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Już 20 marca nowości w kinie Grunwald!



13 st ycznia odbyło się noworoczne
spotkanie Rejonowego Koła Pszczelarzy w
Olsztynku.

Na spotkanie licznie przybyli pszczelarze,
członkowie ich rodzin, sympatycy pszcze -
larstwa oraz przedstawiciele władz wo je -

wódz  kich związku pszczelarskiego  samorzą-
du oraz gminnych organizacji i zakładów.
Prezes koła Krzysztof Wieczorek złożył
wszystkim życzenia noworoczne, omówił
pro  blemy pszczelarzy oraz  dokonał podsu -
mo  wania roku ubiegłego i przedstawił plan
działalności Koła na rok bieżący. 

Podczas spotkania nowi członkowie:
Jarosław Balcerek, Kamil Kądzielawa,
Zdzisław Dzięgielewski, Roman Staniszewski
oraz Zbigniew Szostek otrzymali legitymacje
członkowskie oraz odznaki PZP.

Po oficjalnych wystąpieniach, rozpoczęła
się  biesiada przy suto zastawionych stołach.
Zarówno pszczelarze jak i goście biesiado -
wali, dyskutując o nadchodzącym sezonie
i  nadziejach związanych z  jak najlepszymi
pożytkami. Wszyscy tańczyli do późnych
godzin wieczornych. 

Pszczelarzom, ich rodzinom, a także
wszystkim sympatykom pszczelarstwa
składamy serdeczne życzenia wszelkiej
pomyślności w Nowym 2018 roku!!!

Andrzej Wojda
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Spotkanie noworoczne Rejonowego 
Koła Pszczelarzy w Olsztynku

Głównym przes ła niem akcji było utrwalenie
w świadomości wszystkich, że nie ma bez-
piecznego lodu na sta wach, jeziorach i
rzekach.

Imprezę rozpoczął burmistrz Ar tur
Wrochna, zachęcając przy okazji do korzysta-
nia z „Białego Orlika”, który zapewnia bez-
pieczne korzystanie z uroków zimy, nie tylko w
czasie ferii zi mo wych.

Oglądający mogli podziwiać współpracę
służb: pokaz akcji ra tow niczej na lodzie z uży-
ciem poduszkowca policy jnego, naukę
różnych metod udzielania pomocy osobie
tonącej,  pokaz akcji  ra tow niczej straży
pożarnej przy użyciu specjalistycznego sprzę-
tu, pokaz ratowników medycznych z nauką
udzielania pomocy przedmedycznej, pokaz
posłuszeństwa psów służbowych, naukę
obrony przed agresywnym psem.

Zainteresowaniem uczniów cieszyło się
również stoisko edukacyjne Nadleśnictwa Olsz-
tynek. Najmłodsi mogli tu poznać leśną faunę
i florę, a odpowiadając na zagadki - zdobyć
ciekawe upominki, w tym karmę dla ptaków.

Uczniowie chętnie uczestniczyli w konkur-
sach wiedzy na temat bezpieczeństwa i udziela-
nia po mocy przedmedycznej i przyrodniczej.

Festyn miał za zadanie uczyć określonych
działań, jakie należy podjąć w razie niebez-
pieczeństwa zagrożenia życia ludzkiego i

przestrzegać przed nierozważnym za cho wa -
niem  na zamarzniętych zbiornikach wodnych. 

W przypadku zagrożenia trzeba starać się
zachować spokój i próbo wać wezwać pomoc.
Dzwo niąc pod nr 112 przedstawmy się,
powiedzmy spokojnie, co się stało, podajmy
miejsce, w którym jesteśmy. Czekajmy na przy-
bycie pomocy, nie rozłączajmy się, zostańmy
w stałym kontakcie telefonicznym z numerem
alarmo wym. Gdy zarwie się pod nami lód
oszczędzajmy siły na wy dos tanie się z wody.
Wyjście bez niczyjej pomocy o własnych siłach
jest niezwykle trudne – ręce ślizgają się po
mokrym lodzie, nie moż na znaleźć chwytu.
Najlepiej położyć się płasko na wodzie, roz -

łożyć szeroko ręce i starać się wpełznąć na lód.
Starajmy się po ru szać w kierunku brzegu,
leżąc cały czas na lodzie.

W przeprowadzony festyn zaangażowane
były: Powiat Olsztyński, Centrum Edukacji i
Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie, Gmina
Olsztynek, Komenda Miejska Policji w Olsz-
tynie, Ko mi sariat Policji w Olsztynku, Straż
Miejska w Olsztynku, Wojewódzka Stacja
Pogotowia Ratowniczego, Państwowa Straż
Pożarna w Olsztynie, Ochotnicza Straż Pożar-
na w Olsztynku, Nadleśnictwa Olsztynek i
Jagiełek oraz Zespół Szkół im. K.C. Mrongow-
iusza w Olsztynku. Patronat medialny: TVP
Olsztyn, Radio Olsztyn i „Gazeta Olsztyńska”.

Wszystkim organizatorom należą się
podzię kowania za pomysł i sprawną organiza-
cję przedsięwzięcia.

Bezpieczne ferie 2018

15 stycznia na plaży miejskiej Jeziora Jemiołowskiego już po raz szósty odbył się piknik edukacyjny dla najmłodszych „Bezpieczny lód -
bezpieczne ferie 2018”. Wzięło w nim udział ok. 200 dzieci z naszej gminy. 

W styczniu „Pszczelarz ma czas, aby pszczelarskie książki czytać, ale też na styczniowych
spotkaniach kolegów pytać, w literaturze o pszczołach wiedzy dużo, kto kocha pszczoły one
go nie nudzą”

ks. dr Eugeniusz Marciniak



Burmistrz Olsztynka  infor -

muje, że reali za cja zada nia pn.

„Badania polegające na ocenie

wpływu planowanej budowy

fermy drobiu w miejscowości

Platyny na środowisko przyrod-

nicze” jest doto wana na pod sta -

wie umowy nr 00160/17/14094/
OP-WB/D z dnia 25.05.2017 r.
zawar tej z Woje wódz kim Fun du -
szem Ochro ny Środo wi ska i
Gospo darki Wod nej w Olsztynie.

Łączna wartość zadania to 45

000,00 zł. WFOŚiGW w Olsztynie

przyznał gminie Olsztynek dotację

do kwoty 8 000,00 zł.

W ramach realizacji zadania
wykonano następujące eksper-
tyzy:

1) uwarunkowania hydrologicz -
no-zlewniowe eutrofizacji Jeziora
Czarnego (gm. Olsztynek) i
górnego odcinka Drwęcy ze szcze -
gólnym uwzględnieniem aktualnej
i planowanej antro popresji,

2) waloryzacja i inwentaryzacja
przyrodnicza oraz ocena istotnoś-
ci oddziaływania przedmiotowej
inwestycji na środowisko.

Przeprowadzałeś się lub
wyjeżdżałeś z Polski? Wyjechałeś
ze swojej miejscowości na studia
lub do pracy? Zmieniałeś adres
zamieszkania albo zameldowa-
nia? Upewnij się, że jesteś
wpisany do rejestru wyborców
tam, gdzie teraz mieszkasz!

Jeśli Twojego nazwiska nie
ma w rejestrze wyborców, to nie
będziesz mógł głosować w nad-
chodzących wyborach samorzą-
dowych.

Rejestr wyborców to lista osób
z prawem do głosowania w
danej gminie.  

Jeżeli  masz stałe zamel-
dowanie, to znaczy, że Twoje
nazwisko jest w rejestrze wybor-
ców w gminie, w której jesteś
zameldowany. Będziesz mógł
oddać głos.

Jeśli  jednak jesteś zamel-
dowany na pobyt czasowy, albo
w ogóle nie masz meldunku, to
nie ma Cię w rejestrze wyborców
i nie będziesz mógł głosować w
wyborach.

Co masz zrobić?
Złóż wniosek o wpisanie do

rejestru wyborców w gminie, w
której mieszkasz.

Sprawdź już dziś w swoim
urzędzie gminy czy jesteś w
rejestrze wyborców!

Więcej informacji na stronie
www.pkw.gov.pl oraz na
kanałach Państwowej Komisji
Wyborczej i Krajowego Biura
Wyborczego w serwisach
społecznościowych.
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Wyborco! Sprawdź, 
czy jesteś w rejestrze wyborców!

W październiku 2017 r . została

podpisana umowa na realizację

zadania pn. „Renowacja i odnowa

głównego pomnika, odrestauro -

wanie obelisku oraz wymiana

masztów na cmentarzu wojennym

w Sudwie”. Zrealizowane zostało

ze środków Ministerstwa Kultury i

Dzie dzictwa Narodowego w ra -

mach programu „Wspieranie

opie ki nad miejscami pamięci i

trwa łym upamiętnianiem w kraju”

Wykonano następujące prace:

1) odrestaurowano betonowo

kamienny pomnik główny wyko-

nany przez olsztyneckiego rzeź -

biarza Ryszarda Wa chow skiego,

przedstawiający symboliczną

postać jeńca próbującego rozer-

wać obozowe druty,

2) odrestaurowano obelisk z

napisem „Tu zostały złożone

prochy ponad 55 tys. pomordo -

wa nych obywateli ZSRR, Polski,

Francji, Belgii i Włoch. Zwłoki

Fran cuzów i Włochów zostały

ekshu mowane. Cześć ich pamięci”,

3) wymieniono maszty przy

pomniku głównym w centralnej

części cmentarza.

Cmentarz z II wojny światowej

usytuowany jest w kształcie pros-

tokąta o wymiarach 250m * 60m

na zachód od miejscowości Sud -

wa. Pochowani są tu jeńcy obozu

jenieckiego Stalag IB. Jest to

największy tego typu obiekt na

terenie Gminy Olsztynek. Cmen-

tarz jest często odwiedzany przez

bliskich poległych, turystów,

pasjonatów i historyków. Odbywa-

ją się tu także uroczystości roczni-

cowe związane z wybuchem II

wojny światowej.

