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Nowoczesny samochod, który zastąpił
ponad 30-letniego dotychczasowego „Stara”,
kupiono dzięki wsparciu finansowemu gminy
Ol sztynek, Powszechnego Zakładu Ubez-
pieczeń oraz Zarządu Głównego OSP i Wojew-
ódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej w Olsztynie.

W uroczystości wzięli udział przedstawiciele
władz woj. warmińsko – mazurskiego, gminy
Ol sztynek, PSP w Olsztynie, księża, druhowie
jednostek OSP z gminy, przedstawiciele oś wia -
ty, instytucji i zakładów pracy, mieszkańcy
Waplewa i inni goście. 

Aktu przekazania pojazdu oraz kluczyków
Na czelnikowi OSP Waplewo Pawłowi Mikoła-
jczykowi dokonali: Burmistrz Olsztynka Artur
Wrochna oraz Dyrektor Zarządu Wykonaw-
czego Wojewódzkiego Związku OSP w Olsz-
tynie Grzegorz Matczyński.

Nowy wóz poświęcili - proboszcz parafii w
Waplewie ks. Mariana Midura i kapelan miej -
sko-gminnego związku OSP ks. Sławomira
 Piniaha.

Prezes OSP Waplewo Mirosław Szostek
podziękował w imieniu całej jednostki wszyst -
kim osobom zaangażowanym w pozyskanie

środków na zakup nowego samochód, szcze -
gólne podziękowania skierował pod adresem
burmistrza Olsztynka. 

Uroczystość zakończyła msza św. w intencji
stra żaków w Kościele p.w. Św. Stanisława
Biskupa.

Na leży przypomnieć, że w połowie paź -
dziernika ubiegłego roku decyzją Komendanta
Głównego Państwowej Straży Pożarnej jednos-
tka Ochotniczej Straży Pożarnej w Waplewie
została włączona do Krajowego Systemu
Ratowniczo-Gaśniczego (KSRG).

OSP Waplewo jest drugą jednostką w

gminie Olsztynek działającą w KSRG.

Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy

(KSRG) powstał w 1995 roku dla ujednolicenia

działań podejmowanych w sytuacjach zagrożeń

dla życia, zdrowia, mienia lub środowiska.

Swoje zadania KSRG realizuje poprzez koordy-

nację walki z pożarami i innymi klęskami

żywiołowymi oraz ratownictwa technicznego,

ekologicznego i medycznego na wszystkich

szczeblach administracji. Krajowy system

ratowniczo-gaśniczy stanowi integralną część

systemu bezpieczeństwa państwa.

4 lutego odbyła się uroczystość przekazania i poświęcenia nowego, średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Waplewo,
na który jednostka czekała od wielu lat. Wóz strażacki marki IVECO kosztował ponad 650 tys. zł. 

OSP w Waplewie ma nowy samochód

Warmia i Mazury to także niepowtarzalny

charakter i udogodnienia służące odwiedzają-

cym region turystom. Bogata historia, resor-

towe obiekty hotelowe oraz szeroki wachlarz

atrakcji z gatunku rekreacji i przygody, sta -

nowią o turystycznej wartości tego regionu,

natomiast obecność Portu Lotniczego Olsz-

tyn – Mazury już niebawem sprawi, że drzwi

„powietrznej bramy” Mazur zostaną otwarte.

Położone w sercu regionu lotnisko to no -

wo czesny, międzynarodowy port z pełną

infrastrukturą przygotowaną do obsługi sa -

mo lotów pasażerskich poruszających się

zarówno w trybie rejsowym, jak i czar -

terowym.

Potencjał portu w zakresie rocznej obsługi

pa sażerów sięgać będzie 500 000 osób. Dłu-

gość i szerokość drogi startowej wynoszą

odpowiednio 2 500 i 45 m, i umożliwią ląd o -

wanie takich statków powietrznych jak

między innymi Boeing 737 i Airbus 320. Sys-

tem nawigacyjny ILS/DME pozwoli na lą do -

wanie w warunkach ograniczonej widoczności.

Lotnisko jest miejscem przyjaznym

ruchowi General Aviation, tj. posiadaczom i

użytkownikom prywatnych samolotów.

Wszyscy chętni będą mogli korzystać z pasa

startowego oraz pełnej obsługi naziemnej i

infrastruktury portu.

Do dyspozycji wszystkich podróżnych jest

komfortowy terminal z doskonałym za ple -

czem dla pasażerów, ze strefami restaura-

cyjnymi i wypoczynkowymi, a architektura i

wystrój nawiązują do lokalnej stylistyki.

Port jest łatwo dostępny. Pasażerowie

poruszający się samochodami będą mogli

skorzystać z tzw. „szybkich pasów” oraz

terenów parkingowych przed terminalem, z

miejscem dla 150 pojazdów. Dodatkowym

udogodnieniem dla osób korzystających z

komunikacji publicznej jest stacja końcowa

kolei „portowej”, położona na dystansie

spaceru do wejścia głównego. Podróż

szynobusem z Olsztyna do stacji „terminal”

potr wa około 45 minut. Do dyspozycji

podróżnych są również usługi tzw. transpor tu

wahadłowego.

„Jeszcze nigdy w drodze na Mazury nie

było tak szybko, tak wygodnie i tak bez-

piecznie.”

http://szymanyairport.pl/

Otwarty Puchar Warmii i Mazur w
Taekwondo w Olsztynku

23 stycznia po raz pierwszy w Olsztynku

odbyły się zawody Otwartego Pucharu Warmii i

Mazur w Taekwondo.  Udział wzięło 190 zawod-

ników i zawodniczek z 18 klubów z całej Polski.

Zawody miały charakter otwarty – można było

na nich podziwiać nie tylko taekwondo, ale i

kick-boxing, tang soo do czy karate. Organiza-

torzy to Bartosz Zabłotny – Egida Olsztynek oraz

Związek Sportowy Polska Unia Taekwondo,

współorganizatorem był burmistrz Olsztynka.

Klub Egida godnie reprezentował naszą

gminę – jego zawodnicy osiągnęli czołowe miejs-

ca w wielu kategoriach, m.in. I miejsce w klasy-

fikacji medalowej dzieci, III miejsce w klasyfikacji

medalowej junior/senior i IV miejsce w general-

nej klasyfikacji medalowej. 

Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

Port Lotniczy Olsztyn Mazury już otwarty! 

Warmia i Mazury to region, który ze względu na unikatowe walory przyrodnicze
nazywany jest „krainą 1000 jezior”, czasem także „zielonymi płucami Polski”. W ostat-
nim czasie znalazł się w międzynarodowym zestawieniu regionów aspirujących do
miana nowych „Cudów Natury”.
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Nasza gmina zaprezentowała

wszystkim odwiedzającym bogatą

ofertę turystyczną z bazą nocle-

gową, zapleczem kulinarnym,

zabytkami i  miejscami wartymi

odwiedzenia. Stoisko naszego

miasta cieszyło się dużym zaintere-

sowaniem, a furorę zrobiły wyroby

Huty Szkła Artystycznego w Olsz-

tynku Tarasa Krynickiego, węd-

zone i marynowane ryby z Gospo-

darstwa Rybackiego Swaderki,

wyroby wędliniarskie z masarni

„Tomuś”, soki i napoje najwięk-

szego zakładu w naszej gminie

Tymbark MWS, świeże pieczywo i

słodkie bułki z piekarni SHP w

Olsztynku, słynne olsztyneckie

jagodzianki cukierni Jagodzianka

oraz pyszny ekologiczny miód z

olsztyneckich pasiek. 

W uroczystości udział wzięli przedstawiciele

samorządu obecnej i byłych kadencji, radni

powiatu, przedstawiciele oświaty, zakładów

pracy i oczywiście obecni byli pracownicy

zespołu. 

Dyrektor Mirosław Obrębski w swojej

mowie okolicznościowej podkreślił wagę i sku -

teczność  współpracy między pracownikami jak

i współdziałania  z placówkami oświaty, gmin-

nym samorządem, rodzicami uczniów, związka-

mi zawodowymi oraz wieloma jednostkami,

instytucjami i ludźmi wspierającymi olsztynecką

oświatę. 

Kalendarium działalności ZASiP-u przed-

stawili: Arkadiusz Baranowski, Magdalena

Stępniak i Daria Wojda, a krótką prezentację

przedstawił Marcin Kohler.  Podsumowaniem

były występy uczniów , szkół podstawowych z

Waplewa, Mierek i Olsztynka.

Dyrektor złożył podziękowania wszystkim

współpracującym i wspierającym instytucjom i

osobom oraz wręczył pamiątkowe wyróżnienia:

Tadeuszowi Raginiakowi, Mariannie Domżal-

skiej,  Elżbiecie Lachowicz, Henrykowi

Sułkowskiemu, Henrykowi Draszkowi, Ewie

Polewacz, Małgorzacie Krawczyk i Barbarze

Gilewicz.

O ZASiP-ie: Transformacja zapoczątkowana

w roku 1989 umożliwiła rozwój wspólnoty

lokalnej i przejęcie zadań edukacyjnych przez

samorząd.  Gmina Olsztynek już w 1991 r.

przejęła, na własne życzenie,  oświatowy

majątek składający się z 18 budynków oraz

tabor służący do dowożenia uczniów.

Zmieniono wtedy sposób obsługi administra-

cyjnej i finansowej gminnej edukacji. Za real-

izację zadań oświatowych i dowożenie

odpowiadał urząd miejski, w którym znaleźli

zatrudnienie dawni pracownicy ZEAS-u. Po 5

latach rada miejska – w oparciu o przeprowad-

zone konsultacje z pracownikami oświaty  i

związkami zawodowymi – podjęła uchwałę o

utworzeniu Zespołu Administracji Szkół i

Przedszkoli w Olsztynku z siedzibą w olszty-

neckim ratuszu. ZASiP rozpoczął swoją działal-

ność 1 lutego 1996 r.  a dyrektorem został

Tadeusz Raginiak, który piastował to

stanowisko przez 19 lat.

Od 2009 r. Zespół mieści się w starej części

gimnazjum, przy ul. Górnej 5. Obsługuje ok.

50% ponoszonych wydatków budżetu gminy, w

tym 6 gminnych jednostek, zatrudniających

ponad 260 pracowników i wspierających 130

emerytów. Realizuje rocznie ponad 100.000

km dowożenia transportem własnym. Drugie

tyle pokonują autobusy PKS i przewoźników

wyłonionych w drodze przetargów. W dowoże-

niu nie zapomina się o uczniach

niepełnosprawnych, a wszystkim uczniom

zapewnia się bezpieczeństwo i fachową opiekę.

Należy podkreślić, że działania Zespołu przy-

czyniły się do powrotu na olsztyneckie drogi

zbiorowej komunikacji publicznej.

Zespół wspomaga administrowanie ponad

21 tys. m2 budynków i 63 tys. m2 terenów

edukacyjnych. Wykonuje wiele zadań w tym

inwestycyjnych i remontowych, na które w

przeciągu 20 lat przeznaczono ponad 20 mln

złotych. Część środków pozyskano ze źródeł

zewnętrznych, w tym od samorządów wojew-

ódzkiego i powiatowego oraz ze środków uni-

jnych.  Przy ich realizacji miał swój znaczący

udział Zespół Administracji.

Zapewnił też obsługę finansowo-księgową

programów unijnych na kwotę ponad 1,5 mln

złotych.   Taką samą kwotę przekazał blisko

3000 uczniów na stypendia i zasiłki szkolne.

ZASiP uczestniczy w tworzeniu i realizacji

zamierzeń w zakresie rozwoju gminnej oświaty.

20-lecie ZASiP-u

5 lutego staropolskim polonezem, w wykonaniu dzieci z Przedszkola Miejskiego w Olsztynku,  rozpoczęły się obchody jubileuszu
20-lecia Zespołu Administracji Szkół i Przedszkoli w Olsztynku.

Olsztynek na największych targach
turystycznych w Polsce

W dniach 12 – 14 lutego br. w pawilonach Międzynarodowych
Targów Poznańskich odbywały się 25.  największe targi turystyczne
w Polsce – Tour Salon Poznań 2016. Olsztynek dzięki przynależno-
ści do sieci Cittaslow bezpłatnie uczestniczył w targach w ramach
wspólnego stoiska Polskiej Krajowej Sieci Miast Dobrego Życia. 
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W ramach akcji propagującej zachowanie

ostrożności,  szczególnie w okresie feri i

zimowych, najmłodsi mogli uczestniczyć w

specjalnie przygotowanych dla nich pokazach

ratunkowych współdziałających ze sobą służb:

straży pożarnej,  policj i  oraz pogotowia

ratunkowego. Głównym przesłaniem akcji było

utrwalenie w świadomości wszystkich, że nie

ma bezpiecznego lodu na stawach, jeziorach i

rzekach!

Nie lada atrakcją były dla najmłodszych

pokazy: poduszkowca policyjnego ratującego

tonącego,  akcji ratowniczej strażaków przy

użyciu specjalistycznego sprzętu oraz udziela-

nia pomocy przedmedycznej przez ratowników

medycznych. 

Ponadto odbyły się: pokaz tresury psów pol-

icyjnych z nauką obrony przed agresywnym

psem oraz prezentacja sprzętu służb

mundurowych. Dzieci miały okazję poznać

metody udzielania pierwszej pomocy m.in.

tonącemu oraz uczestniczyć w licznych konkur-

sach i turniejach na temat bezpieczeństwa.

Zainteresowaniem uczniów cieszyło się

również stoisko edukacyjne Nadleśnictwa Olsz-

tynek, w ramach, którego, najmłodsi mogli

poznać leśną faunę i florę. 

Celem festynu było wpojenie najmłodszym

określonych zachowań w wypadku zagrożenia

życia ludzkiego.

