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WWeessoołłyycchh  ŚŚwwiiąątt!!

Boże Narodzenie to święto, do którego Polacy są najbardziej przywiązani.
Większość z nas nie wyobraża sobie, że można ten czas spędzić z dala od
najbliższych, od stołu wigilijnego, szopki, choinki i opłatka. Pędzimy czasem przez
pół świata, by w ten jeden dzień w roku być z rodziną, przyjaciółmi i bliskimi sercu.
Wypełnia nas dziecięca radość. W magię świąt wprowadzi nas Jarmark Wigilijny,
na który serdecznie zapraszamy! (program w numerze), 

życząc wszystkim czytelnikom Wesołych Świąt!
red. ALBO
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Uroczystości rozpoczęła Msza
Święta za Ojczyznę w Kościele
Parafialnym pw. Najświętszego
Serca Pana Jezusa koncele-
browana przez ks. dziekana
Stanisława Pietkiewicza.

We mszy świętej udział wzięły
władze gminy - Burmistrz Olsztyn-
ka Artur Wrochna oraz Przewod-
niczący Rady Miejskiej w Olsz-
tynku Andrzej Wojda, radni oraz

dyrektorzy placówek oświatowych,

inst ytucji  i  zakładów pracy z

terenu gminy, a także przedstaw-

iciele pocztów sztandarowych i

f lagowych: Ochotniczej Straży

Pożarnej w Olsztynku, Zespołu

Szkół im. K. C. Mrongowiusza w

Olsztynku, I Liceum Ogólnoksz-

tałcącego im. Jacka Kacz-

marskiego w Olsztynku, Szkoły

Podstawowej nr 1 im. Noblistów
Polskich w Olsztynku, Szkoły Pod-
stawowej nr 2 im. rotmistrza
Witolda Pileckiego w Olsztynku
oraz Szkoły Podstawowej Sto-
warzyszenia Przy jaciół Szkół
Katolickich im św. Jana Pawła II
w Olsztynku. Przed rozpoczęciem
mszy delegacje złożyły wiązanki
kwiatów pod pamiątkowymi tabli-
cami -  Sybiraków i żołnierzy
poległych na wszystkich frontach
oraz jeńców stalagu IB Hohen-
stein. Na zakończenie zespół
„Swoj ska Nutka” zaśpiewał trady-
cyjne polskie pieśni patriotyczne.

Nastépnie odbył się przemarsz
ulicami miasta pod pamiątkowy
obelisk, gdzie władze samorzą-
dowe oraz przedstawiciele wielu
instytucji, policji, strażaków, straży
miejskiej, leśników, szkół oraz
olsztyneckich zakładów pracy i
organizacji pozarządowych złożyły
wieńce i wiązanki kwiatów.

Dzień wcześniej w Szkole Pod-
stawowej nr 1 im. Noblistów Pols-
kich odbyła się uroczysta aka de -
mia, w której uczestniczyli licznie
zgromadzeni mieszkańcy naszej
gminy oraz władze samorządowe.

Na początek okolicznościowe
przemówienie wygłosił burmistrz
Artur Wrochna, i  wspólnie z prze-
wodniczącym rady miejskiej
wręczyli przyznane przez Ministra
Rolnictwa i Rozwoju Wsi pa miąt -
kowe odznaki „Zasłużony dla Rol-
nictwa” wyróżnionym rolnikom z
naszej gminy – Bożenie Kowal-
skiej oraz Ryszardowi Szostkowi.

Część artystyczną rozpoczął
piękny polonez w wykonaniu olsz-
tyneckich przedszkolaków.

Akademię uświetnił występ
Chóru Policji Garnizonu War miń -
sko-Mazurskiego w okolicznoś-
ciowym programie: "Polska - Moja
Ojczyzna. Koncert Pieśni Pat rio tycz -
n ych i Piosenek Woj sko wych.

Gminne obchody 99. rocznicy Odzyskania Niepodległości

11 listopada mieszkańcy miasta i gminy Olsztynek licznie wzięli udział w oficjalnych uroczystościach 99. rocznicy odzyskania niepodle-
głości przez naszą Ojczyznę.

Niecodzienną uroczystość obchodziła mieszkanka naszej gminy,
Pani Janina Marianna Pulkowska. Seniorka rodu świętowała
uroczyście swoje urodziny, a okazja ku temu była bardzo
wyjątkowa, ponieważ Dostojna Jubilatka ukończyła 101 lat!

Ten dzień, to nie tylko wielki zaszczyt dla Jubilatki i wielkie świę-
to, ale również ważne wydarzenie w historii gminy Olsztynek.

Z tej okazji Czcigodna Jubilatka otrzymała mnóstwo życzeń
zdrowia i pomyślności, odwiedził ją też zgodnie z obietnicą daną
przed rokiem, Burmistrz Olsztynka Artur Wrochna, który oprócz
złożonych życzeń wręczył kwiaty oraz upominki.

Serdecznie gratulujemy tak pięknego jubileuszu i życzymy Pani
Janinie dużo zdrowia, cierpliwości w zmaganiu się z wszelkimi
niedogodnościami dnia codziennego oraz jeszcze wielu lat
zasłużonego wypoczynku.

Piękny jubileusz mieszkanki gminy Olsztynek

Po raz szósty mieszkańcy Waplewa obchodzili „Święto pieczonego ziemnia-
ka”. Z tej okazji 21 października Rada Sołecka oraz Ochotnicza Straż Pożarna
w Waplewie zorganizowały festyn.

Dzieci i dorośli chętnie uczestniczyli w konkursach poświęconych ziemni-
akom: w zbieraniu i obieraniu ziemniaków na czas oraz w biegu rodzinnym.
Utalentowani plastycznie wykonywali również rzeźby z ziemniaków i rysowali.
Odbyło się też kilka konkursów wiedzy dla najmłodszych i dorosłych. Konkur-
som towarzyszyło śpiewanie pieśni biesiadnych oraz tańce. Oprawę artysty-
czną przygotowali pracownicy Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Waplewie
przy współpracy mieszkańców sołectwa.Jedną z głównych atrakcji festynu,
szczególnie dla najmłodszych, była możliwość strzelania do celu z pneumaty-
cznej broni krótkiej i długiej.

Dużym powodzeniem cieszyły się pieczone nad ogniskiem placki
kartoflane, ziemniaki z parnika oraz bigos przyrządzony przez Zespół Szkolno-
Przedszkolny w Waplewie.

VI Święto pieczonego ziemniaka w Waplewie
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XV GMINNA INTEGRACYJNA 
OLIMPIADA SPORTOWA

19 października 2017 roku odbyła się XV Gminna Integracyjna
Olimpiada Sportowa. W imprezie wzięły udział  dzieci i młodzież z
klas IV-VII szkół podstawowych, oddziałów gimnazjalnych, szkół
ponadpodstawowych z terenu gminy Olsztynek oraz osoby ze Sto-
warzyszenia Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Olsztynku. Na
zawody przybyli przedstawiciele Urzędu Miasta w Olsztynku, dyrek-
torzy szkół, rodzice i kibice lekkiej atletyki. Uczniowie szkół podsta-
wowych rywalizowali w biegach na 60  i 400 metrów, skoku w dal,
rzucie piłeczką palantową, a klasy siódme w rzucie piłką lekarską.
Oddziały gimnazjalne i szkoły ponadpodstawowe wystąpiły w na stę -
pu jących konkurencjach – dziewczęta: biegi na 100m, 400m, skok
w dal, rzut piłką lekarską, chłopcy: biegi na 100m, 800m, skok w
dal, rzut piłką lekarską.

Projekty planowane do realiza-
cji w gminie Olsztynek to: „Roz -
wój dziedzictwa naturalnego i kul-
turowego regionu poprzez remont
i modernizację zabytkowej wieży
ciśnień”, „Zagospodarowanie pla -
ży miejskiej” oraz „Wdrożenie e-
usług w Gminie Olsztynek”. Zo sta -
ną one dofinasowane środkami
RPO Województwa na kwotę
blisko 7  500 000 złotych. Dwa
pier wsze projekty zostaną zreali-
zowane z Ponadlokalnego Progra-
mu Rewitalizacji Miast Cittaslow
natomiast trzeci w ramach osi pri-
orytetowej „Cyfrowy region”. 

W ramach pierwszego z projek-
tów tj.: „Rozwój dziedzictwa natu-
ralnego i kulturowego regionu po -
przez remont i modernizację za -
byt  kowej  wieży ciśnień” (ok.
3  206  000 zł dofinasowania) za -
pla nowano remont i moderniza-
cję zabytkowej wieży ciśnień,
stwo rzenie 19 miejsc pa r  kin go -
wych dla gości wraz z miejscem
dla osoby nie pełno sprawnej.
Dodatkowo planowana jest m.in.
zmiana lokalizacji wejścia głów -
nego, przebudowa przy leg łego
pomieszczenia technicznego z wy -
dzie leniem pomieszczenia na

recepcję oraz pomieszczenia na
szatnię i toaletę. Zabytkowa wieża
ciśnień będzie stanowiła zarówno
ciekawą atrakcję turystyczną, jak i
podniesie poziom estetyki olszty-
neckiego krajobrazu. 

Realizacja projektu „Zagospo-
darowanie plaży miejskiej” (ok.
3  821  000 zł dof inasowania)
zakłada rozbiórkę pozostałego bu -
dyn ku, który niegdyś pełnił fun -
kcję przebieralni oraz roz biór kę
starego, drewnianego po mos tu, w
miejsce którego powstać mają
dwa nowe pomosty pływające:
cumowniczy zakończony pun ktem
widokowym oraz ką pie lowy. Na
terenie plaży powstanie magazyn
sprzętu pływającego wraz z bu -
dyn kiem obsługi plaży. Dla korzys-
tających z obiektu prze wi dziano
również trzy altany biwakowe,
plac zabaw z siłownią terenową
oraz boiska wielofun kcyj ne. Na
wydarzenia kulturalne został
zaprojektowany amfiteatr z przy -
ległymi parkingiem na 55 miejsc
postojowych, w tym 5 miejsc dla
osób nie pe łno spra w nych.

Projekt „Wdrożenie e-usług w
Gminie Olsztynek” (ok. 458  000
zł dof inasowania) przewiduje

stworzenie portalu miejskiego,
dostawę i wdrożenie e-portalu
GIS - interaktywnych map dos-
tosowanych treścią do potrzeb
użytkowników, zawierających
różne informacje dotyczące dzia -
łal ności gminy, m.in.: działek na
sprzedaż, terenów inwestycyjnych
oraz bazy noclegowo-gastronom-
icznej, zakup wyposażenia infor-
matycznego do realizacji projektu
oraz wdrożenie e-usług, m.in.: zło -
żenie wniosku o wydanie decyzji
ustalenia lokalizacji celu pub-
licznego, o zawarcie lub prze dłu -
żenie umowy dzierżawy, czy też
nadanie numeru porządkowego
nieruchomości. 

Wykonanie powyższych przed-
sięwzięć zaplanowane jest na
2018 rok.

W czasie spotkania przedstawi -
ciele urzędu marszałkowskiego
pod pisali 40 umów z samorząda-
mi z całego województwa na zre-
alizowanie projektów na ponad
125 milionów złotych, m.in.: w za -
kre sie e-administracji, która przy -
bliży urzędy obywatelom, przez
remonty i rewitalizacje zabytków i
terenów rekreacyjnych, po in we -
styc je w transport publiczny czy
sta że dla uczniów.

Unijne dofinansowania
w Gminie Olsztynek

30 listopada br. w Centrum Wdrażania i Promocji Innowacji w
Olsztynie Burmistrz Olsztynka Artur Wrochna wraz ze Skarbnikiem
Gminy Lucyną Łukaszewicz w obecności przedstawicieli Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Warminsko-Mazurskiego - Mar-
szałka Województwa Gustawa Marka Brzezina oraz członka
Zarządu Województwa Mirona Sycza, podpisali umowy na dofi-
nansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020.
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Burmistrz Olsztynka informuje, że zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 2 usta -
wy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gmi-
nach (Dz. U. z 2017 r. poz. 1289) właściciele nieruchomości zo bo wią -
 zani są do przyłączenia swojej nieruchomości do istniejącej sieci kanali -
zacyjnej.

Należy przez to rozumieć, że nieruchomość, w zasięgu której przebie-
ga sieć kanalizacji sanitarnej, powinna być podłączona do tej sieci. Z
obowiązku tego nie zwalnia właściciela wyposażenie nieruchomości w
zbiornik bezodpływowy na nieczystości ciekłe (szambo), ponieważ gro-
madzenie ścieków bytowo-gospodarczych w celu wywozu ich do oczy -
szczalni ścieków ustawodawca traktuje jako przejściowe i dopuszczalne
tylko tam, gdzie budowa sieci kanalizacyjnej jest technicznie lub eko-
nomicznie nieuzasadniona. Taki sposób pozbywania się z nierucho -
mości nieczystości ciekłych może odbywać się do czasu budowy w
pobliżu sieci kanalizacyjnej.

Obowiązek przyłączenia do kanalizacji nie dotyczy wyłącznie nieru-
chomości, które wyposażone są w prawidłowo działającą przydomową
oczy szczalnię ścieków.

Niewykonanie obowiązku podłączenia nieruchomości do istniejącej
sieci kanalizacyjnej skutkować będzie wydaniem na podstawie art. 5
ust. 7 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach decyzji na -
ka zującej przyłączenie nieruchomości do kanalizacji, a wykonanie tej
decyzji podlega egzekucji w trybie przepisów ustawy z dnia 17 czerwca
1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2017 r.
poz. 1201, z późn. zm.).

W przypadku uchylania się od przyłączenia do sieci kanalizacyjnych
zastosowanie znajdą przepisy dotyczące egzekucji świadczeń niepi-
eniężnych, a zwłaszcza tzw. wykonanie zastępcze. Dotyczy ono pro wa -
dzenia egzekucji obowiązków obejmujących czynności, których wyko-
nanie można zlecić za zobowiązanego (czyli właściciela nierucho mości)
innej osobie (np. firmie komunalnej podłączającej do sieci). Koszty pod -
łączenia ponosi w takim przypadku właściciel nieruchomości.

ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW NA TERENACH
NIE OBJĘTYCH SYSTEMEM KANALIZACJI ZBIORCZEJ

Na terenach gminy Olsztynek, gdzie nie przebiega sieć kanalizacji
sanitarnej, nieruchomości powinny być wyposażone w zbiorniki bezod-
pływowe na gromadzenie ścieków lub przydomowe oczyszczalnie
ścieków bytowych, spełniające wymagania określone w odrębnych
przepisach.

Właściciele nieruchomości pozbywający się z terenu nieruchomości
nieczystości ciekłych zobowiązani są do zawarcia umowy z upra wnio -
nym przedsiębiorcą na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i
transport nieczystości ciekłych. W razie kontroli nieruchomości należy
udokumentować korzystanie z tych usług przedsiębiorcy przez okazanie
takiej umowy oraz dowodów uiszczania opłat za te usługi (art. 6 ust. 1
ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach).

