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

ul. Targowa 4, tel. 87-520-41-89 K02901www.mezomorf.pl
SIŁOWNIA  TRENER PERSONALNY ODŻYWKI

OLECKO, UL. TARGOWA 10
V02201

Jeszcze czas
na prenumeratę

 „Tygodnika Oleckiego”
Koszt jednego 

egzemplarza tylko 1,62 zł 
z dostawą do domu 

lub biura zamawiającego

Weronika Koloszewska

Dzień Babci
Dla Ciebie Babciu kochana
Składam życzenia z samego rana
I kwiaty najpiękniejsze na świecie
Z moim sercem w bukiecie
 Życzenia płyną z serduszka mego
 Szczerze Ci życzę zdrowia dobrego
 Radości w życiu i pomyślności
 Dal Ciebie Babciu życzę miłości
Żebyś była zawsze uśmiechnięta
Niczym niezmartwiona i przejęta
Żeby spokojnie Tobie dnie mijały
I zmarszczki nie powstawały
 Moich słów życzliwości tysiące
 Niech Tobie serce ogrzeją jak słonce
 Słów tyle ile gwiazd na niebie
 Najważniejsze z nich. Babciu Kocham Ciebie

Dzień Babci i Dziadka
fotoreportaż Bolesław Słomkowski, s. 12

Z Tańcem przez Świat s. 18

fotoreportaż Bolesław 
Słomkowski

4 tysiące lat 
mennictwa chińskiego

... pod takim tytułem Oleckie Stowarzyszenie Aktywnych 
„Zamek” otwiera 22 stycznia o godzinie 17.00 wystawę 
chińskich mnet. 

Otwarcie oraz wystawa będzie miała miejsce w siedzi-
bie Stowarzyszenia przy placu Zamkowym 2.

Szczęśliwy człek, co go cudze szkoły 
uczą rozumu.

Wacław Potocki
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GRÜNLAND
Centrum Roślin Ozdobnych

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

Archiwum „Tygodnika oleckiego” znajdziesz

MSZE I NABOŻEŃSTWA
Parafia pw. Krzyża Świętego, 

ul. Zamkowa
Msze Święte:

Dni powszednie: 7.30; 18.00
Niedziele i święta: 8.00; 10.00; 12.00 dla dzieci; 17.00
Koronka do Miłosierdzia Bożego – codziennie o godz. 
15.00 w kaplicy Krzyża

Parafia pw. Najświętszej Maryi Panny 
Królowej Polski, 
Plac Wolności

Dni powszednie: 6.30; 7.00; 18.00
Uroczystości i święta: 6.30; 10.00; 16.00 dla dzieci; 18.00 
Niedziela: 7.00; 8.30; 10.00; 11.30 dla dzieci; 13.00 dla 
młodzieży; 18.00

Parafia pw. Świętej Rodziny, 
Osiedle Siejnik I

Dni powszednie: 18.00
Niedziele i święta: 8.30; 11.00; 18.00

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Henryka 
Sienkiewicza w Olecku 

Uczniowski Klub Sportowy ”TROPS”
zaprasza na 

X Jubileuszowy
Zimowy Turniej Piłki Nożnej Chłopców 

na Śniegu o puchar 
Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1

im. Henryka Sienkiewicza 

 Turniej odbędzie się 23 stycznia 2015 roku o 9.30 
na boisku „Orlik 2012”. Zbiórka drużyn o 9.15.

Nagrody : 
I miejsce – puchar Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 im. 
H. Sienkiewicza w Olecku
II  miejsce – puchar „KRAM”-u Przedsiębiorstwo Wielo-
branżowe Krzysztof Suchocki 
III miejsce – puchar Dyrektora MOSiR-u w Olecku
IV miejsce – puchar Prezesa UKS „TROPS” przy Szkole 
Podstawowej nr 1 w Olecku

Zostaną również przyznane nagrody w kategoriach:
- najlepszy bramkarz,
- najlepszy zawodnik,

-„król strzelców” turnieju
ufundowane przez Sklepik Uczniowski „Szarotka”.

Z pozdrowieniem sportowym
nauczyciele wychowania fizycznego SP nr 1
Danuta Kisielewska, Krzysztof Dawidziuk, 

Kamil Szarnecki, Krzysztof Zaniewski

Turniej szachowy w SP 3
Szkoła Podstawowa nr 3 im. Jana Pawła II i sekcja 

szachowa MLKS Czarni Olecko zapraszają uczniów szkół 
podstawowych  do wzięcia udziału w XVIII Otwartych 
Szachowych Mistrzostwach Szkoły Podstawowej nr 3. 

Zawody odbędą się 24 stycznia w SP nr 3. 
System rozgrywek: Turnieje open oddzielnie w katego-

rii chłopców oraz dziewcząt rozgrywane system szwajcar-
skim na dystansie VII rund, tempo gry 15 minut na zawod-
nika, kojarzenie komputerowe. 

W przypadku małej liczby uczestników turniej zostanie 
rozegrany systemem każdy z każdym lub każdy z każdym 
mecz i rewanż. 

Zgłoszenia na adres: krzysztofszachy@wp.pl lub przed 
turniejem. Rozpoczęcie zawodów o godz. 9:20, zakończe-
nie ok. godz. 14:00.

Krzysztof Konewko

Program s. 6
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OLECKI TERMINARZ
WYSTAWY STAŁE

• Wystawa znaczków „Jan Paweł II”, Galeria Prawdziwej 
Sztuki im. A. Legusa, ROK „MG”

• Fashion & Beauty wystawa fotografii, Galeria Hol, ROK 
„MG”

• Ekspozycja stała - wystawa w Oleckim Stowarzyszeniu 
Aktywnych „Zamek”

• Ekspozycja stała - Olecka Izba Historyczna, plac Wolności 22
• Portret/autoPortret, wystawa fotografii, Galerii Fotografii 

„Klatka”, ROK MG

KRONIKA PO¯ARNICZA 

Zapraszamy od 600 do 2100

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

NAJTANIEJ W MIEŚCIE

ON .............................4,59 zł
ON arctic ..................4,79 zł
Pb 95 ........................4,59 zł
PB 98 ........................4.74 zł
LPG ...........................2,19 zł
Olej opałowy ..............2,75 zł (powyżej 1000 litrów)
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sponsorujemy „Czarnych”, 
bilet 5 gr taniej na litrze

www.paliwa-kozlowski.pl

AUTOMYJNIA

21 stycznia (środa)
apteka dyżurna Kolejowa 15
wydanie „Tygodnika Oleckiego”
11.00 - 12.00 - gimnastyka w wodzie (Dzień Babci i Dziadka 
na hali Lega)
17.30 - 18.30 zajęcia na scianie wspinaczkowej (Dzień Bab-
ci i Dziadka na hali Lega)
22 stycznia (czwartek)
apteka dyżurna Zielona 37
11.00 - 13.00 - gry i zabawy sportowe  (Dzień Babci i Dziad-
ka na hali Lega)
16.00 - Spotkanie z Danutą Bomber z cyklu „Poeci są wśród 
nas, biblioteka miejska, ul. Kopernika
17.00 - 4 tysiące lat mennictwa chińskiego, otwarcie wy-
stawy numizmatycznej, izba historyczna przy SA „Zamek”, 
plac Zamkowy 2
23 stycznia (piątek)
apteka dyżurna plac Wolności 7B
9.30 - X Jubileuszowy Zimowy Turniej Piłki Nożnej Chłop-
ców na Śniegu o puchar Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 
1 im. Henryka Sienkiewicza, boisko Orlik, aleja Zwycięstwa
16.00 - Bajkolandia, biblioteka miejska, ul. Kopernika
17.00 - Paddington, film, kino Mazur
19.00 - Wkręceni 2, film, kino Mazur
24 stycznia (sobota) 
apteka dyżurna 11 Listopada 9
9.20 - 14.00 - XVIII Otwarte Szachowe Mistrzostwa Szkoły 
Podstawowej nr 3, ul. Kolejowa
17.00 - Paddington, film, kino Mazur
19.00 - Wkręceni 2, film, kino Mazur
25 stycznia (niedziela)
apteka dyżurna Składowa 6
17.00 - Paddington, film, kino Mazur
19.00 - Wkręceni 2, film, kino Mazur
26 stycznia (poniedziałek)
apteka dyżurna plac Wolności 25
8.00 - 16.00 - Zimowisko MOSiR
10.00 – „Paddington” 2D, film, kino Mazur
12:00 – „Skubani” 3D, film, kino Mazur
27 stycznia (wtorek)
apteka dyżurna Zielona 35
8.00 - 16.00 - Zimowisko MOSiR
28 stycznia (środa)
wydanie „Tygodnika Oleckiego”
apteka dyżurna Składowa 6
8.00 - 16.00 - Zimowisko MOSiR
10.00 - 15.00 - czynny punkt rekrutacyjny dla opiekunów w 
Niemczech i Anglii, szczegóły reklama wewnątrz nr
10:00 – „Gang Wiewióra” 3D, film, kino Mazur
12:00 – „Pszczółka Maja” 2D, film, kino Mazur
29 stycznia (czwartek)
apteka dyżurna Kolejowa 15
8.00 - 16.00 - Zimowisko MOSiR
19.00 - Sen o Warszawie, film o Czesławie Niemienie z cy-
klu KADR, kino Mazur
30 stycznia (piątek)
apteka dyżurna Zielona 37
8.00 - 16.00 - Zimowisko MOSiR
15.30 - Królowa Śniegu 2 (3D), film, kino Mazur
16.00 - Bajkolandia, biblioteka miejska, ul. Kopernika
17.00 - Noc w muzeum: Tajemnica grobowca(2D), film, 

na stronie internetowej www.olecko.info (w pliku *.pdf)
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9 stycznia od 18.26 jeden zastęp JRG PSP 
wypompowywał wodę z zalanego budynku 
mieszkalnego w Imionkach. 

11 stycznia od 8.14 jeden zastęp OSP Wieliczki wypom-
powywał wodę z zalanej piwnicy budynku mieszkalnego w 
Wilkasach. 

11 stycznia od 8.28 jeden zastęp OSP Borawskie usuwał w 
Borawskich Małych drzewa powalone na drogę.

11 stycznia od 8.34 jeden zastęp OSP Mazury usuwał w 
Leśnym Zakątku drzewa powalone na drogę.

11 stycznia od 9.43 jeden zastęp OSP Świętajno usuwał w 
Połomie drzewa powalone na drogę.

11 stycznia od 21.07 jeden zastęp JRG PSP gasił przy uli-
cy Kasprowicza pożar śmieci w śmietniku kontenerowym.

11 stycznia od 21.12 jeden zastęp OSP Świętajno usuwał 
w Połomie drzewa powalone na drogę.

12 stycznia od 14.41 dwa zastępy JRG PSP usuwały w 
Rosochackich skutki kolizji drogowej. Zderzenie dwóch sa-
mochodów osobowych.

13 stycznia od 11.25 trzy zastępy JRG PSP gasiły przy 
ulicy Leśnej pożar opału w piwnicy budynku mieszkalnego.

