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Nakład 500 egzemplarzy

Zakaz imprez, koncertów, za-
mknięte są teatry, kina, biblioteki, 
sklepy, szkoły, uniwersytety, 
przedszkola, place zabaw.  Do-
datkowo wprowadzane są kolejne 
restrykcje. Wszystko to świadczy 
o tym, jak poważna jest sytuacja 
i prosimy Was o dbanie o siebie 
oraz innych. Najważniejsze jest 

spowolnienie rozprzestrzeniania 
się wirusa ograniczając ryzyko 
zarażenia jednej osoby przez 
drugą.  

Unikajmy niepotrzebnych wizyt 
oraz podróży. Jeśli to możliwe, 
unikajmy jakiegokolwiek kon-
taktu z osobami starszymi, gdyż 
to one są najbardziej narażone na 

niebezpieczeństwo. Ograniczenia 
te zdecydowanie pomagają służ-
bie zdrowia nad zapewnianiem 
opieki chorym, których liczba 
rośnie z dnia na dzień.  

Jeżeli musicie wyjść, zakładaj-
cie maseczki i rękawiczki. Ma-
seczki pełnią funkcję ochronną 
przez około godzinę. Można je 

uszyć z bawełny, a w środek wło-
żyć jakiś filtr, np. papierowy 
ręcznik. To wystarczy, aby załat-
wić sprawy w przychodni, aptece 
lub sklepie. W numerze zamieści-
liśmy aktualne informacje o tym, 
jak chronić się przed koronawiru-
sem oraz ważne numery telefo-
nów.                               redakcja 

KORONAWIRUS DRAMATYCZNIE  
ZMIENIA NASZE ŻYCIE CODZIENNE

CHROŃ ŻYCIE  #ZOSTAŃ W DOMU

Odrestaurowana wieża  
ciśnień w Olsztynku  
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Wejście do budynku placówki zos-
taje ograniczone. Wszystkie osoby, 
które będą wchodzić do przychodni 
zostaną poddane badaniu tempera-
tury ciała oraz zabiegowi dezynfek-
cji rąk. 

 
PORADNIA 
REHABILITACYJNA  
w tym gabinety fizykoterapii zos-
tają zamknięte do odwołania. 
 
PORADNIE 
SPECJALISTYCZNE:  
chirurgiczna, dermatologiczna,  
laryngologiczna  czynne wg harmo-
nogramu na stronie: zoz-olszty-
nek.pl 
 
PORADNIA  
GINEKOLOGICZNA 
czynna wg harmonogramu na stro-
nie: zoz-olsztynek.pl  

Przyjmowane są tylko kobiety cię-
żarne i przypadki pilne. Wejście od 
ul. Klikowicza. 
 
PORADNIA LEKARZA POZ 
udziela teleporad po wcześniejszej 
rejestracji. W przypadku podwyż-
szonej temperatury oraz infekcji 
proszę dzwonić pod numer: 
 

(89) 52 20 244 
(89) 51 92 683 
798 067 963 

 
Złożenie deklaracji do lekarza tele-
fonicznie: (89) 51 93 563 
 
PORADNIA  
DZIECKA ZDROWEGO  
(bilanse i szczepienia)  
– nieczynna do odwołania 
Wizyty patronażowe położnej  
– tel. 502 823 485 

NOCNA I ŚWIĄTECZNA  
OPIEKA ZDROWOTNA  
czynna od godz. 1800 w dni po-
wszednie oraz całodobowo w so-
boty, niedziele i święta.  

Zalecany kontakt telefoniczny  
(89) 52 20 250. Wejście do przy-
chodni wejściem głównym po 
wcześniejszym dzwonieniu domo-
fonem. 
 
GABINET  
DIAGNOSTYCZNY USG  
czynny wg harmonogramu na stro-
nie: zoz-olsztynek.pl 
 
GABINET  
DIAGNOSTYCZNY RTG  
czynny wg harmonogramu na stro-
nie: zoz-olsztynek.pl 
 
PUNKT POBRAŃ  
czynny codziennie w godz. 700 – 800 

Nie wykonujemy badań prywat-
nych 
 
RECEPTY wypisywane są tylko 
telefonicznie: 
 

(89) 52 20 244 
(89) 51 92 683 
798 067 963 

 
Kody recept podajemy telefo-
nicznie. Prosimy o czekanie na tele-
fon od nas (z przygotowaną kartką 
i długopisem)! 
Czas oczekiwania na połączenie 
jest wydłużony! Prosimy o cierpli-
wość i zrozumienie w tej trudnej 
sytuacji. Robimy to z myślą i w tro-
sce o naszych pacjentów. 
 

Dyrektor  
Gminnego Centrum Zdrowia  

ZPZOZ w Olsztynku 

WAŻNE INFORMACJE DLA PACJENTÓW 
Gminnego Centrum Zdrowia ZPZOZ w Olsztynku
W związku z wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego i zaleceniami służb sanitarnych Dyrektor 
Gminnego Centrum Zdrowia ZPZOZ w Olsztynku informuje, że od 16.03.2020 r. wprowadza się następujące 
zmiany w organizacji pracy przychodni. 
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ALBO
    Aktualności Lokalne Biuletyn Olsztynecki

POWRÓT ALBO  
POD STRZECHY! 

 
Wsłuchując się w głosy 

mieszkańców Gminy Olszty-
nek podjąłem decyzję o reak-
tywacji biuletynu ALBO. 
Zdaję sobie sprawę, że nasz 
biuletyn był dla niektórych  
z Państwa jedynym źródłem 
informacji o Gminie, cieka-
wych wydarzeniach, które 
się odbyły lub są planowane. 
Biuletyn będzie od tego wy-
dania redagowany w innej 
formule organizacyjnej, ale 
jestem przekonany, że jego 
jakość, szata graficzna,  
merytoryczna zawartość,  

a przede wszystkim regular-
ność (6 numerów rocznie) 
podbije Państwa serca. 
Życzę przyjemnych chwil  

z ALBO. 
 

Mirosław Stegienko 
Burmistrz Olsztynka

DRODZY  
PACJENCI 
 

Pragnę poinformować, że 
wszystkie działania, które 
zostały podjęte odnośnie 
zmiany organizacji pracy 
przychodni zostały podykto-
wane troską o zdrowie i bez-
pieczeństwo naszych Pacjen- 
tów. My, pracownicy ochrony 
zdrowia, pozostajemy do Wa-
szej dyspozycji 24h na dobę. 
Zmianie uległ jedynie sposób 
komunikacji z nami.  

Jedynym bezpiecznym spo-
sobem w obecnej chwili jest 
kontakt telefoniczny. W zwią-
zku z powyższym prosimy  
o zrozumienie i cierpliwość. 

W biuletynie znajdziecie 
Państwo przydatne informacje 
dotyczące funkcjonowania 
przychodni miejskiej w Olsz-
tynku oraz podstawowe za-
sady bezpieczeństwa zwią- 
zane z koronawirusem. 

Przypominamy o myciu rąk 

i pozostaniu w domu. Jeśli po-
siadacie Państwo maseczki 
jednorazowe, to zwracamy się 
z prośbą o zakładanie ich idąc 
do przychodni. 

 
W tym trudnym czasie ży-

czymy Wszystkim Pacjentom 
dużo, dużo zdrowia. 

  
Dorota Gruszczyńska 

Dyrektor Gminnego  
Centrum Zdrowia Zespółu 

Publicznych Zakładów Opieki  
Zdrowotnej w Olsztynku

Reaktywacja ALBO Aktualności Lokalne Biuletyn Olsztynecki 

DRODZY 
CZYTELNICY! 

 
Jest mi niezmiernie miło, że 

jako biblioteka publiczna bę-
dziemy mogli się zmierzyć  
z nowym wyzwaniem, jakim 
jest wydawanie lokalnego 
biuletynu. Parafrazując kla-
syka - pisma drukowanego 
Ci u nas dostatek, ale i te 
przyjmiemy jako wróżbę 
zwycięstwa.  

Nikt nie spodziewał się jed-
nak, że nasz pierwszy numer 
będzie się ukazywał w tak 
wyjątkowych okoliczno-
ściach. Postaramy się, aby  
w tym trudnym czasie biule-

tyn trafił do wszystkich  
dotychczasowych punktów 
sprzedaży.  

Z okazji zbliżających się 
Świąt Wielkanocnych ży-
czymy Państwu dużo zdro-
wia, spokoju oraz wytrwa- 
łości. 

Alina Wołodkiewicz 
Redaktor Naczelny ALBO

Zgłoszenia reklam w siedzibie redakcji. 
Redakcja zastrzega sobie prawo skracania 
i adiustacji tekstów i listów oraz nie od-
powiada za treść reklam, ogłoszeń i arty-
kułów sponsorowanych.  
Wydawca zastrzega sobie prawo odmowy 
przyjęcia ogłoszenia sprzecznego z zasa-
dami moralnymi lub prawem. Materiałów 
nie zamawianych redakcja nie zwraca. 

 Czasopismo zrzeszone jest w Polskim 
Stowarzyszeniu Prasy Lokalnej z siedzibą 
w Krakowie.  
 
Punkty dystrybucji: 
▪ Kiosk Polpras (ul. Chopina 1B) 
▪ Sklep SHP Nr 1 (ul. Niepodległości 21) 
▪ Sklep SHP Nr 6 (ul. Kamienna 4) 
▪ Sklep SHP Nr 8 (ul. Akacjowa 8) 

▪ Sklep SHP Nr 15 (ul. Mrongowiusza  
  - sklep papierniczy) 
▪ Prim (ul. Daszyńskiego 5) 
▪ Delikatesy Centrum  
  (ul. Mrongowiusza 30) 
▪ Sklep w Waplewie (J. Kałapus) 
▪ Top Market (ul. Warszawska 6) 
▪ Carrefour Express (ul. Kościuszki 4) 
▪ Miejska Biblioteka (ul. Ratusz 1) 
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Gmina Olsztynek otrzy-
mała na ten cel dofinanso-
wanie w kwocie 601 tys. zł 
od Wojewody Warmińsko – 
Mazurskiego ze środków 
Funduszu Dróg Samorzą-
dowych. Przebudowa ulic 
jest częścią zadania inwe-

stycyjnego pod nazwą „Re-
stauracja murów obronnych 
oraz modernizacja na-
wierzchni ulicy Grunwaldz-
kiej, Inwalidów, Mazur- 

skiej, Jagiełły, Staromiej-
skiej i Strażackiej w Olsz-
tynku”. 

Wykonawcą robót będzie 
wyłoniona w drodze prze-

targu Firma EUROBET Sp. 
z o. o. z Olsztynka. 

W ramach podpisanej 
umowy wykonane zostaną 
następujące prace: wymia-

na istniejącego wodociągu, 
wymiana nawierzchni jez-
dni, budowa zjazdów, za-
toki autobusowej, chod- 
ników i dwóch wiat przy-
stankowych, toalety pub-
licznej, chodników oraz 
przebudowa kanalizacji de-
szczowej.  

W związku z powyższym 
należy spodziewać się 
zmiany organizacji ruchu,  
o której będziemy powiada-
miać na bieżąco. 

 
Inwestycja "Przebudowa 

ulic Strażackiej i Staromiej-
skiej w Olsztynku" zostanie 
zrealizowana w  2020 roku. 

 
�UM OLSZTYNEK

Przebudowa drogi w Mierkach
W marcu br. rozpoczęto 

prace budowlane zwią-
zane z inwestycją pn.: 
„Przebudowa odcinka 
drogi krajowej nr 58  
w miejscowości Mierki”.  

 
3 września 2019 r. pod-

pisano Umowę pomiędzy 
wykonawcą robót firmą 
Budimex S.A., a Zama-
wiającymi, tj. Generalną 
Dyrekcją Dróg Krajo- 
wych i Autostrad, Oddział  
w Olsztynie oraz Gminą 
Olsztynek. 
Łączna wartość zadania 

netto wynosi 8.109.143,35 
złotych.  

W tej kwocie 267.601,74 
zł sfinansuje Gmina Olszty-
nek, a 7.841.541,61 zł Ge-
neralna Dyrekcja Dróg 
Krajowych i Autostrad. 

W ramach inwestycji 
przebudowany zostanie od-
ciek drogi krajowej DK58 
wraz z niezbędną infra-
strukturą, sieciami teletech-
nicznymi i elektroenerge- 
tycznymi oraz z budową 
sieci kanalizacji deszczo-
wej na całej długości prze-
budowywanego odcinka 

drogi. Na całej długości 
ww. odcinka drogi Wyko-
nawca zrealizuje, w ramach 
zadania, ciąg pieszy. Zosta-
nie wybudowane oświetle-
nie uliczne z doświetleniem 
projektowanych przejść. 
Powstaną dwie zatoki auto-
busowe z peronami.  

27 lutego 2020 r. Wyko-
nawca Robót zorganizował 
spotkanie z mieszkańcami 
Mierek. Jego celem było 
omówienia Projektu Czaso-
wej Organizacji Ruchu, 
która będzie obowiązywać 
w okresie trwających robót. 
Przekazano także protokoły 
z inwentaryzacji budyn-
ków. 

Zakończenie inwestycji 
planowane jest na koniec 
2020 r. 

�UM OLSZTYNEK

Budowa kanalizacji 
deszczowej oraz 
przebudowa rowu 
melioracyjnego  
w miejscowości Mierki
W ramach inwestycji pod nazwą: Poprawa bezpie-

czeństwa ruchu drogowego na DK 58 w miejscowości 
Mierki, realizowanego wspólnie z Generalną Dyrekcją 
Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie, 
Gmina Olsztynek rozpoczęła realizację zadania: „Bu-
dowa  kanalizacji deszczowej oraz przebudowa rowu 
melioracyjnego w celu odwodnienia wsi Mierki”. W ra-
mach zadania zostanie wybudowany rurociąg deszczo-
wy o dł. 381 m, separator wraz z regulatorem prze- 
pływu i studnie rewizyjne. 

Wyłonionym w przetargu wykonawcą jest Zakład 
Usług Wodno-Melioracyjnych Spółka Jawna z Nowego 
Gizewa. Zaakceptowana na wykonanie robót budow-
lanych kwota, zgodnie z umową, wynosi brutto:  
648 700,00 zł. Planowany termin zakończenia budowy 
to 30 czerwca 2020 r. 

�UM OLSZTYNEK

Teren wypoczynkowy i piknikowy nad nowym stawem w centrum miasta

21 listopada 2019 r. Ko-
misja Gospodarki i Bu-
dżetu podniosła sprawę 
niezrealizowanego projek-
tu OBO z 2017 r. i prze-
kazanego do realizacji  
w 2018 r. pod nazwą „Pla-
ża Staromiejska – teren 
wypoczynkowy i pikni-
kowy nad nowym stawem 
w centrum Olsztynka.” 

Jak się okazuje, na  pro-
jekt zostały rozpisane prze-
targi (trzy) i w wyniku 
ostatniego wyłoniono wy-
konawcę. Wygrała firma 
STD Budownictwo Sp. z o. 
o. (kwota: 82 950,00 zł. 
brutto), z którą we wrześniu 
2018 r. podpisano umowę. 
Zakres prac dla zadania 
obejmował wykonanie do-

kumentacji projektowej 
oraz wykonanie na jej pod-
stawie robót budowlanych 
w trybie -„zaprojektuj i wy-
buduj”. 

Pomimo dwóch aneksów 
przedłużających terminy 
realizacji zadania, wyko-
nawca nie wywiązywał się 
z ich warunków, co poskut-
kowało odstąpieniem Gmi-

ny od umowy. W związku  
z tym, Radni na posiedze-
niu Komisji Gospodarki  
i Budżetu zobligowali obe-
cnego Burmistrza do po-
nownego uruchomienia 
procedury przetargowej.  
W wyniku ponownego zło-
żenia ofert  został wybrany 
nowy Wykonawca zadania 
Firma Garden Sp. z o.o.,  

z którym 23 grudnia 2019 r. 
podpisano umowę na kwotę 
85 000 zł brutto.  

 
Jesteśmy przekonani, że 

po 3 latach zawirowań  
i różnego rodzaju trudności 
zadanie zostanie w końcu 
zrealizowane. 

 
�UM OLSZTYNEK

Księżycowy krajobraz zniknie

Plaża staromiejska - kolejne podejście

W bieżącym roku 
planowane jest 
rozpoczęcie prac 
związanych  
z „Przebudową 
ulic Strażackiej  
i Staromiejskiej  
w Olsztynku”. 

fot. UM Olsztynek
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Tegoroczna edycja OBO roz-
pocznie się 17 sierpnia od naboru 
propozycji projektów. Miesz-
kańcy będą mieli 3 tygodnie na 
zgłaszanie swoich pomysłów. 
Tymczasem Zespół Koordynu-
jący OBO podsumował edycję  
z 2019 roku.  

W ramach IV edycji OBO miesz-
kańcy Olsztynka mogli decydować 
o przeznaczeniu kwoty 300 tys. zło-
tych. Łącznie zgłoszono 6 projek-
tów. Podczas weryfikacji, 2 z nich, 
dotyczące realizacji bardzo podob-
nego zadania, zostały połączone.  
W głosowaniu oddano prawie 2,3 
tys. ważnych głosów. Do realizacji 
w 2020 roku zostały wybrane dwa: 

„Olsztynek – bezpieczeństwo •
miasta w twoich rękach”, który 
obejmuje doposażenie OSP 
Olsztynek w sprzęt, dzięki któ-

remu poprawi się bezpieczeń-
stwo mieszkańców Olsztynka 
znajdujących się w sytuacji za-
grożenia życia. Całkowity 
koszt projektu oszacowano na 
149 000 tys. zł, 
„Modernizacja holu z łazienką, •
renowacja foteli oraz wymiana 
nagłośnienia w Kinie Grun-
wald”, który ma na celu popra-
wie jakości funkcjonowania 
obiektu. Całkowity koszt pro-
jektu oszacowano na 150 000 
tys. zł. Więcej o projekcie na 
stronie 18. 

Zwieńczeniem każdej edycji jest 
jej podsumowanie. W tym celu 
przeprowadzono ankietę wśród 
mieszkańców Olsztynka.  

Blisko 70% ankietowanych oce-
niło pozytywnie IV edycję OBO. 
Podobnie oceniono działania pro-

mocyjne i informacyjne. To znacz-
nie lepsze wyniki, niż w poprzed-
nich latach. Pozytywna ocena 
wynika prawdopodobnie z tego, że 
wygrały projekty, które popierało 
ponad 80% głosujących.  

Mimo pozytywnych ocen ankieto-
wani zwracali uwagę na małą 
liczbę projektów i niewielkie środki 
przeznaczone na OBO. Pojawiły się 
także opinie dotyczące zbyt dużej 
liczby placów zabaw i zbyt małej 
liczby innych atrakcji w mieście 
oraz niedokończonych projektów  
z poprzednich edycji. Według an-
kietowanych, to właśnie zrealizo-
wane projekty są najlepszą pro- 
mocją OBO. 

