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Najwyższe ceny, Olecko, ul. Ełcka 2, tel. 501-611-961

SKUP STARYCH I ROZBITYCH POJAZDÓW
kasacja pojazdów (ciężarowe, osobowe), zaświadczenia, skup złomu 
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masaż, rehabilitacja, 
tel. 605-869-755 K00004

sklep „PANEL”
panele podłogowe, PCV, drzwi, glazura, terakota, 

ul. Targowa 4, tel. 87-520-41-89 K00203

www.mezomorf.pl
SIŁOWNIA  TRENER PERSONALNY ODŻYWKI

OLECKO, UL. TARGOWA 10
V31003

Cykl: Olecko 
- historia I wojny światowej, 

działania wojenne na terenie 
powiatu, s. 10 - 11, 

opracowanie Józef Kunicki

Nie sądź, że szczęście można osiągnąć 
przez relaks. Szczęście przychodzi jako wy-
nik działania.

H. Jackson Brown, Jr.
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Straż pożarna, 
przekazanie sprzętu, s. 7

PIELGRZYMKA 
MATURZYSTÓW, s. 19
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GRÜNLAND
Centrum Roślin Ozdobnych

   Olecko, ul. Produkcyjna 11, tel. (87) 523-90-09
najnowsza kolekcja bylin

Archiwum „Tygodnika oleckiego” znajdziesz
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Badanie profilaktyczne 
może uratować życie!

Warmińsko - Mazurski Oddział NFZ na terenie powiatu 
realizuje Populacyjny Program Profilaktyki Raka Szyjki Ma-
cicy. Obejmuje on badaniem cytologicznym kobiety 

w wieku od 25 do 59 lat, z możliwością jego powtarzania 
co 3 lata. 

Zapraszamy mieszkanki naszego powiatu do zgłaszania 
się na badanie profilaktyczne w ramach tego programu do 
Poradni Ginekologiczno – Położniczej w szpitalu w Olecku. 
Zainteresowane proszone są o wcześniejszą rejestrację.

Strażacy, emeryci  i sympatycy pożarnictwa odwiedzili 
groby swoich kolegów, którzy odeszli już na wieczną służbę. 
Tradycja ta, dzięki inicjatywie Prezesa Związku Emerytów 
i Rencistów Pożarnictwa RP Stefana Dawidowicza trwa w 
Olecku już wiele lat. Odwiedzamy groby, zapalamy symbo-
liczne znicze i wspominamy swoich kolegów. 

W tym roku z głębokim smutkiem pożegnaliśmy swojego 
przyjaciela i wybitnego strażaka Tadeusza Jakubowskiego. 
Stojąc nad jego grobem czujemy ogromny żal i nie możemy 
wciąż uwierzyć, że nie ma go już z nami. 

Tadeusz Jakubowski przez wiele lat był dowódcą jednost-
ki w Olecku, a w latach 1999-2006 Zastępca Komendanta 
Powiatowego PSP w Olecku. Odszedł na emeryturę z dniem 
31 października 2006 roku, a zmarł 21 sierpnia 2014 roku.

Zastępca Komendanta Powiatowego
Państwowej Straży Pożarnej

w Olecko
st. kpt. Tomasz Jagłowski

Cytologia może uratować życie! Proces nowotworowy 
postępuje powoli, zatem regularne badanie daje szansę na 
wykrycie raka we wczesnym stadium rozwoju, kiedy jesz-
cze można całkowicie wyleczyć pacjentkę!

Pacjentka, która wykona cytologię bierze udział w lo-
sowaniu nagród. Każdego miesiąca nagrodzonych zostaje 
5, otrzymują one zestawy kosmetyków oraz zaproszenie 
rodzinne na pływalnię LEGA w Olecku.

Sponsorzy nagród w 2014 r.: 
Więcej informacji o profilaktyce raka szyjki macicy na 

stronie www.zdrowie.powiat.olecko.pl 
H. Kasicka

www.powiat.olecko.pl
sponsorzy akcji:

Ziaja, Oceanic, Soraya, Lega 

Zmiany korzystne dla straża-
ków wkrótce w Sejmie

Obywatelski projekt ustawy o ochronie przeciwpoża-
rowej trafi do specjalnej grupy parlamentarnej. Przyśpie-
szyć ma to ścieżkę legislacyjną tego projektu, z którego 
założeniami zgadza się minister spraw wewnętrznych. 

Strażacy ochotnicy, którzy ulegli wypadkowi podczas 
akcji lub ćwiczeń, mieliby prawo do świadczeń związa-
nych z niezdolnością do pracy podobnych do ich kolegów 
strażaków zawodowców.

- Projekt zostanie przekazany do prezydium zespołu 
strażackiego – poinformowała podczas spotkania minister 
Teresa Piotrkowska. – Tryb poselski jest dużo prostszy. 
Nie ma m.in. uzgodnień międzyresortowych.

W myśl ustawy strażacy, w tym również członkowie 
ochotniczej straży pożarnej, którzy doznali uszczerbku na 
zdrowiu podczas wykonywania obowiązków, mają pra-
wo do jednorazowego odszkodowania oraz renty z tytułu 
całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy. Strażak 
ochotnik, który nie posiada ubezpieczenia społecznego z 
tytułu zatrudnienia lub prowadzenia własnej działalno-
ści gospodarczej, pozbawiony jest środków utrzymania 
podczas leczenia i rehabilitacji. Zmiana w obowiązującej 
ustawie polegałaby na rozszerzeniu uprawnień o prawo 
do zasiłku chorobowego oraz świadczenia rehabilitacyj-
nego.

- O tej sprawie rozmawialiśmy z panią premier pod-
czas ostatniej wizyty szefowej rządu na Warmii i Mazu-
rach – podkreśla Jacek Protas. – Poprosiliśmy wtedy sze-
fową rządu o szybszą ścieżkę legislacyjną, bo to sprawa 
bardzo ważna dla środowiska strażaków.

Zbieranie podpisów pod projektem rozpoczęli druho-
wie z OSP Ustronie Morskie.

- Jest problem z pozyskaniem nowych osób straży 
ochotniczej, mimo że mamy coraz lepszy sprzęt – mówi 
Jan Dzik, strażak ochotnik z Ustronia Morskiego. – Spo-
wodowane jest to za małym zabezpieczeniem osób, które 
biorą udział w akcjach. Są to osoby, które powierzają się 
w całości służbie i naszej instytucji.

Biuro Prasow
URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO



3
Tygodnik olecki 45/878  r. 2014

OLECKI TERMINARZ
WYSTAWY STAŁE

• grafika, Wojciech Dzieszkiewicz, Galeria Prawdziwej 
Sztuki im. A. Legusa, ROK „MG”

• wystawa fotografii, Galeria Hol, ROK „MG”
• Ekspozycja stała - wystawa w Oleckim Stowarzyszeniu 

Aktywnych „Zamek”
• Ekspozycja stała - Olecka Izba Historyczna, plac Wolności 22
• pokaz fotografii warsztatowej, Galeria Na schodach”, 

ROK MG

KRONIKA PO¯ARNICZA 

Zapraszamy od 600 do 2100

Aleje Lipowe 1, Tel. (87) 520-41-91

NAJTANIEJ W MIEŚCIE

ON .............................5.02 zł
ON arctic ..................5,22 zł
Pb 95 ........................4,99 zł
PB 98 ........................5,09 zł
LPG ...........................2,39 zł
Olej opałowy ..............3,60 zł (powyżej 1000 litrów)
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sponsorujemy „Czarnych”, 
bilet 5 gr taniej na litrze

www.paliwa-kozlowski.pl

AUTOMYJNIA

19 listopada (środa)
apteka dyżurna Zielona 37
wydanie „Tygodnika Oleckiego”
10.00 -  Mistrzostwa Powiatu Oleckiego SZS - Minisiatków-
ka-czwórki dziewcząt i chłopców szkół podstawowych, hala 
Lega
20 listopada (czwartek)
apteka dyżurna Kolejowa 15
16.00 - Weronika Koloszewska, spotkanie z cyklu „Poeci są 
wśród nas”, biblioteka, ulica Kopernika
21 listopada (piątek)
apteka dyżurna plac Wolności 7B
16.00 - Bajkolandia, biblioteka miejska, ul. Kopernika
22 listopada (sobota)
apteka dyżurna 11 Listopada 9
17.00 - 7 krasnoludków ratuje Śpiącą Królewnę, film, kino 
„Mazur”
19.00 - Dzień dobry, kocham Cię, film, kino „Mazur”
23 listopada (niedziela)
apteka dyżurna Gołdapska 1
14.30 - Bogowie, film, kino „Mazur”
17.00 - 7 krasnoludków ratuje Śpiącą Królewnę, film, kino 
„Mazur”
19.00 - Dzień dobry, kocham Cię, film, kino „Mazur”
24 listopada (poniedziałek)
apteka dyżurna plac Wolności 25
25 listopada (wtorek)
apteka dyżurna Zielona 35
10,00 - Mistrzostwa Powiatu Oleckiego SZS - Minisiatków-
ka-trójki dziewcząt i chłopców szkół podstawowych, hala 
„Lega”
26 listopada (środa)
apteka dyżurna Składowa 6
wydanie „Tygodnika Oleckiego”
27 listopada (czwartek)
apteka dyżurna Zielona 37
Prezentacje Artystyczne „Widziadło”
10.00 - Mistrzostwa Rejonu VI W-M SZS - Minisiatków-
ka-trójki dziewcząt i chłopców szkół podstawowych, hala  
„Lega”
16.00 - rozpoczęcie kursu na kierowców w szkole jazdy Je-
rzego Miliszewskiego, aleje Lipowe 3
19.00 - Mama, film z cyklu KADR, kino „Mazur”
28 listopada (piątek)
apteka dyżurna Kolejowa 15
16.00 - Bajkolandia, biblioteka miejska, ul. Kopernika
17.00 - 7 krasnoludków ratuje Śpiącą Królewnę, film, kino 
„Mazur” (3D)
19.00 - Głupi i głupszy bardziej, film, kino „Mazur”
29 listopada (sobota)
apteka dyżurna plac Wolności 7B
17.00 - 7 krasnoludków ratuje Śpiącą Królewnę, film, kino 
„Mazur” (3D)
19.00 - Głupi i głupszy bardziej, film, kino „Mazur”
30 listopada (niedziela)
apteka dyżurna 11 Listopada 9
17.00 - 7 krasnoludków ratuje Śpiącą Królewnę, film, kino 
„Mazur” (3D)
19.00 - Głupi i głupszy bardziej, film, kino „Mazur”
1 grudnia (poniedziałek)
apteka dyżurna Gołdapska 1
2 grudnia (wtorek)
apteka dyżurna plac Wolności 25

4 listopada od 10.04 jeden zastęp JRG 
PSP Gołdap oraz jeden OSP Górne gasiły w 
Borkowinie pożar sadzy w kominie budynku 
wielorodzinnego.

Informacji udzielił aspirant sztabowy Mariusz Domin

6 listopada od 13.03 jeden zastęp OSP Wieliczki wyjechał 
do fałszywego alarmu w dobrej wierze. Pomagał policjantom 
otwierać drzwi do mieszkania.

6 listopada od 14.57 dwa zastępy JRG PSP gasiły przy 
ulicy Mazurskiej pożar kotłowni w budynku jednorodzinnym.

7 listopada od 14.58 jeden zastęp JRG PSP usuwał w oko-
licach Doliw skutki kolizji drogowej. Samochód osobowy 
uderzył w barierę ochronną.

13 listopada od 10.19 jeden zastęp JRG PSP gasił przy 
ulicy Jeziornej pożar śmieci w śmietniku kontenerowym.

15 listopada od 7.45 jeden zastęp OSP Kowale Oleckie 
gasił w Kowalach Oleckich pożar sadzy w kominie domu 
mieszkalnego.

16 listopada od 6.58 trzy zastępy JRG PSP oraz jeden OSP 
Szczecinki gasiły w Jaśkach pożar składowiska trocin.

16 listopada od 13.58 jeden zastęp JRG PSP gasił przy 
ulicy Gołdapskiej pożar śmieci w śmietniku kontenerowym.

17 listopada od 14.37 jeden zastęp JRG PSP gasił przy 
ulicy Gołdapskiej pożar śmieci w śmietniku kontenerowym.

18 listopada od 8.10 jeden zastęp JRG PSP zdejmował 
przy ulicy Parkowej uwięzionego na drzewie kota.

Informacji udzielił starszy sekcyjny Radosław Osiecki

na stronie internetowej www.olecko.info (w pliku *.pdf)
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Sprzęt za sprzęt
Fundacja „Zaraz Wracam” we współpracy z portalem inter-

netowym www.futbolowo.pl koordynuje akcję „Sprzęt za sprzęt”, 
która polega na organizacji zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego 
i elektronicznego oraz baterii w klubach sportowych. Odpady zosta-
ną przekazane recyklerom wskazanych przez Fundację, a następnie 
przeliczone na punkty, które klub może wymienić na sprzęt sporto-
wy zgodnie z regulaminem akcji (piłki, stroje, bramki, itp.).

