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Żegnaj lato na rok ...

Wszystkim rozpoczynającym naukę, życzymy samych piątek i szóstek, a także
wielu radosnych chwil spędzonych w szkole. Nauczycielom natomiast wytrwałości
i satysfakcji z pracy, a rodzicom wyrozumiałości i...aby do następnych wakacji.

Redakcja gazety „Albo” 

Trwają wielkie przygotowania, bo już niebawem 
- 4 września odbędą się u nas Warmińsko -Mazurskie
Dożynki Wojewódzkie! W programie przewidujemy
obrzęd dożynkowy, konkursy, koncerty zespołów, m.in.
Babsztyl, Bartek Zdanowicz, Śparogi, Crazy Daisy, jako
gwiazda wystąpi Tadeusz Drozda. Będą również dorocz-
ne Regionalne Targi Chłopskie (3-4 IX), a także wioska
rycerska… i wiele, wiele innych, dodatkowych atrakcji.
Szczegółowy program w numerze na stronie 13.

To wszystko u nas! Już wkrótce! Zapraszamy!

Warmińsko - Mazurskie Dożynki
Wojewódzkie w Olsztynku

MBL Park Etnograficzny
4 września 2011r.
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Pizzeria czynna od pon. do czwt. w godz. 1100 - 2130

pt. - niedz. w godz. 1100 - 2200

realizujemy dostawy na terenie Olsztynka i gminy

Warmińsko - Mazurskie Dożynki Wojewódzkie

Super oferta!

Zapraszamy firmy

do współpracy.

Oferujemy Oferujemy 

wkładkowaniewkładkowanie

Państwa u lotek Państwa u lotek 

w gazec ie  ALBO w gazec ie  ALBO 

za 50 gr/szt.za 50 gr/szt.

MGOK - redakcja gazety

tel. 89 519 22 01
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W trakcie kilkugodzinnej roz-
mowy uczestnicy debaty poruszyli
wiele spraw związanych z prawny-
mi, ekonomicznymi i programowy-
mi ramami działania harcerstwa.

Minister Katarzyna Hall poparła
starania Związku Harcerstwa Pol-

skiego o organizację 25 Światowe-
go Jamboree Skautowego w 2023 r.

Uczestnicy debaty spojrzeli na
ruch harcerski z różnych perspek-
tyw. Minister Hall przypomniała,
że ZHP jest ważnym partnerem dla
szkoły. Płk Andrzej Szczołek

zwrócił uwagę na wychowanie
patriotyczne, stanowiące ważny
element harcerskiej pracy.

Druh Adam Massalski podkre-
ślił, że model wychowywania mło-
dzieży w duchu wartości harcer-
skich sprawdził się w ciągu 100 lat
działalności ruchu i nadal pozostaje
aktualny.

W debacie nie zabrakło również
żywej dyskusji, którą wywołały
prezentacje różnych modeli finan-
sowania organizacji harcerskich.

– ZHP działa długofalowo.
Wychowanie w drużynach harcer-
skich nie jest akcyjne. To ciągła
praca, którą wykonują drużynowi.
Natomiast państwo proponuje orga-
nizacjom społecznym walkę 
o granty, które wspierają konkretne
imprezy czy też wypoczynek letni.
Może się więc zdarzyć, że nie
będzie kogo rekrutować do udziału
w tych akcyjnych formach –

powiedziała druhna Naczelnik.
Wielokrotnie przewijało się

ważne spostrzeżenie, że ZHP jako
największa organizacja pozarządo-
wa zajmująca się wychowaniem
nie mieści się programowo i struk-
turalnie w aktualnym kształcie
współpracy państwa polskiego z III
sektorem – być może należałoby
znaleźć nowe rozwiązanie syste-
mowe, w którym państwo delego-
wałoby organizacjom harcerskim
część zadań zleconych w obrębie
wychowania, na specjalnych zasa-
dach, jak w przypadku celowych
organizacji, takich jak PCK, OSP
czy Związek Łowiecki. Radna sej-
miku województwa kujawsko-
pomorskiego hm. Lucyna Andry-
siak opowiedziała o możliwości
zawierania wieloletnich porozu-
mień między organizacjami poza-
rządowymi a samorządem teryto-
rialnym. Hm. Andrzej Borodzik
przypomniał, że w II Rzeczpospoli-
tej harcerstwo jako organizacja
propaństwowa była współfinanso-
wana przez państwo.

– Żeby skutecznie wychowywać
młodego człowieka, potrzebne jest
zgodne współdziałanie szkoły,
rodziców i organizacji pozarządo-
wych – powiedziała minister Kata-
rzyna Hall podsumowując debatę.

Zespół Promocji Zlotu

Miejsce harcerstwa w państwie
W piątek 19 sierpnia w czasie II Zlotu Kadry w Ośrodku Szkoleniowo-Wypoczynkowym ZHP Perkoz

odbyła się debata „Miejsce harcerstwa w państwie”. W spotkaniu wzięła udział minister edukacji narodo-
wej Katarzyna Hall, przewodniczący ZHP senator hm. Adam Massalski, ks. ppłk Krzysztof Kacorczyk 
z Ordynariatu Polowego WP, prezes zarządu firmy „Gremi” Jan Godłowski. Rzecznika Praw Dziecka
reprezentowała Grażyna Sochal, a szefa Sztabu Generalnego WP płk Andrzej Szczołek. W spotkaniu wzię-
li także udział: naczelnik ZHP hm. Małgorzata Sinica wraz z członkami władz naczelnych Związku Har-
cerstwa Polskiego, druhna Barbara Wachowicz oraz były przewodniczący ZHP hm. Andrzej Borodzik.

W 2006 r. powstała restauracja przy ulicy Flo-
riana 1. Uliczka wprawdzie niewielka, ale
poprzez lokal z Zielonym Piecem stała się sławna
w całej Polsce. Panuje tu klimat ciepła, empatii
do ludzi oraz przyjemna atmosfera relaksu 
i nostalgii za czymś co przemija…

To za sprawą uroku osobistego i wdzięku
dwóch kobiet z Łodzi, które zapragnęły razem
prowadzić restaurację. Ale sam urok i gościnny
klimat na nic by się nie zdały, gdyby nie
doświadczenie zdobyte w najlepszych restaura-
cjach zachodniej Europy.

Panie Alina Janeczek i Sylwia Widmańska
wiedzą, co znaczy stare przysłowie - przez
żołądek do serca...

Trzeba wielu lat ciężkiej pracy, aby wyrobić
sobie jedną z najlepszych marek wśród restaura-
torów w kraju (świadczą o tym liczne nagrody 
i wyróżnienia w branży).

Wystarczy wymienić tylko nazwiska nie-
których z odwiedzających restaurację: Beata
Tyszkiewicz, hrabina Anastazja Sapieha, Reni
Jusis, Lidia Popiel, Krzysztof Kowalewski,
Michał Bajor, Ryszard Rynkowski i wielu
innych.

Znany dziennikarz telewizyjny Jerzy Iwasz-
kiewicz powiedział, że "gdyby królowa Elżbieta

II miała przyjechać do Polski - to powinna być
przyjmowana w Restauracji z Zielonym Piecem
w Olsztynku". Czy może być lepsza reklama niż
te słowa?!

O randze i renomie restauracji świadczy udział
w programie telewizyjnym Adama Gesslera -
"Wściekłe gary", odcinek 15 z 21 maja 2011r.,
czy artykuły w ogólnopolskich periodykach, np.
ostatnio w jednym z lipcowych wydań Przekroju.

Pamiętajmy jednak - sam fakt, że restaurację
odwiedza wielu wybitnych gości, nie oznacza, iż
jest to jakaś zamknięta przestrzeń dla mieszkań-
ców Olsztynka.

Przeciwnie - miła i kompetentna obsługa wita
wszystkich gości z równą otwartością i serdecz-
nością. A serwowane menu jest na tyle ciekawe 
i różnorodne, że zaspokoi każdego konesera pol-
skiej, tradycyjnej kuchni.

Obok zup, pierogów, naleśników pod różnymi
postaciami, podaje się także bardziej wykwintne 
i wysublimowane potrawy, jak: zupa borowiko-
wa, kaczka z żurawiną, czy sum pieczony w zio-
łach.

Ostatnie specjalności kuchni to zupa mleczna
z dyni i lody z pieca. 

Warto odwiedzić ów przemiły i magiczny
zakątek, przede wszystkim w celu degustacji

wyrobów prawdziwej sztuki kulinarnej, a także
ze względu na jego walory artystyczne (w aran-
żacji pomagała znana dekoratorka wnętrz Wie-
sława Czudowska).

Zielony kaflowy piec - to serce i dusza restau-
racji, przywołuje najpiękniejsze wspomnienia 
z dzieciństwa i, także przez to, staje się miej-
scem, które koniecznie trzeba uwzględnić

na szlaku kulinarnych podróży.

Zygmunt Puszczewicz

ZIELONY PIEC jak tajemniczy ogród
Niewielka uliczka, którą trudno odszukać na mapie Olsztynka. Miła woń od piekarni, a dalej

całkowite zaskoczenie - restauracja. Wygląda to jak nierealny sen z Krainy Narnii, lub wejście
do tajemniczego ogrodu z filmu Agnieszki Holland.
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Teraz trochę wspomnień… 
Janina Panasiuk podjęła pracę w

Urzędzie Miejskim w Olsztynku w 1974 r.,
najpierw na stanowisku obsługi kolegium
ds. wykroczeń. W 1984 r. awansowała na
kierownika referatu ds. społeczno-admini-
stracyjnych, a przygodę z urzędem stanu
cywilnego rozpoczęła już na dobre w 1986
r., kiedy to otrzymała mianowanie na z-cę
kierownika. W 1992 r. Rada Miejska 
w Olsztynku powołała Panią Janinę na Kie-
rownika Urzędu Stanu Cywilnego.

Podczas swojej kariery zawodowej dała
się poznać jako osoba ciepła, sumienna,
odpowiedzialna i życzliwa. Z wielką przy-
jemnością pomagała innym, dzieląc się
swoją wiedzą i zdobytym doświadczeniem.
Większość z nas zna Panią Janeczkę jako
zawsze elegancką, uśmiechniętą i pogodną.
Tymi wszystkimi cechami zaskarbiła sobie
serca wielu ludzi. To przecież Ona przez
wiele lat udzielała ślubów, wręczała nam
pierwsze dowody osobiste, organizowała
uroczystości 50-lecia pożycia małżeńskie-
go, itp.

Pani Janino, przez te wszystkie lata
uczestniczyła Pani w najważniejszych, bo
tych najbardziej wyjątkowych, najpiękniej-

szych, ale i też trudnych chwilach wielu 
z nas - mieszkańców Olsztynka.

Dziękujemy za współpracę, wyrozumia-
łość, życzliwość oraz udzielane wskazówki. 

Życzymy samych słonecznych dni!!!

Burmistrz Artur Wrochna oraz koleżanki
i koledzy z UM w Olsztynku.

Pani Kierownik USC Janinie Panasiuk 
– dziękujemy za wyjątkowy czas razem i życzymy samych

pogodnych dni na zasłużonej emeryturze.

WIEŚCI Z MAGISTRATU

Już po raz trzeci Związek Pracodawców Przemysłu Piwowarskiego – Browary Polskie
oraz Komenda Główna Policji realizują ogólnopolską kampanię edukacyjną.

Tym razem w akcję zaangażowano instytucje
samorządowe oraz organizacje lokalne. To one
przede wszystkim mają działać na rzecz zwrócenia
uwagi sprzedawców i świadków sprzedaży w skle-
pach, że dorosły wygląd nie oznacza pełnoletności
upoważniającej do zakupu napojów alkoholowych.
Celem kampanii jest ograniczenie sprzedaży alkoholu
osobom niepełnoletnim oraz przeciwdziałanie spoży-
waniu alkoholu w tej grupie wiekowej.

Nowe oblicze świetlicy w Kunkach

Świetlica w Kunkach działa od początku lipca br.
Uczęszczają do niej dzieci w wieku 5 - 13 lat. Mimo
sporej rozpiętości wiekowej, dzieci dobrze dogadują
się między sobą i znajdują wspólne zainteresowania.
Dzięki zajęciom w świetlicy dzieci mają możliwość
aktywnego spędzania czasu wolnego oraz rozwijania
swoich zainteresowań. Zajmują się, m.in. pracami pla-
stycznymi, dekoracją swojej świetlicy (malują ściany,
robią witraże na oknach)

Gdy jest ładna pogoda wychodzą na spacery, bawią
się na placu zabaw, czy niedaleko położonym boisku.
Mamy nadzieję, że świetlica będzie się prężnie rozwi-
jać  i stanie się jednym z ulubionych miejsc spędzania
wolnego czasu dzieci i młodzieży z Kunek.

Perełka międzynarodowej współpracy

Uczniowie z Olsztynka, w dniach od 1 do 15 sierp-
nia, wzięli udział w warsztatach plastycznych, muzycz-
no-tanecznych, zwiedzaniu ciekawych miejsc, wspól-
nej pracy nad gazetką obozową i integracji – to tylko
część zajęć, jakie czekały na uczestników siódmego
polsko-niemieckiego obozu młodzieżowego, tym
razem w powiecie wałeckim.

W tegorocznym obozie uczestniczyło  prawie 100
młodych osób z partnerskich powiatów: Osnabrück,
olsztyńskiego i wałeckiego (odpowiednio 28, 35 i 35
osób), ze strony powiatu olsztyńskiego udział wzięli
uczniowie szkół średnich z Dobrego Miasta, Biskupca
i Olsztynka oraz młodzież gimnazjalna z Barczewa.

- Możliwość integracji młodzieży na tak dużą skalę
to jedna z perełek doskonałej współpracy pomiędzy
powiatem olsztyńskim, wałeckim i Osnabrück – uważa
Mirosław Pampuch, starosta olsztyński.

Uczestnicy obozu byli zakwaterowani w zabytko-
wym zamku w Tucznie. W programie były również
wycieczki do Łeby, Gdańska, Wałcza i parku linowego
w Rudnicy.

Pobyt na obozie był wspaniałą okazją do wzajemne-
go poznania się  rówieśników z Polski i Niemiec oraz
do skonfrontowania myślenia o sobie. Obóz w powie-
cie wałeckim na wniosek olsztyńskiego starostwa dofi-
nansowała Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży.

Wodociąg do Łutynówka

W piątek 5 sierpnia 2011 r. podpisano umowę na
wykonanie sieci wodociągowej od ul. Pionierów 
w Olsztynku do Łutynówka (domków leśników). Od
drugiej połowy sierpnia do końca października zosta-
nie wykonane 866 metrów wodociągu.

DOŻYNKI WOJEWÓDZKIE już 4 wrze-
śnia w OLSZTYNKU !!!

Trwają wielkie przygotowania, bo już niebawem  
- 4 września odbędą się u nas Warmińsko -Mazurskie
Dożynki Wojewódzkie! W programie przewidujemy
obrzęd dożynkowy, konkursy, koncerty zespołów,
m.in. Babsztyl, Bartek Zdanowicz, Śparogi, Crazy
Daisy, jako gwiazda wystąpi Tadeusz Drozda. Będą
również doroczne Regionalne Targi Chłopskie, a także
wioska rycerska… i wiele, wiele innych dodatkowych
atrakcji.

To wszystko u nas! Już wkrótce!