W przypadku niezawarcia umowy z uprawnionym przedsiębiorcą na
opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciek -
łych, zgodnie z art. 6 ust. 6 i 7 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach, Urząd Miejski w Olsztynku zorganizuje na koszt właściciela

nie ru chomości wywóz nieczystości ciekłych, po wydaniu decyzji ustala-
jącej m.in. obowiązek uiszczania opłat za wykonanie ww. usług, wy so -
kość opłat wyliczonych z zastosowaniem górnych stawek opłat i ter-
miny ich płacenia.

KONTROLE
Informujemy, że od 01 grudnia 2017 r. na terenie gminy Olsztynek

funkcjonariusze Straży Miejskiej w Olsztynku i pracownicy Urzędu Miej -
skie go w Olsztynku przeprowadzą kontrole nieruchomości pod kątem
sposobu odprowadzania ścieków. Celem kontroli będzie m.in. zobowią -
zanie właścicieli nieruchomości do podłączenia swojej nieruchomości
do biegnącej w pobliżu kanalizacji sanitarnej.

Kontrolowana będzie również częstotliwość opróżniania zbiorników
bezodpływowych. Konieczne będzie okazanie umowy z przedsię biors t -
wem świadczącym usługi asenizacyjne oraz rachunków za usługi wy wo -
zu nieczystości ciekłych za 1 rok

KARY
Zgodnie z art. 10 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gmi-

nach właściciele nieruchomości uchylający się m.in. od obowiązku
przyłączenia nieruchomości do istniejącej w pobliżu kanalizacji lub in -
nego, niezgodnego z przepisami sposobu odprowadzania ścieków z
nie ruchomości, podlegają karze grzywny w wysokości do 500 zł.

Postępowanie w tych sprawach toczy się według przepisów Kodeksu
postępowania w sprawach o wykroczenia.

Burmistrz Olsztynka
/-/ Artur Wrochna

Komunikat  burmistrza Olsztynka dotyczący odprowadzania ścieków komunalnych
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BURMISTRZ OLSZTYNKA 
zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r., poz. 2147 z późn. zm.) informuje,

że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Olsztynku, ul. Ratusz 1, 11-015 Olsztynek oraz w BIP (bip.olsztynek.pl) od dnia 7 listopada 2017 r. zostały
podane do publicznej wiadomości wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze nieograniczonego przetargu ustnego:

1. Działka nr 91/81 o pow. 0,0021 ha położona w obrębie nr 2 miasta Olsztynek, zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego Olsztynka działka położona jest na obszarze stanowiącym tereny zespołów garażowych, oznaczonym na rysunku planu symbolem
Ks-5. Cena wywoławcza działki stanowi kwotę 4.100,00 zł brutto (słownie: cztery tysiące sto złotych brutto).

2. Działka nr 91/82 o pow. 0,0021 ha położona w obrębie nr 2 miasta Olsztynek, zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego Olsztynka działka położona jest na obszarze stanowiącym tereny zespołów garażowych, oznaczonym na rysunku planu symbolem
Ks-5. Cena wywoławcza działki stanowi kwotę 4.100,00 zł brutto (słownie: cztery tysiące sto złotych brutto).

3. Działka nr 100/10 o pow. 0,1935 ha położona w obrębie Kunki w gminie Olsztynek. Na przedmiotową działkę została wydana decyzja nr
100/2017 o warunkach zabudowy z dnia 29.09.2017 r. ustalająca warunki zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku
mieszkalnego jednorodzinnego. Cena wywoławcza działki stanowi kwotę 39.000,00 zł (słownie: trzydzieści dziewięć tysięcy złotych), do której
zostanie doliczony 23% podatek VAT.

4. Działka nr 164/31 o pow. 0,1473 ha położona w obrębie Waplewo w gminie Olsztynek. Na przedmiotową działkę została wydana decyzja nr
105/2017 o warunkach zabudowy z dnia 29.09.2017 r. ustalająca warunki zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku
mieszkalnego jednorodzinnego i budynku garażowego. Cena wywoławcza działki stanowi kwotę 47.000,00 zł (słownie: czterdzieści siedem tysięcy
złotych), do której zostanie doliczony 23% podatek VAT.

5. Działka nr 164/32 o pow. 0,1552 ha położona w obrębie Waplewo w gminie Olsztynek. Na przedmiotową działkę została wydana decyzja nr
106/2017 o warunkach zabudowy z dnia 29.09.2017 r. ustalająca warunki zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku
mieszkalnego jednorodzinnego i budynku garażowego. Cena wywoławcza działki stanowi kwotę 49.000,00 zł (słownie: czterdzieści dziewięć tysię-
cy złotych), do której zostanie doliczony 23% podatek VAT.

6. Działka nr 42 o pow. 0,0639 ha położona w obrębie Makruty w gminie Olsztynek. Na przedmiotową działkę została wydana decyzja nr
112/2017 o warunkach zabudowy z dnia 29.09.2017 r. ustalająca warunki zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku
mieszkalnego jednorodzinnezgo. Cena wywoławcza działki stanowi kwotę 49.000,00 zł (słownie: czterdzieści dziewięć tysięcy złotych), do której
zostanie doliczony 23% podatek VAT. Działka nr 42 położona jest w pobliżu Jeziora Sarąg. Leży na obszarze chronionego krajobrazu Doliny
Pasłęki i na obszarze specjalnej ochrony Doliny Pasłęki oraz częściowo na specjalnym obszarze ochrony Rzeki Pasłęki.

17 listopada, burmistrz Artur
Wrochna nagrodził sportowców
zamieszkałych na terenie gminy
Olsztynek. Uhonorowanie spor -
towców przewiduje uchwała  nr
XI-106/2011 Rady Miejskiej w
Olsztynku z dnia 10 listopada
2011 r. w sprawie przyznawania
wyróżnień i nagród za osiągnięcie
wysokich wyników sportowych
(Dz. Urz. Woj. War. - Maz. Nr 204,
poz. 2956, z późn. zm.).

Nagrody pieniężne, ufun-
dowane ze środków gminy, otrzy-
mali: Klaudia Argalska – za zaję-
cie medalowych miejsc podczas
Otwartego Pucharu Warmii i Ma -
zur Taekwondo – Olsztynek 2016,
Otwar tego Pucharu Warmii i
Mazur WKSF – Barczewo maj
2016, Zunifikowanych Mistrzostw
Polski Polskiej Federacji Kick-
boxingu – Susz czerwiec 2016,
European Cup 10th Mazovia Cup

International – Tarczyn grudzień
2016 oraz podczas Otwartego
Pucharu Warmii i Mazur Taek-
wondo – Olsztynek 2016, Zuzan-
na Lewandowska - za zajęcie
medalowych i czołowych miejsc w
ogólnopolskich turniejach tańca w
Białobrzegu, Kętrzynie, Ełku,
Iławie Mławie, Ostrołęce, Suszu,
Giżycku, Płońsku, Lubawie,
Wikielcu, Nidzicy oraz Ostródzie,
Bartosz Zabłotny - za zajęcie
medalowych miejsc podczas Mis-
trzostw Polski WFMC – Mińsk
Mazowiecki 2014, Otwartych Mis-
trzostw Polski Sztuk Walk WKSF
– Mińsk Mazowiecki 2017,
Zunifikowanych Mistrzostw Polski
Polskiej Federacji Kickboxingu –
Susz czerwiec 2017 oraz podczas
Mistrzostw Polski Północnej Taek-
wondo – Ostróda 2016, Wojciech
Kopeć – wielokrotny reprezentant
Polski na arenie międzynarodowej

w biegach długodystansowych
(m.in. maratonach) z wieloma suk -
ce sami na swoim koncie, Adrian
Cyronek – za zajęcie medalowych
i czołowych miejsc podczas Mistr-
zostw Świata w Kulturyst yce
Klasycznej – Benidorm 2016,
Olympia Amateur San Marino
2016 oraz na Pucharze Polski w
Kulturystyce – Mińsk Mazowiecki
2016, Bogusław Szczepkowski -
za zajęcie me da lowych miejsc
podczas ogólno polskich turniejów
tańca to wa rzyskiego, Mikołaj

Młodkowski (taekwondo)- za zaję-

cie me da lowych miejsc podczas

Otwar tego Pucharu Warmii i

Mazur WKSF – Barczewo maj

2016, European Cup 10th Ma zo -

via Cup International – Tarczyn

grudzień 2016 oraz podczas tur -

nie jów w Bartoszycach, Mińsku

Mazowieckim, Ostródzie, Wie licz -

ce, Brodnicy, Pionkach, Woło-

minie i Suszu.

Podziękowania dla policjantów

17 listopada Burmistrz Olsztynka Artur Wrochna złożył uroczyste
po dziękowania sierż. szt. Jackowi Próchniewskiemu oraz st. post. Łu -
ka szowi Krzysztyniakowi za fachowość oraz trzeźwość w po dej mo wa -
niu decyzji, które przyczyniły się do uratowania życia 72-latkowi.

7 listopada olsztyneccy policjanci otrzymali informację o 72-letnim
mężczyźnie, który nie otwiera drzwi do mieszkania ani nie odbiera tele-
fonów. Po błyskawicznej akcji pogotowie ratunkowe zawiozło nieprzy-
tomnego mężczyznę do szpitala, gdzie pozostał na obserwacji.

Nagrodzeni sportowcy
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BURMISTRZ OLSZTYNKA 
ogłasza przetargi w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanych:

1. Pierwszy przetarg ustny ograniczony do właścicieli działek przyległych w sprawie sprzedaży działki oznaczonej w ewidencji gruntów numerem

81/7 o pow. 0,0139 ha położonej w obrębie nr 2 miasta Olsztynka woj. warmińsko-mazurskie. Nieruchomość stanowi własność Gminy Olsztynek.

Sąd Rejonowy w Olsztynie prowadzi dla tej nieruchomości księgę wieczystą Nr KW OL1O/00051800/3. Cena wywoławcza nieruchomości

stanowi kwotę 7.000,00 zł brutto (słownie: siedem tysięcy złotych). Cena zawiera 23 % podatek VAT. Wadium w wysokości 1.000,00 zł (słownie:

jeden tysiąc złotych) należy wpłacić gotówką lub przelewem do dnia 2.01.2018 r. na konto Urzędu Miejskiego w Olsztynku Nr 33 8823 0007 2001

0000 0169 0003 w Banku Spółdzielczym w Olsztynku (za dzień wpłaty uznaje się dzień wpływu środków finansowych na konto Urzędu – uznanie

konta). Przetarg odbędzie się 5 stycznia 2018 r. o godz. 10:00 w pok. Nr 1 Urzędu Miejskiego w Olsztynku.

2. Czwarty przetarg ustny nieograniczony w sprawie sprzedaży działki oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 8/51 o pow. 0,3274 ha wraz

z udziałem wynoszącym 1/6 części w działce nr 8/52 o pow. 0,1285 ha położonych w obrębie Ząbie gm. Olsztynek woj. warmińsko-mazurskie.

Nieruchomość stanowi własność Gminy Olsztynek.  Sąd Rejonowy w Olsztynie prowadzi dla tej nieruchomości księgę wieczystą Nr  KW

OL1O/00051944/4. Cena wywoławcza nieruchomości stanowi kwotę 160.500,00 zł (słownie: sto sześćdziesiąt tysięcy pięćset złotych). Do ceny

nieruchomości zostanie doliczony 23 % podatek VAT.

Wadium w wysokości 16.000,00 zł (słownie: szesnaście tysięcy złotych) należy wpłacić gotówką lub przelewem do dnia 2.01.2018 r. na konto

Urzędu Miejskiego w Olsztynku Nr 33 8823 0007 2001 0000 0169 0003 w Banku Spółdzielczym w Olsztynku (za dzień wpłaty uznaje się dzień

wpływu środków finansowych na konto Urzędu – uznanie konta). Przetarg odbędzie się 5 stycznia 2018 r. o godz. 10:15 w pok. Nr 1 Urzędu

Miejskiego w Olsztynku. Dla przedmiotowych działek brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gm. Olsztynek. Na działkę

nr 8/51 została wydana decyzja Nr 39/2015 o warunkach zabudowy z dnia 3.06.2015 r., ustalająca warunki zabudowy dla inwestycji polegającej

na budowie budynku rekreacyjnego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w obrębie Ząbie gm. Olsztynek.

3. Czwarty przetarg ustny nieograniczony w sprawie sprzedaży działki niezabudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 8/56 o pow.

0,3009  ha wraz z udziałem wynoszącym 1/6 części w działce nr  8/52 o pow. 0,1285 ha położonych w obrębie Ząbie gm.  Olsztynek woj.

warmińsko-mazurskie. Nieruchomość stanowi własność Gminy Olsztynek.  Sąd Rejonowy w Olsztynie prowadzi dla tej nieruchomości księgę

wieczystą Nr  KW OL1O/00051944/4. Cena wywoławcza nieruchomości stanowi kwotę 148.500,00 zł (słownie: sto czterdzieści osiem tysięcy

pięćset złotych). Do ceny nieruchomości zostanie doliczony 23 % podatek VAT. Wadium w wysokości 15.000,00 zł (słownie: piętnaście tysięcy zło-

tych) należy wpłacić gotówką lub przelewem do dnia 2.01.2018 r. na konto Urzędu Miejskiego w Olsztynku Nr 33 8823 0007 2001 0000 0169

0003 w Banku Spółdzielczym w Olsztynku (za dzień wpłaty uznaje się dzień wpływu środków finansowych na konto Urzędu – uznanie konta).

Przetarg odbędzie się 5 stycznia 2018 r. o godz. 10:30 w pok. Nr 1 Urzędu Miejskiego w Olsztynku. Dla przedmiotowych działek brak jest miejs-

cowego planu zagospodarowania przestrzennego gm. Olsztynek. Na działkę nr 8/56 została wydana decyzja Nr 41/2015 o warunkach zabudowy

z dnia 3.06.2015 r., ustalająca warunki zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku rekreacyjnego wraz z niezbędną infrastrukturą

techniczną w obrębie Ząbie gm. Olsztynek. 

Wpłacone wadium na przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości, jeżeli osoba wpłacająca wygra przetarg, nie podlega

zwrotowi jeżeli osoba, która wygra przetarg odstąpi od zawarcia aktu notarialnego, zostanie zwrócone, jeżeli osoba wpłacająca nie wygra przetargu.

W przypadku wspólności ustawowej wadium na przetarg należy wpłacić przez oboje małżonków. Ponadto wymagana jest obecność obojga

małżonków na przetargu lub zwykłe pełnomocnictwo udzielone w zwykłej formie przez nieobecnego małżonka do wniesienia wadium, uczestnict-

wa w przetargu w jego imieniu i składania oświadczeń związanych z udziałem w przetargu. W przypadku osób fizycznych zamierzających nabyć

nieruchomość w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą wymagane jest okazanie dowodu tożsamości i aktualnego wyciągu z Centralnej

Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Osoba prawna przystępująca do przetargu winna być reprezentowana przez uprawnionego

przedstawiciela lub przez pełnomocnika właściwie umocowanego. 