Inwestycje na cmentarzu wojennym w Sudwie

Badania polegające na ocenie 
wpływu planowanej budowy fermy

drobiu w miejscowości Platyny 
na środowisko przyrodnicze

Panu Ryszardowi Kornowskiemu 
Prezesowi 

Towarzystwa Budownictwa Społecznego 

w Olsztynku 

wyrazy głębokiego żalu i współczucia 

z powodu śmierci Ojca 
składają:

Pani Dorocie Gruszczyńskiej 
Dyrektor Gminnego Centrum Zdrowia 

ZPZOZ w Olsztynku 
wyrazy głębokiego żalu 

i współczucia 
z powodu śmierci Matki

składają:

Przewodniczący Rady Miejskiej

Andrzej Wojda

Burmistrz Olsztynka 

Artur Wrochna

Przewodniczący Rady Miejskiej
Andrzej Wojda

Burmistrz Olsztynka 

Artur Wrochna

Pani Ewie Okołowicz,
Rodzinie oraz wszystkim bliskim zmarłego

Czesława Bandzwołka
zasłużonego mieszkańca, społecznika,
inicjatora wielu społecznych wydarzeń, 
niezwykłego człowieka o dobrym sercu,

składamy najszczersze kondolencje,
pełne głębokiego współczucia i zrozumienia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Andrzej Wojda wraz z radnymi

Burmistrz Olsztynka 

Artur Wrochna



Burmistrz Olsztynka informuje,
że gmina Olsztynek stara się o
dotację ze środków Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej w Olsztynie w
ramach konkursu pod nazwą
„Usuwanie azbestu”.

Program obejmuje usuwanie
azbestu w następującym zakresie:

a) demontaż i zabezpieczenie
pokrycia dachowego lub innych
wyrobów zawierających azbest

b) transport odpadu niebez-
piecznego z miejsca rozbiórki do
miejsca unieszkodliwienia

c)  unieszkodliwienie poprzez
składowanie odpadu niebez-
piecznego na składowisku

W przypadku otrzymania dotacji
gmina  całe uzyskane środki przez-
naczy na usuwanie wyrobów zawier-
ających azbest z obiektów, których
właścicielami są:  

a)  jednostki samorządu terytori-
alnego i Skarb Państwa, osoby fizy-
czne, rolnicy, kościoły i związki wyz-
naniowe, stowarzyszenia, spółdziel-
nie mieszkaniowe, wspólnoty
mieszkaniowe, rodzinne ogrody dzi-
ałkowe będące we władaniu Pol-
skiego Związku Działkowców, jed-
nostki sektora finansów publicznych
będące gminnymi lub powiatowymi
osobami prawnymi,

b)  spółki prawa cywilnego i
handlowego.

Warunki dofinansowania
W ramach programu

przewidziane jest dofinansowanie: 
a) do 85% kosztów kwali -

fikowanych ze środków udostęp-
nionych przez WFOŚiGW w Olsz-
tynie, nieprzekraczające 300 zł za 1
tonę unieszkodliwionych odpadów
zawierających azbest w przypadku
beneficjentów wy mie nionych w pkt. a,

b)  do 85% kosztów kwali -
fikowanych ze środków udostęp-
nionych przez WFOŚiGW w Olsz-
tynie, nieprzekraczające 300 zł za 1
tonę unieszkodliwionych odpadów
zawierających azbest w przypadku
beneficjentów wymienionych w pkt.
b, nie więcej niż 200.000,00 zł na
jednego Beneficjenta w danym roku
kalendarzowym.

Pozostałe 15% wnioskodawca
musi pokryć z własnych środków
finansowych.

W roku 2018 WFOŚiGW przyz-
naje dotację maksymalnie do 300 zł
do jednej tony, czyli koszt całkowity
zdjęcia, transportu i utylizacji 1 tony
wyrobów zawierających azbest może
w tym wypadku wynieść maksymal-
nie 352,94 zł. Jeżeli w zapytaniu
ofertowym wybrana zostanie firma,
która zaoferuje kwotę wyższą niż
352,94 zł, wnioskodawca będzie
musiał pokryć koszty 15 % ceny oraz
różnicę pomiędzy ceną wybraną, a
kwotą 352,94 zł.

Jednorazowo można się starać o
dofinansowanie na usuniecie i zutyl-
izowanie nie więcej niż 20 ton
wyrobów zawierających azbest.

Wszyscy zainteresowani dofinan-
sowaniem muszą złożyć wniosek
wraz z wymaganymi załącznikami
do urzędu miejskiego.

Z osobami, które zakwalifikują się
do uzyskania dofinansowania na
usuwanie azbestu w roku 2018
gmina Olsztynek podpisze umowy,
na postawie których zadanie
zostaną rozliczone.

Termin naboru wniosków o dofi-
nansowanie

Wnioski wraz z załącznikami
należy składać w Urzędzie Miejskim
w Olsztynku (pokój 18) w terminie
do dnia 23 lutego 2018r. Wnioski

złożone po terminie nie będą brane
pod uwagę.

Kryteria wyboru
Wniosek należy złożyć na obow-

iązującym formularzu wraz z kom-
pletem wymaganych dokumentów, tj,

•  zgodą wszystkich współwłaści-
cieli na realizację zadania, 

•  mapą z zaznaczoną nieru-
chomością,

•  wypisem z rejestru gruntów
prowadzonego przez starostę,

•  oświadczeniem o dokonaniu
zgłoszenia prac polegających na
usuwaniu wyrobów zawierających
azbest do Starosty Olsztyńskiego, 

•  informacją o wyrobach zawier-
ających azbest 

•  oceną stanu i możliwości bez-
piecznego użytkowania wyrobów
zawierających azbest.

Uwaga!!! Dofinansowaniem nie
będą objęte koszty związane z zaku-
pem i montażem nowych pokryć
dachowych.

Gmina Olsztynek wybierze
wykonawcę zadania zgodnie z Regu-
laminem udzielania zamówień pub-
licznych w Urzędzie Miejskim w
Olsztynku – do 30 000 euro
(zarządzenie Burmistrz Olsztynka z
dnia 17 kwietnia 2014 r. ,  Nr
42/2014).

Dofinansowanie nie obejmuje
wnioskodawców, którzy we własnym
zakresie dokonali czynności demon-
tażu, transportu oraz przekazania
do unieszkodliwienia wyrobów zaw-
ierających azbest.

Druki do pobrania na stronie
internetowej Urzędu Miejskiego w
Olsztynku (zakładka AZBEST) oraz
w Biuletynie Informacji Publicznej
Urzędu lub w pokoju 18 w Urzędzie
Miejskim w Olsztynku.

Wszelkie informacje w powyższej
sprawie można uzyskać w Urzędzie
Miejskim w Olsztynku, pokój 18 lub
pod numerem telefonu: (89) 5 19
54 75.
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Informacja o dotacji na usuwanie azbestu.

Serdeczne podziękowania
Przyjaciołom, Sąsiadom,  Delegacji Rady 
Miejskiej oraz Urzędu Miasta Olsztynek, 

Pracownikom Przychodni-moim koleżankom 
i kolegom, którzy tak licznie uczestniczyli 
w ostatniej drodze mojej kochanej mamy, 
za okazaną pomoc, współczucie, wieńce 

i kwiaty jeszcze raz bardzo, bardzo dziękuję.

Córka Dorota Gruszczyńska 
Z rodziną.



Parafii olsztyneckiej podlegały
wioski z północnej i wschodniej
części komornictwa, zamieszkałe
przez ludność pruską, polską i
niemiecką.

Kościół parafialny w Olsztynku
zbudowano prawdopodobnie ok.
1350 r. w północno-zachodniej
części miasta, tuż obok zamku
krzy żackiego, powstałego kilkanaś-
cie lat później. Od samego po cząt -
ku kościół pełnił funkcje obronne.
Fundamenty z polnego kamienia
na za pra wie wapiennej o grubości
ok. 120 cm do 250 cm dawały
solidną podstawę. Na nich wznie-
siono mury z kamienia polnego w
dolnych partiach i cegły ceram-
icznej na zaprawie wapiennej w
górnych. Grubość mu ru wahała
się od 110 do 230 cm. Parcelę
kościelną otaczały solidne mu ry
kamienne. Wraz z fortyfikacjami
zamkowymi stanowił przez prawie
sto lat ważny punkt obronny mia -
sta w okresie gdy Olsztynek nie
posia dał kamiennych murów
obronnych, tylko drewnianą pali -
sadę.

Na małym cmentarzu wokół
kościoła, w podziemnych kryptach
cho wano znaczniejszych miesz -
czan, głównie z niemieckich
rodzin patry cjuszowskich. Bied-
niejszych człon ków parafii z Olsz-
tynka grzebano na cmentarzu
położonym poza murami miasta.
Jest wielce prawdopodobne, że
było kilka takich cmentarzy dla
różnych grup narodowościowych.
Dla znacznej grupy mieszkańców
pochodzących z ziem polskich
wybudowano prawdopodobnie już
w pierwszych latach istnienia Olsz-
tynka drugi, tak zwany polski koś-
ciół. Powstał on poza murami
miasta, przy drodze wiodącej do
Ostródy, na terenie dzisiejszego
cmentarza przy ulicy Grun-
waldzkiej. Ta niewielka świątynia
zbudowana z drewna istniała już w
czasach krzyżackich, chociaż pier-
wsza wzmianka o niej pojawia się
dopiero w księdze wizytacji koś-
cielnych z 1579r. oraz w rachunku
starostwa z 1610r. Bu dowla ta
spłonęła w 1651r., nigdy jej już
nie odbudowano i tylko w tradycji
ustnej przetrwały przekazy o jej ist-

nieniu. Jeszcze na początku XIX w
żywe było wspomnienie o starym
dziedzińcu kościelnym położonym
poza murami miejskimi, przy
drodze prowadzącej do Ostródy.
Max Toeppen, opierając się na
historii Olsztynka spisanej przez
burmistrza Schimanskiego (ma -
nuskrypt znajdował się w ratuszu),
potwierdza, że w tym miejscu
mógł znajdować się kościół polski.
/M. Toeppen, Historia okręgu i
miasta Olsztynka, s. 33/

Zgodnie z chrześcijańską trady-
cją, zmarłych grzebano na przy -
kościel nym cmentarzu. Na górce
przy obecnej ulicy Grunwaldzkiej
chowano głównie ludność polską i
to od najdawniejszych czasów. Po
sekularyzacji Prus w 1525 r. i
wpro wadzeniu religii ewangelickiej
każde wyznanie obowiązkowo
miało swój koś ciół i oddzielne
cmentarze. Ewan gelicy przejęli
dawny kościół parafialny  w Olsz-
tynku, natomiast katolicy i ewan-
gelicy pochodzenia polskiego
mieli swój kościółek i cmentarz
poza murami miasta. Po re -
formacji liczba katolików była
niewielka, ale powoli zwiększała
się wraz z napływem osadników z
ziem polskich. Ludność wyznania
rzymsko-katolickiego na terenie
Prus Książęcych przez długi czas
mogła swobodnie wyznawać
swoją religię, gdyż podlegała
ochronie ze strony króla pol-
skiego. Prusy Książęce były len -
nem Polski do 1657 roku. Póź niej
sytuacja zmieniła się na gorsze.
Spalonego kościoła nie poz-
wolono odbudować, ale pozostał
cmentarz, na którym przez następ-
ne kilkaset lat chowano zmarłych
wyznania rzymsko-katolickiego.
Katolicy z Olsztynka przez ponad
dwieście lat (1657 – 1866) korzys-
tali z posługi duszpasterskiej w
kościele w Gryźlinach, które leżały
na terenie War mii, w odległości
pięciu kilometrów od Olsztynka.
Jak napisał w kronice parafii
katolickiej ksiądz Józef Sikora:
Przez 209 lat nie odbywały się w
Olsztynku żadne nabożeństwa z
kapłanem katolickim. Gorliwi
katolicy uczęszczali do kościoła w

