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Dni Olsztynka, to z roku na rok coraz więk-
sze przedsięwzięcie. W tym roku, w obchody
tego święta, włączymy również koncert laure-
atów XXXIX Olsztyńskich Spotkań Zamko-
wych, 4 lipca na Przyzamczu już od godziny
13.00 próby uczestników konkursu, na koncert
zapraszamy o godz. 19:30. 

Podczas Dni Olsztynka dużą
dawkę energii zapewnią nam
rytm and bluesowi Szulerzy
(odkrycie Must be The Music),
show na scenie zrobią niewąt-
pliwie skrzypaczki ze Space
Violin, a jako gwiazda wystąpi
Szymon Wydra z zespołem
Carpe Diem. Drugiego dnia
podczas festynu w skansenie
rozbawi nas występ kabareto-
wy Grzegorz Halama Oklasky,
natomiast w nastrój krakow-
skiej Piwnicy pod Baranami wprowadzi
recital Jacka Wójcickiego. Na zakończe-
nie, mocny akcent tańca i seksapilu, show-
dance w wykonaniu zespołu Magnifique
Dancers. To tylko niektóre atrakcje, więc
już dziś serdecznie zapraszamy.

Szczegółowy program w numerze - str. 21.

Dni Olsztynka 2012

Obwodnica -
droga ku
przyszłości
(część 4)

str. 10

już 7-8 lipca!

Olsztynek - jedna wizyta nie wystarczy!
Szanowni Państwo! Oddajemy 

w wasze ręce wakacyjny numer naszej
gazety. Dzieciom i młodzieży życzymy
udanych i beztroskich wakacji. Tury-
stom, odwiedzającym naszą gminę pole-
camy wizytę w punkcie informacji tury-
stycznej (ul. Ratusz 1, tel. 89 519 54 77).
Olsztynek to miasto wyjątkowo atrak-
cyjnie położone w północno-zachodniej
części obszaru Zielone Płuca Polski.
Najcenniejszym bogactwem  olsztynec-
kiej gminy jest dziedzictwo kulturowe
ziemi warmińsko - mazurskiej i przyro-
da. Różnorodność krajobrazowa, rozga-
łęziona sieć małych rzek i licznych
jezior, przede wszystkim zaś spokój 

i cisza, gwarantują wspaniały wypoczy-
nek w harmonii z naturą. Naszą "bezcen-
ną perłą" jest jedno z najstarszych 
w Europie muzeów na wolnym powie-
trzu - Muzeum Budownictwa Ludowego
Park Etnograficzny Skansen. 

Wszystkim czytelnikom gazety Albo
życzymy słonecznej pogody, wypoczyn-
ku „w pięknych okolicznościach” olszty-
neckiej przyrody i ... miłej lektury naszej
gazety. 

Mamy nadzieję, że Olsztynek na dłu-
go pozostanie w Waszych sercach, a
jedna wizyta z pewnością nie wystarczy.

redakcja Albo
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WIEŚCI Z MAGISTRATU

Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Południowa Warmia” zaprasza do udziału w projek-
cie „ANIMACJA-INSPIRACJA-EDUKACJA. Kompleksowe wsparcie aktywności i integracji spo-
łeczności lokalnych Południowej Warmii”.

W ramach projektu zostanie zorganizowany
cykl BEZPŁATNYCH szkoleń i warsztatów,
dzięki któremu uczestnicy uzyskają wiedzę 
w zakresie możliwości finansowania różnego
typu działań na rzecz rozwoju własnej miejsco-
wości, zdobędą praktyczne umiejętności pozwa-
lające na samodzielne tworzenie wniosków, 
a także wiedzę na temat metod i narzędzi sku-
tecznej promocji podejmowanych działań. 
W celu prezentacji praktycznych rozwiązań 
i kreatywnej inspiracji uczestnicy projektu będą
mieli także możliwość odwiedzenia prężnie
działającej wioski tematycznej oraz spółdzielni
socjalnej. Tam wymienią doświadczenia zwią-
zane ze sposobami aktywizacji, integracji i mo-
bilizacji do działania, zapoznają się z formami
pracy, korzyściami, ale też możliwymi proble-
mami przy działalności na rzecz własnego śro-
dowiska. Będą też mieli okazję osobiście ocenić
atrakcyjność oferty odwiedzanych miejsc i ich
przydatności w rozwoju społeczności wiejskich.
Będą samodzielnie malować na szkle, wypiekać
chleb, szyć zabawki, czy tworzyć niezwykłe
budowle przy użyciu niezliczonej liczby kloc-
ków.

Przez cały okres realizacji projektu uczestni-
cy będą objęci wsparciem eksperckim i syste-
matyczną współpracę z animatorem, a zwień-
czeniem będzie zorganizowana przez nich
samych inicjatywa lokalna we własnej miejsco-
wości. W ramach projektu przewidziano
bowiem wsparcie finansowe realizacji pomysłu
na imprezę aktywizacyjną i integracyjną miesz-
kańców – mogą to być warsztaty kulinarne,
teatralne, komputerowe, festyn na świeżym
powietrzu, konkursy dla mieszkańców, czy
dodatkowe zajęcia dla dzieci i młodzieży.

Uczestnicy projektu, przeszkoleni i zintegro-

wani lokalni liderzy, zapoczątkują działalność
Forum Liderów Południowej Warmii, będącego
platformą wymiany doświadczeń i współpracy
w zakresie rozwoju zwłaszcza turystyki, w opar-
ciu o lokalne zasoby przyrodnicze, historyczne 
i kulturowe.

Do udziału w projekcie zapraszamy miesz-
kańców Południowej Warmii, czyli gmin: Bar-
czewo, Biskupiec, Kolno, Olsztynek, Purda,
Stawiguda, Sorkwity, działających w poza-
rządowych organizacjach wiejskich, formalnie
niezrzeszonych, nauczycieli, przedstawicieli rad
sołeckich, kół gospodyń wiejskich, ochotniczej
straży pożarnej, jednym słowem wszystkich
posiadających ciekawe pomysły i chcących
działać na rzecz rozwoju swoich miejscowości.
Szczególnie zapraszamy osoby po 50 roku
życia, które często nie zdają sobie z tego spra-
wy, że są skarbnicą wiedzy na temat lokalnych
tradycji, a także dzieci i młodzież, które zaanga-
żowane w projekt będą mogły rozwijać swoje
pasje i umiejętności.

Spotkania lokalne oraz rekrutacja potrwają
do połowy lipca 2012 r. Realizacja projektu
potrwa do końca 2012 roku.

Więcej informacji można uzyskać w Biurze
LGD „Południowa Warmia”, ul. Mickiewicza
40, 11-010 Barczewo, tel. 89 674 04 85 lub 508
701 237 oraz już wkrótce na stronie interneto-
wej www.poludniowawarmia.pl.

Projekt zyskał uznanie ekspertów Minister-
stwa Pracy i Polityki Społecznej oraz uzyskał
najwyższą w Polsce liczbę punktów w swojej
kategorii, w konsekwencji czego uzyskał dofi-
nansowanie! Projekt dofinansowany ze środków
Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw
Obywatelskich.

Zaproszenie do udziału w projekcie 
„ANIMACJA-INSPIRACJA-EDUKACJA”

Burmistrz Olsztynka
ogłasza konkurs 
na stanowisko dyrektora
Szkoły Podstawowej 
w Olsztynku

Do konkursu może przystąpić osoba, która
spełnia wymagania określone w rozporządzeniu
Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 paź-
dziernika 2009 r. w sprawie wymagań, jakim
powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowi-
sko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze
w poszczególnych typach publicznych szkół 
i rodzajach publicznych placówek (Dz. U. Nr
184, poz. 1436, z późn. zm.), szczegóły konkur-
su i wymagania dotyczące kandydatów dostęp-
ne:

http://www.olsztynek.pl/aktualnosc-495-ii_kon-
kurs_na_stanowisko_dyrektora.html,

http://www.bip.olsztynek.pl/m,9753,r,9753,p,10
102.html i na tablicach ogłoszeń Urzędu Miej-
skiego i Szkoły Podstawowej w Olsztynku.

Oferty należy składać w zamkniętych
kopertach z podanym adresem zwrotnym 
i nr telefonu kontaktowego oraz dopiskiem:
„Konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły
Podstawowej w Olsztynku” w terminie do 
4 lipca 2012 r. na adres:  Urząd Miejski 
w Olsztynku, ul. Ratusz 1, 11-015 Olsztynek
lub osobiście w sekretariacie Urzędu Miej-
skiego, pok. 11 w godzinach pracy urzędu.

O terminie i miejscu przeprowadzenia po-
stępowania konkursowego kandydaci zostaną
powiadomieni indywidualnie.

Burmistrz Olsztynka
/-/ Artur Wrochna

Gmina nie 
wydaje zaświadczeń 
o prowadzonej 
działalności 
gospodarczej

Przypominamy, że zgodnie z obowiązujący-
mi przepisami od 1 lipca 2011 r. Ewidencję
Działalności Gospodarczej prowadzi Minister-
stwo Gospodarki w ogólnie dostępnym Cen-
tralnym rejestrze CEIDG (dostęp:
www.firma.gov.pl). Obecnie wszystkie zmiany
w działalności gospodarczej (również rozpo-
częcie, zakończenie, zawieszenie czy wznowie-
nie) jest już wykonywane w tym rejestrze.
Oznacza to, że Burmistrz Olsztynka nie jest już
organem prowadzącym ewidencję działalności
gospodarczej i nie wydaje zaświadczeń o wpi-
sie - zaświadczenie stanowi zgodnie z prawem
wydruk elektroniczny z bazy CEIDG. W zwią-
zku z jej publiczną dostępnością, każda osoba,
firma, instytucja poprzez sieć internetu ma
możliwość sprawdzenia statusu i faktu prowa-
dzenia działalności gospodarczej, wyszukując
dane w bazie przedsiębiorców, na ww. stronie
CEIDG.

Projekt dofinansowany ze środków Programu Operacyjnego
Fundusz Inicjatyw Obywatelskich

Lew kibicował 
Drużynie Narodowej
Olsztynecki Lew kibicował naszej drużynie narodowej.

Przywdział  biało-czerwone barwy – przed meczem z Grecją
szalik, a przed meczami z Rosją i Czechami - szalik i kape-
lusz kibica. Zostało to uwiecznione przez TVP Olsztyn 
i wyemitowane przed prognozą pogody w dniu 15 lipca.
Miejscowa legenda głosi, że gdyby polska reprezentacja zdo-
była medal, lew miał zaryczeć z radości! Niestety, nie dane
nam było usłyszeć jego radosnego ryku. Co więcej, w dniu
meczu kapelusz był mocno przechylony, a flaga Polski z nie-
wiadomych przyczyn wypięła się częściowo z masztu. 
Czyżby to był znak...
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Zakaz stosowania mączek
mięsno-kostnych w żywieniu
zwierząt gospodarskich nie
został zniesiony i nie przewi-
duje się jego odwołania. Nadal
obowiązuje bezwzględny
zakaz stosowania mączek
mięsno-kostnych w żywieniu
zwierząt gospodarskich. Każdy
rolnik, który podejmuje decy-
zję o nielegalnym zastosowa-
niu w żywieniu zwierząt go-
spodarskich mączek mięsno-
kostnych, musi liczyć się 
z dotkliwymi sankcjami finan-
sowymi i karnymi, między
innymi:

- zgłoszeniem nielegalnej
działalności do organów ściga-
nia,

- przeszukaniem gospodar-
stwa z udziałem policji, na
okoliczność nielegalnego po-
siadania mączek mięsno - kost-
nych,

- nałożeniem przez sąd kary
grzywny w wysokości nawet
ponad 1 mln złotych,

- zniszczeniem paszy, 
w której stwierdzono obecność
mączek mięsno-kostnych na
koszt właściciela, 

- blokadą stada zwierząt
wraz z zakazem ich sprzedaży
i wprowadzania do obrotu.

W konsekwencji blokady,
zwierzęta będą kierowane do
uboju w rzeźniach, a otrzyma-
ne produkty będą poddawane
utylizacji na koszt właściciela
lub przeznaczane do produkcji
karm dla zwierząt domowych
lub mięsożernych zwierząt
futerkowych.

Biorąc pod uwagę po-
wyższe, przypominam Pań-
stwu, że zastosowanie mączek
mięsno-kostnych w żywieniu
zwierząt gospodarskich naraża
rolnika na ogromne straty
finansowe oraz poważne pro-
blemy natury karno-admini-
stracyjnej. Użycie do żywienia
zwierząt mączek mięsno- kost-
nych jest przestępstwem
zagrożonym, według prawa
polskiego, karą grzywny, karą
ograniczenia wolności do roku
lub obiema karami łącznie.

Zastępca Głównego 
Lekarza Weterynarii

Jarosław Naze

Główny Lekarz Weterynarii
apeluje do rolników

W związku z niepokojącym wzrostem liczby przypadków
nielegalnego stosowania mączek mięsno-kostnych w żywieniu
zwierząt gospodarskich oraz stanowczym pismem skierowa-
nym w tej sprawie przez Komisję Europejską do Rządu RP
informuję, co następuje:

Turniej rozpoczął mecz piłki nożnej
przedstawicieli obu gmin na „Orliku”
przy gimnazjum. Szalę zwycięstwa prze-
chyliła reprezentacja Olsztynka dzięki
licznie przybyłym piłkarzom, których ci
u nas dostatek. Na szczęście dla iławian,
bramki gości na wyjeździe liczą się pod-
wójnie, a więc jednak remis!

Dalsza zabawa przeniosła się
do Muzeum Budownictwa Ludo-
wego. Katarzyna Waluk – Dyrek-
tor MDK wręczyła puchary
Bogusławowi Wylotowi –
Zastępcy Wójta Gminy Iława
oraz Krzysztofowi Wieczorkowi
– Zastępcy Burmistrza Olsztynka
i pogratulowała piłkarzom. Roz-
począł się festyn. MDK w ścisłej
tajemnicy przygotował konkuren-
cje w jakich rywalizowały zestre-
sowane drużyny. Strzał do bramki, 
z uwzględnieniem krzywizny ziemi,
zbyt często zamieniał się jednak w strzał
"Panu Bogu w okno”. Liczenie przez
skarbników gminnych góry grosza 
w jednym przypadku zakończyło się
nadwyżką, a w drugim deficytem. Budo-
wanie "drabiny kariery", dla gości za-
kończyło się urwaniem szczebla. Nasi

zawodnicy mierzyli zbyt wysoko i drabi-
na okazała się za długa. Rozpoznawanie
tańców zakończyło się wspólną zabawą
z publicznością, a układanie tekstu pio-
senek na melodię „Koko Euro spoko” –
wspólnym śpiewaniem. Rywalizacja
była zacięta i zakończyła się... remisem.

Oprawę artystyczną zagwarantował
zespół folklorystycznych „Dzieci Ziemi
Iławskiej”. Gwiazdą festynu były zespół
folkowy „Morawa” i  olsztyneckie „Śpa-
rogi”. Na zakończenie upominki wymie-
nili Bogusław Wylot i Artur Wrochna –
Burmistrz Olsztynka. Przedstawicieli
naszej gminy zaproszono do rewanżu.
Przygotowania czas zacząć!

Zielone Świątki – turniej gmin
Dzień 27 maja – Święto Zesłania Ducha Świętego – rozpoczęła Msza św. 

w kościele parafialnym pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa odprawiona 
w intencji wszystkich mieszkańców gminy Olsztynek, przede wszystkim
zamieszkałych na wsi lub związanych z rolnictwem i produkcją żywności.
Wszak święto to nazywane jest Świętem Ludowym. Dlatego też już po raz drugi
Festyn Zielonoświatkowy odbył się w formule rozrywki i rywalizacji – Turnieju
Gmin. W tym roku do wspólnej zabawy zaproszono przedstawicieli gminy wiej-
skiej Iława.

WIEŚCI Z MAGISTRATU

Najcenniejszym bogactwem
olsztyneckiej gminy jest dzie-
dzictwo kulturowe ziemi war-
mińsko-mazurskiej i przyroda.
Nasi strażacy, są zawsze tam,
gdzie istnieje zagrożenie utraty
tego dziedzictwa, ale przede
wszystkim gdzie istnieje zagro-
żenie zdrowia i życia ludzkie-
go. W trudnych latach powo-
jennych, strażacy z OSP Olsz-
tynek, oprócz walki z żywio-
łem, brali udział w odgruzowa-
niu miasta i w jego rozbudowie
-czynnie podkreślając, żę nasze
miasto i gmina to wspólny
wysiłek.

Program uroczystości:

6 lipca (piątek)
• godz. 16:00 – Msza Święta 
w Kościele Bł. Anieli Salawy 
w Olsztynku.

• godz. 17:15 – Przemarsz 
z Kościoła do Salonu Wysta-
wowego MBL w Olsztynku.

• godz. 17:40 – Akademia 
z okazji 115-lecia powstania 
OSP w Olsztynku.

Serdecznie zapraszamy
wszystkich mieszkańców i
gości do udziału w naszych
uroczystościach!

115-lecie Ochotniczej
Straży Pożarnej 
w Olsztynku
Szanowni Państwo! 
W roku 1897 powstała straż pożarna. Pragniemy w sposób

szczególny – w ramach obchodów Dni Miasta – uświetnić
jubileusz 115-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Olsztynku. 
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Zakaz picia wody z fontann 
i wchodzenia do nich
Urząd Miejski 

w Olsztynku infor-
muje o zakazie pi-
cia wody z fontann
usytuowanych na
rynku miejskim 
i o zakazie wcho-
dzenia do nich. 
W celu odpowied-
niego utrzymania
fontann regularnie
do wody dodawane
są środki chemicz-
ne i dezynfekujące, które mogą być szkodliwe dla zdrowia ludzi. Na
rynku usytuowane są dwa „poidełka” z wodą pitną, z których bezpłat-
nie i bezpiecznie mogą korzystać wszyscy spragnieni.

Dzisiejszy dzień to dla Was
podwójna uroczystość. Otrzy-
mujecie  świadectwo ukończenia
kolejnej klasy i rozpoczynacie
długo oczekiwane wakacje -
czas odpoczynku, czas zabawy,
czas nowych przygód i cieka-
wych doświadczeń.

Ale dzień dzisiejszy to także
ostatnia lekcja na temat bezpie-
czeństwa podczas letniego
wypoczynku.

Wyrażam nadzieję, że umie-
jętności jakie nabyliście podczas

spotkań  z nauczycielami i poli-
cjantami uchronią Was przed
skutkami ryzykownych i brawu-
rowych zachowań.

W imieniu własnym i poli-
cjantów Komendy Miejskiej
Policji w Olsztynie życzę
wszystkim słonecznych dni 
i bezpiecznego wypoczynku.

Komendant Miejski
Policji w Olsztynie

insp. mgr Andrzej Góźdź

Święto patrona Olsztynka
„(...) Przeto Kongregacja Kultu Bożego i Sakramentów, mocą uprawnień

udzielonych jej przez Papieża Benedykta XVI, biorąc pod uwagę przedłożenia,
ponieważ wybór i zatwierdzenie zostały dokonane zgodnie z przepisami
prawa, przychyliła się do próśb i ustanawia Świętego Piotra Apostoła Patro-
nem u Boga Miasta Olsztynek (...)”. 

(„Varmiensis”, 23.09.2011 r.)

Unijne wsparcie uczniów 
szkół podstawowych

Od stycznia w szkołach podstawowych w Olsztynku, Waplewie i Elgnów-
ku realizowany jest projekt – współfinansowany przez Unię Europejską ze
środków Europejskie-
go Funduszu Społecz-
nego – pod nazwą
„Indywidual izac ja
nauczania uczniów
klas I – III w gminie
Olsztynek”. Indywi-
dualną pomocą objęto
aż 302 uczniów. Od
stycznia do grudnia
2012 r. zostaną prze-
prowadzone zajęcia
dla dzieci z trudno-
ściami w czytaniu 
i pisaniu, z trudnościami w matematyce oraz zajęcia rozwijające zdolności
matematyczno-przyrodnicze, logopedyczne i gimnastyki korekcyjnej. Warto-
ść projektu to kwota 197.349,90 zł, w tym 33.549,90 zł przeznaczono na
doposażenie szkół w pomoce dydaktyczne. Projekt realizuje Centrum Eduka-
cji Atut Wschód. Zrealizowane zajęcia znacznie ograniczą niepowodzenia na
pierwszym etapie edukacyjnym, które często negatywnie skutkowały na dal-
sze losy uczniów.

SGP

Apel policji na zakończenie
roku szkolnego!

28 i 29 czerwca w Olsztynku po
raz pierwszy – po oficjalnym zatwier-
dzeniu przez Stolicę Apostolską
wyboru św. Piotra Apostoła na patro-
na miasta – obchodziliśmy imieniny
tego  Świętego. 

Przypomnijmy: 27 marca w czasie
uroczystej sesji Rady Miejskiej 
w Olsztynku Metropolita Warmiński
Ks. Arcybiskup Wojciech Ziemba
przekazał dokument „Varmiensis”
Stolicy Apostolskiej Burmistrzowi
Olsztynka Arturowi Wrochnie. Arcy-
biskup ocenił pomysł władz jako
genialny, za który społeczeństwo
będzie zawsze wdzięczne. Nawiązał
do odnalezionych pieczęci z wizerun-
kiem postaci świętego, które – zda-
niem metropolity – świadczą o ści-
słych relacjach Olsztynka z Rzymem.
Przywołał również postać Jana Pawła
II, który niezwykle ciepło wspominał
„przymusowy” nocleg na dworcu 
w Olsztynku. Burmistrz Artur
Wrochna podkreślał wielowiekową
obecność postaci pierwszego papieża

wśród mieszkańców miasta, najpierw
jako patrona pierwszego kościoła
parafialnego w Olsztynku (dziś Salon
Wystawowy MBL), a później rów-
nież  herbu miejskiego. 

