest na wet w sta nie

Zaś pie wać w La Sca li w sa mym Me dio la nie.

Fi na łem im pre zy by ło zap ro sze nie

Na ob iad – pysz ne by ło je dze nie.

I by ła też ka wa, by ły słod koś ci,

Se nio rzy u goś ci li zap ro szo nych goś ci. 

Au tor

Czes ław Ka zi mierz Ban dzwo łek

DZIEŃ  SE NIO RA  W  OL SZTYN KU

16 paź dzier ni ka 2014 r. w Do mu Dzien ne go Po by tu w Ol -
sztyn ku od by ła się szcze gól na u ro czys tość - Dzień Se nio ra. E -
me ry ci, ren ciś ci o raz goś cie - Bur mistrz Ol sztyn ka- Ar tur
Wroch na, Dy rek tor Miej skie go Oś rod ka Po mo cy Spo łecz nej
w Ol sztyn ku - E wa Szer sze niew ska, Prze wod ni cza cy Ko mis ji
Spraw Spo łecz nych Ra dy Miej skiej w Ol sztyn ku - An drzej
Woj da, ksiądz dzie kan Sta nis ław Piet kie wicz, Prze wod ni czą cy
Związ ku E me ry tów, Ren cis tów i In wa li dów - Ta deusz Szan ter
z Ol szty na, Dy rek tor Przed szko la Miej skie go w Ol sztyn ku -

STAR SI LUD ZIE
Po ru sza ją się wol niej, a le wie dzą do kąd zmie rza ją
Wol niej po dej mu ją de cyz je, a le są o ne mąd rzej sze
Wol nej myś lą, a le ich myś li są bar dziej prze nik li we

Mo że go rzej wi dzą, a le ich wzrok się ga głę biej
Mo że go rzej sły szą, a le wie dzą, cze go w o gó le słu chać
Mo że go rzej ra dzą so bie z no wo czes ną tech no lo gią,

a le wię cej wie dzą o ży ciu

Bar ba ra Ster nic ka. Spot ka li się, by
spę dzić ze so bą mi ło czas. 

Spot ka nie roz po czę ło się od zło -
śe nia ży czeń, a prog ram ar tys tycz ny
roz po czę ły przed szko la ki z Przed -
szko la Miej skie go w Ol sztyn ku, póź -
niej był wys tęp zes po łu „We so ła fe -
raj na” z Do mu Po mo cy Spo łecz nej
w Ol sztyn ku, a na ko niec zap re zen -
to wa li się se nio rzy - „Swoj skie Nut ki”.

Przy szedł też czas na roz mo wy
przy po częs tun ku o raz, wspól ne
śpie wa nie. Spot ka nia e me ry tów i
ren cis tów to już tra dyc ja, a se nio rzy
to lu dzie peł ni wi go ru i po go dy du -
cha. Mi ło by ło więc spę dzić wspól ne
chwi le.
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Od 20 lat pod ró żu je po Jed wab nym
Szla ku. Przez 10 lat miesz kał w Az ji Środ ko -
wej, gdzie pra co wał nad pro jek ta mi e du ka -
cyj ny mi i hu ma ni tar ny mi. Zbig niew był już
na na szych spot ka niach dwuk rot nie z o po -
wieś cia mi o swo ich pod ró żach, m.in. na
Kau kaz. Te raz przy je chał do nas ze wzru -
sza ją cą his to rią o naj więk szym i naj ok rut -
niej szym za ma chu ter ro rys tycz nym w Eu ro -
pie. W 2004 ro ku w bies łań skiej szko le zgi -
nę ły 334 o so by, z cze go po ło wa to dzie ci.
Zbig niew do Pół noc nej O se tii do tarł wkrót -
ce po za ma chu. Od wie dził po nad set kę o se -
tyj skich ro dzin. Miesz kał w ich do mach, słu -
chał ich his to rii. Na pod sta wie o po wieś ci i
roz mów z miesz kań ca mi mias ta, wspól nie z
dzien ni ka rzem Je rzym Wlaz ło, w 10 rocz ni -
cę tam tych wy da rzeń, na pi sał książ kę „Pęk -
nię te mias to. Bies łan”. 

