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chleb swojski, ciasta, wypiek, tel. 605-107-755 B31906

pizza na telefon, 87-520-31-32
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Odwiedzaj przyjaciół i krewnych w szpitalu. 
Choćby na parę minut.

H. Jackson Brown, Jr.

 Sparingi oleckich piłkarzy
Zapraszamy na sparingi oleckich piłkarzy. Walczący o awans 

do IV ligi Czarni Olecko rozegrają 5 spotkań kontrolnych. Unia 
Olecko (również marząca o awansie) zaplanowała aż 7 sparin-
gów.
Sparingi Unia Olecko wszystkie mecze o godz. 16:00 

Boisko z murawą sztuczną
19 marzec  Pojezierze Prostki
2 kwiecień Kowalak Kowale Oleckie
9 kwiecień Polonia Raczki

Bajkolandia, s. 10
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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

sprzedaż mieszkań, Armii Krajowej 1
mieszkania od 30 do 75 m.kw.
więcej na: deweloper-luto.pl

tel. 507-047-750 V01238
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19 marca
III Olecki 

Jarmark Wielkanocny
Lokalna Organizacja Turystyczna Ziemi Oleckiej 

we współpracy z    Regionalnym Ośrodkiem Kultu-
ry w Olecku „Mazury Garbate” zaprasza do wzięcia 
udziału w III Oleckim Jarmarku Wielkanocnym, 
który odbędzie się 19 marca 2016 r. (sobota), w godz. 
11.00-14.00 na rynku Placu Wolności w Olecku.

Wszystkich zainteresowanych wystawieniem swo-
ich wyrobów prosimy o zgłoszenia telefoniczne lub 
mailowe: 

e-mail: biuro@lot.olecko.pl
tel. biura LOT Ziemi Oleckiej – 514522014
tel. Wioletta Żukowska – 605107755

Program Jarmarku: 
11:00 – Otwarcie Jarmarku
11:00-14:00 – sprzedaż rękodzieła, ozdób świą-

tecznych, palm wielkanocnych, potraw i wyrobów 
regionalnych, loteria świąteczna, „Wiejska zagroda”

11:15 – występy artystyczne grup z oleckich 
przedszkoli (Przedszkole z Oddziałami Integracyjny-
mi, Kubuś i Przyjaciele) 

11:45 – występy taneczne grupy „Na MaXa” (Ko-
wale Oleckie)

12:00-14:00 – konkurs plastyczny dla dzieci na 
najładniejszą palmę wielkanocną (hol kina)

12:00 – występy zespołów: Świętowiacy, Sedra-
nianki, Oleckie Echo

14:00 – wyniki loterii oraz konkursu plastycznego

XXXIV Konkurs Recytatorski
Regionalny Ośrodek Kultury „Mazury Garbate” zapra-

sza do uczestnictwa w XXXIV Konkursie Recytatorskim 
„SPOTKANIA Z POEZJĄ ‚2016”. 

ZGŁOSZENIA NALEŻY WYSŁAĆ / DOSTAR-
CZYĆ NA ADRES ORGANIZATORA:

Regionalny Ośrodek Kultury w Olecku „Mazury Garba-
te”, 19-400 Olecko, Plac Wolności 22, tel. (87) 520 20 59; 
(87) 520 25 16, www.przystanek.pl, e-mail: rok@przysta-
nek.pl

Wszelkich informacji udziela instruktor ds. teatru w Re-
gionalnym Ośrodku Kultury „Mazury Garbate” w Olecku, 
tel. 87 520 20 59, wew. 34

Zgłoszenia przyjmujemy do dnia 4.04.2016 r. 
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OLECKI TERMINARZ
WYSTAWY STAŁE

• Sztuka Jadalna, 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
• Bajeczna zima, portrety wystawa fotografii, Galerii Foto-

grafii „Klatka”, ROK MG

Zapraszamy od 600 do 2100, 

niedziela od  900 do 1700

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

NAJTANIEJ W MIEŚCIE

ON .............................3,99 zł
ON Arctic ................. 4,19 zł
Pb 95 ........................4,04 zł
PB 98 ........................4,24 zł
LPG ...........................1,69 zł
Olej opałowy ..............2,35 zł (powyżej 1000 litrów)
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Promocja!!! 
czysty samochód za tankowanie

www.paliwa-kozlowski.pl

AUTOMYJNIA

16 marca (środa)
apteka dyżurna Gołdapska 1
wydanie „Tygodnika Oleckiego”
17 marca (czwartek)
apteka dyżurna Kolejowa 15
16.00 - rozpoczęcie kursu na kierowców w szkole jazdy Je-
rzego Miliszewskiego, aleje Lipowe 3
17.00 - Oczy mojego ojca, film, Olecka Izba Historyczna, po 
filmie dyskusja
18 marca (piątek)
apteka dyżurna Zielona 35
14.30 - Cierń Boga, film, kino Mazur
16.00 - Bajkolandia Andersena, biblioteka miejska, ul. Ko-
pernika
17.00 - Robinson Cruzoe, film, kino Mazur
19.00 - Pokój, film, kino Mazur
19 marca (sobota)
apteka dyżurna Składowa 6
11.00 - 14.00 - III Olecki jarmark Wielkanocny, Rynek
14.30 - Cierń Boga, film, kino Mazur
16.00 - Unia Olecko - Pojezierze Prostki - sparing, boisko ze 
sztuczną murawą
16.00 - Kabaret Skeczów Męczących, hala Lega
17.00 - Robinson Cruzoe, film, kino Mazur
19.00 - Pokój, film, kino Mazur
20 marca (niedziela)
apteka dyżurna plac Wolności 7B
10.00 - Jajeczko z rzeżuszką, kiermasz świąteczny, sla Domu 
Kultury w Gołdapi
14.30 - Cierń Boga, film, kino Mazur
17.00 - Robinson Cruzoe, film, kino Mazur
19.00 - Pokój, film, kino Mazur
21 marca (poniedziałek)
apteka dyżurna 11 Listopada 9
22 marca (wtorek)
apteka dyżurna Zielona 37
13.00 - Sesja Rady Powiatu, Starostwo, ulica Kolejowa
23 marca (środa)
apteka dyżurna Składowa 2A
wydanie „Tygodnika Oleckiego”
24 marca (czwartek)
apteka dyżurna plac Wolności 25
13.00 - Sesja Rady Miejskiej, Ratusz
25 marca (piątek)
apteka dyżurna Gołdapska 1
16.00 - Bajkolandia Andersena, biblioteka miejska, ul. Ko-
pernika
26 marca (sobota)
apteka dyżurna plac Wolności 7B
27 marca (niedziela) (Wielkanoc)
apteka dyżurna Zielona 35
28 marca (poniedziałek) (Lany Poniedziałek)
apteka dyżurna Kolejowa 15
29 marca (wtorek)
apteka dyżurna plac Wolności 7B
30 marca (środa)
apteka dyżurna 11 Listopada 9
wydanie „Tygodnika Oleckiego”
31 marca (czwartek)
apteka dyżurna Zielona 37
19.00 - Ojcowie i córki, film z cyklu KADR, kino Mazur
1 kwietnia (piątek)

na stronie internetowej www.olecko.info (w pliku *.pdf)
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UWAGA: 
stacja dołącza do akcji Olecka Rodzina +3

(upusty do zakupu: 10 gr paliwo, 5 gr gaz oraz 5% 
akcesoria i usługi

Program Rodzina 500+
Wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wy-

chowawczego realizowanego w ramach Programu 
Rodzina 500+ przyjmowane będą od dnia 1 kwietnia 
2016 roku w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej 
w Olecku, ul. Kolejowa 31, parter pokój nr 5 w godzi-
nach 7:30 do 15:30.
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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:
• Adam Ambrożewski

• Agata Burgman
• Marek Ejmont

• Cezary Kułakowski
• Wincenty Rymkiewicz

• Izabela Zdanio
Upominki ufundowali:

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

Upominki będą wysyłane pocztą.
Do rozlosowania: Bilety do kina gry komputerowe, filmy na 

dvd, książki, długopisy, akcesoria szkolne, magnesy, kalen-
darze, pocztówki, gry logiczne, modele do sklejania, itp.

Redakcja 
„Tygodnika Oleckiego”, ul. Zielona 37

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

kontakt telefoniczny: 601-152-454
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Uwaga: co tydzień do rozlosowania jeden bilet do oleckiego kina. 
Warunki udziału w losowaniu na dole strony 4

Zakład Kamieniarsko-budowlany
wyrób pomników, pielęgnacja grobów

Lakiele 45, 19-420 Kowale Oleckie
Mariusz Przekop
tel. 507-222-344
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2 kwietnia – Dzień Teatru
17:00, sala teatru AGT

Wstęp: 15 zł
Zapraszamy na Dni Teatru. 

W programie przewidujemy spektakle:
„Na pełnym morzu”

Spektakl wg Sławomira Mrożka
Obsada: Cezary Sadowski, Paweł Charmuszko, Hu-

bert Sowul, Norbert Sowul (uczniowie LO Olecko)
Reżyseria: Zbigniew Stefanowski

„Kotoloty”
Grupa teatralna „Pierwiastek z Dwóch” 

„Kotoloty” to improwizacyjny spektakl, który nie po-
wstał w oparciu o żaden scenariusz. Jest to opowieść o sa-
motności, pragnieniach, ale też o odwadze i marzeniach. 

Obsada: Paweł Charmuszko, Emilia Ishizaka, Ur-
szula Jasińska, Hanna Karsztun, Daniel Ostrowski, Ja-
kub Skrzypiec, Aleksandra Wilke

Reżyseria: Agnieszka Śnieżyńska
Światło i dźwięk: Łukasz Nowak

„Sofa”
Teatr „6 i pół” Olecko

W dobie wirtualnych zakupów coraz rzadziej wycho-
dzimy z domu, a przecież to takie przyjemne – oglądanie, 
dotykanie, sprawdzanie. Ale czy na pewno?

Obsada: Krystyna Gulbierz, Alina Pawełko, Gra-
żyna Dzienisiewicz, Maciej Juchniewicz, Daria Mach-
nacz, Jakub Dziubiński, Marek Pacyński

Reż.  Agnieszka Lewandowska
Światło i dźwięk: Łukasz Nowak

Sesja Rady Miejskiej
Zapraszam do udziału w sesji Rady Miejskiej w Olec-

ku, która odbędzie się w dniu 24 marca 2016 r. (czwartek) o 
godzinie 13.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w 
Olecku.

Porządek sesji:
1. Otwarcie sesji i ustalenie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady.
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, radnych Oleckiej Rady Młodzieżowej i 
Oleckiej Rady Seniorów oraz innych osób zainteresowanych, 
dotyczące projektów uchwał.

8. Podjęcie uchwał w sprawach:
a) zmiany wieloletniego planu rozwoju i modernizacji 

urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 
2014-2016,

b) uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i moderniza-
cji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na 
lata 2017-2022,

c) określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za go-
spodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez wła-
ścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Olecko,

d) wyrażenia woli zawarcia porozumienia pomiędzy 
Gminą Olecko a Powiatem Oleckim w sprawie partnerstwa 
na rzecz zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi nr 
1808N Sedranki – Łęgowo”,

e) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
dla terenu położonego w Olecku przy ul. Zielonej,

f) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu za-
gospodarowania przestrzennego terenu położonego w Gor-
dejkach,

g) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Olecko na lata 2016-2024,
h) zmiany budżetu gminy na 2016 rok,
i) udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Oleckiemu 

na realizację projektu pn. „Profilaktyka raka szyjki macicy 
na lata 2009-2020”.

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

Przewodniczący Rady Miejskiej
Karol Sobczak
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.... Przyjaźń zbiera się jak plony, 
ponieważ się ją hoduje. Że nikt nie po-
zyskuje sobie przyjaciół, nie pozysku-
jąc jednocześnie wrogów, ale żaden 
wróg nigdy nie osiągnie poziomu przy-
jaciela. (Carlos Fuentes, W to wierzę, 
Świat książki, Warszawa 2003, s. 14)

Nie chcę wykrakać ale już nieza-
długo prezes i „nasz’ rząd będą mieli 
nowego wroga. 

Otóż:
Warszawski ambasador USA Paul W. Jones na początku 

marca wyruszył do twierdzy prezesa na Nowogródzkiej. Tam 
namawiał do, a potem stanowczo domagał się, odblokowa-
nia Trybunału Konstytucyjnego. W pomieszczeniu, w którym 
znajdował się ambasador, prezes i tłumacz atmosfera była 
taka, że co najmniej, można było schładzać szampan do kon-
sumpcji. Ambasador nic nie uzyskał. Zaś my, jako „naród” 
może nowego wroga. Obym się mylił.

Macierewicz na wykładzie w szkole o. Rydzyka odpowie-
dzialnością za katastrofę smoleńską obarczył Rosję. Wg szefa 
„naszego” wojska staliśmy się ofiarą terroryzmu państwowe-
go Rosji. Katastrofa pod Smoleńskiem została ustawiona w 
jednym ciągu z agresją na Gruzję i Ukrainę.

Wiążąc te dwa fakty wychodzi na to, że nasz prezes usiłuje 
podciąć gałąź, na której siedzi. Wiadomo bowiem, że Stany 
Zjednoczone nie opuszczą Polski. I tak zapewne myśli prezes. 
Ale, czy na szczycie NATO w Warszawie zobowiążą się do 
zwiększenia swojej obecności? 

Stany Zjednoczone, to wolny kraj. Tam nawet prezydent 
może stanąć przed sądem. Stany Zjednoczone, to kraj tysięcy 
wyznań religijnych, setek napływowych narodowości, tysięcy 
stylów życia i tolerancyjny wobec różnych opcji seksualnych: 
AB, AA, i BB. To trzeba zobaczyć i zrozumieć. To jest de-
mokracja. Każda cząstka społeczeństwa jest ważna, żeby być 
demokracją. Nie ma gorszego sortu obywateli. Wszyscy wo-
bec prawa są równi. Nad tym jest konstytucja, a jej przestrze-
gania pilnuje Sąd Najwyższy (u nas Trybunał Konstytucyjny). 
I można mówić, że jednak „w Ameryce murzynów biją”, tak 

jak w dowcipie o Breżniewie. Za to bicie, jeśli takie było, 
jednak ktoś zawsze odpowiada. 

Historia tego wielkiego kraju też opowiadana jest przez 
różne pryzmaty. Amerykanie przyznają się z jednej strony do 
eksterminacji Indian, a druga strona do mordowania osadni-
ków. To w tym kraju powstała powieść „Chata wuja Toma”, 
którą zapewne przeczytał każdy z mojego pokolenia. To w 
tym kraju żył bezkarny gangster Al. Capone, ale też była 
brygada „Nietykalnych”, która go wsadziła do więzienia. Za 
niepłacenie podatków. To tam afera i protest społeczny od-
suwa od władzy prezydenta Nixona. W tym kraju wypełnia 
się co do joty ustalenia Sądu Najwyższego. Co najwyżej, tak 
jak było u nas do chwili objęcia władzy przez PiS, dyskutuje 
się o wyroku i go komentuje. Pisze się i mówi o tym jaki to 
będzie miało wpływ na politykę.

Prezes obraża się na ambasadora tego kraju, że go 
szturchnął? Nie widzi nic co się dzieje? O co idzie stawka?

Prawda, przecież dzieje się taj jak on chce. Naród po-
dzielony. Prawicowi dziennikarze piszą, że KOD chce do-
prowadzić do rozlewu krwi. Czyżby przygotowywali pod-
waliny pod krwawy przewrót? Przecież to nie KOD ma broń, 
pałki, hełmy szturmowe, tarcze, karetki więzienne i same 
więzienia. Policją i wojskiem rządzi jedna jedyna prawowita 
partia. Kto tu może rozlać krew? To przecież w pierwszym 
programie telewizji (co prawda jeszcze za czasów, gdy był w 
rękach niewiernych) pokazano jak jakiś facet chciał krzyżem 
przyłożyć operatorowi kamery. 

Na demonstracjach KOD na twarzach ludzi jest uśmiech, 
dowcipy na temat rządzących na transparentach i żądania 
dotyczące demokracji. Nikt nie nosi broni, a jedynie flagi z 
emblematem KOD, w barwach narodowych, flagi Unii lub 
flagi z tęczą. Czasami jakieś emblematy miast, z których po-
chodzą demonstranci. 

Na demonstracje do miast odległych ci, którzy chcą w 
nich uczestniczyć składają się i wynajmują autobusy. Można 
to nazwać organizacją obywatelską, bo nikt z góry nie naci-
ska, by przyjechać. To dobra wola scalonego w obronie de-
mokracji narodu. Nikt nie wyzywa innych od gorszego sortu. 
Prosi jedynie o poszanowanie konstytucji, prawa i szacunku 
do inaczej myślących. 

Każda rozlana krew, jeśli nie daj Boże będzie, będzie pro-
wokacją. Nie dajmy się sprowokować. Już raz udowodnili-
śmy światu, że można się dogadać bez rozlewu krwi. Nawet 
z największym wrogiem i satrapą. To już udowodniliśmy. 
Domagajmy się poszanowania demokracji z uśmiechem na 
ustach, trzeźwą oceną i nawet, wiem że to jest bardzo trudne, 
z empatią.

Spotykam często osoby z różnych stron podzielonego jak 
nigdy narodu. Na próżno szukać w nas teraz jedności. Jedni 
przyznają mi rację w osądach, inni przytaczają argumenty na 
to, że się mylę. Słucham uważnie wszystkich.