Z tej okazji 28 czerwca w Salonie
Wystawowym MBL odbył się kon-
cert – w ramach jubileuszowych XX
Koncertów Letnich „Muzyka Euro-
pejska w Zabytkach i Przyrodzie
Warmii i Mazur” – cenionego zespo-
łu „Pro Musica Antiqua”.  Ten piękny
koncert połączono ze wzruszającą
uroczystością obchodów złotych
godów aż 14 par małżeńskich z tere-
nu naszej gminy. 

29 czerwca w kościele Najświęt-
szego Serca Pana Jezusa w Olsztynku
została odprawiona Msza Święta 
w intencji mieszkańców i samo-
rządowców.

Miejmy nadzieję, że odtąd godne
uczczenie św. Piotra – Patrona Miasta
na zawsze utrwali się w olsztyneckiej
tradycji.

SGP

WIEŚCI Z MAGISTRATU

Pani Janinie Rykowskiej
Radnej Rady Miejskiej w Olsztynku

wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci ojca 
śp. Mariana Archackiego

Przewodniczący Rady Miejskiej     Burmistrz Olsztynka        
Jerzy Głowacz                          Artur Wrochna

Rodzinie i bliskim
zmarłego śp. Stanisława Wnuka

osoby zaangażowanej w życie gospodarcze 
gminy Olsztynek i Lasów Państwowych 
wyrazy głębokiego współczucia składają

Przewodniczący Rady Miejskiej     Burmistrz Olsztynka        
Jerzy Głowacz                          Artur Wrochna

Drogie Dzieci, Droga Młodzieży!
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Armia polska liczyła 50 chorągwi
i składała się głównie z jazdy. Liczne
tabory chroniła służba piesza, złożona
przede wszystkim z chłopów. Siły
polskie w bitwie pod Grunwaldem
mogły wynosić ok. 20 tysięcy ludzi.

Z poszczególnych ziem wojska
zbierały się w miejscach koncentracji
i szły w kierunku północnym. Pod
Czerwińskiem nastąpiła przeprawa
wojsk królewskich przez Wisłę.

Po moście zbudowanym ze stat-
ków (tratew) całe wojsko przeszło na
drugą stronę- z wozami czterokonny-
mi, bombard mnóstwem i z siłą
innych taborów.  "Już bowiem w to
miejsce nie tylko wszytka Królestwa
Polskiego zbrojna ściągnęła potęga,
ale i dwaj mazowieccy książęta z woj-
skami swymi- Janusz i Siemowit- 
a także i poczty zaciężne". Po zako-
ńczonej przeprawie most rozebrano 
i do Płocka spławiono, aby do po-
wrotnej zachować go przeprawy.

Tegoż samego dnia wielki książę
litewski Witold zwany Aleksandrem
(imię otrzymane na chrzcie) ze
swymi nadciągnął wojskami. Wiódł
ze sobą czterdzieści chorągwi jezd-
nych, pod którymi służyli wojownicy
litewscy, ruscy, żmudzcy oraz sojusz-
nicy tatarscy dowodzeni przez chana
Dżelala Eddina. Wojska litewsko-
ruskie liczyły ok. 10- 12 tysięcy. Król
polski Władysław życzliwie przyjął
swojego stryjecznego brata i przez
trzy dni gościł w swoim obozie, cze-
kając aż całe wojsko ze wszystkich

ziem Królestwa Polskiego nadejdzie.
We środę, 9 lipca, wojska polsko-

litewskie w kraj nieprzyjacielski
wkroczyły, lekkie oddziały litewskie 
i tatarskie plądrowały i paliły okolicz-
ne wioski. W niedzielę 13 lipca woj-
ska polskie zdobyły miasto Dąbrów-
no, wycinając w pień załogę krzyżac-
ką. Jeszcze nie wywieziono wszyst-
kich łupów, a już miasto podpalono.
Wielu ludzi padło od miecza i prawie
nikt nie uniknął śmierci lub niewoli.
Poniedziałek 14 lipca wojska polsko-
litewskie spędziły w okolicach
Dąbrówna, aby resztę łupów zagar-
nąć. Noc z 14 na 15 lipca była spo-
kojna, ale o świcie zerwał się wicher
przewracając namioty w obozie krzy-
żackim, a później spadł deszcz
nawalny z piorunami i błyskawicami. 

15 lipca- wtorek, w dzień
Rozesłania Apostołów

Wczesnym rankiem wojska pol-
sko-litewskie wyruszyły spod
Dąbrówna, a uszedłszy dwumilową
przestrzeń, na której dookoła było
widać płonące wioski, stanęły na
polach wsi Stębark i Grunwald. Gdy
pogoda uległa poprawie, król
zarządził postój celem odprawienia
porannej mszy. Kapliczny namiot
królewski ustawiono na pagórku od
strony jeziora Łubień. Wojska zajęły
rozłegłą przestrzeń pośród zagajni-
ków i kęp drzewiastych. Kiedy rozbi-

to namiot kapliczny,
rycerz Hanek z Cheł-
mu, herbu Ostoja, przy-
niósł wieś o wojskach
krzyżackich nadciąga-
jących od strony Stę-
barka.

Krzyżackie wojsko,
tak pod względem licz-
by i siły żołnierza,
znacznie stało niżej od
wojsk królewskich.
Dowodził nimi wielki
mistrz Urlyk von Jun-
gingen. Według profe-
sora Mariana Biskupa
armia krzyżacka liczyła
około 16 tysięcy kon-
nych (w tym ok. 500
braci zakonnych) oraz
ok. 5 tyś. pieszych i
kilka tysięcy służby
taborowej. Byli wśród
nich Niemcy, miejsco-
wa ludność pruska oraz

Polacy z ziemi chełmińskiej i Pomo-
rza. Ważną rolę odgrywali zaciężni 
z wielu krajów niemieckich, Czech 
i innych krajów europejskich wal-
czący za pieniądze. Z pomocą bra-
ciom zakonnym przybyli również
tzw, "goście", czyli rycerze-krzyżow-
cy walczący z poganami. Na polu
bitwy stanęło 15 lipca 1410 r. po obu
stronach ok. 50 tysięcy ludzi, w tym
prawie 40 tysięcy konnych.

Obie armie poczęły szykować się
do bitwy. Wojska polsko-litewskie
zajęły pozycje wśród zarośli i gajów.
Celowo zwlekano z rozpoczęciem
walki, gdyż wojska krzyżackie, roz-
stawione na otwartej przestrzeni pod
działaniem lipcowego słońca, uległy
z wpływem czasu poważnemu osła-
bieniu.

Władysław Jagiełło, zakończy-
wszy modły, zbroję przywdział świet-
ną i od stóp do głów okrył się rynsz-
tunkiem. Dosiadłszy konia, wjechał
na wzgórze, aby wrogów obejrzeć.
Następnie dokonał pasowania na
rycerzy wielką liczbę młodych Pola-
ków. Trwało to dosyć długo. Po cere-
monii pasowania dosiadł mocnego
wałacha z tysiąca wybranego, maści
rudej, z drobną łysinką na czole.

Kiedy król do boju się gotował,
przybyli od wojsk krzyżackich dwaj
heroldowie niosący dwa nagie miecze
bez pochew i wręczyli je Władysła-
wowi Jagiełłę, zachęcając tym stronę
polską do rozpoczęcia bitwy. A król
wysłuchawszy pełnych pychy 
i zuchwalstwa posłów krzyżackich,
przyjął miecze z rąk heroldów 
i oznajmił, iż będą one symbolem
zwycięstwa ("tymi mieczami, które-
ście sami przynieśli, Niebo najwy-
raźniej zwycięstwo mi wróży").

Rzeczone dwa miecze przechowy-
wano przez następne wieki w skarbcu
królewskim w Krakowie. W 1795 r.
po okradzeniu skarbca przez Prusa-
ków trafiły do Zbiorów Puławskich.
W 1853 r. zostały odnalezione przez

rosyjską policję i skonfiskowane. Od
tej pory słuch o nich zaginął.

Przed samą bitwą spadł lekki i cie-
pły deszcz, który zmył kurz i odświe-
żył powietrze, bo lipcowe słońce
coraz mocniej dogrzewało. Postano-
wiono, aby król w bezpiecznym miej-
scu przebywał w otoczeniu doboro-
wych rycerzy. Rozstawiono również
rumaki na wypadek jakiegoś niebez-
pieczeństwa, gdyż osobę króla wyżej
ceniono aniżeli 10 tysięcy rycerzy.
Oddział przyboczny Jagiełły liczył 60
kopijników. Książę Witold z nielicz-
ną drużyną krążył między swymi
wojskami, raz po raz zmieniając
konie, wydawał rozkazy.

Zbliżało się południe, gdy bojowe
wytrąbiono hasło i pierwsze do walki
ruszyły lżejsze wojska litewsko-
ruskie rozmieszczone na prawym
skrzydle. Tuż przed atakiem Krzyża-
cy ostrzelali wojska królewskie 
z dział, które dwukrotnie dały salwę
kamiennymi kulami, nie czyniąc tym
ostrzałem żadnej szkody. Po odśpie-
waniu pieśni ojczystej "Bogurodzica"
do boju ruszyła ciężka jazda polska.
Potężne starcie dwóch armii nastąpiło
w środku doliny, która wojska roz-
dzielała.

"Było w miejscu starcia sześć
dębów wysokich, na które wielu
powłaziło ludzi- nie wiedzieć, czy 
z królewskiego, czy z krzyżackiego
wojska- by pierwsze starcie się szy-
ków i losy wojsk obydwu z tej ujrzeć
wysokości. Tak wielki zaś przy starciu
się szyków od łamiących się kopij
łoskot i huk powstał, tak donośny
szczęk wydawały miecze uderzając 
w żelazo, jakby ogromna jakaś skała
runęła- co nawet ci usłyszeli, którzy
dalej o mil byli kilka.

Mąż na męża napierał, wzajem
kruszyły się oręże, a ostrzami w twarz
mierzono. Gdy zwarły się hufce, trud-
no było tchórza od bohatera
odróżnić, dzielniejszego od leniwca-
wszyscy bowiem jakby w pętach przy-

Powziąwszy przekonanie, że żadnej już nie było nadziei na zachowa-
nie pokoju z Krzyżakami, król polski Władysław rozkazał rozesłać wici
i zebrać całe wojsko na wyprawę wojenną do Prus. W ciągu kilku tygo-
dni nastąpiła mobilizacja sil polskich i wojsk litewsko- ruskich.

Grunwald 1410r.
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warli do siebie. Zaś miejsca zmieniali
i szli do przodu nie inaczej, aż po
strąceniu lub zabiciu wroga zwycięz-
ca miejsce zajmował pokonanego.
Gdy w końcu połamali kopie- jedne
szyki do drugich i zbroje do zbroi
nawzajem przywarły; naciskani przez
konie, tylko mieczami i toporami
bojowymi walczyli, a walcząc huk
czynili potężny."

Po godzinnej, potężnej walce
Krzyżacy przypuścili silniejszy atak
na prawe skrzydło i zmusili wojska
litewsko-ruskie do ucieczki. Wiele
mil ścigał ich nieprzyjaciel, a ucieka-
jących wycinał albo w niewolę zabie-
rał. Tylko rycerze ruscy ze Smole-
ńska, pod trzema chorągwiami słu-
żący, utrzymali się na polu bitwy 
i walcząc ze szczególną zaciętością
do polskich dotarli zastępów.

Po ucieczce wojska litewskiego,
gdy kurzawa potężna, która pole
bitwy i walczących przesłoniła,
wskutek lekkiego, łagodnego deszczu
opadła, wielka chorągiew ze znakiem
orła białego, którą chorąży niósł kra-
kowski Marcin z Wrocimowic, pod
naporem wrogów na ziemi legła. Ale
rycerze polscy, w bojach doświadcze-
ni, najzawziętszy na wrogów przypu-
ścili atak i wszystko wojsko, które
starło się z nimi na głowę pobili 
a chorągiew odzyskali.

Tymczasem, z pogoni za Litwina-
mi powracało krzyżackie wojsko,
tłum jeńców wiodąc za sobą. Widząc
jednak, że bitwa niepewna toczy się
nadal, porzuciwszy jeńców i łupy,
rzuciło się w wir walki, aby swoich
podeprzeć. Król Władysław, w odda-
leniu stojąc, przyglądał się walce 
i wydawał rozkazy.

Aby rozstrzygnąć bitwę, wielki
mistrz Ulryk von Jungingen osobiście
poprowadził szesnaście chorągwi,
które przechodziły niedaleko
wzgórza, kędy król polski z przy-
boczną stał tylko strażą. "Mała cho-
rągiew króla noszona za nim, mająca
za godło orła białego w czerwonym
polu, dla ostrożności została zwinię-
ta, aby miejsca pobytu króla nie zdra-
dzała. Schowano ją na polecenie
straży przybocznej króla, a otacza-
jący go rycerze jego samego własny-
mi osłonili ciałami i końmi, aby miej-
sce, w którym stoi, nie zostało rozpo-
znane". Była to śmiertelnie niebez-
pieczna chwila.

A wtem, z wojska pruskiego
rycerz wyskoczył na cisawym koniu 
i włócznią wymachując, w obliczu
całego wojska nieprzyjaciół na króla
się zamierzył. Król Władysław uniósł
swoją włócznię i walkę przyjąć
zamierzał. Wtenczas pisarz królew-
ski, młody Zbigniew z Oleśnicy,
wyprzedziwszy króla, ziomkiem
włóczni w bok ugodził Niemca i na
ziemię z konia zwalił. Natychmiast
zabili go rycerze straż przy królu
trzymający, a piesi zbroję zdarli 
i łupów obrali. Tak zginął sławny
rycerz z Łużyc Dypold Kokeritz.
Szczęśliwie wojska krzyżackie prze-
szły obok i uderzyły na polskie cho-
rągwie. Straszliwy bój rozgorzał na

nowo.
"A lubo wrogowie przez czas jakiś

opór stawiali, w końcu jednak liczbą
przeważną wojsk królewskich
zewsząd otoczeni, w pień wyciętymi
zostali. Z walczących pod szesnastu
chorągwiami wszytcy prawie polegli,
lub w niewolę poszli. Po zniesieni 
i rozbiciu tegoż zastępu wrogów, 
w którym i wielki mistrz pruski Ulryk,
marszałkowie, komturowie i rycerze
wszytcy oraz dostojnicy w wojsku
pruskim znaczniejsi życie swoje odda-
li- reszta nieprzyjaciół w rozsypkę
poszła, a raz tył podawszy, w popło-
chu pierzchać poczęła."

Bitwa zamieniła się w pogrom
wojsk krzyżackich. Zabrakło wodza
zdolnego pokierować skuteczną obro-
ną pokonanych, część z nich rzuciła
się do panicznej ucieczki, inni szukali
ratunku w obozie. "Nie mało także
rycerzy z oddziałów pruskich, którzy
zbiegli, schroniła się za tabory pru-
skie i w obozie; ci przez wojska
królewskie, które wdarły się do tabo-
rów i obozu pruskiego, osaczeni 
i zaatakowani, wyginęli lub w niewo-
lę wzięci; zostali.(...) Tysiące wozów
nieprzyjacielskich, załadowanych po
brzegi, wojsko królewskie w przecią-
gu jednego złupiło kwadransa". Zna-
leziono kilka wozów samymi więza-
mi i pętami wyładowanych. Te wyko-
rzystano do krępowania mnóstwa
jeńców krzyżackich. "Było prócz tego
w obozie i na wozach pruskich wiele
beczek wina, do którego wojsko
królewskie po rozgromieniu wroga,
trudem walki i skwarem letnim
umęczone, zbiegło się, by pragnienie
ugasić; czerpiąc i pijąc jedni hełma-
mi, insi rękawicami, a jeszcze insi
rycerze posługiwali się butami."

Taka sytuacja stwarzała pewne
niebezpieczeństwo, gdyż nieprzyja-
ciel nie był jeszcze całkowicie roz-
gromiony. Dlatego też król Włady-
sław beczki z winem porozbijać kazał
i zniszczyć. Płynęło wino na trupy
poległych, a była ich w tym miejscu
wielka ilość; widziano, jako z krwią
zabitych ludzi i koni zmieszane, pły-
nęło czerwonym strumieniem aż ku
łąkom wsi Stębark. Później powstała
z tego legenda ludowa, że w owej
bitwie tyle krwi rozlano, iż na kształt
potoku wezbranego płynęła.

Po zdobyciu nieprzyjacielskiego
obozu leżącego na wzgórzu, wojska
królewskie ujrzały cale tłumy rozpro-
szonych w ucieczce wojsk pruskich.
Król Władysław nakazał rycerzom
ścigać uciekającego wroga. Pościg
rozciągnął się na wiele mil. Wielu
schwytano i do obozu sprowadzono,
liczni w stawie rybnym i na mokra-
dłach potonęli, wielu zginęło, nielicz-
ni, którzy zbiegli zawczasu, ujść zdo-
łali. Pościg noc zapadająca przerwała.

Król polski Władysław na znacz-
niejsze wstąpił wzgórze, skąd obser-
wował ściganie i branie wroga w nie-
wolę przez polskich rycerzy. Tutaj
dotarł wielki książę litewski Witold i
pierwszy raz po odniesionym zwycię-
stwie spotkał się z królem. Gdy słoń-
ce ku zachodowi schylać się poczęło,

król opuścił wzgórze i z całym tabo-
rem, ćwierćmilową przebywszy prze-
strzeń, nad jeziorem rozłożył obóz.
"Gdy na miejsce postoju u rzeczone-
go jeziora król Władysław przybył, 
z konia zsiadłszy, wysiłkiem i zapałem
znużony, nim urządzono mu namiot
położył się, by w cieniu głogu spo-
cząć, na posłaniu z listowia jaworu
usłanym (...). Od nawoływań głoś-
nych (...) głos mu tak ochrypł, że 
z trudnością i ledwo z bliska w dniu
onym i następnym można go było zro-
zumieć. Skoro zaś namiot rozbito,
wszedł król do środka i dopiero wtedy
zbroję zdjąwszy posiłek jak najrychlej
przygotować kazał: tego bowiem
dnia, ani wojsko jego nic w ustach
nie mieli- wszyscy aż do wieczora byli
na czczo i nie wcześniej jak o zacho-
dzie słońca, tak król jako i wojsko,
posiłek spożywać zaczęli ".

Legło w tej bitwie po stronie krzy-
żackiej tysiące ludzi, a jeszcze więcej
wzięto do niewoli.

Klęska Zakonu była całkowita.
Chorągwi wojennych zdobyto 51,
łupami wojennymi wzbogacili się
zwycięzcy niepomiernie. Ziemia była
nasiąknięta krwią zabitych, a w po-
wietrzu unosiły się wołania rannych 
i jęki konających. "Gdy słońce zaszło
- spadł deszcz, a ponieważ nieustan-
nie przez noc całą padał, liczni z obu
wojsk ranni, na pobojowisku pozosta-
wieni, którzy mogliby przeżyć, gdyby
wyniesiono ich stamtąd i ratowano,
wskutek zimna poginęli".

We środę 16 lipca deszcz ustał 
i dzień wstał pogodny. Wnet o świta-
niu król Władysław kazał zwłoki
mistrza Ulryka von Jungingena wśród
poległych odszukać, jako też marszał-
ka, komturów i innych dostojników
krzyżackich, którzy w bitwie polegli,
aby im kościelny oddać pochówek.
Ciało mistrza Ulryka z dwiema rana-
mi- jedną na czole i na piersi drugą,
złożono przed królem, który kazał je
czystym całunem owinąć i na wozie
purpurą przykrytym odesłać do Mal-
borka na pogrzeb.

Ciała poległych komturów, jako
też znakomitych i dostojnych osób
pochowano w drewnianym parafial-
nym kościele w Stębarku. Rannych
natomiast, którzy cało życie wynieśli

z bitwy opatrzono i nakarmiono. Sto-
sowano wszelkie środki i starania,
aby ich wyleczyć- tych z polskiego,
jak i z pruskiego wojska.

Potem w królewskiej kaplicy
modły odprawiono, u innych zaś ołta-
rzy, gdzie się całe wojsko zgromadzi-
ło, czytano msze za dusze zmarłych,
którzy wczorajszego dnia polegli. 
W dniu onym król ucztę wydal wiel-
ką, na którą zaprosił zarówno swoich
książąt i panów, jako też w niewolę
wziętych znaczniejszych osobistości.
Po uroczystej biesiadzie sprowadzono
na rozległą równinę wszystkich
jeńców, spisując ich imiona, rody,
godności i stanowiska. A gdy tak
wszystkich spisano do końca, od
każdego odebrano przyrzeczenie 
i przysięgę, że pod rycerskim słowem
honoru stawi się osobiście w najbliż-
szy dzień św. Marcina na krakow-
skim zamku z odpowiednim okupem.
Prawie wszystkim jeńcom, którzy
złożyli taką przysięgę, pozwolono
odejść, zatrzymano wszystkich Krzy-
żaków z Zakonu. Zostali oni osadzeni
w królewskich zamkach jako
więźniowie. Tymczasem zaś, gdy
jeńców spisywano, król Władysław 
z bratem swoim Witoldem konno
objechali pobojowisko. Z tego prze-
glądu wrócili do obozu dopiero 
o zmierzchu. Niezwłocznie król
wysłał swego pokojowca Mikołaja
Morawca jako specjalnego posłańca z
listami do żony Anny, arcybiskupa
gnieźnieńskiego, panów zamku kra-
kowskiego, rady miejskiej i władz
uniwersytetu krakowskiego, 
w których donosił, że wielkiej na
Krzyżakach dokonał rzezi i wielkie
odniósł zwycięstwo. Gdy wieść 
o zwycięstwie rozeszła się po zie-
miach Królestwa Polskiego, we
wszystkich miastach i wioskach głos
wesela rozbrzmiewał, we wszystkich
kościołach odprawiano dziękczynne
nabożeństwa. Wszyscy cieszyli się 
z wielkiego zwycięstwa króla Włady-
sława.