Mieszkańcy angażowali się  
w OBO głównie z chęci współ-
decydowania o wydatkowaniu 
środków publicznych. Do udziału 

zachęcały ciekawe, dobre lub kon-
kretne projekty. Powodem był  
również lokalny patriotyzm i oby-
watelski obowiązek.  

Wśród wskazanych propozycji 
zmian na przyszłość wskazywano 
stworzenie kategorii małych pro-
jektów (do 10-20 tys. zł). Ponadto 
zwrócono uwagę na poprawę pro-
mocji OBO oraz niedopuszczanie 
do udziału placów zabaw oraz 
szkół i placówek oświatowych.  
W tej części ankiety wpisywano 
również konkretne propozycje do 
zrealizowania, m.in. poprawienie 
dróg i chodników, nowe nasadze-
nia, oświetlenie przejść dla pie-
szych. Pełne opracowanie podsu- 
mowania IV edycji OBO dostępne 
jest na stronie: www.obo.olszty-
nek.pl 

�ROBERT WARAKSA 

Czwarta edycja Olsztyneckiego Budżetu 
Obywatelskiego - podsumowanie

Jako instytucja samorzą-
dowa, MOPS świadczy swe 
usługi od 1990 r. Aktualnie 
w swojej ofercie posia- 
da szeroki zakres usług  
i wsparcia, które trafiają do 
około 3 tys. mieszkańców 
rocznie.  

Poza przyznawaniem i wy-
płacaniem świadczeń finan-
sowych, zapewnia bez- 
płatną pomoc psycholo- 
giczną, terapeutyczną oraz 
prawną dla osób najbardziej 
tego potrzebujących.  

W swoich strukturach pro-
wadzi również cieszący się 
coraz większą popularno-
ścią Dzienny Dom Senior+, 
gdzie osoby starsze i  samo-
tne mogą skorzystać z cie-
płego posiłku oraz ucze- 
stniczyć w ciekawych i roz-
wijających zajęciach.  

 
Miejski Ośrodek Pomocy 

Społecznej w Olsztynku, to 
także jednostka, która nie 
boi się wyzwań i chętnie 
angażuje się w różnego ro-
dzaju projekty i inicjatywy. 
Działania te mają na celu, 

przede wszystkim zwięk-
szenie aktywności społecz-
nej, zawodowej i rodzinnej 
osób korzystających z po-
mocy.  

Zaangażowanie oraz cięż-
ka praca Ośrodka zostały 
wielokrotnie docenione 
przez samorządy lokalne, 
powiatowe i wojewódzkie, 

a także przez samego Pre-
zydenta Rzeczpospolitej 
Polskiej.  

Uroczystość jubileuszu 
była przede wszystkim 
okazją do wspomnień, ale 
również podziękowań za 
współpracę na rzecz środo-
wiska lokalnego. Licznie 
zgromadzeni goście oraz 

przedstawiciele samorzą-
dów i instytucji, nie kryli 
podziwu oraz wyrazów 
uznania, za tak duże osiąg-
nięcia i wieloletnie zaanga-
żowanie Pani Dyrektora  
w rozwój placówki.  

Z rąk Burmistrza, Miro-
sława Stegienki, podzięko-
wania i pamiątkowe statu- 

etki trafiły do osób pracują-
cych w ośrodku od samego 
początku.  

 
Wyróżnienia otrzymały: 

Dyrektor - Ewa Szersze-
niewska, Izabela Olczyk 
oraz Helena Cybulska. 

 
�DOROTA ROGOWSKA 

- to hasło przewodnie, które towarzyszyło obchodom jubileuszu zorganizowanego w dniu 
6 marca 2020 r. przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Olsztynku. 

“POMAGAMY JUŻ 30 LAT” 
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Niestety, od czerwca mu-
simy liczyć się ze wzrostem 
stawki opłaty za gospoda-
rowanie odpadami. Miesz-
kańcy zapłacą 22 zł za oso-
bę. Kontrolę prawidłowości 
segregacji prowadzić będą 
pracownicy firmy odbiera-
jącej odpady komunalne.  
W przypadku stwierdzenia 
nieprawidłowości, na wła-
ściciela nieruchomości na-
łożona zostanie kara w wy-
sokości 44 zł od osoby.  

W ramach opłaty miesz-
kańcy gminy oraz właści-
ciele nieruchomości wyko-

rzystywanych na cele rek-
reacyjne dostaną worki do 
segregacji, lub w przypadku 
nieruchomości wielolokalo-
wych pojemniki. Sami mu-
simy zaopatrzyć się jedynie 
w pojemnik na odpady 
zmieszane, tzw. resztkowe 
oraz popiół, jeżeli takowy 
posiadamy. 

Właściciele nieruchomo-
ści jednorodzinnych posia-
dający przydomowy kom-
postownik i kompostujący 
odpady ulegające biodegra- 
dacji, otrzymają ulgę w wy-
sokości opłaty. Miesięczne 

zwolnienie w części z opła-
ty za gospodarowanie odpa-
dami komunalnymi wynie-
sie 5 zł od jednej deklara- 
cji/nieruchomości. 
Od czerwca wzrośnie rów-

nież częstotliwość odbioru 
odpadów z poszczególnych 
nieruchomości. I tak na 
przykład: bioodpady cały 
rok odbierane będą raz na 
dwa tygodnie z domków 
jednorodzinnych i raz w ty-
godniu z nieruchomości 
wielolokalowych. Tworzy-
wa sztuczne, odpady opa-
kowaniowe wielomateria-
łowe i metal z terenu za- 
budowy jednorodzinnej i re-
kreacyjnej odbierane będą 
raz na dwa tygodnie. Nato-
miast z obszaru nierucho-
mości, na której znajdują się 
budynki wielolokalowe – 
raz w tygodniu. Odpady 
problemowe, jak meble od-
bierane będą raz na kwartał 
z zabudowy jednorodzinnej, 
raz w miesiącu z zabudowy 
wielolokalowej. Szczegó-

łowy harmonogram do-
stępny będzie na stronie 
Związku Gmin Czyste Śro-
dowisko i na stronie inter-
netowej Olsztynka. 

W związku z wieloma za-
pytaniami dotyczącymi no-
wych zasad odbioru odpa-
dów komunalnych w gmi- 
nie Olsztynek proponujemy 
Państwu akcję informa-
cyjną, polegającą na możli-
wości wysłania pytań zwią-
zanych z systemem gospo- 
darowania odpadami komu-
nalnymi na maila: od-
pady@olsztynek.pl. Pytania 
wraz z odpowiedziami suk-
cesywnie będą umieszczane 
na stronie internetowej 
Olsztynka w zakładce Od-
pady komunalne.  

 
�UM OLSZTYNEK

Obowiązek segregacji odpadów  
w gminie Olsztynek od 1 czerwca ! 
W dniu 6 września 2019 roku weszła w życie nowelizacja ustawy o czystości i po-

rządku w gminach (tj. Dz.U. 2019, poz. 2010), na podstawie której dokonano zmian 
w prawie miejscowym. Nowelizacja ww. ustawy przede wszystkim wprowadziła 
prawny obowiązek segregacji odpadów komunalnych dla wszystkich. Na terenie 
gminy Olsztynek nowe zasady dotyczące obligatoryjnej segregacji odpadów komu-
nalnych zaczną obowiązywać od dnia 1 czerwca 2020 roku.

Worek / pojemnik: 
 
NIEBIESKI na PAPIER  
Należy wrzucać: gazety, czasopisma, kata-
logi, książki w miękkich okładkach lub z usu-
niętymi twardymi, papier szkolny i biurowy, 
ścinki drukarskie, karton, tekturę, worki pa-
pierowe, zeszyty, notesy, papier pakowy, 
torby i worki papierowe, papierowe rolki po 
papierze toaletowym. 
Nie wrzucamy: papieru lakierowanego, wo-
skowanego lub foliowanego, papieru zatłusz-
czonego, silnie zabrudzonego i mokrego, 
papieru higienicznego (chusteczek, toaleto-
wego, ręczników, wacików, pieluch), tapet, 
worków po cemencie i nawozach, kalki, kar-
tonów po mleku i napojach (tzw. opakowań 
wielomateriałowych).  
 
ŻÓŁTY na TWORZYWA SZTUCZNE  
I METALE 
Należy wrzucać: plastikowe butelki PET, 
plastikowe torebki, puszki po konserwach  
i napojach, metale kolorowe, kapsle, opako-
wania wielomateriałowe np. kartoniki po so-
kach, mleku. 
Nie wrzucamy: butelek i pojemników po 
olejach i smarach, zabawek, butelek i pojem-
ników z zawartością, baterii, puszek po far-
bach, opakowań po aerozolach. 
 
ZIELONY na SZKŁO  
Należy wrzucać: butelki i słoiki szklane po 
napojach i żywności, szklane opakowania po 
kosmetykach. 

Nie wrzucamy: szkła płaskiego (szyby, lus-
tra, szyby samochodowe), szkła okularowe, 
szkła kryształowego, naczyń żaroodpornych, 
porcelany, ceramiki, fajansu, żarówek, świet-
lówek, kineskopów, opakowań po lekach  
i środkach chemicznych. 
 
BRĄZOWY na ODPADY ULEGAJĄCE 
BIODEGRADACJI  
Należy wrzucać: odpady kuchenne: resztki 
jedzenia, suchy chleb, obierki warzyw i owo-
ców, fusy, skorupki. Odpady zielone: sko-
szona trawa, liście, gałęzie, kwiaty, inne 
odpady roślinne. 
Nie wrzucamy: innych odpadów, mięsa  
i kości, popiołu, zwierzęcych odchodów, pie-
luch. 
  
CZARNY oznaczony napisem „Zmie-
szane” przeznaczony na odpady zmieszane 
(resztkowe), których nie da się wysegrego-
wać. 
Wrzucamy: papier lakierowany, woskowany 
lub foliowany, papier zatłuszczony, silnie za-
brudzony i mokry, papier higieniczny (chus-
teczki, ręczniki, waciki, pieluchy), szkło 
stołowe, ceramika, szkło żaroodporne, mięso, 
kości i ości, zmiotki z podłogi, zawartość  
z odkurzacza. 
 
POJEMNIK NIEPALNY oznaczony na-
pisem „Popiół” na wygaszony popiół z pa-
lenisk domowych. 
Wsypujemy: wygaszony popiół z palenisk 
domowych 

 

JAK SEGREGOWAĆ ODPADY W ZABUDOWIE JEDNORODZINNEJ, 
DOMKACH LETNISKOWYCH, W ZABUDOWIE WIELOLOKALOWEJ?

Od 1 czerwca 2020 r. segregacja odpadów komunalnych prawnym obowiązkiem

Zabudowa 
jednorodzinna oraz  
teren nieruchomości,  
na których znajdują  
się domki letniskowe 
lub inne nieruchomości 
wykorzystywane na  
cele rekreacyjno-
wypoczynkowe: 

  
Odpady segregowane: papier, 

tworzywa sztuczne i metale, 
szkło, odpady ulegające bio-
degradacji należy gromadzić  
w workach lub pojemnikach.  

W worki zgodnie z harmono-
gramem, zaopatrywać będzie 
przedsiębiorca odbierający od-
pady komunalne. 

 
Właściciel nieruchomości we 

własnym zakresie wyposaża 
nieruchomość w pojemniki  
do odpadów zmieszanych 
(resztkowych) i do popiołu  
z palenisk domowych. 

 
W przypadku kompostowa-

nia odpadów ulegających bio-
degradacji w kompostowniku 
przydomowym oraz pomniej-
szenia opłaty z tego tytułu, 
przedsiębiorca nie zostawia 
worka na te odpady i ich nie 
odbiera.

Zabudowa  
wielolokalowa: 

 
Odpady segregowane: papier, 

tworzywa sztuczne i metale, 
szkło, odpady ulegające biode-
gradacji należy gromadzić  
w pojemnikach. 

Pojemniki do gromadzenia od-
padów dostarczy przedsiębiorca 
odbierający odpady komunalne. 

 
Właściciel nieruchomości wie-

lolokalowej, we własnym za-
kresie, wyposaża nieruchomo- 
ść w pojemniki do odpadów 
zmieszanych (resztkowych) oraz 
jeśli w budynkach wielolokalo-
wych występuje popiół, należy 
zaopatrzyć się w niepalny po-
jemnik oznaczony napisem „Po-
piół”.  

Uwaga ! W związku z podrzu-
caniem śmieci do pojemników 
przy budynkach wielolokalo-
wych, zaleca się zamykanie na 
klucz wiat śmietnikowych. 

 
Miejsce gromadzenia odpadów  

komunalnych na terenie nieru-
chomości zabudowanej budyn-
kiem wielolokalowym, należy 
oznaczyć adresem nieruchomo-
ści, do której to miejsce jest 
przypisane. 

fot. pixabay.com

Opracowano na podstawie materiałów Związku Gmin Regionu Ostródzko - Iławskiego "Czyste Środowisko" / czystesrodowisko.eu
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Na podstawie art. 9a ust. 1 ustawy z dnia  
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym - 
Gmina, w celu zapewnienia porządku publicz-
nego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony 
przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej może 
stosować środki techniczne umożliwiające re-
jestrację obrazu (monitoring) w obszarze prze-
strzeni publicznej, za zgodą zarządzającego tym 
obszarem lub podmiotu posiadającego tytuł 
prawny do tego obszaru lub na terenie nierucho-
mości i w obiektach budowlanych stanowiących 
mienie gminy lub jednostek organizacyjnych 
gminy, a także na terenie wokół takich nierucho-
mości i obiektów budowlanych, jeżeli jest to ko-
nieczne do zapewnienia porządku publicznego  
i bezpieczeństwa obywateli lub ochrony prze-
ciwpożarowej i przeciwpowodziowej. 

W 2007 roku gmina Olsztynek podjęła inicja-
tywę zmierzającą do poprawy bezpieczeństwa 
publicznego mieszkańców, polegającą na budo-
wie w mieście systemu monitoringu wizyjnego. 
Monitoringiem wizyjnym objęto miejsca uznane 
za niebezpieczne, ze szczególnym uwzględnie-
niem ciągów komunikacji pieszej, parków, 
skrzyżowań o dużym natężeniu ruchu, targo-
wiska i przystanków. 
Główne cele budowy monitoringu wizyjnego to: 

wzrost poczucia bezpieczeństwa, •
działania prewencyjne, •
przeciwdziałanie aktom wandalizmu,  •
zmniejszenie przestępczości i gromadze-•
nie materiałów dowodowych przeciwko 
sprawcom przestępstw i wykroczeń, 
kontrolowanie ruchu ulicznego. •

MONITORING WIZYJNY MIASTA

KLAUZULA INFORMACYJNA – 
dotycząca monitoringu wizyjnego na 
terenie miasta Olsztynka 
 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządze-
nia Parlamentu Europejskiego i Rady 
(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 
r. w sprawie ochrony osób fizycznych 
w związku z przetwarzaniem danych 
osobowych i w sprawie swobodnego 
przepływu takich danych oraz uchyle-
nia dyrektywy 95/46/WE (ogólne roz-
porządzenie o ochronie danych) 
(Dz.U.UE.L.2016.119.1 z 4.05.2016 r.) 
– zwanego dalej „RODO”, informuję, 
że: 
 
Na terenie  miasta zainstalowaliśmy ka-
mery wideo rejestrujące obraz w trybie 
ciągłym tj. 24 godziny  na dobę, siedem 
dni w tygodniu i 365 dni w roku. W ten 
sposób chronimy Panią/Pana oraz inne 
osoby, w tym dzieci, na wypadek zda-
rzeń mających wpływ na bezpieczeń-
stwo. Wchodząc w obszar objęty 
monitoringiem wizyjnym zgadza się 
Pani/Pan na rejestrację własnego wize-
runku. 
 

Administratorem Pani/Pana da-1
nych osobowych jest: Burmistrz 
Olsztynka, którego siedziba  
mieści się w Urzędzie Miejskim  
w Olsztynku, Ratusz 1, 11-015 
Olsztynek, tel.: 89 519 54 53   
e-mail: ratusz@olsztynek.pl; 
W sprawie sposobu i zakresu prze-2
twarzania Pani/Pana danych oso-
bowych oraz przysługujących 

Pani/Panu uprawnień może się 
Pani/Pan skontaktować z Inspek-
torem Ochrony Danych Osobo-
wych pod adresem e-mail: 
inspektor@cbi24.pl lub pisemnie 
na adres Administratora. 
Podstawą prawną przetwarzania 3
Pani/Pana danych jest niezbędne 
do wykonywania zadań realizowa-
nych w interesie publicznym  
w oparciu o art.6 ust.1 lit. c i e 
RODO oraz art. 9a ustawy z dnia 
8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym. 
Celem, dla którego zbudowaliśmy 4
system monitoringu wizyjnego 
jest rejestrowanie zdarzeń w celu 
ochrony mienia i dla podniesienia 
poziomu bezpieczeństwa w mie-
ście, w realizacji ustawowego 
obowiązku zapewnienia porządku 
publicznego i bezpieczeństwa 
obywateli ochrony przeciwpoża-
rowej i przeciwpowodziowej po-
przez monitorowanie przestrzeni 
publicznej. 
Monitoring wizyjny miasta 5
składa się z 22 kamer o następu-
jącej lokalizacji: 

Park Rekreacji i Sportu •
„Przyzamcze”, 6 kamer, 
ul. Behringa, •
Niepodległości, 
Mrongowiusza 
(skrzyżowanie) 1 kamera, 
ul. Niepodległości, Szkolna •
(skrzyżowanie) 1 kamera, 
ul. Szkolna (przedszkole)  •
1 kamera, 

ul. Strażacka (przystanek •
PKS) 1 kamera, 
ul. Warszawska, centrum •
(na budynku Ratusz)  
3 kamery, 
ul. Akacjowa, Lipowa •
(skrzyżowanie) 1 kamera, 
ul. Chopina 2 kamery, •
ul. Kościuszki (Targowisko •
miejskie) 4 kamery, 
ul. Składowa (deptak •
spacerowy z placem zabaw) 
2 kamery, 

Zarejestrowane dane będą prze-6
twarzane przez upoważnionych 
pracowników Straży Miejskiej  
w Olsztynku w celu wykazania 
konkretnych zdarzeń, które mogą 
mieć wpływ na bezpieczeństwo. 
Zarejestrowane dane będę przeka-7
zywane na wniosek podmiotów 
uprawnionych do uzyskania da-
nych osobowych na podstawie 
przepisów prawa, między innymi: 
policji, sądów, prokuratury, straży 
granicznej, straży pożarnej, wy-
łącznie w uzasadnionych przypad-
kach. 
Nagrania obrazu zawierające dane 8
osobowe przetwarza się wyłącznie 
do celów, dla których zostały 
zebrane. Zarejestrowany materiał 
wideo będzie przechowywany 
(przetwarzany) przez okres 30 dni 
od dnia nagrania. Po upływie tego 
czasu zarejestrowany materiał 
zostaje trwale nadpisany przez 
nowe dane, za wyjątkiem sytuacji, 
w których nagrania zostały zabez-

pieczone zgodnie z odrębnymi 
przepisami.  
Zgodnie z RODO przysługuje 9
Pani/Panu prawo do dostępu do 
swoich danych osobowych, ich 
sprostowania, usunięcia lub ogra-
niczenia przetwarzania, do wnie-
sienia sprzeciwu wobec przetwa- 
rzania z przyczyn związanych  
z Pani/Pana szczególną sytuacją, 
gdy przetwarzanie danych nastę-
puje  w ramach sprawowania wła-
dzy publicznej. Prawo osoby do 
wglądu może zostać ograniczone 
w uzasadnionych przypadkach ta-
kich jak ochrona danych osobo-
wych innych osób objętych  
w obszarze monitoringu lub do-
chodzenie roszczeń i prowadzenie 
postępowań przez organy upraw-
nione przepisami prawa. 
Gdy uzna Pani/Pan, że przetwa-10
rzanie danych osobowych Pana 
/Pani dotyczących narusza prze-
pisy przytoczonego wyżej ogól-
nego rozporządzenia przysługuje 
Pani/Panu prawo do wniesienia 
skargi do organu nadzorczego - 
Prezesa Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 
Warszawa. 
Pani/Pana dane osobowe nie będą 11
przekazywane do państwa trze-
ciego/organizacji międzynarodo-
wej. 
Pani/Pana dane nie podlegają za-12
utomatyzowanemu podejmowaniu 
decyzji, w tym profilowaniu. 