Gryźlinach, a mniej gorliwi modlili
się zbierając się po kilku w do -
mach lub uczęszczając do zboru
ewangelickiego. /s. 7/

Z upływem lat liczba katolików
w Olsztynku i jego okolicach syste -
ma  tycz nie rosła. Po każdej więk-
szej katastrofie, takiej jak pożary,
wojny epidemie, znaczne straty w
ludności uzupełniał napływ osad-
ników, głów nie z ziem polskich.
Wykupywali oni opuszczone
gospodarstwa i osiedlali się w pob-
liskich wioskach, ale także w Olsz-
tynku. Jeszcze na początku XIX
wieku było tutaj zaledwie kilka-
dziesiąt osób wyznania katolickie -
go, pół wieku później liczba ta
wzrosła do 245 osób, a w 1880 r.
wynosiła 393 osoby. Do tego trze-
ba doliczyć katolików mieszkają-
cych w oko licznych wioskach i
tych było znacznie więcej. Wśród
wyznawców religii  rzymsko-
katolickiej przeważała ludność pol-
ska, ale nie brakowało też ludności
pochodzenia niemieckiego.
Podobnie, wśród ewangelików
większość tworzyli Niemcy, ale

było też bardzo dużo Mazurów,
czyli ludności po cho dzenia pol-
skiego. 

W 1865 r. Towarzystwo Świę -
tego Wojciecha w piśmie do bisku-
pa warmińskiego prosiło o objęcie
stałą opieką duszpasterską kato-
lików z Olsztynka. Według nich
żyło tutaj 230 katolików, w gim-
nazjum było 30 uczniów wyznania
katolickiego, a w szkole ludowej
41 dzieci katolickich. Biskup przy-
chylił się do tej propozycji (od
1859 roku Olsztynek należał do
diecezji warmińskiej) i polecił
kupić budynek z ogrodem. Po cząt -
kowo w wynajętym domu na bo -
żeństwa niedzielne odprawiali
księża z Gryźlin, dopiero w 1868
r. przybył do Olsztynka pierwszy
katolicki ksiądz – Juliusz Ambroży
Albrecht. Za zebrane pieniądze
kupił parterowy dom od Jan czew -
s kiego (obecna plebania przy ul.
Chopina) i po wyremontowaniu
urządził w nim kaplicę i niewielkie
mieszkanie. W pierwszą niedzielę
Adwentu w 1868 r. odprawił w
no wej kaplicy mszę świętą.
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Polski kościół i cmentarz

W 1243 r. papież Innocenty IV specjalną bullą erygował w Prusach krzyżackich cztery diecezje:
chełmińską, pomezańską, warmińską i sambijską. Parafia w Olsztynku należała do diecezji pomezań-
skiej. Ścisłej daty powstania parafii olsztyneckiej nie udało się ustalić, ale zapewne istniała już przed
lokacją miasta. Pierwszy komtur Ostródy, Henryk Metz, w przywileju lokacyjnym z 1343 r. przezna-
czył dla wsi Mierki 6 łanów ziemi dla kościoła, który jednak już wtedy miał zostać wybudowany nie w
Mierkach, lecz w planowanym w pobliżu Olsztynku.
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Ksiądz Albrecht planował bu -
dowę kościoła i dlatego, korzysta-
jąc z okazji, kupił w 1876 r. drugi
dom z dużym ogrodem. Budynek
mieszkalny zamienił w oratorium i
sam przy nim zamieszkał. Czynił
przygotowania do budowy koś-
cioła, ale – niestety - nies po dzie -
wanie zmarł 6 lipca 1878 roku,
mając zaledwie 40 lat. Został
pochowany na cmentarzu ka to -
lickim przy obecnej ul. Grunwal -
dzkiej. Jego mogiła istnieje do
dzisiaj i znajduje się przy funda-
mentach dawnego „polskiego koś-
ciółka”. Był to pierwszy i jedyny
ksiądz katolicki spoczywający na
tym cmentarzu. Parafianie długo
go opłakiwali, gdyż legły w gru -
zach plany budowy kościoła i
przez pięć kolejnych lat nie było
kapłana w Olsztynku, a w Niem-
czech szalał terror związany z poli-
tyką tzw. Kulturkampfu, w ramach
którego szcze gólnie mocno zwal-
czano kościół katolicki i szerzono
germanizację, głównie ludności
polskiej.

Dopiero w 1883 r. przybył do
Olsztynka z misji w Helsinkach
ksiądz licencjat Paweł Jedzink,
który w ciągu pięciu lat wybu-
dował neo go tycki kościół, dzięki
ogromnemu wsparciu finansowe-
mu katolików z sąsiedniej Warmii.
Kościół pod wezwaniem Serca
Pana Jezusa został konsekrowany
przez biskupa warmińskiego
Andrzeja Thiela 16 października
1888 roku, w dzień św. Brunona
Męczennika. Ksiądz Paweł Je -
dzink przebudował też plebanię,
podwyższając ją o jedno piętro, a
w budynku oratorium urządził
szkołę dla dzieci katolickich. Po
wykonaniu tych wielkich prac,
jeszcze pod ko niec tego roku,
przeniesiono go do Poznania,
gdzie został kanoni kiem i bisku-
pem sufraganem. Zmarł w 1918
roku. Jego postać i ogrom ne za s -
ługi dla parafii rzymsko-katolickiej
w Olsztynku należałoby godnie
upamiętnić, chociażby skrom ną
tab licz ką w naszym kościele, na
setną ro cz nicę jego śmierci.

Kolejni księża rozwijali życie du -
chowe parafii i wzbogacali materi-
alnie kościół. Ksiądz Karol Neu-
mann wymalował wnętrze świą-
tyni w 1889 roku, kolejny kapłan
Leon Neumann naprawił znisz -
czenia spo wo dowane walkami w
trakcie bitwy pod Tannenbergiem
w sierpniu 1914 roku. W czasach
niemieckich naj dłużej sprawował
godność proboszcza ksiądz Józef
Pakalski (1919 – 1936). Jego
dokonania były też zna czące.
Uporządkował teren wo kół koś-
cioła, zainstalował ogrzewa nie
elektryczne w świątyni, prze pro -
wadził remont po znisz czeniach
wojennych na plebanii, wybu-
dował kaplicę na cmentarzu grze-
balnym przy obecnej ulicy Grun-
waldzkiej.  W kaplicy tej zain-
stalowano automatycznie wy su -
wany spod ziemi katafalk. Cmen-
tarz został ogrodzony, a skar pę od
strony ulicy wzmocniono mur em
oporowym. 

Ksiądz Alojzy Pieński (1936 –
1945) sprawował posługę dusz -
pas terską w okresie największego
terroru hit lerowskiego. Naj -
mniejsze ob jawy polskości były
bezwzględnie tępione. W Olsz-
tynku wszyscy dotychczasowi
księża mówili po polsku. Hitlerow-
cy zakazali używania języka pol-
skiego w pieśniach, modlitwie, a
nawet przy spowiedzi. Ksiądz
Pieński był bardzo ostrożny, aby
się nie narazić, ale mimo to poma-
gał księżom sprawującym opiekę
duszpasterską w obozie jenieckim
Stalag I B. W styczniu 1945 r.
zdołał uciec do Niemiec zachod-
nich przed nadejściem wojsk
radzieckich. 

Po wojnie kościół przejęli Po la -
cy wyznania rzymsko-katolickiego,
którzy napływali z różnych stron.
Zmarłych chowano na starym
cmentarzu aż do lat 70-tych, kiedy
to pow stał cmentarz przy ulicy
Wilczej. 

Kościół ewangelicki spalili żoł -
nierze radzieccy zimą 1945 r., a
je go ruiny stały przez kilkadziesiąt

lat w samym centrum Olsztynka. Z
czasem osmalone gruzy wypełnia-
jące wnętrze byłej świątyni porosły
chwastami i  krzewami, dając
schro nienie bezdomnym psom i
kotom. Władze komunistyczne nie
kwapiły się z odbudową, tym
bardziej, że był to kościół ewan-
gelicki. Dopiero w latach 1974 –
1977 odbudowano zniszczone fra g -
menty murów, wykonano nowe
pokrycie dachowe na konstrukcji
stalowej. Staraniem byłej miesz -
kanki Olsztynka, Rosemarie Trzas-
ki, odbudowano w 1997 r. kopułę
wieży i zawieszono dzwon. Po
rekonstrukcji budowla ta pełni rolę
salonu wystawowego i podlega
Muzeum Budownictwa Ludowego
w Olsztynku.

Odbudowa kościoła ewan ge lic -
kie go to głównie zasługa ówczes-
nego wojewódzkiego konserwato-
ra zabytków Lucjana Czubiela,
czło wieka mądrego i odważnego.
To on ratował zniszczone w trak-
cie wojny zamki krzyżackie, mimo
oporu wielu komunistycznych
decydentów, którzy planowali
nawet całkowite wy burzenie tych
symboli niemieckie go panowania. 

Mniej szczęścia miał cmentarz
ewangelicki przy ulicy Pionierów.
Systematycznie dewastowany i
okra dany przez dziesiątki lat,
zniknął z krajobrazu Olsztynka.
Uczyniono z tego miejsca wy -
sypisko śmieci i szalet publiczny.
Wreszcie, staraniem radnego
Tadeusza Kalbarczyka, wła dze
miejskie uporządkowały ten teren,
czyniąc zeń park miejski. Na tym
cmentarzu pochowano tysiące
miesz kańców Olsztynka wyznania
ewan gelickiego – Niemców i Ma -
zurów.

