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

SKUP STARYCH I ROZBITYCH POJAZDÓW
kasacja pojazdów, skup złomu, pomoc drogowa, autolaweta, zaświadczenia 
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MAJSTER
M.Pie tra szew ski
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ANWIS, NA ZAMÓWIENIE
ŻALUZJE DREWNIANE I ALUMINIOWE

MOSKITIERY, VERTICALE, PLISY, 
ROLEY MATERIAŁOWE I RZYMSKIE

POMIAR WYCENA MONTAŻ

Pamiętaj, że czas spędzony z własnym 
dziećmi nigdy nie jest zmarnowany.

H. Jackson Brown, Jr.
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VII Dzień Bezpłatnych Porad 
Adwokackich

7 września 2013
od 10.00 do 14.00

Kancelaria Adwokacka
Adwokad Adam Ramotowski

plac Wolności 12
tel. 502-354-018

Szachy, s. 2

Gminna Inauguracja Roku Szkolnego 2013/2014
s. 9, 10, 11

Obywatele dla Demokracji
Program dla organizacji 

pozarządowych finansowany 
z Funduszy EOG, s. 7

Hala LEGA gościła kadrę na-
rodową badmintona, s. 18 

Sport, s. 19
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GRÜNLAND
Centrum Roślin Ozdobnych

   Olecko, ul. Produkcyjna 11, tel. (87) 523-90-09
od wiosny duża kolekcja najnowszych odmian bylin

Archiwum „Tygodnika oleckiego” znajdziesz

Redakcja 
„Tygodnika Oleckiego”, ul. Zielona 37

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

kontakt telefoniczny: 601-152-454

Szachy
Od 30 do 31 sierpnia w Ełku odbyły się XVI Ogólno-

polskie Igrzyska LZS. W strefie kibica MLKS Ostródzianka 
Ostróda, MLKS Czarni Olecko, SL Salos Ełk i KSz Hetman 
Nowe Miasto Lubawskie zorganizowali imprezy szachowe. 
Pierwszego dnia na deptaku przy jeziorze Ełckim juniorzy 
Czarnych Olecko, Kamil Gryglas i Konrad Konewko, z 
wykorzystaniem szachów ogrodowych (plenerowych) roz-
grywali partie ze wszystkimi chętnymi.  

Drugiego dnia Igrzysk na stadionie miejskim przepro-
wadzono turniej szachów błyskawicznych. W zawodach 
wzięli udział zawodnicy Czarnych Olecko: Krzysztof 
Konewko i Konrad Konewko. Pierwsze miejsce z dorob-
kiem 5,5 pkt z 6 partii zajął Krzysztof Konewko, a druga 
lokata przypadła Konradowi Konewko (5 pkt/6).

Krzysztof Konewko
Sekcja szachowa

MLKS Czarni Olecko

Porażka Unii w Łabędniku
Nieco gorzej w ten weekend poradził sobie inny olecki 

klub - Unia. W drugiej kolejce B-klasy podopieczni Karola 
Sobczaka ulegli po słabej grze na wyjeździe KS-owi Łabęd-
nik 0:3. Sądząc po relacji zawodników Unii, to sędzia dopu-
ścił do brutalnej gry - m.in. w dwudziestej minucie z powodu 

kontuzji plac gry musiał opuścić Michał Młynarczyk, a na 
urazy po meczu narzekali Damian Syper oraz Zbigniew 
Jasiński. W pierwszej połowie Unia radziła sobie bez by-
łego przed laty gracza Czarnych Krzysztofa Sulżyckiego, 
gdyż ten otrzymał czerwoną kartkę.

Paweł Piekutowski
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OLECKI TERMINARZ
WYSTAWY STAŁE

• 3 x Legus, grafika i rysunki, Galeria Prawdziwej Sztuki 
im. A. Legusa, ROK „MG”

• Katarzyna Kaźmierak, fotografie, Galeria Hol, ROK „MG”
• Wystawa medali i odznaczeń - wystawa w Oleckim Sto-

warzyszeniu Aktywnych „Zamek”
• Malarstwo Agaty Julii Prosińskiej, Galeria „Pod Skosem” 

Gminny Ośrodek Kultury w Kowalach Oleckich

KRONIKA PO¯ARNICZA 
V
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Zapraszamy od 600 do 2100

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

NAJTANIEJ W MIEŚCIE

ON .............................5.59 zł
Pb 95 ........................5.58 zł
PB 98 ........................5,68 zł
LPG ...........................2,19 zł
Olej opałowy ..............3,90 zł (powyżej 1000 litrów)

PRZEMYSŁAW
ATKIELSKI

KOMPUTERY, NAPRAWA, DRUKARKI (TUSZE, TONERY)
, KASY FISKALNENOTEBOOKI

Plac Wolności 15A, tel. 87 520 10 89
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sponsorujemy „Czarnych”, 
bilet 5 gr taniej na litrze

www.paliwa-kozlowski.pl

AUTOMYJNIA

4 września (środa)
wydanie „Tygodnika Oleckiego”
apteka dyżurna Składowa 6
16.00 - Twórcze smyki w krainie plastyki, biblioteka publicz-
na, Kopernika 6
5 września (czwartek)
apteka dyżurna Zielona 37
8.30 - 11.00 - akcja poboru krwi od honorowych dawców, 
ZSLiZ, budynek internatu, sala konferencyjna
16.00 - Rummikub, gra rodzinna, scrable, Biblioteka Pu-
bliczna, Kopernika 6
6 września (piątek)
apteka dyżurna 11 Listopada 9
7 września (sobota)
apteka dyżurna Kolejowa 15
VII Ogólnopolska Akcja Sprzątania Jeziora Oleckie Wielkie
9.00 - Młodzieżowe Mistrzostwa Polski Niesłyszących w 
LA, stadion miejski
10.00 - 14.00 - VII Dzień Bezpłatnych Porad Adwokackich, 
Kancelaria Adwokacka Adama Ramotowskiego, plac Wolno-
ści 12
10.00 - Zamknięte Mistrzostwa Olecka w tenisie ziemnym, 
korty miejskie
11.00 - Czarni Olecko - Salos Ełk, trampkarze młodsi, wyjazd
13.00 - Kolorowy świat bajek, biblioteka dziecięca, Koper-
nika  6
16.00 - Czarni Olecko - Mazur Pisz, mecz piłki nożnej V ligi, 
wyjazd
16.00 - Unia Olecko - Kowalak Kowale Oleckie, mecz piłki 
nożnej, boisko MOSiR ze sztuczną murawą
8 września (niedziela)
apteka dyżurna Zielona 35
10.00 - Zamknięte Mistrzostwa Olecka w tenisie ziemnym, 
korty miejskie
11.00 - Czarni Olecko - Znicz Biała Piska, mecz piłki nożnej 
juniorów młodszych, Wyjazd
9 września (poniedziałek)
apteka dyżurna plac Wolności 7B
10 września (wtorek)
apteka dyżurna Gołdapska 1
16.00 - spotkanie z bajką w języku angielskim, Biblioteka 
Miejska, ul. Kopernika
11 września (środa)
apteka dyżurna plac Wolności 25
wydanie „Tygodnika Oleckiego”
16.00 - Twórcze smyki w krainie plastyki, biblioteka publicz-
na, Kopernika 6
12 września (czwartek)
apteka dyżurna Składowa 6
16.00 - Rummikub, gra rodzinna, scrable, Biblioteka Pu-
bliczna, Kopernika 6
13 września (piątek)
apteka dyżurna Zielona 37
14 września (sobota)
apteka dyżurna 11 Listopada 9
13.00 - Kolorowy świat bajek, biblioteka dziecięca, Koper-
nika  6
15 września (niedziela)
apteka dyżurna Kolejowa 15
11.00 - Dożynki Gminne, Rynek placu Wolności
11.00 - Czarni Olecko - Mamry Giżycko, trampkarze młodsi, 
dom
12.30 - Czarni Olecko - Vęgoria, mecz piłki nożnej juniorów 
młodszych, dom

na stronie internetowej www.olecko.info (w pliku *.pdf)

20 sierpnia od 17.16 jeden zastęp OSP Kowale Oleckie 
usuwał w Sokółkach gniazdo szerszeni z domu mieszkalnego.

20 sierpnia od 17.45 jeden zastęp OSP Wieliczki usuwał 
przy ulicy Lipowej w Wieliczkach gniazdo szerszeni z domu 
mieszkalnego.

21 sierpnia od 18.52 jeden zastęp OSP Świętajno usuwał w 
Świętajnie gniazdo os z magazynu sklepowego.

22 sierpnia od 2.14.dwa zastępy JRG PSP pomagały gasić 
w Stradunach pożar samochodu ciężarowego.

22 sierpnia od 18.09 jeden zastęp OSP Borawskie usuwał 
w Borawskich gniazdo szerszeni z domu mieszkalnego.

23 sierpnia od 16.42 jeden zastęp OSP Świętajno usuwał w 
Giżach gniazdo szerszeni z domu mieszkalnego.

23 sierpnia od 17.39 jeden zastęp OSP Kowale Oleckie 
usuwał w Jabłonowie gniazdo szerszeni z domu mieszkalne-
go.

23 sierpnia od 18.22 jeden zastęp OSP Wieliczki usuwał w 
Olecku Małymgniazdo szerszeni z domu mieszkalnego.

24 sierpnia od 10.42 jeden zastęp OSP Świętajno usuwał w 
Dybowie gniazdo szerszeni z budynku gospodarczego.

26 sierpnia od 12.24 jeden zastęp JRG PSP usuwał przy 
ulicy Zamostowej gniazdo os z budynku gospodarczego.

26 sierpnia od 14.56 jeden zastęp JRG PSP gasił przy ulicy 
11 Listopada pożar suchej trawy na nieużytkach.

26 sierpnia od 18.07 dwa zastępy JRG PSP gasiły przy 
ulicy Kościuszki pożar dzikiego wysypiska śmieci.

informacji udzielił młodszy brygadier 
Tomasz Milewski

27 sierpnia od 12.33 jeden zastęp OSP Ciche gasił pożar 
drzewa przy drodze w okolicach Cichej Wólki.

27 sierpnia od 16.30 jeden zastęp JRG PSP usuwał gniaz-
do os z domu mieszkalnego w Jaśkach.

28 sierpnia od 12.38 jeden zastęp JRG PSP usuwał plamę 
oleju z jezdni alei Wojska Polskiego.

28 sierpnia od 15.18 jeden zastęp JRG PSP naprawiał nad-
łamaną rynnę nad wejściem do kaplicy na osiedlu Lesk.

28 sierpnia od 16.56 dwa zastępy JRG PSP oraz jeden OSP 
Kowale Oleckie gasiły w okolicach Golubek pożar słomy po-
zostawionej na rżysku.

29 sierpnia od 9.42 dwa zastępy JRG PSP usuwały w 
Dworackich drzewo powalone na budynek mieszkalny.