- Mias to pęk ło i po dzie li ło się na tych,
któ rzy stra ci li wszys tko, i na tych, któ rzy nig -
dy ich nie zro zu mie ją. A ży cie, jak sa mi mó -
wią, dzie li się na „to do za ma chu i to po za -
ma chu”.

Wzru sza ją ca his to ria, po łą czo na z pre -
zen tac ją (zdję cia mi i fil ma mi) spra wi ła, że u
niek tó rych słu cha czy po ja wi ły się łzy. Au tor
pod czas spot ka nia cie ka wie o po wia dał rów -
nież o kul tu rze Kau ka zu.

Po spot ka niu u czes tni cy mie li moż li wość
na by cia książ ki, a za in te re so wa nie by ło
nap raw dę du że. Na na szych pół kach nie ba -
wem po ja wi się po zyc ja „Pęk nię te mias to.
Bies łan” ze spec jal ną de dy kac ją dla czy tel -
ni ków od Zbysz ka Paw la ka. 

Pa weł Ro gow ski

Spot ka nie au tor skie ze Zbig nie wem Paw la kiem

9 paź dzier ni ka w sa li po sie dzeń u rzę du miej skie go zor ga ni zo wa -
liś my ko lej ne spot ka nie au tor skie. Tym ra zem na szym goś ciem był
Zbig niew Paw lak – pod róż nik, znaw ca kul tu ry Wscho du i wyk ła -
dow ca u ni wer sy tec ki.

Miej�ska�Bib�lio�te�ka�Pub�licz�na�w�Ol�sztyn�ku

Uroczystość połączono z festynem
rodzinnym dla mieszkańców poblis-
kich miejscowości oraz pacjentów i
pracowników szpitala, którzy przybyli
wraz z rodzinami.

W uroczystości wzięli udział przed-
stawiciele samorządów terytorial-
nych:  Marszałek Województwa
Jacek Protas, Burmistrz Olsztynka
Artur Wrochna i Przewodniczący
Rady Miejskiej w Olsztynku Jerzy
Głowacz,  a także radni, duchowni z
dekanatu z ks. dziekanem
Stanisławem Pietkiewiczem na czele
oraz reprezentanci firm realizujących
inwestycję i przedstawiciele instytucji
współpracujących ze szpitalem.

Poświęcenia obiektu dokonał ks.
Marek Gbiorczyk – kapelan szpitala. 

Inwestycja realizowana była w lat-
ach 2010-2014 i kosztowała 7 617
166,06 zł, z czego 6 301 631,52 zł
dofinansowano ze środków Unii
Europejskiej w ramach Regional-
nego Programu Operacyjnego
Warmia i Mazury 2007-2013.

Teren leśny otaczający szpital
został kompleksowo zagospo-
darowany: wykonane zostały ścieżki
zdrowia oraz trasy leczenia
spacerowego do tlenoterapii. Pow-
stały parki kinezyterapeutyczne
pełniące funkcję ogródka integracji
sensorycznej dla dzieci w różnych

grupach wiekowych, w którym zna-
jdą się m.in. zjeżdżalnie, huśtawki,
balanse, przeploty, równoważnie,
drabiny, kiwaki, ściany i skarpy
wspinaczkowe, linaria, gry interakty-
wne oraz fontanna wspomagająca
integrację sensoryczną.

Po zakończeniu części oficjalnej
rozpoczął się festyn rodzinny, w trak-
cie którego swoje umiejętności
artystyczne zaprezentowali pacjenci
szpitala oraz zespoły wokalne i muzy-
czne z Miejskiego Domu Kultury w
Olsztynku.

