Najpierw „subotnik”, a potem majówka z
rekonstruktorami
Odmieniony po remontach dawny ośrodek rządowy „Łęgucki Młyn", w którym mieście się teraz
Powiatowe Centrum Edukacyjne zaprasza w swoje gościnne podwoje. W sobotę 21 kwietnia
sezon rozpocznie „subotnik", czyli nawiązujący do PRL-u czyn społeczny z dobrym jedzeniem, a
już 4-5 maja majówka z koncertami, rekonstruktorami i innymi atrakcjami.

Łęgucki Młyn położony jest zaledwie 25 km od Olsztyna, w połowie drogi do Ostródy, w kierunku na Łuktę.
Dziś już dawnego ośrodka rządowego nie strzegą uzbrojeni żołnierze, którzy chronili odpoczywających tam,
w czasach PRLu, prominentów takich, jak Władysław Gomułka i Piotr Jaroszewicz. Ośrodek, którego pełna
nazwa to Powiatowe Centrum Edukacyjne „Łęgucki Młyn" jest obecnie własnością Powiatu Olsztyńskiego.
Głównym zadaniem powołanej w 2011 roku spółki „PCE Łęgucki Młyn" jest realizowanie zadań z zakresu
edukacji i promocji zdrowia.
- W ubiegłym roku gościły u nas grupy sportowe m.in. kajakarze z olsztyńskiego Kayak Club Sport oraz
młodzież na obozach tenisowych i windsurfingowych z UKS Marki &#8211; wylicza Marta Markuszewska z
PCE Łęgucki Młyn.
Grabie i rękawiczki na czynie społecznym
Sportowi goście znakomicie czuli się w ośrodku, dlatego wszyscy zadeklarowali, że przyjadą również w tym
roku. Mimo mroźnej zimy natchnienie znalazła tam również malarka Anastazja Fietisowa, która
przygotowuje dużą wystawę na temat gmin Powiatu Olsztyńskiego. Jezioro skute lodem urzekło także
ostródzkich Morsów. Łęgucki Młyn przez okres jesienno-zimowy przeszedł metamorfozę. Główny,
reprezentacyjny budynek zwany „Orlikiem" przeszedł gruntowny remont. Dzięki temu każdy z ośmiu pokoi
jest wyposażony w węzeł sanitarny, zmienił się też wystrój wnętrza. Częściowego remontu doczekał się też
drugi pawilon mieszkalny, czyli „Mewa". Swoja historią kusi też wciąż czynna 150-letnia elektrownia wodna
posadowiona na ocalałych fundamentach dawnego młyna i tartaku.
- Jest wiosennie i optymistycznie, co będzie można poczuć na dwóch imprezach, na które zapraszamy
wszystkich chętnych &#8211; mówi Marta Markuszewska.
W sobotę 21 kwietnia w Łęguckim Młynie sezon rozpocznie nawiązujący do PRL-owskiej przeszłości ośrodka

„subotnik", czyli czyn społeczny.
- Oczekujemy przyjazdu całych rodzin z dziećmi. Dobrze byłoby zabrać ze sobą grabie, sekatory i
rękawiczki &#8211; mówi Marta Markuszewska. &#8211; Dla pracujących przewidziano kulinarne atrakcje
w postaci kiełbasek z ogniska, szaszłyków, babki ziemniaczanej, czy naleśników.

Potrawy pięciu krajów
„Subotnik" będzie jedynie przygrywką do wielkiej majówki, która odbędzie się w długi majowy weekend 4-5
maja. To ma być tradycyjny rodzinny piknik z koszykami pełnymi smakołyków i kocykami na zielonej trawie.
- Swoim charakterem majówka ma też uczcić uczestników II wojny światowej &#8211; zdradza Marta
Markuszewska. &#8211; Stąd udział rekonstruktorów z 40. Pułku Piechoty Dzieci Lwowskich, a także
kulinaria związane z narodami biorącymi udział w wojnie.
Kucharz Łęguckiego Młyna nie chciał zdradzić co przygotuje, ale udało nam się dowiedzieć, że będą:
niemiecka golonka po bawarsku, amerykańskie żeberka w sosie barbecie, angielska ryba z frytkami,
polskie pierogi z kapusta i grzybami oraz ruskie pielmieni. Pożywną grochówkę na kuchni polowej ugotują
też rekonstruktorzy. Dzięki współpracy z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Gietrzwałdzie w piątkowy wieczór
4 maja na scenie pokażą się zespoły rockowe i bluesowe działające przy GOK („Blue Smile" i „Ogrodowa
Band"). Kolejne atrakcje majówkowe to m.in. gra terenowa, wcielanie dzieci i młodzieży do wojska,
odbijanie „leśniczówki", pokaz sprzętu i umiejętności rekonstruktorów.
- Zapraszamy do Łęguckiego Młyna, tutaj nikt nie będzie się nudził &#8211; zachęca Marta Markuszewska,
która dodaje, że Starostwo Powiatowe w Olsztynie jest współorganizatorem majówki.
Podczas majówki zorganizowana zostanie też zbiórka dla psów z Przytuliska Psów Pod Olsztynem, więc jeśli
ktoś ma ochotę wspomóc mniejszych braci, to oprócz dobrego humoru niech przyniesie coś na ząb dla
kudłatych mieszkańców azylu.
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