Zespół Redakcyjny UM w Olsztynku

Informujemy, iż Rada Miejska w Olsztynku 30 czerwca 2011 roku podjęła uchwałę 
w sprawie udzielenia dotacji Gminnemu Centrum Zdrowia Zespół Publicznych Zakładów
Opieki Zdrowotnej w Olsztynku, która umożliwi zakup szczepionek dla osób po 60 roku
życia zamieszkałych w Gminie Olsztynek. Na ten szczytny cel przeznaczono kwotę 10 800
zł, co pozwoli na zakup szczepionek zgodnie z zapotrzebowaniem z lat ubiegłych.

Ponieważ zbliża się okres jesienno - zimowy, a tym samym zwiększa się zachorowalno-
ść na grypę, wkrótce będziemy zapraszali mieszkańców gminy Olsztynek, którzy ukończy-
li 60 rok życia na bezpłatne szczepienia. Profilaktyka ma na celu zminimalizowanie nega-
tywnych skutków chorób związanych z podeszłym wiekiem, tj. powikłań pogrypowych,
powodujących ograniczenie samodzielności z uwagi na długotrwale pogorszony stan zdro-
wia. Akcja skierowana jest do właśnie tej grupy mieszkańców, ponieważ zdaniem lekarzy,
to właśnie ona jest najbardziej narażona na zachorowania na grypę.

Ukończyłeś 60 lat? BEZPŁATNE szczepie-
nia przeciwko grypie właśnie dla Ciebie!

Z dniem 30 czerwca 2011 r. Pani Janina Panasiuk postanowiła przejść na emerytu-
rę, przekazując swoje obowiązki i bezcenne rady nowemu kierownikowi USC - Pani
Emilii Dumka.

Reaguj, gdy niepełnoletni kupuje alkohol!
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9 sierpnia br. trwała akcja oczyszczania Jeziora
Jemiołowskiego oraz jego strefy przybrzeżnej
wokół olsztyneckiej plaży. Firma  Diveland zajmu-
jąca się na co dzień nurkowaniem z wielkim zaan-
gażowaniem wzięła się do pracy. Po godzinie 11.00
dwóch płetwonurków, uzbrojonych w profesjonalny
sprzęt, rozpoczęło pracę. Dno kąpieliska, a także
jego strefa przybrzeżna została dokładnie, metr po
metrze, wysprzątana z odpadów różnego rodzaju:
butelek, puszek po piwie i innych zanieczyszczeń,
które mogły powodować zagrożenie.

PG

Oczyszczanie Jeziora Jemiołowskiego

WIEŚCI Z MAGISTRATU

Zorganizowany przez Burmistrza Olsztynka konkurs spotkał się z dużym odzewem wśród
mediów. Pomysł na uczczenie poległych żołnierzy znalazł uznanie w środowisku naukowym,
artystycznym. Za PAP o konkursie pisze wiele portali internetowych, m.in. ONET oraz media
lokalne, co niewątpliwie przyczynia się do promocji samego konkursu oraz naszego regionu 
w całym kraju. Liczymy na równie duży odzew wśród artystów. 

Stalag IB Hohenstein pod Olsztynkiem to jeden z największych obozów jenieckich, w którym
splotły się losy aż około 400 000 osób - jeńców polskich, francuskich, radzieckich, belgijskich,
holenderskich, włoskich, czeskich, a nawet Anglików. Niestety w obecnym stanie, miejsce to
trudno odnaleźć, a wiata i głaz z inskrypcją wydaje się formą zbyt skromną by uczcić Ofiary
obozu - około 55 000 Ludzi. Liczymy na to, że koncepcja, która powstanie w wyniku konkursu
będzie swoistym dialogiem człowieka z miejscem gdzie historia poruszy nasze serca i przemówi
do wyobraźni. Może nie zmieni to świata, ale może odmieni człowieka. Regulamin konkursu jest
dostępny na stronie www.bip.olsztynek.pl

Monika Wadowska
Sekretarz Miasta Olsztynek

Konkurs na Opracowanie Koncepcji 
Upamiętnienia Obozu Jenieckiego 

STALAG I B HOHENSTEIN W KRÓLIKOWIE

12 sierpnia br.  Burmistrz Olsztynka podpisał umowę na zagospodarowanie terenu przyzamcza
na park sportu, kultury i rozrywki, w tym budowę kom-
pleksu sportowego, „Moje Boisko – Orlik 2012”.

Wykonawca - Firma „Kaszub” Dariusz Kaszuba 
ul. Rzemieślnicza 3, 83-307 Kiełpino-Leszno - został
wybrany w drodze przetargu. Za wykonanie przedmiotu
umowy wynagrodzenie wyniesie 1.894.200,00 złotych.
Umowa obejmuje, m.in. budowę boiska do piłki nożnej
o wymiarach 30,0m x 62,0m o powierzchni 1860m2,
budowę boiska wielofunkcyjnego o wymiarach 19,1m x
32,1m o powierzchni 613,11m2, ogrodzenie terenu boisk
i piłkochwyty, oświetlenie terenu, chodniki i inne ciągi
komunikacyjne, ciąg pieszo-jezdny, bieżnię okólna 
3-torową oraz bieżnię prostą 6-torową, rozbiegi do
skoku w dal i wzwyż o łącznej powierzchni ok. 1618,65
m2, skocznię do skoku w dal, podium, i inne. 

Szczegółowe warunki są dostępne na stronie bip.olsztynek.pl w zakładce Przetargi - Budowa
Kompleksu Sportowego, Orlik 2012.

PG

Będzie kolejny ORLIK  !!!

INFORMACJA

W związku z postanowieniem Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 sierpnia
2011r. w sprawie zarządzenia wyborów do
Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rze-
czypospolitej Polskiej na dzień 9 października
2011r. (Dz. U. z 2011 r. Nr 162, poz. 978) infor-
muję, że utworzona została zakładka WYBORY
na stronie www.bip.olsztynek.pl, gdzie na bie-
żąco zamieszczane są informacje, zarządzenia 
i obwieszczenia Burmistrza Olsztynka. Ponadto,
podano link do strony Krajowego Biura Wybor-
czego, gdzie znajdują się aktualne przepisy
prawne, wyjaśnienia i wszelkie informacje doty-
czące komitetów i wyborców oraz niezbędne
dane kontaktowe.     

Pełnomocnik ds. wyborów
Monika Wadowska

Rewitalizacja Rynku – Zagospoda-
rowanie Rynku Głównego w Olsztyn-
ku

„Warmia i Mazury zjednoczonej Europy”
Projekt dofinansowany z Europejskiego Funduszu Roz-

woju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Ope-

racyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

Z radością informujemy, iż 10 sierpnia 2011r.
zakończono prowadzenie robót budowlanych 
w ramach realizacji projektu p.n. „Rewitalizacja
Rynku – Zagospodarowanie Rynku Głównego
w Olsztynku” dofinansowanego z Europejskie-
go Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia
i Mazury na lata 2007-2013 (Oś priorytetowa 
4 –Rozwój, restrukturyzacja i rewitalizacja
miast; Działanie 4.2 Rewitalizacja miast).
Całkowita wartość inwestycji wyniosła
2088029,54 zł brutto, wartość dofinansowania –
1408005,48 zł.

Dzięki pozyskanym środkom centrum miasta
zyskało nowy blask. Na powierzchni placu ryn-
kowego oraz parkingu ułożono kostkę granito-
wą, ustawiono 40 nowych ławek oraz 20 donic
przyozdobionych elementami zieleni. Całość
oświetla 25 latarni w stylistyce lat 30-tych oraz
iluminacje typu LED skierowane na elewacje
budynków ratusza, zamku i muzeum oraz na
obrzeża fontann i w ich wnętrzu. Całość wzbo-
gacono również nasadzeniami klonów.

W trakcie realizacji nie obyło się bez prze-
szkód i niespodzianek, z których największą
okazały się fundamenty starego ratusza, stosun-
kowo płytko położone pod powierzchnią stare-
go placu. Znalezisko zmusiło do przeprowadze-
nia badań archeologicznych i uzyskania zmiany
pozwolenia na budowę zgodnie z wytycznymi
Warmińsko – Mazurskiego Wojewódzkiego
Konserwatora Zabytków. Liczne negocjacje 
i konsultacje z konserwatorem pozwoliły na
wypracowanie kompromisu, jakim jest kon-
strukcja fontanny typu DUO, zamiast składa-
jącej się z jednej misy, którą planowano umie-
ścić w centralnej części placu.

Inwestycja zmieniła oblicze centralnej części
Olsztynka, a zrealizowane działania powodują,
że staje się ono miejscem przyjaznym dla tury-
stów i mieszkańców.

Zespół Redakcyjny 
UM w Olsztynku

W dniach od 8 do 10 lipca odbył się pierwszy olsztynecki zlot motocyklowy. Do Ostrowina już
od godziny 12.00 zaczęli zjeżdżać pierwsi uczestnicy. Każdy z nich otrzymał koszulkę zlotową 
i plakietkę, dzięki której mógł się posilić i ugasić pragnienie. Po zaaklimatyzowaniu, zwiedzeniu
okolicy konnym wozem drabiniastym, kąpieli w jeziorze dla ochłody, wszyscy zasiedli do ogniska
integracyjnego. Nie zabrakło tu konkursów, które dostarczyły mnóstwo śmiechu i zabawy. Swoje
siły mogły sprawdzić np. grupy klubowe w przeciąganiu liny. Jak przystało na pierwszy zlot odbył
się chrzest za sprawą deszczu, który pomógł nam lepiej poznać się i  porozmawiać o swoich
pasjach. 

c.d. na str. 9

Wspomnienia z I Zlotu Motocyklistów w Olsztynku
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Urodził się w 1924 roku w War-
szawie. Jego rodzina mieszkała na
ulicy Żytniej w dzielnicy Wola.
Ojciec był policjantem, (zmarł na
służbie w wieku 52 lat). Osieroco-
ne dzieci wychowywała matka.
Mały Zygmunt chodził do szkoły, 
a po lekcjach biegał po różnych
zakątkach Warszawy, lub bawił się
z kolegami. Niestety czasy dzieciń-
stwa szybko minęły. W 1939 roku
wybuchła wojna i pod koniec wrze-
śnia Niemcy , po ciężkich walkach,
zdobyli Warszawę. Nastały bardzo
trudne czasy. W zniszczonej stolicy
brakowało wszystkiego. Rodzina
Jatczaków musiała wyjechać do
krewnych na wieś. Wrócili jesienią
1940 roku. 

Ponura okupacyjna rzeczywisto-
ść nie sprzyjała kształceniu się
młodych Polaków. Niemcy
zamknęli wszystkie szkoły średnie.
Polskim dzieciom pozwolono jedy-
nie na zdobycie wykształcenia na
ograniczonym poziomie podstawo-
wym i zawodowym. Zygmunt kon-
tynuował naukę w gimnazjum
kupieckim na ulicy Chłodnej. Ten
w miarę spokojny czas nauki został
brutalnie przerwany bardzo drama-
tycznym wydarzeniem. W styczniu
1943 roku wpadł w ręce gestapo
podczas łapanki na ulicy Marszał-
kowskiej. Przewieziono go na
Pawiak, a stąd po kilku dniach tra-
fił do obozu koncentracyjnego w
Majdanku koło Lublina. To co
zobaczył przerastało najokrutniej-

sze wyobrażenie o piekle. Wszech-
obecny terror, bicie, poniżanie god-
ności ludzkiej, zorganizowane 
i planowe mordowanie więźniów,
odbierało wszelką nadzieją na ura-
towanie życia. I nagle stał się cud,
po kilku tygodniach więzienia w
obozie, na porannym apelu wyczy-
tano jego nazwisko. Oczekiwał naj-
gorszego, nawet śmierci, gdy po
apelu musiał stawić się w komen-
danturze obozu. Tutaj dowiedział
się, że jest wolny. Z kilkoma inny-
mi szczęśliwcami biegł co tchu do
Lublina. Pod koniec lutego wrócił
cały i zdrowy do Warszawy. Dopie-
ro w domu dowiedział się komu
zawdzięczał ocalenie. Kiedy matka
dostała informację o aresztowaniu
syna, szukała wszelkich sposobów
żeby go uratować. Trafiła do same-
go komendanta głównego granato-
wej policji i ten obiecał pomoc.
Dzięki jego interwencji Zygmunt
został wypuszczony z obozu kon-
centracyjnego.

Te traumatyczne przeżycia
wzmogły przekonanie o konieczno-
ści prowadzenia bezwzględnej
walki z okrutnym okupantem. 
W marcu 1943 roku Zygmunt Jat-
czak wstępuje do Armii Krajowej 
i przyjmuje pseudonim „Ryszard”.
Przechodzi intensywne i bardzo
niebezpieczne szkolenie poza War-
szawą, które daje mu prawo wstępu
do grupy porucznika Janickiego,
pseudonim „Czarny”. Była to
grupa dywersyjna KEDYWU zaj-
mująca się, m.in. likwidacją zdraj-
ców i agentów gestapo. W marcu
1944r. został przeniesiony do grupy
słynnego batalionu „Miotła” wcho-
dzącego w skład zgrupowania
„Radosław”.

Latem 1944 roku czuło się
powiew wolności. Wojska niemiec-
kie były w odwrocie na wszystkich
frontach. Alianci odnosili zwycię-
stwa we Włoszech, Francji i na
Dalekim Wschodzie, a armia
radziecka wkroczyła na ziemie pol-
skie. W Warszawie rosło napięcie,
wszyscy oczekiwali rychłego
wyzwolenia. Tuż przed nadejściem
Rosjan wybuchło powstanie, 
1 sierpnia o godzinie 17.00 (godzi-

na „W”). Niezwykle zacięte walki
trwały 63 dni i zakończyły się
klęską powstania i niemal całkowi-
tym zniszczeniem lewobrzeżnej
Warszawy. Zginęło ponad 200 tys.
ludzi. 

Zygmunt Jatczak brał udział 
w całym powstaniu. Walczył w eli-
tarnym batalionie „Miotła”. Jak na
warunki powstańcze posiadali
dobre uzbrojenie i byli nieźle
wyszkoleni. Młody, dwudziestolet-
ni Zygmunt otrzymał do walki
słynny pistolet maszynowy „Bły-
skawica” produkowany w pod-
ziemnej  „fabryce zbrojeniowej”
Armii Krajowej. Posiadał niemiec-
ki hełm, buty wojskowe i mundur
oraz biało – czerwoną opaskę na
prawym ramieniu. W trakcie walk
był trzykrotnie ranny. Pan Zygmunt
wspomina: „W piątym dniu
Powstania zostałem pierwszy raz
ranny. Staliśmy wówczas na rogu
Okopowej i Żytniej, a Niemcy na
placu Kercelego, prawdopodobnie
na placu były działka przeciwpan-
cerne. Wówczas mój porucznik
rozkazał mi skoczyć na drugą stro-
nę ulicy z meldunkiem, nasz pluton
był rozdzielony po dwóch stronach
ulicy. Szykowałem się, żeby
wyskoczyć z bloku, wyjrzałem 
i spojrzałem w kierunku placu Ker-
celego, i nic, nie strzelają. Teraz -
pomyślałem, wziąłem rozbieg 
i skoczyłem, w tym momencie
pocisk uderzył w drzwi za którymi
stałem. Wyrzuciło mnie jakieś dwa
metry w górę. Jak się ocknąłem,
nie mogłem wstać. Straszny był
kurz i nic nie było widać. Dopiero
dwóch cywilów wyciągnęło mnie,
a ja w prawej ręce miałem wbity
wielki odłamek, byłem pokrwawio-
ny. Sanitariuszki, jak mnie zoba-
czyły, zaczęły ciąć rękaw i się oka-
zało, że ten odłamek zakręcił się 

w swetrze i prawie nic mi nie zro-
bił! Miałem tylko małą dziurkę 
w ramieniu i wielkiego siniaka.
Wyglądało to strasznie - taka wiel-
ka blacha mi z ramienia sterczała, 
a w sumie obyło się na strachu.
Potem byłem ranny 11 sierpnia na
Stawkach, przy magazynach woj-
skowych, trafili mnie wtedy 
w nogę. Miałem jednak cały czas
wiele szczęścia. Właśnie na Staw-
kach nasz batalion został całkowi-
cie rozbity. Zginał wtedy dowódca,
brat „Radosława”, kapitan „Niebo-
ra". Po tej masakrze batalionu roz-
dzielono nas wśród innych jedno-
stek, mnie wcielili do batalionu
„Czata”. Przeszliśmy wówczas na
Stare Miasto”. 