W przypadku zagrożenia starajmy się

zachować spokój i próbujmy wezwać pomoc.

Dzwoniąc pod nr 112 przedstawmy się,

powiedzmy  co się stało, podajmy miejsce, w

którym jesteśmy. Czekajmy na przybycie

pomocy, nie rozłączajmy się, zostańmy w

stałym kontakcie telefonicznym z numerem

alarmowym. Gdy zarwie się pod nami lód,

oszczędzajmy siły na wydostanie się z wody.

Najlepiej położyć się płasko na wodzie,

rozłożyć szeroko ręce i starać się wpełznąć na

lód. Starajmy się poruszać w kierunku brzegu

leżąc cały czas na lodzie.

W przeprowadzony festyn zaangażowane

były: Starostwo Powiatowe w Olsztynie, gmina

Olsztynek, Komenda Miejska Policji w Olsz-

tynie, Komisariat Policji w Olsztynku, Wojew-

ódzka Stacja Pogotowia Ratowniczego,

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej

w Olsztynie, Ochotnicza Straż Pożarna w Olsz-

tynku, nadleśnictwa Olsztynek, Nowe Ramuki i

Jagiełek oraz Zespół Szkół im. K.C. Mrongow-

iusza w Olsztynku. Patronat medialny: TVP

Olsztyn, Radio Olsztyn i „Gazeta Olsztyńska”.

Sponsorami imprezy były firmy: Tymbark

S.A., SHP Olsztynek oraz Octim Olsztynek,

Zakład Masarski „Tomuś”.

Bezpieczny Lód 2016

20 stycznia nad Jeziorem Jemiołowskim już po raz czwarty odbył się festyn profilaktyczny pod

hasłem „Bezpieczny Lód 2016”. Uczestniczyli w nim uczniowie szkół podstawowych z naszej

gminy oraz z gmin Stawiguda i Gietrzwałd.

Informacja dotycząca 
unieważnionych 

dowodów osobistych

W związku z sygnałami o posługiwaniu się przez obywateli

polskich dowodami osobistymi, które zostały zgłoszone jako

utracone, a następnie odnalezione informujemy o konsekwenc-

jach posługiwania się takimi dokumentami.

Dowód osobisty zgłoszony jako utracony jest nieodwracalnie

unieważniony w Rejestrze Dowodów Osobistych, do którego

dostęp regulują przepisy ustawy z dnia 6 sierpnia 2010 r. o do -

wo dach osobistych.  Informacja o utracie i unieważnieniu

dowodu jest niezwłocznie przekazywana do Systemu Informa-

cyjnego Schengen, a także do wykazu unieważnionych do wo -

dów osobistych. Posługiwanie się dowodem osobistym zgłos-

zonym jako utracony może więc powodować negatywne kon-

sekwencje dla jego posiadacza podczas przekraczania granic

lub dokonywania czynności prawnych na podstawie tego

dokumen tu. Dowód osobisty unieważniony w systemie nie nosi

fizycznych znamion unieważnienia (odcięcie rogu), przez co

może sprawiać wrażenie dokumentu ważnego, niemniej doku-

ment ten nie służy już do potwierdzania tożsamości i

przekraczania granic państw, o których mowa w art. 4 ust. 1

ustawy o dowodach osobistych. Unieważnionym do wodem

osobistym nie można się posługiwać.

Drogiej Koleżance

Ewie Okołowicz
wyrazy głębokiego współczucia i słowa wsparcia

z powodu śmierci Mamy
składają:

Elżbieta Kucka, Ewa Zenc i Małgorzata
Zapadka

Przewodniczące
Rad Osiedlowych w Olsztynku

Multimedialne Muzeum Obozu Jenieckiego Stalag IB i historii 
Olsztynka składa serdeczne podziękowania firmie

Usługi Stolarskie Łukasz Samul 
z Platyn za bezpłatne wykonanie repliki eksponatu 

z terenu byłego obozu jenieckiego Stalag IB oraz za zaangażowanie 
i poświęcony czas.

Multimedialne Muzeum Obozu Jenieckiego 
Stalag IB i Historii Olsztynka     

ul. Ratusz1/ 11-015 Olsztynek
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Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do przed-
szkoli  i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Olsztynek w

roku szkolnym 2016/2017

Zgodny z załącznikiem do zarządzenia  nr 9/2016 Burmistrza Olsztynka z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie ustalenia harmono-
gramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli  i oddziałów przedszkolnych w szko-
łach podstawowych prowadzonych przez gminę Olsztynek w roku szkolnym 2016/2017. 

Lp. Rodzaj czynności Termin w postępowaniu
rekrutacyjnym

Termin w postępowaniu
uzupełniającym

Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola lub oddziałów przed-
szkolnych w szkołach podstawowych wraz z dokumentami potwierdzają-
cymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod
uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do
przedszkola lub  oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i
dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków
lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w
tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności,
o których mowa w art. 20t ust. 7 ustawy o systemie oświaty (Dz. U. z
2015 r. poz. 2156, z późn. zm.)

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy
kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci
pisemnego oświadczenia

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy
kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

1.

2.

3.

4.

5.

od 01.03.2016 r.

do 31.03.2016 r.

od 01.04.2016 r.

do 06.04.2016 r.

21.04.2016 r.

od 22.04.2016 r.

do 26.04.2016 r.

29.04.2016 r.

od 09.05.2016 r.

do 12.05.2016 r.

od 13.05.2016 r.  

do 18.05.2016 r.

14.06.2016 r.

od 15.06.2016 r.  

do 16.06.2016 r.

17.06.2016 r.
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Pani Wioletta to doświadczony
i ambitny muzykolog z upraw nie -
niami firmowanymi przez Uniwer-
sytet Warmińsko –Mazurski. Chęt-
nych do śpiewu w chórze uczy
czy tania znaków muzycznych,
czyli śpiewania z nut, bez akompa-
niamentu. Jest to duża korzyść,
bowiem wokaliści nabywają pro-
fesjonalne umiejętności śpiewu
pod batutą dyrygenta. Ponad
dwu dziestoosobowa grupa chó -
rzys tów spełnia oczekiwania obo -

wią zującego poziomu artysty -
cznego. Osiągane efekty zespołu
to wynik ambicji i zapału wszyst-
kich członków chóru. Pani dyry-
gent zapewnia, że przyjmie wszys-
tkich chętnych do śpiewu w
chórze celem stworzenia grup:
seniorów, młodzieży i dzieci. Jest
to szansa, szczególnie dla mło -
dzieży, rozwoju talentu tak pięknej
sztuki jaką jest śpiew, i le to
bowiem ginie talentów z braku
możliwości sprawdzenia się.

Ksiądz proboszcz stworzył warun-
ki dla rozwoju chóru nawet kilku -
dziesięcioosobowego. Pani Wio-
letta nie wyklucza, że przy tak
licznym zapleczu przystąpi ze
swoim chórem do federacji

„Caecilianum” –  ogólnopol-
skiego związku chórów kościel-
nych, działającego na mocy statu-
tu zatwierdzonego przez Konfer-
encję Episkopatu Polski. Związek
jest zarejestrowany w Krajowym
Rejestrze Sądowym, posiada tym

samym osobowość prawną. Fede -
racja jest organizacją otwartą,
każ  dy chór, zespół czy orkiestra
mo że do niej wstąpić. Należą do
niej chóry diecezjalne powstałe
przy uczelniach, szkołach, a nawet
domach kultury. Dysponuje bo -
gatą biblioteką nutowo- tekstową.
Przynależność do federacji  to
niewspółmierna korzyść dla
bieżącej działalności chóru. Feder-
acja „ Caecilianum” tworzona jest
przez chórzystów dla chórzystów
w celu wspierania zespołów w śro -
dowiskach lokalnych, dąży do pod -
 noszenia poziomu, organizuje
konkursy, festiwale oraz przeglądy
zespołów chóralnych. Wzajemne
kontakty to mobilizacja do prezen-
towania efektów swojej pracy twór   -
czej, to wymiana doświadczeń i
doskonalenie sztuki wo kal nej.
Marzenie księdza pro bosz cza i
pani dyrygent  to chór, który
będzie eksponował się nie tylko
na forum parafialnym. Jest wielki
popyt i zapotrzebo wa nie na orga-
nizacje koncer tów muzyki sakral-
nej, dobry chór ma zawsze możli-
wość  odnieść sukces i  zdobyć
uznanie, dlatego war to takiej szan-
sie wyjść naprzeciw. 

Kazimierz Czester

Naocznie przekonali się m. in. o tym jak

wielką moc może mieć silnik odrzutowy, do -

wie dzieli się sporo o pracy robotów, poznali

taj niki ludzkiego organizmu, przeprowadzili

szereg zadziwiających eksperymentów z uży-

ciem najzwyklejszych substancji. Okazało się,

że z wieloma zadaniami,  znanymi głównie z

te lewizji i książek, mogli z powodzeniem po -

radzić sobie samodzielnie. Było to dla wszyst -

kich niezwykle doświadczenie..

Zajęcia prowadziła zmieniająca się grupa
studentów pod opieką Natalii Kośnik  z  Uniw-
ersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
w ramach projektu Młody Nobel, realizo -
wanego przez Fundację Rozwoju Wolontariatu
przy wsparciu Fundacji PGNiG im. Ignacego
Łukasiewicza zachęcającej dzieci i młodzież do
podnoszenia wiedzy z zakresu nauk ścisłych. 

Udział w projekcie Młody Nobel jest kolej -
nym przykładem współpracy podejmowanej
przez szkołę w Królikowie, mającej na celu
uzupełnienie i wzbogacenie działań reali-
zowanych przez placówkę na co dzień. Dzięki
niej zwiększają się możliwości uczniów, wzras-
ta w nich fascynacja otaczającym światem
oraz motywacja do nauki.

Dziękujemy za te  wyjątkowe zajęcia -
połączenie dziecięcej radości i studenckiej
pasji.

Kierownik SF Królikowo
Marzenna Stefanowicz

Z inicjatywy i staraniem księdza Sławomira Piniahy, proboszcza parafii przy kościele pod wezwaniem bł. Anieli Salawy w Olsztynku,
powstał około pięciu lat temu chór kościelny. Kierownictwo chóru ksiądz proboszcz powierzył pani Wiolettcie Figielskiej – Korgul, która
równocześnie pełni funkcję organisty w parafialnym kościele. 

Wielki chór w małej parafii

Młody Nobel w  SF Królikowo

Od 23 września 2015r. przez cały I semestr uczniowie klas 0-III Szkoły Filialnej w Króli-
kowie kilkakrotnie brali udział w niezwykłych zajęciach. Poprzez zabawę dzieci odkrywały
oraz poznawały fascynujące zagadnienia z matematyki, chemii, fizyki, robotyki i biologii. .

Uczniowie ze szkoły w Królikowie
dziękują Państwu Słodownik

Uczniowie Szkoły Filialnej w Królikowie niewąt-
pliwie zasłużyli na odpoczynek oraz dobrą rozry-
wkę w postaci zabawy karnawałowej, która
odbyła się w naszej szkole 22 stycznia.
Sala lekcyjna zamieniła się w  prawdziwą salę

balową. Udekorowana kolorowymi balonami,
serpentynami, gwiazdami   zachęcała do szam-
pańskiej zabawy. Na parkiecie zaroiło się od spi-
dermanów, piratów, rycerzy, kowbojów, czaro-
dziejów... Były wróżki, księżniczki, diabły, motyle
i różne inne postaci. Wszyscy bawili się zna ko -
mi cie, dorośli wspólnie z  dziećmi. Były ko ro -
wody, kółeczka i tańce w parach. Zabawę uroz-
maicały konkursy, w których  rywalizowały
zarówno dzieci, jak i rodzice. 
Zabawa zakończyła się przybyciem Świętego
Mikołaja, który  w tym roku był bardzo hojny.
Państwo Słodownik przygotowali  paczki dwu -
krotnie bogatsze niż zamówiliśmy.  Rada peda-
gogiczna, rodzice i uczniowie serdecznie dzięku-
ją Pani Irenie i Stanisławowi Słodownik i
śpiewają im ,,Sto lat". Dziękujemy również ro -
dzi com za bogato zastawiony stół i innym spon-
sorom. 

Kierownik SF Królikowo

Marzenna Stefanowicz



Czterech najbardziej nie pos -
łusznych (A. Piotrowski, S. Czer-
wiński, A. Drozdowski i T. Sien -
kiewicz) wysłano w marcu 1959
roku do Państwowego Mło dzie -
żowego Zakładu Wychowawczego
w Lidzbarku Warmińskim.
Pozostali czterej chłopcy przeby-
wali w Olsztynku aż do usa mo -
dzielnienia. 

Rok 1961 był zimny i bardzo
deszczowy, mimo to właśnie w tym
roku działo się bardzo dużo.
Wydarzenia te zostały utrwalone
na zdjęciach i opisane w kro-
nikach. W tym czasie w Domu
Dziecka przebywało około stu wy -
cho wanków podzielonych na sześć
grup: żeńska – wychowawca Ire na
Wołodźko (20 osób, w tym 6 w
internatach), żeńska – wy cho -
wawca Irena Rogowska (21 osób,
w tym 8 w internatach), męska –
wychowawca Stanisława Gilwińska
(17 osób, w tym 8 w internatach),
męska – wychowawca An tonina
Stachurska (14 osób, w tym 2 w
internatach), męska – wy -
chowawca Jan Sokół (13 osób, w
tym 3 w internatach) i męska – wy -
chowawca Jadwiga Szulc  (16
osób, w tym 4 w internatach). Ra -
zem było 101 dzieci – 75 w Domu
Dziecka i 26 w internatach.

