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Jeszcze czas
na prenumeratę

 „Tygodnika Oleckiego”
Koszt jednego 

egzemplarza tylko 1,62 zł 
z dostawą do domu 

lub biura zamawiającego

Okazuj szacunek nauczycielom
H. Jackson Brown, Jr.

Program s. 6

25 lat stoczni Delphia
s. 2

Hotel „Maraton” 
to już tylko historia, s. 7
Olecko - wspomnienia 

z czasów II wojny światowej
s. 10-11
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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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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
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W tym roku olecka stocznia jachtowa Delphia obchodzi dwudzie-
stopięciolecie powstania. 
Jak przystało na firmę produkującą towar o zasięgu globalnym 
swoje święto „25 Years Anniversary Party” zorganizowała 19 
stycznia na międzynarodowych targach jachtowych w Düsseldor-
fie. 
Odbywały się one  pomiędzy 17, a 25 stycznia b.r.
Stocznia Delphia zaprezentowała tam jachty żaglowe: Delphia 
16, Delphia 24OD, Delphia 34 oraz Delphia 40.3 oraz jachty mo-
torowe: Nano, Escape 1080 Soley.
Nie obyło się też bez prezentacji 2 nowości, jachtów Escape 800 
Soley i Escape 1100 Soley. 
Zamieszczamy kilka fotografii z obchodów jej 25-lecia oraz pre-
zentujących stoisko stoczni. 

25 lat stoczni Delphia

Z okazji jubileuszu Stocznia wydała piękny okolicznościo-
wy album prezentujący poszczególne typy jachtów produ-
kowanych w Olecku.
Redakcja „TO” życzy właścicielom Piotrowi i Wojciecho-
wi Kot dalszych sukcesów i dalszych stu lat działalności 
firmy.

opr. BMB
Fot. archiwum Delphia
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OLECKI TERMINARZ
WYSTAWY STAŁE

• Malarstwo Marcina Radziszewskiego, Galeria Prawdziwej 
Sztuki im. A. Legusa, ROK „MG”

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

• 4 tysiące lat monety chińskiej - 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 .............................4,44 zł
ON arctic ..................4,64 zł
Pb 95 ........................4,44 zł
PB 98 ........................4.59 zł
LPG ...........................2,12 zł
Olej opałowy ..............2,70 zł (powyżej 1000 litrów)
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sponsorujemy „Czarnych”, 
bilet 5 gr taniej na litrze

www.paliwa-kozlowski.pl

AUTOMYJNIA

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
11.30 - Ferie w bibliotece, biblioteka miejska, ul. Kopernika
12.00 - Sesja Rady Miejskiej, sala konferencyjna Ratusza
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, 
kino Mazur
19.00 - Exodus: Bogowie i królowie
31 stycznia (sobota)
apteka dyżurna plac Wolności 7B
15.30 - Królowa Śniegu 2 (3D), film, kino Mazur
17.00 - Noc w muzeum: Tajemnica grobowca(2D), film, 
kino Mazur
17.00 - Gala Szlachetniej Paczki, Szkoła Artystyczna w 
Ełku, w gali bierze udział olecczanin Dariusz Gałaszewski 
i uczniowie ZSLiZ
19.00 - Exodus: Bogowie i królowie, film, kino Mazur
1 luty (niedziela)
apteka dyżurna 11 Listopada 9
15.30 - Królowa Śniegu 2 (3D), film, kino Mazur
17.00 - Noc w muzeum: Tajemnica grobowca(2D), film, 
kino Mazur
19.00 - Exodus: Bogowie i królowie, film, kino Mazur
2 luty (poniedziałek) (Ofiarowanie Pańskie) (Matki Bo-
skiej Gromnicznej)
apteka dyżurna Gołdapska 1
8.00 - 16.00 - Zimowisko MOSiR
10.00 – „Listonosz Pat i wielki świat” film, kino Mazur
12:00 – „Rodzinka nie z tej Ziemi” 2D, film Kino Mazur
17.00 – promocja książki o Syberii i Mongolii pt.„Najpierw 
był Tariat”Mirosława Słapika, Muzeum Ziemi Gołdapskiej 
im. M. Ratasiewicza
3 luty (wtorek) (Międzynarodowy Dzień Walki z Rakiem)
apteka dyżurna plac Wolności 25
8.00 - 16.00 - Zimowisko MOSiR
11.30 - Ferie w bibliotece, biblioteka miejska, ul. Kopernika
19.00 – „Oczy mojego ojca” - film fabularny w reżyse-
rii Bartosza Blaschke, Kino Kultura w Gołdapi – seans 
zamknięty
4 luty (środa)
apteka dyżurna Zielona 35
wydanie „Tygodnika Oleckiego”
8.00 - 16.00 - Zimowisko MOSiR
12.00 – pokaz iluzji „ABRA KADABRA”, sala kina
18.00 – „Siestowy Wieczór” z Marcinem Kydryńskim 
(wstęp wolny) sala widowiskowa Domu Kultury w Gołdapi

na stronie internetowej www.olecko.info (w pliku *.pdf)
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16 stycznia 23.45 jeden zastęp JRG PSP 
usuwał w Gizach skutki kolizji drogowej. Sa-
mochód opel w rowie.

17 stycznia 9.00 jeden zastęp OSP Kowale Oleckie usu-
wał w Kowalach Oleckich skutki kolizji drogowej. Samochód 
opel Astra uderzył w drzewo.

18 stycznia 12.38 jeden zastęp JRG PSP oraz jeden OSP 
Świętajno usuwały w Pietraszach skutki kolizji drogowej. Sa-
mochód fiat Punto uderzył w drzewo.

18 stycznia 15.23 trzy zastępy JRG PSP oraz po jednym 
OSP z Cimoch, Kleszczewa i Wieliczek usuwały w okolicach 
Sobol skutki tragicznego wypadku drogowego. Samochód 
Aidi A6 uderzył w motorower. Obaj kierowcy zginęłi.

18 stycznia od 20.29 jeden zastęp JRG PSP gasił przy uli-
cy Batorego pożar sadzy w kominie budynku mieszkalnego.

19 stycznia od 13.09 jeden zastęp JRG PSP oraz jeden 
OSP Świętajno zabezpieczały obluzowane dachówki nad wej-
ściem do kościoła.

20 stycznia od 4.18 jeden zastęp JRG PSP pomagał w 
osiedlu Nad lehą w transporcie chorego do karetki pogotowia.

Informacji udzieliła młodsza sekcyjna 
Katarzyna Jeglińska

Marcin Radziszewski
wystawa malarstwa

Zapraszam Państwa do obejrzenia wystawy malarstwa 
Mariusza Radziszewskiego. Robię to z pełną odpowiedzial-
nością i obiecuję niezapomniane przeżycia.

Malarstwo M. Radziszewskiego jest specyficzne i bar-
dzo osobiste. Jeżeliby dopatrywać się jakichś podobieństw, 
to trochę z pazerności i dosłowności kształtu portretowanych 
możnaby znaleźć u Dwurnika. Poza tym wszystkie obrazy to 
czysty Radziszewski. Swoisty styl.

Wystawa, to portrety: przerysowane o grubych rysach 
zahaczające czasami o karykaturę. Ciężka gruba kreska wy-
pełniona delikatną prawie akwarelową lub pastelową barwą. 
Choć autor twierdzi, że maluje je szybko nie oznacza to, że 
technika jest łatwa. To lata tytanicznej pracy. Prób i błędów. 
Warsztat artysty trzeba cenić tym bardziej, że jest samoukiem. 
Niejednemu wyuczonemu na akademiach artyście życzę takiej 
techniki. Trzeba też pamiętać, że tylko nieliczni mają talent, a 
jeszcze mniejsza grupa ma potrzebę pracy nad tym talentem. 

Oby Mariuszowi Radziszewskiemu nie skończyła nigdy 
chęć do malowania.

Jeszcze raz zapraszam na wystawę do Galerii Prawdziwej 
Sztuki i. Andrzeja Legusa

Bogusław Marek Borawski
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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:
• Mirosław Aktynowicz 

• Anna Pokartyk
• Marcin Zackiel

• Jakub Zawadzki (Niepołomice)
• Izabela Zdanio

• Monika Zimorowicz
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, filmy na dvd, książ-

ki, długopisy, akcesoria szkolne, modele do sklejania, 
magnesy, kalendarze, 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”
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,)
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Dyskusyjny Klub Książki
Rozpoczął się nowy rok, a wraz z nim pierw-

sze tegoroczne spotkanie  uczestników Dyskusyj-
nego Klubu Książki, które odbyło się 14 stycznia.

Licznie zgromadzeni, dyskutowali na temat książki „Rok 
w Prowansji” Petera Mayle’a. Tradycyjnie - zagorzała dys-
kusja oraz wiele wspomnień z życia prywatnego w nawią-
zaniu do książki. Lektura okazała się niezwykle ciekawa - 
przedstawiono w niej wszelkie wady i zalety regionu, życia 
w nim, prowansalskiej mentalności. 

Klubowicze wspominali przeczytane w niej anegdoty do-
tyczące długoterminowych remontów, przewalanek urzędni-
czych, natrętnych znajomych‚„zwalających się’’ na darmowe 
wakacje, specyficznych sąsiadów, miejscowe tradycje i oby-
czaje, przepyszną kuchnię...

Następne spotkanie odbędzie się 17 lutego, na którym 
omawiać będziemy książkę pt. „Mężczyźni, którzy nienawi-
dzą kobiet” S. Larssona. 

Zapraszamy wszystkich chętnych, lubiących czytać, 
rozmawiać, dyskutować i miło spędzać czas w bibliotece. 
Przyjdźcie do czytelni, zostańcie uczestnikami DKK!

Ewa Omilian

Dyrektorzy Szkół
Nauczyciele historii, 

wiedzy o kulturze, 
plastyki i fotografii

Szanowni Państwo,

Pałac Młodzieży im. Orląt Lwowskich w Olsztynie 
organizuje II Wojewódzki Konkurs Fotograficzny pt. Mój 
Zabytek. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów gimna-
zjów oraz szkół średnich.

Celem konkursu jest dalsze rozbudzanie oraz pogłę-
bianie zainteresowań i fascynacji zjawiskami sztuki oraz 
kultury materialnej; wsparcie rozwoju młodzieży, ukie-
runkowane na poznawanie i rozumienie funkcjonowania 
przedmiotów kultury materialnej w kontekście historycz-
nym, literackim, piśmienniczym itp.; pogłębianie wiedzy o 
użytkowych artefaktach bliższej i dalszej historii, doskona-
lenie umiejętności rozpoznawania funkcji, przeznaczenia 
oraz przynależności do czasu, w którym powstał. Nadal 
chcemy

rozwijać zainteresowania młodzieży historią, różnorod-
nością kulturową, postaciami oraz faktami związanymi z 
regionem Warmii i Mazur.