Walczył w obronie Starego Mia-
sta. W tej dzielnicy walki były
szczególnie zacięte. Ostatnie
oddziały powstańcze przeszły
kanałami do Śródmieścia. Przepra-
wa trwała ponad dwie godziny 
i zapisała się w pamięci Zygmunta
jako istny koszmar. Niesamowity
fetor od ścieków i rozkładających
się ciał zabitych, ciemność, ciasno-
ta i płynące fekalia. W tych warun-
kach ludzie tracili zmysły, a słabsi
psychicznie wychodzili studzienka-
mi na powierzchnię i ginęli od kul
hitlerowców. Ich oddział dotarł do
Śródmieścia bez większych strat.
Kiedy wyszli z cuchnących kana-
łów wyglądali jak upiory i śmier-
dzieli potwornie. Mieli problem 
z umyciem się, gdyż woda była
racjonowana. 

Ze wspomnień Zygmunta Jat-
czaka:

„Skierowano nas na Czernia-
ków, gdzie kwaterowaliśmy  może
półtora dnia, kiedy nastąpił atak
Niemców, z Muzeum Narodowego
na Szpital św. Łazarza na Ksią-
żęcej. Oddziały ze Śródmieścia

COŚ Z HISTORIICOŚ Z HISTORII

Zygmunt Jatczak jest jednym z ostatnich bohaterskich żołnierzy 
z czasów Powstania Warszawskiego. Walczył przez 63 dni w najlep-
szych oddziałach powstańczych. Jego męstwo zostało zapisane na
kartach historii, tylko obecni mieszkańcy Olsztynka niewiele wiedzą 
o bohaterskich dokonaniach pana Zygmunta. Nigdy nie zabiegał 
o sławę i popularność, nigdy nie chwalił się swoimi przeżyciami. Żyje
skromnie w swoim małym mieszkaniu w bloku tuż przy rynku i tylko
czasami wraca we wspomnieniach do tamtych, tragicznych wydarzeń.

Walczył przez 63 dni w Powstaniu Warszawskim

Wywiad z panem Zygmuntem został przeprowadzony w jego mieszkaniu

Obraz przedstawia Zygmunta 
Jatczaka z okresu Powstania 
Warszawskiego
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zostały zepchnięte, nas wysłali jako
wsparcie. 13 września nastąpił
desant ludowego wojska na Czer-
niakowie, wtedy też nas odcięli, a
ja zostałem ranny w twarz. Do dziś
mam kulę w prawej dolnej szczęce.
Taka pamiątka. Niemcy nas
wówczas zaskoczyli, to było rano,
cisza taka, zeszliśmy z kolegami 
z posterunku bo przyszła zmiana.
Służba trwała 24 godziny, później
24 godziny odpoczynku. Zeszliśmy
więc z takiej skarpy na Książęcej 
i poszliśmy na drugą stronę ulicy,
na naszą kwaterę pod numerem 7.
Ledwo zdążyliśmy przejść na
druga stronę, gdy rozpętało się pie-
kło, ogień straszny. Niemcy nacie-
rali na nas już ze wszystkich stron.
Kiedy się zorientowaliśmy co się
dzieje, to Niemcy już byli w gru-
zach szpitala i nie mogliśmy za
bardzo się ruszyć. Wówczas nas
zepchnęli, wycofywaliśmy się w
pośpiechu. W czasie tej gwałtownej
wymiany ognia dostałem postrzał
w twarz, biegłem szybko, a ze mnie
krew się lała, czułem, że zaczynam
tracić przytomność. Na szczęście
zajęły się mną sanitariuszki.
Dziewczyny mnie zabandażowały,
ale to był koniec, wszyscy nasi
chłopcy musieli się wycofać na
drugą stronę ulicy. Straciliśmy
nasze pozycje”. 

Największy problem to jedzenie
i broń. Broń zdobywali na Niem-
cach. Trochę pomagały zrzuty.
Alianckie samoloty latały na bar-
dzo dużej wysokości. Dokonywano
zrzutów w ciemno i większość
zasobników wpadała w ręce nie-
mieckie. Żołnierze niemieccy
pokazywali akowcom zdobyczną
angielską broń i głośno wychwalali
amerykańską czekoladę i konser-
wy. Pod koniec powstania pomocy
udzielali Sowieci. Ich małe dwu-
płatowe samoloty zwane kukuru-
żnikami leciały nisko i zrzucały
zasobniki bez spadochronów. Efek-

tem tego były porozbijane skrzy-
nie, pogruchotana broń, często nie-
zdatna do użytku. Sowieci udzielali
pomocy w końcowej fazie powsta-
nia, żeby przedłużyć jego agonię,
zwiększyć straty Armii Krajowej 
i walczącej Warszawy. Cyniczna 
i wredna polityka Stalina miała na
celu wyniszczenie polskiej do
niego opozycji rękoma hitlerow-
ców.

W oblężonej i odciętej od świata
Warszawie brakowało jedzenia 
a nawet wody. Nakarmienie kilku-
set tysięcy ludzi było ogromnym
problemem. Początkowo ludność
cywilna wykorzystywała własne
zapasy, z których dokarmiano też
żołnierzy. W późniejszym czasie
sytuację ratowały zasoby zgroma-
dzone w magazynach zdobytych na
Niemcach. W końcowej fazie
powstania zaopatrzenie w żywność
praktycznie ustało. Większość War-
szawiaków po prostu głodowała.
Pan Zygmunt również doświadczył
tej strasznej plagi. Niejednokrotnie,
walcząc na pierwszej linii, trzeba
było wytrzymać bez jedzenia 
i picia cały dzień. Dopiero nocą

przynoszono jakieś zimne jedzenie
i zwykłą, często śmierdzącą wodę.
Z głodu i zmęczenia powstańcy
padali byle gdzie i natychmiast
zasypiali. Zdarzało się, że śpiących
kamiennym snem żołnierzy zasy-
pywał gruz walącej się kamiennicy.
Ci, którzy zginęli od razu mieli
spokój, najgorszy los czekał ran-
nych. Umierali w okrutnych cier-
pieniach przez kilka dni. Praktycz-
nie nie można było im pomóc,
gdyż brakowało podstawowych
leków i zwykłych opatrunków, 
a nawet czystej wody. Pan Zyg-
munt był trzykrotnie ranny, ale nie-
zbyt groźnie i tylko po ostatniej
ranie pozostał odłamek w szczęce.
Jak sam twierdzi miał niebywałe
szczęście. Zginęło wielu jego kole-
gów, całe miasto obróciło się 
w ruinę, a on wyszedł z tego piekła
bez większych ran, chociaż z okrut-
nie poranioną duszą. Za swoją
heroiczną walkę otrzymał wysokie
oznaczenie - Krzyż Walecznych.
Odznaczenie przyznano na piśmie,
zgodnie z rozkazem, ale krzyża
fizycznie nie otrzymał, gdyż nie
było takiej możliwości. Dopiero w
latach 60 – tych, gdy mieszkał już
w Olsztynku mógł odebrać krzyż,
tylko z orłem bez korony. Komuni-
styczny krzyż (ustanowiony dekre-
tem PKWN w 1944 roku) przyjął,
ale kupił sobie odznaczenie z orłem
w koronie (Krzyż Walecznych usta-
nowiony w 1920r.) i w ten sposób
jest posiadaczem dwóch Krzyży.

Przez wiele dni trwała obrona
Śródmieścia, wreszcie - pod koniec
września - dalsza walka stała się
niemożliwa i podjęto rozmowy 
z Niemcami w sprawie kapitulacji.
Zygmunt Jatczak wspomina: „Czu-
łem się trochę dziwnie, bo gdy
wyszliśmy ze swoich pozycji to
Niemcy stali po drugiej stronie,
parę metrów, tak jakby nigdy nic,
rozmawiali, palili papierosy.
Wówczas taki feldfebel przyszedł 

i mówi „o, chyba teraz to będzie

dobrze, kończymy wojnę, żeby się

wasz generał z naszym dogadał to

by was wzięli do SS i razem poszli-

byśmy na bolszewików". Tego nie
zapomnę! Już tak kombinowali!”. 

Tysiące żołnierzy Armii Krajo-
wej złożyło broń. Jeńców kierowa-
no do obozu przejściowego w Oża-
rowie, stąd do obozów jenieckich
na terenie Rzeszy. Zygmunt Jatczak
trafił do obozu jenieckiego Stalag
X B Sandbostel koło Bremy. Niem-
cy trzymali za drutami tysiące
jeńców różnych narodowości. 
W obozie było bardzo ciężko, ale
wszystkich podtrzymywała nadzie-
ja na szybki koniec wojny. W
lutym 1945 roku Niemcy ewaku-
owali jeńców do nowego obozu. W
mrozie i śniegu musieli przejść pie-
szo dziesiątki kilometrów. Dopiero
w kwietniu tego roku obóz wyzwo-
liły wojska brytyjskie. Nadeszła tak
bardzo upragniona wolność. Nie-
stety Zygmunt Jatczak, podobnie
jak tysiąc innych Polaków, nie
mógł spokojnie wrócić do Polski,
do rodziny. Obawa przed komuni-
stami i nowym więzieniem zmusiły
wielu polskich żołnierzy do pozo-
stania na Zachodzie. Przyjechał do
Polski dopiero na początku lat 60 –
tych i zamieszkał w Olsztynku. 

Bogumił Kuźniewski

Pan Zygmunt jest posiadaczem
dwóch Krzyży Walecznych

Rzeźba przedstawiająca małego
powstańca

ul. Krótka 2, (ul. Warszawska naprzeciwko kina Grunwald)

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, Kom
pute

ry
 i 

RTV - 
Serw

is

reklama



Strona 8 ALBO  7 (183) sierpień 2011

Pierwszym krokiem jest dobry pomysł.
Kolejnym znalezienie funduszy na jego reali-
zację, co zazwyczaj wydaje się szalenie trud-
ne. Wystarczy jednak poszperać trochę 
w Internecie, żeby dowiedzieć się, że jest
sporo instytucji, które finansują najciekawsze
pomysły.

Tak się składa, że najczęściej brak informa-
cji jest głównym sprawcą zaniechania przy
realizacji naszych pomysłów. Obawiamy się
napotkania trudności przy wypełnianiu wnio-
sków, które w rzeczywistości przypominają
bardziej ankiety, zawierające pytania otwarte,
na które trzeba udzielić, prostych i rzeczo-
wych wypowiedzi. Naturalnie, trzeba też
wykazać pewne efekty, które będą skutkiem
podjętych działań, bo nikomu nie zależy na
wyrzucaniu pieniędzy w błoto. Dlatego nasz
pomysł powinien być dobrze przemyślany,
obejmujący swoim zasięgiem obszar, z które-
go możemy wycisnąć jak najwięcej korzyści.

Miałem okazję w tym roku starać się 
o dofinansowanie inicjatywy, w ramach której
chcieliśmy zorganizować szkolenia, warsztaty
oraz różnego rodzaju wydarzenia z Młodzie-
żową Radą w Olsztynku. Niestety, choć otrzy-
maliśmy rekomendację dyrektora lokalnego
oddziału BZ WBK, dotacji nie dostaliśmy, ale
57 organizacji otrzymało! Nasz pomysł nie
musiał być zły, po prostu były lepsze projekty
od naszego, a pula funduszy była ograniczo-
na.

Staraliśmy się o dofinansowanie w ramach
programu grantowego Fundacji Banku
Zachodniego WBK. Fundacja prowadzi dwa
programy, mianowicie Bank Dziecięcych
Uśmiechów (BDU) oraz Bank Ambitnej Mło-
dzieży (BAM). Z pierwszego programu
można pozyskać do 10 tys. zł, z drugiego
nawet do 15 tys.

Program BUD stworzono z myślą o insty-
tucjach i organizacjach społecznych pracu-
jących na co dzień z dziećmi z rodzin dys-
funkcyjnych lub w trudnej sytuacji material-
nej. Głównym celem jest wskazanie młodym
ludziom pozytywnych wzorców, uczenie dzie-
ci wrażliwości społecznej, aktywności obywa-
telskiej, odpowiedzialności za siebie, za
innych, za swoją Ojczyznę (przyp. aut.).
Beneficjatami projektów  mogą być osoby do
18 roku życia. Dofinansowanie można pozy-
skać na organizację lub finansowanie kursów
(językowych, muzycznych, artystycznych
itp.), wycieczki edukacyjne (do 3 dni), organi-
zację świąt narodowych, udział w konkursach
i warsztatach, szkolenia z zakresu bezpiecze-
ństwa dzieci, konsultacje ze specjalistami,
logopedami itp. O dotacje ubiegać się mogą
organizacje pozarządowe, świetlice środowi-
skowe, urzędy gminne, szkoły, Rodzinne
Domy Dziecka. Nabór wniosków w ramach
III edycji trwa od 19 września do 14 paździer-
nika 2011r.

W przypadku BAM jest trochę inaczej.
Głównym celem tego projektu jest uświado-
mienie młodym ludziom, że od wykształcenia,

inicjatyw, aktywności i działalności społecz-
nej zależy nie tylko ich własna przyszłość, ale
także przyszłość lokalnego środowiska, naro-
du, państwa polskiego (przyp. aut.). Instytucja
wspiera inicjatywy w ramach trzech głównych
zagadnień: Rozwój i edukacja, Aktywność
gospodarcza, obywatelska, społeczna oraz
Kultura, historia i dziedzictwo narodowe.
Beneficjentami w ramach tego projektu mogą
być osoby między 13, a 26 rokiem życia.
Dofinansowanie można pozyskać, w zależno-
ści od wybranego zagadnienia, na organizację
warsztatów, szkoleń, kursów, stypendia
naukowe i programy stypendialne, organiza-
cję debat, spotkań, koncerty, wystawy, gry
terenowe, inscenizacje i rekonstrukcje histo-
ryczne, tworzenie szkolnych izb pamięci upa-
miętniających bohaterów naszych czasów,
konkursy historyczne oraz wiele innych.
Nabór wniosków, w tym konkursie trwa od 
1 do 25 września.

Procedura składania wniosków jest bardzo
prosta. Wypełnia się specjalnie stworzoną
aplikację internetową, w której opisuje się
działania, ich promocję, oczekiwane efekty
itp. Najbardziej czasochłonny jest budżet, 
w którym trzeba wykazać na co będą potrzeb-
na nam środki oraz harmonogram, w którym
należy wypisać wszystkie podejmowane dzia-
łania. Przed wypełnieniem aplikacji powinni-
śmy skontaktować się z dyrektorem najbliż-
szego oddziału BZ WBK, w celu poinformo-
wani go o zamiarze złożenia wniosku i zapo-
znania go z organizacją i planowaną inicjaty-
wą.

Ostatnim krokiem jest dostarczenie odpo-
wiednich dokumentów, czyli statutu, odpisu 
z KRS, czy innych, niezbędnych do potwier-
dzenia naszej wiarygodności.