W dniach 3- 25 lipca 1961
roku odbył się nad jeziorem
Pluszne V Krajowy Zlot Wy cho -
wan ków Domów Dziecka. Kie ro -
wnikiem podobozu z Olsztynka
została Jadwiga Szulc, a wy cho -
wawcą Jan Grzelak – student ped-
agogiki Uniwersytetu Warsza-
wskiego. Dziennik  zlotu prowadził
Andrzej Gryczyński, zdjęcia wy ko -
nał Marian Cielecki. Niemal przez
cały lipiec woźny Stefan Ruszczyk
przy pomocy grupy starszych
chłop ców (Helmut Siecki, Lech
Hipsz, Antoni Malanowski) zbudo -
wał budynek gospodarczy, mimo
deszczowej pogody. Na terenie
Domu Dziecka założono dwa
ogro dy – warzywny i kwiatowy,
będące pod opieką  Ireny Jackie -
wicz, której chętnie pomagała
spora grupa wychowanków, a pra -
cy było bardzo dużo. Samych po -
midorów rosło ponad 600 krza-
ków. W tym roku ogród warzywny
przyniósł około 4 tysiące złotych
do chodu. Grupa  młodszych wy -
chowanków przez wiele dni chodz-
iła z wychowawczynią Stanisławą
Gilwińską do lasu na grzyby, które
obrodziły niespotykanie ze wzglę-
du na mokre lato. Grupa starszych
wychowanków (26 chłopców i

dziew cząt), pod opieką wy cho -
waw ców, udała się do pracy w
PGR Łutynówko. Spali w namio-
tach, a w dzień pomagali przy żni-
wach. Wychowawca Jan Grzelak
zor ganizował czterodniowy biwak
nad jeziorem Wenyk. Pojechało 18
osób i dwa psy – Kazan i Kropka.

Przez kilka miesięcy pracował
jako wychowawca Marian Cielec-
ki, student wydziału psychologii
Uni wersytetu Warszawskiego,
bardzo dobry organizator, lubiany
przez młodzież . Zorganizował on
ro werowy obóz wędrowny po
Mazurach i Warmii. Trasa wy -
cieczki wiodła przez miejscowości;
Olsztynek- Czarny Piec – Szczytno
– Zgon – Ruciane – Pisz – Orzysz
– Mikołajki – Mrągowo – Reszel –
Bisztynek – Lidzbark Warmiński-
Dobre Miasto – Olsztyn – Olsz-
tynek. Wzięło w nim udział 17
wychowanków, a przygotowania
trwały wiele dni. Była to pierwsza
tak długa wyprawa w historii
Domu Dziecka. Należało skomple-
tować cały sprzęt biwakowy,
sprawdzić wszystkie rowery,
zdobyć odzież od po wied nią na
deszczową pogodę. Na wycieczkę
pojechali starsi chłop cy i cztery
dziewczyny –Maria Dietrich, Wik-
toria Ornal, Irena Czeszkiewicz i
Brygida Hercog .Kierownikiem
był Marian Cie lecki, pomocnikiem
Helmut Siecki, za pogotowie tech-
niczne odpowiadał Fryderyk
Zbrzeźny, kronikę prowadził
Ryszard Balmowski. Inni uczestni-
cy obozu to: Tadeusz Maślankows-
ki, Jan Ro galski, Tadeusz Szoda,
Roman Turlej, Jerzy Narok, Jerzy
Kurowski, Lech Hipsz, Ryszard
Tysz kie wicz, Antoni Malinowski i
Wiktor Krzyżanowski.     

W ciągu 14 dni przejechali kil -
kaset kilometrów, przeżyli ciekawe
przygody, odwiedzili atrakcyjne,
historyczne miejsca, zdobyli
mnóstwo doświadczeń. Wy cho -
waw ca Marian Cielecki zrobił
kilkadziesiąt  zdjęć,  dzięki temu
ca ła wyprawa została nieźle udo -
kumentowana i stanowi ciekawy
obraz polskiej rzeczywistości z
początku lat 60- tych XX  wieku. 

Na  rozpoczęcie roku szkolnego
1 września 1961 roku bardzo ład-
nie przemawiał kierownik szkoły
Edward Szczerski. Później odbyły
się uroczystości ku czci poległych

w drugiej wojnie światowej na
cmentarzu w Sudwie. We wrześniu
wychowankowie Domu Dziecka
brali udział w bardzo opóźnionych
żniwach. Pomogli zestygować
(ustawić snopki w małe kopce)
kilka hektarów zboża, za co otrzy-
mali wynagrodzenie w wysokości
ponad 1800 złotych. W paź -
dzierniku pracowali przy wykop-
kach ziemniaków w PGR Ja da -
mowo, Łutynówko i Gąsiorowo.
W listopadzie w Domu Dziecka w
Olsztynku przebywała grupa gości
z obwodu kaliningradzkiego.
Wcześniej odbyła się specjalna
konferencja w sprawie sposobu
przyjęcia delegacji radzieckiej.
Goście przekazali  prezent w
postaci aparatu fotograficznego
FED – 2. W grudniu przygo-
towano sprzęt zimowy: narty – 10
sztuk, sanki – 20 sztuk, łyżwy – 25
par. Aby urozmaicić długie zi -
mowe wieczory kupiono wąskotaś-
mowy projektor filmowy AP -12.

Zima 1961/1962 była mroźna
i śnieżna. Kółko fotograficzne pro -
wadzone przez wychowawczynię
Antoninę Stachurską wykonało
dużo zdjęć z zabaw zimowych. W
każdy czwartek wyświetlano filmy
oświatowe i młodzieżowe, dzięki
czemu oraz innym rozrywkom i
pracy szkolnej zima nie była tak
dokuczliwa. Dopiero pod koniec
marca śnieg zaczął topnieć i
pojawiły się pierwsze oznaki wios-
ny. Na zieloną trawę wypuszczono
króliki z własnej hodowli. Czo -
łowym opiekunem sympatycznych
„futrzaków” był Wojtek Szubert.
Wiosną dzieci chętnie pomagały
przy sprzątaniu posesji i porząd-
kowaniu ogrodu, pod nadzorem
wychowawczyni Ireny Jackiewicz. 

Z okazji  święta 1 Maja wy -
chowankowie brali udział w uro -
czystym pochodzie ulicami Olsz-
tynka. Pod kierownictwem Jana
Sokoła i Ireny Wołodźko zorgani-
zowano wycieczkę do Za ko pa -
nego. W czerwcu osiem osób
pojechało na biwak nad jezioro
Maróz. Na zakończenie roku
szkol nego najlepsi  uczniowie z
Domu Dziecka otrzymali nagrody
pie niężne od 100 do 200 złotych.
Po  ukończeniu 18 lat wy cho wan -
ko wie stawali się samodzielni. W
1962 roku takich osób było 17,
m.in. Brygida Hercog, Fryderyk
Zbrzeźny, Tadeusz Szoda, Ryszard
Sienkiewicz, Luba Sulima. Od 1
lipca do 27 lipca grupa 25 dzieci
pod opieką Jadwigi Moszczuk i
Antoniny Stachurskiej wzięła udzi-
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Państwowy Dom Dziecka 
Nr 2 w Olsztynku cz. 2

W styczniu 1959 roku wychowawczyni Antonina Stachurska przywiozła z Warszawy ośmiu chłop-
ców (Jurek Biedrzycki, Andrzej Suchecki, Andrzej Piotrowski, Stasiek Czerwiński, Stasiek Jakubian,
Paweł Malanowicz, Tadek Sienkiewicz i Andrzej Drozdowski). Byli to starsi wychowankowie i sprawiali
bardzo duże problemy wychowawcze. Zapadła decyzja aby podzielić tę tzw. grupę warszawską. 
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ał w obozie wychowanków
nad jeziorem Pluszne, w
uroczysku Waszeta. Pogoda
dopisała i dzieci wróciły
zdrowe, opalone i wy -
poczęte. W sierpniu
wychowawca Jan Sokół
zabrał grupę 15 osób na
obóz wędrowny po
Pomorzu. Fryderyk Zbrzeź -
ny zorganizował bi wak dla
9 osób w Ja da mowie.
Dzieci odpoczywały pod na -
miotami i pomagały w pra-
cach polowych. We wrześ -
niu 45 osób pojechało na
wycieczkę autokarową do
Malborka.

Kolejna zima, 62/63,
była również bardzo mroź-
na i śnieżna. W niektóre
noce temperatura spadała
do minus 30şC. Po Nowym
Roku w całym kraju zam -
knięto szkoły na okres
dwóch tygodni ze względu
na niskie temperatury i pro -
b lemy z ogrzewaniem.
Dodatkowo obfite opady
śniegu sparaliżowały komu-
nikację. Drogi pokryły po -
tęż ne  zaspy śniegu, które -
go było tak dużo, że z
ważniejszych miejsc wy wo -
żono go na pola. Z drugiej
strony, w słoneczne dni zi -
mowy pejzaż robił nie sa -
mowite wrażenie i zachęcał
do zabaw na śniegu i lodzie.
Dzieci z Domu Dziecka
również korzystały z uro -
ków zimy. Chłopcy zbierali
trzcinę z zamarzniętego
jeziora, przekopywali przejś-
cia i wywozili śnieg, dziecia-
ki zjeżdżały na sankach i
uczyły się jazdy na łyżwach
lub nartach. W styczniu
Dom Dziecka odwiedziła
redaktor ' 'Głosu Olsz-
tyńskiego'' Zofia Dudzińska.
Efektem tej wizyty i rozmów
z wieloma osobami był arty -
kuł pt. ''Losy'', który ukazał
się 16 stycznia 1963 roku. 

Zima trzymała do końca
marca, od połowy kwietnia
nastała prawdziwa, długo
oczekiwana wiosna. Zbiegło
się to z feriami wielkanoc-
nymi. W czasie ferii rozkład
dnia był znacznie luźniejszy.
Po świętach, w kwietniu,
rozpoczęły się prace w og -
rodzie i remont w Domu
Dziecka, głównie malo -
wanie i naprawa mebli. Na
wyposażenie kupiono lo -
dów kę marki  „Mielec” i
magnetofon „Piosenka”. Z
okazji Dnia Dziecka ulicami
Olsztynka przeszedł ko ro -
wód przebierańców z udzi-
ałem kilkuset uczniów szkół
w Olsztynku. Za cho wane
zdjęcia ukazują po mys -
łowość nauczycieli ,  ro -
dziców i uczniów w przygo-
towaniu rozmaitych cie ka -
wych strojów. Na po czątku
czerwca wychowawczynie:
Moszczuk, Siekierska i
Gałązka zorganizowały bi -
wak nad jeziorem, obok Sa -
na torium w Ameryce. Do -
pisała pogoda i dzieci
mogły korzystać z kąpieli
słonecznych i wodnych. W
ogrodzie obrodziły truskaw-
ki, ogórki, pomidory i inne
warzywa. Bogate plony
trze ba było codziennie zbie -
rać i przetwarzać lub sprze -
dawać. W lipcu i sierpniu
grupa chłopców pracowała
przy budowie chodnika na
ulicy Sienkiewicza. Inni
pojechali na obóz harcerski
w Taborzu, gdzie oboźnym
był Leonard Serbintowicz,
nauczyciel z LO w Olsz-
tynku.

Ryszard Balmowski
ukoń czył średnią szkołę
muzyczną z wyróżnieniem i
złożył podanie do Wyższej
Szkoły Muzycznej w Pozna-
niu. Na święta niektórzy
daw ni wychowankowie
przy syłali życzenia. Piotr

Ostrowski, na stałe miesz -
kający w Anglii, często przy -
syłał kolorowe karty z
życzeniami. Wychowanka
Fryda Szechterle napisała
list z Kujbyszewa w ZSRR. 

W grudniu do Domu
Dziecka przyjechał bohater
ze statku „Derkacz” - dawny
wychowanek Bronek Cho -
rzewski, odznaczony me da -
lem „Za ofiarność i odwagę
w obronie życia i mienia”
oraz srebrną odznaką
„Zasłużony Pracownik
Morza”. Odznaczenie te
otrzy mał za udział w akcji
ratowania marynarzy an -
giel skich.

W styczniu 1964 roku w
Dniu Dziecka zatrudnione
były 22 osoby. Latem obro -
dziły truskawki i wszyscy
pracowali przy ich zbiorze.
Słoneczna pogoda sprzyjała
kąpielom w pobliskim je zio -
rze. Jerzy Narok, który
sprawiał problemy wy cho -
waw cze, po usamodzielnie-
niu się trafił do wojska i
służył w jednostce „Zie lo -
nych beretów”. Fryderyk
Zbrzeźny został studentem
Wyższej Szkoły Wychowa-
nia Fizycznego w Poznaniu. 

Wiosna 1965 rok była
zimna i deszczowa. W tym
roku Dom Dziecka otrzy-
mał samochód dostawczy
marki „Żuk”, którym jeździł
kierowca Kurt Schukat. Do
pracy przyjęto dwie młode
wychowawczynie: Bożenę
Suwińską i Krystynę Krysi-
ak. Na tym zapiski w za cho -
wanych kronikach kończą
się. Miejmy nadzieję, że inni
dopiszą dalszy ciąg historii
Domu Dziecka Nr 2 w Olsz-
tynku.