29 sierpnia od 16.02 jeden zastęp OSP Kowale Oleckie 
otwierał zatrzaśnięte drzwi mieszkania w Dorszach.

Informacji udzielił młodszy ogniomistrz 
Piotr Gabruś
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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:
• Tadeusz Brodowski

• Aneta Burgman
• Mariusz Koszycki

• Jakub Omilianowicz
• Regina Rojek

• Magdalena Walejko
Upominki ufundowali:

	 √	Libra, ul. Akacjowa 9
	 √	TERNET, pl. Wolności 26
	 √	„BiS” Studio Reklamy, ul. Kamienna 1A	
 √	BEST - Studio Reklamy, ul. Jeziorna 1A
	 √	INFOLAND, pl. Wolności 15
	 √	Drukarnia „Gryfix”, Ełk, ulica Sasankowa 17
	 √	Księgarnia Zofii Siemaszko, plac Wolności 26
	 √	Urząd Miejski w Olecku, plac Wolności 3
	 √	Wydawnictwo „Wir”, Zielona 37

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

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

Szanowni Państwo!
W związku z reali-

zacją projektu Tury-
styczna Sieć Współ-
pracy przystępujemy 
do realizacji filmików 
reklamowych, pro-
mujących działalność 
turystyczną, agrotury-
styczną, kulinaria i rękodzieło w naszym regionie. Filmi-
ki będą zamieszczane w mediach społecznościowych i na 
portalach członków Klastra.

Całość posłuży jako kanwa do większej produkcji re-
klamowej. Chętnych do wzięcia udziału w tym przedsię-
wzięciu prosimy o zgłaszania do biura LOT do 15 września 
2013 r.

Dziecko  ranne 
w wypadku drogowym

Oleccy policjanci wyjaśniają przyczyny wypadku, do 
którego doszło 28 sierpnia w Olecku przy ul. Kościuszki. 

Ze wstępnych ustaleń wynika, iż 9-letni chłopak nagle 
wtargnął na jezdnię na oznakowanym przejście dla pie-
szych, gdzie został potrącony  przez kierującą samochodem 
dostawczym. Poszkodowany trafił śmigłowcem do szpitala 
w Suwałkach.

Do zdarzenia doszło na ulicy Kościuszki w sobotę, 28 
sierpnia około godziny 18.00. Oficer dyżurny oleckiej ko-
mendy otrzymał informację o potrąceniu pieszego. Natych-
miast na miejsce skierowano policyjny patrol. Ze wstępnych 
ustaleń wynika iż 9-letni  chłopiec, mieszkaniec Olecka,  
przechodząc przez przejście dla pieszych wraz z matką 
opuszczając rejon przejścia nagle zawrócił się i wszedł na 
jezdnię, gdzie uderzył w przedni lewy bok jadącego wolno 
samochodu  ma-ki Volkswagen Transporter. 

Kierująca ty samochodem 42 letnia mieszkanką Olecka 
była trzeźwa. Funkcjonariusze zabezpieczyli miejsce wy-
padku i przeprowadzili oględziny oraz zabezpieczyli ślady. 
Poszkodowany z ogólnymi potłuczeniami ciała oraz wstrzą-
śnieniem mózgu  został przewieziony śmigłowcem do szpi-
tala w Suwałkach. 

Policjanci przeprowadzą teraz postępowanie mające na 
celu wyjaśnienie okoliczności tego zdarzenia. 

komisarz Dariusz Pawluczyk

Orlęta rozgromione!
Po środowym zwycięstwie nad Polonią Lidzbark War-

miński przyszła kolejna wygrana. Tym razem z kwitkiem 
odprawieni zostali zawodnicy Orląt Reszel, którzy z ba-
gażem aż czterech bramek opuszczą Olecko. Wygrana po-
zwoliła opuścić przedostatnie miejsce w tabeli i awanso-
wać dzięki bilansem bramek na dziesiątą pozycję.

Paweł Piekutowski

Czarni Olecko - Orlęta Reszel 4:0 (0:0)
Paweł Wasilewski 55’, Jakub Kozłowski 65’ i 74’, Kamil 

Szarnecki 80’
Skład: Andrzej Miliszewski - Jarosław Szczęsny, Daniel 
Bogdanowicz (64’ Sławomir Jarmołowicz), Sebastian 
Drażba (58’ Kamil Szarnecki), Szymon Karkusz, 
Jakub Kozłowski, Maciej Kosiński, Ariel Tusznio (83 
‘Kamil Masalski), Paweł Wasilewski (81’ Tomasz Dra-
gun), Michał Wasilewski, Bartosz Senkowski.

Piłka nożna
W kolejnej kolejce dojdzie do dawno niewidzianego 

pojedynku (na szczeblu ligowym) w powiecie, gdyż Unia 
Olecko podejmie siódmego września na sztucznej murawie 
MOSiR w Olecku Kowalaka Kowale Oleckie.

Paweł Piekutowski

Wypadek
Oleccy policjanci wyjaśniają okoliczności wypadku, do 

którego doszło 3 września w Sedrankach. Ze wstępnych 
ustaleń wynika, że 23-letni kierowca jechał zbyt szybko. Po-
jazd  wypadł z drogi i wjechał do rzeki. Poszkodowany, który 
nie posiadał prawa jazdy, trafił do szpitala w Olecku.

3 września około godziny 19.30 dyspozytor pogotowia 
ratunkowego poinformował oficera dyżurnego oleckiej ko-
mendy o wypadku drogowym. 

Do zdarzenia doszło w Sedrankach koło Olecka. Natych-
miast na miejsce skierowano policyjny patrol. Funkcjona-
riusze pracujący na miejscu wstępnie ustalili, że kierowca 
uczestniczący w zdarzeniu nie dostosował prędkości do pa-
nujących warunków drogowych. 

23-letni Piotr K. jadąc w kierunku Gołdapi na łuku drogi 
wypadł z drogi, a samochód, który prowadził zatrzymał się 
w rzece. Kierowca został przewieziony do szpitala w Olecku. 

Jak ustalili, policjanci nie posiadał prawa jazdy. Na miej-
scu wypadku przeprowadzono oględziny miejsca oraz prze-
słuchano świadków.

Teraz  zostanie wszyte postępowanie, które ma szczegó-
łowo wyjaśnić przyczynę wypadku.

rzecznik prasowy KPP Olecko
aspirant Tomasz Jegliński
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28 sierpnia Brack Obama w 50. roczni-
cę Marszu na Waszygton Martina Luthera 
Kinga wygłosił pod pomnikiem Linkolma 
mowę upamiętniającą tamten dzień. Pełny 
tekst przemówienia zarówno Obamy jak 
i Kinga wydrukowała niedzielna „Gazeta 
Wyborcza”. 

Zarówno Marin Luther King jak i Ba-
rack Obama są dobrymi mówcami i same przemówienia były 
o wiele bardziej porywające od zamieszczonego w „GW” 
tekstu. Jednak mimo, że jest to tylko słowo pisane, czuje się 
moc tych stwierdzeń.

Ten felieton miał być zupełnie o czymś innym, ale po 
przeczytaniu, i co tu dużo mówić, przeżyciu treści, postano-
wiłem napisać o społeczeństwie obywatelskim, o równości, 
o zmianie. Obie wypowiedzi tych słynnych ludzi można bo-
wiem przyrównać do naszej sytuacji i politycznej i ekono-
micznej. Może czasami na wyrost, ale zadziwiająco trafnie, 
gdy M. L. King mówi: „”Uważamy za prawdę oczywistą, że 
wszyscy ludzie zostali stworzeni jako równi”. 

Oczywistością i zapowiedzią zmian są słowa Obamy: 
„Tak, będziemy niekiedy przegrywać. Ale walkę wygramy. 
Ludzi dobrej woli, niezależnie od partii, jest więcej niż ludzi 
złej woli, którzy usiłują odwrócić bieg historii”. I o tym trze-
ba pamiętać. I w naszym społeczeństwie, podzielonym przez 
nieodpowiedzialnych polityków, przez nierówności społecz-
ne, przez możliwość zdobycia pracy i godziwej zapłaty za 
nią, przez złe prawo i przez nierówności w dostępie do jego 
egzekwowania  - takie stwierdzenia są zapowiedzią zmian.

„Nienowa to idea, że moja wolność zależy od tego, czy 
mogę zarobić na życie; że dążenie do szczęścia wymaga 
szans na godną pracę, na zdobycie kwalifikacji, na godziwą 
płacę, na bezpieczeństwo materialne”. 

Jeśli nasi politycy tego nie rozumieją, to są przeciw dą-
żeniom prawie całego społeczeństwa. Zdaję sobie sprawę z 
tego, że nie każdemu z nas jest dane osiągnąć sukces, ale 
każdy z nas ma prawo do godnego życia, do godnego trak-
towania, i do równej odpowiedzialności za swoje czyny. Jest 
bowiem bardzo źle, kiedy Państwo stoi na straży swych do-

chodów, a ma gdzieś prawo jeśli chodzi o dochody oby-
wateli. Złe to Państwo, które nie troszczy się o płacących 
podatki, tak jak złym rolnikiem jest ten, który nie troszczy 
się o domowy inwentarz. 

Nasz kraj, województwo, powiat  czy gmina musi się 
stać społeczeństwem obywatelskim, i pójść po sprawiedli-
wość do stolicy. Zacząć ją od dołu, tutaj u nas. Zmiana, 
choć jej się boimy jest dobra.

Barack Obama ujął to tak: „Maszerujcie wy wszyscy, 
którzy rozumiecie to, co wówczas, 50 lat temu, wiedzieli 
ci patrioci – że zmiana nie przychodzi z Waszyngtonu, tyl-
ko do Waszyngtonu, że źródłem każdej zmiany jest wasza 
wola. Wola, którą my, naród, wyrażamy jako obywatele”.

Bez zaangażowania nie zmienimy nic. I trzeba jeszcze 
pamiętać, że zmiany na lepsze nigdy nie dokonywały się w 
społeczeństwach na zasadzie rewolucji, na zasadzie łama-
nia praw ludzi, na zasadzie śmierci, poniżania i przemocy. 
„W procesie dochodzenia do należnego nam miejsca nie 
możemy być winni popełniania złych czynów. Nie starajmy 
się ugasić pragnienia wolności, pijąc z kielicha goryczy i 
nienawiści” – powiedział M. L. King. Nie można wygrać 
siejąc nienawiść i dzieląc. Nie można wygrać sprawy tłam-
sząc innych, poniżając ich i spychając na margines. Dobro 
zawsze się odrodzi. Prędzej czy później zwycięży. Nie by-
łoby historii świata, gdyby zło miało zwyciężyć. Czasami 
ma przewagę... i tylko czasami. Carlos Fuentes ujął to tak: 
” Zło wie, że jest Złem, ale także zna Dobro, i to jest jego 
przewaga. Dobro doskonałe, absolutne, całkowite, nie zna 
Zła i dlatego może stać się ofiarą Zła”. Słowa te, jakże bar-
dzo pasują do naszej rzeczywistości, która nienawiść jed-
nych wykorzystuje jako oręż do walki z tymi, którzy zmian 
chcą. Podłość i nienawiść mogą wygrać bitwę, ale nie woj-
nę.

