
Cena 2,00 zł Nr 7 (250) Wrzesień 2017 r. ISSN 1231-9023



Strona 2                                                                                                                                                                         Nr 7 (250) Wrzesień 2017 r.



Nr 7 (250) Wrzesień 2017 r. Strona 3

WIEŚCI Z MAGISTRATU

Uroczystości z okazji 15-ego sierpnia

15 sierpnia w Kościele katolickim obchodzona jest uroczystość
Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Święto to jest jednym z
naj starszych świąt chrześcijańskich. Zwane w polskiej tradycji
ludowej świętem Matki Boskiej Zielnej, związane jest z tradycją świę -
cenia w ten dzień bukietów ziół i kwiatów.

Tego dnia również w całej Polsce obchodzimy święto Wojska Pol-
skiego, na pamiątkę Bitwy Warszawskiej w 1920 r. Bitwa ta to jeden
z największych sukcesów w całej historii Polski, było to zwycięstwo
polskich żołnierzy i polskiego dowództwa.

Z tej okazji w Kościele NSPJ w Olsztynku została odprawiona
msza św. pod przewodnictwem księdza dziekana Stanisława
Pietkiewicza, z udziałem pocztów sztandarowych kombatantów i
strażaków. We mszy uczestniczyli kombatanci, Sybiracy, oraz władze
samorządowe Olsztynka z burmistrzem Arturem Wrochną oraz rad-
nymi rady miejskiej.

Delegacje kombatantów, Sybiraków oraz władze miasta złożyły
wiązanki kwiatów pod tablicami pamiątkowymi.

Inwestycje w zakładzie Tymbark 
w Olsztynku

Na terenie zakładu produkcyjnego Tymbark – MWS w Olsztynku
trwają prace budowlane obejmujące rozbudowę zakładu o nową
część produkcyjną, magazynową oraz zaplecze socjalno-techniczne.
Dzięki inwestycji na terenie zakładu powstanie nowoczesne, w pełni
zautomatyzowane centrum dystrybucyjne, w którym zastosowane
zostaną najnowocześniejsze technologie i rozwiązania w sektorze
logistycznym.   

Nowe technologie ułatwią pracę operatorów oraz pozwolą zopty-
malizować zarządzanie ruchem produktu. Wdrożone rozwiązania są
związane nie tylko z najbardziej ekonomicznym sposobem wykorzys-
tania powierzchni magazynowej, ale także optymalizacją procesu
przepływu towarów pomiędzy zakładem produkcyjnym, a odbiorcą
docelowym. 

W zakładzie w Olsztynku produkowane są produkty marki Kubuś
– od lat uwielbiane przez dzieci i cenione przez rodziców. Kubuś jest
liderem w kategorii soków przecierowych w Polsce, a także w Rumu-
nii, Rosji, Bułgarii, na Węgrzech, Litwie i Łotwie oraz w Czechach i
na Słowacji. To także lider w kategorii napojów dla dzieci oraz
musów i wody smakowej w Polsce. To również najmocniejsza marka
w kategorii napojów dla dzieci według Rankingu Dziennika „Rzecz-
pospolita” 2016.

Grupa Maspex Dział Public Relations

Św. Krzysztof w Waplewie
W Parafii św. Stanisława, biskupa i męczennika, w niedzielę 30

lipca 2017 odbyły się uroczystości związane z zakończeniem

obchodów 18. Ogólnopolskiego Tygodnia św. Krzysztofa. Była

wspólna modlitwa za kierowców i podróżujących podczas uroczystej

mszy św., poświęcenie pojazdów oraz nowej kapliczki św. Krzysztofa

ufundowanej przez pana Wojciecha Chrzanowskiego. Stanęła ona

przy nowym parkingu, obok kościoła parafialnego. W uroczystości

wziął udział m.in. Krzysztof Hołowczyc, popularny kierowca rajdowy

i przyjaciel polskich misjonarzy.

Dzień Bezpieczeństwa Służb 
Mundurowych Warmii, Mazur
i Powiśla w Waplewie - 2017 

Coroczne spotkanie służb mundurowych Warmii, Mazur i Powiśla
odbyło się 25.08.17. Rozpoczęła je msza św. w intencji naszych bez-
piecznych podróży, następnie zosała przedstawiona prezentacja o
zagrożeniach i wypadkach na drogach. Przy Obelisku Katyńsko-
Smoleńskim wszyscy szefowie poszczególnych służb złożyli wiązanki
kwiatów. Kolejnym punktem był wyjazd do ośrodka Rewita w
Waplewie na zawody sportowe: Turnieju Piłki Nożnej o Puchar
Wojewody Warmińsko-Mazurskiego, Turnieju Siatkówki Plażowej o
Puchar Dyrektora IAS w Olsztynie i Turnieju w Boule dla VIP-ów o
Puchar Arcybiskupa Metropolity Warmińskiego. Organizatorem
całej imprezy była Izba Administracji Skarbowej w Olsztynie wraz z
ks. kapelanem Marianem Midurą. 

Ks. dr Marian Midura 
Kapelan KAS, Krajowy Duszpasterz Kierowców
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Z wielkim smutkiem 
przyjęliśmy wiadomość o śmierci 

ś. p. Haliny
Tomporowskiej,

wieloletniej wychowawcy 
i kierowniczki Żłobka Miejskiego

w Olsztynku.

Rodzinie zmarłej
przekazujemy głębokie wyrazy

współczucia.
Przewodniczący
Rady Miejskiej
/-/ Andrzej Wojda 

Burmistrz Olsztynka
/-/ Artur Wrochna
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Poniżej publikujemy ostateczną listę projektów
wraz z opisami.

Kolorado – place zabaw dla dzieci
Kwota - 100 000,00 zł

Zadanie obejmuje budowę dwóch zestawów
zabawowych przeznaczonych dla młodszych i
starszych dzieci, zlokalizowanych przy przed-
szkolu i żłobku w Olsztynku. W projekcie prócz
konkretnych elementów zabawowych uwzględ-
niono również wykonanie bezpiecznej naw-
ierzchni z piasku.

Plaża staromiejska – teren wypoczynkowy i
piknikowy nad nowym stawem w centrum

Olsztynka
Kwota - 100 000,00

Celem projektu jest przygotowanie terenu
rekreacyjnego i wypoczynkowego polegające
na urządzeniu plaży oraz stawu przy rzece
Jemiołówce od strony ul. Staromiejskiej,
Jagiełły, Strażackiej i Chopina. Teren miałby
zostać zagospodarowany elementami małej
architektury (ławki, latarnie, przebieralnie i
kładka) oraz zielenią. Uwzględniono również
przygotowanie terenu piknikowego. Projekt
ma być wstępem do zagospodarowania
terenów wzdłuż Jemiołówki w stronę Jeziora
Jemiołowskiego.

Oświetlenie w stronę cmentarza.
Kwota - 60 000,00

Celem projektu jest wykonanie oświetlenia
w stronę cmentarza znajdującego się przy ul.
Wilczej. Dodatkowo kupione zostałyby nowe
ławki oraz kosze na śmieci.

Organizacja parku sportowo-rekreacyjnego
przy Szkole Podstawowej w Olsztynku

Kwota -51 200,00
Zamiast komórką dzieci pobawią się pod

chmurką! Projekt obejmuje wykonanie ogóln-
odostępnego parku sportowo-rekreacyjnego
na dziedzińcu Szkoły Podstawowej w Olsz-
tynku. Park składałby się z elementów placu
zabaw (integracja sensoryczna), bujaków
sprężynowych, pomostu wiszącego, stołów do
ping-ponga oraz gier w szachy i chińczyka, a
także ławek

Ale koncert! – Zenon Martyniuk w Olsztynku
Kwota -50 000,00

Założeniem projektu jest organizacja kon-
certu Zenona Martyniuka, autora piosenek
min. Przez Twe Oczy i Życie to są chwile. Kon-
cert miałby odbyć się w czasie letnich wakacji. 

Nowa strona internetowa miasta Olsztynek.
Kwota -28 000,00

Celem projektu jest stworzenie nowej
strony internetowej Olsztynka. Jak wynika z
wniosku, nasza strona nie spełnia swojej pod-
stawowej funkcji, tzn. jest nieczytelna, mało
atrakcyjna, nie jest mobilna, nie zachęca osób
odwiedzających stronę do odwiedzenia na -
szego miasta.

Odrzucone zostały trzy projekty. Ratusz
odrzucił m.in.  wnioski „Ścieżka do Zgody” i
„Ścieżka do Jeziora”, gdyż te inwestycje gmina
zaplanowała do realizacji w przyszłym roku.
Będą one realizowane w ramach projektu
„Zagospodarowanie plaży miejskiej”. Tutaj
należy zwrócić uwagę, że to właśnie
zeszłoroczna inicjatywa zgłoszona do OBO
pn. „Trakt pieszo-rowerowy, ul. Sienkiewicza
do Jeziora Jemiołowskiego” przyczyniła się do
rozszerzenia projektu zagospodarowania plaży
miejskiej o odcinek drogi dojazdowej do plaży
od skrzyżowania ulicy Sienkiewicza z ulicą
Długosza. 

Odrzucony został również projekt pn. „Mu -
ral przy ul. Zamkowej”, z powodu nie uzu peł -
nienia wniosku o zgodę właścicieli kamienicy.

Głosowanie odbędzie się w dniach 14-28
września. Zwycięskie projekty poznamy do 16
października 2017 roku. Pula środków, o
której przeznaczeniu w głosowaniu zdecydują
mieszkańcy Olsztynka,  wyniesie  250 tys. zło-
tych.

Sześć projektów zakwalifikowanych do OBO

Sześć z dziewięciu złożonych projektów zakwalifikowało się ostatecznie do tegorocznej
edycji Olsztyneckiego Budżetu Obywatelskiego. Łączna kwota projektów wynosi blisko
400 tys. złotych.

Ubezpieczenie NNW dziecka już od 24zł/rok

Specjalne ubezpieczenie dla kierowców, dojeżdżających do pracy, szkoły itp:
miesięczna renta 1000zł nawet na 2 lata za składkę 135zł/rok
Specjalna oferta ubezpieczeń dla rolników
Oferta kredytowa  wszystkich największych banków w jednym miejscu.

- możliwość obniżenia miesięcznej raty kredytu nie wydłużając jego okresu
spłaty!!

- najtańsze kredyty firmowe, gotówkowe, hipoteczne, samochodowe, obrotowe,
inwestycyjne

Szybkie pożyczki -12 firm, w tym nowość- Smart11

UBEZPIECZENIA i KREDYTY Artur Sobierajski

Olsztynek, ul. Krzywa 6 (obok lodziarni) tel. 606 278 150

W tym miesiącu specjalna zniżka na wszystkie
ubezpieczenia w Link4!!



Po zakończeniu wojny, wraz ze
swoim pułkiem, przebywał przez
pewien czas na Bałkanach. Po
powrocie do kraju otrzymał zgodę
na studia w Akademii Sztabu Gener-
alnego, którą ukończył w 1884
roku. Przez kilka lat pełnił różne
funkcje wojskowe i w 1890 roku
rozpoczął służbę w Warszawskim
Okręgu Wojskowym jako oficer
sztabowy. Sześcioletni okres służby
w Warszawie był bardzo ważny w
karierze Samsonowa, gdyż przygo-
tował go w szerokim zakresie do dzi-
ałalności wojskowo-administra-
cyjnej. Przez następne osiem lat
pełnił funkcję dowódcy Junkierskiej
Szkoły Kawalerii w Jelizawetgradzie.
W tym okresie szkoła osiągnęła
bardzo wysoki poziom nauczania.

Mając już 40 lat generał Sam-
sonow poślubił Jelizawietę Pis-
ariewą z bogatej rodziny ziemi-
ańskiej. Mimo sporej różnicy wieku,
ich związek był udany. Jego żona
była młoda i bardzo urodziwa. Sam-
sonow porzucił swoje kawalerskie,
intensywne życie i stał się doma-
torem. Mieli dwójkę dzieci – syna
Władimira i córkę Wierę.