Informacji udzielił aspirant sztabowy Mariusz Domin
13 stycznia od 14.44 jeden zastęp JRG PSP wypompowy-

wał przy ulicy Targowej wodę z zalanego placu zabaw.
14 stycznia od 8.40 jeden zastęp OSP Kowale Oleckie wy-

pompowywał w Dorszach wodę z zalanej posesji i piwnicy. 
14 stycznia od 10.00 1 zastęp JRG PSP oraz 5 zastepów 

OSP brało udział w okolicach zatyk w poszukiwaniu zaginio-
nego mężczyzny. 

14 stycznia 16.58 jeden zastęp OSP Świętajno usuwał w 
Jurkowie drzewa powalone na drogę.

14 stycznia 21.05 jeden zastęp JRG PSP usuwał w Se-
drankach skutki kolizji drogowej. Samochód osobowy citroen 
wjechal w barierę.

15 stycznia 10.55 trzy zastępy JRG PSP zabezpieczłay w 
Jaskach miejsce wypadku drogowego i usuwały jego skutki.

informacji udzieliła młodsza ogniomistrz 
Katarzyna Jeglińska

V
02

40
1



Tygodnik olecki 3/886 - r. 2015
4 to@borawski.pl

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:
• Marek Ejsmont 

• Ryszarda Marciniak
• Agata Wołkońska (Szymany)
• Jan Zawadzki (Niepołomice)

• Maciej Zimorowicz
• Jan Żarnowski

Upominki ufundowali:
  √ „BiS” Studio Reklamy, ul. Kamienna 1A  
  √ TERNET, pl. Wolności 26
 √ Księgarnia Zofii Siemaszko, plac Wolności 26
 √ 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 wiecz-

ne, długopisy, akcesoria szkolne, modele do sklejania, 
magnesy, 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

Karta parkingowa
Od 1 lipca 2014 roku organem wydającym kartę parkin-

gową niepełnosprawnym mieszkańcom Powiatu Oleckiego 
jest Przewodniczący Powiatowego Zespołu Ds. Orzekania o 
Niepełnosprawności w Ełku, ul. Kilińskiego 36.

Karty parkingowe wydane do 30 czerwca 2014 r. przez 
Starostę Oleckiego zachowują ważność do dnia określonego 
jako data ważności karty, jednak nie dłużej niż do 30 czerw-
ca 2015 r. Oznacza to, że wszystkie karty parkingowe wyda-
ne do dnia 30 czerwca 2014 r. , utracą z dniem 1 lipca 2015 
r. swoją ważność. 

Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr tel. 87 
621 64 85.              Halina Kasicka

Ferie z kinem „Mazur”
26 stycznia 2015 r. (poniedziałek)

10.00 – „Paddington” 2D, bajka, sala kina (bilet: 12 zł)
12:00 – „Skubani” 3D, bajka, sala kina (10 zł) – zakup 
okularów 3D na własność 4 zł 

28 stycznia 2015 r. (środa)
10:00 – „Gang Wiewióra” 3D, bajka, sala kina (bilet: 10 
zł) – zakup okularów 3D na własność 4 zł 
12:00 – „Pszczółka Maja” 2D, bajka, sala kina (bilet: 5 zł)

2 lutego 2015 r. (poniedziałek)
10.00 – „Listonosz Pat i wielki świat” 2D, bajka, sala kina 
(bilet: 5 zł,)
12:00 – „Rodzinka nie z tej Ziemi” 2D, bajka, sala kina 
(bilet: 5 zł,)

Potrącenie rowerzystki
Policjanci wyjaśniają okoliczności zdarzenia drogowe-

go. Kierujący bmw na prostym odcinku drogi nie zachował 
bezpiecznej odległości od poprzedzającego go roweru i po-
trącił rowerzystkę. 

We wtorek 13 stycznia po godzinie 18:00 oficer dyżurny 
oleckiej komendy otrzymał zgłoszenie o zdarzeniu drogo-
wym, do którego doszło w miejscowości Stożne. Natych-
miast na miejsce skierowano policjantów ruchu drogowego. 

Funkcjonariusze wstępnie ustalili, że kierujący samocho-
dem osobowym marki BMW 48-letni Antoni W. na prostym 
odcinku drogi nie zachował bezpiecznej odległości od po-
przedzającego go roweru. Wyprzedzając prawym zewnętrz-
nym lusterkiem pojazdu uderzył jadącą rowerem w tym 
samym kierunku rowerzystkę. Kobieta w wyniku zdarzenia 
doznała stłuczenia głowy i została przetransportowana do 
szpitala w Ełku. 

Zarówno rowerzystka jak i kierujący bmw byli trzeźwi.  
rzeczniczka prasowa KPP sierż. szt. Justyna Sznel

SUKCES UCZENNICY SM
Od 13 do 15 stycznia w Zespole Szkół Muzycznych 

im. Oskara Kolberga w Radomiu odbyły się Ogólnopolskie 
Przesłuchania Centrum Edukacji Artystycznej Szkół Mu-
zycznych I stopnia. 

W etapie ogólnopolskim wystąpiło 94 uczestników z 
największych ośrodków muzycznych z całej Polski. 

W zmaganiach konkursowych wystąpili najlepsi z naj-
lepszych, wśród których znalazły się dwie klarnecistki z 
oleckiej szkoły: Weronika Sadowska i Anna Skindzier, 
obie przygotowane przez Weronikę Kordowską. Anna 
Skindzier otrzymała wyróżnienie. Uczennicom akompanio-
wał Michał Makarewicz. 

Serdecznie gratulujemy Ani, Weronice oraz Weronice 
Kordowskiej – życzymy kolejnych sukcesów.

W.B
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W poniedziałek wieczorem olecki 
Rynek wyglądał przepięknie i niena-
turalnie bajkowo. Szadź przyprószyła 
drzewa. Przycięte w kulki krzewy wy-
glądały tak jakby ktoś zaczął budować 
śniegowego bałwana i go nie dokoń-
czył umieszczając kulę na wbitym w 
ziemie kiju. Gałęzie drzew układały 
się wokół światła lamp jak żywe świe-
cące i iskrzące stwory. Cały Rynek 
był mglisty ale rozświetlony poświatą 

płynącą z latarń. 
Nad nim, w górze świeciły też gwiazdy. Ale tylko te najja-

śniejsze zdołały się przebić przez feerię miejskich lamp.
Żyjemy w pięknym mieście, gdzie sama przyroda czasami 

dodaje jakiś bliczek do tej pocztówki. Gdy się tak nad tym 
zastanowić, to ten, kto wybrał to miejsce na budowę miasta 
musiał mieć niebywałą wyobraźnię przestrzenną. Teraz nad 
lasem można przelecieć samolotem i zobaczyć, gdzie jest naj-
dogodniejsze miejsce na budowę bazy, obozu czy ustawienia 
namiotów. Wtedy, czyli w połowie XVI wieku trzeba było nie 
lada odwagi, by stanąwszy wśród stuletnich sosen nieprzeby-
tej puszczy powiedzieć: „Tutaj będę budował. Tutaj będzie 
miasto!”

Tak to wtedy bywało. 
Teraz w tym miejscu żyjemy. 
Dalej są wśród nas ludzie, którzy mają wyobraźnię. Któ-

rzy chcą zmieniać świat. Budować, inwestować, rozwijać. 
Ludzie czynu. Nie potrafią zamknąć się w ciasnych ale jakże 
miłych ramach wygody i zmieniają świat wokół. Dostrzegają 
wyobraźnią rzeczy, których inni nie widzą i nie zobaczą. Zmu-
szają rzeczywistość, jeśliby miała duszę, do zastanowienia się 
nad sobą... i zmuszają ją do działania. 

Dzięki takiemu patrzeniu miasto nasze rozwija się, pięk-
nieje i wygląda coraz lepiej. Na pustych zrytych kołami par-
kujących samochodów placach powstają nowe domy, zielo-
ne trawniki. Czasami też z prawdziwego zdarzenia miejsca 

do parkowania. Nagle (!) wyrastają drzewa. To wtedy, gdy 
budowniczym nie zabraknie wyobraźni... ale im nigdy wy-
obraźni nie zabraknie. 

Gorzej jest z infrastrukturą, tą zależną od administracji. 
Na przykład: przy ulicy Wąskiej powstało przedszkole. 

To dawny budynek oleckiego Hufca Związku Harcerstwa 
Polskiego, która to organizacja błąka się teraz po oleckich 
szkołach. Do przedszkola rodzice przywożą dzieci przeważ-
nie samochodami, a parkingu nie ma. Parkują samochody i 
biegną z pociechą przez ulicę. Administracji samorządowej  
to nie przeszkadza. A przecież z dochodów przedszkola są 
albo kiedyś będą płacone podatki. Przedszkole daje miejsca 
pracy. Wiele różnych korzyści, które daje jego istnienie moż-
na przytoczyć. 

Najważniejsze jest jednak bezpieczeństwo. Pieszy nie 
ma szans w zderzeniu z samochodem. Nawet najmniejszym. 

Pamiętacie Państwo jakie było zamieszanie, gdy ukoń-
czono i otwarto markety obok stacji kolejowej przy alei Woj-
ska Polskiego? Malkontenci mówili, że nie ma bezpiecznego 
przejścia dla pieszych, itp., itd.

Przecież jest bezpieczne przejście łączące chodnik uli-
cy Kolejowej z aleją biegnącą do stacji. Dalej trzeba tylko 
zrobić przejście do sklepów. Tam też powinien znajdować 
się bezpieczny wjazd i wyjazd dla samochodów, a nie ten 
wołający o pomstę do nieba niebezpieczny prosto na aleję 
Wojska Polskiego. Na całym cywilizowanym świecie robi 
się wszystko, aby budować drogi bezpieczne, odporne na wi-
dzimisię piratów drogowych. Zmuszające wręcz takich drani 
do przestrzegania przepisów. 

W latach dziewięćdziesiątych wprowadzono ruch jedno-
kierunkowy na ulicy Nocznickiego. Pamiętam argumenty 
przeciwników. 

Był nawet taki oto kuriozalny, że do sklepu mieli 50 me-
trów, a teraz będą musieli jechać 400. 

Nocznickiego była ulicą jedna z najbardziej niebezpiecz-
nych. Teraz czasmi bywają na niej stłuczki. Ale, gdyby usta-
wić tam radar i zmusić kierowców do przejechania odcinka 
z szybkością jaka jest wykazana na znaku (30 km/h), to i 
prawdopodobnie stłuczek by nie było. 

W każdym bądź razie ruch jednostronny znacznie popra-
wia bezpieczeństwo. 

Nie jesteśmy też dużym miastem. Wystarczy popatrzeć 
na nie z lotu ptaka. Dzięki zdjęciom naszych fotografów 
chociażby Bolesława Słomkowskiego możemy taką wy-
cieczkę bezpiecznie odbyć. Z cmentarza przy Gołdapskiej 
jest rzut beretem do Centrum. Jak wybierzemy się na wy-
cieczkę dawna wąskotorówką z dworca PKP, to po kilku mi-
nutach mamy już Jaśki. Jak na spacer, to nawet z Siejnika 
czy Lesku do centrum wcale nie jest tak daleko. Chodniki 
mamy coraz lepsze. 

Od czasu do czasu, dla poprawienia psychiki i wczucia 
się w sprawy i przemyślenia pieszych, powinniśmy  zosta-
wić samochód i udać się piechotą na zakupy. Serce zacznie 
pracować lepiej, mięśni w nogach zjędrnieją. Same plusy. 
Znajomym, których spotkamy powiemy „Dzień Dobry”, a 
nie tylko machniemy szybko ręką znad kierownicy. Czasami 
nawet pogawędzimy mile chwilę (ładny rym, prawda?). 

