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WYBORY SAMORZĄDOWE  
niech łączą, nie dzielą!

         Drogi Czytelniku! Czy wiesz, że wybory samorządowe mają najbardziej bezpośredni wpływ na Twoje życie? 
21 października w całej Polsce wybierzemy nowych przedstawicieli do rad gmin, miast, powiatów i do sejmiku województwa, a także nowych wójtów,
burmistrzów i prezydentów. To właśnie oni, przez najbliższe pięć lat będą decydować o tym, co będzie się działo w Twoim otoczeniu!
W naszej gminie od wielu tygodni trwa również osobliwy „lokalny wyścig zbrojeń”. Na banerach, plakatach, ulotkach i w Internecie kandydaci
przekonują nas, byśmy  oddali swój głos, właśnie na nich. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych czytelników, zaproponowaliśmy również
wszystkim komitetom wyborczym, przedstawienie swoich kandydatów na łamach naszego biuletynu. Dziękujemy tym, którzy z naszej oferty zechcieli
skorzystać. 

Red.
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„W związku z rozpowszechnianiem nieprawdziwych treści zawartych w Liście

otwartym do Mieszkańców Gminy Olsztynek z dnia 8 marca 2014 r., ja niżej

podpisana Wiesława Filipkowska przepraszam powoda Artura Wrochnę

za sugerowanie składania przez niego fałszywych oświadczeń narażających

Gminę na olbrzymie straty f inansowe oraz konstruowania specyfikacji

zamówień publicznych pod określone firmy, prowadzenie podwójnego

fak tu rowan ia  i stosowania do remontów materiałów o niewłaściwych

parametrach technicznych, co jest nieprawdą”.

Wiesława Filipkowska

Niniejsze oświadczenie jest rezultatem prawomocnego wyroku Sądu Okręgowego w Olsztynie Wydział I Cywilny z dnia

13.03.2015 r. (sygn. akt I C 183/14) oraz prawomocnego postanowienia Sądu Rejonowego w Olsztynie Wydział I Cywilny z dnia

30.03.2018 r. (sygn. akt I Co 1929/17).



Już po raz ósmy rolnicy z całego woje -
wódz twa warmińsko-mazurskiego przybyli
do Muzeum Budownictwa Ludowego –
Parku Etnograficznego w Olsztynku, by
wspól nie świętować dożynki. 

Gospodarzem dożynek był Marszałek
Wo je wództwa Gustaw Marek Brzezin, zaś
współgospodarzami Burmistrz Olsztynka
Artur Wrochna i Dyrektor Muzeum Bu do w -
nic twa Ludowego – Parku Etnogra ficznego
Ewa Wrochna. W uroczystości wzięli udział
posłowie na Sejm RP, przedstawiciele -
samorządu województwa, samorządów po -
wia towych i gminnych, instytucji działają-
cych w otoczeniu rolnictwa, uczelni wyż -

szych, rolnicy oraz licznie zgromadzeni
miesz kańcy. W uroczystościach uczestniczyli
również olsztyneccy radni z przewodniczą-
cym Andrzejem Wojdą na czele.

Starostami tegorocznych dożynek byli rol-
nicy – Ewa Suchocka Pietrewicz oraz Marek
Kuźniewski. Obrzęd dożynkowy rozpoczął
przemarsz barwnego korowodu kunsztownie
wykonanych wieńców dożynkowych, które
po przemarszu przystroiły scenę amfi teatru
w skansenie. Olsztynek reprezentował wie-
niec wykonany przez Koło Gospodyń Wiejs-
kich w Mierkach, w asyście kapeli ludowej
„Śparogi”, uczniów Szkoły Podstawowej nr
1 im. Noblistów Polskich w Olsztynku oraz

Szkoły Podstawowej im. Erwina Kruka w
Elgnówku.

Mszę św. celebrował Ksiądz Arcybiskup
Metropolita Józef Górzyński. W koncelebrze
towarzyszyli mu m.in. olsztyneccy kapłani:
ks. Sławomir Piniaha-proboszcz parafii pod
wezwaniem Błogosławionej Anieli Salawy w
Olsztynku, ks. Janusz Koniec – były pro-
boszcz Parafii pod wezwaniem Św. Sta ni s ł a -
wa Biskupa w Waplewie, pieśni kościel ne
wykonywał chór Parafii pod wy zwa niem
Błogosławionej Anieli Salawy w Olsztynku.

Po mszy św. zaprezentowany został ob -
rzęd dożynkowy w wykonaniu Zespołu Pieś -
ni i Tańca „Warmia”. 

Emocje wzbudził konkurs na naj pięk niej -
szy wieniec dożynkowy. Pierwsze miejsce za -
jął wieniec z miejscowości Skurpie, gmina
Płoś nica. Na drugim miejscu uplasowały się
Piotr owice w gminie Biskupiec, a trzecie
miej sce przypadło Sątopom, gmina Koz ło wo.

W części artystycznej wystąpili: Andrzej
Cierniewski oraz duet -Halina Benedyk &
Marco Antonelli.

Na gości czekało też wiele stoisk z rę ko -
dzie łem artystycznym i wyrobami  kulinarny-
mi. Skansen po raz kolejny zapewnił miesz -
kańcom oraz licznie przybyłym gościom nie -
za pomniane atrakcje.
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VIII Warmińsko-Mazurskie Dożynki Wojewódzkie

Na początku września
br. doszło do podpisania
umowy pomiędzy Gminą
Olsztynek a Nad leś nic t -
wem Nowe Ramuki, pod
umową swoje podpisy
złożyli odpowiednio Za -
stępca Burmistrza Olsztyn-
ka - Bogusław Ko wa lew ski
oraz Nad leś niczy Na dleś -
nictwa Nowe Ra mu ki Ja -
nusz Jeznach. Umowa jest
pierwszą  z a war tą po mię -
dzy gminą, a nad leś -
nictwem w zakresie re mo -
ntu drogi gminnej. Pod-
pisana umowa cieszy je sz -

cze bardziej, bo ma na ce -
lu długotrwałą poprawę
sta  nu technicznego drogi
gminnej (nr 159529N) na
odcinku „Rybaczówka” –
Ząbie. Całkowita wartość
re  a lizacji wspólnego przed       -
sięwzięcia publicz nego
sza cowana jest na kwotę
70 000,00 zł,  a udział
środ   ków nad leś nictwa zos -
tał przyjęty w wysokości
30 000,00 zł, co sta no wi
42,86% szacowanej war -
toś ci wspólnego przed-
sięwzięcia.

Podpisanie umowy 
na dofinansowanie remontu drogi 

Rybaczówka – Ząbie

Obchody 79 rocznicy wybuchu II wojny światowej 
na cmentarzu w Sudwie

1 września 1939 r. to dzień, w
którym atakiem Niemiec na Polskę
roz poczęła się II wojna światowa. By
uczcić pamięć o tych wydarzeniach,
co roku na Cmentarzu Ofiar Faszyz-
mu w Sudwie odbywają się obchody
rocznicy wybuchu tej najstraszniejszej
z wojen. Tegoroczne obchody roz po -
częły się tradycyjnie wpro wa dzeniem
flagi i pocztów sztandaro wych i uro -
czystym odśpie wa niem hymnu państ-
wowego. Następnie ks. proboszcz
Sławomir Piniaha odprawił na -
bożeństwo w intencji wszystkich ofiar
II wojny światowej. Po zakończeniu
mszy rozbrzmiał dźwięk syreny i

archiwalny komunikat radiowy o
rozpoczęciu wojny. 

Kolejnym punktem uroczystości
było wystąpienie Zastępcy Bur-
mistrza Bogusława Kowalewskiego,
po przemówieniu delegacje instytucji
i zakładów oraz osoby prywatne zło -
żyły pod Pomnikiem Ofiar Faszyzmu
wiązanki kwiatów. Uroczystość za -
koń czył występ artystyczny  Alek-
sandry Kucińskiej.

Po występie nastąpiło wy pro -
wadzenie pocztów sztandarowych i
zakończenie obchodów 79 rocznicy
wybuchu II wojny światowej.
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Po raz kolejny gminie Olsztynek
udało się skutecznie pozyskać środki z
budżetu województwa w ramach II
konkursu „Małe Granty Sołeckie Mar -
szałka Województwa Warmińsko-Ma -
zur    skiego”. 

Ideą konkursu jest promowanie
dzia  łań z zakresu modernizacji te re nów

wiejskich w sołectwach z  wo   je  wództwa
warmińsko-maz ur skie go. Na przed-
sięwzięcie inwestycyjne re alizowane w
Wap le wie, tj. Małe Bois ko Wiejskie,
do tacja celowa ze środków budżetu
wo jewództwa wy niesie 8 000 złotych.
Boisko po win no powstać do końca
paź dzier nika bie żą cego roku.

Nowa inwestycja w Waplewie

Już po raz siódmy mieszkańcy So -
łec twa Mierki świętowali uroczystości
związane z zakończeniem żniw i prac
polowych, przygotowania zaczęły się
zaś wiele miesięcy wcześniej.

W sobotnie popołudnie z centrum
wsi ruszył barwny korowód do żyn ko -
wy z Zastępcą Burmistrza Olsztynka
Bogusławem Kowalewskim i Przewod-
niczącym Rady Miejskiej w Olsztynku
Andrzejem Wojdą oraz starostami te -
go rocznych dożynek, którymi byli An -
na Szymańska i Bartłomiej Krawczyk.
Tuż za nimi podążały dzieci w strojach
ludowych, Koło Gospodyń Wiejskich
w Mierkach, zespół Swojska Nutka,
mieszkańcy wsi i liczni goście.

Wszyscy przybyli przed świetlicę
wiejską gdzie czekali gospodarze -
Burmistrz Olsztynka Artur Wrochna i
Sołtys Mierek Halina Żydecka. Na stą -
piło tradycyjne przekazanie chleba i
podzielenie się nim. Aby tradycji stało
się zadość, gospodarze, starostowie,
mieszkańcy i goście wspólnie „ob tań -
czy li” wieniec dożynkowy.

W części artystycznej, wystąpiła
„Swojska Nutka”, dzieci z klas 2 Szko -
ły Podstawowej nr 1 w Olsztynku
wykonały tańce i  piosenki ludowe,
pokaz par tańca towarzyskiego Szkoły

Przemienieckich oraz zabawy i kon -
kursy rodzinne.

W konkursie wieńców pierwsze
miejsce zajął wieniec wykonany przez
Koło Gospodyń Wiejskich, najład-
niejszym stroikiem okazał się stroik
Marlenki i Kasi Gola.

Tegoroczne Dożynki wiejskie były
szczególne, bowiem zbiegły się z 675
leciem istnienia tej pięknej wsi. Z tej
okazji została wydana fotoksiążka pre -
zen tująca mieszkańców Mierek na tle
ich posesji, którą po raz pierwszy moż -
na było podziwać właśnie na do żyn -
kach.