Podczas wojny rosyjsko-
japońskiej (1904-1905) Samsonow
dowodził Ussuryjską Brygadą
Konną, a później Syberyjską Dywiz-
ją Kozacką. Za bohaterstwo w
bitwach i dobre dowodzenie otrzy-
mał od cara „złotą szablę” i awans
na stopień generała lejtnanta. W
czasie wojny pojawiły się u generała
poważne symptomy astmy oraz
choroby serca wymagające długotr-
wałego leczenia. Musiał skorzystać z
urlopu zdrowotnego i podjął lecze-
nie szpitalne, zaburzyło to jego
błyskotliwą karierę wojskową.

W 1905 roku znowu trafił do
Warszawy jako szef sztabu Warsza-
wskiego Okręgu Wojskowego, dwa
lata później został atamanem wojsk
kozackich, a w 1909 roku został
powołany na stanowisko generała –
gubernatora Turkiestanu. Podczas
kilkuletniego urzędowania generał

zainicjował wiele reform mających
na celu m.in. nawodnienie stepów,
podniesienie poziomu szkolnictwa i
usprawnienie działalności lokalnych
władz. Niestety, stan zdrowia ulegał
pogorszeniu, przewlekła astma
niszczyła organizm. Musiał podjąć
leczenie i korzystał z urlopów zdro -
wotnych. Latem 1914 roku wy je -
chał z rodziną na Krym, gdzie
spędzał kolejny urlop zdrowotny.
Tam też zastał go wybuch wielkiej
wojny. 1 sierpnia 1914 roku otrzy-
mał nominację na dowódcę 2
Armii.

Armia ta wchodziła w skład Fron-
tu Północno-Zachodniego i razem z
1 Armią generała Rennenkampfa
miała wykonać uderzenie na Prusy
Wschodnie i zniszczyć siły niemieck-
ie. W ciągu kilkunastu dni wyko-
nano ogromne prace polegające na
stworzeniu sztabu, mobilizacji wojs-
ka i przemieszczeniu wielkich ilości
ludzi i sprzętu w kierunku granicy z
Prusami Wschodnimi. Brak czasu
powodował duże trudności w odpo -
wiednim zaopatrzeniu żoł nierzy i ich
przetransportowaniu. Słabe linie
komunikacyjne na ziemiach imperi-
um rosyjskiego pogłębiały te trud-
ności i zmuszały do wielodniowych
marszów, co niezwykle osłabiło
żołnierzy. 

Generał Samsonow wraz ze szta -
bem podążał za swoją armią żółtym
otwartym samochodem w asyście
ośmiu kozaków na koniach. W godz-
inach popołudniowych 26 sierpnia
1914 roku przekroczył granicę w
okolicach Janowa. Przejeżdżając
most na rzece Orzyc nie zdawał so -
bie sprawy jak tragiczne będą jego
ostatni dni. Dobrze utrzymana
droga prowadziła na północny
zachód. Dosyć szybko pokonali 11
km i dotarli do Nidzicy, gdzie w
najbardziej reprezentacyjnym w
mieście hotelu Neureiter urządzono
sztab 2 Armii. Kilka dni wcześniej
Nidzica została mocno zniszczona
ostrzałem artylerii rosyjskiej na
rozkaz generała Martosa. Na szczęś-

cie ocalało sporo budynków w cen-
trum miasta. W głównej sali hotelu
rosyjscy oficerowie sztabowi spoży-
wali obiad, a obsługę stanowili kel-
nerzy niemieccy. W tym samym cza-
sie wojska niemieckie przeprowadz-
i ły przeciwuderzenie i  manewr
oskrzydlający. Generał Samsonow
nie zdawał sobie sprawy z zagroże-
nia, przyjmował meldunki i wydawał
rozkazy, które wpychały korpusy w
śmiertelną pułapkę.

Noc spędził w Nidzicy, w ho te -
lowym pokoju. Nastał kolejny ciepły
dzień 27 sierpnia. Z oddali dochodz-
i ło dudnienie artyleri i .  Wojska
niemieckie atakowały I Korpus gen-
erała Artamonowa w rejonie Uzdo -
wa. Przed południem gen. Sam-
sonow opuścił  Nidzicę i  przez
Waplewo i Pawłowo dotarł samo-
chodem sztabowym do Królikowa i
dalej w okolice Drwęcka, gdzie - sto-
jąc na wzgórzu - obserwował walkę
części oddziałów 6 i 8 Dywizji
Piechoty z XV Korpusu gen. Mar-
tosa z siłami XX Korpusu niemieck-
iego. Musiał wracać pospiesznie do
Nidzicy, skąd dotarły alarmujące
meldunki o I rozbiciu Korpusu przez
wojska niemieckie. Generał Sam-
sonow nie miał prawdziwych infor-
macji o położeniu swoich skrzy-
dłowych korpusów i nadal próbował
przełamać obronę niemiecką w cen-
trum frontu, koncentrując na linii
Olsztynek-Olsztyn wojska XIII, XV i
XXIII Korpusu. Była to fatalna
decyzja, która doprowadziła do
katastrofy.

Około godziny osiemnastej gene -
rał Stempel przekazał meldunek o
panicznym odwrocie rosyjskiego I
Korpusu w kierunku Działdowa i
Mławy. Wzburzony Samsonow naty-
chmiast odwołał gen. Artamonowa
z funkcji dowódcy I Korpusu, a
dowództwo przekazał gen. Du szkie -
wiczowi, który w panującym chaosie
dowiedział się o nominacji dopiero
następnego dnia o godzinie dzie -
wiątej.  O godzinie dwudziestej
drugiej trzydzieści gen. Samsonow
wydał rozkaz dla 2 Armii nakazując
działania wojenne na 28 sierpnia.
Rozkaz ten był możliwy do realizacji
pod warunkiem utrzymania pozycji
na skrzydłach 2 Armii, a te zostały
rozbite. Największą wartość bojową
miały XV i XIII Korpus, ale ich
żołnierze byli potwornie zmęczeni, a
straty wynosiły kilka tysięcy żołnierzy
i oficerów.

Noc z 27 na 28 sierpnia była
bardzo nerwowa dla rosyjskiego
sztabu armii w Nidzicy. O świcie, po
zaledwie kilku godzinach snu, gener-
ał Samsonow zwołał naradę sztabu,
na której podjął decyzję o prze-
niesieniu punktu dowodzenia do
Nadrowa, gdzie stacjonował sztab
XV Korpusu gen. Martosa. Więk-
szość personelu administracyjnego
sztabu 2 Armii przeniosła się do
Janowa, natomiast Samsonow z
grupą oficerów opuścił Nidzicę, ok.
godziny siódmej. Najpierw jechali
samochodami, ale generał po sta -

nowił dalszą drogę odbyć konno.
Kozacy z ochrony oddali swoje
konie sztabowcom. Samsonow i
siedmiu oficerów szta bo wych ,
ochranianych przez 150 kozaków,
podążyli w kierunku Napiwody.
Około godziny 9.00 dotarli do wsi
Moczysko. Po przejechaniu około
700m za skręcili na Orłowo. W
okolicach tej wioski widoczne były
ślady krwawej bitwy stoczonej pięć
dni wcześniej przez żołnierzy
rosyjskiej 8 Dywizji  Piechoty z
niemiecką 37 Dywizją Pie choty z
XX Korpusu gen. Scholtza. W
Orłowie kolumna skręciła do wsi
Łyna i dalej przez wioski Wólka
Orłowska, Bolejny i Żelazno dotarła
ok. godziny 11.00 do Nadrowa, po
przebyciu ponad 30 kilometrów.

Na jednym z najważniejszych
wzniesień, w zakolu lasu, na zachód
od wsi Nadrowo, znajdowało się
miejsce postoju dowódcy XV Kor-
pusu, o czym świadczył proporzec.
Na szczycie wzniesienia stała grupa
oficerów obserwujących teren bitwy
przez lornetki. Generał Martos
siedział na krześle i również śledził
walki za pomocą lornetki. Sam-
sonow dojechał do wzniesienia w
momencie, kiedy obok przechodziła
w kierunku torów kolejowych długa
kolumna jeńców niemieckich. Mar-
tos widząc dowódcę armii wsiadł na
konia i podjechał, aby złożyć mel-
dunek o porannych walkach w
rejonie Waplewa. Stwierdził też, że
jego oddziały są zbyt wyczerpane, by
dalej prowadzić natarcie w kierunku
północnym. Tuż po godzinie dwu-
nastej generał Martos zameldował
dowódcy o zagrożeniu swoich oddzi-
ałów w rejonie Olsztynka i pro-
ponował wycofanie w kierunku
Nidzicy. W trakcie narady oficerów
sztabu zdecydowano jednak bronić
zajmowanych pozycji i czekać na
nadejście XIII Korpusu gen. Klujewa
z Olsztyna.

Po godzinie piętnastej gen. Sam-
sonow był świadkiem panicznej
ucieczki żołnierzy rosyjskich z
dwóch pułków piechoty (ko pors -
kiego i narewskiego) rozbitych w
okolicach Olsztynka. Na skutek sil-
nego ostrzału artylerii niemieckiej
żołnierze w panice uciekali z pola
walki, porzucając bron i oporządze-
nie. Bezładne gromady wojska
zbliżały się do wzgórza koło Nad -
rowa, gdzie stacjonował sztab armii.
Generał Samsonow rozkazał ofi-
cerom zaprowadzić porządek wśród
spanikowanych żołnierzy i osobiście
zachęcił ich do dalszej walki,
wskazując na skrwawiony sztandar
pułku. Podpułkownik saperów Żil-
cow stanął na czele ze sztandarem i
poprowadził pułk koporski do walki.
Niestety, morderczy ogień artylerii
zatrzymał to natarcie i  zmusił
żołnierzy do ucieczki. Załamany Żli-
cow na oczach dowódcy armii wbił
drzewce sztandaru w ziemię i strza-
łem w głowę odebrał sobie życie.
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Ostatnie dni generała Samsonowa

Samsonow Aleksander Wasiliewicz urodził się w 1859 roku we wsi Andriejewka koło Jelizawetgra-
du na Ukrainie, w rodzinie ziemiańskiej. Wykształcenie ogólne otrzymał w Kijowie w gimnazjum woj-
skowym, następnie kontynuował naukę w szkole kawalerii i jako osiemnastoletni oficer został wysłany
na wojnę z Turcją (1877-1878), gdzie wykazał się odwagą w licznych bitwach i potyczkach.
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Kiedy słońce zachodziło za hory-
zont, do punktu dowodzenia do bie -
gły gwałtowne odgłosy artylerii z
rejonu Olsztynka. W ten sposób
wojska niemieckie powitały główne
siły XIII Korpusu, który podążał z
Olsztyna na pomoc XV Korpusowi i
sam znalazł się w trudnej sytuacji.
Podczas narady sztabowej zapadła
decyzja o odwrocie w kierunku Nidz-
icy. Kolejny meldunek o zajęciu
Nidzicy przez wojska niemieckie
wymusił zmianę planu odwrotu.
Generał Samsonow ze swoim
niewielkim sztabem wyjechał z
Nadrowa po godzinie dwudziestej
spędził tutaj ponad dziewięć godzin
obserwując przebieg walk w okoli-
cach Olsztynka w decydującym
momencie dnia 28 sierpnia. Jechali
konno z Nadrowa boczną drogą
koło leśniczówki Marózek, prze kro -
czyli rzekę Marózkę obok młyna w
Swaderkach. Dotarl i  tutaj do
brukowanej drogi prowadzącej z
Olsztynka do Kurek. Na południe od
Swaderek zatrzymali się na od po -
czynek w samotnie stojącej stodole.
Samsonow zarządził dwugodzinny
odpoczynek, gdyż wszyscy byli
zupełnie wyczerpani. Generał z tru-
dem zsiadł z konia i  wszedł do
stodoły. Usiadł pod ścianą i prawie
natychmiast zapadł w głęboki sen.