Na podstawie kronik

PDDz Nr 2 w Olsztynku

opracował:

Bogumił Kuźniewski

autor 
Czesław 

Kazimierz 
Bandzwołek

NA WESOŁO
Zmartwienie

Mosiek narzeka, że boli go głowa
Bo wie, że go czeka kontrola skarbowa

Nie wie jak ma być przygotowany
By przez fiskus łagodnie być potraktowany

Zatroskani kamraci życzyli mu szczerze
Mosiek w łachmany niech się ubierze

To inspektor kontroli patrząc na niego
Będzie w nim widział człowieka biednego

Inny znajomy był odmiennego zdania
Mosiek niech założy porządne ubrania

Inspektor patrząc na kupca wytwornego
Będzie szacunek miał wtedy do niego

Mosiek rabinowi też zadał pytanie
Jakie na kontrolę ma włożyć ubranie

Rabin do przykładu się odwołuje
Bo przykład problem lepiej rozwiązuje

Panna młoda podobne zmartwienie miała
Jak ubrać się na noc poślubną nie wiedziała

Matka jej radziła, że nocną koszule
Koleżanka, że założyć ma seksowne tiule

Mosiek zdziwiony pyta dlaczego
Rabin taki przykład stosuje do niego

Rabin mówi Mosiek,na przykładzie damy
Jakbyś się nie ubrał będziesz wyb...any.

Uzasadnienie

W nocy spać nie mogłam, bolą mnie skronie
Zło nigdy nie śpi – odpowie mąż żonie.

Racja

Mężczyzna narzekać nie ma powodu
Na swoją żonę i markę samochodu

Z powodu bardzo oczywistego
Bo wybór zależał tylko od niego.

Decyzja

Decyzja jej wszystkich zaskakuje
Sex jak modlitwę ona traktuje

Każdemu co ja namawia – odmawia.
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„Przypisano jej symbolikę dziewiczego
panieństwa, wiośnianej delikatności, stała się
atrybutem czułostkowego sentymentalizmu, a
jest to wierne drzewo, służące od dawna
człowiekowi pracującemu na roli, rosnące na
najsłabszych ziemiach, na piachu i żwirku, na
sapach* i mokradłach…” – zauważa Bohdan
Czeszko w zbiorze opowiadań „Nostalgie
mazurskie”.

Taki obrazu brzozy, powielany od dawna,
zarówno w prozie, jak i w poezji,  utrwalił się
w świadomości czytelników. Gdzie są  jego
źródła, trudno dziś określić. Zacznijmy więc od
Wieszcza – Adama Mickiewicza. Autor epopei
„Pan Tadeusz” przedstawił uosobioną brzozę
w otoczeniu wielu drzew dawnej puszczy li tew -
skiej,  leśnych jej krewniaków z jakby
wielopokoleniowej rodziny. Brzozie powierzył
rolę kochanki i małżonki, a więc i matki,
potwierdzając oczywistą prawdę o naturze –
matce żywicielce. 

„Drzewa i krzewy liśćmi wzięły się za ręce, 
Jak do tańca stające panny i młodzieńce 

Wkoło pary małżonków. Stoi pośród grona 
Para, nad całą leśną gromadą wzniesiona 
Wysmukłością kibici i barwy powabem, 

Brzoza biała, kochanka, z małżonkiem swym grabem. 
A dalej, jakby starce na dzieci i wnuki 

Patrzą siedząc w milczeniu, tu sędziwe buki, 
Tam matrony topole i mchami brodaty 

Dąb, włożywszy pięć wieków na swój kark garbaty, 
Wspiera się, jak na grobów połamanych słupach…”

(Z księgi III „Pana Tadeusza”)

Tytułowy bohater epopei, Tadeusz Soplica,
za chwycał się bogactwem przyrodniczym
rodzinnych stron, dziwiąc się upodobaniom
Hrabiego do egzotycznej roślinności i obcych
krajobrazów. Przekonywał krewniaka mag nac -
kiego rodu, że pod polskim niebem znajdzie
równie piękne pejzaże, a wśród drzew –
brzozę o niezwykłej wieśniaczej naturze.

„Czyż nie piękniejsza nasza poczciwa brzezina,
Która jako wieśniaczka, kiedy płacze syna
Lub wdowa męża, ręce załamie, roztoczy
Po ramionach do ziemi strumienie warkoczy!
Niema z żalu, postawą wymownie szlocha!”

Często przywoływana w moich artykułach
poetka Maria Pawlikowska – Jasnorzewska
pozostawiła z ostatniego okresu swego życia
utwory pełne dojmującego bólu, wyrosłe ze
świadomości, że Polski nigdy już nie zobaczy.
Z oddalenia emigracyjnego słała więc swoje
pożegnanie ze wszystkim co głęboko tkwiło w
sercu poetki. Również ojczysta przyroda miała

w nim swoje miejsce i znalazła odbicie w wielu
wierszach. Brzozę i jesienne liście nazywała
„jesiennymi pozłótkami”, które pięknie ozdabi-
ają i szeleszczą „powłóczyście” pod stopami.
W „Pejzażu pogodnym” – „Brzoza, niezmien-
na w lekkiej swej melancholii (niewojennej,
starej jak świat!) liśćmi cień własny zbiera z
gliniastych wyboi…”

Bardzo trudno jest żyć na emigracji ze
świadomością, że zapamiętane obrazy polskiej
przyrody – choćby takiej pięknej brzozy –
pozostaną tylko w myślach i nigdy nie przeo-
brażą się w dotykalną rzeczywistość.

Już babie lato jesieni
plecie się między szpilkami,
słońce zachodzi po polsku
i smutne wrzosowisko
całe zakwita fioletem
tak piękne w swojej pokorze,
w swej przyziemności wznioślejsze
od śmigłych cyprysów tutejszych.

Popatrzyłbym sobie na brzozę
taką wysmukłą i białą
taką niematerialną
że pewno i nie jest drzewem,
ale jest fatamorganą,
marzeniem sennym
- ideą – ideałem –
przyziemnie kwitnącego
smutnego wrzosowiska

Ten sentymentalny utwór napisał Alek-
sander Wat na emigracji w Vence we wrześniu
1956 roku.

Nie w snach czy marzeniach, ale na jawie
odnalazł posadzoną w dzieciństwie brzozę
Ernest Wiechert, niemiecki pisarz, który po
wielu latach odwiedzał rodzinne strony. Był
„dzieckiem lasu”, wychowany w leśniczówce
Piersławek. Jego wspomnienia to powrót do
obrazów Puszczy Piskiej i okolic rzeki Krutyni
– krainy dzieciństwa, do czasów gdy widział
„jak milczą i szumią lasy”, gdy poznawał
potęgę i tajemnice życia przyrody. Wspomni-
aną brzozę posadził jako 6-letni chłopiec,
według tradycji w przeddzień Zesłania Ducha
Świętego – święta nazywanego Zielonymi
Świątkami. Swoją brzozę odnalazł będąc już
dorosłym człowiekiem.

„Rozglądnąłem się po milczącym kręgu, czy
nie ostała się jakaś pociecha, bym mógł się w
mej samotności o nią wesprzeć […]. I w tym
momencie zobaczyłem ją. Na wrzosowym
wzgórku, w pobliżu drogi. Pień jej biały i gibki

wznosił się ku górze, a ponad smukłą koroną
zawisła czerwona światłość. Objąłem dłońmi
chłodne drzewo i spojrzałem ku niej w górę.
Była moją własnością […].

W uszach dzwoniły mu słowa ciotki,
wypowiedziane przez nią w uroczystej dla
dziecka chwili sadzenia brzozy:

„Kiedy będziesz duży, Andrzeju, kiedy w
świecie ogarnie cię lęk, powinieneś przyjść
pod tę brzozę i unieść ku gałęziom oczy, a
nadejdzie od nich pomoc. I spokój zagości w
twojej biednej duszy…”

(Ernest Wiechert „Lasy i ludzie”)

Miejsca związane z dzieciństwem czy mło -
doś cią z nieopisaną siłą przyciągają. Nie
pozwalają puścić w niepamięć obrazów
dawnego domu, podwórka, ogrodu, ulicy i po -
bliskich widoków. Skłaniają do odwiedzin,
nawet jeśli stare zabudowania zostały zmie cio -
ne przez wichry wojny, a puste miejsce zagar-
nął las. Szukamy śladów dawnego życia, a
każda odkryta pamiątka przynosi ukojenie.
Może nią być choćby nienaruszony kamienny
schodek sprzed progu dawnego domu. Oczy -
szczamy go wtedy z liści i mchu, zatrzymując
własne myśli podążające w przeszłość, potem
fotografujemy i… pozostawiamy z nadzieją na
ponowne spotkanie.

Czy w miejscu tym –  a jest ono autenty-
czne i znajduje się niedaleko Olsztynka – szu-
mią także brzozy?

Zapewne pojawiły się tam najpierw jako
mło de latorośle – samosiejki, piękne i zwiew -
ne jak w wierszu Juliana Tuwima

Brzózka kwietniowa
To nie liście i nie listki,
Nie listeczki jeszcze nawet –
To obłoczek przezroczysty,
Pozłociście zielonawy.

Jeśli jest gdzieś niebo,
On z leśnego nieba spłynął,
Śród ogrodu zdziwionego
Tuż nad ziemią się zatrzymał.

Ale żeby mógł zzielenieć,
Z brzozą się prawdziwą zmierzyć,
Ściemnieć, smugę traw ocienić –
- Nie – nie mogę w to uwierzyć.

Jeśli w bliskich nam miejscach z owych
kwietniowych delikatnych latorośli zdołały
wyrosnąć prawdziwe brzozy – czy przypomi-
nają one literackie muzy poetów, czy raczej
swojskie, przyjazne ludziom drzewa?

Alicja Chrzanowska

*sapy – podmokłe gleby, głównie piaskowe,
występujące na stokach wzgórz, mało żyzne,
zakwaszone.

OPLĄTANI POEZJĄ

Drzewa w wybranych utworach poetyckich, cz. 4.

W odczuciu wielu miłośników przyrody brzo za jest drzewem wyjątkowym. Zachwyca
zgrabną sylwetką, charakterystyczną koroną (zależnie od gatunku) i smukłością pnia
pokrytego białą lub szarobiałą korą, z którą wy raź nie kontraktuje wiosenna zieleń liści.
Malownicze elementy takiego wizerunku nie wyczerpują pełnego obrazu brzozy, przeka-
zywanego w tekstach literackich.
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Dzięki dobrej organizacji,  wspaniałej
atmosferze, cudnej pogodzie  moje 10-
latki dały radę !!! Jestem z nich strasznie
dumna.

Pragnę przypomnieć, że ideą projektu
biegowo–edukacyjnego „Tropem Wil -
czym. Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych”
jest oddanie hołdu żołnierzom polskiego
podziemia antykomunistycznego i anty -
sowieckiego działającego w latach 1944
– 1963 w obrębie przedwojennych granic
RP oraz popularyzacja wiedzy na ten
temat.

Wydarzenie niesie silne przesłanie pat r io -
 tyczne oraz może być ciekawe dla osób w
każdym wieku, bo bieganie staje się coraz
popularniejsze. Jednak w tej imprezie
atrakcje towarzyszące biegowi, takie jak:

pokazy grup rekonstrukcyjnych, spotka-
nia z rodzinami „Wyklętych” czy ro dzinna
gra terenowa sprawiają, że uczest nikami
projektu stają się także osoby niebiega-
jące. Zaangażowanie w projekt pot wier -
dza, że idea i wartości, o które swoją
walkę oparli Żołnierze Wyklęci są dzisiaj
wciąż żywe i aktualne.

A może w następnym roku zorganizu-
jmy Bieg Pamięci w Olsztynku? Co Państ-
wo na to?

Z tym pomysłem zwrócę się do Pani
Dy rektor Beaty Bukowskiej i do władz

lokalnych.          
Katarzyna Hacia  

Relację fotograficzną z Biegu Pamięci
znajdą Państwo na naszej stronie, na
Facebooku -Młodzi Patrioci Olsztynek.

Odpowiedzi na te pytania udzie -
liły nam realizatorki spektaklu
„Wolność – kocham i rozumiem”
– Justyna Dąbrowska (autorka
scenariusza) i Ewa Zarzecka.

Przedstawienie poświęcone Żoł -
nierzom Niezłomnym, przygoto -
wane przez uczniów Szkoły Pod-
stawowej w Olszt ynku, mieli
okazję obejrzeć 25 i 26 lutego
ucz niowie olsztyneckich szkół, ich
rodzice, zaproszeni goście i inni
miesz kańcy Olsztynka.

„Niebezpieczne są słowa, które
wypadły z całości”, co usły sze liś -
my z ust Dziennikarki, ale właśnie
słowa – klucze określają najlepiej
ideę tego spektaklu. Wolność,
praw da, dobro, piękno, młodość,
miłość, życie i śmierć – to główni
jego  „bohaterowie”, obok Żoł nie -
rzy Wyklętych: Janusza Ciep -
lińskiego i  Zapory – Hieronima

Dekutowskiego. Reżyserki oraz
dzieci włożyły wiele pracy w to, by
każ dy widz (w zależności od
wieku, wiedzy i doświadczenia
życiowego) znalazł tu coś dla sie -
bie. Najmłodszym najbardziej po -
dobali się żołnierze grający w
„dupniaka”, dorośli natomiast nie
kry li łez wzruszenia nad losem
tych, którzy walczyli  w anty -
komunis tycznym podziemiu oraz
ich rodzin.

Przedstawienie po prostu zach-
wyca… Oryginalnymi rozwiązania-
mi scenicznymi (dwa plany – re -
dak cja gazety i żołnierska codzien-
ność), etiudami, których nie pow-
stydziliby się zawodowi aktorzy
(np. przygotowanie żołnierzy do
randki), idealnie dobraną muzyką,
czy wreszcie ostatnią symboliczną
sceną – uniwersalizm stołu za sła -
nego białym obrusem zapiera

dech w piersiach. Mogliśmy też
usły szeć patriotyczne piosenki w
wykonaniu chóru prowadzonego
przez Macieja Hacia. 