Celem akcji „Sprzęt za sprzęt” jest wspieranie sportu i kultury 
fizycznej w klubach sportowych, propagowanie właściwych nawy-
ków w gospodarowaniu zużytym sprzętem i uświadomienie zagro-
żeń wynikających z niewłaściwego postępowania z „elektroodpa-
dami”. 

Udział w akcji jest dobrowolny i bezpłatny. 
Zachęcam do zapoznania się z regulaminem akcji „Sprzęt za 

sprzęt” na www.zarazwracam.pl i wzięcia w niej udziału.
Anna Turowska
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NASZ KONKURS
Jeśli chcecie wziąć państwo udział w konkur-

sie, wystarczy tylko na adres redakcji wysłać kart-
kę pocztową z nalepionym kuponem z pierwszej strony  
i wpisanym własnym imieniem i adresem. Wszystkie karty biorą 
udział w cotygodniowym losowaniu – aż do skutku.

W tym tygodniu wylosowano następujące osoby:
• Norbert Balach

• Ewelina D. Borawska (Kolno)
• Marian Daniłowicz
• Beata Jurkiewicz
• Zenon Ryżycki

• Karol Żebrowski (Ełk)
Upominki ufundowali:

	 √	TERNET, pl. Wolności 26
	 √	Księgarnia Zofii Siemaszko, plac Wolności 26
	 √	„BiS” Studio Reklamy, ul. Kamienna 1A	
	 √	INFOLAND, pl. Wolności 15	 	
 √	BEST - Studio Reklamy, ul. Jeziorna 1A
	 √	Drukarnia „Gryfix”, Ełk, ulica Sasankowa 17
	 √	Urząd Miejski w Olecku, plac Wolności 3
	 √	Wydawnictwo „Wir”, Zielona 37

Upominki będą wysyłane pocztą.
Do rozlosowania: gry komputerowe, książki, pióra wieczne, 

długopisy, akcesoria szkolne, modele do sklejania, magne-
sy, smycze, pocztówki, gry logiczne itp.

Redakcja 
„Tygodnika Oleckiego”, ul. Zielona 37

czynna:  poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek
w godzinach 1200-1700

kontakt telefoniczny: 601-152-454

   ul. Armii Krajowej 30
tel. 87-520-30-78
tel. 87-520-25-33

fax. 87-520-27-46

OFERTY PRACY                         
OFERTY  PRACY       
1. logistyk
2. pracownik do produkcji pelletu
3. szwaczka
4. spawacz metodą MIG
5. ślusarz
6. tokarz w metalu
7. robotnik gospodarczy
8. sprzątaczka biurowa
9. kierowca autobusu
10. palacz pieców zwykłych
11. oczyszczacz konstrukcji stalowych
12. robotnik budowlany
13. kierowca samochodu dostawczego
14. sprzedawca
15. monter konstrukcji budowlanych
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Nie mógł odnaleźć konkubiny 
więc zgłosił uprowadzenie 

psa
Za bezpodstawne wezwanie patrolu policji od-

powie mieszkaniec Olecka, który powiadomił o za-
ginięciu psa rasy Shih Tzu. 

16 listopada po godzinie 15 oficer dyżurny olec-
kiej komendy został powiadomiony przez jednego z 
mieszkańców Olecka, że jego konkubina przywłaszczyła psa 
rasy Shih Tzu. 

Policjanci, którzy pojechali na miejsce ustalili, że Rado-
sław K. spożywał ze swoją partnerką alkohol. Doszło między 
nimi do kłótni po czym kobieta pod pretekstem wyprowa-
dzenia psa wyszła z mieszkania. Zgłaszający próbował ją 
odnaleźć lecz bezskutecznie. Wtedy pod pretekstem upro-
wadzenia pupila zawiadomił policję, aby to funkcjonariusze 
odnaleźli kobietę.

Teraz Radosław K. odpowie przed sądem za bezpodstaw-
ne wezwanie patrolu policji. 

rzeczniczka prasowa KPP sierż. szt. Justyna Sznel

Nietrzeźwy kierujący fiatem 
uderzył w garaż

Do policyjnego aresztu trafił 26-latek, który kierując oso-
bowym fiatem uderzył w garaż. Jak się później okazało miał 
blisko 2,5 promila alkoholu w organizmie.

17 listopada około godziny 22 jedna z mieszkanek Olecka 
zawiadomiła oficera dyżurnego oleckiej komendy, że kierują-

cy osobowym fiatem uderzył w jej 
garaż. Policjanci, którzy pojechali 
we wskazane miejsce zastali w po-
jeździe młodego mężczyznę. Miał 
on zapięte pasy bezpieczeństwa, a 
w stacyjce znajdował się kluczyk. 
Robert J. miał problemy z opusz-
czeniem samochodu, wyczuwalna 
było od niego silna woń alkoho-
lu. Badanie alkomatem wykazało 
w organizmie 26-latka blisko 2,5 

promila alkoholu. 
Mężczyzna trafił do policyjnego aresztu. 18 listopada 

usłyszał zarzut prowadzenia pojazdu w stanie nietrzeźwości. 
Grozi mu kra do 2 lat pozbawienia wolności.

rzeczniczka prasowa KPP sierż. szt. Justyna Sznel
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Ukazał się raport przygotowany 
przez Work Service dotyczący „Mi-
gracji zarobkowych Polaków”. Jest 
druzgocący dla naszych kolejnych 
rządów, dla władz wojewódzkich i w 
szczególności dla władz lokalnych. 

Dlaczego władz lokalnych? Śro-
dek ciężkości rozwoju społeczeństwa 
przeniósł się z rządów krajowych do 
miast i gmin. Okazało się, że Sejm RP 

nie jest w stanie zreformować podatków, prawa i wielu dzie-
dzin życia, po to żeby nam żyło się lepiej. Samorządy więc 
nie podejmują prób nacisku, a zaczęły się przystosowywać 
do chorego, w niektórych wypadkach, prawa. Samorządowcy 
działają jak przedsiębiorcy wykorzystując kruczki prawne i 
jednocześnie ryzykują inwestując w infrastrukturę. 

Nie każdy, jak to mówimy o nich, z włodarzy zaryzykował 
dobrze. Nieodpowiednie inwestycje albo później nieumiejęt-
nie prowadzone powodują zamiast rozwoju zadłużenie. Za-
miast rozwoju małej ojczyzny zaczyna się stagnacja. 

Nie pomogą też pieniądze z Unii. Żeby je wziąć, trzeba 
mieć swoje. Jak ich gmina nie ma, to musi wziąć pożyczkę 
z banku. Pożyczać w nieskończoność się nie da. Na przykład 
w najbliższych latach gmina Olecko musi zacząć wykupywać 
wyemitowane obligacje i zacząć zwracać pieniądze pożyczo-
ne w innej formie. Jest to około 3 milionów złotych rocznie. 
Może więcej? Hala „Lega” kosztuje nas obecnie w ciągu jed-
nego sezonu od 1,5 do 1,8 miliona. W najbliższym czasie zo-
stanie też wstrzymana pomoc na jej utrzymanie w postaci re-
fundowania płac pracowników. To dodatkowe i wcale niemałe 
obciążenie dla budżetu. Nie ma też pomysłu na wykorzysta-
nie obecnie pracującej kadry. Zatrudniona manager zamiast 
jeździć po kraju reklamować obiekt, zbierać zamówienia i po 
prostu wykonywać pracę jaką na takim stanowisku należy wy-

konywać zajmuje się nadzorem nad infrastrukturą obiektu. 
Ciężar reklamy spada, tak jak to było drzewiej, na Andrzeja 
Kamińskiego i wszystkich zainteresowanych problemem za-
dłużenia.

Ciekawi mnie więc, czy przy takiej rozrzutności stać na-
szą gminę na utrzymanie obiektu?

Bo jeżeli zamiast rozwoju działalności nastąpi choćby 
jedno zwolnienie pracownika to znaczy, że samorząd zain-
westował źle i nie potrafi molocha utrzymać. Obiecano nam, 
że inwestycja będzie kosztowała rocznie około pół miliona 
złotych dofinansowania i trzeba zrobić wszystko, aby dojść 
już  w najbliższym 2015 roku do tego poziomu i mimo infla-
cji go utrzymać. 

Mamy dwa wielkie zakłady pracy: Zakłady Produkcyj-
ne „Prawda” i Stocznię Jachtową „Delphia”. Trochę małych 
zakładów. Poza tym w mieście brakuje pracy i gmina, choć 
powinna, nie ma pomysłu, aby tworzyć taką infrastrukturę, 
która wzmocni inwestujących w miejscowy rynek. 

Wyśrubowane podatki nigdy nie sprzyjały inwesty-
cjom... i nigdy im nie będą sprzyjać. 

Szykuje nam się podwyżka opłat za wodę i ścieki. Na 
pewno kierownik Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanaliza-
cji znajdzie pretekst, by wyciągnąć od nas kasę. 

Nie o takim mieście i małej ojczyźnie marzę. Chciałbym, 
aby zaczęto inwestować w ludzi, by ulżyć zadłużonym po-
nad normę rodzinom. Nie każdy zarabia 10 tysięcy złotych. 
Dla niektórych z nas banknot z królem Mieszkiem na okład-
ce musi starczyć na tydzień. Czas inwestować w mieszkań-
ców. 

Zresztą mieszkańcy miasta zaczęli rozumieć, że jest za 
małe  zaangażowanie władz w ich problemy. Miasto właści-
wie zagłosowało za zmianą burmistrza. Tutaj wygrał Grze-
gorz Kłoczko. 

Mimo aplauzu wsi dla obecnej władzy, to i tam dojrzewa 
problem. Wszyscy mają już nowe remizy, nowe świetlice i 
domy kultury. Strażacy ochotnicy z okolicznych remiz, któ-
rzy szkolą się w oleckiej Komendzie Straży Pożarnej, to nie 
ci sami panowie, którzy zbierali się kiedyś raz do roku na św. 
Floriana. To zupełnie nowe pokolenie. Zainteresowane pra-
cą, rozwojem umiejętności, wykształcone. Dla nich to tylko 
etap w życiu. Nie cel! W Olecku „tylko” brakuje pracy, na 
wsi w ogóle jej nie ma. I nie ma też pomysłu, aby tę pracę 
dać. 

Szczycimy się też szkolnictwem. Tylko, że pracę mogą 
znaleźć jedynie najlepsi uczniowie szkół zawodowych. Z 
ogólniaka do biur trafiają przeważnie tylko ci, którzy mają 
jakiekolwiek znajomości. Z poziomem nauczania nie jest też 
najlepiej. 120 dzieci uczy się dojeżdżając do szkół ogólno-
kształcących w Suwałkach i Ełku. To też o czymś świadczy.  

Z zatrudnieniem w szkołach jest fatalnie. Brak pracy dla 
nauczycieli, to poważny problem w Olecku. Młodzi, którzy 
mogliby odświeżyć system, zaangażować się w rozwój spo-
łeczności, wyjeżdżają z miasta. Po prostu w szkolnictwie 
mamy problem z okupacją stanowisk przez emerytów. 

Według prognoz cytowanego przeze mnie na początku 
raportu tylko w nadchodzącym 2015 roku wyjedzie z Pol-
ski za pracą 90 tysięcy przeważnie młodych i w znacznym 
stopniu wykształconych ludzi. Ilu z nich wyjedzie z Olec-
ka? W końcu zostaną tutaj tylko emeryci. Od nich nie będzie 
już można zbierać podatków w nieskończoność. Czekam na 
pomysły naszej władzy tym bardziej, że cały przedstawiony 
nam podczas wyborów program „Małej Ojczyzny” w ciągu 
tych szesnastu lat, kiedy ona rządzi, powinien być listą osią-
gnięć. Chociażby wyciąg do nart wodnych na Szyjce. Ten 
niezrealizowany pomysł ma chyba tyle lat co sam Komitet.

Bogusław Marek Borawski
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Uwaga! Zwierzęta na drodze
W pobliżu obszarów leśnych, w porze wieczorowo 

- nocnej zwierzęta wybiegają z lasów, krzaków i pół 
wprost pod nadjeżdżające pojazdy. Kierujący samo-
chodami w wyniku uderzenia w łosia, sarnę lub dzika 
najczęściej kończą jazdę w rowach lub na przydroż-
nych drzewach.

Policja apeluje do kierowców o zachowanie szcze-
gólnej ostrożności na drogach w okolicy lasów i pól 
uprawnych. Należy także nie lekceważyć znaku dro-
gowego „Uwaga dzikie zwierzęta”. Takie znaki usta-
wione są w miejscach, gdzie takie zagrożenia często 
występują. 