Cudzoziemców nabywających nieruchomości obowiązują przepisy ustawy z dnia 24  marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cud-

zoziemców (Dz. U. z 2016 r., poz. 1061 z późn. zm.).

Uzyskana w przetargu cena nieruchomości płatna jest jednorazowo przed podpisaniem umowy notarialnej. 

Burmistrz Olsztynka może odwołać ogłoszone przetargi z uzasadnionej przyczyny.

Ogłoszenia o przetargach podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszeniena tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w

Olsztynku oraz na stronie internetowej Urzędu i w BIP. Bliższe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Olsztynku w Referacie Gospo-

darki Nieruchomościami i Planowania pok. Nr 16 lub pod nr tel.  89 519 54 85.

7. Działka nr 43 o pow. 0,1131 ha położona w obrębie Makruty w gminie Olsztynek. Na przedmiotową działkę została wydana decyzja nr
111/2017 o warunkach zabudowy z dnia 29.09.2017 r. ustalająca warunki zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku
mieszkalnego jednorodzinnego. Cena wywoławcza działki stanowi kwotę 85.000,00 zł (słownie: osiemdziesiąt pięć tysięcy złotych), do której
zostanie doliczony 23% podatek VAT. Działka nr 43 położona jest w pobliżu Jeziora Sarąg. Działka leży na obszarze chronionego krajobrazu
Doliny Pasłęki i na obszarze specjalnej ochrony Doliny Pasłęki oraz częściowo na specjalnym obszarze ochrony Rzeki Pasłęki.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Olsztynku w Referacie Inwestycji, Nieruchomości i Planowania pok. nr 16 lub
pod nr tel.  89 519 54 85.



Zrobił się już prawie dzień i po
nocnej przerwie ponownie rozległy
się liczne odgłosy artylerii i gesty
ogień karabinowy. Walki trwały
nadal, ale sytuacja okrążonych była
beznadziejna. Wyczerpany nocnym
marszem generał Samsonow o
świcie dotarł do kępy świerków w
sosnowym lesie, gdzie wkrótce skon-
ał z powodu astmy i niewydolności
krążeniowo - oddechowej. Umierał
samotnie, opuszczony przez ofice -
rów swojego sztabu. Wraz z nim
umierała 2 Armia. Tego samego
dnia, kilka godzin później, robotnik
leśny Michał Jedamski, Polak ze wsi
Piwnice Małe, całkiem przypad-
kowo znalazł w lesie ciało ro syj skie -
go oficera ubranego w zwykły żoł -
nierski szynel, ale na spodniach wi -
doczne były czerwone lampasy,
które nosili wyłącznie oficerowie.
Trudno wytłumaczyć zachowanie
Jedamskiego. Nie poinformował o
znalezieniu zwłok żandarmerii
niemieckiej. Oczywiście nie wiedział
o tym, że w lesie odnalazł ciało sa -
mego dowódcy 2 Armii generała
Samsonowa, ale miał świadomość,
że był to oficer wyższej rangi. W kie -
szeniach odkrył zapewne spore iloś-
ci złotych monet, złoty zegarek, złoty
medalion z miniaturowymi fotografi-
ami żony Samsonowa Jelizawiety i
dzieci: Wiery i Władimira. Przy
zwłokach leżała też "złota szabla",
podarunek od samego cesarza
Mikołaja II. Jedamski nie wiedział
co uczynić dalej, nie chciał kło po -
tów, ale złote przedmioty miały
magiczną moc. Nie chciał pozbywać
się tak łatwej zdobyczy. Wybrał
najprostsze rozwiązanie. Przy pomo-
cy brata Emila pochował ciało
rosyjskiego oficera. W suchym
piasku wykopali niezbyt głęboki dół i
ostrożnie włożyli ciało ubrane w
mundur i żołnierski płaszcz. Być mo -
że zmówili nawet krótką modlit wę.
Zasypali grób i pozostawili widoczny
kopiec, ale bez krzyża i tabliczki.
Jedamski miał świadomość co może
go spotkać za przywłaszczenie rze -
czy należących do poległego oficera.
Osoby cywilne, które w okresie
wojny weszły w posiadanie jakich -
kolwiek przedmiotów lub sprzętów
należących do wojska podlegały
surowej karze. Dlatego nikomu nie
zdradził miejsca pochówku i zna -
lezionych rzeczy. 

Władze niemieckie nie miały żad-
nych informacji o śmierci generała

Samsonowa. Dopiero członkowie
sztabu 2 Armii, którzy wydostali się z
okrążenia, przynieśli hiobowe wieści
o straszliwej klęsce w mazurskich
lasach i samobójczej śmierci dowód-
cy 2 Armii. W prasie rosyjskiej po ja -
wiły się różne relacje o oko licz -
nościach jego śmierci. Żona Jelizaw-
ieta nie pogodziła się z brakiem
wiarygodnych informacji o losach
męża. Zdecydowanymi działaniami
do pro wa dziła do misji poszukiwaw-
czej, przeprowadzonej przez Alek-
sandra Guczkowa. Udał się on na
linię frontu i jako prezes Rosyjskiego
Czerwonego Krzyża poinformował
wła dze niemieckie o śmierci gener-
ała Samsonowa i przypuszczalnym
miejscu jego pochówku. Niemcy nie
pozwolili Rosjanom na poszuki-
wanie grobu generała, ale wydali
rozkaz żandarmerii okręgu Szczytno
oraz Nidzica nakazujący odszukanie
grobu Samsonowa. Bezowocne
poszukiwania trwały do 8 listopada
1914 roku, kiedy okręg wielbarski
zajęły ponownie wojska rosyjskie.
Rosjanie poszukiwali grobu Sam-
sonowa w okolicach wioski Piwnice
Duże, przeprowadzili też wnikliwe
dochodzenie wśród miejscowej lud-
ności, niestety bez rezultatu. Kolejne
walki i przesunięcia na linii frontu
spowodowały zaniechanie dalszych
poszukiwań.

Jelizawieta Samsonowa nie po -
go dziła się z fiaskiem wyjazdu Alek-
sandra Guczkowa do Prus i braku
efektów działań rosyjskich służb
wojskowych w okresie przejścio -
wego zajęcia okolic Wielbarka. Pod-
jęła się niezwykłej misji odnalezienia
ciała swojego męża w czasie trwania
zaciekłej wojny światowej. Bardzo
skrupulatnie i profesjonalnie przygo-
towała się do tego zadania. Mimo
trudności, zapoznała się z wynikami
śledztwa w sprawie przyczyn klęski 2
Armii, przestudiowała wojskowe
mapy okolic Wielbarka, prze pro wa -
dziła rozmowy z oficerami sztabowy-
mi, którzy wyrwali się z niemieck-
iego okrążenia. Poprzez Rosyjski
Czerwony Krzyż zwróciła się z proś -
bą do władz niemieckich o pozwole-
nie udania się do obozów jenieckich
i przeszukania lasów w okolicy Wiel-
barka. Za pośrednictwem ambasady
hiszpańskiej doszło między Niemca-
mi i Rosją do wymiany listów dyplo-
matycznych i po sześciu miesiącach
oczekiwania przyszła pozytywna
odpowiedź. Dopiero w sierpniu

1915 roku, dzięki mediacji Duń skie -
go Czerwonego Krzyża, wdowa oraz
dwie inne Rosjanki jako siostry
Czerwonego Krzyża uzyskały prawo
inspekcji  niektórych rosyjskich
obozów jenieckich. Jednocześnie,
na takich samych prawach, do Rosji
miały wyjechać trzy niemieckie
siostry Czerwonego Krzyża. Sam-
sonowa była traktowana w Niem-
czech z szacunkiem, otrzymała prze-
wodnika i opiekuna w osobie kapi-
tana barona von Boenigka z minis-
terstwa wojny. Odwiedziła kilka
obozów, rozmawiała z wieloma jeń-
cami rosyjskimi w tym z generałami
Martosem i Klujewem. Niestety, nie
uzyskała potrzebnych informacji o
losie i okolicznościach śmierci męża.
Pod koniec inspekcji w Niemczech,
latem 1915 roku, dotarła wreszcie
do najważniejszego celu całej
podróży - okolic Wielbarka, gdzie
miała nadzieję odszukać grób męża.

Jadąc samochodem z baronem
von Boenigkiem, w okolicach Nidzi-
cy i Szczytna widzieli ślady ciężkich
walk toczonych rok wcześniej.
Wszystkie mijane miejscowości były
w jakimś stopniu zrujnowane i spa -
lone. Na leżących odłogiem polach
widoczne były setki lejów po
pociskach. Po dotarciu w okolice
Wielbarka, Jelizawieta Samsonowa
wykazała się niezwykłą znajomością
tego terenu dzięki wnikliwym stu-
diom wojskowych map to po gra -
ficznych. W Wielbarku przeprowadz-
iła rozmowy z wieloma osobami, ale
nikt nie słyszał o rosyjskim generale.
W lasach było wiele rosyjskich
grobów z okresu bitwy, niestety nie
było wiadomo  czyje kryją szczątki. Z

Wielbarka, wdowa oraz von
Boenigk, udali się do wioski Piwnice
Wielkie, gdzie według zeznań
członkowie sztabu 2 Armii widzieli
generała Samsonowa po raz ostat-
ni. Przeszukanie terenu i rozmowy z
mieszkańcami wioski nie przyniosły
żadnych efektów. Wynikało to z
prostej przyczyny - generał nigdy nie
dotarł do Piwnic Wielkich, a zmarł
porzucony przez jego podwładnych
ze sztabu w lesie, ponad cztery kilo-
metry od tej wioski. Sztabowcy kła-
mali ,  aby ukryć swoje własne
tchórzos two. Dalsze poszukiwania
okazały się bezowocne. Wtedy gen-
erałowa postanowiła zwrócić się o
pomoc do landrata ze Szczytna, Vic-
tora von Posera. 21 września 1915
roku nastąpił przełom w poszukiwa-
niach bezimiennego grobu generała
Samsonowa. 

Landrat Poser udzielił bardzo
ważnej wskazówki. Przypadkowo
dowiedział się, że nauczyciel Pas-
sauer ze szkoły we wsi Ścięciel prze-
bywał w czasie bitwy na miejscu i
dość dobrze zna okoliczne lasy.
Poradził wdowie, aby udała się do
niego. Passauer, zapytany o groby
Rosjan, przekazał niezwykle cenną
informację. Stwierdził, iż pewnego
razu przechodził w lesie koło poje-
dynczego grobu. Idący z nim
leśniczy Russius z leśnictwa Karolin-
ka wskazał na ten grób i powiedział,
iż musi w nim leżeć wysokiej rangi
rosyjski oficer, ponieważ znaleziono
przy nim złoty zegarek. Odszukano
leśniczego Russiusa, który za pro -
wadził ich na grób rosyjskiego ofi-
cera, a następnie do Michała Je -
dam skiego robotnika leśnego,
mieszkańca wioski Piwnice Małe.
To on znalazł ciało generała około
stu dwudziestu metrów na wschód
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Groby generała Samsonowa

Nastał kolejny dzień 30 sierpnia 1914 roku. Mimo, że była to niedziela i wielu ludzi wybierało się
do kościołów na nabożeństwa, w mazurskich lasach trwały zacięte walki. Wojska niemieckie osaczyły
resztki 2 Armii rosyjskiej i bezlitośnie udaremniły  wszelkie próby wyrwania się z okrążenia głodnych,
wycieńczonych i przerażonych rosyjskich żołnierzy i oficerów. Osaczeni Rosjanie próbowali w wielu
miejscach przerwać niemiecką linię okrążenia. Dochodziło do bardzo krwawych, zaciętych potyczek,
które najczęściej z powodu wycieńczenia i braku amunicji kończyły się kapitulacją carskich żołnierzy.

Elizawieta Samsonw podczas inspekcji obozu
jeńców rosyjskich w Orzyszu.
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od skrajnego domostwa w Piwni-
cach Małych. Spoczywało po połud-
niowej stronie leśnej drogi pro -
wadzącej z tej wsi do leśnictwa
Karolinka. Leżało w młodym, kilku-
nastoletnim sosnowym lesie, około
dwudziestu metrów od skraju drogi
w niewielkiej kępie świerków.

Rozmowa Samsonowej z Je dam -
skim w jego domu była początkowo
bardzo trudna, gdyż z obawy przed
możliwością kary nie chciał on wy ja -
wić tajemnicy pochówku generała.
Jego upór podyktowany był przyk -
rym doświadczeniem, kiedy to
wezwany na posterunek żandar -
merii pruskiej został pobity i zmus-
zony do oddania złotego zegarka
znalezionego, jak twierdził, przypad-
kowo w lesie. Samsonowa prze czu -
wała, że ten prosty człowiek, z
obawy przed niemieckimi oficerami,
którzy jej towarzyszyli, nie chce
wyjawić prawdy. Długo nakłaniała
Jedamskiego do przedstawienia
okoliczności związanych z odnalezie-
niem i pochowaniem ciała ro syj -
skiego oficera. Wreszcie użyła moc-
nego argumentu w postaci tysiąca
rubli w złocie. Przyrzekła też, że ze
strony władz niemieckich nic złego
go nie spotka. Wtedy Jedamski
wyjął z szafy jakiś przedmiot i
położył na stół.  Był to złoty
medalion, który Jelizawieta po da -
rowała idącemu na wojnę mężowi.
Wdowa otworzyła medalion i wszys-
tko się potwierdziło. Samotny grób
krył szczątki jej męża. Samsonowa
ujawniła, że Jedamski oddał jej
medalion. Fakt przetrzymywania
medalionu przez robotnika tak zden-
erwował niemieckich oficerów
oczekujących przed domem, iż
wydobyli pistolety i chcie li go zas-
trzelić. Wdowa z wielkim trudem
załagodziła całą sytuację. Trzeci
przedmiot znaleziony przy zwłokach
generała - "złota szabla" na groda od
cara - trafił w ręce wędrownych
Cyganów i podobno jeszcze w lat-
ach 80-tych XX wieku polscy
Romowie chwali l i  się tym
nabytkiem.

Z Piwnic Małych Jelizawieta
Samsonowa pojechała do Berlina,
aby uzgodnić z niemieckim naczel-
nym dowództwem warunki ekshu-
macji i wywiezienia zwłok generała
do Rosji. W tym czasie landrat Poser
polecił  przygotować grób do
uroczystej ekshumacji. We wtorek 9
listopada 1915 roku, w obecności
Samsonowej, landrata von Posera,
barona von Boenigka, leśniczego
Russiusa, honorowej kompanii z
koszar w Szczytnie oraz licznej
grupy okolicznych mieszkańców,
przystąpiono do otwarcia grobu
generała Samsonowa. Wdowa
uklękła przed niewielką mogiłą i
odmówiła modlitwę. Następnie
udała się do leśniczówki Karolinka,
gdzie przebywała w trakcie ekshu-
macji. Robotnicy szybko odkopali
dość płytki grób i odkryli zwłoki
mężczyzny w zwykłym kozackim
szynelu. Ciało wyglądało tak, jak
gdyby został pochowany kilka dni
wcześniej. Suchy leśny piach zmumi-
fikował zwłoki pochowane bez trum-
ny. Nikt z obecnych nie zauważył
żadnych ran, a przecież na tak
dobrze zachowanych zwłokach
wszelkie otwory po kuli lub rdzawe
plamy wysuszonej krwi byłyby
doskonale widoczne. Ciało generała
ułożono na suknie, a następnie
przeniesiono do trumny przy-
wiezionej przez wdowę z Berlina.
Uformowano kondukt pogrzebowy.
Na czele szli strzelcy ze Szczytna,
następnie jechał chłopski wóz z
trumną, a za nim pieszo podążała
Jelizawieta Samsonow w czerni, lan-
drat von Poser, baron von Boenigk i
leśniczy Russius. Leśnymi drogami
dotarli na małą stację w Przeździęku
Wielkim, gdzie czekał podstawiony
przez niemieckie władze specjalny
wagon, którym generał Samsonow
odbył swoją ostatnią podróż w
rodzinne strony w Rosji.