Godnie uczciliśmy Narodowy
Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklę-
tych już po raz czwarty. Ostatni
spektakl (26 lutego o godz. 18.00,
jak poprzednio w kinie Grun-
wald”) poprzedziło zapalenie zni -
czy przy muralach prezentujących
„Niezłomnych” przez przedstawi -
cie li Próbnej Olsztyneckiej Dru -
żyny Harcerskiej. Obecnością na
widowni zaszczycili organizato -
rów: Wojewoda Warmińsko –

Mazurski Artur Chojecki, Naczel-
nik Delegatury IPN w Olsztynie dr
Waldemar Brenda, radny riasta
Olsztyn – Marek Krzysztof Nowac-
ki, Burmistrz Olsztynka Artur
Wrochna oraz dyrektorzy szkół i
olsztyńskiej bursy – placówek no -
sząc ych imię rotmistrza Witolda
Pileckiego.

Jak stwierdziła z dumą  Dyrek-
tor Szkoły Podstawowej  w Olsz-
tynku Beata Bukowska, „była to
niezwykła lekcja historii”.

Anna Ciesielska

III a   Wilczym Tropem  
28 lutego wzięliśmy udział w Biegu Pamięci Żołnierzy Wyklętych.  Bieg odbył

się za Nidzicą, w Zimnej Wodzie. Do przebiegnięcia mieliśmy trasę 1963
metrów. Dlaczego akurat taki dystans? Ponieważ w 1963 roku został zastrzelony
ostatni Żołnierz Wyklęty.

„W życiu trzeba zawsze wolnym być…”

Jakim językiem mówić do młodzieży o rzeczach trudnych? Jak
przybliżyć bolesne karty naszej historii? Jak pielęgnować pamięć o
niezłomnych bohaterach? 

TYDZIEŃ DLA ZDROWIA 
W KLASACH I-III

    
Edukacja zdrowotna jest w  naszej szkole

nieodłącznym elementem szkolnego programu wy -
cho wawczego i  profilaktyki. Staramy się uświadomić
dzieciom jak wiele zależy od nich samych. Pokazuje-
my, proponujemy i  pomagamy dokonać słusznych
wyborów, a także mobilizujemy do  działań pro -
zdrowotnych. Temu właś nie służył trwający w dniach
15-19 lutego TYDZIEŃ DLA ZDROWIA.

W  tych dniach zorganizowano wiele działań mają-
cych na celu promowanie zdrowego stylu życia, uświa -
do mienie potrzeby dbania o własne zdrowie oraz zwróce-
nie uwagi na  zasady racjonalnego odżywiania.
W  ramach tej akcji uczniowie klas młodszych brali
udział w różnorodnych działaniach:

- poniedziałek – degustacja zdrowych kanapek
- wtorek – aerobik przygotowany przez uczniów klasy IIIa
- środa – quiz o zdrowiu dla klas III
- czwartek – akcja informacyjna w klasach II
- piątek – spotkanie uczniów klas I z dietetykiem.
Kampania miała na celu wykształcenie u ucz niów

pozytywnych postaw prozdrowotnych. Ważne było
uświadomienie im potrzeby aktywności fizycznej oraz
poszerzenie wiedzy dotyczącej zasad zdrowego odży-
wiania, a także zagrożeń wynikających z nieodpowied-
nich nawyków żywieniowych.

Akcja była możliwa dzięki wsparciu finansowemu
Rady Rodziców oraz Pana Waldemara Młodkow skie -
go, który ufundował nagrody w konkursie o zdrowiu.
Za co serdecznie dziękujemy!

Mamy nadzieję, że poprzez wspólne działania przy-
czyniliśmy się do zwiększenia świadomości naszych
uczniów, jak ważna jest inwestycja we własne zdrowie.

Organizatorzy:
Katarzyna Hacia

Jolanta Witkowska
Ewa Wronka
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O kobietach nie tylko 8 marca

Należy się spytać jak rozumi-
ana jest społeczna rola kobiet?
Może to jest edukacja i wy cho -
wanie, kultura czy ochrona
zdrowia i pomoc społeczna. Za -
pewne tak i chyba dlatego te dzie -
dziny życia społecznego są zdomi-
nowane przez kobiety, ale i dlat-
ego też nie są traktowane jako
ważne społecznie, jeżeli brać pod
uwagę sposób finansowania. Rola
kobiety, która będąc matką jest
również pielęgniarką, nauczy -
cielką ,animatorką sztuk wszelkich
też nie jest właściwie doceniana.
Mimo tych utyskiwań uważam, że
kobiety doskonale sobie radzą, ale
potrzebne im jest  jednak wsparcie.

W naszej najnowszej historii,
czyli po 1989 roku, na czele pol-
skiego rządu stanęły trzy kobiety.
Po raz pierwszy w historii Polski
kobietą -  premierem została
Hanna Suchocka. Jej koncepcja
rządu  powstała  w okresie niez -
wykle trudnym dla kraju. Już na
początku kadencji rząd musiał
stawić czoła pierwszej fali stra-
jków. Sama Hanna Suchocka,
będąc w Londynie dowiedziała
się, że jest proponowana przez
swoje ugrupowanie na szefa pol-
skiego rządu, mając do takiego
stanowiska minimalne przygoto -
wa nie. Co zrobiła pierwsza kobi-
eta dla sprawy prorodzinnej?
- Poparła senacki  projekt ustawy
o ochronie prawnej dziecka
poczętego. Rządziła 2 lata.

Drugą kobietą na czele pol-
skiego rządu była Ewa Kopacz,
która została delegowana na to
stanowisko przez swego poprzed-
nika, jako pierwsza wiceprezes
swojej partii. Przez ponad rok
swoich rządów:  wprowadziła
ustawę przeciw przemocy wobec
ko biet,  ustawę o in vitro i
wprowadziła hasło  „polityka żłob -
kowa”, by wspierać kobiety w
łączeniu rodzicielstwa z pracą
zawodową.

Trzecią kobietą premierem jest

aktualnie rządząca Beata Szydło.
Nominacja ta też przypada na
„ciekawy czas” w polskiej polityce.
Główny projekt prorodzinny pani
premier  to: „ 500+”. Projekt ten
ma na celu zwiększenie dzietności
rodzin, jak i wsparcie finansowe
rodzin wielodzietnych poprzez
finansowanie kwotą 500 złotych
na dziecko. Szczegóły tego projek-
tu po  konsultacjach społecznych
zostały poddane do rozpatrzenia
przez Sejm i Senat. Podpis Prezy-
denta RP wprowadził w życie
jedną z najśmielszych, ze
społecznego punktu widzenia,
ustaw.

Podsumowując wkład kobiet –
premierów w sprawy bliskie
zwykłym kobietom, czyli rodzi-
cielstwa, wychowania, opieki nad
rodziną, a także pracy zawodowej
i rozwoju osobistego, można po -
wie dzieć, że każda z Pań, wpraw -
dzie w różnym wymiarze, wniosła
ważne  aspekty.

A teraz przytoczę wypowiedzi
prasowe na temat, jak pracodaw-
cy podchodzą do zatrudniania
młodych kobiet, a szczególnie
młodych  mężatek. Oczywiście,
zgodnie z prawem pracodawca
nie może zadawać pytań o plany
osobiste typu: czy pani planuje
dziecko lub czy pani jest w ciąży?,
ale swoje wie. W „ Bankierze.pl”
można spotkać od ekspertów
rynku pracy mniej więcej takie
oceny: „Może to zabrzmi nie -
moralnie i bezdusznie, ale zatrud-
nianie kobiet w ciąży pracodaw-
com się nie opłaca. Obowiązujące
regulacje prawne nie zachęcają
pracodawców do zatrudniania
kobiet w ciąży. Wcale nie zmienia
tego wprowadzony roczny urlop
rodzicielski, który w praktyce
oznacza roczny urlop macierzyńs-
ki”- mówi  ekspert Pracodawców
RP. Podobnie mówi ekspert ds.
rynku pracy w Business Centre
Club. Usprawiedliwia pracodaw-
ców, bo, jak twierdzi, w Polsce

wiele osób jest przekonanych, że
ciąża to choroba. Lekarze chętnie
wypisują zwolnienia praktycznie
od początku ciąży i pracownik jest
tylko na papierze. Absencja kobi-
ety - pracownika to wysokie kosz-
ty pracodawcy i trudno się dziwić
wyborom pracodawców, którzy
zamiast ciężarnej wolą przyjąć
kogoś innego.

A jak pomaga kobiecie ZUS?
W „Gazecie Prawnej” można
przeczytać  jak ZUS traktuje kobi-
et y z f irmą, w t ym te na tzw.
samozatrudnieniu : „Zdarza się, że
ZUS pochopnie podejmuje decyz-
je wstrzymujące wypłatę świad-
czeń. Na cenzurowanym są kobi-
ety z firmą. Zakład zbytnio gener-
alizuje przypadki nadużyć i traktu-
je wszystkie kobiety równie pode-
jrzliwie. Kiedyś kwestionowano
umowy o pracę, dziś samozatrud-
nienie”. Gazeta podaje wiele
przykładówspraw kończących się
w sądzie  wygraną przez pracown-
icę. Jak widać, nie jest to droga
usłana różami, ale bardziej przy-
pomina drogę przez mękę.

Rozumiem ideę programu „
500+”, ale nie jestem przekonana
czy ten program załatwi sprawę
dzietności rodzin. Kobieta powin-
na mieć wybór i możliwości aby
go dokonać, tj. czy zostać w domu
by opiekować się dziećmi i pro wa -
dzić dom , czy dzielić macierzyńst-
wo z pracą zawodową i rozwojem
osobist ym. Może to są tzw. „
wymysły”, ale nie dla  kobiety

wyrosłej w PRL-u. Kobiety wtedy
miały możliwość pracy i będąc
„matkami” mogły znaleźć  tanią
opiekę w żłobku lub przedszkolu.
To w ALBO w 2014 roku był cykl
prezentacji kierowniczki Miej -
skiego Żłobka w Olsztynku, pani
Haliny Tomporowskiej,  która
wspominała swoją 34 letnią pracę
w żłobku i na zakończenie
powiedziała tak, cytuję : „ Insty-
tucja, którą tworzyłam od pod-
staw, ze zmiennymi kolejami losu
przetrwała do 30 czerwca 1993
roku, kiedy to decyzją Rady
Miejskiej w Olsztynku, po 37-u lat-
ach funkcjonowania, żłobek został
zlikwidowany. Co prawda, nie
byłam już wtedy kierownikiem, ale
mocno przeżyłam to wydarzenie.
Może decyzja władz była zasadna,
ale dzisiaj w Olsztynku żłobka
znowu brakuje. Łatwo coś
zburzyć, ale o wiele trudniej odbu-
dować, jeśl i  w ogóle się tego
chce”.

Dzięki żłobkowi kobiety mogły
pogodzić pracę zawodową z opie -
ką nad dziećmi i całą rodziną,
która i tak była domeną kobiety,
nie umniejszając roli mężczyzn
pracujących i zarabiających na
dom i rodzinę.

Kobiety chcą mieć dzieci, ale
chcą być również traktowane pod-
miotowo.    

Stanisława Ziątek               

KOBIETA W CIĄŻY
I CO DALEJ?

Marzec kojarzy się z nadejściem wiosny, ale i poniekąd z Dniem Kobiet. Dzień Kobiet , jako święto,
był  kiedyś utworzony by podkreślić społeczną rolę kobiet. W praktyce bywało  to  różnie, zarówno
wcześniej jak i obecnie. Kobietę widzi się głównie jako rodzicielkę, czyli „ matkę Polkę” i szczególny
element tzw. polityki prorodzinnej. Politykę prorodzinną różne rządy,  w różnym czasie historycznym
naszego kraju, traktowały głównie jako hasło.
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SPRZĘT RTV, SAT, AGD, KOMPUTERY

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

ul. Krótka 2

NAPRAWA

- telewizory

- komputery, laptopy 

P s y c h o l o g
Oferuję profesjonalną pomoc osobom zmagającym się  z problemami natury emocjonalnej,

zaburzeniami psychicznymi (schizofrenia, zaburzenia osobowości, nerwice, depresja i inne),
zaburzeniami odżywiania,uzależnieniem, problemami wychowawczymi  i innymi trudnymi sytuacjami
życiowymi.  Przyjmuję w Olsztynie i Olsztynku.

tel. 883 047 309,  www.olsztynpsycholog.pl

mgr Kamil Jarmoszuk

MŁODZI MAJĄ GŁOS
Czas nieubłaganie płynie, za nami już Święta Bożego Narodzenia oraz huczne zakończenie roku. Początek od zawsze kojarzy się z

czymś pozytywnym. Nowy rok i nowy początek - nasza tabula rasa. W pierwszym naszym artykule w 2016 roku postanowiliśmy zrelacjo-
nować pozytywne wydarzenie, w którym mieliśmy zaszczyt uczestniczyć. Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy to dla nas Polaków zjawi-
sko, fenomen nie do przecenienia i dzięki działaniom artystycznym również my dołożyliśmy cegiełkę do wspólnego sukcesu 24 finału!