Kiedy już dostrzeżemy dzikie zwierzę przy drodze, 
powinniśmy natychmiast zwolnić. Nie próbujmy wy-
przedzać zwierzęcia, kiedy już znajduje się na drodze. 
Dajmy mu spokojnie przejść przez jezdnię. Zwierze 
jest nieobliczalne i może wbiec nam prosto pod koła 
pojazdu lub wskoczyć na maskę. Pamiętajmy, że zwie-
rzęta kopytne najczęściej żyją w stadzie, więc jak jedno 
przebiegnie nam przed maską zaraz zanim może poja-
wić się następne. 

W ostatnim czasie na terenie powiatu oleckiego do-
szło do 3 zdarzeń z dzikimi zwierzętami. 

Ostatnie miało miejsce wczoraj 30 września około 
19:20 na trasie Olecko – Golubki. Z prawego pobocza 
wprost pod koła osobowego audi wbiegł łoś. W wy-
niku zdarzenia zwierzę poniosło śmierć na miejscu, a 
samochód został poważnie uszkodzony. Na szczęście 
kierujący nie odniósł żadnych obrażeń. 

rzeczniczka prasowa KPP sierż. szt. Justyna Sznel

Geniusz. 
Tak z pewnością można 

powiedzieć o młodym Ka-
nadyjczyku Xavierze Dola-
nie. 

Człowiek wielu talen-
tów. Reżyser, aktor, scena-
rzysta, czasem do swoich 
produkcji projektuje stroje. 
Przygodę z filmem zaczął 
w wieku 5 lat występem w 
telewizyjnym filmie „Mise-
ricorde”. 

Jego debiut reżyserski 
- film „Zabiłem moją mat-
kę”, który nakręcił w wieku 
20 lat, wywołał sensację na 

festiwalu w Cannes, zdobył trzy nagrody w kategorii kina 
niezależnego i artystycznego. 

Dziś jako 25-latek ma na swoim koncie 5 filmów. Naj-
nowszy obraz „Mama”, uhonorowany Nagrodą Jury na te-
gorocznym festiwalu w Cannes, w październiku wszedł na 
ekrany polskich kin. Zaprezentujemy go na kolejnym spo-
tkaniu cyklu KADR (Kino Ambitne Daje Radę). 

Film „Mama” to opowieść o owdowiałej kobiecie, sa-
motnie wychowującej agresywnego syna. Chłopak ma pięt-
naście lat i cierpi na ADHD. Wspólnie próbują związać ko-
niec z końcem i stawić czoła problemom. Nieoczekiwanie w 
ich życiu pojawia się Kyla, tajemnicza sąsiadka mieszkająca 
po drugiej stronie drogi. Dziewczyna sprawia, że w życiu 
matki i syna znów pojawia się nadzieja na lepszą przyszłość.

Kino Xaviera Dolana - jak pisze recenzent Michał Wal-
kiewicz - jest sztuką flirtu z widzem, uwodzenia obrazem, 
oddziaływania na zmysły. 

Reżyser wie, jak pokazać na ekranie zapach, smak, dotyk, 

Najnowszy film Xaviera Dolana w KADRze
jest mistrzem rytmizowania ujęć i scen, a także inscenizacji 
– naszą uwagę rozdziela pomiędzy dźwięki, kształty, ko-
lory i faktury. W „Mamie” idzie jednak o krok dalej – nie 
zadowala go tylko estetyczna satysfakcja widza, zależy mu 
również na jego intelektualnej sytości. 

KADR (Kino Ambitne Daje Radę), film „Mama” w re-
żyserii Xaviera Dolana,  
27.11.2014 r. godz. 19:00, kino „Mazur” wstęp 10 zł. 

ZAPRASZAMY NA 
3 SPOTKANIE Z CYKLU 
POECI SĄ WŚRÓD NAS

 „Odnajdujemy w poezji coś z prawdy własnego serca” 
– rzekła Anna Kamieńska. 

Ciekawi jesteśmy, jak wiele uczuć i wspomnień obudzą 
w nas wiersze kolejnego gościa cyklu POECI SĄ WŚRÓD 
NAS? A będzie nim Weronika Koloszewska, osoba nie-
zwykła, otwarta, ciekawa. Odnajdziemy tu elementy me-
lancholii, humoru, satyry…. 

Zapraszamy na trzecie spotkanie poetyckiego cyklu, 
które odbędzie się 20 listopada o godz. 16.00. w czytelni 
Miejsko-Powiatowej Biblioteki Publicznej w Olecku.
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ZESPÓŁ SZKÓŁ SPOŁECZNEGO TOWARZYSTWA OŚWIATOWEGO W OLECKU
- szkoła  podstawowa
- gimnazjum
- liceum ogólnokształcące

                        Gimnazjalisto, licealisto
Jeśli chcesz chodzić do przyjaznej szkoły, w której nie doświadczysz stresu i będziesz traktowany 

indywidualnie, to ta szkoła jest dla Ciebie.
Rodzice licealistów i gimnazjalistów

Jeśli chcecie zainwestować w przyszłość swoich dzieci i rzetelnie  przygotować je do dalszych 
etapów edukacyjnych to  jest szkoła dla Waszych dzieci.

Jaka jest nasza szkoła ?
* Panuje w niej przyjazna atmosfera, rodzice i uczniowie czują się w niej dobrze - prawda
* Jest szkołą tylko dla bogaczy - fałsz
* Osiąga bardzo dobre wyniki z egzaminów gimnazjalnych - prawda
* Nauczyciele stawiają uczniom dobre oceny, bo płacą czesne - fałsz
* Indywidualnie traktuje potrzeby edukacyjne uczniów - prawda
* Nasi uczniowie różnią się intelektualnie od uczniów szkół publicznych - fałsz
* Kadra nauczycielska i rodzice ściśle współpracują dla dobra młodzieży - 

prawda
* Szkoła bankrutuje lub ma problemy finansowe - fałsz
* Nasi uczniowie uczestniczą w konkursach i osiągają w nich sukcesy - prawda
Chcemy zaprotestować przeciwko fałszywym pogłoskom o naszej szkole. Naj-

więcej o tym, jaka jest nasza szkoła mają do powiedzenia ludzie, którzy jej nie znają. 
Nasza szkoła nie jest uwzględniana na rynku edukacyjnym gminy. Istniejemy od 
ponad 20 lat i nadal będziemy kształcić ? najlepiej, jak potrafimy.

Zostań naszym uczniem i razem z rodzicami oceń, jaką jesteśmy szkołą.
Społeczność Zespołu Szkół STO w Olecku

ul. Młynowa 8,  tel. 87 5202418, www.spoleczna.olecko.edu.pl

10 listopada w Komendzie Powiatowej Państwowej 
Straży Pożarnej w Olecku odbyło się uroczyste przekaza-
nie do użytkowania nowo wyremontowanego garażu, ze-
ślizgu strażackiego oraz sprzętu ratowniczego. Uroczysta 
zbiórkę rozpoczęła ceremonia ślubowania nowo zatrudnio-
nego strażaka Michała Zamojskiego.

Wartość wykonanych prac budowlanych, to około 100 
tys. złotych. Zadania nie udałoby się zrealizować gdyby nie 
pomoc finansowa Warmińsko-Mazurskiego Komendanta 
Wojewódzkiego PSP w Olsztynie oraz Starosty Oleckiego.

Dodatkowo straż pożarna w Olecku wzbogaciła się o 
nowy sprzęt ratowniczy na kwotę ponad 60 tys. złotych. 
Dosprzętowienie rozpoczęło się od zakupu urządzeń hy-
draulicznych do otwierania drzwi o wartości 5 tys. zł, które 
poprzez Fundusz Wsparcia otrzymaliśmy od samorządu 
miejskiego. 

Kolejnym sprzętem o jaki wzbogaciła się nasza jed-
nostka była przyczepka transportowa o wartości 6,4 tys. zł 
zakupiona ze środków otrzymanych z Nadleśnictwa Olec-
ko. W ramach zakupów pojazdów do OSP, a w przypadku 
naszego powiatu w roku 2014 jednostki KSRG wzbogaciły 
się o dwa pojazdy – OSP Borawskie (gm. Olecko) oraz do 
OSP Świętajno zakupiono sprzęt specjalistyczny, który bę-
dzie użytkowany przez naszych strażaków. 

Dzięki decyzji władz OSP Borawskie, Komendan-
ta Gminnego, a przede wszystkim Burmistrza do naszej 
Komendy trafił sprzęt o wartości około 42 tys. złotych: 
komora dekontaminacyjna wraz z myjką specjalistyczną, 
pompką do odpompowania zanieczyszczonej wody oraz 
zbiornikiem na wodę zanieczyszczoną, pompa turbinowa 
AWG, sprzęt pomiarowy dielektryczny i wykrywczy, za-
pory elastyczne i sorbcyjne. Po letnim festynie strażackim 
„Bezpieczny Powiat” z inicjatywy Starosty wzbogaciliśmy 

Przekazanie sprzętu się także o namiot szybko rozstawialny o wartości 8 tys. zł.
Komendant Powiatowy oleckich strażaków podziękował 

za wsparcie finansowe w zakresie doposażenia jakie otrzy-
maliśmy, ale również za pomoc w właściwej organizacji wo-
jewódzkich obchodów dnia strażaka, których gospodarzem 
w mijający roku byliśmy. Zaproszeni goście otrzymali pi-
semne podziękowania, które w imieniu swoim i wszystkich 
strażaków wręczył komendant powiatowy.

W uroczystym przekazaniu sprzętu oraz oddaniu do 
użytkowania garażu i ześlizgu wzięli udział: Warmińsko – 
Mazurski Komendant Wojewódzki PSP w Olsztynie - st. 
bryg. Mirosław Rutecki, wiceprzewodniczący Sejmiku 
Wojewódzkiego – Edward Adamczyk, Starosta Olecki – 
Andrzej Kisiel, Przewodniczący Rady Powiatu –Wacław 
Sapieha, Burmistrz Olecka - Wacław Olszewski, Przewod-
niczący Rady Miasta- Karol Sobczak, Wójt Gminy Wielicz-
ki – Jarosław Kuczyński, zastępca Komendanta Powiato-
wego Policji w Olecku – mł. insp. Bernard Faszcza, Prezes 
Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP – dh. Stani-
sław Ciechanowicz, strażacy i pracownicy cywilni Komen-
dy Powiatowej PSP w Olecku

zastępca Komendanta Powiatowego PSP w Olecko
st. kpt. Tomasz Jagłowski
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Ośrodek 
czynny
codziennie 
w godz. 800-1600

Jerzy Miliszewski
Olecko, Aleje Lipowe 3

Rozpoczęcie 
kursu

 tel. 87-520-23-36L89701

27
listopada

godz. 1600

OLECKIE CENTRUM
SZKOLENIA KIEROWCÓW

Niedawno  obchodziliśmy 
Święto Niepodległości. Jak co 
roku  planowany był  ceremoniał 
jego obchodów. Społeczeństwo 
Olecka było z nim zapoznawane 
zarówno przez tradycyjne środki 
przekazu jak również za pośred-
nictwem Internetu. 

Tradycyjnym punktem ob-
chodów jest msza święta w in-
tencji Ojczyzny, oraz złożenie 
kwiatów pod powstałym w 2000 
roku pomnikiem wdzięczności.  

Ale… kilka słów o starym 
pomniku, a zwłaszcza o „starym 
„ symbolu - orle bez korony. 

Przeglądając Internet natra-
fiłem na informację, że „stary 
pomnik postawili komuniści ku 
czci armii czerwonej”. Myślę,  
że ktoś jednak z tym stwierdze-
niem przeholował i warto kilka  
faktów z historii Olecka przypo-
mnieć 

Stary pomnik został odsło-
nięty 1 listopada 1947 r. Pa-
tronat  nad  jego  powstaniem  
objęli: Romuald Stankiewicz – 
ówczesny starosta powiatu olec-
kiego, oraz Feliks Jordan Lu-
bierzyński – burmistrz Olecka. 

Obie te postaci historyczne Olecka pamiętam – 
chociaż są to wspomnienia z dzieciństwa – miesz-
kałem na tej samej ulicy Kwiatowej (obecnie Sem-
brzyckiego). Na marginesie: obaj panowie nie byli 
członkami PPR ani PZPR. 

Historia powstania pomnika wyzwolenia jest 
powszechnie znana i szeroko publikowana chociaż-
by w monografii „Dzieje Olecka” wydanej z okazji 
jubileuszu 450- lecia naszego miasta. Faktem  bez-
spornym jest również to ,że na starym pomniku nie 
było żadnego symbolu  związanego z armią radziec-
ką. Przeciwnie - na głównym miejscu stało godło 
polskie – orzeł bez korony. W pewnym okresie tak-
że i to niektórzy różnie interpretowali. 