Rozegrano towarzyski mecz piłki
siatkowej: samorządowcy z Olsztynka
kontra pracownicy Szpitala w
Ameryce. Mimo, że mecz miał
charakter czystko koleżeński, trwały
trzy zacięte sety z wynikiem 2: 1, dla
Gospodarzy.

Uczestnicy imprezy zwiedzali
park, a dzieci chętnie próbowały

swoich umiejętności na obiektach
kinezyterapeutycznych służących do
leczenia ruchem.

Na uczestników festynu czekały
ciepłe napoje i posiłki przygotowane
dzięki wsparciu sponsorów. Podz-
iękowania kierujemy do firmy Art-
Plast z Jaroszowca, Sklepu Top Mar-
ket I. S. Słodownik z Olsztynka, firmy
ABER Sp. z o.o., Zakładów Masars-
kich „Tomuś” z Królikowa, Piekarni
Tyrolskiej J. Goszczycki z Olsztyna,
Elbląskiego Centrum Mięsnego El-
Hurt z Elbląga, PHU Gemix z Olszty-
na, Tymbarka MWS.

Dzięki wsparciu Sklepu Top Mar-
ket, Banku Gospodarki Żywnoś-
ciowej Oddział Operacyjny w Olsz-
tynie oraz Banku Spółdzielczego w
Olsztynku mogliśmy nagrodzić dzieci
biorące udział w konkursach rekrea-
cyjnych.

Uzdrowisko w Ameryce uroczyście otwarte
18 października w Wojewódzkim Szpitalu Rehabilitacyjnym dla

Dzieci w Ameryce odbyło się uroczyste otwarcie inwestycji „Rozwój
funkcji uzdrowiskowej Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego dla
Dzieci w Ameryce poprzez budowę infrastruktury rehabilitacyjnej
i leczniczej”. 
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Od po cząt ku świa ta, kie dy to No e u pił się po raz pier wszy, al ko hol od gry wa
og rom ną ro lę w dzie jach – ja ko le kar stwo, śro dek po bu dza ją cy, znie czu la ją cy,
do da ją cy od wa gi; wy ko rzys ty wa ny by wał tak że przez wład ców i kap ła nów
wszys tkich ob rząd ków re li gij nych do na rzu ca nia swo jej wo li.

DObRE RADY PANi EWY

Trzy naś cie wie ków te mu a rab ski
al che mik Dża bir ibn Haj jau od krył
moż li wość des ty lac ji, a to co ot rzy -
mał naz wał al- kuhl. Tak więc mo że -
my po wie dzieć, że od cza sów No e go
i a rab skie go al che mi ka trwa nieus -
tan ne po szu ki wa nie środ ków le czą -
cych skut ki pi cia, (prze pi cia?), czy li
ka ca. O ka cu mó wią Po la cy „tu pot
bia łych mew”, Hisz pa nie są „roz ko ły -
sa ni”, Szwe dów „bo lą ko rzon ki wło -
sów”, Nor we go wie „ ma ją drwa li w
gło wie”, Wło si „są roz stro je ni”, Tur -
kom „po zos ta ło z wie czo ra”, Niem cy
mó wią o nim „ko ci la ment”, a An gli -
cy po pros tu kac. Po wie dzmy więc,
co to ta kie go ten kac? Naj bar dziej
da je się we zna ki ból gło wy. W
u szach nam dzwo ni, a dźwię ki do bie -
ga ją ce ze świa ta zew nęt rzne go wy da -
ją się szcze gól nie zgrzyt li we, us ta są
su che, zga ga pa li, a  ja ka kol wiek pró -
ba po ru sze nia się po wo du je gwał -
tow ne zaw ro ty gło wy.