Zapraszamy do udziału i prosimy popularyzację idei 
konkursu wśród uczniów waszej szkoły lub placówki. W 
załączeniu pismo przewodnie, regulamin konkursu oraz 
niezbędne oświadczenia.

Łącząc wyrazy szacunku
Bartosz Ordelewski

Wersja elektroniczna regulaminu z załącznikami na stro-
nie: 

wwww.palac.olsztyn.pl
http://www.palac.olsztyn.pl/moj_zabytek_2015.html
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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 elektryczne-
go i elektronicznego oraz baterii w klubach sportowych. Odpady 
zostaną przekazane recyklerom wskazanych przez Fundację, a na-
stępnie przeliczone na punkty, które klub może wymienić na sprzęt 
sportowy zgodnie z regulaminem akcji (piłki, stroje, bramki, itp.).

Celem akcji „Sprzęt za sprzęt” jest wspieranie sportu i kul-
tury fizycznej w klubach sportowych, propagowanie właściwych 
nawyków w gospodarowaniu zużytym sprzętem i uświadomienie 
zagrożeń wynikających z niewłaściwego postępowania z „elektro-
odpadami”. 

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

Wtorek. Godzina ósma rano. 
Za oknem świeci przepiękne, cu-
downe słońce. Są ferie i dzieci 
wreszcie mają prawdziwą zimę.

Teraz powinienem splunąć 
trzy razy za siebie żeby nie zape-
szyć. Żeby śnieg leżał sobie spo-
kojnie i żeby był ten –1°C żeby 
wszystko utrzymać w normie. 
Żeby wędkarze podlodowi mo-

gli wyruszyć na wszystkie zamarznięte jeziora... żeby 
wreszcie i ja mógł wsiąść na bojer i spróbować zimowe-
go żeglowania. Jest pięknie.

Każdy od zimy powinien mieć coś własnego, takie 
małe szczęście, które pozwala znieść tę porę roku bez-
stresowo. Choć, jeżeli nie muszę prowadzić samochodu, 
to mnie ta pora roku odpowiada. Chodzi tylko o te sło-
neczko, żeby częściej świeciło. 

Czytałem ostatnio o kobiecie, które po skończeniu 
studiów w wieku dwudziestu pięciu lat wyjechała na 
Spitsbergen. Namówił ją do tego znajomy, który tam 
mieszkał. Jest tam już długo. Pracuje, piesze kolejne 
książki.... i jest szczęśliwa. Żyje w jedynej na tej wyspie 
osadzie liczącej około dwóch tysięcy mieszkańców. Lu-
dzie tam mieszkający, to skupisko kilkudziesięciu naro-
dowości. 

Każdy może zostać tam przyjęty. Warunki są dwa: 
biegle znany język angielski i obojętnie jaki zawód. 

Co prawda jest tam bardzo zimno, ale jest szczęśli-
wa kiedy w lato, gdy jest ciepło, to przez dwa dni może 
nosić sukienkę. Tak na co dzień, to ubiera się bardzo 
ciepło. Wszędzie trzeba jeździć samochodem. Nawet na 
odległości liczące 200 metrów. Jest tak zimno, że inaczej 
nie można. To naturalnie podczas zimy. Raz, na począt-
ku, próbowała przejść piechotą. Musiała wrócić. 

Jest z mężczyzną, który ją tam zaprosił. Ale to czy-

sty przypadek, że się połączyli. Jest od niej trzydzieści 
lat starszy... ale jest szczęśliwa. Zresztą, zaznacza z hu-
morem, jeśli chodzi o Szpitsbergen, to nie ma w czym 
wybierać. Po namyśle dodaje, że wszyscy mężczyźni 
są interesujący, tylko czasami wina brak. 

Jest jeszcze jeden aspekt życia za kołem podbiegu-
nowym, który waży na komforcie tamtejszego życia: 
noc polarna i dzień polarny. 

O nocy wspomina owa kobieta z pewną dozą roz-
marzenia. Można ją przeżyć bezstresowo. Jest się zmę-
czonym, to się zasypia... i już. Gorzej jest z niekoń-
czącym się dniem, albo lepiej powiedzieć niekończącą 
się szarówką. Żeby to przetrwać i zasnąć w każdym 
z domów są żaluzje. Świadomość, że na zewnątrz jest 
dzień jest atawistyczna i organizm może jedynie zmu-
sić się do drzemki. Na dłuższe zaśnięcie, gdy wokół 
jest widno, podświadomość nie pozwala. 

Po przeczytaniu tego artykułu miałem przez chwilę 
chęć pojechać na ten Szpitsbergen. Nawet mam kole-
gów, którzy żeglują po zimnych morzach i jeżeli bym 
przedstawił im, że resztę życia chcę tam spędzić, po-
płynęliby tam ze mną. Mam nie jeden, ale kilka zawo-
dów... najgorzej z tym najważniejszym warunkiem... z 
językiem angielskim. Więc, gdy opowiedziałem o tym 
przez telefon córce, ta nakrzyczała na mnie, że się nie 
uczyłem. Potem jednak stwierdziła, że to dobrze. Bo:

- będziesz ze swoją wnuczką, gdy do ciebie przy-
jedzie, rozmawiał tylko po polsku. Tak się skończyła 
moja wyprawa po lepsze życie... ale po cichu zacząłem 
o nim marzyć. O tym Szpicbergenie , naturalnie.

Tak więc, kudy naszej zimie do tamtej? A i kobiety 
mają w czym wybrać, a gdyby co, to i wina u nas do-
statek. W razie czego, naturalnie.

Zima ma więc swoje uroki, jak każda pora roku. 
Dla każdego gotowa zorganizować jakąś niespodzian-
kę i się mimo zimna, czasami przytulić jak najczulsza 
osoba. Dzisiaj, choć przez szybę, ale razem ze słonecz-
kiem uśmiecha się do mnie. W dole na jarzębinach i 
krzakach bzu sikorki i wróble szaleją na zawieszonych 
między gałęziami połaciach słoniny. Ruch na ulicy 1 
Maja jeszcze mały, bo banki, adwokaci i notariusze 
jeszcze nie pracują. 

Jakbym nie patrzył w kalendarz, to bym pomyślał, 
że jest niedzielny poranek. 

Zima jeszcze trochę u nas zagości więc lepiej 
uśmiechnąć się do niej aby się nie zdenerwowała. Taką 
zdenerwowaną kobietę, Panią Zimę, należy przytulić, 
pogłaskać po głowie, powiedzieć jakieś czule słowo. 
Kiedy złość minie uśmiechnąć się do niej szeroko, tak 
jak i ona uśmiechnie się do nas przez zaszronione rzę-
sy. Mniej stresu, więcej miłości.

Bogusław Marek Borawski
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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 – 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 – „Robaczki nie z tej Ziemi” 2D, bajka, sala kina (bi-
let: 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 AGT (bilet 3 zł). 

Ferie zimowe w ROK „MG” 2015
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Ośrodek 
czynny
codziennie 
w godz. 800-1600

Jerzy Miliszewski
Olecko, Aleje Lipowe 3

Rozpoczęcie 
kursu

 tel. 87-520-23-36B04704

12
lutego

godz. 1600

OLECKIE CENTRUM
SZKOLENIA KIEROWCÓW

W ostatnim posiedzeniu Komisji planowania i budżetu, 
które odbyło się 21 stycznia uczestniczyła grupa oleckich 
przedsiębiorców, głównie z branży hotelarskiej. Wcześniej 
złożyli oni do  biura Rady Miejskiej protest w związku z 
planowanym przez olecki Urząd Gminy remontem i przy-
wróceniem do użytkowania hotelu „Maraton”. Pomimo 
dużych emocji, bo w spotkaniu brał również udział autor 
kontrowersyjnego projektu burmistrz Wacław Olszweski, 
udało się przewodniczącej sprawnie doprowadzić do po-
zytywnego dla przedsiębiorców zakończenia. W wyniku 
głosowania 8 głosów za, czyli jednogłośnie usunięte zo-
stało z „Planu budżetu na 2015 r. zadanie o przebudowie 
„Maratonu”.

W piśmie, który skierowali oni do Rady Miejskiej czy-
tamy, że w Olecku jest 29 hoteli i pensjonatów zarządza-
nych przez prywatnych właścicieli. Część z nich jest zamy-
kana poza sezonem ze względu na zbyt mały dochód nie 
pokrywający kosztów utrzymania.

„Sezon w Olecku trwa dwa miesiące i w tym okresie 
musimy zarobić na cały rok” – czytamy.

„Decyzja o zrobieniu nam nieuczciwej konkurencji i 
budowie nowego hotelu doprowadzi branżę hotelarską i 
restauracyjną w Olecku do bankructwa.

Przypominamy, że pozbyto się należącego do miasta, 
świetnie zlokalizowanego Hotelu Skarpa. Jakie nowe oko-
liczności powstały, które powodują, że miasto właśnie te-
raz będzie wiedziało, jak i dla kogo wybudować hotel i jak 
nim zarządzać? 

Jak miasto teraz zagwarantuje, że nasze wspólne środki 
nie zostaną wyrzucone w błoto, jak stało się to w przypad-
ku hoteli prowadzonych przez miasta, np. w Suwałkach i 
Gołdapi?”

Podsumowując pismo przedsiębiorcy stwierdzili:
„Oczekujemy poważnej dyskusji o naszych pytaniach i 

podejmowania rozważnych decyzji, których skutkiem jest 
dysponowanie Naszymi wspólnymi pieniędzmi.”

Pod pismem widnieje 10 podpisów.
Podczas dyskusji radni doszli do wniosku, że projekt 

remontu i rozbudowy hotelu „Maraton” należy wykreślić z 
planu inwestycyjnego. Zgodnie bowiem z tym planem nie 
byłby to tylko remont budynku, ale jego rozbudowa (70 
miejsc noclegowych, dotąd było około 20). Koszt budowy 
wg osób z branży kosztowałby budżet około 7 milionów 
złotych.

Za zdjęciem przebudowy z planów inwestycyjnych 
gminy zagłosowano jednomyślnie. 

Budżet, który miały służyć realizacji projektu został 
przesunięty na projekt budowy odpowiedniej infrastruktu-
ry oleckiego Rynku. m.in. zbudowanie prawdziwej sceny 
oraz lepsze przystosowanie całego placu do funkcji repre-
zentacyjnej jaką powinien pełnić. Ustalenie to jednogłośnie 
zostało zaaprobowane przez radnych Komisji budżetowej. 

Komentarz redakcji
Przed budową hali burmistrz często mówił, że jej wy-

budowanie przyczyni się do rozwoju i lepszej rentowności 
bazy hotelowej. W liście do redakcji po moim felietonie po-
wyborczym dyrektor MOSiR Andrzej Kamiński pisał, że bu-
dowa hali przyczyniła się do rozwoju tejże bazy. Wskazuje 
to na świadomość potrzeby poprawy sytuacji w tej dziedzi-
nie gospodarki miejskiej. Nic, tylko chwalić...