Opracowano na podstawie "Rocz-
ników" Jana Długosza, według prze-
kładu Julii Mrukówny.

Bogumił Kuźniewski



szkół i przedszkoli. Dzieci brały udział
w konkursach, w bajkowym koncercie
życzeń i odwiedzały stoiska marzeń
(MBL, MBP, Nadleśnictwa Jagiełek, 
I LO im. Jacka Kaczmarskiego, Gimna-
zjum im. Noblistów Polskich). Było też
wspólne czytanie „Lokomotywy”. W
ogólnopolskiej akcji czytania dzieciom
udział wzięła m.in. Monika Wadowska –
sekretarz urzędu miejskiego. Jednym 
z punktów programu było pasowanie
uczniów klas pier-
wszych na czytel-
nika. Prym wiodła
Mądra Sowa (Alina
Wołodkiewicz –
Dyrektor MBP).
Imprezę zakończył
występ teatru „Art-
Re” z Krakowa. 
A całość z pozyty-
wną energią po-
prowadziła Dobra
Wróżka  (Katarzy-
na Waluk - Dyrek-
tor MDK). 

1 czerwca pogoda pokrzyżowała nie-
co plany, Dzień Dziecka, tradycyjnie już
organizowany w Skansenie, musiał
zostać przeniesiony do sali gimnastycz-
nej. Nie przeszkodziło to jednak w do-
brej zabawie. Tutaj także były gry i kon-
kursy dla najmłodszych, wystąpiły
muzyczne zespoły z MDK-u, a całą
imprezę podsumowało widowisko 
w wykonaniu „Teatru za Dwa Grosze”.
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Inicjatywa ciekawa i przynosząca wymier-
ne korzyści, bo wpływająca na świadomość
dziecka, które, jak się okazuje, i tak sporo wie
o niebezpieczeństwach czyhających na drodze.
Teraz wiedzę tę uzupełni widoczność malu-
chów, również dla kierujących pojazdami.

Inicjatywa naro-
dziła się jeszcze 
w zeszłym roku, na
jednym ze spotkań
roboczych. Zauwa-
żono, że w innych
miejscowościach
przedszkolaki już
dawno zostały wy-
posażone w kami-
zelki odblaskowe.
W pierwszej kolej-
ności podjęto pró-
by pozyskania ka-
mizelek z zew-
nątrz, m.in. od Agencji Restrukturyzacji 
i Modernizacji Rolnictwa i Komendy Woje-
wódzkiej Policji w Olsztynie. Wsparcie inicja-
tywy młodzieżowa rada znalazła dopiero 
w urzędzie miejskim, do którego zwróciła się
pod koniec zeszłego roku. Burmistrz Artur
Wrochna zadeklarował chęć włączenie się 
w akcję. Przystąpiono do realizacji zadania.
Trochę czasu zajęło zebranie informacji o za-
potrzebowaniu na kamizelki, wybór najwygod-
niejszego modelu oraz znalezienie korzystnej

oferty i przygotowanie projektu, na
którym znalazło się logo młodzie-
żowej rady oraz Olsztynka. 

Jeszcze pod koniec maja kami-
zelki pojawiły się w Olsztynku. 
W pierwszej kolejności zostały one

przekazane Przed-
szkolu Miejskiemu
w Olsztynku, pod-
czas V Olimpiady
Sportowej. W ko-
lejnych dniach uda-
liśmy się do Króli-
kowa, Mierek oraz
Waplewa, gdzie
kamizelki przewod-
niczący młodzieżo-
wej rady Sebastian
Majewski, przekazał podczas
XI Festynu Waplewskiego. 
W połowie czerwca kamizelki

otrzymało również przedszkole w Elgnówku.
Radość była o tyle duże, że akurat dwa dni
później przedszkolaki wybierały się na
wycieczkę rowerową do Ostrowina.

Nie było łatwo, ale było warto. Jak się oka-
zuje, czasem trzeba zapukać do wielu drzwi,
aby w końcu osiągnąć cel, a wytrwałość 
w dążeniu do tego celu opłaca się. Miejmy
nadzieję, że tych inicjatyw będzie tylko więcej.

Robert Waraksa

Przedszkolaki 
bezpieczniejsze na drodze

Nie od dziś wiemy jak ważne jest bezpieczeństwo na drodze, a raczej świado-
mość jaka się z tym wiąże. Zbyt często zdarza się nam zapomnieć o podstawo-
wych elementach funkcjonowania jako uczestnik ulicy. Zdają sobie sprawę z tego
młodzieżowi radni w Olsztynku, którzy postawili sobie za cel  wyposażenie przed-
szkoli w gminie Olsztynek w kamizelki odblaskowe.

Przedszkolaki z Królikowa

Grupa przedszkolna z Elgnówka

Maluchy z Mierek.

Tego dnia rynek zamienił się w krainę jak z bajki. Zabawę
rozpoczęła kolorowa parada postaci bajkowych z olsztyneckich

VI Światowe Dni Bajki

31 maja na olsztyneckim rynku obchodzono VI Światowe
Dni Bajki. Z tej okazji przygotowano dla najmłodszych sze-
reg licznych atrakcji. Imprezę zorganizowali: Miejski Dom
Kultury, Miejska Biblioteka Publiczna. 
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Wielkopolska to społeczność 
z tradycją  kilkudziesięciu pokoleń
rodowych, mieszczańskich, wło-
ściańskich, jak i szlacheckich. 
Z racji położenia geograficznego
wszelkie wpływy zachodnich tren-
dów w pierwszej kolejności oddzia-
ływały na ten region. Poznaniacy
asymilowali się z Niemcami, 
a Niemcy z poznaniakami. Pozna-
niacy w czasach zaboru byli podda-
ni  presji bezdyskusyjnego respekto-
wania wszelkich postanowień oku-
pacyjnych, co jest powodem, że
nadal tkwi w nich  nawyk, tzw. ładu
i porządku. Dla przeciętnego pozna-
niaka, w tym pana Czesława, nasze
poglądy na niektóre sprawy życia
codziennego mogą budzić zdziwie-
nie i krytyczną ocenę. Lecz Olszty-
nek to społeczność wywodząca się
prawie ze wszystkich regionów Pol-
ski, w większości z kresów wschod-
nich. Napływowa ludność spotkała
się  z różnorodnością kulturową 
i obyczajową, co spowodowało, że
wszyscy musieli wypracowywać
wzajemną tolerancję, często nie
sprzyjało to pewnie osiągnięciu
szybkiego konsensusu w niektórych
aspektach rozwoju miasta. Krytycz-
nie opisywane  na łamach „ALBO”
przez pana Czesława fakty nie spo-
wodują natychmiastowych zmian,
nawet jeśli byłyby one oczywiście
pożądane. Na wszystko trzeba
czasu, nierzadko aż zmiany poko-
leń. 

Jednak pan Czesław  poświęca
czas nie tylko na nękanie swoimi
krytycznymi  spostrzeżeniami
(często słusznymi) co niektórych 
w Olsztynku, lecz stara się także
promować nasze miasto. Jego pasją
jest turystyka rowerowa i to nie na
krótkich dystansach. Na rowerze

wyprawia się do Olsztyna, Dywit,
Gietrzwałdu, Grunwaldu, pokonując
dziennie od 50 do 60 kilometrów 
i, jak mówi, po ich przejechaniu nie
czuje się wcale zmęczony. To spo-
wodowało podjęcie przez niego
decyzji, aby wybrać się rowerem 
z Olsztynka do rodzinnego Plesze-
wa w Wielkopolsce. Bez wielkich
przygotowań, poza zasięgnięciem
dobrych rad u pana Karola z Infor-
macji Turystycznej, ruszył w drogę.
Bardzo pomocny był mu grafik 
i mapa najprostszej drogi do celu,
jakie dostał od pana Karola. Jak
mówi, wyposażony był jak najdo-
skonalszy szpieg, dlatego wszyst-
kim życzliwie poleca profesjona-
lizm naszej IT. Do Pleszewa pan
Czesław jechał trzy dni, w sumie
pokonując dystans 360 kilometrów,
więc licząc trzydniową drogę
powrotną razem przejechał 720
kilometrów. Dla uwiarygodnienia
autentyczności  swojej podróży

zatrzymywał się w miejscowościach
przez które przejeżdżał  i prosił, np.
w sklepach o pieczątkę  i  oczywi-
ście datę. Przy okazji opowiadał
skąd jedzie, opisując i promując
nasze miasto. Mówił, że leży ono 
w centrum Warmii i Mazur, blisko
są Pola Grunwaldzkie, a w samym
Olsztynku największy w całej Euro-
pie Skansen, że każdy „Kubuś”
pochodzi z Olsztynka. Żartował, że
Ameryka od Olsztynka jest zaled-
wie o rzut beretem, a jechać do niej
można bez wizy. Z uwagi na obo-
wiązkową dietę cukrzycową, jaka
dotyczy pana Czesława, w czasie
podróży przeważnie jadał pełnoziar-
nisty, razowy chleb, a popijał go

niegazowaną wodą mineralną. Kie-
rował się filozofią przykładu
„końskiego zdrowia”. Jeśli silny
roboczy koń, poza sianem i sieczką,
zjada około 6 kilogramów ziarnistej
śruty, to człowiek, jak zje około 1,5
kilograma pełnoziarnistego razowe-
go chleba, to, jak dowcipkuje, ma w
sobie energii więcej niż Kuwejt
ropy naftowej. Według relacji pana
Czesława, największy komfort
jazdy dla rowerzystów to Warmia 
i Mazury, jadąc na południe drogi są
coraz bardziej zatłoczone, brakuje
bezpiecznego pobocza poza ciągłą
linią. Dlatego instaluje właśnie przy
kierownicy lusterko wsteczne,
które, jak się przekonał, jest w pod-
róży konieczne i uważa, że wszyscy
rowerzyści jeżdżący po drogach
publicznych powinni je mieć. 

Obecnie nasz niezmordowany
cyklista przygotowuje się do wyjaz-
du na Litwę, do zaprzyjaźnionego 
z Olsztynkiem miasteczka Mejsza-
goła koła Wilna. W dalszych pla-
nach chce rowerem odwiedzić
wszystkie miasta zaprzyjaźnione 
z Olsztynkiem - na Słowacji, w
Rosji, w Niemczech i Szwecji. Wła-
śnie takie podróże są zdaniem pana
Czesława najtańszą i najskuteczniej-
szą terapią, a przy tym turystyczną 
i  krajoznawczą przygodą. Mówi, że
na wyprawę rowerową stać każde-
go, wystarczy chcieć i mieć wiarę 
w siebie. Jazda na rowerze to kom-
fort, jest o wiele lżejsza od wędrów-
ki pieszej, dlatego pan Czesław
zachęca do niej wszystkich, nadmie-
niając, że rower to najtańszy i naj-
zdrowszy środek lokomocji.

No cóż, z ust pana Czesława
wszystko to brzmi zupełnie zwy-
czajnie i bezproblemowo, jednak
trudno sobie wyobrazić, że wszyscy
70-latkowie (tyle ukończył w tym
roku) natychmiast siadają na rower 
i samotnie, nocując w przypadko-
wych miejscach, jak p. Czesław –
na workach w piekarni, wyruszają
w nieznane. To raczej domena 20-
latków. Dlatego jesteśmy pełni
podziwu dla pana Czesława i, oczy-
wiście, życzymy mu … szerokiej
drogi.

W.G.

Piszący na łamach naszego miesięcznika „ALBO” pan Czesław
Kazimierz Bandzwołek vel Kazimierz Czester jest z pewnością w olsz-
tyneckim środowisku postacią  kontrowersyjną. Na olsztyneckie realia
patrzy przez pryzmat konserwatywnego poznaniaka, jako że jest uro-
dzony w „pyrlandii”, krótko mówiąc jest poznańską „pyrą”.

DWA  OBLICZA

Pan Czesław w rodzinnym Pleszewie

Poprzez wieki ludzie zawsze, z Bożej łaski,
Bardzo dobre wymyślali różne wynalazki.
Rower wymyślony do dziś użyteczny
To środek lokomocji tani i bezpieczny.
Jeździć na rowerze, to źródło emocji,
Rower to najzdrowszy środek lokomocji.
Rower jest najlepszy na kraju zwiedzanie,
Panaceum również jest na odchudzanie.
Najbezpieczniej można jeździć na rowerze,
Beztroskiej swobody zaznamy w plenerze.

Gdy nam fizjologia potrzebę podpowie
„Defragmentyzować” możemy się w rowie.
Nocleg to „no problem”, bo wszyscy przyjmują, 
Jak członka rodziny swojej cię traktują.
Gościnność to znana wszem polska zaleta,
Z barku miejsc położą nawet na waleta.
Dziadek do mej babci też jeździł rowerem,
Inaczej by został starym kawalerem.
Pamiętam, że kiedyś normalnością było
Że dziewczynę na ramie w plener się woziło.
Ludzie znów uznali walory rowera,
Kto na wczasy jedzie ten rower zabiera.
Kto się do Olsztynka rowerem wybierze
Dowie się o szlakach, jakie są w plenerze

Od pana Karola w Turystycznej Informacji,
Lepszy  plan on zrobi od GPS- nawigacji.
Jak rowerem jechać na grunwaldzkie pola-
O tym  się też  dowiesz od pana Karola.
W Informacji wszyscy, którzy tam pracują,
Językami innych państw się posługują.
Wszyscy, co Olsztynek zwykle odwiedzają 
To o Informacji dobre zdanie mają.
Całe miasto również jak i okolica,
Ma takie walory, którymi zachwyca.
Dlatego należy Olsztynek promować,
Ścieżki rowerowe chętnym oferować.

Czesław Kazimierz Bandzwołek

JAK TO KIEDYŚ BYŁO
GDY ROWEREM SIĘ JEŹDZIŁO
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Ekologia jako nauka o strukturze i funk-
cjonowaniu przyrody, zajmująca się bada-
niem oddziaływań między organizmami a ich
środowiskiem, powinna być bliska sercu
każdego człowieka. Bo czy tego chcemy, czy
nie – jesteśmy częścią natury, stanowimy jej
integralny element, bez przyrody zginiemy,
gdyż do życia potrzebna nam jest - czysta
woda, powietrze, żywność, energia ... Czło-
wiek jest gatunkiem, który w największym
stopniu oddziałuje na środowisko, korzysta-
my z zasobów planety w sposób nieosiągalny
dla żadnej innej istoty biologicznej.

Obiektywne i uczciwe przedstawienie
tematu wymaga od nas, abyśmy odrzucając
emocje starali się zrozumieć, że ochrona śro-
dowiska jest nie tylko nakazem etycznym
człowieka, jest także nakazem rozsądku – nie
obcina się gałęzi, na której się siedzi! Ale
przede wszystkim jest obwarowana przepisa-
mi prawa, które każdy powinien przestrzegać. 

Chciałbym poruszyć tylko jeden aspekt
budowy nowoczesnych dróg – przejścia dla
zwierząt. Wielu uważa je za zbędny wydatek.
Ile to kilometrów więcej można by zbudo-
wać, gdyby nie ponosić kosztów budowy
estakad, zielonych mostów, czy małych prze-
pustów? Przyjmijmy takie oto ryzykowne
rozwiązanie, w którym odrzucając postulaty

ekologów i ignorując przepisy prawa, zbudu-
jemy odcinek drogi ekspresowej, czy auto-
strady bez przepustów, przejść, czy ogrodzeń
ochronnych dla zwierząt. Z pewnością zaosz-
czędzilibyśmy dość znaczną sumę pieniędzy
(chociaż nieko-
niecznie, gdyż
taką drogę
trzeba by sfi-
nansować z

własnych środków, bo na pewno nie otrzyma-
libyśmy z UE żadnych dotacji). Teraz,
wyobraźmy sobie jazdę samochodem takim
odcinkiem z prędkością 120km/h …..  wybie-
ga nam nagle na jezdnię średniej wielkości

ssak, np. sarna lub dzik, że nie
wspomnę o jeleniu lub łosiu. Takie
zderzenie ze zwierzęciem to, deli-
katnie mówiąc, niezbyt przyjemny 
i często kosztowny epizod (oczywi-
ście przy założeniu, że przeżyliby-
śmy takie spotkanie)?! Tak, więc
budowa przepustów, czy przejść
dla zwierząt w miejscach o znacz-
nym stopniu natężenia ruchu dro-
gowego leży po prostu w naszym
interesie.

Na ten aspekt bezpieczeństwa
użytkowników ruchu drogowego
zwraca też uwagę Jerzy Łaźniewski
z Pracowni Badań Środowisko-

Budowa i eksploatacja nowoczesnej drogi krajowej ma wpływ na wszystkie komponen-
ty środowiska: powietrze, wody powierzchniowe i gruntowe, klimat akustyczny, gleby,
gatunki roślin i zwierząt oraz ich siedliska, krajobraz. Pod nową drogę zajmowany jest
teren, do tej pory użytkowany jako grunty rolne, łąki czy lasy. Niezależnie od ilości zasto-
sowanych zabezpieczeń, wpływu na środowisko nie da się wyeliminować, a jedynie można
go mniej lub bardziej skutecznie zminimalizować.

Obwodnica - droga ku przyszłości (część 4).

Aspekt ekologiczny

wych ACER, który był współautorem inwentaryzacji przyrod-
niczej i oceny oddziaływania na środowisko dla drogi krajo-
wej S-7 Nidzica – Olsztynek wraz z obwodnicą Olsztynka.

Obszary leśne położone w sąsiedztwie drogi nr 7 między
Miłomłynem, Ostródą, Olsztynkiem i Nidzicą są miejscem
stałego bytowania licznych populacji dużych ssaków, takich
jak: jeleń, dzik, łoś czy wilk i drobniejszych, jak: sarna, lis
czy borsuk. Jednocześnie obszary te stanowią część korytarza
migracyjnego dzikich zwierząt. Nie wszyscy wiedzą, że zwie-
rzęta, jak ludzie, podejmują bliższe lub dalsze „podróże”, 
a wykorzystują do nich, tak jak my drogi, włączone często 

w obszary leśne. Cel tych
wędrówek jest różny, naj-
częściej poszukiwanie
pokarmu, schronienia,
sezonowe migracje do
miejsc rozrodu, opusz-
czanie przez młode osob-
niki terytoriów, w któ-
rych przyszły na świat.
Te wędrówki mają bar-
dzo ważny cel ekologicz-
ny – wymianę genów
między odległymi popu-

lacjami. Wiadomo, że im mniejszy stopień pokrewieństwa
między rodzicami, tym zdrowsze potomstwo.  Przez nasz
region przebiegają szlaki migracji zwierząt łączące kraje
wschodniej i zachodniej Europy. Bardzo ważne jest ich
zachowanie w celu umożliwienia odbudowy populacji zwie-
rząt dawno już wytępionych w zachodniej Europie. W fazie
projektowania dróg, na podstawie wykonywanych badań tere-
nowych, typuje się miejsca, gdzie należy wybudować przej-
ścia dla zwierząt. Takich obiektów na odcinku Olsztynek
Nidzica będzie kilka, zarówno przejścia dołem jak i nad
drogą. 

Jest nadzieja, że nowy odcinek drogi ekspresowej S-7
Nidzica –Olsztynek, wraz z obwodnicą Olsztynka będzie słu-
żył dobrze nam – kierowcom, a zastosowane rozwiązania
pozwolą na zminimalizowanie wpływu tej drogi na środowi-
sko przyrodnicze.

Zygmunt Puszczewicz

P.S. Dziękuję bardzo p. Jerzemu Łaźniewskiemu z Pracow-
ni Badań Środowiskowych ACER za znaczną pomoc 
w powstaniu artykułu.

Przejście dla zwierząt przy S-7

Przejście dla zwierząt przy S-7

Prelegentami tej części spotkania
będą: Bogumił Kuźniewski z Towa-
rzystwa Przyjaciół Olsztynka, ks.
Dariusz Zuber z olsztyneckiej Parafii
Ewangelicko-Metodystycznej, pastor
Marcin Chrząszcz z olsztyneckiego

Zboru Kościoła Chrześcijan-Bapty-
stów, ks. Sławomir Pinahia z olszty-
neckiej Parafii Rzymskokatolickiej
Bł. Anieli Salawy i praktykant Karol
Długosz z olsztyneckiej Parafii
Ewangelicko-Augsburskiej.  

Po prezentacji specyfiki poszcze-
gólnych tradycji wyznaniowych
obecnych w Olsztynku nastąpi dys-
kusja prelegentów na temat prak-
tycznego wymiaru ekumenizmu.
Dyskusja będzie krążyć wokół

pytań:  Na czym polega wartość wie-
lowyznaniowości naszej olsztynec-
kiej wspólnoty? Jak pielęgnować
własną tradycję, religijność i zara-
zem uczyć się od innych? Dlaczego 
i po co inni są nam potrzebni? 

Organizatorami spotkania są:
Miejska Biblioteka Publiczna 
w Olsztynku, Parafia Ewangelicko-
Metodystyczna i Towarzystwo Przy-
jaciół Olsztynka. 

Spotkanie odbędzie się 5 lipca
(czwartek) o godz. 17.00 w Miej-
skiej Bibliotece Publicznej w Olsz-
tynku. 

Zapraszamy ! 

„Różnorodność jako bogactwo i wyzwanie” 
–  wielowyznaniowy i wielokulturowy Olsztynek kiedyś i dziś.