Sołtys i Rada Sołecka pragną ser de cz -
nie podziękować wszystkim sponso -
rom tegorocznych dożynek, a byli
nimi: Urząd Miejski w Olsztynku, An -
drzej Wojda, Andrzej Szałkowski -
Baza Zaplecza Technicznego, Anna
Rozbicka - Ubezpieczenia, Restauracja
Ratuszowa, Tymbark - MWS Sp. z o.o.
Sp. K, Zbigniew Krawczyk, Justyna
Komuda, Jan Piasecki, Stefan Podsi-
adłowski, Marcin Jagielski, Zbigniew
Wasilewski, Grzegorz Gajdamowicz,
Jo lanta Gramś, Małgorzata Gru sz -
czyń ska, Elżbieta i Wojciech Go -
golewscy oraz Piotr Żółtowski.

VII Dożynki Wiejskie w Mierkach

30 sierpnia 2018 r.
odbyło się kolejne spot -
kanie pomiędzy kiero -
wnictwem firmy Zalando
a władzami gminy Olsz-
tynek. Rozmowy odbyły
się na terenie budowy
centrum logistycznego w
Ameryce. Spotkanie do -
tyczyło rozpoczęcia pro-
cedury rekrutacji pra-
cowników oraz urucho -

mie nia publicznej komu-
nikacji autobusowej dla
przyszłych zatrudnio -
nych. O szczegółach do -
ty czących rekrutacji pra-
cowników poinformuje-
my w najbliższym czasie.

Rozpoczęcie pracy
centrum planowane jest
w lutym 2019 r.

Spotkanie pomiędzy 
kierownictwem firmy Zalando, 
a Władzami Gminy Olsztynek

Po skutecznym apli ko -
waniu Gmina Olsztynek
otrzymała z Ministerstwa
Spra wiedliwości bez -
zwrot  ną dotację na za -
kup dodatkowego wy po -
sażenia OSP. Dla Ochot-
niczych Straży Pożarnych
z gminy Olsztynek (Olsz-
tynek, Waplewo, Mańki,
Elgnówko) zostanie kupi-
onych: 5 defibrylatorów,
1 detektor wielogazowy
(do wykrywania min.
tlen, CO, LEL), 1 torba
ra  townicza z wyposaże-
niem, 5 butli na sprężone
powietrze do poduszek
pneumatycznych o po -
jem ności min. 6 l ,  1
przenośny zestaw oświ-
etleniowy, 1 parawan do
osłony miejsca wypadku i
zasłaniania ofiar wypad-
ków, 1 sprzęt do ozna ko -

wa nia terenu ak cji, 1 szy -
ny typu Kramera, 1 no -
sze typu deska, 1 pilarka
do drewna.

Pozyskana dotacja to
47 610,99 zł. Zadanie
będzie współfinanso wa -
ne ze środków Funduszu
Sprawiedliwości, którego
dysponentem jest Minis-
terstwo Sprawiedliwości i
przełoży się przede
wszystkim na poprawę
bezpieczeństwa miesz -
kań ców oraz bardziej
efek t ywne udzielanie
pier wszej pomocy ofia -
rom wypadków i prze -
stępstw. To druhowie
OSP jako pierwsi do cie -
ra ją na miejsca wypad-
ków i udzielają ofiarom
pierwszej pomocy.

Dotacja z Ministerstwa 
Sprawiedliwości
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18 września 2018 r. w Olsztynie zostało podpisane porozumienie
pomiędzy przedstawicielami miast Olsztyn i Olsztynek dotyczące
komunikacji miejskiej. Istniejąca od września linia autobusowa nr
129 dotarła do Olsztynka. Pierwsze kursy odbyły się w poniedziałek
1 października. Trasa linii wydłużyła się o cztery nowe przystanki:

Ameryka, Olsztynek-Skansen, Olsztynek-Zamek oraz Olsztynek.
Autobusy linii nr 129 kursują we wszystkie dni robocze i soboty. Od
1 października jest  osiem par kursów każdego dnia. Na całej trasie
obowiązuje cennik biletów jak w Olsztynie.

Olsztyńskie autobusy dojadą do Olsztynka

12 września 2018 r. w
Urzędzie Miejskim w
Olszt ynku odbyła się
uro czystość wręczenia
aktów nadania stopnia
awansu zawodowego
nauczycielom ze szkół
gminy Olsztynek. 

Głównym punktem
spot ka nia było złożenie
ślubowania przez na u czy -
cieli oraz wręczenie przez
Burmistrza Olsztynka aktu
nadania stopnia awansu
za wo do wego nauczyciela
mia no  wa nego.

W wyniku postępowa-
nia egzaminacyjnego
akt nadania stopnia
awansu za wo dowego
nauczyciela mia no -
wanego otrzymali:

Edyta Deorocka –
nauczyciel Szkoły Pod-
stawowej nr 1 w Olsz-
tynku.

Karol ina Anna
Gątarz - na  u czyciel Zes -
po łu Szkolno-Przed -
szkol  nego w Waplewie,

Karolina Nowacka –
nauczyciel Przedszkola
Miejskiego w Ol sztynku

Wręczenie aktów nadania stopnia awansu
zawodowego nauczyciela mianowanego Z wielkim smutkiem 

przyjęliśmy wiadomość o śmierci 

Jutty Srogi,
wieloletniej współorganizatorki

wielu inicjatyw kulturalnych i spo-
łecznych w Gminie Olsztynek. 
Rodzinie zmarłej przekazujemy 
głębokie wyrazy współczucia.

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Andrzej Wojda

Burmistrz Olsztynka

Artur Wrochna



Strona 6                                                                                                                                                                    Nr 5 (257) Październik 2018 r.

Rodzina Antoniego Kejnera
przyjechała na Mazury po 1945 r.
z tą potworną tragedią w sercach.
Synom: Kazimierzowi i Ta de u szo -
wi udało się dostać do Armii An -
der sa i opuścić złowrogą zie mię.
Kobiety wywieziono na Sybir.

Potem przez cały Związek Sowiec-
ki, w tym Ukrainę, dostały się do
Polski. A później z mazurskich wsi
docelowo do Olsztynka. Bardzo
długa była to droga do tej drugiej,
małej Ojczyzny.

A ta tragedia tym gorsza, że nie
wolno było o tym mówić. Niko-
mu. Za opowiadanie prawdy o
Ka ty niu można było iść do wię -
zienia. Oficjalnie cały czas pow ta -
rzano przecież, że zrobili to Niem-
cy-hitlerowcy w 1941 r., gdy na -
jechali  Związek Radziecki.
Nieprawda bolała, także Kejne -
rów, jeszcze bardziej.  Katyń-
kłamstwo-ból-trudna pamięć o
losie najbliższych, tajemnicze oko -
liczności układały się w jedno pas -
mo. Nieszczęśliwe pasmo.

Ale rodziny, w tym Kejnerowie
nie zapominały. Katyń, co ważne,
miał wymiar konkretny, rodzinny.
To nie tylko wielka polityka. I jej
międzynarodowy wymiar. Uczuć
nie można wymazać, wykreślić.
Ale pamiętanie nie było wcale
takie proste i łatwe. 

A  groby bliskich, którzy zgi -
nęli? Nie było. A gdzie zginęli?
Nie wiadomo. Kiedy dokładnie
po nieśli śmierć? Pełna tajemnica.
Jak ich zabito? Żadnych faktów. 

W Dzień Zaduszny Kejnerowie
za palali świeczkę, ot na cmen-
tarzu, na obcym grobie. I modlili
się za swoich, którzy poginęli hen
tam, na tej nieludzkiej ziemi...Cier-
pieniem było to, że nic nie wie -
dzieli. A jeszcze większym, że stra-
ch było się zwrócić do kogoś w tej
sprawie. Bo jak nie wolno mówić,
to jak tu się dopytywać? Jeszcze
zamkną do więzienia...za prawdę,
za jej dociekanie?

I tak było wiele, wiele lat.
Odzyskanie Niepodległości w

1989 r. przyniosło nowe nadzieje
w sprawie Katynia. Prezydent

Rosji Borys Jelcyn ujawnił decyzję
podjętą 5 marca 1940 r., pod-
pisaną m.in. przez Stalina, musi-
ało minąć pół wieku.

„...Boże coś Polskę przez tak
liczne wieki, Otaczał blaskiem
potęgi i chwały, Coś ją osłaniał
tarczą swej opieki, Od nieszczęść,
które przygnębić ja miały!...”-
pieśń w  olsztyneckim Kościele
Najświętszego Serca Pana Jezusa
śpiewała licznie zgromadzona
mło dzież, uczniowie Szkoły Pod-
stawowej Nr 2 im. rotmistrza
Witolda Pileckiego w Olsztynku.
Msza rozpoczęła  uroczystość po -
sa dzenia Dębu Pamięci „Ka -
tyń...ocalić od zapomnienia” w
dn. 27 kwietnia 2018 r.

Niezwykłe świadectwo bólu i
niezniszczalnej pamięci dał ks.
dzie  kan Stanisław Pietkiewicz.
Jego ojciec miał brata. Ten służył
w Korpusie Ochrony Pogranicza
na Kresach. 17 września 1939 r.
zaatakowały nas czołgi z  czer-
wonym gwiazdami na pan ce -
rzach. A  za nimi wroga piechota.
Brat zapewne z wielkim poświęce-
niem bronił polskiej, wschodniej
granicy przed  zakusami sowieck-
iego wroga. Czy zginął od razu,
czy został rozstrzelany w 1940 r.?
Tego ojciec księdza o swoim bra-
cie nigdy się nie dowiedział. Całe
życie prowadził intensywne stara-
nia by uzyskać więcej informacji.
Zmarł nie mając  żadnej konkret-
nej wiadomości. Bolała nie tylko
strata brata.  Ale  też ta okrutna
tajemnica, co się stało naprawdę?  

Antoni Kejner (1898-1940)
także miał wielkie zasługi w obro -
nie polskich, tak drogich naszym
sercom, Kresów. 1 grudnia 1918

r. został żołnierzem pociągu pan -
cernego „Śmiały”. Walczył o
Lwów. W marcu 1919 r. „Śmiały”
został odcięty pod Sądową Wisz -
nią. Od wrogiego ostrzału wagon
napełniony materiałami wybucho -
wy mi stanął w płomieniach. Za -
groził  innemu wagonowi wy -
pełnio nemu amunicją arty le ryj -
ską. Kejner, nie bacząc na nic,
odpiął palący się wagon. Ura-
tował „Śmiałego” od całkowitego
zniszczenia. W grudniu został odz-
naczony „Krzyżem Walecznych”.
W czerwcu 1920 r. pod  Bo ry so -
wem, na moście kolejowym na
Berezynie, pod  silnym ostrzałem
odparł atak ciągłym ogniem z
karabinu maszynowego. Jako plu-
tonowy w kwietniu 1922 r.  został
ponownie odznaczony „Krzyżem
Walecznych”. 