Jednak świadomość nie oznacza wcale, że sytuacja  jest 
czytelna dla lokalnych polityków. Hala bowiem generuje 
koszty, a te należy jak najprędzej zmniejszyć aby odciążyć 
budżet. I chwała za to, że tak myślą. Ale dobrych pomysłów 
już jednak zabrakło.

Fatalnym rozwiązaniem sytuacji stał się pomysł wyko-
rzystania nieczynnego już i niszczejącego hotelu „Maraton”. 
Dałby, wg pomysłodawców, jakieś dochody i przede wszyst-
kim, byłby zintegrowany biznesowo z halą Lega i to głównie 
tam mieli mieszać sportowcy. 

W projekcie zapomniano jednak o tym, że hala miała w 
zamyśle służyć rozbudzeniu oleckiej gospodarki. Zwiększe-
nia dochodów tej branży, a tym samym zwiększenia docho-
dów miasta w postaci podatków. 

Gmina nie może być konkurentem biznesowym dla swej 
społeczności. Nawet, gdy jest, zawsze będzie konkurentem 
nieuczciwym. Dlaczego? Bo nigdy nie osiągnie rentowności 
w swoich biznesach. Aparat nadzoru jest zawsze zbyt roz-
budowany i kosztowny. Także w razie strat dofinansowanie 
będzie pochodziło z budżetu, na który składają się nasze 
podatki. Zbudowanie jednego miejsca hotelowego kosztuje 
100 tysięcy złotych. Na wybudowanie hotelu z 70 miejscami 
noclegowymi gmina musiałaby wydać 7 milionów złotych. 
Skąd pieniądze? Naturalnie od nas... czyli też od hotelarzy. 
(Jesli by się powiodło, to część ze środków Unii Europej-
skiej).

Nie jest to uczciwe jeśli pieniądze z podatków wykorzy-
stuje na budowę konkurencyjnego dla podatnika biznesu. 
Jeśli się na to spojrzy z boku, nie biorąc po uwagę dramatu 
sytuacji, wygląda na kanwę scenariusza jakiejś komedii fil-
mowej albo serialu. 

Alienacja pomysłodawców jest w tym wypadku znaczna. 
Podział zaś na „my” i „oni” jest coraz wyraźniejszy.

Jest jednak z tej sytuacji jedno pocieszające doświadcze-
nie. O swoje trzeba walczyć. Walczyć wspólnie, bo tylko ta-
kie działanie może dać efekt. Hasło „RAZEM” – już nie raz 
w historii dawało szansę na poprawę sytuacji. Zmianę biegu 
historii i pchnięcie świata na lepsze tory.

Przykład przedsiębiorców mówi też innym, którzy nie 
biorą udziału w życiu społecznym miasta, że należy wal-
czyć, spierać się i wykorzystywać atrybuty demokracji. To 
daje wiarę również w to, że możemy sami, choć zdawałoby 
się wcześniej, że nie mamy możliwości, zmieniać decyzje 
polityków. 

Bogusław Marek Borawski 

Hotel „Maraton” to już tylko historia
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Sesja Rady Miejskiej
Zapraszam do udziału w sesji Rady Miejskiej w Olec-

ku, która odbędzie się w dniu 30 stycznia 2015 r. (piątek) o 
godzinie 12.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w 
Olecku.

Porządek sesji:
1. Otwarcie sesji i ustalenie porządku obrad. 
2. Podsumowanie kadencji Sołtysów 2010-2014 oraz 

wręczenie podziękowań.
3. Informacja Burmistrza o działalności w okresie mię-

dzysesyjnym.
4. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o dzia-

łaniach podejmowanych 
w okresie od ostatniej sesji. 
5. Interpelacje oraz odpowiedzi na interpelacje radnych.
6. Wnioski i oświadczenia radnych.
7. Uwagi i wnioski Sołtysów, Przewodniczących Rad i 

Zarządów Osiedli oraz radnych Oleckiej Rady Młodzieżowej 
dotyczące projektów uchwał.  

8. Podjęcie uchwał w sprawach:
a) miejscowego planu zagospodarowania przestrzen-

nego dla części przebiegu napowietrznej linii elektroenerge-
tycznej 110 kV relacji Gołdap – Olecko 

na terenie gminy Olecko,
b) miejscowego planu zagospodarowania przestrzen-

nego dla terenów położonych 
w Olecku w rejonie ulicy Sembrzyckiego i Placu 

Zamkowego nad Jeziorem Oleckie Wielkie,
c) zmiany miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego terenu położonego między ulicami Grun-
waldzką, Wąską, 1 Maja i Placem Wolności w Olecku,

d) powołania Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w 
Olecku,

e) wskazania radnego Rady Miejskiej w Olecku do 
Oleckiej Rady Młodzieżowej,

f) zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Oleckiej 
Rady Młodzieżowej i nadania 

jej statutu,
g) uchwalenia ramowego planu pracy Rady Miejskiej 

w Olecku na rok 2015,
h) wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny 

sprzedaży nieruchomości 
w wyniku uwzględnienia roszczeń, o których mowa 

w art. 209a ustawy 
o gospodarce nieruchomościami,
i) reprezentowania gminy Olecko w Zgromadzeniu 

Związku Międzygminnego „Gospodarka Komunalna” oraz 
prawa kumulacji głosów na okres kadencji 

2015-2019,
j) przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Roz-

wiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Olecko 
na rok 2015,

k) przyjęcia Programu Przeciwdziałania Narkomanii 
dla Gminy Olecko na lata 2015-2018,

l) uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej 
Gminy Olecko na lata 2015-2024,

ł) uchwalenia budżetu Gminy Olecko na 2015 rok:
1) odczytanie projektu uchwały budżetowej,
2) odczytanie opinii Komisji Oświaty, Kultury, Pro-

mocji Gminy, Sportu i Rekreacji oraz Komisji Polityki Proro-
dzinnej, Ochrony Zdrowia i Bezpieczeństwa Rady Miejskiej,

3) odczytanie opinii Komisji Planowania, Budżetu i 
Gospodarki Rady Miejskiej,

4) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunko-
wej o projekcie uchwały budżetowej na 2015 rok,

5) dyskusja nad projektem uchwały budżetowej,
6) głosowanie nad uchwałą budżetową.

9. „Głos wolny, wolność ubezpieczający”. 
10. Zamknięcie obrad sesji.

Przewodniczący Rady Miejskiej 
Karol Sobczak 

Nabór reprezentantów do pracy 
w komisji konkursowej oceniającej 

zadanie z zakresu współpracy 
i działalności na rzecz 

organizacji pozarządowych
Od 27 stycznia do 20 lutego będzie trwało przyjmowa-

nie zgłoszeń do reprezentantów sektora pozarządowego do 
pracy w komisji konkursowej oceniającej oferty złożone na 
zadanie z zakresu współpracy i działalności na rzecz orga-
nizacji pozarządowych.

Zgłoszenia należy składać na specjalnym formularzu w 
sekretariacie Urzędu Miejskiego, 19-400 Olecko , ul. Plac 
Wolności 3, pok. 12.

Ważne jest aby zgłoszenie było podpisane przez osoby 
upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu or-
ganizacji zgłaszającej wraz ze zgodą kandydata na uczest-
nictwo w pracach  komisji konkursowych.

info. newsletter UM

Społeczność ludzi z chorobą bez nazwy
 „Bois dentelle” - to społeczność składająca się przede 

wszystkim z osób, które posiadają tzw. zespół chorobowy 
bez nazwy, czyli SWAN (ang. Syndrom Without A Name). 
Do tej społeczności należą również ludzie, o których wia-
domo, że najprawdopodobniej lub na pewno są jedynymi 
zdiagnozowanymi przypadkami medycznymi w Polsce 
(mogą jednak mieć „swoją kopię” na świecie).

Głównym celem założenia grupy jest wzajemne wspar-
cie i pomoc w wyjątkowej, a zarazem trudnej sytuacji. 
Wcześniej nie było w Polsce takiej instytucji, która objęła-
by wsparciem te osoby.

Wychodząc naprzeciw potrzebom osób w opisywanej 
sytuacji, została uruchomiona zamknięta grupa na łamach 
Facebooka, która będzie dostępna oraz widoczna wyłącz-
nie dla tych osób (również dla ich rodzin i opiekunów). 
Grupa będzie pomagać poprzez:

1) wymianę własnych doświadczeń,
2) wsparcie psychologiczne,
3) wsparcie na polu poszukiwań osoby z konkretną dia-

gnozą lub konkretnymi objawami, bez diagnozy,
4) znalezienie kontaktów do specjalistów w Polsce,
5) zebranie jak najwięcej informacji na temat badań 

klinicznych, sposobów leczenia, diagnozy, dostępnej w 
Polsce i na świecie,

6) współpracę z innymi instytucjami i mediami,
7) organizowanie wspólnych spotkań, wycieczek, wy-

jazdów weekendowych, konferencji,
8) przekształcenie grupy w stowarzyszenie/fundację, 

ale tylko wtedy, gdy zajdzie taka potrzeba i będą ku temu 
prawne możliwości.

Kontakt: ultrarzadkie@gmail.com
Strona na Facebooku: https://www.facebook.com/ul-

trarzadkie
Halina Kasicka 

www.powiat.olecko.pl 
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Przed konkursami 
dla organizacji pozarządo-

wych
Zbliża się termin ogłoszenia otwartych konkursów na 

wykonanie zadań samorządu województwa przez orga-
nizacje pozarządowe w roku 2015. W pierwszym nabo-
rze do podziału jest ponad 4,3 mln zł. W najbliższym 
czasie planowane jest też spotkanie informacyjne, na 
którym będzie można poznać szczegóły udziału w kon-
kursach. 

- W nowym roku stawiamy sobie za cel wzmacnianie 
kapitału społecznego w regionie, dlatego chcemy pre-
miować partnerską realizację zadań, zaangażowanie wo-
lontariuszy i aktywizację społeczności lokalnych – mówi 
marszałek Gustaw Marek Brzezin. – Cenimy także dzia-
łania o innowacyjnym charakterze i takie, których roz-
wiązania da się upowszechnić w innych środowiskach.

W pierwszej kolejności zostaną ogłoszone konkursy 
w zakresach:

- edukacji i promocji zdrowia publicznego,
- rozwoju kultury fizycznej,
- integracji europejskij oraz rozwijania kontaktów i 

współpracy między społeczeństwami,
- ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzic-

twa przyrodniczego,
- kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego,
- rozwoju turystyki,
- aktywizacji społeczności lokalnych na obszarach 

wiejskich,
- pomocy społecznej,
- profilaktyki i rozwiązywania probelmów uzależ-

nień oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
- rozwoju sektora pozarządowego województwa 

warmińsko-mazurskiego,
- integracji środowisk kombatankich,
- upowszechniania i ochrony praw konsumenta.
Na wszystkie te działania organizacje mogą składać 

oferty do 12 stycznia, a na aktywizację społeczności lo-
kalnych na obszarach wiejskich do 27 lutego 2015 roku.