Staram się zrozumieć drugą stronę i czasami ją rozu-
miem. Bo wśród nas jest dużo ludzi uczciwych, o mocnym 
moralnym kręgosłupie. I wieżę w ich ideowość. To szanu-
ję. Spotykam jednak często takich, którzy kierują się tylko 
cynizmem i koniunkturą. Tych zrozumieć nie mogę. Gorzej 
jeszcze jest wtedy, gdy jedynym motorem jest bezinteresow-
na zawiść i zemsta. Z takimi nawet nie staram się rozmawiać 
i ich unikam.

Ja też jestem bowiem zniechęcony do stylu rządzenia, 
który zniósł spychacz PiS. Teraz jednak nie podoba mi się 
„styl pracy” tego ugrupowania. Styl w jakim zawłaszczają 
władzę. Nie podoba mi się rządzenie w imię „narodu”. Ten 
naród to przecież tylko kilkanaście procent obywateli z trzy-
dziestosześciomilionowego kraju. Czy to daje powód aby 
wywracać wszystko do góry nogami, obrażać sojuszników, 
straszyć rozlewem krwi, obalać konstytucyjne organy pań-
stwa i kłamać obywatelom w żywe oczy? 

Widać jak na dłoni zawłaszczanie władzy we wszystkich 
państwowych instytucjach. Tylko do policji, wojska i straża-
ków prawdziwie swoich wsadzić się nie da. Trzeba bowiem 
dopiero ich wykształcić, a to wraz z „reformą nauczania” w 
szkołach mundurowych zajmie co najmniej dwie kadencje. 
Wierzę więc w policję, wojsko i straż. 

c. d. na s. 7
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15 kwietnia
spektakl teatralny „Pół na pół”

19:00, sala widowiskowa ROK „MG”
Cena: 50 zł

Sprzedaż biletów od 1 kwietnia w kasie ROK „MG”

Zapraszamy na spektakl teatralny „Pół na pół”. Jest to 
przesycona humorem komedia opowiadająca o dwóch przy-
rodnich braciach walczących o spadek po matce, która jesz-
cze żyje...

Dowiecie się, co z tego wynika, dając poprowadzić się 
aktorom przez zakamarki ludzkiej duszy. Malajkat, Polk i 
Szwedes są licencjonowanymi przewodnikami.

Reżyseria: Wojciech Malajkat
Obsada: Piotr Polk, Piotr Szwedes

7. edycja konkursu 
literacko-plastycznego 

„Bazgroł”
Bazgroł to ogólnopolski konkurs literacko-plastyczny które-
go celem jest propagowanie czytelnictwa, książki i działań 
twórczych wśród dzieci i dorosłych.

Uczestnikami konkursu mogą być osoby indywidualnie lub 
przedstawiciele placówek szkolno-wychowawczych, biblio-
tek, domów kultury, szkół z całego świata!
Do udziału w konkursie mogą zgłosić się duety autors
kie dziecko-dziecko, dziecko-dorosły, gdzie jedna osoba pi-
sze bajkę / baśń / opowiadanie / scenariusz komiksu, druga 
wykonuje ilustracje / zdjęcia / rysuje komiks.
Dzieci, które nie mogą znaleźć sobie partnera, lub chcą 
dodatkowo pokazać swoje umiejętności mogą wykorzystać 
jeden z wielu gotowców (tekst lub ilustracje) przygotowane 
przez artystów, pisarzy, polityków, dziennikarzy (m.in. Gra-
ham Masterton, Jerzy Owsiak, Krystyna Mazurówna, Jakub 
Porada czy Elżbieta Bieńkowska).

W ramach konkursu uczestnicy przygotowują:
- baśń lub bajkę, której osobny wydruk mieścić się będzie 
maksymalnie na trzech znormalizowanych stronach A4 oraz 
dowolną ilość ilustracji, przy wykorzystaniu dowolnych 
technik graficznych, lub fotografii, którą mogą dodatkowo 
złożyć w książkę,
- komiks do 20 plansz formatu maksymalnie A3,
- książkę artystyczną do 20 stron formatu maksymalnie A3.

Rusza 

Obywatelskie 
Obserwatorium Demokracji
– wspólna inicjatywa grupy organizacji pozarządowych 

działających na rzecz poszanowania i ochrony praw czło-
wieka, przejrzystości i odpowiedzialności władz publicz-
nych oraz lepszej jakości stanowionego prawa.

W gronie inicjatorów Obserwatorium Demokracji 
znajdują się: Centrum Cyfrowe Projekt: Polska, Fundacja 
Panoptykon, Fundacja im. Stefana Batorego, Helsińska 
Fundacja Praw Człowieka, INPRIS – Instytut Prawa i Spo-
łeczeństwa, Instytut Spraw Publicznych, Sieć Obywatelska 
Watchdog Polska, Stowarzyszenie Amnesty International, 
Stowarzyszenie Interwencji Prawnej.

Obywatelskie Obserwatorium Demokracji dokumentu-
je reakcje organizacji społecznych, instytucji i środowisk 
prawniczych i akademickich, grup zawodowych i obywate-
li na zmiany aktów prawnych dotyczących praw i wolności 
obywatelskich, demokratycznego ładu prawnego i ustroju 
państwa. Na stronie Obserwatorium obserwatoriumdemo-
kracji.pl gromadzone są opinie, ekspertyzy i stanowiska 
organizacji pozarządowych i instytucji obywatelskich od-
noszące się do tych aktów prawnych, które dotyczą praw i 
wolności obywatelskich, demokratycznego ładu prawnego 
i ustroju państwa oraz usytuowania instytucji publicznych i 
obywatelskich w systemie prawa.

Inicjatywa ma charakter otwarty. Wszyscy zaintereso-
wani procesem stanowienia prawa i monitorujący zmiany 
legislacyjne w interesujących ich obszarach zaproszeni są 
do przesyłania przygotowanych przez siebie opinii a także 
uzupełniania repozytorium o opinie i dokumenty innych 
organizacji obywatelskich, które nie zostały odnotowane 
na stronie Obserwatorium.

Kontakt: kontakt@obserwatoriumdemokracji.pl
Informacji udzielają:

Wojciech Klicki (Fundacja Panoptykon) tel.: 660 074 
026

Julia Kluczyńska (Fundacja im. Stefana Batorego) tel.: 
791 952 700

Łukasz Bojarski (INPRIS Instytut Prawa i Społeczeń-
stwa) tel.: 503 042 123

Katarzyna Batko-Tołuć (Sieć Obywatelska Watchdog 
Polska) tel.: 501 087 998

Zgłoś usterkę
Na miejskiej stronie internetowej utworzyliśmy narzę-

dzie umożliwiające zgłaszanie wszelkiego rodzaju usterek, 
które wystąpiły na terenie gminy Olecko. Każdy mieszka-
niec może zgłosić w ten sposób np. zniszczoną lampę ulicz-
ną, kosz na śmieci czy ławkę parkową a właściwym służbom 
podjąć szybką interwencję.

Jak to zrobić? Na miejskiej stronie internetowej www.
olecko.pl, przejdź do strony głównej i wybierz banner „Zgłoś 
usterkę” .

Kliknij ten banner
Po kliknięciu banneru otworzy się prosty formularz kon-

taktowy. Każdy zgłaszający ma możliwość wskazania zaist-
niałego problemu, dzięki załączonej mapie czy dodać zdję-
cie uwidaczniające defekt. W razie prośby o kontakt zwrotny 
powinien podać swoje dane kontaktowe.

Zachęcamy Państwa do współpracy by efektywnej za-
dbać o przestrzeń publiczną.      UM

Termin nadsyłania prac mija 1 kwietnia 2016 r.

Jury dorosłe i dziecięce wyłoni swoich laureatów oraz 
przyzna wyróżnienia w następujących kategoriach:
- duet autorski za napisaną i zilustrowaną bajkę/baśń/opo-
wiadanie,
- nagroda dziecięca - za wykorzystanie „gotowca”
- nagroda dziecięca dla najlepszej osobnej bajki/baśni
- nagroda dziecięca dla najlepszych osobnych ilustracji
- nagroda dziecięca dla najlepszych fotografii do tekstu
- nagroda dla komiksu
- nagroda dla książki artystycznej
- nagroda dla bajki napisanej w języku obcym
- nagroda grupowa dla najbardziej zaangażowanego 
przedszkola, szkoły, biblioteki, domu kultury, szpitala / 
oddziału dziecięcego
- nagroda dla bajki / baśni / opowiadania napisanego w 
języku obcym
- nagroda w kategorii: Pingwiny z Madagaskaru w Polsce
 
Więcej informacji o 7. edycji konkursu znajdziecie Pań-
stwo na stronie:
http://papierowypies.pl/hot_page.php?id=10
 
Organizatorem konkursu plastyczno-literackiego jest por-
tal kulturalny duże Ka (www.duzeka.pl) i Papierowy Pies 
(papierowypies.pl).
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Wypadek 
- dwie osoby w szpitalu

Do wypadku doszło w Gąskach 9 marca przed godzi-
ną 14:00. Funkcjonariusze pracujący na miejscu zdarzenia 
wstępnie ustalili, że kierujący osobowym fordem jadąc w 
kierunku Ełku, z nieustalonych przyczyn zjechał na prawe 
pobocze i uderzył w drzewo. 

Józef T. z urazem klatki piersiowej został przetranspor-
towany do szpitala w Ełku zaś jego pasażerka z urazem 
nogi do szpitala w Olecku.

Badanie alkomatem wykazało, że 69-letni mieszkaniec 
gminy Mońki był trzeźwy. 

rzeczniczka prasowa KPP 
młodsza aspirantka Justyna Sznel

Kłusownicy
Kara nawet 2 lat pozbawienia wolności grozi dwóm 

siedemnastolatkom, którzy na jeziorze Pilwąg na terenie 
gminy Kowale Oleckie nielegalnie łowili ryby. Jeden z 
nich  został zatrzymany na gorącym uczynku i przyznał 
się do winy. Jego wspólnik zaprzeczył, że był na rybach 
tłumacząc, że w tym czasie robił siostrze tatuaż.

W minioną sobotę  w godzinach popołudniowych oficer 
dyżurny oleckiej komendy otrzymał informację od funk-
cjonariuszy Państwowej Straży Rybackiej, o kłusujących 
mężczyznach na jeziorze Pilwąg  w gminie Kowale Olec-
kie. Strażnicy od dłuższego czasu obserwowali jak dwóch 
kłusowników przy użyciu ościenia metalowego łowiło 
ryby. Po wyjściu z jeziora na widok strażników rybackich 
mężczyźni wyrzucili oścień i torbę z rybami. Następnie je-
den ze sprawców został zatrzymany. Okazał się nim 17-let-
ni Jacek P. mieszkaniec gminy Kowale Oleckie. 

Na miejsce zdarzenia pojechali policjanci wydziału 
kryminalnego, gdzie wykonali wstępne czynności proce-
sowe. 

W trakcie przesłuchania Jacek p. przyznał się do popeł-
nienia przestępstwa i powiedział z kim kłusował. Policjan-
ci ponadto ustalili, że kłusownicy złowili dwa szczupaki 
o łącznej wadze 1,5 kg, które zabezpieczono wraz z na-
rzędziem, którym je łowili. Funkcjonariusze pracujący nad 
tą sprawa przeprowadzili przeszukania w miejscu zamiesz-
kania obu podejrzanych. W trakcie przesłuchania drugi z 
siedemnastolatków, który jest dobrze znany oleckim poli-
cjantom,  nie przyznał się do winy tłumacząc, że  w tym 
czasie robił tatuaż siostrze.

 Za nielegalny połów ryb narzędziem kaleczącym 
zgodnie z ustawą o rybactwie śródlądowym  grozi  kara 
grzywny, ograniczenia wolności albo pozbawienia wolno-
ści do dwóch lat .

podkom. Tomasz Jegliński

Kronika policyjna Zatrzymani do wytrzeźwienia
W miniony piątek 11 marca o godz. 15.30 patrol prewen-

cji podejmował interwencję domową w jednej z miejscowo-
ści na terenie gminy Wieliczki. 

Sprawca groził zabiciem własnej matce. Agresor został 
zatrzymany i umieszczony do wytrzeźwienia w policyjnej 
celi. W chwili zatrzymania miał blisko 3 promile alkoholu.

W sobotę 12 marca o godz. 19.20 policjanci interwenio-
wali w jednanym z mieszkań na terenie Olecka. 

Zgłoszenie dotyczyło awantury nietrzeźwego męż-
czyzny, który pijany zaczepiał domowników oraz  groził 
pobiciem.  38-letni Wojciech S. został zatrzymany do wy-
trzeźwienia w policyjnym areszcie. Badanie alkomatem wy-
kazało ponad 2 promile alkoholu w jego organizmie.

13 marca o godz. 2.25 policjanci wykonywali czynności 
służbowe w rejonie jednego z lokali gastronomicznych na 
terenie miasta. 

Na miejscu zatrzymali pijanego  awanturującego się 
mężczyznę. Był to 24-letni Łukasz I. mieszkaniec gminy 
Olecko. Sprawca interwencji mając ponad 2 promile alko-
holu w organizmie został zatrzymany do wytrzeźwienia. Po 
wytrzeźwieniu został ukarany grzywna w wysokości 600 
złotych za popełnione wykroczenia porządkowe.

Policyjne podsumowanie 
weekendu:

W miniony weekend oleccy policjanci interweniowali 
łącznie 42 razy: wylegitymowano i skontrolowano 130 osób, 
zastosowano 26 pouczeń, 37 osób ukarano mandatami kar-
nymi z czego 21 było za wykroczenia prewencyjne oraz 16 
za wykroczenia drogowe, odnotowano 1 kolizję drogową i 
zatrzymano 1 nietrzeźwego kierującego.

podkom. Tomasz Jegliński

Tam tylko na samej górze można namieszać, a co najwy-
żej zastraszyć doły, ale zdobyć ich się nie da. 

Ta więc może PiSowi uda się wyprowadzić wojsko i po-
licję na ulicę do tłumienia demonstracji, ale na dłuższą metę 
wojskowi i policjanci muszą pamiętać o tym, że potem ktoś 
ich za to rozliczy. Przecież udało się zidentyfikować wszyst-
kich strzelców wyborowych Janukowycza, którzy strzelali 
do demonstrantów i do swoich policjantów żeby wyglądało 
na prowokacje ze strony ulicy.

Boję się rozlewu krwi ale jednocześnie wierzę w opamię-
tanie władzy. Wierzę, że mądrzy ludzie z tamtej strony przej-
rzą na oczy. Zaczną myśleć. Przestaną się bać myśleć. 

To sowieci i hitlerowcy zrobili z Polski ojczyznę Pola-
ków. Dawniej żyli w niej obok siebie Polacy, Litwini, Biało-
rusini, Ukraińcy, Rosjanie, Niemcy, Żydzi i wiele, wiele in-
nych narodowości. To okupanci poprzez aneksję terytoriów i 
eksterminację stworzyli z nas państwowość jaką teraz jeste-
śmy. Trzeba się z tym pogodzić ale jednocześnie pamiętać, 
że największą potęgą była Rzeczypospolita wielu narodów. 
Jednym z najważniejszych krajów Europy było mocarstwo 
Jagiellonów. Od morza do morza, w którym żyli ludzie kil-
kudziesięciu nacji i co najmniej dwóch ras. 

Żadne z obecnych mocarstw nie jest jednonarodowe. 
Kraj jednonarodowy może być bogaty, choćby wziąć Nor-
wegię, ale mocarstwem nigdy nie będzie. To przecież (m.in.) 
kwestia liczebności nacji. System 500+ nie podniesie nam w 
żaden sposób tzw. dzietności. Negatywnie został już spraw-
dzony w kilku krajach. 

Jeśli chcemy być mocarstwem, znaczy na początek mieć 
np. 45 milionów mieszkańców, to najpierw rozwiążmy spra-
wę żłobków, przedszkoli, porządnej nauki dającej szanse 
wszystkim, rozsądnych podatków i zreformujmy system 
emerytalny. Trzeba dać szansę wszystkim obywatelom nie 
dzieląc ich na gorszy i lepszy sort. Może wtedy jakąś na-
miastkę mocarstwowości będziemy mieli? Może?

Na niszczeniu niczego się nie zbuduje.
Asnyk napisał:
„Ale nie depczcie przeszłości ołtarzy,
choć macie sami doskonalsze wznieść,
na nich się jeszcze święty ogień żarzy 
i miłość ludzka stoi tam na straży
i wy winniście im cześć”

Bogusław Marek Borawski
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Mój ojciec Czesław
Z ojcem zwykliśmy siedzieć przy stole w 

kuchni. Stół był przykryty ceratą, która zię-
bi. Na stole stała waza z ciasteczkami, które 
matka piekła. Ojciec lubił sobie pochrapać 
łakocie. Co rusz mnie zachęcał, żebym się 
częstował, a nie tylko sięgał po papierosa i 

pił kawę w szklance. Siedziałem z ojcem, który zbliżał się do 
56 roku życia, a ja dociągałem do 33 roku. I nagle miałem 
taki błysk, że zobaczyłem w jego twarzy połysk młodości. Że 
jeszcze się nie starzeje, choć nie miał sił. Nieraz nie mógł się 
uwolnić z mojego uścisku dłoni. Kusiło mnie, żeby mu o tym 
powiedzieć. Ojciec bardzo się martwił, jak ja sobie poradzę 
w życiu. I nagle 18 października zmarł. Miał wylew w obcym 
sadzie, do którego tak się spieszył. Zupełnie nie wiem, po co.