Słynne słowa Martina Luthera Kinga: „Mam dzisiaj 
marzenie...” stały się symbolem zapowiadającym zmiany. 
Symbolem równości, szacunku i pokojowej walki. „Mam 
marzenie, że pewnego dnia każda dolina zostanie podwyż-
szona, a każda góra obniżona. Nierówne miejsca zostaną 
wygładzone, a krzywe zostaną wyprostowane. Ujawni się 
chwała Pana, a wszyscy ludzie wspólnie będą tego świad-
kami. Taka jest nasza nadzieja. (...) Z tą wiarą będziemy 
mogli z góry rozpaczy wykuć kamień nadziei. Z tą wia-
rą będziemy mogli przekształcić brzęczące dysharmonie 
naszego narodu w piękną symfonię braterstwa. Z ta wiarą 
będziemy zdolni razem pracować, razem się modlić, razem 
się zmagać, razem iść do więzienia, razem stawać w obro-
nie wolności, wiedząc, że pewnego dnia będziemy wolni”.

I 50 lat później Brack Obama powiedział: „ Miarą po-
stępu dla ludzi, którzy szli w owym pochodzie było nie to, 
ilu czarnych weszło do grona milionerów, lecz to, czy nasz 
kraj jest gotów przyjąć do klasy średniej tych wszystkich, 
którzy chcą ciężko pracować, niezależnie od rasy. Chodzi o 
to by nasza gospodarka zapewniała równe szanse dla wie-
lu...”

Okazało się też nieprawdziwe stwierdzenie, że „nierów-
ności są ceną wzrostu gospodarczego i wolnego rynku; że 
chciwość jest dobra, a współczucie bezużyteczne, że ludzie 
nie mający pracy i opieki zdrowotnej sami są sobie winni”. 
To my jako społeczeństwo pozwoliliśmy politykom rządzić 
tak, że zostali oni poza marginesem. Te słowa jak ulał pasu-
ją do polskiej, wojewódzkiej czy oleckiej sytuacji. 

Pamiętajmy, że zmiana nie przyjdzie z Warszawy. Zmia-
na może pójść do Stolicy. To od nas zależy jaka będzie Pol-
ska naszych dzieci i wnuków. Jeżeli sprawy zostawimy dzi-
siejszym politykom (jakich nie bądź maści), to przyszłość 
stanie się koszmarem następnego pokolenia. Czas tworzyć 
niezależne od polityki społeczeństwo obywatelskie. Czas 
na zmiany. Czas na obywateli.

B. Marek Borawski
W tekście wykorzystano: Ameryko, idziemy razem, 

Baracka Obamy (tłumaczenie Katarzyny Wężyk, Sergiusz 
Kowalski) oraz Mam marzenie... (Martina Luthera Kinga 
(tłumaczenie Andrzej Ehrlich) oraz W to wierzę, Carlosa 
Fuentesa, (w tłumaczeniu Zofii Wasitowej)
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Zespół Szkół 
w Judzikach

prowadzi zapisy na rok 
szkolny 2013/2014
do przedszkola, oddziału 
przedszkolnego, szkoły pod-
stawowej i gimnazjum

W naszej szkole
- pracujemy z uczniem indywidualnie.
Oferujemy 
- ciekawe i różnorodne zajęcia pozalekcyjne.
Zapewniamy
- rodzinną atmosferę.
Posiadamy
- bogato wyposażoną bazę dydaktyczną,
- świetlicę opiekuńczo-wychowawczą i stołówkę.
Nasze działania ukierunkowane są na
- ekologię,
- poznawanie regionu i jego tradycji.

● Dla uczniów z Olecka zapewniony jest dowóz autobusem 
szkolnym.
Zespół Szkół w Judzikach
Judziki 5, 19-400 Olecko; tel. 87-520-76-96;
e-mail: zsj@hot.pl; www.zsj.olecko.edu.pl

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

fax. 87-520-27-46
  OFERTY PRACY           
1. kierowca wywrotki 
2. kierowca samochodu ciężarowego 
3. mechanik maszyn rolniczych  
4. frezer 
5. tokarz metalu 
6. ślusarz 
7. inżynier mechanik
8. kierownik budowy 
9. nauczyciel języka angielskiego w klasach I-VI 
10. doradca kredytowy
11. doradca do spraw odszkodowań
12. sprzedawca
13. ogrodnik
14. formierz odlewnik
15. elektryk
16. pozostali robotnicy przygotowujący drewno
17. fryzjer
18. cukiernik
19. nauczyciel przedszkola
20. konsultant telefoniczny
21. nauczyciel muzyki w szkole podstawowej
22. nauczyciel rewalidacji
23. nauczyciel techniki w szkole podstawowej
24. zbrojarz
25. spawacz łukiem elektrycznym
26. lakiernik

K
87

80
2

Akty mianowania wręczone
W Starostwie Powiatowym, 30 sierpnia  wicestarosta 

Kazimierz Iwanowski – Olecki wręczył nauczycielom akty 
nadania stopnia awansu zawodowego na nauczyciela mia-
nowanego.

Przed wręczeniem aktów nadania stopnia awansu na-
uczyciele złożyli ślubowanie:

„Ślubuję rzetelnie pełnić mą powinność nauczyciela 
wychowawcy i opiekuna młodzieży, dążąc do pełni rozwo-
ju osobowości ucznia i własnej, kształcić i wychowywać 
młode pokolenie w duchu umiłowania Ojczyzny, tradycji 
narodowych, poszanowania Konstytucji Rzeczypospolitej 
Polskiej. Tak mi dopomóż Bóg”.

„Awans na nauczyciela mianowanego można otrzymać 
po odbyciu stażu trwającego 2 lata i 9 miesięcy, uzyskaniu 
pozytywnej oceny dorobku zawodowego za okres stażu oraz 
zdaniu egzaminu przed Komisją Egzaminacyjną powołaną 
przez Zarząd Powiatu w Olecku” – mówi Urszula Nejfert, 
Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Promocji 
Starostwa Powiatowego w Olecku.

Stopień nauczyciela mianowanego otrzymało sześciu 
nauczycieli:

• Zbigniew Miliszewski – wychowawca w internacie 
Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Głuchych 
im. św. Filipa Smaldone w Olecku;

• Grażyna Kuczyńska – wychowawczyni w internacie 
Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Głuchych 
im. św. Filipa Smaldone w Olecku;

• Iwona Monika Mikoś – logopeda w Ośrodku Szkol-
no-Wychowawczym dla Dzieci Głuchych im. św. Filipa 
Smaldone w Olecku;

• Barbara Wyrwińska – nauczycielka przedmiotów 
zawodowych w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla 
Dzieci Głuchych im. św. Filipa Smaldone w Olecku;

• Honorata Szwajda – nauczycielka języka polskiego 
w Zespole Szkół Technicznych w Olecku;

• Katarzyna Jasiukiewicz – nauczycielka matematyki 
w Zespole Szkół Technicznych w Olecku.

Gratulujemy.
Anna Turowska

www.powiat.olecko.pl
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Ośrodek 
czynny
codziennie 
w godz. 800-1600

Jerzy Miliszewski

OLECKIE CENTRUM
SZKOLENIA KIEROWCÓW

Olecko, Aleje Lipowe 3
Rozpoczęcie 
kursu

26
września

godz. 1600

 tel. 87-520-23-36B80802

Obywatele dla Demokracji
Program dla organizacji 

pozarządowych finansowany 
z Funduszy EOG

Celem programu zaplanowanego na lata 2013-
2016 jest wsparcie rozwoju społeczeństwa obywatel-
skiego i zwiększenie udziału organizacji pozarządowych 
w budowaniu sprawiedliwości społecznej, demokracji i 
zrównoważonego rozwoju. Program o budżecie 150 mln 
zł, finansowany jest ze środków Mechanizmu Finanso-
wego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (tzw. Fun-
duszy EOG).

W ramach programu o dofinansowanie mogą ubie-
gać się polskie organizacje pozarządowe, samodzielnie 
lub w partnerstwie z innymi podmiotami: z Polski, z 
14 innych krajów, w których działają Fundusze EOG, 
z Państw Darczyńców (Islandii, Liechtensteinu i Nor-
wegii), państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodar-
czego graniczących z Polską (Białoruś, Ukraina, Rosja) 
lub w partnerstwie z organizacjami międzyrządowymi.

Dotacje można uzyskać na: projekty tematyczne, 
projekty systemowe oraz na współpracę dwustronną.

W ramach projektów tematycznych (dotacje w wys. 
od 50 tys. do 350 tys. złotych) wspierane będą działania 
mające na celu:

angażowanie obywateli i organizacji obywatelskich 
w życie publiczne – Partycypacja obywatelska

sprawowanie obywatelskiej kontroli nad funkcjono-
waniem instytucji publicznych – Kontrola obywatelska

zwalczanie ksenofobii, homofobii, rasizmu, antyse-
mityzmu i wszelkich form dyskryminacji – Zwalczanie 
dyskryminacji

zwiększenie zakresu i form wsparcia dla grup nara-
żonych na ryzyko wykluczenia społecznego – Wyklu-
czenia społeczne

kształtowanie postaw obywatelskich oraz przeciw-
działanie wykluczeniu i marginalizacji dzieci i młodzie-
ży – Dzieci i młodzież 

Część budżetu programu przeznaczona jest na sfi-
nansowanie wyłonionych w konkursie projektów syste-
mowych (dotacje od 300 tys. do 2 milionów złotych). 
Projekty te służyć mają wypracowaniu i wdrożeniu 
rozwiązań sprzyjających podniesieniu jakości działa-
nia sektora pozarządowego lub jego poszczególnych 
„branż”.

Część dotacji w projektach tematycznych i systemo-
wych może zostać przeznaczona na poprawę funkcjono-
wania i rozwój organizacji.

W ramach wspierania współpracy dwustronnej mię-
dzy Polską, a państwami darczyńcami przewidziane są 
dotacje na poszukiwanie partnerów i przygotowanie 
projektów partnerskich, a także mikrogranty dla orga-
nizacji realizujących projekty finansowane z programu, 
służące wymiany wiedzy, technologii, doświadczeń i 
dobrych praktyk między polskimi organizacjami poza-
rządowymi, a podmiotami z Norwegii, Liechtensteinu 
i Islandii. O dotacje na zainicjowanie współpracy dwu-
stronnej ubiegać się mogą podmioty z Polski i z Państw 
Darczyńców.

Program prowadzony jest przez Fundację Batorego w 
partnerstwie z Polską Fundacją Dzieci i Młodzieży, która 
zajmuje się projektami dotyczącymi dzieci i młodzieży. 
Więcej informacji o programie, w tym harmonogram i 
szczegółowe wytyczne dotyczące zasad składania wnio-
sków na stronie: www.ngofund.org.pl

Obywatele dla Demokracji: 
ruszyła I edycja konkursu

Od 1 września do 15 października organizacje pozarzą-
dowe z całej Polski mogą składać wnioski na projekty tema-
tyczne w programie Obywatele dla Demokracji. 