Ogłoszenie wraz z dokumentacją konkursową jest na 
stronie bip.warmia.mazury.pl w zakładce: organizacje 
pozarządowe – otwarte konkursy ofert. Szczegółowe in-
formacje: Biuro ds. Organizacji Pozarządowych i Kom-
batantów Urzędu Marszałkowskiego, tel. 89 512 58 75, 
89 512 58 76, 89 512 58 80.

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 

Konkurs 
„Oparcie społeczne dla osób 

z zaburzeniami psychicznymi”
Minister Pracy i Polityki Społecznej na podstawie art. 23 

ust.1 pkt 7a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecz-
nej (Dz. U. z 2013 r. poz. 182 ze zm.) ogłosił otwarty konkurs 
ofert na finansowe wsparcie realizacji projektów w ramach 
programu „Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psy-
chicznymi”. 

Celem konkursu jest wspieranie realizacji projektów zmie-
rzających do umożliwienia osobom z zaburzeniami psychicz-
nymi, zwłaszcza osobom przewlekle psychicznie chorym i 
niepełnosprawnym intelektualnie, a także ich rodzinom do  
przezwyciężania trudnych sytuacji życiowych pojawiających 
się zwłaszcza w związku z wykluczaniem społecznym oma-
wianej grupy osób, których nie są one w stanie pokonać, wy-
korzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości, a także 
umożliwienie pełniejszej integracji społecznej wyżej wymie-
nionej grupy osób ze środowiskiem społecznym, w którym 
powinni funkcjonować. 

Oferty należy przesłać listem poleconym z dopiskiem na 
kopercie „Program Oparcie Społeczne dla Osób z Zaburze-
niami Psychicznymi” w terminie do dnia 31 stycznia 2015 r. 
(obowiązuje data stempla pocztowego) do:

Warmińsko – Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego 
Wydziału Polityki Społecznej
Al. Marszałka J. Piłsudskiego 7/9
10-575 Olsztyn
Oferty konkursowe należy składać wyłącznie na formu-

larzu oferty określonym w rozporządzeniu Ministra Pracy i 
Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru 
oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zada-
nia publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego 
zadania (Dz. U. z 2011 r. Nr 6, poz. 25).

Szczegółowe informacje w ogłoszeniu o otwartym kon-
kursie ofert oraz programie.

Halina Kasicka
www.powiat.olecko.pl 

Regionalny Ośrodek Kultury w Olecku „Mazury Garbate” i 
Olecka Izba Historyczna zapraszają 29 stycznia (czwartek) o 
godzinie 17,00 na spotkanie  z 

Markiem Sidorem 
pt. „Przesiedlenia mieszkańców 

Suwalszczyzny na Ziemie Odzyskane 
po zakończeniu II wojny światowej”. 
Wydarzenia okresu drugiej wojny światowej oraz będące 

ich bezpośrednim następstwem zmiany granic Rzeczypospo-
litej, spowodowały masową migrację ludności. Po wojennej 
tułaczce nie każdy miał dokąd wrócić. Przesiedlenia dobro-
wolne i wymuszone sytuacją nie ominęły też Suwalszczyzny. 
Pobliskie Prusy Wschodnie stały się „Ziemiami Odzyskany-
mi”, które wymagały zasiedlenia.  

Marek Sidor jest pracownikiem Państwowego Archiwum 
w Suwałkach.

Zapraszamy do dyskusji.
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Bomby także spadały (pomimo wielkich znaków krzyża 
rozmieszczonych na dachach domów) w pobliżu szpitala i 
budynków przy ulicy Słowiańskiej, zamienionych na szpita-
le wojskowe. W czasie bombardowania ludzie w obawie o 
swoje życie opuszczali domy wraz z dziećmi i chronili się w 
pobliżu w dołach i rowach. 

Inne wydarzenia z tego okresu opisał Józef Kunicki w 
książce „Moje wspomnienia”. Był to 15 sierpnia 1944 roku. 
Miałem w tym czasie ok. 20 lat. Niemcy robili łapanki wśród 
Polaków. Niestety wpadłem w ich ręce. Razem z innymi zo-
staliśmy przewiezieni w rejon Bakałarzewa. Tam zostaliśmy 
przyłączeni do pracy przy umocnieniach fortyfikacyjnych, 
które osłaniały Prusy Wschodnie. Żeby zapobiec uciecz-
ce Niemcy tworzyli małe obozy po 20-50 osób, które były 
zorganizowane na wzór obozów pracy ze strażą obozową i 
dyscypliną.

opracowanie Józef Kunicki 
Olecko - wspomnienia z czasów II wojny światowej

Za każde przewinienie groziła surowa kara, a nawet 
śmierć. Jesienią pracowałem w okolicach wsi Borawskie - 
Nowa Wieś. Robotników trzymali pilnie strzeżonych w sto-
dołach i szopach. Ludzie chorowali. Nie mieliśmy ciepłych 
ubrań na zimę. Żywienie było bardzo złe. 

Czasem udawało się nam wyprosić ubranie cieplejsze 
u miejscowej ludności.  Przygraniczna ludność znała język 
polski. Ja również już częściowo poznałem język niemiecki. 
Udało mi się zdobyć cieplejsze obuwie tzw. drewniaki (były 
to buty o podeszwach drewnianych, obite częściowo skórą i 
płótnem nieprzemakalnym) oraz kurtkę cieplejszą i czapkę. 
Zdobyłem także starą manierkę wojskową. 

Niemcy rozpoczęli ewakuację ludności wraz z inwenta-
rzem w głąb Prus Wschodnich. Wsie niemieckie opustoszały. 
Pozostało tylko wojsko oraz robotnicy zatrudnieni przy oko-
pach. Przerzucano nas z miejsce na miejsce. Pod koniec paź-
dziernika przewieziono nas do kolonii Olecko. Mieszkaliśmy 
w stodołach nad jeziorem. Budowaliśmy okopy i umocnienia 
polowe na północ od Olecka, wzdłuż jeziora Oleckie Wielkie 

Kościelne wzgórze

Targ na oleckim Rynku

i koło stadionu miejskiego w Olecku.

Z opisywanej przez Pana Bereśniewicza ustnej relacji 
naocznego świadka, wtedy jeszcze 17 letniego mieszkańca 
Olecka wcielonego jesienią 1944r. do Volkssturmu wyłania 
sie kolejny obraz wydarzeń wojennych z Olecka:

Jesienią 1944r. stacja kolejowa i pociągi znajdujące się 
na niej, były prawie codziennie ostrzeliwane przez sowiec-
kie samoloty. W październiku w czasie kolejnego nalotu je-
den z nich został zestrzelony przez obronę przeciwlotniczą 
znajdującą się na wzgórzu przy zakładzie energetycznym. 
Samolot rozbił się niedaleko stacji przy torach kolejowych 
prowadzących do Giżycka. Pilot przeżył, ale zastrzelił się 
kiedy zobaczył zbliżających się niemieckich żołnierzy.

Jesienią 1944 r. po ewakuacji, w mieście pozostał tylko 
Volkssturm, pracownicy kolei i poczty. Dwa razy dziennie 
lokomotywa tylko z jednym wagonem pocztowym kurso-
wała do Ełku. Często była ostrzeliwana przez sowieckie 
samoloty nadlatujące od strony Ełku.

Widok na wschodnią stronę oleckiego Rynku
Żołnierze Armii Czerwonej na teren powiatu wkroczyli 

od strony północnej 22 stycznia i od 23 stycznia 1945r. 21 
stycznia 1945 r., z miasta wycofały się oddziały Volksstur-
mu. Uznano, że słabo uzbrojeni oddział nie ma żadnych 
szans powstrzymania nacierających żołnierzy sowieckich.

Miasto pozostało wyludnione i bez obrony. 23 stycznia 
1945 roku miasto zostało zajęte przez Rosjan.

Podobnie jak w innych miastach byłych Prus Wschod-
nich Rosjanie dokonywali i tutaj wiele bezmyślnych znisz-
czeń. Najpierw grabiono. Spłonęła większość budynków 
wokół rynku, czyli późniejszego Placu Wolności. Z istnie-
jących 77 domów ocalało niewiele. Starano się jak najwię-
cej dóbr wywieźć w głąb Związku Radzieckiego, co nieraz 
przybierało formę zorganizowanej i wszechstronnej gra-
bieży. A wywożono wszystko co dało się wymontować i 
spakować na ciężarówki bądź wozy konne.

Jak wspominał pierwszy burmistrz Olecka: „Prawie 
wszystkie domy dokoła tego dużego, bo mającego aż 7 ha 
Placu Rynkowego, były spalone. Mówię prawie wszystkie, 
bo na południowej, ok. 1 km długiej stronie, ocalał tylko 
jeden dom, na wschodniej – 3 domy, na północnej, gdzie 
komendant miał swoją siedzibę – 5 domów i na zachodniej, 
gdzie my mieszkaliśmy – 4 domy. W zasadzie ocalały tylko 
zabudowania przy bocznych uliczkach odchodzących od 
rynku i wolnostojące domki na obrzeżach miasta. Zamiesz-
kałe były domy przy ulicy Willowej i – jak zapamiętano – 
„domki w osiedlach kolejowym i robotniczym”. W czasie 
zdobywania miasta i podczas niekontrolowanych rozbojów 
i grabieży w kolejnych dniach, zniszczeniu uległ również 
XVI-wieczny kościół na wzgórzu, dworzec kolejowy, 
poczta, szereg okazałych budynków biurowych. Ogrom 
zniszczeń dopełniała dewastacja niemal całej miejskiej in-
frastruktury. Uszkodzona była gazownia, mleczarnia, rzeź-
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nia i chłodnia. Nie czynne były wodociągi ani kanalizacja, 
zdewastowana sieć energetyczna i gazownicza pozostawiała 
miasto bez jakiejkolwiek energii. Przestało istnieć wiele po-
mniejszych zakładów rzemieślniczo-przetwórczych. Nie było 
też sklepów. Nie istniały połączenia komunikacyjne, znisz-
czone były drogi i mosty, zdemontowane tory kolejowe. W 
większym bądź mniejszym stopniu zdewastowanych było: 
5 cegielni, 3 mleczarnie (w tym jedna w samym Olecku), 4 
tartaki, 3 gorzelnie, 6 młynów przemysłowych, 3 zakłady 
mechaniczne. Zniszczono, a przede wszystkim rozkradziono 
urządzenia ze żwirowni, odlewni żeliwa i zakładu produkują-
cego wapno. W samym Olecku wywieziono na przykład urzą-
dzenia z ocalałej przedwojennej Chłodni Miejskiej.

Pierwszy starosta olecki wspominał po latach, że gdy we 
wrześniu 1945 r. obejmował urząd, zdarzało się, że w centrum 
miasta niektóre ruiny nadal dymiły.