Wbrew pozorom nie jest to takie trudne,
choć zajmuje trochę czasu. Zachęcam do
realizowania swoich pomysłów i angażowania
przy tym innych organizacji. W Olsztynku
mamy 43 organizację pozarządowe i wiele
instytucji pracujących z młodzieżą. Za środki
w ramach obu programów można zrealizować
wiele ciekawych działań mogących ukierun-
kować wiele osób, od których pewnego dnia
może dużo zależeć. Chociaż nie posiadam
bogatego doświadczenia w tej dziedzinie, to
jednak służę pomocą przy wypełnianiu wnio-
sku i nie tylko.

Postaram się od czasu do czasu informo-
wać o możliwościach pozyskania środków
finansowych z różnych źródeł na tzw. miękkie
projekty. Zachęcam również Państwa do dzie-
lenia się swoimi doświadczeniami oraz wie-
dzą w tym zakresie na łamach naszej gazety.
Liczę, że urodzi się kilka ciekawych projek-
tów, które będziemy mieli przyjemność obser-
wować i być może uczestniczyć w niektórych
działaniach. Więcej informacji na temat opi-
sanych programów można odnaleźć na stro-
nie: http://bdu.bzwbk.pl/

Robert Waraksa

Skąd brać na to pieniądze?
Chciałbym zwrócić uwagę na problem szukania źródeł finansowania naszych pomysłów

i różnego rodzaju inicjatyw. Od jakiegoś czasu śledzę informacje o programach granto-
wych oraz fundacjach, które dofinansowują ciekawe działania. 

MGOK w Olsztynku

ul. Chopina 29

tel. 89 519 22 01

& KOŁO RZEŹBIARSKIE

& KOŁO PLASTYCZNE

„DEKORATORNIA”

& ZAJĘCIA TEATRALNE
&WARSZTATY PLASTYCZNE

DLA DZIECI

Zapraszamy do 

Domu Kultury

& STUDIO WOKALNE PANI MARII
& RYTMIKA I TANIEC 

DLA DZIECI
& ZESPOŁY MUZYCZNE

& SZKÓŁKA PERKUSYJNA

& SZKOŁA GRY NA GITARZE

& CHÓR „PRO FAMILIA CANTA”

& SZKOŁA SALSY
& AEROBIK, JOGA, FITNESS
& TANIEC TOWARZYSKI
& TANIEC NOWOCZESNY
& SZKOŁA CHEERLEADEREK

OFERUJEMY!

PROPONUJEMY!

ZACHĘCAMY!

NAMAWIAMY!

ZAPRASZAMY!

ZAPISUJEMY!
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W słoneczną sobotę, w samo
południe, w wigwałdzkim kościele,
rozpoczęła się od uroczysta msza
święta w intencji motocyklistów.
Ksiądz poświęcił kaski i maszyny, a
na pamiątkę każdy otrzymał okolicz-
nościowy breloczek. Po mszy udali-
śmy się zwiedzać Skansen. W ten
dzień Burmistrz Olsztynka pozwolił
zakłócić spokój miasteczka rykiem
silników, strzelaniem z wydechów
oraz tzw. paleniem gumy. Parada
ulicami miasta pokazała  w pełnej
krasie motocyklistów oraz ich stalo-
we rumaki. Trzeba przyznać, że było
to szerokie spektrum od starego M72
z koszem, po piękne nowoczesne
maszyny. W mieście zrobiło się
czarno od skór i kasków. Siodełka
zajęli ludzie w różnym wieku,
różnych zawodów czy płci. W tym
dniu serce miasta biło czterotakto-
wym rytmem silników motocyklo-

wych. Wszyscy wielbiciele zapachu
spalin byli tego dnia zadowoleni, że
zostali zaproszeni do Olsztynka,
tym bardziej, że organizatorzy prze-
widzieli konkursy z interesującymi
nagrodami. Burmistrz natomiast
zapewnił dla wszystkich „zlotowi-
czów” grochówkę.

Po powrocie do bazy chętni mogli
udać się autokarem na koncert
,,Braci”. Na zlotowisku zaś, do
późnych godzin nocnych, pod piwko
i grilowaną kiełbasę przygrywała
kapela ,,The Doorsh”. Nie zabrakło
śpiewu, tańca i tradycyjnych
obrzędów motocyklistów, dla nie-
których gorszących, innym sprawia-
jących wielką frajdę, a jakich  -
dowie się ten, kto zjawi się na
naszym zlocie za rok

W niedzielę,  koło południa,
motocykliści zaczęli rozjeżdżać się
do domów, a nam pozostało tylko

wspomnienie super zabawy. Spotka-
nie takie było możliwe dzięki pomo-
cy sponsorów: Urzędu Miejskiego 
w Olsztynku, JARO- Stawiguda,
TECHMARK- Alicja Książek, Flesz
Studio, BS Olsztynek, Auto- Części
S.C. ul. Akacjowa, OCMB Technika
Grzewcza Olsztyn, INS-BUD
Zakład Usługowo Budowlany, Ter-
mEko Sp. z o.o., Komuda Transport,
Stacja Paliw Gąsiorowski, Top Mar-
ket. Oprócz ufundowania cennych
nagród ich celem było zachęcenie
,,motomaniaków’’ do odwiedzania
Olsztynka i spędzania tu mile czasu.
Olsztynecki zlot można zaliczyć
zdecydowanie do udanych, nie
zawiodła ani frekwencja przyjezd-
nych motocyklistów ani pogoda. 
W sumie przybyło około 100 osób,
jak na pierwszy, nieoficjalny zlot to
bardzo dobry wynik. W paradzie
uczestniczyło około 150 motocykli.
Niektórzy, aby zawitać do nas prze-
byli ponad 200 km. Żaden z uczest-
ników, nie ma chyba wątpliwości, że

za rok takie spotkanie trzeba
powtórzyć. 

Na organizowaniu zlotu nie skoń-
czyło się, nasza grupa wybrała się
tydzień później na wyjazd, oczywi-
ście motocyklami, na letnią trasę
koncertową RMF FM do Krynicy
Morskiej na koncert IRY i Lady
Pank, do Jantaru na plażę i przepra-
wę promem z Mikoszewa do Gdań-
ska. 

Tak liczną grupą,  na pięknych
maszynach, wzbudzaliśmy duże
zainteresowanie i podziw. Potrafimy
nie tylko samotnie jeździć po Olsz-
tynku, ale w grupie zwiedzać piękne
zakątki naszego kraju i świetnie się
przy tym bawić. Mamy już plany na
kolejne wyprawy,  zapraszamy więc
wszystkich motocyklistów z Olsz-
tynka i okolic do wspólnych wyjaz-
dów. 

Jednoczmy się, bo przecież to my
sami tworzymy klimat udanej zaba-
wy.                                                

Motocykliści z Olsztynka

Wspomnienia z I Zlotu Motocyklistów w Olsztynku
c.d. z 5 str.

Dawniej odpowiednikiem polskich dożynek był mazurski plon. Był to
czas, który oznaczał zakończenie ciężkiej pracy podczas żniw. Żniwa były
niezwykle ważnym wydarzeniem w życiu ludności wiejskiej, ponieważ
wiązały się z zapewnieniem sobie bytu. W ówczesnych czasach skrupulat-

nie pielęgnowano tradycję, ponieważ wierzono, że jej
przestrzeganie będzie chronić przed nieurodza-

jem. Narzędzia, którymi żęto zboże były
wcześniej poświęcone. Czynności wyko-

nywane podczas żniw były silnie powią-
zane z religią, gdyż pierwsze kłosy bło-
gosławiono znakiem krzyża, pierwsze
snopy układano na krzyż, a podczas prac
na polu śpiewano pieśni o treściach reli-
gijnych. Do żniw czyniono wielkie przy-
gotowania. Przygotowywano jedzenie,
które spożywano na polu, aby nie tracić
czasu. Do pracy w polu wychodzono 
w czystych, lnianych ubraniach.
Mężczyźni nakrywali głowy kapelusza-
mi, a kobiety chustkami, dziewczęta

zaś ozdabiały głowy kwiatami. Na
zakończenie prac żniwiarze zosta-

wiali na polu tzw. babę lub pępek,
czyli ostatnią kępkę zboża,

którą wiązano trzykrotnie
powrósłem i stawiano 

w rogu pola. Unikały

tego czynu zbieraczki, dla których była to zła wróżba. 
Zwieńczeniem trudu podczas żniw była wesoła uroczystość niegdyś

znana jako plon, dzisiaj nazywana dożynkami. Pochodzenie nazwy plon
związane było z wieńcem lub bukietem robionym z kłosów zboża. Z najład-
niejszych kłosów zboża pleciono wieniec żniwiarski w kształcie korony,
przyozdabiając go kwiatami i różnokolorowymi wstążkami, następnie wie-
niec przejmował przodownik i na czele gromady żeńców ruszał do domu
gospodarza. Wieniec wręczano gospodarzowi, który zawieszał go na belce
u powały chałupy. Uroczystościom towarzyszyło wiele zwyczajów, w tym
oblewanie przez dzieczyny wodą żniwiarzy wracających z pola. Te, którym
nie było dane zbiec, wrzucane były do stawu, jeziora lub obficie oblewano
je wodą ze studni. Parobek, który pojął dziewczę, mógł ją dowoli wycało-
wać. Był to dobry znak dla dziewcząt, ponieważ im bardziej były oblane 
i obcałowane tym bardziej mogły spodziewać się zamążpójścia w przy-
szłym roku.

Po wyczerpaniu sił i obfitym zmoczeniu wodą gospodyni zapraszała żni-
wiarzy na wieczerzę. Stoły były suto zastawione rybami, serem, szynkami,
kiełbasami, jajecznicą, kaszą z miodem i kluskami z makiem. Zazwyczaj po
wieczerzy odbywała się zabawa z kapelą, która kończyła się o poranku.
Gospodarz tańczył ze wszystkimi żniwiarkami, poczynając od przodowni-
cy.

Na przełomie XIX i XX wieku zwyczaj dożynkowy zaczął zanikać.
Przyczynił się do tego proces germanizacji bogatej części społeczeństwa
oraz dworów, które dawniej kultywowały piękne zwyczaje.

Opracowanie na podstawie książki „Warmiacy i Mazurzy” Towarzystwo Przyjaciół
Olsztynka. Olsztynek 2002, Rozdział „Wierzenia i zwyczaje” Kuźniewski B., Żebrowska H. 

Dożynki dawniej na Warmii i Mazurach

Plon
Plon niesiem, plon,
ze wszystkich stron.
Krążylim, krążylim,
już żytka dożelim;
dożeła dzieweczka
w upale słoneczka
Plon niesiem, plon.

Plon niesiem, plon,
ze wszystkich stron.
Dożął już młodzieniec,
z kłosów uwił wieniec.
Niesiem, go, żniwiarze,
swemu państwu w darze.
Plon niesiem, plon. 
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14 sierpnia w Olsztynku, już po raz drugi, 
w scenerii skansenowskich chałup i mazurskiej
przyrody miało miejsce „Regionalne Święto
Ziół”. Impreza ta, będąca nową odsłoną organi-
zowanego wcześniej „Jarmarku Pszczelarskie-
go”, w swym założeniu nawiązuje do obchodzo-
nego w Polsce Święta Matki Boskiej Zielnej 
i zachęca do kultywowania polskiej tradycji
mającej korzenie w kulturze ludowej.

Piękną rzeczą w tradycji ludowej jest to, że
tak bardzo wiąże się z tym, co wydaje nam się
oczywiste – z ziemią, ze zmiennością pór roku.
Ludowe święta były zwykle wyrazem dzięko-
wania Bogu za dary, które otrzymujemy od
natury i błogosławieństwo w pracy . Podobnie
jest ze Świętem Matki Boskiej Zielnej. Jego
istotą było i jest do dziś składanie hołdu i darów
z plonów ziemi  Matce Boskiej w dniu religijne-
go święta – Wniebowzięcia Najświętszej Maryi
Panny.

Świętowanie w olsztyneckim Skansenie roz-
poczęło się uroczystą Mszą Świętą w zabytko-
wym kościółku. Podczas nabożeństwa poświę-
cono wianki i bukiety, które można było wła-
snoręcznie wykonać z przygotowanych wcze-
śniej ziół, kwiatów i zbóż.

Śladem polskiej tradycji, w której ważne

kościelne święta były szczególnie podkreślane
odpustami czy kiermasami, na olsztyneckim
Święcie Ziół nie zabrakło straganów z ręko-
dzielnictwem, kulinariami, miodami  oraz,
oczywiście, ziołami. Przechodząc przez ziołową
bramę można było dotknąć, powąchać i poznać
nazwy tych aromatycznych roślin.

Jedną z charakterystycznych cech kultury
ludowej było przenikanie się sfery sacrum 
(świętej) i profanum (świeckiej).
Zielne bukiety poświęcone 
w kościele w dniu Matki Boskiej
Zielnej posiadały moc magiczną i
ochronną. Równocześnie wykorzy-
stywano właściwości lecznicze ziół. 

Podczas „Regionalnego Święta
Ziół” w Olsztynku można było
zgłębić wiedzę na temat ziół i  ich
magicznego zastosowania oglądając
prezentacje multimedialne, pokazy
barwienia tkanin metodami natural-
nymi, słuchając prelekcji czy
uczestnicząc w warsztatach i kon-
kursach rodzinnych. Przechadzając
się, można było spotkać znachora 
i zasięgnąć jego porady. Najmłod-
szych gości Muzeum zaproszono na

SKANSEN PEŁEN ŻYCIA

Tradycja, dziękczynienie i świętowanie

„Regionalne Święto Ziół”

bajkowe spotkanie z ziołami,  malowania ich na
szkle, do zdobienia tkanin metodą stempelkową
i wykonywania świec z węzy.

Przez cały czas też imprezie towarzyszyły
występy artystyczne – dzieci bawiła aktorka
Teatru Lalek w Olsztynie – Hanna Banasiak a
dla starszych zagrały renomowane zespoły fol-
kowe - „Caci Vorba” i „Ruch” oraz Zespół Pie-
śni i Tańca Jedwabno.

Wiele mówi się o zanikaniu polskich tradycji
i ekspansji obcych zwyczajów w naszym kraju.
Tym bardziej cieszy fakt, że Święto Ziół organi-
zowane w naszym muzeum staje się coraz popu-
larniejsze. Tym samym Skansen realizuje swoją
misję kulturalną i społeczną, nie pozwalając na
zanikanie pięknych, ludowych świąt i obycza-
jów.

Marta Żebrowska
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Przemoc domowa jest zjawiskiem, które doty-
ka wielu ludzi. Osoby, które raz doświadczyły
przemocy ze strony swojego partnera, praw-
dopodobnie doświadczą jej ponownie. Gdy pode-
jrzewasz, że twoja przyjaciółka/przyjaciel lub
osoba z rodziny doświadcza przemocy, możesz
pomóc. Oto co możesz zrobić dla tych osób.

Daj do zrozumienia jej lub jemu, że
niepokoisz się o ich bezpieczeństwo. Rozmaw-
iaj.

Postaraj się potwierdzić swoje przypuszczenia
i pomóż rozpoz-

nać objawy przemocy. Powiedz, że widzisz co
się dzieje i chcesz pomóc. Pomóż im zrozumieć,
że to co ich spotyka nie jest normalne, i że
zasługują na zdrowy, wolny od przemocy
związek.

Przekonaj ich, że znajdują się w bardzo
trudnej i niebezpiecznej sytuacji. 

Spróbuj uświadomić swojemu przyjacielowi
/przyjaciółce lub osobie z rodziny, że przemoc to
nie ich wina. Zapewnij, że nie są sami z tym
problemem, i że istnieje możliwość skorzystania
z pomocy i wsparcia.