W ramach nadchodzących Dni Olsztynka Miejska Biblioteka Publiczna zaprasza na spotkanie, na którym
zapoznamy się z wielokulturową i wieloreligijną historią Olsztynka oraz jej dzisiejszą kontynuacją, zaprezen-
towaną na przykładzie obecnych w naszym mieście Kościołów, z ich różnorodną tradycją, kulturą i religijno-
ścią.
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Koncepcja konkursu jest pro-
sta. Każde miasto dokonuje wybo-
ru, a następnie przedstawia całej
Polsce swoją wspaniałą młodzież.
Młodzi ludzie, zwyczajni, ale
gotowi uśmiechnąć się życzliwie
do nieżyczliwego, wytrwale
dążący do celu, nawet „pod wiatr”
- a tacy są właśnie wspaniali, gdy
staną razem i wypowiedzą walkę:
nihilizmowi, chamstwu, przemocy
- zwyciężą jak bohaterowie wes-
ternu Siedmiu Wspaniałych.

Dzisiaj konkurs organizowany
jest w 85 miastach całej Polski. 
W 2002 roku po raz pierwszy
reprezentacja Wspaniałych powię-
kszyła się o przedstawicieli szkół
podstawowych. Celem konkursu „jest promowa-
nie pozytywnych, prospołecznych postaw i dzia-
łań młodzieży na rzecz najbliższego otoczenia:
grupy rówieśniczej, sąsiadów, osiedla, szkoły

klasy oraz upowszechnianie zachowań życzliwo-
ści na co dzień, jako antidotum na agresję i bruta-
lizację życia”.

Od kilku lat Starostwo Powiatu Olsztyńskiego

zaprasza młodych wolontariuszy do podzielenia
się swoim doświadczeniem z pracy w lokalnym
środowisku. Jury spośród kandydatów wybiera 
8 osób do edycji lokalnej, a następnie nominuje
reprezentanta do edycji ogólnopolskiej. Z tej
grupy wyłaniani są laureaci Samorządowego Kon-
kursu Nastolatków „Ośmiu Wspaniałych”. W tym
roku Starostwo wyróżniło Magdę Nygę. Uczestni-
czyła ona z opiekunem w gali XVIII Ogólnopol-
skiego Finału Ośmiu Wspaniałych Samorządowe-
go Konkursu Nastolatków (15-17.06). Magda jest
inicjatorką wielu działań na rzecz lokalnego śro-
dowiska, działa w Centrum Wolontariatu – orga-
nizowała i prowadziła zajęcia w świetlicy środo-
wiskowej w Jemiołowie, uczestniczyła w zbiór-
kach żywności, przez trzy lata aktywnie pracowa-
ła na rzecz Domu Dziecka. Brała udział w akcjach
profilaktycznych, współorganizowała Tydzień
Wolontariatu w ramach programu „Szkoła bez
przemocy”. To tylko niewielka część podjętych
przez nią przedsięwzięć. Doceniono jej działal-
ność i zaproszono do Białegostoku. Władze mia-
sta przygotowały wiele atrakcji: grę miejską,
wycieczkę do Białowieży, gry integracyjne. Naj-
cenniejsze jednak były kontakty z wolontariusza-
mi z całej Polski. Cieszy, że wielu młodych ludzi,
mimo tak powszechnie propagowanego materiali-
zmu, znajduje czas dla drugiego człowieka. Są
dyskretni, empatyczni, a co najważniejsze – bar-
dzo starają się pomóc. Ważne, żeby ten entuzjazm
był zaraźliwy. Wolontariusze nie potrzebują
poklasku i widowni, ale takie uroczystości na
pewno dodają skrzydeł. 

Magdalena Rudnicka

Olsztynek w finale 
Konkursu Ośmiu Wspaniałych

Absolwentka Technikum Hotelarskiego Olsztynku Magdalena Nyga została ogólno-
polską  finalistką Konkursu Ośmiu Wspaniałych, organizowanego corocznie przez
Fundację Świat na Tak. 

Magdalena Nyga (pierwsza od prawej)

W końcu ruszyła cała ta machina zwana
Mistrzostwami  Europy w piłce nożnej. Przez
mężczyzn – długo oczekiwany moment, przez
Panie- w najlepszym razie –życzliwie tolerowa-
ny. Co by nie powiedzieć, to jednak prawdziwe
święto sportu i to na najwyższym poziomie. Tym
bardziej przyjemnie ogląda się mecze, bo prze-
cież biało-czerwoni nie przynieśli  nam wstydu.
Grali naprawdę dobrze, szczególnie w meczu 
z Rosją.

Jest w tym coś nadzwyczajnego, że można
oglądać te wielkie widowiska piłkarskie na pol-
skich stadionach. Jeśli  przeżywa się to wszystko
w większym gronie – emocje sięgają zenitu.
Wiele osób, których nie interesuje sport na co
dzień, rozpoznaje takich zawodników, jak:
Lewandowski, Błaszczykowski, czy Tytoń (obro-
nił rzut karny z Grecją). Właśnie przed chwilą
zakończył się mecz  Anglia – Szwecja (3:2). Co
to była za uczta piłkarska? To mecz, który był
kwintesencją futbolu. Znakomite widowisko –
pełne  dramaturgii i nieoczekiwanych zwrotów
akcji. I na tym właśnie polega całe piękno piłki
nożnej, które wywołuje pozytywne emocje i daje
radość zawodnikom biegającym po murawie
boiska, a także kibicom oglądającym mecze 
z trybun lub delektującym się spektaklami spor-
towymi w domach. Czasem,  jest to niestety
gorycz porażki. Mistrzostwa Europy w Polsce
mają bardzo pozytywne opinie za granicą. To
optymistyczny prognostyk na przyszłość.

Ja, z kolei, chciałbym wyróżnić kibiców 
z Irlandii, którzy pomimo przegranej swojej dru-
żyny z Hiszpanią (0:4), wspaniale dopingowali

swój zespół do końca. A po meczu  - byli przyja-
cielsko nastawieni nawet do Hiszpanów. To
prawdziwy wzór kibicowania i przykład na to,
jak kultura celtycka  pozytywnie wpływa na całą
Europę (może dlatego wielu Polaków odnalazło
tam swoją drugą ojczyznę).

Podobnie jak Mistrzostwa Europy w piłce
nożnej, które odbywają się  systematycznie - co
cztery lata, tak samo życie każdej wspólnoty, czy
miasta, ma swoje (wprawdzie w innym wymia-
rze) historyczne cykle.

W świetle ostatnich wydarzeń (nadania przez
Watykan dokumentu potwierdzającego wybór
św. Piotra na patrona miasta), nowego znaczenia
nabierają obchody Dnia Patrona. To rzecz bardzo
ważna i symboliczna dla naszego grodu. Ten
piękny, historyczny akcent jest dla miasta
ważnym wydarzeniem w jego dziejach. Podczas
prac archeologicznych, związanych z rewitaliza-
cją rynku głównego, odkryto materialne dowody
obecności wizerunku świętego na urzędowych
stemplach. Odnalezione zostały 4 takie stemple,
m.in. z XIV i XVII wieku.

Ta „pieczęć dziejów” – jak określił to wyda-
rzenie metropolita warmiński, to znak konty-
nuacji i pielęgnowania tradycji naszego miasta,
które przechodziło w swojej historii różne koleje
losu. 

Jak co roku - odbędzie się wkrótce naprawdę
wiele wspaniałych imprez dla mieszkańców oraz
gości, nie chcę wyróżniać  jakiejkolwiek.

W uroczystość Dnia Patrona miasta (28
czerwca) - koncert „Pro Musica Antiqua” 
w Salonie Wystawowym; 4  lipca, po raz pierw-

szy w Olsztynku - koncert laureatów XXXIX
Spotkań Zamkowych „Śpiewajmy poezję” (przy
zamcze). Mam nadzieję, że wszyscy sympatycy
Krainy Łagodności spotkają się w ten wieczór,
aby upajać się poetycką  interpretacją utworów 
w  wykonaniu młodych talentów  polskiej sceny
poezji śpiewanej. Mam nadzieję, że to wydarze-
nie zostanie wpisane do kalendarza olsztyneckich
imprez, jako stały punkt.

6 lipca - 115.lecie OSP w Olsztynku. Z tej
okazji wiele imprez z udziałem miast partner-
skich. Szacunek  dla trudnej i odpowiedzialnej
służby ochotników powinien wyciągnąć 
z domów wszystkich bez wyjątku, aby wspólnie
uczcić to wielkie wydarzenie w dziejach miasta.
A już 7 i 8 lipca Dni Olsztynka - wiele imprez, 
w tym koncerty takich gwiazd, jak: Szymon
Wydra z Carpe Diem, Jacek Wójcicki, Grzegorz
Halama Oklasky. Pojawią się także dobrze znani
z występu w Must Be The Music – Szulerzy, 
bluesowa formacja o fantastycznym brzmieniu,
która potrafi oczarować publiczność. Jest także
propozycja dla żeglarzy i miłośników piosenki
turystycznej – 21 lipca pole namiotowe w Swa-
derkach. Na  koniec miesiąca jeszcze jedno warte
polecenia wydarzenie – festyn w Witramowie, 
w tym roku pod hasłem „Cygańskiej biesiady”

I tak oto  Mistrzostwa Europy wpisują się 
w terminarz  ważnych obchodów rocznic i świąt
naszego miasta.  Okazuje się, że piłka nożna
wciąż ma poważny wpływ na  życie zarówno
jednostki, jak i  lokalnych społeczności.

Zygmunt Puszczewicz

Kalendarz imprez a Mistrzostwa Europy
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18/19 V Na terenie firmy 
M-Auto, przy ul. Jagiełły, usiłowa-
no ukraść 4 koła samochodowe 
o wartości 2 tys. zł. Próba na
szczęście nie powiodła się.

Dobiega powoli końca budowa
obwodnicy Olsztynka, która była
swojego rodzaju Eldorado dla zło-
dziei materiałów budowlanych 
i paliwa. Ostatnio skradziono tu:
550 l ON o wartości 3300 zł ze
zbiornika koparki (18/21 V Witra-
mowo), 300 l ON o wartości 1700
zł z maszyn drogowych firmy
Transfer ze Skarszew (24/25 V
Witramowo), 80 l ON (480 zł) 
z samochodu ciężarowego Macieja
W. (31 V / 1 VI Sudwa) oraz 20 l
ON i 20 l oleju hydraulicznego 

z koparki firmy OPRI Inżynieria.
20/21 V   Witramowo. Włama-

nie do domu w remoncie i kradzież
płytek podłogowych, własności
Filipa B.

23 V   Ul. Kolejowa. Złodziej
dostał się tu do domu przez nie
zamknięte drzwi i wyniósł torebkę 
z dokumentami Anety M. z Olsz-
tynka.

21-24 V   Ul. Sienkiewicza. Kra-
dzież metalowych przęseł ogrodze-
nia Domu Dziecka. Sprawcą okazał
się Jerzy Ż. z Olsztynka.

1 XII 2011 – 24 V 2012   Warli-
ty Małe. Przedmiotem kradzieży
były tym razem: brama wjazdowa i
przęsła ogrodowe o łącznej wartości
1940 zł, własność Mieczysława K.

24/25 V   Malinowo. Włamanie
do pomieszczenia gospodarczego
Wiesława L. i kradzież 25 l ON.
Sprawcy to Mariusz O. i Paweł P. 
- mieszkańcy gminy Nidzica.

25 V   Stacja Paliw Orlen.
Doszło tu do pobicia Waldemara S.
- pracownika budowy obwodnicy.
Sprawcy są już ustaleni, trwa proce-
dura przedstawiania zarzutów.

26/27 V   Makruty. Piotr F. 
Z Olsztyna musiał być bardzo zde-
nerwowany, kiedy zobaczył poryso-
waną karoserię swojego samocho-

du. Straty wyniosły 4 tys. zł.
27/28 V   Ul. Daszyńskiego.

Kradzież samochodu VW Passat 
o wartości 15 tys. zł, własności
Pawła G.

28/29 V   Ul. Brzozowa. Łupem
złodziei padł tym razem samochód
Mercedes o wartości 100 tys. zł,
własność Piotra M.

30 V   Wilkowo. Ujawniono tu,
oczywiście nielegalną, uprawę
konopii indyjskich. Trwa postępo-
wanie przedstawienia zarzutów.

30 V   Ul. Mrongowiusza. Tade-
usz S. z Olsztyna, robiąc zakupy 
w Biedronce, odłożył na chwilę
portfel z dokumentami i pieniędzmi
w kwocie 450 zł i … już go nie zna-
lazł. Na szczęście policja szybko
ustaliła sprawczynię – jest nią
Elżbieta M. z Olsztynka.

4 VI   Ul. Ratuszowa. Trudne
chwile musiał przeżywać Tadeusz
S., kiedy napadła go trójka – Sławo-
mir K., Paweł G. i Ilona G. (miesz-
kańcy gminy Olsztynek). Sprawcy
obezwładnili go i okradli z pienię-
dzy (600 zł). Pieniądze już odzyska-
no, a napastnicy do rozprawy są
pod dozorem policyjnym.

6 VI   Gaj. Włamanie do
pomieszczenia gospodarczego
Karola W. i kradzież 3 pił spalino-

wych o łącznej wartości 6 tys. zł.
6 VI   Elgnówko. Z opuszczone-

go budynku firmy Greenfarm
wyniesiono 2 grzejniki o wartości
800 zł.

9 VI   Kunki. Doszło tu do pobi-
cia 3 osób: Stanisława, Wojciecha 
i Mariusza K. Sprawcy są ustaleni,
trwa procedura przedstawiania
zarzutów.

11-13 VI   Ul. Mrongowiusza.
Rower górski o wartości 650 zł
skradziono, po uprzednim włama-
niu, z garażu Dariusza Z.

16/17 VI   Świętajny. Zniknął tu
duży parasol reklamowy o wartości
1000 zł. Poszkodowaną jest firma
Sagafredo Zanetti.

17 VI   Ul. Warszawska. Daniel
D. z Olsztynka stracił tel. komórko-
wy o wartości 400 zł, pozostawiając
go w kurtce na ławce podczas wie-
czornego pobytu w rynku. Może
pomogą kamery?

W omawianym okresie policja
zatrzymała też 3 osoby poszukiwa-
ne, 26 dowodów rejestracyjnych, 
5 praw jazdy, 7 nietrzeźwych kie-
rowców oraz 2 osoby do wytrzeź-
wienia. 

Opracowano na podstawie ma-
teriałów KP w Olsztynku.

Impreza zgromadziła dużą liczbę mieszkańców
z Waplewa, jak również przyjezdnych. Oczywi-
ście, znalazło się w niej wiele akcentów poświęco-
nych rodzinie, w nawiązaniu do Dni Rodziny,
które obchodzono w poprzednich latach.

Nie zabrakło honorowych gości - przedstawi-
cieli władz gminy, zaproszono też sołtysów 

Nadrowa, Kunek, Maróza.
Od 14.00 do 19.00 trwał program artystyczny

przygotowany przez uczniów  ZS-P w Waplewie
pod kierunkiem nauczycieli. Złożyły się na niego
piosenki, tańce, reklamy i  zabawne scenki. 40
minutowe występy przygotowały przedszkolaki,
w ten sposób podziękowały swoim mamom i tatu-

siom za codzienną opiekę.
Program przeplatany był
konkursami dla całych
rodzin (wyścigi w workach
wymagały dobrej kondycji,
a ,,bandażowanie papie-
rem” – precyzji i szybko-
ści). Poza tym program
wzbogaciły  występy gości:
zespołu ,,Tan”z Nidzicy,
formacji aikido i młodzieży
z MDK-u w Olsztynku.

Łasuchy mogły zajadać
się ciastami upieczonymi
przez rodziców i smacz-
nym bigosem myśliwskim,
który przygotowały nieza-
wodne panie kucharki 
z Zespołu Szkolno-Przed-
szkolnego.

Po wielu konkursach, 10 rodzin, które zgroma-
dziły najwięcej punktów w poszczególnych kon-
kurencjach, otrzymało nagrody rzeczowe, ufundo-
wane przez sponsorów i pamiątkowe medale.
Upominki wręczył dyr. Krzysztof Szot, podkreśla-
jąc jednocześnie, jaka jest ogromna rola rodziny 
w wychowaniu młodego pokolenia i wspólne
spędzanie czasu z dziećmi.

Od 19.00 do 1.30 bawili się dorośli, a dyskote-
kę prowadził Piotr Kolek.

W niedzielę rozegrano mecze piłki nożnej 
w Waplewie i siatkówki w Nadrowie.

Następny festyn za rok.
Jolanta Rutkiewicz

Organizatorzy gorąco dziękują sponsorom:
Nadleśnictwu Olsztynek, Firmie KOZDRYK 
Sp. z o.o., Zakładowi Masarskiemu ,,Tomuś’’, fir-
mom: ,,Agaplast”, ,,Octim”, ,,Tymbark”, ,,BIM”,
PHU ,,Dejot”, FHU „MAX”, Gospodarstwu
Rybackiemu Swaderki, Hucie Szkła Artystyczne-
go, cukierni ,,Jagodzianka”, Fundacji ,,Pomoc”,
właścicielom sklepów spożywczo-przemysło-
wych: PP  Urbanowiczowi, Kominek, Mikitiuk,
Kępczyk.

Integracyjnie i rozrywkowo,
czyli o tym jak bawiono się na wiejskim 
festynie w Waplewie 9 czerwca 2012r.

Ta impreza ma już swoją wieloletnią tradycję, ale tym razem organizatorzy połączyli siły… 
i było inaczej niż dotychczas. OSP w Waplewie, sołtys, Zespół Szkolno- Przedszkolny, a także
sołectwa sąsiednich wsi Nadrowa i Kunek - wszyscy włączyli się do organizacji. Poza tym festyn
odbył się w centrum Waplewa, przy boisku i placu zabaw.
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Występy oceniało jury, w skład
którego weszli nauczyciele oraz
uczniowie. Pokazy wzbudziły
ogromne zainteresowanie gimnazjali-
stów, jak również uczniów klas VI,
zaproszonych do udziału w przedsię-
wzięciu. Żywa i aktywna reakcja

publiczności podniosła samoocenę
uczestników oraz była motywacją do
kontynuacji ciężkiej pracy nad roz-
wojem zamiłowań. Po części
muzyczno-tanecznej rozpoczęła się
prezentacja umiejętności sportowych. 

MAM TALENT to kolejne w tym
roku działanie
p r o m u j ą c e
u z d o l n i e n i a  
i umiejętności
uczniów. W
kwietniu zor-
g a n i z o w a n o
wystawę prac
g i m n a z j a l i -
stów, udostęp-
nianą nie tylko
społeczności
szkolnej, ale
również rodzi-
com i uczniom
klas VI szkoły
podstawowej. 

Wyeksponowano
najciekawsze prace
plastyczne wykona-
ne przez uczniów
klas I na lekcjach
plastyki i uczniów
klas II na zajęciach
artystycznych. Kom-
pozycje wykonane
były wieloma techni-
kami, z wykorzysta-
niem różnych ma-
teriałów (farb, kre-
dek, pasteli, gipsu,
drutu). Swoje dokonania prezentowa-
li także uczniowie klas III biorący
udział w zajęciach z papieroplastyki.
Ich prace przedstawiały figurki wy-
konane w technice origami, prze-
strzenne formy zwierząt zrobione 
z masy papierowej i wiele innych
wytworów w całości wykonanych 
z kolorowych kartoników. Dużym
zainteresowaniem cieszyły się urzą-
dzenia elektrotechniczne, modele ro-
werów i samochodów oraz skrzyżo-
wania drogowe ze światłami ostrze-
gawczymi, samodzielnie skonstru-
owane przez uczniów na zajęciach
elektrotechnicznych. Podziwiać
można było także unikatowe fotogra-
fie wykonane na zajęciach fotogra-
ficznych. Działania związane z pro-
mocją zdolnych uczniów odbywają
się w szkole sukcesywnie. Tradycją
stały się apele, w czasie których na
forum publicznym wręczane są sty-

pendia, nagrody, dyplomy oraz
medale za udział w konkursach i tur-
niejach sportowych. Organizowane
są różnorodne przedsięwzięcia edu-
kacyjne, wystawy, przedstawienia,
podczas których prezentowane są
umiejętności uczniów. Zamieszczane
są również teksty informacyjne na
stronie internetowej szkoły i miasta
oraz publikowane artykuły na łamach
lokalnej prasy. Warto podkreślić, że
przywiązujemy ogromną uwagę nie
tylko do promocji uczniów osiąga-
jących wysokie wyniki w nauce, ale
także posiadających wyróżniające
umiejętności. Praca z uczniem zdol-
nym będzie kontynuowana w kolej-
nym roku szkolnym. Mamy bowiem
w dalszym ciągu uczniów, u których
talent jest uśpiony i należy go
poprzez ciężką pracę odkryć oraz
rozwijać.

Oprac. Agnieszka Nyga

MAM TALENT
Gimnazjum im. Noblistów Polskich w Olsztynku tytuł Szkoły

Odkrywców Talentów otrzymało w grudniu 2011r. W ramach promocji
talentów 1 czerwca 2012r. zorganizowano ogólnoszkolne przedsięwzięcie
MAM TALENT. Jego celem było zaprezentowanie społeczności szkolnej
uzdolnionych gimnazjalistów.  Na szkolnej scenie prezentowano umiejęt-
ności wokalne, taneczne, gry na instrumentach muzycznych.