Opiekun projektu 
Małgorzata Zapadka 

Jak co roku, Olsztynek również
przyłączył się do 24 finału WOŚP-u,
a z nim Gimnazjum im Noblistów
Polskich. Tym razem mieliśmy
zaszczyt otwierać wszystkie działania
na rzecz Orkiestry w naszym mieście
przedstawieniem pt. „Opowieść wig-
i l i jna” na podstawie utworu
Charlesa Dickensa o tym samym
tytule. 
O ile można nazwać ten występ pre-
mierą, ponieważ odbyły się już
wcześniej dwa spektakle, to miała
ona miejsce 8 stycznia w sali wid-
owiskowej gimnazjum. Tam nasza,
całkiem spora, grupka aktorów –
amatorów zebrała się, aby uszczęśli-
wić mieszkańców naszego zacnego
miasta następną adaptacją tej kul-
towej, świątecznej historii.  Przy-
witała przybyłych i streściła

tegoroczne cele WOŚP-u dyrektor
MDK Katarzyna Waluk, ponieważ
podczas sztuki odbywała się również
zbiórka pieniędzy. 
Co do obsady naszego przedstaw-
ienia, to w rolę Ebenezera Scrooge
wcielił się Bartłomiej Moroz z pasją,
wcale nie szewską. Role drugo-
planowe zagrali: Bob Cratchit –
Bogdan Grochowalski, Jakub Mar-
ley – Łukasz Bondaruk, Duchy
Świąt Przeszłych, Teraźniejszych i
Przyszłych kolejno – Paulinka
Pieczara, Olga Grochowalska, Pauli-
na Makosiej. Każda, nawet najm-
niejsza rola jest ważna, ale co za
dużo to niezdrowo, więc nie będę
wymieniać wszystkich. Sprawczynia-
mi widowiska były niezawodne
panie: Ewa Suchodolska, Małgorzata
Przybułowska, Grażyna Niestępska.

Wszyscy cieszyliśmy się, że możemy
się przyłączyć do akcji  WOŚP-u i
pomóc tym, którzy tego potrzebują.
Chciałabym serdecznie podz-
iękować wszystkim przybyłym za
poświęcenie swojego cennego czasu

na rzecz ważnej sprawy i mam
nadzieję, że wrzuciliście chociaż
symboliczny grosik do puszki z czer-
wonym serduszkiem...

Olga Grochowalska 3a

Do trzech razy Sztuka
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FERIE 2016
Tegoroczny program ferii cieszył się du -

żym zainteresowaniem, średnio każdego dnia
z naszej oferty korzystało ok. 100 osób! Były
m.in. warsztaty artystyczne (taneczne, wo kal -
ne, pla styczne, perkusyjne). Oprócz naszych
warsztatów w Olsztynku dzieci z Klubu Ta necz -
nego "FANTAZJA" brały udział w zajęciach ta -
necz nych w Olsztynie. Odbywały się również
zajęcia rekreacyjne i spor towe, „playgranie”
na du żym ekranie, kino ferie oraz inne formy
wy jazdowe (świetlice wiejskie, lodowisko,
kulig).

23 stycznia – tradycją karnawału od wielu
lat jest „Bal ze Świętym Mikołajem” dla pod -
opiecz nych "Stowarzyszenia na rzecz osób
niepełnosprawnych i ich rodzin w Olsztynku".
Organizatorzy zadbali o dużą ilość atrakcji,
oprócz finału ze Świętym Mikołajem od wie -
dzi ły nas bajkowe postacie Elza i Anna, wys-
tąpiły również dzieci ze Studia Wokalnego P.
Marii oraz Klubu Tanecznego "Fan taz ja".
Tegoroczne ferie rozpoczęliśmy 24 stycznia
(uff.... zdążyliśmy przed odwilżą) zi mo wym
kuligiem z najwyższą jak do tej pory „ku li go -
wą” frekwencją. Była super przejażdżka san -
ka mi, śnieżne bitwy oraz oczywiście ognisko i
kiełbaski.

27 stycznia – amatorzy sportów ekstremal-
nych mogli uczestniczyć, w przygotowanych
przez grupę   BTZ    „Ferie z Parkourem”. Ol -
szty  neccy parkour'owcy zarażali swoją pasją
młod szych kolegów.

29 stycznia – W sali MDK „Bal Przebierań -
ców” - propozycja dla najmłodszych 

30 stycznia -  Spektakl "Wilk i zając" Teatru
ART-Re z Krakowa zgromadził w Kinie Grun-
wald pełną widownię. Świetna gra aktorów,
piękna kolorowa scenografia, muzyka i stroje
po zostawiły u widzów niezapomniane wrażenia.

6 lutego - „ZIMOWE SKOWRONKI
2016”. W przeglądzie udział wzięło, aż 34
(rekordowa ilość) wykonawców z Olsztynka,
Olsztyna, Szczytna i Kaliningradu. W kat. do
lat 12, I miejsce – Maciej Golian ze Szczy t -
na,II  – Kinga Lewandowska – Studio Wo kal -
ne P.Marii – MDK Olsztynek, III  – Wiktoria
Jurak – MDK Olsztynek. Wyróżnienia: Emilia
Koz łowska, Wiktoria Wilkaniec - Studio
Wokalne P.Marii – MDK Olsztynek. W kat.
wie kowej  13-16 lat, I miejsce – Ekaterina No -
vi kova – Kaliningrad, II  – Katarzyna Koz -
łowska – Studio Wokalne P.Marii – MDK Ol -
szty nek, III miejsce – Maria i Anastazja Die ni -
sienko – Kaliningrad. Wyróżnienie za własną
kompozycję i tekst piosenki otrzymała Karina
Niestieruk. Dziękujemy Fundatorowi głównej
nagrody w kategorii 13-16 lat Pani J. Wilka-
niec Kwiaciarnia „MAK” w Olsztynku, oraz
Hucie Szkła Ar tys tycznego w Olsztynku za
piękne „ZIMOWE SKOWRONKI”.

7 lutego - Finałem tegorocznych ferii były
„WYBORY MAŁEJ MISS FERII”. Tym razem
przenieśliśmy się do dalekich INDII, żeby
wczuć się w barwne klimaty BOLLYWOOD.
Były zatem kolorowe stroje, bogata sce no gra -
fia, muzyka oraz gra świateł. Do konkursu sta -
nęło 7 kandydatek – Julia Słodownik, Blanka
Nawacka, Julia Wilkaniec, Julia Żwirblis, Wik-
toria Wilkaniec, Julia Manków oraz Elena
Maria Żakowska. Kandydatki przez cały okres
ferii przygotowywały się pod czujnym okiem
in struktorów układy taneczne oraz stroje.
Oprócz kandydatek do tytułu miss w
przygoto waniach brały udział również Oliwia
Wilkaniec Miss Ferii 2013 oraz Klaudia Nyga
- ubiegłoroczna Miss, które dzielnie pomagały
swoim młodszym koleżankom. Miss Ferii
2016,  a także tytuł Miss Publiczności otrzy-
mała  Julia Słodownik. Gratulujemy!Dziękuje-
my Jurorom i Fundatorom Nagród: M. Sawi c -
kiemu, E. Płoskiej (Sklep Odzieżowy

„EDYTA”), G. Pokrzywnickiemu (F.H.U.
MAX WSZYSTKIEGO), S. Widmańskiej
(Piekarnia „MAGDALENKA”),  S. Lachowicz
(„STUDIO R” Ryszard Gruszkiewicz, Sebastian
Lachowicz), oraz OŚRODKOWI SPORTU i
REKREACJI w Olsztynie za ufundowanie
vou cherów do Wodnego Centrum Rekrea-
cyjno-Sportowego "Aquasfera". Szczególne
wy razy uznania i podziękowanie za zaan-
gażowanie, należą się również rodzicom!

12 lutego – Zabawa choinkowa – świetli-
ca wiejska w Platynach

12 lutego – „Wieczór z Horrorem” w
Kinie Grunwald

13 lutego – Warsztaty taneczne organizo -
wa ne przez olsztyńską BTB Dance Agency (fi -
na liści programu You Can Dance) skie ro wa -
ne do młodzieży, dorosłych oraz seniorów.
Kolejna ciekawa propozycja taneczna w na -
szym mieście. Możliwość nauki tańca w sty-
lach HIP HOP, Dancehall oraz inne formy ru -
chowe skierowane do młodzieży, dorosłych
oraz seniorów (zapraszamy do MDK w każdą
sobotę o godz 13.00).

14 lutego – Z okazji Walentynek zapro-
ponowaliśmy romantyczną randkę w Kinie
Grunwald 

26 lutego - w naszym kinie spektakl "Wol-
ność kocham i rozumiem",  poświęcony pa -
mię ci Żołnierzy Wyklętych, przygotowany
przez uczniów i nauczycieli Szkoły Podstawo -
wej w Olsztynku przy wsparciu Miejskiego
Domu Kultury. 

4 marca - rozegrana została 14. - ostatnia
kolejka XX Olsztyneckiej Ligi  Futsalu.
Jubileuszową edycję futsalu wygrała drużyna
„Stacja Paliw Kazimierz Gąsiorowski”, drugie
miejsce zajęła drużyna „Markus Stawiguda”, a
trzecie „Falco Olsztyn”. Najlepszym strzelcem
oka zał się Karol Narojczyk (Stacja Paliw),
najlepszym bramkarzem  - Adam Woźniak
(Falco Olsztyn). Nagrodę Fair Play otrzymała
drużyna „Czarnych”  z Olsztynka. Wszystkim
serdecznie gratulujemy!

8 marca – Dzień Kobiet – wzorem ubieg -
łych lat, zaproszono panie z terenu naszej
gmi ny, na obchody ich święta. Oprócz
kwiatów i słodkiego poczęstunku, finałem
spot kania był spektakl muzyczny „NIE
ZAPOMNISZ MNIE” przygotowany  przez
MDK.

12 marca - koncert SOLID ROCK tribute
Dire Straits band – po raz kolejny w Kinie
Gru nwald odbył się koncert olsztyneckiego ze -
spo łu, tym razem usłyszeć mogliśmy najpopu-
larniejsze przeboje Dire Straits. W trakcie
kon certu na ekranie mogliśmy oglądać rów -
nież,  archiwalne nagrania z koncertów, tej
legendarnej, angielskiej grupy.

12 marca – Konkurs Gitarowy „KOLAŻ
DŹWIĘKÓW” w Morąskim Domu Kultury –
podopieczni Pana Wiesława Gąsiorowskiego
spi sali się na medal! Pierwsze miejsce zajęła
Aleksandra Obrębska (reprezentująca Szkołę
Muzyczną), a zespół  „SZARLOTKA” oraz
Alic ja Warcholak wyróżnienia. Brawo! 

Wkrótce:
18 marca – II OGÓLNOPOLSKI FESTI-

WAL PIOSENKI IM. JACKA KACZ-
MARSKIEGO. EDYCJA IX  (organizator –
Zespół Szkół w Olsztynku, obsługa techniczna
MDK Olsztynek)

19 marca – JARMARK WIELKANOCNY 
- rozstrzygnięcie konkursu fotograficznego

„Wiosenne inspiracje”
-21 marca - DZIEŃ WIOSNY – występy ,

pokazy taneczne w szkołach
W każdą niedzielę zapraszamy dzieci na

„Poranek w Kinie Grunwald” (godz.13:00  -
wstęp wolny)

Kronika MDK-u

Wybory Małej Miss Ferii 2016

Konkurs piosenki Zimowe Skowronki

Zwycięzcy XX Olsztyneckiej Ligi Futsalu

„Kolaż dzwięków” - I miejsce Aleksandra Obrębska
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Wielka Noc, Wielki Dzień Zmar -
twych wstania, Pascha czy Easter?
Nazwę tego święta najbardziej ty po -
wą dla chrześcijaństwa wraz z
chrztem przejęliśmy od Czechów, a
nawiązuje ona  do cudu zmartwych-
wstania, który nastąpił nocą. Można
przyjąć, że życie Chrystusa porów-
nano do światła oświecającego ludz -
kość, a śmierć do nocy, która je
zgasiła. W niektórych językach sło -
wiań skich dzień  ten określa się jako
Wielki Dzień, w innych natomiast
Zmartwychwstanie.

Na świecie znane jest też jako
Pas cha, od hebrajskiego Pesach,
wio sennego Święta Przaśników upa -
miętniającego wyjście Żydów  z
Egiptu, obchodzonego w pełnię
księżyca.

We wszystkich cywilizacjach świę-
ta te wiązały się z cyklem księżyco -
wym, którego kult należy do najs-
tarszych na świecie. Nadejście wios-
ny, zwycięsko obejmującej pa no -
wanie nad ziemią  po zimnych i dłu -
gich zimowych miesiącach, świę-
towane było we wszystkich kulturach
jako najważniejszy okres dla rolnict-
wa, od którego przez wieki zależał
całoroczny byt, a w uroczystościach
z nim związanych występowało
wiele magicznych rytuałów mają-
cych zapewnić urodzaj i powodzenie
przez cały rok. Równonoc wiosenna
od czasów pogańskich była symbol-
em zwycięstwa życia nad śmiercią,
dobra nad złem. W chrześcijaństwie
podobny wymiar ma zwycięstwo
Chrystusa nad Szatanem i życia
wiecznego nad śmiercią. Święto to
także nazywane było Ostern lub
Easter (skojarzenie od wschód, w
sensie wschodu słońca po mrokach
nocy) chociaż etymologię tej ostat-
niej nazwy przypisuje się imieniu
Eostre (Ostara), które nosiła celtyc-
ka i starogermańska bogini wiosny,
świtu i płodności. Święto ku  jej czci
przy padało także w okresie rów no -
nocy wiosennej,  poświęconym jej
zwierzęciem  był zając- symbol płod-
ności,  darem ofiarnym zaś jajko,
symbol odradzającego się życia.
Legenda głosi, że Ostara znalazła w
śniegu rannego ptaka i aby mógł

przetrwać zimę, zamieniła go w zają-
ca. Transformacja się udała,  ptak
stracił  wprawdzie  umiejętność lata-
nia,  ale pozostała mu zdolność zno -
szenia jajek, więc w podzięce

za ocalone życie ozdobił znie-
sione jajka, malując je kolorowo i
ofiarował wybawicielce.

Ostara odwzajemniła się ob da ro -
wując go niezwykłą szybkością, by
nie tęsknił za lataniem i ograniczyła
zdolność znoszenia jajek, które od
tej pory znosił jedynie w  wigilię
pierwszej pełni księżyca, po wiosen-
nym przesileniu, ale za to kolorowe.
W dniach święta Ostery pomalo -
wane barwnikami jajka ofia ro wy -
wano sobie z życzeniami pomyślności.