Na miejscu ekshumacji, z polece-
nia landrata von Posera, usypano

symboliczny grób. Ze względów
praktycznych grób ten usypano na
skraju drogi. Pierwotny, który
pozostawał długo niezidenty-
fikowany, położony był głębiej w
lesie, w otoczeniu świerków. Na
symbolicznym grobie ustawiono
prawosławny krzyż i drewniane
ogrodzenie. W późniejszym czasie
grób zastąpiono niewielkim pom-
nikiem z głazów narzutowych. Na
tablicy pomnika umieszczono napis
w języku niemieckim. Po II wojnie
światowej pomnik uległ dewastacji,
a tablicę skradziono. Dopiero w
2005 roku przeprowadzono
renowację pomnika, dzięki wsparciu
ambasady rosyjskiej. Umieszczono
też nową tablicę z napisem w języku
niemieckim.

Ze stacji kolejowej w Przeździęku
Wielkim do granicy państwowej z
Rosją było tylko siedemnaście kilo-
metrów, ale trwała wojna i Jelizawi-
eta Samsonow musiała przewozić
zwłoki męża okrężną droga, która
wiodła przez Berlin, do neutralnej
Danii i Szwecji. Ze Sztokholmu
udała się statkiem do Piotrogrodu,
gdzie oczekiwały dwa wagony. Pier-
wszy wagon, przeznaczony na trum-
nę generała, miał na środkowych
drzwiach przymocowany wielki,
biały prawosławny krzyż. Drugim
wagonem jechała wdowa z osobami
towarzyszącymi. Z Piotrogrodu
żałobne wagony jechały do Jeliza-
wetgrodu na Ukrainie, gdzie dotarły
w piątek 3 grudnia 1915 roku. Tutaj
odbyła się msza żałobna z udziałem
przedstawicieli wojska, ziemstwa,
policji, miejscowych władz i licznych
mieszkańców miasta. Złożono liczne
wieńce i wiązanki kwiatów. W imie-
niu carycy, w Piotrogrodzie na trum-
nie położono gustowny wieniec z
białych, żywych chryzantem. Mszy
żałobnej towarzyszył śpiew szkol-
nego chóru junkrów, orkiestra
wojskowa oraz kompania junkrów z
miejscowej szkoły. Około dwudzi-

estej, przy dźwiękach Kol Slaven
(znana rosyjska pieśń religijna z
końca XVIII wieku, nieoficjalny
hymn carskiej Rosji) trumna została
ponownie umieszczona w wagonie,
przed którym wystawiono wartę
honorową.

W niedzielę 5 grudnia wczesnym
rankiem wagon z trumną dotarł do
stacji Pletienyj Taszłyk. Tutaj trumnę
umieszczono w karawanie, którym
dowieziono ją do odległej o ponad
45 km rodowej posiadłości genera -
ła, koło wsi Jegorowka. Ostateczny
po grzeb odbył się w pobliskiej wsi
Jakimowka, gdzie trumna generała
znalazła swoje miejsce w rodzinnym gro -
bowcu Samsonowów, obok cerkwi.

W okresie władzy radzieckiej gro -
bowiec został obrabowany. Trum ny
generała oraz członków jego ro -
dziny wyniesiono z grobowca i
rozbito na cmentarzu. Zrabowano
wszystkie wartościowe przedmioty.
Następnie rozbito rzeźby, grobowiec
i wszystko zrównano z ziemią. Roze-
brano również cerkiew. W miejscu
zburzonej cerkwi i zniszczonego
cmentarza bolszewicy wybudowali
szkołę i postawili pomnik wodza
Lenina. Sprofanowano szczątki gen-
erała a jego nazwisko poszło w
zapomnienie. Jedynie lokalna legen-
da głosiła, iż w miejscu jego grobu
kwitną co roku dzikie czerwone
róże.

W 2002 roku na dziedzińcu szko -
ły w Jakimowce, gdzie znajduje się
miejsce po grobie generała, od sło -
nięto skromny kozacki krzyż z czer-
wonego granitu i umieszczono na
nim tablicę z nazwiskiem Samsonow.

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

Bogumił Kuźniewski

Mieszkańcy oraz olsztyneckie władze uznały
jagodzianki za swój lokalny przysmak, którego
nie może zabraknąć na żadnym organizo wa -
nym w Olsztynku wydarzeniu. Swą popular -
ność zyskały bardzo szybko, również poza
społecznością lokalną. Fenomen olsztyneckich
jagodzianek wywodzi się z prostoty, tradycyj -
nego przepisu na ciasto drożdżowe, a przede
wszystkim znacznej ilości jagód włożonych do
ich środka.

Nic nie wiedzieliśmy o tym wyróżnieniu.
Nawet się o nie nie staraliśmy zaznacza Darek
Witowicz, właściciel cukierni. Wtóruje mu żona
Emilia - jesteśmy w szoku! Gdy zo ba czy łam list
z ministerstwa, nie wiedziałam o co chodzi .
To, że znaleźliśmy się na tej liście to dla nas
wielka sprawa i jest to miłe, że ktoś  wyróżnił

nasz produkt i naszą pracę. Cieszy nas świado-
mość, że to co robimy jest doceniane przez
instytucje badające jakość naszych wyrobów -
dodaje Emilia Witowicz. 

Krajowa lista produktów tradycyjnych Mini s -
ter stwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi jest mi ni  ster ial   -
ną lista produktów, których jakość lub wy jąt -
kowe cechy i właściwości wynikają ze stosowa-
nia tradycyjnych metod produkcji. Utworzono
ją na mocy ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o
rej estracji i ochronie nazw i oznaczeń produk-
tów rolnych i środków spożywczych oraz o pro -
duk  tach tradycyjnych.

Jednak to nie wszystkie wyróżnienia dla ol -
szty neckich jagodzianek - informuje Emilia
Witowicz. Należymy do Krajowej Sieci Dzie -
dzic  twa Kulinarnego Warmii, Mazur i Powiśla.

W tamtym roku otrzymaliśmy również wy róż -

nie nie w przewodniku Gault&Millau. Jest to

jedyny taki przewodnik, który opisuje najcie -

kaw  sze kulinarne miejsca w Polsce. Nagrody

czy wyróżnienia są ważne i miłe. Jednak naj -

większą satysfakcję mamy, kiedy po raz kolejny

z uśmiechem wchodzi klient i kupuje nasze

wyroby. A tych klientów jest coraz więcej i to z

róż nych części świata - z Australii czy Afryki -

dodaje Darek Witowicz. Jak podkreśla Emilia

Wito wicz - sercem cukierni są jej wyroby, za

którymi stoi mój mąż, można powiedzieć, że to

jego królestwo. Zaś ja zajmuję się sprzedażą i

tworzeniem domowego klimatu w cukierni. 

Na krajowej liście produktów jest 30 pro-

duktów z Warmii i Mazur. Dodajmy, że Cukier-

nia Jagodzianka państwa Witowicz należy do

programu Karta Seniora Gmina Olsztynek -

każdy senior (posiadający kartę) we wtorki

może kupić produkty z 10 % zniżką. 

Olsztyneckie jagodzianki na krajowej liście 
produktów tradycyjnych

Jak czytamy na stronie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi -  z uwagi na swoją
popularność, olsztyneckie jagodzianki stały się chlubą miasta i wpisały się w jego lokalną tradycję. 
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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,
„TOP-MARKET” 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! !!!

Życzenia zdrowych, pogodnych,

spędzonych w rodzinnej atmosferze

świąt Bożego Narodzenia 

oraz szczęśliwego Nowego Roku

składają:

Poseł na Sejm RP Urszula Pasławska

Partnerzy i Organizatorzy 

Karty Seniora Gminy Olsztynek

oraz Zarząd Miejsko-Gminny PSL 

w Olsztynku

Jerzy Głowacz          
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V Rodzinne śpiewanie piosenek patriotycznych

8 listopada w Szkole Podstawowej nr 2 im. Witolda Pileckiego w Olsz-
tynku odbyło się Rodzinne Śpiewanie Piosenek Patriotycznych. Organi-
zatorami spotkania byli: Katarzyna i Maciej Hacia, Jolanta Witkowska,
Grażyna Figielska i Hanna Kostrzewa wraz ze swoimi klasami - I a, II a,
III f i Va, a także Izabela Danilewicz- mama uczennicy kl. Va.

Jak co roku, w przededniu święta odzyskania przez Polskę nie pod -
ległości spotykają się uczniowie, ich rodzice, dyrekcja szkoły i nauczy-
ciele, mieszkańcy Olsztynka i przedstawiciele władz lokalnych, aby
wspominać ten ważny w naszej historii czas. W tym roku szczególnym
wyróżnieniem była obecność pełnomocnika i doradcy wojewody war -
mińsko – mazurskiego, pana Marcina Domiana.

Spotkanie to okazja do śpiewania najpiękniejszych pieśni o miłości do
Ojczyzny, wysłuchania wzruszających wierszy o tematyce patriotycznej
oraz przypomnienia sobie historii polskich bohaterów. 

W tym roku szczególną uwagę organizatorzy poświęcili sylwetce
Tadeusza Kościuszki, w zawiązku z 200. rocznicą śmierci tego wybitnego
dowódcy. Nie zapomniano także o patronie szkoły Rotmistrzu Pileckim.
Najmłodszych bardzo zainteresował film „Polak Mały”, opowiadający w
cie kawy sposób o polskich symbolach narodowych oraz quiz wiedzy o
Polsce. 

Kiedy obserwowuje się tak niezwykłe spotkanie, twarze ludzi tak zaan-
gażowanych w śpiew niełatwego repertuaru, przejawy życzliwości i gesty
ser deczności,  można uznać, że  to właśnie tak dziękują nam ci, których
nie pozwalamy zapomnieć. 

Izabela Danilewicz 

Rycerze Rotmistrza w Warszawie
Za nami kolejny, niesamowity dzień, w którym dotknęliśmy w

bardzo szczególny sposób historii. Odwiedziliśmy Muzeum Żołnierzy
Wyklętych i Więźniów PRL, które znajduje się w Warszawie przy ul.
Rakowieckiej. Mogliśmy tam oddać cześć pamięci wyjątkowemu dla
nas człowiekowi, naszemu Patronowi Witoldowi Pileckiemu. Od -
wiedziliśmy jego celę, złożyliśmy kwiaty. Następnie przeszliśmy na
dziedziniec muzeum, po drodze mijając plac, gdzie prof. Krzysztof
Szwagrzyk prowadził poszukiwania  szczątków naszych bohaterów.
Kolejnym historycznym miejscem była ściana, pod którą został
zamordowany nasz Patron. Dotąd nosi ona ślady okrutnych zbrodni
– odszczypane cegły od uderzeń kul.Udało się nam także spotkać z
Panią Zosią Pilecką - Optułowicz i dyrektorem muzeum, panem
Jackiem Pawłowiczem. W biurze Pani Zosi zaśpiewaliśmy przy
akompaniamencie akordeonu "Pieśń o Rotmistrzu Pileckim", a
także inne pieśni patriotyczne. Zostaliśmy przyjęci bardzo miło. Czu -
liśmy się wyczekiwanymi gośćmi - za co bardzo dziękujemy.  Kole-
jnym etapem naszej podróży był Teatr Kamienica. Tam wspólnie z
naszą Królową Zosią obejrzeliśmy spektakl "My, dzieci z dworca
ZOO". Spektakl nie był na pewno prostą i bajkową opowieścią, ale
my wysoko stawiamy sobie poprzeczkę, dlatego chcieliśmy go obe-
jrzeć. Bo to opowieść nie tylko o uzależnieniu i jego skutkach, ale
przede wszystkim o tym, jak cienka jest granica między zabawą, a
tragedią. 

Dziękujemy naszym nauczycielom - Panu Maćkowi i Pani Kasi
Hacia za to, że kolejny raz poświęcili nam swój czas i „nasycili” nasz
głód wiedzy.

Kornelia Danilewicz kl. Va, Szkoła Podstawowa nr 2 im. rtm.
Witolda Pileckiego w Olsztynku

Narodowe Święto Niepodległości 
w Szkole Filialnej w Mierkach

Uroczyste świętowanie odzyskania niepodległości na stałe wpisało się
w kalendarz szkolnych uroczystości. Z tej okazji uczniowie Szkoły Filialnej
w Mierkach 10 listopada 2017 r. zaprezentowali montaż słowno – muzy-
czny. Barwy narodowe, godło, hymn oraz własnoręcznie wykonane
kotyliony w barwach narodowych podkreśliły patriotyczny charakter
apelu. Poprzez kultywowanie uroczystości narodowych dzieci uczą się
patriotyzmu, poznają symbole narodowe, historię ojczyzny oraz drogę do
wolności Państwa Polskiego. Na naszej uroczystości gościliśmy wielu
przedstawicieli władz gminnych, oświaty i organizacji społecznych.
Wszystkim dziękujemy za udział w uroczystości.

Jolanta Wieczorek   

Spotkanie z pieśnią  patriotyczną 
w Szkole Filialnej w Królikowie.

9 listopada bieżącego roku w naszej szkole odbył się uroczysty
apel poświęcony 99 rocznicy   odzyskania   przez Polskę
niepodległości. W uroczystości wzięli udział: przedstawicieli władz
gminnych, oświaty i organizacji społecznych. Uczniowie klas II i III,
wspólnie z gośćmi śpiewali 11 pieśni patriotycznych przy akompia-
mencie akordeonu p. Józefa Podolaka.    Każdą pieśń poprzedzał
krótki komentarz, przedstawiony przez konferansjerów w rolę ,
których wcielili się rodzice. Miłym akcentem był występ bębniarzy ze
szkółki perkusyjnej p. Zbigniewa Chrzanowskiego działającej przy
Miejski  Domu  Kultury w Olsztynku. Uroczystość sprawiła, że na
chwilę wszyscy mogliśmy się zatrzymać i uzmysłowić sobie ,że dziś
żyjemy w niepodległej, wolnej Ojczyźnie.