Zamieszkał, jako osadnik woj s -
kowy, we  wsi Ogińszczyzna, gm.
Podhajce, powiat Tarnopol. Z żo -
ną Marią (z d. Sznajder) do cze kali
się czwórki dzieci: Kazimierza, Ta -
de usza, Weroniki i Wacława. Był
powszechnie szanowany, pro -
wadził zamożne gospodarstwo,
peł nił  obowiązki sołt ysa. Żył
dostatnio i spokojnie. W grudniu
1939 r. został zabrany z  domu
rodzinnego przez NKWD. Był
więziony i katowany. Sowieci nie
za pomnieli mu jego zasług w
obronie polskich Kresów. Rodzina
otrzymała tylko  zakrwawioną
koszulę. W 1940 r. został prze wie -
ziony do Bykowni. I tam za mor -
dowany wiosną strzałem w tył
głowy. A  rodzina? 

10 lutego 1940 r. żona, z syna-
mi i córką zostawili wszystko, zo -
stali wywiezieni bydlęcymi wago-
nami na Syberię. Dokładnie aż do
Nowonicińska.  To  stamtąd  dłu -
gą i krętą drogą  jechali do Ol -
sztyn    ka, gdzie dopiero ziemia ma -
zurska ich przytuliła.

Uroczystość 27 kwietnia 2018
r. przy SP nr 2  otwo rzyła Pani dy -

Ofiara złożona na ołtarzu Ojczyzny

Olsztynek stał się bardzo ważnym ogniwem Rodziny Katyńskiej. 
Tu ta straszliwa tragedia narodu polskiego, rozstrzelanie przez  siepaczy NKWD 21.768 polskich

oficerów, policjantów, lekarzy, prawników, członków Korpusu Ochrony Pogranicza pojedyńczym strza-
łem w tył głowy, otrzymała nową odsłonę.

Artykuł sponsorowany
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rektor Beata Bu kow ska. Do his-
torii i więzów  rodziny Kej nerów z
Olsztynkiem nawiązał  Pan Bur-
mistrz Ar tur Wrochna. Sto -
warzyszenie Rodzin Katyńskich
reprezentowali Pani Barbara
Gawlicka i Bogusław Kowalewski.
Nawiązała do tego, iż zamordo -
wani mieli w kieszeniach nawet
klucze od własnego domu, sądzili,
że...niedługo wrócą. Zaraz za nią
mówiła Grażyna Strzałkowska,
wnucz ka bohatera. Wszyscy wys-
tępujący  nawiązywali do bardzo
znacznej roli  jaką odegrał w
przygo towaniu uroczystości Bo -
gus ław Kowalewski, z-ca bur-
mistrza Olsztynka, a zarazem czło -
nek zarządu Stowarzyszenia
Rodziny Katyńskiej w Olsztynie,
wielo letni i zasłużony działacz
Związku Harcerstwa Polskiego. 

Stowarzyszenie realizuje pro-
gram: „Katyń-ocalić od zapom-
nienia”. To jego wysiłek, znajo-
mości, nieustanny doping za pew -
nił, że było to takie ciekawe, pełne
tak wartościowych treści, ale także
pełne wzruszeń spotkanie.

Tablicę odsłaniali: wnuczka bo -
ha tera Elżbieta Żywica, syn Wac -
ław Kejner oraz wnuk Wies ław
Kejner.

Posadzenia dębu  dokonali:
Janusz Kejner,  Burmistrz Artur
Wrochna, Dyrektor Barbara Bu -
kow ska oraz wnuk-uczeń klasy Vb
Paweł Kejner. Na niej napis:

„DĄD PAMIĘCI posadzony dla
uhonorowania pamięci pluto -
nowego Antoniego KEJNER s.
Jana ur. 1898 r. w Wierzbowie
zamordowanego przez NKWD
strzałem w tył głowy w Bykowni w
roku 1940. Program „Katyń-Ocal-
ić od zapomnienia”. Numer:
467/00000/ULK/2018, Olsz-
tynek, 27.04.2018 r.”

Akt Posadzenia Dębu odczytała
Aleksandra Burcz, członek ro dzi -
ny-prawnuczka, pracownica SP nr
2. Pod nim znalazły się podpisy:
syna Wacława Kejnera, wnuka
Wiesława Kejner, prawnuka
Andrzeja Kejnera oraz pra pra -
wnuków, a  zarazem uczniów
szko ły: Katarzyny Zielińskiej oraz
Aleksandry Żywica.

Niezwykły  program przygo-
towali uczniowie  VII  klasy  SP
nr  2:

„Katyń to w świadomości
Polaków nazwa, symbol kojarzący
się z ludobójczą polityką władz
sowieckich wobec narodu pol-
skiego. Mówiąc Katyń, myślimy o
pomordowanych na nieludzkiej
ziemi-wiosną 1940 r., nie tylko
więźniów Kozielska, Ostaszkowa i
Starobielska, ale także innych
obywateli  polskich zamordo -
wanych w t ym czasie przez
NKWD...

Dramat rozpoczął się już 23
sierpnia 1939 r. podpisaniem
przez Związek Radziecki i  III

Rzeszę paktu o nieagresji, który
przeszedł do historii pod nazwą
„Pakt Ribbentrop-Mołotow”.
Dokument ten przesądził o agresji
niemieckiej na Polskę. O podziale
Polski, a tym samym o likwidacji
państwa polskiego...

1 września 1939 r. od zachodu
na Polskę uderzają Niemcy, a 17
września od wschodu wkracza
Armia Czerwona. Polska znalazła
się pod okupacją tych państw...do
niewoli sowieckiej dostało się ok.
230.000 żołnierzy, w tym: 13 gen-
erałów, ponad 8.000 oficerów
służby stałej i rezerwy, nauczy-
ciele, prawnicy, inżynierowie,
duchowni, artyści, ziemianie i
sportowcy, 6.000 policjantów...3
kwietnia 1940 r. z obozu w Koziel-
sku wyruszył pierwszy transport w
bydlęcych wagonach do Gniez-
dowa. Skąd  więziennymi samo-
chodami przewieziono ich na
uroczysko Kozie Góry w Lesie
Katyńskim. Tam funkcjonariusze
NKWD strzałem w tył głowy mor-
dowali Polaków...pamiętnik
odnaleziony przy zwłokach majo-
ra Adama Solskiego: „Piąta rano.
Od świtu dzień zaczął się szczegól-
nie. Wyjazd karetką więzienną w

celkach (straszne). Przywieziono
gdzieś do lasu, coś w rodzaju let-
niska. Tu szczegółowa rewizja.
Zabrano zegarek, na którym była
godzina 6:30. Pytano mnie o
obrączkę, którą zabrano. Zabrano
zegarek, obrączkę, pas główny...”.

Jedna z uczennic kończy ten
niesamowity program, pełny moc-
nych i wzruszających narracji:

„Lecz wyboru nie dał dobry
Bóg, Stoję dziś u kresu moich
dróg, Każą nam wysiadać, to już
tu, ten brzozowy lasek to mój
grób. Jeszcze t ylko westchnę
jeden raz , jeszcze myśl
ostatnia...Kocham Was...”.

Wszyscy uczniowie słuchali
programu z niezwykłą uwagą. Na
pewno zapamiętają te treści.
Mieszkają w Olsztynku, a Katyń
stał się w ten sposób częścią
dziejów ich miasta. 

W  szkole są  jeszcze  bardzo
ciekawe, z wieloma historycznymi
opisami plansze  poświęcone
sprawie Katynia i  Antoniego
Kejnera.

Uroczystość zakończył występ
zespołu „Swojska Nutka”.

Artykuł sponsorowany

25 września 2018 roku w
budynku Starostwa Powia-
towego w Olsztynie, odbyła
się uroczysta gala stypendi-
alna uczniów szkół średnich
oraz studentów za miesz ka -
łych na terenie powiatu
olszt yńskiego. Fundusz
stypendialny finansowany
jest ze środków fundacji
„Fundusz Ziemi Olsztyń -
skiej”. Stypendia były przyz-

nawane za wysokie wyniki
w nauce oraz osiągnięcia
ar t yst yczne i spor towe.
Wśród stypendystów zna -
lazła się Dominika Lis -
owska uczennica Zespołu
Szkół im. K. C. Mrongow-
iusza w Olsztynku. Podczas
uroczystości sukcesu  Do -
minice pogratulował Bur-
mistrz Olszt ynka Ar tur
Wrochna.

Gala stypendialna
WIEŚCI Z MAGISTRATU



Strona 8                                                                                                                                                                    Nr 5 (257) Październik 2018 r.

Całe miasto otaczały potężne
fortyfikacje obronne z kamienia i
cegieł. Pod zabudowę wydzielono
działki:  59 dużych parcel dla
bogatszych mieszczan i 77 małych
dla biedoty, tzw. budników.
Oprócz tego w północno – za -
chod niej części, obok zamku, zbu -
do wano kościół farny otoczony
osob nym murem obronnym. Nie -
wielka społeczność miejska licząca
ok. 400 mieszkańców, potrafiła
wznieść imponujące budowle,
które przetrwały ponad sześćset lat. 

Olsztynek przez cały okres do
1945r. posiadał w części starego
miasta zwartą zabudowę i zawsze
po kataklizmach związanych z
pożarami lub zniszczeniami wojen-
nymi starano się odtworzyć daw ną
zabudowę. Tak było rów nież po
1914r, kiedy zniszczono nie mal
całe centrum Olsztynka. W wyniku
ostrzału artyleryjskiego w gruzach
leglo 189 domów i ratusz. Dzięki
pomocy finansowej miasta Lipska
udało się odbudować zniszczone
domy i przywrócić dawny wygląd
Olsztynka. Można przyjąć, że
odbudowane ka mie nice wyglądały
lepiej niż te przed zniszczeniem.
Wzniesiono również okazały
ratusz.

W 1945 roku na ziemie Prus
Wschodnich wkroczyły wojska
radzieckie. Wiele miast zdobytych
bez walki zostało rozmyślnie spa lo -
nych przez Rosjan. Taki los spot -
kał również Olsztynek. Miasto, a
szczególnie centrum, zostało zmie -
nione w ruinę. Spalono lub wy sa -
dzo no w powietrze niemal wszyst -
kie kamienice odbudowane po
zniszczeniach w 1914 roku.
Spalono również kościół z XIV
wieku, ocalał ratusz i zamek oraz
stare kamienice w ciągu zachod-
nim.