Pragnę zainteresowanych odesłać do publiko-
wanych kilka lat temu na łamach TO wspomnień  
Jerzego Stankiewicza – syna starosty Romualda 
Stankiewicza. Jerzy Stankiewicz bardzo dokładnie 

opisuje jak dany pomnik 
powstawał. Podaje również 
pewną dodatkową cieka-
wostkę. 

Otóż Romuald Stan-
kiewicz i Feliks Jordan 
Lubierzyński przesłali do 
zatwierdzenia projekt po-
mnika, w którym zrobili 
pewnego „psikusa” swoim 
władzom nadrzędnym. 

Zaproponowali aby 
na głównym miejscu po-
stumentu stanął orzeł bez 
korony – to zostało bezpro-
blemowo zaakceptowane. 
Lecz jako wzór  przekazali 
orzełek z czapki żołnier-
skiej Legionów  Józefa 
Piłsudskiego – tego nie za-
uważono, wystarczyło ze 
był to orzełek bez korony i 
projekt został  zatwierdzo-
ny. 

Stylizację wizerunku 
orła wykonał artysta Kon-
stanty Pieńczykowski. 
Ten fakt Jerzy Stankiewicz 
ujawnił po raz pierwszy 
- wcześniej nie było to ni-
gdzie publikowane.

Faktem historycznym 
jest, że orzełkiem noszo-
nym na czapkach I-szej 
brygady legionów był  
ORZEŁ BEZ KORONY.  
Teraz  gdy przyjrzeć się 
dokładnie starym fotogra-
fiom, to jednak jednoznacz-
nie można stwierdzić, że  
stylizacja orła  na oleckim 
pomniku wyzwolenia nie 
była wzorowana na orzeł-
ku noszonym w ludowym 
wojsku polskim. 

Wprawdzie różni się 
on trochę od publikowane-
go w internecie wizerun-
ku  orzełka I-szej brygady 
z 1915 r., ale w Wikipedii  

można znaleźć informację,  że 
do 1919 r. w wojsku polskim  

było bardzo duże zróżnicowanie, częste zmiany i  niejed-
nolitość dotycząca wizerunku  godła noszonego na czap-
kach żołnierskich. 

Ale widoczne jest, że stylizacja naszego pomnikowego 
symbolu godła była oparta na wzorze orzełków noszonych 
na czapkach żołnierskich w II-giej Rzeczypospolitej .Stąd 
można pokusić się o stwierdzenie że na oleckim pomniku 
wyzwolenia do roku 2000 stał „zakonspirowany legionowy 
symbol”. Niestety nie zauważyli tego szczegółu również  
Ci , którzy w 1981 r. ten symbol zdewastowali  i zrzucili z 

O „starym” symbolu  na „starym” POMNIKU słów kilka

Nieistniejący już dzisiaj pomnik przy Rynku miejskim.

Orzełek legionowy
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Bibliografia Olecka
Od 2013 ukazuje się „Bibliografia Olecka” pod adresem 

internetowym www.bibliografia.olecko.info 
można znaleźć dane dotyczące liter alfabetu od „A” do „Ż”. 
Oraz hasło „Literatura” zawierające wykaz przeanalizowa-
nych tekstów źródłowych. 

Bibliografia dotyczy tylko tego fragmentu wydawnictw 
oleckich, które zostały przeanalizowane i opublikowane w 
rozdziale „Literatura”. 

Hasła osobowe zawierają zwięzły życiorys opracowany 
na podstawie przeanalizowanej literatury oraz wykaz publi-
kacji, w których jest mowa o wymienionej olecczance, olec-
czaninie lub osobie w jakiś sposób związanej z Oleckiem. 
Wymienione publikacje dzielą się na grupy: literaturę, publi-
kacje i źródła. Jeżeli wymieniony w bibliografii jest autorem 
książek, artykułów, opracowań są one wpisane pod hasłem 
„Literatura” lub „Publikacje”, jeżeli o danej osobie informa-
cje napisał w swoich książkach, artykułach i dokumentach 
ktoś inny, znajdują się one pod hasłem „Źródła”.

Jako olecczan w „Bibliografii” uznano osoby zamiesz-
kujące teren powiatu w granicach sprzed 1945 roku oraz te-
ren powiatu po 1945. Wykaz zawiera także osoby czasowo 
zamieszkujące oraz osoby związane z miastem przez pracę, 
sztukę oraz zasługi dla miasta, a nie mieszkające na branym 
pod uwagę terenie.  

Wszelkie dane w życiorysach czytelnicy mogą uzupeł-
niać przysyłając informacje na adres to@borawski.pl  lub 
listownie z podaniem numeru telefonu do kontaktu lub 
skontaktować się z redakcją telefonicznie. 

Zmiana jakiegokolwiek tekstu 
wymaga kontaktu osobistego.

Uzyskane w ten sposób dane będą wprowadzane do Bi-
bliografii cyklicznie. 

Redakcja Bibliografii Oleckiej z góry dziękuje za wszel-
ką pomoc w realizacji tego wielkiego przedsięwzięcia.

Karta parkingowa
Karta Parkingowa to jedyny dokument uprawniający oso-

by z niepełnosprawnością do parkowania na „kopertach”. 
Karta parkingowa jest dokumentem o standardzie międzyna-
rodowym, który obowiązuje nie tylko na terenie Polski, ale 
także w krajach Unii Europejskiej. 

Jednak w poszczególnych krajach członkowskich obowią-
zują odrębne przepisy wynikające z prawa drogowego dla da-
nego kraju, a co się z tym wiąże, odrębne ulgi i uprawnienia 
dla osób z niepełnosprawnością.

Od dnia 1 lipca 2014 roku organem wydającym kartę par-
kingową mieszkańcom naszego powiatu jest PRZEWOD-
NICZĄCY POWIATOWEGO ZESPOŁU DO SPRAW 
ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI W EŁKU 
(ul. Kilińskiego 36, 19-300 Ełk, tel. 87 6216485). 

Jest ona wydawana wyłącznie na czas określony, jednak 
nie dłużej niż na okres 5 lat. 

Imienną kartę parkingową można otrzymać tylko na pod-
stawie orzeczeń wydawanych przez Powiatowe lub Miejskie 
Zespoły Do Spraw Orzekania O Niepełnosprawności.

Obecnie obowiązujące karty parkingowe stracą ważność 
30 listopada 2014 r. 

Termin ten może ulec zmianie, ponieważ w parlamencie 
trwają prace nad przedłużeniem terminu do 30 czerwca 2015 r.

cokołu. Może teraz po latach zrobią rachunek sumienia. Takie 
smutne wydarzenie niestety miało miejsce - chociaż niewie-
lu już to pamięta. Dlatego szanujmy symbole narodowe bez  
względu na drobne szczegóły.

Przypomnieć należy również, że decyzja o demontażu sta-
rego pomnika wyzwolenia nie miała oficjalnego podłoża poli-
tycznego ani ideologicznego. 

Główna przyczyna było to, że pomnik postawiono na co-
kole przedwojennego pomnika poświęconego poległym żoł-
nierzom pruskim, a więc co by nie mówić na elemencie za-
bytkowym, a drugą był nie akceptowalny historycznie napis 
na tablicy mówiący o „wyzwoleniu z niewoli germańskiej” 

Cóż, taki napis byłby całkiem na miejscu, gdyby pomnik 
stał w Augustowie lub Suwałkach, ale w Olecku, które histo-
rycznie słynie ze szczególnego wyniku plebiscytowego, był  
przy obecnym poziomie wiedzy historycznej raczej mało ak-
ceptowalny. 

Osobiście uważam, ze powstały w 2000 r. nowy Pomnik 
wdzięczności, z nowym apolitycznym napisem i godłem pań-
stwowym jest naprawdę dobrym rozwiązaniem władz miej-
skich i stowarzyszeń historycznych miasta Olecka. 

Podobnie pozytywnie oceniam pomysł odrestaurowania 
starego pomnika i przeniesienia go na historyczny cmentarz 
ewangelicki byłych mieszkańców naszego miasta. Takie pa-
miątki historyczne i miejsce ich umieszczenia oprą się na 
pewno każdej zmianie ustrojowej , politycznej czy ideologicz-
nej i w takiej postaci nie będą nikomu przeszkadzać. 

Natomiast uważam, że stary pomnik, jako pierwszy polski 
pomnik na ziemiach odzyskanych (dawna nazwa) nie może 
pójść w zapomnienie – jest to ważny element historii naszego 
miasta. 

Przyznam się. że nie wiem gdzie obecnie znajduje się  
„stary” orzeł z dawnego cokołu i „stara tablica „ale najwła-
ściwszym dla nich miejscem powinna być w Olecka Izba Hi-
storyczna. Mam nadzieję, że uwzględni to po wyborach 16 
listopada nowowybrana komisja kultury rady miejskiej w 
Olecku

Ryszard Tuchliński

Bajkolandia, 
to świat książki, do którego 

zapraszamy co tydzień wszyst-
kie dzieciaczki. „Czarownica i 
tajemnicza mikstura”, to kolejna 
przygoda naszej sympatycznej 
wiedźmy. Książeczki przybyło 
posłuchać blisko 30 dzieci, z cze-
go się bardzo cieszymy!! 

W rolę czarownicy wcieliła 
się  pracownica Miejsko-Powia-
towej Biblioteki Publicznej, Alina 
Bień. Po wysłuchaniu książeczki 
dzieciaki ulepiły z plasteliny por-
trety czarownicy. Lubicie książki 
i prace plastyczne? Przyjdźcie na 
nasze zajęcia, które 

odbywają się w każdy piątek na godz. 16.00.
tekst i fot. - Ewa Omilian
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Autorem opracowania, doboru fotografii oraz wykonania 
niektórych z nich jest Józef Kunicki. Redakcję gazetową 
wykonał Bogusław Marek Borawski. 

Wykaz literatury oraz źródeł fotografii zamieścimy wraz 
z ukazaniem się ostatniego odcinka cyklu.

Działania wojenne 
I wojny światowej 
w okolicach Olecka

11.
Wydane przez rosyjskiego dowódcę rozkazy były całko-

wicie nierealne. Siły główne korpusu - 30.000 żołnierzy, 158 
dział i 6.000 koni miały w jednej kolumnie przemaszerować 
przez jedyny most w odległości zaledwie 3 km od nieprzyja-
ciela, unikając przy tym walki! 

Należy dodać, że długość kolumny rosyjskiej wynosiła 
około 18 km. Nic więc dziwnego, że podczas nocnego od-
wrotu panował kompletny chaos. W jakim takim porządku 
maszerowały oddziały straży przedniej, ale jeden z jej puł-
ków zmylił drogę i wyszedł na Niemców.

Niemiecka artyleria średnia w warunkach zimowych. 
obraz olejny 

Tak walki opisuje Rosjanin Stanisław Czerep: Wywiąza-
ła się zacięta walka, w której aktywny udział wzięła artyleria. 
Do godziny 15.00 przeciwnik został rozbity. Zdobyto 8 dział 
i 2 karabiny maszynowe. Stosy trupów niemieckich zalegały 
na drodze, a rannych umieszczano w przydrożnych rowach i 
w pobliskich chatach wiejskich. Pobojowisko jeszcze przez 
kilka tygodni przedstawiało przygnębiający widok.

Zburzone podczas działań wojennych miasto mazurskie. 
Żołnierze rosyjscy idą do niewoli niemieckiej. 

zima 1915

Prowizoryczny szpital żołnierzy rosyjskich. Ranni 
ułożeni na słomie wzdłuż krawężników ulicy. 

Ugrupowanie niemieckie, które wdarło się w 50-kilo-
metrową lukę między 10. i 12. Armią rosyjską, 17 lutego 
dociera do twierdzy Osowiec. 

Twierdza ta położona nad rzeką Biebrzą, spełniała bar-
dzo ważną strategiczną rolę na szlaku komunikacyjnym 
prowadzącym z Prus Wschodnich do Białegostoku i w głąb 
cesarstwa rosyjskiego. Kilkunastotysięczna załoga dowo-
dzona przez generała Swiesznikowa skutecznie stawiała 
opór wojskom niemieckim. Pomimo licznych ataków i cią-
głego ostrzału artyleryjskiego obrońcy twierdzy usuwali 
uszkodzenia i dzielnie odpierali natarcia. 

Ostrzał artyleryjski nie odnosił skutku i kolejne sztur-
my piechoty załamywały się na przedpolach fortyfikacji. 

Ostatecznie 6 sierpnia 1915  Niemcy zdecydowali się 
na użycie gazów bojowych (gazowych związków chloru i 
bromu). W wyniku użycia gazów Rosjanie ponieśli olbrzy-
mie straty. 