Generał Martos, po wydaniu
swojemu korpusowi rozkazu odwro-
tu, wyjechał konno z Nadrowa w
kierunku Swaderek tą samą drogą,
którą kilka godzin wcześniej podążał
jego dowódca. Około północy, tuż
za Swaderkami, dotarł do stodoły,
gdzie odpoczywał dowódca 2 Armii.
Zaskoczył go widok śpiącego na
siedząco generała. Chwilę się wahał,
czy może go obudzić, ale Samsonow
sam podniósł głowę i z trudem
wstał. Przez chwilę rozmawiali o
sytuacji na froncie. Trudną roz-
mowę zakończył Martos, oświadcza-
jąc dowódcy iż musi dotrzeć do
Nidzicy. Nastał już nowy dzień 29
sierpnia (sobota), kiedy generał
Samsonow ze sztabem i ochroną
pojechali konno w mroku nocy na
południe. Jadąc przez Selwę i
Lipowo Kurkowskie dotarl i  do
Wólki Orłowskiej. O drugiej w nocy
generał Samsonow otrzymał mel-
dunek o olbrzymim zatorze w
Orłowie. Napływały tam duże for-
macje XV i XXIII Korpusu. Długie
kolumny taborowe wjechały z
różnych stron do środka wsi i tak już
pozostały. Próby zaprowadzenia
porządku przez wiele godzin nie
dawały rezultatu. Samsonow osobiś-
cie przejął dowództwo. Po godzinie
siódmej wydał rozkaz gen. Mingi-
nowi, aby stworzyć osłonę dróg
odwrotu XV Korpusu. Przed połud-
niem w sztabie Samsonowa w
Orłowie zjawił się generał Pesticz –
dowódca sztabu XIII Korpusu.
Otrzymał on rozkaz dla generała
Klujewa, w którym ten został
mianowany dowódcą resztek wojsk
rosyjskich z  trzech korpusów. Gen-
erał Samsonow wraz ze sztabem
armii opuścił Orłowo około godziny
trzynastej i  ruszył w kierunku
Muszak i Janowa. Z powodu choro-
by i zmęczenia jechał z gen. Pos-
towskim konnym wozem. Przed
Muszakami skręcili na wschód. Do
godziny 17.00, jadąc przez wsie Ule-
sie i Retkowo, pokonali niecałe 20
kilometrów. Koło wioski Sadek
kozacy z ochrony Samsonowa
próbowali przebić się przez pozycje
niemieckie, ale zmasowany ogień z
czterech karabinów maszynowych
kompanii porucznika Ericha Balla
wybił większość atakujących koza-
ków. Generał ze sztabem i niewielką

eskortą szybko oddali l i  się w
kierunku Wielbarka. 

Pod koniec dnia, cztery kilometry
przed Wielbarkiem, spotkali na
leśnej drodze Polaka,który poinfor-
mował ich, że w Wielbarku są wojs-
ka niemieckie. W tej sytuacji podjęto
decyzję, aby mała grupa oficerów,
razem z gen. Samsonowem,
próbowała przedrzeć się lasami
przez niemieckie linie i dotrzeć do
pozycji rosyjskich. Sztabowcy włożyli
kozackie płaszcze i około godziny
20.00 weszli do lasu na południe od
leśnej drogi z Chwalibogów do Wiel-
barka. Cała grupa liczyła 10 osób.
Byli to: generałowie - Samsonow,
Postowski i Filimonow, pułkownicy -
Wiałow i Lebiediew, podpułkownik
Andogski, sztabskapitan Dusimete,
porucznik Kawerszeński, esauł koza-
ków dońskich oraz kanonier,
trębacz Kupczik – ordynans gener-
ała Samsonowa. Oficerowie zerwali
epolety i akselbanty z mundurów.
Ukryli wszystkie dokumenty i znaki
identyfikacyjne. Generał Samsonow
po krótkim proteście pozwolił usu -
nąć swoje generalskie epolety.
Oddał też wszystkie rzeczy,
pozostawiając złoty zegarek, na
którego dewizce wisiał medalion z
portretem żony, córki i syna oraz
„złotą szablę”otrzymaną od cara.

Około godziny 22.00, kiedy
zapadła ciemna noc,cała grupa idąc
gęsiego weszła w ciemny las. Pier-
wszy szedł pułkownik Wiałow ze
świecącym kompasem. Cicho
pokonywali gęsty las. Początkowo
generał Samsonow dzielnie podążał
z grupą, ale z upływem czasu słabł
coraz bardziej. Ataki astmy nasilały
się i bardzo osłabiły generała. Z tego
powodu grupa musiała przerywać
marsz, oficerowie rozkładali na
leśnym poszyciu końską derkę, na
której Samsonow odpoczywał.
Około północy usłyszeli odgłos
jadącego samochodu. Zgodnie z
przeczuciem Wiałowa, wkrótce
dotarli do szosy, oficerowie poma-
gali  choremu generałowi Sam-
sonowowi przekroczyć szosę.
Napotkali poważniejszą przeszkodę
w postaci nasypu linii kolejowej
biegnącej równolegle do szosy. Gen-
erał Samsonow stracił resztki sił i
zupełnie wyczerpany upadł na zie -
mię. Musieli szybko podążyć dalej,
gdyż było to bardzo niebezpieczne
miejsce. Nie mieli wyjścia, musieli
pozostawić tutaj generała Sam-
sonowa i dalej podążyć w dziewięć

osób. Do tego miejsca przebyli
zaledwie 2,5 km w ciągu 2 godzin.
Marsz utrudniał śmiertelnie wyczer-
pany i chory Samsonow. Po po zos -
ta wieniu generała mogli iść
znacznie szybciej i niebawem dotarli
w okolice wioski Piwnice Małe.
Szczekanie psów wymusiło zmianę
kierunku marszu na wschód. Szli
drogami, ale przez trudny teren
pełen pól, łąk, bagien i cieków wod-
nych. Mimo trudnego terenu ofi-
cerowie (bez gen. Samsonowa)
pokonali nocą w ciągu 2 godzin
ponad 6 km. Około godziny 2.00 w
nocy dotarli w pobliże szosy i toru
kolejowego biegnącego z Wielbarka
do Chorzel, było to na wysokości
wioski Wyżegi, na południe od wsi
Piwnice Wielkie.

Była już niedziela 30.08.1914r.
Panowała noc. Oficerowie sztabowi
poczuli szanse wyrwania się z ok -
rążenia. Dobre nastroje psuła
świadomość braku gen. Sam-
sonowa. Nagle usłyszeli strzał i po
chwili  kolejne strzały. Na myśl
przyszła refleksja o losie porzu-
conego w lesie dowódcy. Ordynans
Kupczik otrzymał rozkaz odszukania
generała. W tym czasie generał
Samsonow odzyskał nieco siły i
ruszył w dalszą drogę. Z wielkim tru-
dem pokonał nasyp z torem kole-
jowym i szedł dalej leśną drogą w
kierunku Piwnic Małych. Przeszedł
niezbyt duży odcinek drogi. Tutaj
odnalazł go ordynans Kupczik. Przy-
witali się serdecznie i ruszyli w
kierunku oczekujących oficerów.
Generał Samsonow w milczeniu
podążał za ordynansem, później jed-
nak zwolnił z powodu ataków
astmy. Bardzo cierpiał. Las robił się
coraz widniejszy. Samsonow nie
miał sił iść dalej. Kupczik rozłożył na
ziemi derkę, generał leżał na niej w
asmatycznym letargu. Zrobił się już
prawie dzień, słychać było liczne
odgłosy artylerii i gęsty ogień karabi-
nowy. Generał wstał na nogi, ale
czuł, że to już koniec. Zmusił swo-
jego ordynansa aby ten ratował się.
On postanowił pozostać, były to
ostatnie chwile życia dowódcy 2
Armii. O świcie 30.08.1914 roku
skonał z powodu niewydolności
krążeniowo-oddechowej, w praktyce
z udu sze nia. Tego samego dnia,
rano, jego ciało w kępie świerków
przy drodze do leśniczówki Karolin-
ka znalazł robotnik leśny. Obecnie
stoi tam pomnik, ok. 30m od miejs-
ca znalezienia ciała generała.

Miejsce to znajdowało się w
młodym sosnowym lesie, ok. 120m
na wschód od wsi Piwnice Małe. 

Było już zupełnie jasno, kiedy
Kupczik powrócił do oczekujących
go oficerów, których poinformował
o bardzo złym stanie zdrowia gener-
ała. Nie mogli podawać innej wersji,
gdyż za to, że pozostawili dowódcę
armii na pastwę losu groził sąd
wojenny i bardzo surowe kary. 

Oficerowie ruszyli w dalszą drogę
i po wielu perypetiach, m.in. po
pozostawieniu pułkownika Le bie -
diewa , który wpadł do głębokiego
rowu, dotarli do wsi Mątwice, gdzie
napotkali wojska rosyjskie, z którymi
przekroczyli granicę w okolicy wsi
Zaręby. Byli bezpieczni. Lebiediew
też dotarł w bezpieczne miejsce po
kilku godzinach dzięki pomocy pols-
kich chłopów. To pułkownik Lie -
biediew, szef informacji 2 Armii,
jako pierwszy wysłał meldunek, w
którym informował o samobójczej
śmierci gen. Samsonowa. Nieco
później generał Postowski pot -
wierdził meldunek gen. Lie biediewa
o zagładzie 2 Armii i samobójczej
śmierci gen. Samsonowa.

Generał Postowski jest autorem
trzech relacji o okolicznościach
śmierci gen. Samsonowa – każda z
nich jest inna. Kolejna relacja
pochodzi od pułkownika Wiałowa,
którą spisał Aleksander Noskow.
Relacja ta została wzbogacona
wspomnieniami ordynansa Kupczika.

Profesor Tadeusz Gelewski jako
jeden z niewielu historyków już w
1997 roku udowodnił, że Sam-
sonow nie popełnił samobójstwa, a
zmarł śmiercią naturalną wskutek
przewlekłej choroby, potwornego
wycieńczenia organizmu przeżycia-
mi ostatnich dni oraz stresem spo -
wo dowanym klęską carskiej armii.
Jego oficerowie sztabowi ze strachu
przed możliwą karą rozpowszechnili
plotkę o samobójstwie swojego do -
wódcy, którego pozostawili na past-
wę losu, aby tchórzliwie ratować
swoje życie. Taką wersję przyjęło też
naczelne dowództwo carskiej armii
jako najbardziej honorowe.

Opracowano na podstawie książ-
ki: Gebel Maciej, Generał Sam-
sonow. Stuletnie kłamstwo, Warsza-
wa 2015.

Bogumił Kuźniewski
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Poniżej przedstawiamy(w porządku alfabetycznym) zestawienie raba-

tów i ulg oferowanych przez poszczególne firmy: 

Firma Usługowo - Handlowa  Marcin Gosik  
   - 30% rabatu na wszystko z wyjątkiem alkoholi w każdy
wtorek
FHU MAX GRZEGORZ POKRZYWNICKI

ul. Jana Pawła II 8/2 - 10 % rabatu na cały asortyment,

FRYZJER DAMSKO-MĘSKI "JOWITA" MAREK MAŚLANIK

ul. Świerczewskiego 13/1 - 5 % rabatu na strzyżenie w poniedziałek,

"GOLIBRODA" RAFAŁ BRYL FRYZJER MĘSKI

ul. Wąska 15 - 20 % rabatu na wszystkie usługi,

HURT DETAL ARTYKUŁY SPOŻYWCZO-PRZEMYSŁOWE

STANISŁAW SŁODOWNIK

ul. Warszawska 6 - 5 % rabatu na wszystkie artykuły. z wyłączeniem

artykułów alkoholowych, objętych promocjami i niskomarżowych,

"KUŹNIA FORMY "RAFAŁ KUŹNIEWSKI

ul. Świerczewskiego 37 - 10 złotych rabatu na każdy wybrany zabieg

we wtorki i czwartki ,

KWIACIARNIA "KAMELIA" GENOFEWA CICHOCKA

ul. Zamkowa 3 - 5 % rabatu na wszystko, 

"OKULARNIA" SALON OPTYCZNY MAGDALENA BORZEWSKA

ul. Mrongowiusza 24 - 15 % rabatu na wykonanie okularów (oprawa

+ szkła),

SERWIS OGUMIENIA "DOMINIK" AGNIESZKA KOWALCZYK

ul. Mrongowiusza 41- 5 % rabatu na usługi świadczone przez serwis ,

SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA "NEGOCJATOR"  - PIJALNIA ZIÓŁ 

ul. Leśna 23 (skansen W Olsztynku - chata Litewska) - 20 % rabatu na

cały asortyment,

SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA "TRADYCJA SMAKÓW"

ul. Sienkiewicza 26 - 5 % rabatu na usługi gastronomiczne,

STACJA PALIW KAZIMIERZ GĄSIOROWSKI

ul. Jagiełły 5B

- 1  % rabatu na zakup paliwa

- 5 % rabatu na zakup oleju

- 10 % rabatu na części,

STUDIO KOSMETYCZNE "URODA" - AGATA WILCZEK

ul. Szkolna 16/36 - 10 % rabatu na zabiegi we środę,

ZAKŁAD CUKIERNICZY "JAGODZIANKA" EMILIA WITOWICZ

ul. Mrongowiusza 4 - 10 % rabatu na wszystkie wybory cukiernicze

we wtorki,

ZAKŁAD USŁUGOWO - HANDLOWY WALDEMAR MIKITIUK

ul. Krótka 2 - 3-5 % rabatu na sprzęt RTV-AGD

10 % rabatu na usługi RTV i IT.