Minęły lata. I kiedy zacząłem 60 lat, mój syn Paweł Piotr 
usiadł przy naszym ursynowskim stole. Nagim. Bez obrusa. 
W pewnym momencie powie-
dział, że dobrze wyglądam, bo 
zapuściłem włosy, przystrzy-
głem bródkę, a nie tylko tak jak 
na oddziale onkologicznym. 

Uśmiechnąłem się. 
Nigdy mi takich nie prawił 

komplementów. 
Pomyślałem sobie: syn lek-

ko przesadza, bo ważę około 42 
kg i opuszczają mnie siły, i nie-
raz się dziwię, że chodzę o ku-
lach z dobrego drewna. Wbrew 
medycynie i rehabilitacji. Że 
udaje mi się pisać. Że nie daję 
się, choć czuję, że wszystko 
jest takie maślane i niepewne. 
Jak na cienkim lodzie. Staram 
się nie poddawać, choć współczesna neurologia nie ma dla 
mnie żadnych propozycji. Poza stwierdzeniem: panie w tym 
wieku 60+ to … rzecz normalna. 

Nie załamuję się, bo nie robię żadnych badań i nie mam 
wyników o kondycji choroby. Nieraz jestem zadziwiony, bo 
nie mogę pojąć, że przeżyłem swojego ojca, który odszedł 
w wieku 56 lat. Nigdy bym nie pomyślał, że tak się szybko 
zabierze z tego świata, z którym tak się zżył. I nigdy się nie 
ustawiał w kolejce do nieba. 

Twardo stąpał po ziemi i zamartwiał się, i pytał: jak ty, 
synu, sobie dasz radę w życiu. A tu nagle chwila nieuwagi 
i był chłop, i nie ma chłopa. Upadł. W obcym sadzie, pani 
Ewy Magiera, obecnie ulica Pawłowicka. Leżał pod pacha-
mi drzew, na darni, wśród rozrzuconych jabłek, co wypadły z 
wiklinowego koszyka. To była proza i nic z poezji. 

W notatniku przechowuję autograf ojca, odpis skrócone-
go aktu zgonu, wystawiony przez Urząd Stanu Cywilnego 
w Tarczynie, oraz dwa zasuszone listki jabłoni, które są tak 
cieniutkie, że ich nie dotykam, bo mogą się pokruszyć. To 
wszystko ma wartość sentymentalną. W imię ojca o tym pi-
szę. Jak syn. 

Czesław Szczepaniak 
(9 II 1930 – 18 X 1986)

Urodził się w Kazimierzowie pod Grójcem. Jego matka 
miała na imię Leokadia, a ojciec Józef (zmarł bardzo mło-
do). Wychowywała go prababcia Józefa Studniarkowa z 
Lasu Lesznowolskiego. Nie ma dnia, żebym o ojcu nie my-
ślał. Rano, gdy staję przed lustrem, żeby ogolić się, to widzę 
jego rysy na swojej twarzy. Przeżyłem własnego ojca, który 
żył tylko 56 lat. Aż się to nie chce wierzyć, bo był zawsze taki 
zdrowy, żywotny, nie chodził na zwolnienia, lekarzy omijał 
wielki łukiem. 

A matka, jak pamiętam, zawsze narzekała, że umrze. I tak 
umierała i umierała, aż przekroczyła 90 lat. I żyje, i ma się 
dobrze. Moja siostra Bożenka dba o matulę wraz ze szwa-
grem Jędrusiem. Mój brat Renuszek przyjeżdża do Kopa-
nej, gdy nostalgia go chwyci na warszawskim Bródnie. Ja już 
z domu nie ruszam, niestety. 

Jestem do ojca podobny, choć nie mam tyle włosów i 
od lat nie używam grzebienia. 

Ojciec wyglądał jak kawał chłopa. A ja, dzięki temu, 
że choroba mnie zżera, jestem jak szczupak. Mój ojciec 
nie lubił robić sobie zdjęć. Bał się szpitali. Pamiętam, że 
kiedy miał kłopoty z VII nerwem twarzowym, nie potra-
fił się z tym pogodzić. Wpadł w popłoch. Skoczyło mu w 
górę ciśnienie. Na nic zdały się moje perswazje z anatomii 
i fizjologii. Być sprawnym znaczyło dla niego wszystko. I 
nagle zaczął chorować, trochę o siebie nie dbał. Nie słuchał 
się matki. 

W wieku 56 lat dopadł go w obcym sadzie wylew i 
śmierć. Był 18 października 1986 roku. Sobota. Odszedł 
na zawsze do Rembertowa, gdzie modrzewiowy kościół 
pw. św. Jana Chrzciciela i cmentarz parafialny, i sady nad 
sadami.

Zostało po nim kilka zdjęć. Świątecznych i codziennych. 
Białą koszulę zakładał przy niedzieli albo gdy wyruszał 

w interesach do miasta. Na 
wszystkich zdjęciach, jakie 
znam, mój ojciec tylko raz 
się uśmiecha, w warszta-
cie przy tokarce, wyciąga 
w górę ręce i widać jego 
bielusieńkie zęby. Na po-
zostałych zdjęciach ma za-
mknięte usta i patrzy w dal. 
Trzyma się tokarki. Jest 
nieobecny. Dlaczego tak 
się zachowuje? Widocznie 
miał ku temu powód i nie 
do mnie należy rozstrzy-
gać. 

Mój ojciec Czesław, był 
starszym rzemieślnikiem 
obróbki skrawaniem w 

warsztatach kolei wąskotorowej w  Piasecznie. Tokarzem. 
Był mężem zaufania. Nieraz mi powtarzał: Synu, nie 

oczekuj pochwał za pracę. Masz dobrze pracować, a opie-
przyć zawsze ciebie mogą ... 

Staram się o tym nie zapominać, choć mam już swoje 
lata. Napisałem ponad 154. książeczek literackich, publi-
kowałem w około 150 tytułach prasowych, więc nabyłem 
pewnych praw. A poza tym pamiętam o tym, co pisał Cy-
prian Kamil Norwid: Żyjemy zaś (jeżeli się nie mylę?) w 
Epoce łatwego czytania rzeczy płodzonych szybko, ponęt-
nych i głośnych. I to stało się jedną z pięknych pobudek o 
wywołania równocześnie  o d c z y t ó w, z powodu iż, przy 
szybkim umysłowych płodów spożywaniu, o d- c z y t y w 
a ć na nowo godzi się. 

Ilekroć pochylam się, żeby zaczernić papier, przycho-
dzą do mnie jego słowa. Żebym obrabiał tak słowa, aby nie 
dziwiły się zdania. Żeby nie nakłamać. Więc opukuję tekst, 
jak rewident, który sprawdza młotkiem na długim trzonku 
koła pociągu. 

W tomiku Przypomnienie (nakładem własnym, 2015) 
zamieściłem o tym wierszyk Pod Trzema Gwiazdkami, 
który streszcza to, o czym tak długo piszę:

***
Jako syn tokarza, starszego rzemieślnika specjalisty,
z Piaseczna Wąskotorowego, nieraz sobie zadaję
pytanie: jak wygląda warsztat, w którym odbywa się
przegląd kół, co toczą koleje naszego losu?  

Czesław Mirosław Szczepaniak 

Postscriptum
Fotografia pochodzi z lat 50. albo 60. XX w. Mój ojciec 

Czesław przy tokarni w warsztatach kolejowych w Pia-
secznie, w których pracował z kolegami-rzemieślnikami. 
Robili wszystko, żeby ludzie mogli dojeżdżać i nakręcać 
zegarki według rozkładu jazdy pociągów. Po 1989 roku za-
kład zlikwidowano wraz z ciuchcię grójecką. W tym miej-
scu jest dzisiaj knajpa „Odjazd” z parkingiem. Pozostała 
tylko obróbka słów i przywilej wspomnień. 
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Podpis elektroniczny, certyfikat kwalifikowany, PUE ZUS
AUTORYZOWANY PARTNER UNIZETO TECHNOLOGIES 
S.A.

PUNKT POTWIERDZANIA TOŻSAMOŚCI
Skrzynka podawcza, e-faktura, certyfikaty niekwalifikowane, 
ssl, zabezpieczenia serwerów, system unilock. Oprogramowa-
nie, sprzęt, integracja z Płatnikiem, wdrożenia, wszystko w sie-
dzibie 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, integracja firmy z 
profilem osobistym. Zapraszamy instytucje i osoby fizyczne.

Nie pozwólmy odlecieć swemu szczęściu, prowadźmy 
zdrowy tryb życia i bądźmy niezależni czyli drugie spo-
tkanie z cyklu 

„Żyj zdrowo – ruszaj się 
i odżywiaj prawidłowo”

Kolejne spotkanie z cyklu „Jedz zdrowo – ruszaj się i 
odżywiaj prawidłowo” potoczyło  się w myśl zasady Marka 
Aureliusza: „Nasze życie jest tym, co zeń uczynią nasze my-
śli”. Odbyło się ono 9 marca w czytelni Miejsko-Powiatowej 
Biblioteki Publicznej w Olecku, a poprowadziły je lekarka ro-
dzinna, Hanna Jacewicz z Zakładu Leczniczego ESKULAP 
w Olecku oraz psycholożka, Ewa Staśkiewicz-Niemczew-
ska.

Każdy z nas z pewnością nie raz i nie dwa zastanawiał się, 
jaki wpływ na jakość naszego życia ma myślenie. To, jak się 
nam układa, zależy w wielkim stopniu właśnie od nas samych 
i  naszego podejścia – negatywnego lub pozytywnego. 

Właściwe nastawienie do otaczającego nas świata jest nie-
zwykle ważne, aczkolwiek ciężko jest „wcisnąć guzik” i prze-
stawić tok myślenia z negatywnego, destrukcyjnego, na pozy-
tywny. Uruchomienie i wdrożenie w życie jasnych, dobrych 
myśli wymaga miesięcy, a nawet lat pracy. Jeśli jesteśmy na-
stawieni „na plus”, gdy rośnie w nas ciekawość, entuzjazm i 
chęć do zmian i poznawania nowych rzeczy, wówczas mamy 
duże szanse na ubarwienie naszej egzystencji, znajdujemy się 
na jak najlepszej ścieżce po szczęście i radość. Posiadając wi-
zję działania wiemy, dokąd zmierzamy – łatwiej nam poukła-
dać nasze życie, widzimy jego sens. 

Natomiast nastawienie negatywne wpływa niezwykle de-

strukcyjnie, wzmaga stres i niechęć, niszczy wiarę w to, że 
stać nas na to, by żyć lepiej i by być kimś lepszym. Złe myśli 
to paraliż naszych możliwości.

Z dzisiejszego spotkania łatwo było wysunąć takie oto 
wnioski: mówmy tylko i wyłącznie o pozytywnych stronach 
sytuacji, w których się znajdujemy oraz ludzi, którzy nas 
otaczają, przewidujmy pozytywne rozwiązania i wyjścia z 
każdej sytuacji, napawajmy się optymizmem od pierwszych 
chwil po obudzeniu każdego poranka, otaczajmy się pozy-
tywnymi ludźmi, skupiajmy się na zaletach i nie ograniczaj-
my w działaniach. Doświadczajmy, rozwijajmy się, miejmy 
zapał i apetyt na życie. Pozytywne myślenie łączmy ze zdro-
wą dietą, rozwijajmy odpowiedzialność za swoje zdrowie – 
zarówno psychiczne, jak i fizyczne.

Podczas prezentacji na temat pozytywnego myślenia, 
dało się zauważyć takie oto zdanie: „Każda dobra pojedyn-
cza myśl to kropla; wiele takich myśli to OCEAN”. Dlatego 
właśnie wzbudźmy w sobie radość, traktujmy życie jak wy-
zwanie, patrzmy na świat w taki sposób, by uniknąć reakcji 
lękowych. Nie pozwólmy odlecieć swemu szczęściu, pro-
wadźmy zdrowy tryb życia i bądźmy niezależni.

fotografie i tekst Ewa Omilian
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mieszkanie 71 m.kw., 3 pokoje, centrum, 
Suwałki, tanio, tel. 600-953-143 K17702
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EduCare – punkt edukacyjny
Punkt edukacyjny EduCare
zaprasza uczniów szkół podstawowych na zajęcia 

rozwijające uzdolnienia: logiczne myślenie, koncentra-
cję uwagi, pamięć, kompetencje polonistyczne, mate-
matyczne, przyrodnicze. 

Talent tkwi w każdym dziecku!

Gwarancja fachowej opieki i zajęcia w przyjaznej 
atmosferze.

Ul. Wojska Polskiego 5, Olecko
Tel: 691 201 120

Bajkolandia
Na „Bajkolandii”, która odbyła się 11 marca, wyruszyli-

śmy w kolejną podróż z książką przez świat. Tym razem nasz 
gość – Bożena Gałązka, na co dzień instruktorka pracowni 
teatralno-muzycznej WTZ w Olecku, zabrała nas w folklory-
styczną podróż do Polski, a dokładnie na Warmię. 

Dzieci usłyszały wiele wiadomości o kulturze, zwycza-
jach ludzi tam mieszkających, poznały legendę Ireny Kwin-
towej „ O małej żniwiarce i Sierpniowej Nocy”, a także mu-
zykę i tańce z tego regionu.

 „Nasza matka Katarzyna ojcu nochal oparzyła…” to sło-
wa piosenki do tańca, zwanego pofajdokiem, którego dzie-
ci nauczyły się podczas tych zajęć. W części artystycznej 
najmłodsi czytelnicy tworzyli pastelami warmińskie stroje 

ludowe, które można już zobaczyć na wystawce w dziale 
dziecięco-młodzieżowym.

Na zakończenie wszyscy mogli spróbować regionalnej 
potrawy – dzyndzałków, upieczonych na tę okazję przez 
Bożenę Gałązkę.

Zajęcia odbyły się przy współpracy Warsztatów Terapii 
Zajęciowej w Olecku, a na spotkaniu gościliśmy, oprócz 
stałych bywalców, liczną grupę z Przedszkola z Oddziała-
mi Integracyjnymi w Olecku.

Ewa Omilian

IV GIMNAZJALNY 
KONKURS CZYTELNICZY

11 marca w Zespole Szkół Samorządowych w Stradu-
nach odbył się IV Gimnazjalny Konkurs Czytelniczy ze 
znajomości serii: „Niezgodna”, „Zbuntowana” i „Wierna” V. 
Roth - amerykańskiej pisarki polskiego pochodzenia głównie 
znanej z pisania powieści z gatunku young adult. 

Wzięli w nim udział uczniowie z powiatu ełckiego i olec-
kiego.

Gimnazjum nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Olecku repre-
zentowali uczniowie Klaudia Wiśniewska z klasy 1e, Olaf 
Sujata z klasy 1d i Agata Smokowska z klasy 3d. Ucznio-
wie należą do koła bibliotecznego prowadzonego  przez na-
uczycielkę bibliotekarkę Dorotę Włodarską.

Agata Smokowska już po raz drugi reprezentowała 
Gimnazjum nr 2. Popisała się doskonałą wiedzą  zajmując 
drugie miejsce.

Wszyscy uczestnicy otrzymali dyplomy za udział, a naj-
lepsi znawcy ww. literatury bony na zakup książek w Empi-
ku.      awa
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Honorowe krwiodawstwo 
3 marca odbyło się spotkanie informacyjno–edukacyjne 

z zakresu zdrowia. Przedstawiciele Regionalnego Centrum 
Krwiodawstwa propagowali ideę honorowego krwiodawstwa 

wśród uczniów Zespołu Szkół Licealnych i Zawodowych w 
Olecku.

Halina Kasicka
www.powiat.olecko.pl

kreatywnydzieciak.pl
edukacyjne kolorowanki dla 

dzieci
Zachęcamy rodziców, pedagogów, nauczycieli i dzieci 

do korzystania z portalu www.kreatywnydzieciak.pl. 
Strona zawiera materiały dydaktyczne w postaci koloro-

wanek edukacyjnych, które można bezpłatnie pobrać i wy-
drukować.

Wśród dostępnych publikacji można znaleźć między in-
nymi „Bezpieczne wakacje”, „Zdrówko na bis”, „Zawiercie 
wczoraj i dziś” czy „Wędrówki Jurajskim Szlakiem”. Ko-
lorowanki przede wszystkim promują wśród najmłodszych 
zdrowe odżywianie, aktywność fizyczną, bezpieczeństwo, a 
także dbałość o historię i tradycję lokalną.

Baza dydaktyczna kreatywnego dzieciaka będzie stale 
się powiększać, aby w przyszłości oferować jeszcze więcej 
bezpłatnych materiałów do pobrania.

Zachęcamy do odwiedzania www.kreatywnydzieciak.pl 
i korzystania z materiałów dydaktycznych podczas zajęć w 
przedszkolach, szkołach, świetlicach czy zabawy w domu.

Anna Turowska
www.powiat.olecko.pl

17 marca - Literackie i filmowe Mazury, cz. 2.
godz. 17:00, Olecka Izba Historyczna 
Regionalny Ośrodek Kultury w Olecku „Mazury Garbate” i 
Olecka Izba Historyczna zapraszają 17 marca (czwartek) o 
godzinie 17:00 na wspólne obejrzenie filmu

 „Oczy mojego ojca” 
i rozmowę o nim w ramach „Literackich i filmowych Ma-
zur”.  
 „Oczy mojego ojca” to 
debiut fabularny Bartosza 
Blaschke zrealizowany w 
Studiu Munka – Stowa-
rzyszeniu Filmowców Pol-
skich w programie Polskie 
Debiuty 2015 – „Trzydzie-
ści minut”. Reżyser jest ab-
solwentem Wydziały Radia 
i Telewizji Uniwersytetu 
Śląskiego w Katowicach 
oraz Wajda School. 
Akcja filmu rozgrywa się 
na podgołdapskiej wsi. 
Wśród aktorów: Jadwi-
ga Jankowska-Cieślak i 
Katarzyna Herman. Czas 
trwania 27 minut. 
Zapraszamy.