Ograbione i spalone mias tecz -
ko przejęli Polacy. Przez dziesiątki
lat trwa odbudowa zniszczeń w
centrum Olsztynka i do tej pory
nie odtworzono dawnej zabudowy
starego miasta. W porównaniu do
innych miast w województwie
warmińsko – mazurskim Olsz-
tynek prezentuje się tu żałośnie, a
przecież centrum to wizytówka
całego miasta, to wizytówka przed-
siębiorczości władz i aktywności
mieszkańców. Niestety, nasze
miasto nie daje nam powodów do
dumy. Zamek, dawny kościół
ewangelicki, rynek i ratusz, po
gruntownej modernizacji stanowią
ozdobę Olsztynka, ale bloki
mieszkalne z lat 60-tych ubiegłego
wieku psują ten obraz.

Wokół ratusza, gdzie urzęduje
władza, jest biednie, ale w miarę
czysto. Wystarczy jednak udać się
w dowolnie wybranym kierunku
aby trafić w całkiem inny świat.
Jakieś dziwne, na wpół zrujno -
wane domy i wszechobecne chle -
wiki, garaże, kupy gruzu i śmieci.
Całość tego, podobno za byt ko -
wego, centrum, zamykają całkiem
przyzwoite mury miejskie z XV
wieku. Olsztynek, jako jedno z
niewielu miast w naszym regionie,
posiada dobrze zachowane forty-
fikacje miejskie. Niestety, brakuje
pomysłu i  chęci aby wyek-
sponować tę średniowieczną ar -
chi tekturę obronną i uczynić z niej
prawdziwa perełkę i  atrakcję
turystyczną na dużą skalę. Wło-
darze miasta nie w pełni zdają
sobie sprawę z walorów posi-
adanego zabytku oraz możliwości
jego wykorzystania w promocji
Olsztynka. 

Moim zdaniem nadszedł już
najwyższy czas, aby poważnie

zająć się tzw. rewitalizacją starego
miasta. Nie można obojętnie pat -
rzeć na stopniową dewastację
murów miejskich, na bezmyślne
mar nowanie bardzo cennych
terenów budowlanych, gdzie zami-
ast kamieniczek stoją chlewiki i
garaże, albo rośnie trawa i leżą
gruzy. Centrum Olsztynka winno
być magnesem przyciągającym
turystów, biznesmenów, ludzi kul-
tury i wreszcie młodzież, która
obecnie szuka swojego miejsca
spotkań na obrzeżach Olsztynka
albo w innych miastach. 

Trzeba uczynić wszystko, aby
ożywić tę część Olsztynka, aby
ściągnąć inwestorów, którzy za bu -
dują wolne place kamieniczkami,
stworzą przytulne kawiarenki,
hoteliki, a być może również pra-
cownie artystyczne czy galerie
sztuki. Warto się nad tym po waż -
nie zastanowić i przystąpić do
odważnych i zdecydowanych dzia -
łań. Jest to wyzwanie dla władz
miasta, ale również dla wszystkich
mieszkańców, którym dobro Olsz-
tynka leży na sercu.

Taką szansą dla Olsztynka jest
kompleksowa rewitalizacja starego
miasta przy wykorzystaniu fun-
duszy unijnych. Przynależność do
sieci miast Cittaslow daje możli-
wość pozyskania ogromnych środ-
ków na ten cel. Trzeba natychmi-
ast opracować racjonalny pro-
gram rewitalizacji i przystąpić do
energicznego działania, gdyż
pozostało niewiele czasu, tylko
dwa lata. Po 2020 roku możliwoś-
ci korzystania z funduszy unijnych
będą znacznie ograniczone.

W pierwszej kolejności musi
być silna wola lokalnych władz i
zainteresowanych osób co do
celowości rewitalizacji starego mia   -

sta. Następnie trzeba opracować
kompleksowy program z udziałem
specjalistów w tej dziedzinie.
Wybitnym ekspertem z zakresu
historii architektury i ochrony za -
byt kowych ośrodków miejskich
jest prof. Jan Salm z Politechniki
Łódzkiej. Wstępnie wyraził zain-
teresowanie rewitalizacją starego
miasta w Olsztynku i obiecał po -
moc w przygotowaniu fa cho we go
projektu, oczywiście w uzgodnie-
niu z wojewódzkim konserwa-
torem zabytków. Taki plan re wi ta -
li  zacji dałby możliwość przystąpie -
nia do zabudowy wolnych działek
na terenie starego miasta, a jest
ich ok. czterdzieści. Zadaniem
władz miejskich jest przygoto wa -
nie tych działek do zabudowy, czyli
modernizacja infrastruktury, prze -
pro wadzenie badań archeolog-
icznych, opracowanie projektów
budowlanych, uzgodnień, wydzie-
lenie działek i stworzenie takiej
sytuacji, aby ich nabywcy mogli
bez problemów przystąpić do bu -
dowy domów. Realizacja tego pro-
jektu spowodowałaby napływ kap-
itału w wysokości 50-60 milionów
złotych. Źródłem finansowania
byłyby środki własne gminy, fun-
dusze unijne i kapitał prywatny.
Jest to jedyna i ostatnia szansa,
aby w stosunkowo krótkim czasie
dokonać rewitalizacji starego Olsz-
tynka, podobnie jak uczyniło to
wiele miast z województwa war -
mińsko-mazurskiego. Za nie chanie
tych działań utrwali żałosny
wygląd obrzeży centrum naszego
miasta. 

Bogumił Kuźniewski

COŚ Z HISTORIICOŚ Z HISTORII

Rewitalizacja starego miasta

Pod zabudowę miejską Olsztynka w średniowieczu przeznaczono obszar w zakolu rzeczki Jemiołówki
o wymiarach 245m x 170m, czyli nieco ponad 4 hektary. Centrum stanowił rynek, na którym
zbudowano ratusz, przez miasto biegły dwie główne ulice – jedna z południa na północ, od Bramy
Polskiej (Nidzickiej) do Bramy Niemieckiej (Wysokiej), druga ze wschodu na zachód. Oprócz tego
istniały uliczki o mniejszym znaczeniu, które ułatwiały komunikację miejską.
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70-lecie Koła 
Polskiego Związku Wędkarskiego w Olsztynku

  Wędkarze z Olsztynka świętowali 15.09.2018 roku 70-lecie działalności koła
PZW na imprezie tanecznej w restauracji „Ratuszowa”.
  Uroczyste spotkanie zaszczycili swoją obecnością - burmistrz Artur Wrochna,
wiceburmistrz Bogusław Kowalewski, prezes Okręgu PZW w Olsztynie Marcin
Małachowski. Władze koła w Olsztynku reprezentowali: prezes Włodzimierz
Wasiołkowski, skarbnik Wojciech Osiński, sekretarz Henryk Piasecki i Grzegorz
Sałacki oraz senior wśród wędkarzy – Marian Hypki z małżonką. Część muzy-
czną przygotował i prowadził Włodzimierz Wasiołkowki, który był też głównym
twórcą tego sympatycznego spotkania. Wędkarze wraz ze swoimi małżonkami
bawili się przy muzyce oraz opowiadali o swoich złowionych rybach, które
stawały się coraz większe wraz z upływem czasu. 

Jako prezes zarządu Stowarzyszenia przed-
stawiłam krótkie merytoryczne sprawozdanie z
działalności UTW za rok akademicki
2017/2018. Były też kwiaty i podziękowania od
słuchaczy dla mnie i dla vice-prezes Elżbiety Red-
man, za dotychczasowe działania na rzecz
naszego Uniwersytetu. Wspominając miniony
rok akademicki studenci UTW stwierdzili, że nie
spodziewali się tak wiele planów wcielić w życie.
To był udany rok.

Warto podkreślić, że Stowarzyszenie pow-
stało z inicjatywy koleżanki ś.p. Jutty Sroga. Dal-
sze działania zaowocowały rejestracją Sto-
warzyszenia „Uniwersytet Trzeciego Wieku w
Olsztynku” w Krajowym Rejestrze Sądowym w
dniu 10 kwietnia 2016 roku. Dzięki temu, że
Uniwersytet działa jako stowarzyszenie, możemy
pozyskiwać dotacje nie tylko na do dat kowe wyk -
łady i różnego rodzaju zajęcia, ale także na dofi-
nansowywanie wycieczek, wy jaz dów do teatru
czy filharmonii.

Moim zdaniem miniony rok akademicki był
rokiem próby. Wszyscy uczyli się siebie nawza-
jem, zarówno członkowie zarządu uczelni, jak i
studenci. Aktywność społeczna i zaanga żo wa nie
słuchaczy Uniwersytetu daje nadzieję, że UTW na
stałe wpisze się w krajobraz Olsztynka.

Z początku nie brakowało sceptyków czy
wręcz krytyków tego typu działalności, ale wraz z
kolejnymi działaniami i wydarzeniami rósł duch
wśród studentów, którzy postanowili zawalczyć o
siebie „dodając sobie i innym ży cia do lat”.
Uczestnictwo w UTW pozwoliło nie tylko na
zdobycie cennej wiedzy w ramach 12 wykładów
otwartych, ale także na realizację różnorodnych
zainteresowań i pasji przynoszących satysfakcję i
spełnienie. Bycie studentem pozwoliło wielu
osobom wyjść z cienia i włączyć się w życie pub-
liczne i społeczne. 

Zgodnie z dewizą „w zdrowym ciele zdrowy
duch”, nie zapominałyśmy o  aktywności i
udziale w zajęciach gimnastyczno-rehabilita-
cyjnych, nordic walking, terapii przez ruch i
taniec. Seniorzy realizują swoje zamiłowania w
wielu sekcjach, których ilość wciąż się zwiększa,
między innymi w prężnie działającej sekcji liter-
ackiej, malarstwa i rysunku, w sekcji rękodzieła
czy w sekcji filmowej.

Na chwilę obecną Stowarzyszenie składa się z
78 członków, są to głównie kobiety, dla których
uczestnictwo w tej formie aktywności stało się
radością życia i „oknem na świat”.

Warto podkreślić, że podczas minionego roku
akademickiego słuchacze UTW w Olsztynku
poza wyżej wymienionymi zajęciami skorzystali z
wielu wyjazdów do teatru i filharmonii z kilku
wycieczek organizowanych w ramach wolon-
tariatu przez zarząd i liderów sekcji, z kursów
komputerowych, lektoratu ję zy ka angielskiego.
Ponadto zarząd stowa rzy szenia, podobnie jak
wielu jego człon ków, uczestniczył z ramienia
UTW w wy da rzeniach dotyczących naszego
miasta. Jednym z celów naszego działania jest
stworzenie obywatelskiej społeczności seniorów.

UTW w Olsztynku, w ramach współpracy z
Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim, brał
udział w realizacji projektu pt: „Uniwersytet War -
mińsko-Mazurski w Olsztynie otwiera bramę
wiedzy dla Uniwersytetów Trzeciego Wieku”,
finansowanego przez Ministerstwo Nauki i
Szkol nictwa Wyższego. Dzięki zaangażowaniu w
ten projekt wielu naszych słu cha czy brało udział
w cyklu wykładów otwartych odbywających się w
Olsztynku, a także  24 słuchaczy UTW wzięło
udział w wielu wykładach i warsztatach na UWM
w Olsztynie. Tyle w podsumowaniu minionego
roku i jeszcze krótko o naszych planach na nowy
rok akademicki.