Wszelkie pytania i uwagi dotyczące działania programu Karta Seniora

można kierować do głównego organizatora programu radnego Jerzego

Głowacza tel. 660 477 108

Zapraszamy też bardzo serdecznie do współpracy inne

podmioty gospodarcze z terenu naszej gminy zainteresowa-

ne udziałem w programie Karta Seniora.

Artykuł sponsorowany 
przez Zarząd-Miejsko Gminny PSL

Karta Seniora Gminy Olsztynek

Serdecznie zapraszamy seniorów do korzystania z Karty Seniora Gminy Olsztynek. Co trzeba zrobić
aby ją otrzymać? To bardzo proste!!! Masz ukończony 65 rok życia? Weź swój dowód osobisty i udaj
się do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Olsztynku. 

Na miejscu wypełnisz prosty wniosek i od ręki otrzymasz

Kartę Seniora. Z Kartą w wybranych placówkach hand-

lowych i usługowych otrzymasz rabat przy zakupie towarów

i usług. To takie PROSTE!!! ZAPRASZAMY! !!!

150 Karta Seniora 
Karta Seniora Gminy Olsztynek z numerem 150 wręczo -

na szczęśliwy posiadacz wraz z kartą otrzymał bony
towarowe od partnerów programu.
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- Cieszę się, że Jan Paweł II jest
obecny w życiu Olsztynka. Budu-
jąca jest pamięć mieszkańców
tego miasta - mówił kard. Sta -
nisław Dziwisz.

Ta niedziela zapisze się w his-
torii Olsztynka. Na placu św. Pio-
tra zebrał się tłum mieszkańców
miasteczka. Przyszli, by pod prze-
wodnictwem kard. Stanisława Dzi-
wisza uczestniczyć w Eucharystii,
podczas której świadek świętości
Jana Pawła II wspominał Ojca
Świętego.

- Była to nostalgiczna wę drów -
ka po życiu papieża, wspomnienie
jego przesłania i związku z na -
szym miastem - mówi Anna,
miesz kanka Olsztynka.

Uroczystość była okazją do
dzię kczynienia za dar życia Jana
Pawła II oraz za dar ustanowienia
św. Piotra za patrona u Boga mia -
sta Olsztynek, co zostało po t wier -
dzone przez Kongregację Kultu
Bożego i Sakramentów.

- Św. Piotr był umieszczony
przed wiekami w herbie miasta.
Świadczą o tym odnalezione śred -
nio wieczne pieczęcie. Po wiekach
nasze miasto pozostało również w
pamięci Karola Wojtyły, jako mia -
sto, w którym czekał na pociąg do
Warszawy, by  wyrazić zgodę na
przyjęcie posługi biskupiej, o
czym wspominał w swojej książce
„Wstańcie, chodźmy”. Dziś wita-
my najbliższego współpracowni-
ka, świadka świętości św. Jana
Pawła II.  Kard. Stanisławowi
Dziwi szowi zawdzięczamy również
otrzymanie przed pięciu laty relik-
wii krwi papieża Polaka - mówił
ks. Stanisław Pietkiewicz, pro-
boszcz parafii pw. Najświętszego
Serca Pana Jezusa w Olsztynku.

Kard. Dziwisz również wspomi-
nał pobyt Karola Wojtyły w Olsz-
tynku. - On ukochał tę ziemię.

Stąd wyjechał do Warszawy, do
prymasa Wyszyńskiego, który mu
oznajmił, że został mianowany na
biskupa pomocniczego w Kra -
kowie. Papież często wracał we
wspomnieniach do tej chwili .
Zajechał do prymasa, ten poinfor-
mował go o  nominacji. „Muszę
się zastanowić. Jestem młody,
mam zaledwie 38 lat”,
odpowiedział Wojtyła. A prymas
mu mówi: „Księże, z tego się bard-
zo szybko wychodzi” - opowiadał
kardynał.

Wojtyła przyjął nominację. Po je -
chał do Krakowa. Przedstawił się
abp. Eugeniuszowi Baziakowi.
„Przyjechałem z Warmii. Tam
zostawiłem młodzież. Wracam do
nich”. Arcybiskup na to: „Księże
biskupie, nie wypada”. Wojtyła na
to: „Zostaną bez Mszy św. w nie -
dzielę”.

- Metropolita na to: „Niech
ksiądz jedzie” - wspominał kard.
Dziwisz. -  Jan Paweł II był
następcą św. Piotra. Olsztynek jest
związany z t ym imieniem od
dawna. A teraz św. Piotr jest ofic-
jalnym patronem tego miasta. To
duży przywiej, ale i zobowiązanie
dla mieszkańców, by byli wierni
Kościołowi, a Kościół jest oparty
na skale, czyli na papieżu. Teraz
trzeba zgłębiać tę prawdę, żyć nią,
by sobie uświadomić treść
związaną z patronem miasta i
Janem Pawłem II - mówił kardy-
nał.

O wadze patronatu mówił
także metropolita warmiński abp
Józef Górzyński. - Osoba św. Jana
Pawła II i tradycja św. Piotra łączą
się z sobą. Chciałbym pogratu-
lować włodarzom miasta, że po -
tra fili tak pięknie połączyć te po -
staci. Prosili o patronat potwierd-
zony przez Stolicę Apostolską. A
dziś jest z nami świadek życia

Jana Pawła II. Jesteśmy wdz-
ięczni, że znalazł czas, by odwiedz-
ić naszą archidiecezję - podkreślał
metropolita.

Swojego zadowolenia nie krył
również burmistrz Olsztynka Artur
Wrochna. - Dziś wraz z naszymi
mieszkańcami z uwagą słuchaliś -
my homilii księdza kardynała. To
naprawdę wielkie wyróżnienie dla
Olsztynka i jednocześnie duchowa
strawa, z którą będzie można wró-
cić do domów, zastanowić się.
Czekaliśmy na ten moment od
kilku miesięcy - mówił burmistrz.

Kard. Stanisław Dziwisz w swo-
jej homilii wracał do życia i dzia -
łal ności  św. Jana Pawła II. - Więk-
szość z nas pamięta 16 paź -
dziernika 1978 r. Wybór metro-
polity krakowskiego na Stolicę
Apostolską, był wielkim wydarze-
niem dla Kościoła w Polsce, który
zmagał się z bezbożnym syste-
mem totalitarnym. Pontyf ikat
prze szedł do historii, ale nie skoń -
czyła się jego misja w Kościele i
świecie. W naszej pamięci utrwala
się obraz Bożego człowieka,
giganta wiary, świętego pasterza,
który wprowadził Kościół w trze-
cie tysiąclecie chrześcijaństwa -
mówił kardynał.

Podkreślał, że Karol Wojtyła
zafascynował się w młodości Je zu -
sem Chrystusem. Poszedł za nim
niczym Szymon Piotr i nigdy tej
decyzji nie odwołał. W jego sercu
płonął ogień miłości,  którym
zapalał inne płomienie w Kościele
i świecie. To był jego charyzmat.

- Na tym polegała jego wiel -
kość. Oddał się Chrystusowi do
dyspozycji, a Chrystus posyłał go
do ludzi. Jan Paweł II był czło -
wiekiem głębokiej modlitwy. Niek-
tórzy nazywali go „człowiek modli -
twa”. Był autentycznym mi sty -
kiem. Miłość Jezusa i miłość
człowieka. Cieszę się, że Jan
Paweł II jest obecny w życiu Ol -
sztyn ka. Budująca jest pamięć
mieszkańców tego miasta - mówił
kardynał. A pamięć powinna pro -
wadzić do głębszej zażyłości z
Bogiem, do miłości i służby, czyli
do świętości.

- Wzruszające chwile. Piękne
słowa. Dziś niedziela. Będzie o
czym myśleć. Cieszę się, że
mogłam  uczestniczyć w t ym
wydarzeniu - wyznaje pani Janina,
która uczestniczyła w spotkaniu z
kard. Dziwiszem.

Krzysztof Kozłowski
Gosc.pl

POSŁANIEC WARMIŃSKI

Będzie o czym myśleć

Wszystkim, którzy w tak bolesnych dla nas chwilach dzielili z nami smutek i żal, okazali wiele
serca i życzliwości oraz tak licznie uczestniczyli we mszy świętej i odprowadzeniu  na miejsce

wiecznego spoczynku najukochańszego męża, ojca i dziadka 

śp. Mariana Biedulskiego
Rodzinie, Przyjaciołom, Sąsiadom, Znajomym, Delegacjom z Zakładów Pracy, Zakładowi

Pogrzebowemu "Arka", Zespołowi "Swojska Nutka" za okazaną pomoc, 
współczucie, wieńce, kwiaty, serdeczne "Bóg zapłać".

Cała pogrążona w smutku rodzina jest bardzo wdzięczna za Waszą obecność.

Żona z dziećmi i wnukami.
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Jego celem było promowanie aktywnego

trybu życia dzieci i młodzieży poprzez organi-

zację zajęć sportowych w świetlicy wiejskiej.

Zajęcia sportowe były skierowane do dzieci

i młodzieży do 18 roku życia. Odbywały się raz

w tygodniu. Wszystkie działania organizowała i

koordynowała Ania Draszek. Z projektu sko-

rzystało blisko 30 osób mieszkających w

sołectwie Kunki. To więcej niż pierwotnie

zakładaliśmy! Dotację przeznaczono na zakup

sprzętu oraz strojów sportowych. Dla wielu

uczestników projektu była to jedyna zorgani-

zowana forma zajęć pozalekcyjnych.Warto

zwrócić uwagę, że była to inicjatywa oddolna,

którą wspierałem jedynie w zakresie przygo-

towania i rozliczenia dokumentów. Pod koniec

ubiegłego roku SEN Stowarzyszenie Edukacji

Nieformalnej otrzymało dofinansowanie na

ten projekt z Fundacji Banku Zachodniego

WBK. Inicjatywa została dodatkowo wsparta

ze środków funduszu sołeckiego, Gminnego

Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Prob-

lemów Alkoholowych  na 2017 rok oraz przez

Młodzieżową Radę Miejską w Olsztynku.

Tradycyjnie na zakończenie wręczyliśmy

wszystkim uczestnikom certyfikaty. Tak się

złożyło, ze tego samego dnia młodzież roze-

grała mecz towarzyski w Kunkach. Cieszy to,

że mimo zakończenia projektu młodzież z

sołectwa spędza czas na sportowo. Zresztą nie

jest żadną nowością, że sołectwo Kunki od

kilku lat rozwija przestrzeń do uprawiania

sportu. W świetlicy wiejskiej zgromadziło w

tym czasie sporo sprzętu sportowego. Oby ten

zapał i motywacja utrzymały się jak najdłużej. 

Robert Waraksa

Sport - najlepszy sposób na nudę!