Tak, są wśród nas ludzie, którzy nie umieją spocząć na 
laurach. To dzięki nim miasto rozkwita i pięknieje. Dzię-
ki nim mamy więcej pieniędzy w miejskiej kasie, bo płacą 
większe niż normalni zjadacze chleba podatki. Administra-
cja jest po to, aby te podatki należycie zainwestować. Żeby 
tworzyć infrastrukturę miejską przyjazną nam i środowisku. 
Przede wszystkim administracja jest po to by pomagać, a 
broń Boże przeszkadzać.

I pilnujmy tego jak najświętszego Graala i życzmy w 
nowym 2015 roku tym przedsiębiorczym ludziom i nam sa-
mym takiej przyjaznej administracji jak najgoręcej. 

Bogusław Marek Borawski
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Ferie zimowe w ROK „MG” 2015
26 stycznia 2014 r. (poniedziałek)
10.00 – „Paddington” 2D, bajka, sala kina (bilet: 12 zł)
10.00-11.00 – zajęcia plastyczne, grupa klas IV-VI – pra-
cownia plastyczna
10.00-10.45 – zajęcia taneczne, grupa klas I-III – sala bale-
towa
11.00-12.00 – zajęcia plastyczne, grupa klas I-III – pracow-
nia plastyczna
11.00-11.45 – zajęcia taneczne, grupa klas IV-VI i gimna-
zjum – sala baletowa
12:00 – „Skubani” 3D, bajka, sala kina (10 zł) – zakup oku-
larów 3D na własność 4 zł 
12.00-13.00 – zajęcia teatralne, grupa klas I-III – sala AGT
13.00-14.00 – zajęcia teatralne, grupa klas IV-VI i gimna-
zjum – sala AGT
13.00-16.00 – zajęcia muzyczne – pracownia muzyczna

27 stycznia 2015 r. (wtorek)
10.00-11.00 – zajęcia plastyczne, grupa klas IV-VI – pra-
cownia plastyczna
10.00-10.45 – zajęcia taneczne, grupa klas I-III – sala bale-
towa
11.00-12.00 – zajęcia plastyczne, grupa klas I-III – pracow-
nia plastyczna
11.00-11.45 – zajęcia taneczne, grupa klas IV-VI i gimna-
zjum – sala baletowa
12.00-13.00 – zajęcia teatralne, grupa klas I-III – sala AGT
13.00-14.00 – zajęcia teatralne, grupa klas IV-VI i gimna-
zjum – sala AGT
13.00-16.00 – zajęcia muzyczne – pracownia muzyczna

28 stycznia 2015 r. (środa)
10:00 – „Gang Wiewióra” 3D, bajka, sala kina (bilet: 10 zł) 
– zakup okularów 3D na własność 4 zł  
10.00-11.00 – zajęcia plastyczne, grupa klas IV-VI – pra-
cownia plastyczna
10.00-10.45 – zajęcia taneczne, grupa klas I-III – sala bale-
towa
11.00-12.00 – zajęcia plastyczne, grupa klas I-III – pracow-
nia plastyczna
11.00-11.45 – zajęcia taneczne, grupa klas IV-VI i gimna-
zjum – sala baletowa
12.00-13.00 – zajęcia teatralne, grupa klas I-III – sala AGT
12:00 – „Pszczółka Maja” 2D, bajka, sala kina (bilet: 5 zł)
13.00-14.00 – zajęcia teatralne, grupa klas IV-VI i gimna-
zjum – sala AGT 
13.00-16.00 – zajęcia muzyczne – pracownia muzyczna

29 stycznia 2015 r. (czwartek)
10.00-11.00 – zajęcia plastyczne, grupa klas IV-VI – pra-
cownia plastyczna
10.00-10.45 – zajęcia taneczne, grupa klas I-III – sala bale-
towa
11.00-12.00 – zajęcia plastyczne, grupa klas I-III – pracow-
nia plastyczna
11.00-11.45 – zajęcia taneczne, grupa klas IV-VI i gimna-
zjum – sala baletowa
12.00-13.00 – zajęcia teatralne, grupa klas I-III – sala AGT
13.00-14.00 – zajęcia teatralne, grupa klas IV-VI i gimna-
zjum – sala AGT 
13.00-16.00 – zajęcia muzyczne – pracownia muzyczna

30 stycznia 2015 r. (piątek)
10.00-11.00 – zajęcia plastyczne, grupa klas IV-VI – pra-
cownia plastyczna
10.00-10.45 – zajęcia taneczne, grupa klas I-III – sala bale-
towa
11.00-12.00 – zajęcia plastyczne, grupa klas I-III – pracow-
nia plastyczna
11.00-11.45 – zajęcia taneczne, grupa klas IV-VI i gimna-
zjum – sala baletowa
12.00-13.00 – zajęcia teatralne, grupa klas I-III – sala AGT
13.00-14.00 – zajęcia teatralne, grupa klas IV-VI i gimna-

zjum – sala AGT 
13.00-16.00 – zajęcia muzyczne – pracownia muzyczna

2 lutego 2015 r. (poniedziałek)
10.00 – „Listonosz Pat i wielki świat” 2D, bajka, sala kina 
(bilet: 5 zł,)
10.00-11.00 – zajęcia plastyczne, grupa klas IV-VI – pracow-
nia plastyczna
10.00-10.45 – zajęcia taneczne, grupa klas I-III – sala baleto-
wa
11.00-12.00 – zajęcia plastyczne, grupa klas I-III – pracownia 
plastyczna
11.00-11.45 – zajęcia taneczne, grupa klas IV-VI i gimnazjum 
– sala baletowa
12:00 – „Robaczki nie z tej Ziemi” 2D, bajka, sala kina (bilet: 
5 zł,)
12.00-13.00 – zajęcia teatralne, grupa klas I-III – sala AGT
13.00-14.00 – zajęcia teatralne, grupa klas IV-VI i gimnazjum 
– sala AGT
13.00-16.00 – zajęcia muzyczne – pracownia muzyczna

3 lutego 2014 r. (wtorek)
10.00-11.00 – zajęcia plastyczne, grupa klas IV-VI – pracow-
nia plastyczna
10.00-10.45 – zajęcia taneczne, grupa klas I-III – sala baleto-
wa
11.00-12.00 – zajęcia plastyczne, grupa klas I-III – pracownia 
plastyczna
11.00-11.45 – zajęcia taneczne, grupa klas IV-VI i gimnazjum 
– sala baletowa
12.00-13.00 – zajęcia teatralne, grupa klas I-III – sala AGT
13.00-14.00 – zajęcia teatralne, grupa klas IV-VI i gimnazjum 
– sala AGT 
13.00-16.00 – zajęcia muzyczne – pracownia muzyczna

4 lutego 2015 r. (środa)
10.00-11.00 – zajęcia plastyczne, grupa klas IV-VI – pracow-
nia plastyczna
10.00-10.45 – zajęcia taneczne, grupa klas I-III – sala baleto-
wa
13.00-14.00 – zajęcia teatralne, grupa klas IV-VI i gimnazjum 
– sala AGT
11.00-12.00 – zajęcia plastyczne, grupa klas I-III – pracownia 
plastyczna
11.00-11.45 – zajęcia taneczne, grupa klas IV-VI i gimnazjum 
– sala baletowa
12:00 – pokaz iluzji „ABRA KADABRA”, sala kina (wstęp 
10 zł)
12.00-13.00 – zajęcia teatralne, grupa klas I-III – sala AGT
13.00-16.00 – zajęcia muzyczne – pracownia muzyczna

5 lutego 2015 r. (czwartek)
10.00-11.00 – zajęcia plastyczne, grupa klas IV-VI – pracow-
nia plastyczna
10.00-10.45 – zajęcia taneczne, grupa klas I-III – sala baleto-
wa
11.00-12.00 – zajęcia plastyczne, grupa klas I-III – pracownia 
plastyczna
11.00-11.45 – zajęcia taneczne, grupa klas IV-VI i gimnazjum 
– sala baletowa
12:00 – warsztaty iluzji dla dzieci, sala kina 
12.00-13.00 – zajęcia teatralne, grupa klas I-III – sala AGT
13.00-14.00 – zajęcia teatralne, grupa klas IV-VI i gimnazjum 
– sala AGT 
13.00-16.00 – zajęcia muzyczne – pracownia muzyczna

6 lutego 2015 r. (piątek)
12:00 – Wielki Finał- zakończenie ferii zimowych, wręczenie 
nagród, występy uczestników, 
pokaz Magika – sala kina, wstęp bezpłatny

7 lutego 2015 (sobota)
12.00 – „Opowieść Wigilijna” – spektakl w wykonaniu grypy 
teatralnej SNAC, sala ADT (bilet 3 zł). 

LICZBA MIEJSC NA ZAJECIA OGRANICZONA
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OLECKIE CENTRUM
SZKOLENIA KIEROWCÓW

Od stycznia 2014 działa w portalu organizacji pozarządo-
wych ngo.pl nowy serwis - 

obywatelskieinfo.ngo.pl 
Zachęcamy Państwa serdecznie do korzystania z serwi-

su obywatelskieinfo.ngo.pl, w którym oprócz darmowych 
i anonimowych porad on-line dla osób prywatnych oferu-
jemy: 

a. e-poradnik z podstawowymi informacjami prawnymi 
dotyczącymi spraw mieszkaniowych, rodzinnych, zadłu-
żeń, emerytur itd., 

b. bieżące wiadomości związane z działalnością organi-
zacji pomocowych, 

c. informacje o konferencjach, szkoleniach itp., 
d. artykuły o ważnych problemach społecznych, 
e. aktualności prawne. 

Prosimy o pomoc w dotarciu z informacją o serwisie 
do osób z Państwa otoczenia, które potrzebują wsparcia w 
rozwiązywaniu codziennych problemów życiowych. Po-
magamy w sprawach mieszkaniowych, rodzinnych, zadłu-
żeń, zatrudnienia, emerytur, prawa spadkowego, pomocy 
społecznej. Pomagamy bezpłatnie i anonimowo. Wystarczy 
wysłać pytanie przez formularz dostępny na stronie obywa-
telskieinfo.ngo.pl, a zespół doradców z Biur Porad Obywa-
telskich odpowie w ciągu 14 dni. 

Prosimy Państwa również o umieszczanie w miarę moż-
liwości materiałów informacyjno-promocyjnych dotyczą-
cych serwisu obywatelskieinfo.ngo.pl na Państwa stronach 
internetowych: wiadomości o powstaniu serwisu i możliwo-
ści uzyskania darmowej porady on-line i/lub załączonych do 
maila materiałów (załączniki). 

W imieniu Zespołu Informatora Obywatelskiego redak-
torka serwisu obywatelskieinfo.ngo.pl Beata Maria Kwiat-
kowska

2 osoby nie żyją 
– tragiczny wypadek 

w okolicach Sobol
Do wypadku doszło 18 stycznia po godzinie 15:00 w 

okolicach Sobol. Policjanci wstępnie ustalili, że kierujący 
samochodem osobowym marki Audi, na prostym odcinku 
drogi, stracił panowanie nad pojazdem, po czym samochód 
kilkakrotnie obrócił się wokół własnej osi i uderzył jadące-
go prawidłowo w tym samym kierunku motorowerzystę. 
Oba pojazdy wpadły do przydrożnego rowu i uderzyły w 
drzewa. W skutek odniesionych obrażeń zarówno kierują-
cy audi jak i motoroweru ponieśli śmierć na miejscu. 