Poza dotychczasowymi działaniami planuje-
my powołanie zespołu projektowego, którego
celem byłoby pozyskiwanie środków na działal-
ność statutową Uniwersytetu, głównie w ra mach
konkursów grantowych, oraz utworzenie zespołu
redakcyjnego do prowadzenia kroniki i własnej
strony internetowej. W tym miejscu apeluję do
osób, które chciałyby w ramach wolontariatu
pomóc nam zrealizować w/w zamierzenia, mile
widziane byłyby młode osoby. Najważniejszą
rzeczą jest by wśród naszych członków znaleźli
się ludzie, „którym się jeszcze chce”.

Uczestnictwo w tej formie aktywności pełni w
życiu osób starszych różnorodne funkcje: 

a) funkcję adaptacyjną, która pomaga
seniorom lepiej przystosować się do życia na
emeryturze, 

b) funkcję integracyjną - umożliwia lepsze
przystosowanie się w grupie osób starszych, 

c) funkcję kompensacyjną - pomaga w kom-
pensowaniu, wyrównywaniu braków zwią zanych
z utratą pracy zawodowej czy brakiem kontak-
tów z innymi grupami,

d) funkcję kształcącą, pozwala rozwijać i ksz-
tałtować osobowość seniorów, 

e) funkcję rekreacyjno-rozrywkową, pomaga
wypełnić czas wolny, zlikwidować stres, przy-
wraca seniorom radość i chęć życia,                                                                 

f) funkcję psycho-higieniczną -  pozwala se -
nio rom odczuwać satysfakcję, przez co podnosi
jakość życia.

Ponieważ słowa DZIĘKUJĘ nigdy dość, chci-
ałabym po raz kolejny  podziękować osobom i
instytucjom, które nas wspierały. Szczególne
podziękowania należą się naszemu burmistrzowi
Arturowi Wrochnie, dyrektorom Szkoły Podsta-
wowej Nr 1 i Nr 2 w Olsztynku - Irenie Jędru -
szew skiej i Beacie Bukowskiej, dyrektorowi
Miejskiego Domu Kultury Katarzynie Waluk,
dyr. Biblioteki Miejskiej w Olsztynku Alinie
Wołodkiewicz i ich pracownikom. 

Pragnę podkreślić, że UTW otwiera swoje
podwoje dla nowych członków, na których cze -
ka my z otwartymi rękami. Mamy nadzieję, że
nowi studenci wniosą do naszej wspólnoty cie ka -
we pomysły i pozytywną energię. 

Zachęcam więc niezdecydowanych seniorów
do wstąpienia w poczet studentów UTW.

Krystyna Perkowska 
Prezes zarządu UTW w Olsztynku

Drugi rok UTW w Olsztynku
27 czerwca 2018 roku w siedzibie Nadleśnictwa Jagiełek swój drugi rok akademicki

zakończyli słuchacze Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Olsztynku.
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31 lipca br. Gmina Olsztynek podpisała z Samorządem Województ-
wa Warmińsko-Mazurskiego umowę na dofinansowanie realizacji pro-
jektu „Akademia nowoczesnych szkół Gminy Olsztynek”. Wniosek
został złożony w  ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020,  oś prioryte-
towa 2: „Kadry dla gospodarki”, działanie 2.2: „Podniesienie jakości
oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych
uczniów”, poddziałanie 2.2.1: „Podniesienie jakości oferty edukacyjnej
ukierunkowanej na rozwój kompetencji  kluczowych  uczniów - projekty
konkursowe ”.

Wniosek – złożony przez Zespół Administracji Szkół i Przedszkoli w
Olsztynku, a przygotowany przy wsparciu firmy EuroSolutions Sp. z
o.o. z Torunia i placówek oświatowych – początkowo został  wraz z 173
innymi  skierowany do oceny merytorycznej. Ostatecznie tylko 82
uzyskały dofinansowanie, w tym wniosek gminy Olsztynek, który
uzyskując 107,5 punktów,  znalazł się na wysokim 13 miejscu. 

Łączna wysokość wydatków kwalifikowanych opiewa na kwotę
1  530  263,43 zł, z czego dofinansowanie stanowić będzie kwotę
1  453  749,43 zł (środki europejskie 1  300  723, 91 zł oraz dotacja
celowa z budżetu krajowego 153 025,52 zł).

Jest to największy projekt realizowany w placówkach oświatowych,
prowadzonych przez gminę Olsztynek, z udziałem środków unijnych.
Będzie on realizowany we wszystkich gminnych szkołach: Szkole Pod-
stawowej nr 1 im. Noblistów Polskich w Olsztynku, Szkole Podstawowej
Nr 2 im. rotmistrza Witolda Pileckiego w Olsztynku, Szkole Podsta-
wowej im. Erwina Kruka w Elgnówku i Zespole Szkół i Przedszkoli w
Waplewie w okresie od 3 września 2018 r. do 31 grudnia 2019 r. 

Celem projektu jest podniesienie jakości i unowocześnienie edukacji
ogólnej na terenie gminy miejsko-wiejskiej Olsztynek w 4 szkołach pod-
stawowych:  Szkole Podstawowej nr 1 im. Noblistów Polskich w Olsz-
tynku, Szkole Podstawowej nr 2 im. rtm. Witolda Pileckiego w Olsz-
tynku, Szkole Podstawowej im. Erwina Kruka w Elgnówku, Zespole
Szkolno-Przedszkolnym w Waplewie poprzez wdrożenie 3 komplek-
sowych programów edukacyjno-rozwojowych.

Harmonogram projektu przewiduje w okresie październik - listopad
2018 r. doposażenie szkół  w pomoce dydaktyczne i specjalistyczne
oraz w sprzęt do wdrażania technologii informacyjno-komunikacyjnej
(TIK). Na doposażenie pracowni szkolnych przeznaczone zostanie
blisko 700 000 zł, a wśród planowanych zakupów znajdują się m.in.:
mobilne pracownie komputerowe, sprzęt do programowania robotów i
tablice interaktywne. 

W okresie styczeń–grudzień 2019 r. uczniowie będą mogli uczest-
niczyć w zajęciach specjalistycznych (logopedia, socjoterapia, terapia
pedagogiczna) i rozwijających (programowanie, robotyka, język angiels-
ki, język niemiecki, fizyka, chemia, matematyka, przyroda). Uczniowie
dojeżdżający będą mieli zapewniony transport do miejsc zamieszkania.
Dla części uczniów przewidziane jest również dofinansowanie w formie
stypendiów motywacyjnych. Nauczyciele realizujący zajęcia wezmą
udział w szkoleniach doskonalących ich umiejętności zawodowe. Rodz-
ice będą mogli skorzystać ze wsparcia w postaci konsultacji specjali -
stów. 

Jest to więc projekt zapewniający szerokie wsparcie uczniom, na -
uczy cielom i rodzicom, co powinno się przełożyć na wyższą efekty-
wność nauczania w szkołach i większe zadowolenie uczniów z nauki.
Zyskają szkoły, bowiem pozostanie w nich bogate wyposażenie komput-
erowe i pracowni przedmiotowych, a nauczyciele będą wykorzystywali
zdobyte umiejętności, co będzie przynosiło efekty jeszcze przez wiele
lat.  

Wskaźniki produktu:

- Liczba uczniów objętych wsparciem w zakresie rozwijania kompetencji
kluczowych w programie - 356,

- Liczka nauczycieli objętych wsparciem w programie - 64,
- Liczba szkół, których pracownie przedmiotowe zostały doposażone w

programie - 4,
- Liczba nauczycieli objętych wsparcie z zakresie TIK w programie – 60,
- Liczba szkół i placówek systemu oświaty wyposażonych w ramach pro-

gramu w sprzęt TIK do prowadzenia zajęć specjalistycznych – 4,
- Liczba szkół doposażonych w specjalistyczne pomoce i sprzęt do

rozpoznawania potrzeb rozwojowych, edukacyjnych i możliwości psy-
chofizycznych oraz wspomaganie rozwoju i prowadzenie terapii
uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w programie – 3,

- Liczba uczniów ze specjalistycznymi potrzebami edukacyjnymi objętych
specjalistycznym wsparciem terapeutycznym/psychologicznym w
ramach indywidualizacji wsparcia w programie - 18,

- Liczba osób objętych szkoleniami w zakresie kompetencji cyfrowych –
60,

- Liczba nauczycieli objętych wsparciem z zakresie prowadzenia indywid-
ualizacji i pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w
tym z uczniem z niepełnosprawnością – 8,

- Liczba uczniów szczególnie uzdolnionych w zakresie przedmiotów
matematycznych, przyrodniczych, informatycznych i języków obcych
objętych wsparciem stypendialnym w programie - 16,

- Liczba uczniów objętych wsparciem w ramach półkolonii wakacyjnych
z eksperymentami – 32,

- Liczba uczniów objętych wsparciem w ramach wyjazdów do Centrum
Eksperymentów – 136,

Liczba zorganizowanych w szkołach Festiwali Nauki w ramach projektu
– 6,

Planowane rezultaty realizacji projektu:

- Liczba uczniów, którzy nabyli kompetencje kluczowe po opuszczeniu
programu - 320,

- Liczba nauczycieli, którzy uzyskali kwalifikacje lub nabyli kompetencje
po opuszczeniu programu - 58,

- Liczba szkół, w których pracownie przedmiotowe wykorzystują
doposażenie do prowadzenia zajęć edukacyjnych - 4,

- Liczba szkól i placówek systemu oświaty wykorzystujących sprzęt TIK
do prowadzenia zajęć – 4,

- Liczba szkół, które wykorzystują specjalistyczne pomoce i sprzęt do
rozpoznawania potrzeb rozwojowych, edukacyjnych i możliwości psy-
chofizycznych oraz wspomagania rozwoju terapii uczniów ze specjalny-
mi potrzebami edukacyjnymi w programie – 3,

- Liczba uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym
uczniów młodszych, u których nastąpiło zniwelowanie zdiagnozo -
wanych problemów dzięki uczestnictwu w specjalistycznym wsparciu w
ramach indywidualizacji w programie - 14,

- Liczba nauczycieli, którzy nabyli kompetencje po opuszczeniu progra-
mu z zakresie prowadzenia indywidualizacji i pracy z uczniem ze spec-
jalnymi potrzebami edukacyjnymi , w tym uczniem z nie peł no spraw -
nością – 8,

- Liczba uczniów, którzy nabędą/podniosą co najmniej jedną postawę –
144.

oprac.: Katarzyna Hacia, Mirosław Obrębski

Informacja o realizacji projektu
„Akademia nowoczesnych szkół Gminy Olsztynek” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Woje-

wództwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020  
(nr wniosku RPWM.02.02.01-28-0148/17)
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Ja Paulina Partyka 
przepraszam

Panią Irenę Nikiel
za spowodowanie zagrożenia bezpieczeństwa 

w ruchu drogowym w dniu 28.01.2018 
na skrzyżowaniu dróg 

Niestoja-Burkat-Filice-Uzdowo, 
w skutek czego Pani Irena doznała 

licznych obrażeń.