Po II wojnie światowej  zmar -
łych wyznania ewangelickiego
grzebano na cmentarzu przy ulicy
Pionierów, natomiast cmentarz
przy ulicy Grunwaldzkiej był
miejscem pochówku dla katolików
i niewierzących. W Olsztynku szy-
bko rosła liczba miesz kańców i na
cmentarzu przybywało grobów.
Zmarłych chowano w starych
opuszczonych mogiłach, gdzie
pozostały jedynie kości daw nych
mieszkańców Olsztynka. Na tym
miejscu widoczna jest ciągłość pol-
skiego osadnictwa i jest to najlep-
sze świadectwo trwania polskości.
Można to miejsce nazwać „polską
górką”, podobnie jak w Ostródzie.
Cmentarz ten jest miejscem spo -
czyn ku kilkudziesięciu pokoleń
Polaków zmarłych między XV a
XX wiekiem – ponad pięćset lat
nieprzerwanej historii. Grzebano
tu i biednych i bogatych, nie tylko
z samego Olsztynka, ale też z
okolicznych miejscowości, gdzie
nie było katolickich cmentarzy. 

Kaplica, zbudowana prawdo -
podobnie na średniowiecznych
fundamentach polskiego kościoła,
ma nie tylko wartość historyczną,
ale jest symbolem tego niez wyk -
łego miejsca, uświęconego pro -
chami  wielu pokoleń ludności pol -
skiej, żyjącej od sześciu wieków na
tych ziemiach. Jest to miejsce
święte, które zasługuje na szcze -
gólną ochronę i pamięć. Obecny
wygląd kaplicy źle świadczy o właś-
cicielach tego obiektu, a przecież
my Polacy powinniśmy dbać o
nasze pamiątki narodowe i świa -
dec twa polskości na dawnych zie -
miach podległych Niemcom.

Bogumił Kuźniewski

W imieniu swoim oraz wszystkich bliskich, 
chcieliśmy podziękować za okazane współczucie 

i słowa otuchy w ciężkim czasie jakim było uczestnictwo 
w ostatniej drodze naszej najukochańszej mamy i babci

Ś.P. Cecylii Kuźniewskiej
Odejście tak ważnej osoby jest czasem, w którym 

życz liwość, pamięć i łączenie się w bólu i żalu jest bardzo
potrzebne i sprawia, że łatwiej przejść przez ten trudny okres.

Najserdeczniejsze podziękowania dla dalszej i bliższej
rodziny, przyjaciół, znajomych, sąsiadów oraz specjalne

"Bóg zapłać" księżom Sławomirowi Piniaha 
i Romanowi Cichockiemu oraz Mariuszowi

Zakrzewskiemu i jego firmie "Arka".

Synowie i wnukowie z rodzinami
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17 190,23 złotych to kwota, która ostatecznie wpłynęła na konto
Ksawerego. Ten wynik to zasługa wielu osób oraz instytucji, które
włączyły się w zbiórkę na jego rzecz. Zebrane pieniądze zostaną
przeznaczone na rehabilitację i zakup niezbędnego sprzętu ortope-
dycznego, dzięki któremu Ksawery będzie mógł stawiać pierwsze
kroki.

To był intensywny czas. Wystartowaliśmy 9 grudnia w Miejskim
Domu Kultury w Olsztynku, gdzie odbyła się Mikołajkowa Akcja
Charytatywna. Zwieńczeniem zbiórki był Olsztynecki Jarmark
Wigilij ny 17 grudnia, podczas którego odbyły się licytacje i loteria
fantów. W międzyczasie zbieraliśmy do puszek w Cukierni Ja -
godzianka, Miejskiej Bibliotece Publicznej, przychodni oraz sklepie
ogrodniczym Olkwiat.To nieprawdopodobne jak wiele osób
włączyło się w akcję charytatywną. Dzięki temu zaangażowaniu
udało się zorganizować mnóstwo atrakcji m. in. warsztaty świą -
teczne, pokazy, gry planszowe, zabawy oraz występy artystyczne.
Badaliśmy cukier i ciśnienie. Działaliśmy również w kawiarni św.
Mikołaja, gdzie można było skosztować ciast, wędlin i lokalnych pro-
duktów przekazanych przez sponsorów. 

Dziękujemy serdecznie za wsparcie Miejskiemu Domowi Kultury
w Olsztynku, Młodzieżowej Radzie Miejskiej w Olsztynku, firmie
Tymbark, Masarni Tomuś, Piekarni SHP, firmie Octim, Restauracji
Ratuszowa, firmie Flesz Studio, Cukierni Jagodzianka, firmie
Express Art. Print, 9 Wielopoziomowej Olsztyneckiej Drużynie
Odkrywców "Iskra", Polskiemu Stowarzyszeniu Diabetyków Kołu w
Olsztynku. Dziękujemy również osobom, które prowadziły warsz-
taty, pokazy, gry i zabawy, artystom i wykonawcom oraz wszystkim,
którzy przekazali nam przedmioty, gadżety i fanty na licytację. 

Ksawery urodził się w sierpniu 2016 roku z zespołem wad wrod-
zonych - rozszczepem kręgosłupa, przepukliną oponowo-rdzeniową,
współistniejącym wodogłowiem, niedowładem kończyn dolnych,
stopami końsko-szpotawymi i pęcherzem neurogennym. Ma
również zespół Chiariego w stopniu 2. Od urodzenia mieszka z
rodzicami w Olsztynku. W ciągu zaledwie  kilkunastu miesięcy swo-
jego życia przeszedł już sześć operacji - zamknięcia przepukliny,
wstawienia zastawki oraz cztery operacje wymiany układu za staw -
kowego z powodu jego dysfunkcji. Aby w przyszłości Ksawery mógł
w miarę normalnie funkcjonować, potrzebuje stałej specjalistycznej
opieki oraz intensywnej rehabilitacji. Leczenie jest kosztowne, ale
przynosi efekty. Jeśli ktoś chciałby wesprzeć Ksawerego, może
przekazać 1% swojego podatku:

Fundac ja  Dz iec iom „Zdążyć  z  Pomocą” .  W r ubr yce
„Cel szczegółowy” należy wpisać 30652 KOKOSZA KSAWERY.
KRS: 0000037904

Emilia Witowicz
Robert Waraksa

Po rodzinnych świętach i wy -
poczynku w zaciszu domowym
wróciliśmy do zajęć, nie tylko lek-
cyjnych W naszej szkole dzieci od
najmłodszej grupy 3- 5 latków uczą
się i ćwiczą, jak należy pomagać
poszkodowanym. Wiedzą, jak waż -
ne jest utrzymanie rytmu serca
przez resuscytację. Zajęcia odbyły
się zgodnie z programem WOSP
„Ratuj i ucz ratować”. Starsi ucz -
nio wie brali  udział pikniku
edukacyj nym pod hasłem „Bez-
pieczne ferie 2018”, na jeziorze Je -
mio łowskim. 

W świat muzyki przenieśli dzieci
z oddziałów przedszkolnych i ucz -
niów klas I-III „młodzi muzycy”:
Piotr Fieducik- puzonista i Adam
Serafin- gitarzysta, uczniowie klasy
dyplomowej Państwowej Szkoły
Muzycznej II stopnia w Olsztynie.
Prezentowali instrumenty - ich
brzmie nie, budowę i możliwości.

Uczniowie usłyszeli kolędy, utwory
kla syczne i muzykę filmową, były
też konkursy i zagadki. 

18 stycznia 2018r. w przed-
szkolu zawitały babcie i dziadkowie.
Strumieniami popłynęła muzyka i
mi łość od wnuków dla babć i dziadków. 

W ostatnim dniu nauki przed
feriami odbył się w naszej szkole
bal kar nawałowy. Przy dźwiękach
rytmicznej muzyki szybko minął
czas kon kursów, zabaw grupowych
i ta necznych. 

Ferie to czas wypoczynku od
szkoły, ale nie od aktywności fizy-
cznej i nie tylko…. Wyjeżdżaliśmy
na lodowisko- „Biały Orlik” w Olsz-
tynku. W MDK-u uczestniczyliśmy
w za jęciach plastycznych prowad-
zonych przez panią Kamilę Kupiec
oraz w pełnych rytmu i ruchu zajęci-
ach muzycznych prowadzonych
przez Pana Zbigniewa Chrza -
nowskiego. 

„W RYTMIE SERCA IMUZYKI”
- czyli, jak upłynął styczeń 2018 w Szkole Podstawowej im. E. Kruka

w Elgnówku.

Każda okazja jest dobra, 
żeby pomagać
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Orkiestrowe granie rozpoczęło się już w piątek (12 stycznia) w Kinie
Grunwald. Spektakl pt. „Nie było miejsca dla Ciebie” przedstawiła
grupa Art. Team ze Szkoły Podstawowej nr 2 im. Rotmistrza Witolda
Pileckiego w Olsztynku, kolędy zaśpiewał Arte del Canto. Tego samego
dnia nasi wolontariusze odwiedzili halę sportową olsztyneckiego gim-
nazjum, gdzie kwestowali podczas Olsztyneckiej Ligi Futsalu. 

Następnego dnia rano na imprezę pod hasłem WOŚP-u zaprosiła
Miejska Biblioteka Publiczna w Olsztynku (więcej w numerze). Tutaj
(sala konferencyjna urzędu miejskiego) jasełka wykonali uczniowie
klasy III a ze Szkoły Podstawowej nr 2 im. Rotmistrza Witolda Pileck-
iego. Główną atrakcją spotkania był występ zespołu „Swojska Nutka” z
Klubu Seniora przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Olsz-
tynku. W międzyczasie można było zmierzyć ciśnienie i poziom cukru
we krwi, wziąć udział w loterii. Wszystkie datki trafiły do puszek obec-
nych na imprezie wolontariuszy WOŚP. Mogliśmy ich jeszcze spotkać
wieczorem w kinie podczas orkiestrowego maratonu filmowego.

Niedzielny finał to uliczna kwesta i koncert w Kinie Grunwald. Na
scenie zaprezentowały się zespoły z olsztyneckiego MDK – Padaczki,
Budyń, Rock Party, The Whiplash i Diamonds. Nie zabrakło też trady-
cyjnej aukcji gadżetów i światełka do nieba. 

Nad zbiórką czuwał tradycyjnie szef sztabu czyli Wiesław Gąsiorows-

ki, a tegoroczni wolontariusze to: Michał Rostkowski, Grzegorz

Kuligowski, Mikołaj Kuligowski, Gabriela Kuligowska, Lena Dolińska,

Aleksandra Kozłowska, Paulina Świętoń, Wiktoria Chodubska, Justyna

Nadratowska, Wioleta Kalwara, Szymon Jankowski, Wiktoria

Tworkowska, Anna Szostek, Sylwia Końpa, Paweł Pietrzak, Wiesław

Gąsiorowski, Weronika Widmańska, Weronika Pełka, Emilia Fajer,

Klaudia Gawlińska.

Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy włączyli się w tegoroczną

akcję Fundacji WOŚP.

Projekt ten to kompleksowy program edu -
kacji cyfrowej, w ramach którego Fundacja
Orange i Stowarzyszenie Mistrzowie Kodowa-
nia uczą  nauczycieli programowania i wyko-
rzystania umiejętności cyfrowych w praktyce.
Projekt  realizowany jest  ze środków Progra-
mu Operacyjnego Polska Cyfrowa w ramach
działania 3.2 „Innowacyjne rozwiązania na
rzecz aktywizacji cyfrowej”. Głównym jego
celem  jest podniesienie kompetencji cyf -
rowych nauczycieli, w szczególności wy po sa -
żenie ich w wiedzę i umiejętności dotyczące
metodyki nauczania programowania uczniów
klas 1-3.     

Programowanie to przede wszystkim
dobra zabawa. Dzieci poznały możliwości
wykorzystania maty edukacyjnej oraz główne
funkcjonalności takich aplikacji jak Scratch
Junior, Kodable, Bit by Bit czy Lightbot.
Uczyły  się również, jak wykorzystywać roboty

Dash i Dota oraz klocki lego We Do w
edukacji przez zabawę. Bardzo szybko okazało
się, że nasze maluchy to „łebskie dzie ciaki”, a
zaprogramowanie robotów to dla nich żadna
trudność! 

Projekt cieszy się ogromnym zaintere-

sowaniem, bierze w nim udział ponad 60

dzieci. Ale ferie to dopiero początek jego reali -

zacji, ponieważ w II semestrze również za pla -

nowano zajęcia z podstaw programowania. 

Mając tak świetne przygotowanie i wy -

posażenie szkoły już wiemy, że projekt ten bę -

dziemy realizować w przyszłym roku szkolnym,

w klasach I – III . Chcielibyśmy także kontynu-

awać w klasach czwartych nabyte przez dzieci

w klasie trzeciej umiejętności.

Opracowała  Bożena Merchel

WOŚP w Olsztynku 

Za nami 26 Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Jego
celem było pozyskanie środków „dla wyrównania szans w leczeniu
noworodków”. Sztab działający przy Miejskim Domu Kultury
zebrał w tym roku 15 950 zł !

Ferie z kodowaniem w SP 2 

W pierwszym tygodniu ferii zimowych uczniowie klas trzecich rozpoczęli realizację
projektu  pt. „Zaprogramuj przyszłość”. 

Klasa 6b wraz z wychowawcą Magdaleną
Bartnikowską ze Szkoły Podstawowej nr 2 im.
rtm. Witolda Pileckiego w Olsztynku wzięła
udział w ogólnopolskim konkursie „Być jak
ona”, zorganizowanym przez Fundację Honor
Pomagania Dzieciom. Akcja ma na celu przy-
bliżenie młodzieży sylwetki Ireny Sendlerowej.
Uczniowie musieli  wykonać por tret tej
zasłużonej bohaterki. Kolejnym zadaniem
konkursu było wykazanie się działaniami na
rzecz drugiego człowieka. Ponadto należało
napisać scenariusz lekcji o Irenie Sendlerowej.
Zajęcia zostały przeprowadzone przez
wychowawcę p. Magdalenę Bartnikowską.

Mimo że konkurencja była ogromna- w
konkursie brało udział 480 szkół, zajęliśmy I
miejsce. Tak naprawdę nie kosztowało nas to
wiele wysiłku, gdyż składając dokumentację
konkursową opowiedzieliśmy o tym, co robil-
iśmy pod opieką naszej wychowawczyni  już od
IV klasy. To pani Magda „wszczepiła”nam chęć
pomagania innym ludziom: zbieraliśmy piłki i
środki opatrunkowe dla Afryki, przygotowal-
iśmy siatki charytatywne Caritas oraz graliśmy
dla WOŚP. To na pewno nie koniec naszych
przygód z wolontariatem, nagroda nas uskrzy-
dliła i dała energię do dalszych działań.

Nie możemy się już doczekać nagrody-
tygodniowej wycieczki dla całej klasy do
Kawęczynka na Roztoczu, którą w połowie
finansuje organizator konkursu- Fundacja
Honor Pomagania Dzieciom.                                                                                                                          

Weronika Widmańska
Weronika Pełka

uczennice Szkoły Podstawowej nr 2
im. rtm. Witolda Pileckiego w Olsztynku

„Być jak ona”
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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! !!!

W dniu 31.01. 2018 wydana została Karta Seniora z numerem 250!
Zgodnie z tradycją senior otrzymał, oprócz karty, niespodzianki od
partnerów programu.
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Edukacja filmowa w Szkole Podstawowej im. Noblistów
Polskich właśnie wchodzi w czwarty semestr. Wiele już
wiemy na temat języka filmu, ujęć, kadrów czy planów.
Kolejne seanse odkrywają przed nami mniej lub bardziej
znane dzieła filmowe. Tym razem postanowiliśmy się
wybrać w podróż Orient Expressem z Paryża do Stambułu.
Tylko czy wszyscy tam dotarli…

Opiekun projektu 
Małgorzata Zapadka

Niemożliwe nie może się zdarzyć, 
wobec tego pozornie niemożliwe musi być możliwe.

Agatha Christie

MŁODZI MAJĄ GŁOS

Klasa 2a uczestniczy w
zajęciach dziennikarsko-fil-
mowych w wy miarze dwóch
godzin w tygodniu. W okresie
przed świą tecz nym naszym
celem było obej rzenie detek-
t ywist ycznego i pełnego
zagadek filmu "Morderstwo w
Orient Expressie". Cały film
opiera się na śledztwie
legendar nego już Herculesa
Poirota gra nego, przez nie
mniej legendar nego Davida
Sucheta. 

Mowa oczywiście o 71- let-
nim odtwórcy roli Herculesa
Poiro ta, jednym z najbardziej
rozpoznawalnych brytyjskich
aktorów.  Jako jedyny aktor
zagrał Poirota w ekranizacji
wszystkich powieści Agaty
Christie z t ym właśnie
bohaterem. Oczywiście od na -
lazł się w tej roli jak nikt inny.
Jest to trochę subiektywna
oce na, ale wierzę, że po obej -
rzeniu choćby jednego filmu z
serii dojdziecie do tego sa -
mego wniosku. Suchet bard-
zo rzetelnie podszedł do swo-
jej pracy. Przed rozpoczęciem
zdjęć do filmów o Herkulesie
Poirot przeczytał wszystkie
powieści i opowiadania na -

pisane przez Agathę Christie
i czynił skru pulatne notatki
na temat charakteru  postaci.
Nie przygotował się jedynie w
ten sposób. Jest szczupły, dla -
te go poddawał się wielo go -
dzinnej charakteryzacji, aby
oddać książkową wizję nieco
korpulentnego detektywa.

Morderstwo w Orient Ex -
pressie jest uznawane za naj -
wybitniejszą historię detekty-
wistyczną w dziejach literatu-
ry tego typu. Christie dokona -
ła tui wielu niez wykłych zwro -
tów akcji, a sa mo za koń cze -
nie powoduje, że długo nie
możemy dojść do siebie. Nas
film również za fascy nował. 

Podczas seansu nikt nie
wiedział o co naprawdę
chodzi w filmie. Masa podej -
rzanych, masa poszlak i dwu -
dziestu gimnazjalistów, każdy
z własną wizją winnego.
Świetna intryga i zagwozdka
do rozpracowania. A na
koniec… i tak wygrała po raz
kolejny Agatha Christie.

Polecam!
Klaudiusz Bednarski

Mordercza podróż 
Orient Expressem

Odświętnie ubrane dzieciaki pre -
zen towały swoje umiejętności
wokalne, instrumentalne, aktorskie i
taneczne. Każda klasa przedstawiała
swój autorski program, co stworzyło
widowisko pełne humoru, artysty -
cznych doznać, ale także wzruszeń.
Wspaniałą niespodzianką był film
prezentujący życzenia uczniów, nag -
rany dla kochanych Babć i Dziadków.

Szczególnie ważne podczas tego
wieczoru było wspólne kolędowanie, o
którym dzisiejszy, pędzący przed siebie
świat tak często zapomina. Niez -
wykłym było obserwować jak dziad-
kowie z wnukami śpiewają znane
wszystkim kolędy, lub te, o których nie -
co już zapomnieliśmy. 

Tak ważnym elementem każdych
świat Bożego Narodzenia było przed
laty rodzinne kolędowanie w wigilijny
wieczór, przy blasku świec i pierwszej
gwiazdy. Dzisiaj już zapominamy o

tym, tak pięknym obyczaju, który
scalał rodzinę, ale uczył także sza-
cunku do starszych. Bardzo istotne
jest to, aby przekazywać młodemu
pokoleniu naszą polską tradycję i oby-
czaje, nie tylko te świąteczne. 

Szczególne podziękowania należą
się organizatorom: Hannie Kos trze -
wie, Katarzynie Hacia, Grażynie Fig iel -
skiej oraz Maciejowi Hacia. Dzięki
nauczycielom takim jak Wy możemy
mieć pewność, że nasze dzieci uczą się
nie tylko czytać i liczyć, ale także
kochać, szanować i troszczyć się.

Z niecierpliwością czekamy na kole-
jne spotkanie za rok. 

Izabela Danilewicz 
Organizatorzy serdecznie dziękują

pani Izie  Danilewicz za wspaniałe
prowadzenie uroczystości i  panu
Eugeniuszowi Ziątkowi za nagranie
filmu.

Rodzinne kolędowanie

11 stycznia w Szkole Podstawowej nr 2 im. Rotmistrza Witolda Pileckiego
odbyło się kolejne, niezwykłe spotkanie. Pozostając w nastroju świątecznym
i chcąc wyrazić swoją szczególną wdzięczność swoim Babcoim i Dziadkom
uczniowie klas I A, II A, III F i VA przygotowali artystyczny wieczór.  

Zimowe majsterkowanie!
Podczas ferii zimowych w Pracowni Orange w Olsztynku odbyły się

zajęcia w ramach programu Superkoderzy w Pracowniach Orange - Maj-
sterkowicze 2.0.  Projekt był skierowany głównie do podopiecznych z
domów dla dzieci z Olsztynka i z Gryźlin w wieku 9-12 lat. 