Walki trwała aż do 14 marca 1915 r. W dniu tym ruszy-
ły lody na Biebrzy i Niemcy utracili szansę sforsowania 
rzeki. Twierdza została ewakuowana dopiero na rozkaz do-
wództwa rosyjskiego 23 sierpnia 1915 roku w związku z 
ogólną sytuacją na froncie.

Walki lutowe 1915 r. wojsk rosyjskich Frontu Północ-
no-Zachodniego nie doprowadziły do opanowania Prus 
Wschodnich przez Rosjan. 

Ani cele armii niemieckiej ani rosyjskiej nie zostały 
zrealizowane. Rosjanie nie przedarli się na Wisłę, a Niem-
cy wprawdzie wyparli Rosjan z Prus Wschodnich ale nie 
opanowali linii kolejowej Warszawa - Grodno. 

Sukces niemiecki polegał na czym innym. Złamał wia-
rę Rosjan w zwycięstwo. 

Front  ustabilizował się na wiele tygodni.
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Niemiecki feldmarszałek Her-
mann von Eichhorn.

Fotografia Rüblewindt’a

Margrabowa. Kwatera dowódcy X Armii niemieckiej 
feldmarszałak von Eichorna. 

Feldmarszałek w oficerem sztabu.

Istniejący do dzisiaj budynek, w którym mieściła się kwa-
tera von Eichhorna. (Ulica Zamkowa)

Przed wejściem dwaj oficerowie na koniach.

6 marca 1915 do 
Olecka zostaje prze-
niesiona Kwatera 
Główna X Armii. 

Dowódcą był Ge-
neral fe ldmarschal l 
Hermann von Eich-
horn, a szefem sztabu 
pułkownik Emil Hell. 
Wojskowi zajmowali 
budynek Starostwa Po-
wiatowego przy ulicy 
Zamkowej. 

Kwaterą Eichhor-
na była Villa Schiborr 
(obok kościoła katolic-
kiego). 

W kwaterze w 
Olecku  przebywał 
także Generalfeldmar-

schall Paul von Hindenburg z szefem sztabu generałem Lu-
dendorfem oraz Friedrich August III von Sachsen.

29 września 1915 r. kwatera X Armii została przeniesiona 
do Wilna.

W budynku sądu przy rynku (obecnie sklep na rogu ulicy 
Grunwaldzkiej) znajdowała Ortskommandantur - komenda 
wojskowa sprawująca władzę w mieście. 

Sztab frontu na początku operacji, od lutego do 5 sierpnia 
1914 roku, umieszczony był w Giżycku.

W grudniu 1914 roku rosyjskie pododdziały kolejowe (na 
gotowym niemieckim nasypie) budują linię kolejową, szero-
kotorową  Olecko - Cimochy - Suwałki. 

W styczniu 1915 roku linia zostaje przedłużona do Su-

Komendantura wojskowa w Margrabowej

Friedrich August III 
von Sachsen 

Hermann von Eichhorn wita von  Hindenburga 
przed sztabem X Armii w Margrabowej (Olecko)

wałk. 
12 lipca 1915 roku Niemcy  przekuwają ją na szerokość 

na 1435 mm i budują drugi tor.
***
W Olecku przystąpio-

no do usuwania zniszczeń 
wojennych. Do domów 
wracają ewakuowani 
mieszkańcy, którzy prze-
bywali w zachodniej czę-
ści Niemiec. Wracają tak-
że deportowani do Rosji. 
Ich los był bardzo okrutny. 
Większość internowano 
bez celu, tylko dlatego, że 
zostali uznani za Niem-
ców. 

Tak było z rodziną, 
wtedy 10-letniej Marty 
Mrotzek z Małego Olec-
ka. 

5 listopada 1914 roku 
wraz z matką, dziadkiem, 
babcią oraz czwórką ro-
dzeństwa znalazła się wśród wywiezionych na wschód. 

Matka z dziećmi przyjechała w odwiedziny do rodziny 
na wieś i stąd tak, jak stali, bez ciepłego odzienia wszyst-
kich  zabrano do transportu. 
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Andrzej Malinowski

Najstarsza prawosławna parafia na Podlasiu

Trasa: Olecko - Białystok - Zwierki - Zabłudów - Czerem-
cha - Mielnik - Drohiczyn (wyprawa jednodniowa).

Mielnik jest wsią położoną na Wysoczyźnie Drohiczyń-
skiej w powiecie siemiatyckim (województwo podlaskie) i jed-
nocześnie najstarszą prawosławną parafią na Podlasiu. Osada 
jest położona na wapiennych wzgórzach Podlaskiego Przeło-
mu Bugu. Bug płynie tutaj szeroką doliną. 

Prawosławna Parafia Narodzenia Bogurodzicy w Mielniku 
istniała już w XI wieku. Posiada bogate tradycje m.in. kolę-
dowanie po wieczerzy wigilijnej, koncerty kolęd, obchody pól 
z wejściem na Górę Prowały, święcenie jordańskiej wody na 
Bugu. 

We wsi warto zobaczyć Cerkiew Narodzenia Bogurodzicy 
(1821-1823, przebudowana w latach 1907-1910, murowana, w 
stylu klasycystycznym), prawosławną kaplicę cmentarną Po-
krowy Matki Bożej (1776, drewniana, na planie prostokąta), 
synagogę żydowską (XIX w., murowana z cegły na rzucie pro-
stokąta), kościół Parafii Przemienienia Pańskiego (1912-1920). 

Na Górze Zamkowej – wczesnośredniowieczne grodzisko 
(XI-XII w.) znajdują się resztki ruin murowanego zamku (XIII-
-XIV w.), spalonego w 1656 r. podczas potopu szwedzkiego. 
To tutaj w 1501 r. zatwierdzono przez Aleksandra Jagielloń-
czyka, króla Polski Unię mielnicką z Litwinami. Na terenie 
zamku dolnego pozostały ruiny kościoła katolickiego Trójcy 
Świętej wzniesionego w 1420 r. 

Mielnik położony jest w Dolinie Bugu w obszarze chronio-
nym krajobrazowo, ma charakter falisto-pagórkowatej równi-
ny urozmaiconej wzgórzami moren czołowych, porośniętych 
lasami sosnowymi. Najwyższą z nich jest Góra Uszeście o wy-
sokości 204 m n.p.m., stanowiąca rezerwat przyrody. 

W okolicy można spotkać liczne ga-
tunki ciepłolubnej roślinności pontyjskiej, 
charakterystycznej dla obszarów Morza 
Czarnego, Ukrainy i południowej Europy. 
W Mielniku znajduje się odkrywkowa ko-
palnia kredy.

W chłodną sobotę, 3 maja 2014 r. w Mielniku byli: Ce-
zary Lasota, Agnieszka Lasota, Konrad Radzewicz, Irena 
Radzewicz i Andrzej Malinowski.
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9.
Pierwsze urodziny

Dom

Bogusław Marek Borawski

Przyleciałem do Stanów w tzw. brekach, czyli wysokich 
zamszowych butach. Teraz cały czas chodzę w japonkach. 
Zresztą  tak jak wszyscy. Najpospolitsze obuwie to japonki 
i sandały. Sandałów nie mam, a są znacznie wygodniejsze. 
Skręcamy więc z autostrady i parkujemy przed niedużym, jak 
na warunki amerykańskie, sklepie. 

Córka postanawia mi zafundować sandały. Wchodzimy.
Nie wiem co powiedzieć. Towar, który jest na półkach 

piękny. Sandały, męskie i damskie, buty sportowe, wyjściowe, 
płytkie i głębokie, wszystkie z prawdziwej skóry. Ale ceny są 
„osłabiające”. Najtańsze kosztują 90 dolarów. W końcu bar-
dzo szczupła, sportowo, ale z szykiem, ubrana ekspedient-
ka dopasowuje do mych stóp odpowiednie obuwie. Japonki 
wędrują do torby. Wychodzę w sandałach za 120 dolarów...  
Oooo!

Cały czas jest bardzo gorąco. Temperatura wg nasze-
go licznika od 30 do 32°C. Ochładza się nieznacznie tylko 
wieczorem, ale dalej jest około 25 stopni. Ogród wysuszony 
i zdobiące go kwiaty i drzewa trzeba wieczorem obficie pod-
lewać wodą. Staram się w tej codziennej czynności córce po-
magać. Właśnie podlewając kwiaty w wiszących doniczkach 
zobaczyłem pierwszy raz w swoim życiu kolibra. 

Zawisł przy jednym z dużych czerwonych kielichów hi-
biscusa i w pierwszej chwili myślałem, że to zwyczajny bąk. 
Był jednak za duży. I wtedy zauważyłem, że to mały ptak. 
Chicagowskie panie kolibry nie mają efektownego upierzenia. 
Jedyną ozdobą wyróżniającą się z szaroczarnych piórek jest 
jaśniejsze obróżka na szyi. Za to samce są kolorowe. Ta sa-
miczka zawisła na chwilę przy mojej twarzy, zanurzyła dzio-
bek w kielich kwiatu i odleciała. 

W ogóle to mam niesłychane szczęście do obserwacji 
zwierząt. Na niektóre spotkania mam świadków, a niektóre, 
gdy o nich opowiadam, są komentowane, tak jak komentu-
je się wypowiedź wędkarza o rybach, które mu z haczyka 
uciekły. Na przykład widziałem dwa razy rysia, a większość 
leśników nie widziała go nigdy. Jednego bobra musiałem 
praktycznie prawie zepchnąć z leśnej dróżki. Nie chciał 
przepuścić samochodu. W końcu dał nura do wody, wyszedł 
po drugiej stronie strumyka. Usiadł i patrzył na mnie z wy-
rzutem. „Przecież ja tu mieszkam?” – mówiły jego oczy i 
pyszczek. Widziałem jelenia ze świecącymi w słońcu roga-
mi, tak jak z baśni... i na to mam aż dwoje świadków.

Gdy pochwaliłem się zaobserwowaniem nowego zwie-
rzęcia córce, ta powiedziała, że jeszcze nie widziała kolibra 
w jej ogrodzie. Jednak przyroda wielkiego miasta nie po-
wiedziała mi jeszcze ostatniego słowa. Kilka dni później, w 
biały dzień znowu przyleciał koliber. Tym razem przez co 
najmniej trzy minuty buszował po kwiatach i w końcu, gdy 
napatrzyłem się do woli, odleciał. 

Widok na marinę z Hancock Tower oraz oczyszczalnię 
ścieków, z której wcale nie śmierdzi tak jak u nas 

lub w Ełku. Do ziemi ponad 470 metrów.

Port jachtowy w Wilmette

Port jachtowy w Wilmette
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* „KOALA” - bar. Kuchnia tradycyjna, dowóz dań od po-
niedziałku do piątku od 9.30 do 16.30, od 26 zł. dowóz gratis 
(poza Oleckiem 3 zł za 1 km) tel. (87) 520 15 78          V28208

PIZZERIA „PRIVE” zaprasza od 1000 do 2200

Tel. (87) 520-31-32, sms  505-314-536 V2
99

06

PIZZA NA TELEFON * materiały budowlane, metalowe, hydraulika – SKLEP 
   BUD-MET, ul. Gołdapska 22, tel. (87) 520 22 41. V26610

* „ASTRA” restauracja, pizza, zestawy obiadowe na telefon: 
87-520-25-68, profesjonalny katering, imprezy okolicznościowe, 
dancingi, ul. Partyzantów 7, www.astra.olecko.pl  V30704

* AUTO-MAX, ul. Paderewskiego 3A, naprawa: zawieszenia, 
amortyzatory, elektronika, komputerowa geometria zawieszenia, 
klimatyzacja, chiptuning tel. 509-746-264;                                        V26710

* Foto-Ślub i inne uroczystości, tel. 660 122 049       B01204

* hurtownia spożywcza, ul. Gołdapska 31, tel. (87) 520-01-50 V27209

ARTYKUŁY ELEKTRYCZNE, SPRZEDAŻ, WYKONAWSTWO
Sklep „PSTRYK”, ul. Zielona 33
tel. (87) 520-18-44; 510-145-891 V3

18
01

V2
69

10

SERWIS OGUMIENIA
      OPONY, FELGI
OLEJE SHELL (wymiana gratis)

11 Listopada 31 
(szosa na Giżycko). 
Tel. (87) 520-14-98

AUTO LAND                                           V27409

części samochodowe, ul. SOKOLA 1D, tel. (87) 520-12-88

* Artykuły i usługi elektryczne, Grunwaldzka 6, 
      tel. 87-610-00-66                                     V27309

* Centrum Ogrodnicze, ul. Rzeźnicka 6; tel. 87-520-22-07   V02642

* MEBLE - salon, Jan Bagiński, ul. Rzeźnicka, tel.  
(87) 520 29-23. V31402

* Budowlana firma, Tadeusz WITKOWSKI, kompleksowe 
prace budowlane, tel. 603-754-167, 87-523-41-44 V30007

V25411

* MYJNIA GĄBKOWA AUTOMATYCZNA 
   aleje Lipowe 1A                           V31133

Drukarnia Offsetowa

19-300 Ełk, ul. Sasankowa 17
tel.: 087 620 03 09, 620 13 08

fax: 087 621 56 07
e-mail: poligrafi a@gryfi x.pl

KOMPLEKSOWE USŁUGI DRUKARSKIE
 profesjonalne przygotowanie do druku:

projekty grafi czne, skład i łamanie tekstu...

 druk off setowy na nowoczesnych maszynach
jedno- i czterokolorowych

 druk cyfrowy

 uszlachetnianie: foliowanie, lakierowanie UV...

 prace introligatorskie
wykonywane przy użyciu profesjonalnych maszyn:

linia do produkcji broszur,
urządzenia do bigowania, perforowania,

bindowania w spirali plastikowej i drucianej...