WARSZTATY STOWARZYSZENIA – NOWA KALETKA

6-8 lipca 2018 w Nowej Kaletce stowarzyszenie realizowało warsztaty dla rodz-
iców i opiekunów 20  osób z niepełnosprawnością. Warsztaty  były  realizacją
zadania publicznego zleconego w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Olsztynek na rok 2018. 

Anna Rogulska-Ruchała

Drużyna UKS Perły Olsztynek wywalczyła II
miejsce w Mistrzostwach Strefy Przygranicznej
w Piłce Nożnej Chłopców i Dziewcząt o
"Puchar Pogranicza", które odbyły się w Rosji
w dniach 7-9 września.

24 drużyny dziewczynek i chłopców w
dwóch kategoriach wiekowych z Polski i Rosji,
spotkały się na pięknym stadionie Baltiji Swi-
etłogorsk.  Rozegrano ponad 60 meczów, w
tym mecze przyjaźni drużyn mieszanych, a
także starcie polskich i rosyjskich trenerów.
Spotkania toczono równocześnie na 4
boiskach, na których podczas mundialu
trenowała reprezentacja Serbii. Turniej finan-
sowany przez Centrum Polsko-Rosyjskiego
Dialogu i Porozumienia oraz Konsulat Gener-
alny RP w Kaliningradzie.

Skład drużyny Pereł : Agnieszka Łapińska,
Patrycja Wysocka, Aleksandra Mierzejewska,
Iga Ososińska, Emilia Syska, Oliwia Rabij,

Zof ia Mojsik , Karolina Draszek, Marika
Słodownik, Lena Staniszewska,. Trener Zbig-
niew Serowiński.

Brawo Dziewczyny !!! Brawo Karolina
Draszek- najlepsza bramkarka turnieju !!!

Ogromny wkład w ten sukces miało kilka
osób związanych z naszym Klubem: Radosław
Juszczyk, Jerzy Gołaszewski i Przemysław
Słodownik.

Dzień Sportu na Orliku
9 września 2018 roku na Orliku przy Szkole Podstawowej nr 2 im. rtm.

Witolda Pileckiego w Olsztynku odbyła się impreza sportowo-rekreacyjna dla
mieszkańców Olsztynka, wpisująca się w  ogólnopolską akcję obejmującą
wszystkie Orliki w  Polsce. Gościem specjalnym festynu był lekkoatleta,
reprezentant Polski, medalista Mistrzostw Świata i Europy w biegu sztafe-
towym 4x400m – Kacper Kozłowski! 

Podczas imprezy dzieci, młodzież i dorośli rywalizowali w różnorodnych
konkurencjach przygotowanych przez animatorów. Aktywnie wspierał ich
pan Kacper Kozłowski. Po zakończeniu zmagań każdy zawodnik otrzymał
upominek ufundowany przez Fundację Orły Sportu oraz pamiątkowe zdjęce
ze znanym sportowcem. Festyn zakończył międzypokoleniowy mecz w piłkę
nożną.

Adam Wyszyński

Kolejny sukces młodych zawodniczek UKS Perły Olsztynek

Z głębokim żalem 
przyjęliśmy wiadomość 

o śmierci 
wieloletniej redaktorki 

biuletynu „ALBO” 

Jutty Sroga

Rodzinie zmarłej składamy
wyrazy głębokiego 

współczucia.
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Po odzyskaniu przez Polskę
niepodległości na czele państwa
stanął Józef Piłsudski jako Naczel-
nik Państwa Polskiego. Powołany
Sejm Ustawodawczy w latach
1919- 1922 rozpoczął pracę nad
ustrojem państwa i nad konsty-
tucją. Oczywiście nie obeszło się
bez dyskusji nad rolą żony prezy-
denta. Mimo postępowego podejś-
cia do praw wyborczych dla kobi-
et, które  uzyskały w 1918 roku, to
do pomysłu oddania jakiegokol-
wiek wycinka władzy w ręce kobi-
ety nie było już przychylności. Na
łamach pisma „Myśl Niepodległa”,
mieniącego się postępowym, przy-
taczano niekiedy wręcz obraźliwe
argumenty przeciw nadaniu jakiejś
znaczącej roli pani prezydentowej.
Wyobrażano sobie, że rola żony
gło wy państwa sprowadzi się
przede wszystkim do funkcji repre -
zentacyjnych. Prezydentowa miała
być najbardziej dystyngowaną i
wpływową damą z towarzystwa,
szacowną matroną, organizującą
bale i rauty, patronującą ważnym
imprezom charytatywnym i wspie -
ra jącą szczytne inicjatywy. Politycy
popierali taką wizję. Gorzej było z
przychylnością tzw. socjety, czyli
kobiet z bogatych, ziemiańskich
rodzin, które od kołyski uczyły się,
jak być wielką damą. Teraz de mo -
kratom nagle przyszło do głowy,
że cały ten system nauki dobrych
obyczajów można zastąpić wybo-
rami. Rygorystyczna edukacja i
dekady lat upływające od jednego
rautu do drugiego straciły rację
bytu. Odtąd wystarczyło mieć
męża, który głosami plebsu wygra
wybory. Śmietanka towarzyska
odetchnęła, kiedy upadł pomysł
powszechnych wyborów prezy-
denckich, licząc że w parlamencie
pewno wygra ktoś z nich - dystyn-
gowany i bogaty ziemianin i
niczym król w dawnych wiekach
będzie godnie reprezentował
Rzeczpospolitą, a u jego boku
stanie równie elegancka „ pier-
wsza obywatelka”. Rzeczywistość
ułożyła się zgoła inaczej. Pier-

wszym prezydentem został
wybrany Gabriel Narutowicz – był
wdow cem i dlatego jego zmarłej
żonie nie przysługuje tytuł
prezyden towej czyli pierwszej
damy.   Drugim prezydentem zo -
stał wybrany Stanisław Wojcie -
chowski, a pierwszą damą została
Maria Wojciechowska z domu
Kiersznowska. Nie pociągały ją
bale, rauty i życie elit. Nigdy nie
myślała by być prezydentową. Jed-
nak nią została i była w latach
1922– 1926. 

Uro dziła się  15 grudnia 1869
roku. Była jednym z dwanaściorga
dzieci Antoniego Kiersnowskiego
h. Pobóg oraz Marii  Iszory.
Wychowywała się w tradycji
niepodległościowej. Jej dziadek,
Jan Kiersznowski, został zesłany
na Syberię za udział w powstaniu
listopadowym, a brat matki, ksiądz
Stanisław Iszora, został rozstrze-
lany 22 maja 1863 w Wilnie na
placu Łukiskim za odczytanie z
ambony manifestu Rządu Naro-
dowego i namawianie parafian do
udziału w powstaniu, stając się
pierwszą ofiarą terroru Muriaw-
iowa. Ukończyła Maryjski Instytut
w Wilnie, najwyższe dos tępne
wtedy wykształcenie dla kobiet.
Była od czasów szkolnych zna-
jomą Józefa Piłsudskiego. Za
pośrednictwem Marii Gertrudy
Pasz kowskiej (Gintry) zaanga żo -
wała się w pracę konspiratorską,
została kurierką Polskiej Partii
Socjalistycznej. Podczas tej działal-
ności poznała Stanisława Woj-
ciechowskiego. Pobrali  się w
1899r.,  przed wyjazdem na
emigrac ję. Ślub odbył się w
warunkach konspiracyjnych, po -
nieważ Woj ciechowski posługiwał
się fałszywymi dokumentami, nie
miał więc wymaganej w za borze
rosyjskim formy cywilnej.  W
związku z tym ślub cywilny zawarli
już w Anglii, w Bethnal Green 2
grudnia 1899. Mieli dwoje urod-
zonych w Anglii dzieci: syna Ed -
mun da, który został adwokatem (
zginął w Auschwitz) i córkę Zofię

Wojciechowską-Grabską, malarkę.                                                                                                                                         
A  jak radziła sobie z rolą i

obowiązkami pierwszej damy?
Sta nisław Wojciechowski został
pre zydentem zupełnie niechcący.
W pierwszych wyborach  (9 XII
1922 roku) nawet nie chciał
kandydować, ale PSL „ Piast”
wysta wiło go, by zasygnalizować
swoje odrębne stanowisko. Po za -
machu na prezydenta Narutow-
icza w pośpiechu przystąpiono do
drugich wyborów – 19 XII 1922 r.
Zwyciężył Wojciechowski. Życie
Wojciechowskich zmieniło się nie -
mal pod każdym względem. Prezy-
dentowi łatwiej było wejść w nową
rolę, bo miał za sobą lata doświad-
czenia politycznego, ale Marii już
nie. Brakowało jej obycia na tzw.
salonach, nie miała żadnego wzor-
ca. To ona miała sama ustalić,
jaką będzie pierwszą damą i jaką
tra dycję zaprowadzi w młodym
państwie. Cokolwiek by zrobiła,
miało być przykładem dla kolej -
nych prezydentowych. Żyła pod
wielką presją. Do tego dochodził
jeszcze problem natury prywatnej.
Maria nie lubiła pokazywać się
publicznie. Krępowało ją wystę po -
wanie przed tłumem i fotografami.
Nie była już młodą , zgrabną
dziewczyną, ale mocno puszystą
panią w średnim wieku. Prezyden-
towa w pierwszej kolejności zajęła
się więc tym, co przychodziło jej o
wiele łatwiej niż reprezentacja,
mianowicie- gospodarowaniem.
Szczególnie upodobała sobie dom
letni w Spale. Ponieważ lubiła zaj-
mować się domem, sama robić
zakupy, to naraziła się na kpiny
plotkarzy, że jest  „obsesyjnie
oszczędna”. Nie poczytano jej
tego jako zaletę, mimo że w kraju
szalała hiperinflacja. Dopiero w
1924 r. sytuacja gospodarcza Pol-
ski zaczęła się poprawiać. Wtedy
Maria Wojciechowska wyszła z
cienia i stanęła na czele akcji
chary tatywnej „Chleb dla głod-
nych dzieci”. Zebrano kilka mil-
iardów marek, ale Marii nie udało
się uczynić z tej akcji koronnego
sukcesu. Wpływowa socjeta chwal-
iła się w prasie zbiórkami pie -
niędzy, nie wspominając nawet o
patronacie prezydentowej. Dla -
czego? Maciej Grabski, jej wnuk,
we wspomnieniach napisał tak: „
Arystokraci jej nie lubili, bo to
przecież ziemianin miał być prezy-
dentem!(... ) Ona nie chciała być w
socjecie. Nie zapraszała arys-
tokracji. Wolała artystów, ludzi kul-
tury”. Prezydentowa postanowiła
jednak być sobą. W Belwederze
odbywały się ciągle różnego ro -