Idziemy do teatru
Wszyscy uczniowie I Liceum Ogólnokształcącego im. 

Jana Kochanowskiego w Olecku obejrzeli spektakl pt. „Żyd 
na beczce” oparty na motywach lektury Hanny Krall „Zdążyć 
przed Panem Bogiem”.

Adaptatorem sztuki był Marek Tercz, który tak uzasad-
niał potrzebę inscenizacji książki:

„To po prostu zdarzyło się, choć trudno uwierzyć, w ludz-
kim świecie. Naszym świecie. I to wcale nie tak dawno... Jesz-
cze płaczą przez sen świadkowie, albo jak kamienie milczą”.

Sztuka ta przedstawia powstanie w getcie warszawskim 
z perspektywy uczestnika i obserwatora wydarzeń - Marka 
Edelmana. W rolę głównego bohatera wcielił się sam reżyser.

Była to piękna i ważna lekcja wychowania, języka pol-
skiego i historii.

Artyści Kieleckiego Teatru Lektur przyjechali do Olecka 
na zaproszenie polonistki Marioli Pezowicz. Sztukę wysta-
wiono na scenie miejscowego domu kultury Mazury Garbate.

lds.
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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 
(inne terminy na telefon) tel. (87) 520 15 78          V03104

PIZZERIA „PRIVE” zaprasza od 1000 do 2200

Tel. (87) 520-31-32, sms  505-314-536 V0
37

a0
2PIZZA NA TELEFON

* „ASTRA” restauracja, pizza, zestawy obiadowe na telefon: 
87-520-25-68, profesjonalny katering, imprezy okolicznościowe, 
dancingi, ul. Partyzantów 7, www.astra.olecko.pl  V30710

* Foto-Ślub i inne uroczystości, tel. 660 122 049       B32303

* hurtownia spożywcza, ul. Gołdapska 31, tel. (87) 520-01-50 V02705

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

LICZNE PRZECENY V0
15

07
V0

20
06

SERWIS OGUMIENIA
OPONY, FELGI, prostowanie felg
OLEJE SHELL (wymiana gratis)

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

AUTO IMPORT nowy komis samochodowy            V02805

Gołdapska 31, na placu „Biedronki”, tel. 500-800-086

* Artykuły i usługi elektryczne, Grunwaldzka 6, 
      tel. 87-610-00-66                                     V02605

* Centrum Ogrodnicze, ul. Rzeźnicka 6; tel. 87-520-22-07   V02904

* MEBLE - salon, Jan Bagiński, ul. Rzeźnicka, tel.  
(87) 520 29-23. V01108

* Budowlana firma, Tadeusz WITKOWSKI, kompleksowe 
prace budowlane, tel. 603-754-167, 87-523-41-44 V03403

V26218

* MYJNIA GĄBKOWA AUTOMATYCZNA 
   aleje Lipowe 1A                           V31239

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
03

80
2

* CZĘŚCI SAMOCHODOWE,, tel. 509-746-264 V03612

* CZĘŚCI SAMOCHODOWE, ul. Sokola 1D, tel. 87-
520-12-88 V02815

* CZĘŚCI SAMOCHODOWE, ul. Zamostowa, tel. 
87-523-32-32 V27118

* Hunday Santa Fe CRDI, 2006, 2,2D tel. 509-338-320, 
508-097-660 V30919

* Jawa 350, 1989, stan bardzo dobry, stylizowany na 
chopper, 2500 złotych, tel. 884-014-664 B32603

* Mitsubishi Outlander, 2005, 2,4B+G tel. 604-193-413 
B32703

* chleb swojski, ciasta, wypiek, tel. 605-107-755 B31506

* kino, plac Wolności 22, tel. 87-520-20-59 B31107

* konie kabardyńskie, przejażdżki, pod siodło, 
Grądzkie 47, tel. 666-316-780, 87-421-22-48 B32105

* pracownia pisania ikon, pracownia plastyczna, 
Katarzyna Waraksa, tel. 663-805-960 B31706

* wczasy; tel. 87-421-22-48, 666-316-780,  www.wiatra-
kart.fr.pl, e-mail: kawarak@o2.pl B30209

AUTO-MOTO

MOTO-NAPRAWA-SPRZEDAM

TURYSTYKA-NOCLEGI-ROZRYWKA

USŁUGI
* 21 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu, 
Katarzyna Jeruć, Przytorowa 3, tel. 508-266-446, 512-109-
121, ubezpieczenia majątkowe i komunikacyjne, V02416

* AGA Agnieszka Wyszyńska, BIURO RACHUNKOWE, 
Kolejowa 12, tel. 500-174-672 K17504

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

B33002

* bezprzewodowy internet iPlus, tel. 87-520-13-31 B30908

* chleb swojski, ciasta, wypiek, tel. 605-107-755 B30808

* gazowe, hydraulik, tel. 502-383-533 V02506

* hurtownia wędlin, od 4.00 do 14.00, ul. Gołdapska 
631, tel. 87-520-22-13 B32005

* instalacje elektryczne, Henryk Rowiński, tel. 510-145-
891 V01517

* korepetycje - język angielski; szkoły podstawo-
we, gimnazja, szkoły średnie, tel. 608-215-475 B32403

* kowalskie, spawalnicze, ślusarskie, zmechanizo-
wane cięcie plazmą do 20 mm, prasa krawędziowa, 
Gołdapska 31, tel. 87-523-00-80 K18201

* księgowe usługi, Ternet spółka z o,o, tel. 87-520-31-70 
B30309

* OLEJ OPAŁOWY, NAJTANIEJ, tel. 87-520-41-91 V31229

AUTO-MAX, ul. Paderewskiego 3a, naprawa: zawie-
szenia, amortyzatory, elektronika, komputerowa 
geometria zawieszenia, klimatyzacja, chiptuning, tel. 
509-746-264 V03602

V
03

30
3

* Pralnia chemiczna, pranie wodne, usługi w ciągu 24 godzin, 
ul. Grunwaldzka 12, te. 723-565-284                          V30610

* OCIEPLANIE BUDYNKÓW, tel. 881-507-760, V01907

* pizza na telefon – od 10.00 do 22.00, tel.87-520-31-
32 lub sms 505-314-536 V037a22

* AUTO-CENTER, CZĘŚCI SAMOCHODOWE, 
ul. Zamostowa 2, tel. 87-523-32-32 V01237a
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02   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

V30809

V3
09

09

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

Wyrób nagrobków, blatów kuchennych, parapetów 
i okładzin schodowych V01608

PROMO-

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

DWORZEC PKP
tel. 883-110-101

V03712

* kotły c.o., grzejniki, bojlery, HYDROMAX, 
            ul. Targowa 18, tel. 87-615-31-90            V31009

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

K
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SPRZEDAM 

INNE

PRACA

SPRZEDAM

WYNAJEM

* ROWERY – naprawy i wypożyczalnia, Centrum 
Handlowe Impuls, tel. 87-520-36-92 V04111

* sprzątanie, opieka nad osobami starszymi lub dziećmi, tel. 
506-462-495 B31606

* tłumacz języka francuskiego, tel. 888-605-885 B33101

* oddam koty czarne w dobre ręce, przyjmuję tylko 
sms-y, odpowiadam, tel. 605-202-305 L96101

* oddam kocurka,młody, łowny, tel. 600-953-143 K17902

* zatrudnię mężczyznę na kuchnię, tel. 501-620-577, 
506-865-480 V027a42

* zatrudnię stomatologa, tel. 605-893-381 K18002

* drukarka kolorowa OKI C3300n, A4, idealna do 
wizytówek, mało używana, 290 złotych, tel. 604-193-
413 B328802

* działka usługowa, granica obwodnicy, tel. 601-210-
819 B001b30

* działkę budowlaną, 1650 m.kw., Olecko, tel. 602-709-
756 B29610

* działkę pod garaż (ew. piętrowy) z projektem, Gołdap-
ska, tel. 602-793-432 K16810

* działkę pod garaż pojedynczy z projektem, Gołdapska, 
tel. 602-793-432 K16710

* działki budowlane, uzbrojone, tel. 601-210-819 B002b30

* gospodarstwo rolne, zabudowane, 4,88 ha, okolice 
Olecka, tel. 693-841-421 B33401

* książki, I i II klasa gimnazjum, (Gimnazjum nr 2), tel. 
603-113-040 V02825

* luksfery Fala niebieskie 36 sztuk, TANIO, tel. 508-
610-285 B33501

* łóżeczko dziecięce z materacem, 65x125 cm, 150 zło-
tych, tel. 691-201-120 B33301

* maszyny, urządzenia rolnicze, tel. 516-670-859  B003b30

* meble BRW z kolekcji „Indiana”, kolor – sosna an-
tyczna: komoda – 350 zł, regał – 350 zł, szafa – 550zł. 
Stan - super!!! 600-936-589
* mieszkania NOVA, tel. 604-456-732, 601-056-238 V03213

* mieszkania od 30 do 75 m.kw., więcej na: deweloper-lu-
to.pl, tel. 507-047-750 V01238

* mieszkanie 71 m.kw., 3 pokoje, centrum Suwałk, , tel. 
600-953-143 K17802

* 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 V31219

* siedlisko, ul. Wiejska, ok. 40 arów, zabudowane budyn-
kiem gospodarskim, dojazd od strony ulicy Wiejskiej, siła 
na miejscu, tel. 602-293-333 V30819

* sypialnię BRW (seria Dream) - cena 500 zł. Łóżko 
160x200, komoda, 44,5x76x86, 2 x szafka nocna i szafka 
RTV, stojak na CD i lustro. Uwaga - materac grudzień 2014, 
kokos, strefy, sprężyny autonomiczne („Egipt” - „wygoda 
snu”) - extra płatny 350 zł. Mogę pomóc w organizacji trans-
portu. 600936589.
* tanio sprzedam szczenięta yorshire terier, tel. 507-847-
044 B32204

* lokal użytkowy, 54 m.k, 980 złotych, Kolejowa, tel. 
721-643-708 K17503

* Lokal użytkowy 90 m.kw , ul Targowa 10, tel. 508 945 
734 B33201

* lokal użytkowy 100 m.kw., centrum, tel. 723-565-284 
V30620

* lokal użytkowy 140 m.kw., centrum, tel. 501-620-577 
V037a32

* mieszkanie do wynajęcia z dofinansowaniem gmi-
ny, tel. 502-264-901 K17409
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Ośrodek 
czynny
codziennie 
w godz. 800-1600

Jerzy Miliszewski
Olecko, Aleje Lipowe 3

Rozpoczęcie 
kursu

 tel. 87-520-23-36B32503

17
marca
godz. 1600

OLECKIE CENTRUM
SZKOLENIA KIEROWCÓW

Na poroże
Ten telefon trochę mnie zaskoczył: 
- Cześć, tu Janusz. Mówiłeś kiedyś, że chciałbyś wybrać 

się do lasu, poszukać zrzucanego przez jelenie poroża. Wła-
śnie zaczyna się odpowiednia pora. Jutro możesz jechać?- 
usłyszałem w słuchawce.

- Jasne ! -odpowiedziałem bez zastanowienia. Już dawno 
myślałem o takiej wyprawie. 

Dotychczas las to dla mnie najczęściej grzyby, czasem 
drewno do kominka. A teraz miałem się wybrać na celowy 
spacer. Zdawałem sobie sprawę, że znalezienie poroża, to nie 
taka prosta sprawa, ale bardzo chciałem spróbować. 

Punktualnie o ósmej trzydzieści, Janusz podjechał swo-
im terenowym pick-upem. W samochodzie już są dwaj inni 
zbieracze. Waldek i Zenek. Zenek wiele lat pracował w lesie, 
więc temat zna doskonale. 

Po kilkunasto minutowej jeździe jesteśmy w Puszczy 
Boreckiej. Las ten znam jako tako z jesiennego zbierania 
grzybów, a znajdujące się tam jeziora odwiedzałem często. 
Jednak tak wszcesno-wiosenne odwiedziny lasu zdarzyły mi 
się po raz pierwszy. 

Właściwie to puszcza pełna była oznak zimy. Śnieg na 
leśnych drogach, zamarznięte jeszcze bagna, a nawet zalega-

jący na dużych powierzchniach jezior lód świadczyły, że 
mimo bardzo łagodnej zimy, mikroklimat puszczy sprawił 
jak zwykle dłuższe jej utrzymywanie się. Lekko przymar-
znięta ziemia przyjemnie chrupała podczas chodzenia. A 
chodzenia było sporo. 

Przeczesywaliśmy młodniaki wzdłuż i wszerz. Zaglą-
daliśmy w każde zakrzaczone miejsca. W takich miejscach 
najczęściej zwierzęta gubią swoje poroże. 

Nic. 

O właściwie wybranym terenie poszukiwań świadczyły 
liczne ślady, nie tylko kopyt, pozostawione przez nie tylko 
jelenie. Ludzie również zostawili swoje ślady. Licznie zła-
mane gałęzie, w taki sposób, aby zwierzęta zaczepiały o 
nie porożem. Nie jest chyba legalne, ale świadczy o dużej 
presji na zrogowaciałą, cenną zdobycz. 

Poznałem kilka opowieści łowieckich i nie tylko. Ja-
nusz jest wdzięcznym opowiadaczem. Niektórych historii 
słuchałem z szeroko otwartymi ustami, również dlatego, że 
kilkunastokilometrowy spacer powodował bardzo głębokie 
oddechy. Ostatnio taką marszrutę odbyłem chyba w woj-
sku, będąc jednak  trzydzieści lat młodszy i.. dwadzieścia 
kilo lżejszy. Ale było fajnie. 

Podobało mi się bardzo. I tylko poroża nie znaleźliśmy. 
Cóż, przecież borowiki w lesie, a także wielkie szczupaki 
w jeziorach, również nie zawsze padają naszą zdobyczą. 
Więc darz bór i do zobaczenia w lesie.

tekst i fotografie 
J.Arnold Hościłło  
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Kalendarz imion

Nasz przepis

  

Cytaty na ten tydzień

PRZYS£OWIA

Suflet serowy z rzeżuchą
4 jaja, 10 dag startego sera (np. typu 
parmezan), 4 łyżki zmielonych orzechów 
laskowych, 2 duże garście rzeżuchy, 2 
łyżeczki bułki tartej, gałka muszkatoło-
wa, sól, pieprz, masło do natłuszczania 
foremek

Rzeżuchę płuczemy i dokładnie odsą-
czamy i siekamy.

Żółtka oddzielamy od białek i uciera-
my z serem, orzechami i bułka tartą. Do-
prawiamy solą, pieprzem i gałka musz-
katołową. 

Białka ubijamy na sztywną pianę. 
Delikatnie łączymy ją z masą z żółtek.

Na koniec dodajemy rzeżuchę.
Ciasto wkładamy do przygotowanej 

formy.
Pieczemy w piekarniku nagrzanym 

do 190°C przez 25 minut.
Podajemy natychmiast po upiecze-

niu, żeby ciasto nie opadło.

Kremowa sałatka z kaparami
10 jajek ugotowanych na twardo, 1 
żółtko, 3 łyżeczki soku z cytryny, 2 ły-
żeczki musztardy, 130 ml oliwy lub oleju, 
2 łyżki posiekanego koperku, 2 łyżki 
gęstej śmietany 22%, 2 łyżki kaparów 
odsączonych z zalewy, sól, pieprz, garść 
rzeżuchy

majonez: (kiedy chcemy go sami 
przygotować – gotowy jest w sklepie) w 
misce ubijamy surowe żółtko, sok z cy-
tryny i musztardę. Następnie, cały czas 
intensywnie ubijając, cienkim strumie-
niem stopniowo zaczynamy dolewać oli-
wę lub olej. Sos kiedy wszystkie skład-

niki dokładnie się połączą powinien 
zgęstnieć. Wtedy doprawiamy go solą.

Do gotowego majonezu dodajemy 
śmietanę, koperek i kapary. Dopra-
wiamy solą i pieprzem i mieszamy.

Jaja kroimy w ćwiartki układamy 
na talerzu i polewamy przyrządzonym 
sosem. Całość posypujemy rzeżuchą. 

Kanapka marynarska
Duża bułka, łyżka masła, 3 filety 
śledziowe, łyżka majonezu, pół łyżki 
przecieru pomidorowego, łyżeczka 
startego parmezanu (lub innego 
sera), kawałek pora, 2 listki cykorii, 
pól cytryny, koper do dekoracji

Odkrajamy wierzch bułki i wydrą-
żamy dość głęboko miąższ. 

Środek bułki smarujemy masłem.
Filety śledziowe skrapiamy so-

kiem z cytryny, rolujemy i wkładamy 
do bułki. Pora kroimy w cienkie krąż-
ki. 

Majonez mieszamy z przecierem 
pomidorowym i serem. 

Kanapkę przybieramy listkami cy-
korii, posypujemy porem i polewamy 
sosem majonezowym. Dekorujemy 
gałązką koperku.