A w jakich okolicznościach nasze miasto opuszczały ra-
dzieckie władze wojskowe? O tym wspominał w 2005 roku 
Franciszek Pietrołaj w wywiadzie do „Tygodnika Oleckie-
go”.

Olecko wojska niemieckie opuściły bez walki, z pewno-
ścią Niemcy nie chcieli dopuścić do tego, aby zniszczono na-
stępne miasto. 

Widok na Olecko z okolic połączenia się strumyka Matlak z Legą. Obecnie w tym 
rejonie jest ulica Łąkowa. W tle budynki mieszkalne przy ulicy Kolejowej, które 

nie zostały odbudowane po zniszczeniu przez Rosjan

Na Placu Rynkowym, 3 czerwca 1945 roku o go-
dzinie 10.00 w słoneczną niedzielę komendant ra-
dziecki przekazał w uroczysty sposób Polakom wła-
dzę nad miastem i powiatem. W tym celu rozwieszono 
ogłoszenia w języku polskim i rosyjskim, na czterech 
blaszanych słupach ogłoszeniowych na Placu Rynko-
wym. Z pewnością takie ogłoszenia były w całym po-
wiecie. Na Placu Rynkowym wykonano na wozie dra-
biniastym pomost z desek, który został udekorowany 
czerwonym płótnem. Wóz był na kołach drewnianych, 
pod każdym kołem znajdowały się dwie cegły oraz 
wbite dwa pale związane linką. Na pomoście wykona-
no trybunę i przykryto zielonym płótnem (prawdopo-
dobnie wykonał to Mieczysław Łozowski, mieszka-
niec ulicy Łuczańskiej 19). Uroczystość nastąpiła przy 
udziale zgromadzonej ludności z powiatu i miasta. Z 
trybuny komendant radziecki w stopniu majora wy-
głosił po rosyjsku przemówienie, tłumaczone na język 
polski przez Olga Nowickiego, kierownika Państwo-
wego Urzędu Repatriacyjnego.

Młodzież znajdowała się blisko trybuny koło wozu 

lub pod wozem. Zapamiętałem 
doskonale sylwetkę komendanta 
radzieckiego, był w stopniu ma-
jora, niskiego wzrostu z czarnym 
wąsikiem. Przyjaźnił się on z Ol-
giem Nowickim. Na uroczystości 
tej zapamiętałem obecność; Ry-
szarda Wisłockiego, Zygmunta 
Szredela, Feliksa Lubierzyń-
skiego, Olga Nowickiego, Hie-
ronima Stasiaka i Eugeniusza 
Jurgielewicza. 

Pomimo przekazania władzy 
przez Komendanta Radzieckie-
go, dwuwładza trwała do chwili 
opuszczenia wojska radzieckich 
w sobotę 15 września 1945 roku.

W ciągu dwóch dni utwo-
rzono transport o długości około 
siedmiuset metrów z zagrabio-
nym mieniem z miasta i okolicz-
nych wiosek. Początek tego tabo-
ru zaczynał się od skrzyżowania 
z ulicą Łuczańską (dziś 11 Listo-
pada) przez całą ulicę Składową, 
a zakończenie było koło PUR 

(Państwowy Urząd Repatriacyjny) (koło Szkoły Rolniczej). 
Transport składał się z samochodów ciężarowych i wozów 
konnych. Na końcu tego taboru prowadzono konie i krowy. 
Samochody były załadowane meblami, fortepianami i róż-
nymi maszynami. 

W sobotę 15 września 1945 roku z takim łupem opusz-
czały obrabowane miasto wojska radzieckie. Konie i krowy 
odbierano gospodarzom z wiosek, którzy osiedlili się na po-
niemieckich gospodarstwach.

ulica Sedranecka

Widok na wschodnią stronę oleckiego Rynku
(z trochę innej perspektywy)
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Ferie w bibliotece
30 stycznia

- czytanie książki Ewy Stadtmuller 
„Bajki z zagadką”
- zagadki i ciekawostki ze świata 
przyrody,
- kalambury o zwierzętach,
- zajęcia plastyczne.

3 luty
- czytanie opowiadań z książki Grze-
gorza Kasdepke „Fochy fortuny”,
- zajęcia plastyczne,
- quizy, zgadywanki, zabawy sło-
wem.

6 luty
- bal Karnawałowy, 
- konkurs na najładniejszy strój wy-
branej postaci bajkowej (atrakcyjne 
nagrody),
- konkurs – „Jaka to melodia”, 
- słodki poczęstunek.
Zajęcia będą odbywały się w godzi-
nach 11.30 – 13.00. 

1 % podatku na cele ochrony zdrowia
Narodowy Fundusz Ochrony Zdrowia (NFOZ) od 42 lat wspomaga cele ochrony 
zdrowia. Doposaża i modernizuje jednostki medyczne, tworzy warunki do świad-
czenia nowoczesnych usług zdrowotnych. W roku 2014 sfinansował doposażenie 
zakładów opieki zdrowotnej na ogólną kwotę 162 000,00 zł, w tym do Olmedica 
Sp. z o.o. w Olecku.
Wysokość pomocy, to suma zbiórki uzyskanej z odpisu podatkowego 1 % na OPP 
i akcji „Serce za Serce”.
NFOZ podobnie jak w minionych latach zwraca się z prośbą do Mieszkańców 
Powiatu Oleckiego, aby darowali 1 % należnego podatku na cele ochrony zdro-
wia. Wystarczy w zeznaniu podatkowym wpisać numer KRS 0000065198, kwotę 
podatku i cel – „Szpital w Olecku”. 
Wyliczona na podstawie Raportu Urzędu Skarbowego suma wróci do wskazane-
go zakładu opieki zdrowotnej. NFOZ zwraca otrzymane złotówki zgodnie z wolą 
„Darczyńców”.

Halina Kasicka
www.powiat.olecko.pl 

„Czysta miłość” to nie tylko jeden z 
tytułów wierszy pani Danuty Bomber, 
która była gościem kolejnego spotka-
nia z poezją.  To właśnie uczucie mi-
łości dało słyszeć się niemal w każdym 
wersie i odczuć, iż wers  ten  pisany był 
sercem.  

Czy istnieje piękniejsza i bardziej 
bezinteresowna miłość niż miłość mat-
ki do dziecka? Czy w życiu liczą się 
tylko pieniądze? Czy można zakochać 
się po 60-tce? Właśnie o tym opowia-
dają wiersze naszej olecczanki.

D. Bomber cieszy się życiem, inte-
resuje ludźmi, kocha dzieci i przyrodę, 
jest osobą niezwykle ciepłą i rodzinną. 
Pisze, jak sama wspomniała, „od za-
wsze” i na każdą okazję. 

Czysta miłość… czyli kolejne spotkanie 
z cyklu „Poeci są wśród nas”

Wiersze czytała sama autorka oraz bibliotekarki Miej-
sko-Powiatowej Biblioteki w Olecku, Alina Bień i Jolanta 
Krasowska.

Spotkanie umilił Bartek Miliszewski, który zagrał na 
akordeonie trzy utwory: jedną z etiud Carla Czernego, Ka-
tarynkę Barbary Kaszuby oraz Flick-Flacka Alberta Vossena.  
Jest on wychowankiem Ewy Skorupskiej, nauczycielki Pań-
stwowej Szkoły Muzycznej im. J. Paderewskiego w Olecku.

Na zakończenie, 
tradycyjnie, kierow-
niczka biblioteki, 
Katarzyna Jeżew-
ska, wręczyła na-
szemu gościowi pa-
miątkowy rysunek 
autorstwa Marka 
Pacyńskiego.

Po części uro-
czystej, przyszedł 
czas na mały poczę-
stunek, rozmowy 
z poetką, wspólne 
zdjęcia i autografy.

W jednym z 
wierszy mogliśmy 
usłyszeć historię za-

gubionego w dobrobycie. My zaś odnaleźliśmy się w pięk-
nych słowach wierszy Danuty Bomber, w słowach często 
zabawnych, nieraz melancholijnych, słowach zadumy i tro-
ski, słowach uczuć miłości i tęsknoty… 

Na następne spotkanie zapraszamy już w lutym. Swoje 
wiersze prezentował będzie Wojciech Bojar.

Ewa Omilian
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19.
Pierwsze urodziny

futbol amerykański

Bogusław Marek Borawski

Po przyjęciu Inga, Bart, mama Barta i ja siedzieliśmy 
jeszcze długo i rozmawialiśmy. O wszystkim. Lia na górze w 
swoim pokoju nie mogła zasnąć. To przez tort. Nigdy nie pró-
bowała czystego cukru. Albo w tak nieznacznych ilościach, że 
jej organizm nie mógł go szybko spalić i ta energia buszowała 
po małym ciałku szukając ujścia. 

W końcu rozeszliśmy się. Ja do swego pokoju.
Rano Inga była niewyspana. Mówiła, że Lia budziła się 

przez całą noc. Mały brzdąc, za to, obudził się jak zawsze, 
w pół do ósmej.  Zjadł śniadanko i poszliśmy na spacer. 
Wcześniej jednak Bart uprzątnął do końca yard. Zostały tyl-
ko wypełnione helem baloniki, które powoli szlachetny gaz 
opuszczał i były coraz niżej. W końcu gdy dotarły po kilku 
godzinach do ziemi Lia miała doskonałą zabawę. 

Na placu zabaw bawiły się dzieci z przedszkola. Cho-
dziliśmy alejkami. W końcu stanęliśmy przy huśtawkach 
stworzonych specjalnie dla małych dzieci. Były to głębokie 
plastikowe wiaderka z otworami na nogi. W takie wiaderko 
sadzało się malucha. Nóżki wisiały sobie w powietrzu i moż-
na go było bujać aż się nie znudził. Umieściliśmy tam Lię i 
buju, buju. 

Na jednej z huśtawek siedziała dziewczynka, może ze 
starszaków i przyglądała się ciekawie Lii. Do niej podeszła 
jedna z wychowawczyń i coś powiedziała. Dziewczynka ze-
szła z huśtawki i poszła do innych dzieci. Inga powiedziała 
mi, że pani zwróciła jej uwagę, że ten sprzęt jest dla małych 
dzieci, a nie takich „dorosłych” jak ona. 

Wieczorem była w telewizji 
transmisja meczu futbolu amerykań-
skiego. Grało Chicago. Z początku 
nie wiedziałem o co w tym wszyst-
kim idzie. Bart wytłumaczył mi za-
sady, technikę i pod koniec meczu 
mogłem go nawet już komentować. 
To znaczy tak jak każdy kibic ko-
mentuje z trybuny mecz piłki noż-
nej. Przecież wszyscy znamy się na 
tym lepiej od niejednego trenera. O 
arbitrze już nawet nie będę wspo-
minał. Chicago ku mojemu entuzja-
zmowi wygrało. Obyło się też bez 
rażących fauli. 