UM OLSZTYNEK

Olsztynecki monitoring wizyjny obejmuje 
aktualnie 22 kamery (lokalizacja na stronie 
poniżej) fot. pixabay.com

 

            Pani Ewie Danilewicz  

oraz najbliższej rodzinie  
wyrazy głębokiego współczucia i słowa wsparcia  

w tych trudnych chwilach po stracie   

MAMY  
składają koleżanki i koledzy z Warsztatów Terapii  
Zajęciowej przy Stowarzyszeniu Na Rzecz Osób  
Niepełnosprawnych i Ich Rodzin w Olsztynku.

Zamieść  
ogłoszenie,  
reklamę 
w biuletynie 
ALBO 
 
zgłoszenia  
w biurze redakcji: 
tel. 89 519 27 12, 
albo@olsztynek.pl
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6 marca, w wypełnionej po 
brzegi Sali Koncertowej Szkoły 
Podstawowej nr 1 im. Noblistów 
Polskich w Olsztynku, tradycyj-
nie obchodziliśmy Dzień Kobiet. 

W tym wyjątkowym dniu licznie 
przybyłe Panie powitano symbo-
licznym kwiatkiem wręczanym 
przez uczniów szkoły podstawo-
wej. 

Burmistrz Olsztynka Mirosław 
Stegienko skierował do licznie 
zgromadzonych Pań następujące 
słowa: 

Jest mi niezmiernie miło, że po raz 
kolejny zechciały Panie przyjąć 
nasze zaproszenie. Tradycja, która 
wyraża szacunek, życzliwość i pa-
mięć, ale również niesie ze sobą zo-
bowiązanie, bowiem w szczególny 
sposób pozwala dostrzec, że rozwój 
rodziny i społeczeństwa nie jest 
możliwy bez równości płci i real-
nego zwiększenia udziału Was - Ko-
biet we wszystkich sferach życia. 

Nasze wyjątkowe spotkanie jest 
również doskonałą okazją do po-
dziękowań. Podziękowań za to, że 
dzięki Wam świat staje się lepszy  
i za to, że jesteście natchnieniem 

nie tylko dla poetów. Za to, że po-
traficie być silne i wytrwałe, będąc 
jednocześnie tak wrażliwe i sub-
telne. 

Drogie Panie! Życzę Wam zado-
wolenia z siebie i swoich bliskich, 
radości z życia. Poczujcie się ko-
chane, a w natłoku spraw znajdźcie 
chwilę dla siebie.    

Burmistrz Olsztynka wspólnie  
z Przewodniczącym Rady Miej-
skiej, Andrzejem Wojdą wręczyli 
symboliczną wiązankę kwiatów na 

ręce Katarzyny Waluk, Dyrektor 
Miejskiego Domu Kultury w Olsz-
tynku. 

Spotkanie rozpoczęły dzieci  
i młodzież z olsztyneckiego MDK 
prezentując swoje umiejętności ta-
neczne w programie „Lata 20-te, 
lata 30-te”. Umiejętność tworzenia 
wspaniałych makijaży zaprezento-
wała przybyłym Paniom Kasia  
Balicka Make-up. 

Głównym punktem programu był 
koncert zespołu Andrzeja Brzozow-

skiego/Sax&Guitar Cafe. Widzo-
wie mogli podziwiać ich występ  
z programem: „Piosenki z kapelu-
sza 20-lecia międzywojennego”. 
Lider zespołu, Andrzej Brzozowski 
znakomicie poprowadził koncert. 
Sypał jak z rękawa zabawnymi 
anegdotami i żartami z dawnych 
lat. Występy nagradzane były 
gromkimi brawami. 

Na Panie czekał również słodki 
poczęstunek, na który zaprosił Bur-
mistrz Olsztynka. Napoje zapew-
niła firma Tymbark. 

Uroczysty wieczór przygotował: 
Referat Promocji i Muzeum Histo-
rii Olsztynka, Miejski Dom Kultury 
w Olsztynku i Szkoła Podstawo- 
wa nr 1 im. Noblistów Polskich  
w Olsztynku. 

Serdecznie dziękujemy dyrekto-
rowi, obsłudze i uczniom Szkoły 
Podstawowej nr 1 im. Noblistów 
Polskich w Olsztynku za pomoc  
w organizacji spotkania i ZASiP-
owi za sprawne dowożenie Pań  
z terenów wiejskich oraz firmie 
Tymbark MWS Oddział Olsztynek. 

 
�UM OLSZTYNEK

18 stycznia 2020 r. mieszkanka 
Olsztynka, Pani Helena Kadej 
obchodziła 100. rocznicę urodzin. 
Z tej wyjątkowej okazji 17 stycz-
nia serdeczne gratulacje i życze-
nia złożyli Burmistrz Olsztynka 
Mirosław Stegienko, Przewodni-
czący Rady Miejskiej w Olsz-
tynku Andrzej Wojda oraz Kie- 
rownik Urzędu Stanu Cywilnego 
w Olsztynku Emilia Dumka.  

Dostojnej Jubilatce w gronie naj-
bliższej rodziny i znajomych wrę-
czono kwiaty, wazon oraz pamiątkę 
z życzeniami. Przekazano również 
list gratulacyjny od Prezesa Rady 
Ministrów Mateusza Morawiec-
kiego, który został odczytany przez 
Burmistrza Olsztynka Mirosława 
Stegienko. 

Nasza Jubilatka urodziła się  
18 stycznia 1920 r. w miejscowości 
Dąbek, koło Mławy. Z informacji 
uzyskanych od najbliższej rodziny 
wiemy, że tam mieszkała z rodzi-

cami i trójką rodzeństwa. Jej ojciec 
kładł w okolicznych domach dachy 
ze słomy. Był również kamienia-
rzem. Pani Helena po ukończeniu 
szkoły podstawowej podejmowała 
różne zajęcia i jako najstarsza  
z dzieci pomagała rodzicom utrzy-
mać rodzinę. Już w wieku 16 lat 
wyjechała do Warszawy w poszu-
kiwaniu zarobku.  

W czasie II wojny światowej zos-
tała wywieziona na przymusowe 
roboty na teren III Rzeszy, najpierw 
do Giław, a później do Stawigudy. 
Pracowała w gospodarstwach rol-
nych w obecnym powiecie olsztyń-
skim. W miejscowości Stawiguda 
zastał Panią Helenę koniec wojny. 
Zamieszkała w pobliskich Gryź- 
linach, a w późniejszym czasie  
w Olsztynku. Nasza Jubilatka wy-
chowała troje dzieci: Zbigniewa, 
Danutę i Reginę. Doczekała się  
10 wnuków i jednego prawnuka. 
Pani Helena lubiła wyszywać, robić 

na drutach, szyć i szydełkować.  
W wolnych chwilach czytała swoją 
ulubioną gazetę i rozwiązywała 
krzyżówki. Lubiła także zajmować 
się kwiatami doniczkowymi. Od 
rodziny wiemy, że do gazety i krzy-
żówek zagląda każdego dnia. 
Latem lubi spędzać czas na świe-
żym powietrzu. Chętnie rozmawia 
z sąsiadami oraz znajomymi. Nasza 
Jubilatka jest osobą bardzo po-
godną i wesołą. 

Burmistrz Mirosław Stegienko 
życzył Jubilatce dobrego zdrowia, 

pomyślności i pogody ducha oraz 
radości każdego dnia. Pani Helena 
była bardzo ucieszona z odwiedzin 
oraz szczęśliwa, że dane jej było 
doczekać tak pięknego jubileuszu. 

Dostojnej Jubilatce życzymy, aby 
kolejne lata upływały Jej w nie-
ustannym zdrowiu, spokoju i pogo-
dzie ducha, a codzienność niech 
wypełniona będzie wieloma rados-
nymi chwilami.                                                

 
�EMILIA DUMKA 

Kierownik USC w Olsztynku 

DZIEŃ KOBIET W GMINIE OLSZTYNEK
Tegoroczny Dzień Kobiet z pewnością na długo pozostanie w pamięci mieszkanek naszej gminy
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Nie bez powodu nawiąza-
łam do tytułu opowiadania, 
bo przecież i moje pokole-
nie takowych zmian do-
świadczyło, przede wszyst- 
kim w naszym mieście  
i okolicy. Najnowsza, naj-
bardziej aktualna nosi imię 
WIEŻA WIDOKOWA. 

 
Jakieś przeczucie kazało 

mi w czwartkowy wieczór 
szóstego lutego popatrzeć  
z okna obecnego mieszka-
nia przy placu św. Piotra.  

Mój wzrok przykuł widok 
dotąd nieoglądany, widok 
górującej nad domami roz-
świetlonej wieży, którą pa-
miętam jako wodociągowa. 
Postanowiłam uchwycić 
słowem ów wyjątkowy ob-
raz wieczornej iluminacji 
wieży. 

Dodam, obraz godny 
pędzla niejednego olszty-
neckiego miłośnika malar-
stwa, godny także utrwale-
nia przez uprawiających 
fotografię. Parafrazując sło-
wa pisarki, powiem, że  
w scenach mojego kilku-
dziesięcioletniego „widze-
nia” pojawiła się kolejna 
ważna zmiana. 

Zanim ów wieczorny ob-
raz wieży opiszę, cofnę się 
do pewnego autentycznego 
zdarzenia z dzieciństwa. 
Wciąż tkwi ono w mojej pa-

mięci, kiedy jeden jedyny 
raz mogłam zobaczyć, co 
kryje się w tajemniczej bu-
dowli. Zapewne rozpalała 
nie tylko moją dziecięcą 
wyobraźnię, wszak stała na 
wzniesieniu, tuż obok, rów-
nież mojej, jedynej wów-
czas szkoły podstawowej. 
Na wieżę wszyscy mówili 
wodociąg. 

Tam pracował pan Stani-
sław Domagalski. Przyjaź-
niłam się z córkami sąsia-
dów, starszą Irenką i młod- 
szą Danusią. Kiedyś obie  
z Irenką poszłyśmy do wo-
dociągu, a pan Stanisław 
uległ prośbie ciekawskich 
dziewczynek i poprowadził 
nas do środka wieży. Wcho-
dziłyśmy wyżej i wyżej 
wznoszącym się podestem, 
aż do pewnej wysokości, 
aby wreszcie ujrzeć tę całą 
przeogromną „studnię”, 
czyli zbiornik wypełniony 
wodą. Przepastny i przera-
żający. Ciarki przechodziły 
po plecach, gdy spojrza-
łyśmy w wodną otchłań. 

Szybko postanowiłyśmy 
wyjść, a w drodze do domu 
głośno wyraziłyśmy prze-
konanie, że nigdy tam nie 
wrócimy. I tak się stało na 
długie, długie lata. 

A jednak… sprawdziło się 
powiedzenie: „nigdy nie 
mów nigdy”. 

Wracam więc myślami, 
słowem i być może – swoją 
obecnością na wieży, której 
przywrócona została mło-
dość, ale już nie w roli 
wodociągu, lecz atrakcji tu-
rystycznej Olsztynka.  

W świetle dnia jaśnieje 
bielą ścian i przyciąga 
wzrok przeszkloną częścią 
najwyższej kondygnacji. 

Największe wrażenie wy-
wołuje pojawianie się roz-
świetlonej wieży o zmroku, 
kiedy zaczynają zapalać się 
uliczne lampy. 

Ekspozycja blasków na tej 
budowli, tłem której jest 
granatowe niebo, to miłe  
zaskoczenie w opinii wielu 
mieszkańców naszego 

miasta oraz przyjezdnych. 
Perspektywa z okien i bal-

konu mojego mieszkania 
zamyka się ulicą War-
szawską, z odrestaurowaną 
secesyjną kamienicą. Podzi-
wiam jej piękny fronton i z 
pieczołowitością oddane 
dawne detale. Zaraz dalej 
wzrok zatrzymuje na uka-
zującej się w całej okazało-
ści bryle wieży. Podświet-
lone nisze budowli skupiają 
na sobie snopy światła. Od 
dołu natomiast wyżej – 
mniejsze lampy, jedna obok 
drugiej opasują oszkloną 
część widokową wieży. Ca-
łość wieńczy biała wie-
życzka, której dach kryje się 
w mrokach wieczoru i nocy, 

jednak w blasku dnia oddaje 
swą srebrzystość. Wraz  
z upływającymi godzinami 
nocnej ciszy zmieniają się 
barwy nieba nad roz-
iskrzoną bryłą wieży. Poja-
wiają się różowe pasma 
gęstniejących chmur. Jest 
godzina 6:30, wtedy niebo 
błękitnieje, przecinają je 
białe wstęgi śladów po 
skrzydlatych maszynach. 

Te białe drogi na niebos-
kłonie same malują obraz 
„niebnych przestrzeni”. 
Wieża dalej płonie świat-
łem, bo dopiero o świcie 
ono zgaśnie, i wtedy zbled-
ną kontury obiektu. 

 
Zakończę poetyckim ak-

centem: „Nad olsztynecką 
wieżą niebne przestrzenie 
pojaśniały” 

Spójrzmy tam. 
Nasza rodaczka mieszka-

jąca w Berlinie, dzisiaj po-
etka, autorka kilku tomików 
pięknych poezji, lata szkol-
ne spędziła w Olsztynku. 
Była wychowanką domu 
dziecka. 

Oto fragment najnowsze-
go jej wiersza pt. „niebny 
walc”: 
„wyłączony jest z orbity 
ziemski świat 
namiętnością 
w nim już tyka  
gwiezdny kwiat 
i tak niebnie jest dokoła 
srebrne liście  
srebrne słowa 
w ową noc rozkołysaną 
walcem noc” 

 
Ze słowami wiersza Janiny 
Dobrowolskiej niech płyną 
po srebrnym niebie podzię-
kowania za renowację wie-
ży.  
 
�ALICJA CHRZANOWSKA 

„Tu zaszła zmiana w scenach mojego 
widzenia…” – pisała w latach 
powojennych Maria Dąbrowska, 
wyrażając radość ze zmieniających  
się obrazów odbudowy stolicy.

WIEŻA

Aktualny widok odrestaurowanej wieży ciśnień 
w Olsztynku fot. UM Olsztynek

 W ramach Regionalnego Programu Opera-
cyjnego Warmia i Mazury 2014-2020 udało 
się nam pozyskać dofinansowanie do projektu 
„Rozwój dziedzictwa naturalnego i kulturo-
wego regionu poprzez remont i modernizację 
zabytkowej wieży ciśnień” (Umowa z dnia  
7 grudnia 2017 r.). 

 
Zadanie inwestycyjne zostało rozpoczęte  

w marcu 2019 r., a zakończono je w grudniu 
2019 r. Wykonawcą robót było Warmińskie 
Przedsiębiorstwo Budowlane „ROMBUD”  
z Olsztyna. 

W ramach inwestycji rozbudowano część po-
mieszczeń parteru wieży o salę wielofunkcyjną, 
WC, szatnię, a także pomieszczenia socjalne  
i techniczne.  Prace objęły także, między innymi, 
wymianę stolarki okiennej, posadzki oraz izola-
cję przeciwwilgociową i termiczną. Wykonano 
również nowe stropy. W przedsionku rozebrano 
też stare schody, a w ich miejsce wybudowano 
nowe. Natomiast w samej wieży drewniane 
schody wymieniono na żelbetowe. 

W odnowionej wieży jest winda, która wjeżdża 
do punku widokowego. Nad  salą wielofunk-
cyjną powstał tzw. zielony taras. W chwili obec-

nej trwają jeszcze prace związane z wyposaże-
niem oraz umeblowaniem pomieszczeń. Wieża 
będzie pełniła funkcję szkoleniową, konferen-
cyjną oraz multimedialną z częścią widokową  
i rekreacyjną. Łączna wartość inwestycji wynio-
sła ok. 5,2 mln zł, w tym z dofinansowania po-
zyskaliśmy ok. 3,2 mln zł. 

W wieży ciśnień ma mieć swoją siedzibę Mło-
dzieżowy Klub Integracji Społecznej „Ucz się  
w ruchu". Nazwa projektu: #MiejsceInicjatyw-
Fajnych - Młodzieżowy Klub Integracji Spo-
łecznej "ucz się w ruchu". 

�UM OLSZTYNEK

ODRESTAUROWANA WIEŻA CIŚNIEŃ
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Na początku tego roku  
rozpoczął się długo oczeki-
wany remont kapitalny 
dworca kolejowego w Olsz-
tynku, którego koniec prze-
widywany jest na wiosnę 
2021 r. Inwestycja ta wcho-
dzi w skład Programu In-
westycji Dworcowych na 
lata 2016-2023, realizowa-
nego przez Biuro Inwestycji 
PKP S.A. Umowa na re-
mont dworca podpisana 
11.10.2019 r. opiewa na 
kwotę 21 mln PLN. Po re-
moncie w głównym bu-
dynku dworca funkcjono-
wać będzie miejski dom 
kultury, a funkcja dworca 
będzie przeniesiona do 
mniejszego budynku stoją-
cego nieopodal. Przebu-
dowa jest kompleksowym 
przedsięwzięciem łączącym 
w sobie renowację histo-
rycznych budynków z przy-
stosowaniem ich do współ-
czesnych wymogów i prze- 
pisów budowlanych oraz 
przeciwpożarowych. Zapla-
nowano wyremontowanie 
elewacji, wymianę poszycia 
dachu, stolarki okiennej  
i drzwiowej. Odnowione 
zostanie także najbliższe 
otoczenie, które zyska nowy 
chodnik, miejsca parkin-
gowe oraz wiatę rowerową. 
Dodatkowym planowanym 
rozwiązaniem była budowa 
pomiędzy starym i nowym 

budynkiem dworca otwartej 
wiaty wraz z siedziskami. 
Niestety przy tej okazji usu-
nięte miały zostać kamienne 
słupy, będące pozostałością 
historycznego zadaszenia 
oraz drewniany kiosk znaj-
dujący się przy zewnętrznej, 
południowej ścianie głów-

nego budynku. Jednak War-
mińsko-Mazurski Woje-
wódzki Konserwator Zabyt-
ków z siedzibą w Olsztynie 
w dniu 17.02.2020 wszczął 
postępowanie administra-
cyjne dotyczące wpisu do 
rejestru zabytków woj.  
warmińsko-mazurskiego   

  zespołu zabudowy 

dworca kolejowego w Olsz-
tynku. Działanie to podjęto 
w celu ochrony zachowa-
nych oryginalnych elemen-
tów zarówno układu prze-
strzenno-funkcjonalnego, 
jak i wystroju wnętrz. Jed-
nocześnie na części obiektu 
czasowo wstrzymane zos-
tały prace remontowe. Osta-
tecznie po rozmowach po-

między wykonawcą, a 
WUOZ doszło do poro- 
zumienia i prace zostały 
wznowione. 