Pracownia Orange działająca przy
Stowarzyszeniu na Rzecz Osób
Niepełnosprawnych  i Ich Rodzin
uzyskała grant w wysokości 1800zł na
zakup trzech zestawów LOFI ROBOT.
Kupione komplety składają się z
gotowych drewnianych elementów,
które przy pomocy śrubek można
łączyć, tworząc kilka rodzajów robot-
ów, różniących się od siebie spo -
sobem przemieszczania.  Do ze sta -
wów są dostarczone także czujniki,
które powodują, że stworzone przez
dzieci roboty przypominają wielo -
zadaniowe maszyny - potrafią one
rysować, omijać przeszkody czy
podążać za światłem. Podczas ośmiu

zajęć dzieci nie tylko miały okazję
stworzyć własnego robota, ale także w
prosty sposób, przy pomocy bloków
kodu, je zaprogramować dzięki
wgranej aplikacji LOFI BLOCKS na
własnym telefonie. W programie czyn-
ny udział brali uczestnicy Warsztatów
Terapii Zajęciowej, którzy świetnie
integrowali się z dziećmi, instruowali i
zachęcali młodych majsterkowiczów
do pracy, chętnie pomagając przy
budowie ich własnych robotów.
Spółdzielnia socjalna "Tradycja
smaków", w czasie zajęć zapewniała
dzieciom ciepły posiłek.

Program sfinansowano ze środków
programu Pracownie Orange.



W przyszłym, 2019 roku, przy-
pada 100. rocznica zwycięskiego
Powstania Wielkopolskiego.

Obok Józefa Piłsudskiego i
Romana Dmowskiego, trzecią
ważną postacią, która przyczyniła
się do odzyskania przez Polskę
niepodległości był Ignacy Jan
Paderewski.

26 grudnia 1918 r., jadąc z
Paryża do Warszawy, Ignacy J.
Paderewski – wielki pianista, patri-
ota i  delegat Komitetu Naro-
dowego Polskiego, zatrzymał się w
Poznaniu. Klęska Niemiec, ozna -
cza jąca załamanie ostatniej
przeszkody na drodze do odzyska-
nia pełnej niepodległości Polski,
oży wiła nastroje patriotyczne w
Wielkopolsce. Powstawały lokalne
rady ludowe kierowane przez Na -
czelną Radę Ludową. Jednak na
terenie Wielkopolski była nadal
administracja niemiecka.

Paderewski swym przybyciem
odegrał rolę przysłowiowej iskry, z
której rozgorzał płomień. 

27 grudnia 1918 roku  w godzi-
nach podwieczornych padły w
cen trum Poznania pierwsze strza-
ły. Przebieg wydarzeń był błyskaw-
iczny. Żywiołowo powstałe oddzi-
ały powstańcze uderzyły na gma -
chy publiczne, opanowały koszary,
zajęły magazyny i zbrojownie,
rozbroiły niemieckie garnizony ,
zdobyły kolej i pocztę, aresztowały
pruskie władze wojskowe i cywilne
oraz opanowały i wyzwoliły mias-
to. Przykład Poznania miał kolos-
alne znaczenie moralne i polity-
czne dla prowincji. Płomień walki
ogarnął całą Wielkopolskę. W
spon tanicznym zrywie wolnościo -
wym zlikwidowano władze pruskie
i ustanowiono polskie. Powstanie
trwało do 16 lutego 1919r. Tego
dnia właśnie, aktem rozejmu w
Trewirze, naczelne dowództwo
wojsk koalicyjnych zmusiło stronę
nie miecką do zaniechania walk na
froncie wielkopolskim i przyjęcia
linii zdobycznej powstania za linię
demarkacyjną. Był to pełny triumf
i finał Powstania Wielkopolskiego.

Ignacy Paderewski miał żonę i
warto wiedzieć coś o pani Helenie
Paderewskiej, bo była nie tu zin -
kową, ale i kontrowersyjną po -
stacią.

Helena Paderewska pochodziła
z rodziny spolonizowanych inf -
lanckich Niemców, rodziny ba ro -
nów Rosen. Jej ojciec, Władysław
Rosen, był oficerem carskiej armii,
o matce, z pochodzenia Gre czyn -
ce, nie ma dokładniejszych infor-
macji.  Pani Helena po matce
odziedziczyła południową urodę –
duże ciemne oczy i czarne włosy.
Piękna Helena wyszła za mąż
mając niespełna 18 lat, poślubia-
jąc skrzypka Władysława Gór -
skiego. To właśnie przez niego
poznała Paderewskiego. Gdy Pa -
de rewski popadł w depresję po
stracie żony Antoniny Korsak i
niepełnosprawności syna Alfreda,
który był sparaliżowany, państwo
Górscy podali mu pomocną dłoń.
Helena zaproponowała, że zajmie
się jego chorym synem, aby on
mógł poświęcić się karierze pia -
nisty. Przyjaźń z młodszym o
cztery lata Ignacym przerodziła się
w miłość. Po unieważnieniu pier-
wszego małżeństwa, pani Helena,
mając 43 lata, poślubiła Ignacego
Paderewskiego. Ignacy był dla niej
całym światem. Od tej pory całe
jej życie toczyło się wokół męża.
Jeździła z nim w długie trasy kon-
certowe, wspierała w działalności
na rzecz pomocy ofiarom I wojny
światowej. To dzięki staraniom
He leny Paderewskiej powstała 2
lutego 1918 roku w USA organi-
zacja Polski Biały Krzyż, której
celem był nabór i finansowanie
ochotniczek do służby pielęgniar -
skiej, by wysyłać je w miejsca,
gdzie podczas pierwszej wojny
światowej walczyli Polacy wcieleni
do trzech armii – rosyjskiej, nie -
miec kiej i austriackiej. Drugim
celem statutowym stowarzyszenia
, z którego Biały Krzyż był znany,
było szerzenie kultury i oświaty,
roz budzanie postaw patriotycz -
n ych oraz świadomości narodowej

i obywatelskiej wśród żołnierzy
polskich służących w armiach
zaborczych, a po I wojnie świa-
towej wśród żołnierzy służby
zasadniczej Wojska Polskiego. Pol-
ski Biały Krzyż został rozwiązany
w 1946 r. Ponadto w Ameryce
wielką popularność zdobyły także
tzw. 

„Lalki Paderewskiej”, czyli mas -
kotki w strojach ludowych wykony-
wane przez Polaków w Paryżu.
Dochód ze sprzedaży lalek był
przeznaczony na specjalny fun-
dusz wspierający artystów. Helena
Paderewska była również współza-
łożycielką Towarzystwa Pomocy
dla Inteligencji i fundatorką szkoły
dla dziewcząt w Julinie. Od 18 sty-
cznia 1919 roku pod jej patro -
natem obradowały wszystkie ist-
niejące na ziemiach polskich orga-
nizacje kierujące się ideałami
Czer wonego Krzyża, w wyniku
czego zostało utworzone Polskie
Towarzystwo Czerwonego Krzyża.
Po zatwierdzeniu statutu  i rezy-
gnacji z funkcji prezesa Pawła
Sapiehy – Paderewska została
prezesem PCK aż do roku 1926.
Wspierała również polską organi-
zację kobiecą działającą od 1918
r. w ramach międzynarodowej-
YMCA. Była honorowym człon -
kiem Związku Polek w Ameryce.
W 1921 została odznaczona przez
papieża Benedykta XV krzyżem
Pro Ecclesia et Pontyfice ( Dla
Kościoła i Papieża).

Po odzyskaniu przez Polskę
niepodległości Helena Paderews-
ka musiała się odnaleźć w innej
roli, tj. żony premiera. Można

byłoby sądzić, że światowa dama,
która znała kilka języków, spotyka-
jąca się z największymi osobistoś-
ciami ówczesnej epoki, będzie ide-
alną pierwszą damą. Najwyraźniej
jednak czuła się głównie żoną
artysty. Polityka wyraźnie jej nie
przekonywała. Z czasu premiero -
wania swego męża została
zapamiętana jako osoba kontrow-
ersyjna, o czym można wyczytać w
książce S. Kopera pt.” Życie pry-
watne elit II Rzeczypospolitej”.
Potrafiła wejść podczas po sie -
dzenia rządu i ogłosić, że jej mąż
musi odpocząć, bo jest zmęczony.
To była raczej jedna z mniej
przykrych gaf pani premierowej.
Zgodnie z opinią wielu osób wtedy
żyjących, Helena Paderewska
wywierała duży wpływ na politykę
męża. Jest opinia, że to ona
zmusiła Paderewskiego do rezy-
gnacji  z urzędu premiera, bo
uważała tę działalność męża jako
zbyteczny epizod. Jan Lechoń
napisał o niej wiersz pt. „O złej
żonie”, a Ludwik Krzywicki
określi ł  ją jako intrygantkę.
Funkcję premiera Paderewski
pełnił przez niecały rok (16.01.-
09.12.1919 r.). W 1920 r. wy je -
chał wraz z żoną do Szwajcarii na
pewien czas, by odpocząć od poli-
tyki. Helena Paderewska zmarła
16 stycznia 1934 r. w Szwajcarii, a
pochowana została na pod-
paryskim cmentarzu  w Mont-
morency obok syna Pa de rews -
kiego. Jej mąż przeżył ją o 7 lat.

Stanisława Ziątek

O kobietach nie tylko 8 marca

KOBIETY ZNANYCH I SŁAWNYCH MĘŻÓW

W tym roku obchodzimy 100. rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę. Po przeka-
zaniu Józefowi Piłsudskiemu władzy wojskowej i cywilnej przez lokalne ośrodki na ziemiach
polskich, powstawała II Rzeczypospolita. Zaczęło się również kształtowanie granic Polski.
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Wyobraź sobie, idziesz nie -
odśnie żonym chodnikiem,
nagle upadasz i  doznajesz
obra żeń. Noga złamana,
ubranie zniszczone. Co robić w
takiej sytuacji? W po waż niej -
szych sytuacjach wezwij ka ret -
kę, zgłoś zdarzenie na po licję
lub straż miejską. Jeśli Twój
stan zdrowia pozwala Ci na to,
od razu zacznij  gromadzić
materiał dowodowy. Poproś o
dane kontaktowe osoby, które
widziały twój upadek, zrób zdję-
cia miejsca wypadku. Fun kcjo -

nariusze sporządzą no tat kę
służbową ze zdarzenia, którą
później będziesz mógł wyko-
rzystać. Jeśli  korzystasz z
pomocy lekarza, postaraj się
skompletować dokumentację
medyczną.  