Już No e mu siał cier pieć z przy czy -
ny pros te go zja wis ka che micz ne go:
e ty len w je go wąt ro bie, pod wpły -
wem en zy mu o naz wie de hyd ro ge na -
za al ko ho lo wa, za mie nił się w szkod -
li wy i wy wo łu ją cy o we niep rzy jem ne
ob ja wy al de hyd oc to wy. Gdy by nie
on, nie by ło by ka ca, to on od po wia -
da za ból gło wy i nud noś ci po wcześ -
niej szej „u poj nej no cy”. In ny en zym
przek ształ ca al de hyd oc to wy w kwas
oc to wy, któ ry ut le nia się do dwut len -
ku węg la i wo dy, nies te ty, pro ces ten
wy ma ga cza su i za nim to nas tą pi
mu si my drę czą ce go nas ka ca sta rać
się zła go dzić wszys tki mi zna ny mi
nam spo so ba mi. Jak więc us trzec się
ka ca? Dob rze jest za cho wać u miar w
pi ciu (ba da nia bo wiem wy ka za ły, że
naj więk sze szan se na świę to wa nie w
dob rym zdro wiu set nych u ro dzin ma -
ją ci, któ rzy przez ca łe swo je ży cie
trzy ma li się za sa dy zło te go środ ka),
jeś li jed nak zda rzy nam się wy pić
wię cej to pij my po wo li – im wol niej
pi je my, tym mniej al ko ho lu dos ta je
się jed no ra zo wo do na sze go móz gu,
pa mię taj my, że nasz or ga nizm spa la
nie wię cej niż 30 g al ko ho lu na go -
dzi nę.  Nie pij my na pus ty żo łą dek.
Nie mie szaj my trun ków. Ko lej ne
drin ki wy chy laj my nie częś ciej niż co
20 mi nut, ty le śred nio pot rze bu je
nasz or ga nizm na wchło nię cie al ko -
ho lu.  U wa żaj my co i jak pi je my  - al -

ko hol z bą bel ka mi po wo du je szyb sze
u pi cie się,  ba da cze su ge ru ją, że bą -
bel ki przys pie sza ją szyb sze ab sor bo -
wa nie go z prze wo du po kar mo we go.
Wed ług nau kow ców, niek tó re al ko -
ho le sprzy ja ją wys tę po wa niu ka ca -
na le żą do nich ko nia ki, bran dy, whis -
ky, rów nież czer wo ne wi no pi te w
nad mia rze, któ re za wie ra ty ra mi nę i
wy wo łu je u por czy we bó le gło wy. Al -
ko hol pi ty w u miar ko wa nych i loś -
ciach dzia ła jak as pi ry na, zmniej sza
zdol ność pły tek krwi do zle pia nia się,
co zmniej sza ry zy ko pow sta wa nia
skrze pów, pod no si nas trój i w ten
spo sób ła go dzi stre sy, któ re są is tot -
nym  czyn ni kiem za wa łu ser ca i wie -
lu in nych cho rób. W ba da niach
stwier dzo no, że „kie li szek wi na jest
przy jaz ny nie tyl ko dla du szy, a le i dla
ser ca”. Co jed nak zro bić, jeś li zda rzy
nam się wy pić wię cej niż u miar ko wa -
nie i nas tęp ne go dnia po su per im -
pre zie do pad nie nas kac? Wia do mo,
że i le o sób pi ją cych, ty le od mian ka -
ca. I le od mian ka ca, ty le spo so bów
je go le cze nia. Prze bu dze nie po sza lo -
nej no cy nie by wa przy jem ne, gło wa
cięż ka, w us tach su cho. Al ko hol od -
wad nia, wyp łu ku je z na sze go or ga -
niz mu wi ta mi ny A, C, B, cynk, mag -
nez,  po tas i wapń. Dla te go pij my
dnia  nas tęp ne go i le tyl ko mo że my
kok taj li z o wo ców i wa rzyw, je dzmy
zu py i sa łat ki za miast na du ży wa nia
środ ków prze ciw bó lo wych, któ re
nad we rę ża ją i tak pod raż nio ną przez
al ko hol ślu zów kę żo łąd ka. Przed e
wszys tkim jed nak sta raj my się sku -
tecz nie kon tro lo wać i lość wy pi te go
al ko ho lu, że byś my wzno sząc to ast
„na zdro wie”  mie li pew ność, że dnia
nas tęp ne go kac  w żad nym wy pad ku
nam nie gro zi.