Barbara Wysocka



Na ziemiach polskich zaczynają
powstawać lokalne ośrodki wła -
dzy. W Warszawie Rada Regencyj-
na, którą powołali Niemcy i Aus-
triacy w 1917 roku pod własnym
protektoratem, już 7 października
1918r. zapowiedziała nie podleg -
łość Polski powołując się na orę -
dzie prezydenta USA Wilsona. W
Krakowie powstaje Polska Komis-
ja Likwidacyjna jako tymczasowy
organ władzy polskiej dla zaboru
austriackiego oraz Śląska Cie szyń -
skiego w celu utrzymania bezpie -
czeń stwa i spokoju publicznego do
czasu utworzenia państwa pol-
skiego. W Lublinie natomiast, 7
listopada 1918 roku, został utwo -
rzo ny przez działaczy nie podleg ło -
ściowych Tymczasowy Rząd
Ludowy Republiki Polskiej pod
przewodnictwem Ignacego Da -
szyń skiego.

10 listopada  z twierdzy magde-
burskiej powrócił Józef Piłsudski i
objął dowództwo nad tworzącą się
armią polską. 11 listopada 1918
roku wojsko polskie zajęło Zamek
Królewski w Warszawie. Rada
Regencyjna przekazała zwierzch-
nią władzę wojskową oraz na -
czelne dowództwo nad wojskiem
polskim Józefowi Piłsudskiemu.
Rząd Ignacego Daszyńskiego w
Lublinie również 11 XI 1918 r.
składa dymisję na ręce Józefa Pił-
sudskiego.

Powstanie II Rzeczypospolitej
Polskiej zaczęło się stawać faktem.

Z odzyskaniem niepodległości
związana jest ściśle sprawa praw
kobiet.

W Polsce zasługa przyznania
kobietom pełni praw publicznych
przypadła Tymczasowemu Rzą-
dowi Ludowemu Republiki Pol-
skiej (listopad 1918: „Manifest do
Ludu Polskiego”). Po ustąpieniu
rządu Ignacego Daszyńskiego
naczelnik państwa, Józef Piłsudski
i rząd Jędrzeja Moraczewskiego
potwierdzili decyzję swoich po -
przed ników w Dzienniku Praw
Pań stwa Polskiego z dnia

28.11.1918 r. Podobne sta no wis -
ko wobec praw politycznych kobi-
et zajęła też konstytucja marcowa
z 1921 roku. 

W tym miejscu należy przypom-
nieć szczególną kobietę -  Irenę
Kosmowską.

Irena Kosmowska urodziła się
w rodzinie inteligenckiej. Uczyła
się początkowo w domu, a potem
w szkole gospodarczej dla córek
ziemiańskich w Kuźnicach. Stu-
diowała na uniwersytecie we Lwo -
wie. Od 1912 roku była członkinią
Komisji  Tymczasowej Skon-
federowanych Stronnictw Nie -
podle głościowych. Zajmowała się
spółdzielczością wiejską i kółkami
rolniczymi. Dzięki jej wysiłkom
powstała szkoła dla dziewcząt w
Krasiczynie.

Irena Kosmowska od wczes-
nych lat swojej działalności była
związana z radykalnym odłamem
ruchu ludowego. Będąc nauczy-
cielką prowadziła akcję oświa-
tową. Organizowała pierwsze w
Polsce ludowe szkoły rolnicze.
Należała do władz naczelnych
PSL  „Wyzwolenie”. Była współ re -
dak torką gazety ludowej „
Zaranie”. W latach 1915- 1918 za
działalność niepodległościową
przebywała na zesłaniu. Po od zys -
kaniu przez Polskę niepodległości,
na krótko wprawdzie, została
wiceministrem opieki społecznej w
Tymczasowym Rządzie Ludowym
Republiki Polskiej. Była pierwszą
w Polsce kobietą- ministrem. Po
dymisji rządu Daszyńskiego nie
wycofała się z polityki. W latach

1919- 30 była posłem na Sejm
Ustawodawczy  I i II kadencji II
RP. Zajmowała też kierownicze
stanowiska w ruchu ludowym. Re -
da gowała gazetę ludową „ Zielony
Sztandar”. Działała również w
Lidze Obrony Praw Człowieka i
Obywatela. Podczas II wojny świa-
towej uczestniczyła w działaniach
podziemnego ruchu ludowego –
SL-„ Roch”. Aresztowana przez
gestapo w nocy z 18/19 lipca
1942 roku była więziona na Pa -
wia ku i w berlińskim Moabicie.
Zmarła 21 sierpnia 1945 r. wsku -
tek ran jakie odniosła kilka miesię-
cy wcześniej, podczas bombar-
dowania miasta. 

Pochowana została w 1961 r.
na cmentarzu wojskowym na Po -
wązkach. Pośmiertnie została odz-
naczona Orderem Krzyża Grun-
waldu I klasy.

Inną kobietą wartą wspom-
nienia jest Aleksandra Piłsudska, z
domu Szczerbińska. Zanim została
żoną przyszłego marszałka i na -
czel nika państwa Józefa Piłsud-
skiego, była jedną ze znaczących
postaci pokolenia konspiratorów.

Urodzona w 1882 roku w
Suwałkach w rewolucyjną „ karie -
rę” wprowadzona została w
rodzinnym domu. Działalność
konspiracyjna wciągnęła ją, jak
wcześniej jej babkę, uczestniczkę
powstania styczniowego. Po ukoń -
czeniu gimnazjum w Suwałkach
uczęszczała na kursy handlowe i
studiowała na Uniwersytecie Lata-
jacym. W 1904 r. wstąpiła do
PPS. Brała udział w wielu akcjach

bojowych, w tym w akcji pod Bez-

danam i Piłsudskiego poznała w

maju 1906. Po przeniesieniu się

do Lwowa nawiązała współpracę

ze Związkiem Strzeleckim oraz

współtworzyła Towarzystwo Opie-

ki nad Więźniami Politycznymi. Po

wybuchu I wojny światowej wstą -

piła do Legionów Polskich i

została przydzielona do oddziału

wywiadowczo- kurierskiego I Bry-

gady Legionów Polskich, była

komendantką kurierek le gio no -

wych. Po rozwiązaniu oddziału

działała na terenie okupacji prus -

kiej, przechowując broń i prze-

wożąc literaturę.Za działalność w

Polskiej Organizacji Wojskowej

została aresztowana i  interno wa -

na w obozie w Szczypiornie w

listopadzie 1915 r. a zwolniona po

akcie 5 listopada 1916 roku. Od

1917 do 1918 pracowała w POW

jako kurierka materiałów wybu-

chowych i jako wywiadowca. Dzia -

łal ność konspiracyjna na stałe

złączyła Aleksandrę Szczerbińską z

Józefem Piłsudskim. Z tego zwią z -

ku urodziły się dwie córki, Wanda

i Jadwiga. (O córce Jadwidze Pił-

sudskiej- Jaraczewskiej pisałam w

ALBO/9/2014 - „Jedyna Polka w

rodzinie”, jako, że jedyna z

rodziny urodziła się w wolnej Pol -

sce). Konspiracja, miłość i polityka

pokierowały życiem Aleksandry

Pił sudskiej. Została małżonką

wodza i wierną towarzyszką życia

Marszałka. Taki był jej wybór.

Zmarła na emigracji w Londynie

w 1963 roku. Córki sprowadziły

prochy matki do Polski 28

października 1992 roku, zostały

złożone na warszawskich Po wąz -

kach. Była odznaczona Krzyżem

Srebrnym Orderu Virtuti Militari

nr 6110, za męstwo i hart ducha

wykazane w pracy niepodległoś-

ciowej.

Stanisława Ziątek

O kobietach nie tylko 8 marca

WOLNOŚĆ DLA POLSKI  I  PRAWA DLA KOBIET

11 listopada 1918 roku w miejscowości Compiegne, we Francji w wagonie kolejowym mar-
szałka Ferdynanda Focha Niemcy podpisały zawieszenie broni z aliantami. Kończyła się I
wojna światowa.
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1. Obowiązek stawiennictwa
Powstaje w momencie sku -

tecznego doręczenia wez wa nia.
Świadek może usprawiedliwić
swoją nieobecność i wnio sko -
wać o zmianę terminu dokona-
nia czynności. Niestawiennict-
wo może powodować nałoże-
niem na świadka kary pie -
niężnej (do 3.000 zł), a nawet
zatrzymaniem i  przy mu so wym
doprowadzeniem. Kara pie -
nięż na może zostać uchylona,
jeśl i  w ciągu t ygodnia
od doręczenia po sta nowienia o
uka raniu świadek dostatecznie
usprawiedliwi swoją nieobec-
ność. W pew nych sytuacjach
(np. z uwagi na przebywanie
świadka za granicą, kalectwo)
możliwe jest prze słuchanie
świad ka przy uży ciu sprzętu
umożliwiającego przeprowadze-
nie czynności na od  ległość lub
w miejscu pobytu. 

2. Obowiązek 
złożenia zeznań

Każda osoba wezwana w
cha   ra kterze świadka ma obow-
iązek złożyć zeznania. Jeżeli
świa dek bezpodstawnie uchyla
się od złożenia zeznań można
wobec niego zastosować kary
porządkowe w postaci kary
pieniężnej do 3.000 zł lub kary
aresztowania do 30 dni. 

3. Obowiązek 
mówienia prawdy 

i niezatajania informacji
Świadek ma obowiązek mó -

wienia i niezatajania praw dy.
Za składanie fałszywych zeznań
i zatajanie prawdy grozi mu do
8 lat pozbawienia wolności. 

4. Obowiązek 
złożenia przyrzeczenia

Świadek ma obowiązek zło -
żyć przyrzeczenie przed sędzią.
Można odstąpić od odebrania
przyrzeczenia od świadka. Od -
mowa złożenia przy rze cze nia
san kcjonowana jest karą pie -
niężną w wysokości do 3.000
zł. Świadek powtarza tekst prz y -
 rzeczenia za sędzią. 

5. Prawo odmowy 
zeznań i odpowiedzi 

na pytania
Wyjątek od zasady, że każdy

wezwany w charakterze świad-
ka ma obowiązek złożyć zezna-
nia. Prawo to przyznane zo sta -
ło trzem kategoriom świadków: 

a) osobom najbliższym dla
os  karżonego (np. rodzicom,
dzie     ciom, osobom żyjącym
w konkubinacie);

b) byłym małżonkom os kar -
żonego, jak i byłym przysposa -
bia jącym lub przysposobionym
oskarżonego, mimo że nie są
już osobami najbliższymi;

c) świadkowi, który w innej
to czącej się sprawie jest os -
karżony o współudział w prze -
stę pstwie objętym po stę po wa -
niem, co do którego zeznaje.

Prawo do odmowy zeznań
umożliwia osobie najbliższej dla
os   karżonego odmowę zez-
nań, nie  zwalnia  jej natomiast
ze stawiennictwa na wezwanie.
Świadek ma prawo do od mo -
wy zeznań w całości. Nie może
zeznawać tylko na korzyść os -
kar żonego, a w za kresie ob cią -
żającym os kar żo nego ko rzy stać
z prawa odmowy zeznań. Or -
gan prze słu chujący jest obo -
wiązany pouczyć świadka o
prawie do odmowy zeznań.
Świa dek nie ma obowiązku
wyjaśniać motywów podjętej
decyzji. Przepisy postępowania
karnego do pusz czają także
zwol nienie od złożenia zeznań
lub odpowiedzi na pytania
osoby pozostająccej z os kar żo -
nym w szczególnie bliskim sto-
sunku osobistym, jeżeli osoba
taka wnosi o zwolnienie.

6. Prawo uchylenia się od
odpowiedzi na pytanie

Świadek może uchylić się od
odpowiedzi na pytanie, jeżeli
udzielenie odpowiedzi mogłoby
narazić jego lub osobę dla nie -
go najbliższą na od po wie dzial -
ność za przestępstwo lub
przestępstwo skarbowe. Może
także żądać, aby przesłuchano
go na rozprawie z wyłączeniem
jaw  ności, jeżeli treść zeznań
mo głaby narazić na hańbę jego
lub osobę dla niego najbliższą.

7. Zwrot kosztów 
Świadkowi przysługuje zwrot

kosztów: podróży - z miejsca
jego zamieszkania do miejsca
wy konywania czynności, noc le -
gu oraz utrzymania w miejscu
wykonania czynności, w wy so -
koś ci rzeczywiście ponie-
sionych racjonalnych kosztów.
Świadek jest obowiązany wy -
kazać rzeczywiście poniesione
koszty. Ponadto świadkowi
przysługuje zwrot zarobku lub
dochodu utraconego z powodu
stawiennictwa na wezwanie
organu.

Powyższa lista zawiera naj -
waż niejsze prawa i obowiązki
świadka w postępowaniu kar -
nym. W  toku postępowania,
przed pierwszym prze słu cha -
niem, organ przesłuchujący jest
obowiązany pouczyć świadka o
przysługujących mu prawach i
obowiązkach. W praktyce
sprowadza się to do przed sta -
wie nia świadkowi pisemnego
pouczenia. Za każdym ra zem
warto zapoznać się z jego treś-
cią i  być świadomym co mu -
simy, a co możemy jako świa -
dek w postępowaniu karnym. 

adwokat Aleksandra
Kwiatkowska-Grajek

z Kancelarii Adwokackiej 
w Olsztynku

Prawnik radzi

Prawa i obowiązki świadka w postępowaniu karnym

Bywają w życiu sytuacje, że musimy stawić się przed sądem, prokuraturą, policją lub innym orga-
nem celem złożenia zeznań w charakterze świadka. Dla części z nas może być to stresująca sytuacja,
ponieważ nie wiemy czego się spodziewać i jak powinniśmy się zachować, dlatego już dziś warto
zapoznać się z przysługującymi nam podstawowymi prawami i obowiązkami: 

Z całego serca dziękujemy !!
Rodzina Państwa Michalskich pragnie pogratulować  

i złożyć podziękowania 

Ochotniczej Straży Pożarnej w Olsztynku, 
która wykazała się wzorową postawą i odwagą.

Dzięki ich pomocy udało się uratować psa, podjęli interwen-
cję , która zakończyła się sukcesem.  - Fifi , tak nazywa się

nasza suczka była uwieziona całą dobę w rurze wentylacyjnej,
która pod ziemią.

Nasza Straż Pożarna jest najlepszą ekipą w kraju, która
pomaga nie tylko ludziom ale i też zwierzetom.

Wszystkim pracownikom Ochotniczej Straży Pożarnej 
życzymy zdrowych ,pogodnych  i spokojnych 

Świąt Bożego Narodzenia. 
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Dzień Pluszowego Misia 
w Szkole Filialnej w Mierkach

„Miś choć mały, choć nieśmiały
wielkie serce w sobie ma.
Pocieszyciel doskonały.
Każdy misia swego ma.”

24 listopada każde dziecko mogło przynieść do szkoły swojego
pluszaka. Miś to najmilsza zabawka wszystkich dzieci, najlepszy przyja-
ciel i niezastąpiona przytulanka przy zasypianiu. Na początku dzieci
przedstawiały swoje misie, później były różne konkursy. Dziękujemy za
wspólną zabawę, no i oczywiście zapraszamy do nas za rok.