Sport - najlepszy sposób na nudę! Taki tytuł miał projekt dofinansowany ze środków Fundacji Banku Zachodniego
WBK, który odbył się w Kunkach
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Alimenty na dziecko 
Rodzice zobowiązani są do

fi nansowego utrzymywania
dziec ka, które nie jest jeszcze w
stanie samodzielnie się utrzy-
mać. Wyjątek stanowi sytuacja,
gdy dziecko posiada majątek
(np. ze spadku, darowizny),
który wystarcza na pokrycie
kosztów jego utrzymania i
wychowania. Zakres świadczeń
alimentacyjnych zależy od
usprawiedliwionych potrzeb
uprawnionego oraz od
zarobkowych i majątkowych
możliwości zobowiązanego.

Usprawiedliwione
potrzeby dziecka

Są to nie tylko potrzeby zas -
po kojenia minimum egzysten -
cj i  (podstawowe potrzeby
bytowe), lecz także potrzeby
psychiczne i duchowe, w tym
potrzeba zaspokajania zaintere-
sowań i uzdolnień dziecka, ad -
ek watnie do jego możliwości
psychofizycznych i intelektual-
nych. Jest to kwestia indywidu-
lana (np. dziecko przejawia
zdolności muzyczne, a zatem
usprawiedliwioną potrzebą bę -
dzie wydatek na szkołę muzy-
czną albo dodatkowe lekcje gry
na instrumencie; dziecko cierpi
na rzadką chorobę, uspraw-
iedliwione będą zwiększone
wydatki na leki, opiekę medy-
czną).

Zarobkowe i majątkowe
możliwości rodzica

Inaczej status materialny
rodzica, realny do osiągnięcia
przy dołożeniu przez niego
należytej staranności z wyko-
rzystaniem posiadanej wiedzy i
umiejętności oraz zasobów
majątkowych. W praktyce
oznacza to, że sąd określając
możliwości zobowiązanego
rodzica nie bierze pod uwagę
wyłącznie jego zarobków
ujawnionych np. na umowie,
ale ocenia czy dochody osią-
gane przez rodzica są adek-
watne do jego wykształcenia i
doświadczenia oraz wysokości
zarobków, które mógłby
uzyskać w danej społeczności
lokalnej. Dotyczy to w szczegól-
ności rodziców, którzy próbując
obniżyć swoje „możliwości”
przedstawiają w sądzie umowy
na kwoty symboliczne, rejestru-
ją się jako osoby bezrobotne
albo podejmują inne działania
obniżające rzekome ich możli-
wości.  Nawet skromne
dochody rodzica nie zwalniają
go z obowiązku dzielenia się
nimi z dzieckiem. 

500 Plus a alimenty
Przy ustalaniu wysokości ali-

mentów  nie bierze  się pod
uwagę:

- świadczeń z pomocy
społecznej lub funduszu ali-
mentacyjnego, 

- świadczenia i wydatków
związanych z umieszczeniem

dziecka w pieczy zastępczej,
- świadczenia z programu

Rodzina 500 Plus, 
- świadczeń rodzinnych.

Dziecko pełnoletnie 
Osiągnięcie pełnoletności

przez dziecko samo przez się
nie wyłącza obowiązku alimen-
tacyjnego rodziców. Jedyną
miarodajną okolicznością, od
której zależy trwanie bądź
ustanie tego obowiązku, jest to,
czy dziecko może utrzymać się
samodzielnie. Z tej przyczyny w
odniesieniu do dzieci, które
osiągnęły pełnoletność, brać
należy pod uwagę to,
czy wykazują chęć dalszej nauki
oraz czy osobiste zdolności i
cechy charakteru pozwalają na
rzeczywiste kontynuowanie
nauki. 

W przypadku dzieci, które
nie kontynuują nauki rodzice
mogą uchylić się od obowiązku
alimentacyjnego, jeżeli są one
połączone z nadmiernym dla
nich uszczerbkiem lub jeżeli
dziecko nie dokłada starań w
celu samodzielnego utrzymania
się.

Odpowiedzialność
karna

Od 31 maja 2017 r. obow-
iązują nowe przepisy w zakre-
sie przestępstwa niealimentacji.
Wprowadzono dwa t ypy
przestępstwa: w postaci uchyla-
nia się od obowiązku alimenta-
cyjnego oraz spowodowania

niemożności zaspokojenia pod-
stawowych potrzeb życiowych.
W pierwszym przypadku
chodzi o uchylanie się od
obowiązku z jednoczesnym
spowodowaniem zaległości ali-
mentacyjnych na określoną
kwotę (co najmniej 3 świad-
czenia), bądź też uchylanie się
od spełnienia świadczenia
przez określony czas (co najm-
niej 3 miesiące). Typ drugi
wiąże się dodatkowo z naraże-
niem osoby uprawnionej na
niemożność zaspokojenia pod-
stawowych potrzeb
życiowych. Pierwszy typ czynu
zagrożony jest karą do roku
pozbawienia wolności, drugi
do dwóch lat.  Ściganie
przestępstwa odbywa się na
wniosek pokrzywdzonego,
organu pomocy społecznej lub
organu podejmującego działa-
nia wobec dłużnika alimenta-
cyjnego.

Dłużnik alimentacyjny może
uchronić się przed karą wpła-
cając na rzecz uprawnionego
w całości zaległe alimenty, nie
później niż przed upływem 30
dni od dnia pierwszego
przesłuchania w charakterze
podejrzanego.

adwokat 
Aleksandra Kwiat kow ska-

Grajek z Kancelarii 
Adwokackiej w Olsztynku 

Prawnik radzi

ALIMENTY NA DZIECKO – CO TRZEBA WIEDZIEĆ?

W tym artykule chciałabym przybliżyć Państwu informacje z zakresu alimentów. Często alimenty
kojarzą się wyłącznie z kwotą pieniężną uiszczaną co miesiąc na dziecko. Jednakże, jest to o wiele
szersza instytucja, ponieważ możliwa jest alimentacja także byłego małżonka, rodziców, rodzeństwa
lub innych krewnych. Dzisiejsza cześć poświęcona będzie najpopularniejszej alimentacji, czyli
alimentacji dziecka. 

Adwokat
Magdalena Staszewska

Kancelaria Adwokacka w Olsztynku

Ul. Krzywa 6, czynna od pon. do Pt. 

w godzinach 8:30 – 16:30.

Tel. Kom: 794113585

e-mail: kancelaria.mstaszewska@gmail.com
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Wielkie szaleństwo w
parku rozrywki

6 lipca zorganizowaliśmy dla
dzieci wyjazd do Parku Rozrywki
Aktywnej BARTBO w Butrynach.
Zabawę za czę l iśmy od parku
linowego. Następnie dzieci szalały
na placu zabaw z dmuchańcami i
huśtawkami. 

Zadanie miało na celu wyrabi-
anie w dzieciach nawyku akty -
wnego spędzania czasu na świe -
żym powietrzu. Park rozrywki
Bartbo to miejsce bezpieczne i
spec jalnie do tego przygotowane,
z opieką wyszkolonych animato -
rów i instruktorów.

Wyjazd został dofinansowany z
Gminnego Programu Profilaktyki
i  Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych dla Miasta i Gminy
Olsztynek na rok 2017.

Po co nam przyjaciele?
Tytułowe pytanie to nazwa

zajęć, które zorganizowała w wa -
kac je biblioteka. 10 lipca warsz-
taty z dziećmi przeprowadziła
Pani Barbara Krzemińska - psy-
cholog, psychoterapeuta.  "Po co
nam przyjaciele?”. Prace można
obejrzeć w oddziale dla dzieci olsz-
tyneckiej biblioteki. 

Warsztaty dofinansowane były
z Gminnego Programu Profilakty-
ki i Rozwiązywania Problemów

Alkoholowych dla Miasta i Gminy
Olsztynek na rok 2017

W zdrowym ciele 
zdrowy duch !

Tegorocznym tematem wakacji
z biblioteką był zdrowy styl życia
oraz aktywność fizyczna. W zajęci-
ach pn. „W zdrowym ciele zdrowy
duch” wzięło udział 26 dzieci w
wieku od 5 do 10 lat.

Zdrowy styl życia propagowal-
iśmy poprzez różne formy zajęć i
zabaw. Były prezentacje multime-
dialne, gry edukacyjne, warsztaty
plastyczne i manualne oraz gry i
zabawy ruchowe. 

Często wychodziliśmy na spac-
ery i place zabaw. Odwiedziliśmy
stadion Miejskiego Klubu Spor to -
wego „Olimpii” Olsztynek, gdzie
trener Rafał Argalski opowiedział
o klubie i przeprowadził z nami
trening. Byliśmy też w Warsztat-
ach Terapii Zajęciowej w Olsz-
tynku, gdzie dzieci pod okiem
Pani Ewy Danilewicz robiły pysz -
ne kanapki i zdrową sałatkę z
kapusty. Tajniki uprawy zdrowych
warzyw i owoców poznawaliśmy
w Gospodarstwie Ogrodniczym
Haratym w Olsztynku. Na pro-
fesjonalne zajęcia jogi dla naj -
młod szych zaprosiła nas do
Miejskiego Domu Kultury w Olsz-
tynku instruktorka fitness - Pani
Agnieszka Jaruszewicz. 

Wakacyjną przygodę ze zdro -

wiem zakończyliśmy tradycyjnym
balem i wyjściem na… lody.

Serdecznie dziękujemy wszys-
tkim, którzy pomogli nam w reali -
zacji wakacyjnych zajęć dla dzieci.
Szczególne podziękowania skła da -
my firmie TYMBARK - MWS SP.
Z O.O. SP.K Oddział Olsztynek za
ufundowanie soków oraz Kołu
Łowieckiemu "Jeleń" nr 52 w
Olsztynie za ufundowanie dzie -
ciom kamizelek od blas ko wych. 

Zadanie pt. „W zdrowym ciele
zdrowy duch” dofinansowane
było z Gminnego Programu Profi-
laktyki i Rozwiązywania Prob-
lemów Alkoholowych dla Miasta i
Gminy Olsztynek na rok 2017.  

Fotorelacja na facebook’owym
profilu biblioteki.
Zapraszamy do biblioteki

Od września rozpoczynają się
nasze stałe zajęcia dla dzieci.
Informacje i zapisy w Oddziale dla
Dzieci Miejskiej Biblioteki Pub-
licznej w Olsztynku (ul. Ratusz 1,

tel. 89 519 27 12). Zapraszamy !   

"Czytanie - bajanie"

Podczas spotkań czytamy bajki

i baśnie dla dzieci, prowadzimy

zajęcia plastyczne i manualne, a

wszystko oczywiście w formie

zabawy. Spotkania w każdy

poniedziałek i czwartek od godz.

15.30 w oddziale dla dzieci.

"Klub Malucha"

Miejsce, w którym dzieci mają

okazję do przebywania z

rówieśnikami i przygotowania się

do pobytu w przedszkolu, a także,

a może przede wszystkim, do

wspaniałej zabawy.

Do klubu zapisujemy dzieci w

wieku do 3 lat wraz z osobą

dorosłą (rodzic, babcia, dziadek,

opiekunka), która zechce z dzieck-

iem przychodzić na zajęcia. 

Spotkania w każdą środę od

godz. 10.00 w oddziale dla dzieci.