Co jeść?
Według naturalistów wszelkie pro-
dukty kwaszone np. ogórki, kapusta, 
buraczki, najlepiej bezsolne lub z 
małą ilością soli, również mają dzia-
łanie profilaktyczne w nadciśnieniu, 
bowiem usprawniają pracę układu 
trawiennego i mogą po dłuższym cza-
sie stosowania zmniejszyć ciśnienie. 
 

16 marca 
Euzebii, Gabrieli, Henriety, Henryki, 
Hiacyntii, Hiacynty, Izabeli. Oktawii 
Abrahama, Ciriaka, Gabriela, Henryka, 
Herberta, Hiacynta, Hilarego, Jacka, 
Juliana, Miłostryja, Oktawiana
17 marca 
Gertrudy, Giny, Patryki, Reginy, Reny, 
Zbigniewy 
Cieszysława, Jana, Patrycego, Patryka, 
Zbigniewa, Zbyszka
18 marca 
Adeli, Aleksandry, Boguchwały, Kon-
stancji, Narcyzy, Zbysławy 
Aleksandra, Anzelma, Boguchwała, 
Cyryla, Edwarda, Gwidona, Narcyza, 
Zbysława
19 marca 
Aleksandry, Aleksandryny, Bogdany, 
Józefiny, Józefy, Laili, Nicety, Sybilli 
Bogdana, Bohdana, Chryzanta, Józefa, 
Marka
20 marca (Pierwszy Dzień Wiosny)
Aleksandry, Eufemii, Eufenii, Eugenii, 
Eulalii, Irminy, Kiry, Klaudii, Roksany, 
Sandry 
Aleksandra, Ambrożego, Anatola, 
Bogusława, Cyriaki, Herberta, Joachi-

ma, Kazimierza, Leona, Maurycego, 
Patrycjusza, Sebastiana, Wincentego
21 marca (Światowy Dzień Lasu) 
Angeliki, Bernadety, Eleonory, 
Filomeny, Klemencji, Lubomiry, 
Ludomiry 
Benedykta, Filemona, Filona, Hugo-
lina, Lubomira, Ludomira, Mikołaja, 
Pafnucego
22 marca (Dzień Ochrony Mo-
rza Bałtyckiego)(Światowy Dzień 
Wody)
Baldwiny, Beaty, Bogumiły, Bogu-
sławy, Jagody, Katarzyny, Leonii, 
Leontyny
Arnolda, Baldwina, Benwenuta, 
Bogumiła, Bogusława, Godzisława, 
Kazimierza, Oktawiana, Pawła, Tury-
biusza, Wszemira 
23 marca (Dzień Przyjaźni Polsko 
- Węgierskiej) (Światowy Dzień 
Meteorologii) (Światowy Dzień 
Zapobiegania Gruźlicy)
Oktawii, Oty, Pelagii, Zbysławy
Adriana, Eberharda, Feliksa, Ha-
driana, Józefa, Konrada, Oktawiana, 
Pelagiusza, Piotra, Tyberiusza, Wikto-
riana, Wiktoryna, Zbisława, Zbysława

... spokój nie należy do zewnętrz-
nych okoliczności, lecz płynie z 
naszego wewnętrznego poczucia. 

Joseph Conrad, 
Zwycięstwo

Ludzie potrzebują czasu, żeby 
zająć się „teraz”, nim uciek-
nie i zamieni się we „wtedy”. 
A najbardziej ze wszystkiego 
potrzebują tego, żeby nie działo 
się zbyt wiele. 

Terry Pratchett, 
Nacja

Społeczność nie polega po prostu 
na skupieniu jednostek ją składa-
jących (...), lecz przede wszyst-
kim na idei, którą sama o sobie 
wytwarza (...) 

E. Durkheim, 
Fermes élémentaires de la 

religieuse
... istnieje zawsze rozpaczliwa 
walka pomiędzy tym, czego chce 
jednostka i co przydarza się jej 
w wyniku jej życia w społeczeń-
stwie. 

Dwight MacDonald, 
The root is man

Gdy w palmową niedzielę słońce 
świeci, będą pełne stodoły, beczki i 
sieci.

Święta Gertruda (17 marca) – za-
przęgaj woły do pługa.

Ogrodniku, święta Gertruda (17 
marca) gdy słonkiem błyśnie, zrobi 
cuda.

Marzec odmienia wiatry, deszcze 
miesza z pogodą, więc nie dziw, jeśli 
starzy czują go swą szkodą.

Kiedy żurawie wysoko latają, 
prędkiej się wiosny ludzie spodzie-
wają. 

Suchy marzec, maj zaś chłodny, 
kwiecień mokry, rok niegłodny.

Święty Józef (19 marca) kiwnie 
brodą, pójdzie zima razem z wodą.

Na świętego Józefa (19 marca) 
przez pole bruzda. (Dawniej zgodnie 
z tradycją niezależnie od pogody za-
czynano wtedy orkę i wykonywano 
co najmniej jedną bruzdę, w latach 
gdy było zbyt zimno lub mokro).

Święty Józef Oblubieniec (19 
marca) niechaj ma z rozsady wieniec.

Na święty Józef pogoda, będzie w 
polu uroda.

Jak na św. Józefa (19 marca) 
chmurki, to sadź ziemniaki gdzie 
ogórki, a jak pogoda, to sadź gdzie 
woda.

Od dnia 20 marca słońce zagrze-
wa nawet starca.

Jak po Benedykcie (21 marca) 
ciepło, to i w lecie będzie piekło.

Na świętego Benedykta (21 mar-
ca) kaczka jaje myk.
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Przełomy i meandry 
Pluskwianki

Andrzej Malinowski

Dojazd/dojście: Olecko - Sedranki/Dąbrowskie

Pluskwianka to strumień o długości 11,83 km; powierzch-
ni 30,82 km 2; szerokości do 2 m i głębokości do 0,5 m. Jego 
źródło znajduje się w okolicy Szwedzkich Szańców w Dą-
browskich (wypływa z terenu bagnistego), a ujście w pobliżu 
wsi Możne. 

Pluskwianka wpada do Możanki, stanowiąc jej prawy do-
pływ. 

Przez cały rok wody strumienia mają brunatną barwę. Po-
walone w wielu miejscach drzewa, gałęzie, żeremia i tamy 
bobrów powodują jej spiętrzanie. 

Pluskwianka jest oznaczona na niewielu ogólnodostęp-
nych mapach (o dużej skali), ale bez nazwy, więc trudno jest 
ją dokładnie zlokalizować. 

Bardzo pięknie wygląda jej dolina, która usytuowana jest 
w podłużnym obniżeniu. 

Przeważająca część powiatu oleckiego leży w dorzeczu 
Wisły; jedynie Jarka poprzez Gołdapę i Węgorapę odprowa-
dza swe wody do Pregoły. 

W pochmurną, trochę zamgloną, ale ciepłą niedzielę,14 
lutego 2016 r. od źródła do ujścia Pluskwianki przeszli: Ce-
zary Lasota i Andrzej Malinowski.
_______________________________________________

Strumień (strumyk) – mały naturalny ciek, zazwyczaj 
uchodzący do rzeki. Strumienie płyną w terenie o różnico-

wanej rzeźbie, w wąskim, płytkim korycie o niewielkim 
spadku i zlewni na ogół nieprzekraczającej 20 km². W Pol-
sce są najczęściej spotykane na pogórzach i w najwyższych 
partiach pojezierzy. Strumienie okresowe mogą powstawać 
po silnych opadach deszczu, roztopach.  

Początek dają im na ogół młaki, wycieki i niezbyt 
wydajne źródła. Strumyki i strumienie, w odróżnieniu od 
strug, mają dość wartki nurt, w dnie ich koryt często wy-
stępują progi i przełomy. 

Przełom – odcinek doliny rzecznej o wąskim dnie i 
stromych zboczach, w którym ciek (rzeka) pokonuje prze-
szkodę obecną na jej drodze. 

Meander (inaczej zakole) – fragment koryta rzeki o 
kształcie przypominającym pętlę lub łuk. Jest to forma 
związana z krętym przebiegiem koryta rzeki, tworzącym 
zakręty, pętle i nawroty.
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Przetwarzam, więc jestem
Agencja Wydawnicza AGA PRESS Sp. z o. o. ogłosi-

ła konkurs „Przetwarzam, więc jestem”, skierowany do 
uczniów publicznych i niepublicznych szkół podstawowych 
z terenu Polski. Jego celem jest propagowanie wiedzy o róż-
nych rodzajach opakowań i ich segregacji, przybliżenie za-
gadnienia odzyskiwania odpadów, dlaczego jest ono ważne 
dla środowiska i ludzi. 

Zadanie konkursowe polega na wykonaniu:
1) przedmiotu użytkowego z wybranych przez ucznia 

odpadów opakowaniowych (butelka, puszka, inne przed-
mioty) – uczniowie kl. I-III;

2) przedmiotu użytkowego z wybranych przez ucznia 
odpadów opakowaniowych i napisanie krótkiej pracy pisem-
nej do 10 zdań – uczniowie kl. IV-VI.

Wielkość przedmiotu wykonanego z odpadów nie może 
przekraczać wymiarów 100 cm x 100 cm x 100 cm. Uczest-
nicy konkursu są zobowiązani do zabezpieczenia prac na 
czas transportu. Prace, które zostaną zniszczone podczas 
transportu, nie będą brane pod uwagę przez jury.

Termin nadsyłania prac upływa 30 marca b.r.. 
Więcej szczegółów na www.odpakowani.pl zakładka 

„Aktualności”.
Anna Turowska

www.powiat.olecko.pl

Suwalskie 
wspomnienia z dzieciństwa
W TO nr 10 pisałem o tym, że Andrzej Wajda kończy 90 

lat. Z tej okazji ukazał się wywiad z jubilatem pt. Bezczelny 
jestem trochę, Z ANDRZEJEM WAJDĄ ROZMAWIA DO-
NATA SUBOTKO, MAGAZYN ŚWIĄTECZNY, Gazeta 
Wyborcza z 5-6 marca 2016 roku, nr 54. 

Oto garść suwalskich wspomnień: (…) Ojciec mój i mat-
ka mieli trudne życie  i wiedzieli, że nas też trzeba na takie 
przygotować. (…) I tak mieliśmy z bratem szczęśliwe dzie-
ciństwo, matka była nauczycielką, ale nie pracowała, była z 
nami w domu. (…) 

(…) Pamiętam jeszcze pułki ułanów z mojego dzieciń-
stwa w Suwałkach, stąd potem konie w moich filmach … 
(…) 

(…) Odpowiedzialność widziałem u ojca, który wstawał 
o szóstej, żeby o siódmej pojawić się w koszarach, a często 
jeszcze po kolacji udawał się tam znowu, żeby zobaczyć, 
czy wszystko w porządku, czy żołnierze śpią i czy wstaną 
rano tak, jak mają wstać. To była moja codzienność. A jedną 
z pierwszych książek, które w dzieciństwie przeczytałem, 
był „Regulamin piechoty”. Dzięki niej wiedziałem, jak ma 
się zachowywać ten, kto pracuje z innymi. (…)

Na pytanie: Kiedy był pan w kinie pierwszy raz?, od-
powiedział: Jeszcze przed wojną, w Suwałkach, na filmie 
„Królewna Śnieżka i siedmiu krasnoludków” Disneya. Mat-
ka zabrała mnie i brata. Jedyny film, który pamiętam z dzie-
ciństwa. Moja matka – oprócz tego, że czytała bardzo dużo 
– była też kinomanką. Często jeździła z ojcem wieczorkiem 
do kina. Mieszkaliśmy na przedmieściach, więc po rodzi-
ców specjalnie przyjeżdżała bryczka z pułku ojca, żeby ich 
zabrać do kina w centrum miasta. Ale jaki był przed wojną 
repertuar w Suwałkach, na co rodzice chodzili, nie mam po-
jęcia. 

Z dalekich Suwałkach wyszedł reżyser, który roz-filmia 
literaturę i malarstwo. Mag, artysta-narrator spraw polskich, 
komentator. Andrzej Wajda zasłużył na pamiątkową cera-
miczną tablicę (stop klatkę), która sama się myje. Oczywi-
ście, że w Suwałkach. Aha! Na stronie internetowej (fan-
page) Wajda School można obejrzeć 41-sekundowy filmik, 
w którym Meryl Streep i Małgorzata Szumowska, składają 
śpiewająco życzenia. Co za klasa! 

Czesław Mirosław Szczepaniak 

Sesja Rady Powiatu
Zapraszam na posiedzenie XVI Sesji Rady Powiatu w 

Olecku w dniu 22 marca 2016 roku (wtorek) o godz. 13:00 
– sala konferencyjna (pokój nr 4) Starostwa Powiatowego w 
Olecku, przy ul. Kolejowej 32. 

Porządek sesji:  
1. Otwarcie sesji i przyjęcie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
3. Informacja Starosty z wykonania uchwał Rady Powiatu 

i o działalności Zarządu w okresie międzysesyjnym.
4. Zapytania i interpelacje radnych.
5. Wnioski i oświadczenia radnych.
6. Wnioski Komisji Stałych Rady.
7. Stan Bezpieczeństwa w powiecie – informacja o dzia-

łalności Komendy Powiatowej Policji w Olecku, Komendy 
Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Olecku, WOPR, 
Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Olecku oraz Powiato-
wego Lekarza Weterynarii w Olecku.

8. Podjęcie uchwał:
a) zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Rady 

Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zespole Zakła-
dów Opieki Długoterminowej; 

b) w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się 
środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji osób Niepełno-
sprawnych;

c) w sprawie przyjęcia do realizacji „Powiatowego Pro-
gramu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony 
Ofiar Przemocy w Rodzinie w Powiecie Oleckim na lata 
2016-2020”;  

d) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumie-
nia pomiędzy Powiatem Oleckim a Gminą Olecko w sprawie 
partnerstwa na rzecz zadania inwestycyjnego pn. „Przebudo-
wa drogi nr 1808N Sedranki – Łęgowo”;

e) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumie-
nia pomiędzy Powiatem Oleckim a Gminą Olecko w sprawie 
partnerstwa na rzecz zadania inwestycyjnego pn. „Przebudo-
wa drogi nr 1814N w miejscowości Jaski na odcinku 0,9km 
od km.0+00 do km.0+900”;

f) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumie-
nia pomiędzy Powiatem Oleckim a Gminą Olecko w sprawie 
partnerstwa na rzecz zadania inwestycyjnego pn. „Budowa 
drogi gminnej 

Nr 141035N w m. Dąbrowskie od drogi powiatowej Nr 
1835N do drogi wojewódzkiej Nr 653”;

g) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumie-
nia pomiędzy Powiatem Oleckim a Gminą Olecko w sprawie 
partnerstwa na rzecz zadania inwestycyjnego pn. „Przebudo-
wa drogi gminnej 

Nr 141024N od drogi powiatowej Nr 1893N Sedranki – 
do drogi wojewódzkiej Nr 653”;

h) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumie-
nia pomiędzy Powiatem Oleckim a Gminą Kowale Oleckie 
w sprawie partnerstwa na rzecz zadania inwestycyjnego pn. 
„Przebudowa drogi gminnej Nr 138004N na odcinku od km 
0+0045 do km 0+546 w m. Stacze” ;

i) w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie 
Olecko;

j) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej 
Powiatu Oleckiego na lata 2016 – 2027;

k) w sprawie zmian budżetu powiatu na rok 2016. 
9. Odpowiedzi na zgłoszone zapytania, interpelacje, 

wnioski radnych i Komisji Stałych Rady.
10. Głos wolny, wolność ubezpieczający”.
11. Zamknięcie obrad.

Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu
Danuta Maciejewska
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„Nad Wigrami 
płynie, 

nie płynie czas?” 
– rozstrzygnięcie 

konkursu fotogra-
ficznego

W Gimnazjum nr 2 im. Mikołaja Ko-
pernika rozstrzygnięto Szkolny Konkurs 
Fotograficzny pt. „Nad Wigrami płynie, 
nie płynie czas?”. Konkurs został prze-
prowadzony wśród uczestników projek-
tu z zakresu działalności ekologicznej.

Gimnazjaliści zgłosili bardzo cieka-
we fotografie prezentujące przyrodę lub 
dziedzictwo kulturowe Wigierskiego 
Parku Narodowego. II miejsce,

Hanna Kempisty (1e), 
Żółte szaleństwo

Szansa 
dla klubów sportowych

Ministerstwo Sportu i Turystyki ogłosiło Program 
„KLUB”, polegający na bezpośrednim wsparciu sportowych 
środowisk lokalnych, w których klub sportowy stanowi cen-
trum aktywności fizycznej, miejsce identyfikacji i kształcenia 
talentów sportowych. W 2016 r. na realizację tego programu 
Ministerstwo przeznacza 15.000.000,- zł ze środków Fundu-
szu Rozwoju Kultury Fizycznej. 

Cele programu to w szczególności:
upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i mło-

dzieży, 
wyrównywanie szans dzieci i młodzieży w dostępie do 

usystematyzowanej aktywności fizycznej, wsparcie insty-
tucjonalne działalności podstawowych jednostek struktu-
ry organizacyjnej sportu polskiego – klubów sportowych, 
optymalizacja wykorzystania potencjału infrastrukturalnego 
przez samorządy lokalne w zakresie aktywizacji sportowej 
dzieci i młodzieży.

Program jest skierowany do klubów sportowych (dzia-
łających w formie stowarzyszenia lub związków stowarzy-
szeń), których podstawowym celem działalności statutowej 
jest upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i mło-
dzieży oraz uczniowskich klubów sportowych. Wymagane 
jest, aby klub prowadził formalnie zarejestrowaną działal-
ność sportową co najmniej 3 lata (rejestracja w KRS/ ewi-
dencji prowadzonej przez starostę właściwego ze względu na 
siedzibę klubu).