V
29

70
6

* Auta używane, tel. 501-611-961 V28058

* CZĘŚCI SAMOCHODOWE, tel. 509-746-264 V26720

* CZĘŚCI SAMOCHODOWE, ul. Sokola 1D, tel. 87-
520-12-88 V27419

* części używane, wszystkie marki, Ełcka 2 (przy 
skupie złomu), tel. 501-611-961 V28048

* Ford Escort Combi, 1,4B, 1999, tel. 605-485-376 B02601

* Jawa 350, 1989, stan bardzo dobry, stylizowany na 
chopper, 2500 złotych, tel. 884-014-664 B00106

* Mitsubishi Outlander, 2005, 2,4B+G tel. 604-193-413 
B01303

* Nissan Almera, 2,2DI, 2000, tel. 509-794-052 V30813

* Toyota Rav4, 2D, 4x4, 2004, tel. 508-097-660 V30823

* chleb swojski, ciasta, wypiek, tel. 605-107-755 B01702

* kino, plac Wolności 22, tel. 87-520-20-59 L89503

* konie kabardyńskie, przejażdżki, pod siodło, 
Grądzkie 47, tel. 666-316-780, 87-421-22-48 B98909

* Kuchnia Domowa - obiady abonamentowe, bar 
przy stacji paliw, Ełcka 4, tel. 516-442-550 K99604

* obiady a dowozem, tel. 516-442-550 K99704

* pracownia pisania ikon, pracownia plastyczna, 
Katarzyna Waraksa, tel. 663-805-960 L89305

* wczasy; tel. 87-421-22-48, 666-316-780,  www.wiatra-
kart.fr.pl, e-mail: kawarak@o2.pl L89404

* angielski korepetycje, magister UW, tel. 502-954-863 

B02301

V14110

AUTO-MOTO

MOTO-NAPRAWA-SPRZEDAM

TURYSTYKA-NOCLEGI-ROZRYWKA

USŁUGI

* bezprzewodowy internet iPlus, tel. 87-520-13-31 B01603

* chleb swojski, ciasta, wypiek, tel. 605-107-755 B01403

* gazowe, hydraulik, tel. 502-383-533 V20519

* hurtownia wędlin, od 4.00 do 14.00, ul. Gołdapska 
31, tel. 87-520-22-13 B02201

* instalacje elektryczne, Henryk Rowiński, tel. 510-145-
891 V31811

* korepetycje - język angielski; szkoły podstawo-
we, gimnazja, szkoły średnie, tel. 608-215-475 B01104

* kowalskie, spawalnicze, ślusarskie, Gołdapska 31, 
tel. 87-523-00-80 B01802

* księgowe usługi, Ternet spółka z o,o, tel. 87-520-31-70 
B99707

* NAUKA GRY NA GITARZE: muzyka klasyczna, 
muzyka rozrywkowa. Zapraszamy dzieci, młodzież 
oraz dorosłych. Ilość i wymiar lekcji do uzgodnienia. 
Nauczanie indywidualne. Pierwsza lekcja gratis! tel: 
506 191 486
* OLEJ OPAŁOWY, NAJTANIEJ, tel. 87-520-41-91 V31123

* pizza na telefon – od 10.00 do 22.00, tel.87-520-31-
32 lub sms 505-314-536 V29916
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* masaż, rehabilitacja, tel. 605-869-755 K00104

Mieszalnik Farb Samochodowych
ul. Targowa 4
tel. 87-520-41-89

K00303

* WIZY DO ROSJI, tel. 87-520-16-44 V28108

* czyszczenie dywanów i tapicerki, tel.513-035-033 
K00403
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06   SKLEP „MAJSTER”, Armii Krajowej 3
Tel. (87) 520-26-39

Wypożyczalnia elektronarzędzi HITACHI

• usługi weterynaryjne
• leczenie zwierząt do   -

mo  wych
• badanie mięsa

PRZYCHODNIA WETERYNARYJNA
ul. 11 Listopada 24C
tel. (87) 520-30-73
tel. (87) 520-27-89
kom. 660-422-476

czipowanie, paszporty europejskie
psy, koty, fretki

V29603

V3
08

03

ZAKŁAD KAMIENIARSKI,  Ryszard Topolski
Wieliczki, ul. Spokojna 1, tel. 501-611-547

Wyrób nagrobków, blatów kuchennych, parapetów 
i okładzin schodowych K01002

PROMO-

CJA w KEY
Pompy ciepła
CWU + CO + kolektory słoneczne
przydomowe oczyszczalnie ścieków
możliwość montażu

DWORZEC PKP
tel. 883-110-101

V31911

* kotły c.o., grzejniki, bojlery, HYDROMAX, 
            ul. Targowa 18, tel. 87-615-31-90             V30903

STOMATOLOG – 24 godz. tel. 605-893-381
pełny zakres usług
DERMATOLOG
plac Wolności 11, , rejestracja tel. 605-893-381 , 87-520-22-22  
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V31212

Pomieszczenia biurowe do wynajęcia. 
Olecko, ul. Gołdapska 22, tel. 502-200-053

* Pralnia chemiczna, pranie wodne, usługi w ciągu 24 godzin, 
ul. Grunwaldzka 12, te. 723-565-284                          V30604

SPRZEDAM 

INNE

PRACA

SPRZEDAM

WYNAJEM

* ROWERY – naprawy i wypożyczalnia, Centrum 
Handlowe Impuls, tel. 87-520-36-92 V30315

* skup metali i surowców wtórnych, odbiór własnym 
transportem, najwyższe ceny, Ełcka 2, tel. 501-611-961 

V28038

* sprzątanie, opieka nad osobami starszymi lub dziećmi, tel. 
506-462-495 B99807

* tłumacz języka francuskiego, tel. 888-605-885 B98809

* usługi koparko-ładowarką, tel. 501-611-961 V28028

* oddam koty (wszystkie czarne) w dobre ręce, tel. 
504-997-481 B01503

* ślusarza, spawacza zatrudnię, tel. 602-709-756 B00904

* zatrudnię stomatologa, tel. 605-893-381 K99006

* biurko, tel. 505-335-841 B02401

* drukarka kolorowa OKI C3300n, A4, idealna do 
wizytówek, mało używana, 290 złotych, tel. 604-193-
413 B00505

* działka budowlana, Świętajno, 1850 m.kw., tel. 509-
154-347 K98604f

* działka budowlana, Zajdy, 30 arów, tel. 662-509-994 V26620

* działka usługowa, granica obwodnicy, tel. 601-210-
819 B888a15

* działkę budowlaną, 1650 m.kw., Olecko, tel. 602-709-
756 B00605

* działkę pod garaż (ew. piętrowy) z projektem, Gołdap-
ska, tel. 602-793-432 B99304

* działkę pod garaż pojedynczy z projektem, Gołdapska, 
tel. 602-793-432 B99404

* działki budowlane, uzbrojone, tel. 601-210-819 K889a13

* książki, I i II klasa gimnazjum, (Gimnazjum nr 2), tel. 
603-113-040 V27429

* luksfery Fala niebieskie 36 sztuk, TANIO, tel. 508-
610-285 B02102

* łóżeczko dziecięce z materacem, 65x125 cm, 150 zło-
tych, tel. 691-201-120 B02501

* maszyny, urządzenia rolnicze, tel. 516-670-859  K890a13

* mieszkanie 60 m.kw. z działką 400 m.kw.,tel. 602-
345-477 V29623

* modele do sklejania z kartonu, Wydawnictwo WIR, 
(samoloty 1:50, okręty 1:300), tel. 601-152-454
* OLEJ OPAŁOWY, NAJTANIEJ, tel. 87-520-41-91 V31113

* rzeźby, tel. 793-569-205  K00303

* siedlisko, ul. Wiejska, ok. 40 arów, zabudowane budyn-
kiem gospodarskim, dojazd od strony ulicy Wiejskiej, siła 
na miejscu, tel. 602-293-333 V29613

Nie Jesteś anonimowy w sieci….
Internet przez wielu ludzi kojarzony jest jako coś ano-

nimowego. Nieświadomi użytkownicy wychodzą z zało-
żenia, że siedzą przed ekranem laptopa, telefonu i są nie-
widoczni, anonimowi. Jednak nie. 

Przeglądając strony internetowe, korzystając z portali 
społecznościowych, umieszczając jakiekolwiek informa-
cje w sieci pozostawiamy po sobie ślady, które w realnym 
świecie pozwalają nas szybko zidentyfikować

Użytkownicy sieci korzystając z iluzorycznej anoni-
mowości często pod wpływem emocji lub chęci dołożenia 
komuś nie przebierając w słowach wulgaryzmami i obraź-
liwymi komentarzami na czyjś temat naruszają jej dobra 
osobiste.

Przykładem powyższej sytuacji są postępowania pro-
wadzone przez Komendę Powiatową Policji w Olecku,  
gdzie internauci umieszczając w Internecie swoje komen-
tarze, a w jednym przypadku film wideo zniesławili osoby 
publiczne z naszego powiatu. 

Oleccy kryminalni szybko ustalili użytkowników IP z 
których zostały umieszczone obraźliwe treści. 

Część osób już została przesłuchana przez funkcjona-
riuszy i musiała tłumaczyć się ze swojego zachowania.

Nadmienić jednak należy, iż zniesławienie osoby pry-
watnej jest przestępstwem ściganym z oskarżenia prywat-
no- skargowego. Każdy kto czuje się pokrzywdzony takim 
przestępstwem może złożyć skargę do sądu rejonowego.

Należy pamiętać, że ponosimy odpowiedzialność za to 
co robimy w sieci. Nie jesteśmy nigdy anonimowi i jeżeli 
złamiemy w Internecie prawo, to nie możemy czuć się bez-
karni.        KPP  Olecko

* komfortowe mieszkanie, tel. 882-020-370 K01101

* lokal użytkowy do wynajęcia, tel. 502-264-901 K01201

* lokal użytkowy 100 m.kw., centrum, tel. 723-565-284 
V30614

* lokal użytkowy 140 m.kw., centrum, tel. 501-620-577 
V29926

* lokale usługowo-mieszkalne do wynajęcia, tel. 502-
264-901 V26310a

* pokoje, tel. 500-708-095 K01311
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MEDYCYNA ALTERNATYwNA
Witaminy na wiosenne zmęczenie

Wiosenne zmęczenie pojawiające się u wielu osób 
od marca do maja i będące skutkiem witaminowego 
wygładzania i cywilizacyjnych wygód m.in. zbyt dłu-
giego przebywania w zamkniętych pomieszczeniach, 

najlepiej pokonywać regularnym ruchem na świeżym po-
wietrzu. Z drugiej strony warto również dostarczać organi-
zmom niezbędne witaminy. Obecnie trudno komukolwiek 
polecać przenawożone i zawierające często sporo szko-
dliwych związków nowalijki. Zwłaszcza zaś wystrzegać 
się trzeba wszelkich zielenin sprowadzanych z krajów za-
chodnich. Tam bowiem uprawy są wyjątkowo intensywne 
z dużą ilością środków i nawozów chemicznych.

Doskonałym uzupełnieniem diety witaminowej jest 
więc wyhodowany sposobem kuchennym szczypiorek, 
koperek czy rzeżucha. Doskonale w doniczkach rośnie 
również pietruszka.

Najzdrowsze prosto od krowy
Europejskie badania dotyczące norm sanitarnych czę-

sto wprowadzają fałszywy obraz tego co jest zdrowe, a co 
niebezpieczne w żywności m.in. dotyczy to mleka. Pozio-
mu bakterii nie wolno traktować jako jednego z głównych 
wyznaczników jakości żywności. Oczywiście nie może 
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być ich za dużo, ale nadmierne ograniczanie bakterii jest 
też błędem. Bardziej wynika to z wymogów przemysłu 
przetwarzającego żywność, złej jakości biologicznej niż z 
rzeczywistej ochrony zdrowia konsumentów. Najzdrowsze 
bowiem jest czyste mleko prosto od zdrowej krowy, a nie 
sterylne mleko UHT, które może stać w kartoniku pół roku, 
ale po otwarciu musi być zużyte w kilka godzin.