Wystawa prac w bibliotece szkolnej

Występ uczniów (zespół „Spam”) podczas przedsięwzięcia
MAM TALENT

Oferta kształcenia Zespołu Szkół
im. K. C. Mrongowiusza w Olsztynku

rok szkolny 2012/2013 

11-015 Olsztynek, ul. Zamkowa 6, tel. (89) 519-26-27, www.zamek.edu.pl

II Liceum Ogólnokształcące w Olsztynku:

▪ klasa humanistyczno – filmowa (medialna) z rozszerzonym językiem angielskim
▪ przedmioty z nauczaniem rozszerzonym: język polski, historia, język angielski 
▪ przedmioty uzupełniające (dodatkowe): przyroda, edukacja filmowa

technikum hotelarsko-gastronomiczne:

▪ kształcenie odbywa się w ramach przedmiotów ogólnokształcących
▪ przedmioty z nauczaniem rozszerzonym: geografia, język obcy
nowożytny
▪ przedmiot uzupełniający (dodatkowy): historiai społeczeństwo

technikum żywienia i usług gastronomicznych:

▪ kształcenie odbywa się w ramach przedmiotów ogólnokształcących
▪ przedmioty z nauczaniem rozszerzonym: chemia, język obcy 
nowożytny
▪ przedmiot uzupełniający (dodatkowy) historiai społeczeństwo

Technikum Hotelarsko-Gastronomiczne-
kształcenie odbywa się w dwóch zawodach:

Od 1 września uczniowie Technikum Hotelarskiego zostaną objęci wsparciem w ramach projektu „Lepszy start uczniów". 
Projekt ten współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu POKL

Zasadnicza Szkoła Zawodowa:

▪ klasa kucharz
▪ klasa wielozawodowa - kształcimy w zawodach wybranych 
przez ucznia na podstawie umowy o pracęw celu przygotowania
zawodowego

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych:

▪ szkoła jest bezpłatna, mogą w niej kontynuować naukę absolwen-
ci szkoły podstawowej (8 klasowej, gimnazjum i zasadniczej szkoły
zawodowej)
▪ nauka w systemie zaocznym (piątki, soboty)

„Umysł nie jest naczyniem, które należy napełnić, lecz ogniem, który trzeba rozniecić” - Plutarch



Ks. Józef Tischner, wypowiadając się na temat
wychowania, tak pisał: „Mamy przed sobą dwie
drogi wychowania do stania się człowiekiem.
Jedna to droga sokratejska, która wiedzie przez
myślenie. Druga to droga góralsko-heglowska,
która wiedzie poprzez „chętke do strzylanio”. 
W pierwszym przypadku wychowawca jest jak
lekarz-położnik, który pomaga przy porodzie.
Kim jest w drugim przypadku? Powiem tylko tyle:
nie jest nauczycielem przysposobienia wojskowe-
go. Do tego dodam: czasem może stać się prze-
ciwnikiem wychowanka, dzięki któremu wycho-
wanek - raczej: niewolnik – może ćwiczyć celność
strzału, odwagę i gotowość do poświęcenia życia.
Tak, tak, wydaje się, że po zniesieniu pańszczyzny
tylko nauczyciel pozostał uczniom jako obiekt
walki o wyzwolenie…”. 

Powyższy cytat w humorystyczny sposób opi-
suje relację wychowawca-wychowanek. Według
Tischnera w procesie dydaktyczno-wychowaw-
czym potrzebna jest inność, przeciwieństwo.

Ponieważ tylko wtedy możemy mówić o burzli-
wym, twórczym fermencie wychowawczym, gdy
nauczyciel (czy ogólnie wychowawca np. rodzic,
katecheta) zachęca uczniów do rozwijania posta-
wy krytycznej. Myślenie krytyczne cechuje świa-
domość własnych założeń wstępnych (przedrozu-
mienie), a również umiejętność wskazania przez
ucznia granic własnej tradycji interpretacyjnej,
własnego świata wartości. Uczeń, podobnie do
heglowskiego  niewolnika, ma ćwiczyć nie tylko
„celność strzału”, kwestionowanie, ale musi zro-
zumieć jak doniosłe jest znaczenie innego czło-
wieka. Dlaczego jest to ważne?  Bo tylko wtedy
poznający świat i uczący się życia wychowanek
nie zamknie całego „świata” w sobie, redukując
go do własnego samorozumienia (to co dobre dla
mnie jest dobre dla innych; tylko moje zdanie czy
mojej grupy społecznej właściwie wyjaśnia i defi-
niuje historię, normy moralne i cele społeczne
itp.). Podobnie rzecz się ma z wychowawcą
(rodzic, nauczyciel, katecheta), którego odpowie-
dzialność za formację intelektualną, wolitywno-
emotywną i religijną wychowanka jest nie tyle
procesem jednostronnym, ale obustronnym dialo-
giem Ja i Ty, ponieważ do prawidłowego rozwoju
potrzebujemy siebie nawzajem. Tak to już jest, że
prawda jest bardziej dziełem wspólnym, niż
wytworem, czy odkryciem  jednostki. Po za tym
uczenie się sprawiedliwości, tolerancji, miłości,
wierności jest możliwe tylko w relacji z innymi

ludźmi – nie można być dobrym, sprawiedliwym
w samotności. Dzięki relacji z drugim człowie-
kiem ujawniają się także nam nowe sensy odgry-
wanych przez nas ról życiowych: jestem rodzi-
cem, nauczycielem, duszpasterzem, lekarzem, stu-
dentem, uczniem, dla drugiego i wobec drugiego.
Nie sam siebie uczyniłem tym, kim jestem, lecz
dokonało się to dzięki obecności drugich. 

Z tak doniosłego znaczenie innego człowieka
dla naszego życia i rozwoju wynikają również
ważne wskazania dla nas. Otóż w naszym życiu,
rozwoju, mamy być zatroskani o to, aby znaleźć
taki sposób dialogu, przeżywania spotkania 
z wychowankiem, drugim człowiekiem, który
pozwali mu pozostać innym. Czyli uszanuje jego
odrębność i da mu prawo do samostanowienia 
o sobie. W szeroko rozumianej pracy dydaktycz-
no-wychowawczej koniecznym będzie więc posta-
wienie akcentów na uczenie wychowanków sza-
cunku do odmienności, a obok tego rozwijanie 
u nich zdolności dialogowania z innymi, uczenia
się od  innych, np. przedstawicieli różnych świato-
poglądów, religii, ale także różnych pokoleń, płci.
Przy tym pamiętajmy, że najbardziej przekonywu-
jącym uczniów, naszych dzieci, będzie nie budo-
wana według tego sposobu myślenia treść zajęć
lekcyjnych, wychowawczych, ale przede wszyst-
kim nasza własna postawa.

ks. Dariusz Zuber
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Piłka nożna kobiet to niezbadana
kraina i egzotyczna, niemal jak nie-
podbity kraj. Samo jej istnienie
może być niespodzianką. A jednak
ta dziedzina sportu ma się całkiem
dobrze. W 2011 roku w Niemczech
odbyły się Mistrzostwa Świata 
w Piłce Nożnej Kobiet, które to
wygrały Japonki. W szkołach coraz
więcej dziewczynek biega za piłką.
O ile można wątpić, że piłka nożna
kobiet będzie kiedykolwiek tak
popularna jak „zwykła’” męska, to
jest to miła odmiana. W sporcie
ogólnie kobiety miały trudniej, ale
dzielnie przecierały szlaki. Sport
bardziej kojarzy się z siłą, to raz, 
a po drugie, to kobiety bardzo długo
nie mogły w nim oficjalnie istnieć.
Cieszymy się, że teraz kobiety mogą
uprawiać sport i osiągać znaczące
wyniki. Władze PZPN oficjalnie
ogłosiły kandydaturę naszego kraju
do Mistrzostw  Europy 2013r. Kon-
kurentkami naszego kraju będą:
Hiszpania, Bułgaria, Szwajcaria 
i Szwecja (dane z II poł. 2010 r.)

Cieszymy się również z tego, że
Olsztynek ma swój wkład w rozwój
piłki nożnej kobiet. To UKS „Perły”
Olsztynek pod wodzą Z. Serowiń-
skiego w marcu tego roku godnie
reprezentowały  nasze województwo
i stanęły na podium, gdyż zajęły III
miejsce w XI ogólnopolskim Wio-
sennym Turnieju Piłki Nożnej

Kobiet w Warszawie. 
Marzy się nam więc, aby JULIA

MIETEŃ, czy NATALIA WILK
jako bramkarki zdobyły miłość
fanów na miarę naszych bożyszcze
P.Tytonia czy W.Szczęsznego. Rów-
nież życzymy obecnym kapitankom
z drużyny młodziczek i  juniorek
młodszych, czyli JESICE MAKOW-

SKIEJ i MARCELINIE IMIŃ-
SKIEJ, aby prowadziły  swe drużyny
tak jak Kuba Błaszczykowski. 
A zanosi się na to, bo Marcelina
uzyskała tytuł najskuteczniejszej
zawodniczki, zdobywając w pięciu
meczach 9 bramek. BRAWO!!!

Na zakończenie chcę powiedzieć,
że jest mi przykro z powodu tak bez-
względnego obśmiania zespołu
„Jarzębina”. To nie żaden hymn,
tylko zwykła piosenka sportowa -
pojednawczo powiedziała w jednym
z wywiadów M.Rodowicz. Dla przy-
pomnienia, to właśnie uznany artysta
Grzegorz Ciechowski nobilitował
drób w swojej piosence „Piejo kury
piejo, nie majo koguta”. Szkoda, że
nasi twórcy nie wysilili się na prze-
bój podobny do „A ty się bracie nie
denerwuj”. Może powinni sięgnąć
po stary przebój, dając nową aranża-
cję takiej piosence jak „Trzej przyja-
ciele z boiska”(jak ci z Dortmundu).
Ciekawe, dlaczego nie wygrały tuzy
polskiej estrady, tylko lubelskie
babuszki ze swym „Koko, Koko,
Euro spoko”? A może gdyby zespół
„Jarzębiny” naszym chłopcom
dopingował, to byłoby tak jak chce
piosenka, że biegając po trawie
strzeliliby gola i byłoby po sprawie.

A tak w ogóle to nie wiem na ile
jest lepsza piosenka „Endless Sum-
mer”, oficjalny hymn UEFA EURO
2012 w wykonaniu Oceany? Na tyle
chyba, że wróży iż ciągle będzie lato
( Lato?).

Należy życzyć więc Czytelnikom
miłych wspomnień po EURO i pięk-
nego lata na wypoczynek.

Stanisława Ziątek  

EURO 2012 a piłka nożna kobiet,
czyli jak kopią kobiety?

EURO 2012 to, wspólnie z Ukrainą, nasz karnawał w czerwcu. Dziwnym zrządzeniem losu i Polska, i Ukra-
ina, aby wyjść z grupy musiały wygrać z rywalem. Stało się, jak się stało. Zagraniczne media zaś, już teraz
nazywają EURO 2012 najlepszym wydarzeniem XXI w. A dla nas to Lewandowski  ma cechę bohatera naro-
dowego, bo wszystko czego nam brak, on ma w wystarczającej ilości, a Błaszczykowski to taka sarmacka 
zaciętość. A co do tego mają kobiety? A to, że są świetnymi kibickami i nie tylko.

O kobietach nie tylko 8 marca

Wychowanie 
przez dialog
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Patronat nad trzecią edycją kon-
kursu, wzorem lat ubiegłych, objęli
Minister Edukacji Narodowej, Woje-
woda Łódzki, Marszałek Wojewódz-
twa Łódzkiego, Arcybiskup Metro-
polita Łódzki, Prezydent Miasta
Łodzi, Prezydent Miasta Piotrkowa
Trybunalskiego, Dyrektor Okręgo-
wej Komisji Egzaminacyjnej 

w Łodzi, Przewodniczący Zarządu
Fundacji Konferencji Episkopatu
Polski Dzieło Nowego Tysiąclecia,
Wielki Mistrz Międzynarodowego
Zakonu św. Jerzego.

Opracowanie zadań i testów, dla
etapu szkolnego, wojewódzkiego
i ogólnopolskiego III edycji konkur-
su Łódzki Kurator Oświaty powie-

rzył Instytuto-
wi Jana Pawła
II Katolickiego
Uniwersytetu
Lubelskiego.
P r z e w o d n i c -
two Komisji
Ogólnopolskiej
Konkursu ob-
jęła Pani Alina
Rynio prof.
KUL, Dyrektor
Instytutu Peda-
gogiki Katolic-
kiego Uniwer-

sytetu Lubelskiego Jana Pawła II,
Kierownik katedry Pedagogiki
Chrześcijańskiej KUL.

Uroczysta gala odbyła się 12
czerwca w Łodzi. Otwarcia dokonał
Łódzki Kurator Oświaty Pan Dariusz
Maga. Gratulacje młodzieży,
nauczycielom i organizatorom złoży-
li wojewoda łódzki i prezydent
Łodzi. Uroczystość uświetnił występ
Chóru Kameralnego Pałacu Mło-
dzieży w Łodzi ,,PRESTO” 

Gala odbyła się w Muzeum Mia-
sta Łodzi. Jest to budynek o niezwy-
kłym wystroju będący swojego
czasu własnością bardzo bogatego
fabrykanta. Dzisiaj jest jednym 
z najpiękniejszych obiektów w mie-
ście. 

Po niezapomnianych uroczysto-
ściach, pełni wrażeń i wzruszeń,
wróciliśmy do Olsztynka. Mateusz
już planuje udział w czwartej edycji
konkursu. Jesteśmy z niego bardzo
dumni i życzymy mu dalszych suk-
cesów.

Dziękuję bardzo w imieniu swoim
i Mateusza Salamona

Pani Dyrektor Gimnazjum im.
Noblistów Polskich Irenie Jędru-
szewskiej za wszelką pomoc udzie-
loną w czasie trwania konkursu i za
zorganizowanie dojazdów do miast,
w których odbywały się poszczegól-
ne etapy zmagań.

Dziękuję Pani Danucie Piotro-
wicz, wizytator Kuratorium Oświaty
w Olsztynie, organizatorce etapu
wojewódzkiego Konkursu, za towa-
rzyszenie nam w podróży do Łodzi 
i we wszystkich wzruszających
chwilach.

Dziękuję również Pani Annie
Michalkiewicz Kierownikowi Działu
Gromadzenia Wojewódzkiej Biblio-
teki Publicznej w Olsztynie za
pomoc jakiej udzieliła nam w zakre-
sie kompletowania potrzebnej litera-
tury.

Barbara Wasieczko
nauczyciel religii Gimnazjum 

im. Noblistów Polskich w Olsztynku

Uczeń klasy II c Gimnazjum im. Noblistów Polskich w Olsztynku
Mateusz Salamon zajął drugie miejsce w Ogólnopolskim Konkursie
wiedzy o czasach i osobie Karola Wojtyły-Jana Pawła II dla 
uczniów gimnazjum ,,Papież Słowianin”. W zmaganiach brało
udział 1082 uczniów, z których do etapu wojewódzkiego zakwalifi-
kowało się 366 osób a do etapu ogólnopolskiego 57. 

Pokolenie JP II!

Pierwsza wystawa została zapre-
zentowana we wrześniu 2011 r. 
w Żytomierzu na Ukrainie i była pro-
mocją naszego regionu, walorów
przyrodniczych, turystycznych, jak 
i historii i zabytków. 

W wystawie uczestniczyły m.in.
Warsztaty Terapii Zajęciowej Przy
Stowarzyszeniu na Rzecz Osób Nie-
pełnosprawnych i Ich Rodzin 

w Olsztynku, reprezentowane przez
Kierowniczkę Panią Jadwigę Lipską
i terapeutki Annę Kartaszewicz 
i Helenę Breczko

Fotorelacja z imprezy dostępna
jest w internetowej galerii pod adre-
sem:

https://picasaweb.google.com/116
248321832835955574/2012_06_02_
wystawa_w_Rozogach

II Międzynarodowa Wystawa Rękodzieła w Rozogach
02.06.2012 r. Stowarzyszenie Centrum Integracji i Współpracy

Transgranicznej w Olsztynie, kontynuując projekt „Natchnieni”, wraz 
z Ukraińskim Towarzystwem Głuchych z Żytomierza zorganizowało 
II Międzynarodowa Wystawę Rękodzieła, na której wystawcami były
osoby niepełnosprawne, starsze i młodzież.

Podczas imprezy zostały powiązane ze sobą
dwa ważne święta: Dzień Matki i Dzień Dziecka. 

W programie artystycznym występowali pra-
cownicy i uczestnicy WTZ pod kierunkiem Nata-
lii Ciechanowicz, dzieci z Przedszkola Miejskie-
go w Olsztynku pod opieką Lidii Pietrus i Marty
Kowalskiej, młodzież z Zespołu Szkół w Olsz-
tynku pod kierunkiem Magdaleny Rudnickiej.
Słuchowisko bajek przygotowała Grażyna Wil-
czewska, a bajki czytała Ewa Mączka. Ponad to

atrakcją, która cieszyła się wielkim powodze-
niem, była możliwość przejażdżki konno w sio-
dle oraz wozem pod nadzorem Magdaleny 
i Andrzeja Nygi. 

Były również zawody sportowe, wspólne
tańce, rysowanie na chodniku i kartkach, wysta-
wa i promocja amatorskiej rzeźby w drewnie. 

Dodatkowe atrakcje: kronika zdjęć WTZ,
punkt medyczny stacji Joannitów w Olsztynku
(można było zmierzyć ciśnienie oraz cukier we

krwi) i prezentacja prac origami, wykonanych
przez uczestników zajęć w Miejsko Gminnej
Bibliotece w Olsztynku. 

Dzień Rodziny „Mama, tata i ja”
W kalendarz imprez WTZ w Olsztynku już na stałe wpisało się wiele ciekawych imprez, ale

po raz pierwszy zorganizowaliśmy Dzień Rodziny. Impreza odbyła się w ramach XIV edycji
Warmińsko-Mazurskich Dni Rodziny pod hasłem: „Mamo, tato, bądźmy razem”. To był nasz
debiut, i nieskromnie napiszę, że udany. Dopisała nam pogoda, jak również goście.
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Klub Filmowy z Zespołu  Szkół w Olsztynku,
w ramach Dni Otwartych 23.05) zaprosił gimna-
zjalistów z kilku okolicznych szkół (Stębarka,
Katolickiego Gimnazjum Społecznego, Publiczne-
go Gimnazjum w Olsztynku) na plenerowy happe-
ning Spotkanie na planie. Moja szkoła planuje w
roku szkolnym 2012/2013 otworzyć klasę huma-
nistyczną z rozszerzeniem filmowo – medialnym.
Uczniowie – pasjonaci filmu postanowili podzie-
lić się swoją pasją i zaprezentowali osiągnięcia
naszych „filmowców” - zrobione przez nich filmi-
ki dla Filmoteki: paradokument Świat pełen
tajemnic czy dla Nowych Horyzontów – Wspo-
mnienie - obydwa na www.youtube.com oraz

ostatnie realizacje: z wyjazdu na Litwę Szlakiem
Noblisty Czesława Miłosza i nowy spot szkoły
(strona www.zamek.edu.pl). Opowiedzieli o pro-
gramie współpracy z Filmoteką Szkolną i Nowy-
mi Horyzontami oraz udziale w warsztatach i kon-
kursach. Klubowicze (już z pewnym doświadcze-
niem filmowym), postanowili również pokazać
praktyczną stronę sztuki filmowej. Tak więc napi-
sali krótki scenariusz (jedynie zarys) spotu Bez-
pieczna szkoła (2-3 ujęcia), powielili go, przygo-
towali sprzęt, plan filmowy i wyszli na dziedzi-
niec szkoły w olsztyneckim zamku. Miejsce tym
bardziej szczególne, bo jest ostatnio placem budo-
wy (remont obiektu) i stwarza wiele możliwości.

Gimnazjaliści nie mieli żadnego doświadczenia
„filmowego” („Coś tam kręcimy komórką, ale jest
to zupełny spontan, bez scenariusza i teoretyczne-
go podkładu”). Pomysłodawcy tego projektu 
i organizatorzy wyjaśnili jego istotę, zrobili krótki
„kurs” z ujęć, planów i po negocjacjach, kto i jak
ma zagrać, nakręcili materiał filmowy. Uczniowie
z czterech grup gimnazjalnych  realizowali temat
w wybranych przez siebie konwencjach – kome-
diowej, dramatycznej lub łączonej. Co ciekawe,
grupy dobierały się według własnego klucza, np.
tylko chłopcy (tu „mocniejsze sceny”), tylko
dziewczęta, była też jedna grupa mieszana, 
w której płeć żeńska okazała się buforem pomię-
dzy „zwaśnionymi”. Plan filmowy przygotowany
był profesjonalnie. Do współpracy zaproszono
adeptki sztuki fryzjerskiej - nasze uczennice ,
które z pełnym oddaniem i pomysłowością przy-
gotowywały bohaterów projektu. Początkowe
opory – „nie będę wygłupiał się”, „będą się ze
mnie śmiać” – przełamywali nasi filmowcy
włączając się do realizacji filmu (np. odgrywanie
jakieś roli). Gimnazjaliści mogli od razu obejrzeć
materiał filmowy. Komentowano i oceniano na
gorąco – ale bez złośliwości, raczej z podziwem,
że znaleźli się odważni stanąć przed i za kamerą.
Klubowicze zachęcali uczestników happeningu do
udziału w październikowym konkursie filmowym. 

Impreza była okazją, nie tylko do super zabawy
z kamerą, ale też promocją działań naszego olszty-
neckiego DKF. Za nami czas intensywnych starań
o stworzenie w naszym mieście enklawy dla
pasjonatów kina. Początki są zawsze trudne, poty-
kaliśmy się o różne progi, ale nie poddaliśmy się.
W sukurs naszym działaniom przyszedł Dom Kul-
tury, inicjując ciekawe projekty, ale też wspierając
naszych klubowiczów w organizowaniu imprez
filmowych. Udane przedsięwzięcia ośmieliły nas
do planowania nowych projektów, które będą
łączyć film z innymi dziedzinami sztuki (muzyka
filmowa, plakat filmowy, filmowa gra miejska).
Część gimnazjalistów uczestniczyła już w organi-
zowanych przez Klub przeglądach filmowych. 
28 czerwca zaprosiliśmy wszystkich na ostatnie 
w tym roku szkolnym spotkanie DKF Śmiechowo
– filmowo. Wakacje w oku kamery. 