E wa Ła gow ska- O ko ło wicz

Na pój od tru wa ją cy:
1/2 szklan ki so ku z mar chwi,
1/2 szklan ki so ku z se le ra na cio we go,
3 ga łąz ki roz ma ry nu,
1/4 ły żecz ki piep rzu,
szczyp ta so li,
1/4 ły żecz ki o tar tej skór ki z cyt ry ny,
1 ły żecz ka so ku z cyt ry ny,
2-3 kos tki lo du.

Wszys tkie skład ni ki zmik so wać,
do dać kos tki lo du i wy pić.

O czysz cza ją cy na pój 
z bu ra ków:

3/4  szklan ki so ku z bu ra ków,
1/4  szklan ki so ku z mar chew ki,
1 zą bek czos nku roz tar ty z so lą,
ły żecz ka so ku z cyt ry ny,
2-3 kos tki lo du,
1 ły żecz ka po sie ka nej nat ki piet rusz ki.

Wy mie szać sok z cyt ry ny z czos -
nkiem, so kiem z bu ra ków i mar chwi,
wlać do szklan ki , wrzu cić lód i nat kę,
wy mie szać i wy pić.

Kok tajl ba na no wy:

2 ba na ny,
1 szklan ka mle ka lub jo gur tu,
szczyp ta mie lo ne go cy na mo nu,
1 łyż ka mio du.

Ob ra ne ba na ny zmik so wać z mle -
kiem lub jo gur tem i mio dem. Po sy -
pać cy na mo nem.

Żu rek sta ro pol ski:

1 litr bu lio nu wo ło we go,
1 szklan ka żu ru żyt nie go,
1 szklan ka kwa su z o gór ków ki szo nych,
1 szklan ka śmie ta ny,
1 łyż ka mą ki,
2 ząb ki czos nku,
400 g bia łej kieł ba sy,
sól, pieprz, ma je ra nek.

Za go to wać bu lion, wło żyć bia łą
kieł ba sę i roz tar ty czos nek, u go to -
wać. Kieł ba sę wy jąć, do dać kwas o -
gór ko wy i żur, wy mie szać, za go to -
wać, dop ra wić so lą i piep rzem. Wlać
zmie sza ną z mą ką śmie ta nę, wsy pać
ma je ra nek, wło żyć pok ro jo ną w plas -
ter ki kieł ba sę, pod grzać. Po da wać z
pie czy wem.

Kwaś ni ca z kmin kiem:

2 szklan ki so ku z ki szo nek ka pus ty,
150 g bocz ku wę dzo ne go,
2 su szo ne grzyb ki,
1 du ża ce bu la,
1 mar chew ka,
10 zia ren piep rzu,
4 ziar na zie la an giel skie go,
Ľ ły żecz ki na sion kmin ku,
2 lis tki lau ro we,
2 szklan ki bu lio nu,
2 łyż ki po sie ka nej nat ki.

U my te grzyb ki, bo czek, ce bu lę,
ob ra ną mar chew kę i przyp ra wy wło -
żyć do gar nka, za lać go rą cym bu lio -
nem i go to wać o ko ło 40 mi nut pod
przyk ry ciem na ma łym og niu. Prze -
ce dzić, po łą czyć z so kiem z ka pus ty,
za go to wać, dop ra wić so lą i piep -
rzem. Po sy pać nat ką. Po da wać z
grzan ka mi.

Pap ry ka na dzie wa na 
tuń czy kiem:

8 nie du żych strą ków żół tej pap ry ki,
3 u go to wa ne w mun dur kach ziem -
nia ki,
1 pusz ka tuń czy ka w so sie włas nym,
3 jaj ka na twar do,
4 ząb ki czos nku,
1 du ża ce bu la,
1 pę czek szczy pior ku,
sól, pieprz,
4 łyż ki o le ju.