Jak wynika z zeznań świadków prawdopodobną przy-
czyną zdarzenia była nadmierna prędkość osobowego audi. 
Chwilę przed wypadkiem kierujący samochodem osobo-
wym wyprzedzał na łuku drogi i przed wzniesieniem inny 
pojazd. 

Strażacy, którzy jako pierwsi przyjechali na miejsce 
wypadku stwierdzili brak czynności życiowych u oby-
dwóch kierowców i rozpoczęli resuscytację krążeniowo 
-oddechową. Po przybyciu na miejsce zespołów ratownic-
twa medycznego poszkodowanych przekazano służbom 
medycznym, które kontynuowały resuscytację. Niestety 

nie udało się przywrócić 
czynności życiowych, 
po kilkudziesięciu mi-
nutach lekarz stwierdził 
zgon u obydwóch kie-
rowców.

Podczas oględzin 
pojazdu policjanci zna-
leźli w nim mandat kar-
ny, którym 15 stycznia 
23-letni Mateusz A. zo-
stał ukarany za przekro-
czenie prędkości o 71 km/h (!) na terenie Suwałk. 

Policja pod nadzorem prokuratury będzie wyjaśniać 
szczegółowe okoliczności zdarzenia. 

Droga była całkowicie zablokowana do późnych godzin 
wieczornych. Strażacy oświetlali miejsce akcji na którym 
pracowała grupa operacyjna Policji z Olecka wyjaśniająca 
przyczyny i okoliczności tego tragicznego wypadku. 

W działaniach oprócz policji brali udział strażacy z jed-
nostki w Olecku oraz ochotnicy z Cimoch, Kleszczewa i 
Wieliczek.

Info: rzeczniczka prasowa KPP sierż. szt. Justyna Sznel 
oraz zastępca Komendanta Powiatowego PSP st. kpt. 

Tomasz Jagłowski
fot. archiwum KPP i PSP
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Jurek
Jakoś nie mógł usiedzieć w miejscu. Do świąt jeszcze 

kilka dni, więc na szaleństwa w kuchni za wcześnie, zresztą 
kuchnia to samodzielne królestwo jego żony. On tylko po-
maga. Choinka czeka na tarasie na przyjazd wnuków. Jest 
facetem obowiązkowym i odpowiedzialnym, więc prezenty 
gwiazdkowe już dawno są przygotowane. Coś go kręci. Spo-
gląda za okno. Pogoda fatalna. Ani zima, ani jesień. A jeżeli 
jesień to paskudna. Silny wiatr nagina bezlistne gałązki. 21 
grudnia. Szaro.

- Jureczku, co się tak kręcisz?- spytała żona.- Wiesz Kasiu, 
przyszło mi  do głowy, że może wyskoczyłbym na trochę na je-
ziorko - rzekł cicho z wyraźnym naciskiem na słowo”trochę”.

-Oszalałeś? W taką pogodę, przecież już prawie zima. 
Zmarzniesz, przeziębisz się i na 
święta wylądujesz w łóżku - z troską 
w głosie, jednak bardzo łagodnie od-
powiedziała żona. Ona właśnie taka 
jest. Łagodna.

-No chyba, że złowisz szczupaka 
na wigilijny stół - dodała po chwili.

Nie obiecał szczupaka. Wiedział 
doskonale, że to byłoby niesamowi-
cie trudne do realizacji, jednak już 
po kwadransie był prawie gotowy do 
odjazdu. Gorący termos z herbatą, 
dwie wędki, mocne, szczupakowe, 
pudełko z przynętami, trochę dodat-
kowych ubrań. 

Bardzo lubi późno jesienne wy-
prawy. Trafiają się całkiem spore zę-
bacze, na tyle atrakcyjne, że walka z 
nimi całkowicie rekompensuje trudy 
wyprawy i pogodowe niedogodno-
ści. Jurek ma takie swoje ulubione 
jesienne jezioro, w Puszczy Borec-
kiej, jednak dzisiaj zbyt mało czasu, 
a i łódkę musiałby z sobą zawieść. 
Na Olecku, łódź Jurek ciągle miał na 
wodzie. No może nie łódź, a raczej 
łódkę, albo tak na prawdę, łódeczkę. 
Taka skorupka, jedno osobowa, do-
skonale spisująca się na wiosłach. 

Minęły zaledwie dwa kwadranse od rozmowy z żoną, a 
Jurek już odbija od brzegu.

- Wieje- pomyślał. Spojrzał na przeciwległy brzeg je-
ziora. Zdecydowanie ciszej, przynajmniej z tej odległości. 
Umiejętnie ustawiając wiosłami łódkę dziobem do fali, bocz-
ne ustawienie groziło wywrotką, po pół godzinie Jurek jest 
pod drugim brzegiem. 

-No, rzeczywiście ciszej, ale teraz pod brzegiem, z które-
go przypłynąłem... - cicho zaklął. Zajął się jednak tym, po co 
przyjechał. Na końcu mocnego zestawu z plecionką i prawie 
morskim kołowrotkiem duży wobler, schodzący na ponad 4 
metry. 

Rzuty z wiatrem przypominają skoki Małysza w szczy-
towej formie. Jurek zmienia woblera na dużą gumę, swoją 
ulubioną żabę. Efekt natychmiastowy. Jest szczupak, niestety 
zaledwie 45 cm. Wraca do jeziora. Kolejne zmiany łowiska. 
Wzdłuż brzegów można się trochę ukryć przed wiatrem, z 
czego Jerzy skrzętnie korzysta. Płynąc w stronę szyjki, mija 
druga godzina łowienia i kolejny szczupak. Brat bliźniak po-
przedniego, więc podobnie jak braciszek wraca do jeziora. 
Wieje jakby mniej, nawet słoneczko momentami przyświeca. 
I zaświeciło. Jurek ma na kiju lepszą rybę. Trochę walczy, 
ale niestety tylko trochę. Do łódki wpada trzeci szczupak. 
Mierzenie. Jest pół metra. Wymiar. 

Jurek takie szczupaki najczęściej również wypuszcza, 
ale dzisiaj umawia się z rybą, że jeżeli nie złowi większego, 
niestety swój jesienny atak na woblera szczupak zakończy 
na skwierczącej patelni. Cóż, Kasia czeka. Szczupak jakby 
zrozumiał swoją sytuację i w wielkim wiadrze pełnym prze-
raźliwie zimnej wody, nie wykonuje żadnych niepotrzebnych 

nerwowych ruchów. Czeka. Na większego brata. 
Podczas zamieszania związanego ze złowioną rybą, 

wiatr dryfuje łódeczką prawie aż na taką, znaną wszystkim 
górkę. Kolejne minuty upływają na dryfowaniu połączo-
nym z kolejnym głębokim penetrowaniem okolic górki. 
Jest! Tępe uderzenie połączone z natychmiastowym wyda-
waniem plecionki przez kołowrotek, świadczy o wielkości 
ryby. Porządna. Bardzo porządna. 

Szczupak wyciąga już kilkadziesiąt metrów linki, zu-
pełnie nie przejmując się ani Jurkiem, ani jego łódeczką. W 
odległości 10 metrów przepływa inny wędkarz.

-Masz coś dobrego - raczej stwierdza niż pyta z nie-
ukrywaną zazdrością w głosie. 

Jurek tego nie zauważa. Skupiony jest na walce z pod-
wodnym przeciwnikiem, a jedyne 
co przykuwa jego uwagę, to prze-
ogromny podbierak majaczący na 
łodzi kolegi. O pomocy ani słowa. 
Kolega odpływa. Szczupak rów-
nież, ale na uwięzi. Jurek oczywi-
ście nie ma podbieraka. 

Po 20 minutowej walce, ryba 
jest przy łódce. Ogromna. Jurek  
wie, że szczupak jest bardzo silny 
i nie pozwoli podebrać się ręką. 
Jedyne rozwiązanie , to po prostu 
zmęczyć rybę. Bardzo zmęczyć. 
Łódka jest na środku jeziora. O 
zaczepach nie ma mowy. Sprzęt 
bardzo mocny, a w wielkim pysku  
tkwią wszystkie kotwice woblera. 

- No płyń - sugeruje cętkowa-
nemu drapieżnikowi Jurek. 

Popłynął. W swój ostatni 
rejs... Po pół godzinie znokauto-
wany szczupak jest już w łodzi. 

Ufff. I tylko jego jego młodszy 
i mniejszy braciszek uśmiecha się 
z wiadra. Słowo się rzekło. Jurek 
wypuścił mniejszego. Wiatr uspo-
koił się na tyle, że dopłynięcie do 
brzegu, zajęło zaledwie jedną lek-
cję w szkole. Na brzegu mierze-

nie zdobyczy. 96 cm, do metra ciut ciut. Do auta i do domu. 
- No jak tam? Zmarzłeś? A rybkę masz dla mnie? - spy-

tała Kasia przez okno.
- Mam, choć zobacz - odpowiedział. 
- Ej tam, szczupaka nie widziałam . 
- Choć, choć- nalegał. 
Kasia wyszła przed dom. 
- O jej, ale wielki ! Mój ty bohaterze! - krzyknęła z czu-

łością w głosie żona i mocno go ucałowała. I jeszcze tylko 
ważenie. 7 kilo. Dokładnie. Ładna ryba. I na święta i na 
zakończenie sezonu. Warto było kręcić się od rana.

jah
Ps. Imiona nie zostały zmienione. Wszelkie podobień-

stwo do autentycznego wydarzenia całkowicie zamierzo-
ne.
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Regionalne Centrum Krwio-
dawstwa i Krwiolecznictwa 
oczekuje na honorowych dawców krwi
Pobór krwi od honorowych dawców w 2015 r. odbywał 
się będzie w Zespole Szkół Licealnych i Zawodowych w 
Olecku (budynek internatu, sala konferencyjna) przy ul. 
Gołdapskiej 27, od godz. 8.00 do godz. 11.00  w  poniż-
szych  terminach:
- 5 lutego 2015 r.
- 5 marca 2015 r.
- 2 kwietnia 2015 r.
- 7 maja 2015 r.
- 2 lipca 2015 r.
- 6 sierpnia 2015 r.
- 3 września 2015 r.
- 1 października 2015 r.
- 5 listopada 2015 r.

Halina E. Kasicka 
www.zdrowie.powiat.olecko.pl

Bezpłatna infolinia 
Zbliżający się okres zimowy jest niezwykle ciężkim cza-

sem, ze względu na wyjątkowo niekorzystne warunki pogodo-
we, dlatego też wiele osób, w tym w szczególności starszych, 
bezdomnych i niepełnosprawnych, może przeżywać trudne 
chwile. 

W związku z tym, aby zapewnić wszystkim potrzebują-
cym możliwość szybkiego dostępu do informacji na temat 
miejsc noclegowych, jadłodajni oraz punktów udzielania po-
mocy rzeczowej, finansowej, prawnej i medycznej dla osób 
bezdomnych na terenie całego województwa warmińsko – 
mazurskiego od listopada 2014 r. do 31 marca 2015 r. funk-
cjonować będzie bezpłatna, całodobowa infolinia pod nr tel. 
800 165 320.