Dla zdrowia i urody
Któż by nie chciał być piękny, jak Kleopatra, mieć 

kształty niczym Wenus i w dodatku nie starzeć się. Nie-
stety natura nie zawsze obdarza nas takimi atutami, a i 
czas robi swoje. Są jednak sposoby na urzeczywistnienie 
marzeń - operacje plastyczne. Poddały się im Jane Fonda 
i Elizabeth Taylor, Cher i Madonna. Co może zrobić chi-
rurgia plastyczna? Może wygładzić zmarszczki zastrzy-
kami z kolagenu, odciągnąć tkankę tłuszczową, poprawić 
kształt nosa, powiek, policzków, słowem sprawić, że po 
operacji kobieta będzie wyglądała o 10, a nawet 15 lat 
młodziej. Tylko że ... jak każdy zabieg i ta korekta może 
mieć skutki uboczne. Zależy to również od doświadczenia 
i sprawnej ręki chirurga, jak i od indywidualnych reak-
cji organizmu, o czym powinni pamiętać wszyscy, którzy 
chcą poddać się operacji plastycznej.

Podpis elektroniczny, certyfikat kwalifikowany, PUE ZUS
AUTORYZOWANY PARTNER UNIZETO TECHNO-
LOGIES S.A.

PUNKT POTWIERDZANIA TOŻSAMOŚCI
Skrzynka podawcza, e-faktura, certyfikaty niekwalifi-
kowane, ssl, zabezpieczenia serwerów, system unilock. 
Oprogramowanie, sprzęt, integracja z Płatnikiem, wdroże-
nia, wszystko w siedzibie klienta.
MTL Creation, tel. 600 936 589, www.mtl.olecko.pl
WYDAJEMY CERTYFIKAT W JEDEN DZIEŃ ROBOCZY
PUNKT INFORMACJI KRS - WYPISY AKTUALNE I PEŁNE
NOWOŚĆ: Obsługa Platformy Usług Elektronicznych 
(PUE) ZUS. Profil, podpis elektroniczny, wsparcie, inte-
gracja firmy z profilem osobistym. Zapraszamy instytucje 
i osoby fizyczne.
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.....................................................................
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Podpis: ......................................................
Ilość publikacji: x 1 x 2 x 3 x 4 x ?

KUPON 
NA NAJTAŃSZE  
OG£OSZENIE 

DROBNE  
– 37 groszy za słowo

 auto        sprzedam  

       wynajmę     kupię
 praca
 inne
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Kalendarz imion

Nasz przepis

  

Cytaty na ten tydzień

PRZYS£OWIA

Jeżynowy przysmak
60 dag jeżyn, 15 dag gotowych bezów, 
biszkoptów, herbatników, bita śmieta-
na, 2 łyżeczki cukru pudru z wanilią

15 dag jezyn starannie opłukanych 
i odsączonych zasypujemy w rondelku 
cukrem i na słabym ogniu rozgotowu-
jemy robiąc to jak najkrócej. Powstały 
sok przecedzamy do miseczki.

W szklanych miseczkach układa-
my w piramidkę na przemian bezy i je-
żyny. Polewamy śmietaną, a na wierz-
chu sokiem i zamrażamy

Sandacz balatoński
3 sandacze po ok. 0,5 kg każdy, 25 
dag pieczarek, 10 dag masła, 3 dag 
mąki, 25 dag śmietany, zielona pie-
truszka, sól, papryka
Ryby czyścimy, myjemy i wykrajamy 
z nich filety. Mięso solimy.
Na resztkach ryb gotujemy wywar. 
Cebule kroimy drobno i smażymy. 
Dodajemy posiekane pieczarki i posy-
pujemy papryką. 
Zalewamy uprzednio ugotowanym i 
przecedzonym wywarem. Wlewamy 
śmietanę zmieszaną z mąką. Solimy i 
gotujemy. 
Filety smażymy na maśle. Układamy 
je na półmisku.  Zalewamy sosem i 
posypujemy posiekaną zielona pie-
truszką. 
Danie podajemy z ziemniakami lub 
kluskami kładzionymi.

Placek z mięsem
Ciasto: szklanka mąki, pół łyżeczki 
soli, 6 łyżek margaryny, duże jajko
Farsz: 40 dag resztek pieczeni lub 

19 listopada
Elżbiety, Faustyny, Halszki, Izabeli, 
Liliany, Matyldy, Mironiegi, Niero-
niegi, Salomei, Seweryny
Drogosława, Faustyna, Felicjana, 
Maksyma, Maksymiliana, Pawła, 
Seweryna
20 listopada (Międzynarodowy 
Dzień Ofiar Wypadków Drogo-
wych)
Amelii, Anastazji, Anieli, Edyty, 
Kolety, Oktawii, Oty
Anatola, Edmunda, Feliksa, Jero-
na, Lubomira, Oktawiusza, Rafała, 
Sędzimira
21 listopada (Ofiarowanie NMP)
Alberty, Albertyny, Elwiry, Floty, 
Marii, Reginy, Urszuli, Wiesławy
Alberta, Gelazego, Janusza, Konrada, 
Oliwiera, Piotra, Remigiusza, Rufusa, 
Wiesława
22 listopada
Benigny, Cecylii, Celiny, Maury, 
Wszemiły, Wszechmiły, Zbysławy, 
Zdobysławy
Cecyliana, Cecyliusza, Filomena, 
Jonatana, Marka, Maura, Maurycego, 

Stefana, Wszemiła, Zdobysława
23 listopada
Adeli, Adeliny, Anieli, Coletty, Felicyty, 
Klemencji, Klementyny
Felicyta, Feliksa, Heraklita, Klemensa, 
Klementyna, Oresta, Orestesa, Ornesta, 
Przedwoja
24 listopada 
Biruty, Emilii, Emmy, Emy, Flory, Ma-
rii, Maryli, Miry 
Alberta, Aleksandra, Andrzeja, dargo-
rada, Dobrosława, Franciszka, Gerarda, 
Grzegorza, Jana, Pęcisława, Protazego, 
Romana 
25 listopada (Światowy Dzień Pluszo-
wego Misia)
Alany, Amelii, Aurelii, Beaty, Betti-
ny, Dajany, Elżbiety, Giocondy, Kai, 
Katarzyny 
Alana, Erazma, Godzimira, Joachima, 
Józefata, Katona, Klemensa, Tęgomie-
rza, Tęgomira
26 listopada 
Delfiny, Konrady, Lechosławy, Leonar-
dy, Lesławy, Sylwestry
Artura, Delfina, Dobiemiesła, Jana, 
Jonatana, Konrada, Lechosława, Leona, 
Leonarda, Lesława, Michała, Sylwestra

Męczennicy to najczęściej specja-
liści w użalaniu się nad samym sobą, 
a ich skargi mają jeden cel: wywołać 
współczucie innych. 

Karen Zimsen, 
Dlaczego tak trudno być razem? 

Mów za tych, którzy nie mają głosu... 
Terry Pratchett. 

Wolni Ciutludzie
Cały ten widzialny świat jest jeno 

niedostrzegalną drobiną na rozległym 
łonie natury. Żadna idea nie zdoła się 
do tego zbliżyć. Darmo byśmy pię-
trzyli nasze pojęcia poza wszelkie 
dające się pomyśleć przestrzenie; ro-
dzimy jeno atomy w stosunku do rze-
czywistości rzeczy. 

Blaise Pascal, 
Myśli

Na świętą Elżbietę (19 listopada) 
bywa śnieg nad piętę.

Jaka pogoda na dzień Ofiarowania 
(21 listopada) taka cała zima.

Dwudziesty pierwszy listopada pogo-
dę zimy zapowiada.

Kiedy na Cecylię grzmi (22 listopa-
da), rolnik o dobrym roku śni.

Kwitną drzewa w listopadzie zima aż 
do maja będzie.

Wilia do Katarzyny (24 listopada) 
wróży, jaka w lutym pogoda służy.

Dzień Katarzyny (25 listopada) jaki, 
cały grudzień taki.

Jak się Katarzyna głosi (25 listopada), 
tak się Nowy Rok nosi.

Katarzyna (25 listopada) zmienna 
dziewczyna, gdy jej ciepło, mróz do Go-
dów trzyma.

Gdy na Katarzynę od południa ryk-
nie, wielki ci z tego urodzaj wyniknie.

Na Katarzynę szykuj dobrą pierzynę.
Kwitną drzewa w listopadzie, zima aż 

do maja będzie.

mięsa z rosołu, 1 cebula, 3 łyżki oleju, 4 
łyżki gęstej śmietany, sól, pieprz, łyżka 
posiekanej natki pietruszki, łyżka posie-
kanego koperku
Sos: 1 jako, 4 łyżki śmietany 22 %, sól, 
pieprz

Najpierw przygotowujemy farsz. 
Siekamy drobno cebulę i szklimy ja na 
ogniu. Mięso przepuszczamy przez ma-
szynkę i dodajemy do niego zeszkloną 
cebulę. Masę mieszamy ze śmietaną i 
zieleniną. Przyprawiamy do smaku.

Jeśli farsz jest za gęsty dodajemy 
odrobinę bulionu. 

Teraz przygotowujemy ciasto. Mie-
szamy mąkę z solą. Dodajemy posiekaną 
margarynę i lekko ubite jajko i zagniata-
my. Zawijamy ciasto w folię i wkładamy 
na pół godziny do lodówki. 

Foremkę wykładamy pergaminem i 
układamy na nim rozwałkowane ciasto 
tak aby powstał wysoki brzeg. Ciasto 
nakłuwamy widelcem. Na wierzchu roz-
kładamy farsz. 

Roztrzepujemy jajko ze śmietaną. 
Doprawiamy do smaku solą i pieprzem. 
Masą polewamy ciasto i farsz.

Pieczemy około 40 minut w piekar-
niku nagrzanym do 180°C. Podajemy 
zaraz po wyjęciu. 

Pikantna sałatka 
z grzybów

1 kg świeżych małych grzybów, 2 śred-
nie cebule, 4 łyżki oliwy, sok z połowy 
cytryny, łyżka posiekanego szczypiorku, 
łyżka posiekanego koperku, pół łyżki 
kminku, sól, pieprz

Grzyby myjemy i czyścimy. Gotuje-
my w całości z dodatkiem kminku w lek-

ko osolonej wodzie. Odsączamy na sicie, 
a większe grzyby przekrajamy na pół. Po 
ostygną łączymy je z drobną posiekaną 
cebulą i zalewamy sosem zrobionym z 
oliwy i octu, przyprawionym solą i pie-
przem.

Sałatkę odstawiamy na 2 godziny do 
lodówki.

Przed podaniem posypujemy zieleni-
ną.

Babka ucierana
25 dag mąki, 20 dag cukru, 5 jajek, 
15 dag masła roślinnego, 1,5 łyżeczki 
proszku do pieczenia, olejek migdałowy, 
tłuszcz, tarta bułka

Masło ucieramy na pulchną masę, do-
dając kolejne żółtka na zmianę z cukrem. 

Ciągle ucierając dodajemy mąkę i po-
zostałe składniki.

Białka jajek ubijamy na sztywno i 
ostrożnie mieszamy z utartym ciastem. 

Ciasto wkładamy do formy wysmaro-
wanej tłuszczem i wysypanej bułką tartą.

Pieczemy około 40 minut w rozgrza-
nym do 180°C piekarniku. 
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Uczniowie Zespołu Szkół Licealnych i Zawodowych kla-
sy 2tla i 2tlb kształcący się w zawodzie technik logistyk ze 
specjalnością WOJSKOWĄ uczestniczyli w wycieczce do 
Białegostoku. 

Celem wyjazdu było zapoznanie młodzieży z zasadami 
funkcjonowania firm logistycznych. Uczestnicy wyjazdu od-
wiedzili siedzibę PKS Białystok i magazyny firmy spedycyj-
nej „Telmex”. 

Podczas spotkania z pracodawcami przyszli technicy lo-
gistycy dowiedzieli się, jak przebiega proces przewozu ludzi 

Uczniowie ZSLiZ u pracodawców
i towarów oraz na czym polega praca logistyka i spedytora, 
ponadto uczniowie mieli okazję poznać ludzi pracujących 
na tych stanowiskach oraz zapoznać się z ich obowiązkami 
w pracy. 

Na koniec młodzież wstąpiła do galerii „Alfa”, gdzie w 
kinie Helios mogli obejrzeć ciekawe filmy m.in. „Udający 
gliniarzy” i „Miasto 44”. Wszyscy byli bardzo zadowole-
nia z wyjazdu i mile spędzonego czasu.