W ramach Programu „KLUB” będą dofinansowane pod-
stawowe elementy wpływające na efektywne funkcjonowa-
nie klubu sportowego, tj. wynagrodzenia szkoleniowców 
prowadzących zajęcia sportowe, organizacja obozów sporto-
wych i zakup sprzętu sportowego. Zadanie może być realizo-
wane wyłącznie od 1 kwietnia 2016 r. do 15 grudnia 2016 r.

Łączna kwota wnioskowanej dotacji nie może przekro-
czyć 10.000,- zł w przypadku klubu jednosekcyjnego oraz 
15.000,- zł  w przypadku klubu posiadającego więcej niż jed-
ną sekcję. Kosztorys zadania musi przewidywać udział środ-

ków własnych lub środków pochodzących z innych źródeł 
nie mniejszy niż 10 % całości kosztów zadania. Udział 
własny może być pokryty ze środków jednostek samorządu 
terytorialnego (w formie pieniężnej bądź udostępnianej in-
frastruktury na podstawie stosownej umowy z określeniem 
kwoty usługi), Unii Europejskiej, sponsorów lub własnych. 
Udziału własnego nie można finansować ze środków Mini-
sterstwa Sportu i Turystyki.

Termin składania wniosku o dofinansowanie upływa 15 
kwietnia 2016 r. Wniosek z załącznikami musi być spo-
rządzony na formularzach zamieszczonych w systemie 
elektronicznym AMODIT MSiT. Więcej szczegółów o 
Programie „KLUB” na https://bip.msit.gov.pl/bip/finanso-
wanie-zadan/sport-powszechny/2016-ro/1779,Ogloszenie-
programu-KLUB-w-ramach-rozwijania-sportu-poprzez-
wspieranie-przedsiew.html

Anna Turowska www.powiat.olecko.pl

Spotkanie robocze 
z partnerami z Gusiewa
9 marca w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego 

odbyło się spotkanie związane z określeniem kierunków 
dalszej współpracy transgranicznej. 

Przedstawiciele samorządów z rejonu Gusiewa (Fe-
deracja Rosyjska) oraz Gminy Olecko zastanawiali się nad 
możliwością ubiegania się o dofinansowanie wspólnych 
projektów w ramach Programu Polska-Rosja. 

Andriej Pietrowicz, przewodniczący Rady Miejskiej  
Gusiewa wyraził nadzieję, że dzięki takim bezpośrednim 
spotkaniom lepiej poznamy i przedyskutujemy nasze po-
trzeby i możliwości. O tym na jakie zadania będziemy 
aplikować wspólnie okaże się po uruchomieniu programu i 
poznaniu wszystkich priorytetów i wytycznych. 

Ustalono, że do końca miesiąca otrzymamy listę po-
trzeb  z Gusiewa, do której będziemy mogli odnieść się. 

Program może ruszyć w 2017 r. więc czasu  na przy-
gotowanie wniosku jest wystarczająco dużo.

newsletter UM
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Wielkanocna Zbiórka Żywności  
Od 11 do 12 marca w oleckich sklepach odbyła się Wiel-

kanocna Zbiórka Żywności. Wolontariuszami byli ucznio-
wie i podopieczni - Gimnazjum nr 1, Gimnazjum nr 2, Ze-
społu Szkół Licealnych i Zawodowych, Domu im. Janusza 
Korczaka, Gimnazjum dla dorosłych, TPD. 

Zebrano 1415 kg produktów spożywczych, które w po-
staci paczek świątecznych trafią do najbardziej potrzebują-
cych mieszkańców miasta oraz do instytucji zajmujących się 
pomocą dzieciom i młodzieży. 

Akcję koordynowało Stowarzyszenie „Otwarte Drzwi”. 
Dziękujemy wolontariuszom, nauczycielom opiekunom i 
wszystkim darczyńcom. Wesołych Świąt.               wojeg

9 marca w hali Lega odbyła się I runda eliminacji Mi-
strzostw Województwa WMZ LZS w Halowej Piłce Nożnej 
Szkół Gimnazjalnych.

Sędziowali Robert Markowski, Bartosz Cieśluk, Paweł 
Maksimowicz.

Do zawodów przystąpiły drużyny z Pisanicy, Prostek, 
Ełku, Wieliczek i Olecko.

Grano systemem „każdy z każdym”, mecze trwały 1 x 14 
min.

WYNIKI:
Ełk – Pisanica 6:1

Olecko – Prostki 4:0
Ełk – Wieliczki 1:1

Pisanica – Olecko 0:5
Prostki – Wieliczki 4:1

Ełk – Olecko 0:0
Pisanica – Prostki 2:8

Olecko – Wieliczki 2:4
Ełk – Prostki 2:3

Pisanica – Wieliczki 0:2

I runda eliminacji Mistrzostw Województwa 
WMZ LZS w Halowej Piłce Nożnej Szkół Gimnazjalnych

Kolejność końcowa:
1. Prostki 9 pkt. 3:21
2. Wieliczki 7 pkt. 8:7
3. Olecko 7 pkt. 11:4
4. Ełk  5 pkt. 9:5
5. Pisanica 0 pkt. 3:21

Wszystkie zespoły otrzymały pamiątkowe dyplomy, a 
trzy pierwsze drużyny puchary.

W turnieju uczestniczyło 50 zawodników.
Paweł Maksimowicz

Biebrzańska opowieść
3 marca w Gimnazjum nr 2 gościliśmy Sylwię Gadomską, 

specjalistkę ds. edukacji Biebrzańskiego Parku Narodowego. 
Biebrzański Park Narodowy od 9 września 1993 roku 

chroni unikatowy w skali Europy ekosystem doliny rzeki Bie-
brzy. Jednocześnie jest największym polskim parkiem naro-
dowym (592,23km²). 

Uczniowie klas 1d, 1e i 2d realizujący edukację matema-
tyczno–przyrodniczą obejrzeli wspaniałą prezentację mul-
timedialną oraz wysłuchali ciekawych opowieści o świecie 
biebrzańskiej fauny i flory. 

Biebrzański Park Narodowy położony jest ok. 70km od 
Olecka (godzina jazdy). Warto tam się wybrać w wolnym cza-
sie. 

Spotkanie zostało zorganizowane przez nauczyciela bio-
logii Elżbietę Orlik-Gogacz i geografii Wojciecha Jegliń-
skiego w ramach realizacji programu Prezentacja obszarów 
chronionych i atrakcyjnych przyrodniczo we współpracy z 
Centrum Edukacji Ekologicznej w Ełku.

 Gabriela Jeglińska i Oliwia Maj, klasa 2d



Tygodnik olecki 11/946 - r. 2016
20 to@borawski.pl

PO KOKARDĘ (260

Wielkanocne cuda na patyku

Rankiem jeszcze był przymrozek, jeszcze sło-
neczko nie mogło się przebić przez sine chmury, kie-
dy do kościoła weszły palmy – małe, duże i całkiem 
wielkie i całkiem malutkie. A każda strojna i koloro-
wa tak, że od razu radośniej zrobiło się w kościele. 

Najwięcej było zieleni, bo to symbol przyrody, 
matki – Ziemi. Dzieci się śmiały, że Bóg szpanuje 
tą zielenią, bo jak inaczej wytłumaczyć nazwę rośli-
ny „bukszpan”? Oj, szpanuje, bo po jesieni i zimie 
wszyscy zapomnieli jak ona wygląda i nagle jest! 
Pączki już się doczekać nie mogą, aż przy pierwszej 
okazji wystrzelą listkami. Tuż obok bukszpanu wy-
łażą kotki.

- Mamo, a one miauczą, bo w kościółku nie 
mogą… - to przejęta Marcelinka chciała wiedzieć 
czy aby na pewno nie będą miauczały.

- Oj, głuptasie. A jeśli któryś miauknie, to zjedz 
bazię.

- Mamo…. wkręcasz mnie.
- Skądże – mama nadal miała tajemniczy uśmiech 

i dziewczynka nie wiedziała, czy mama mówi po-
ważnie – Trzeba zjeść bazię, jeśli się chce mieć zdro-
we gardło, tak przynajmniej w to wierzyli nasi pra-
dziadkowie i dziadkowie.

- A ty jadłaś?
- Pewnie! Każdy z naszego osiedla jadł, ale nie 

pamiętam, czy nie chorował na anginę.
A tu z wielkanocnych palemek uśmiechał się ko-

lor żółty. Trzeba było poszukać krzewu forsycji, która 
już zakwitła, żeby ten żółty kolor włożyć do palemki. 

A teraz żółci się  na cały kościół i jest tak, jakby 
słońce nagle weszło i rozweseliło poważne mury ko-
ścioła.

Tu i tam przebijał się niebieski kolor z bibułki, 
jakby odrobinę nieba albo wody wpadło na palem-
kę i tam zostało.

Kłosy zbóż też były w palemkach. Przechowane 
w stodołach od jesieni, teraz mogły pokazać swój 
urok. Sterczały i dumne były, że znalazły miejsce 
w wielkanocnej palemce. 

Gospodynie całą jesień zbierały i suszyły kwia-
ty, by móc je takie zasuszone włożyć do palemki. 

Najwięcej jednak w owej palemce było kwiatów 
z bibuły. Bibuła musiała zastąpić czerwień maków, 
róż i biel przebiśniegów. 

Jakich kolorów tam nie było? Palmy były ni-
czym tęcza złapana na patyk. Tej niedzieli kościół 
wyglądał jak miejsce, gdzie złapano wszystkie tę-
cze świata.

- I niech dorośli pamiętają – pouczał ksiądz na 
kazaniu - że po przyjściu z kościoła, trzeba tą po-
święconą plamą uderzyć każdego domownika i po-
wiedzieć „Palma bije, nie zabije”.

Na te słowa wszystkie dzieci schowały się za 
swoich rodziców.

- A dlaczego? – kontynuował ksiądz – Bo to 
wróży zdrowie na cały rok. A za rok przyniesiecie 
nowe palmy i znowu będziemy nimi okładać do-
mowników. Tylko delikatnie.

- Pewnie zastanawiacie się, dzieci, co z tą palmą 
trzeba zrobić, kiedy wyjdziecie z kościoła?

I ksiądz opowiedział o tym, że dawniej zatykano 
ją za obraz, a kiedy nadchodziła burza, to stawiano 
ją w oknie. Miała ochronić dom i jego domowni-
ków od pożaru, nieszczęścia i od wszelkiego zła.

I już nie wiadomo, kto był bardziej dumny – czy 
dzieci, które trzymały owe kolorowe cuda na paty-
ku, czy palemki, które nareszcie mogły pochwalić 
się swoją urodą.

Marusia
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Wielu z nas przechodzi obok bloku tzw.: „złotówki” czy 
też obok dawnej gorseciarni myśląc o istniejącym tam kiedyś 
cmentarzu żydowskim. Ci, którzy przybyli do Olecka tuż po 
wojnie, lub się w Olecku zaraz w latach powojennych urodzi-
li, pamiętają jeszcze mur okalający niewielki cmentarz, kilka 
zapadających się już w ziemię nagrobków. Wiele osób mówi 
o powojennym szacunku do tego miejsca, ale cmentarz był i 
miejscem wypasu koni, jak i bawiły się tam dzieci, zaś nie-
jeden chłopak na szkolnej przerwie zaciągnął się tam po raz 
pierwszy papierosem. Wspominane są piękne drzewa dające 
cień. Później nieliczne źródła mówią o planach rewitalizacji, 
rychło zaniechanych i koparkach oraz budowie nowego bloku, 
a jeszcze późniejsze, przekazywane półgębkiem, o macewach, 
które albo wylądowały na terenach podmokłych w okolicy dzi-
siejszej plaży zwanej Szyjką, albo o tych, które są w oleckich 
domach częścią utwardzającą deptaki do nich prowadzące. Ile 
z tego prawdy to wciąż nie wiadomo, wiele informacji wymaga 
jeszcze żmudnych poszukiwań i weryfikacji, ale historia cmen-
tarza odsłania zapomnianą historię żydowskiej społeczności 
mieszkającej w Olecku, w czasach, kiedy miasto nazywało się 
Marggrabowa, a później Treuburg. Jakie były jej początki?

Początki sięgają bardzo wczesnych lat historii miasta, ale 
dzisiaj ledwie ślady odnajdujemy z czasów XIX i XX wieku. 
Wtedy to, nowe dekrety z 1843 roku przyznające prawa i przy-
wileje osobom wyznania mojżeszowego ściągnęły do Marg-
grabowej całkiem sporą społeczność żydowską, która miała 
zapewnione różnorodne prawa, m.in.: dotyczące możliwości 
wybudowania synagogi i praktykowania wiary oraz możliwo-
ści zakładania kooperatyw, prowadzenia handlu („Judenscha-
ften”). Wiele osób z tego skorzystało przyjeżdżając do Marg-
grabowej. Tu szukały one swego szczęścia i swego miejsca, 
tu też się to i początkowo udało. Społeczność żydowska przez 
kilka pokoleń doskonale integrowała się z innymi mieszkańca-
mi Marggrabowej, stawała się ważną częścią miasta. Już w po-
łowie XIX wieku gmina żydowska zakupiła od miasta 28 mórg 
tuż przy rynku i wybudowała tam synagogę (dziś w tym miej-
scu stoi blok). Synagoga była prostą, jednonawową budowlą 
z oknami w stylu gotyckim, z witrażami. Jak podają przekazy 
przedwojennych mieszkańców, przed synagogą rosły dwa cy-
prysy, obok mieściły się: drogeria ze stacją benzynową Shell, 
rozgłośnią radiową, zakładem fotograficznym i piekarnia oraz 
hotel „Koniglicher Hof” ze stacją benzynową Esso i kinem. 

Gmina żydowska wybudowała też mykwę (rytualną łaź-
nię). Istniała także szkoła (nauczał kantor Braude). Znanym 
działaczem z Marggrabowej był Kurt Blumenfeld (1884-
1963), był on prawnikiem i politykiem, przyjacielem H. 
Arendt, działaczem w Światowej Organizacji Syjonistycznej. 
W 1871 roku Marggrabowa była jednym z pierwszych miejsc 
w Prusach, gdzie osoba ze społeczności żydowskiej została po-
wołana na stanowisko sędziego.

Z przejęciem władzy przez Hitlera w 1933 roku wszyst-
ko się zmieniło. Przeciwnicy polityczni zostali przez nazistów 
usunięci z piastowanych stanowisk, nastąpiły zmiany w urzę-
dach, landratem został Walter Tubenthall, a Żydzi stali się 
obywatelami drugiej kategorii i wszelkie praktyki dyskrymi-
nacji stały się legalne. Bardzo szybko pierwsi Żydzi opuścili 
miasto szukając schronienia w innych krajach Europy, lub w 
Palestynie. W nocy z 9 na 10 listopada 1938 roku w całej III 
Rzeszy miała miejsce Noc Kryształowa i nie inaczej stało się w 
Marggrabowej, przemianowanej już na Treuburg. 

Jednak, wciąż niewiele wiadomo, co się tak naprawdę wówczas 
tutaj stało. Jedne przekazy informują, że synagoga uniknęła spale-
nia, gdyż w pobliżu stały inne budynki i stacje benzynowe, drugie, 
że jednak ogień został podłożony. Z pewnością prawda leży gdzieś 
pośrodku, gdyż po Nocy Kryształowej w synagodze mieściła się 
niemiecka firma dziewiarska, zaś nieliczne fotografie powojenne 
przedstawiają synagogę już bez witraży, przebudowaną, w której 
notabene w czasach powojennych trzymany był olej napędowy i 
smary (magazyn materiałów pędnych), aż do momentu zburzenia i 
wybudowania nowych bloków. 

Po Nocy Kryształowej nastąpiły też w Treuburgu deportacje. 
Według portalu Wirtualny Sztetl: najprawdopodobniej w 1939 roku 
ostatni Żydzi pozbawieni zostali własnych majątków i wówczas w 
Treuburgu stworzono nieformalne getto (budynek przy ówczesnej 
Bergstrasse 13, dziś ul. 1 Maja, naprzeciwko ul. Wąskiej). Nikt do 
Olecka po wojnie nie powrócił. Przedwojennej społeczności ży-
dowskiej już nie ma, warto jednak wybrać się jej śladami, odbyć 
pierwszy, mały spacer zaczynając od cmentarza żydowskiego, w 
górę, aż do dzisiejszego Placu Wolności, przyjrzeć się zapomnianej 
części miasta.