Święta Wielkanocne, przejmu-
jące tak wiele z dawnych wierzeń i
zwyczajów nie bez podstaw nazy-
wamy wiosennymi. Wiosenne święta
od zawsze kojarzyły się z powsta -
niem nowego życia, wyrażały radość
życia doczesnego z całą jego
żywiołowością. Wraz z nastaniem
chrześcijaństwa zmieniło się jednak
ich znaczenie.  Święta poprzedzone
długim okresem wyrzeczeń, przesy-
cone zadumą nad celem i wartością
życia, przybrały formę pokutną,
trochę jakby nasza radość stanowiła
zagrożenie dla życia wiecznego. Był
nawet czas, kiedy w efekcie nad-
miernej pobożności u  niektórych fa -
na tyków ukształtowała się niemal
pogarda dla boskiego przecież daru
życia określanego wtedy jako,,
marność nad marnościami”, a trend
do  cierpiętnictwa, jako jedynej dro -
gi do zbawienia, przesłonił op ty -
mizm zwycięstwa nad śmiercią. Na
szczęście od dawna obyczaje te zła -
godniały i dzisiaj wszyscy obchodz-
imy Wielkanoc jako Święto Zmar -
twychwstania i Święto Radości..

Zdrowych, pogodnych Świąt
Wielkanocnych

Pełnych wiary, nadziei i miłości
Radosnego, wiosennego nastroju

Serdecznych spotkań w gronie
rodziny i przyjaciół

Oraz wesołego ,, Alleluja” 

Ewa Łagowska-Okołowicz 

SAŁATKA JAJECZNA

10 jaj
2 pęczki szczypiorku
1 puszka groszku
200 g ostrego żółtego sera
sól, pieprz
majonez
Ugotowane na twardo jajka

drobno posiekać(można też roz-
drobnić tłuczkiem do ziemniaków),
dodać posiekany szczypiorek,
groszek i utarty na tarce jarzynowej
ser. Dodać sól i pieprz do smaku
oraz majonez.

PASZTET

1 duży kurczak
0,5 kg boczku
0,5 kg wątróbki drobiowej
2 duże cebule
4 jajka
2 marchewki, 2 pietruszki ˝ selera
sól,  pieprz, gałka muszkatołowa
Kurczaka ugotować z

włoszczyzną i cebulą, boczek ugo-
tować, a wątróbkę sparzyć.

Wszystko razem z jarzynami zem-
leć przez drobne sitko, dodać żółtka
i trochę rosołu, na końcu domieszać
ubitą pianę, włożyć do foremki i
piec około1 godziny.

ŻUREK WIELKANOCNY

1,5 litra wywaru z mięsa i warzyw
1 litr żuru(zakwasu z żytniej mąki)
0,5 kg białej, surowej kiełbasy
4 jajka na twardo
1/2 gęstej śmietany
1 łyżka świeżo utartego chrzanu
1 cebula
5 ząbków czosnku
3 liście laurowe
sól, pieprz, majeranek

Cebulę podpiec na suchej patel-
ni,  kiełbasę zalać gorącym wy -
warem, dodać cebulę ,liście laurowe,
chwilę pogotować. Wyjąć cebulę,
wlać zakwas i gotować około 20
minut. Wyjąć kiełbasę, zupę prze-
cedzić, dodać chrzan, przeciśnięty
przez praskę czosnek, śmietanę i
majeranek. Kiełbasę pokroić w pół-
plasterki  i dodać do zupy. Po da wać
z połówkami jajek.

KIEŁBASA ZE  ŚLIWKĄ

1,5 kg białej kiełbasy
1/2 kg cebuli
20 dkg śliwek suszonych
Cebulę pokroić w krążki, połową

wyłożyć naczynie żaroodporne, uło -
żyć na cebuli kiełbasę i obłożyć ją śli-
wkami, resztą cebuli przykryć kieł -
basę. Piec w temp. 170 stopni 1,5
godziny.

MAZUREK

4 szkl mąki
400g masła
200g cukru pudru
7 ugotowanych żółtek
Polewa
2 tabliczki gorzkiej czekolady
3 łyżki wody
1 łyżka masła
Żółtka utrzeć z cukrem na gładka

masę, dodać masło, mąkę  i zag-
nieść ciasto. Wylepić ciastem
blaszkę i uformować brzegi o wys.
1,5 cm. Upiec na złoty kolor. Skład-
niki polewy rozpuścić i polać nią
ciepłe ciasto. Dekorować według
własnych upodobań migdałami,
rodzynkami, orzechami i.t.d.

PASCHA

15 dkg gorzkiej czekolady
5 dkg orzechów włoskich
5 dkg rodzynków
kieliszek brandy
1 kg tłustego twarogu
8 ugotowanych na twardo żółtek
1,5 kostki masła
2,5 szklanki cukru pudru
3 łyżki kakao
Czekoladę zetrzeć na tarce o

drobnych oczkach. Ser i żółtka zem-
lećć. Orzechy posiekać, rodzynki
namoczyć w brandy. Kostkę masła
utrzeć z 2 szklankami cukru pudru,
dodając po łyżce ser z żółtkami( 2
łyżki odłożyć), a do reszty dodać
orzechy i rodzynki (brandy zostawić).

Wymieszać przygotowaną masę i
włożyć do wysokiej formy wyłożonej
gazą. Przykryć talerzykiem i
obciążyć (może być słoik z
wodą).Wstawić na 12 godzin do
lodówki. Pozostałe masło roztopić i
połączyć z odłożoną masą serową ,
resztą cukru pudru i kakao, wystudz-
ić i  połączyć z brandy. Paschę
wyłożyć na talerz, udekorować przy-
gotowaną polewą.

Pełną łyżeczkę czarnej herbaty
parzyć przez 3 minuty w dzbanku.
Dodać 2 plasterki świeżego imbiru,
plasterek cytryny, 4 goździki, ka wa -
łek kory cynamonu i 2 łyżki mio du.
Podawać po kilku minutach. 

Herbatki są przyjemnie rozgrze-
wające i orzeźwiające.

Życzę  smacznego
Ewa Łagowska-Okołowicz

DObRE RADY PANi EWY

WIELKANOC – ŚWIĘTO RADOŚCI 

I ZMARTWYCHWSTANIA

Wielkanoc to najstarsze święto chrześcijańskie, które obchodzi-
my od siedemnastu wieków w pierwszą niedzielę po pierwszej
wiosennej pełni księżyca. Jak w większości świąt, przeplatają się
w nim wątki różnych epok i kultur: pogańskie, antyczne i chrześci-
jańskie, a wyraźnie to widać chociażby w różnej nazwie tych
świąt w różnych kulturach. 
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Uzdrowiciel w ratuszu

Kolejny fenomen medyczny w
ratuszu. Tym razem chodzi o nad -
zwyczajne doznania będące udzi-
ałem osób odwiedzających gabinet
burmistrza. Już kilkunastu świad-
ków zgodnie potwierdza, że kontakt
z włodarzem przyczynił się do za -
niku schorzeń i poprawy ich sa mo -
poczucia. - Miałem tego dnia do
załatwienia ważną sprawę urzę-
dową, a czułem się fatalnie. Myś la -
łem, że zemdleję, ale natychmiast
po tym, jak burmistrz uścisnął mi
dłoń, poczułem zastrzyk energii i z
każdą sekundą moja forma rosła –
wspomina Stefan Jęzor, klient urzędu.

Wieści o nadzwyczajnych efek-
tach takich wizyt rozeszły się bardzo
szybko: - Słyszałem, że burmistrz
tylko poklepał po plecach kolegę
przebywającego na oddziale kardio-
logicznym i to wystarczyło, żeby
człowiek ten natychmiast wyz dro -
wiał. Mało tego - mimo przebytego
niedawno zawału, potrafi teraz
prze biec 40 km dziennie – opowia-
da Władysław Żmijas.

Nic dziwnego, że z właściwości
bioterapeutycznych stara się korzys-
tać coraz więcej osób. Doszło na -
wet do tego, że interesanci masowo
umawiają się na wizyty, tylko po to
żeby mieć dostęp do dobroczynnej
energii. 

Przełożyło się to na długość ko -
le jek. – Niestety, obecnie na spot -
kanie z burmistrzem trzeba po -
czekać ok 6 miesięcy – przyznaje
Aldona Paluch, jego rzeczniczka. –
Mieliśmy nawet prośby o umawian-
ie wizyt przez NFZ.

Najbliżsi współpracownicy dos -
trzeg li jednak niepokojącą za leż -
ność i uważają, że jak najszybciej
trzeba kontakty z żądnymi medy-
cznych cudów ograniczyć. - Miesz -
kańcy odbierają pozytywną energię
w ogromnych ilościach, co sprawia,
że stan i samopoczucie burmistrza
pogarsza się nieustannie. Po prostu
wysysają z niego witalność. Dlatego
powinien on jak najszybciej od po -
cząć od swojej funkcji – mówi jeden
z jego doradców.

Powstała nawet petycja z apelem
o ochronę zdrowia burmistrza.
Moż na ją podpisywać w ratuszu w
pokoju 34.

Olsztynecka parafia
wyszła na prostą

Jak się dowiedzieliśmy, ol szty -
nec ka parafia właśnie spłaciła
wszystkie długi. Było to możliwe
dzięki chwalebnej postawie jednego
z wiernych, który przekazał na jej
rzecz pokaźną sumę pieniędzy.
Ano nimowy darczyńca nie tylko
pokrył wszystkie zaległości finan-
sowe, ale dorzucił jeszcze pewną
kwotę na rzecz dalszej modernizacji
tutejszego kościoła.

Anonimowy z darczyńca z Gdań -
ska nie ukrywa, że do tego czynu
pchnęła go wizyta w naszej świą-
tyni. - Zwykle przeznaczam nadwyż-
ki finansowe na rzecz ubogich kra-
jów Trzeciego Świata, jednak prze-
bywając w wakacje w Olsztynku
zrozumiałem, że biedne zadłużone
społeczności znajdują się znacznie
bliżej – opowiada dobrodziej. –

Szczególnie wzruszyłem się widząc
starszą kobietę rzucającą na tacę
ostatnie zaskórniaki. Zapytana prze -
ze mnie, wyjaśniła że marzy jej się
aby przed śmiercią zobaczyć wyre-
montowany kościół.

Spłata długów napawa wiernych
otuchą i jest podstawą snucia am -
bit nych planów.  - To pozwala nam
z optymizmem spojrzeć w przysz -
łość. W tej sytuacji zaciągnęliśmy
kolejny kredyt na rzecz malowania
jednej ze ścian oraz łatania dziur w
posadzce – mówi przewodnicząca
rady parafialnej, Janina Mszała. -
Raty są dogodnie rozłożone i po -
winniśmy je spłacić jeszcze w tym
stuleciu. Kolejną inwestycją będzie
natomiast montaż systemu ogrze-
wania. Ten projekt został zapisany
do realizacji w 2126 roku.

Na tym nie koniec, w 2149 roku
wymienione na bardziej komfor-
towe zostaną ławki, a w 2215 wit -
raże. - Wszystkie te projekty są za pi -
sane w naszym planie inwesty-
cyjnym i już zostały zatwierdzone
przez radę parafialną - zaznacza
Janina Mszała.

Wpadli 
w policyjne sidła

W ramach projektu „Bezpieczna
Polska” olsztyneccy policjanci za -
pro sili zainteresowanych miesz kań -
ców, by ci wskazali  najniebez-
pieczniejsze miejsca w Olsztynku
oraz niedociągnięcia jakie ich zda -
niem pojawiają się podczas prac
służb mundurowych.

Na odzew nie trzeba było długo

czekać. Na konsultacje w tej spraw-
ie przyszło ok 30 osób. 

Jednak wizyta na olsztyneckim
posterunku skończyła się dla nich
nie przyjemnie. Wszyscy zostali za -
trzymani do wyjaśnienia, a część z
nich aresztowana. - Wyszliśmy z za -
ło żenia, że osoby narzekające na
funkcjonariuszy, którym praca po -
licji się nie podoba i zgłaszają do
niej uwagi, musiały mieć wcześniej
jakiś zatarg z prawem. Normalni lu -
dzie są przecież zadowoleni z naszej
dzia łalności – wyjaśnia Ryszard
Krzaczor z posterunku w Olsztynku.

Jak się okazało, podejrzenia nie
były bezpodstawne. W grupie za -
trzy manych było pięć osób poszuki-
wanych listami gończymi, sześć
osób pod wpływem alkoholu, oraz
kilka kolejnych posiadających przy
sobie papierosy bez akcyzy. Stwier -
dzono ponadto, że młody miesz -
kaniec Drwęcka przyjechał kra -
dzionym samochodem, natomiast
star szy mężczyzna z Mierek posługi-
wał się podróbkami francuskich
perfum.

Lista ta jest zresztą dłuższa.
Dwóch kolejnych mieszkańców nie
płaciło alimentów, a najgłośniej
narzekający na policję emeryt
okazał się wyłudzającym rentę kom-
batancką byłym żołnierzem
Wehrmachtu. 

W sumie, z 30 osób biorących
udział w spotkaniu konsultacyjnym,
aż 20 zostało przez policję
przewiezionych do aresztu bądź
izby wytrzeźwień.

22/23 I Waplewo. Skradziono tu
przyczepkę samochodową dwuo-
siową o wartości 5 tys. Zł, własność
Krzysztofa I.

26 I Obwód łowiecki Nadleśnict-
wa Jagiełek. Konradowi P. postaw-
iono zarzut nielegalnego odstrzału –
upolował sarnę w okresie ochron-
nym.

31I Królikowo. Kamil Ch. i
Paweł G. usłyszeli  zarzuty tzw.
krótkotrwałego użycia pojazdu (Cit-
roena Berlingo).