Samochody w Stanach tak jak i 
u nas mają standardowe tablice re-
jestracyjne. Czasami jednak zdarza 
się, że tablice są inne. Na przykład 
samochody, którymi jeżdżą Inga i 

Bart mają tablicę z nazwą chicagowskiego klubu hokejowe-
go Chicago Blackhawks oraz symbolem tej drużyny głową 
Indianina. Widziałem też podczas wycieczek, że niektóre 
samochody miały podobne tablice lub z innymi symbolami. 

Okazało się, ze tak jak u nas można mieć tablice specjal-
ne. U nas płaci się dodatkową opłatę w Starostwie, u nich na 
rzecz ochrony środowiska. Są więc tablice kibiców klubów 
sportowych, uczelni i stowarzyszeń. Widziałem ich kilkana-
ście różnego rodzaju. 

Z kibicowaniem klubowi Chicago Blackhawks jest cała 
historia. Nawet Lia po urodzeniu ma zdjęcie w słynnym na 
cały świat Pucharze Stanleya. Ma dopiero pięć dni i smacz-
nie śpi wewnątrz wielkiego srebrnego naczynia. Urodziła się 
kiedy jeszcze puchar mieli Blackhawks’si. Właściciele klu-
bu to przyjaciele Barta i co za tym idzie Ingi i Lii. 
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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          V34107

PIZZERIA „PRIVE” zaprasza od 1000 do 2200

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

05

PIZZA NA TELEFON
* materiały budowlane, metalowe, hydraulika – SKLEP 
   BUD-MET, ul. Gołdapska 22, tel. (87) 520 22 41. V32709

* „ASTRA” restauracja, pizza, zestawy obiadowe na telefon: 
87-520-25-68, profesjonalny katering, imprezy okolicznościowe, 
dancingi, ul. Partyzantów 7, www.astra.olecko.pl  V00803

* Foto-Ślub i inne uroczystości, tel. 660 122 049       B06201

* hurtownia spożywcza, ul. Gołdapska 31, tel. (87) 520-01-50 V33308

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

18
10
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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                                           V334048

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

* Artykuły i usługi elektryczne, Grunwaldzka 6, 
      tel. 87-610-00-66                                     V33208

* Centrum Ogrodnicze, ul. Rzeźnicka 6; tel. 87-520-22-07   V02651

* MEBLE - salon, Jan Bagiński, ul. Rzeźnicka, tel.  
(87) 520 29-23. V02601

* Budowlana firma, Tadeusz WITKOWSKI, kompleksowe 
prace budowlane, tel. 603-754-167, 87-523-41-44 V34306

V25420

* MYJNIA GĄBKOWA AUTOMATYCZNA 
   aleje Lipowe 1A                           V02332

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
35

10
5

* Auta używane, tel. 501-611-961 V33737

* CZĘŚCI SAMOCHODOWE, ul. Sokola 1D, tel. 87-
520-12-88 V33418

* CZĘŚCI SAMOCHODOWE, tel. 509-746-264 V34716

* części używane, wszystkie marki, Ełcka 2 (przy 
skupie złomu), tel. 501-611-961 V33727

* Ford Escort Combi, 1,4B, 1999, tel. 605-485-376 B04804

* Hunday Santa Fe CRDI, 2006, 2,2D tel. 509-338-320, 
508-097-660 V02012

* Jawa 350, 1989, stan bardzo dobry, stylizowany na 
chopper, 2500 złotych, tel. 884-014-664 B02909

* Mitsubishi Outlander, 2005, 2,4B+G tel. 604-193-413 
B05103

* chleb swojski, ciasta, wypiek, tel. 605-107-755 B05702

* kino, plac Wolności 22, tel. 87-520-20-59 B03309

* konie kabardyńskie, przejażdżki, pod siodło, 
Grądzkie 47, tel. 666-316-780, 87-421-22-48 B04904

* pracownia pisania ikon, pracownia plastyczna, 
Katarzyna Waraksa, tel. 663-805-960 B04306

* wczasy; tel. 87-421-22-48, 666-316-780,  www.wiatra-
kart.fr.pl, e-mail: kawarak@o2.pl B05302

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

L90502

V14110i

AUTO-MOTO

MOTO-NAPRAWA-SPRZEDAM

TURYSTYKA-NOCLEGI-ROZRYWKA

USŁUGI

* bezprzewodowy internet iPlus, tel. 87-520-13-31 B05502

* chleb swojski, ciasta, wypiek, tel. 605-107-755 B05602

* gazowe, hydraulik, tel. 502-383-533 V34408

* hurtownia wędlin, od 4.00 do 14.00, ul. Gołdapska 
31, tel. 87-520-22-13 L90403

* instalacje elektryczne, Henryk Rowiński, tel. 510-145-
891 V31820

* korepetycje - język angielski; szkoły podstawo-
we, gimnazja, szkoły średnie, tel. 608-215-475 B05802

* kowalskie, spawalnicze, ślusarskie, Gołdapska 31, 
tel. 87-523-00-80 L90601

* księgowe usługi, Anna Bielawska, tel. 534-696-506 
K02702

* księgowe usługi, Ternet spółka z o,o, tel. 87-520-31-70 
B02809

* 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 V02312

* pizza na telefon – od 10.00 do 22.00, tel.87-520-31-
32 lub sms 505-314-536 V35715

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

K03002

* czyszczenie dywanów i tapicerki, tel.513-035-033 
K03102

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 V34706

* BAR SMACZEK,  obiady domowe, imprezy okolicz-
nościowe, 11 Listopada 11, tel. 664-035-929  K01806

masaż, rehabilitacja,
terapie manualne, kinesiotaping 

tel. 605-869-755 K02503



15
Tygodnik olecki 4/887  r. 2015

to@borawski.pl

V3
50

05   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

V01902

V0
20

02

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

Wyrób nagrobków, blatów kuchennych, parapetów 
i okładzin schodowych K01010a

PROMO-

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

DWORZEC PKP
tel. 883-110-101

V34815

* kotły c.o., grzejniki, bojlery, HYDROMAX, 
            ul. Targowa 18, tel. 87-615-31-90            V02102

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

80
5

* Pralnia chemiczna, pranie wodne, usługi w ciągu 24 godzin, 
ul. Grunwaldzka 12, te. 723-565-284                          V00903

SPRZEDAM 

INNE

PRACA

SPRZEDAM

WYNAJEM

* ROWERY – naprawy i wypożyczalnia, Centrum 
Handlowe Impuls, tel. 87-520-36-92 V35514

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

V33717

* sprzątanie, opieka nad osobami starszymi lub dziećmi, tel. 
506-462-495 B03508

* tłumacz języka francuskiego, tel. 888-605-885 B05202

* oddam koty (wszystkie czarne) w dobre ręce, tel. 
504-997-481 B04406

* ślusarza, spawacza zatrudnię, tel. 602-709-756 B05402

* zatrudnię stomatologa, tel. 605-893-381 K01905

* biurko, tel. 505-335-841 B06001

* drukarka kolorowa OKI C3300n, A4, idealna do 
wizytówek, mało używana, 290 złotych, tel. 604-193-
413 B04605

* działka budowlana, Zajdy, 30 arów, tel. 662-509-994 V32719

* działka usługowa, granica obwodnicy, tel. 601-210-
819 B001a04

* działkę budowlaną, 1650 m.kw., Olecko, tel. 602-709-
756 B05902

* działkę pod garaż (ew. piętrowy) z projektem, Gołdap-
ska, tel. 602-793-432 K02203

* działkę pod garaż pojedynczy z projektem, Gołdapska, 
tel. 602-793-432 K02303

* działki budowlane, uzbrojone, tel. 601-210-819 B002a04

* książki, I i II klasa gimnazjum, (Gimnazjum nr 2), tel. 
603-113-040 V33428

* luksfery Fala niebieskie 36 sztuk, TANIO, tel. 508-
610-285 L90304

* łóżeczko dziecięce z materacem, 65x125 cm, 150 zło-
tych, tel. 691-201-120 B04505

* maszyny, urządzenia rolnicze, tel. 516-670-859  B003a04

* mieszkanie 58 m.kw. Imionki, tanio, 2 garaże, dział-
ka, tel. 508-588-805 K03101

* mieszkanie 60 m.kw. z działką 400 m.kw.,tel. 602-
345-477 V01922

* 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 V02322

* rzeźby, tel. 793-569-205  K01506b

* siedlisko, ul. Wiejska, ok. 40 arów, zabudowane budyn-
kiem gospodarskim, dojazd od strony ulicy Wiejskiej, siła 
na miejscu, tel. 602-293-333 V01912

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 dołoże-
nia komuś nie przebierając w słowach wulgaryzmami i 
obraźliwymi 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 jeże-
li złamiemy w Internecie prawo, to nie możemy czuć się 
bezkarni.      

  KPP  Olecko

* lokal użytkowy do wynajęcia, tel. 502-264-901 K01210

* lokal użytkowy 100 m.kw., centrum, tel. 723-565-284 
V00913

* lokal użytkowy 140 m.kw., centrum, tel. 501-620-577 
V35725

* pokoje, tel. 500-708-095 K02004
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MEDYCYNA ALTERNATYwNA
Mleko na suchą cerę:

Połączyć ciepłe mleko z mąką pszenną na zawie-
sistą masę. Rozprowadzić na twarzy i szyi dość grubą 
warstwą, przykrywając wilgotnym ręcznikiem.

WŁOSY SUCHE
Włosy suche są kruche, łamliwe, często bez połysku, 

rozdwajają się na końcach.  Myje się je przeciętnie raz 
na 10-14 dni. Przed myciem wskazany jest przynajmniej 
raz na miesiąc kompres z oliwy (z oliwek lub oleju so-
jowego). Przygotowuje się go następująco: do kubeczka 
wlewa się trochę oliwy i wstawia do drugiego naczynia z 
gorącą wodą. Do oliwy dodajemy łyżeczkę soku z cytry-
ny. Tak przygotowaną mieszankę wcieramy w skórę gło-
wy i we włosy. Następnie na głowę nakładamy plastiko-
wy czepek. Całość zawiązujemy ogrzanym ręcznikiem. 
Kompres należy trzymać na głowie przez 1 do 2 godzin. 
Następnie myjemy włosy przetłuszczonym mydłem la-
nolinowym lub dziecięcym., żółtkami lub szamponami 
do włosów suchych.

Włosy także jest dobrze płukać wywarem z ziół. 
Może to być korzeń ślazu. 2 łyżki zalewamy 1 litrem let-
niej wody i pozostawiamy 2 godziny pod przykryciem.

 Może to być kwiat lipy. 2 łyżki suszu zalewamy 1 li-

trem wrzącej wody i odstawiamy na 20 minut. Po umyciu 
wcieramy we włosy odrobinę brylantyny lub specjalnego 
kremu do włosów.

Czereśnie na bóle stawów
(stara francuska recepta): zjadamy przez cały sezon, 

zamiast jednego posiłku, 40 dag świeżych czereśni. Efek-
ty są widoczne czasem już po 2 tygodniach.