Udziel wsparcia. 
Wysłuchaj i pamiętaj, że tej osobie może

być bardzo trudno mówić o swoich prob-
lemach. Daj do zrozumienia, że jesteś

blisko i możesz pomóc. Osoby doświad-
czające przemocy potrzebują kogoś kto
wysłucha i, przede wszystkim, uwierzy
im.

Nie osądzaj. 
Uszanuj ich decyzję. Jest wiele

powodów dla których osoby doświadcza-
jące przemocy decydują się na pozostanie
w związku. Ona/on może jeszcze wiele

razy rozstawać się, a później wracać do
swojego partnera. Nie krytykuj tych decyzji 

i nie próbuj osądzać, ponieważ możesz stracić

ich zaufanie. Twoje wsparcie będzie im nadal
potrzebne.

Zachęć ich do wychodzenia z domu 
i spędzania więcej czasu z przyjaciółmi i rodz-
iną.

Jeśli zdecydują się zakończyć związek, nie
przestawaj okazywać wsparcia. 

Nawet jeśli w tym związku była przemoc, to
osoby te wciąż mogą czuć się osamotnione. Będą
potrzebowali trochę czasu aby przyzwyczaić się
do nowej sytuacji i konieczne będzie udzielenie
wsparcia w tym okresie.

Zachęcaj do porozmawiania o problemie 
z osobami, które mogą udzielić specjalisty-
cznych porad, np. psychologa lub doświadc-
zonego terapeuty. Tylko profesjonalni doradcy
mogą udzielić koniecznej pomocy osobie
doświadczającej przemocy. W Miejskim Ośrod-
ku Pomocy Społecznej w Olsztynku  przy ul.
Świerczewskiego 19 otrzymasz informacje, w
których  miejscach  w najbliższym otoczeniu
można otrzymać specjalistyczną pomoc. 

Pamiętaj, że nie możesz ich „uratować”. 
Nawet jeśli ciężko jest patrzeć na cierpienie

osoby na której ci zależy, to ostatecznie tylko
osoba, która doświadcza przemocy może zadecy-
dować, że chce coś z tym zrobić. Ważne jest aby
udzielać wsparcia i starać się zapobiec sytuacjom
stosowania przemocy.

Na  podstawie dostępnych materiałów przygo-
towała Ewa Szerszeniewska

Każdy z Nas może pomóc znajomej osobie,
która doświadcza przemocy

Szanowni czytelnicy, zapraszam do współpracy z naszą lokalną
gazetą. Jeśli macie Państwo nurtujące, ciekawe tematy, nasi redak-
torzy chętnie się nimi zajmą. Piszcie na adres alboolsztynek@wp.pl 

„ALBO” możecie kupić co miesiąc, w punktach sprzedaży gazety:

Sklep SHP nr 1 (ul. Świerczewskiego 2), Sklep SHP nr 6
(ul. Kamienna 4), Sklep SHP nr 8 (ul. Akacjowa 8), Sklep SHP 
nr 15 (ul. Mrongowiusza 30), Zielony Market (ul. Daszyńskiego 3A),
Sklep L. Dzianachowski (ul. Warszawska 4), Leader Express
(ul. Kościuszki 4), Top Market P. Słodownik (ul. Warszawska), 
Sklep P. Bartkiewicz (ul. 22 lipca 13), Sklep P. Kopeć (ul. Leśna 22),
Sklep RTV Z. Wyszkowski (ul. Warszawska 8), Sklep B. Minakowski
(ul. Władysława Jagiełły 18), Kiosk „Ruchu” Z. Nyga (ul. Warszawska
/przy Kinie), Kiosk „Ruchu” (ul. Daszyńskiego), Kiosk „Ruchu” 
G. Nowikiewicz (ul. Jana Pawła II 19), Kiosk „Polpras” M. Sułkowska
(ul. Chopina 1B), Biblioteka Miejska (ul. Ratusz 1), Sklep w Pawłowie,
Sklep w Królikowie, Sklep w Elgnówku.

red. nacz.

TO TWOJE

SPRAWY!
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Podstępne zioło ze skansenu
Z pozoru niewinne olsztyneckie święto ziół będzie miało dalsze konse-

kwencje, i to na drodze sądowej. Okazuje się, że na stoiskach pośród bazylii,
liści laurowych, majeranku, kminku można było znaleźć także inne, mocniej-
sze ziółka. Kilku zielarzy oferowało, m.in. konopie indyjskie. Wśród specja-
łów dostępnych na stoiskach znalazł się także kompot oraz inny specyfik odu-
rzający o nieustalonej jeszcze nazwie. 

Sprawę prowadzi wydział do walki z narkobiznesem. Niepokój wzbudziły
dziwnie zachowujące się osoby. Jak się okazało, objawy nastąpiły po tzw.
degustacji ziółek. - Prawdopodobnie chodzi o wywar z grzybów nieznanego
jeszcze gatunku. Być może to nieznana receptura ludowa – wyjaśnia doktor
Albin Krogulski.

Przesłuchiwani zielarze zapewniają, że zaszło nieporozumienie. - To były
zwykłe zioła, które kupiłem w hurtowni. Gdybym wiedział, że to narkotyki,
na pewno tak tanio bym ich nie sprzedawał – tłumaczył jeden z kupców.

Jednak niektórzy twierdzą, że święto było nadzwyczaj udane i powinno
być rozwijane właśnie tym kierunku. - Gdyby zielarze oferowali więcej ziół

odurzających opracowanych przez medycynę ludową, Skansen mógłby
zyskać na znaczeniu nie tylko w kraju ale także w Europie – uważa Kamil
Ostoja, zwolennik legalizacji marihuany. - Rozmawiałem z kilkoma zagra-
nicznymi dostawcami i producentami, m.in. z Holandii. Wyrazili duże zainte-
resowanie uczestnictwem w takich targach i sprzedażą własnego towaru.

Nieudany plener artystyczny
Ponad dwadzieścia prac malarskich wykonanych przez studentów bio-

rących udział w plenerze malarskim w Olsztynku nigdy nie ujrzy światła
dziennego. Na wystawie poplenerowej przedstawiono jedynie te obrazy, które
zatwierdziła specjalna miejska komisja. Przedstawiały głównie pejzaże. - Nie-
stety poziom artystyczny wielu prac był na tyle niski, że część dzieł wycofali-
śmy z wystawy – wyjaśnia rzeczniczka Ratusza.

Jak nieoficjalnie się dowiedzieliśmy, zakwestionowane prace przedstawia-
ły głównie włodarzy miasta. Portrety samorządowców były malowane przez
kilka dni, jednak efekt nie był według nich wystarczający. - Po prostu studen-
ci mają jeszcze problemy z malowaniem portretów i postaci ludzkich. Dlatego
nie chcieliśmy tych dzieł pokazywać publiczności – wyjaśnia Krystyna Fikus,
opiekunka grupy artystycznej.

Część studentów przemalowało swoje dzieła. Niektórzy są jednak oburze-
ni. - Gdy ukończyłem obrazy, wówczas dwóch pracowników ratusza zasuge-
rowało, żeby poprawić portrety przedstawiające władze miasta. Miałem upię-
kszyć postacie, odmłodzić i odchudzić. Nie zgodziłem się i wtedy usłyszałem,
że obrazy zostaną zarekwirowane – żali się anonimowo jeden z uczestników
pleneru.

Władze zapewniają, że nie schowały żadnych obrazów. Jednak nie umiano
nam powiedzieć gdzie płótna znajdują się obecnie. 

Dożynki jeszcze bardziej uroczyste
W tym roku 4 września czekają nas wyjątkowo duże atrakcje. Na dożyn-

kach w Olsztynku będą gwiazdy muzyki ludowej, kiermasz i konkursy. Zwie-
ńczeniem imprezy będzie odsłonięcie popiersia byłego I sekretarza PZPR
Edwarda Gierka, który wiele lat temu zmodernizował polską wieś. - Można
powiedzieć, że był on prekursorem programów unijnych dla obszarów wiej-
skich – wyjaśnia Eugeniusz Pokrzywa, organizator imprezy. 

Na Dożynkach będzie też okazja wygrania nagrody. Każdy, kto przyjdzie
na uroczystość w słomianym kapeluszu weźmie udział w losowaniu zestawu
kina domowego oraz laptopów.

Sprzedam

l Mieszkanie w Olsztynku przy ul.
Kolejowej. 62,5 m2 (3 pokoje, II
piętro) - 160 tys. zł.  Tel. 606-99-68-99

l Działki budowlane (1535 m2, 1176
m 2) przy drodze Olsztynek -
Jemiołowo (300 m za wałem), uzbro-
jone. Tel. 606-99-68-99

l VW Sharan 1,9 TDI, rok prod.
2001, przebieg 147 tys. Kolor grana-
towy. Cena do uzgodnienia. Tel. 510-
041-449

Bezpłatne ogłoszenia drobne
przyjmowane są w biurze redakcji 

(MGOK w Olsztynku, 
ul. Chopina 29, w godz. 8.00-18.00)

Ogłoszenia 
drobne

Ta forma aktywności przynosi korzyści całemu
społeczeństwu i buduje więzi między jego człon-
kami. Jest to również okazja do zdobycia nowych
doświadczeń, umiejętności i poznania ciekawych
ludzi, ale także odwiedzenia ciekawych miejsc.
Wolontariat może przybierać rozmaite formy, od
pomocy w instytucjach, czy organizacjach charyta-
tywnych, po pomoc przy imprezach masowych, od
pomocy na miejscu, po pomoc za granicą.

Jakiś czas temu otrzymałem informację o cieka-
wej inicjatywie, pośrednio związanej właśnie z
Europejskim Rokiem Wolontariatu. Otóż Centrum
Wolontariatu przy Stowarzyszeniu „Partnerstwo
Sztuk” w Gołdapi zachęca i zaprasza do zorgani-
zowania w każdej miejscowości w Polsce sztafety,
która miałaby się rozpocząć  11.11.11 o godz.
11:11. Uczestnikami sztafety mieliby być przedsta-
wiciele władz lokalnych, instytucji, organizacji

pozarządowych i przede wszystkim wolontariusze.
Celem sztafety jest promocja wolontariatu, jako
nowoczesnej formy patriotyzmu. To także hołd dla
osób, które pracując społecznie pomagają innym.

Chodzi o to, aby razem pobiegli: wolontariusz,
burmistrz, lekarz, nauczyciel, policjant, osoba nie-
pełnosprawna i każdy kto chciałby uczcić ten
dzień właśnie w taki sposób. Nie chodzi tu o rywa-
lizację, ale o radość z bycia razem. Organizatorzy
proponują, aby pałeczkę zastąpić biało-czerwonym
sercem.

Nawiązałem już odpowiedni kontakt z organi-
zatorami i myślę, że Olsztynek również będzie
uczestniczył w tej ciekawej inicjatywie. Zachęcam
do uczestniczenia w wydarzeniu, a każdego kto
chciałby pomóc przy organizacji imprezy proszę 
o kontakt: r_waraksa@wp.pl.

Robert Waraksa

Europejski Rok Wolontariatu
Z początkiem 2011r. rozpoczęły się obchody Europejskiego Roku Wolontariatu propagującego

aktywność obywatelską. Jest to kampania uświadamiania społeczeństwu znaczenia działań wolon-
tariuszy oraz wyzwań stojących przed wolontariatem. Głównym założeniem tej inicjatywy jest
zachęcenie społeczeństwa do większego zaangażowania w pracę społeczną.



ALBO  7 (183) sierpień 2011 Strona 13



Strona 14 ALBO  7 (183) sierpień 2011

To oczywiście Władysław
Broniewski i kolejny znak nieuch-
wytności poezji. Brak granic – oto
poezja, można by rzec. Ostatnio
porządkowałam szuflady i szafki.
Cały dzień przeglądania stosów
papierów i odwieczne pytanie:
zostawić czy wyrzucić? Stare
zeszyty z liceum? Co one jeszcze
tu robią? Zaczerwieniłam się, gdy
otworzyłam taki zniszczony ze
zdjęciem Baczyńskiego na pier-
wszej stronie i rysunkiem
Akademii Teatralnej na ostatniej.
Podpisy mojej przyjaciółki Ewy.
Co my robiłyśmy na lekcjach?
Wymyślałyśmy tematy na wiersze.
Właściwe to Ewa wymyślała, a ja
próbowałam zmierzyć się z
wewnętrznym słowotokiem.
Pisałam na matematyce i chemii.
Zdarzało mi się także pisać na
WOS – ie. Wierzyłam, że mój
nauczyciel, pan Tomek Kurs mi to
wybaczy. Teraz zachęcam jednak
do skupiania uwagi na lekcji!
Później wiersz przechodził z ławki
do ławki. Zostawał poddany ostrej
krytyce. Po czterdziestu pięciu
minutach, szczęśliwa wychodziłam
na przerwę z nowym dziełem w
plecaku. 

Otwieram zeszyt. 7 marca
2002r. Sama data przyprawia mnie
o gęsią skórkę. To tak się mierzy
czas! Wspomnieniami! Krótka
pamiętnikowa notka. Za oknem
słońce. Już niedługo wakacje!
Obok Ewa dzielnie przepisuje
temat lekcji. Może dzisiaj wreszcie
się pogodzimy? Mam już dość
tego milczenia. Pod spodem
naskrobany jakiś wiersz. Nie
pamiętam go zupełnie! Czytać
dalej czy porwać? No dobra! 

Jesteś mi życie

cudnym marzeniem

kropelką rosy

pierwszym odkryciem.

Jesteś nadzieją

piorunem

złudą

wschodem słońca

zachodem.

Jesteś wielką tajemnicą

plamą

gamą

Jesteś drogą niepoznaną.

Przy ostatniej zwrotce mam
ochotę rzucić zeszytem o ścianę.
To na pewno ja pisałam? Teraz
ujęłabym to inaczej! Więcej
metafor! A gdzie porównania?
Przychodzi czas na podjęcie
decyzji. Wyrzucić zeszyt czy
zostawić? Zostawiam. Wiersze tez
zostawiam. Mimo wszystko,
jestem do nich przywiązana. Poez-
ja ma być zapisem myśli, stanu
duszy, ma pomagać w zrozumieniu

świata i ludzi. Cudownie, jeśli ma
szansę ujrzeć światło dzienne i być
czytana, drukowana. Poezją należy
się dzielić! Wiersze z liceum 
z dumą chowam do górnej szufla-
dy. Teraz ich nie piszę (szkoda!),
ale uwielbiam czytać poezję
innych. W klasie Va SP w Olsz-
tynku popularne stały się „slamy
poetyckie”. Organizujemy turnieje
poezji. Jest kilku uczestników, 
a widownia ocenia wiersze w skali
od 1-10. Uczestnicy losują temat 
i mają na napisanie kilka minut.

Tematy są różne. Od wielkich,
odwiecznych: miłość, przyjaźń, po
całkiem przyziemne: czekolada,
kaloryfer, zegar. W końcu, jak
pisał Stachura, „wszystko jest
poezją”. Powstają ciekawe teksty,
a uczestnicy, m.in. Julia Ciesielska,
Anna Suchodolska, Zuzanna
Pieczara, Karolina Ososińska
mogą się już pochwalić kilkoma
naprawdę „zgrabnymi” utworami.
Niektóre z nich już w kolejnej
odsłonie Pod skrzydłem Pegaza. 
A teraz odezwa:

Drodzy twórcy! Przeszli, przyszli i tacy już „na zawsze”!

Piszcie i przysyłajcie do nas swoje wiersze!

Poszukajcie w szufladach lub napiszcie coś nowego!