Mie j  s ka B ib  l io  t e  ka 
Pub l i cz  na  w Ol  sz t yn  ku

NIE TYLKO LEKTURA

Apteka Słoneczna Katarzyna Krygier - Budnicka
Bank Spółdzielczy w Olsztynku

Bogumiła Anna Mikitiuk
Darex Usługi Remontowo - Budowlane  Dariusz Kania

Dariusz Jaszczanin PPHU Garden Flo
ENERGOPOL Szczecin

Europrofil Olsztynek
FHU Małgorzata Gruszczyńska

Firma usługowo - handlowa LEAR Leszek Argalski
Geo-Ekspres Robert Dumka

Grażyna Dobrowolska Apteka
Hurt - Detal Artykuły Spożywczo - Przemysłowe Stanisław Słodownik

Kamelia Genowefa Cichocka
Kwiaciarnia MAK Jolanta Wilkaniec

Kwiatowa Przystań Bartłomiej Gątarz
Miejski Dom Kultury w Olsztynku

Muzeum Budownictwa Ludowego w Olsztynku
Nadleśnictwo Jagiełek

Nadleśnictwo Nowe Ramuki
Nadleśnictwo Olsztynek
Nadleśnictwo Wichrowo

OCTIM Wytwórnia Octu i Musztardy
Restauracja Ratuszowa

Stowarzyszenie "Aktywna  Gmina  z  Olsztynka "
TRAVEL S.C. Anna Kobus i Ryszard Kobus

Tymbark w Olsztynku
Usługi Pogrzebowe Arka Olsztynek

WALDI AUTO - Waldemar Młodkowski
Zakład Fotograficzny Studio R

Zakład Gospodarki Komunalnej w Olsztynku
ZS im. KC Mrongowiusza w Olsztynku

Jacek Drelich

DYREKTOR, GRONO PEDAGOGICZNE, UCZNIOWIE I RODZICE SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 
IM. ROTMISTRZA WITOLDA PILECKIEGO W OLSZTYNKU

SERDECZNIE DZIĘKUJĄ ZA OKAZANĄ BEZINTERESOWNĄ POMOC  I  ŻYCZLIWOŚĆ WSZYTKIM NASZYM DOBROCZYŃCOM

Dzięki Państwa ofiarności mogliśmy godnie przygotować uroczystość nadania naszej szkole imienia i  serdecznie przyjąć wszystkich  gości.
Obdarowany może nie tylko podziękować ale też zapewnić o życzliwej pamięci.

„Człowiek jest Wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to, kim jest; nie przez to, co ma, lecz przez to, czym się dzieli z innymi.”
Jan Paweł II
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autor 
Czesław 

Kazimierz 
Bandzwołek

NA WESOŁO

LOGIKA
Logikę przykładu śmiem nadmienić

Że każdy mężczyzna powinien się żenić
I niech się przekona, czy  zdaniem jego

Dorósł on do związku małżeńskiego
Czy wbrew swoim racjom, które preferuje

Kaprysom partnerki swojej ustępuje
Jak biel tytanowa, choć racja jest jego
Lepiej jej ustąpić dla spokoju świętego

Subtelność kobiety dziwnie jest stworzona
Da się ją namówić, lecz się nie przekona

GMINNE WIEŚCI
Pacjenta chorego doktor diagnozuje
Do różnych specjalistów go kieruje

Pacjent zdziwiony mówi- panie doktorze
Pan osobiście leczyć mnie nie może?

Bowiem, jak niosą gminne wieści
Jest pan doktorem od siedmiu boleści

KRYM
Pani się pyta na lekcji geografii

Gdzie leży Krym, kto wskazać potrafi
Jasiu odpowiada, że nie ma wątpliwości

Krym leży na ciastkach w dużej ilości

WNIOSKI
Po nocy poślubnej konwersacja -  śniadanie

Nie byłem pierwszy, przyznasz kochanie
Ona uwagę mu też proroczą wnosi
Nie jesteś ostatni – na to się zanosi

BEZ REFLEKSU
Na ołtarzu Amora jak tornado szalał
Nagle jak w baterii, wigor jego zmalał
Morał sugeruje nam się bez wątpienia
Z takiego powodu facetów się zmienia

MIGRACJA
Tego, co wyjechał na zachód do pracy

Podobno nazywają „westmanem” Polacy
Natomiast „ostmanem” nazywają tego

Co pracować pojechał do państwa wschodniego
Na krajowym rynku ci co pozostali

Z żalem „tumanami” sami się nazwali
Życie jak fortuna cyklicznie się toczy
Pesymistom nagle otwarły się oczy

Perspektywa w kraju widać się klaruje
Co drugi emigrant powrót sugeruje

Gospodarcze treny, koniunktura wraca
Kadrowy jest problem, wszędzie czeka praca

I co najważniejsze, bezpiecznie żyjemy
Nieproszonych gości nie tolerujemy

1 września 2017 roku wchodzi w życie reforma oświaty. Jak wiadomo, dotychczasowy system
będzie stopniowo przekształcany. Likwidacja gimnazjów, powrót 8-letniej szkoły podstawowej, 4-
letniego liceum i 5-letniego technikum to najważniejsze punkty reformy szkolnictwa wprowadzone-
go przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Finalnie będzie obejmować: 8-letnią szkołę podsta-
wową, 4-letnie liceum, 5-letnie technikum, 3-letnią szkołę branżową I stopnia, 2-letnią szkołę bran-
żową II stopnia, 3-letnią szkołę specjalną przysposabiającą do pracy i szkołę policealną.

Wygaszanie gimnazjów rozpoczęło się już
wiosną, kiedy to nie przeprowadzono rekru-
tacji do I klas.  Uczniowie, którzy skończyli w
czerwcu VI klasę szkoły podstawowej, we
wrześniu, zamiast rozpocząć naukę w gim-
nazjum, pójdą do VII klasy szkoły podsta-
wowej. Rok później rozpoczną naukę w klasie
VIII, którą zakończy egzamin ósmoklasisty.

W VII klasie szkoły podstawowej wraz z
nimi będą się uczyć uczniowie, którzy w roku
szkolnym 2016/2017 nie otrzymali promocji
do II klasy gimnazjum. MEN dane o liczbie
tych uczniów, pozna dopiero wiosną, kiedy
spłyną informacje do Systemu Informacji
Oświatowej.

Początek nowego roku szkolnego to także
zmiany w polskich przedszkolach. Od 1 wrześ-
nia prawo do wychowania przedszkolnego
otrzymają dzieci w wieku 3 lat. Oznacza to, że
samorząd musi zapewnić możliwość korzysta-
nia z wychowania przedszkolnego, lecz
niekoniecznie w placówce wybranej przez
rodziców. Kilka lat temu prawo to przyznano
dzieciom starszym: 4-, 5- i 6-letnim. Nowością
jest również to, że rodzice 6-latków będą zwol-
nieni  z wnoszenia opłat za pobyt dziecka w
placówce przedszkolnej- będą opłacać jedynie
wyżywienie. 

Warto dodać, że w roku szkolnym
2017/2018 będzie kontynuowany program
bezpłatnych podręczników. Należące do
szkoły książki, kupowane z budżetu państwa ,
będą użyczane uczniom. Podręczniki mają
służyć co najmniej trzem rocznikom.

Od września dotacja na podręczniki przyz-
nawana będzie również uczniom klasy IV,
którzy będą uczyć się według nowej podstawy
programowej. Dotacja przypadająca na ucz-
nia to 140 złotych na podręczniki lub materi-
ały edukacyjne oraz 25 złotych na materiały
ćwiczeniowe. Takie same kwoty będą
przysługiwać na zakup podręczników w
klasach VI szkoły podstawowej w roku szkol-
nym 2017/2018.

MEN na swojej stronie zamieszcza wiele
artykułów, które mają być pomocne rodzi-
com,których dzieci będą objęte zmianami w
szkolnictwie, zachęcając jednocześnie rodz-
iców do zapoznawania się ze statutami szkół
swoich dzieci, z wewnątrzszkolnym systemem
oceniania i programami realizowanymi przez
szkołę. W razie pytań lub wątpliwości dyrek-
torzy szkół i nauczyciele służą pomocą.

Nie da się ukryć, że zmiany będą bardzo
duże i dotkną uczniów w każdym wieku, ich
rodziców oraz, oczywiście, nauczycieli.

Wrzesień początkiem rewolucji w edukacji
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SKANSEN PEŁEN ŻYCIA
W Muzeum Budownictwa Ludowego - Parku Etnograficznym w Olsztynku, naszej małej warmińsko-mazurskiej wsi, 16 lipca 2017 r.

otwarta została nowa zagroda, w skład której wchodzą pochodzące z połowy XIX wieku, oryginalna chałupa i kopia budynku gospodar-
czego ze wsi Królewo (gm. Morąg). Chałupa zaplanowana jest głównie do celów edukacyjnych, stąd wyposażenie w instalację centralne-
go ogrzewania i ubikację. Budynek gospodarczy przeznaczono na toalety dla turystów. Inwestycja została sfinansowana przez samorząd
województwa warmińsko-mazurskiego.

Dyrektor muzeum, Ewa
Wrochna, odczytała dokument
założycielski, czyli tzw. akt erek-
cyjny, zawierający informacje na
temat historii budowy obiektów.
Pismo, zgodnie z tradycją
rzemieślniczą, zawinięto następ-
nie w prasę codzienną oraz
umieszczono w mie dzia nej tubie,
do której włożono wybrane
wcześniej pamiątki codzienności -
monety oraz zdjęcia chałupy.
Tuba została wmu rowana w
ścianę podcieniową budynku.
Opisany zwyczaj praktykowany
był, i dalej jest, przy wznoszeniu
większych obiektów, jak kościoły
czy jednostki użyteczności pub-
licznej. Zwykle czyni się to na
początku budowy, podczas stawia-
nia fundamentów. Po odczytaniu
dokumentu założycielskiego
osobom zwią zanym z budową
przekazano pamiątki w postaci
laleczek w strojach warmińskich. 

Dawniej na Warmii z okazji
zasiedlin, czyli zamieszkania w
nowym domu, nieodzownie
zwracano się do księdza z prośbą
o poświęcenie budynku. Chcąc
złożyć ukłon dawnym zwyczajom,
przywitaliśmy zabytkowy obiekt
zgodnie z tradycją. Chałupę poś -
więcił proboszcz parafii p.w. Bł.
Anieli Salawy w Olsztynku.

Na zakończenie nastąpiły sym-
boliczne zasiedliny (in. osiedliny).
Pracownicy muzeum przedstawili
zwyczaje towarzyszące dawniej
zasiedlaniu nowego domu na
Warmii i Mazurach.

Niegdyś uważano, że dom jest
ożywiony jak człowiek czy odra -
dzająca się cyklicznie przyroda.
Wierzono więc, że nową chałupę
należało tym życiem napełnić.
Uważano, że poprzez ofiarę ze
zwie rzęcia możliwe było tchnięcie
życia we wznoszony dom, dlatego
zabite zwierzę zakopywano w cza-
sie budowy pod fundamentem.
Dzięki tej ofierze bytowanie miało
rozwijać się pomyślnie, natomiast
nieprzestrzeganie tego zwyczaju

doprowadzić do szybkiej śmierci
kogoś z mieszkańców. W
późniejszych czasach, w zależnoś-
ci od lokalnych praktyk, w celu
zapewnienia sobie przychylności
losu pod próg podkładano już
tylko głowę zwierzęcia lub poświę-
cony obrazek , Biblię czy
pieniądze, natomiast dla ochrony
przed piorunami ka wa łek stali.

Ludność na Warmii i Mazurach
wierzyła, że pierwsze oficjalne
wejście mieszkańców do nowo
wybudowanego domu musiało
zostać poprzedzone swoistym
obrządkiem ochronnym. Uwa -
żano, że śmierć domaga się ofia -
ry, a ten kto jako pierwszy prze -
kroczy próg chałupy będzie jej
zdobyczą. Z tego powodu, w
zależności od lokalnych wierzeń,

zapobiegano złemu losowi na
różne sposoby. Wejście do sieni
poprzedzano wrzuceniem do niej
psa lub kota, bądź obchodzono
pomieszczenia z zabit ym już
zwierzęciem, np. kurą. Zgodnie z
innymi  lokalnymi przekonaniami,
negatywne siły w nowej
przestrzeni oswajała gospodyni
jako strażniczka domowego og -

niska. Wcho dząc jako pierwsza,
rzucała przed siebie miotłę z izby
do izby, co należało rozumieć jako
odpędzanie złych mocy i życzenie
czy wręcz ślubowanie dbania o
zachowanie schludności w domu -
miotła w tym wypadku symboli-
zowała czystość i ład, jake miały
pa nować w domu. Gdy pani
domu zakończyła już swój magicz -
ny rytuał, do chałupy mogli wejść

pozostali członkowie rodziny i
sąsiedzi.