Odrobina oszustwa
Aby optycznie powiększyć biust, wystarczy wybrać 

odpowiednią bieliznę i ubranie. Jeżeli założysz stanik 
bardotkę (np. z małymi wkładkami z gąbki po bokach), 
nawet mała „dwójeczka” będzie wydawać się szalenie 
seksowna. 

Pamiętajmy również o podkreśleniu talii - wciągnięcie 
w spodnie miękko otulającej piersi bluzki podkreśli two-
je walory. Modne obecnie krótkie bluzeczki odkrywające 
pępek optycznie powiększają biust. 

Tak samo działają jasne kolory, poprzeczne paski i 
wzorzyste materiały. Inny sposobem jest noszenie bluze-
czek z poduszkami. Wprawdzie nie zwiększają one piersi, 
ale przenoszą punkt ciężkości. Biust stanie się przyciąga-
jącym wzrok elementem sylwetki.

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

B0
61
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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

28 stycznia (Światowy Tydzień 
Mokradeł)
Agnieszki, Amalii, Amandy, Anieli, 
Armandy, Berty, Kariny 
Augusta, Augustyna, Jana, Juliana, 
Karola, Krzesisława, Lecha, Leszka, 
Piotra, Radomira, Rogera, Tomasza, 
Walentego, Walerego, Waleriusza
29 stycznia 
Bolesławy, Gildy, Hanny, Iny, Kon-
stancji, Salomei, Zdzisławy 
Franciszka, Józefa, Michała, Walere-
go, Waleriana, Zdzisława, Zenona
30 stycznia 
Adeli, Amelii, Dobiegniewy, Dziadu-
miły, Gerdy, Hiacynty, Martyny 
Amadeusza, Częstobora, Dobiegnie-
wa, Fekiksa, Gerarda, Hiacynta, Le-
onarda, Macieja, Marcina, Sebastiana, 
Teofila
31 stycznia 
Balbiny, Dobromierzy, Joanny, Lu-
dwiki, Luizy, Marceli, Marceliny 
Beniamina, Cyrusa, Euzebiusza, 
Gwidona, Jana, Ksawerego, Ludwika, 

Marcela, Marcelego, Piotra, Spycignie-
wa
1 lutego 
Anny, Brygidy, Dobrochny, Dobrognie-
wy, Igi, Marioli, Renaty 
Dobrogniewa, Ignacego, Pawła, Sewe-
ryna, Siemirada, Żegoty 
2 lutego (Ofiarowanie Pańskie, Matki 
Boskiej Gromnicznej)
Fortunaty, Jagody, Joanny, Katarzyny, 
Klary, Marii, Miłosławy,  Mirosławy 
Felicjana, Fortunata, Kornela, Miłosła-
wa, Mirosława, Oskara
3 lutego (Międzynarodowy Dzień 
Walki z Rakiem)
Joanny, Rychezy, Ryksy, Telimeny
Błażeja, Hipolita, Laurencjusza, Oskara, 
Sobiesława, Stefana, Uniemysła, Waw-
rzyńca
4 lutego 
Danuty, Dany, Izydy, Joanny, Marii, 
Weroniki, Witosławy
Andrzeja, Gilberta, Jana, Józefa, Korne-
la, Mariusza, Teofila, Witosława

Maca z jajami i serem
10 dag żółtego sera, 25 dag macy, 4 
jajka, ćwierć szklanki śmietany, sól, 
pieprz, 2 łyżki masła, łyżka tartej bułki

Macę łamiemy na dość duże ka-
wałki. Ser ścieramy na tarce.

Oddzielamy żółtka od białek. Żółt-
ka mieszamy ze śmietaną, a z białek 
ubijamy pianę.

Macę mieszamy ze śmietana z 
żółtkami, serem i pianą z białek. Prze-
kładamy do wysmarowanego masłem 
i wysypanego tartą bułką naczynia ża-
roodpornego. Z wierzchu posypujemy 
wiórkami masła. 

Zapiekamy w średnio nagrzanym 
piekarniku około pół godziny.

Pieczona łopatka 
z goździkami

Kilogram łopatki wieprzowej, 2 cebu-
le, sól, olej, 20 goździków
Przyprawy do natarcia: łyżka cząbru, 
łyżka bazylii, łyżka grubo zmielonego 
pieprzu, łyżka majeranku, dziesięć 
owoców jałowca

Owoce jałowca roztłukujemy w 
moździerzu. Do miseczki wsypujemy 
jałowiec i pozostałe zioła wlewamy 
olej tak aby po zmieszaniu stworzyć 
gęstą masę. Odstawiamy ją na 15 mi-
nut.

Mięso naszpikowujemy goździka-
mi, nacieramy solą, a na końcu sma-
rujemy masą ziołową. Odstawiamy na 
pół godziny w zimne miejsce. 

W patelni mocno rozgrzewamy 
tłuszcz. Kładziemy na niego mięso i 
obsmażamy je z każdej strony. 

Pod koniec smażenia dodajemy 
drobno pokrojoną cebulę. 

Mięso przekładamy do brytfanki i 

wlewamy tam tłuszcz z patelni. 
Mięso pieczemy w temperaturze 

180°C około 79 – 80 minut cały czas 
podlewając je wodą.

Boczek z jajkiem 
po angielsku

1 jako, 4 plastry bekonu, 1 drobno mie-
lona kiełbaska, 
dodatek: 2 kromki pieczywa tostowego 
oraz fasolka w sosie pomidorowym
Na rozgrzanej patelni kładziemy boczek 
oraz pokrojoną w plasterki kiełbasę i 
obsmażamy z każdej ze stron na rumia-
no. Gdy się zarumienią przesuwamy 
je na brzeg, a w środek wbijamy jajko 
tak aby żółtko się nie rozpłynęło. Jajko 
smażymy do czasu aż białko się zetnie i 
lekko zarumieni.
Zdejmujemy danie na talerz i podajemy 
je z tostami oraz fasolką.
Jest to jedno z najmniej zdrowych śnia-
dań ale pyszne. Można do tego podać 
jakiś sok lub po prostu kawę. 

Mus z szynki
5 dag wędzonej szynki, 4 łyżeczki żela-
tyny, 250 ml cielęcego wywaru, 250 ml 
śmietanki kremówki, sól, biały pieprz

Żelatynę moczymy w zimnej wo-
dzie. Szynkę rozdrabniamy z maszynce, 
mikserze lub malakserze. 

Napęczniałą żelatynę wkładamy do 
wywaru i ogrzewając mieszamy do cza-
su aż się rozpuści. Nie wolno jej zago-
tować.

Szynkę mieszamy z wywarem, a 
następnie przecieramy przez sito. Do-
prawiamy białym pieprzem, solą i schła-
dzamy. 

Do tężejącej masy dodajemy ubitą 
na sztywno śmietanę i jeśli trzeba dopra-

wiamy.
Delikatnie mieszamy i wstawiamy 

przykrytą do lodówki.
Ze stężałego musu wykrawamy łyżką 

porcje i podajemy je z białym pieczywem 
lub grzankami i sałatą.

Na wojnę można patrzeć jak na pró-
bę sił dwóch lub więcej sposobów 
życia, jak na sprawdzian zdolności, 
z jaką społeczeństwa o różnych 
kulturach potrafią mobilizować swe 
potencjalne zasoby i narzucać swą 
wolę innym. 

Philip Bagby, 
Kultura i historia

... wojna, wojna zorganizowana 
nie jest żadnym ludzkim instynk-
tem, lecz zaplanowaną, pospólną 
formą rabunku. Forma ta zrodziła 
się dziesięć tysięcy lat temu, kiedy 
uprawa pszenicy zaczęła dawać 
nadwyżki, a koczownicy z pustyni 
odbierali rolnikom to, czego im 
samym brakowało. Świadczą o tym 
mury obronne Jerycha i jego wieże. 
Tu leży początek wojen. 

Jacob Bronowski, 
Potęga wyobraźni

... lepiej byłoby organizować od 
czasu do czasu krwawe rytuały – 
wzorem znacznie od nas przezor-
niejszych „dzikich” – niż masakro-
wać się naprawdę. Czy cywilizując 
się, nie utraciliśmy jednak bezpow-
rotnie tego przywileju? 

Ewa Kuryluk, 
Podróż do granic sztuki

od wewnątrz czuje mózg wojenną 
czerwoną prawdę 

Józef Czechowicz, 
dzisiaj verdum

Na świętego Karola (28 stycznia) 
wyjrzy spod śniegu rola.

Urodzaj daje rola, gdy deszcz leje na 
Karola (28 stycznia).

Już pierwszego Franciszka (29 stycz-
nia), patrz, gdzie jaja ma pliszka.

Na świętą Martynę (30 stycznia) 
przybywa dnia o godzinę.

Kiedy w styczniu lato, w lecie zima 
za to.

Gdy styczeń bez mrozów chodzi, ma-
rzec, kwiecień nas wychłodzi.

Na świętego Ludwika (31 stycznia) 
na grudzie koń utyka.

Po styczniu jasnym i białym mają być 
latem upały.

Koniec stycznia łagodny, luty będzie 
pogodny.

Na św. Ignacy (1 luty) w polu już ina-
czej.

Gdy pierwszego pięknie wszędzie, 
tedy dobra wiosna będzie.

Luty  - miej kożuch i dobre buty.
Powiadają, że Gromnica (2 luty) już 

ci zimy połowica, ale bywać nie nowina, 
że dopiero ją zaczyna.

Gdy Gromniczna (2 luty) zimę traci, 
to święty Maciej ją wzbogaci.
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Późny początek
Sezon wędkarski trwa cały rok. Łowimy z brzegu, z ło-

dzi, z pomostu, z pontonu, no i z lodu. Najczęściej łowienie 
z lodu rozpoczynam przed Bożym Narodzeniem, lub tuż po 
Bożym Narodzeniu, często nawet w listopadzie, najpóźniej 
na początku stycznia. Ale żeby po 20 stycznia kombinezon 
ciągle grzecznie leżał w pokrowcu, a mormyszki i mini wę-
deczki nie były świeżo powią-
zane jeszcze nie było ?! 

A tak jest w tym roku. Przy-
czyn kilka, a najważniejsza jest 
związana z brakiem odpowied-
niej pokrywy lodowej. Zima, 
ech zimy ciągle nie ma. 

Z jednej strony dobrze, jest 
po prostu taniej, ale w naszym 
regionie kraju w styczniu powi-
nien być mróz. I śnieg, dziecia-
kom, do zjeżdżania choćby na 
tyłku. 

Mróz jest, powiedzmy 
szczątkowy. Jednak okazuje się, 
że są zbiorniki pozwalające na 
bezpieczne ściganie ukrytych pod lodem rybek. I na takie je-
zioro wybrałem się z kolegami 24 stycznia. Śniegu trochę 
spadło. Leciutkie minus trzy. Za oknem cudnie biało. Pogod-
na fajna. 