Halina Kasicka www.powiat.olecko.pl 

Tajemniczy ogród
.. to tytuł nowego tomiku Teresy Lipińskiej. Ukazał się on 
na początku tego roku nakładem autorki. Wydrukowała go 
suwalska drukarnia Helios.
Tomik zawiera 78 wierszy o różnorodnej tematyce. Autorka 
jak zawsze dziękuje wszystkim sponsorom, którzy przyczy-
nili się do wydania. 
Książkę można kupić w księgarni Zofii Siemaszko przy 
placu Wolności 26. 

Wypadek w Jaśkach
15 stycznia tuż przed 11.00 dosło do wypadku drogowego 

w Jaśkach.
Pracujący na miejscu policjanci wstępnie ustalili, że kie-

rujący osobowym peugeotem, z nieustalonych przyczyn, na 
prostym odcinku drogi zjechał na przeciwległy pas ruchu i 
zderzył się czołowo z prawidłowo jadącym samochodem cię-
żarowym. Kierujący peugeotem został przetransportowany do 
szpitala w Ełku. 

Zderzenie było tak silne, że strażacy musieli wydostać 
kierowcę z zakleszczonego samochodu przy użyciu specjali-
stycznych narzędzi hydraulicznych. Kierujący samochodem 
ciężarowym nie doznał żadnych obrażeń. Przez kilka godzin 
droga wojewódzka nr 655 była całkowicie zamknięta.

Teraz policyjne dochodzeni wyjaśni dokładne okoliczno-
ści zdarzenia. 

info na pods. inf. rzeczniczki prasowej KPP sierż. szt. Ju-
styny Sznel  oraz z-cy Komendanta Powiatowego PSP st. kpt. 
Tomasz Jagłowskiego (fot. arch. PSP)
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Wojska sowieckie na obszar Prus Wschod-
nich wkroczyły w październiku 1944 roku ale 
do końca 1944 roku nie prowadzono żadnych 
działań ofensywnych. 

W listopadzie 1944 roku Naczelne Dowództwo Armii 
Radzieckiej opracowało plan operacji strategicznej. Plan 
przewidywał rozpoczęcie ofensywy w styczniu 1945 roku. 

W lecie 1943 r. w 
mglistą noc doszło do 
zbombardowania obozu 
jenieckiego we wsi Stoż-
ne (obóz Kalkhof).

 Bomby zrzucone z 
rosyjskich samolotów 
spadły na oświetlone czte-
rema reflektorami pole 
w pobliżu szosy Gołdap-
-Stożne-Olecko. 

Rosjanie ponoć byli 
pewni, że zbombardowali 
Olecko. W trakcie nalotu 
zostały zniszczone słupy 
telefoniczne i przerwane 
połączenie między Gołda-
pią, a Oleckiem.

28 lipca 1944 r. z 
związku planowaną letnią ofensywą Armii Czerwonej, za-
rządzona została pierwsza ewakuacja mieszkańców miasta i 
powiatu. Kobiety z dziećmi z Olecka zostały przywiezione 
w okolice Reszla, Pieniężna i Braniewa. Część z nich została 
od razu skierowana do Turyngii i Saksonii. Na miejscu mieli 
pozostać mężczyźni, których można było zatrudnić w pra-
cach polowych. 

Po wakacjach letnich 1944 r. w Olecku zostały zamknię-
te szkoły. Zabudowania szkolne  przekazano do dyspozycji 
wojska.

Kolejna ewakuacja ludności Olecka nastąpiła po 22 paź-
dziernika 1944 roku, tym razem do powiatu mrągowskiego. 
Plan opuszczenia miasta został ustalony za szczegółami. W 
Olecku mieli pozostać tylko urzędnicy obsługujący pocztę, 
kolej i landraturę. Przy pracach omłotowych w powiecie za-
trudniono 110 osób. Zboże nie wymłócone miało być prze-
wiezione na teren powiatu giżyckiego. 

Nie udało się jednak wypełnić wszystkich ustaleń. Powiat 
miał być pozbawiony koni, bydła, płodów rolnych takich jak 
zboże i ziemniaki. 

Na podstawie relacji w rejon powiatu giżyckiego dopro-
wadzono 28 tysięcy sztuk bydła i 8 tysięcy koni. Wszystko 
to obywało się na zatłoczonych drogach, na których zawsze 
pierwszeństwo miało wojsko.

W okresie od 16 do 22 października 1944 r.  został po-
wołany w Olecku oddział Volkssturmu, jako siła pomocnicza 
wojska do obrony miasta i powiatu. Olecki oddział liczący 
320 osób był złożony z mężczyzn do 60 roku życia, w tym 
także inwalidów i 16 letnich chłopców. 

Dowodził nim oficer rezerwy, a w cywilu radca szkolny 

Józef Kunicki 
Olecko - wspomnienia z czasów II wojny światowej

Rzut boczny niemieckiego tzw. „pancernika kieszonkowego”, który oprócz ostrzeliwania wojsk sowieckich pod 
Elblągiem i Fromborkiem brał udział w ewakuacji ludności Prus Wschodnich transportując ich do Kilonii. 

W tym też porcie został zatopiony przez samoloty RAF (Królewskiego Lotnictwa Wielkiej Brytanii) 

Burre. W całym powiecie powstało 8 batalionów z 2600 
osobami, z tego 1400 osób brało bezpośredni udział w ak-
cjach bojowych. 

Część z oleckiego Volkssturmu została dołączona do 
170 dywizji piechoty Wehrmachtu. Po wycofaniu się Niem-
ców do Giżycku bataliony z Olecka brały udział w walkach 
pod Barcianami i Windą, potem Braniewem i Świętą Sie-
kierką. W końcu pozostały dwa bataliony w liczbie pół ty-
siąca osób, które 26 kwietnia 1945 r. zostały przewiezione 
okrętami do Kilonii.

Tak pobyt w obozie pracy koło Olecka wspominał w 
2005 roku Antoni Kramkowski:

7 stycznia 1945 roku około godziny 10 - 11 – ciszę 
mroźnego dnia niespodziewanie przerwał z wolna nara-
stający,  charakterystyczny  huk: - uu-uu-uu... płynący z 
góry.  Dźwięk ten pochodził od  nadlatujących samolotów 
bombowych co zapowiadało najgorsze, wszyscy z przera-
żeniem przywarli do ziemi, zanurzając się w śnieg, jedno-
cześnie kierując wzrok ku górze. Tu zobaczyli jak z kierun-
ku od wschodu nadlatuje chmara samolotów w kształcie 
wydłużonego cygara. Ponieważ leciały bardzo wysoko i 
było ich bardzo dużo (dokładnie czterdzieści dwie sztuki), 
dostrzeżone zostały z bardzo daleka, a w miarę zbliżania 
się rosły w oczach.

Z sąsiedniego  pagórka, usłyszeliśmy strzały z działek 
przeciwlotniczych. 

Pierwsze wystrzelone pociski poszybowały w górę na 
spotkanie z samolotami i rozerwały się o wiele wyżej niż 
leciały bombowce, co wyraźnie sygnalizowały charaktery-
styczne chmurki dymu, pozostałe po wybuchach pocisków. 
Następne salwy były krótsze i eksplozje następowały na 
poziomie lecących samolotów, ale też nie były skuteczne, 
mimo że do obstrzału włączyły się inne stanowiska roz-
mieszczonych wokół stacji kolejowej.  Kanonada trwała, 
a bombowce jakby nic nie stało się, majestatycznie, spo-
kojnie leciały i leciały w kierunku stacji. Gdy czołówka 
znalazła się nad celem, w dół zaczęły spadać bomby.

Było ich setki, a może i tysiące. Sypały się jak groch 
i po chwili zatrzęsła się ziemia, a nad stacją ukazała się 
potężna chmura, kłębowisko czarnego dymu, a za chwi-
lę morze płomieni. Jednocześnie na tle czarnego dymu, w 
chwilę później widać było jak leciały w górę jakieś białe, 
niezidentyfikowane przedmioty, w wyobraźni dziecięcej 
podobne do wąskich pasków pociętego białego papieru. 

Jak później okazało się, były to deski, których ogromne 
sterty leżały na placu rozładunkowym przy stacji. I dalej 
ściana tryskających w górę wybuchów i czarnego dymu 
wzdłuż torów kolejowych w kierunku Lesku. Te niezwykłe 
widowisko było obserwowane z bezpiecznej odległości, 
ale nagle bomby zaczęły rozrywać się w odległości kilku-
dziesięciu metrów od leżących na śniegu więźniów. 

Rozległ się ogromny huk.  To był cud że przeżyliśmy. 
Prawdopodobnie tylko dzięki temu, że bomba przed mo-
mentem wybuchu wbiła się w śnieg i ziemię, a więźniowie 
leżeli, więc nie doszło do najgorszego, ale doznali uszko-
dzenia słuchu. 
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Przez kilkanaście dni słychać było tylko szum w uszach, a 
potem nieodwracalne przytępienie słuchu. W górę nad głowa-
mi poszybowały zwały gliniastej ziemi, a po ich opadnięciu 
śnieg przybrał barwę ciemnego brązu.

Dziś na wspomnianym wzgórzu stoi maszt energetyczny, 
a obok kilkanaście metrów w kierunku na Osiedle Lesk jest 
wgłębienie - tam spadały bomby. Jeszcze bardziej intensyw-
ną barwę brązu przybrał sąsiedni pagórek, odległy około sto 
pięćdziesiąt metrów, na którym stały działa przeciwlotnicze. 

Tam rozegrało się prawdziwe piekło, bo to wzgórze było 
celem bombardowania. Tam spadło kilkanaście, a może i  wię-
cej bomb, bo po pierwszych wybuchach za chwilę były następ-
ne. Skutek był taki, że po przejściu nalotu, zniknęły nie tylko 
działa, ale i obsługa, a przed nalotem było ich wielu. Po prostu 
zapanowała grobowa cisza i nikt nie dawał znaku życia.

W czasie powrotu do obozu, więźniowie przechodząc pod 
przejazdem kolejowym mieli okazję z bliska obejrzeć skutki 
nalotu. Wzdłuż torów biegnących w kierunku Lesku – krater 
przy kraterze i powichrowane sterczące w górę szyny. Nato-
miast przy wypalonej, jeszcze dymiącej stacji wraki poroz-
rywanych samochodów, pozabijane konie. Trupów ludzkich 
już nie było, ale plamy krwi na śniegu zmieszanym z ziemią, 
mówiły o dramatach tych co polegli i odnieśli rany.

Nie było też żadnego ruchu, co miało miejsce w godzinach 
rannych. Jedyny człowiek jaki ukazał się, to złodziej, jeżeli 
tak go można nazwać w tamtych czasach. Był nim żołnierz 
niemiecki z tzw. Volkszturmu. Żołnierz ten niósł na prawym 
przedramieniu kilkadziesiąt pęt kieł-
basy. Uginał się pod ich ciężarem, a 
gdy ujrzał “wachmanów’ skrył się za 
rozbitymi wrakami.