Na realizację projektów z zakresu partycypacji publicz-
nej, kontroli obywatelskiej, zwalczania dyskryminacji, prze-
ciwdziałania wykluczeniu oraz tych skierowanych do dzieci 
i młodzieży przeznaczono w pierwszej edycji konkursu 9,5 
mln euro. W programie dużo uwagi zostanie też poświęconej 
działaniom służącym zwalczaniu mowy nienawiści w Inter-
necie. Wysokość  dotacji zależy od tego, czy projekt będzie 
realizowany samodzielnie czy w partnerstwie. W pierwszym 
przypadku wyniesie ona od 50 tys. do 250 tys. zł. Przy wnio-
skach o dofinansowanie projektów partnerskich organizacje 
mogą się starać nawet o 350 tys. zł. 

Podręcznik, który zawiera wszystkie informacje doty-
czące konkursu, wzory formularzy oraz instrukcje ich wy-
pełniania można pobrać ze strony www.ngofund.org.pl 1 
września zostanie uruchomiony internetowy system składa-
nia wniosków.

- Staraliśmy się na miarę możliwości uprościć procedury 
związane z przygotowaniem wniosków, tak, by organizacje 
mogły maksymalnie skupić się na zaplanowaniu projek-
tów od strony merytorycznej. Zależy nam na działaniach, 
których realizacja przyniesie konkretne, trwałe rezultaty – 
mówi Anna Rozicka z Fundacji Batorego.

1 września ruszył też konkurs na realizację projektów w 
ramach współpracy dwustronnej. Oznacza to, że organiza-
cje, które zdecydują się realizować działania z partnerami z 
Norwegii, Lichtensteinu lub Islandii będą mogły otrzymać 
do 50 tys. zł na przygotowanie wspólnych projektów. Wnio-
ski będzie można składać co miesiąc do 1 września 2014.

Organizacje zainteresowane składaniem wniosków będą 
mogły zasięgnąć informacji i nawiązać kontakty z potencjal-
nymi partnerami z Państw-Darczyńców podczas konferencji 
inaugurującej program, która odbędzie się 18-19 września 
2013 w Muzeum Historii Żydów Polskich w Warszawie. Z 
uwagi na duże zainteresowanie, konferencję będzie też moż-
na śledzić online na stronie internetowej programu.

Program Obywatele dla Demokracji jest finansowany z 
Funduszy Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Operato-
rem programu jest Fundacja Batorego w partnerstwie z Pol-
ską Fundacją Dzieci i Młodzieży.

* * *
Kontakt:

Katarzyna Dumańska
kdumanska@batory.org.pl

+48 22 536 02 69

Więcej informacji:
www.ngofund.org.pl

ww.facebook.pl/Obywatele-dla-Demokracji
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ZESPÓŁ SZKÓŁ SPOŁECZNEGO TOWARZYSTWA OŚWIATOWEGO W OLECKU
- szkoła  podstawowa
- gimnazjum
- liceum ogólnokształcące

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

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

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

Jaka jest nasza szkoła ?
* Panuje w niej przyjazna atmosfera, rodzice i uczniowie czują się w niej dobrze - prawda
* Jest szkołą tylko dla bogaczy - fałsz
* Osiąga bardzo dobre wyniki z egzaminów gimnazjalnych - prawda
* Nauczyciele stawiają uczniom dobre oceny, bo płacą czesne - fałsz
* Indywidualnie traktuje potrzeby edukacyjne uczniów - prawda
* Nasi uczniowie różnią się intelektualnie od uczniów szkół publicznych - fałsz
* Kadra nauczycielska i rodzice ściśle współpracują dla dobra młodzieży - prawda
* Szkoła bankrutuje lub ma problemy finansowe - fałsz
* Nasi uczniowie uczestniczą w konkursach i osiągają w nich sukcesy - prawda
Chcemy zaprotestować przeciwko fałszywym pogłoskom o naszej szkole. Najwię-

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

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

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

Bibliografia Olecka
Od 16 marca zostały zamieszczone w internetowej wer-

sji pierwsze części „Bibliografii Oleckiej”. Pod adresem 
internetowym 

www.bibliografia.olecko.info 
można znaleźć dane dotyczące dwóch pierwszych liter 
alfabetu od „A” do „j” . Oraz hasło „Literatura” zawie-
rające wykaz przeanalizowanych tekstów źródłowych. W 
przygotowaniu znajduje się litera „K”.

Bibliografia dotyczy tylko tego fragmentu wydaw-
nictw oleckich, które zostały przeanalizowane i opubli-
kowane w rozdziale „Literatura”. 

Hasła osobowe zawierają zwięzły życiorys opracowa-
ny na podstawie przeanalizowanej literatury oraz wykaz 
publikacji, w których jest mowa o wymienionej olecczan-
ce, olecczaninie lub osobie w jakiś sposób związanej z 
Oleckiem. Wymienione publikacje dzielą się na grupy: 
literaturę, publikacje i źródła. Jeżeli wymieniony w bi-
bliografii jest autorem książek, artykułów, opracowań są 
one wpisane pod hasłem „Literatura” lub „Publikacje”, 
jeżeli o danej osobie informacje napisał w swoich książ-

Ruszyła kampania społeczna 
na rzecz przywództwa

„Czas wodzów się skończył. Potrzebujemy liderów!” – 
pod tym hasłem ruszyła ogólnopolska kampania Szkoły Lide-
rów na rzecz nowoczesnego przywództwa. W akcję włączyli 
się Absolwenci Szkoły, między innymi prezes NIK Krzysztof 
Kwiatkowski, Zbigniew Girzyński z PiS, Paweł Poncyljusz z 
PJN, Robert Biedroń z Ruchu Palikota i wiceprezes PSL Ur-
szula Pasławska.

–  W Polsce działa się zgodnie z powiedzeniem: „szukasz 
frajera — znajdź lidera”. My się „wypinamy” – na samorząd, 
na wspólnotę mieszkaniową, na władze stowarzyszenia, w 
którym jesteśmy – mówi Przemysław Radwan-Röhrenschef, 
Dyrektor Stowarzyszenia Szkoła Liderów. – Dlatego wyzwa-
niem, które stoi przed nami, jest budowanie nowego rodzaju 
przywództwa. W zdrowym społeczeństwie obywatelskim są 
potrzebne dwie grupy: obywatele i liderzy. Liderzy pokazują 
i wspierają mocne jednostki, które potrafią skrzyknąć ludzi, a 
potem jeszcze ich przy sobie utrzymać. Poza liderami muszą 
być obywatele, którzy będą gotowi część władzy — odpowie-
dzialności — przyjąć. 

Do akcji społecznej Szkoły Liderów pod hasłem: „Czas 
wodzów się skończył. Potrzebujemy liderów!” włączyli się 
Absolwenci Szkoły, liderzy sfery publicznej i politycznej, m. 
in. Krzysztof Kwiatkowski – były minister sprawiedliwości i 
prezes NIK, Urszula Pasławska, wiceminister skarbu i wice-
prezes PSL, Paweł Poncyljusz, wiceprezes PJN, Robert Bie-
droń, poseł Ruchu Palikota, Zbigniew Girzyński z PiS, Hanna 
Gill-Piątek z Krytyki Politycznej, poseł Przemysław Wipler i 

posłanka do Parlamentu Europejskiego Sidonia Jędrzejewska. 
Z okazji rozpoczęcia kampanii oraz trwającej rekrutacji 

do XXI edycji Szkoły Liderów Społeczeństwa Obywatelskie-
go we wtorek 3 września o godz. 10:00 w siedzibie Szkoły 
Liderów przy ulicy Wiejskiej 12A w Warszawie odbędzie się 
śniadanie prasowe z udziałem Krzysztofa Kwiatkowskiego, 
Urszuli Pasławskiej i Przemysława Wiplera. Podczas spotka-
nia o pracy nad „lutkami” – komiksami ilustrującymi kampa-
nię – opowie Emil Płoszajski. Rozmowę poprowadzi dyrektor 
szkoły Przemysław Radwan-Röhrenschef. 

Szkołę Liderów założył ponad 15 lat temu profesor Oxfor-
du Zbigniew Pełczyński. Pomysł na edukację liderską zrodził 
się z potrzeby wzmacniania i rozwijania kompetencji lider-
skich ludzi, którzy mają kształtować rozwój Polski, swoich 
instytucji, organizacji i wspólnot lokalnych. Stowarzyszenie 
chce budować świadomość, że przywództwo stanowi istotne 
narzędzie tworzenia więzi wzmacniających zaufanie, aktyw-
ności obywatelskiej i działań na rzecz dobra wspólnego.

Więcej informacji o rekrutacji do XXI SLSO: link. Udział 
w szkole jest bezpłatny.

Partnerami akcji są: Fundacja im. Friedricha Eberta, Fun-
dacja Konrada Adenauera, Fundacja PZU, Fundacja LOTTO 
Milion Marzeń, Totalizator Sportowy, Jeronimo Martins, 
PARP, UPC, PWC, GC Gibson Charitable Trust, Absolwenci 
Szkoły Liderów.

Kontakt w sprawie rekrutacji do XXI SLSO:
Magdalena Tchórznicka

magdalena.tchorznicka@szkola-liderow.pl
tel. 22 55 68 266

kach, artykułach i dokumentach ktoś inny, znajdują się 
one pod hasłem „Źródła”.

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

Wszelkie dane w życiorysach czytelnicy mogą uzu-
pełniać przysyłając informacje na adres to@borawski.pl  
lub listownie z podaniem numeru telefonu do kontaktu 
lub skontaktować się z redakcją telefonicznie. Zmiana ja-
kiegokolwiek tekstu wymaga kontaktu osobistego.

Uzyskane w ten sposób dane będą wprowadzane do 
Bibliograf wraz z ukazaniem się następnych liter, w tym 
wypadku litery „K” (przypuszczalnie połowa września 
b.r.). 

Redakcja Bibliografii Oleckiej z góry dziękuje za 
wszelką pomoc w realizacji tego wielkiego przedsięwzię-
cia.
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Gminna Inauguracja Roku Szkolnego 2013/2014

2 września w Szkole Podstawowej im. Marszałka Józe-
fa Piłsudskiego w Gąskach odbyła się Gminna Inauguracja 
Roku Szkolnego 2013/2014. Uroczystość zaszczyciły poczty 
sztandarowe ze Szkoły Podstawowej nr 1 im. Henryka Sien-
kiewicza, Szkoły Podstawowej nr 3 im. Jana Pawła II, Szkoły 
Podstawowej nr 4 im. księdza Jana Twardowskiego, Gimna-
zjum nr 1 im. księdza Jana Twardowskiego oraz Gimnazjum 
nr 2 im. Mikołaja Kopernika. 