Przestrzegano, aby do domu
jako pierwsi weszli sami gospo-
darze. Najpierw wnoszono symbol
domowego ogniska - stół, na któ rym
kładziono bochenek chleba, aby
go nigdy nie zabrakło. Przynos-
zono również pierwszy w nowym
domu poczęstunek oraz pie -
niądze, które - podobnie jak chleb,
symbolizowały szczęście, bogact-
wo i pomyślność. Ważnymi atry -
butami osiedlin były też krzyż i
święte obrazy, strzegące domown-
ików od złego. Rodzina po wstęp-
nych oględzinach podchodziła do
stołu i odmawiała modlitwę. 

Nowo zbudowany dom zabez-
pieczano przed klęskami ży wio -
łowymi, np. przed po żarem, m.in.
ziołami święconymi w dniu Wnie -
bowzięcia Najświętszej Maryi
Panny, które zatykano za strzechę
lub zawieszano przy drzwiach.
Znaleziona podkowa, przybita
gwoź dziem do progu, przynosiła
szczęście, a podłożona pod próg
żaba czy inny gad nieszczęście, był
to sposób aby rozprawić się z
nieprzyjacielem.

Oby się w chałupie ze wsi
Królewo wszystkim gospodarzom
i gościom powodziło!

Maria Dembińska

Zasiedliny w chałupie ze wsi Królewo
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5.08. – Olsztynecki Turniej Siatkówki Plażowej o Puchar Dyrekto-
ra MDK – Po raz VI zorganizowaliśmy dzień pod znakiem siatkówki
plażowej. Do naszego miasta przybyło 15 drużyn z województwa
warmińsko mazurskiego. Warsztaty prowadzone były w ramach pro-
jektu antyalkoholowego przy współpracy z MOPS w Olsztynku.

- Nasz zespół Szarlotka zaprezentował się przed publicznością w
Dywitach.

12.08. – Na festyn rodzinny w Gryźlinach przygotowaliśmy pro-
gram „Na Dzikim Zachodzie” 

15.08. – W Muzeum Budownictwa Ludowego w Olsztynku miało
miejsce tradycyjne Święto Ziół. Byliśmy odpowiedzialni za technikę
sceniczną.

20.08. – Wielkie wydarzenie w naszym mieście. XIII Wojewódzki
Dzień Pszczelarza w Olsztynku. Więcej informacji we wkładce dołąc-
zonej do numeru.

21-25.08. – W tych dniach w MDK odbywały się wakacyjne zaję-
cia artystyczne. Dzieci, które nas odwiedziły mogły rozwijać swoje
talenty plastyczne, taneczne, filmowe, perkusyjne i wokalne. Zajęcia
prowadzone były w ramach projektu antyalkoholowego przy
współpracy z MOPS w Olsztynku.

22-23.08. – Gratka dla wszystkich fanów sportu i dobrego kina
jednocześnie. Na ekranie Kina Grunwald można było oglądać filmy
o sportowych fenomenach takich jak Usain Bolt czy Mamed Khali-
dov. To i więcej było do zobaczenia podczas  Festiwalu Filmów
Sportowych „Letnia Sztafeta”

23.08. – „A u nas na wsi” – taką nazwę nosiło spotkanie kuli-
narne zorganizowane w Mierkach. Obok Rady Sołeckiej i Koła
Gospodyń Wiejskich z Mierek – byliśmy jego współorganizatorem.

26.08. – „Pożegnanie wakacji” – Zakończyliśmy, wspólnie ze
wszystkimi uczestnikami, wakacje artystyczne. Dzieci zaprezen-
towały nabyte umiejętności i otrzymały certyfikaty uczestnictwa.
Wieczór uświetnił koncert Polskiego Zespołu Pieśni i Tańca „Trocze-
nie” z Litwy. Impreza zakończyła się „dyskoteką pod gwiazdami”

1.09. -  Na Cmentarzu Ofiar Faszyzmu w Sudwie obchodziliśmy
78 rocznicę wybuchu II Wojny Światowej. MDK zapewnił część
artystyczną i nagłośnienie.

2.09. – Gminne Dożynki w Mierkach. Na tej najważniejszej we
wsi, imprezie pokazały się również nasze zespoły – „Śparogi” i
„Szarlotka. Gościem specjalnym był Zespół Pieśni i Tańca „Perła
Warmii” z Lidzbarka Warmińskiego.

- Kolejny wakacyjny koncert „Szarlotki”. Tym razem na Dniach
Zatorza w Olsztynie.

3.09. – Przed olsztyneckim Ratuszem, na Placu Św. Piotra mszę
św. odprawił ks. kardynał Stanisław Dziwisz.

8.09. – Na deskach sceny Kinia Grunwald zagrał zespół „Cary-
na” z Łodzi. Zarówno program (m. in. ballady Okudżawy, Nohavicy)
jak i wykonanie zdecydowanie podobały się publiczności.

9.09. – Z konkursami i programem artystycznym zawitaliśmy na
pikniku rodzinnym w Nadrowie.

11.09. – Nadanie imienia Rotmistrza Witolda Pileckiego Szkole
Podstawowej nr 2 w Olsztynku. Zapewnialiśmy obsługę techniczną
tego wydarzenia.

Wkrótce: 

22.10. – Sala koncertowa gimnazjum. Koncert znakomitej
„Warszawskiej Orkiestry Sentymentalnej”. W programie m.in. muzy-
ka przedwojenna. Bilety do nabycia w MDK.

Więcej informacji na www.mdkolsztynek.pl i na facebookowym
fanpage’u.

Kronika MDK-u



Plaża nad jeziorem 
tylko dla golasów

Banalny bląd podczas przygo-
towania projektu zagospodarowa-
nia plaży miejskiej nad  Jeziorem
Jemiołowskim sprawił, że władze
miasta stanęły przed poważnym
problemem. W przesłanym do Unii
Europejskiej wniosku znalazł się
zapis, który sprawił, że miejsce to
nie będzie ogólnodostępne. Jeden z
urzęd ników wpisał bowiem, że
plaża będzie przeznaczona dla nu -
dystów, czyli osób odpoczywających
bez ubrania. Miała być to plaża dla
turystów, ale przez pomyłkę znalazł
się tam zapis dla "naturystów". Było
to ewidentne przeoczenie. Projekt
został jednak zatwierdzony i teraz
nie ma już możliwości zmiany tej
koncepcji – mówi Remigiusz Go ła -
siński, szef referatu inwestycji urzę-
du gminy.

Oznacza to, że na nową plażę
będą wpuszczane jedynie osoby bez
ubrania. Przeciwko inwestycji już
zaprotestowała rada parafialna oraz
dyrekcja jednej ze szkół. 

Urzędnicy przekonują jednak, że
lepiej nie wycofywać się w tym
momencie z tego przedsięwzięcia. -
Chcąc pozyskać dotację unijną w
wyskości 8 mln zł musimy zrobić
pla żę dla naturystów. Inaczej pie -
niądze przepadną. Jednak już po
okresie 5 lat tzw. trwałości projektu
będzie ona mogła być udostęp-
niona osobom korzystającym także
ze strojów kąpielowych. Sądzę więc,
że jest to opłacalne – mówi Re mig iusz
Gołasiński.

Wielkim zwolennikiem plaży dla
nudystów jest Alfons Chałupiec. -
Takiej plaży na Mazurach bra -
kowało i dzięki niej Olsztynek ma
szansę stać się miejscem znanym
nie tylko w kraju. Moi znajomi ze
Szwecji oraz Niemiec już dopytują
się o to, kiedy będą mogli tutaj przy-
jechać i zrzucić z siebie ubranie.

Władze miasta zastanawiają się
natomiast jak ma wyglądać ewen -
tual na ceremonia otwarcia nowego

kompleksu wypoczynkowego na
plaży. - Przecinanie wstęgi w stroju
Adama byłoby dość dyskusyjne.
Także poświęcenie obiektu będzie
w tym przypadku bardzo utrud-
nione. Być może uroczystość od -
będzie się w nocy i przy braku oświ-
etlenia – mówi Aldona Paluch,
rzeczniczka burmistrza miasta.

Antyglobaliści atakują
miasto

Niezadowolona z rozwoju wiel -
ko powierzchniowego handlu w
Olsztynku grupa przedstawiła nie -
dawno władzom miasta swoje żąda-
nia. Niezidentyfikowani osobnicy
określający się jako "Rewolucyjna
Armia Miejska" oczekują, że władze
doprowadzą do zamknięcia wszyst-
kich sklepów o powierzchni po -
wyżej 100 metrów kwadrato wych.
Zagrozili przy tym, że w innym
wypadku miastu grożą po waż ne
konsekwencje. 

Żeby nie rzucać czczych po gró -
żek, już na początek bojówkarze
przyznali się do podpalenia i znisz -
czenia jednego z budynków, w wy -
ni ku czego zatarasowane zostało
doj ście oraz dojazd do hipermark e -
tów przy ul. Mrongowiusza. Spraw-
cy grożą, że wkrótce powstaną
kolej ne zapory i barykady blokujące
dojazd do supermarketów. "Wielki
handlel rozbija tkankę spoleczną i
zagraża lo kal nym więziom między-
ludzkim. Nie wolno nam pozwolić
na to, by potężne sklepy niszczyły
dotychczasowy styl życia" – czytamy
w odez wie antyglobalisótw.

Władze miasta uważają, że mają
do czynienia z grupą anarchisty-
czno-terrorystyczną. Już zawiadomi-
ly odpowiednie służby i nie za mie -
rzają ulegać anarchistom.

Historyczny pomysł 
jednej z radnych

Jedna z olsztyneckich radnych
przestawiła pomysł powiększenia
skansenu o część poświęconą wa -

run kom życia w PRL. Miałby to być
tzw. skansen miejski, w jednym z
budynków leżących w pobliżu cen-
trum miasta. - Akurat tak się składa,
że dobrze pamiętam tamte czasy, a
w mieszkaniu mam dużo przed-
miotów z epoki. Sama w niej się
wychowalam, dlatego na początek
chciałabym przekazać mój lokal
jako dar na rzecz skansenu. Roz-
mawiałam też z sąsiadką. Ona
również gotowa jest użyczyć swo-
jego mieszkania na poczet rozbu-
dowy przyszłej placówki.

Oddział skansenu miałby w
wyposażeniu takie przedmioty jak
ów czesny radioodbiornik, odkurza-
cz, a nawet telewizor. - Mam też
maszynę na której pisałam wy stą -

pie nia do Komitetu Wojewódzkiego
oraz bilioteczkę z zaangażowaną
lite raturą z lat 1968 -1972 –
opowiada radna. 

Na tym jednak nie koniec, bo
gest pomysłodawczyni jest dużo
większy. - Uznałam, że z racji wieku
i jako osoba z epoki, sama powin-
nam oddać się pod opiekę muzeum
i zostać jednym z eksponatów. Bę -
dę mogła oprowadzać przy tym tu -
rys tów i wchodzić w nimi w inter-
akcje. Mogę np zanucić piosenkę,
bądź balladę rewolucyjną – mówi
pomysłodawczyni.