Następnie ustal kto odpowia-
da za utrzymanie chodnika, na
którym upadłeś i  doznałeś
obrażeń. Zgodnie z obowiązu-
jącymi przepisami, za utrzy -
manie chodnika w czystości (w
tym uprzątnięcie śniegu)
odpowiada właściciel nieru-

chomości, a także współwłaści-
ciel, użytkownik wieczysty, za -
rządca, a także inne podmioty
władające nieruchomością (np.
dzierżawca).

Napisz pismo, w którym wzy -
wasz osobę odpowiedzialną za
utrzymanie czystości chodnika
do zapłaty, wskazując jakich
ob rażeń doznałeś i czego do -
ma gasz się w związku ze
zdarzeniem. Do pisma dołącz
dowody zebrane po zdarzeniu. 

W opisanym wyżej przypadku
możesz ubiegać się o wyp ła tę:
zadośćuczynienia – kwoty

pieniężnej  za doznany ból i cier-
pienie,

odszkodowania za poniesioną
szkodę – np. kosztów znisz -
czo nego ubrania, uszkodzo -
nego telefonu,

zwrotu poniesionych kosz tów
leczenia, zabiegów rehabilita-
cyjnych, sprzętu ortopedycz -
nego, dojazdów na zabiegi i
wizyty lekarskie itp. (zadbaj o
udo kumentowanie wydatków
np. paragony, bilety, rachunki),

zwrotu utraconych dochodów,
renty : z  tytułu zwiększonych

potrzeb, z  tytułu zmniejszenia
widoków powodzenia na
przyszłość.

Jeśli właściciel uzna swoją
winę i jest ubezpieczony, mo -
żesz skierować wezwanie do
zap łaty bezpośrednio do ubez-
pieczyciela. Jeśli nie uzna swo-
jej winy i odmówi wypłaty, mo -
żesz skierować sprawę do sądu
cywilnego. 

Na koniec pamiętaj,  że
najważniejszą kwestią w sku -
tecz nym dochodzeniu odszko -
dowania jest udokumento -
wanie okoliczności wypadku –
zdarzenia. Nie trać głowy i dzi-
ałaj, należy Ci się odpowiednia
kwota pieniężna za doznany
ból, cierpienie i poniesione
szko dy.

adwokat Aleksandra
Kwiatkowska-Grajek

www.adwokat-olsztynek.pl

Prawnik radzi

Upadłeś? Wstań i ruszaj po odszkodowanie!

„Śnieg pada, śnieg pada. Cieszą się dzieci. Tu płatek, tam płatek. Dużo ich leci.” Tymczasem
zarządcy i właściciele nieruchomości chwytają za łopaty i odśnieżają chodniki w obawie przed odpo-
wiedzialnością za zaniechanie swoich obowiązków. 

Spotkanie noworoczne 
z Biblioteką

Miejska Biblioteka Publiczna w
Olsztynku po raz kolejny włączyła
się w akcję Wielkiej Orkiestry Świą -
tecz nej Pomocy. W tym roku (13
stycznia) zorganizowaliśmy w sali
konferencyjnej Urzędu Miejskiego w
Olsztynku imprezę z tej okazji ,
połączoną z noworocznym spot -
kaniem z czytelnikami.

Podsumowaliśmy zeszły rok w
bibliotece oraz wyróżniliśmy czytel-
ników z największą ilością wypożyc-
zonych książek w 2017 roku. Naj -
lepsi czytelnicy w wypożyczalni dla
dorosłych to P. Zofia Zaręba, P.
Marianna Wątła, P. Anna Boluk, a
wśród dzieci – Maja Lendzion i Bar-
tosz Piszcz.

W artystycznej części programu
jasełka wykonali uczniowie klasy III

a ze Szkoły Podstawowej nr 2 im.

Rotmistrza Witolda Pileckiego,

których przygotowała Anita Tro -

chim-Wiśniewska. Główną atrakcją

spotkania był występ zespołu „Swo-

jska Nutka” z Klubu Seniora przy

Miejskim Ośrodku Pomocy Spo -

łecznej w Olsztynku. W międzyczasie
można było zmierzyć ciśnienie i
poziom cukru we krwi, wziąć udział
w loterii oraz skorzystać z poczęs-
tunku. Wszystkie datki trafiły do
puszek obecnych na imprezie
wolontariuszy WOŚP.

Fanty na loterię ufundowali:
Salon Fryzjerski Damsko-Męski Re -
nata Kamińska, Kwiaciarnia Kwia-
towa Przystań Bartłomiej Gątarz,
FHU Max Wszytkiego Grzegorz
Pokrzynicki, OCTIM Wytwórnia

Octu i Musztardy Sp. z o.o., Zakład
Usługowo-Handlowy Waldemar
Mikitiuk, Sklep Globi Olsztynek
Śliżewscy Spółka Jawna, Sklep
"EDYTA" Edyta Płoska, Urząd
Miejski w Olsztynku, Danuta Przy-
woźna i Jolanta Ponczkowska. 

Poczęstunek przygotowali :
Piekarnia SHP Olsztynek i Sławomi-
ra Czepe.

Pomiarem ciśnienia i cukru we
krwi zajmowała się Ewa Mączka.

Serdecznie dziękujemy.

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
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17 XII 2017 Olsztynecki Jarmark Wigilijny. Impreza jest jedną z
ważniejszych w kalendarium gminnych wydarzeń kulturalnych, ze
względu na warunki zimowe wymaga też szczególnego przygotowania
się organizatorów. 

Znakiem rozpoznawczym jarmarku jest  od kilku już lat parada ze
św. Mikołajem, uznaniem cieszą się konkursy tradycyjne, ale też wys-
tępy świąteczne dzieci z przedszkola i szkół gminnych. Chętnie
odwiedzane są stoiska handlowe ze zdrową żywnością i artykułami
świątecznymi. Organizatorzy to: Urząd Miejski, MBL i MDK.

31 XII 2017/01 I 2018. Powitanie Nowego Roku. Tutaj z kolei,
oprócz lokalnego orędzia noworocznego władz, fajerwerków i możli-
wości potańczenia „pod gwiazdami”, wyróżnia nas tzw. szampański
konkurs. Zbieramy ok. 100 butelek po szampanie, których dostarczy-
ciele wygrywają cenne nagrody. W tym roku łączyliśmy się też
satelitarnie z olsztynecczanami przebywającymi w Sylwestra na różnych
kontynentach.

6 I 2018  W organizowanym od kilku lat Orszaku Trzech Króli MDK
jest współorganizatorem – uczestniczy w przygotowaniu i przedstawie-
niu szopki, odpowiada też za sprawne nagłośnienie.

12-14 I WOŚP w Olsztynku szczegóły na str 7.
20 I  Chór ARTE DEL CANTO zdobył Brązowe Pasmo w XIII

Ogólnopolskim Konkursie Kolęd i Pastorałek w Chełmnie oraz
Nagrodę Specjalną Wojewody Kujawsko-Pomorskiego.

21 I Z okazji Dnia Babci i Dziadka program artystyczny za pew nia ją
ostatnio wnuki, a głównie wnuczki, uczące się gry na gitarze kla sycznej
w kole działającym przy MDK.

22 I – 4 II Ferie w Olsztynku. Gminne szkoły i instytucje kultural ne
wręcz ścigają się w oferowaniu atrakcji dla dzieci na czas zi mo wej
kanikuły, docierają również różne oferty spoza gminy.

Dom kultury program na ferie traktuje prestiżowo, starając się
sprostać najróżniejszym gustom. W tym roku oprócz stałych, spraw dzo -
nych już pozycji, jak finałowe Wybory Miss Ferii, konkurs pio senki
„Zimowe Skowronki”, teatrzyki, bal karnawałowy, filmy w kinie, zapro-
ponowaliśmy jako nowość tygodniowe półzimowisko artystyczne dla
najmłodszych z codziennymi zajęciami perkusyjnymi, wokalnymi,
tanecznymi i plastycznymi. W drugim tygodniu działaliśmy poza Olsz-
tynkiem – tu m.in. zajęcia plastyczne w Mier kach, bal karnawałowy w
Gryźlinach, występy perkusyjne w Nadrowie.

Atrakcją dla starszych okazały się warsztaty parkur z grupą BZW
Parkur&Freerun oraz Młodzieżowy Turniej Koszykówki – współorga -
nizowane z Młodzieżową Radą Miejską.

23 I i 9 II. Filmowe nowości. W tych dniach kino było oblegane jak
za tzw. dawnych dobrych lat. Najnowsze pozycje zapewnia współ praca
z objazdowym kinem cyfrowym, gdyż Olsztynek nie zde cy dował się
jeszcze na zakup aparatury. Na pewno na widowni znaleźli się też
radni, którym ten fakt powinien „dać do myślenia” Następne nowości
filmowe w naszym kinie już 20 marca, a w repertuarze m.in. nowy
„PITBULL”, „Kobiety Mafii”, a dla najmłodszych „Pszczółka Maja”.

Wkrótce:
1 III Spektakl teatralny z okazji Święta Żołnierzy. Wyklętych.
8 III Dzień Kobiet godz. 17.00.
11 III PARANIENORMALNI w Olsztynku ! 
20 III Nowości w kinie Grunwald.
21 III DZIEŃ WIOSNY.

Kronika MDK-u

„Tak trudno żegnać na zawsze kogoś, 
kto jeszcze mógł być z nami…”

Z ogromnym bólem przyjęliśmy wiadomość 
o śmierci naszego drogiego redakcyjnego kolegi

Czesława Bandzwołka
Jego Najbliższym, w imieniu zespołu redakcyjnego

ALBO oraz wszystkich pracowników Miejskiego Domu
Kultury w Olsztynku składamy 

wyrazy szczerego żalu i współczucia.
redakcja „ALBO”

W imieniu zespołu redakcyjnego 
gazety ALBO 

oraz Miejskiego Domu Kultury w Olsztynku,
składamy wyrazy szczerego żalu 

i współczucia 
Panu Bogumiłowi Kuźniewskiemu

z powodu śmierci ukochanej mamy.

redakcja „ALBO”
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Ferie w obiektywie.
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25 XI, XII i 7 I. Wit ra mowo

– Żwirownia. Usta le ni już

sprawcy, miesz kańcy Micha -

łek z gminy Kozłowo, włamy-

wali się trzykrotnie do maszyn

na terenie żwirowni, kradnąc

paliwo (olej napędowy), a za

trzecim razem akumulator i

kable, bo nie było akurat pali-

wa, na łączną kwotę około 2

tys. zł.