dzaju imprezy, tyle tylko, że były
skromne i raczej nie pojawiali się
na nich ludzie z najwyższych sfer.
Jeśli chodzi o działalność spo -
łeczną, to Maria Wojciechowska
nie zrezygnowała z publicznej
aktywności, takiej jak wspieranie
szkoły pielęgniarek czy poradni
matek, o czym pisała prasa poz-
nańska, a magazyn    „Stadion”
do nosił o otwarciu przez nią przys-
tani Akademickiego Związku
Sportowego. Niestety, dla więk-
szości mediów prezydentowa Woj-
ciechowska nie istniała, a przykła-
dem może być relacja z wizyty
rumuńskiej pary królewskiej w
Polsce, w 1923 r., gdzie nic nie
pisano o udziale prezydentowej, a
nawet umieszczano tendencyjnie
takie ujęcia fotograficzne, aby była
jak najmniej widoczna. W bez -
pośrednich relacjach była bardzo
bezpośrednia , co nie zawsze
szczęśliwie się kończyło, jak pod-
czas ostrej scysji z Wieniawą –
Długoszowskim, adiutantem Mar -
szałka Piłsudskiego. Niektórzy
obserwatorzy ówczesnego życia
politycznego zastanawiali się, czy
przypadkiem ten fakt nie wpłynął
na ostateczną decyzję marszałka o
dokonaniu w roku 1926 zamachu
stanu, czyli przewrotu majowego.
To w jego trakcie zakończył się
kolejny etap w życiu Wojciechows-
kich. Stanisław Wojciechowski po
naradzie z rządem i dowódcami
wojskowymi, zorganizowanej w
Wilanowie, zgodził się zrezygno -
wać ze stanowiska Prezydenta RP.
O Marii we  wspomnieniach wnuk
napisał tak: „ Babcia została z Bel-
wederu dowieziona do Wilanowa
przez generała Żeligowskiego, nie
wiem dlaczego. Nie wiem też,
czemu została w Belwederze tak
długo. Z Wilanowa Wojciechowski
został zawieziony z żoną do domu
mojego ( drugiego) dziadka Grab-
skiego w Borowie”. Maria prze -
żyła swego męża o 6 lat. Zmarła
14 września 1959 roku w wieku
dziewięćdziesięciu lat i została
pochowana na warszawskich
Powązkach obok męża.
„Miała bardzo ciężkie życie- pod-
sumowuje Maciej Grabski- ale kto
mówił, że ma być lekko”.            

Stanisława  Ziątek    c.d.n.
Źródło: Kamil Janicki, Pierwsze

Damy II Rzeczpospolitej, Wy daw -
nictwo Znak, Kraków 2012

O kobietach nie tylko 8 marca

MARIA WOJCIECHOWSKA 

Określenie pierwsza dama jest kalką językową z języka angielskiego ( first lady), które w USA
pojawia się w II połowie XIX wieku, zaś w polszczyźnie pod koniec XX wieku. W odniesieniu do
małżonek głów państwa polskiego zwrot pierwsza dama zaczął być stosowany dopiero w III Rze-
czypospolitej. W II RP w odniesieniu do małżonki prezydenta używano zwrotu pani prezydentowa.
Taką formę stosowano również wobec małżonek innych państw.
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Spółka TYMBARK-MWS Sp.z o.o. 

Sp. K., Oddział w Olsztynku

poszukuje pracowników na stanowisko:

- operator maszyn

-operator wózka

CV można składać osobiście w Dziale Kadr 

- Olsztynek, ul. Zielona 16.

„ Więc chociaż jesteś gdzieś wśród gwiazd,
Wolny od wszelkich ziemskich trwóg,

Tutaj na zawsze został Twój ślad,
A z nim tęsknota, rozpacz i ból.”

Serdecznie dziękujemy Wszystkim, którzy uczest-
niczyli w ostatniej ziemskiej drodze 

Naszego syna, brata i wujka   

ŚP. LESZKA SŁUPSKIEGO  
Uczcili jego pamięć oraz okazali wiele serca,

duchowego wsparcia, współczucia i życzliwości 
w tak bolesnych dla Nas chwilach. 

W szczególności dziękujemy 
Panu Mariuszowi Zakrzewskiemu

i wszystkim pracownikom Zakładu Pogrzebowego
„ARKA” za tak godny i profesjonalny pochówek. 

Dziękujemy 
Ks. Andrzejowi Zdziarskiemu
– proboszczowi parafii Wigwałd, 

Panu Stanisławowi Głowackiemu, 
Pani Magdalenie Wilk, 

OSP Elgnówko, OSP Olsztynek oraz pracownikom
wszystkich działów wraz z  zarządem ZGK

w Olsztynku.
Z wyrazami szacunku i dozgonnej wdzięczności

RODZINA
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Narodowe Czytanie 
"Przedwiośnia"

8 września na placu przed
Salonem Wystawowym MBL w
Olsztynku mieliśmy okazję usłyszeć
fragmenty „Przedwiośnia” Sta nis -
ława Żeromskiego. Spotkanie od -
było się w ramach akcji Narodo we
Czytanie pod patronatem pary pre -
zydenckiej.

Imprezę prowadziła Magdalena
Moroz oraz Grzegorz Rudziński,

który wcielił się w rolę narratora.
Otwarcie spotkania, krótkim pro-
gramem patriotycznym, umiliły
dzieci z Przedszkola Miejskiego w
Olsztynku. Czytanie  rozpoczął Za s -
tęp ca Burmistrza Olsztynka Bo gus -
ław Kowalewski. Fragmenty powieś-
ci odczytali  również -  Teresa
Ziółkowska, Emilia Witowicz, Beata
Bukowska, Elżbieta Kucka, Irena
Jędruszewska, Marcin Chrząszcz,
Ewa Wrochna, Bartosz Moroz,
Łukasz Bondaruk, Jerzy Witkowski,
panie z Uniwersytetu Trzeciego
Wieku w Olsztynku - Halina
Dąbrowska, Danuta Przywoźna,
Krystyna Dowgiałło, Danuta
Fijałkowska oraz dzieci i młodzież z
olsztyneckich szkół.

Słodki poczęstunek ufundowali:
Zakład Cukierniczy „Jagodzianka”
Emilii Witowicz oraz Piekarnia SHP
w Olsztynku.

Wydarzenie, wspólnie z Miejską
Biblioteką Publiczną w Olsztynku
przygotowały - Muzeum Budownict-
wa Ludowego - Park Etnograficzny
w Olsztynku, Uniwersytet Trzeciego
Wieku w Olsztynku, Szkoła Podsta-
wowa nr 1 im. Noblistów Polskich w
Olsztynku, Szkoła Podstawowa nr 2

im. Rotmistrza Witolda Pileckiego w
Olsztynku, Przedszkole Miejskie w
Olsztynku oraz Zespół Szkół im.
K.C. Mrongowiusza w Olsztynku.

„Mała książka – wielki
człowiek”

Po wielkich sukcesach projektu
bookstartowego na oddziałach po ło -
żniczych w całej Polsce, Instytut
Książ ki rozpoczyna nową odsłonę
ogólno polskiej kampanii „Mała
książka – wielki człowiek”. Wy jąt ko -
we Wyprawki Czytelnicze otrzymają
nie tylko rodzice nowo narodzonych
dzieci w szpitalach, ale także trzylat-
ki, które odwiedzą biblioteki biorące
udział w akcji – w tym Miejską Bib-
liotekę Publiczną w Olsztynku.

Akcja ma zachęcić rodziców do
odwiedzania bibliotek i codziennego
czytania z dzieckiem. Każdy trzy-
latek, który przyjdzie do biblioteki,
otrzyma w prezencie Wyprawkę
Czytelniczą, a w niej: książkę „Pier-
wsze wiersze dla…” oraz Kartę Ma -
łego Czytelnika. Za każdą wizytę w
bibliotece zakończoną wypożycze-
niem książki Mały Czytelnik otrzyma
naklejkę, a po zebraniu dzie sięciu
zostanie uhonorowany imiennym
dyplomem potwierdzającym jego
czytelnicze zainteresowania. W
Wyprawce znajdą coś dla siebie
także rodzice. „Książką po łą czeni,
czyli o roli czytania w życiu dziecka”
to broszura informacyjna,  przypom-
inająca o korzyściach wy ni kających
z czytania dzieciom oraz pod-
powiadająca, skąd czerpać no we
inspiracje czytelnicze. 

Badania wykazują, że dzieci wy -
chowywane pośród książek są
bardziej pewne siebie, mają większy
niż rówieśnicy zasób słownictwa i
dobrze rozwiniętą wyobraźnię. Po -
żyt ki z czytania mają także kon -
kretny wymiar materialny: czytające
dzieci osiągają sukcesy i zarabiają
więcej od tych, które nie czytają.

Projekt nawiązuje do kampanii
proczytelniczych realizowanych na
całym świecie, a zapoczątkowanych
w 1992 r. przez brytyjską fundację
BookTrust. Jest finansowany ze
środków Ministerstwa Kultury i
Dziedzictwa Narodowego. 

Organizator: Instytut Książki,
patronat Honorowy: Rzecznik Praw
Dziecka Marek Michalak partnerzy:

Polska Sekcja IBBY, Fundacja
Metropolia Dzieci patronat Medial-
ny: Ryms, CzasDzieci.pl

Zajęcia dla dzieci 
Od września rozpoczęły się nasze

stałe zajęcia dla dzieci. Informacje i
zapisy w oddziale dla dzieci Miejskiej
Biblioteki Publicznej w Olsztynku
(ul. Ratusz 1, tel. 89 519 27 12).
Zapraszamy !   

"Czytanie - bajanie" – Podczas
spotkań czytamy bajki i baśnie,
prowadzimy warsztaty plastyczne i
manualne w formie zabawy. Spotka-
nia w każdy poniedziałek i czwartek
od godz. 15.30 w oddziale dla
dzieci.

"Klub Malucha" – Miejsce, w
którym dzieci mają okazję do prze-
bywania z rówieśnikami i przygo-
towania do pobytu w przedszkolu, a
także, a może przede wszystkim, do
zabawy. Do klubu zapisujemy dzieci
w wieku do 3 lat wraz z osobą
dorosłą, która zechce z dzieckiem
przychodzić na zajęcia. Spotkania w
każdą środę od godz. 10.00 w odd-
ziale dla dzieci.

Dyskusyjne Kluby Książki –
Spotkania dla osób, które lubią czy-
tać i rozmawiać o lekturze. Poznaje-
my też nowych autorów i gatunki lit-
erackie. W naszej bibliotece
funkcjonują trzy kluby książki - dla
dzieci, dla młodzieży i dla dorosłych.
Informacje o terminie spotkań
można znaleźć na naszej stronie
internetowej.