Obecny budynek, którego 
budowa zakończyła się  
w 1939 roku zaprojekto-
wany został przez niemiec-
kiego architekta i Federal-
nego Dyrektora Kolei Hel- 
mutha Conradiego (1903–
1973) oraz przedstawiciela 
Królewieckiej Dyrekcji Ko-
lei, nieznanego z imienia 
nadradcę kolejowego Ar-
nolda. Oczywiście stacja 
kolejowa w Olsztynku ist-
niała już wcześniej. Pruskie 
Koleje Państwowe (Preus-
sische Staatsbahnen) pierw-
sze połączenie kolejowe do 
Olsztynka uruchomiło na 
trasie Olsztyn – Olsztynek 
w dniu 15 listopada 1887. 
Kolejne 1 października 
1888 na trasie Olsztynek - 
Nidzica – Działdowo oraz 
1 listopada 1894 na trasie 
Ostróda – Olsztynek.  

Początkowo budynek 
dworca stanowił drewniany 
parterowy barak z poczekal-
nią, kasą biletową oraz  
pomieszczeniami gospo-
darczymi usytuowanymi  
w przybudówce. W kolej-
nych latach, wraz z roz-
wojem miasta i zwiększa-
jącą się liczbą mieszkań- 
ców, wzrosły wymagania  
i oczekiwania podróżnych. 
Około roku 1920, w miej-
scu drewnianego baraku, 
wybudowano nowy budy-
nek dworca. Ceglana bu-
dowla zapewniała więcej 
miejsca i komfortu dla pa-
sażerów Pruskich Kolei 
Państwowych. 

Budowa stojącego dzisiaj 
budynku dworca PKP wiąże 
się z niespodzianym awan-

OLSZTYNEK I OKOLICE

WĘDRÓWKI Z HISTORIĄ 
– olsztynecki dworzec PKP

Budynek dworca w latach 1900-1910

Budynek dworca w latach 1920-1938

Budynek dworca w latach 1939-1945.  
Na stronie obok wizualizacja dworca po remoncie.
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sem Olsztynka, wywoła-
nym kultem bitwy stoczonej 
przez armię niemiecką i ro-
syjską w 1914 r. Wybudo-
wany w latach 1924-1927 
w pobliżu Sudwy Tannen-
berg-Denkmal, pomnik 
chwały oręża niemieckiego, 
ściągał do miasteczka ty-
siące turystów, chcących 
oddać hołd swoim bohate-
rom. Stary dworzec nie 
mógł sprostać obsłudze  
tannenberskiego pomnika  
i stąd powstała potrzeba 
zmian architektonicznych.  

Nacjonalistyczne piel-
grzymki do monumentu 
przybrały na sile od 1934 r., 
gdy pomnik chwały Rzeszy 
(Reichsehrenmal) stał się 
również grobowcem prezy-
denta Paula von Hinden-
burga. Zaistniała wtedy po-
trzeba budowy obiektu,  
z jednej strony zapewniają-
cego sprawną komunikację, 
z drugiej – odpowiednio re-
prezentacyjnego i nowo-
czesnego. Stąd świetne rze-
miosło, dobór materiałów  
i efektowne wykończenie 
wnętrz. 

Dworzec olsztynecki skła-
dał się z ciągu zabudowań 
stacji podzielonej na trzy 
segmenty. Tworzyły one 
front o długości 150 m. 
Przed głównym wejściem 
ulokowano czworokątny 
plac (50×80 m) flankowany 
przez dwa bliźniacze bu-
dynki mieszkalne. Dworzec 
obejmował piętrowy budy-
nek o 13-osiowej elewacji 
frontowej i flankujące go 
parterowe skrzydła boczne.  

W głównym obiekcie 

umieszczono od strony wej-
ścia przestronny hol, kasy, 
poczekalnię z restauracją 
utrzymaną w ludowej, nie-
mieckiej stylistyce oraz inne 
dworcowe pomieszczenia. 
Na jednej ze ścian hali wej-
ściowej znajdowało się ma-
lowidło autorstwa króle-
wieckiego artysty Gerharda 
Eisenblättera (1907-1975). 
Przedstawiało ono orła, 
symbolizującego Prusy 
Wschodnie oraz towarzy-
szącego mu krzyżackiego 
rycerza i niemieckiego żoł-
nierza z czasów I wojny 
światowej. Dzisiaj, w miej-
scu tego malowidła znaj-
duje się powstała w połowie 

lat sześćdziesiątych, płasko-
rzeźba polskiego rycerza 
spod Grunwaldu autorstwa 
prof. Adama Smolana (1921 
-1987) z Państwowej Wy-
ższej Szkoły Sztuk Pla-
stycznych w Gdańsku 
(obecnie: Akademia Sztuk 
Pięknych w Gdańsku). 
Współtwórcą i asystentem 
prof. Smolana był znany 
olsztyński rzeźbiarz Ed-
ward Jurjewicz (1939-2008) 
[przyp. autora, E. Jurjewicz 
jest autorem, m.in. popiersia 
K. C. Mrongowiusza, stoją-
cego na rynku w Olsztynku 
przed budynkiem Salonu 
Wystawowego oraz tablicy 
pamiątkowej w hołdzie Ja-

nowi Pawłowi II przed  
budynkiem dworca PKP  
w Olsztynku]. Nad drzwia-
mi, w przeszklonej ścianie, 
oddzielającej poczekalnię 
dworcową od sali restaura-
cji, znajdowały się cztery 
obrazy ze szkła żony Ger-
harda Eisenblättera, Eriki 
Eisenblätter-Laskowski 
(1908-2003). Obrazy przed-
stawiały cztery siedzące po-
stacie. 

Główne wejście od strony 
placu zdobiły kamienne 
płaskorzeźby przedstawia-
jące dwa orły. Orzeł po le-
wej stronie to stylizowany 
symbol niemieckich kolei 
państwowych (Deutsche 
Reichsbahn). Ten po prawej 
stronie, to symbol nazistow-
skich Niemiec (orzeł  sto-
jący na wieńcu ze swasty-
ką). Płaskorzeźba ta po roku 
1945 została usunięta, a jej 
miejsce zajął Orzeł Piastow-
ski. Budynek dworca na-
kryty został wysokim cera-
micznym dachem, a na jego 
osi, ponad wejściem umie-
szczona została platforma  
z masztem flagowym.  

W bocznym, północnym 
skrzydle znalazły się po-
mieszczenia gospodarcze 
służące obsłudze stacji. Na-
tomiast od południa znajdo-
wała się wsparta na słupach 
zadaszona hala z kioskiem 
i fontanną z rzeźbą muzy-
kującego młodzieńca w uni-
formie Hitlerjugend. Postać 
ta wykonana została przez 
rzeźbiarza Waltera Rosen-
berga (1882 -1945 - samo-
bójstwo) z Królewca. Na 
zachodnim skraju komple-

ksu ulokowano zespół sani-
tariatów. Ceramiczny dach 
parterowej hali nie prze-
trwał do dziś. Zachował się 
natomiast usytuowany przy 
ścianie właściwego bu-
dynku dworcowego kiosk 
ozdobiony „ludowymi” cio-
sanymi w drewnie wzorami, 
niecka fontanny i cokoły fi-
larów zadaszenia, wznie-
sione z kamiennych ciosów. 

Z osi placu i dworca wy-
biegała brukowana droga 
omijająca Olsztynek i wio-
dąca wprost do odległego  
o 2 km pomnika Tannen-
berg-Denkmal. Tu formo-
wały się pochody zmierza-
jące do bitewnego sanktu- 
arium.  

Dworzec dopełniał pro-
gram tannenberskiego zało-
żenia i przerastał swą skalą 
potrzeby niewielkiego Olsz-
tynka, by służyć przede 
wszystkim osobom zwie-
dzającym pomnik. Stwo-
rzono mu takie rozwiązania 
architektoniczne i funkcjo-
nalne, by sprawnie obsługi-
wał ruch podróżnych przy-
bywających z Rzeszy i po- 
wracających ze wschod-
niopruskiej „pielgrzymki”. 

 
�ADAM NAWACKI 

Opracowano na podstawie:  
Tomasz Kurs,olsztyn.wyborcza.pl  

/ Dworzec w Olsztynku doczeka 
się remontu, Olsztyn został  

w ogonie,  
Jan Salm, Architektura spod 

znaku swastyki w Prusach 
Wschodnich – wstęp do  

rozpoznania tematu, 
atlaskolejowy.net, starejuchy.pl 

Zdjęcia: własne, 
eisenbahnstiftung.de,  

bildarchiv-ostpreussen.de.

Sala restauracji wewnątrz budynku dworca

Kasy biletowe
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COŚ Z HISTORII

�BOGUMIŁ KUŹNIEWSKI 

    HISTORIA  
JEDNEGO ZDJĘCIA  

W "Kronice miasta Olsztynka" autorstwa Lucjana Hodyry znajduje się bardzo ciekawe i ważne historycznie 
zdjęcie. Zostało zrobione we wrześniu 1948 roku przez znanego olsztyneckiego fotografa Honorata 
Długołęckiego. Pochodził on z Warszawy, gdzie urodził się 5 kwietnia 1899 roku. Brał udział w Powstaniu 
Warszawskim, po zniszczeniu stolicy szukał nowego miejsca do życia. Przybył do Olsztynka i tutaj założył 
zakład fotograficzny.

    Był pierwszym zawodowym fo-
tografem w Olsztynku po 1945 
roku. Utrwalał na zdjęciach ważne 
wydarzenia rodzinne, postaci, wyda-
rzenia społeczne i historyczne. Pra-
cował przez wiele lat i przekazał 
zakład i zamiłowanie do fotografii 
swojemu synowi Jerzemu, który 
oprócz fotografowania utrwalał wy-
darzenia i ludzi na filmach kręco-
nych kamerą sprężynową. Jerzy 
wyjechał z Olsztynka i zamieszkał 
w Nowym Targu. Honorat Włady-
sław Długołęcki zmarł 7 maja 1980 
roku i został pochowany na starym 
cmentarzu w Olsztynku.  
    Zdjęcie powstało we wrześniu 
1948 roku w jednej z sal szkoły pod-
stawowej w Olsztynku przy ulicy 
Górnej. Przedstawia ono grupę  
26 osób zgromadzonych na uroczys-
tości pożegnania kierownika szkoły 
podstawowej, Leona Ośmiałow-
skiego. Była to ówczesna elita poli-
tyczna i samorządowa Olsztynka. 
Fotografia doskonale oddaje klimat 

tamtych trudnych powojennych lat. 
Skromnie zastawiony stół, na któ-
rym widać butelki z oranżadą i alko-
holem, szklanki, kieliszki, talerzyki, 
sztućce i jakąś najbardziej prostą za-
kąskę. Wymowne są krzesła wi-
doczne na pierwszym planie. Każdy 
jest z innego kompletu. Mocno pod-
niszczone, są dowodem na powo-
jenną rzeczywistość w małym 
Olsztynku. Miasteczko to, bogate  
i zasobne w czasach niemieckich,  
w wyniku wojny zostało ograbione 
i okrutnie zniszczone przez sowiec-
kich zwycięzców. Trwająca przez 
wiele miesięcy grabież poniemiec-
kiego mienia pozostawiła zdziczałą, 
pozbawioną życia pustkę. Wylud-
nione, spalone i ograbione miasto 
przekazano w maju 1945 roku wła-
dzom polskim.  
    Polscy osadnicy, przybyli z róż-
nych stron, z traumatycznymi prze-
życiami czasu wojny, musieli 
zaczynać nowe życie niemal od 
zera. Olsztynek w 1944 roku liczył 

około 4200 mieszkańców, głównie 
Niemców i trochę Mazurów. We 
wrześniu 1945 roku liczba miesz-
kańców wynosiła 854 osoby, z tego 
140 Niemców, 53 Mazurów i 661 
osób przybyłych z ziem polskich. 
Rok później liczba mieszkańców 
wzrosła do 2135 osób, a w 1948 
przekroczyła 3000.  
    W wyniku okupacji radzieckiej 
Olsztynek został potwornie znisz-
czony. Centrum miasta leżało w gru-
zach po celowym podpaleniu 
najładniejszych kamienic przez żoł-
nierzy radzieckich. Pozostał po nich 
niesamowity brud, stosy śmieci, róż-
nych odpadów i odchodów. Nie było 
wody bieżącej, energii elektrycznej, 
opału, a nawet zwierząt domowych. 
Do zrujnowanego miasta stopniowo 
powracała ludność miejscowa –  
Niemcy i Mazurzy. Napływali też 
Polacy, którzy w czasie wojny byli 
na tych terenach jeńcami wojen-
nymi lub robotnikami przymuso-
wymi. Los powracających był 

niejednokrotnie tragiczny. Domy  
w większości spalone lub obrabo-
wane nie dawały schronienia. Bra-
kowało wszystkiego, głównie ży- 
wności. Okaleczeni psychicznie  
i przerażeni ludzie zdani byli na 
łaskę zwycięskich sowietów, którzy 
mogli z nimi robić wszystko, co 
tylko chcieli.  
    Wczesną wiosną 1945 roku do-
tarły na te tereny grupy kolejarzy 
oraz tak zwani pionierzy, wśród któ-
rych było wielu zwykłych rabusiów 
szukających łatwej zdobyczy. Latem 
1945 roku napłynęły pierwsze więk-
sze grupy osadników z okolic Mła-
wy, zajmując wolne domy w mieś- 
cie. Jesienią zaczęły przybywać 
pierwsze transporty tak zwanych re-
patriantów z Wołynia i Wileńsz-
czyzny. W sierpniu 1946 roku 
rozpoczęła się repatriacja ludności 
niemieckiej, która przyjęła formę 
zorganizowanego wysiedlenia przez 
władze polskie i trwała do 1949 
roku. Wielkim zagrożeniem dla 
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miejscowej ludności byli tak zwani 
szabrownicy, głównie z Polski cen-
tralnej. Szaber i handel mieniem po-
niemieckim były surowo zabronione 
i ścigane, ale wielu miejscowych 
milicjantów współpracowało z szab-
rownikami, dzieląc się zdobycznym 
mieniem. Centralacy zajmowali też 
lepsze domy, które później odstępo-
wano Polakom przybyłym z Kre-
sów. Oczywiście za pieniądze. Re- 
patrianci zza Buga przywozili ze 
sobą narzędzia rolnicze, żywy in-
wentarz – konie, krowy, świnie. 
Dzięki temu mogli zagospodarować 
i uprawiać opuszczoną ziemię.  
    Latem 1945 roku Walenty Ma-
jewski otrzymał nominację na pier-
wszego kierownika szkoły podsta- 
wowej. Jesienią tego roku zaczęły 
się zajęcia w pomieszczeniach daw-
nego zamku, gdzie w czasach nie-
mieckich istniała szkoła średnia, tak 
zwana Behringschule. Prace roz-
poczęło 4 nauczycieli, którzy uczyli 
około 100 uczniów. W końcu 1945 
roku liczba nauczycieli wzrosła do 
10, a uczniów do ponad 300. Szkoła 
podstawowa przy ulicy Górnej zos-
tała uruchomiona w 1946 roku po 
przeprowadzonym remoncie. Była 
to dawna szkoła niemiecka, wybu-
dowana w 1932 roku jako szkoła 
podstawowa dla dzieci z rodzin wy-
znania ewangelickiego. Pod koniec 
wojny w salach szkoły urządzono 
szpital polowy dla rannych żołnie-
rzy niemieckich. Po zajęciu Olsz-
tynka władze radzieckie gromadziły 
na terenie szkoły zrabowane mienie 
poniemieckie. Budynki szkolne 
przekazano władzom polskim Olsz-
tynka mocno zdewastowane i zabru-
dzone. Remont trwał wiele miesięcy 
i dopiero we wrześniu 1946 roku 
powstała tutaj druga szkoła podsta-
wowa. Pierwsi nauczyciele to: Ma-
jewski Walenty, Tymińska Jadwiga, 
Majewska Stanisława, Mich Antoni, 
Mich Helena, Ośmiałowski Leon  
i ksiądz Kamiński Wojciech. Z upły-
wem czasu przenoszono uczniów  
z zamku do szkoły przy ulicy Gór-
nej. Proces ten trwał do września 
1948 roku i wtedy liczba uczniów 
wzrosła do około 600, a nauczycieli 
do 15. W pomieszczeniach dawnego 
zamku działała już od roku średnia 
szkoła krawiecka. 
    Ta 26-osobowa grupa ludzi ze 
zdjęcia, to elita polskiego Olsztynka 
we wrześniu 1948 roku, czyli  
w okresie widocznej stabilizacji po 
burzliwych latach wojennych i po-
wojennych. Każda z tych osób, to 
odrębna historia dramatycznych 
przeżyć wpisanych w szersze dzieje 
Polski XX wieku. Po długich  
i żmudnych poszukiwaniach udało 
się ustalić personalia wszystkich 
uczestników tego historycznego już 
wydarzenia.  