Pap ry kę przek ro ić wzdłuż i u su -
nąć gniaz da na sien ne, u myć, o su -
szyć, po so lić. Ce bu lę po sie kać, jaj ka i
ziem nia ki drob no pok ro ić. Tuń czy ka
od są czyć, po łą czyć z ziem nia ka mi,
ce bu lą,  jaj ka mi, roz tar tym z so lą
czos nkiem, dop ra wić so lą , wy mie -
szać z łyż ką o le ju. Far szem na peł nić
po łów ki pap ry ki. Na czy nie ża ro od -
por ne wys ma ro wać o le jem, cias no u -
ło żyć w nim pap ry ki, lek ko skro pić o -
le jem, wsta wić do pie kar ni ka i za pie -
kać o ko ło 40 mi nut. Przed po da -
niem po sy pać sie ka nym szczy pior -
kiem.

Go lon ka 
w so sie śliw ko wym:

2 go lon ki,
1 szklan ka wyt raw ne go czer wo ne go
wi na,
1 szklan ka oc tu win ne go,
3 liś cie lau ro we,
1/4 ły żecz ki piep rzu,
1 łyż ka ja gód ja łow ca,
200g su szo nych śli wek,
1,5 łyż ki mio du,
1/4 ły żecz ki mie lo ne go cy na mo nu,
mas ło,sól,buł ka tar ta. 

U my te go lon ki u ło żyć w ron dlu,
za lać 4 szklan ka mi wo dy i szklan ką
oc tu win ne go, do dać przyp ra wy i go -
to wać o ko ło 1,5 go dzi ny. U my te
śliw ki za lać nie wiel ką i loś cią wo dy, u -
go to wać, zmik so wać. Mięk kie go lon -
ki wy jąć z wy wa ru, u su nąć koś ci,
mię so po dzie lić na por cje, u ło żyć w
na czy niu ża ro od por nym. W ron del ku
lek ko zru mie nić buł kę tar tą, do dać
mas ło, miód,  cy na mon, zmik so wa ne
śliw ki i wi no, wy mie szać i pod grzać.
So sem po lać mię so, wsta wić do nag -
rza ne go pie kar ni ka na kil ka mi nut.

Smacznego!

Złe miłego następstwa
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PO ZIO MO: 
1) na warkoczyk, 5) „czuwało” w PRL, 9) filozof z lutownicą,

10) szemrana otchłań, 11) polityczna kopia, 12) głuchy w puszczy,
13) pieniądz krojony, 14) fanatyczny, 15) dużo s, 16) zdrowy efekt,
18) dalszy w kominie, 19) coś się dzieje, 21) bywa na dnie, 23)
kolor do wieszania, 24) przed metą, 25) panieńska kolejka, 26)
nalas, 27) telewidz dla TV

PIO NO WO: 
1) zamieszanie w kuchni, 2) stwierdzenie uczonego, 3)

rękodzieło, 4) blamaż z promem, 6) stary mol, 7) do wynoszenia
na, 8) na prawo i na lewo, 16) zapał do muzyki, 17) doświadcze-
nie Shreka, 19) trujący w zbrojowni, 20) wyrolowany, 22) surowa
jednostka

Krzyżówka sponsorowana przez

Krzyżówka nr 207

Roz wią za nia pro si my nad sy łać na kartkach pocztowych do 15 września pod ad re sem re dak cji. Spoś ród pra wid ło wych roz wią zań wy lo su je my nagrodę -
obiad dla 2 osób w Restauracji Zielarnia (ul. Mrongowiusza 29, Olsztynek).  

Prawidłowym rozwiązaniem ostatniej krzyżówki było hasło: "Pierwszy czasem lepszy prawem". Nagrodę wylosowała Dorota Lewandowska z Łutynowa.