Magdalena Rudnicka

SPOTKANIE NA PLANIE 
Czas na podsumowania

Czerwiec w szkole to czas rozliczeń, podsumowań i planów. Czas promocji szkół. Nowa podsta-
wa programowa w szkołach ponadgimnazjalnych otwiera szerzej drzwi do świata filmu. 

Gorączka futbolowa w całej Euro-
pie z racji  Euro 2012 nie słabnie 
i wszyscy emocjonujemy się ogląda-
jąc wspaniałe widowiska na piłkar-
skich arenach.

W cieniu pasjonujących spektakli
zakończyły się regionalne rozgrywki
piłkarskie o mistrzostwo klasy
okręgowej  sezonu piłkarskiego
2011/2012, w których drużyna senio-
rów “Olimpii” Olsztynek po 30
kolejkach, w końcowej klasyfikacji
zajęła w tabeli 7 miejsce z dorob-
kiem 43 pkt. i stosunkiem bramek
53:47. Uzyskany wynik nie satysfak-
cjonuje sympatyków naszej drużyny,
jak również samych zawodników 
i trenera. Oczekiwania przed sezo-
nem były znacznie większe i marzył
się nam powrót do IV ligi. Teraz, na
spokojnie, trzeba dokonać analizy
dosyć przeciętnego sezonu w wyko-
naniu naszej drużyny i podjąć działa-

nia, aby kolejne lata były bardziej
satysfakcjonujące i zaspokajały
nasze, wcale nie wygórowane, ambi-
cje gry w IV lidze. Martwi nas krótka
ławka rezerwowych, ale pozytywny
jest fakt gry przez cały sezon czwór-
ki juniorów (Tomasz Trzcinski, Bar-
tosz Zieliński, Paweł Szantar 
i Łukasz Duch), którzy szybko przy-
stosowali się do wymogów gry 
w drużynie seniorów i zostali zaak-
ceptowani przez starszych kolegów.

W ciągu ostatniego miesiąca
“Olimpia” rozegrała 4 mecze. 
W pierwszym, na własnym stadionie,
rozgromiła zespół  GKS “Ossa”
Biskupiec Pom. 4:1 (3:0) (bramki dla
naszych barw zdobyli: Karol Wani-
siewicz - 2, Kamil Pawlak i Marcin
Rykowski). W wyjazdowym spotka-
niu z “Zamkiem” Kurzętnik doznali-
śmy porażki 1:3 (1:3), a jedyną
bramkę zdobył dla naszej drużyny

zdobył Łukasz Duch. W kolejnym
meczu na własnym boisku z KS
“Ewingi” Zalewo nie potrafiliśmy
wypracować sytuacji do strzelenia
bramki, zaś goście grając z kontry
zdobyli bramkę i, mimo że grali
drugą połowę w dziesiątkę, utrzymali
wynik 1:0 (1:0). Przedostatni wyjaz-
dowy mecz rundy był pojedynkiem
derbowym z GKS Stawiguda i zako-
ńczył się zwycięstwem lokalnego
rywala 2:1 (0:0). Do przerwy nasza
drużyna kontrolowała grę, ale po
przerwie gospodarze uzyskali prze-
wagę. Bramkę zdobył Marcin
Rykowski. Ostatnie spotkanie roze-
grane w Olsztynku z KS “Syrena”
Młynary zakończyło się pewnym
zwycięstwem “Olimpii” 4:2 (3:0),
klasyczny “hat trick” ustrzelił 
w pierwszej  połowie Paweł Duch, 
a w drugiej połowie bramkarza gości
pokonał Adam Popielewski.

Z 53 bramek dla “Olimpii” 
w całym sezonie Paweł Duch zdobył
10, Marcin Rykowski - 8, Karol
Wanisiewicz - 6, Tomasz Wilk - 6,
Dawid Kowalczyk - 5, Łukasz Duch
– 5, Łukasz Łazicki - 4, Kamil Paw-
lak - 2, Adam Popielewski - 2, oraz
Bartosz Mrozowski, Sebastian Kot-
liński, Rafał Kowalczyk, Tomasz
Duda i Krystian Jędrejek po jednej.

6 czerwca odbyło się Walne
Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze
członków klubu MKS „Olimpia” 
w Olsztynku za okres sprawozdaw-
czy 2008 - 2012r. W trakcie zebra-
nia, w głosowaniu tajnym, wybrano
zarząd Klubu, który ukonstytuował
się w następującym składzie: Kazi-
mierz Borkowski  - prezes, Jerzy
Tytz - v-ce prezes,

Andrzej Szałkowski - v-ce prezes,
Tomasz Kenig - sekretarz, Robert
Dumka - skarbnik, Leszek Argalski -
członek, Krzysztof Zalewski - czło-
nek.

Za Zarząd Klubu
Jerzy Tytz 

Co słychać w Olimpii?
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Impreza pt. Czysta woda zdrowia doda
będzie dotyczyła w szerokim aspekcie
pojęcia higieny wiejskiej na przełomie
XIX/XX wieku. Zwiedzający w przystęp-
ny sposób zostaną zapoznani, nie tylko 
z ówczesnymi metodami zachowania
czystości ciała, ale również ze stylem
życia dawnej ludności wiejskiej, a także
higieną żywienia, czy sposobami na
utrzymanie czystości w gospodarstwach
domowych. 

Podczas imprezy będzie można wła-
snoręcznie spróbować maglowania, pra-

nia na tarze i kijanką. Na zwiedzających
czekają zarówno atrakcyjne prezentacje,
jak i pracownicy skansenu przy każdym 
z punktów zwiedzania. Wspomnianym
atrakcjom towarzyszyć będą wystawy
dawnych sprzętów domowych, takich
jak: żelazka, pralki, maglownice ręczne 
i mechaniczne, a nawet nocniki. Uzupeł-
nieniem będzie stoisko z poradami
kosmetycznymi. Specjalistka zdradzi
receptury na kosmetyki z naturalnych
składników i poinformuje jak dbać 
o urodę prostymi, domowymi sposobami,

Częste mycie skraca życie, czy może czysta woda zdrowia doda? Przemaglujemy
ten temat 1 lipca w Skansenie w Olsztynku, podczas imprezy plenerowej o dawnej
higienie na wsi. W trakcie niezwykłego zwiedzania dowiemy się, jakie znaczenie
miała woda w życiu wsi, co robił w domu szary jeleń, dlaczego kijanka klepie, 
a nie pływa, co wspólnego ma szpanowanie z firankami, do czego przy studni
przydawał się żuraw? Poznamy wodne demony, a nawet rozgrzejemy duszę... 
w żelazku!

SKANSEN PEŁEN ŻYCIA

„Czysta woda zdrowia doda”
sprawdzonymi już przez
nasze babcie. A dla ambit-
nych: kurs wyszywania
makatek! Będzie można
stworzyć dowolną kompozy-
cję składającą się z rysunku 
i tradycyjnego tekstu, na
przykład takiego: Dla zacho-
wania urody, nie stroń od
zimnej wody?, albo: Wodę
pij, wodą się myj, a będziesz
zdrów. Ale bez obaw, nikt
nie zostanie rzucony na
głęboką wodę, wszystkie
dzieła będą powstawały pod
czujnym okiem instruktorki.

Woda, jako jeden z czte-
rech żywiołów, w kulturze
ludowej jest postrzegana
przez pryzmat licznych sym-
boli. Uznawana jest nie tylko
za źródło biologicznego
życia,  jako substancja nie-
zbędna ludziom, zwierzętom
i roślinom do przetrwania,
ale również taka, która

posiada magiczne właściwo-
ści uzdrawiające, np. w po-
staci cudownych źródełek.
Woda święcona jest niezbęd-
nym elementem sakralnym
podczas chrztu, pokropienia
głów czy poświęcenia pokar-
mów. Jednak woda, podob-
nie jak ogień, ziemia czy
powietrze, może mieć zna-
czenie negatywne. Z jednej
strony to niezbędnik życia 
i źródło oczyszczenia, ale 
z drugiej niszczycielskie
zagrożenie - zarówno w zna-
czeniu dosłownym, jako
powódź czy niebezpieczeń-
stwo utonięcia, jak i w wy-
obrażeniach ludowych -  sie-
dlisko zła i demonów. 

Dajmy się wciągnąć 
w wir i poznajmy związane 
z higieną i wodą zwyczaje
ludowe! Zapraszamy!

Maria Wroniszewska

Swojska Nutka w Bartoszycach
26 maja 2012

zespół Swojska
Nutka z Domu
dziennego Pobytu
działającego w
Miejskim Ośrodku
Pomocy Społecznej
w Olsztynku repre-
zentował Olsztynek
w XV Bartoszyc-
kich Spotkaniach
Artystycznych Osób
Niesamodzielnych.
Zespół uczestniczył
w spotkaniu piętna-
sty raz. W tym roku tematem przewodnim
prezentacji artystycznych były „karnawa-
łowe rytmy”. Poza wystąpieniami scenicz-
nymi przedstawiciele naszego Domu pre-

zentowali swoje prace plastyczne na
wystawie, a także na specjalnie przygoto-
wanym stoisku.

Ewa Szerszeniewska

Majówka integracyjna seniorów
22 maja 2012 r. seniorzy 

z Domu Dziennego Pobytu
przy Miejskim Ośrodku Pomo-
cy Społecznej w Olsztynku
oraz ich rodziny spotkali się 
w Leśniczówce „Jagiełek” 
w Olsztynku przy wspólnym
śpiewie i muzyce. Organizo-
wano również konkursy 
i zwiedzanie leśniczówki. Za-
proszeni goście to m.in. Bur-
mistrz Olsztynka, Dyrektor
MOPS oraz pracownicy Domu
Dziennego Pobytu w Olsztyn-
ku. 

Serdeczne podziękowania za pomoc w przygotowaniu spotkania składamy Państwu
Teresie i Jerzemu Tytz oraz Pani Oldze Zimnej.

Ewa Szerszeniewska

Celem było wskazanie wła-
ściwych sposobów prowadze-
nia dialogu (mówienia i słu-
chania)  mającego wpływ na
nasze zachowania, odczucia,
sposób myślenia i realizację
naszych dążeń, otwieranie się
w procesie komunikacji,
wyzbycie się blokad w komu-
nikacji interpersonalnej.

W drugim dniu pobytu
odwiedziliśmy Ostródę. Zwie-
dziliśmy tam Zamek i okazjo-
nalne wystawy. Byliśmy 
w redakcji Radia Mazury sły-
szalnego w Olsztynku na
paśmie 89,4 FM. 

Zwiedziliśmy największy
zadaszony amfiteatr w war-
mińsko-mazurskim z widownią
na 2500 miejsc siedzących.

Obok powstała nowoczesna
fontanna, która przyciąga
wzrok  wielobarwnymi  poka-
zami świetlnymi, a całości
dopełnia muzyka.

Na przyszły rok uczestnicy
zaproponowali temat: wycho-
wywanie dzieci niepełno-
sprawnych w okresie dojrze-
wania

W realizacji warsztatów
otrzymaliśmy wsparcie z Miej-
skiego Ośrodka Pomocy Spo-
łecznej ze środków Gminnego
Programu Profilaktyki i Roz-
wiązywania Problemów Alko-
holowych Miasta i Gminy
Olsztynek.

Anna Rogulska-Ruchała

STOWARZYSZENIE NA
RZECZ OSÓB NIEPEŁNO-

SPRAWNYCH I ICH RODZIN
W dniach 25-27 maja 2012r.  członkowie Stowarzyszenia

uczestniczyli w warsztatach pt. „Jak kształtować umiejętności
i klimat dialogu”, które przeprowadziła Pani Krystyna
Kuźniewska. Warsztaty odbyły się w Ośrodku Wypoczynko-
wym „Bajka” w Piławkach. 
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Było to jednocześnie podsumowanie  projek-
tu pt.: ,,Piękno i wyjątkowość języka ojczystego
ważne dla każdego Polaka- zajęcia warsztato-
we”.

12 czerwca 2012r., zgodnie z harmonogra-
mem, odbyło się uroczyste podsumowanie pro-
jektu zakończone konkursami w ZS-P w Waple-
wie. Wzięli w nim udział uczniowie z 4 szkół:
Olsztynka, Elgnówka, Mielna, i Waplewa, łącz-
nie 61 uczestników, zwycięzców  szkolnych
konkursów (kaligrafii i ortografii). Na konkurs
plastyczny nadesłano 22 najlepsze prace,
wybrane w poszczególnych  szkołach. 

A oto najlepsi w konkursie ortograficznym:
kl. IV - Dominik Toporowski (ZS-P Waplewo),
kl.V - Bartłomiej Błaszczyk (SP Mielno), kl.VI
- Oliwia Badaczewska  (ZS-P Waplewo).                        

Jury przyznało także nagrody za kaligrafię.
W klasach I-III najstaranniej tekst napisała Oli-
wia Kucińska (ZS-P Waplewo), a w IV-VI
Patrycja Furman z Elgnówka

Rozstrzygnięto konkurs plastyczny ,,Pomyśl,
narysuj, zapamiętaj”, w którym I m zajęła Alek-
sandra Kozłowska z Mielna.

Ponadto, po podsumowaniu punktów za kon-
kurs ortografii i kaligrafii, przyznano statuetki
dla najlepszej szkoły i nauczyciela ortografii,
pozostały one w Waplewie, natomiast najwięcej
nagród za kaligrafię otrzymali uczniowie z SP
w Elgnówku, a za konkurs plastyczny ucznio-
wie z SP w Mielnie.

Organizatorzy składają gorące podziękowa-
nia Urzędowi Miejskiemu w Olsztynku za przy-
znanie środków  na realizację ww projektu.

.                      
Jolanta Rutkiewicz

Zmagania 
z rodzimą
ortografią

,,Przymrużyłem oczy i czekałem, póki spod
spróchniałego, sczerniałego pnia porośniętego
hubami nie wypełzł jasnoczekoladowy
zaskroniec” - tak brzmiało jedno ze zdań dyk-
tanda konkursowego, które uczniowie szkół
podstawowych pisali w tym roku 12 czerwca
w ZS-P w Waplewie. 

Dzień Dziecka u małych 
pacjentów Szpitala w Ameryce

1 czerwca mali pacjenci Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego dla Dzieci w Ameryce
zostali odwiedzeni  przez  wolontariuszy z firmy
Michelin Polska S.A. „Chcieliśmy, żeby ten dzień
chociaż trochę różnił się od pozostałych w pla-
cówce” – mówi Krzysztof Dokurno – koordynator
programu wolontariatu Michelin. Dzieci zostały
obdarowane drobnymi upominkami z okazji swo-
jego Święta. Miały tez okazję uczestniczyć w spe-
cjalnie przygotowanym spektaklu, zaprezentowa-
nym przez aktorkę Olsztyńskiego Teatru Lalek.
Później dzieci wzięły udział w zabawach i kon-
kursach, prowadzonych przez wolontariuszy. 

Większość zajęć
dla zespołów domu
kultury będzie odby-
wać się regularnie,
bez przerwy wakacyj-
nej. Część z nich
będzie miała charak-
ter otwarty, każdy
chętny może skorzy-
stać z zajęć nieodpłat-
nie i niezobowiązu-
jąco.

W sierpniu zapro-
simy chętnych na
„Otwarte Warsztaty
Sztuk  Różnych”
(teatralne, wokalne,
perkusyjne, plastycz-
ne  i rzeźbiarskie) dla
dzieci i młodzieży.
Zajęcia odbywać się
będą w różnych gru-
pach wiekowych,
będą miały charakter
otwartego naboru 
i weryfikacji uczest-
ników zajęć na rok
kulturalny 2012/13.
Warsztaty zakończą
się koncertem i wy-
stawą podczas impre-
zy Pożegnanie Waka-
cji – „Żegnaj Lato Na
Rok”.

W kinie „Grun-
wald” oprócz stałej
oferty seansów filmo-
wych miłośnicy

dobrego kina z Dys-
kusyjnego Klubu Fil-
mowego, będą spoty-
kać się, by  obejrzeć
ciekawe filmy i pody-
skutować. Obok sta-
łych form proponuje-
my i gorąco zachęca-

my do uczestnictwa w
wakacyjnych zaję-
ciach fitness, aerobik,
salsy, zumby i zajęć
na basenie. Będziemy
organizować również
zajęcia i konkursy
rekreacyjno - sporto-

we. Proponujemy
również dyskoteki dla
młodzieży „Dozwolo-
ne do lat 18” w sali
Domu Kultury  oraz
„Olsztyneckie Potań-
cówki pod Gwiazda-
mi” dla dorosłych. 

W MDK-u dzieci i młodzież w wieku od lat 5 do 25 lat, a także dorośli mogą rozwijać
swoje zainteresowania i kształtować posiadane umiejętności. Oprócz organizacji imprez
w ramach  OK’I   -  Olsztyneckiego Kalendarium Imprez’ LATO 2012   proponujemy
stałe formy zajęć dla dzieci, młodzieży i dorosłych. 

ARTYSTYCZNE LATO 
Z  DOMEM KULTURY!
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Kronika MDK-u
31 V – 1 VI  Dzień Dziecka

oraz VI Światowe Dni Bajki 
w Olsztynku.

Imprezy przebiegły pod hasłem
zabawy i spotkań z postaciami
baśniowymi. Na bajkowych 
stoiskach marzeń przygotowanych
przez szkoły, Nadleśnictwo Olsz-
tynek, MBL Skansen, Bibliotekę
Miejską dzieci mogły spotkać się 
z bajkowymi postaciami. Było
m.in. malowanie twarzy, zabawa 
z origami, dekorowanie pierników,
bajkowa krzyżówka (więcej na
stronie 8).  Wszystkim serdecznie
dziękujemy za udział i pomoc 
w organizacji stoisk.

2 VI Dni Rodziny w Domu
Dziecka „Nad Jeziorem”. Woka-
liści ze „Studia Wokalnego 
P. Marii” wystąpili podczas festy-
nu rodzinnego.

6 VI Wieczór teatralny 
w Gimnazjum. Laureaci tego-
rocznego Przeglądu Grup Teatral-
nych „Arlekin” zaprezentowały
swoje spektakle dla olsztyneckiej
widowni. Na scenie zobaczyliśmy
autorską sztukę p. Wioletty Figiel-
skiej-Korgul pt. „Sklep z zabawka-
mi” w wykonaniu grupy teatralnej
„Maliny” z SP w Olsztynku.
Wystąpili również zwycięzcy
przeglądu – zespół „12 lat +Vat” 
z MDK-u (reż. Justyna Dąbrow-
ska) w spektaklu „Poskromienie
złośnicy”. Mamy nadzieję, że wie-
czory teatralne na stałe zagoszczą
w naszym kalendarium imprez.

9 VI Młode piosenkarki trenu-
jące w Studiu Piosenki pod okiem
p. Marii Kucińskiej – Paulina
Gilarska, Natalia Śliżewska 
i Aleksandra Kucińska spróbowały
swoich estradowych sił w Ogólno-
polskim Konkursie na piosenkę 
R. Rynkowskiego pn. „Jedzie
pociąg z daleka”, organizowanym
przez Dom Kultury „Światowid”
w Elblągu. III miejsce Oli Kuciń-
skiej w swojej kategorii należy
uznać za sukces, zważywszy na 
b. wysoki poziom przeglądu.

9 VI Festyn w Waplewie.
Corocznie wspomagamy arty-
stycznie i technicznie program tej
sympatycznej imprezy. Tym
razem wysłaliśmy jedne z bardziej
doświadczonych formacji – perku-
syjną M. Bębniarze i rockową
„Spam”.

13-15 VI Kapela „Śparogi”
reprezentowała nasz region na Pol-
skich Dniach w Tallinie (Estonia).
Reprezentowała solidnie, znajdu-
jąc uznanie zarówno organizato-
rów jak i licznej widowni. Atrak-
cyjne, ciągle oblegane, stoisko
wystawiła też, ekipa naszego
Skansenu. Ich pokazy rzemiosła
ludowego, a zwłaszcza kręcenia
powrozów robiły prawdziwą furo-
rę.

15 VI Paulina Gilarska otrzy-
mała wyróżnienie w eliminacjach
wojewódzkich XXX Konkursu
Recytatorskiego „Spotkania 
z Poezją”. 

23 VI Wianki Mazurskie. 
W tym roku impreza miała praw-
dziwy charakter obrzędu Nocy
Świętojańskiej. W magiczny
nastrój wprowadził nas zespół
etniczny „Laboratorium Pieśni” 
z Gdańska. Całości pogańskiego
obrzędu dopełniła inscenizacja
„Noc Kupały”. Oprócz dziewic
puszczających wianki pojawiły się
czarownice, strzygi, diabły, 
a nawet ziejący ogniem sam Bel-
zebub (fireshow z Białegostoku).
Magiczny obrzęd zakończyło poja-
wienie się anioła. Na wodzie poja-
wiły się wianki, a na niebie kilka-
dziesiąt lampionów.

24 VI Piknik Lotniczy w Gry-
źlinach. Oczywiście główną atrak-
cją festynu były karkołomne
wyczyny lotników, ale znalazło się
też miejsce i zainteresowanie
widzów dla prezentacji artystycz-
nych placówek kulturalnych
naszego powiatu. Olsztynek wypa-
dł okazale, bo wystąpiło od nas aż
6 zespołów: „Studio Piosenki 
P. Marii”, „Tabu”, „Spam”,
„Crazy Daisy”, „ADHD” i „M.
Bębniarze”.