�BOGUMIŁ KUŹNIEWSKI 

W pierwszym rzędzie, za stołem,  
siedzą od lewej strony:  
 
Niczyporczyk Włodzimierz – urodzony 12 sierpnia 1915 
roku w Brześciu nad Bugiem. Uczestnik wojny obronnej 
w dniach od 1 do 29 września 1939 roku. Pierwszy ko-
mendant Ochotniczej Straży Pożarnej w Olsztynku. 
Odwołany z tej funkcji w styczniu 1947 roku z powodu 
bójki wywołanej pod wpływem alkoholu w noc syl-
westrową. Jego żona (z domu Podlińska) prowadziła bar 
"U Jadzi" na ulicy Mrongowiusza. Można tam było wypić 
piwo, ale także kupić artykuły spożywcze oraz słodycze. 
Mieszkali w domu przy ulicy Parkowej. W późniejszych 
latach wyjechali do Olsztyna. 
Krist Edwin (w mundurze leśnika) – z pochodzenia Nie-
miec. Zdawał maturę w Moskwie przed rewolucją 
październikową. Powrócił do Polski, mieszkał w Warsza-
wie. Wstąpił ochotniczo do polskiego wojska i brał udział 
w wojnie z bolszewikami w 1920 roku. Po zakończeniu 
wojny podjął studia w Szkole Głównej Gospodarstwa 
Wiejskiego na wydziale leśnictwa, którą ukończył w 1927 
roku i został dyplomowanym leśnikiem. Pracował jako 
nadleśniczy w prywatnych lasach hrabiego Branickiego. 
W okresie okupacji należał do Armii Krajowej, brał udział 
w Powstaniu Warszawskim. Po wojnie wyjechał na ziemie 
odzyskane i przypadkowo trafił do Olsztynka. W latach 
1945-1950 pełnił funkcję nadleśniczego w Olsztynku.  
W 1950 roku musiał uciekać, gdyż groziło mu aresztow-
anie. Zamieszkał z rodziną w Brwinowie pod Warszawą. 
Niestety aresztowania i więzienia nie zdołał uniknąć.  
W Brwinowie mieszka jego syn Bogdan Krist.  
Łysionek Edward – cukiernik. Prezes związku z rzemiosł 
w Olsztynku, radny miejski. Prowadził prywatną 
ciastkarnię przy ulicy Mrongowiusza. Urodził się w 1911 
roku, pochodził z Kresów. Przed wojną uczył się cukier-
nictwa u Gajewskiego w Warszawie i tam uzyskał dyplom. 
Brał udział w wojnie obronnej Polski w 1939 roku.  
Z żoną Stanisławą mieli czworo dzieci. Służył przymu-
sowo w II Armii LWP, gdzie pracował w piekarni wojsko-
wej. Po wojnie zamieszkał z rodziną w Olsztynku, gdzie 
prowadził prywatną ciastkarnię, mającą tutaj dużą renomę 
wśród klientów. Był radnym miejskim i powiatowym oraz 
prezesem związku rzemiosł w Olsztynku. Zmarł w 1982 
roku.  
Zwierzchowski Michał – pochodził z Dębska koło 
Mławy. Miał żonę i czworo dzieci. W Olsztynku prowadził 
prywatną masarnię. Był radnym miejskim.  
Banasiak Teodor (1885-1969) – burmistrz Olsztynka w 
latach 1945-49. Pochodził z Warszawy, nie posiadał 
wykształcenia, członek PPR, później PZPR. Wysoki, otyły, 
lubił wypić i był częstym bywalcem miejscowych knajpek. 
Hodował gołębie i podobno robił świetną fasolę po 
bretońsku. Mieszkał z córką w ratuszu na piętrze. Zmarł 
w Olsztynku i został pochowany na cmentarzu przy ulicy 
Grunwaldzkiej.  
Ośmiałowski Leon – drugi kierownik szkoły podstawo-
wej. Przybył do Olsztynka w 1945 roku, jako kawaler. 
Tu ożenił się ze Stefanią Mazurkiewicz. Był człowiekiem 
inteligentnym, wykształconym. We wrześniu 1948 roku 
przeniósł się do Nidzicy, gdzie był kierownikiem szkoły. 
Później został inspektorem oświaty.  
Berezowski Roman – przewodniczący Miejskiej Rady 
Narodowej, kierownik spółdzielni "Jedność" z Olsztyna.  
Kunda Paweł – pochodził z Kresów, felczer wojskowy. 
Przybył do Olsztynka w listopadzie 1945 roku, 
przyjmował chorych w ratuszu, pomagała mu akuszerka 
Mazurka Szarwat. W 1946 roku zorganizował przychodnię 
kolejowej służby zdrowia przy ulicy Świerczewskiego 
(wtedy Stalina). Mieszkał w secesyjnej kamienicy przy 
ulicy Świerczewskiego (przychodnia kolejowa) z żoną 
Heleną i jej siostrą, która miała dwóch synów. Kunda był 
uniwersalny, leczył ludzi oraz zwierzęta, wyrywał zęby  
i odbierał porody. Wspaniały lekarz i człowiek, pogodny, 
życzliwy, niósł pomoc wszystkim, nie pytając o pieniądze. 
Mieszkając w Olsztynku zaczął studia zaoczne na 
medycynie i zdobył dyplom lekarski. Po kilku latach 
przeniósł się z żoną do Brwinowa, gdzie wybudował dom. 
Tutaj nadal pracował. Podobno miał jakieś kłopoty 
rodzinne w wyniku których, prawdopodobnie popełnił 
samobójstwo. Opowiadano, że dał pielęgniarce 
strzykawkę z lekarstwem i poprosił, by zrobiła mu 
zastrzyk, po którym natychmiast zmarł. Nie miał dzieci. 
Został pochowany w Brwinowie.  
Białecki Edward – wiceprzewodniczący Miejskiej Rady 
Narodowej, kolejarz pracujący w Olsztynie, członek 
PZPR, aktywista partyjny.  
Łuchniak Franciszek – radny miejski. Pierwszy fryzjer 
w Olsztynku, miał zakład fryzjerski przy ulicy 
Mrongowiusza. Jego synowa była nauczycielką, miała 
dwie córki.  

W drugim rzędzie od lewej strony stoją:  
 
Ziółkowski Julian – sekretarz Zarządu Miejskiego w latach 1945-61. 
Pochodził z okolic Legionowa. Przedwojenny urzędnik z dobrym przy-
gotowaniem zawodowym. Ważna postać we władzach Olsztynka. Miał 
dobrą opinię, jako urzędnik i człowiek. Poślubił Cecylię z domu Kadej. 
Mieli siedmioro dzieci, mieszkali w domu przy ulicy Pionierów. Julian 
pomagał żonie w obowiązkach domowych, miał talenty kulinarne.  
Z Olsztynka trafił do Iławy, a stąd po kilku latach do Olsztyna, gdzie 
zmarł i został pochowany na cmentarzu w Olsztynie.  
Olszewski Teofil – urodzony w 1918 roku, prezes Ochotniczej Straży 
Pożarnej, radny. Mieszkał przy ulicy Mrongowiusza. Z zawodu był 
krawcem, mówiono, że bardzo dobrym. Jego żona była bufetową, mieli 
trzy córki. Zmarł w 1980 r. 
Siedlecki Czesław – urodzony w 1902 roku w Jarynkowie, woje-
wództwo lwowskie w rodzinie robotniczej. Ukończył 5 klas gimnazjum 
w Kijowie. Po śmierci ojca Franciszka rodzina przyjechała do Polski. 
W latach 1923-25 Czesław służył w 2. Pułku Strzelców Podhalańskich 
w Sanoku. Później ukończył dwuletnią szkołę dla drogomistrzów i od 
1928 do 1946 roku pracował jako drogomistrz. Został repatriowany  
z żoną i dzieckiem do Polski. Trafił do Olsztynka gdzie od 1. marca 
1946 do 1. marca 1950 roku pełnił funkcję kierownika i prezesa gminnej 
spółdzielni "Jedność". Wraz z rodziną mieszkał przy ulicy Zajęczej 9. 
W 1950 roku przeniesion go do Bartoszyc, gdzie pełnił funkcję prezesa 
PZGS.  
Święcki Stefan – kierownik młyna, radny miejski. Mieszkał z żoną na 
terenie młyna w służbowym mieszkaniu. Nie mieli dzieci, później wy-
jechali do Torunia.  
Sieklicki Wacław – wiceburmistrz, jeden z najbogatszych mieszkańców 
Olsztynka. Obok ratusza miał sklep z masarnią w podwórzu. Na rynku, 
przed ratuszem kupował od chłopów zwierzęta, które zaraz zabijano,  
a mięso przerabiano na kiełbasę lub sprzedawano na wagę w sklepie. 
W 1950 roku władze komunistyczne upaństwowiły sklep i masarnię. 
To zrujnowało finansowo wiceburmistrza.  
Ziółkowska Cecylia – z domu Kadej, żona Juliana. Pracowała w ratuszu 
i wychowywała siedmioro dzieci. Była bardzo zapracowana i zmęczona 
nadmiernymi obowiązkami.  
Pilkowski Borys – pochodził z Wilna. Radny, pracownik PKP, żonaty, 
mieszkał przy ulicy Mickiewicza.  
Bielański Eugeniusz – urodzony w 1904 roku. Pochodził  
z wileńszczyzny, spokojny, inteligentny urzędnik. Pracował w ratuszu. 
Z żoną i dwójką dzieci mieszkali przy ulicy Mickiewicza. Za 
opowiadanie prawdy o Katyniu w biurze, jeden z kolegów doniósł na 
niego do UB. Bielański został aresztowany i uznany za wroga 
politycznego. Za sianie antyradzieckiej propagandy skazano go na  
5 lat więzienia. W czasie odbywania kary żona związała się z innym 
mężczyzną. Eugeniusz Bielański odsiedział wyrok. Zmarł w 1981 roku. 
Został pochowany na cmentarzu przy ulicy Grunwaldzkiej.  
Tymul Nina – pochodziła z Wilna, siostra Borysa Pilkowskiego, jej 
mąż był kolejarzem. Pracowała jako główna księgowa w ratuszu, później 
w Gminnej Spółdzielni.  
Statkiewicz Stanisław – urodzony w 1893 roku. Przedwojenny policjant 
z okolic Grodna. Po wybuchu wojny ukrywał się, a sowieci wywieźli 
jego żonę na Syberię. Po wojnie trafił do Olsztynka i pracował  
w ratuszu w referacie mieszkaniowym Zarządu Miejskiego. Nie 
wiedział, co stało się z jego żoną. Związał się z nową kobietą, Marysią. 
Mieszkali obok ratusza. Po kilku latach wróciła żona Statkiewicza  
z Syberii i teraz miał dwie kobiety. Żona mieszkała przy ulicy 
Mrongowiusza, a Stanisław z Marysią zakwaterowani byli w lokalu 
koło ratusza. Do końca życia mieszkał w Olsztynku, gdzie zmarł  
w 1974 r. i został pochowany na cmentarzu przy ulicy Grunwaldzkiej. 
Głos Józef – urodzony w 1891 roku w Dwińsku. Uczestnik rewolucji 
październikowej. Kolejarz, radny miejski. Jego pierwsza żona zmarła, 
a druga żona, Eugenia, dożyła 2017 roku. Józef został pochowany na 
cmentarzu przy ulicy Grunwaldzkiej. 
Komosa Władysław – z zawodu szewc. W 1948 roku pełnił funkcję 
sekretarza Komitetu Miejskiego Polskiej Partii Robotniczej. Miał ładną 
córkę. 
Raniszewski Julian – radny miejski. Miał sklep masarski na rogu 
ratusza, od strony ulicy Warszawskiej. 
Bartnikowski Jan – radny miejski. Był Mazurem. Pracował jako 
woźny w Domu Dziecka nad jeziorem. Żonaty, miał dwóch synów  
i dwie córki. 
Brix Edward – (1.06.1913 – 3.05.1985). Kierownik bazy "PAGED", 
od lipca 1947 nazywanej Ośrodek Transportu Leśnego – popularny 
OTL . W okresie od 28.10.1944 do 15.05.1947 walczył w LWP, 
porucznik. 
Poszwa Konstanty – do wybuchu wojny mieszkał w Środzie 
Wielkopolskiej, gdzie pracował w urzędzie pocztowym. Jego brat był 
nauczycielem. W czasie okupacji został wysiedlony i trafił do Krosna. 
Działał w konspiracji, prowadził szkolenia wojskowe żołnierzy Armii 
Krajowej. Był oficerem łącznikowym w obwodzie Krosno. Po wojnie, 
aby uniknąć prześladowania przez komunistów, wyjechał na Mazury. 
Krótko mieszkał przy ulicy Zajęczej. Później przeniósł się do służbo-
wego mieszkania nad pocztą przy ulicy Chopina. Pełnił funkcję 
naczelnika poczty od 3 sierpnia 1945 roku. W 1946 roku został 
pierwszym przewodniczącym Miejskiego Klubu Sportowego.  
W Olsztynku zawarł związek małżeński z córką Mazurkiewicza. 
Wyjechali z Olsztynka w 1950 roku, prawdopodobnie dlatego, że groziło 
mu aresztowanie przez UB.
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3 kwietnia 1940 roku, czyli 80 lat temu ruszyły pierwsze transporty śmierci z polskimi jeńcami  
z Kozielska do Katynia. Wiosną 1940 roku w Katyniu, strzałem w tył głowy, zamordowano prawie  
4 tys. polskich oficerów. Wśród ofiar katyńskich znalazła się jedyna kobieta, Janina Lewandowska, 
córka generała Józefa Dowbor-Muśnickiego, który walnie przyczynił się do zwycięstwa Powstania 
Wielkopolskiego w lutym 1919 roku.

Historia rodziny generała Dow-
bor – Muśnickiego, to gotowy sce-
nariusz na serial historyczno- 
obyczajowy, w którym znajdują się 
dramatyczne wątki osnute wokół 
postaci córek, Janki i Agnieszki. To 
im wyznaczył los kontynuację oj-
cowskich chlubnych tradycji walki 
o niepodległość, aż po ofiarę życia. 
Niezwykłe są dzieje starszej z sióstr 
– Janki, jedynej kobiety, która zgi-
nęła w Katyniu.  

Generał ożenił się dość późno  
z o piętnaście lat młodszą Ag-
nieszką z Korsuńskich. Miał czwo-
ro dzieci - dwóch synów: Gedy- 
mina i Olgierda oraz dwie córki: Ja-
ninę i Agnieszkę. Jego apodyk-
tyczny charakter łagodziła żona.  
W 1917 roku został dowódcą 
Pierwszego Korpusu  Polskiego  
w Rosji i stoczył z nim kilka zwy-
cięskich bitew z bolszewikami,  
w tym najsłynniejszą, w Bobrujsku. 
Jako wojskowy w domu przebywał 
rzadko, a kiedy się zjawiał, żona 
Agnieszka dbała o to, żeby jak naj-
więcej czasu spędzał z dziećmi. 
Jeździli na polowania, urządzali 
wyścigi konne, kuligi, chodzili na 
łyżwy na zamarzniętym stawie. Ge-
nerałowa zaś  zajmowała się do-
mem i wiele czasu poświęcała cór- 
ce Janinie. Uczyła ją gry na forte-
pianie i śpiewu, marząc dla niej  
o karierze artystki.  

Podczas rewolucji październi-
kowej ledwie uszli z życiem. Po od-
zyskaniu przez Polskę niepodle- 
głości generał odkupił od Urzędu 
Osadniczego poniemiecką resz-
tówkę pod Poznaniem w Batorowie 
– Lusowie. Szczęście rodzinne 
przerwała śmierć matki, która 
zmarła na gruźlicę nabytą w Rosji. 
Kiedy żona umierała generał był  
w Warszawie. Trwała wojna bol-
szewicka. Generał chciał wziąć  
w niej udział, ale wszedł w konflikt 
z Józefem Piłsudskim i nie przy-
znano mu żadnego stanowiska.  
W październiku 1920 roku Józef 

Dowbor – Muśnicki podał się do 
dymisji i po roku przeszedł w stan 
spoczynku. Przekwalifikował się na 
ziemianina.  

Gospodarowanie szło mu do-
brze i mówiono, że jest najlepszym 
generałem wśród agronomów  
i agronomem wśród generałów. 
Gorzej jednak mu szło wychowy-
wanie osieroconych dzieci, bo trak-

tował je zbyt rygorystycznie. Stąd 
zapewne wzięły się późniejsze pro-
blemy i brak porozumienia z naj-
starszymi dziećmi Gedyminem  
i Janką. Agnieszka po latach powie-
działa, że ojciec był troskliwy, ale 
też trudny. Plusem tego wychowa-
nia było to, że obie dziewczyny 
świetnie pływały, jeździły na nar-
tach i konno. A w testamencie spo-
rządzonym na trzy lata przed 
śmiercią napisał tak: „Moje dzieci 
powinny pamiętać, że są Polakami, 
że pochodzą ze starej rodziny szla-
checkiej o pięciowiekowej nieska-
zitelnej przeszłości i że ojciec ich 
dołożył wszelkich swych możliwo-
ści dla wskrzeszenia Polski w jej 
byłej chwale i potędze. Mam zatem 

prawo żądać od swojego potom-
stwa, by nazwiska naszego niczym 
nie splamiło”. Zwracał się głównie 
do synów, ale tak się złożyło, że 
żaden nie spełnił pokładanych  
w nich nadziei. Dochodziło między 
nimi do konfliktów. Wkrótce też 
generał wszedł w konflikt również 
ze starszą córką, Janką, która 
chciała zostać artystką operową. 

Miała jednak za słaby głos i mu-
siała zrezygnować z kariery śpie-
waczki. Pomyślała więc o lżejszej 
muzie i przyłączyła się do kabaretu, 
który do Poznania przyjechał ze 
Lwowa. Ojciec na widok nazwiska 
córki na afiszu dostał wprost szału. 
Doszło do starcia dwóch silnych 
osobowości i żadne z nich nie ustą-
piło.  

Janka wyjechała z Lusowa  
i występowała pod pseudonimem,  
a ojciec wstrzymał jej dotychcza-
sowe apanaże. Kariera w kabarecie 
szybko się zakończyła. Postanowiła 
jednak nie prosić ojca o pomoc  
i ambitnie dawać sobie radę sama. 
Znalazła posadę radiotelegrafistki 
w Poznaniu i pokój sublokatorski. 

Znała biegle francuski i niemiecki, 
więc podczas Powszechnej Wy-
stawy Krajowej w 1929 roku pra-
cowała jako telegrafistka i tłu- 
maczka. W kinie „Muza” dorabiała 
graniem na pianinie i śpiewaniem 
podczas antraktów. Żyła bardzo 
oszczędnie. Z ojcem nie rozmawia- 
ła dwa lata. Po jakimś czasie zre-
zygnowała z kariery śpiewaczki  
i odtąd poświęciła się drugiej pasji, 
czyli lotnictwu.  

Pierwszy raz w życiu na lot-
nisku Ławica znalazła się już  
jako jedenastoletnia dziewczynka, 
3 maja 1919 roku podczas defilady 
Wojsk Wielkopolskich. W Drugiej 
Rzeczpospolitej nie przyjmowano 
kobiet do wojska, pozostało jej 
więc uprawianie lotnictwa sporto-
wego. W 1931 r. wstąpiła do Aero-
klubu Poznańskiego. Szkoliła się 
we Lwowie i Dęblinie w zakresie  
radiotelegrafii, obserwacji lotniczej 
i skoków spadochronowych.  

W 1935 r. otrzymała licencję 
skoczka spadochronowego, w 1936 
dyplom pilota samolotów motoro-
wych, a w 1937 zrobiła licencję pi-
lota sportowego. Jako pierwsza 
kobieta w Europie skoczyła na spa-
dochronie z wysokości pięciu ty-
sięcy metrów. Latem 1936 roku na 
pokazach szybowcowych koło No-
wego Sącza poznała przystojnego 
instruktora pilotażu, Mieczysława 
Lewandowskiego. Generał był bar-
dzo rad, że znalazł się amator na 
jego córkę spadochroniarza, a i 
córka czuła się szczęśliwa. Pogo-
dziła się z ojcem i spotkała męż-
czyznę swojego życia.  