Na Inaugurację przybyli liczni goście, których przywitali 
gospodarze imprezy Burmistrz Olecka Wacław Olszewski 
oraz dyrektorka szkoły w Gąskach Janina Rękawek.

Na uroczystość przybyli Przewodniczący Rady Miejskiej 
Karol Sobczak, dyrektorka Delegatury Kuratorium Oświaty 
Anna Cieśluk, kierowniczka Wydziału Edukacji, Kultury i 
Sportu Urzędu Miejskiego Elżbieta Rękawek, przewodni-
czący komisji oświaty, kultury i promocji gminy Jan Grzyb, 
radni gminni, przedstawicieli Rady Rodziców Aneta Gajek 
i Maciej Jeżewski, kierownik filii Ośrodka Doskonalenia 
Nauczycieli Zbigniew Bogdan, dyrektorka Poradni Psycho-
logiczno-Pedagogicznej Elżbieta Domasik, kierowniczka 
Biblioteki Pedagogicznej Elżbieta Rowińska, dyrektorka 
Regionalnego Ośrodka Kultury „Mazury Garbate” Marta 
Jeżewska, edukatorka i przyjaciółka szkoły Marzanna Kra-
jewska, z-a komendant policji Bernard Faszcza, komendant 
Straży Pożarnej Jan Mróz, nadleśniczy Zbigniew Ponia-
towski, dyrektorzy wszystkich szkół gminnych, sołtysi wsi 

gminnych.
Dyrektorka szkoły witając 

gości zacytowała fragment listu 
przysłanego od Krzysztofa Ja-
raczewskiego dyrektora Muzeum 
Józefa Piłsudskiego z Sulejówka. 
„W dziejach Rzeczypospolitej od-
naleźć można wiele postaci, które 
dzisiaj, mimo upływu lat, mogą 
być dla nas wzorami osobistych i 
obywatelskich postaw. Taka posta-
cią jest bez wątpienia osoba Mar-
szałka Józefa Piłsudskiego – wiel-
kiego patrioty, żołnierza i męża 
stanu, który całe swoje dorosłe 
życie poświęcił odzyskaniu nie-
podległości i umacnianiu państwa 
polskiego”.

W liście były też osobiste ży-
czenia dla uczniów i nauczycieli.

M.in. K. Jaraczewski napisał, 
że „warto jednakże pamiętać, że 
każdy z nas, oprócz realizowa-
nia swojej indywidualnej drogi 
uczniowskiej czy zawodowej, jest 
także członkiem wspólnot: rodzi-

ny, grupy koleżeńskiej, społeczności lokalnej, a w końcu 
wspólnoty narodowej i ogólnoludzkiej. Być polskim patrio-
tą oznacza dzisiaj służyć Ojczyźnie nauką i pracą. Służyć 
wytrwałością w realizacji ambitnych celów uczniowskich 
i zawodowych oraz odwagą w kreowaniu lepszego świata. 
Stałym elementem polskiego patriotyzmu powinna być tak-
że postawa koleżeństwa i solidarności, przede wszystkim z 
tymi, którzy w obecnej rzeczywistości radzą sobie gorzej niż 
my”.

W swojej wypowiedzi Burmistrz Wacław Olszewski 
pogratulował osiągnięć szkole oraz przedstawił w liczbach 
podlegające zarządzaniu gminnemu szkolnictwo. Najważ-
niejsze z faktów to te, że wzrasta liczba dzieci w szkołach, 
żaden z nauczycieli nie został zwolniony, i że wszystkie 
dzieci są objęte programem przedszkolnym. W skali nasze-
go kraju i problemów z tym związanych stawia naszą gminę 
na jednym z pierwszych miejsc. Burmistrz podkreślił też, że 
dzieje się tak dlatego, że istnieje u nas sieć przedszkoli nie-
publicznych. 

Podczas uroczystości z krótkim i bardzo zgrabnie zre-
alizowanym programem artystycznym wystąpili uczniowie 
szkoły. 

Wystąpiła także dyrektorka Delegatury Kuratorium 
Oświaty Anna Cieśluk. 

Po uroczystości dzieci udały się do klas, a goście zostali 
zaproszeni na herbatę i tort.

Opracował B. Marek Borawski

Święto Plonów 
- dożynki gminne

Olecko, Plac Wolności
15 września

PROGRAM
10.00-11.00 – uroczysta Msza św., kościół p.w. NMP 

Królowej Polski
11.00-11.20 – korowód wokół Placu Wolności
11.20-11.30 – uroczyste otwarcie Święta Plonów
11.30-12.30 – występ Miejskiej Orkiestry Dętej z 

Olecka
12.30-13.30 – występy grup dziecięcych
13.30-14.30 – Zespół Pieśni i Tańca „Suwalszczy-

zna”

14.30-15.30 – Zespół Pieśni i Tańca z Ostrołęki
15.30-16.00 – konkursy dożynkowe
16.00-16.40 – zespół ludowy ze Świętajna
16.40-17.20 – zespół ludowy z Raczek „Raczko-

wiacy”
17.20-18.00 – zespół Pieśni „Oleckie Echo”
11.00-18.00 – festyn dożynkowy:
- prezentacja stoisk z rzemiosłem ludowym 
- lekcja folkloru
- wystawa maszyn rolniczych
- stoiska promocyjne firm i organizacji działających 

w obszarze rolnictwa
- stoiska z jadłem chłopskim
- degustacja potraw regionalnych
- park rozrywki dla dzieci
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Andrzej Malinowski

Grób Anny German w Warszawie

Dojazd: Olecko - Łomża - Warszawa.
Anna German (Anna Wiktoria German-Tucholska) – 

polska piosenkarka, kompozytorka i aktorka; z wykształce-
nia geolog. Śpiewała w siedmiu językach. Zmarła w nocy z 
25 na 26 sierpnia 1982 r. we śnie w szpitalu przy ul. Szase-
rów w Warszawie w wieku 46 lat. 

Pochowana została na Cmentarzu Ewangelicko-Refor-
mowanym przy ul. Żytniej 42 w Warszawie (kwatera 3, 
rząd 4, grób 9). 

 jej prostym i skromnym grobie widnieje napis: Anna 
German-Tucholska 1936-1982, nuty i fragment z Psalmu 
23 „Pan jest pasterzem moim”.

W słoneczną sobotę, 24 sierpnia 2013 r., w przeddzień 
31. rocznicy śmierci Anny German na jej grobie byli: Mar-
ta Kiejdo i Andrzej Malinowski.
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Czesław Mirosław Szczepaniak 
SŁOWO DAJĘ

*
PKP (Polska Kolej Państwowa). Mówiono w czasach 

PRL-u : P(łać) K(onduktorowi) P(ołowę). Dla mnie to zna-
czyło tyle, co : P(olska) K(olej) P(rzypadkowa). W III RP 
zaczęto mówić, że to P(oczekaj) K(iedyś) P(rzyjedziemy). 
Oto jak się zmienia nazwa PKP, tylko tory tym wcale są nie-
poruszone, choć czasami pękają szyny i zwrotnice padają z 
przemęczenia, pod czujnym okiem semaforów.

*
Z ogłupiałego tłumu można wydłubać kilka mądrych 

zdań prostych, tylko trzeba uważnie słuchać. Tłumu nie na-
leży się bać. Jest jak rzeka, która porywa wszystko z nurtem; 
bełta źródło.

*
Bieda nie dość, że się rzuca w oczy, to na dodatek musi 

się jeszcze nachodzić. Jest tak zachodzona, jak rzadko kto. 
Odwrotnie jest z bogactwem. Im kto ma więcej, tym chętniej 
mu jeszcze dorzucą. Ekonomia sprawiedliwości.
 

*
Z wiekiem twarz się coraz bardziej wyciąga; przybywa 

bruzd jak kłopotów, przygasa świtało w oczach. Wzrusza-
ją nas słowa najprostsze. Ogrzewamy się wspomnieniami z 
dzieciństwa. Uśmiechamy się do spraw, z którymi nie po-
trafiliśmy sobie poradzić. Wzrusza nas najdrobniejsza rzecz: 
uśmiech dziecka albo gdy ktoś nam położy rękę na ramieniu, 
a nawet to, gdy ktoś powie do nas głośniej to, co dawniej 
mówił szeptem.

Arnold Hościłło

Limeryki* powiatowe 
Urocza księgowa, mieszkanka Olecka,

O zdjęcie z ryb łuski prosiła raz Leszka.
Lecz Leszek był zbój,
Prócz łusek zdjął strój

Bikini i taka to była pomoc sąsiedzka.

Właściciel hektarów, żyjący w Świętajnie,
Zachował się kiedyś nieobyczajnie:

I żonę swą młodą,
Zaprosił na łono

Przyrody, by tam posiąść ją na kombajnie.

Pewien młody wdowiec z Kowali Oleckich,
Raz wpadł w sidła knowań ogólosąsiedzkich.

Miał pustą chałupę,
Sąsiedzi więc dupę

Znaleźli i teraz on trzyma się kiecki.

Słynący z urody mieszkaniec Wieliczek,
Wśród bliskich miał ksywę „Jasio Wędrowniczek”.

Nie od whisky bynajmniej,
Bo on cztery przynajmniej

W miesiącu, uwodził tutejsze dziewice.

  Olecko, 31 sierpnia 2013

*limeryk - miniaturka liryczna, groteskowy, frywolny 
wierszyk o skodyfikowanej budowie z pięciu wersów w 
układzie aabba.

Warsztaty prezentacji 
i inspiracji w Puńsku

LOT Ziemi Oleckiej uczestniczyło w kolejnych warszta-
tach prezentacji i inspiracji w ramach realizowanego projektu 
Rozwój potencjału Turystycznej Sieci Współpracy „ Klaster 
Suwalszczyzna – Mazury” w partnerstwie z sektorami kre-
atywnymi. Tematem przewodnim warsztatów były dawne 
zwyczaje żniwne.                                                                                                                    

W programie warsztatów znalazła się wizyta w galerii 
„Stara Plebania”, gdzie znajdują się wystawy strojów ludo-
wych i rękodzieła ludowego: tkanin, rzeźb drewnianych, cera-
miki, wycinanek, obrazów, plecionek. Ponadto zwiedziliśmy 
skansen, obejrzeliśmy wieńce żniwne poświęcone 15 sierpnia 
w czasie Święta Chleba, Miodu i Mleka.                                                                           

Podczas spotkania w Litewskim Centrum Kultury Lu-
dowej w Puńsku wysłuchaliśmy opowieści o miejscowych 
tradycjach żniwnych. Wykładowi towarzyszył pokaz filmu i 
zdjęć poświęconych widowisku pt. „Dożynki na dworze w 
Krasnogrudzie”.