Jolanta Wieczorek

19.11.2017r w hali sportowej Szkoły Podstawowej nr1 im. Noblistów
Polskich w Olsztynku rozegrany został XII Wojewódzki Halowy Turniej
Piłki Nożnej Chłopców o Puchar Burmistrza Olsztynka. Uczniowie
klasy sportowej VID Szkoły Podstawowej nr2 im. rotmistrza Witolda
Pileckiego w Olsztynku odnieśli duży sukces zajmując drugie miejsce.

Wszystkie drużyny zostały nagrodzone pucharami i dyplomami,
które wręczył Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Wojda. Pierwsze
trzy drużyny uhonorowano medalami. Nagrodę   dla najlepszego
zawodnika otrzymał Patryk Winiarczyk.

Skład naszej drużyny: Bucholski Szymon, Doroziński Mateusz,
Frąckiewicz Michał, Kania Konrad, Pechta Jakub, Stańczak Michał,
Kopeć Kacper, Winiarczyk Patryk, Cendrowski Mateusz, Flisikowski
Kuba, Turniej uzyskał wsparcie finansowe z budżetu Gminy Olsztynek. 

Organizatorzy Turnieju
Paweł Puczek,Adam Wyszyński - 

nauczyciele wychowania fizycznego

XII Wojewódzki Halowy Turniej 
Piłki Nożnej Chłopców rocznik 2005 i mł 

o Puchar Burmistrza Olsztynka

Podziękowania
Serdecznie dziękujemy wszystkim mieszkańcom 

głosującym na projekt 
Plaży Staromiejskiej w Olsztynku 

w ramach tegorocznego budżetu obywatelskiego. 
Cieszymy się, że także Państwu zależy 
na zwiększeniu atrakcyjności miasta.

Mamy nadzieję, że tym razem władze Olsztynka staną na
wysokości zadania i zrealizują wybrane zadania.

Zarząd Towarzystwa Przyjaciół Olsztynka 

„LISTOPADOWE UROCZYSTOŚCI W NASZEJ SZKOLE”
Listopad kojarzy nam się z łopotem narodowych flag i uroczystymi

obchodami Święta Niepodległości. W Szkole Podstawowej im. Erwina
Kruka w Elgnówku uroczysty apel odbył się w przededniu narodowego
święta, czyli 10 listopada 2017r.  pod hasłem - jak być patriotą? Tym
razem za przygotowanie programu artystycznego odpowiedzialni byli
przedstawiciele klas młodszych. Zaprezentowali oni kodeks młodego
patrioty i kilka wspaniałych pieśni patriotycznych. 

17 listopada odbyła się kolejna ważna uroczystość - pasowanie pier-
wszaków, a 24 października  – pasowanie na przedszkolaka.

W uroczystościach brali udział rodzice  oraz inni zaproszeni goście.
Ostatni dzień listopada zakończył się zabawą andrzejkową. Tradycje i

zwyczaje andrzejkowe poznawali przedszkolacy i uczniowie klas I- VI.
Cóż, w szkole nie można się nudzić.
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SPRZĘT RTV, SAT, AGD, KOMPUTERY

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

ul. Krótka 2

NAPRAWA

- telewizory

- komputery, laptopy 
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Spotkanie autorskie
z Katarzyną Enerlich

20 paź dziernika nasza biblioteka
goś ciła panią Katarzynę Enerlich.
Spot kanie odbyło się w sali
konferencyj nej Urzędu Miejskiego w
Olsztynku.

Pani Kasia, jak zwykle z uś mie -
chem, przywitała się z gośćmi przy-
byłymi na spotkanie. Niektóre z
osób autorka pamiętała z wcześ niej -
szego pobytu w naszej bibliotece w
2011 roku.

Uczestnicy spotkania z zainte re -
so waniem słuchali opowieści pisarki
o jej pracy związanej ze zbieraniem
materiałów do ostatnich dwóch ksią -
żek, tj. „Rzeka ludzi osobnych” i
„Wiatr od jezior”. Nie obyło się rów -
nież bez kilku ciekawych anegdot.

Pani Katarzyna jest osobą, któ ra
dzięki swojej bezpośredniości potrafi
nawiązać wspaniały kontakt z
uczestnikami spotkania. 

Zainteresowani mogli po spot -
kaniu kupić książki i poprosić panią
Ka się o dedykację z autografem.
Autor ka nie odmawiała także proś -
bom o wspólne zdjęcie.

Spotkanie zaś mogło się odbyć
dzięki Instytutowi Książki i działa-
jącemu w naszej bibliotece pod jego
patronatem Dyskusyjnemu Klubowi
Książki.

Dziękujemy bardzo wszystkim
przy byłym.

Urodziny Pluszowego Misia
W listopadzie przypada Dzień

Pluszowego Misia - najmilszej za -
bawki, najlepszego przyjaciela dzieci
i niezastąpionej przytulanki przy
zasypianiu. Zorganizowaliśmy z tej
okazji imprezę w formie urodzin
(24.11). Solenizantem był oczywiś-
cie MIŚ i wszystkie dzieci miały ze
sobą swoje ulubione pluszaki. Były
tańce, zabawy, konkursy i tort uro -
dzinowy. Dekoracje przygoto wa ły

wcześniej dzieci na zajęciach "Czyta-
nia bajania". W zabawie wzię ło udzi-
ał prawie trzydziestka dzieci w
towarzystwie rodziców. 

Warsztaty świąteczne
W okresie przedświątecznym tra -

dy cyjnie zorganizowaliśmy warsztaty
świąteczne dla dzieci i dorosłych.
Bę dzie można nas spotkać również
17 grudnia podczas Olsztyneckiego
Jar marku Wigilijnego – w sali konfe -
ren cyjnej Urzędu Miejskiego. Za pra -
sza my !

Wesołych Świąt
Wszystkim Czytelnikom i przyja-

ciołom biblioteki życzymy zdrowych

i spokojnych Świąt Bożego Na ro -

dze  nia oraz sukcesów w nadchodzą-

cym 2018 roku.

Dyrektor oraz pracownicy Miej -

skiej Biblioteki Publicznej w Olsz-

tynku

MBP Olsztynek

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

Fiasko pierwszego budżetu obywatelskiego
Pierwszy olsztynecki budżet obywatelski z pewnością przejdzie do historii i to nie tylko Olsztynka. Nie będzie to jednak historia sukcesu, bo burmistrz

całkowicie zlekceważył wolę mieszkańców głosujących na zwycięski projekt „Odkrycie Tajemnic Tannenbergu”. To ewenement w skali Polski.
Od wielu miesięcy dziesiątki głosujących i zainteresowanych realizacją projektu osób pytało dlaczego jeszcze nie jest realizowany? W paź dzier -

niku poznaliśmy tę tajemnicę Tannenbergu. Okazało się, że milczenie i brak informacji był spowodowany tym, że władze nie mają zamiaru słuchać
swoich mieszkańców i same wiedzą lepiej jakie projekty powinny być realizowane, a jakie nie.

Przypomnijmy dla porządku, że projekt zakładał przebadanie przez archeologów ruin pomnika i nie  zakładał tworzenia w tym miejscu żadnego
upa miętnienia. Propozycja ta została zaakceptowana  przez urzędników burmistrza i znalazła się na liście do głosowania pod pozycją nr 7.

Po ogłoszeniu wyników głosowaniu projekt „Odkrycie Tajemnic Tannenbergu” został zarządzeniem burmistrza wskazany do realizacji.
Już w kwietniu tego roku gmina otrzymała na badania archeologiczne zgodę Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, a projekt badań został

zat wierdzony. Były to jedyne wymagane do realizacji tego zadania dokumenty.
Od tego momentu rozpoczęła się dziwna gra władz, zmierzająca - jak się teraz okazało - do zniweczenia wysiłków osób zaangażowanych w pier-

wszy budżet obywatelski.
Burmistrz za plecami inicjatorów wysłał pisma do IPN-u, Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Ośrodka Badań Naukowych.

Ogło sił potem, że opinie tych instytucji były negatywne wobec projektu, sugerując wręcz, że wykopaliska byłyby propagowaniem ideologii
nazistow skiej.

W rzeczywistości żadna z tych instytucji nie zabroniła przeprowadzenia badań. Dodajmy, że wysyłanie takich próśb o zajęcie stanowiska i
powoływanie się przy tym na ustawę o dekomunizacji nazewnictwa ulic i pomników nie ma żadnego uzasadnienia prawnego i nie jest wymagane
w przypadku działalności naukowej, jaką stanowią badania archeologiczne. Ta nadgorliwość miała na celu zdyskredytowanie projektu,
wnioskodaw ców i samych głosujących.

Archeolodzy i historycy są zdumieni takimi działaniami, bo stanowią one nie tylko zamach na demokrację, ale także wolność prowadzenia
badań naukowych.

Jeszcze bardziej bulwersuje jednak lekceważący stosunek do woli mieszkańców. Niezależnie jaki z dopuszczonych do głosowania projektów by
wygrał, powinien zostać zrealizowany. Inaczej niweczy to sens budżetu obywatelskiego.

Jedną z podstawowych zasad budżetu obywatelskiego jest wiążący charakter dokonanego wyboru. Oznacza to, że organy gminy powinny
zrealizo wać wskazane przez mieszkańców projekty. W przypadku pierwszego w historii Olsztynka budżetu obywatelskiego zasada ta została zła-
mana przez burmistrza Olsztynka. Zlekceważył on wynik i setki głosów oddanych przez mieszkańców.

Po co zatem namawiano ludzi do głosowania? Po co gmina prowadziła kosztowną kampanię promocyjną i przygotowania do przeprowadzenia
budżetu obywatelskiego? Taniej byłoby, gdyby to sam burmistrz wybrał projekt i nie narażał gminy na zbędne koszty, a wnioskodawców na trudy
zwią zane z przygotowaniem projektów i prowadzeniem kampanii.

Kolejnym z bardzo istotnych warunków budżetu obywatelskiego jest przejrzystość i otwartość procedury, czyli informowanie o jej przebiegu, a
potem realizacji. Także ten element został całkowicie zlekceważony. Od pewnego momentu władze zaprzestały informowania o losach projektu i
za plecami inicjatorów rozpoczęły działania zmierzające do utrącenia zwycięskiej propozycji. Chociaż regulamin jasno zakładał w tym względzie
współpracę, to stało się wręcz przeciwnie.

Jeszcze przed rozpoczęciem głosowania burmistrz przyjął z rąk byłego premiera Jerzego Buzka wyróżnienie za świetnie przygotowany budżet
obywatelski. Gmina promowała się tym faktem w prasie i telewizji. Teraz Artur Wrochna z „ciężkim sercem” stwierdził, że zwycięskiego projektu
nie zrealizuje. Burmistrz złamał w ten sposób zasady, na które wcześniej umówił się z mieszkańcami. Dowiódł tym samym jak mało znaczą jego
własne słowa.

Zarząd Towarzystwa Przyjaciół Olsztynka.

List do redakcji ...
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NA WESOŁO

OŻENEK
Do rabina Icek przyszedł zmartwiony
Rabe ja nie chcę być na siłę żeniony

Ja Salcię tak trochę, krótko kochałem
Ja o tej przyjemności nawet zapomniałem

Rabin przypomina przykazanie stare
Za grzechy Icek, musisz ponieść karę
Ale kochać się Icek to nie są grzechy
Przecież doznałeś cielesnej uciechy
Pomyśl, za takie krótkie współżycie
Będziesz szczęśliwy przez całe życie

DOBRY  INTRES
Małego Szmulka rabin egzaminuje

Co wie o Bogu, gdzie Bóg się znajduje
Szmulek stanowczo stwierdzić nie omieszka
Bóg wszyscy wiedzą, on w niebie mieszka

Z wysokości nieba gdzie zamieszkuje
Interes na ziemi swój nadzoruje

Geszeft z majstersztykiem Bóg zorganizował
Nikt mu nie będzie w niebie protestował
Nikt nigdy nie zrobi – mamy przykłady

W niebie Panu Bogu w proteście blokady

GENEZA WSTYDU
Katedra Etyki- profesor dowodzi

Powody wstydu, z czego się wywodzi
Każda kobieta zawsze się wstydziła

Pierwszy raz w życiu gdy cnotę straciła
Drugi raz powód do wstydu miała

Gdy swego męża z innym zdradzała
Trzeci raz wstyd jej było niesłychanie

Gdy kazała zapłacić za swoje się oddanie
Po sześćdziesiątce też się zawstydziła

By chciał ją, młodemu za  wzięcie  płaciła
Mężczyzna się wstydzi jest niepocieszony
Gdy akt uczuciowy nie jest powtórzony

Drugi raz się wstydzi-a powód tego
Kiedy chce  bardzo a jest do niczego

BOSKA KONTROLA
Świętemu Piotrowi Bóg zapowiada
Kontrolę na ziemi zrobić wypada
Noc do kontroli została wybrana

Tym razem Polska jest kontrolowana
Święty Piotr Bogu wyraźnie tłumaczy
Co każde światełko na ziemi znaczy

To migoczące światło czerwone
Dowodzi, że zdradza mąż swoją żonę
A to następne światło z lewej strony

Mąż z czarnym przez żonę zostaje zdradzony
A święty Piotrze- proszę  mi wytłumaczyć
Co  nad Bałtykiem  ta łuna ma  znaczyć
To są sanatoria, tam szóste przykazanie 

Kuracjusz z kuracjuszką dla zdrowia łamie
Dziewiąte przykazanie podobne do szóstego
W sanatorium znaczenia nie ma też  żadnego

Zdaniem Boga dzieją się to dziwne rzeczy 
Łamaniem przykazań człowiek ciało leczy 

W konkluzji do Piotra Bóg  rzekł - Apostole 
Polak potrafi  kończymy kontrole

Rośliny, w tym  drzewa, to jedyny produ-
cent tlenu, odkurzacz zanieczyszczonego
powietrza, system regulujący wilgotność i
poziom wód gruntowych. Kontakt z drzewem
zwiększa odporność naszego organizmu,
przejmujemy pozytywną energię, drzewa wyt-
warzają jony ujemne, które neutralizują
niekorzystne dla organizmu jony dodatnie,
powstające w wyniku chorób lub emitowania
ich przez otaczający nas ze wszystkich stron
sprzęt elektroniczny. Środowisko wokół nas
izoluje nas od natury, jesteśmy otoczeni
degradującymi nasz organizm systemami
emitującymi impulsy elektroniki bezprze-
wodowej, różnorodne impulsy przenikające
nasze ciało powodują że, staje się ono prze-
wodnikiem, co nie jest obojętne dla naszego
zdrowia. W życiu człowieka drzewo od
zawsze było czymś ,co gwarantowało mu
dobrą egzystencję, było narzędziem, orężem
obronnym, źródłem ciepła, środkiem trans-
portu, materiałem budowlanym, poprzez
owoce pokarmem oraz lekarstwem, miało też
wiele innych użyteczności. Od niepamiętnych
lat drzewa miały terapeutyczne znaczenie dla
człowieka, chorzy ludzie obejmowali drzewa
doznając ulgi w dolegliwościach. Z drzewoter-
apii można korzystać w dowolnych, niczym
nie ograniczonych, ilościach. Profilaktycznie
najlepiej jednak robić to od wiosny do jesieni,
jest to bowiem czas największej emisji ener-
getycznej. Do tego rodzaju terapii należy
wybierać drzewa zdrowe, pozbawione
narostów huby drzewnej i jemioły. Kolejnym
kryterium jest wiek drzewa, nie typujemy do
terapii drzew starych, ale też bardzo młodych.
Korzystne efekty przynosi tulenie się do drze-
wa o gładkiej korze- brzozy, lipy, klonu i
dębu. Według starych, sprawdzonych sugestii
w drzewoterapii należy oprzeć się plecami i
tyłem głowy o pień, równocześnie dotykając
pnia gołymi rękami.