Wracając do jeziora: zbiornik morenowy, 97 ha, długość 
ponad dwa kilometry, maksymalna szerokość to 570 metrów. 
Głębokość maksymalna to zaledwie 5,3 m. Rybostan? Cóż, 
się zobaczy. Wiem tylko tyle, ze w latach siedemdziesiątych i 
osiemdziesiątych, jezioro nie było udostępnione wędkarzom. 
I że było dużo węgorza, karpia i sandacza. Dzisiaj to dla mnie 
zagadka. 

Tuż przed siódmą Jurek zbiera załogę do zielonego opel-
ka. Ja obok Jurka, kierowcy. Z tylu Krzyś i Janusz. On wsia-
dał jako ostatni, więc chwilkę przed domem czekał na nas. 
Odstrojony w nowiutki kombinezon, pachnący jeszcze fabry-
ką, wsiadając mruknął coś o zimnie. Rozbawiło to nas, bo 
przecież temperatura blisko zera. 

Po kilkunastu minutach jazdy, Janusz ponownie wspo-
mniał, że mu zimno. Jednocześnie opowiedział, jak pani 
sprzedająca kombinezon zapewniała jaki to ciepły ubiór. Tak 
ciepły, że praktycznie nie ma potrzeby wkładania niczego 
poza cieniutką bielizną. 

–A wy wkładacie coś pod kombinezony? – spytał lekko 

zaniepokojony Janusz. Spojrzeliśmy na siebie. 
– No trochę tak. Po za bielizną oddychającą ze dwie 

bluzy, czasem bezrękawnik, kalesony, rajstopy, dresy…- 
wyliczył Krzysiek. 

–To chyba rozumiem, dlaczego jakoś chłodno, ja nic 
nie włożyłem, przecież kombinezon taki ciepły- smutno 
powiedział Janusz. 

Może to niezbyt ładne, ale drwin nie zabrakło. 
28 km ,po ekstremalnie 

śliskiej drodze zleciało szyb-
ko. A w dodatku te widoki. 
Przecudnie ośnieżone drze-
wa. Kto nie widział takiego 
świtu niech żałuje. 

Mimo, że dzień wstał 
zaledwie przed dwoma kwa-
dransami, przy drodze nad 
jeziorem już kilka samocho-
dów, a na lodzie kilku, może 
nawet kilkunastu wędkarzy . 

Wchodzimy na zaśnieżo-
ną , piętnastocentymetrową 
taflę. Janusz również. Roz-
grzał się . Szybka decyzja, 

że idziemy tam, gdzie nikogo nie ma. Czysty teren, bez 
wyciśniętej przez śnieg wody. Wiercimy po kilka otworów. 
Trochę zanęty i do roboty. Krzyś spławikówką, ja „ jona-
sówką” Jurek z Januszem wędki z kołowrotkiem. Są ryby. 
Płocie , takie patelniaki, między 18, a 21 cm. Nie większe, 
ale i nie mniejsze. W ilości zadowalającej. Nawet bardzo. 

Janusz również łowi. Jest gorąca herbata, więc się roz-
grzewa. Wierci kilkanaście otworów wzdłuż trzciny, licząc 
na okonie, ale chyba bardziej na ciepełko pod kosmicznym 
kombinezonem. Pomaga. Na trochę. 

Kolejne płocie, z kolejnych otworów trafiają do wiade-
rek. Po kilku godzinach, wiaderka zapełniają się. Cudnie. 
Biało, cicho, bez opadów, ciepło, no nie wszystkim….

Jezioro dało nam to, czego pragnie podlodowy węd-
karz. Bezpieczny lód i sporo ryb. 

Jasne, że każdy chciałby przeżyć emocje z kilowym 
okoniem, ale to nie dzisiaj i chyba nie koniecznie na tym 
jeziorze. Wracamy bardzo zadowoleni do auta , gdzie od 
dobrych trzech godzin rozgrzewa się Janusz. Najważniej-
sze, że mimo kapryśnej zimy, lód wystarczająco gruby. 
Fajne jezioro. Chyba nie podałem jego nazwy… e tam, tra-
ficie, jeżeli  będziecie bardzo chcieli. 

jerzyk

CHROŃ PRZED GRYPĄ SIEBIE I INNYCH
Co robić aby zmniejszyć ryzyko zachorowania na grypę 

oraz chronić przed nią innych 
• Zaszczep siebie i swoją rodzinę przeciw grypie, 
ponadto: 
• przestrzegaj zasad higieny oddychania – w czasie kaszlu 

i kichania zakrywaj nos i usta chusteczką jednorazową, 
• poza domem i w podróży zawsze miej przy sobie żel 

do rąk lub zapas jednorazowych chusteczek nasyconych roz-
tworem alkoholu, gdyż warunki w podróży rzadko zapewnia-
ją możliwości częstego mycia rąk, 

• jeśli chusteczki jednorazowe lub żel właśnie ci się skoń-
czyły, kichaj lub kaszl w zgięcie łokciowe – twoje dłonie nie 
zostaną skażone wirusem, 

• w środkach transportu zbiorowego unikaj niepotrzeb-
nego dotykania powierzchni i elementów ich wyposażenia, 

• unikaj bliskiego kontaktu „twarz w twarz” z innymi po-
dróżnymi, 

 

Nie lekceważ grypy – chroń siebie i innych - przy wy-
stąpieniu objawów takich jak gorączka, bóle głowy, bóle 
mięśniowo-stawowe, kaszel, ból gardła zostań w domu, 
w przypadku nasilenia objawów – zwłaszcza wystąpienia 
duszności - niezwłocznie skontaktuj się z lekarzem.

Promocja Zdrowia i Oświata Zdrowotna 
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Olecku

• unikaj masowych 
zgromadzeń, 

• zadbaj, aby również 
twoje dziecko przestrze-
gało powyższych zale-
ceń. 
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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 woje-
wództwa, otworzył filię przychodni onkologicznej w 108 Szpi-
talu Wojskowym w Ełku. Pacjenci z Ełku, powiatu ełckiego, 
oleckiego, gołdapskiego i piskiego mogą rozpocząć bądź kon-
tynuować terapię w tejże przychodni.

Przychodnia Onkologiczna w Ełku, 108 Szpital Wojskowy 
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.

Urszula Kamińska, kl. Id, 
Za ulami, za lasami 

I miejsce

Konkurs fotograficzny 
„Wigierska stopklatka” 
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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 publikacji, 
w których jest mowa o wymienionej olecczance, olecczaninie 
lub osobie w jakiś sposób związanej z Oleckiem. Wymienione 
publikacje dzielą się na grupy: literaturę, publikacje i źródła. 
Jeżeli wymieniony w bibliografii jest autorem książek, artyku-
łów, opracowań są one wpisane pod hasłem „Literatura” lub 
„Publikacje”, jeżeli o danej osobie informacje napisał w swo-
ich 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 uzupełniać 
przysyłając informacje na adres to@borawski.pl lub listow-
nie z podaniem numeru telefonu do kontaktu lub skontak-
tować 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 wszelką 
pomoc w realizacji tego wielkiego przedsięwzięcia.

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
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Ferie w zimowej szacie

Ferie… Laba! 
Uczniowie i nauczyciele sami sobie zazdroszczą, że 

mają ferie. 
Rodzice trochę odetchną, bo codzienny pośpiech zo-

stanie trochę zwolniony. Niektórzy odwieźli swoje po-
ciechy do dziadków i zadowoleni są wszyscy – i dzieci, 
bo dziadkowie pozwalają na więcej, dziadkowie, bo 
nareszcie mają swoje wnuczęta przy sobie, i rodzice, bo 
złapią trochę oddechu.  

Zapomniałam o tych, którzy wyjechali podbijać sto-
ki w kraju i za granicą, a takich jest wcale nie tak mało. 

Zima za oknem może nie wymarzona, ale niezła na 
ferie. Przede wszystkim jest trochę śniegu. 

Mogłabym powiedzieć, że… za moich czasów wła-
śnie śnieg i mróz był największą atrakcją zimowych fe-
rii. Wystarczyło tylko wyjść na podwórko i zaczynały 
się atrakcje. Jakie? Jakie tylko dusza zapragnie, czyli 
jakie tylko nam wyobraźnia podpowiadała. 

A tak naprawdę zupełnie zwyczajne: zjazdy na san-
kach w różnych kombinacjach, budowanie figur ze 
śniegu, bitwa na śnieżki, łyżwy i następnego dnia to 
samo w dowolnej kolejności. Przychodziłam do domu 
mokra, zmęczona i szczęśliwa. 

Rodzice też i przez myśl nikomu nie przeszło, że to 
oni mają mi wypełnić atrakcjami całe dwa tygodnie. 
Moje ferie – moje pomysły. 

W szkole były zimowiska, ale raczej ograniczało się 
to do oglądania telewizji. Ale to były zamierzchłe cza-
sy, bo dzisiaj… 

Dzisiaj wszystkie placówki sportu i kultury oraz 
szkoły stają na głowie, by uatrakcyjnić zimową prze-

rwę. Na stronie internetowej odnalazłam kalendarz 
wszystkich imprez w mieście i złapałam się za głowę. 
Ba, cały wachlarz atrakcji! Można by raczej zapytać, 
czego nie zaproponowano. 

Wśród propozycji  są zajęcia rekreacyjno - sporto-
we, nauka przeróżnych tańców, gry na instrumentach, 
kalambury o zwierzętach, zajęcia plastyczne, zgady-
wanki, zajęcia z książką, głownie autorstwa Grzego-
rza Kasdepke, spotkanie z policjantem, zabawy inte-
gracyjne i gry planszowe. 

Będzie też bal karnawałowy z wyborem najcie-
kawszego stroju. O rety! Imprezowy zawrót głowy! 

Nie można też zapomnieć o stoku narciarskim na 
Pięknej Górze kolo Gołdapi. 

Jeśli ktoś chce, może bryknąć do Suwałk na nie-
wielki ale urokliwy stok Dąbrówka. Kiedyś była to 
wieś, dzisiaj leży już w obrzeżach miasta. 

Kilkanaście kilometrów za Suwałkami jest kolej-
ny stok – Szelment. Przy obu stokach są wypożyczal-
nie nart i desek. Naprawdę warto. 

Tylko malkontent może narzekać i wymyślać przy 
takiej ofercie. I pewnie tacy też będą. 

Można więc po prostu nudzić się we własnym 
domu lub zorganizować coś samemu, jeśli powyższa 
oferta jest nie dość atrakcyjna. Problem jest taki, że 
trzeba wyjść z domu, by z tych propozycji skorzystać. 
I nawet na pogodę można tylko trochę narzekać. 

Oferta pęka w szwach, a większość wybierze i tak 
komputer i kanapę przed telewizorem. 

Tak staramy się, by dzieci miały zorganizowany, 
wypełniony czas po brzegi, wyręczmy ich możliwie 
we wszystkim, a co za tym idzie - zwalniamy ich z 
myślenia,  twórczego myślenia. 

A myślenie nadal jest w cenie. 
To twórcze też. 
Zimowych ferii!

 Marusia