Konsultant ds. produktu turystycznego:
Alicja Balewska
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* „KOALA” - bar. Kuchnia tradycyjna, katering. 
    Plac Wolności 14, tel. (87) 520 15 78  V25708

PIZZERIA „PRIVE” zaprasza od 1000 do 2200

Tel. (87) 520-31-32, sms  505-314-536 V2
75

06

PIZZA NA TELEFON

AUTO-MOTO

* materiały budowlane, metalowe, hydraulika – SKLEP 
   BUD-MET, ul. Gołdapska 22, tel. (87) 520 22 41. V23110

AUTO - MOTO - SPRZEDAM

* „ASTRA” restauracja, pizza, zestawy obiadowe na telefon: 
87-520-25-68, profesjonalny katering, imprezy okolicznościowe, 
dancingi, ul. Partyzantów 7, www.astra.olecko.pl  V29804

TURYSTYKA, NOCLEGI, ROZRYWKA

* AUTO-MAX, ul. Paderewskiego 3A, naprawa: zawieszenia, 
amortyzatory, elektronika, komputerowa geometria zawieszenia, 
klimatyzacja, chiptuning tel. 509-746-264;                                        V23210

* Foto-Ślub i inne uroczystości, tel. 660 122 049       B80203

* hurtownia spożywcza, ul. Gołdapska 31, tel. (87) 520-01-50 V24709

US£UGI

ARTYKUŁY ELEKTRYCZNE, SPRZEDAŻ, WYKONAWSTWO
Sklep „PSTRYK”, ul. Zielona 33

Tel. (87) 520-18-44; 605-990-280; 510-145-891 V3
18

01
V2

34
10

SERWIS OGUMIENIA
      OPONY, FELGI
OLEJE SHELL (wymiana gratis)

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

* części samochodowe, ul. Sokola 1D, tel. (87) 520-12-88,
   87-739-29-00 V25109

* Artykuły i usługi elektryczne, Grunwaldzka 6, 
      tel. 87-610-00-66                                     V24609

* Centrum Ogrodnicze, ul. Rzeźnicka 6; tel. 87-520-22-07   V01534

* MEBLE - salon, Jan Bagiński, ul. Rzeźnicka, tel.  
(87) 520 29-23. V31102

* Budowlana firma, Tadeusz WITKOWSKI, kompleksowe 
prace budowlane, tel. 603-754-167, 87-523-41-44 V26207

V22611

* MYJNIA GĄBKOWA AUTOMATYCZNA 
   aleje Lipowe 1A                           V30343

V2
97

04

* Auta używane, tel. 501-611-961 V25838

* AUTOCZĘŚCI, ul. Grunwaldzka, tel. 87-520-01-21 
K86307

* CZĘŚCI SAMOCHODOWE, tel. 509-746-264 V23220

* CZĘŚCI SAMOCHODOWE, ul. Sokola 1D, tel. 87-
520-12-88 V25119

* części używane, wszystkie marki, Ełcka 2 (przy 
skupie złomu), tel. 501-611-961 V25828

* Ford Escort Combi, 1,4B, 1999, tel. 605-485-376 B81101

* fotel Sahran Alhambra 2 sztuki, tel. 508-097-660 
V30113

* Mitsubishi Outlander, 2005, 2,4B+G tel. 604-193-413 
B80005

* Skoda Fabia, 1,9TDI, 2002, klima, tel. 508-097-660 
V30123

* Star 200, 1987, na części, tel. 605-201-942 V24719
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...

* AUTOCZĘŚCI; 
ul. Grunwaldzka, tel. (87) 520 01 21                           K86207

V27206

* jubilerskie usługi, grawerowanie, naprawa oprawek
  okularów, plac Wolności 13, tel. 508-266-703
krstatkiewicz@gmail.com, www.zlotnik-olecko.pl V24909

K
86

50
6

* kino, plac Wolności 22, tel. 87-520-20-59 B79705

* konie kabardyńskie, przejażdżki, pod siodło, 
Grądzkie 47, tel. 666-316-780, 87-421-22-48 B78909

* pracownia pisania ikon, pracownia plastyczna, 
Katarzyna Waraksa, tel. 663-805-960 L80704

* Taxi „Z”, również taksówki 6-osobowe, tel. 87-520-
12-12 K85819

* wczasy; tel. 87-421-22-48, 666-316-780,  www.wiatra-
kart.fr.pl, e-mail: kawarak@o2.pl B79307

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

B80702

* bezprzewodowy internet iPlus, tel. 87-520-13-31 B80503

* gazowe, hydraulik, tel. 502-383-533 V24419

* hurtownia wędlin, od 4.00 do 14.00, ul. Gołdapska 
31, tel. 87-520-22-13 B80104

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

* korepetycje - język angielski; szkoły podstawo-
we, gimnazja, szkoły średnie, tel. 608-215-475 B80901

* kowalskie, spawalnicze, ślusarskie, Gołdapska 31, 
tel. 87-523-00-80 B81001

* księgowe usługi, Ternet spółka z o,o, tel. 87-520-31-70 
B79805

* OLEJ OPAŁOWY,NAJTANIEJ, tel. 87-520-41-91 V30323

* pakowanie próżniowe żywności, ulica Rzeźnicka 6, 
tel. 87-520-22-07 V31501
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V2
76

06   SKLEP „MAJSTER”, Armii Krajowej 3
Tel. (87) 520-26-39

Wypożyczalnia elektronarzędzi HITACHI

WYNAJEM

• 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

V30003

KUPIĘ

PRACA

V3
01

03

SPRZEDAM 

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

Wyrób nagrobków, blatów kuchennych, parapetów 
i okładzin schodowych V29505

PROMO-

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

DWORZEC PKP
tel. 883-110-101 V31411

* kotły c.o., grzejniki, bojlery, HYDROMAX, 
            ul. Targowa 18, tel. 87-615-31-90             V30303

INNE

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

K
86

70
6

V31012
Pomieszczenia biurowe do wynajęcia. 
Olecko, ul. Gołdapska 22, tel. 502-200-053.

* Pralnia chemiczna, pranie wodne, usługi w ciągu 24 godzin, 
ul. Grunwaldzka 12, te. 723-565-284                          V29904

Treść: ......................................................
..................................................................... 
.....................................................................
......................................................................

Podpis: ......................................................

Ilość publikacji: x 1 x 2 x 3 x 4 x ?

KUPON 
NA NAJTAŃSZE  
OG£OSZENIE 

DROBNE  
– 37 groszy za słowo

 auto        sprzedam  

       wynajmę     kupię  praca

 inne

V87508

* pizza na telefon – od 10.00 do 22.00, tel.87-520-31-32 
lub sms 505-314-536 V27516

* ROWERY – naprawy i wypożyczalnia, Centrum 
Handlowe Impuls, tel. 87-520-36-92 V28915

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

V25818

* sprzątanie, opieka nad osobami starszymi lub dziećmi, tel. 
506-462-495 B81201

* Taxi „Z”, również taksówki 6-osobowe, tel. 87-20-12-12 K85829

* tłumacz języka francuskiego, tel. 888-605-885 L80407

* usługi wywrotką Man czteroosiową, koparkołado-
warka, TANIO, żwir, piasek, ziemia, wynajem ruszto-
wań, tel. 504-919-923 V26807

* oddam koty (wszystkie czarne) w dobre ręce, tel. 
504-997-481 B80602

* stary traktor, tel. 602-235-182 V30333

* ślusarza, spawacza zatrudnię, tel. 602-709-756 L80803

* zatrudnię stomatologa, tel. 605-893-381 K86806

* drukarka kolorowa OKI C3300n, A4, idealna do 
wizytówek, mało używana, 290 złotych, tel. 604-193-
413 L80902

* dom, 3 ha, Jaśki, tel. 502-088-402 V17228

* dom w Suwałkach, tel. 501-128-334 V25418

* działka usługowa, granica obwodnicy, tel. 601-210-
819 B79201a4

* działkę budowlaną, 1650 m.kw., Olecko, tel. 602-
709-756 L81010

* działki budowlane, Jaśki, tel.502-088-402 V17218

* działki budowlane, uzbrojone, tel. 601-210-819 K85601a4

* książki, I i II klasa gimnazjum, (Gimnazjum nr 2), tel. 
603-113-040 V25129

* luksfery Fala niebieskie 36 sztuk, TANIO, tel. 508-
610-285 B79605

* maszyny, urządzenia rolnicze, tel. 516-670-859  K79301a4

* mieszkanie 60 m.kw., IV piętro, Gołdapska, tel 504-
041-857 V22621

* mieszkanie 60 m.kw., działka 400 m.kw., tel. 602-
345-477 K87304

* modele kartonowe, Wydawnictwo WIR, (samoloty 
1:50, okręty 1:300), tel. 601-152-454
* OLEJ OPAŁOWY, NAJTANIEJ, tel. 87-520-41-91 
V30313

* siedlisko, ul. Wiejska, ok. 40 arów, zabudowane bu-
dynkiem gospodarskim, dojazd od strony ulicy Wiejskiej, 
siła na miejscu, tel. 602-293-333 V30013

* kawalerka do wynajęcia, tel. 508-247-483 K87902

* kawiarnia Zamkowa do wynajęcia, tel. 600-378-899 
K88101

* lokal użytkowy 100 m.kw., centrum, tel. 723-565-284 
V29914

* lokal użytkowy 140 m.kw., centrum, tel. 501-620-577 
V27526
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MEDYCYNA ALTERNATYwNA
Smutne, silne i dostojne

Na ludzki organizm pozytywnie oddziaływują 
drzewa iglaste: modrzew, sosna (lasy sosnowe leczą 
choroby płuc, ale astmatycy powinni ich unikać), 
świerk, jodła, cis i jałowiec. 

Z drzew liściastych pozytywne działanie mają: brzoza, 
lipa, kasztan, klon, morwa i akacja. 

Specjaliści od rekreacji zauważyli, że drzewa o stoż-
kowatym zakończeniu koron – cyprys, tuja, brzoza, topola 
sprzyjają podwyższonej aktywności systemu nerwowego. 
Opływowe kształty sosny uspokajają, prowokują do reflek-
sji. 

Płacząca wierzba nie na próżno jest nazywana smut-
nym drzewem – jej widok powoduje stany depresyjne. Nie 
wszystkie drzewa są życzliwe ludziom – szkodliwy wpływ 
wywiera olcha, osika i dziki bez.

Świetlik lekarski 
(Euphrasia rostkoviana)

Napar świetlika (1 łyżeczkę zioła zalewamy 1 szklanką 
wrzącej wody mineralnej, przykrywamy i po 15 - 20 minu-
tach odcedzamy) ma działanie ściągające i przeciwzapalne. 

PLAC WOLNO
tel.: +48 87 520 31 70
http://www.sklep.ternet.com.pl/
e-mail: sklep@ternet.com.pl ; ternet@ternet.com.pl
gg:3985104, skype: skype:marter2?call

ŚCI 26 Poniedzia :
Sobota: 10 - 14

łek - Piątek 9 - 18
00 00

00 00

KOMPUTERY NOTEBOOKI KASY FISKALNE

SERWIS BIURO RACHUNKOWE

� �
�

mobilny internet w Orange
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Stosujemy przy podrażnieniu spojówek, zmęczeniu wzro-
ku, łzawieniu.