Do dziś pozostał jeszcze jeden 
ślad po tamtych strasznych wyda-
rzeniach. Naprzeciw głównego wej-
ścia do stacji kolejowej w Olecku, 
po drugiej stronie ulicy, jakieś 3-5 
metrów w lewo od kiosku z gazeta-
mi, tuż przy krawężniku, są zawiro-
wania w ułożonej kostce na jezdni. 
Tam w czasie nalotu spadła bomba 
i powstała głęboka wyrwa. Obok tej 
wyrwy była bardzo duża, rozległa 
kałuża zakrzepłej krwi co świad-
czyło, że tam zginęli lub byli ranni 
ludzie. Po wojnie tę wyrwę zasypa-
no i ułożono niezbyt dokładnie ka-
mienną kostkę, co wyraźnie widać 
w porównaniu z całością, ale dzięki 
temu zawsze, gdy tamtędy przecho-
dzę ożywają wspomnienia i tę krew 
znowu widzę. 

Te wydarzenie przeżyłem razem 
z Mieczysławem Kurzynowskim, 
który obecnie mieszka w Nowej 
Wsi, gm. Bakałarzewo.  

Treuburg. Obecna ulica Kolejowa

Mapa okolic Teeuburga z naniesionymi po wojnie poprawkami

Przebywająca w tym czasie w Olecku (na tzw. robotach 
przymusowych) Stanisława Jabłońska z Aten koło Suwałk 
wspominała, że wysłana została do Prus Wschodnich w 
1943 roku. 

Najpierw skierowano ją do prac w rolnictwie; do pra-
cy przy pracach polowych i domowych. Jesienią 1943 do 
zbiorów okopowych, ziemniaków i buraków cukrowych. Po 
zakończeniu tych prac w majątku koło Olecka rozwieziono 
dziewczyny do pracy na stałe. Gdy je zabierali to twierdzili, 
że wrócą do domu po zakończonych pracach polowych u 
rolników. 

Stanisława Jabłońska z koleżanką Zofią Krajewską tra-
fiają do Olecka. Zofię Krajewską umieszczają w hotelu jako 
sprzątaczkę. S. Jabłońska trafia do niemieckiej rodziny na 
ulicę Sembrzyckiego (wtedy Hafen Strasse). Gospodarz o 
nazwisku Rostek pracował w urzędzie miejskim. 

Niemka stale podkreślała, że jeśli będzie źle pracować 
to wyśle ją do obozu. Czasem ją biła bez uzasadnienia, wy-
myślała, krzyczała. Praca polegała na sprzątaniu mieszkania, 
ogrodu oraz pilnowania dzieci. Stanisława Jabłonska miała 
swoj pokoik na strychu (małe, nieogrzewane pomieszcze-
nie). Pewnego dnia Niemka poleciła jej przynieść z ogrodu 
szczawiu na obiad, z którego potem ugotowano zupę. Dzie-
ci, które pilnowała zaczęły wyzywać Stanisławę. Ona chcąc 
dzieci postraszyć powiedziała w gniewie, jak będą jej do-
kuczać to innym razem przyniesie im szczaw z cmentarza 
żydowskiego. Dzieci powiedziały o tym swojej matce. Go-
spodynię bardzo to rozzłościło. Chciała zawiadomić gestapo 
i groziła, że wywiozą ją do obozu. Wystraszona ledwie ją 
ubłagała. Prosząc na kolanach o litość, i że nigdy nie będzie 
tak żartowała. 

Latem 1944 roku front zbliżył się do granic Prus Wschod-
nich. W sierpniu nastąpiły naloty na Olecko. Zostaje zbom-
bardowana stacja kolejowa, gdzie znajdowały się transporty 
wojskowe niemieckie. 

W wyniku bombardowania uległy zniszczeniu domy 
mieszkalne na ulicy Kolejowej (koło parku). Zniszczona 
została także piekarnia położona w pobliżu dworca kolejki 
wąskotorowej. Zginęli mieszkańcy i zatrudnieni tam Polacy. 

Wśród ofiar była koleżanka Stanisławy Jabłońskiej z tej 
samej wsi - Zosia Krajewska. Została pochowana na cmen-
tarzu ewangelickim, a po wojnie przeniesiona  na cmentarz 
do rodzinnej wsi Monkinie.

c. d. w następnym numerze
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Dzień Babci 
i Dziadka

fotoreportaż
Bolesław Słomkowski
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18.
Pierwsze urodziny

Urodziny

Bogusław Marek Borawski

Ranek wstał piękny. 30°C ale bar-
dzo mała wilgotność. Wiatr przegnał już 
chmury i podnoszącą się z ziemi parę po-
zostałą po niedawnej burzy. 

Bart wcześnie rano pojechał gdzieś 
do marketu napełnić balony helem. Teraz 
mocujemy je do czego tylko się da. Mon-
tujemy tablicę do rzutków. Rozstawiamy 
stoły i lodówki. Powolutku podwórko i 
yard się zapełnia. 

Przyjęcie zaczyna się od usadowie-
nia „szacownej” solenizantki na krzeseł-
ku i podania jej tortu z jedną samiuśką 
świeczką. Ale co tu dużo pisać. Najlepiej 
zobrazuje to fotoreportaż z konsumpcji 
ciasta.

Na przyjęcie zjechali się nie tylko 
przyjaciele i znajomi z najbliższej oko-
licy, czyli aglomeracji Chicago. Przybyli 
też na te kilka godzin z Wisconsin. Ci 
mieszkający najdalej, gdy już wyjeżdża-
li ubrali dzieci w piżamy, by gdy zasną 
podczas powrotnej podróży wprost z sa-
mochodu zanieść je do łóżeczek. 

Wszyscy bawili się dobrze. Szcze-
gólnie Lia. Pierwszy raz w życiu zjadła 
taka ilość cukru, że do późnej nocy nie 
mogła zasnąć. 

Co do zabaw, to dzieci miały wo-
reczki, którymi rzucali do celu. Potem 
chłopcy tablicę do rzutów przerobili na 
trampolinę, z której skakali na hamak. 
Dziewczyny bawiły się z Lią. Rozpako-
wywały prezenty, których było bardzo 
dużo. Rodzice, dziadkowie i znajomi 
rozmawiali, katem oka sprawdzając co 
tez robią ich pociechy. Była nawet nauka 
tańców z hawajskich.

Przyjaciółki nie zapomniały też, że 
10 września będą urodziny Ingi.
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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          V34106

PIZZERIA „PRIVE” zaprasza od 1000 do 2200

Tel. (87) 520-31-32, sms  505-314-536 V3
57

04

PIZZA NA TELEFON
* materiały budowlane, metalowe, hydraulika – SKLEP 
   BUD-MET, ul. Gołdapska 22, tel. (87) 520 22 41. V32708

* „ASTRA” restauracja, pizza, zestawy obiadowe na telefon: 
87-520-25-68, profesjonalny katering, imprezy okolicznościowe, 
dancingi, ul. Partyzantów 7, www.astra.olecko.pl  V00802

* Foto-Ślub i inne uroczystości, tel. 660 122 049       B04105

* hurtownia spożywcza, ul. Gołdapska 31, tel. (87) 520-01-50 V33307

ARTYKUŁY ELEKTRYCZNE, SPRZEDAŻ, WYKONAWSTWO
Sklep „PSTRYK”, ul. Zielona 33
tel. (87) 520-18-44; 510-145-891 V3
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SERWIS OGUMIENIA
      OPONY, FELGI
OLEJE SHELL (wymiana gratis)

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

AUTO LAND                                           V334047

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

* Artykuły i usługi elektryczne, Grunwaldzka 6, 
      tel. 87-610-00-66                                     V33207

* Centrum Ogrodnicze, ul. Rzeźnicka 6; tel. 87-520-22-07   V02650

* MEBLE - salon, Jan Bagiński, ul. Rzeźnicka, tel.  
(87) 520 29-23. V31410

* Budowlana firma, Tadeusz WITKOWSKI, kompleksowe 
prace budowlane, tel. 603-754-167, 87-523-41-44 V34305

V25419

* MYJNIA GĄBKOWA AUTOMATYCZNA 
   aleje Lipowe 1A                           V02331

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
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* Auta używane, tel. 501-611-961 V33736

* CZĘŚCI SAMOCHODOWE, ul. Sokola 1D, tel. 87-
520-12-88 V33417

* CZĘŚCI SAMOCHODOWE, tel. 509-746-264 V34715

* części używane, wszystkie marki, Ełcka 2 (przy 
skupie złomu), tel. 501-611-961 V33726

* Ford Escort Combi, 1,4B, 1999, tel. 605-485-376 B04803

* Hunday Santa Fe CRDI, 2006, 2,2D tel. 509-338-320, 
508-097-660 V02011

* Jawa 350, 1989, stan bardzo dobry, stylizowany na 
chopper, 2500 złotych, tel. 884-014-664 B02908

* Mitsubishi Outlander, 2005, 2,4B+G tel. 604-193-413 
B05102

* chleb swojski, ciasta, wypiek, tel. 605-107-755 B05701

* kino, plac Wolności 22, tel. 87-520-20-59 B03308

* konie kabardyńskie, przejażdżki, pod siodło, 
Grądzkie 47, tel. 666-316-780, 87-421-22-48 B04903

* pracownia pisania ikon, pracownia plastyczna, 
Katarzyna Waraksa, tel. 663-805-960 B04305

* wczasy; tel. 87-421-22-48, 666-316-780,  www.wiatra-
kart.fr.pl, e-mail: kawarak@o2.pl B05301

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

L90501

V14110h

AUTO-MOTO

MOTO-NAPRAWA-SPRZEDAM

TURYSTYKA-NOCLEGI-ROZRYWKA

USŁUGI

* bezprzewodowy internet iPlus, tel. 87-520-13-31 B05501

* chleb swojski, ciasta, wypiek, tel. 605-107-755 B05601

* gazowe, hydraulik, tel. 502-383-533 V34407

* hurtownia wędlin, od 4.00 do 14.00, ul. Gołdapska 
31, tel. 87-520-22-13 L90402

* instalacje elektryczne, Henryk Rowiński, tel. 510-145-
891 V31819

* korepetycje - język angielski; szkoły podstawo-
we, gimnazja, szkoły średnie, tel. 608-215-475 B05801

* kowalskie, spawalnicze, ślusarskie, Gołdapska 31, 
tel. 87-523-00-80 B04210

* księgowe usługi, Anna Bielawska, tel. 534-696-506 
K02701

* księgowe usługi, Ternet spółka z o,o, tel. 87-520-31-70 
B02808

* 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 V02311

* pizza na telefon – od 10.00 do 22.00, tel.87-520-31-
32 lub sms 505-314-536 V35714

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

K03001

* czyszczenie dywanów i tapicerki, tel.513-035-033 
K03101

AUTO-MAX, ul. Paderewskiego 3a, naprawa: zawieszenia, 
amortyzatory, elektronika, komputerowa geometria 
zawieszenia, klimatyzacja, chiptuning, usuwanie filtra 
cząstek stałych, EGR mechaniczne i elektryczne, tel. 
509-746-264 V34705

* BAR SMACZEK,  obiady domowe, imprezy okolicz-
nościowe, 11 Listopada 11, tel. 664-035-929  K01805

masaż, rehabilitacja,
terapie manualne, kinesiotaping 

tel. 605-869-755 K02502
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04   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