Cmentarz żydowski (zaznaczony na mapie opracowanej przez 
Paula Mexa z 1960/61 roku) położony był niedaleko szpitala, 
przy skrzyżowaniu dróg Graundenzerstrasse (dziś ul. Słowiańska) 
i Goldaperstrasse (wcześniej Seedrankerstrasse, dziś również ul. 
Gołdapska i Armii Krajowej). Cmentarz był niewielki, 0,1 ha, dziś 
w zasadzie jego teren to fragment ul. Ludowej i kawałek wzgórka 
z krzakami. Kiedy w latach sześćdziesiątych rozpoczęła się tam 
budowa prawdopodobnie dosyć nonszalancko postąpiono z po-
zostałościami, ale też i z tego powodu formalnie cmentarz wciąż 
istnieje. Po murze okalającym cmentarz nie ma już śladu, lecz 
idąc dalej dochodzi się do stolarni, do której on przylegał wraz z 
cmentarzem. Właścicielem tej stolarni i budynku mieszkalnego 
obok był Jakielski (nr 32 Goldaperstrasse, później gorseciarnia, 
dziś budynek poddany przebudowie). Obok stały dwie hale maga-
zynowe należące do Landlichen Wirtschaftsverein, kierownikiem 
tam był Pogodda. Trochę dalej był dom, którego właścicielem był 
Podbielski. Była to (i wciąż jest) okazała willa, która przez przed-
wojennych mieszkańców była nazywana: Villa des Geldverleihers 
(nr 32, dziś mieści się tam Środowiskowy Dom Samopomocy, nie 
wiadomo, co mieściło się tam w czasie II wojny światowej). Na-
przeciwko willi znajdował się zakład mechaniki pojazdowej (nr 23 
Goldaperstrasse), po wojnie były tam tylko gruzy, później długo 
nic, a teraz na części parceli wybudowana jest nowa kamienica). 
Trochę dalej (nr 22 Goldaperstrasse) mieścił się Międzynarodowy 
Błękitny Krzyż (Christlichen Blaukreuzergemeinschaft), który był 
organizacją zapobiegającą i walcząca z problemami związanymi 
z alkoholem. Pod nr 15 (lub 17) Goldaperstrasse mieścił się sklep 
rodziny Isidora i Salomona Czerninskich (handlowali oni słody-
czami i wyrobami tytoniowymi). Pod nr 11 Goldaperstresse miesz-
kali Wessolowscy, a pod nr 6 Goldaperstrasse mieściła się kuźnia, 
której właścicielem był Przyborowski. Od kuźni odchodziła La-
zarette Strasse (dziś Składowa), prawdopodobnie z przejściem do 
synagogi (po wojnie na tej ulicy mieściła się łaźnia, czy miała ona 
związek ze społecznością żydowską, nie wiadomo).

To tylko fragment spaceru. Losy społeczności żydowskiej były 
w Treuburgu dramatyczne. David Isaak Podbielski – ów kupiec i 
bankier, mąż Tobiene Podbielski (z domu Narewczewitz), właści-
ciel tej okazałej willi, która wciąż pobudza swoim stylem wyobraź-
nię, ostatecznie wyjechał do Berlina, aby tam spróbować znaleźć 
anonimowość i spokój/lepsze, normalne życie, niestety (jak wielu 
innych, wbrew nadziejom) 19 lutego 1943 roku został deportowany 
do Auschwitz. Taki sam los spotkał jego córkę Rose (ur. w 1900 
roku), która jeszcze wcześniej, w wyniku ustawy z 17 sierpnia 
1938 roku, musiała przed imieniem dodać określający ją znacz-
nik „Sara”, stało się to jeszcze w Treuburgu 12 grudnia 1938 roku 
(17 sierpnia 1938 r. uchwalono dyskryminujący dekret nakazujący 
mężczyznom pochodzenia żydowskiego dodawać przed nazwi-
skiem do posiadanych już imion imię „Izrael”, a kobietom „Sara” 
oraz pod groźbą więzienia używania tych imion przy wszystkich 
urzędowych okazjach). Rosa Podbielski została deportowana 19 
lutego 1943 roku do Auschwitz.

Oto inne, na tę chwilę znane nazwiska związane z historią spo-
łeczności żydowskiej z Marggrabowej/Treuburga oraz z najbliż-
szych okolic i urywane ślady ich losów:

1. Abrahamsohn Emil – urodzony 12 października 1875 roku 
w Jaśkach (Jaschken), przeniósł się do Berlina, skąd 29 stycznia 
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1943 roku był deportowany do Auschwitz.
2. Alexandrowitz Flora (urodzona 25 lutego 1926 roku, oj-

ciec pochodzenia żydowskiego, matka nie), mieszkali przy Adolf 
Hitler Platz 51 (dziś stoi tam blok), umarła na tyfus w Insterbur-
gu (dziś Czerniachowsk).

3. Alpert Jakob – urodzony 22 lutego 1879 roku w Plew-
kach (Plöwken), mieszkał w Ełku (Lyck), deportowany 24 paź-
dziernika 1941 roku do getta w Łodzi, a następnie 15 maja 1942 
roku do obozu w Chełmnie.
4. Basch Hulda – urodzona 11 września 1873 roku w Marggra-
bowej, z domu Leffkowitz, 17 czerwca 1907 roku w Berlinie po-
ślubiła kupca – Hermanna Basch’a. Deportowana 3 paździer-
nika 1942 roku do obozu w Theresienstadt, zginęła 26 kwietnia 
1944 roku. Hermann Basch zmarł 1 maja 1942 roku.
5. Behrendt Betty – urodzona się w 1880 roku w Marggrabo-
wej, po mężu Michaelson, przed II wojną światową wyjechała 
do Berlina, deportowana 13 stycznia 1942 roku Transportem 8 
do getta w Rydze.
6. Blumenfeld Kurt – urodził się 27 maja 1884 roku w Marg-
grabowej, zmarł 21 maja 1963 roku w Jerozolimie. Jego ojciec – 
Rudolf Blumenfeld (1840-1919) był sędzią w Insterburgu (dziś 
Czerniachowsk). Studiował w Berlinie i w Königsbergu.
7. Borstein Gela – urodziła się na Ukrainie (ojciec i matka: 
Yakov and Sara), żona Mordekhaia, przed i w czasie II wojny 
światowej żyła w Treuburgu
8. Braude – małżeństwo, on był kantorem nauczycielem, opu-
ścili Treuburg w 1934 roku i osiedlili się w Palestynie.
9. Buterfas Grete – urodzona 18 grudnia 1891 roku w Krupinie 
(Krupinnen), z domu Wilkowski, przeniosła się do Berlina, de-
portowana 1 marca 1943 roku do Auschwitz.
10. Caspary Alfred, od 1911 roku właściciel nieruchomości i 
cegielni w Kowalach Oleckich (Reimannswalde).
11. Cohn Gerhard – urodził się w 1918 roku w Marggrabowej 
matka: Jenny. Podczas II wojny światowej przebywał w Berli-
nie, deportowany do Auschwitz.
12. Cohn Gerhard – urodził się w 1916 w Marggrabowej, 
podczas II wojny światowej mieszkał w Berlinie, deportowany 
Transportem 23 do Auschwitz, zginął 29 listopada 1942 roku.
13. Cohn Ilse – urodziła się w 1920 roku w Marggrabowej, pod-
czas II wojny światowej przebywała w Berlinie, deportowana.
14. Cohn Ilse – urodziła się w 1917 roku w Marggrabowej (po 
mężu Graetz).
15. Czarninski Isidor – oraz żona i dwaj synowie. Wraz z rodzi-
ną wyjechał do Polski, a stamtąd później do Izraela.
16. Czerninski David – urodzony 18 maja 1893 roku w Mazu-
rach (Masuhren). Żona – Helena, z domu Schauffer, urodzona 
23 stycznia 1896 roku w Kłajpedzie (Memel), syn Günter – uro-
dzony 4 maja 1924 roku w Marggrabowej, syn Horst urodzony 
26 maja 1925 roku w Marggrabowej i syn Siegbert (brak da-
nych). Rodzina mieszkała pod nr 13 Bergstrasse (obecnie 1-go 
maja). David z żoną Heleną i synem Günterem został 6 grudnia 
1939 roku deportowany do Białej Podlaskiej, później w 1940 da-
lej (inne źródła podają, że Günter zamieszkał w Berlinie, skąd 
został deportowany). Syn Horst wyemigrował do Berlina, skąd 
19 grudnia 1942 roku został deportowany do Rygi (inne źródła 
podają, iż podczas wojny przebywał w Tylży (Tilsit), skąd został 
deportowany). Siegbert zdążył wyemigrować do Izraela.
17. Czerninski Artur – urodzony 24 lutego 1897 roku w Mazu-
rach (Masuhren). Brat Davida Czerninski, przeniósł się do Ber-
lina, skąd 3 lutego 1942 roku został deportowany do Auschwitz.
18. Czerninski Sally – urodzony 13 czerwca 1874 roku w Marg-
grabowej, żona – Herta Anna (z domu Czerninski) urodzona 
3 lutego 1878 roku w Mieruniszkach (Mierunsken). Mieli tro-
je dzieci: syna Alfreda – urodzonego 29 czerwca 1907 roku w 
Zalesiu (Salleschen) oraz jeszcze syna i córkę (prawdopodobnie 
Friedę Jeleniewski). Rodzina zajmowała się handlem w Marg-
grabowej i byli właścicielami kamienicy przy nr 13 Bergstrasse 
(dziś 1 maja, naprzeciwko ul. Wąskiej). Czerniński Sally i Her-
ta Anna wraz z synem Alfredem zostali deportowani 6 grudnia 
1939 roku do Białej Podlaskiej. Herta Anna deportowana była 
dalej w lutym 1940 roku. Losy pozostałych dzieci nie są znane.
19. Czerninski – zajmował się handlem tekstyliami w Świętaj-
nie (Schwentainen) i wynajmowem mieszkań.
20. Czerninski Leo – urodzony 14 listopada 1894 roku w Ma-
zurach (Masuhren), przeniósł się i mieszkał w Frankfurcie nad 
Odrą oraz w Berlinie. Uwięziony od początku listopada 1938 
roku do 26 listopada 1938 roku w obozie w Sachsenhausen, de-

portowany 2 kwietnia 1942 roku do getta w Warszawie.
21. Czerninski Lina – urodzona 3 października 1898 roku w Szarejkach 
(Schareyken), po mężu Rehfeld, podczas II wojny światowej mieszkała 
w Treuburgu, została 6 grudnia 1939 roku deportowana do Białej Pod-
laskiej.
22. Czerniński Eugen – urodzony w 1889 roku w Marggrabowej, żona 
Hela z domu Grunert, podczas wojny przebywał we Frankfurcie nad 
Odrą, deportowany.
23. Dantowitz Emma – urodziła się 24 września 1877 roku w Dąbrow-
skich (Dombrowsken), z domu Wohlgemuth, mieszkała w Königsber-
gu, deportowana 24/26 czerwca 1942 roku do obozu w Mińsku (Mały 
Trostinec).
24. Direktor Louis – urodzony 10 lutego 1888 roku w Sulejkach (Su-
leiken), mieszkał w Gołdapi, deportowany 9 grudnia 1942 roku do Au-
schwitz.
25. dr Dyrenfurt – lekarz, który w 1920 miał prywatną praktykę w 
Marggrabowej. Miasto zawdzięcza mu pierwszy aparat rentgenowski.
26. Ewenstein Marcus – urodzony 21 maja 1880 roku w Kl. Franzdorf, 
Kreis Insterburg (dziś Czerniachowsk – inwalida, żył w Treuburgu w 
Feierabendhaus (dom opieki dla osób starszych).
27. Frankenstein Clara – urodzona 24 czerwca 1872 roku w Marg-
grabowej, z domu Hertfeld, zamieszkała w Berlinie, deportowana 16 
czerwca 1942 roku do Theresienstadt, gdzie zginęła 18 września 1942 
roku.
28. Friedmann Reinhold – urodzony 27 czerwca 1898 roku w Mieru-
niszkach (Merunsken), żona Hanna z domu Melnik, urodzona 5 lip-
ca 1901 roku w Swidjan (na Litwie). Prowadzili handel tekstyliami w 
Marggrabowej przy Rynku. W latach trzydziestych opuścili Treuburg i 
zamieszkali w Berlinie. 1 marca 1943 roku zostali deportowani do Au-
schwitz. Córkom Ricie i Ilse udało się wyjechać do Izraela. Ilse lata 
wojny spędziła w Szwecji.
29. Friedmann Arthur – urodzony 14 października 1895 roku w Marg-
grabowej (ojciec i matka: Ysrael i Yohana, kupiec, podczas II wojny 
światowej mieszkał w Amsterdamie, zginął w obozie w Sobiborze.
30. Fredmann Walter – urodzony 30 maja 1897 roku w Marggrabowej, 
kupiec, podczas II wojny światowej mieszkał w Amsterdamie, zginął 23 
kwietnia 1943 roku w obozie w Sobiborze.
31. Friedmann Albert – urodzony 13 października 1885 roku w Mie-
runiszkach (Mierunsken), kupiec, przeniósł się do Berlina. 26 czerwca 
1942 roku został deportowany na wschód (Mińsk, Maly Trostinec).
32. Friedmann Joseph – urodzony 26 czerwca 1870 roku w Nowej Wsi 
(Neuendorf). Przeniósł się do Berlina. 25 stycznia 1942 roku został de-
portowany do Rygi.
33. Friedmann-Mizel Marie – urodzona 7 sierpnia 1884 roku w Mie-
runiszkach (Merunsken), przeniosła się do Berlina. 9 grudnia 1942 roku 
została deportowana do Auschwitz.
34. Goldstrom Lina – urodzona 30 listopada 1989 roku w Plewkach 
(Plöwken), z domu Alpert, przeniosła się do Berlina, 12 marca 1943 
roku deportowana do Auschwitz.
35. Groß Franziska – urodzona 21 listopada 1870 roku w Marggrabo-
wej, z domu Lichtenstein (ojciec i matka: David Isidor – urodzony w 
1857 roku i Khana), mieszkała w Szczecinie (Stettin) deportowana 12 
lutego 1940 roku do getta w Głusku (woj. Lubelskie).
36. Guth Ida – urodzona 1 stycznia 1893 roku w Świętajnie (Schwen-
tainen), z domu Czerninski. Przeniosła się do Berlina, skąd 27 stycznia 
1942 roku została deportowana do Auschwitz. Miała prawdopodobnie 
syna, o którym nic nie wiadomo.
37. Guthmann Adele – urodzona 29 września 1864 roku w Marggra-
bowej, z domu Lichtenstein, zamieszkała w Königsbergu, deportowana 
24/25 sierpnia 1942 roku do obozu w Theresienstadt.
38. Heidemann Johanna – urodzona w 1908 roku w Marggrabowej, z 
domu Rheinhard, przed II wojną światową przebywała w Berlinie, pod-
czas wojny w Rydze, skąd została deportowana Transportem 18.
39. Hertfeld Frieda – pierwsza żona dr. Ernsta Schwabe w Kowalach 
Oleckich (Reimannswalde), córka dr. Hertzfelda z Tylży (Tilsit), człon-
ka rady Sanitätsrates.
40. Heymann Martin – z żoną, posiadał sklep, mieszkał przy Rynku
41. Heymann Clara – urodzona 4 grudnia 1866 roku w Marggrabowej, 
z domu Kaminski, przeniosła się do Berlina i transportem „Alterstran-
sport” została 7 września 1942 roku deportowana Transportem I/60 do 
obozu w Theresienstadt, gdzie zmarła 8 maja 1944 roku.
42. Hirschwitz Leo – urodzony 23 września 1884 roku w Nowych Po-
laszkach (Neu Paleschken), żona Wilhelmine (nie była pochodzenia 
żydowskiego) z domu Czapla urodzona 6 stycznia 1886 roku w Cimo-
chach (Groß Czymochen), umarła 20 grudnia 1947 roku w Altentreptow. 
Pracował jako zegarmistrz w Cimochach (Reuß), umarł 20 czerwca 1973 
roku w Flockceck koło Rensburga. Dzieci: Karl – urodzony 26 stycznia 
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1908 roku, poległ w kwietniu 1945 roku, Hermann – urodzony 
1 sierpnia 1909 roku, poległ 1943 pod Stalingradem, Erna – uro-
dzona 19 października 1913 roku, Robert - urodzony 26 marca 
1920 roku (mieszkał w Hessisch-Lichtenau).
43. Hirsch Arno – urodzony w Marggrabowej w 1927 roku, przed 
II wojną światową wyjechał do Berlina, deportowany 29 listopada 
1942 roku Transportem 23 do Auschwitz.
44. Hirsch Günter - urodzony w Marggrabowej w 1929 roku, 
przed II wojną światową wyjechał do Berlina, deportowany 29 
listopada 1942 roku Transportem 23 do Auschwitz.
45. Hirsch Liselotte – urodzona w Marggrabowej w 1926 roku, 
przed II wojną światową wyjechała do Berlina, deportowana 29 
listopada 1942 roku Transportem 23 do Auschwitz.
46. Hirsch Norbert - urodzony w Marggrabowej w 1924 roku, 
przed II wojną światową wyjechał do Berlina, deportowany 29 
listopada 1942 roku Transportem 23 do Auschwitz.
47. Hohenstein Rose – urodzona w 1856 roku w Marggrabowej, 
przed II wojną światową wyjechała do Szczecina, deportowana do 
getta w Piaskach.
48. Isaak Henry – urodzony w 1930 roku w Treuburgu, przed II 
wojną światową mieszkał w Berlinie, deportowany do Auschwitz 
(w czerwcu 1942 roku Transportem I/3 został przewieziony do 
Thieresienstadt).
49. Jablonski Isaak – urodził się 15 maja 1891 roku w Mieru-
niszkach (Merunsken), przeniósł 
się do Berlina, deportowany do 
Auschwitz, gdzie zginał 10 mar-
ca 1943 roku.
50. Jeleniewski Frieda – uro-
dzona 5 stycznia 1901 roku w 
Zalesiu koło Wronek (Salleschen 
(Tannau)), z domu Czerninski. 
Mieszkała w Piszu (Johannis-
burg). Deportowana 4 marca 
1943 roku do Auschwitz.
51. Kaminski Isaak i Leo - 
wynajmowali mieszkanie przy 
Deutschestrasse (dziś Grun-
waldzka).
52. Kaminski Anna – urodzona 
21 listopada 1884 roku w Marg-
grabowej (po mężu Kaiser), 
przeniosła się do Berlina, skąd 
3 września 1942 roku została 
deportowana do obozu w There-
sienstadt, a później, 3 września 
1944 roku do obozu zagłady w 
Auschwitz.
53. Kaminski Betti – urodzona 
w 1873 roku w Marggrabowej 
(po mężu Konschewski), przed 
II wojną światową zamieszkała 
w Berlinie, deportowana Trans-
portem I/28 22 lipca 1942 roku 
do Theresienstadt.
54. Kaminski Ida – urodzona w 
1880 roku w Marggrabowej (po 
mężu Ladendorf), przed II wojną 
światową mieszkała w Königs-
bergu, deportowana do Treblin-
ki, transportem I/28 22 lipca 
1942 roku do Theresienstadt.
55. Kowalewski Betty, z domu 
Wessolowski, urodzona 13 maja 
1902 roku w Rogojnach (Rogonnen), fryzjerka, jej mąż – Erich 
(nie był pochodzenia żydowskiego) zmarł w Treuburgu 13 marca 
1943 roku (dzieci: Günter i Gerda). Mieszkali przy nr 7 Bahnho-
fstrasse (dziś ul. Kolejowa).
56. Krawnitzki Anna urodziła się w 1863 roku w Suwałkach, po 
mężu Menchelowitz, podczas II wojny światowej przebywała w 
Treubugru, później w Polsce, deportowana.
57. Kronheim – właściciel młyna w Kowalach Oleckich (Re-
imannswalde), posiadacz nieruchomości.
58. Lapidas Egon Julius – urodzony 13 stycznia 1924 roku w 
Marggrabowej, mieszkał w Piszu (Johannisburg), później w Ber-
linie, deportowany 24 października 1942 roku do getta w Łodzi.
59. Laser Adolf – urodzony 29 sierpnia 1877 roku w Marggrabo-
wej, zamieszkał w Berlinie, 25 kwietnia 1941 roku tamże popełnił 