28 VI Ostatnie przedwakacyjne
spotkanie DKF-u w Kinie Grun-
wald. 

28 VI Święto Patrona Miasta.
W tym roku, święto to, było
obchodzone oficjalnie i uroczy-
ście. W Salonie Wystawowym
mieliśmy okazję wysłuchać kon-
certu kameralnego w wykonaniu
olsztyńskiego zespołu „Pro Musica
Antiqua”. Koncert uświetnił uro-
czystość obchodów 50-lecia poży-
cia małżeńskiego 14 par małżeń-
skich z naszej gminy.

Wkrótce:
4 VII Olsztyneckie Spotkania na
Zamku – koncert laureatów
XXXIX Ogólnopolskich Spotkań
Zamkowych „Śpiewajmy Poezję”.
Przyzamcze w Olsztynku, godz.
19:30.

6 VII 115-lecie OSP w Olsztynku
z udziałem miast partnerskich 
z Szwecji, Rosji, Francji, Słowacji,
Niemiec, Węgier i Litwy. Rynek
Miasta, Salon Wystawowy MBL,
początek o godz. 16:00.

7-8 VII DNI OLSZTYNKA (pro-
gram w numerze).

21 VII Festiwal Piosenki Tury-
stycznej i Żeglarskiej. Pole
namiotowe w Swaderkach, godz.
18:00.

28 VII Festyn w Witramowie.

Wianki Mazurskie - zespół „Laboratorium Pieśni” z Gdańska

Wieczór teatralny - grupa „Maliny” z SP w Olsztynku

Wianki Mazurskie- obrzęd „Noc Kupały”

Kapela „Śparogi” w Estonii
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SERWIS TURYSTY

Olsztynek powstał na dawnym terytorium pruskiego ple-
mienia Sasinów. Założenie miasta wiąże się z działalnością
komtura  ostródzkiego Gűnthera von Hohenstein. Z jego ini-
cjatywy w 1350 r. rozpoczęto  budowę zamku, obok którego
powstała osada zamieszkała przez rzemieślników i kupców. 
W 1359 r. otrzymała prawa miejskie i nazwę „Hohenstein”
na cześć komtura. W XIX w zamek krzyżacki został przebu-
dowany na szkołę. Aktualnie mieści się tam Zespół Szkół.
Jedną z najstarszych budowli murowanych w Olsztynku jest
dawny gotycki kościół ewangelicki z XIV w. (zbudowany
prawdopodobnie około 1350 r.), odbudowany ze zniszczeń
wojennych z przeznaczeniem na cele muzealne (obecnie
Salon Wystawowy Muzeum Budownictwa Ludowego). Za
kościołem znajduje się kamieniczka (dawna szkoła parafial-
na), w której urodził się Krzysztof C. Mrongowiusz. Miasto
do dziś zachowało średniowieczny układ ulic i placów stare-
go miasta z fragmentami murów obronnych. Na rynku przed
ratuszem stoi potężny kamienny lew. Był to pomnik symboli-
zujący XII Mazurską Dywizję Piechoty wsławioną w bitwie
pod Tannenbergiem (w sierpniu 1914r. w okolicach Olsztyn-
ka wojska niemieckie pod dowództwem Paula Hindenburga

rozbiły armię rosyjska gen. Samsonowa – Niemcy nazwali ją
drugą bitwą pod Tannenbergiem. Pierwszą była słynna bitwa
pod Grunwaldem w 1410 roku). Gmina Olsztynek leży na
obszarze Pojezierza Olsztyńskiego wchodzącego w skład
krainy geograficznej zwanej Pojezierzem Mazurskim, w
północno-zachodniej części obszaru Zielone Płuca Polski.
Teren jest bogato rzeźbiony, pagórkowato-falisty, poprzeci-
nany licznymi dolinami. Szczególnie duże różnice wzniesień
występują w jarach żłobionych przez rzeki. W Czarcim Jarze
(górny bieg Drwęcy) różnice poziomu wzniesień i dna jaru
dochodzą do 70m. O naturalnym i nieskażonym charakterze
środowiska przyrodniczego gminy Olsztynek świadczy fakt
gniazdowania gatunków zagrożonych w skali światowej: orła
bielika i derkacza.

Wśród europejskich muzeów na wolnym powietrzu Park
Etnograficzny w Olsztynku należy do jednych z najstar-
szych. Jego rodowód sięga początku XX wieku. Pierwsze
obiekty budownictwa ludowego z terenu dawnych Prus
Wschodnich zaczęto gromadzić od 1908 roku na skraju
ogrodu zoologicznego w Królewcu, po czym (w latach
1938-1942) nastąpiło częściowe przemieszczenie ich do
Olsztynka. Do rozbudowy skansenu przystąpiono pod
koniec lat pięćdziesiątych, a od 1962 roku zaczął funkcjono-
wać jako oddział Muzeum Mazurskiego w Olsztynie. 
W 1969 roku przekształcony został w placówkę autonomicz-
ną – Muzeum Budownictwa Ludowego, Park Etnograficzny
w Olsztynku. W 1985 r. w jego struktury organizacyjne
włączono 2 obiekty w centrum Olsztynka: Salon Wystawo-
wy w dawnym kościele ewangelickim oraz basztę na linii
miejskich murów obronnych, w której mieści się obecnie
muzeum poświęcone życiu i działalności Krzysztofa Cele-
styna Mrongowiusza - obrońcy  języka polskiego i polskiej
tradycji kulturowej na Mazurach. Od 1998 r. muzeum jest
instytucją kultury
Samorządu Woje-
wództwa Warmi-
ńsko-Mazurskie-
go, a w roku 2008
zostało wpisane
do Państwowego
Rejestru Muzeów
p r o w a d z o n e g o
przez Ministra
Kultury i Dzie-
dzictwa Narodo-
wego.

Muzeum dysponuje obecnie terenem o powierzchni 
111 ha. Posiada bogate zbiory muzealiów ruchomych i nie-
ruchomych. Zgromadzono 68 obiektów dużej i małej archi-
tektury wiejskiej z Warmii, Mazur, Powiśla i Małej Litwy, 
o zróżnicowanych funkcjach i budowie. Są to budynki
mieszkalne, sakralne, zabudowania gospodarcze i przemy-
słowe. Wyposażenie budynków stanowią eksponaty pokazu-
jące tradycyjne metody pracy i obrzędy na wsi w XIX i XX
wieku. Zbiory muzealne kultury materialnej oraz sztuki
ludowej przekraczają 10 tys. egzemplarzy.

Muzeum przypomina również o pierwszych mieszkań-
cach regionu. W części archeologicznej zrekonstruowany
został kurhan z wczesnej epoki żelaza, budowana jest też
wczesnośredniowieczna osada rzemieślnicza pod nazwą
Amalang.

W sezonie letnim na terenie Parku organizowanych jest
wiele imprez plenerowych, m.in. „Targi Chłopskie”, „Świę-
to ziół”.

PARK ETNOGRAFICZNY
11-015 Olsztynek, ul. Leśna 23,

tel/fax. (089) 519 38 45, 519 21 64 
http://muzeumolsztynek.com.pl/

Całoroczna:

1. Zajazd „Mazurski” – tel. 519 28 85, ul. Gdańska 1, 
liczba miejsc: 70, www.zajazdmazurski.pl

2. Zespół Hotelowy „Kormoran”, Mierki, tel. 519 51 00, 
liczba miejsc: 300, www.kormoran-mierki.pl

3. Szkolny Ośrodek Wypoczynkowy „Syrenka”, 
tel. 513 92 15, Maróz, liczba miejsc: 160
www.syrenka.olsztynek.com.pl

4. Wojskowy Dom Wypoczynkowy „Warmia”
tel. 513 92 22, Maróz,  liczba miejsc: 300 
www.wdwwarmia.com.pl

5. Ośrodek Szkolno-Wypoczynkowy „Perkoz”
tel. 519 22 21, Uroczysko Waszeta, liczba miejsc: 148,   
www.perkoz.zhp.pl

Sezonowa:

1. Ośrodek Wypoczynkowy „Waszeta”, tel. 519 22 14,   
Waszeta, liczba miejsc: 250,  www.mierki.kolatek.pl

2. Ośrodek Wypoczynkowy „Kołatek”, tel. 519 21 21, 
Mierki, liczba miejsc: 240, www.mierki.kolatek.pl

3. Ośrodek Relaksu Świerkocin, tel. 519 28 56, 
Świerkocin, liczba miejsc: 50, www.swierkocin.com

4. Ośrodek Wypoczynkowy „Aramis”, Kurki
tel. 606 485 129, liczba miejsc: 30, www.kurki.go.pl

5. Ośrodek Wypoczynkowy „Wioska Filmowa”
Marózek, tel. 519 90 38, Marózek, liczba miejsc 320,   
www.marozek.pl

6. Ośrodek Wypoczynkowy „Wiatraki” tel. 519 90 92,  
Marózek, liczba miejsc: 150 w tym 55 całoroczne,   
www.wiatraki.com

7. Ośrodek Wypoczynkowy „Fundacja Mierki”
tel. 519 21 67, Waszeta,  liczba miejsc: 100, 
www.mierki.com

8. Ośrodek Wypoczynkowy Nowa Wieś Ostródzka, 
tel. 519 00 99, liczba miejsc: 117

9. Domki letniskowe „ARTEKS”, tel. 519 01 19, 
Nowa Wieś Ostródzka, liczba miejsc – 30

1. Pensjonat „Natura”, tel. 519 91 03, Swaderki, 
liczba miejsc: 17, www.natura-group.com.pl

2. Gospodarstwo agroturystyczne,  tel. 5190082,
„Leśne jezioro”, , Nowa Wieś Ostródzka 13, 
liczba miejsc: 16, www.lesnejezioro.ol.pl

3. Gospodarstwo agroturystyczne „Dąbrowszczyzna”, 
tel. 530 50 85, Mierki 60, 
www.dabrowska.olsztynek.com.pl

4. Domki do wynajęcia –  tel. 0605 271 611, Maróz, 
liczba miejsc: 12

5. Gospodarstwo agroturystyczne „W krainie jezior i 
lasów”, tel. 519 90 27, Marózek 8, liczba miejsc 20
www.olsztynek.com.pl/zakrzewscy

6. Gospodarstwo agroturystyczne, tel. 519 00 72, 
Gąsiorowo 13

7. Dom letniskowy – tel. 5191 430, Maróz, liczba miejsc 12
8. Karczma Świętojańska tel. 519 20 05, liczba miejsc 10,  

www.karczmaswietojanska.pl
9. Leśniczówka Orzechowo tel. 519 90 20, Orzechowo 2, 

liczba miejsc: 8 
10. Leśniczówka „Jednorożec” Lipowo  Kurkowskie 13, 

tel. 519 91 15, liczba miejsc: 16, www.kurki.prv.pl
11. Gospodarstwo agroturystyczne „Leśna chata”, 

tel. 519 34 05, Tolejny 7, liczba miejsc: 38 
www.serowski.olsztynek.com.pl

12. Turystyka wiejska – pokoje do wynajęcia, 
tel. 519 14 30, Lutek 5, liczba miejsc: 19, 
www.lutek.er.pl

13. Stadnina Koni Mycyny, tel. 519 41 70, Mycyny 5, 
liczba miejsc: 20, www.mycyny.com

14. Gospodarstwo agroturystyczne TOKAJ
tel. 609 401 401, Pawłowo 32, liczba miejsc 17, 
www.wegry.pl

15. Dom do wynajęcia, tel. 696 585 651, Selwa, 
www.selwa.pl

16. Kwatera agroturystyczna, Marózek 9, tel. 601 595 016,
17. Gospodarstwo agroturystyczne, tel. 519 14 28, 

Makruty 7, l. m.: 9,  www.agrobielik.republika.pl
18. Kwatera agroturystyczna „Pod bocianem”, Drwęck 6

tel 609 401 401, liczba miejsc: 5
www.pensjonatpodbocianem.w.pl

19. Dom całoroczny – 601 536 546, Marózek, 
liczba miejsc 5, www.marozek.eu

Olsztynek

Muzeum Budownictwa Ludowego

Baza noclegowa

Muzeum czynne jest od 15 kwietnia do 31 października

Godziny otwarcia:
Kwiecień (wtorek – niedziela) 9:00-17:00
Maj – Czerwiec (codziennie) 9:00-17:00
Lipiec – Sierpień (codziennie) 10:00-18:00
Wrzesień (wtorek – niedziela) 9:00-17:00
Październik (wtorek – niedziela) 8:00-16:00

Dni bezpłatnego wstępu do muzeum:

- 27 maja - 8 i 23 sierpnia
- 1 i 20 czerwca - 28 września
- 9 i 24 lipca - 9 i 24 października

od listopada do 14 kwietnia obiekty pozamykane, możliwy
spacer po Parku Etnograficznym w godz. 9:00 - 15:00.

Ceny biletów wstępu do Parku Etnograficznego

bilet normalny 12,00 zł

bilet ulgowy (młodzież szkolna, studenci, emeryci 6,00 zł

i renciści, osoby niepełnosprawne, nauczyciele, 

karta Euro 26, dzieci z domów dziecka)

bilet rodzinny       28,00 zł

(dwie osoby dorosłe + 2 dzieci do 16 lat)  

bilet dla mieszkańców Olsztynka 3,00 zł

bilet spacerowy (sprzedawany na pół godziny 3,00 zł

przed zamknięciem muzeum)

przewodnik w języku polskim (grupy do 40 osób) 50,00 zł

Dzieci do lat 7 wstęp bezpłatny

Salon Wystawowy

1 listopada - 14 kwietnia (od poniedziałku do piątku) 
- w godz. 9.00 - 16.00
15 kwietnia - 31 października (od wtorku do niedzieli) 
- w godz. 10.00 - 17.00

Ceny biletów wstępu do Salonu Wystawowego

bilet normalny 4,00 zł

bilet ulgowy: (młodzież szkolna, studenci, 2,00 zł

emeryci i renciści, osoby niepełnosprawne, 

nauczyciele, karta Euro 26, dzieci z domów 

dziecka, mieszkańcy Olsztynka)

bilet rodzinny 10,00 zł

(dwie osoby dorosłe + 2 dzieci do lat 16)

bilet na film 3D "Jak powstawał chleb" 2,00 zł

przewodnik w języku polskim (grupy do 40 osób) 12,00 zł

dzieci do lat 7 wstęp bezpłatny

Turystyka wiejska
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W 1980 roku Czesław Miłosz otrzymał literac-
ką Nagrodę Nobla za całokształt twórczości. Wer-
dykt Akademii Szwedzkiej ogłoszony w paździer-
niku 1980 roku brzmiał:   

„Nagroda Nobla przyznana za bezkompromiso-
wą wnikliwość w ujawnianiu zagrożenia człowie-
ka w świecie pełnym gwałtownych konfliktów”. Za
sprawą Nagrody Nobla twórczość Cz. Miłosza po
35 latach powróciła do oficjalnego obiegu
wydawniczego w Polsce.

Chcąc przybliżyć młodzieży gimnazjum osobę
Czesława Miłosza i jego twórczość, nauczyciele
podjęli szereg przedsięwzięć. Koordynatorem pro-
jektu była Danuta Salamon, która zgromadziła
obszerną dokumentację wszystkich działań pod-
jętych w szkole, od września 2011 do czerwca
2012 roku. Do projektu zostali włączeni przede
wszystkim nauczyciele języka polskiego, języków
obcych, geografii, religii, nauczyciele - biblioteka-
rze.

Pierwszym ważnym wydarzeniem była
wycieczka na Litwę zorganizowana w dniach 
19-21 września 2011 roku. Grupa 33 uczniów
zwiedziła Troki, Wilno, Mejszagołę, Wędziagołę,
Szetejny, Świętobrość - miejsca, w których kiedyś
żył, uczył się i tworzył Czesław Miłosz.

Następnym, godnym przypomnienia wydarze-
niem, była wystawa „Świat, poema naiwne Cze-
sława Miłosza” , której uroczyste otwarcie odbyło
się 17 października 2011 roku. Materiały ekspozy-
cyjne wypożyczono z Wojewódzkiej Biblioteki
Publicznej w Olsztynie. Ekspozycja oparta była na
dwudziestu wierszach autora z tomiku „Świat,
poema naiwne”, który powstał w kwietniu 1943
roku. Były one wkomponowane w czarno-białe
zdjęcia z Narodowego Archiwum Cyfrowego oraz
Archiwum Miasta Stołecznego Warszawy, przed-
stawiające stolicę w czasie niemieckiej okupacji.

Ekspozycja była udostępniona uczniom wszyst-

kich olsztyneckich szkół oraz zainteresowanym
mieszkańcom miasta do 25 października.

Dla młodzieży naszej szkoły, która obejrzała
wystawę, ogłoszono konkurs na list, którego temat
brzmiał: Napisz list do kolegi lub koleżanki, 
w którym podzielisz się refleksjami na temat
wystawy „Świat, poema naiwne” Czesława Miło-
sza. W swojej wypowiedzi uwzględnij wiersz 
i fotografię, które zrobiły na tobie największe wra-
żenie. Uzasadnij swój wybór.

Na początku roku szkolnego został ogłoszony
konkurs na najładniejszą gazetkę o Czesławie
Miłoszu.

Kolejny konkurs, w którym uczniowie gimna-
zjum brali udział, był poświęcony Polskim
Poetom Noblistom – Wisławie Szymborskiej 
i Czesławowi Miłoszowi. Odbył się on 16 listopa-
da 2011 roku w sali reprezentacyjnej ostródzkiego
zamku. Jego organizatorem było Centrum Kultury
w Ostródzie Agencja Upowszechniania Kultury.

W listopadzie „Czesław Miłosz wyszedł na
ulice Olsztynka” za sprawą uczniów gimnazjum,
którzy zorganizowali happening, mający na celu
przybliżenie mieszkańcom miasta poezji noblisty.
Uczniowie zapraszali przechodniów do wspólne-
go czytania wierszy, rozdawali ulotki z informa-
cjami na temat życia pisarza, częstowali ciastecz-
kami „miłoszankami”, w których były ukryte
cytaty z wierszy. W happeningu wziął udział sam
Burmistrz Olsztynka – Artur Wrochna, który sie-
dząc na „ławeczce Miłosza”, odczytał wiersz pt.
„Nadzieja”. 

Uczniowie z klas drugich oraz ci, którzy 
z różnych powodów nie uczestniczyli w  projekcie
w ubiegłym roku, realizowali liczne mniejsze pro-
jekty edukacyjne związane z osobą poety.    

W marcu 2012 roku został zorganizowany kon-
kurs wiedzy o Czesławie Miłoszu.   Zadaniem
uczniów było przygotowanie plakatu o poecie 

i jego prezentacja.
Ponadto na lekcjach języka polskiego oraz na

godzinach wychowawczych uczniowie zdobywali
wiedzę na temat Czesława Miłosza poprzez roz-
wiązywanie testu „Polscy Nobliści”, oglądanie
filmu edukacyjnego pt. „Festiwal Miłosza”, przy-
gotowywanie albumów, gazetek ściennych (np. 
„Z Miłoszem przez świat”), analizę i interpretację
wierszy i prozy. W bibliotece szkolnej uczniowie
mogli znaleźć wiele jego dzieł, obejrzeć wystawę
publikacji związanych z noblistą.

Zorganizowany został także konkurs plastycz-
ny „Świat – w oczach dziecka. Ilustracje do wier-
szy z tomiku „Świat, poema naiwne” Czesława
Miłosza”, którego rozstrzygnięcie nastąpiło 
w maju 2012 roku.

Środki finansowe na realizację projektu pozy-
skano z Gminnego Programu Profilaktyki i Roz-
wiązywania Problemów Alkoholowych Miasta 
i Gminy Olsztynek.

Informacje o przebiegu realizacji projektu „Śla-
dami Noblistów Polskich – Czesław Miłosz” sys-
tematycznie ukazywały się w prasie lokalnej, były
zamieszczane na stronie internetowej szkoły 
i miasta. 

Różnorodne formy i metody przekazywania
wiedzy o wybitnym polskim nobliście uatrakcyj-
niły realizację projektu i sprawiły, że Czesław
Miłosz stał się nam wszystkim bliższy.

Opracowanie: Danuta Salamon

Gimnazjaliści poznają Czesława Miłosza
Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, przekonany o szczególnym znaczeniu dorobku twórczego Cze-

sława Miłosza dla dziedzictwa narodowego i światowego, ogłosił rok 2011 Rokiem Czesława Miło-
sza. W 2011 roku minęła 100. rocznica urodzin poety. Aby uczcić to wydarzenie, w Gimnazjum
im. Noblistów Polskich w Olsztynku w roku szkolnym 2011/2012 realizowany był projekt eduka-
cyjny „Śladami Noblistów Polskich – Czesław Miłosz”. 

Uczestnicy konkursu wiedzy o Czesławie Miłoszu

Weronika zamyka powieki, chce być u siebie, stąpa za rzęsy, przez serce
niedomknięte.

Ciemno jest tylko przez chwilę, gdy oczy dopiero zamknięte. Jednak,
chwila po chwili, rozbłyska powoli promykami ciepłe słońce. Otwiera więc
szerokie okna by go jak najwięcej przywiał ciepły wiatr. Wiatr biega i igra
ze szczęścia firankami, w których gubi się bez końca. Inaczej zaś, zaduma,
która usiadła spokojnie w szeroko miękkim fotelu myśli. W jej cieniu czasa-
mi przesiaduje tęsknota, ta lubi się dziecinnie bawić w chowanego. Nie wia-
domo kiedy wyskoczy zza rogu, czy zza książek wspomnień. Choć sama
pozornie poważna i nostalgiczna, nosi w sobie wszystkie emocje, jakie znam.

Na stoliku chwil tymczasowych stoi zielona filiżanka miłości do piękna, 
z tęsknotą rozmawia rankiem przy kawie. Zalewa myśli mlekiem jasnych
idei, żywo pulsujących w różnobarwnej naturze niedoskonałości.