Już od październikowego numeru chcemy ruszyć z rubryką Pod
skrzydłem Pegaza – reaktywacja, którą, jak większości czytelnikom
wiadomo, zapoczątkował pan Marek Domagalski. Chciałabym zaprosić
wszystkich piszących do dzielenia się swoją twórczością na łamach
ALBO. Dla zachęty ogłaszam:

Konkurs poetycki pod hasłem 
„Życie – seria początków”

Piszcie wiersze o życiu, o początkach, o tym wreszcie, co Wam 
w duszy gra! Wysyłajcie zawsze, kiedy chcecie podzielić się swoimi
myślami i odczuciami zaklętymi w poezję. Możecie podać imię 
i nazwisko lub ukryć się za pseudonimem. Połamania pióra lub klawiatu-
ry!

Moja skrzynka: Justyna Dąbrowska
e-mail: josephine1984@op.pl

Nie wiem, co to poezja, nie wiem, po co i na co... 
Wiem, że czasami ludzie czytają wiersze i płaczą...

Pod skrzydłem Pegaza

Dom Kultury w Olsztynku

Warmińska Inicjatywa Filmowa zapraszają:

Warmiński Objazdowy
Festiwal Filmowy

Kino „Grunwald”

17 września 2011r.
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Zarząd Stowarzyszenia podejmuje działania,
przede wszystkim w celu integracji osób nie-
pełnosprawnych z otoczeniem. Zacznę od stycz-
nia, kiedy to członkowie Stowarzyszenia bawili
się wspólnie na corocznej zabawie karnawało-
wej. Potem działo się dużo w maju, zaczynając
od warsztatów dla rodziców dzieci niepełno-
sprawnych 13-15 maja w Grudziądzu.

Temat warsztatów to „Trening kontroli zło-
ści” - pokazujący co to jest złość, jak działa na
nasze ciało, jak możemy zmniejszyć jej poziom
i co zrobić, aby rozwiązać problem powodujący
złość.

Przy okazji zwiedziliśmy piękne, niegdyś
garnizonowe miasto. Podobnie jak w Krakowie,
w południe grany jest tu hejnał. Miasto posiada
komunikację tramwajową od 1896 r. Można też
odpocząć w jedynej w Polsce piramidzie. W jej
wnętrzu znajduje się tężnia solankowa umożli-
wiająca inhalacje. 

Grudziądz to piękne i ciekawe miasto dla
turystów, niestety niedoceniane przez mieszkań-
ców. Zostało jednak zauważone przez Andrzeja
Wajdę, który nakręcił tam swój film „Tatarak”.

W finansowej i rzeczowej organizacji tego
wyjazdu wspierali nas: MOPS, Sklep Masarski
Tomasza Rajsa z Olsztynka  i  Ogrodnictwo
Pana Żółtowskiego z Mierek.

18 maja byliśmy na XIII Dniach Rodziny 
w Biskupcu. Odbywały się one pod hasłem
„Rodzina jest najważniejsza – postaw na rodzi-
nę. Wzięliśmy tam, m.in. udział w „Marszu
Godności Osoby z Niepełnosprawnością Inte-
lektualną”, zorganizowanym przez Polskie Sto-
warzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem
Umysłowym Koło w Biskupcu.

20 maja wzięliśmy udział w Konferencji

„Rynek pracy osób nie-
pełnosprawnych” zor-
ganizowanej przez War-
mińsko-Mazurski Sej-
mik Osób Niepełno-
sprawnych i Lubelskie
Forum Organizacji
Osób Niepełnospraw-
nych. Przedstawiono
tematy związane z
aktywizacją zawodową
osób niepełnospraw-
nych, wpływem realiza-
cji projektów PO KL na
aktywność zawodową,
modelem zatrudnienia
wspomaganego osób po
45 roku życia i analizę
rynku pracy.

24-25 maja Forum
I n i c j a t y w
Lokalnych zorganizowało debatę na
tematy: „Wolontariat w wojewódz-
twie warmińsko-mazurskim – barie-
ry i perspektywy” i „Organizacja
pozarządowa jako podmiot ekono-
mii społecznej”.

28 maja prezentowaliśmy Stowa-
rzyszenie na XIII Festynie Integra-
cyjnym „Jesteśmy Razem” odbywa-
jącym się na olsztyńskim Starym
Mieście. Organizatorem festynu był
WMSON, przy współpracy 
z Urzędem Marszałkowskim, MOK
i PCK. Celem festynu było przybli-
żenie mieszkańcom środowiska osób
niepełnosprawnych z regionu War-
mii i Mazur.

Z okazji Dnia Dziecka (29 maja)
byliśmy u Matki Bożej Gietrzwałdz-
kiej. Dzień ten, po raz drugi organi-
zowany przez księdza Przemysława
z Sanktuarium, na pewno zapamięta-
my na długo. Mnóstwo atrakcji dla
dzieci: występy artystyczne dzieci 
i młodzieży, mini zoo, urządzenia do
zabaw, przejażdżki quadami i konno.
Do tego pyszna
grochówka ser-

wowana przez Straż Pożar-
ną i kiełbaski z grilla.

30 maja byliśmy obecni
na XII Integracyjnej Olim-
piadzie Sportowej w Olsz-
tynku. Wszystkie konku-
rencje, w wesołej atmosfe-
rze, prowadził zaprzyja-
źniony Zbyszek Serowiń-
ski - wielkie dzięki Panie
Zbyszku! 

2 lipca pojechaliśmy na
jeden dzień do Krynicy
Morskiej, szkoda, że pogo-
da nam nie dopisała, ale
dobry humor – jak najbar-
dziej. 

W czasie Dni Olsztynka (9 lipca) zapraszali-
śmy wszystkich na nasze stoisko z domowymi
potrawami. Zarobione w ten sposób pieniądze,
jak co roku, przeznaczyliśmy na wypoczynek
letni członków Stowarzyszenia. W tym roku
była to wycieczka do Fromborka w dniach 
9-11.08. Zwiedziliśmy Zamek w Lidzbarku
Warmińskim i Katedrę we Fromborku. Prze-
wodnicy w tych miejscach przybliżyli nam
życiorys Mikołaja Kopernika i czasy jemu
współczesne. Byliśmy także na basenie 
w Dobrym Mieście, w Braniewskim zoo, 
a także w Dino Parku w Malborku. Przeszliśmy
tu ścieżką z jedynymi w Polsce ruchomymi
dinozaurami i obejrzeliśmy film „Podróż w głąb
Ziemi” wyświetlany w technologii 5D. W tym
przedsięwzięciu wspierali nas, jak zwykle, nasi
darczyńcy: Nadleśnictwo Olsztynek, Nadleśnic-
two Jagiełek, Baza Zaplecza Technicznego,
Handel-Usługi „Bazi”, Bank Spółdzielczy,
Sklep Spożywczy- Wioletta Nyga, Salon
Meblowy- M.J. Szmigiel oraz PP Teresa
Ziółkowska i Mariusz Wysocki. Wszystkim
składamy serdeczne podziękowania.

Anna Rogulska-Ruchała

STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB 
NIEPEŁNOSPRAWNYCH I ICH RODZIN W OLSZTYNKU

Frombork

Grudziądz

Gietrzwałd
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7.08.2011 r. w Purdzie, w VII edycji Mistrzostw Powiatu Olsztyńskiego
w piłce nożnej o Puchar Starosty Olsztyńskiego „Olimpia” Olsztynek
odniosła duży sukces zajmując 2 miejsce i zdobywając wicemistrzostwo
powiatu po wygranej w finale z drużyną z Biskupca 2:0 i remisie z „Leśni-
kiem” Nowe Ramuki reprezentującym gminę Purda 0:0. Mistrzostwo
powiatu było prawie osiągalne, ale zdecydował stosunek bramek, korzyst-
niejszy dla „Leśnika”. Nasza drużyna spisała się na medal.  

13.08 rozpoczęły się rozgrywki rundy jesiennej, sezonu piłkarskiego
2011/2012. „Olimpia” występuje aktualnie w klasie okręgowej. W inaugu-
racyjnym spotkaniu grupy 2, na stadionie miejskim w Olsztynku, nasza
drużyna zremisowała z „Grunwaldem” Gierzwałd 2:2 (0:0), a bramki dla
„Olimpii” zdobyli  Krystian Jędrejek i Tomasz Wilk. 

W kolejnym meczu, z „Tęczą” Miłomłyn, na wyjeździe, nasi zawodnicy
po emocjonującym spotkaniu wygrali 1:0 (0:0), a jedyną i, jak się okazało,
zwycięską bramkę zdobył również Tomasz Wilk. Po dwóch kolejkach roz-

grywek „Olimpia” Olsztynek, prowadzona obecnie przez trenera Jana 
Fijałkowskiego, zajmuje w tabeli 5 miejsce z dorobkiem 4 pkt. i stosun-
kiem bramek 3:2. Na uwagę zasługuje fakt, iż dwie ładne bramki strzelone
przez Tomasza Wilka zostały zdobyte ze stałych fragmentów gry. W roze-
granych meczach, pierwsze połowy w wykonaniu naszych zawodników
były bliźniaczo podobne, ze zbyt asekuracyjną grą gdzie przeciwnicy
dominowali nad naszym zespołem warunkami fizycznymi i twardą grą. Po
przerwie wychodziła na boisko inna, jakby odmieniona „Olimpia”. Zdeter-
minowana w walce o piłkę, zdyscyplinowana taktycznie, walcząca zacie-
kle o każdy kawałek boiska. Zaciętość, odwaga i konsekwentna zespołowa
gra  pozwoliły uzyskać korzystne końcowe rezultaty.

Liczymy że w kolejnych spotkaniach odrodzona dobra atmosfera 
w zespole i waleczność, wsparte dobrą techniką i kondycją, będą skutko-
wały utrzymaniem się w czołówce tabeli ligi okręgowej z szansami powro-
tu do IV ligi. Zapraszamy kibiców i sympatyków naszego klubu na kolejne
mecze z udziałem  naszej drużyny oraz do gorącego i kulturalnego dopin-
gu. 

Za Zarząd Klubu                                                                                                          
Jerzy Tytz

Aktualnie prowadzimy rekrutację wśród młodzieży szkolnej i zachęca-
my najmłodszych adeptów sztuki piłkarskiej do przeżywania przygody
sportowej w naszym klubie.

- ŻAK  /rocznik 2001 i mł./ 
trener Rafał Argalski, tel. 660 348 016

- ORLIK  /rocznik 2000 i mł./ 
trener Adam Wyszyński, tel. 721 117 978

- MŁODZIK /rocznik 1998-99/
trener Piotr Kolek, tel. 606 392 794

- TRAMPKARZ /rocznik 1996-97/
trener Piotr Kolek, tel. 606 392 794

Co słychać w Olimpii?

Terminarz rozgrywek rundy jesiennej ligi okręgowej

1. MKS „Olimpia” - GKS „Grunwald” Gierzwałd 13 VIII godz. 17:00
2. LKS „Tęcza” Miłomłyn - MKS „Olimpia” 20 VIII godz. 16:00
3. MKS „Olimpia” - LKS „Orzeł” Janowiec Kościelny 27 VIII godz. 17:00
4. KS „Iskra” Narzym - MKS „Olimpia” 31 VIII godz. 17:00
5. MKS „Olimpia” - KS „Olimpia” II Elbląg 3 IX godz. 17:00
6. MKS „Olimpia” - MMKS „Concordia” II Elbląg 10 IX godz. 17:00
7. GLKS „Warmiak” Łukta - MKS „Olimpia” 14 IX godz. 17:30
8. MKS „Olimpia” - LZS „Osa” Ząbrowo 17 IX godz. 17:00
9. GLKS „Kormoran” Zwierzewo - MKS „Olimpia” 24 IX godz. 16:00
10. MKS „Olimpia” - GKS „Polonia” Iłowo 1 X godz. 16:00
11. GKS „Ossa” Biskupiec - MKS „Olimpia”  8 X godz. 15:00
12. MKS Olimpia - KS „Zamek” Kurzętnik 15 X godz. 16:00
13. KS „Ewingi” Zalewo - MKS „Olimpia” 22 X godz. 14:00
14. MKS „Olimpia” - GKS Stawiguda 29 X godz. 14:00
15. KS „Syrena” Młynary - MKS Olimpia 5 XI godz. 13:00

20 VII Michał W. z Olsztynka
został zatrzymany za posiadanie
marihuany.

22 VII Komisariat w Olsztyn-
ku został powiadomiony o oszu-
stwie, wyłudzenie kwoty 10 tys. zł
metodą na, tzw. wnuczka. Polega
to na telefonicznym podawaniu się
osobom starszym, przeważnie
samotnym, za krewnego w nagłej
potrzebie, oczywiście finansowej, 
i na wysłaniu po pieniądze znajo-
mego, z powodu rzekomej niemo-
żliwości osobistego odbioru (scena-
riuszy takich zdarzeń jest mnóstwo,
ostatnio, np. stosuje się nawet
chwyt z fikcyjną prowokacją poli-
cyjną).

Tym razem oszukana została
Henryka W. z Olsztynka. Policja
odnotowuje ostatnio wiele przypad-
ków takiego procederu i, w związ-
ku z tym, doradza w takim przy-

padku kontakt z właściwą, a nie
podającą się za nią, osobą z rodzi-
ny. 

Poniżej zamieszczamy opraco-
wany przez fachowców policyjnych
portret pamięciowy fałszywego
posłańca i zwracamy się w imieniu
policji do osób, które mogłyby zin-
dentyfikować oszusta o kontakt 
z Komisariatem w Olsztynku, tel.
89 519 29 97. Anonimowość
zapewniona!

24/25 VII Pole Namiotowe w
Swaderkach. Włamano się tu do

automatów do gier. Straty, w nie-
ustalonej jeszcze wartości, poniósł
właściciel Pola – Krzysztof Z.

Dwaj „zaradni” niepełnoletni
– Patryk K. i Krystian Sz. (obaj 
z Żelazna) „załatwiali” tanie paliwo
do samochodu, kradnąc je ze zbior-
ników koparek budowy obwodnicy
– 23-25 VII w Lipowie Kurkow-
skim, 25/26 w Jemiołowie i 4/5
VIII w Waplewie. Łącznie było to
320 l ON. Na dodatek poruszali się
samochodem nie posiadając prawa
jazdy.

29 VII Ul. Polna – okolice
dworca PKP. Michał W. z Olsz-
tynka (ostatnio osobę taką nazywa
się wdzięcznie czyścicielem) wyni-
ósł stąd metalowe elementy infra-
struktury kolejowej o wartości 320
zł, własność PKP w Olsztynie.

26/27 VII Ul. Mickiewicza.
Z terenu ogródków działkowych
skradziono 5 szt. słupków ogrodze-
niowych o wartości 300 zł, własno-
ść Mirosława G. z Olsztynka.

1/2 VIII Waplewo. Włamanie
do VW Golfa i kradzież radiood-
twarzacza oraz 2 par okularów, 
o łącznej wartości 1500 zł – Arlety
B. z Waplewa.

4 VIII Teren budowy obwod-
nicy Olsztynka. Łupem grasu-
jących tu, jak na średniowiecznych
gościńcach, złodziei padła tym

razem śluza wysokociśnieniowa
(urządzenie do pomiaru szczelności
elementów budowlanych o wartości
15 tys. zł) firmy Weatherford 
z Warszawy.

5 VIII Las k/Dębu. Policja
odkryła tu plantację konopi indyj-
skich. Jak można przypuszczać do
własności raczej się nikt dobrowol-
nie nie przyzna!