W rodzinie niestety nastąpiły 
smutne wydarzenia – śmierć ojca  
i brata Olgierda. Jance przybyło 
obowiązków. Zaopiekowała się stu-
diującą jeszcze siostrą Agnieszką  
i sędziwą babcią. Sprawa ślubu  
z Mieczysławem opóźniała się. 
Ostatecznie pobrali się 17 czerwca 
1939 roku. Potem był krótki mie-
siąc miodowy w Bieszczadach i już 

Jedyna kobieta, która  
ZGINĘŁA W KATYNIU

�STANISŁAWA ZIĄTEK 

O KOBIETACH NIE TYLKO 8 MARCA
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JEST W 
OBOZIE 
LOTNICZKA, 
BARDZO 
DZIELNA 
KOBIETA.  
JUŻ CZWARTY 
MIESIĄC 
ZNOSI Z NAMI 
TRUDY I 
NIEWYGODY 
NIEWOLI, A 
TRZYMA SIĘ 
WZOROWO.

„
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w sierpniu rozdzielili się, bo Mie-
czysław pojechał do Krakowa, aby 
szykować się do przeprowadzki. 
Ona zaś do Poznania, by uregulo-
wać sprawy majątkowe i przygoto-
wać się do mistrzostw szybowco- 
wych, które miały odbyć się  
w Warszawie we wrześniu 1939 
roku. Już się nie zobaczyli. Byli 
razem zaledwie pięćdziesiąt dni. 
Pod koniec sierpnia otrzymała kartę 
mobilizacyjną i  przydział do pułku 
lotniczego. Trzeciego września 
wraz z kolegami klubowymi wyru-
szyła w ślad za swoją jednostką do 
Lublina. Kiedy jej mąż przyjechał 
do Poznania, okazało się, że minęli 
się dosłownie o kilka godzin. Jadąc 
wraz z trzema pilotami Aeroklubu 
Poznańskiego w kierunku połu-
dniowego wschodu na stacji Kopy-
czyńce, 17 września 1939 roku 
dotarła do nich wiadomość o so-
wieckiej agresji na Polskę. Dostali 
rozkaz wymarszu na południe. 
Część jednostki udała się w kie-
runku granicy rumuńskiej, a część 
do granicy węgierskiej. Ci pierwsi 
się uratowali. Janka poszła z tymi 
drugimi w stronę Węgier i jak się 
okazało los ich skierował do 
Ostaszkowa i Kozielska. 22 wrześ-
nia jej grupa została otoczona przez 
czołgi radzieckie i po krótkich ne-
gocjacjach z Rosjanami dowódca 
wydał rozkaz złożenia broni i odda-
nia się do niewoli. Od razu oddzie-
lono oficerów, w tym Jankę. Po- 
nieważ Janka i jej koledzy byli  
w kombinezonach lotniczych, to 
trafili do obozu dla cywilów. Janka 
podała nazwisko po mężu, ale to jej 
nie ocaliło. Agentura sowiecka wie-
działa, że jest córką generała Dow-
bor – Muśnickiego.  

Pierwsza wiadomość o pobycie 
Janki w obozie jenieckim w Koziel-

sku pochodzi od Rafała Bniń-
skiego, przyjaciela rodziny, który 
cudem wydostał się z niewoli so-
wieckiej i w styczniu 1941 roku 
przekazał taką informację. Powie-
dział, że brała udział w życiu  
konspiracyjnym, uczestniczyła w 
mszach świętych, wypiekała hostie.  

Inny świadek pod datą 7-8 lu-
tego 1940 r. - Kazimierz Szczekow-
ski pisał: „Jest w obozie lotniczka, 
bardzo dzielna kobieta. Już czwarty 
miesiąc znosi z nami trudy i niewy-
gody niewoli, a trzyma się wzo-
rowo”. A Włodzimierz Wojda 20 
marca 1940 r. relacjonuje następu-
jąco: „Wczoraj była u nas na obie-
dzie lotniczka. Zaprosiliśmy ją  
i przyjęli kawą, chlebem i cukrem. 
Ta bardzo dzielna kobieta, spo-
kojna, opanowana i rzeczowa. Bar-
dzo pragnie opuścić obóz i czyni  
w tym kierunku starania”. Lekarz  
w stopniu kapitana, Wacław 
Mucho, tak ją wspomina: „W Ko-
zielsku zetknąłem się z p. Lewan-
dowską. (...) Chodziły słuchy, że 
jest ona krewną generała N.N.  
z Poznania. Ubrana była w polski 
mundur lotniczy męski”.  

Przypuszcza się, że aby ją chro-
nić generałowie dali jej fikcyjny 
stopień podporucznika lotnictwa 
oraz mundur, zresztą za duży. Może 
liczyli na to, że jako oficer potrak-
towana będzie zgodnie z międzyna-
rodowymi konwencjami. Nikt nie 
przypuszczał, że Stalin wyda roz-
kaz bestialskiego mordu. Wywózki 
pociągiem z Kozielska do Gniaz-
dowa i dalej ciężarówkami do Ka-
tynia, rozpoczęły się 3 kwietnia 
1940 roku. Według list wywozo-
wych Janka wyjechała 21 kwietnia 
1940 r. w dniu swoich trzydziestych 
urodzin. Bardzo możliwe, że zgi-
nęła na drugi dzień, czyli 22 kwiet-

nia. Na liście internowanych i na 
dokumencie wywozowym znajduje 
się Janina Lewandowska, córka 
Mariana, urodzona 1914 roku. 
Zwłoki kobiety w za dużym mun-
durze polskich wojsk lotniczych 
odnaleźli Niemcy w czasie  
pierwszej ekshumacji dokonanej  
w kwietniu 1940 r. Nie potrafili wy-
jaśnić skąd się wzięło ciało kobiety 
oficera lotnika. Być może obawiali 
się, że taka wiadomość może skom-
plikować całą ich  propagandę, wo-
leli więc to przemilczeć. Dlatego na 
liście z Kozielska Janka jeszcze fi-
gurowała, natomiast na niemie-
ckiej liście ofiar ekshumowanych  
w 1943 roku już nie. I dlatego też 
długo trzeba było czekać na po-
twierdzenie tożsamości jedynej ko-
biety, która zginęła w Katyniu.  

Niemcy pochowali ciało w nie-
wiadomym miejscu, ale niekom-
pletnie, bo kobiecą czaszkę  wraz  
z innymi wywiózł do Wrocławia 
obecny przy ekshumacji prof. Ger-
hard Buhtz i trafiła ona do Zakładu 
Medycyny Sądowej Uniwersytetu 
Wrocławskiego. Gdy nie ma ciała, 
nie można udowodnić śmierci  
i jeszcze przez pół wieku Janina Le-
wandowska uchodziła za osobę za-
ginioną.  

Po wojnie, kierownik Zakładu 
Medycyny Sądowej profesor Bole-
sław Popielski, znający pochodze-
nie czaszek wiele lat milczał bojąc 
się NKWD i UB, a potem ich na-
stępców. Dopiero przed śmiercią  
w 1997 roku zdradził sekret swoim 
asystentom i poprosił, aby gdy na-
dejdzie odpowiedni moment, ujaw-
nili prawdę i udowodnili ją na- 
ukowo. W maju 2005 roku na-
ukowcy pod kierunkiem doktora 
Jerzego Kaweckiego metodą super-
projekcji komputerowej udowod-

nili, że jedna z czaszek należy do 
Janiny Lewandowskiej – jedynej 
kobiety zamordowanej w Katyniu. 
W listopadzie czaszkę zamkniętą  
w biało-czerwonej urnie w lotniczą 
szachownicę pochowano z hono-
rami wojskowymi w rodzinnym 
grobie Dowbor-Muśnickich w Lu-
sowie. Tak sześćdziesiąt pięć lat po 
śmierci Janka wróciła do domu.  

Los zechciał, że nie synowie, 
lecz córki odpowiedziały na testa-
ment ojca i  próbowały jak on wal-
czyć dla wskrzeszenia Polski.  

Dwudziestoletnia Agnieszka  
w obawie przed Niemcami, jako 
córka polskiego generała stanowi-
łaby dla nich cenną zdobycz, we 
wrześniu 1939 roku wyjechała  
z Lusowa do Warszawy. Tu zaanga-
żowała się w ruch oporu. Należała 
do Organizacji Wojskowej „Wilki”. 
Podczas akcji wpadła w ręce  ges-
tapo. Była aresztowana na początku 
1940 roku razem ze słynnym biega-
czem Januszem Kusocińskim. Zos-
tała rozstrzelana, razem z Kuso- 
cińskim, w Palmirach niedługo 
przed dwudziestymi pierwszymi 
urodzinami, dwa miesiące po 
śmierci Janki. Agnieszka leży  
w Palmirach. I tak obie córki gene-
rała, Janka i Agnieszka, zginęły za 
Polskę. Każda z rąk innego wroga. 

Dla zachowania pamięci w Lu-
sowie powstało Muzeum Powstań-
ców Wielkopolskich, a w grudniu 
2015 roku dzięki staraniom Towa-
rzystwa Pamięci Generała Dowbor-
Muśnickiego uroczyście odsłonięto 
jego pomnik, na którym znalazły 
się inskrypcje upamiętniające też 
bohaterską postawę generalskich 
córek.  

  �STANISŁAWA ZIĄTEK 
Źródło: Puchalska J., Polki, które za-

dziwiły świat, Muza, Warszawa 2016 r.

Zło czai się bliżej, niż myślisz 

Pierwsze powojenne miesiące. 
Do Olsztynka na Mazurach przy-
bywa Stefan Malewski służący  
w szeregach Milicji Obywatel-
skiej. Rzeczywistość, jaką za-
staje, to bandy, Wehrmacht, 
panoszący się wszędzie Sowieci. 
A jakby i tego było mało, to jesz-
cze... makabrycznie okaleczone 
zwłoki, porzucone w lesie w po-
bliżu miasteczka. Można by je 
uznać za dzieło dzikich zwierząt, 
gdyby nie to, że po miesiącu zos-
taje znalezione następne, iden-
tycznie okaleczone ciało. 

Cały Olsztynek jest jak jedna 
beczka prochu, wystarczy iskra, 
by podpalić lont. Panika może 
wybuchnąć w każdej chwili. 
Trzeba jak najszybciej znaleźć 
winnego. Kto mógł dopuścić się 
takiej zbrodni? Hitlerowcy?  
Rosjanie? A może to dzieło sza-
leńca? Milicja rozpoczyna śledz-
two, a raczej rozpoczyna je sam 
Malewski, który jako jedyny dąży 
do poznania prawdy. 

Samotny szeryf rusza zatem na 
łowy. Nie ma jednak pojęcia, jak 
trudne zadanie go czeka. Jego 
współpracownicy ukrywają 

przed nim więcej, niż mogłoby 
się wydawać. W mazurskich la-
sach na dobre zalęgły się siły, na 
które pistolet, nóż i gołe pięści  
to stanowczo zbyt mało... 

opis i zdjęcie okładki: zysk.com.pl  
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Więcej informacji o autorce  
oraz o tym, dlaczego akcja 
książki rozgrywa się w naszym 
mieście na stronie 19.

Polecamy

Mroczna powieść z Olsztynkiem w tle
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Z ŻYCIA SZKOŁY

Za przykładem naszego 
patrona, kierując się głoszo-
nymi przez Niego warto-
ściami, postanowiliśmy umi-
lić dzieciom pobyt w szpi- 
talu. 

Pod kierunkiem p. Da-
nuty Król przygotowaliśmy 
przedstawienie teatralne na 

podstawie wiersza Juliana 
Tuwima pt. Lokomotywa. 
Młodzi aktorzy z wielkim 
zaangażowaniem i oczywi-
ście z humorem, wcielili się 
w swoje role. Zaś dekoracje 
i kostiumy przygotowane 
przez występujących zasłu-
gują na najwyższe uznanie. 

Organizacja tego przed-
sięwzięcia nie odbyłaby się 
bez współpracy z pracowni-
kami szpitala. Dziękujemy  
i cieszymy się, że mogliśmy 
wspólnie nieść radość dzie-
ciom zmagającym się z cho-
robami. Swoje podziękowa-
nia kierujemy również do 

naszych uczniów i ich rodzi-
ców. Dzięki Waszej życzli-
wości i dobrym sercom, za-
nieśliśmy uśmiechy chorym 
dzieciom. Pomogliśmy, po-
cieszyliśmy i wspólnie ba-
wiliśmy się, żeby chociaż na 
chwilę odpędzić troski i 
smutki związane z  pobytem 
w szpitalu z dala od bliskich.  

Po przedstawieniu, nau-
czyciele pracujący w szkole 
przyszpitalnej, zaprosili nas 
na walentynkowe warsztaty 
plastyczne. Serdecznie dzię-
kujemy za przygotowanie 
dla nas twórczych i cieka-
wych zajęć. Dzięki tym 
warsztatom nasi uczniowie 
poznali techniki plastyczne, 
miło i radośnie spędzili czas 
oraz wykonali  atrakcyjne 
upominki dla swoich bli-
skich. Mamy nadzieję, że  
tego rodzaju współpraca sta-
nie się tradycją i jeszcze 
wiele razy będziemy wspól-
nie wprowadzać dzieci w at-
mosferę zabawy i dostarczać 
im powodów do radości.  

 
�MARTA KUCA

27 i 28 lutego w Miejskim 
Domu Kultury można było obej-
rzeć uroczysty spektakl poświę-
cony pamięci Żołnierzy Nie- 
złomnych. Program został przygo-
towany przez uczniów klas: 7a, 7c, 
8c i uczennicy 6a pod opieką pań 
Wioletty Figielskiej-Korgul oraz  
Marzeny Obuchowicz. W przedsta-
wieniu wzięli udział także rodzice: 
pani Izabela Danilewicz i pan Le-
szek Wasyk. Za oprawę muzyczną 
był odpowiedzialny pan Maciej 
Hacia, a układ choreograficzny tań-
czonego przez uczniów walca był 
owocem pracy pani Marii Gronkie-
wicz.  

Akcja spektaklu toczyła się  
w powojennej kawiarni podczas 
trwania amnestii, którą objęci zos-
tali żołnierze podziemnej Polski. 
Aktorzy podzieleni byli na dwie 
grupy. Ci na górze sceny zdawali 
sobie sprawę z panującej w kraju 
sytuacji i kłamstw komunistycz-

nego rządu. W dolnej części sceny 
królowali studenci, którzy cieszyli 
się końcem wojny i nie przej-
mowali się tym, co nastąpi jutro. 
Ogromny kontrast panujący pomię-
dzy tymi dwoma światami ukazy-
wał emocje, jakie towarzyszyły 
ludziom w okresie powojennym. 
Dopełnieniem wzruszających dia-
logów i wierszy były przepiękne 
piosenki w wykonaniu uczennic na-
szej szkoły oraz... samej pani Wio-
letty. Muzycznym motywem prze- 
wodnim był utwór Agnieszki 
Osieckiej w niezapomnianym wy-
konaniu Edmunda Fettinga pod  
tytułem “Nim wstanie dzień”. 
Spektakl zakończył się przekaza-
niem młodym “światełka pamięci” 
z rąk żołnierzy - rotmistrza Witolda 
Pileckiego, Danuty Siedzikówny – 
“Inki”, Łukasza Cieplińskiego 
“Pługa”, majora Zygmunta Szen-
dzielarza. 
W czwartek i piątek przed połu-

dniem spektakl mogli obejrzeć 
uczniowie olsztyneckich szkół. Na-
tomiast 28 lutego o 18.00 widownię 
zapełnili mieszkańcy miasteczka 
oraz znakomici goście: starosta po-
wiatowy Andrzej Abako, przewod-
niczący Rady Miejskiej Andrzej 
Wojda, Jerzy Szmit, radni Rady 
Miejskiej w Olsztynku, ksiądz ka-
nonik Sławomir Piniaha, dyrekto-
rzy szkół gminy Olsztynek oraz 
wielu innych. Gościem honorowym 
uroczystości był Antoni Maciere-
wicz, marszałek senior, były minis-
ter MON. 

Przedstawienie było niezwykle 
wzruszające i piękne. Praca nad 
jego realizacją stała się niezapom-
nianą przygodą dla samych akto-
rów. Natomiast wszyscy młodzi 
widzowie wyszli z niego z przeko-
naniem, że “historia naszego kraju 
jest piękna i że należy być dumnym 
z tego, że jest się Polakiem” - jak  
w wywiadzie dla Radia Olsztyn 
stwierdziła jedna z aktorek - siód-
moklasistka Blanka Wróblewska. 

�ALEKSANDRA WOŹNICKA  
uczennica kl. 7c 

Nim wstanie świt
SP nr 2 im. rotmistrza Witolda Pileckiego

Dyrektor szkoły wraz z nauczycielami przygotowującymi  
przedstawienie składają serdeczne podziękowania  

pani Katarzynie Waluk za udostępnienie sali  
w Miejskim Domu Kultury oraz pomoc przy wykonaniu scenografii.

Lokomotywą do Ameryki
SP im. Jana Pawła II w Waplewie

Już po raz ósmy nauczyciele i uczniowie Szkoły 
Podstawowej nr 2 im. rotmistrza Witolda Pileckiego  
w Olsztynku uczcili święto 1 marca - Dzień Pamięci 
Żołnierzy Wyklętych. 

W ramach obchodów Światowego Dnia Chorego, 14 lutego 2020r., uczniowie,  
ich rodzice oraz nauczyciele Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Waplewie, 
z przekonaniem, że smutek można leczyć, wybrali się do Wojewódzkiego  
Szpitala Rehabilitacyjnego dla Dzieci w Ameryce k. Olsztynka.

Światowy  
Dzień Chorego,  
to święto chrześci-
jańskie, obchodzone 
corocznie 11 lutego. 
Ustanowił je 13 
maja 1992 roku  
i ogłosił w liście do 
przewodniczącego 
Papieskiej Rady  
ds. Duszpasterstwa 
Służby Zdrowia 
kardynała Fiorenza 
Angeliniego Jan 
Paweł II. Celem  
obchodów tego 
Dnia jest między  
innymi zapewnianie 
lepszej opieki  
chorym, dowarto-
ściowanie cierpienia 
chorych na płasz-
czyźnie ludzkiej,  
a przede wszystkim 
duchowej oraz po-
pieranie zaangażo-
wania wolontariatu.

źródło:  
https://pl.wikipedia.org/

fot. A. Przywoźna
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Nauczyciele, pracownicy 
szkoły oraz chętni uczniowie 
przygotowali wiele atrakcji, 
wśród których wyróżnić można: 
przedstawienie szkolnego koła 
teatralnego, występ gitarzystów 
z koła muzycznego, zajęcia pla-
styczne, malowanie twarzy, ro-
botykę z Dashem i kodowanie 
przy wykorzystaniu klocków 
LEGO, szachy, pokazy do-
świadczeń w pracowni fizyki 
oraz uruchomienie wahadła 
Foucaulta. Można było również 
sadzić odnóżki bluszczu, które 
chętnie zabierano na pamiątkę 
do domu. Goście otrzymali rów-
nież ulotki i balony z logiem 

szkoły. W kuchni oraz świetlicy 
zachęcano do wypróbowania 
specjałów wykonanych wraz  
z uczniami - gofrów, pieczonych 
faworków oraz cieszącej pod-
niebienia pasty z fasoli. 