22I Betoniarnia k. Królikowa.
Stanisław S., usuwając usterkę,
spadł z wysokości 5 m i uderzając
głową poniósł śmierć na miejscu.

1II Ul. Zielona-Tymbark, Tutaj
również miał miejsce wypadek przy
pracy, obrażeń ciała doznała Bogu-
miła G.

7II Krzysztof O. usiłował włamać
się do piwiarni „Pod Jaworem”.
Niestety, miał pecha bo został
zauważony i zatrzymany przez
patrolujących miasto policjantów.

28 I – 6II Mrózek. Giętarkę oraz
noże do cięcia blachy o łącznej
wartości 3 tys. zł skradziono tu
Piotrowi Ch.

10II No „oryginalny” pomysł
wpadło dwoje mężczyzn (najpraw-
dopodobniej złodzieje),  którzy
usiłowali się dostać do mieszkania
podając się za  funkcjonariuszy
CBŚ. Chcieli rzekomo prowadzić

tzw. działania operacyjne polegające
na „monitorowaniu” trasy S 7. Gdy
nie zostali wpuszczeni, żądali poda-
nia danych osobowych, jednak prze-
zorni tym razem mieszkańcy nie dali
się nabrać.

17 II Ul. Sienkiewicza. Zarzut
usiłowania kradzieży przedstawiono
Grzegorzowi Ł. Został zatrzymany
podczas załadunku trzeciej już przy-

czepki drewnza olchowego  ze
ściętego przez służby miejskie drze-
wa.

W omawianym okresie policja za -
trzy mała też 1 osobę poszukiwaną,
36 dowodów rejestracyjnych, 2 pra -
w jazdy, 1 pijanego kierowcę  i  2
osoby do wy trzeź wie nia.
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- Kurki, koguty odchowane, szczepione. Zamawiać Bazi Olsztynek
tel.89/519-28-14.

- Sprzedam mieszkanie M-4 o pow. 62,5m2 na III piętrze przy ul.
Kolejowej Mieszkanie do wprowadzenia, nie wymaga nakładów
finansowych. W pokojach drewniane podłogi. Okna PCV. Kontakt
tel. 733 188 998

-Udzielę korepetycji z JĘZYKA NIEMIECKIEGO, 20 zł / 45min.
Pomogę, w odrobieniu lekcji, przetłumaczę list, email etc (cena
ustalana indywidualnie). Posiadam wykształcenie nauczyciela języ-
ka niemieckie go. Miejscowość KUNKI. Kontakt: 519 867 710

Ogłoszenia drobne

Ferie z biblioteką

5 lutego balem karnawałowym
zakończyliśmy ekologiczne ferie
pt. „Wszystkie ptaszki mają swoje
daszki”. W dwutygodniowych
zajęciach (od poniedziałku do
piątku) wzięło udział ponad 20
dzieci w wieku od 4 do 12 lat. 

Oprócz zajęć w bibliotece mie -
liśmy zaplanowane atrakcje ty po -
wo zimowe – kul ig w olszt y -
neckim Skansenie i wyjście na
lodowisko Biały Orlik. Pogoda
pokrzyżowała nasze plany, ale my
się wcale nie nudziliśmy. Było
czytanie bajek, warsztaty plasty-
czne i  manualne oraz gry i
zabawy. Robiliśmy według włas-
nego projektu stroje na bal kar-
nawałowy, a nawiązując do tem-
atu ferii - karmę i kar mniki dla
ptaków. 

Odwiedziliśmy szkółkę Nad leś -
nic twa Jagiełek, gdzie do wie -
dzieliśmy się wiele o leśnych zwie -
rzętach i dokarmianiu ich zimą.
Wizytę zakończyliśmy ogniskie.
Byliśmy też w Muzeum Przyrody
w Olszt ynie,  gdzie oprócz
zwiedzania wystawy wzięliśmy
udział w warsztatach pt. "Ptaki z
naszego karmnika".

Dziękujemy naszym spon-
sorom - Carrefour Express (sklep
w Olsztynku), Masarni „Tomuś”
Tomasz Reihs oraz Nadleśnictwu
Jagiełek za gościnność i prze -
kazaną wiedzę. 

Bardzo dobrze współpracow-
ało nam się również z Restauracją
„Ratuszowa” Marcina Gosika i
Fir  mą Usługi Transpor towe
Hanny Argalskiej.

Zadanie pt. „Wszystkie ptaszki
mają daszki” dofinansowane było
z Gminnego Programu Profilakty-
ki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych dla Miasta i Gminy
Olsztynek na rok 2016.   

Fotorelacja na stronie
www.olsztynek.naszabiblioteka.co
m i facebook’owym profilu bib-
lioteki.

Zagrajmy 
w "Zielone Gry"

Olsztynecka biblioteka przys-
tąpiła do projektu edukacyjno-
ekologicznego pn. „Zielone Gry”,
w którym biblioteki i organizacje
pozarządowe włączają młodych
do gry o przyrodę. Edukacja od by -
wa się w nim w bardzo atrakcyjny
sposób: za pomocą gier planszow -
ych oraz internetowej.

W bibliotece w Olsztynku mo -
że my zagrać w grę planszową
„Ropa z Catanu”. Jest to dodatek
do słynnej gry planszowej „Osad-
nicy z Catanu”. Organizatorzy
chcą w ten sposób zwiększyć wie -
dzę młodych ludzi (od gimnazjal-
istów po studentów) na temat
bioróżnorodności, zmian klimatu
oraz ekonomicznej wartości eko -
systemów. Inspirują się ideą seri-
ous games, czyli gier, które nie
tylko bawią, ale również skłaniają
do refleksji, przekazują wiedzę lub
pozwalają nabywać umiejętności.

Projekt jest realizowany przez
Stowarzyszenie Centrum Roz -
wiązań Systemowych w partnerst-
wie z Fundacją Rozwoju Spo łe -
czeń stwa Informacyjnego i Fun-
dacją Ekorozwoju  w ramach pro-
gramu PL02 Ochrona bio róż no -
rod ności i ekosystemów, finan-
sowanego z Funduszy EOG.

Chcesz zagrać 
ze znajomymi ?

Zgłoś się do Biblioteki w Olsz-
tynku (ul. Ratusz 1, tel. 89 519 27
12).

IBUK Libra - wypożycz książkę
bez wychodzenia z domu

Nasza biblioteka wykupiła
dostęp online do wybranych pub-
likacji specjalistycznych, na u ko -
wych, popularnonaukowych,
beletrystycznych, w języku pol-
skim, na platformie IBUK Libra. 

Korzystaj z platformy IBUK
Libra: przez całą dobę, siedem dni
w t ygodniu, na komputerze,
smart fonie, laptopie czy tablecie,
gdzie tylko zechcesz: w aka de -
miku, w domu, w bibliotece –
wszędzie, gdzie masz internet.

Stwórz własną półkę z książka-
mi myIBUK i pracuj z tekstem:
dodawaj zakładki, rób notatki
bezpośrednio w tekście, wyszukuj
słowa i frazy, taguj ważne frag-
menty, sprawdzaj znaczenie wy -

razów w słownikach i encyklope-
diach PWN.

Zapraszamy do naszej bibliote-
ki po szczegółowe informacje.`

Tworzymy bajkę 
z Markiem Samselskim

17 lutego zorganizowaliśmy
warsztaty literackie z pisarzem
Markiem Samselskim, który
podobne spotkania z dziećmi
prowadzi na terenie naszego
województwa oraz Warszawy. Ich
efektem będzie zbiór bajek
napisanych przez dzieci. Jedną z
nich jest bajka, która powstała na
warsztatach w Olsztynku. Autora-
mi są uczniowie piąt ych klas
Szkoły Podstawowej w Olsztynku
(opiekun Justyna Dąbrowska).
Marek Samselski to olsztyński dzi-
ennikarz, publicysta, autor wielu
tekstów literackich, piosenek,
opowiadań, bajek dla dzieci, feli-
etonów, skeczów kabaretowych,
kalamburów, palindromów, tauto-
gramów, rebusów, aforyzmów,
fraszek i krzyżówek. Mieliśmy
okazję gościć  go na początku
zeszłego roku na warsztatach „I
Ty możesz zostać bajkopisarzem”.
Tym razem do wspólnego two rze -
nia bajki zaprosiliśmy też rodz-
iców. Uczestnicy zajęć mieli okaz -
ję porozmawiania z twórcą o jego
warsztacie pisarskim, procesie
powstawania bajek, o tym, skąd
autor bierze swoje pomysły. Był
też czas na zabawę, m.in. kalam-
bury wymyślane przez pana
Marka. Podczas tworzenia, dzieci
wymyślały postaci,  fabułę, za koń -
czenie bajki. Powstały nawet ilus-
tracje. Młodym twórcom i ich
rodzicom bardzo spodobała się
forma takich kreatywnych zajęć. 

Zbiór bajek wydany będzie
jeszcze w tym roku szkolnym, ale
„naszą” bajkę z i lustracjami
zamieścimy wkrótce na stronie
internetowej biblioteki.

Mie j  s ka B ib  l io  t e  ka 

Pub l i cz  na  w Ol  sz t yn  ku

NIE TYLKO LEKTURA

Podziękowania
Dyrekcja Szkoły Podstawowej w Olsztynku serdecznie

dziękuje nauczycielom: p. Justynie Dąbrowskiej, p. Ewie
Zarzeckiej i p. Maciejowi Hacia za przygotowanie wzrusza-
jącego spektaklu o Żołnierzach Wyklętych, zaś uczniom szkoły
biorącym udział w przedstawieniu za zaangażowanie i wspani-
ałą grę aktorską. 

Ogromne podziękowania należą się również dyrekcji i pra-
cownikom MDK w Olsztynku za udostępnienie kina i pomoc
przy realizacji przedstawienia „Wolność – kocham i rozu-
miem”.
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Roz wią za nia pro si my nad sy łać na kartkach pocztowych do  5 kwietnia pod ad re sem re dak cji. Spoś ród pra wid ło wych roz wią zań wy lo su je my nagro-
dę - obiad dla 2 osób w Restauracji Ratuszowa . Prawidłowym rozwiązaniem ostatniej krzyżówki było hasło: "Lepsze jest wrogiem dobrego”. Nagrodę
wylosowała M. Rzekanowska, ul. Wiśniowa.

Poziomo: 1) starożytna jędza, 5) import wozu,

9) szał woźnicy, 10) imię łobuza, 11) cięzki list,

12) dusicielka, 13) jajo do jaja, 14) do zachowania

wspak, 15)stop kolor, 16) w Ciechocinku, 18) pod

królem, 19)  czarne na białym, 21)  mias to

posiedzeń, 23) już niepotrzebne, 24) wpadka na

pierze, 25) własna, 26) typ drabiny,  27) opusz -

cze nie więzienia

Pionowo: 1) kreacja wariata, 2) wczasy pod

gruszą, 3) nosiciel, 4) chłopiec radarowiec, 6) bez

zaufa nia do rządu, 7) powódka, 8) praca z trudem,

17) słynny Columbo, 19) przyczyna w sądzie, 20)

poszedł na dno, 22) dwie papugi w jednej

Krzyżówka sponsorowana 
przez restaurację:
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Jak zwykłe zakupy online zmienić w coś magicznego?
Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych i Ich Rodzin w Olsztynku  od lat prowadzi działania w zakresie wspierania

osób z niepełnosprawnością i ich rodzin. Od teraz może ją wesprzeć każdy, kto kupuje w internecie - nie płacąc ani grosza więcej niż
za zwykłe zakupy.

Umożliwia to serwis FaniMani.pl, w którym nasza organizacja założyła swój profil. Jeśli internauta robiący zakupy online będzie
chciał wesprzeć organizację, wystarczy, że wejdzie na stronę https://fanimani.pl/stowarzyszenie-na-rzecz-osob-niepelnosprawnych-i-
ich-rodzin-w-olsztynku/zbieraj-wiecej/inne-materialy, kliknie “Wspieram”, wybierze sklep i zrobi zakupy jak zwykle. Określony procent
wartości zakupów trafi do organizacji wybranej przez użytkownika. 

Siłą serwisu są drobne darowizny, które razem tworzą dużą kwotę. Obecnie ponad 18 mln Polaków kupuje w internecie, zatem ser-
wis, dzięki któremu można przy okazji pomóc wybranej organizacji jest szansą dla wielu inicjatyw non-profit. 

Pieniądze z darowizn w całości przekazywane są na cele statutowe organizacji.

Naszą obecność w serwisie traktujemy jako dodatkowy sposób zbierania darowizn na realizowanie ważnych celów. Gorąco zachę-
camy do wspierania nas przy okazji każdych zakupów w internecie. 

Jeśli pojawią się dodatkowe pytania, zapraszam do kontaktu:

Anna Rogulska-Ruchała – Sekretarz Stowarzyszenia, email: aniarr64@o2.pl,  tel: 512337089
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oferuje do wynajęcia lokale magazynowo –
warsztatowo – garażowe oraz utwardzony,

oświetlony i monitorowany plac.

Ponadto PTSPiH „TRANSPED-LAS” Sp. z o.o. oferuje:
- serwis klimatyzacji samochodowej – sprawdzenie szczelności

układu, napełnienie czynnikiem, odgrzybienie i dezynfekcja
- usługę ustawienia geometrii zawieszenia za pomocą najwyższej

klasy urządzeń producenta WERTHER
- oraz usługi Stacji Kontroli Pojazdów, także pierwsza

rejestracja pojazdu w kraju

W celu uzyskania szczegółowych informacji proszę 
o kontakt:

PTSPiH „TRANSPED-LAS” Sp. z o.o.
ul. Mrongowiusza 41
11-015 Olsztynek
tel. 895192014, kom. 604493494