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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SPRZĘT RTV, SAT, AGD, KOMPUTERY

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

ul. Krótka 2

NAPRAWA

- telewizory

- komputery, laptopy 

26 sierpnia 2018 r. odbył się
w Olsztynku I Regionalny Dzień
Pszczelarza. W tym ważnym dla
lokalnych pszczelarzy dniu
wzięli udział: Prezes WZP w
Olsztynie Józef Zysk, Starosta
Powiatu Małgorzata Chyziak,
Zastępca Burmistrza Olsztynka
Bogusław Kowalewski, Prze-
wodniczący Rady Miejskiej w
Olszt ynku Andrzej Wojda,
Zastępca Przewodniczącego
Rady Miejskiej Irena Pisarewicz
oraz liczni goście. Obchody
tego dnia miały na celu do ce -
nie nie oraz upamiętnienie
pszczelarzy i osób które wspie -
ra ją lokalne bartnictwo.

Obchody rozpoczęły się od
mszy świętej w Kościele Bł.
Anieli Salawy. 

Następnie odbyła się część
oficjalna w Zajeździe Jagiełek,
podczas której zostali oficjalnie
przyjęci do Rejonowego Koła w
Olsztynku: Amelia Balcerak i
Stanisław Kowalczyk. Bernard
Gruszkiewicz został odznaczony
srebrną odznaką PZP, a

Ryszard Szostek złotą odznaką
PZP. Medalami okolicznoś-
ciowymi zostali uhonorowani -
osoby oraz przedstawiciele
instytucji, które wzięły udział w
akcji sadzenia stu lip z okazji
setnej rocznicy odzyskania
przez Polskę niepodległości.
Wszyscy którzy wspierają
lokalne działania pszczelarzy
zostali uhonorowani pa miąt ko -
wy mi statuetkami oraz drobny-
mi upominkami.

Obchody nie mogły by się
odbyć bez wsparcia władz gmi -
ny Olsztynek, Nadleśnictwa
Olsztynek, Nadleśnictwa Ja gie -
łek, Nadleśnictwa Nowe Ramu-
ki, Grupy Maspex Wadowice
TYMBARK MWS, Tomasza
Reihs, Starosty Powiatu Olsz-
tyńskiego, Zbigniewa Szostka,
Andrzeja Wojdy, Bernardai
Gruszkiewicza, Krzysztofa Ma -
kow skiego, Agnieszki To ma -
szewskiej i Agnieszki Ką dzie -
lawy. Organizatorzy serdecznie
dziękują.

Dzień Pszczelarza
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Roz wią za nia pro si my nad sy łać na kartkach pocztowych do 29 października pod ad re sem re dak cji. Spoś ród pra wid ło wych roz wią zań wy lo su je my

nagrodę - obiad dla 2 osób w Restauracji Ratuszowa . Prawidłowym rozwiązaniem krzyżówki nr 242 było hasło: "Dziura w dachu nie moknie”,

nagrodę wylosował Stanisław K. z Sudwy.

Krzyżówka sponsorowana 
przez restaurację:

KRZYŻÓWKA NR 243
Poziomo: 1) dozorca z pa  pie -

ros  ka ,  5 )  odrob ina  k ina ,  9 )  z

zamkiem na zamku, 10) owoc z

burzy, 11) humanista związany z

Erą, 12) szałowy, 13) mar szał -

kow ska, 14) dla Ali, 15) król w

korkach, 16) ma swoją powieść,

18) profesor po diecie, 19) do ko -

sza, 21) tak, 23)dookoła slajdu,

24) ma tylko jeden wymiar, 25) zna

się na migach, 26) stuletni, 27) w

lokalu do rozbiórki

Pionowo: 1) układa mu się, 2) ścia -

na z pierzem, 3) zablokowana

część miasta, 4) elita z lisem, 6) zdję -

ciowy, 7) rozsądek Temidy, 8) od

do do do, 16) wyskoczyły na śnia -

dan ko, 17) rywal w języku, 20) dra -

bina pesymisty, 22) po piłce
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Olsztynecki MDK jest z samej nazwy miejskim ośrodkiem kultury, ale
znacz ną część aktywności – szczególnie latem - skierował w stronę
środowisk wiejskich. W tym roku współorganizowaliśmy – zapewniając
występy, prowadzenie bądź obsługę techniczną – festyny w Kurkach (7
lipca), Witramowie (4 sierpnia), Sudwie (12 sierpnia), Dębie (18 sierp-
nia), Samagowie (29 sierpnia) oraz dożynki gminne w Mierkach. W
Mierkach gościliśmy też z blokiem zabaw plenerowych dla dzieci (4
lipca).

11 lipca – Sekcja taneczna naszego domu kultury zaprezentowała się,
w ramach współpracy z Biblioteką Publiczną, dla grupy dzieci z waka-
cyjnego projektu „Letnie podróże po literaturze”.

13 lipca – Tegoroczne obchody Święta Policji na szczeblu powia-
towym miały miejsce na olsztyneckim rynku. My zajęliśmy się nagłośnie-
niem imprezy.

22 lipca – Perkusyjny zespół „Padaczki” „etatowo” obsługuje imprezy
sportowe wszelkiego typu. Tutaj, w Swaderkach, dziewczęta rozpoczęły
per kusyjnie  „KormoRun Bieg Pstrąga” organizowanego przez Nad leś -
nictwo Olsztynek.

28 lipca – Festiwal World Music – „Wschód Piękna”. Już od kilku lat,
wspólnie z Muzeum Budownictwa Ludowego, MDK  w Olsztynku poma-
ga w organizacji tej prestiżowej imprezy, goszczącej m.in. wirtuozów z
najbardziej egzotycznych zakątków świata.

Sierpeń – Wakacyjne kino plenerowe w Olsztynku dla miłośników
dobrych filmów i sportu. Już po raz drugi współorganizowaliśmy  letnią
edycję Festiwalu Filmów Sportowych Sztafeta 2018. W każdy  piątek
sierpnia w kinie plenerowym na Placu św. Piotra  pokazaliśmy filmy, w
których sport, jest pretekstem do opowiedzenia wzruszających historii o
ludziach.

3 sierpnia – Dziedziniec naszego ratusza jest obecnie idealnym,
podobnym w klimacie do dziecińca Zamku w Olsztynie, miejscem do
organizowania letnich kameralnych występów. Z tego również powodu
dobrze wypadł tu zespół Sweet Flames z wokalistką Basią Bąk. Zaprasza-
my już dziś na podobne koncert w przyszłym roku.

15 sierpnia – Regionalne Święto Ziół. Spośród licznych imprez orga-
nizowanych w Skansenie ta ma chyba największą widownię. W tym roku
było chyba rekordowa. Dom Kultury od początku ma w imprezie zna -
czący udział, tym razem w postaci występu grupy „Solid Rock” i reali zac ji
akustycznej całego programu artystycznego.

20 – 30 sierpnia – Lato w Mieście. W akcji „zmieściło się” kilka mini
festynów wakacyjnych na podzamczu, spektakl teatralny teatru „Maska”
w Kinie „Grunwald” oraz zajęcia plastyczne, tanecznie i perkusyjne w
domu kultury. Cała oferta skierowana było oczywiście do najmłodszych. 

24 sierpnia –Ma już swoja tradycję osiedlowy Festyn Słoneczny, przy
ul. Słonecznej właśnie, organizowany od początku przez P. Elżbietę
Kucką. Od początku też MDK pomaga w jego realizacji – artystycznie i
technicznie.

26 sierpnia – I Olsztynecki Turniej Siatkówki Plażowej Miksty 2018.
Jak nazwa wskazuje były to zawody par mieszanych. Zwyciężyła para
Kamila i Lucjan Kupiec, II miejsce zdobyli Aleksandra i Krzysztof
Kuźniewscy, a III miejsce Daria i Kamil Wojda.

31 sierpnia – Olsztyneckie Konfrontacje Rockowe „Pro-Rock”. Do
tegorocznej edycji zgłosiły się 33 zespoły z całej, można powiedzieć, Pol-
ski. Wyjątkowo kompetentne w tym roku jury (Jacek Polak i Bar tłomiej „
Gibson” Filip z zesp. „ Mr Polack” oraz Cezary Ma kie wicz) wyróżniło
trzy „ekipy”: „ My Own Wasteland  z Warszawy (nagroda główna),
„Carol Markovsky”- Szelków (II miejsce) i „The Name Of God (III
miejsce). Na deser była muzyka klasyczna, ale oczywiście na rockowo  -
najsłynniejsze jej przeboje zagrała brawurowo grupa „Mr Polack”.

1 września – Pożegnanie Wakacji. Pożegnaliśmy je rekreacyjnie,
sportowo i artystycznie. Występy naszych zespołów tanecznych i muzy-
cznych przeplatały zabawy i konkursy dla dzieci, a równolegle rozgry-
wany był Turniej Piłki Plażowej Pawła Papke. Wśród 8 drużyn, nasz duet
- Kamila i Lucjan Kupiec z Sudwy – zajął wysokie, III miejsce.

16 września – Kapela „Śparogi” uczestniczyła, oczywiście folklorysty-
cznie, w korowodzie Warmińsko – Mazurskich Dożynek Wojewódzkich,
„ ogrywając” wieniec Koła Gospodyń Wiejskich w Mierkach. Więcej o
imprezie na stronie Muzeum Budownictwa Ludowego. 

28 września –  W sali widowiskowej Szkoły Podstawowej im.
Noblistów Polskich miała miejsce niezwykła, charytatywna impreza na
rzecz nieuleczalne chorej Marty Dziewiur. Organizatorzy to: PP Emilia
Witowicz, Jerzy Głowacz i Jolanta Szymczak, a na scenie wystąpił
zespoły z Domu Kultury w Olsztynku ( Whiplash, Rock Party i Bez
Nazwy ) oraz Sara Szymczak z zespołem. Pieniądze z aukcji  prac plasty-
cznych artystów z naszego regionu (3,123 zł) zasilą fundusz remontowy
łazienki Pani Marty.

29 września – Dobrze spisał się Olsztynecki Chór Kameralny „Arte
Del Canto”. Na Wojewódzkim Przeglądzie chórów w Morągu zajął III
miejsce.

29 września – Wśród gości specjalnych koncertu z okazji jubileuszu
XXX -lecia  pracy artystycznej Cezarego Makiewicza, obok Asi Gołem-
biewskiej, Tomasza Szweda, „ Babsztyla”, „Koltersów”, „Szantażu”,
znalazł się też nasz zespół- „ Solid Rock”. Impreza miała miejsce w ol -
sztyń  skim CEiK-u, a  prowadził ją Robert Lesiński.

Wkrótce: 
7 października – Targi Chłopskie w Muzeum Budownictwa

Ludowego w Skansenie
Festiwal Filmowy „Moja Przestrzeń”

Kronika MDK-u

ART TEAM z Olsztynka