Szczególną uwagę przykuły 
pokazy chemiczne przygoto-
wane przez uczniów klas siód-
mych i ósmych pod czujnym 
okiem pani chemik. Doświad-
czenia z wykorzystaniem su-
chego lodu, probówek i różnych 
odczynników zaciekawiły dzie-
ci oraz dorosłych. 
Do zobaczenia we wrześniu! 

 
�GRAŻYNA FIGIELSKA 

W ramach wieloletniej współ-
pracy z Fundacją dla Rodaka 
dzieci z Przedszkola w Waplewie 
przygotowały kartki świąteczne, 
które zostaną wysłane do Pola-
ków mieszkających poza grani-
cami naszego kraju. 

Co prawda do Świąt Wielka-
nocnych zostało jeszcze trochę 
czasu, ale przedszkolaki z Wa-
plewa powoli rozpoczęły przygo-
towania. Święta to czas, który 
spędzamy z rodziną, bliskimi. Jeśli 
jest to niemożliwe wysyłamy sobie 
życzenia. Choć w dzisiejszych 
czasach powoli zanika tradycja pi-
sania i wysyłania listów, wypie-
rana wszechobecną technologią, to 
jednak dzieci samodzielnie wyko-
nały przepiękne wielkanocne 
kartki.  

Nasze przedszkole od wielu lat 
współpracuje z Fundacją dla Ro-
daka, która zajmuje się pomocą  
Polakom między innymi w Ka-
zachstanie, Białorusi, Rumunii, 
Belgii, Armenii. Przed każdymi 
świętami organizuje ona akcję: 
Kartka dla Rodaka, w której nasza 
placówka rokrocznie bierze udział. 
Dzieci samodzielnie i z ogromnym 
zaangażowaniem przygotowują 
świąteczne kartki z życzeniami dla 
naszych Rodaków, którym los nie 
pozwolił wrócić do kraju po  

II wojnie światowej. Dla najmłod-
szych jest to najlepsza lekcja pat-
riotyzmu, historii, ale również 
empatii oraz przywiązania do tra-
dycji.  

Mamy ogromną nadzieję, że 
przygotowane kartki, choć na 
chwilę pomogą zapomnieć o tęs-
knocie za krajem i sprawią, że nad-
chodzące Święta Wielkiej Nocy 
będą radosne, spokojne i pełne ro-
dzinnego ciepła.  

 
�AGNIESZKA WAŚK 

Zabawy w teatr wszech-
stronnie i intensywnie wpły-
wają na rozwój dziecka  
w wieku przedszkolnym. 
Dzięki tej zabawie dzieci 
mają możliwość wyrażania 
swoich emocji i przeżyć. 
Stają się pewniejsze siebie 
i czują się dowartościo-
wane. Teatr pełni również 
rolę terapeutyczną. Pomaga 
w korygowaniu wad wy-
mowy, poprawia dykcję, 
doskonali sprawność ru-
chową oraz spostrzegaw-
czość. 

Dzieci z Przedszkola 
Miejskiego w Olsztynku 
niejednokrotnie miały moż-

liwość oglądać przedstawie-
nia teatralne w wykonaniu 
swoich rodziców oraz akto-
rów. W minionym miesiącu, 
w ramach rozwijania umie-
jętności teatralnych wśród 
dzieci, grupa X pod kierun-
kiem swojej wychowaw-
czyni pani Anny Wachow-
skiej, w bardzo efektownym 
stylu przedstawiła bajkę 
„Kot w butach”. Maluchy 
doskonale odegrały swoje 
role, przedstawiając charak-
ter postaci poprzez gest, mi-
mikę oraz ruch. Przepiękne, 
kolorowe kostiumy dzieci, 
które powstały przy ścisłej 
współpracy z rodzicami, 

stanowiły niezbędne dopeł-
nienie spektaklu. Na uwagę 
również zasługiwały staran-
nie dobrana scenografia  
i elementy dekoracji oraz 
doskonała oprawa mu-
zyczna. W sztuce nie bra-
kowało również wątków 
humorystycznych. Nasi ma-
li aktorzy mieli możliwość 
wystąpić przed szerszą pub-
licznością: 15 stycznia dla 
dziadków z okazji Dnia 

Babci i Dziadka, 12 lutego 
dla rodziców i rodzeństwa 
oraz 13 lutego dla swoich 
młodszych koleżanek i ko-
legów ze Żłobka Miej-
skiego w Olsztynku oraz 
przedszkola. Był więc to 
spektakl dla całych rodzin. 

Publiczność była za-
chwycona, oglądała przed-
stawienie z zapartym tchem. 
Owacjom i oklaskom nie 
było końca. Mali aktorzy 

usłyszeli mnóstwo pozy-
tywnych opinii i podzięko-
wań od Pani Dyrektor Bar-
bary Sternickiej, nauczycie- 
lek, rodziców, rodzeństwa, 
dziadków oraz rówieśni-
ków. Ich ogromne zaanga-
żowanie, autentyczna ra-
dość tworzenia daje satysfa- 
kcję zarówno dzieciom, ro-
dzicom, jak i nauczycielom. 

 
�ANNA WACHOWSKA

Przedszkole w Waplewie

Kartka dla Rodaka
SP nr 2 im. rotmistrza Witolda Pileckiego

Dzień otwarty

Przedszkole Miejskie w Olsztynku

„Kot w butach”
„Bo w teatrze, w teatrze, w teatrze, 
czarodziejskie jest to, na co patrzę. 

Gdy się tylko podnosi kurtyna, 
to od razu czar działać zaczyna.”                                                                                            

Marek Majewski  Magiczne miejsce

Marzec jest dla szkół w całym kraju bardzo pracowitym 
miesiącem, ponieważ właśnie wtedy otwierają się one na 
odwiedziny przyszłych uczniów i ich rodziców. Dlatego  
też 5 marca w naszej szkole odbył się Dzień Otwarty.
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fot. Przedszkole Miejskie w Olsztynku

fot. Przedszkole w Waplewie



„Beka w kinie”, pod ta-
kim sympatycznym, choć 
enigmatycznym hasłem od-
były się warsztaty filmo- 
we w Pracowni Filmoteki 
Szkolnej w Zespole Szkół 
im. K. C. Mrongowiusza  
w Olsztynku poprowadzo-
ne przez filmoznawcę, kul-
turoznawcę oraz adiunkta  
w Katedrze Kulturoznaw-
stwa Uniwersytetu SWPS 
w Warszawie - pana dok-
tora Karola Jachymka oraz 
zorganizowane przez panią 
Magdalenę Rudnicką - Li-
derkę Filmoteki Szkolnej  
i polonistkę pracującą w 
Zespole Szkół im. K. C. 
Mrongowiusza w Olsz-
tynku oraz panią Małgo-
rzatę Zapadkę – nauczy- 
cielkę pracującą w Szkole 
Podstawowej nr 1 imienia 
Noblistów Polskich w Olsz-
tynku.  

Wzięli w nich udział 
uczniowie klasy 8a pod 
opieką pani Małgorzaty Za-
padki. Uczestnicy warsz-
tatów poszerzali swoją 

wiedzę na temat komizmu, 
ironii, groteski, satyry oraz 
absurdu w oparciu o frag-
menty filmów Andrzeja 
Kondratiuka oraz Marka Pi-
wowskiego.  

Na początku zajęć ucz-
niowie realizowali komi-
czne scenki, pozy, jak rów- 
nież wczuwali się w rolę 
supermodelki czy słonia. 
Później dr Karol Jachymek 
rozdał ósmoklasistom kody 
QR, które po zeskanowa-
niu, pozwoliły na odkrycie 
linka do określonych pol-
skich filmów. Uczniowie 

mogli zobaczyć fragmenty 
kultowego „Rejsu”, „Hy-
drozagadki” czy „Dziew-
czyn do wzięcia”. Było to 
pierwsze spotkanie mło-
dych ludzi z tymi dziełami 
polskiej kinematografii. 
Następnie na Facebooku 
musieli oni dołączyć do 
grupy „Beka w Olsztynku”.  
Tam dodawane były zdjęcia 
prac, które powstały pod-
czas zajęć. Dzięki temu 
stworzony został kreatywny 
zbiór materiałów, który 
przygotowali uczestnicy 
warsztatów.  

Warsztaty były intrygu-
jące, zabawne, realizowane 
z wykorzystaniem metod 
aktywizujących. Uczestni-
cy tego wydarzenia tworzy- 
li własne memy, żarty z wy-
korzystaniem komizmu sło-
wnego i sytuacyjnego. Pró- 
bowali także własnych sił w 
scenkach stand-upu. Świet-
nie w tej formie odnaleźli 
się Radosław Sternik i Bar-
tek Grzeszczak, którzy wy-
kazali się odwagą, cieka- 
wym poczuciem humoru 
oraz talentem aktorskim.  

Czas w ramach warszta-
tów filmowych upłynął 
wszystkim bardzo szybko. 
Ósmoklasiści wykazali się 
wielkim zaangażowanie  
i zainteresowaniem dzie-
łami X muzy. Była to już 
kolejna inicjatywa podjęta 
przez obie szkoły w celu 
szerzenia i propagowania 
wśród uczniów wiedzy na 
temat filmu, a szczególnie 
polskiej kinematografii.   
�EMILIA IWANOWSKA 
MAŁGORZATA ZAPADKA  

Strona 18 Nr 1 (262) Kwiecień 2020 r.

 KINIE
BEKA w

Po przerwie wracamy  
z naszą rubryką 
poświęconą działalności 
uczniów Szkoły 
Podstawowej numer 1 
im. Noblistów Polskich. 
Nowatorskie działania 
oraz podejmowane 
projekty są dla uczniów 
oraz dla mnie nie lada 
wyzwaniami. Ale to 
właśnie o to chodzi  
w rozwoju i edukacji, 
aby podejmowane 
projekty miały charakter 
edukacyjny i były przy 
tym kreatywne. Tym 
razem przedstawiamy 
relację z warsztatów 
filmowych, które mogły 
się odbyć dzięki 
współpracy naszej 
placówki z Zespołem 
Szkół im. K.C. 
Mrongowiusza  
w Olsztynku.  

Chcąc stworzyć sztukę na naszą miarę, musimy 
zwiększyć w niej udział wysiłku fizycznego, a dla 

antytezy i duchowego. I to jest nowa strategia 
syntezy. I to jest nowa koncepcja sztuki. 

cytat z filmu „Rejs”

Środki na cyfryzację kina udało 
się pozyskać jeszcze w 2018 roku  
z Polskiego Instytutu Sztuki Filmo-
wej (PISF). Obejmowała ona wy-
posażenie kina w nowy projektor  
i ekran do projekcji 3D. Przy tej 
okazji wyremontowano także po-
mieszczenie projekcyjne. W lipcu 
zeszłego roku, dzięki środkom  
z gminnego budżetu, wyremonto-
wano również dach kina oraz wy-
mieniono drzwi główne oraz do 
pomieszczenia projekcyjnego. 

 
Kolejne środki trafią do kina  

z Olsztyneckiego Budżetu Obywa-
telskiego. Tak zdecydowali w 2019 
roku mieszkańcy. W ramach pro-

jektu pod nazwą „Modernizacja 
holu z łazienką, renowacja foteli 
oraz wymiana nagłośnienia w Kinie 
Grunwald” zrealizowano już reno-
wację około 90 foteli. Zakupiono 
także nagłośnienie w systemie 
Dolby Surround 7.1. Dzięki tym 
działaniom poprawi się jakość  
i komfort podczas seansów filmo-
wych. 

Przed nami jeszcze remont ła-
zienki. Miejski Dom Kultury  
w Olsztynku złożył wniosek o do-
finansowanie remontu do Polskiego 
Instytutu Sztuki Filmowej. Wyko-
rzystując środki z OBO, jako wkład 
własny, być może uda się pozyskać 
dodatkowe pieniądze na ten cel. 

Ostatnim działaniem w ramach 
inicjatywy OBO jest opracowanie 
dokumentacji na salę kinową wraz 
z wszelkimi uzgodnieniami.  

W przyszłości pozwoli to przepro-
wadzić kompleksowy remont sali. 
Oczywiście, jeśli znajdą się na ten 

cel środki. W ostatnich w latach  
w kino zainwestowano łącznie 
około pół miliona złotych. Miejmy 
nadzieję, że to nie koniec.  

 
�ROBERT WARAKSA 

robertwaraksa.pl

MAŁGORZATA ZAPADKA 

KINO CYFROWE W PEŁNYM STANDARDZIE
Prawie 370 seansów i blisko 6 tysięcy widzów! 
Taki jest wynik Kina Grunwald w Olsztynku po  
8 miesiącach od cyfryzacji. Pierwszy seans odbył 
się 20 czerwca 2019 roku. 

Odrestaurowane fotele prezentują się jak nowe fot. Robert Waraksa

MŁODZI MAJĄ GŁOS

fot. Małgorzata Zapadka
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Okazuje się, że Olsztynek 
może być atrakcyjny na 
wielu płaszczyznach. Jedną 
z nich są powieści, których 
akacja rozgrywa się w Ol-
sztynku lub jego okolicach. 
Pod koniec marca swoją 
premierę miał tytuł “Gwia-
zda Szeryfa” Aleksandry 
Borowiec. 

Aleksandra Borowiec uro-
dziła się w 1988 roku. Po-
chodzi z Płocka, mieszka  
w Warszawie. Jej serce zos-
tało jednak na Warmii i Ma-
zurach.  Autorka od kilku 
lat spędza z rodziną urlop  
w okolicach Olsztynka.  

Jest finalistką konkursów 
organizowanych w ramach 
Międzynarodowego Festi-
walu Opowiadania (2018)  
i Góry Literatury (2019). 
Opowiadania pani Ale-
ksandry publikowane były  
w czasopismach i magazy-
nach literackich, takich jak 
„Autograf” czy „Wizje”. 
Natomiast „Gwiazda sze-
ryfa”, to jej debiut powie-
ściowy.  

 
- Pomysł na powieść pod-

sunął mi mój mąż, który  
zaczytywał się wtedy w 
“1945” Magdaleny Grze-

bałkowskiej - Ziemie Od-
zyskane, okres bezpośred-
nio po wojnie. A, że złota 
zasada debiutanta brzmi: 
pisz o miejscu, które znasz 
lub widziałeś, wybór padł 
na Olsztynek. 

Pod Olsztynkiem urlop 
spędzamy co roku od ład-
nych paru lat. Właściwie 
nie wyobrażamy sobie wa-
kacji w żadnym innym miej-
scu!  

Przyznam, że nie musia-
łam więc namyślać się zbyt 
długo, gdzie ulokuję akcję 
swojej powieści. Im dłużej 
wgłębiałam się w temat i im 
więcej materiałów zebra-
łam, pod tym większym 
byłam wrażeniem. 

 
Moja powieść to oczy- 

wiście fikcja literacka, 
myślę, że co do tego żaden 
czytelnik nie będzie miał 
wątpliwości. Fikcyjne są  
i postaci, i zdarzenia. Stara-

łam się jednak jak najwier-
niej i najbarwniej zaryso-
wać ich tło. 

Mam nadzieję, że mój de-
biut zyska również uznanie 
Państwa – mieszkańców 
Olsztynka. 

 
Premiera książki odbyła 

się 31 marca. „Gwiazdę 
szeryfa” swoim patronatem 
objęła „Gazeta Olsztyń-
ska”.  

Zaplanowane na kwiecień 
spotkanie autorskie z panią 
Aleksandrą Borowiec zos-
tało odłożone na bliżej nie 
określony termin. Prosimy 
o śledzenie naszej strony. 

 
�WIOLETTA DYWIZJUSZ
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11 marca w piwnicach 
zamkowych Zespołu Szkół 
odbyło się spotkanie ze 
Zbyszkiem Pawlakiem. Już 
po raz piąty Miejska Bib-
lioteka Publiczna miała 
przyjemność gościć pana 
Zbyszka.  

Przez 10 lat mieszkał  
w Azji Środkowej, a od 25 
podróżuje po krajach Jed-
wabnego Szlaku. O wszyst-
kim, co widział i czego do-
świadczył na Wschodzie 
opowiada zachodnim słu-
chaczom. W ten sposób 
przybliża im piękno od-
miennej kultury. Dzieli się 

lekcjami z życia na Wscho-
dzie. Jest autorem książek, 
członkiem Królewskiego 
Towarzystwa Spraw Azja-
tyckich w Londynie, a tak-
że mówcą akademickim  
i szkoleniowcem. 

Wynikiem projektu bizne-
sowego „Wschodnie DNA 
w Zachodnim Biznesie”, 
którego jest współautorem, 
jest książka „Wschodnie 
DNA. Przewodnik bizne-
sowy do skutecznego zarzą-
dzania pracownikami ze 
Wschodu”. 

Pan Zbyszek, jak zawsze 
z ogromnym zaangażowa-

niem i werwą, opowiadał 
zgromadzonym o swoich 
doświadczeniach z podróży 
po Jedwabnym Szlaku. Do-

wiedzieliśmy się, że zdanie, 
które wielokrotnie przewi-
jało się podczas spotkania: 
„Wschód różni się od Za-

Jak funkcjonuje i za co 
odpowiada samorząd te-
rytorialny? Odpowiedzi 
na te pytania szukali mło-
dzieżowi radni z Olsz- 
tynka, którzy odwiedzili 
Urząd Marszałkowski 
Województwa Warmiń-
sko-Mazurskiego i Staro-
stwo Powiatowe w Olsz- 
tynie.  
 

Wizyta odbyła się pod  
koniec lutego br. Młodzie-
żowi radni spotkali się  

z Marcinem Kuchcińskim, 
wicemarszałkiem woje-
wództwa warmińsko-ma-
zurskiego, który przybliżył 
im kulisy pracy samorządu 
terytorialnego na szczeblu 
województwa oraz oprowa-
dził po urzędzie marszał-
kowskim. Następnie mło-
dzież spotkała się w sta- 
rostwie z Joanną Michalską, 
wicestarostą olsztyńskim. 
Podczas spotkania przybli-
żono młodym samorządow-
com rolę i sposób funkcjo-

nowania powiatu. Młodzież 
poznała m.in. ideę geopor-
talu i zakres danych możli-
wych do pozyskania dzięki 
nowoczesnym technolo-
giom wykorzystywanym  
w powiecie olsztyńskim. 

 
Była to również okazja do 

odwiedzenia miejsc, w któ-
rych na co dzień pracuje za-
rząd i sejmik województwa 
oraz zarząd i rada powiatu. 

 
�ROBERT WARAKSA 

NIE TYLKO LEKTURA
Miejska Biblioteka Publiczna w Olsztynku

„Wschód różni się od Zachodu” 

chodu”, naprawdę jest za-
sadne. Ciekawej opowieści 
towarzyszył pokaz slajdów. 
Na własne oczy mogliśmy 
przekonać się, że tamta 
część świata jest naprawdę 
piękna i warta odwiedzenia. 
Zobaczyliśmy futurystycz-
ną stolicę Kazachstanu, 
góry Tien-szan, pustynię 
Turkmenistanu oraz prahis-
toryczną architekturę Uzbe-
kistanu. Wszystko to w upa-
łach południa i mrozach 
północy.  