8 XII. Ul. Grunwaldzka. -

Tragiczny skutek miało agre -

syw ne zachowanie się Adama

K. Uderzony przez niego pięś-

cią w twarz Rafał K. upadł na

jez dnię i zmarł w szpitalu!

31 XII/1 I 2018. Nowy rok

witano Olsztynku hucz  nie, a

najhuczniej w Za   jeździe Ma -

zur  skim, gdzie na parkingu

pe tarda uszkodziła samochód.

Spraw ca jest ustalony, trwa

procedura przedstawiania za -

rzutów.

7 I 2018. Ul.  Kolejowa.
Włamano się tu aż do sześciu
samochodów w celu kradzieży
paliwa. Spra wa w tak zwanym
toku.

8 I 2018. Teren firmy Tym-
bark. Niecodzienny epi log miała
sprzeczka (by najmniej nie
służbowa), dwóch pracowników.
Po szko dowany został ugodzony
młotkiem w twarz. „Poszło”
najprawdo po dobniej o kobietę.

9 I 2018r. Kurki. Kolejne, trze-
cie już ciągu ostatnich miesięcy
włamanie do pomieszczeń działki
re kre acyjnej mieszkańca Warsza-
wy. Tym razem łupem, niez-
nanych jesz cze, złodziei padły:
dwa rowery Giant, kosiarka spali-
nowa, wkrętarka akumulatorowa i
inne o łącz nej wartości około 20
tys. zł.

28 XII Łutynówko. Kra dzież
VW Passata. Policja prowadzi
poszukiwania ukry wającego się
sprawcy.

Witramowo. Gmina Ol szty -
nek, wobec procederu firmy zaj-
mującej się de mon tażem eternitu
z da chów (firma składuje eter nit
bez pośrednio na gruncie, za gra -
żając życiu i zdro wiu ludzi, nie
prze ka zuje też trującego materi-

ału do utylizacji) i po wy czer -
 paniu drogi admini stra  cyjnej
skierowała spra wę do policji. 

17 I. Wigwałd. Skra dzio no to
elektronarzędzia o war  tości 2699
zł. Sprawcy jeszcze nie ustalono. 

Ul. Zielona. Prowadzone jest
postępowanie ws. nielegalnego
pobierania wody (nie mniej niż 3
tys. zł ) z hyd rantu do ce lów
produkcyj nych przez firmę Euro-
profil. 

W związku z coraz częstszymi
przypadkami oszu stw interne-

towych, po licja apeluje o

ostrożność przy za  wieraniu

transakcji, zwłasz  cza przy tak

zwa nych okazjach.

W omawianym okresie policja

za trzymała 14 osób po  szu ki wa -

nych,  36 do wo dów reje stra  cyj -

nych, 3 pra  wa jazdy, 2 nie trzeź -

wych kierowców i 2 osoby do

wytrzeźwienia.
Opracowano 

na podstawie danych 
KP w Olsztynku

SPRZĘT RTV, SAT, AGD, KOMPUTERY

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

ul. Krótka 2

NAPRAWA

- telewizory

- komputery, laptopy 



Nr 1 (253) Luty 2018 r. Strona 17

Nie
tylko musimy kupić w tym celu
wiele rozmaitych produktów, co
jednocześnie generuje wydatki i
wymaga od nas zarówno dużej
podzielności uwagi i sprawności
manualnej, ale przede wszystkim
pochłania czas, którego każdej
pracującej zawodowo i pro wa -
dzącej jednocześnie dom kobiecie
permanentnie brakuje. Pewnie nie
bez znaczenia jest też fakt, że im
więcej potraw, tym więcej brud-
nych naczyń, a poza tym często nie
wiemy co zrobić z pozostającymi
resztkami. Może więc szczególnie
kiedy w ciągu tygodnia mamy moc
różnych obowiązków, dobrze było-
by pomyśleć o sycących i mało pra-

cochłonnych daniach jednogar-
nkowych,  przygotowanie pełnego
obiadu pozostawiając sobie  na dni
wolne od pracy.  Zalet potrawy
jedno garnkowe mają wiele i są
znane od zawsze w każdym rejonie
świata, wystarczy przecież mieć
kilka produktów i naprawdę mini-
malną ilość czasu oraz odrobinę
fantazji. Są też gotowe do odgrze-
wania, co szczególnie ważne dla
każdej pani domu, kiedy domowni-
cy wracają ze szkół i z pracy o
różnych porach, a my chcemy,
żeby każdy z nich zjadł gorący
posiłek. Spośród wielu różnych
potraw na pewno nawet naj bar -
dziej wymagający znajdą coś dla
siebie, mogą to być potrawy wege-
tariańskie, potrawy mięsne, z owo -
cami morza, z makaronem, ryżem,
gulasze, ale także zawiesiste zupy
czy sałatki na ciepło. Musimy je dy -
nie pamiętać, że aby potrawy

jednogarnkowe mogły spełnić swo -
je zadanie, muszą zawierać wszys-
tkie najważniejsze składniki odżyw-
cze, a kiedy mają nam zastąpić cały
posiłek, ich ilość powinna być pro-
porcjonalnie większa, tak aby porc-
je zaspokajały nasze potrzeby ener-
getyczne.

Jeśli więc gotowanie codzien-
nych obiadków nie jest twoją pasją,
nie masz czasu na długie przygo-
towywanie posiłków, a bałagan w
kuchni, którego podczas gotowa-
nia uniknąć się nie da przyprawia
Cię o ból głowy to jest idealne roz -
wiązanie dla Ciebie. Niezliczona
wprost ilość możliwości jakie stwa -
rza kuchnia jednogarnkowa poz-
woli Ci na urozmaicenie do mo -
wych posiłków małym kosztem i
niewielkim nakładem sił. Jednym
słowem – to skuteczny sposób na
kulinarne udręki i chroniczny brak
czasu.

A to ki lka zaledwie z wielu
moich ulubionych potraw, których
przy gotowanie zajmuje niewiele
czasu, bo jak często mówię ,,one
same się robią”.

KAPUSTA KISZONA 
Z PĘCZAKIEM

1 kg kiszonej kapusty, 70 dkg
mięsa wieprzowego, 10 dkg pęcza-
ku, sól, pieprz.

Kapustę włożyć do garnka, zalać
wodą tak, żeby ją przykrywała.
Postawić na małym ogniu. Na ka -
puś cie ułożyć pokrojoną wieprzow-
inę a na nią wsypać pęczak, lekko
osolić i posypać pieprzem. Dusić
pod przykryciem około 1 godzinę.

BIGOS JARZYNOWY
6 cebul, 2 kabaczki lub cukinie,

5 pomidorów lub puszka pomi-
dorów, 4 kolorowe papryki, 50 dkg
pieczarek, pieprz, sól.

W naczyniu o grubym dnie, na
oliwie podsmażyć pokrojoną ce bu -
lę, pokrojone kabaczki, pieczarki i
paprykę. Dodać przyprawy,
wymieszać i  dusić pod przyk ry -
ciem na małym ogniu około 40
minut, następnie dodać obrane po -
kro jone pomidory i chwilkę razem
gotować.

ZUPA GULASZOWA
0,5 kg wołowiny, 0,5 kg cebuli,

4 kolorowe papryki,  600 ml
bulionu wołowego ( może być z
kostki) ,  1-2 łyżeczki mielonej
papryki, pieprz, ziele angielskie,
liść laurowy,1 puszka pomidorów (
w sezonie świeże), 3 łyżki kwaśnej
śmietany.

Mięso z cebulą podsmażyć, do -
dać pomidory, paprykę, bulion i
przyprawy. Gotować do miękkości
mięsa, na końcu przyprawić śmie -
taną.

PIKANTNA PATELNIA
0,5 mięsa mielonego, 30 dkg

makaronu świderki, 2 cebule, 3
ząbki czosnku, 1 puszka pomi-
dorów, 1 puszka zielonego grosz -
ku, 30 dkg pieczarek, papryka w
proszku, sól, pieprz, 3 łyżeczki
keczupu.

Czosnek i cebulę drobno po -
siekać i zeszklić na oleju. Dodać
mięso i dobrze podsmażyć. Do -
prawić pieprzem, solą i papryką.
Do dać pokrojone w plasterki pie -
czarki, osączony groszek i pokro-
jone pomidory wraz z zalewą.
Wymieszać i dusić około10 minut.

Makaron ugotować i połączyć z
masą mięsną, dodać keczup i
chwilę dusić wszystko razem. Przed
podaniem można posypać startym
serem.

DObRE RADY PANi EWY

W JEDNYM GARNKU 

PROSTO I SZYBKO

Szczególnie kiedy dni są krótkie, w nawale zajęć, a co za tym
idzie przy ciągłym braku czasu, konieczność codziennego przy-
gotowywania pełnego obiadu dla każdej pani domu to duża
uciążliwość.
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Roz wią za nia pro si my nad sy łać na kartkach pocztowych do 10 marca pod ad re sem re dak cji. Spoś ród pra wid ło wych roz wią zań wy lo su je my nagrodę

- obiad dla 2 osób w Restauracji Ratuszowa . Prawidłowym rozwiązaniem krzyżówki nr 238 było hasło: "Nie zadzieraj Nosa”, nagrodę wylosowała

Zofia K. z ul. Kolejowej 1

Krzyżówka sponsorowana 
przez restaurację:

KRZYŻÓWKA NR 239
Poziomo: 1) cyrkowiec z batem,

5) śmierć na Mazurach, 9) trzyma
kapelusz ,  10)  lampa z  lampy,
11) ga łąź na wymarciu, 12) nie -
dostatki z barków, 13) graniczy z
c u d e m ,  14 )  g ó r s k i  o d c i n e k ,
15) pies w lesie, 16) tkwi w domu,
18) ptaki  Kalego, 19) ludowe,
21) unij ny pierwiastek, 23) senny
poeta, 24) dyskusja na podłodze,
2 5 )  k o m  p u t e r o w y  d z i a d e k ,
26) czepia się, 27) magazynek

Pionowo: 1) przed klamką, 2) nie -
uwaga na targu, 3 )  s ir  szwaj -
carski, 4) Stefan Batory, 6) pier-
wsi na miejscu wypadku, 7) słyn-
ny górnopłuk, 8)pieśniarz z lom-
ba rdu ,  16 )  p i e r wsza  t r a f i  do
piekła, 17) potrafi dobrać się do
skóry, 19) ręcznie młócił zboże?,
20) uni wersytet do zamknięcia,
22) po drzewie.

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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