V01901

V0
20

01

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

Wyrób nagrobków, blatów kuchennych, parapetów 
i okładzin schodowych K01010

PROMO-

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

DWORZEC PKP
tel. 883-110-101

V34814

* kotły c.o., grzejniki, bojlery, HYDROMAX, 
            ul. Targowa 18, tel. 87-615-31-90            V02101

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

K
01
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V31220

Pomieszczenia biurowe do wynajęcia. 
Olecko, ul. Gołdapska 22, tel. 502-200-056

* Pralnia chemiczna, pranie wodne, usługi w ciągu 24 godzin, 
ul. Grunwaldzka 12, te. 723-565-284                          V00902

SPRZEDAM 

INNE

PRACA

SPRZEDAM

WYNAJEM

* ROWERY – naprawy i wypożyczalnia, Centrum 
Handlowe Impuls, tel. 87-520-36-92 V35513

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

V33716

* sprzątanie, opieka nad osobami starszymi lub dziećmi, tel. 
506-462-495 B03507

* tłumacz języka francuskiego, tel. 888-605-885 B05201

* oddam koty (wszystkie czarne) w dobre ręce, tel. 
504-997-481 B04405

* ślusarza, spawacza zatrudnię, tel. 602-709-756 B05401

* zatrudnię stomatologa, tel. 605-893-381 K01904

* biurko, tel. 505-335-841 B02409

* drukarka kolorowa OKI C3300n, A4, idealna do 
wizytówek, mało używana, 290 złotych, tel. 604-193-
413 B04604

* działka budowlana, Zajdy, 30 arów, tel. 662-509-994 V32718

* działka usługowa, granica obwodnicy, tel. 601-210-
819 B001a03

* działkę budowlaną, 1650 m.kw., Olecko, tel. 602-709-
756 B05901

* działkę pod garaż (ew. piętrowy) z projektem, Gołdap-
ska, tel. 602-793-432 K02202

* działkę pod garaż pojedynczy z projektem, Gołdapska, 
tel. 602-793-432 K02302

* działki budowlane, uzbrojone, tel. 601-210-819 B002a03

* książki, I i II klasa gimnazjum, (Gimnazjum nr 2), tel. 
603-113-040 V33427

* luksfery Fala niebieskie 36 sztuk, TANIO, tel. 508-
610-285 L90303

* łóżeczko dziecięce z materacem, 65x125 cm, 150 zło-
tych, tel. 691-201-120 B04504

* maszyny, urządzenia rolnicze, tel. 516-670-859  B003a03

* mieszkanie 60 m.kw. z działką 400 m.kw.,tel. 602-
345-477 V01921

* 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 V02321

* rzeźby, tel. 793-569-205  K01506a

* siedlisko, ul. Wiejska, ok. 40 arów, zabudowane budyn-
kiem gospodarskim, dojazd od strony ulicy Wiejskiej, siła 
na miejscu, tel. 602-293-333 V29620

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

nimowego. Nieświadomi użytkownicy wychodzą z założe-
nia, że siedzą przed ekranem laptopa, telefonu i są niewi-
doczni, 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

* lokal użytkowy do wynajęcia, tel. 502-264-901 K01209

* lokal użytkowy 100 m.kw., centrum, tel. 723-565-284 
V00912

* lokal użytkowy 140 m.kw., centrum, tel. 501-620-577 
V35724

* pokoje, tel. 500-708-095 K02003
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MEDYCYNA ALTERNATYwNA
LAWENDA

Lawenda była od dawna znana jako znakomity 
kosmetyk. Słynna „Woda Królowej Węgier” - spolsz-
czona nazwa „larendogra” to nic innego, jak nalewka 
sporządzona z 50 g suszonego kwiatu lawendy i 100 

g suszonych liści rozmarynu, zalanych spirytusem, by 
przykrył zioła. 

W ciemnym miejscu trzymamy ją przez 2 tygodnie, 
odcedzamy, rozcieńczamy pół na pół przegotowaną, 
chłodną wodą, przelewamy do buteleczek z ciemnego 
szkła. 

Służy do przemywania twarzy, szyi, a nawet całego 
ciała.

Leki sprzedawane bez recepty 
... przeznaczone są do samodzielnego stosowania, 

pod warunkiem ze nie eksperymentujemy. Przed zaży-
ciem nawet dobrze znanego leku lepiej przypomnieć so-
bie treść ulotki. Zastosowanie podwójnej dawki niczego 
nie przyspieszy! Nawet najskuteczniejszych leków nie 
należy stosować dłużej niż tydzień, a jeśli w ciągu 3 dni 

od momentu rozpoczęcia leczenia nie nastąpi poprawa, 
należy zasięgnąć porady lekarza.

Mleko na zmęczoną cerę:
2 łyżki mleka i 2 łyżki miodu wymieszać na rodzaj 

kremu, który rozprowadzamy po twarzy. Po upływie oko-
ło pół godziny spłukujemy obficie letnią, przegotowaną 
wodą. Przez miesiąc stosować maseczkę raz w tygodniu, 
później co 15 dni.

W wodzie
Pływając dla przyjemności, zawsze należy nosić spe-

cjalne wodoszczelne okulary pływackie. Po wyjściu z 
wody dobrze jest na chwilę zamknąć oczy, co spowodu-
je, że szybko wytworzą one łzy, które stanowią naturalny 
środek ochrony oka przed podrażnieniem. Dla ochrony 
uszu niektórzy pływacy wkładają w nie specjalne czopki 
przeciwhałasowe, co jednak nie wydaje się najszczęśliw-
szym pomysłem, bo wypadają one w wodzie. Zamiast 
nich można do każdego ucha wkropić nieco zwykłej oliw-
ki dla niemowląt, która „otoczy” kanalik uszny i spowo-
duje, że woda będzie swobodnie wypływać z ucha, nie 
zatrzymując się wewnątrz.

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
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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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Kalendarz imion

Nasz przepis

  

Cytaty na ten tydzień

PRZYS£OWIA

Fonduta z naleśnikami
Danie dla czterech osób

30 dag sera fontiny lub cheddara, 300 
ml mleka, 30 dag mąki, 700 ml piwa, 
3 jajka, 3 żółtka, 5 dag masła, 4 małe 
gruszki (po jednej dla każdego), 2 
łyżki cukru trzcinowego 2 łyżki miodu, 
oliwa z oliwek, sól, pieprz

Ser kroimy w plasterki i usuwamy 
z niego skórkę. Zalewamy go mlekiem 
i zostawiamy na jeden dzień w lodów-
ce. 

Po tym czasie przelewamy całą 
zawartość do rondla. Dodajemy pół 
łyżeczki mąki i 3 dag masła i podgrze-
wamy masę serową, mieszając, aż uzy-
skamy konsystencję kremu. 

W innym naczyniu robimy ciasto 
na naleśniki. 

Mieszamy 12,5 dag mąki z 250 ml 
piwa i łyżeczką soli. Jajka lekko ubi-
jamy i dodajemy do masy. Dodajemy 
tez łyżeczkę oliwy. Zagniatamy i zo-
stawiamy na pół godziny.

Gruszki gotujemy w reszcie piwa i  
cukrem trzcinowym do czasu aż będą 
miękkie. 

Naleśniki smażymy na malej patel-
ni na maśle. Smarujemy je miodem i 
zawijamy.

Masę serową wlewamy do mi-
seczek i do każdej z nich wkładamy 
gruszkę. Masę delikatnie posypujemy 
pieprzem. 

Naleśniki układamy na brzegu. 
Pankejki

2 szklanki mąki pszennej, 3 łyżeczki 
proszku do pieczenia, pół szklanki 
cukru, 1 jajko, 1,5 szklanki mleka, 
niecała szklanka maślanki, 8 dag 

21 stycznia (Dzień Babci)
Agnieszki, Inez, Inezy, Jarosławy, 
Marceli, Nory 
Augusta, Augustyna, Epitaniego, Jaro-
sława, Juliana, Karola, Ludwika
22 stycznia (Dzień Dziadka)
Anastazji, Dominiki, Niki, Wiktorii 
Anastazego, Dobromysła, Dominika, 
Doriana, Gaudencjusza, Gaudentego, 
Mateusza, Teodora, Wiktora, Wincen-
tego, Witosława
23 stycznia 
Fernandy, Marii, Mariki, Rajmundy, 
Wrocisławy
Fernanda, Ildefonsa, Jana, Klemensa, 
Rajmunda, Seweriana, Wrocisława, 
Zelmy
24 stycznia (Światowy Tydzień 
Mokradeł)
Eryki, Felicji, Mileny, Sławy 
Chwaliboga, Chwalibora, Felicjana, 
Feliksa, Franciszka, Rafała, Roberta, 
Tymoteusza
25 stycznia (Światowy Tydzień 
Mokradeł)

Dolores, Elwiry, Gabrieli, Ireny, Katrio-
ny, Tacjany, Tatiany, Tiny, Tycjany 
Jana, Miłosza, Miłowita, Pawła, Tacjana 
26 stycznia (Światowy Tydzień Mo-
kradeł)
Lutosławy, Normy, Pauli, Pauliny, 
Wandy 
Emanuela, Lutosława, Michała, Polikar-
pa, Przybysława, Roberta, Skarbimie-
rza, Skarbimira, Teodora, Tworzymira, 
Tymoteusza, Tytusa
27 stycznia (Światowy Tydzień Mo-
kradeł)
Angeli, Angeliki, Anieli, Ilony, Ingrid 
Jana, Jerzego, Juliana, Lotara, Przemy-
sława, Przybysława
28 stycznia (Światowy Tydzień Mo-
kradeł)
Agnieszki, Amalii, Amandy, Anieli, 
Armandy, Berty, Kariny 
Augusta, Augustyna, Jana, Juliana, Ka-
rola, Krzesisława, Lecha, Leszka, Piotra, 
Radomira, Rogera, Tomasza, Walentego, 
Walerego

Możesz ginąć za swoją ojczyznę 
albo za rodzinę, ale dla boga powi-
nieneś żyć szczęśliwie i pracować 
każdego dnia swego długiego 
żywota. 

Terry Pratchet, 
Pomniejsze bóstwa

Zawsze mnie to zadziwia (...) 
Ludzie zabijają się nawzajem 
tylko dlatego, że ich bogowie się 
pokłócili... 

Terry Pratchett, 
Bogowie, honor, Ankh-Morpork

Istnieje zamierzona przez Boga 
niezależność. Każdego człowieka. 
Każdej poszczególnej jednostki. 
Głowę na karku każdy nosi sam za 
siebie. 

Alfred Döblin, 
Podróż po Polsce

Prędzej dziad orzech zgryzie, niż 
upartą babę przeprze. 

Szlachcic z dziada pradziada. 
Śladem za dziadem, a Bóg dopomo-

że. 
Wprowadził go na dziadków ogró-

dek. 
Zgubił dziad torbę – nie płakał, zna-

lazł – nie skakał. 
Kiedy Paweł (25 stycznia) się nawró-

ci, zima na wspak się odwróci.
Na nawrócenie świętego Pawła (25 

stycznia) połowa zimy przepadła.
Na świętego Karola (28 stycznia) 

wyjrzy spod śniegu rola.
Urodzaj daje rola, gdy deszcz leje na 

Karola (28 stycznia).

roztopionego masła

W misce mieszamy makę, proszek 
do pieczenia i cukier. 