Posłuchaliśmy o regional-
nej kuchni, codziennych 
problemach mieszkających 
tam ludzi. A w tle tego 
wszystkiego przemieszana 
kultura Wschodu i Zachodu.  

Ponad dwie godziny spot-
kania minęły jak mgnienie 
oka. Wszyscy wyszli ze 
spotkania bardzo zadowo-
leni. 
�WIOLETTA DYWIZJUSZ

– opowieści z Jedwabnego Szlaku 

Szeryf z Olsztynka

MŁODZIEŻOWI RADNI Z WIZYTĄ W POWIECIE I WOJEWÓDZTWIE
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W dniach 26.01-01.02.2020 
odbył się obóz sportowo-
rekreacyjny organizowany 
przez UKS Olimpijczyk. 
Dzieci i młodzież z miasta  
i gminy Olsztynek uczyli 
się i doskonalili jazdę na 
nartach w Łapszach Niż-
nych. Jest to gmina part-
nerska Olsztynka, z którą 
klub utrzymuje kontakty od 
wielu już lat.        

Obozowicze zakwatero-
wani byli w miejscowej 
Szkole Podstawowej im. 
Błogosławionego Ks. Jó-
zefa Stanka, która posiada 
status ośrodka kolonijnego. 
Uczestnicy obozu, oprócz 

jazdy na nartach na stoku  
w Kluszkowcach, zwiedzali 
okoliczne atrakcje tury-
styczne, takie jak: Zamek  
w Niedzicy, czy tama  
w Czorsztynie. Dzieci 
uczestniczyły w również  
w zajęciach z socjoterapii, 
dzięki którym mogły bar-

dziej poznać siebie. Pro-
gram został zrealizowany 
dzięki wsparciu finanso-
wemu MOPS w Olsztynku 
w ramach programu profi-
laktyki i rozwiązywania 
problemów alkoholowych. 

�MICHAŁ GRZESZCZAK 
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W piątek 21 lutego 2020 
roku w hali Szkoły Pod-
stawowej nr 1 im. Noblis-
tów Polskich w Olsztyn- 
ku, po 14 wyczerpujących 
kolejkach, zakończyła się 
kolejna edycja Olsztynec-
kiej Ligi Futsalu.  
 

Czwarty raz z rzędu Pu-
char Burmistrza Olsztynka 
zdobyła drużyna Markus 
Stawiguda. Wicemistrzem 
została ekipa Ratuszowa 
Grom Lichtajny, zaś na 
trzecim stopniu podium 
uplasował się  Iter-Bus Ar-
galski Salus Expo.   

Królem strzelców został 
Kacper Golks, zawodnik 
Ratuszowej Grom Lich-
tajny, który zdobył 39 bra-
mek. Najlepszym bram- 
karzem okazał się goalkee-
per Markusa Stawiguda -  
Vlad Bondarenko. Puchar 

Fair Play zdobyła ekipa 
Fortuny Olsztyn. 

Aktualny Mistrz OLF  
1 marca 2020 r. reprezento-
wał naszą ligę w Mistrzo-
stwach Województwa w 
Futsalu 2020 – Barciany  
i Korsze. Jest nam miło po-
informować, że w trzeciej 
edycji tej imprezy, po raz 
drugi, Markus Stawiguda 
stanął na najwyższym stop-
niu podium!  

Gratulujemy! 

Organizatorzy: 
Burmistrz Olsztynka, UKS 
"TOP-SPIN" Olsztynek.  
Sponsorzy: 
Restauracja Ratuszowa, 
Golibroda Fryzjer Męski, 
Kuźnia Formy, Stowarzy-
szenie "Aktywna Gmina 
Olsztynek", Flesz Studio, 
Szkoła Podstawowa nr 1 
im. Noblistów Polskich  
w Olsztynku, Miejska Bib-
lioteka Publiczna w Olsz-
tynku, Miejski Dom Kul- 
tury w Olsztynku. 
Opieka medyczna: Jolanta 
Ponczkowska.  
Ochrona oraz dystrybu-
cja biletów: Marcin Tomal-
ski, Cezary Waśkowski. 
Sędziowali: 
Tomasz Trochim, Wojciech 
Trochim, Grzegorz Rudziń-
ski, Tomasz Radziszewski, 
Paweł Karbowski, Paweł 
Wółkowski oraz Daniel Bu-
gajski. 

�ZESPÓŁ OLF

Olsztynecka Liga Futsalu sezon 2019/2020

MARKUS STAWIGUDA MISTRZEM OLF

TABELA OLSZTYNECKIEJ LIFGI FUTSALU 
 
      drużyna                                    m.     pkt.   bramki  
1    Markus Stawiguda                    14      34     69:33 
2    Ratuszowa Grom Lichtajny      14      33     107:40 
3    Iter-Bus Argalski Salus Expo    14      32     77:40 
4    Fortuna Olsztyn                        14      21     52:53 
5    Falco Olsztyn                            14      18     70:71 
6    Geo-Ekspres Olsztynek            14      10     37:77 
7    EMP Stawiguda                        14      9       57:103 
8    ARKOROL Jastrząb Ględy      14      7       57:102 

OBÓZ SPORTOWO – REKREACYJNY 

Miło nam poinformować, że nasza miejscowość 
znalazła się wśród dwudziestu lokalizacji z całej 
Polski, gdzie jest realizowany elitarny projekt 
sportowo-społeczny o zasięgu międzynarodowym 
Fair Play Program.  

Tym bardziej cieszy nas fakt, że są w naszej Druży-
nie Fair Play Olsztynek – wolontariusze sportowi: 
Anna Luśnia – Zastępca Burmistrza Olsztynka, Ma-
riusz Gleba – Kierownik Stacji Paliw PKN Orlen  
w Olsztynku, Kornelia Danilewicz, Kinga Janduła, 
Karolina Draszek, Mikołaj Młodkowski, Arkadiusz 
Niewiadomski, Jakub Bogucki, Wiktor Wasyk, Do-
minik Jackowski – uczniowie Szkoły Podstawowej  
nr 2 im. rotmistrza Witolda Pileckiego w Olsztynku, 
Oliwia Jahnke – uczennica Szkoły Podstawowej 
SPSK im. św. Jana Pawła II w Olsztynku, Grażyna 
Figielska – nauczyciel terapii pedagogicznej i doradz-
twa zawodowego, Zbigniew Serowiński – nauczyciel 
wychowania fizycznego.                                                              

Football3, to modyfikacja piłki nożnej, której celem 
jest wykorzystanie popularności piłki nożnej do pro-
mocji współpracy, nauki rozwiązywania konfliktów  
i wartości wpisujących się w fair play. W footbaall3 
ogranicza się rywalizację sportową na rzecz promocji,  
m. in. inkluzywności i dialogu społecznego. Jest to 
metoda ucząca komunikacji, współpracy, dawania in-
formacji zwrotnej, szacunku do innych  osób. Gra się 
bez sędziego (uczestnicy są sędziami), grać może 
każdy (chłopiec i dziewczyna, sprawny i osoba mniej 
sprawna). Gra   odbywa się z użyciem bramek Ba-
zooka na małych przestrzeniach, np. ½ Orlika. Każdą 
grę prowadzi mediator (może to być lider, albo inny 
członek Fair Play Drużyny). Zaczyna się od STREFY 
DIALOGU, ustalania wspólnych zasad. Następnie 
jest GRA, a po jej zakończeniu odbywa się STREFA 
DIALOGU, wspólne podsumowanie – rozmowa  
2 drużyn prowadzona przez mediatora. Kluczowe jest 
to, aby zajęcia były przygotowane i realizowane przez 
młodzież Fair Play Drużyn.  

Idealni odbiorcy  zajęć, to m.in.: 
uczniowie klas I-III •
lokalne Domy Dziecka lub Domy Pomocy •
Społecznej 
otwarte zajęcia dla różnych uczestników,  •
np. na Orliku 

 
Wspierają nas: 
Narodowy Instytut Wolności - Centrum Rozwoju 

Społeczeństwa Obywatelskiego | Fundacja ORLEN | 
Erasmus+ | Sportimpakt | streetfootballworld | Global 
Goals for Sustainable Development | Bazooka Goal 

 
�ZBIGNIEW SEROWIŃSKI 

FAIR PLAY PROGRAM  
W OLSZTYNKU

Uczniowski Klub Sportowy „OLIMPIJCZYK”
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Zajmująca po 17 kolejkach 
drugie miejsce (premiowa-
ne meczem barażowym  
o awans do IV ligi),  nasza 
drużyna seniorów rozpo-
częła, z początkiem lutego, 
przygotowania do rundy re-
wanżowej. Treningi odby-
wają się na orliku dwa razy 
w tygodniu. Do końca roz-
grywek pozostało 13 spot-
kań, podczas których pod- 

opieczni trenera Tomasza 
Berenta będą chcieli odro-
bić 7 punktową stratę do li-
derującego „Delfina” Ryb- 
no. Tuż za plecami „Olim-
pii” czają się „Unia” Susz 
oraz „Polonia” Iłowo, które 
do naszej ekipy tracą, odpo-
wiednio jeden oraz dwa 
punkty. 
Na obecną chwilę żaden  
z zawodników nie odszedł  

z klubu. W meczach kontro-
lnych i podczas treningów 
testowanych jest czterech 
nowych zawodników, któ-
rzy z dużym prawdopodo-
bieństwem, wzmocnią zes- 
pół w nowej rundzie. 
Do tej pory Olimpijczy- 
cy rozegrali 5 sparingów  
(z seniorami i juniorami 
starszymi Naki Olsztyn, 
Warmią Olsztyn, Błękit-
nymi Orneta oraz Burzą 
Słupy). Bilans tych poty-
czek, to 3 zwycięstwa, 1 re-
mis oraz porażka. 
 
Więcej szczegółów na stro-
nach facebookowych klu-
bu: MKS „Olimpia” Olsz- 
tynek, MKS Olimpia Olsz-
tynek Jr.  

�G.R. 
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Rozgrywki zgromadzi-
ły na starcie  10 drużyn  
z naszego województwa, 
w tym 2 drużyny chłop-
ców Szkoły Podstawowej 
nr 2 im. rtm. Witolda Pi-
leckiego w Olsztynku. 
Rozgrywki odbywały się 
oddzielnie dla chłopców 
z rocznika 2007 i 2008. 
Zarówno podopieczni 
Adama Wyszyńskiego 
(uczniowie klasy VI 
sportowej), jak i zawod-
nicy prowadzeni przez 
Pawła Puczka (chłopcy 
m łodsi) ,  uzupe łnieni 
przez zawodników Olim-
pii Olsztynek, zajęli w 
nim III miejsca.   

Każda drużyna otrzy-
mała puchar, ufundo-
wany przez Burmistrza 
Miasta Olsztynek oraz  
okolicznościowy dyp-
lom. Ponadto, 3 najlepsze 
drużyny turnieju, zostały 
nagrodzone medalami 
ufundowanymi przez 
Radę Rodziców przy 

Szkole Podstawowej nr 2 
w Olsztynku. Wręczono 
także statuetki dla najlep-
szych zawodników po-
szczególnych drużyn 
(ufundowane przez spon-
sorów). 

 
Wszystkie   nagrody 

wręczyli:  Przewodni-
czący Rady Miasta pan 
Andrzej Wojda oraz za-
stępca Burmistrza Olsz-
tynka pani Anna Luśnia. 

 
Organizatorzy serdecz-

nie dziękują Burmist-
rzowi Miasta Olsztynek, 
Radzie Rodziców przy 
Szkole Podstawowej nr 2 
w Olsztynku, Bankowi 
Spółdzielczemu w Olsz-
tynku, pani Katarzynie 
Krygier-Budnickiej oraz 
firmie Tymbark za oka-
zaną pomoc przy organi-
zacji turnieju. 

 
� ADAM WYSZYŃSKI 

      PAWEŁ PUCZEK 

SPORT

Pod koniec 2019 roku 
MKS Olimpia Olsztynek 
podjął wspólpracę z fir-
mą FIEGE E-COM 
NORTH i ZalandoLo-
unge, w ramach której 
kadra trenerska oraz dwie 
grupy dziecięce otrzy-
mały nowe stroje.  
W obecnym roku współ-
praca będzie dalej pod-

trzymana, co zaowocuje 
kolejnymi kompletami 
sprzętu sportowego dla 
naszych drużyn.  

Włodarzom FIEGE  
E-COM NORTH i Zalan-
doLounge, za te wspa-
niałe podarunki serde- 
cznie  dziękujemy! 
 

�EMILIA NOWICKA 

Świetnie zaprezentowały 
się zespoły żaka (rocznik 
2011) trenera Jana Fijał-
kowskiego oraz Orlika 
(rocznik 2010) trenera 
Grzegorza Rudzińskiego  
w halowych rozgrywkach 
organizowanych przez 
WMZPN. Obie ekipy, jak 
burza przeszły listopadowe 
i grudniowe turnieje kwali-
fikacyjne, ćwierćfinałowe 
oraz półfinałowe i zakwali-
fikowały się do turniejów 
finałowych, gdzie 6 najlep-
szych drużyn rywalizowało 
o Mistrzostwo Wojewódz-
twa. Ostatecznie, żaczki  
11 stycznia 2020 r. w Lidz-

barku Warmińskim zajęli  
6 miejsce. Orliki, tego sa-
mego dnia, w Barczewie 
ukończyły swój turniej 
oczko wyżej. Trzeba przy-
znać, że był to ich niewąt-

pliwy sukces, bo w analo-
gicznych rozgrywkach rok 
temu, obie drużyny odpadły 
już na poziomie turniejów 
kwalifikacyjnych.  

�G.R. 

Nareszcie, 10 marca b.r., do 
naszego klubu dotarła Mo-
bilna Akademia Młodych 
Orłów, czyli projekt PZPN, 
który ma na celu wyłonić 
największe talenty w na-
szym kraju oraz edukować 
trenerów.  
W hali Szkoły Podstawo-
wej nr 1 o godzinie 16:00 
rozpoczęło się szkolenie 
teoretyczne  trenerów. Pro-
wadzone było ono przez 
panów Grzegorza Żytkie-
wicza i Michała Trzeciakie-
wicza. Następnie odbył się 

trening pokazowy oraz 
mecze selekcyjne, podczas 
których trenerzy AMO wy-
ławiali z naszych roczni-

ków 2010, 2009 oraz 2008 
utalentowanych graczy. 
 

�G.R.

w Olimpii? 
Co słychać  

SENIORZY ROZPOCZĘLI 
OKRES PRZYGOTOWAWCZY

POZYSKALIŚMY  
NOWEGO SPONSORA

DRUŻYNY ŻAKA I ORLIKA  
W HALOWYCH FINAŁACH WOJEWÓDZKICH 

MOBILNA AKADEMIA  
MŁODYCH ORŁÓW W OLSZTYNKU

Dobry występ młodych  
olsztyneckich piłkarzy
9 lutego w hali Szkoły Podstawowej nr 1 im. Nob-
listów Polskich w Olsztynku rozegrany został XV 
Wojewódzki Turniej Halowej Piłki Nożnej Chłop-
ców rocznika 2007 i 2008 o Puchar Burmistrza 
Olsztynka.
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Poziomo: 
2) cecha jelenia, 6) obrzęd z maków, 10) Marcin 
od tez, 11) kręci się w obie strony, 12) występ 
na desce, 13) stolica Finlandii, 14) kijowe 
kłamstwo, 15) trąbka, pompka i organy,  
16) broń naciągacza, 17) zamurowane, 19) 
import samochodu, 20) drewniana dyskusja,  
22) strzela prosto w serce, 23) lewa strona  
lewa, 25) zaczyna się od pierwszego,  
26) chodzik, 27) zmieszana Tola, 28) fiasko 22 
Pionowo: 
1) lubi rozbieranie, 3) przybyli pod okienko,  
4) okrycie z rabatem, 5) okres z jesienią,  
7) dusicielka, 8) łańcuch z rybą, 9) skręcony 
bark, 17) śpiewa, 18) wynik z dwa razy dwa, 
20) kij z trzema końcami, 21) przed 
sprzedawczynią, 24) cztery trąby i cztery fujary 

1

Krzyżówka nr 248

Rozwiązania prosimy nadsyłać na kartkach po-
cztowych do 20 maja 2020 r. na adres redakcji. 
Spośród prawidłowych rozwiązań wylosujemy 
nagrodę - obiad dla 2 osób w Restauracji “Ra-
tuszowa”. Prawidłowym rozwiązaniem krzy-
żówki nr 247 było hasło: Dozwolone od lat 
osiemnastu, nagrodę wylosowała Marianna 
Szybiak z ul. Lipowej. W celu odbioru nagrody 
prosimy o kontakt telefoniczny z redakcją,  
tel. 89 519 27 12.
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Od początku zawody 
stały się sporym wyzwa-
niem logistycznym dla or-
ganizatorów, ponieważ 
liczba zgłoszonych drużyn 

pobiła rekord w naszym 
województwie: ponad 170 
zespołów 2, 3 i 4 osobo-
wych zadeklarowało ucze-
stnictwo.  

Turniej został ostatecznie 
rozegrany na pięciu bois-
kach w halach: Szkoły 
Podstawowej nr 1 im. 
Noblistów Polskich oraz 

Szkoły Podstawowej nr 2 
im. rotmistrza Witolda Pi-
leckiego. Zawodnicy UKS 
Olimpijczyk, prowadzeni 
przez trenerów Michała 
Grzeszczaka i Piotra Pod-
hajnego, zdobyli swoje ko-
lejne cenne punkty w kla-
syfikacji generalnej roz- 
grywek w tym sezonie. 
Zarząd klubu dziękuje 
wszystkim osobom, które 
pomogły w organizacji tur-
nieju, a w szczególności 
Burmistrzowi Olsztynka 
Mirosławowi Stegienko, 
Dyrektorom SP 1 p. Irenie 
Jędruszewskiej oraz SP 2 
p. Beacie Bukowskiej  
i wszystkim rodzicom za-
wodników UKS Olimpij-
czyk.  
�MICHAŁ GRZESZCZAK 

WOJEWÓDZKI TURNIEJ ELIMINACYJNY  
KINDER+ SPORT W OLSZTYNKU 

SPORT

Turnieje minisiatkówki 
Kinder+ Sport mają swoją 
wieloletnią tradycję. To 
największy w Europie cykl 
zawodów dla najmłodszych 
adeptów tej dyscypliny 
sportu. W dniach 11-12 
stycznia, dzięki staraniom 
UKS Olimpijczyk  
oraz pomocy Burmistrza 
Olsztynka, udało się 
rozegrać eliminacje 
wojewódzkie w naszym 
mieście.  

Sponsor krzyżówki:  
Restauracja Ratuszowa Olsztynek 
ul. Ostródzka 1, tel. 730 668 661

Litery z pól ponumerowanych od 1 do 24,  
utworzą rozwiązanie:

fot. UKS “Olimpijczyk”
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