Sok z cebuli...
usuwa wszelkie „nieczystości” skóry i cery, wzmacnia 

serce i układ krążenia, wskazany przy przeziębieniach.

Spokojnie, jutro będzie lepiej
* Pamiętaj, że niepowodzenie to tylko chwilowy brak 

szczęścia.
* Zmień rodzaj zmęczenia – ślęczenie nad raportami 

zmień na godzinę intensywnych ćwiczeń fizycznych.
* Domowy stres zrekompensuj sobie drobnym zaku-

pem lub wyprawa z koleżanką (kolegą) do kina. 
* W pracy zacznij dzień od tego, co jest najbardziej 

nieprzyjemne, pozbywając się od razu spraw denerwują-
cych.

* Nie pozwól, aby zarzucono się sprawami nie cier-
piącymi zwłoki. Rób to, co uważasz za konieczne i pierw-
szoplanowe.

* Staraj się zachować dystans do każdego wydarzenia, 
które ci się przytrafia. 

Projekt „Akademia Obywatela” współfinansowany 
jest ze środków Unii Europejskiej w ramach 

Europejskiego Funduszu Społecznego

K
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BIURO PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO I PRAWNEGO W OLECKU

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. Oprogramowanie, 
sprzęt, integracja z Płatnikiem, wdrożenia, wszystko w siedzibie 
klienta.

MTL Creation, tel. 600 936 589, www.mtl.olecko.pl
WYDAJEMY CERTYFIKAT W JEDEN DZIEŃ ROBOCZY
PUNKT INFORMACJI KRS - WYPISY AKTUALNE I PEŁNE
NOWOŚĆ: Obsługa Platformy Usług Elektronicznych (PUE) 
ZUS. Profil, podpis elektroniczny, wsparcie, integracja firmy z 
profilem osobistym. Zapraszamy instytucje i osoby fizyczne.

DRODZY PAŃSTWO!
W bieżącym roku wprowadzono kilka zmian dotyczących opieki nad 

dziećmi. Między innymi obowiązuje wydłużony urlop macierzyński oraz 
ustanowiony został nowy urlop rodzicielski. Wydłużono również czas ko-
rzystania z urlopu wychowawczego.

Dodatkowy urlop macierzyński:
- został wydłużony do 6 tygodni w przypadku pojedynczego porodu 

oraz 8 tygodni w przypadku urodzenia więcej niż jedno dziecko,
- dodatkowy urlop należy rozpocząć bezpośrednio po wykorzystaniu 

podstawowego urlopu macierzyńskiego,
- może być wykorzystany przez ojca (tzw. urlop tacierzyński)
- urlop ten przyznawany jest na pisemny wniosek, który należy zło-

żyć u pracodawcy w czasie nie krótszym niż 14 dni przed rozpoczęciem 
tego urlopu (dotąd było to 7 dni), może być udzielony jednorazowo lub w 
dwóch częściach.

Po wykorzystaniu dodatkowego urlopu macierzyńskiego w pełnym 
wymiarze przysługuje obecnie urlop rodzicielski. 

Urlop rodzicielski:
- niezależnie od liczby urodzonych dzieci przy jednym porodzie -  

trwa 26 tygodni  
 - może być wykorzystany jednorazowo lub w trzech częściach, nie 

krótszych jednak niż 8 tygodni każda,
- może być współdzielony przez obojga rodziców przy założeniu, że 

suma wykorzystanych tygodni nie przekroczy liczby 26. To znaczy , że o 
ile rodzice będą chcieli równocześnie przebywać z potomstwem, wówczas 
będzie to okres 13 tygodni. 

Wniosek o udzielenie urlopu rodzicielskiego należy złożyć u praco-
dawcy w  określonym czasie.

Urlop wychowawczy:
- może być  udzielony do ukończenia przez dziecko 5 roku życia (do-

tychczas 4 lata), może trwać do 3 lat. 
- Może być teraz dzielony na pięć części (dotychczas cztery).
Jeśli macie Państwo jakiekolwiek pytania czy wątpliwości związane z 

poruszonym zagadnieniem - zapraszamy do kontaktu z naszym Biurem w 
Olecku lub jednym z terenowych Punktów w gminach powiatu oleckiego . 

Oleckich , Świętajnie i Wieliczkach Nasze usługi są    b e z p ł a t n e. 
Biuro Poradnictwa Obywatelskiego i Prawnego w Olecku ul. Wojska 

Polskiego 13,tel.  87 610 2201 www.akademia.olecko.pl., Terenowe Punk-
ty Porad Prawnych i Obywatelskich w: Kowalach Oleckich , Świętajnie  i  
Wieliczkach w siedzibach Urzędów Gmin.

Serdecznie z a p r a s z a m y!       
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  Kalendarz imion Cytaty na ten tydzień

Nasz przepis

PRZYS£OWIA

4 września
Agnieszki, Dali, Idy, Irmgardy, Julian-
ny, Laury, Lili, Lilianny, Liliany, Lilii, 
Lindy, Rozalii, Rozyny, Róży
Bartłomieja, Bonifacego, Laurencju-
sza, Przemysława, Rocha, Roścignie-
wa
5 września
Adeli, Deli, Doroty, Justyny, Rozwity, 
Stronisławy, Wiktoryny
Alberta, Bojana, Herkulesa, Justyna, 
Laurencjusza, Racisłąwa, Racława, 
Stanisława, Teodora, Wawrzyńca, 
Wiktora, Wiktoryna
6 września (Dzień Energetyka)
Albiny, Beaty, Betiny, Eugenii, Lidy, 
Rozalindy
Albina, Aleksego, Bertranda, Bole-
mira, Eugeniusza, Fausta, Lindy, Ma-
gnusa, Michała, Petroniusza, Saturni-
na, Uniwieta, Zachariasza, Zacheusza
7 września
Begonii, Domasławy, Domisławy, 
Melanii, Meli, Reginy, Reny, Ryszar-
dy

Domana, Domasława, Marka, Melchiora, 
Rafała, Ryszarda, Stefana
8 września (Narodzenie NMP / MB 
Siewnej) (Światowy Dzień Pierwszej 
Pomocy) (Międzynarodowy Dzień 
Walki z Analfabetyzmem)
Adrianny, Klementyny, Marianny, Marii, 
Natalii, Radosławy, Serafiny
Adriana, Bratumiła,  Czcibora, Eusta-
chego, Hadriana, Klaudiusza, Klemensa, 
Nestora, Radosława, Serafina, Teofila
9 września
Aldony, Anieli, Augusty, Augustyny, 
Bolemiry, Marii, Radochny, Radosławy, 
Ścibory
Augustyna, Aurelego, Aureliusza, Bole-
mira, Daniela, Dionizego, Jacka, Jakuba, 
Ozariana, Piotra, Sergiusza, Sobiesada, 
Ścibora
10 września
Aldony, Eligii, Irminy, Irmy, Julii, Łucji, 
Pulcherii
Daniela, Eligiusza, Łukasza, Mikołaja, 
Mścibora, Mścisława, Sebastiana

... o tym, kim jesteśmy decydują 
„produkty” naszej działalności.

... gdy przychodzi do samodefini-
cji, określamy się przede wszystkim 
przez to, co robimy: próbujemy ozna-
czyć nasze pozycje w odniesieniu do 
innych ludzi poprzez rodzaj wykony-
wanej pracy... poprzez nasz stan ma-
jątkowy.

Taka postawa to pułapka: grozi 
uzależnieniem od pracy i zachłanno-
ścią.

Alan Loy McGinnis, 
Sztuka pewności siebie

Kto nie ma słomy i siana płacze od 
wieczora do rana.

Gdy wrzos z dołu kwitnie, zima 
wcześnie przytnie.

Jak stare woły ryczą, tak się też mło-
de od nich uczą.

Święta Regina (7 września) gałęzie 
ucina.

Gdy na Siewną (8 września) jest błę-
kitnie, wtedy pięknie wrzos zakwitnie.

W Narodzenie Panny (8 września), 
sieje zboże rolnik staranny.

Kiedy się obrodzi ma gospodarz i 
złodziej.

O świętym siewie
Siew, podobnie jak zbiory, zawsze były to prace wykony-

wane w gospodarstwie z jak największą starannością. Wyra-
zem tego jest nadanie im w tradycji ludowej wymiaru świę-
tości. Jeszcze kilkadziesiąt lat temu, gdy siewy powszechnie 
wykonywano ręcznie praca ta była połączona zawsze z mo-
dlitwą rolnika. Sam siew był także wykonywany w modlitew-
nym skupieniu, w zachwycie nad cudem powstawania życia. 
Bo przecież to właśnie w cudzie nowego życia najbardziej 
objawia się Wszechmoc Stwórcy. 

Z dawien dawna uświęcono także ziarno do siewu. Gdy 
na wieś wkroczyła mechanizacja i siewniki, powoli święta 
czynność siewu coraz mniej była święta i stalą się czynnością 
powszechniejsza, zwyczajną.

Powszechne zmechanizowanie prac w rolnictwie, uprze-
mysłowienie pewnych czynności, wprowadzenie chemii, 
technicznej terminologii do prac rolniczych (przykładem po-
wszechne używanie słowa produkcja co nieodłącznie stwa-
rza wrażenie, że pole i budynki inwentarskie to hale prze-
mysłowe) jeszcze bardziej wyrugowało modlitwę i świętość. 
Co prawda jeszcze dzisiaj wielu rolników w Polsce nadal 
święci ziarno przed siewem, jeszcze czasami modli się roz-
poczynając siew. Ale coraz większa liczba rolników już o 
tym zapomina i traktuje siew jako jeden z wielu zabiegów 
rolniczych. Jeszcze straszniejszą rzeczą, grożącą wręcz po-
mstą z nieba jest rozpoczynanie siewów, ale także innych 
prac w polu z przekleństwem na ustach.

Zupa węgierkowa
1,5 lita wody, 75 dag śliwek, 200 ml 
dobrej śmietany, 3 goździki, szczypta 
cynamonu, pół łyżeczki mąki ziemnia-
czanej, 3 łyżki cukru

Śliwki myjemy i kroimy ostrym 
nożykiem na pół. Usuwamy pestki i 
siekamy w paski. Gotujemy wodę z 
cukrem, cynamonem i goździkami i 
wrzucamy śliwki na wrzątek. PO kwa-
dransie zaprawiamy zupę śmietaną wy-
mieszaną z mąką ziemniaczaną. Przed 
mieszaniem dodajemy do mąki trzy 
łyżki zimnej wody. 

Podajemy z makaronem albo przy-
rumienionymi na maśle grzankami.