Sprzedam:
l Działke w Łukcie pow.
1950m2. JezioZra, las, w pełni
uzbrojona. Tel: 602-846-319

Do wynajęcia:
l Dwa lokale 60 m2 (parter), 
50 m2 (I piętro) w Olsztynku. 
Tel. 602 557 028
l Kawalerka w centrum Olsztyn-
ka 34 m2. Po kapitalnym remon-
cie, w pełni wyposażona kuchnia,
nowa łazienka, duży pokój z

balkonem.Tel: 500-625-463, 506-
26-83-87

Różne:
l Doświadczony dekarz,
budowlanka ogólna. Pilnie pode-
jmę stałą pracę, Tel: 518-951-810
l Pilnie podejmę pracę w hand-
lu, sklepie odzieżowym, spożyw-
czym, w gastronomii. Posiadam
aktualna książeczkę zdrowia i
doświadczenie. Pełna dyspozy-
cyjnośćTel: 508-152-575

Ogłoszenia drobne
Reklama
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Podziękowanie

„Tylko szlachetne czyny są trwałe”
Sofokles              

Inicjatorzy budowy nowego nagrobka dla św. p. Zenona Węgoborskiego,
byłego nauczyciela SP. nr 1 w Olsztynku, żyjącego w latach 

01.04.1934-07.06.1986r. 
Składają serdeczne podziękowanie:

nauczycielom emerytom, byłym uczniom zmarłego, oraz znajomym
za pokrycie kosztów budowy.

Podziękowanie!

Składam serdeczne podziękowanie 
dla Pani Katarzyny Kaźmierczak za znalezienie i oddanie dokumentów. 

To wyraz dobroci i szacunku do drugiego człowieka.

Krystyna Tarnowska
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Nr okręgu

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Imię i nazwisko kandydata

Wioletta 
Figielska – Korgul 

Roman Lewandowski 

Janina Rykowska 

Robert Waraksa 

Alicja Woźnicka 

Irena Pisarewicz 

Anna Przywoźna 

Andrzej Argalski 

Ryszard Orłowski 

Andrzej Wojda 

Krzysztof Kowalski 

Andrzej Salwin 

Jerzy Głowacz 

Beata Andrysiak 

Ewa Petryna 

Granice okręgu wyborczego

miasto Olsztynek - część osiedla nr 1, ulice: AGRESTOWA, BRZOZOWA,
DĘBOWA, GŁOGOWA, GRABOWA, JAGODOWA, LESZCZYNOWA,
LEŚNA, LEŚNIKÓW, MALINOWA, MORELOWA, MRONGOWIUSZA od
numeru 35 wszystkie nieparzyste do granic miasta, OWOCOWA,
PORZECZKOWA, SOSNOWA, WIŚNIOWA, WRZOSOWA 

miasto Olsztynek - część osiedla nr 1, ulice: AKACJOWA, KASZTANOWA,
KLONOWA, LIPOWA, SPORTOWA, ŚWIERKOWA, WILCZA 

miasto Olsztynek - część osiedla nr 2, ulice: JANA PAWŁA II, KOLEJOWA za
wyjątkiem numerów:1, 3, 5, 7, SZKOLNA od skrzyżowania z ul. Świer-
czewskiego do końca 

miasto Olsztynek - część osiedla nr 2, ulice: DASZYŃSKIEGO, KOLEJOWA
numery 1, 3, 5, 7, MIERKOWSKA, MRONGOWIUSZA od numeru 42 wszys-
tkie parzyste do granic miasta, POLNA, TOWAROWA, ZIELONA 