W drugiej misce ubijamy trzepacz-
ką mleko, maślankę, jajko i roztopione 
masło. Wlewamy mieszankę do mąki i 
dokładnie mieszamy. 

Z tak przygotowanego ciasta piecze-
my małe placuszki. Zarumieniamy je z 
obu stron.

Podajemy z miodem lub syropem 
klonowym, sosem owocowym lub świe-
żymi owocami.

Ciasteczka migdałowe
18 dag cukru, 18 dag obranych słodkich 
migdałów, 3 dag kandyzowanej poma-
rańczy, 3 dag kandyzowanej cytryny, 
łyżka startej skórki cytryny, białko, 2 
łyżki likieru slchermes, 2 dag masła 
szczypta soli, wafle

Owoce kroimy. 
Migdały obieramy i suszymy około 

10 minut w piekarniku w temperaturze 
180C, a następnie drobno siekamy.

Cukier, skórkę z cytryny, migdały 
owoce, białko, likier i sól mieszamy, a 
następnie ucieramy aż masa stanie się 
gładka i jednolita. 

Z masy wyrabiamy wałeczek o śred-
nicy 1,5 centymetra, tniemy go na ka-
wałki. Każdemu kawałkowi nadajemy 
kształt kulki.

Blaszkę smarujemy masłem i wykła-
damy waflami. Na każdym waflu kła-
dziemy jedną kulkę.

Ciasteczka pieczemy około 20 minut 
w temperaturze 170  C.

Po wyjęciu wystające krawędzie wafli 
odcinamy.

Langwedocki sandwicz 
w ziołach

4 posiekane pieczarki, jajko, pęczek 
natki pietruszki, 3 tosty, 2 szalotki lub 
małe cebulki, 5 łyżek masła, sól, pieprz, 
4 filety z sandacza (ok 60 dag), 100 ml 
wytrawnego białego wina, 2 listki lau-
rowe, 2 gałązki rozmarynu, 2 plasterki 
cytryny

Jajko gotujemy na twardo i drobno 
siekamy. 

Pieczarki kroimy w cienkie plasterki.
Z tostów okrajamy skórkę i rozdra-

biamy razem z natką.
Jedna szalotkę siekamy, drugą prze-

krajamy na połowę.
Roztapiamy masło i mieszamy go z 

natką, tostami, pieczarkami, jajkiem, po-
siekana szalotką, solą i pieprzem. 

Filety płuczemy o osuszamy, przypra-
wiamy i smarujemy masą. Układamy je 
w żaroodpornej formie. Wlewamy wino, 
dodajemy listek laurowy, rozmaryn, 
przekrojoną szalotkę i plasterki cytryny.

Zapiekamy na górnym poziomie pie-
karnika w temperaturze 225 C
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Drukarnia „Gryfix”, 19-300 Ełk, ul. Sasankowa 17

Z Tańcem przez Świat

fotoreportaż Bolesław Słomkowski
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Przychodnia Onkologiczna w Ełku
Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA z Warmińsko-Mazur-

skim Centrum Onkologii w Olsztynie, wychodząc naprzeciw 
oczekiwaniom i potrzebom pacjentów z terenów naszego 
województwa, otworzył filię przychodni onkologicznej w 
108 Szpitalu Wojskowym w Ełku. Pacjenci z Ełku, powiatu 
ełckiego, oleckiego, gołdapskiego i piskiego mogą rozpocząć 
bądź kontynuować terapię w tejże przychodni.

Przychodnia Onkologiczna w Ełku, 108 Szpital Wojsko-
wy ul. Kościuszki 30, Ełk, 1 piętro

Rejestracja telefoniczna – tel. 87 621 98 76
Poradnia jest czynna codziennie:
• poniedziałek w godz. 11:00 – 18:00,
• wtorek w godz. 8:00 – 14:00,
• środa w godz. 8:00 – 14:00,
• czwartek w godz. 8:00 – 14:00,
• piątek w godz. 8:00 – 14:00.
Uwaga: do lekarza onkologa nie jest wymagane skierowanie.

Anna Omilian, kl. Ib, 
Widok z wieży klasztoru, 

III miejsce

Konkurs fotograficzny 
„Wigierska stopklatka” 

3- miesiące aresztu 
za kradzież 535 tysięcy złotych

19 stycznia Sąd Rejonowy w Olecku na wniosek Pro-
kuratury wobec dwóch pracowników jednego z Banków  w 
Olecku - zastosował 3 miesiące aresztu za kradzież łącznej 
kwoty 535 tyś. złotych na szkodę tego Banku

7 stycznia br główna księgowa jednego z Banków w Olec-
ku powiadomiła olecką policję o ujawnieniu w trakcie kontro-
li braku w kasie 450 tys złotych. 

W trakcie wyjaśniania  sprawy podczas dalszych  kontroli 
ujawniono brak kolejnych 85 tys złotych. 

Wówczas na podstawie sprawdzonych raportów kaso-
wych stwierdzono, iż sprawcami kradzieży są pracownicy 
tego banku. 

W okresie od 9 września 2014 roku do 16 stycznia 2015 
r. podczas pobierania z kasy banku pieniędzy oraz zasilania 
gotówkowego bankomatów przywłaszczyli łącznie 535 tyś 
złotych na szkodę tego banku. 

16 stycznia na podstawie zebranych w sprawie dowodów 
oleccy kryminalni zatrzymali dwóch pracowników banku. Na 
wniosek oleckiej prokuratury Sąd Rejonowy w Olecku  19 
stycznia wydał nakaz aresztowania na okres trzech miesięcy. 
Śledztwo prowadzone przez olecką prokuraturę jest nadal w 

toku i wyjaśniane będą wszystkie okoliczności tej sprawy.
Teraz za  kradzież znacznych wartości pieniędzy grozi 

im kara nawet 10 lat pozbawienia wolności.
KPP aspirant Tomasz Jegliński
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PO KOKARDĘ nr 204

Dzień Dziadków

Że babcię i dziadka się kocha, to rzecz bezsporna, praw-
da? Odwiedziłam kiedyś Dom Pomocy Społecznej. Poznałam 
tam historie kilku babć i dziadków. Większość spośród pen-
sjonariuszy całego Domu ma dalsze, a nawet bliższe rodziny, 
choć dokumenty mówią coś innego. Każda osoba, to oddziel-
na historia życia. Chętnie się tymi historiami podzielę.

Drobne wyjaśnienie: wzmożony ruch daje się zauważyć 
trzy dni w miesiącu, gdy pensjonariusze otrzymują resztki 
emerytury (70 proc. potrąca ZUS).

Dziadek Bronek
miał w stosunku do pozostałych pensjonariuszy pokaźną eme-
ryturę, bo otrzymywał pieniądze z Fundacji Kolbego. Zawsze 
ktoś z rodziny się zjawiał i kierował swoje kroki do kasy. Tyl-
ko do kasy, na odwiedziny dziadka nie było już czasu. 

Pracownicy nie mogli dłużej patrzeć na tę sytuację, więc 
obmyślili, że będą wypłacać pozostałą część emerytury do-
piero tuż przed zamknięciem kasy. Zmusili w ten sposób „ko-
chających kuzynów” do odwiedzenia dziadka Bronka.

Babcia Frania
została odnaleziona w Domu Pomocy przez kuzyna z… Li-
twy. Przyjeżdżał, uśmiechał się, obiecywał, aż w końcu bab-
cia uwierzyła. Pewnego dnia przyprowadził ze sobą notariu-
sza, a babcia zrzekła się renty. Od tego dnia kuzyn pokazuje 
się tylko w dniu wypłaty.

Babci Jasi
powiedzieli - kiedy jeszcze była w domu - że wiozą ją do 
szpitala i niedługo wróci. Jesień minęła, zima też, babcia po-
czuła się lepiej i zaczęła dopytywać się o powrót. 

Nie mogła uwierzyć, gdy jej powiedziano, że tu zostanie 
– może nawet na zawsze. A jej tak tęskno do własnego ganka, 
podwórka, ławki, łąki i szczekania psów.

Babcia Stasia
nie potrafi się odnaleźć w Domu Pomocy. Ciągle ucieka do 
swego domu w… mniejsza o nazwę miejscowości. Za każ-
dym razem córka odwoziła ją z powrotem. Potem nie mia-
ła siły już jeździć, a córka zjawiała się tylko po pieniądze. 
Któregoś dnia córka stwierdziła, że to jej się nie opłaca, bo 
za drogo kosztują ją bilety, więc zdecydowanie poprosiła o 

przesyłanie jej pieniędzy na konto. Babcia Stasia zmarła 
z tęsknoty.

Babcia Kazia
poświęciła swoje życie młodszemu bratu, który jest niewi-
domy i głuchy. Całe życie opiekuje się nim. Oboje trafili do 
Domu, mieszkają razem. Ostatnio babcia Kazia podupadła 
na zdrowiu. 

Kierownictwo martwi się, bo pan Joachim toleruje tyl-
ko siostrę. Jest przy tym bardzo nerwowy i personel nie 
wie, jak zareaguje, gdy pewnego dnia siostry zabraknie.

Dziadek Józef
do niedawna mieszkał w… z synem i jego rodziną. Był bardzo 
chory, więc trafił do szpitala, a stamtąd do Domu. Był szczę-
śliwy, bo zaczął normalnie mówić, nawet chodzić i sam je.

Przez całą Wigilię czekał na syna, ale on nie przyje-
chał, choć drogi przejezdne, a i samochód swój ma. Długo 
nie można go było uspokoić. Wieczorem podyktował więc 
pielęgniarce list.

Babcia Hanka 
jest tutaj ewenementem. Ma w… (mniejsza o nazwę) córkę 
i kochających wnuków. Stwierdziła, że nie chce być dla 
nich ciężarem i pobyt w Domu znosi dzielnie. 

Córka przyjeżdża, prosi mamę, a nawet kierownictwo, 
by pomogło przekonać ją do powrotu. Babcia Hanka nie 
daje się przekonać, nawet nie pojechała na święta. Może 
kiedyś… - ucina rozmowę.

Babcia Aniela
to przypadek, który nie pasuje do pozostałych. 
Babcia Aniela jest osobą upośledzoną psychicznie. W mło-
dości w wyniku gwałtu urodziła dziecko, które jej odebra-
ło. Dziewczynka trafiła do Domu Dziecka na południu Pol-
ski, a babcia Aniela tutaj. 

Gdy córka – nazwijmy ją Małgosia -  osiągnęła pełno-
letniość, zaczęła usilnie szukać matki. Znalazła i odwie-
dzała często. Kiedy się usamodzielniła i wyszła za mąż, 
zabrała matkę do siebie. Jeszcze długo przesyłała pozdro-
wienia dla pracowników Domu. Ale to jedyny przypadek.

Babcia Kazia, Hanka, dziadek Józek, Bronek… skazani 
na samotność. Staruszkowie, którym los rozdzielił nie te 
karty. Mają wszystko: całodobową obsługę i pomoc me-
dyczną, salę ćwiczeń rehabilitacyjnych, stołówkę, świetli-
cę, kaplicę, dom pogrzebowy, a nawet wykupione miejsca 
na cmentarzu, bo taka jest potrzeba. Brakuje im jednak jed-
nego – kogoś bliskiego.           Marusia