Najbardziej energetyczne drzewa to sosna,
buk, jodła, brzoza i dąb, natomiast mniej
energetyczne - topola, olcha, cis i wiąz. Każde
drzewo posiada inne kojące właściwości:

Brzoza – drzewo obniżające ciśnienie
krwi, pomaga pozbyć się stresu, złości i
gniewu. Buk – ostoja inteligencji, wycisza,
dodaje pewności siebie i energii życiowej,
sprzyja koncentracji. Dąb – duch opiekuńczy,

wzmacnia witalność, wiarę we własne siły,
uaktywnia naczynia krwionośne. Jałowiec –
pulmonolog, wzmacnia układ odpornoś-
ciowy, poprawia pamięć. Jarzębina – dla ser-
cowców. Jodła – drzewo zakochanych.
Leszczyna – dla wątrobowców. Lipa –
przekaźnik energii, wzmacnia siły twórcze.
Modrzew – muza artystów. Sosna – szybka
regeneracja. Świerk – iglak szczęścia.

Kontakt z otaczającym nas drzewostanem
to dendroterapia. Większość społeczeństwa
odeszła od natury, od możliwości leczenia za
pomocą naturalnej energii drzew. Drzewa,
które rosną w dużych skupiskach wytwarzają
korzystny dla człowieka mikroklimat, uspaka-
jają umysł, pobudzają pracę serca i przemi-
anę materii, łagodzą bóle głowy, zmniejszają
skutki stresu. Często intuicyjnie wybieramy w
lesie „drzewo terapeutę”, tulimy się do niego,
jednocześnie informujemy je w myślach o
swoich dolegliwościach. Lista dowodów
leczniczej mocy drzew stale się powiększa.
Naukowcy odkryli, że drzewa wydzielają fiton-
cydy – substancje bakteriobójcze i grzy-
bobójcze, nazywając je roślinnymi antybio-
tykami. Fitoncydy fenomenalnie odkażają
śluzówkę gardła, nosa i krtani dlatego pobyt
w lesie to terapia. Największe korzyści finan-
sowe z drzew to uprawy leśne. Uprawy rol-
nicze to niekończące się angażowanie wielo-
rakiego sprzętu agrotechnicznego, w tym siły
napędowej ciągników, ogromne zaan-
gażowanie kapitału - nakładów finansowych.
Uprawy leśne  po nasadzeniu to tylko pielę-
gnacja, z coraz mniejszym nakładem środ-
ków, czyli  zmniejszające się koszty.
Zaniechano sadzenia drzew przy drogach, w
środowiskach zurbanizowanych, nie sadzi się
drzew jako osłony terenów przemysłowych w
celu zabezpieczenia przed pyłami i drażniący-
mi zapachami. Zasadzone drzewa w
środowisku miejskim to korzyści społeczne,
komunalne, środowiskowe, ekonomiczne i
estetyczne. Drzewa to biologiczny filtr powi-
etrza i wiatrochron. Mimo oczywistych
korzyści z obecności drzew w naszym
środowisku nie traktujemy ich sadzenia jako
konieczności oraz warunku życia na ziemi.

Kazimierz Czester   

ŚWIADOMA DEGRADACJA

Przyroda, od której uzależniona jest nasza życiowa egzystencja, niestety jest bez-
względnie przez nas świadomie degradowana – kpimy sobie z grożących nam
następstw bezmyślnego, samobójczego postępowania wobec przyjaznego środowiska
naturalnego. Bezwzględność człowieka jest trudna do wytłumaczenia. Drzewoterapia
(sylwoterapia) – jest lekarstwem na wszystkie choroby nękające człowieka.
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Rodzina, przyjaciele, dawni
uczniowie, pracownicy, młodzież
szkolna …

- „Pan Dyrektor Jasiński przyj-
mował mnie do pracy …”,

- „ … był dobrym człowiekiem i
dyrektorem …”,

- „ … zawsze się uśmiechał…”,
- „ … był życzliwy dla ludzi…”.
Widzę Go, gdy codziennie

bardzo wolnym krokiem zmierza
do sklepu. Potem, zatrzymując się
co kilka kroków, wraca z zakupa-
mi. Sam w nienajlepszym zdrowiu,

wspierał chorą żonę – też na u czy -
cie la. Nie narzekał. Zawsze uś mie -
chnięty, trochę zamyślony. Kiedy
przechodził obok szkoły, widać
było, że  nadal jest mu bardzo blis -
ka; nie dało się ukryć spojrzenia
dobrego gospodarza.

Widząc mnie zawsze się za trzymał
i przywitał. Z uśmiechem py tał o
pracę , z ciekawością i du mą podzi-
wiał zmiany, słuchał o pro blemach i
życzliwie zapewniał o swoim wspar-
ciu. Rozmawialiś my o zdrowiu, o
szkole, o wy chowaniu dzieci. 

Miesiąc temu umówiliśmy się
na herbatę, by uczcić dzień na -
uczy ciela …

Do końca uczył nas co jest w
życiu ważne :  … wytrwałość, wier-
ność, cierpliwość, życzliwość dla
innych …

„Każdy znajduje w życiu jakieś
swoje Westerplatte. Jakiś wymiar
zadań, które musi podjąć i
wypełnić ….” -  św. Jan Paweł II
1987

Spośród wielu zadań, które
podejmował Pan Witold znaczna
ich  część była związana z oświatą.
Wypełniał je znakomicie zarówno
jako nauczyciel, jako kolega, jak i
ja ko dyrektor szkoły. Obecny zaw -
sze tam, gdzie był najbardziej
potrzebny. W 1974 r. po oddaniu
do użytku obecnej placówki, wów-
czas Zbiorczej Szkoły Gminnej,
panu Jasińskiemu powierzono

sta nowisko dyrektora. To On 2
września 1974 r. przyjmował naj -
wyż sze ówczesne władze oświa-
towe podczas inauguracji ogólno -
polskiego roku szkolnego.

Dawni współpracownicy mó -
wią o Nim i Jego pracy z szacun -
kiem oraz podziwem dla umiejęt-
ności organizacyjnych, dydakty-
cznych i wychowawczych. Nauczy-
ciele ciepło wspominają pana
Jasińskiego; zawsze spokojny, tak-
towny, lubiany przez uczniów. 

W rozmowach uderzała Jego
skrom ność, zrozumienie dla dru -
gie go człowieka; nigdy nie szczę -
dził słów pochwały i zachęty, tak
wiele potrafił dać …

Panie Dyrektorze … DZIĘKU-
JEMY!

Beata Bukowska 
Elżbieta Łoniewska

UMÓWILIŚMY SIĘ ZA MIESIĄC NA HERBATĘ …

Wspomnienie o Witoldzie Jasińskim – pierwszym
dyrektorze Szkoły Podstawowej nr 2 im. rotmistrza
Witolda Pileckiego w Olsztynku

Dziś 14 października – Dzień Edukacji Narodowej,  a w kaplicy
na cmentarzu grupa żałobników odprowadza w ostatnią drogę
wspaniałego NAUCZYCIELA I WYCHOWAWCĘ – pana Witol-
da Jasińskiego.

Ksawery urodził się z zespołem wad wrod-
zonych - rozszczepem kręgosłupa, przepukliną
oponowo-rdzeniową, współistniejącym
wodogłowiem, niedowładem kończyn dolnych,
stopami końsko-szpotawymi i pęcherzem neu-
rogennym. Ma również zespół Chiariego w
stopniu 2. Od urodzenia mieszka z rodzicami
w Olsztynku. Zaledwie w ciągu kilkunastu
miesięcy swojego życia przeszedł już sześć
operacji - zamknięcia przepukliny, wstawienia
zastawki oraz cztery operacje wymiany układu
zastawkowego z powodu jego dysfunkcji. 

Aby w przyszłości Ksawery mógł w miarę
normalnie funkcjonować, potrzebuje stałej
specjalistycznej opieki oraz intensywnej reha-
bilitacji. Już teraz wizyty rehabilitanta w domu
to koszt blisko 700 zł miesięcznie. Ze względu
na wysokie koszty dalszą rehabilitacją zajmuje
się mama w domu. Do tego dochodzą jeszcze
dojazdy do poradni i wizyty u specjalistów. 

Leczenie jest kosztowne, ale przynosi efek-
ty! Pomimo ciężkiego początku Ksawery z
pomocą rodziców dzielnie walczy o to, aby w
przyszłości mógł samodzielnie chodzić. Po
wielu miesiącach ciężkiej pracy sprawnie
pełza, siedzi,  a nawet zaczyna powoli
raczkować.

Chcemy pomóc
Wesprzeć Ksawerego będzie mógł każdy z

nas. Wspólnymi siłami zamierzamy przybliżyć
go do osiągnięcia celu. Między innymi z inic-
jatywy p. Emilii Witowicz zamierzamy zorgani-
zować w tym celu Mikołajkową Akcję Chary-
tatywną. Po części to już olsztynecka tradycja,
że w grudniu odbywają się takie inicjatywy w
naszym mieście. Tym razem zaczniemy 9 grud-
nia w sali widowiskowej Szkoły Podstawowej
nr 1 im Noblistów Polskich przy ul. Górnej.
Będzie to inauguracja naszej akcji, podczas
której zaplanowaliśmy świąteczne warsztaty,
pokazy, konkursy, licytacje i występy artysty-
czne. Cały dzień będziemy zbierać środki na
leczenie Ksawerego. Będziemy kontynuować
zbiórkę przez cały kolejny tydzień w różnych
częściach Olsztynka – w sklepach oraz firma-
ch, z którymi prowadzimy wstępne rozmowy.
Zwieńczeniem naszej akcji będzie Olsztynecki
Jarmark Wigilijny. Tu zaplanowaliśmy loterię
fantową oraz licytacje.

Już dziś zapraszamy do współpracy oraz
włączenia się w nasze działania zarówno
poprzez współorganizację, jak i udział w
naszej inicjatywie. O szczegółach będziemy
informować w najbliższym czasie. 

Zbiórka publiczna, którą zamierzamy
przeprowadzić została już zarejestrowana pod
numerem 2017/744/OR. Jej organizatorem
jest Fundacja Dzieciom „Zdążyć z Pomocą”,
która założyła Ksaweremu specjalne subkonto.
Poniżej dane, na które można dokonywać
wpłat: Fundacja Dzieciom „Zdążyć z pomocą”
ul. Łomiańska 5, 01-685 Warszawa
Konto: 15 1060 0076 0000 3310 0018 2615

Tytułem 30652 Kokosza Ksawery – darow-
izna na pomoc i ochronę zdrowia

Robert Waraksa

Mikołajki jakich jeszcze nie było

To będą Mikołajki, które mogą zmienić życie. W tym konkretnym przypadku życie Ksawerego,
który przyszedł na świat w sierpniu 2016 roku. Od razu rozpoczął walkę o samodzielność. Od
tamtej pory toczy ją codziennie. Na tej drodze wspierają go dzielnie rodzice. Wspólnie ciężko pra-
cują, aby ich syn w przyszłości mógł samodzielnie chodzić. Niebawem wesprzeć go  będzie mógł
każdy z nas!
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14 listopada – w Biesalu wystąpił działający przy naszym Domu

Kultury Chór Kameralny Arte del Canto.

20 października – do Nidzicy, zaprezentować się przed tamtejszą

publicznością, wybrały się nasze perkusistki „Padaczki”.

22 października – na scenie sali koncertowej Szkoły Podstawowej

nr. 1 w Olsztynku koncert dała „Warszawska Orkiestra Sentymental-

na”. Była to muzyczna podróż w czasie,  można było posłuchać

największych hitów okresu dwudziestolecia międzywojennego.

26 października – Kino Grunwald stało się areną rywalizacji w

ramach Młodzieżowego Festiwalu Filmowego „Moja Przestrzeń”.

27-29 października – z okazji 40-lecia zespołu Dire Straits, w Pla -

ne tarium w Olsztynie, serię koncertów w „kosmicznych okolicznoś-

ciach”dał zespół Solid Rock. 

29 października – „Rytm wszechświata” – taki tytuł nosiły zorga-

nizowane w naszym Domu Kultury warsztaty perkusyjne dla do ros -

łych.

9 listopada – Podczas akademii z okazji obchodów 99-lecia

Odzyskania Niepodległości w Szkole Filialnej w Królikowie swoje

umiejętności pokazali bębniarze z formacji 4 PAU.

10 listopada – w sali koncertowej Szkoły Podstawowej nr. 1 w

Olsztynku odbyła się uroczysta akademia z okazji 99-lecia Odzyska-

nia Niepodległości. Uroczystość uświetnił koncert Chóru Policji

Gar ni zonu Warmińsko-Mazurskiego.

- Podczas  otwarcia Ogólnopolskiego Turnieju Koszykówki za gra -

ła żeńska formacja perkusyjna  „Padaczki”.

18 listopada – wielki sukces formacji tanecznej „Streetflow Dance

Crew”. Dziewczyny zajęły pierwsze miejsce podczas VII Wojewódz -

kiego Turnieju Tańca Nowoczesnego „Warmia Power” w Stawi -

gudzie. Gratulujemy!

19 listopada – z interaktywnym przedstawieniem dla dzieci i nie

tyl ko wystąpił teatr „”Władca Lalek”. W Kinie Grunwald zo ba czy liś -

my spektakl „Cztery Mile za Piec”.

21 listopada – na ekranie Kina Grunwald można było zobaczyć

najnowsze produkcje filmowe.

26 listopada – również w Kinie Grunwald dla szerokiej olszty-

neckiej publiczności zagrał Cezary Makiewicz i „Koltersi”

6 grudnia – Święty Mikołaj po pracowitej nocy i inspekcji czystoś-

ci obuwia zdążył do Kina Grunwald, gdzie z okazji Mikołajek dla

najmłodszych zorganizowaliśmy spektakle filmowe.

8-9 grudnia – mikołajkowe gry i zabawy w sołectwach Mierki,

Platyny i Lichtajny.

9 grudnia – podczas „Mikołajkowej Akcji Charytatywnej” w Miej -

s kim Domu Kultury przez kilka godzin zabaw i aukcji kwestowaliśmy

na rzecz chorego dziecka - Ksawerego.  Wszystkim, którzy wzięli

udział w tym wydarzeniu serdecznie dziękujemy. 

Wkrótce:

17 grudnia – Jarmark Wigilijny w Rynku Miasta, szczegóły na

plakacie wewnątrz wydania.

31 grudnia – Powitanie Nowego Roku.

6 stycznia – Orszak Trzech Króli.