6 VIII Marózek. Podczas trwa-
jącej tu dyskoteki Mariusz N.,
Mateusz W. i Łukasz M. (wszyscy
z Żelazna) włamali się do
zewnętrznej lodówki, pewnie by
zadośćuczynić przykazaniu – spra-
gnionych napoić!

20 VII – 9 VIII Teren leśny
k/Pawłowa. Zniknęło tu 6 metalo-
wych stojaków pod ule z pasieki
Zbigniewa K. z Sudwy.

6/7 VIII Marózek. Złodziej
dostał się tu do domku letniskowe-
go przez otwarte drzwi balkonowe.
Wojciech Sz. z Piaseczna stracił 
w ten sposób portfel z pieniędzmi
/450 zł/ i kompletem dokumentów.

W omawianym okresie policja
zatrzymała 3 osoby poszukiwane, 
4 nietrzeźwych kierowców i jedne-
go rowerzystę, 43 dowody rejestra-
cyjne i 9 praw jazdy. 

Opracowano na podstawie mate-
riałów KP w Olsztynku.

RYSOPIS:
WIEK Z WYGLĄDU: ok. 35-40 lat
WZROST: ok. 165-170 cm
SYLWETKA: średnia budowa ciała
CECHY 
CHARAKTERYSTYCZNE: naturalna ciemna kar-

nacja, usta ciemno sinej 
barwy
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30 VII  Festyn w Witramowie.
Według prowadzonej przez nas
dokumentacji była to jubileuszo-
wa, XX już edycja. Jak zwykle
było wiele konkursów i atrakcyjne
nagrody ufundowane przez lokal-
nych sponsorów, występy naszych
zespołów („Trio”, „2+2”, „DuO”) 
i popularnego szantowego „Wod-
nego Patrolu” oraz najważniejszy
punkt programu – dyskoteka, pro-
wadzona tutaj od lat przez znako-
mitego didżeja Rathek’a.

2 VIII  Zespoły „Trio” i „2+2”
wystąpiły na festynie zorganizowa-
nym przez Radę Osiedla ul. Sło-
necznej.

14 VIII  Święto Ziół w Skanse-
nie. MGOK, jako współorganiza-
tor imprezy, zapewnił technikę
estradową oraz koncert renomowa-
nego zespołu folkowego „Caci
Vorba”.

19 VIII  Koncert w Ameryce.
Nasze młode zespoły rockowe pra-
cowicie spędzają wakacje. „Trio”,

„2+2” i „Spam” grały na większo-
ści imprez w tym sezonie. Bardzo
udany występ „zaliczyły” w Szpi-
talu Rehabilitacyjnym, dla mło-
dzieżowej widowni, po autografy
ustawiła się długa kolejka. Udanie
zaprezentowały się też w imprezie
podsumowującej artystycznie

wakacje - „Żegnaj Lato na Rok”.
28 VIII  „Żegnaj Lato na

Rok”. Miejsce imprezy na razie
nazywane jest Lodowiskiem, ale
już niedługo za Zamkiem ma
powstać kompleks sportowo-rekre-
acyjny z amfiteatrem włącznie.
Póki co „dajemy radę” w aktual-

nych warunkach. 
Wystąpiło mnóstwo amator-

skich zespołów artystycznych,
głównie dla dzieci i młodzieży -
„2+2”, „Trio”, „Spam”, „Duo”
(MGOK), zespół wokalny P. Marii
Kucińskiej, „Cursed Personality” 
z Olsztyna oraz profesjonaliści -
„Teatr za Dwa Grosze” i hardroc-
kowa „Bregma”. Wiele emocji
dostarczyły zmagania armwrestlin-
g'u (mocowanie się na rękę). Rów-
nolegle rozgrywany był równie
zacięty turniej piłki plażowej 
a podsumował imprezę dyskoteko-
wo DJ Rathek. 

Wkrótce:
3-4 IX Regionalne Targi Chłop-

skie. Park Etnograficzny Skansen.
4 IX Warmińsko-Mazurskie

Dożynki Wojewódzkie. Park Etno-
graficzny Skansen.

17 IX Warmiński Objazdowy
Festiwal Filmowy. Kino „Grun-
wald.

Kronika MGOK-u

Zespół Pieśni i Tańca Jedwabno /Święto Ziół w Skansenie/

Pokaz Aikido /Pożegnanie wakacji 2011/ „Teatr za Dwa Grosze” /Pożegnanie Wakacji 2011/

Folkowy zespół „Caci Vorba” /Święto Ziół w Skansenie/

Szantowy zespół „Wodny Patrol” /Festyn w Witramowie/
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2 sierpnia 2011r. plac zabaw przy
ulicy Słonecznej zapełnił się tłumem

dzieci i ich rodziców. Przechodnie,
zasłuchani w dobiegającą z placu

Rada Osiedla Nr 4 organizatorem festynu
„W czasie deszczu dzieci się nudzą…”- tak mogliśmy zaśpiewać 

w czasie ostatnich lipcowych dni. Pogoda nas nie rozpieszczała. Dzieci ze
smutkiem spoglądały za okno. „Czy można temu jakoś zaradzić?”-
zastanawiali się dorośli. I okazało się, że można. Pomysłowi rodzice 
z Rady Osiedla Nr 4 postanowili uatrakcyjnić najmłodszym mieszkań-
com osiedla, choć jeden z wakacyjnych dni.

muzykę, przyłączali się do
zabawy. Zespoły „Duo” i „Trio”
podrywały  uczestników do
tańców i korowodów. Jeżeli
ktoś zgłodniał, mógł zjeść kieł-
baskę z grila. Dzieci częstowa-
ne były słodyczami, napojami 
i lodami. Uczestnicy mogli
wykazać się sprawnością
fizyczną, wziąć udział w zawo-
dach sportowych. Starsze dzieci
rywalizowały w konkursie wie-
dzy o Olsztynku. Jednak naj-
więcej emocji wzbudził konkurs
plastyczny „Moje osiedle”.
Dzieci  dostały też bardzo atrak-
cyjne nagrody. Spośród 50 prac
plastycznych namalowanych
przez dzieci, jury wybrało
następujące osoby: I miejsce -
Zosia Łukowska i Kinga
Lewandowska (sesja zdjęciowa
-10 zdjęć, Studio Foto Janusz
Dęga), II miejsce - Marta Nie-
stępska (strzyżenie dziecka 
i mamy, Salon Fryzjerski Boże-

na Mówińska), III miejsce -
Dagmara Michalak (bon o war-
tości 100 zł, Apteka Słoneczna
Katarzyna Krygier- Budnicka)

Brawo sponsorzy!
Tymbark, Market Ekspress 

p. Śliżewscy, Kwiaciarnia p.
Krzysztofa Chmielewska, Sklep
Spożywczy p. Leon Dziana-
chowski, Studio Foto p. Janusz
Dęga, Salon Fryzjerski p. Boże-
na Mówińska, Apteka Słonecz-
na p. Katarzyna Krygier- Bud-
nicka, Sklep p. Sławomir Nie-
stępski, Sklep „Dzidziuś”,
Sklep „ 1001 drobiazgów” 
p. Ewa Gruszczyńska, Sklep 
p. Halina Luberacka, Sklep 
„Edyta” p. Edyta Płoska, Sklep
„Your Style” p. Małgorzata
Załuska.

Przewodnicząca
Rady Osiedla Nr 4
Elżbieta Kucka

Fot. Janusz Dęga

Fot. Janusz Dęga Fot. Janusz Dęga

Fot. Janusz DęgaFot. Janusz Dęga
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• 16 września 2011 roku od godziny 1100 w
siedzibie Urzędu Miejskiego  w Olsztynku pok.
nr 1 odbędą się pierwsze nieograniczone przetar-
gi ustne na sprzedaż:

alokalu mieszkalnego nr 2 o pow. 87,10
m2 położonego w m. Ząbie nr 14 gmina Olszty-
nek wraz z udziałem 31/100 części w działce
oznaczonej: nr 8/19 o pow. 1696 m2, za cenę
wywoławczą w wysokości 125.000,00 zł, stano-
wiącej własność gminy Olsztynek, woj. warmi-
ńsko-mazurskie. Do wylicytowanej ceny zostanie
doliczony podatek VAT w wys. 8%. Warunkiem
przystąpienia do przetargu jest wpłacenie
wadium gotówką lub przelewem w wysokości
12.000,00 zł. najpóźniej do dnia 12 wrze-
śnia  2011 r. na konto Urzędu Miejskiego w
Olsztynku nr 33 8823 0007 2001 0000 0169
0003 w Banku Spółdzielczym w Olsztynku (za
dzień wpłaty uznaje się dzień wpływu środków
finansowych na konto Urzędu – uznanie konta). 

anieruchomości zabudowanej budynkiem
letniskowym o pow. 58,60 m2 położonej w 
m. Ząbie gmina Olsztynek działka oznaczona: nr
8/17 o pow. 1150 m2, za cenę wywoławczą w
wysokości 145.000,00 zł, stanowiącej własność
gminy Olsztynek, woj. warmińsko-mazurskie.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpła-
cenie wadium gotówką lub przelewem w wyso-
kości 14.000,00 zł. najpóźniej do dnia 12 wrze-
śnia  2011 r. na konto Urzędu Miejskiego
w Olsztynku nr 33 8823 0007 2001 0000 0169
0003 w Banku Spółdzielczym w Olsztynku (za
dzień wpłaty uznaje się dzień wpływu środków
finansowych na konto Urzędu – uznanie konta). 

anieruchomości zabudowanej budynkiem
letniskowym o pow. 69,90 m2 położonej w m.
Ząbie gmina Olsztynek działka oznaczona:
nr 8/18 o pow. 685 m2, za cenę wywoławczą w

wysokości 120.000,00 zł, stanowiącej własność
gminy Olsztynek, woj. warmińsko-mazurskie.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpła-
cenie wadium gotówką lub przelewem w wyso-
kości 12.000,00 zł. najpóźniej do dnia 12 wrze-
śnia  2011 r. na konto Urzędu Miejskiego
w Olsztynku nr 33 8823 0007 2001 0000 0169
0003 w Banku Spółdzielczym w Olsztynku (za
dzień wpłaty uznaje się dzień wpływu środków
finansowych na konto Urzędu – uznanie konta).

Dla w/w nieruchomości brak jest obowiązu-
jącego miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego.  Zgodnie ze Studium Uwarunko-
wań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzen-
nego Gminy Olsztynek – Obszar Miasta i Tereny
Wiejskie zatwierdzonym uchwałą Rady Miej-
skiej w Olsztynku z dnia 30 września 2009 r.
nr XXVII-289/2009 działki znajdują się w jedno-
stce strukturalnej TU” – główną funkcją tego
obszaru jest turystyka oraz na terenie oznaczo-
nym  symbolem „R” – rozwój funkcji turystycz-
nej. Działki położone są na terenie Puszczy Napi-
wodzko - Ramudzkiej oraz na obszarze Natura
2000 i obszarze Chronionego Krajobrazu Pusz-
czy Napiwodzko - Ramudzkiej.

Lokal i budynki letniskowe można obejrzeć
26 sierpnia, 09 września lub 16 września 2011
r. od godziny 900 do godziny 1000.

adziałki niezabudowanej położonej
w obrębie Nr 3 miasta Olsztynek ul. Mierkow-
ska/Zielona, oznaczonej: nr 16/4 o pow. 0,5885
ha, za cenę wywoławczą w wysokości
193.000,00 zł, stanowiącej własność gminy Olsz-
tynek, woj. warmińsko-mazurskie. Działka poło-
żona jest na terenie oznaczonym na rysunku
planu symbolem P-1 (teren zabudowy przemy-
słowo – składowej). Działka położona na terenie
Warmińskiej Strefy Ekonomicznej. Przez teren
działki przebiega napowietrzna linia średniego

napięcia. Do wylicytowanej ceny ww. działki
zostanie doliczony podatek VAT w  wysokości
23%. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest
wpłacenie wadium gotówką lub przelewem
w wysokości 20.000,00 zł. najpóźniej do dnia 12
września  2011 r. na konto Urzędu Miejskiego
w Olsztynku nr 33 8823 0007 2001 0000 0169
0003 w Banku Spółdzielczym w Olsztynku (za
dzień wpłaty uznaje się dzień wpływu środków
finansowych na konto Urzędu – uznanie konta). 

• 14 października 2011 roku o godzinie 1100

w siedzibie Urzędu Miejskiego  w Olsztynku
pok. nr 1 odbędzie się pierwszy nieograniczony
przetarg ustny na sprzedaż działki niezabudowa-
nej położonej w obrębie Nr 3 miasta Olsztynka
ul. Mierkowska/Zielona, oznaczonej: nr 16/3 i
16/7, o pow. 1,8184 ha, za cenę wywoławczą w
wysokości 518.000,00 zł, stanowiącej własność
Gminy Olsztynek, woj. warmińsko-mazurskie.
Do wylicytowanej ceny ww. działki zostanie
doliczony podatek VAT w wysokości 23%. 
Działka położona jest na terenie oznaczonym na
rysunku planu symbolem P-1 (teren zabudowy
przemysłowo – składowej). Działka położona na
terenie Warmińskiej Strefy Ekonomicznej. Przez
teren działki przebiega napowietrzna linia śred-
niego napięcia. Warunkiem przystąpienia do
przetargu jest wpłacenie wadium gotówką lub
przelewem w wysokości 50.000,00 zł. najpóźniej
do dnia 10 października 2011 r. na konto Urzędu
Miejskiego w Olsztynku nr 33 8823 0007 2001
0000 0169 0003 w Banku Spółdzielczym w Olsz-
tynku (za dzień wpłaty uznaje się dzień wpływu
środków finansowych na konto Urzędu – uznanie
konta). 

Burmistrz Olsztynka może odwołać ogło-
szone przetargi z uzasadnionej przyczyny.