Jeśli  dyrekcja skansenu zat -
wierdzi wniosek, to taka pla cówka
może rozpocząć działalność jeszcze
w tym roku.
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DEZDEZIN FOR MAC JE OL SZTY NEC KIEIN FOR MAC JE OL SZTY NEC KIE

SPRZĘT RTV, SAT, AGD, KOMPUTERY

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

ul. Krótka 2

NAPRAWA

- telewizory

- komputery, laptopy 
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W czym zatem tkwi sekret
mniejszej zachorowalności, szcze -
gólnie na choroby serca  i długo -
wieczności mieszkańców basenu
Morza Śródziemnego? Przede
wszys tkim musimy pamiętać, że to
co nazywamy dietą śródziemno -
morską nie jest jakimś specy-
ficznym  programem dietetycznym,
ale zbiorem nawyków ży wie -
niowych stosowanych od zawsze
przez osoby zamieszkałe w region-
ie śródziemnomorskim. Może
właśnie teraz, kiedy na straganach i
w sklepach półki pełne są świeżych
owoców i warzyw, warto
wprowadzić do naszej kuchni dietę
kolorową, pachnącą, smaczną i
zdrową. Wprawdzie w poszczegól-
nych krajach  potrawy różnią się
od siebie w zależności od kultury,
tła et nic z nego i religii, lecz jest
pewna liczba cech wspólnych dla
nich wszystkich, a mianowicie:

•  wysokie spożywanie produk-
tów zbożowych pełnoziarnistych,
owoców, warzyw, ziemniaków,
fasoli, orzechów, nasion 

•  stosowanie oliwy  do przygo-
towywania potraw

•  umiarkowane spożywanie
ryb i drobiu, a niskie mięsa czer-
wonego

•  umiarkowane spożywanie
serów pełnotłustych i jogurtów

•  umiarkowane picie czer-
wonego wytrawnego wina do
posiłków

•  aktywny styl życia
Podstawą diety śródziemno -

morskiej są produkty zbożowe –
ciemne pieczywo z mąki pełnego
przemiału, grube kasze, płatki
owsiane i żytnie, brązowy ryż i
makaron. Nie może też w niej
zabraknąć obfitujących w przeci-
wutleniacze warzyw i owoców, w
kuchni śródziemnomorskiej  wpraw -
dzie królują pomidory – uważane
za najwartościowsze warzywa zaw-
ierające likopen, silny przeciwutle-
niacz najlepiej przyswajalny z
potraw gotowanych i duszonych
(sosy pomidorowe) i papryka -
skarbnica witamin przeciwutlenia-
jących i flawonidów, które hamują
wiele szkodliwych procesów w

naszym organizmie, ale nie może
w niej zabraknąć też wszystkich
innych dostępnych warzyw i
owoców: marchwi, dyni, kapusty,
szpinaku, cukini, bakłażanów,
moreli czy brzoskwiń. W diecie tej
korzystamy obficie z nasion roślin
strączkowych, oprócz wielu odmi-
an  fasoli przyrządzamy potrawy z
soi, soczewicy i ciecierzycy, którymi
(gotowanymi lub duszonymi) wzbo-
gacamy wszechobecne w diecie
sałatki, lub podajemy je w formie
świetnej pasty do pieczywa. Do
wielu potraw dodajemy także
orzechy i migdały, możemy je także
stosować jako zdrowe przekąski
między posiłkami. W diecie nie uży-
wamy prawie soli, zastępując ją z
powodzeniem bogactwem innych
przypraw oraz tłuszczów zwierzę-
cych, zamiast których stosujemy
oliwę z oliwek, lub w naszych
warunkach olej rzepakowy -
podobny w składzie, a zawierający
dwa razy więcej witaminy E i praw-
ie tyle samo jednonienasyconych
kwasów tłuszczowych co oliwa.
Ponadto, olej rzepakowy zawiera
bardzo dużo cennego kwasu  alfa-
li nolenowego, z tej samej grupy
tłuszczów co wartościowe oleje ryb -
ne  zapobiegające miażdżycy.  W
diecie śródziemnomorskiej znajdu-
jemy, chociaż w  umiarkowanej
ilości, tłuste ryby morskie i drób,
zawsze przygotowywane z dużą
ilością warzyw. Należy także pamię-
tać o tym, że nie jeden z jej skład-
ników, a połączenie wszystkich w
niej występujących może zapewnić
nam długowieczność. Dieta śród -
ziemnomorska jest najlepszym
sposobem żywienia na całe życie,
żeby ją wdrożyć, na naszym stole
nie muszą wcale gościć drogie
greckie czy włoskie potrawy. Dos-
tosowanie jej do naszych warunk-
ów jest tanie i proste. Wystarczy
niewielka zmiana naszych zwycza-
jów żywieniowych, wybór od po wie -
dnich rodzimych produktów,
trochę dobrych przepisów i przede
wszystkim przeświadczenie, że
warto zadbać o własne zdrowie.

Chleb z pesto:
115 g świeżych liści bazylii, 1/2

szkl. oliwy, 2 ząbki czosnku, 3/4
szklanki orzeszków piniowych lub
innych, 20 g startego parmezanu,

1 chleb graham lub inny pełnoziar-
nisty, 4 pokrojone w cienkie plas-
terki pomidory, 250 g sera moz-
zarella w plasterkach.

W blenderze rozdrobnić liście
bazylii z oliwą i czosnkiem. Dodać
orzeszki, parmezan i dokładnie
zmiksować. Pokroić chleb na
kromki, posmarować każdą pesto,
położyć plasterek pomidora i moz-
zarelli. Kanapki ułożyć na blaszce
do pieczenia i zapiekać w temper-
aturze 180st. około 5 minut.

Sałatka z makaronem :
225 g makaronu świderki, 1/2

szkl. oliwy, 1/2  szkl czerwonego
octu winnego, 2 ząbki wyciśniętego
przez praskę czosnku, 1,5 łyżeczki
suszonej bazylii, 1,5 łyżeczki sus-
zonego oregano, 3 szklanki pokro-
jonych w plasterki pieczarek, 15
przepołowionych pomidorków
koktailowych, 3/4 szkl pokruszo -
nego sera feta, 110 g po sie kanych
czarnych oliwek, po 1/4 szkl pes -
tek dyni i słonecznika.

Makaron ugotować al dente.
Wy studzić i wymieszać z resztą
składników. Wstawić na co najm-
niej 2 godziny do lodówki.

Zupa fasolowa:
1 szkl białej fasoli, 1 cebula po -

kro jona w plasterki, 2 marchewki
pokrojone w plasterki, 1 posiekana
łodyga selera naciowego, 400 g
pomidorów bez skórki, 1 łyżka
koncentratu pomidorowego, 1
łyżeczka suszonego oregano, 1
łyżeczka suszonego tymianku, 1/2
szkl oliwy, 3 szkl. wody, 2 łyżki
posiekanej natki , sól i pieprz.

Namoczoną na noc fasolę
opłukać i odsączyć. Wrzucić do
garnka, przykryć wodą, gotować
około 3-5 minut i odcedzić. Wlać 3
szklanki wody, a kiedy się zagotuje
wsypać resztę składników. Go to -
wać około godziny do miękkości
fasoli. Przed podaniem posypać
natką pietruszki.

Soczewica z pomidorami:
1 litr wody, 1 szkl. soczewicy, 3

łyżki oliwy, 1 pokrojona zielona
papryka, 1 posiekana cebula, 2,5
szkl. rozdrobnionych pomidorów,
sól, pieprz.

Wodę zagotować i wsypać
soczewicę. Gotować 20 minut i
odcedzić. Na oliwie podsmażyć
cebulę i paprykę, dodać pomidory,
przyprawić solą i pieprzem. Dodać
soczewicę i na małym ogniu
gotować jeszcze 30 minut, aż
soczewica będzie miękka.

Zrazy z kurczaka:
6 połówek piersi kurczaka, 3/4

szkl. oliwy, 1/4 szkl posiekanego
czosnku, 2 łyżki mielonej szałwi,
450 g cienkich plasterków węd-
zonej szynki, 60 g masła, 1 szkl.
białego wytrawnego wina, 1 łyżecz-
ka mąki ziemniaczanej, sól, pieprz.

Piersi rozbić jak najcieniej tłucz -
kiem. W miseczce wymieszać oliwę
z czosnkiem i  posmarować nią
każdy kawałek mięsa. Posypać so -
lą, pieprzem i szałwią. Przykryć
plasterkiem szynki, zwinąć w
roladę i spiąć wykałaczką. Na dużej
patelni stopić masło i podsmażyć
na nim na rumiano rolady. Wlać
wino i dusić rolady do miękkości.
Jeśli trzeba, zagęścić sos łyżeczką
mąki ziemniaczanej.

Pieczone faszerowane
warzywa:

Sos: 1/2  posiekanej cebuli, 2
łyżki oliwy, 700 g gęstego soku po -
midorowego, 1 łyżeczka cukru, sól
i pieprz.

Warzywa: 1 duża cukinia, 2
papryki żółta i czerwona, 2 nie -
wielkie bakłażany, 1 łyżeczka soli.

Nadzienie: 200 g zmielonej
wołowiny, 6 łyżek startego
parmezanu, 6 łyżek bułki tartej, 1
jajko, 2 łyżki posiekanej natki, par -
mezan do posypania.

W rondlu na oliwie usmażyć
cebulę, dodać sok pomidorowy,
cukier, sól i pieprz. Gotować około
45 minut, jeśli sos jest za gęsty
dodać wody. Warzywa opłukać,
bakłażana i cukinię przekroić
wzdłuż, a z papryk odkroić wierz -
chy. Cukinię i bakłażany wydrążyć,
z papryki usunąć gniazda nasi-
enne. W dużym garnku zagotować
wodę, wrzucić warzywa ,gotować
kilka minut i odsączyć.

W misce wymieszać mięso z
serem, bułką tartą, jajkiem, solą,
piep rzem i natką. Nadzienie
nałożyć do warzyw i docisnąć. Do
naczynia żaroodpornego włożyć
kilka łyżek sosu, na nim ułożyć
rolady i rozprowadzić na nich re -
sztę sosu. Posypać startym
parmezanem i piec w 180 st C
oko ło 30 minut.

DObRE RADY PANi EWY

Najzdrowsza dieta świata –

kolorowa, smaczNa i pachNąca

O diecie śródziemnomorskiej nawet laicy mówią –najzdrowsza
dieta świata. Badania także potwierdziły, że przestrzegający jej
zaleceń żyją dłużej niż przeciętni Europejczycy.
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Roz wią za nia pro si my nad sy łać na kartkach pocztowych do 10 października pod ad re sem re dak cji. Spoś ród pra wid ło wych roz wią zań wy lo su je my
nagrodę - obiad dla 2 osób w Restauracji Ratuszowa . Prawidłowym rozwiązaniem krzyżówki nr 235 było hasło: "Dziwny jest ten świat”, nagrodę wylo-
sował Zdzisław T. z ul Brzozowej 2..

Krzyżówka sponsorowana 
przez restaurację:

KRZYŻÓWKA NR 236
   Poziomo: 1) sprzedaje wapno i

wę giel, 5) przed żeglarzem i ok -
rętem, 9)  z  g łowy,  10)  oddanie
świni, 11) błąd Anglika, 12) w za -
wie szeniu, 13) okolica Renu, 14) ta,
15) królowa pokojówek, 16) gryzie
boksera, 18) porozumienie w Ru -
munii, 19) kawał szmaty, 21) bez
kremu, 23) ma niewielkie oczy,
24) osioł z Pacanowa, 25) cud-
otwórcza, 26) część czasownika,
27) nie święty

Pionowo:  1) większa połowa,
2)  ze  spół  w t rans ie ,  3 )  opa ko -
wan ie  cebu l i ,  4 )  de l egac ja  z
prezentem, 6) przychodzi do skle -
pu, 7) dom na kole, 8) gorszy ga -
tunek, 16) zasłona z pary, 17) na -
pój z rodowodem, 19) ostry pies,
20) jednostka wagi wraku, 22) rze -
zi mieszek w chustce

13.07 Mierki. Kradzież z wła-
maniem do piwnicy. Właściciel
stracił elektronarzędzia o wartoś-
ci 3 tys. zł.

24.07 u.Kolejowa. Zniszczenie
samochodu marki VW Passat
poprzez porysowanie karoserii.
Straty wyniosły 3 tys. zł.

31.07 Jemiołowo. Policja
ujawniła tu, nielegalną oczywiś-
cie, uprawę konopii indyjskich.

Sprawcy przedstawiono zarzuty
karne.

14.08 Makruty. Miała tu
miejsce, nieudana na szczęście
próba kradzieży łodzi motorowej
o wartości 50 tys. zł. Dzięki sku -
tec znej akcji  łódź została
odnaleziona, sprawcy ukryli ją
już w szuwarach jeziora, ale nie
zdążyli wywieźć. 

W omawianym okresie policja
za trzymała 7 osób poszukiwa -
nych,  30 dowodów reje stra  cyj -
nych, 4 prawa jazdy, 10 osóbdo
wy trzeźwienia.

Na podstawiewie danych KP
w Olsztynku
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