Kronika MDK-u

Uroczysta akademia z okazji 99-
lecia Odzyskania Niepodległości

Spektakl „Cztery Mile za Piec”

„Streetflow Dance Crew”

Mikołajki w kinie „Grunwald”



Ciemna strona 
Mrongowiusza

Dzięki czujności urzędników
udało się dotrzeć do nieznanych
dotąd materiałów dotyczących
Krzysztofa Celestyna Mrongowiu -
sza. Do tej pory ten urodzony w
Olsztynku obrońca mowy polskiej
był czczony jako lokalny bohater i
wzór do naśladowania. Ostatnie
wydarzenia każą jednak zwery-
fikować ten wizerunek. 

Władze miasta zwróciły się z
prośbą do IPN-u o zlustrowanie
Mrongowiusza. Zrobiono to na
podstawie zachowanych archi-
wów i świadectw pisanych, a tak -
że ujawnionego niedawno dzien-
nika pisanego przez Mrongow-
iusza. - Okazało się, że budowany

przez lata mit nie jest prawdziwy.
- Jednoznacznie ustaliliśmy, że
pod stawowym językiem jakim
posługiwał się Mrongowiusz był
niemiecki – wyjaśnia Alfons Za -
pol ski, historyk instytutu. – Jakby
tego było mało, to utrzymywał on
kontakty głównie z Niemcami, a
mowy polskiej używał głównie
pod czas zakrapianych alkoholem
im prez z miejscową ludnością. W
tym czasie wyciągał on od Po la -
ków strategiczne informacje,
które przekazywał następnie stro -
nie niemieckiej. Były one potem
wy korzystywane przez tamtejszy
wywiad wojskowy.

Szokujące ustalenia stały się
bezpośrednią przyczyną zamknię-
cia Domu Mrongowiusza. - Uz na -
liśmy, że byłoby to propagowanie

niemieckiego oraz pruskiego mili-
taryzmu – mówi Adolfina Zubiel,
kustosz muzeum. 

W następnej kolejności zmie -
nio na ma być nazwa ulicy Mron -
go wiusza i usunięte z centrum
jego popiersie.

Zenek zagra jednak 
w Olsztynku

Chociaż w ramach budżetu
obywatelskiego nie udało się
prze konać ludzi do sprowadzenia
do Olsztynka piosenkarza disco
polo Zenka, to jednak pomysło-
dawczyni przedsięwzięcia Eleono-
ra Płódzka nie dała za wygraną i
złożyła odwołanie od takiego
rozstrzygnięcia. – Uważam, że był
to najlepszy projekt, a ludzie po
prostu nie wiedzą co jest dla nich
dobre. Place zabaw i oczka wod -
ne to żadna atrakcja. Miasto

potrzebuje czegoś więcej. 
Jak się dowiedzieliśmy, od wo -

łanie zostało rozpatrzone pozyty-
wnie i ostatecznie to koncert Zen -
ka został zakwalifikowany do re -
ali zacji. Inne projekty nie będą
natomiast realizowane. - Rzeczy-
wiście bardziej liczy się jakość, a
nie ilość głosów. Dlatego uznal-
iśmy, że bardziej wartościowym
projektem jest koncert – mówi
Ad onis Bujda z komisji  pi lo -
tażowej budżetu obywatelskiego. -
Zmieniliśmy też kolejność in nych
projektów i uznaliśmy, że warto
zrealizować te, które zna lazły się
na końcu. Przykro mi to mówić,
ale większość ludzi jest bezmyśl-
na. Przyjęliśmy zatem zasadę, że
im mniej głosów, t ym lepiej
świadczy to o projekcie.

DEZDEZIN FOR MAC JE OL SZTY NEC KIEIN FOR MAC JE OL SZTY NEC KIE
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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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Dopiero wtedy zasiadamy do
wigilijnego stołu, na którym zgod-
nie z tradycją powinno znajdować
się dwanaście postnych dań, na
pamiątkę dwunastu apostołów.
Żeby tradycji stało się zadość,
wszys tkich tych potraw należy
koniecznie spróbować bez od kła -
dania łyżki. Nie należy się jednak
obawiać, dania te, jako że przygo-
towywane bez tłuszczu zwie rzę ce -
go, mimo swojej obfitości są
zdrowe  i lekkostrawne. Na naszym
wigilijnym stole na pewno nie mo -
że zabraknąć płodów ziemi, które
spożywane szczególnie tego dnia
zapewnią nam szczęście na cały
nadchodzący rok. Do przyrządza-
nia  potraw nie używamy tłuszczów
zwierzęcych, co ma ścisły związek z
wierzeniami naszych przodków, że
zwierzęta to członkowie rodziny i
właśnie w tę jedną taką noc w ro ku
po noć mówią ludzkim głosem.
Warto również wiedzieć, że od wig-
ilijnego stołu zawsze odchodzimy
wszyscy razem, nie zapominając o
tak ważnym świątecznym akcencie
jak wspólne śpiewanie kolęd.  Sym-
bolika produktów używanych do
dań wigilijnych w naszej bogatej
tradycji ma swoje głębokie uzasad-
nienie i tak : opłatek – symbolizuje
miłość, zgodę i jedność,  chleb –
do  brobyt, początek nowego życia,
ka  pusta – życiodajną siłę,  groch –
chroni przed chorobami,  jabłko –
chroni przed bólem gardła, orze -
chy – chronią przed bólem zębów,
ziarna zbóż – to źródło życiodajnej
mocy i urodzaju,  ryba – przypisuje
się jej znaczenie religijne przypomi-
na o chrzcie i zmartwychwstaniu,
grzyby – są pośrednikiem, ułatwia-
ją kontakt ze światem zmarłych,
miód – zapewnia przychylność sił
nad przyrodzonych,  mak – to sym-
bol płodności,  buraki – symbol
długowieczności,  fasola – symbol

płodności i przyciągania pieniędzy,
pierniki – to pozostałość placków z
miodem, składanych w ofierze bo -
gom, by zyskać ich przychylność,
co nawiązuje do tradycji przed-
chrześcijańskiej.

Z wymienionych warzyw, nasion
i owoców przez wieki powstawały
przeróżne dania w zależności od
regionu, co stanowiło specyfikę
kuchni regionalnej np. kutia, danie
prawie kultowe w kuchni kresowej.
Nic nie stoi na przeszkodzie, by
panie domu skorzystały ze swojej
wiedzy kulinarnej oraz wyobraźni i
na stół wigilijny przyrządziły jakąś
smaczną i apetyczną nowość.
Niemniej jednak polecam Państwu
kilka wigilijno- świątecznych prze -
pisów, które tradycyjnie  gościły na
stołach naszych rodzinnych do -
mów. Jednocześnie życzę Państwu
zdrowych i wesołych Świąt Bożego
Narodzenia oraz wszelkiej pomyśl-
ności na cały następny rok.

Ewa Łagowska-Okołowicz

BARSZCZ CZERWONY 
Z FASOLĄ JAŚ

1 litr soku z kiszonych ogórków,
1kg buraków, 1 pęczek wło sz -
czyzny ( marchew, por, seler, piet -
ruszka), wywar z suszonych grzy-
bów (tyle samo ile wywaru z bu -
raków), sól, pieprz, liść laurowy,
ziele angielskie.

3 dni przed gotowaniem, w ka -
miennym garnku lub dużym sło ju
pokrojone w cienkie plasterki bura-
ki zalać kwasem z kiszonych ogór -
ków. Przykryć niezbyt szczelnie i
odstawić w miejsce o temperaturze
nie wyższej niż 18 st. C.

Przygotować włoszczyznę, wlać
kiszonkę z burakami i gotować do
miękkości na bardzo małym ogniu.
Dodać  przyprawy, zagotować i
prze cedzić. Podawać z ugotowaną
fa solą Piękny Jaś.

SAŁATKA ŚLEDZIOWA 
Z JAJKIEM

6 filetów śledziowych, 4 ogórki
konserwowe, 2 winne jabłka, 2
cebule, 1 por, 2 ugotowane na
twardo jajka, kilka marynowanych
grzybków, majonez, musztarda,
pieprz, sól.

Śledzie namoczyć, osączyć i po -
kroić w grubą kostkę. Cebulę,
jabłko i ogórki drobno posiekać.
Pora pokroić w cienkie półkrążki.
Wszystko wymieszać ze śledziem.
Zrobić sos z majonezu, musztardy i
przypraw. Zalać nim sałatkę, a
wierzch posypać siekanym jajkiem
i grzybami.

KAPUSTA Z GROCHEM

1 kg kiszonej kapusty, 1 szklan-
ka suszonych grzybków, 2 duże
cebule, 1 szklanka grochu (całego
bez łuski) ,  ziele, l iść laurowy,
pieprz, sól.

Grzyby pokruszyć, groch i grzy-
by ( każde oddzielnie) moczyć kilka
godzin. Następnie każde z nich
ugotować w osolonej wodzie. W
du żym garnku na oliwie mocno
podsmażyć pokrojoną w kostkę ce -
bulę i grzyby. Dodać kapustę, do -
pra wić do smaku i dusić do mięk -
kości, podlewając wywarem z grzy-
bów. Połączyć z ugotowanym
grochem i odparować nadmiar
płynu.

KARP POD CHRZANOWĄ
PIERZYNKĄ

4 filety z karpia bez skóry, 4
łyżki chrzanu śmietankowego, 4
łyżki bułki tartej, 3 łyżki skla ro wa -
nego masła, sól, pieprz.

Filety natrzeć solą i pieprzem.
Wymieszać chrzan z bułką tartą.
Blaszkę wyłożyć papierem do
pieczenia lub folią aluminiową, file-
ty ułożyć w blaszce, na każdy po ło -

żyć mieszankę chrzanu i bulki tartej

i polać sklarowanym masłem. Piec

w temperaturze 180°C aż ryba bę -

dzie gotowa, a pierzynka rumiana.

KUTIA

1 szklanka maku, 1,5 szklanki

pszenicy, 1 szklanka mleka, 1/2

szklanki miodu, po 1/2 szklanki

rodzynek, migdałów w płatkach,

orzechów i kandyzowanej skórki

pomarańczowej.

Dzień wcześniej namoczyć

pszenicę. Odstawić na noc, następ-

nie gotować do miękkości, trzykrot-

nie zmieniając wodę. Mak umyć i

zalać ciepłym mlekiem Gotować na

małym ogniu, ostudzić i zemleć.

Dodać pszenicę i resztę składni -

ków, wymieszać i  wstawić do

lodówki. Udekorować według

uznania bakaliami i owocami. 

PIERNICZKI

1 kg mąki, 8 żółtek, 3 białka, 3

łyżki kakao, 3/4 szklanki cukru,

200 ml śmietanki 30%, 3 łyżeczki

sody, 4 łyżeczki przyprawy do

piernika, 1 kostka masła, 1 słoik

miodu (400 ml).

Dzień przed pieczeniem, kakao

wymieszać z mąką i odstawić. Miód

zagotować z przyprawą do pier -

ników, dodać masło, poczekać aż

się rozpuści i wystygnie. Do śmie -

tan ki dodać sodę i wymieszać (śmi-

etanka zwiększy swoją objętość).

Białka ubić i w trakcie ubijania

dodać cukier i żółtka. Ubitą masę

połączyć z mąką i delikatnie

wymieszać, dodać śmietankę z

sodą. Całość przykryć i odstawić na

nie więcej niż 24 godziny, aż zgęst-

nieje.

W dniu pieczenia ciasto podsy-

pać mąką, rozwałkować niezbyt

cienko i foremkami wykrawać pier-

niczki. Podsypywać mąką, wykro-

jone smarować białkiem. Blaszkę

wyłożyć papierem do pieczenia,

układać pierniczki w pewnej

odległości od siebie. Piec w tem-

peraturze 180°C przez około 10-

12 minut. Studzić na kratce.

Można polukrować i ozdobić.

DObRE RADY PANi EWY

JEST TAKI DZIEŃ, BARDZO
CIEPŁY CHOĆ GRUDNIOWY

Wigilia - w tradycji katolickiej jest obchodzona  już od starożyt-
ności. Polska tradycja nakazuje zaczynać wigilijną wieczerzę
wraz z pierwszą pojawiającą się na niebie gwiazdką, na pamiąt-
kę Gwiazdy Betlejemskiej. Najbardziej uroczystą chwilą wspólnej,
rodzinnej Wigilii jest dzielenie się opłatkiem, symbolem pojedna-
nia i składanie sobie wzajemnie życzeń. 
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Roz wią za nia pro si my nad sy łać na kartkach pocztowych do 10 stycznia pod ad re sem re dak cji. Spoś ród pra wid ło wych roz wią zań wy lo su je my nagro-

dę - obiad dla 2 osób w Restauracji Ratuszowa . Prawidłowym rozwiązaniem krzyżówki nr 237 było hasło: "Dni których nie znamy”, nagrodę wyloso-

wała Anna K. z ul. Kolejowej 25

Krzyżówka sponsorowana 
przez restaurację:

KRZYŻÓWKA NR 238
Poziomo:  1) bydlę z tura,  5)

początek spódnicy, 9) drukuje i

czyta, 10) zastąpił cezara,11) ter-

min bankowy, 12) wylewna, 13)

wojownik spod monopolowego,

14) występuje w kawale, 15) wolne

żółwie, 16) nieoryginalna broń, 18)

los złodzieja, 19) wpływowe, 21)

k luczowy odgłos ,  23)  porażka

fortepianu, 24) imię sprzątaczki,

25) bogata ryba, 26) serial famili-

jny, 27) ma dom z zębów.

Pionowo: 1) barwyt, 2) prześ -

la dowanie terminowe, 3) wieje

na tor, 4) enigmatyczne roz wią -

zanie, 6) okrągła do podziału, 7)

prob lem Hamleta, 8) stateczna,

16) sprzedawcy jaj, 17) zjadliwa

ironia, 19) wyjątkowy ptak, 20)

na pokaz, 22) grzyb w mieszka-

niach

2.10 Kunki.  Zatrzymanie
osoby posiadającej marihuanę.
Kiedyś takie zdarzenia miały
miejsce w Chicago, względnie

w Las Vegas. Dzisiaj w Kun -
kach.

24. 10 Ul. Niepodległości.
Okradziono tu właścicielkę
sklepu – z 1750 złotych i 100
euro.

27.10 Witramowo. Prowad-
zone jest postępowanie  doty-
czące wypadku przy pracy pra-
cownika ekipy remontowej,

który doznał obrażeń ciała i
trafił do szpitala.

28. 10 Ul. Daszyńskiego.

Ustalana jest przyczyna pożaru

klatki schodowej w bloku Sp-ni

„Grunwald”. Spłonęły m.in.

wózek dziecięcy i rower, łączna

wartość strat to 10 tys. zł.

17.11 Kunki. Grunt to
rodzinka! O kradzież 13 tys. zł
os kar żyła matka córkę.

W omawianym okresie polic-
ja za trzymała 3 osoby po szu ki -
wa ne,  57 dowodów reje stra  cyj -
nych, 7 praw jazdy, 5 nie trzeź -
wych kierowców.

Na podstawiewie danych KP
w Olsztynku
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