INFORMACJA DOTYCZĄCA MIENIA GMINNEGO
BURMISTRZ OLSZTYNKA  ogłasza, że:

Burmistrz Olsztynka wyznaczył do sprzedaży
w drodze nieograniczonego przetargu ustnego działki niezabudowane:

•  nr 16/9 o pow. 6418 m2 przy ul. Wędkarskiej
w Olsztynku - działka przeznaczona jest pod
zabudowę mieszkaniową wielorodzinną lub jed-
norodzinną szeregową, cena wywoławcza netto –
300.000 zł. 
•  nr 238/3 o pow. 1603 m2 przy ul. Grabowa 1
w Olsztynku, działka przeznaczona  pod bud.
mieszkaniowe, cena wywoławcza netto
84.000,00 zł, 
•  nr 238/4 o pow. 1671 m2 przy ul. Grabowa 3
w Olsztynku, działka przeznaczona pod bud.
mieszkaniowe, cena wywoławcza netto
87.000,00 zł, 
•  nr 238/5 o pow. 1635 m2 przy ul. Grabowa 5
w Olsztynku, działka przeznaczona pod bud.
mieszkaniowe, cena wywoławcza netto
85.000,00 zł,
•  nr 238/6 o pow. 2016 m2, przy ul. Grabowa 7
w Olsztynku, działka przeznaczona pod bud.
mieszkaniowe, cena wywoławcza netto
104.000,00 zł, 
•  nr 238/7 o pow. 1834 m2,  przy ul. Głogowej
7 w Olsztynku, działka przeznaczona pod bud.
mieszkaniowe, cena wywoławcza netto
95.000,00 zł, 

•  nr 96/11 o pow. 902 m2,  przy ul. Akacjowej
w Olsztynku, działka przeznaczona pod bud.
mieszkaniowe, cena wywoławcza netto
49.500,00 zł, 
•  nr 16/2 i Nr17/6 o łącznej pow.1,3871 ha, w
Olsztynku ul. Zielona/ Mierkowska, działka
przeznaczona na cele przemysłowo-składowe,
cena wywoławcza netto 396.000,00 zł, (działki
położone na obszarze Warmińsko-Mazurskiej
Strefy Ekonomicznej) 
•  nr 17/8 o pow. 1,8942 ha, w Olsztynku ul.
Zielona/ Mierkowska,  działka przeznaczona na
cele przemysłowo-składowe, cena wywoławcza
netto 540.000,00 zł, (działka położona na obsza-
rze Warmińsko-Mazurskiej Strefy Ekonomicz-
nej),
•  nr 165/2 o pow. 2417 m2 przy ul. Mrongo-
wiusza w Olsztynku działka przeznaczona pod
zabudowę mieszkalno-usługową, cena wywoław-
cza netto 170.000,00 zł, 
•  nr 199/1, 17/16, 18/8, 19/94 o pow. 3396 m2

przy ul. Owocowej w Olsztynku działki prze-
znaczone pod zabudowę usługową, cena wywo-
ławcza netto 172.000,00 zł,
•  nr 199/2, 19/95 o pow. 3642  m 2 przy 

ul. Owocowej w Olsztynku działki przeznaczo-
ne pod zabudowę usługową, cena wywoławcza
netto 186.000,00 zł, 
•  nr 199/3, 19/96 o pow. 3509 m2 przy ul. Owo-
cowej w Olsztynku działki przeznaczone pod
zabudowę usługową, za cenę wywoławczą netto
cena wywoławcza netto 179.000,00 zł, 
•  nr 206 o pow. 4020 m2 przy ul. Leśnej w
Olsztynku - działka przeznaczona jest pod zabu-
dowę usługową,  cena wywoławcza netto –
200.000 zł,
•  nr 67/2 o pow. 4470 m2, w Jemiołowie, dział-
ka przeznaczona na cele usługowo – mieszkalno
– rekreacyjne, cena wywoławcza netto 88.000,00
zł, 
•  nr 44/4 o pow. 5636 m2 w Mycynach, cena
wywoławcza netto 66.000,00 zł, 
•  nr 44/6 o pow. 2137 m2 w Waplewie, cena
wywoławcza netto 38.000,00 zł, 

Bliższe informacje o przetargach oraz nie-
ruchomościach wyznaczonych do sprzedaży
można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Olsz-
tynku pok. nr 25 lub pod numerem telefonu
89 519 54 85 oraz na stronie internetowej:
www.bip.olsztynek.pl

Przetarg
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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 nierucho-
mych. Zgromadzono 68 obiektów dużej i małej architektury
wiejskiej z Warmii, Mazur, Powiśla i Małej Litwy, o zróżni-
cowanych funkcjach i budowie. Są to budynki mieszkalne,
sakralne, zabudowania gospodarcze i przemysłowe. Wypo-
sażenie budynków stanowią eksponaty pokazujące tradycyj-
ne metody pracy i obrzędy na wsi w XIX i XX wieku. Zbio-
ry muzealne kultury materialnej oraz sztuki ludowej przekra-
czają 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”, „Festiwal Bałtyjski”.

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 – sierpień (codziennie) 9:00-18:00
Wrzesień (wtorek – niedziela) 9:00-17:00
Październik (wtorek – niedziela) 9:00-15:00

Ceny biletów wstępu do Parku Etnograficznego

bilet normalny 10,00 zł

bilet ulgowy: 6,00 zł

młodzież szkolna, studenci, emeryci i renciści, 

osoby niepełnosprawne, nauczyciele

bilet rodzinny       

(dwie osoby dorosłe + 1 dziecko)       19,00 zł

(dwie osoby dorosłe + 2 dzieci)      23,00 zł

(dwie osoby dorosłe + 3 dzieci) 25,00 zł

bilet na Kartę Euro 26 i dzieci z Domów Dziecka 4,50 zł

bilet dla mieszkańców Olsztynka 2,50 zł

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

Dzieci do lat 7 wstęp bezpłatny

Odpłatność za parking : maj - październik

samochody osobowe 4,00 zł

busy 5,00 zł

autokary 10,00 zł

motocykle 2,50 zł

rowery 1,50 zł

Płatność przy wjeździe na parking.

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: 2,00 zł

młodzież szkolna, studenci, nauczyciele,

emeryci i renciści, osoby niepełnosprawne 

bilet rodzinny (dwie osoby dorosłe + 1-2 dzieci) 7,00 zł

bilet na Kartę Euro 26 i dzieci z Domów Dziecka 2,00 zł

bilet dla mieszkańców Olsztynka 2,50 zł

przewodnik 12,00 zł

dzieci do lat 7 wstęp bezpłatny

Turystyka wiejska
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CO WARTO ZWIEDZIĆ ?
Gmina Olsztynek leży na obszarze Pojezierza

Olsztyńskiego wchodzącego w skład krainy geo-
graficznej zwanej Pojezierzem Mazurskim, 
w północno-zachodniej części obszaru Zielone
Płuca Polski. Teren jest bogato rzeźbiony, pagór-
kowato-falisty, poprzecinany 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 70 m. 

O naturalnym i nieskażonym charakterze  śro-
dowiska przyrodniczego gminy,  świadczy fakt
gniazdowania gatunków zagrożonych w skali
światowej: orła bielika i derkacza. Spośród
gatunków zagrożonych wpisanych do Polskiej
Czerwonej Księgi znalazły tu dogodne warunki
bytowania bąk, błotniak łąkowy, rybołów, orlik
krzykliwy oraz puchacz. Ornitolodzy stwierdzili
występowanie 223 gatunków ptaków okresowo
przylatujących i gniazdujących. 

Ze względu na walory przyrodnicze i krajo-

brazowe ponad 70% powierzchni
terenu gminy objętych jest ekolo-
gicznym systemem obszarów
chronionych. W miejscowości
Nadrowo (8 km od Olsztynka)
znajduje się rezerwat przyrody
„Bagno Nadrowskie” (z żółwiem
błotnym), a na granicy gminy:
rezerwat faunistyczny „Rzeka Drwęca” oraz
„Ostoja bobrów na rzece Pasłęce”. Ochroną
pomnikową objęto następujące drzewa i głazy:
jałowce koło wsi Mierki, na północnym brzegu
jeziora Borówko i Klimont; buk (odmiana czer-
wona) w podworskim parku w Sitnie; dąb 
szypułkowy „Jarosław” koło wsi Nadrowo oraz
w dolinie rzeki Marózki; lipa drobnolistna koło
wsi Łutynowo; trzy głazy narzutowe w leśnic-
twie Mierki. Na obszarze gminy zachowało się
30 starych cmentarzy wiejskich. Miejsca grzebal-
ne założono w XIX i na początku XX wieku,
tylko cmentarz w Mańkach pochodzi prawdopo-

dobnie z XVII wieku; 23 cmentarze należały do
wspólnot ewangelickich, 7 do katolickich.
Ponadto na terenie gminy znajduje się kilkadzie-
siąt miejsc pochówku żołnierzy z I wojny świato-
wej, kryjących prochy ponad 2300 zabitych
żołnierzy niemieckich i rosyjskich. Największe
cmentarze wojenne powstały w: Waplewie,
Jagiełku, Mierkach i Drwęcku. Na koloni Sudwa
znajduje się również duży cmentarz jeńców
wojennych zmarłych i pomordowanych w obozie
jenieckim w pobliskim Królikowie (Stalag I B
Hohenstein). Zginęło tam 55 tys. jeńców – Pola-
ków, Rosjan, Belgów, Francuzów i Włochów.

DRWĘCK:
Wieś założono w 1351 r. Położona 2 km od źródeł

rzeki Drwęcy w pobliżu jeziora Okominek Wielki 
i Okominek Mały oraz doliny rzeki Drwęcy, zwanej
Czarcim Jarem. Znajduje się tam ośrodek zarybienio-
wy PZW. 350 m za wsią w lesie zlokalizowany jest
cmentarz żołnierzy niemieckich poległych w 1914r.
Odnowiony w 1993 r. stanowi atrakcję turystyczną.

KURKI:
Pierwsza wzmianka o Kurkach pochodzi z 1341r.

W 1753 r. wybudowano tu Kościół Św. Maksymilia-
na Marii Kolbego. Był to budynek jednonawowy.
Obok wzniesiono wieżę, którą pokryto metalowym
dachem w kształcie hełmu, tu wiszą również dwa
dzwony. Warto zobaczyć tablicę z wypisanymi
nazwiskami parafian poległych w pierwszej wojnie
światowej. Przy kościele znajduje się cmentarz ewan-
gelicki założony w XVIII wieku.

MAŃKI:
Znajduje się tu pochodzący z drugiej  poł. XVIII

w. Kościół Św. Mikołaja, konsekracji dokonano 
w 1770 r. Do dziś zachowały się jedynie fragmenty
dawnego wyglądu wnętrza kościoła. Ciekawsze ele-
menty wyposażenia to: organy z XVIII w., fragmenty
malowideł na suficie oraz chór z umieszczonymi na
bokach nazwiskami parafian poległych podczas 
I wojny światowej. Na cmentarzu przykościelnym
znajdują się groby starych rodów mazurskich.

MARÓZ:
Wieś położona jest na południowym brzegu Jez.

Maróz. Powstała na początku XV w. jako wieś bart-

nicza. Atrakcją jest tu głównie urozmaicona linia
brzegowa jeziora – dwie większe zatoki, brzegi fali-
ste, zalesione, miejscami dość wysokie. Z powodu
malowniczego położenia jest wsią letniskową z
dwoma całorocznymi ośrodkami wypoczynkowymi.

NADROWO:
Dawniej był tu duży majątek ziemski z 24. 

– pokojowym pałacem otoczonym parkiem. W 1949r.
pałac spłonął . Zachowały się jedynie schody i piwni-
ce oraz resztki drzewostanu. Największą atrakcją tych
okolic są „Bagna Nadrowskie”, gdzie na obszarze 
65 ha utworzono rezerwat przyrody.

ORZECHOWO:
Wieś leży na polanie otoczonej bagnami i lasem.

W 1910 r. zbudowano tutaj kościół katolicki pod
wezwaniem Jana Chrzciciela, obecnie najpiękniejszy
kościółek na terenie całej gminy. Wnętrze jest wypo-
sażone skromnie. Na uwagę zasługuje jednak świecz-
nik z wypisanymi na obręczach nazwiskami parafian
poległych na frontach I wojny światowej. Obok
kościoła mieści się XIX – wieczny cmentarz wiejski.

SWADERKI:
Malowniczo położona wieś otoczona borami

sosnowymi i jeziorami: Maróz, Pawlik, Poplusz 
i Pluszne., przez którą przepływa rzeka Marózka.
Zlokalizowane jest tutaj jedno z większych w Polsce
Gospodarstw Rybackich. Niedaleko wioski nad jez.
Maróz znajduje się największe w gminie pole biwa-
kowe.

SUDWA:
Wieś założona w 1380 r. W sierpniu 1914 roku 

w okolicach Sudwy toczyła się wielka bitwa, w której
wojska niemieckie dowodzone przez feldmarszałka
Paula von Hindenburga rozbiły armię rosyjską Sam-
sonowa. Zwycięstwo to uczczono wzniesieniem
monumentalnej budowli, gdzie w 1935 r. złożono
ciało Hindenburga i miejsce nazwano Mauzoleum
Hindenburga. W styczniu 1945 r. Niemcy w ostatniej
chwili zdążyli wywieźć  trumnę ze zwłokami marsza-
łka. Rosjanie pomnika nie zniszczyli. Stał on do
1949r., kiedy zaczęła się dewastacja budowli. Część
płyt granitowych posłużyła jako materiał budowlany
przy wznoszeniu Pałacu Kultury i Nauki w Warsza-

wie oraz Domu Partii, cześć płyt wykorzystano do
budowy pomnika wdzięczności dla Armii Czerwonej
w Olsztynie (tzw. szubienica). W tym samym roku
nastąpiło prawdopodobnie wysadzenie części murów
mauzoleum przez polskich saperów. Obecnie są tu
tylko pozostałości fundamentów. W pobliżu wioski
znajduje się cmentarz jeńców wojennych zmarłych 
w obozie jenieckim Stalag I B Hohenstein zlokalizo-
wanym w czasie II wojny światowej pomiędzy
Sudwą a Królikowem. 

WAPLEWO:
Wieś położona nad rzeką Marózką, nieopodal Jez.

Mielno, największa w gminie Olsztynek Pierwsza
wzmianka pochodzi z 1384 r. Przed 1525 rokiem ist-
niał w Waplewie  kościół katolicki, od 1612 r. mie-
ściła się tutaj parafia ewangelicka. W 1870 r. zbudo-
wano na miejscu drewnianego kościoła murowany
Kościół Św. Stanisława, który stoi do dziś. Pod świą-
tynią mieściły się krypty, gdzie chowano zmarłych
dziedziców okolicznych majątków i członków ich
rodzin. Tutaj zaczyna się szlak kajakowy rzeką
Marózką.

WIGWAŁD:
Miejscowość istnieje od 1351 r. W 1708 r. mieścił

się tu tartak, a w latach 1743 – 83 huta szkła. W
1802r. zbudowano tutaj pierwszą w Prusach wschod-
nich gorzelnię, opartą na przetwórstwie ziemniaków.
Pierwszy kościół wzniesiono w XIV wieku. W 1873r.
wybudowano nowy kościół w stylu neogotyckim p.w.
Chrystusa Króla z wysoką wieżą.

www.olsztynek.pl 
Informacja Turystyczna, ul. Ratusz 1, 

tel. 089 519 54 77, e-mail: it@olsztynek.pl

OLSZTYNEK I OKOLICE...

NAJPIĘKNIEJSZE MIEJSCA W GMINIE:
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Krzyżówka nr 169
sponsorowana przez

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

Prawidłowym rozwiązaniem ostatniej krzyżówki było hasło:
„Nie taki diabeł straszny jak go malują”. Nagrodę wylosowała
Ela Sułkowska z Królikowa.

Poziomo: 
1) zażyłość do wejścia, 5) dużo M, 9) odmiana kitu, 
10) na jarmarku, 11) gdy drzwi za wąskie, 12) do przypinania,
13) przed wróżbą, 14) bawi na okrągło, 15) nie srebro, nie złoto, 
16) tętni życiem, 18) prawie ideał, 19) literacka szarzyzna, 
21) za dużo wody, 23) marne wyżywienie, 24) żart z pinem, 
25) wydaje się, 26) baba ryba, 27) nie pedant.

Pionowo:
1) kłopotliwa wróżba, 2) z techniką na ty, 3) kangur i koala, 
4) efekt pracy, 6) przed alarmem, 7) ma rację, 8) wyjątkowy
Borys, 16) czapa na pożegnanie, 17) T, 19) koniec wojny, 
20) pierwszy złodziej, 22) wszystkie gazety.
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W OFERCIE:
- obsługa uroczystości pogrzebowej

- omówienie oferowanych usług u klienta

- sprzedaż odzieży żałobnej

- leżanka klimatyzowana, tzw. “zimne łóżko” umożliwiające 

przechowywanie zwłok w domu zmarłego

- odbiór zwłok z miejsca zgonu

- ogłoszenia prasowe

- przygotowanie zwłok do pogrzebu

- trumny, krzyże, tabliczki, wieńce

- transport miejscowy i pozamiejscowy

24/h

wieniec 

i różaniec gratis!

ul. Krzywa 6, 11-015 Olsztynek
tel. (089) 541 28 80, kom. 0 513 161 266, 0 502 130 439
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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