Agata Jurewicz

Miłośnicy koni i jazdy konnej w Olecku zorganizowali 8 
listopada na Ranczu Arabians w Możnych Hubertus, którego 
tradycją jest gonitwa na koniach za „lisem”. 

Zabawa była wspaniała, ale trzeba przyznać, że gonitwa 
za ,,lisem” wymaga jeszcze większych umiejętności jeź-
dzieckich niż sama jazda na koniu w terenie . 

Niestety nie udało mi się dogonić uciekającego ,,lisa”, za 
którego się przebrała na koniu Aśka Mackiewicz, ale jestem 
zadowolony bo udało się złapać ,,kitę lisa” mojej żonie Aga-
cie Gałaszewskiej. 

W drugiej gonitwie udało złapać ,,kitę 
lisa” Julii Czarnieckiej. Ta fajna zabawa 
nie była by możliwa bez naszego kolegi 
Wiesława Krzykwy, który można powie-
dzieć jest w Olecku propagatorem jazdy 
konnej czyli spędzania wolnego czasu na 
świeżym powietrzu na łonie przyrody bli-
sko przyrody razem z tymi pięknymi zwie-
rzętami końmi. To jest jedna zaleta jazdy 
konnej, ale jest też druga pod wpływem jaz-
dy mięśnie są rozluźnione, napięcie ginie i 
dlatego ten sport polecam. 

Wiem, że jest trudno się przełamać, bo 
jest to nowe i wydaje się niebezpieczne, ale 
warto spróbować, bo korzyści z jazdy są 
duże. 

Po gonitwie było ognisko i rozmowy. 
Mogę powiedzieć, że impreza pod nazwą  
Hubertus w Olecku była udana. 

Cieszy nas coraz większa ilość młodzie-
ży i dzieci z Olecka ,które chcą spróbować 

Hubertus jazdy konnej, ale też uczą się zajmowania koniem, osio-
dłania jego i są bardzo zadowoleni z kontaktu z końmi i z 
przyrodą. 

Wiem, że wszystkich nie zachęcimy, ale może ta część 
młodzieży, która już jest u Wieśka Krzykwy na ranczo nie 
pójdzie na ścieżkę wokół jeziora , by pić alkohol. Ma swoja 
pasję, swoje zainteresowanie, którymi żyje. 

Cieszy mnie, że spotkałem na ranczo uczniów Zespołu 
Szkół Licealnych i Zawodowych z Olecka. 

Jestem katechetą tej szkoły i dlatego jestem ich obec-
nością bardzo zadowolony. Zapraszamy za rok i nie tylko. 

Darek Gałaszewski
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Szachy, sukcesy olecczan
W Ełku odbył się kolejny turniej szachowy z cyklu „Szachy w Oratorium 

2014”. 
W zawodach uczestniczyło pięciu reprezentantów Czarnych Olecko: z gru-

py zaawansowanej i średniozaawansowanej: Konrad Konewko, Piotr Ko-
pycki i Łukasz Bartnicki, a z grupy początkującej: Igor Kolczyński i Rafał 
Bartnicki. Tempo gry ustalono na 15 minut na zawodnika, a dystans gry na 7 
rund. 

Najlepiej wypadł Konrad, który zdobył 6,5 pkt z 7 partii i zajął pierwsze 
miejsce w turnieju. Po 4 punkty zdobyli Igor oraz Piotrek i zajęli odpowied-
nio: 8. i 9. miejsce. Na 11. miejscu zakończył rywalizację Rafał (3,5 pkt), a na 
14. miejscu Łukasz (3 pkt). 

W zawodach uczestniczyło 21 zawodników. W klasyfikacji juniorów pierw-
sze trzy miejsca przypadły odpowiednio: Konradowi, Igorowi oraz Piotrko-
wi. Na 5. miejscu sklasyfikowany został Rafał, a na 8. Łukasz. Natomiast w 
klasyfikacji juniorów do lat 12 pierwsze miejsce zajął Igor, a drugie Rafał.

Krzysztof Konewko Sekcja szachowa MLKS Czarni Olecko

PIELGRZYMKA MATURZYSTÓW
Uczniowie klas maturalnych Zespołu Szkół Licealnych i 

Zawodowych w Olecku wyruszyli na pielgrzymkę do Często-
chowy. 

Pierwszym punktem programu był Kraków i oczywiście 
wraz z przewodnikiem zwiedzanie Wawelu. Następnie zwie-
dzaliśmy Stare Miasto. Pani przewodnik zaprowadziła nas 
do Kościoła na Skałce, gdzie na polecenie Króla Bolesława 
Śmiałego został zamordowany Biskup Stanisław. Później  
udaliśmy się do Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Łagiew-
nikach. 

Na nocleg pojechaliśmy do schroniska dla młodzieży Mu-
rań w Zakopanem, tam mieliśmy możliwość spotkać się ze 
skoczkiem narciarskim Klimkiem Murańką, od którego otrzy-
maliśmy autografy. 

Kolejny dzień spędziliśmy na szlaku górskim, od Łysej 
Polany, mijając wodospad Siklawa, poprzez dolinę Pięciu 
Stawów Polskich do Morskiego Oka. Dla niektórych uczest-
ników wyprawa w góry stanowiła „wyczyn życia”. Wieczo-
rem uczestniczyliśmy we Mszy Świętej w Sanktuarium MB 
Fatimskiej na Krzeptówkach. 

Ostatniego dnia z żalem opuściliśmy Zakopane i udali-
śmy się do Częstochowy zajeżdżając po drodze do Wadowic 
- rodzinnego miasta Jana Pawła II. W Częstochowie skorzy-
staliśmy z sakramentu spowiedzi, wysłuchaliśmy wspaniałe-
go koncertu ewangelizacyjnego, zespołu Effata z Wyższego 
Seminarium Duchownego w Ełku. 

Ogromne wrażenie wzbudziła w nas Droga Krzyżowa 
z lampionami na wałach jasnogórskich. Najważniejszym 
punktem programu była Msza Święta pod przewodnictwem 
ks. bpa Jerzego Mazura, biskupa ełckiego, który modlił się 
o pozytywne zdanie naszych matur i rozeznanie naszego po-
wołania. W homilii ujęły nas słowa pasterza o tym, że to 
my młodzi ludzie mamy nieść Chrystusa do naszych szkół 
i rodzin. Po północy wyruszyliśmy w drogę powrotną do 
Olecka.

Program trzydniowej pielgrzymki był bardzo napięty. 
Ciągle byliśmy w ruchu – setki przejechanych kilometrów, 
dziesiątki kilometrów pokonanych pieszo – ale pomimo 
wielkiego zmęczenia, dziękujemy Bogu za ten wspaniały, 
naprawdę dobrze spędzony czas, o którym zapamiętamy na 
długie lata.

mim

Bezpłatna infolinia 
Zbliżający się okres zimowy jest niezwy-

kle ciężkim czasem, ze względu na wyjątko-
wo niekorzystne warunki pogodowe, dlatego 
też wiele osób, w tym w szczególności star-
szych, bezdomnych i niepełnosprawnych, 
może przeżywać trudne chwile. 

W związku z tym, aby zapewnić wszyst-
kim potrzebującym możliwość szybkiego 
dostępu do informacji na temat miejsc nocle-
gowych, jadłodajni oraz punktów udzielania 
pomocy rzeczowej, finansowej, prawnej i me-
dycznej dla osób bezdomnych na terenie ca-
łego województwa warmińsko – mazurskie-
go od listopada 2014 r. do 31 marca 2015 r. 
funkcjonować będzie bezpłatna, całodobowa 
infolinia pod nr tel. 800 165 320.

Halina Kasicka www.powiat.olecko.pl 
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Mam talent

Deszcz padał sobotniego popołudnia i to w brzydkim 
stylu. Bo po pierwsze, to już nie powinien o tej porze padać 
deszcz, tylko śnieg, a po drugie padał i jeszcze wiało. Deszcz 
do spółki z wiatrem, to już wielka przesada.

Wszyscy snuli się po domu tej soboty jakby szukając 
wczorajszego dnia. Mama narzekała na ból głowy i nazywała 
to nie wiedzieć czemu „globusem”, babci wzmogły się bóle 
reumatyczne, a tata od samego rana sprzątał samochód. 

Tylko dziadek nie poddał się tej pogodzie i jesiennej sza-
rości. Jak zwykle czyścił to swoje starocia i podśpiewywał 
pod wąsem ułańskie piosenki. Tylko on zauważył niewyraźną 
minę Stasia i to, że od dobrego kwadransa błąka się po domu 
szukając czegoś. Kiedy okazało się, że chodzi o narzędzia, 
których dziadek zawsze używa przy wszelkich naprawach. 
Dziadek wyjaśnił, że wszelkie narzędzia są przecież od za-
wsze w garażu.

- No tak – trochę zdziwiony, a trochę speszony tą wpadką 
odparł wnuczek i zaczął ubierać się, by właśnie tam się udać.

- A po co ci one? – dziadek nie mógł się nadziwić, bo 
zawsze, kiedy namawiał go do wspólnego majsterkowania, 
Olek wykręcał się lekcjami.

- Szukam swego talentu – powiedział poważnie.
Dziadek oczywiście nie protestował, choć wiedział, że 

młotek, śrubokręt i inne narzędzia nie są przyszłością jego 
wnuka.

Po niespełna dwóch kwadransach  Staś wrócił i miał zbity 
palec, choć nie chciał do tego się przyznać. Dziadek zauważył 
nietęgą minę chłopca i wiedział, że trzeba coś z tym zrobić.

- Nie martw się, – zaczął trochę niezdarnie. – Poszukamy 
we dwóch twego talentu.

Staś jakby tylko czekał na te słowa.
- Łatwo ci mówić, dziadku, bo ty masz swoje starocia i 

w ogóle potrafisz wszystko robić: i naprawić zegarek, samo-
chód, wymienić cieknący kran i w ogóle wszystko, a ja nic. 
Wszyscy mają jakieś talenty, tylko nie ja! – wykrzyczał  Staś.

Dziadek wiedział, że to poważna sprawa i trzeba natych-

miast ratować wnuka, bo inaczej jeszcze i on dołączy do 
mamy z globusem, babci z reumatyzmem i taty, który nie 
może sobie znaleźć miejsca. 

Zaproponował partyjkę scrable. 
I nie pomylił się. Olek uwielbiał tę grę, bo nieraz wy-

grywał, choć nie był pewien, czy dziadek nie daje mu 
forów. Po kwadransie dziadek wiedział, że szkole został 
ogłoszony konkurs podobny do tego z telewizji. Każdy 
może wystąpić i pokazać, co potrafi.

- I Krzysiek bierze udział, i Kuba i wszyscy chłopcy – 
mówił już spokojniej Staś. – Tylko ja nie wystąpię, bo nie 
mam żadnego talentu. A śpiewać nie będę.

Oj, oj, trzeba natychmiast ratować wnuka – pomyślał 
dziadek i zaczął opowiadać o swojej dalekiej kuzynce Mar-
cie, która nie umiała gotować i strasznie się tym przejęła, 
kiedy wychodziła za mąż.

- I powiem ci w sekrecie – dziadek ściszył głos, jakby 
to był największy sekret – do tej pory nie umie i wszyscy 
się dziwią, jak wychowała pięcioro zdrowych dzieciaków.

Potem opowiedział o swoim bracie, Franciszku, który 
uparł się, że wybuduje sam dom i pewnego dnia jedna ze 
ścian, którą postawił, runęła. Dom dokończył majster, a 
Franek już nigdy nie wziął kielni do rąk. 

- A twój tata – dziadek znowu mówił cicho, by nikt go 
nie usłyszał – długo nie mógł nauczyć się jeździć na rowe-
rze, ale lepiej go o to nie pytaj, bo domyśli się, kto zdradził 
tę tajemnicę – i dziadek puści oko, co wcale nie ucieszyło 
Stasia.

- To znaczy, że i ja nie mam żadnego talentu! – Staś był 
zmartwiony na dobre.

- Nieprawda! – zaprotestował dziadek. – To tylko zna-
czy, że musimy szukać dalej i czasami trwa to dłużej niż 
byśmy chcieli, czasami talent ujawnia się przez przypadek. 

- Ale szkolny konkurs jest za miesiąc. Nie mogę czekać 
na przypadek – Staś był załamany.

- Nic nie szkodzi – dziadek spokojnie układał kolejne 
słowo z kostek. – Kolejny będzie za rok, za dwa. I nie ko-
niecznie musisz brać w nim udział. Ja nie brałem i żyję 
i zobacz jakiego mam fajnego wnuka. Grajmy! Życie nie 
składa się tylko z konkursów.

Marusia 