samobójstwo.
60. Laser Hermann – urodzony 26 stycznia 1872 roku w Marggrabo-
wej, mieszkał w Berlinie, 17 sierpnia 1942 roku deportowany trans-
portem I/46 do Theresienstadt, gdzie zginął 29 listopada 1942 roku.
61. Leffkowitz Moritz – urodził się około 1907 roku w Marggrabo-
wej, zajmował się handlem alkoholem, prowadził wyszynk, produ-
cent octu, właściciel nieruchomości przy Rynku. Córka: Hulda Lef-
fkowitz (po mężu Basch). Żona: Berta Rosenthal – urodzona około 
1907 roku.
62. Leffkowitz Denny – właściciel cegielni w Rogówku (Roggenfel-
de), mieszkał w Treuburgu.
63. Lichtenstein Selmar – urodzony 5 sierpnia 1974 roku w Marg-
grabowej, ojciec: David matka: Johanna z domu Fromberg, żona: 
Thea z domu Fränkel. Przed II wojną światową mieszkał w Szczeci-
nie (Stettin), deportowany 28 maja 1943 roku do obozu w Theresien-
stadt. Syn: Henry D. Lynn wyemigrował do USA.
64. Lindenstrauss Elfriede – urodziła się w Marggrabowej, po mężu 
Reinhardt, przebywała przed i w czasie wojny w Kłajpedzie, zmarła 
w Kownie.
65. Löwensohn – kantor, prawdopodobnie w 1937 roku aresztowany.
66. Lublin Berta – urodzona 30 listopada 1893 roku w Mierunisz-
kach (Mierunsken), z domu Jablonski, zamieszkała we Wrocławiu 
(Breslau), deportowana 13 kwietnia 1942 roku do getta tranzytowego 
w Izbicy.

67. Mendelowicz Isaac i Salomon 
– kupcy z Cimoch (Reuß), prowadzi-
li swoje sklepy jeszcze przed I wojną 
światową.
68. Michalowitz Hanna – z domu 
Krawnitzki, urodzona 23 listopada 
1863 roku w Suwałkach. Przeniosła 
się do Treuburga, mieszkała pod nr 23 
Bergstrasse (dziś 1-go maja). 6 grudnia 
1939 roku wywieziona do Białej Pod-
laskiej. Dzieci: Max, Martha i Rosel.
69. Michalowitz Max – mąż Sonii Po-
nimonski, syn Hanny Michalowitz, 
właściciel nieruchomości przy Karl-
strasse (dziś ul Kopernika), handlował 
futrami i tekstyliami. Dzieci: Herbert, 
Erika i Erwin. Wyemigrował z rodziną 
w 1938 roku do Paragwaju.
70. Michalowitz Rosel, córka Han-
ny Michalowitz, jako Soshana Nevo 
prawdopodobnie wciąż żyje i mieszka 
w Jerozolimie, miejsce jej pobytu nie 
jest dokładnie znane.
71. Michalowitz Khana – urodzona w 
Marggrabowej, żona Yitzhaka, przed 
wojną wyjechała z Treuburga, podczas 
wojny przebywała w Treuburgu, ostatni 
adres: 13 Bergstrasse.
72. Moses Susi – urodzona 18 stycznia 
1896 roku w Mieruniszkach (Mierun-
sken), z domu Kaulbars, zamieszkała 
w Berlinie, 24/26 czerwca 1942 roku 
została deportowana do obozu w Miń-
sku (Maly Trostiniec). 6 maja 2015 ka-
mienie pamięci (Stolperstein) dla Susi i 
Hendricha upamiętniły ich śmierć.
73. Motulski Bernard – urodzony 11 
stycznia 1873 roku w Marggrabowej, 
mieszkał w Lipsku (Leipzig), deporto-
wany 20 września 1942 roku do There-

sienstadt, gdzie zginął 4 września 1942 roku.
74. Müller Maximilian – urodził się 9 stycznia 1879 roku w Ko-
strzynie nad Odrą (Küstrin). Żona Charlote, z domu Jürgens (nie 
była pochodzenia żydowskiego). Był doktorem medycyny i prowadził 
od mniej więcej 1911 do 1939 roku praktykę lekarską w Świętajnie 
(Schwentainen). Dzieci: Han-Georg, Rose Marie Luise (po mężu 
Fischer). W 1941 roku przeniósł się z rodziną do Berlina.
75. Podbielsky – od 1912 roku był kupcem w Marggrabowej i Fische-
reipächter (posiadacz łowisk) w Rogojnach (Rogonnen). Mieszkał na 
Goldaperstrasse.
76. Pobielsky Grete – zaręczyła się w Berlinie w 1922 roku z Lu-
dwigiem Haase.
77. Pobielski Leo – syn Pamielskiego z Marggrabowej, do której po-
wrócił z Palestyny ożenił się w maju 1922 roku z Ermą Kanowitz.
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78. Pyko Fritz Emil – urodzony 19 czerwca 1908 roku w Szcze-
cinkach (Eichhorn), ochrzczony 19 lipca 1908 w Marggrabowej, 
wyznania ewangelickiego, zginął 1 stycznia 1945 roku w getcie 
w Łodzi.
79. Ratschkowski – koleje losu nieznane.
80. Rawraway, żona kupca z Cimoch (Reuß), zmarła około 1930 
roku
81. Rehfeld Max – urodzony 21 grudnia 1888 roku w Ełku (Lyck), 
żona Lina z domu Czerninski urodzona 3 października 1898 
roku w Szarejkach (Schareiken). Zajmował się handlem drobiem. 
Ostatni adres: nr 13 Bergstrasse (dziś 1-go maja, naprzeciwko ul. 
Wąskiej). Zostali deportowani 6 grudnia 1939 roku do Białej Pod-
laskiej. Max i Lina mieli wtedy dorastającą córkę: Hannę – uro-
dzoną w Treuburgu, deportowana do Breslau (Wrocław).
82. Reinhardt Ephraim – urodzony 13 listopada 1879 roku w Pla-
schken, powiat Tylża (Tilsit), ojciec i matka: Lew i Rosa. Zajmo-
wał się handlem, właściciel nieruchomości przy Rynku w Marg-
grabowej. Żona Franziska urodzona 5 lipca 1880 roku w Piszu 
(Johannisburg), z domu Kaulbars. Mieszkali przy nr 2 Bergstras-
se. Podczas wojny przebywali w Treuburgu. Zostali deportowani 6 
grudnia 1939 roku do Białej Podlaskiej, później do Lublina.
83. Reiß Aron – zajmował się handlem tekstyliami (moda męska i 
chłopięca, obuwie, bielizna). Mieszkał przy Rynku nr 47.
84. Rosenthal Henriette – urodzona 18 kwietnia 1859 roku w 
Marggrabowej, z domu Freyer, mieszkała w Königsbergu, depor-
towana 24/25 sierpnia 1942 roku do Theresienstadt, gdzie zginęła 
8 września 1942 roku.
85. Rubinstein – zajmował się handlem tekstyliami, mieszkał przy 
Rynku.
86. Salomon, zajmował się handlem, mieszkał przy Goldaper 
Strasse (dziś Armii Krajowej). Cäsar Salomon – urodzony 27 
stycznia 1880 roku we wsi Ciche (Czychen), podczas II wojny 
światowej przebywał w Bottrop (i Halle), 1 czerwca 1942 roku de-
portowany z Kassel do Lublina i tam zmarł 3 czerwca 1942 roku. 
Żona Adele z domu Rautenberg, szwagier Jakob Rautenberg i 
szwagierka Käthe Rautenberg zginęli w obozach koncentracyj-
nych. Szwagierka Regina Lewin (z domu Rautenberg) mieszka-
ła w Plauen, siostrzeniec Siegfried Rautenberg przeniósł się do 
Sydney, siostrzenica Gerda Kirby (z domu Rautenberg) do USA.
87. Salomonsohn Manfred – urodził się w 1932 roku w Marggra-
bowej. Przed II wojną światową wyjechał do Berlina, 29 listopada 
1942 roku transportem 23 deportowany do Auschwitz. Margot Sa-
lomonsohn – deportowana do Auschwitz, Manfred – deportowany 
do Auschwitz.
88. Scheinmann Emil – bankier, mieszkał przy Rynku.
89. Scheinmann Anna – z domu Hertsfeld, urodzona 28 sierpnia 
1865 roku w Marggrabowej, przeniosła się do Berlina. Wywiezio-
na tzw.: „Alterstransport” 17 sierpnia 1942 roku do obozu w The-
resienstadt, gdzie straciła życie 6 września 1942 roku.
90. Seidenstedt-Fischereipächter (posiadacz łowisk) w Rogoj-
nach (Rogonnen), został wywłaszczony.
91. Slotowski Walter Helmuth – urodzony w 1896 roku w Marg-
grabowej, ojciec i matka: Adolf i Klara, był kupcem, żona: Ibo-
lika z domu Feher. Podczas II wojny światowej mieszkał w Ełku 
(Lyck), deportowany do obozu w Szanghaju w Chinach.
92. Sokolowski Louis Lewin – urodził się 3 marca 1884 roku w 
Borawskich (Borawsken), miał sklep z tekstyliami przy Rynku. 
Żona Martha, z domu Michalowitz, urodzona 9 marca 1890 roku 
w Cimochach (Reuß). Matka Louisa-Esther, z domu Ratschkow-
ski, urodziła się 25 października 1856 roku w Filipowie. Zostali 
deportowani 6 grudnia 1939 roku do Białej Podlaskiej. Córka Lo-
uisa i Marthy–Margot, urodzona w 1926 roku w Marggrabowej, 
wyjechała do Berlina, później w Tylży (Tilsit), pod nr 13 Schul-
strasse i została 19 lutego 1943 roku deportowana do Auschwitz. 
Ostatni adres 13 Bergstrasse w Treuburgu. Syn Louisa i Marty 
wyemigrował w sierpniu 1939 roku i żyje jako Yitzhak Oron w 
Jerozolimie.
93. Solowijczyk Margot – urodzona w Marggrabowej w 1907 
roku, podczas wojny deportowana do obozu w Bergen-Belsen.
94. Stroetzel Ella – urodzona 18 lutego 1902 roku w Stallupönen 
(dziś Niestierow w Obwodzie Kaliningradzkim), umarła 11 maja 
1986 roku w Kalifornii/USA. Jej mąż (nie będący pochodzenia ży-
dowskiego) Paul urodził się 12 lutego 1896 roku, zmarł w 1945 
roku popełniając samobójstwo. Córka Sigrid urodziła się 8 lutego 
1927 roku w Cimochach (Reuß), zmarła w 2001 roku. Syn Gert 
urodził się 32 listopada 1930 roku w Cimochach (Reuß). Dalsza 
rodzina wyemigrowała najpierw do Danii, później do Kanady, a 
następnie do USA.

95. Tropa Israel w 1904 roku w Solcu, w Polsce, gdzie przebywał 
przed II wojną światową. W czasie wojny przebywał w Treuburgu.
96. Ungvary Regine – urodzona w 1873 we wsi Ciche (Czychen).
97. Wessolowski Taube – urodzona 10 maja 1869 roku w Filipowie, z 
domu Sieniewski. Mieszkała w Treuburgu pod nr 11 Goldaperstrasse. 
Ostatni adres: 13 Bergstrasse, 6 grudnia 1939 roku deportowana z Treu-
burga do Białej Podlaskiej.
98. Wessolowski Lisbeth – urodzona 15 stycznia 1894 roku w Rogoj-
nach (Rogonnen), prawdopodobnie córka Taube Wessolowski, ostatni 
adres: 11 Goldaperstrasse, 6 grudnia 1939 roku deportowana z Treu-
burga do Białej Podlaskiej, tak jak i Lore Margot Janny Salomonson 
– urodzona 4 grudnia 1932 roku w Treuburgu, prawdopodobnie to była 
córa Lisbeth ze związku z Salomonsonem.
99. Wessolowski Abraham – zajmował się handlem, posiadał dom i 6 
ha ziemi. Wraz z czterema synami wyemigrował do Argentyny, jedna 
córka przeniosła się do Izraela.
100. Wilkowski Nathan – urodzony 4 marca 1896 roku w Urbankach 
(Urbanek), przeniósł się do Berlina, deportowany 12 stycznia 1943 roku 
do Auschwitz, zmarł 4 lutego 1943 roku.
101. Winter Myriam – urodzona w 1912 roku w Marggrabowej, zaj-
mowała się handlem, przed II wojną przebywała w Słupcy, deportowa-
na 12 marca 1941 roku transportem 16 z Konina do Lublina.
102. Wolf Else – urodzona 13 maja 1890 roku we wsi Ciche (Czichem), 
mąż: Jacob, po mężu Moses, matka: Mina Leberehkt, ojciec: Louis, 
przed II wojną światową wyjechała do Berlina, deportowana 29 listo-
pad 1942 roku Transportem 23 do Auschwitz.
103. Wolf Erich – urodzony 26 grudnia 1886 roku we wsi Ciche (Czy-
chen), matka: Mina Leberehkt, ojciec: Louis, żona: Anna (z domu 
Bondy), przed II wojną światową zamieszkał w Berlinie, deportowany 
do Theresienstadt, zmarł w 1943 roku w Auschwitz.
104. Wolf Arno - urodzony 26 grudnia 1888 roku we wsi Ciche (Czy-
chen), przebywał w Berlinie, deportowany do getta w Łodzi.

Źródła podają też informacje o losie Gustawa Wilhelma Kohls’a, 
Świadka Jehowy, żyjącego w Sedrankach (Seedranken), który zginął w 
1945 roku w obozie Bergen-Belsen.

Według portalu Wirtualny Sztetl: adres Bergstrasse 13 (obecnie ul. 1 
Maja, naprzeciwko ul. Wąskiej) figuruje jako miejsce ostatniego pobytu 
w czasie II wojny światowej w danych personalnych osób pochodzenia 
żydowskiego z Treuburga. Część społeczności z konieczności (np.: wy-
właszczenie) już wcześniej wyemigrowała (najczęściej do Berlina), nie 
uniknęła jednak w ten sposób i tak okrutnego losu. Osoby te były wię-
zione i mordowane w gettach w Theresienstadt, Rydze, Mińsku, Kow-
nie, Litzmannstadt (Łódź), Piaskach, Lublinie i Szanghaju oraz obozach 
w Auschwitz i Sobiborze.

Ostatni Żydzi mieli zostać wywiezieni z Treuburga do obozów za-
głady w 1941 lub 1942 r.. Śledząc wojenną historię można przypuszczać, 
iż grupa Einsatzkommando 9, która dotarła z Warszawy 29 czerwca 
1941 roku w pobliże Treuburga (dowodził wtedy SS-Obersturmbann-
führer Alfred Filbert (czerwiec 1941 - 20 październik do 1941)), gdzie 
urządzili sobie biwak, nie odegrała chyba już roli w Treuburgu, nic o 
tym przynajmniej nie wiadomo. 1 lipca 1941 roku spod Treuburga gru-
pa ruszyła w kierunku Wilna, gdzie rozpoczęła eksterminację Żydów, a 
dalej do Grodna, Mińska… .

Zagładę przeżyło niewiele osób.
 Ewa Kozłowska

Źródła informacji m.in. z: Yad Vashem - Instytut Pamięci Męczenni-
ków i Bohaterów Holocaustu, IKHR, Treuburger Heimatbrief – Achim 
Tutlies, Hans Urlich Brink, Wirtualny Sztetl. 

Osoby, które chcą podzielić się swoimi wspomnieniami, uwagami, 
skorygować informacje proszone są o kontakt mailowy: kontaktzewa-
kozlowska@wp.pl 
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