Smutek kapie czasami z kranu, kiedy rury nieporozumienia zawiążą się 
w supełek zapomnienia.

Złość kołysze się jak sukienka na
wieszaku w szafie. Weronika ją zakłada kiedy przypływ szarych chmur
zasnuje wesołe zachody słońca. Jej fioletowy kolor współgra z granatową
szarością rosy nieba.

Na sofie gościnności przesiaduje dobra nadzieja, która uśmiecha się do
każdego, kto zasiądzie tymczasem. Mruczy też na niej przyjaźń, oplata się
puszystym ogonem, uśmiechając się do krętych zdarzeń losu.

Weronika zapala świece miłości, które ogrzewają to niezwykłe wnętrze.
Igrające blaski na ścianach rysują freski nieba, które ma Jego rysy twarzy.
Stąpa bosymi stopami po podłodze mchu życzliwości. Przegląda się 
w lustrze łez, by zobaczyć jaką dziś nałoży sukienkę nastroju. Sięga po
pomarańczowe rajstopy beztroski i zieloną, zwiewną suknię spokoju. 
Ta para smakuje jak sok brzoskwiniowy z miętą. Idealnie na wiosnę…

Monika Zuber

W przytulnym domu przyjaznych sprzętów, 
cicho zasiadł ciepły wiatr

Pod skrzydłem Pegaza



Makaron, według encyklopedii, to produkt wytwarzany na bazie mąki i wody. Możemy jednak
też wzbogacić nasz makaron o inne składniki, jeśli dodamy do mąki i wody także jajka otrzymamy
makaron jajeczny. Najstarszy makaron znaleziono w Chinach, w wiosce z epoki neolitu nad brzega-
mi Żółtej Rzeki. Według legendy do Europy sprowadził go wenecki podróżnik Marco Polo. Jednak

to tylko legenda, ponieważ już w II wieku naszej ery rzymski badacz Galen wspominał o tego typu
potrawie, czyli znacznie wcześniej, jeszcze przed narodzinami Marco Polo. Podstawowym surowcem do produkcji

makaronu jest kaszka makaronowa – semolina, lub mąka makaronowa. Obie otrzymuje się z pszenicy twardej. Jeśli produkuje się makaron 
z innej mąki, w celu wzbogacenia produktu stosuje się dodatek jaj i innych składników, jak barwniki np. karotenoidy czy sok ze szpinaku. Do
wyrobu makaronu, w przeciwieństwie do innych produktów mącznych, nie stosuje się natomiast środków spulchniających. Ze względu na sto-
sunkowo niewielki dodatek wody sporządzenie dobrego ciasta makaronowego wymaga silnego ugniatania. Makaron można formować w różno-
rodne kształty, między innymi: nitki, wstążki, łazanki, muszelki, świderki i kokardki.
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DOBRE RADY PANI EWY

NITKI WSTĄŻKI ŁAZANKI

Po uformowaniu makaron poddaje się susze-
niu, a kiedy wyschnie, zostaje zapakowany (naj-
częściej w półkilogramowe paczki) i taki właśnie
trafia na sklepowe półki.
Makaron to półprodukt,
co znaczy, że przed spo-
życiem należy go odpo-
wiednio przyrządzić
(wyjątek stanowią
makarony skrobiowe,
powszechnie znane
pod nazwą makaronu
chińskiego). W zależ-
ności od formy makaron
należy gotować od kilku do kilkuna-
stu minut, pamiętając jednak, że dobrze ugoto-
wany musi być al dente, czyli stawiać zębom
lekki opór i nie rozpływać się natychmiast 
w ustach. Ze względu na powszechne spożycie

makarony, jak i inne produkty
zbożowe, są głównym

źródłem węglowodanów
w naszej codziennej die-

cie.  Mogą one stano-
wić podstawę nie-

których dań lub być
dodatkiem do zup czy sała-

tek. Można makaron podawać z sosem, serem
żółtym i białym, a także na słodko. Dodać należy,
że makaron (wł. pasta) jest jednym z podstawo-
wych dań kuchni włoskiej. Chociaż na sklepo-
wych półkach możemy przebierać w niezliczo-
nych paczuszkach makaronów o różnorodnych
kształtach i kolorach, to jednak pewnym jest, że
jeśli ktoś chociaż raz spróbuje nitek, wstążek czy
łazanek własnej,
domowej robo-
ty to już
z a w s z e
bę dz i e
pamiętać
ich smak.
Domowy makaron
jaki robiły nasze babcie, a czasami i mamy, jest
jedyny i niepowtarzalny,  żaden nawet najdosko-
nalszy i najdroższy kupiony w sklepie nie może
się z nim równać. Warto więc poświęcić trochę
czasu i siły, żeby na rodzinny obiad przygotować
rosół z domowym makaronem i zobaczyć
zachwyt w oczach naszych bliskich. 

Ewa Łagowska-Okołowicz

DOMOWY MAKARON

2 szklanki mąki,
2 jajka,
4 żółtka,
½ łyżeczki soli,
woda.

Mąkę przesiać na stolnicę, zrobić w niej
zagłębienie, wlać jajka i żółtka, dodać sól i zagnie-
ść ciasto. Powinno być twarde, ale jeśli nie można
go zagnieść należy dodać troszkę wody. Przykryć
miską i odstawić na 30 minut. Po tym czasie
podzielić na kawałki wielkości pomarańczy i na
posypanej mąką stolnicy jak najcieniej rozwałko-
wać (wymaga to sporej siły). Pokroić rozwałkowa-
ne placki na makaron o żądanym kształcie, zosta-
wić na stolnicy do przeschnięcia. Przed gotowa-
niem dokładnie otrzepać z nadmiaru mąki. Goto-
wać w dużej ilości osolonej wody z dodatkiem
łyżki oliwy.

Można też pokrojony  makaron wysuszyć i prze-
chowywać w papierowych torebkach lub szkla-
nych słojach.

MAKARON ZE SZPINAKIEM

0,5 kg makaronu,
2 ząbki czosnku,
10dg startego żółtego sera,
0,5 kubka śmietany 18%,
1 opakowanie mrożonego szpinaku,
sól, pieprz,
1 łyżka masła.

Makaron ugotować al dente. Na patelni, na
maśle, podsmażyć szpinak z roztartym czosnkiem.
Dodać śmietanę i żółty ser, doprawić solą i pie-
przem. Wymieszać z makaronem.

MAKARONOWY SUFLET

200g makaronu,
100g chudej szynki,
300g warzyw (ulubionych),
2 jajka,
100ml mleka,
2 łyżki startego żółtego sera,
natka pietruszki,
sól, pieprz.

Makaron ugotować, wymieszać z posiekaną
natką, pokrojoną drobno szynką i warzywami.
Ułożyć w naczyniu żaroodpornym. Jajka wymie-
szać z mlekiem, solą i pieprzem. Polać tym suflet.
Posypać serem i zapiekać 30 minut w tem. 200° C.

SAŁATKA Z MAKARONEM 

½ główki kapusty,
2 pomidory,
3 ugotowane na twardo jajka,
1 cebula,
2 ogórki,
300g ugotowanego makaronu,
1 czerwona papryka,
sól, pieprz, oliwa z oliwek.

Kapustę poszatkować i oprószyć solą. Pomidory
i ogórki pokroić w plasterki, cebulę pokroić 
w krążki a paprykę i jajka w kostkę. Ugotowany
makaron połączyć z warzywami, doprawić solą 
i pieprzem. Polać oliwą z oliwek.

MAKARON Z MIĘSEM

0,5 kg makaronu,
0,7 kg mięsa mielonego z drobiu,
2 cebule,
2 ząbki czosnku,
1 duży pomidor,
1 czerwona papryka,
kilka kostek sera feta,
3 łyżki koncentratu pomidorowego,
2 łyżki musztardy francuskiej,
sól, pieprz, chilli, zioła prowansalskie,
oliwa do smażenia.

Makaron ugotować. Na patelni rozgrzać oliwę 
i zeszklić na niej pokrojoną w kostkę cebulę,
dodać mięso i podsmażyć. Dołożyć pokrojoną 
w kostkę paprykę, pomidora i posiekany czosnek.
Smażyć do miękkości mięsa, doprawić solą, chilli,
pieprzem i ziołami. Na koniec dodać kostki sera
feta i jeszcze chwilę dusić. Wykładać na ugotowa-
ny makaron.

MAKARON Z SEREM 
I OWOCAMI

200g ugotowanego makaronu,
200g  ulubionych owoców świeżych lub mrożo-

nych,
200g białego sera,
200g naturalnego jogurtu,
4-5 łyżek cukru.

Ser dokładnie wymieszać z jogurtem i owocami.
Makaron rozłożyć na talerzach, lekko posypać
cukrem. Na środek ułożyć „górkę” z sera i owo-
ców.

Smacznego!
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BURMISTRZ OLSZTYNKA  ogłasza, że:
13 lipca 2012 roku od godziny 1000 w siedzibie Urzędu Miejskiego

w Olsztynku pok. Nr 1 odbędą się przetargi ustne:

• pierwszy przetarg ustny ograniczony dla mieszkańców Miasta i Gminy Olszty-
nek w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 5 o pow. 46,3 m2 z przynależnym
pom. gospodarczym o pow. 5,6 m2, wraz z udziałem wynoszącym 251/1000 części w
działce oznaczonej numerem 24/2 o pow. 490 m2, położony przy ul. Świerczewskie-
go 13 w obrębie Nr 4 miasta Olsztynek woj. warmińsko-mazurskie za cenę wywo-
ławczą 82.000,00 zł. Nieruchomość stanowi własność gminy Olsztynek. 

Lokal można obejrzeć w dniu 6 lipca 2012 r. od godziny 1120 do godziny 1140.
Działka położona jest w strefie ochrony konserwatorskiej „B”, na terenie śród-

miejskiej zwartej zabudowy mieszkalno-usługowej z opcjonalnymi usługami, ozna-
czonym na rysunku planu symbolem Mu-2. Warunkiem przystąpienia do przetargu
jest wpłacenie wadium przelewem lub gotówką w wysokości 8.000,00 zł (słownie:
osiem tysięcy złotych), najpóźniej w dniu 9 lipca 2012 r., na konto Nr 33 8823 0007
2001 0000 0169 0003 Urzędu Miejskiego w Olsztynku w Banku Spółdzielczym w
Olsztynku (za dzień wpłaty uznaje się dzień wpływu środków finansowych na konto
Urzędu – uznanie konta). 

• pierwszy przetarg ustny ograniczony dla mieszkańców miasta i gminy Olszty-
nek w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 5 o pow. 19,73 m2 z przynależną
piwnicą o pow. 20,25 m2 wraz z udziałem wynoszącym 83/1000 części w działce
oznaczonej numerem 53/4 o pow. 332 m2, położonego przy ul. Chopina 2 w obrębie
Nr 4 miasta Olsztynek woj. warmińsko-mazurskie, za cenę wywoławczą 45.000,00m
zł. Nieruchomość stanowi własność gminy Olsztynek.

Lokal można obejrzeć w dniu 6 lipca 2012 r. od godziny 1100 do godziny 1120.
Działka położona jest w strefie ochrony archeologicznej i ochrony konserwator-

skiej „A”,na terenie śródmiejskiej zwartej zabudowy mieszkalno-usługowej z opcjo-
nalnymi usługami, oznaczonym na rysunku planu symbolem Mu-2. Nieruchomość
wpisana jest do rejestru zabytków WKZ pod numerem A-537 i C-163 - zgodnie z
uchwałą Nr XI-123/2007 Rady Miejskiej w Olsztynku z dnia 28 grudnia 2007 r. w
sprawie określania zasad gospodarki nieruchomościami i stosowania umownych sta-
wek oprocentowania nabywcy przysługuje5% bonifikaty od wylicytowanej ceny.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium przelewem lub gotów-
ką w wysokości 4.500,00 zł (słownie: cztery tysiące pięćset złotych), najpóźniej w
dniu 9 lipca 2012 r., na konto j.w. (za dzień wpłaty uznaje się dzień wpływu środków
finansowych na konto Urzędu – uznanie konta). 

• pierwszy nieograniczony przetarg ustny w sprawie sprzedaży działki niezabudo-
wanej oznaczonej Nr 67/2 o pow. 4470 m2 położonej w obrębie Jemiołowo gm.
Olsztynek, woj. warmińsko-mazurskie za cenę wywoławczą w wysokości 88.000,00
zł, stanowiącej własność gminy Olsztynek. Działka położona jest na terenie przezna-
czonym pod zabudowę usługową z mieszkalną, oznaczonym na rysunku planu sym-
bolem 4UM. Na terenie tym  dopuszcza się realizację budynków usługowych, miesz-
kalnych, gospodarczych, rekreacji indywidualnej oraz budynków usług turystycz-
nych, jak np.: pensjonaty, małe hotele do 20 miejsc noclegowych, parkingów, sieci
infrastruktury technicznej. Do wylicytowanej ceny ww. działki zostanie doliczony
podatek VAT w wysokości 23%. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłace-
nie wadium gotówką lub przelewem w wysokości 9.000,00 zł., najpóźniej do 9 lipca
2012r., na konto j.w. (za dzień wpłaty uznaje się dzień wpływu środków finanso-
wych na konto Urzędu – uznanie konta).
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nalnymi usługami, oznaczonym na rysunku planu symbolem Mu-2. Nieruchomość
wpisana jest do rejestru zabytków WKZ pod numerem A-537 i C-163 - zgodnie z
uchwałą Nr XI-123/2007 Rady Miejskiej w Olsztynku z dnia 28 grudnia 2007 r. w
sprawie określania zasad gospodarki nieruchomościami i stosowania umownych sta-
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Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium przelewem lub
gotówką w wysokości 4.500,00 zł (słownie: cztery tysiące pięćset złotych), naj-
później w dniu 9 lipca 2012 r., na konto j.w. (za dzień wpłaty uznaje się dzień wpły-
wu środków finansowych na konto Urzędu – uznanie konta). 

• pierwszy nieograniczony przetarg ustny w sprawie sprzedaży działki niezabu-
dowanej oznaczonej Nr 67/2 o pow. 4470 m2 położonej w obrębie Jemiołowo gm.
Olsztynek, woj. warmińsko-mazurskie za cenę wywoławczą w wysokości 88.000,00
zł, stanowiącej własność gminy Olsztynek. Działka położona jest na terenie przezna-
czonym pod zabudowę usługową z mieszkalną, oznaczonym na rysunku planu sym-
bolem 4UM. Na terenie tym dopuszcza się realizację budynków usługowych, miesz-
kalnych, gospodarczych, rekreacji indywidualnej oraz budynków usług turystycz-
nych, jak np.: pensjonaty, małe hotele do 20 miejsc noclegowych, parkingów, sieci
infrastruktury technicznej. Do wylicytowanej ceny ww. działki zostanie doliczony
podatek VAT w wysokości 23%. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpła-
cenie wadium gotówką lub przelewem w wysokości 9.000,00 zł., najpóźniej do 9
lipca 2012r., na konto j.w. (za dzień wpłaty uznaje się dzień wpływu środków finan-
sowych na konto Urzędu – uznanie konta).

Burmistrz Olsztynka może odwołać ogłoszone przetargi z uzasadnionej przyczyny. Bliższe informacje można uzyskać 
w Urzędzie Miejskim w Olsztynku pok. Nr 25 lub pod numerem telefonu  89 519 54 85 oraz na stronie internetowej: www.bip.olsztynek.pl

PRZETARG

DEZDEZ IN FOR MAC JEIN FOR MAC JE OL SZTY NEC KIEOL SZTY NEC KIE

Nieudany konkurs 
na dyrektorów szkół

Fiaskiem zakończyła się próba wyboru
dyrektorów olsztyneckich szkół. Powo-

dem okazała się fatalna pomyłka urzędników.
Kandydaci mieli bowiem wypełnić test pokazujący
czy posiadają wiedzę niezbędną do pełnienia kie-
rowniczego stanowiska. Okazało się, że żaden 
z pretendentów nie uzyskał wystarczającej liczby
punktów i w związku z tym nikt nie padł do kolej-
nego etapu rekrutacji - Byliśmy nieprzyjemnie
zaskoczeni tym, jak niskie noty otrzymaliśmy –
mówi jedna z uczestniczek naboru.

Teraz jednak wszystko się już wyjaśniło. Nie-
stety, arkusze przywiezione z kuratorium były nie-
właściwe. Nie były to testy dla przyszłych dyrek-

torów, lecz pytania egzaminacyjne dla uczniów
gimnazjum. - Przygotowywaliśmy się z zupełnie
innych zagadnień i dlatego nasze wyniki nie
mogły być w tym przypadku dobre – żali się kan-
dydatka. – Nie wykluczam, że będę się ubiegała 
o odszkodowanie, bo to nadszarpnęło mój autory-
tet w środowisku.

Konkursy zostaną teraz powtórzone. 

Kontrowersyjny 
zakaz picia wody

FOstatnio władze wprowadziły zakaz picia
wody z miejskiej fontanny. „Woda nie ma

wystarczająco dobrej jakości” - brzmi komunikat
władz miasta.

Mimo to, woda nadal jest chętnie spożywana, 

a niektórzy napełniają nią nawet butelki. Dlacze-
go? Okazuje się, że wśród mieszkańców krąży
wiadomość o cudownych właściwościach naszej
fontanny. - Osobiście znam człowieka, któremu po
tym jak obmył wodą łysinę, na powrót wyrosły
włosy – opowiada Alina Bierzańska. Z kolei
Wacław Ruczaj przysięga, że po spożyciu wody
ustąpiły u niego dolegliwości kręgosłupa. - Jestem
przekonany, że ma to związek postacią świętego
Piotra – mówi Jarosław Kiełbiński, badacz miejsc
kultu. - Warto pamiętać, że dokładnie pod fontan-
ną znaleziono średniowieczne pieczęcie z postacią
świętego.

Władze dmuchają jednak na zimne i już zakaza-
ły picia wody. - Okazało się, że część emerytów,
zamiast chodzić do lekarza, piła wodę z fontanny.
W tej sytuacji musieliśmy wydać zakaz, bo groziło
to poważnymi konsekwencjami  zdrowotnymi –
wyjaśnia rzeczniczka burmistrza. 
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AUTORYZOWANY PUNKT SPRZEDAŻY

TELEWIZJA NOWEJ GENERACJI N

POSTAW NA JAKOŚĆ 

- PRZEJDŹ DO N

SPRZĘT RTV, SAT, AGD, KOMPUTERY

tel/fax 519 29 50, 519 13 87, Olsztynek, ul. Krótka 2

NAPRAWA

- te
lewizory- komputery, laptopy 
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Roz wią za nia pro si my nad sy łać na kartkach pocztowych
do 15 lipca pod ad re sem re dak cji. Spoś ród pra wid ło wych
roz wią zań wy lo su je my nag ro dę - obiad dla 2 osób w
Restauracji Zielarnia (ul. Mrongowiusza 29, Olsztynek).
Prawidłowym rozwiązaniem ostatniej krzyżówki było hasło: „Z niewolnika nie ma pracownika”. Nagrodę wylosowała Dagmara Gramś z Królikowa.  

Poziomo: 
1) flagas, 5) czepia się, 9) najwyższa nagroda, 10) donosi z zupy, 
11) przed Grecją, 12) do wychodzenia na krótko, 13) ssak z okapem,
14) zmartwiona drabina, 15) silna jednostka, 16) na psa, 18) omija
marszałka, 21) wełna z młotka, 23) do dawania, 24) środkowe, 
25) przyśpiesza, 26) sala z ulem, 27) guma na szosie.

Pionowo:
1) emigrant za karę, 2) wróg z przyjacielem, 3) kocha się, 4) najstarszy
żeglarz, 6) kapuśniaczek, 7) wszyscy na jednego, 8) światowe, 
16) przed zdjęciem, 17) strzelaj kto może, 18) podbramkowa,
19) w szybie, 20) góralka, 22) z komiksu.
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Krzyżówka sponsorowana przez

Krzyżówka 
nr 179

15

Sprzedam

l Działkę budowlaną (1.701 m²) pomiędzy Olsztynkiem 
a Jemiołowem (300 m za wałem, 150 m do Jeziora Jemiołowskiego).
Atrakcyjna lokalizacja!!! Cena 78.000 zł - do negocjacji. 
Tel. 606-99-68-99

l Dom 110 m2 do remontu (działka 1350 m2) w Olsztynku. 
Tel. 500 621 193

l Dom, stan surowy otwarty, pow. 130 m2, działka 2000 m2. 
Wszystkie media. Tel. 600 406 986

l Działkę (60 arów) nad Jeziorem Dąbrowa Wielka w Saminie. 
Tel. 509 094 812

l Wózek dziecięcy wielofunkcyjny (Firmy Balerina). 
Kolor szary. W bardzo dobrym stanie. Cena do uzgodnienia. 
Tel. 514 902 092

l Telewizor LCD Funai 26˝. Stan idealny. Tel. 606 416 492

l Maltańczyki 2-miesięczne. Tel. 695-190-967

Do wynajęcia

l Dom w centrum Olsztynka. Tel. 509 094 812

Bezpłatne ogłoszenia drobne przyjmowane 
są w biurze redakcji  (MDK w Olsztynku, 

ul. Chopina 29, w godz. 8.00-18.00)

Ogłoszenia drobne

15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
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TECHMARK

asprzedaż i serwis wózków 
widłowych,

aprzyciemnianie szyb,
azakuwanie węży hydraulicznych

amechanika pojazdowa w pełnym zakresie

Ameryka 9A
11-015 Olsztynek

WARSZTAT  519-111-163,  519-111-162

Świadczymy także usługi w zakresie:

(

anaprawa aut
powypadkowych

ablacharstwo-
lakiernictwo

adiagnostyka
komputerowa

akonkurencyjne
ceny

aszybki termin realizacji