miasto Olsztynek - część osiedla nr 3, ulice: EMILA VON BEHRINGA, FLORI-
ANA, GDAŃSKA, GRUNWALDZKA, INWALIDÓW, KRÓTKA, KRZYWA,
MAŁY RYNEK, MAZURSKA, MRONGOWIUSZA od skrzyżowania z ul.
Świerczewskiego do numeru 40, za wyjątkiem numerów: 35, 37 i 39, OLSZ-
TYŃSKA, OSTRÓDZKA, RATUSZ, RATUSZOWA, RYNEK, SKŁADOWA,
STAROMIEJSKA, STRAŻACKA, WARSZAWSKA, WĄSKA, WŁADYSŁAWA
JAGIEŁŁY od skrzyżowania z ul. Grunwaldzką do skrzyżowania z ul. Gdańską,
WODOCIĄGOWA, ZAMKOWA 

miasto Olsztynek - część osiedla nr 3, ulice: CHOPINA, GÓRNA, KLIKOW-
ICZA, KOŚCIUSZKI od skrzyżowania z ul. Chopina do ul. Szkolnej, MICK-
IEWICZA, PIONIERÓW od skrzyżowania z ul. Szkolną do skrzyżowania z ul.
Kamienną, PUŁASKIEGO, SZKOLNA od skrzyżowania z ul. Kościuszki do
skrzyżowania z ul. Świerczewskiego, ŚWIERCZEWSKIEGO 

miasto Olsztynek - część osiedla nr 4, ulice: DIAMENTOWA, DŁUGOSZA,
KAJKI, KAMIENNA, KOCHANOWSKIEGO, KOPERNIKA, KSIĘŻYCOWA,
NOWOWIEJSKIEGO, OGRODOWA, PERŁOWA, PIONIERÓW od
skrzyżowania z ul. Kamienną do skrzyżowania z ul. Perłową, PLATYNOWA,
RUBINOWA, SIENKIEWICZA, SREBRNA, SZMARAGDOWA, WANDY
PIENIĘŻNEJ, ZŁOTA, ŻEROMSKIEGO 

miasto Olsztynek - część osiedla nr 4, ulice: 22 LIPCA, JEMIOŁOWSKA,
JEZIORNA, KOŚCIUSZKI od skrzyżowania z ul. Szkolną do skrzyżowania z
ul. Kamienną, PARK, PARKOWA, PORANNA, SIELSKA, SŁONECZNA,
WĘDKARSKA, WŁADYSŁAWA JAGIEŁŁY od skrzyżowania z ul. Gdańską
do granic miasta, ŻEGLARSKA 

Sołectwa: ELGNÓWKO, ŁĘCINY, MAŃKI, MYCYNY, SAMAGOWO,
ZAWADY, ZEZUTY 

Sołectwa: AMERYKA, MIERKI, ŚWIERKOCIN 

Sołectwa: DĄB, KURKI, LIPOWO KURKOWSKIE, NADROWO, SWADERKI 

Sołectwa: JEMIOŁOWO, KUNKI, ŁUTYNOWO 

Sołectwa: MARÓZ, SITNO, WAPLEWO, WITRAMOWO 

Sołectwa: DRWĘCK, KRÓLIKOWO, LICHTAJNY, NOWA WIEŚ OSTRÓDZ-
KA, PAWŁOWO 

Sołectwa: GAJ, SUDWA, WARLITY MAŁE 

Lokal wyborczy

Zespół Szkół 
w Olsztynku

Zespół Szkół 
w Olsztynku

Przedszkole Miejskie 
w Olsztynku

Przedszkole Miejskie 
w Olsztynku

Liceum Ogólnokształcące 
w Olsztynku

Miejski Ośrodek Pomocy
Społecznej w Olsztynku

Miejski Ośrodek Pomocy
Społecznej 
w Olsztynku

Liceum Ogólnokształcące 
w Olsztynku

1. Szkoła Podstawowa 
w Elgnówku

2. Świetlica w Mańkach

Świetlica w Mierkach

Zakład Rybacki Szwaderki

Świetlica w Kunkach

Zespół Szkolno-Przedszkol-
ny w Waplewie

1. Świetlica w Królikowie
2. Świetlica w Pawłowie

1. Świetlica w Platynach
2. Szkoła Podstawowa 

w Olsztynku
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