Mięso z rosołu 
po mazursku

Mięso z rosołu, dwie cebule, łyżka ma-
sła, mąka, jajko ugotowane na twardo, 
ocet, nać pietruszki

Cebulę obieramy i szatkujemy 
drobno. Tak przygotowaną zasmaża-
my na złoty kolor na łyżce masła. Gdy 
cebula jest gotowa, dodajemy dwie 
łyżki mąki, rozcieńczamy to rosołem 
i gotujemy. Powstały z gotowania sos 
powinien być gładki, dosyć gęsty ale 
jasny. 

Dodajemy do niego jajko pokrojone w 
plasterki oraz cienko pokrojone wyjęte z 
rosołu mięso. Podduszamy chwilę, odsta-
wiamy. Teraz wlewamy kilka kropli octu, 
posiekana drobno nać pietruszki.

Danie podajemy z przysmażonymi 
ziemniakami.

Morszczuk smażony 
na sposób francuski

60 dag filetów z morszczuka, sól, pół 
szklanki mleka, 6 łyżek tartej bułki, łyżka 
masła, łyżka tartego ostrego sera żółtego, 
olej do smażenia
Filety płuczemy, osuszamy, dzielimy na 
porcje i solimy.

Moczymy je w mleku, obtaczamy w 
tartej bułce i smażymy na rozgrzanym 
oleju z obu stron na jasnozłoty kolor. 
Usmażone porcje układamy w rondlu, 
dodajemy masło a z wierzchu posypu-
jemy tartym żółtym serem. Nakrywamy 
rondel pokrywką i wstawiamy na 10 mi-
nut do nagrzanego wcześniej piekarnika. 
Podajemy z frytkami i surówką z kapusty 
włoskiej z majonezem.

Surówka z marchewki 
i kapusty

10 dag marchewki, 10 dag kapusty.
Sos: 3 łyżki octu jabłkowego, 3 łyżki oli-

wy, szczypta mielonego kminku, odrobina 
miodu, mała posiekana cebulą.

Marchew ścieramy na drobnej tarce. 
Kapustę bardzo drobno szatkujemy.

Całość mieszamy i polewamy sosem 
sporządzonym z octu jabłkowego, oliwy, 
mielonego kminku, odrobiny miodu i 
drobniutko posiekanej cebuli.

Mus twarożkowy
2 opakowania twarożku homogenizowane-
go, 2 jajka, niepełna szklanka cukru pudru, 
kawałek wanilii, otarta skórka z cytryny 
(przedtem wyszorowanej i  sparzonej), sok 
z ½ cytryny, 1 łyżeczka żelatyny, 12,5 dag 
śmietanki 18%, 5 do 10 migdałów

Żelatynę zalewamy 2-3 łyżkami zim-
nej wody, a gdy zmięknie i napęcznieje 
rozpuszczamy ją w jak najmniejszej ilo-
ści wrzątku. Wszystkie składniki prze-
znaczone na mus włożyć do głębokiej 
miski lub dzbanka i dokładnie zmikso-
wać. Musimy otrzymać puszysta masę do 
której na koniec dodajemy żelatyną. 

Migdały kroimy w paseczki, lekko 
rumienimy na suchej patelni.

Mus rozkładamy do szklanych czarek 
i posypujemy migdałami.
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Zapowiedzi najbliższych imprez spor-
towych w Olecku:
1. Młodzieżowe Mistrzostwa Polski Niesłyszących w 
LA 
Termin i miejsce: 07.09.2013r. (sobota), godz. 9.00, Sta-
dion Miejski w Olecku.

2. Zamknięte Mistrzostwa Olecka w tenisie ziemnym
Termin i miejsce: 07-08.09.2013r. (sobota-niedziela), 
godz. 10.00, Korty Miejskie w Olecku.

3. Mecz piłki nożnej B-klasy: ,,Unia” Olecko - ,,Kowa-
lak” Kowale Oleckie 
Termin i miejsce: 07.09.2013r. (sobota), godz. 16.00, 
Stadion MOSiR ze sztuczną murawą.

4. Mecz piłki nożnej trampkarzy: ,,Czarni” Olecko - 
,,Mamry” Giżycko
Termin i miejsce: 15.09.2013r. (niedziela), godz. 11.00, 
Stadion MOSiR ze sztuczną murawą.

5. Mecz piłki nożnej juniorów młodszych: ,,Czarni” 
Olecko - ,,Vęgoria” Węgorzewo
Termin i miejsce: 15.09.2013r. (niedziela), godz. 12.30, 
Stadion MOSiR ze sztuczną murawą.

6. Mecz piłki nożnej V Ligi: ,,Czarni” Olecko - ,,Łyna” 
Sępopol
Termin i miejsce: 15.09.2013r. (niedziela), godz. 16.00, 
Stadion Miejski w Olecku.

Hala LEGA 
gościła kadrę narodową 

W drugiej połowie lipca obiekty sportowe MOSiR-u a w 
szczególności Hala LEGA gościła adeptki i adeptów badmin-
tona z juniorskiej kadry narodowej. Kierownikiem obozu był 
Dariusz Zięba, z którym przeprowadziliśmy wywiad.

Potęga koncentracji
Rozmawiamy z Dariuszem Ziębą, sześciokrotnym mi-

strzem Polski, srebrnym medalistą w drużynowych Mistrzo-
stwach Europy 2010 oraz trenerem badmintona.

- Treningi rozpocząłem, gdy miałem 11 lat, czyli 30 lat 
temu. 20 lat temu musiałem zostać swoim własnym trene-
rem, gdyż w klubie „Polonez” Warszawa było trzech zawod-
ników, a żadnego trenera. 15 lat temu rozpocząłem pracę z 
młodzieżą. Zawsze była we mnie ogromna chęć gry, walki 
o każdy punkt. To mi pozwoliło osiągnąć to, co osiągnęłam.

Jakie są najważniejsze cechy pozwalające osiągnąć suk-
ces w tym sporcie?

- Jest ich bardzo wiele. Na pewno ogólne uzdolnienie za-
wodnika, bo jest to sport niezwykle indywidualny. Liczą się 
szybkość, zwinność, wytrzymałość. Ogromną rolę gra rów-
nież mocna psychika, w szczególności zdolność do utrzyma-
nia koncentracji. Niżsi zawodnicy posiadają większą zwin-
ność, ale w Chinach gra też paru zawodników posiadających 
ponad metr dziewięćdziesiąt wzrostu, a może nawet i dwa 
metry. Wykorzystują oni inne atuty. W tym sporcie od wie-
lu lat rządzi właśnie Azja. Próbowali się im przeciwstawić 
Anglicy, później Duńczycy, ale niewiele z tego wyszło. Dziś 
trzymam kciuki za nasza parę mikstową, która ma podobne 
aspiracje.

Jaka jest ich recepta na sukces?
Ważne są predyspozycje psychiczne Azjatów. Wewnętrz-

ny spokój i opanowanie, koncentracja. Ogromną rolę odry-
wają również pieniądze inwestowane w ten sport. W Chi-
nach, Indonezji, Malezji badminton jest często uważany za 
sport narodowy, drugi pod względem popularności i ważno-
ści. Budżet koreańskiej reprezentacji narodowej to 15 milio-
nów dolarów, chińskiej pewnie jeszcze więcej. My mamy 
skromne 0,7 miliona.

Z kim Pan przyjechał do Olecka?
Można by powiedzieć, że to obóz łączony – siedemna-

ście osób i dwóch trenerów pracujących w ramach rożnych 
programów finansowania. Innymi słowy jest „zbieranina”, w 
której większość stanowi kadra narodowa juniorów. W Olec-
ku bardzo się nam podoba, świetne warunki, duża, nowocze-
sna hala. Wszystko jest na miejscu. Hotel, basen, odnowa. 
Sprzyjała nam pogoda, więc wszyscy są bardzo zadowoleni. 
Raz z chłopakami pobiegliśmy wokół jeziora. Świetna spra-
wa. Sądzę, że będziemy przyjeżdżali tu częściej.

Czy wśród tej siedemnastki widzi Pan przyszłego mistrza 
lub mistrzynię?

Przed moimi podopiecznymi jeszcze wiele treningów. 
Stać ich na to. Zapowiadają się bardzo dobrze, ale muszą 
sobie sami odpowiedzieć, czy przez najbliższe trzy, czte-
ry lata będę naprawdę ciężko pracować i dawać z siebie 
wszystko.

Wśród Pana podopiecznych pojawią się szepty o Igrzy-
skach w Rio. To forma motywacji, żart czy może prawdzi-
wa szansa, a nawet cel?

W sporcie wszystko jest możliwe, ale powołań do Rio 
upatruję raczej w ich starszych kolegach, którzy są już se-
niorami. Dzisiaj trenująca w Olecku grupa po swoją szansę 
będzie mogła sięgnąć, ale raczej na kolejnych igrzyskach. 
Większą szansę daję na to chłopakom, którzy lepiej znoszą 
trudy treningu. To wbrew pozorom bardzo wymagający na-
wet ciężki sport. Potrzeba 10 lat treningów co najmniej po 
5-6 razy w tygodniu. Rozpoczyna się od treningu techniki i 
koncentracji. Później dochodzą kolejne elementy. To setki 
kilometrów do przebiegnięcia i tysiące, tysiące odbić lotki.

A ile takich lotek przywieźliście do Olecka?
600 nowych i trochę używanych. Zostało nam około 

200. Ponad 2/3 nie wytrzymało trudów treningu.
Dziękujemy za wywiad i życzymy sukcesów...
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IX Turniej siatkówki plażowej 
z cyklu Grand Prix Olecka 2013

1 września na boisku MOSiR odbył się IX Turniej siatkówki 
plażowej z cyklu Grand Prix Olecka 2013. Sędzią głównym 
był Robert Karniej.

WYNIKI:
A. Opanowski / A. Bogdan - T. Topór / B. Hodana  
 2:0
H. Paszkowski / P. Szlaszyński - P. Sajnaga / Marek Boraw-
ski 2:0
P. Sajnaga / Marek Borawski -  T. Topór/ B. Hodana  
 2:0
A. Opanowski / A. Bogdan - P. Sajnaga / Marek Borawski 
 2:1
A. Opanowski/ A. Bogdan - H. Paszkowski/ P. Szlaszyń-
ski 
 2:0
H. Paszkowski/ P. Szlaszyński -  T. Topór/ B. Hodana  
 2:0

KLASYFIKACJA  KOŃCOWA:

1. A. Opanowski / A. Bogdan (Olecko)
2. H. Paszkowski / P. Szlaszyński (Gołdap)
3. P. Sajnaga / Marek Borawski (Ełk)
4. T. Topór / B. Hodana (Zatyki)
Wszystkie pary otrzymały pamiątkowe dyplomy, a zwycięz-
cy zostali nagrodzeni statuetkami i koszulkami okoliczno-
ściowymi. 
W zawodach uczestniczyło 8 zawodników.

VIII Grand Prix Olecka
25 sierpnia na boisku MOSiR odbył się VIII Turniej siat-
kówki plażowej z cyklu Grand Prix Olecka 2013. Sędzią 
głównym był Paweł Karniej.
Do zawodów zgłosiły się tylko dwie pary, które rozegrały 
mecz bezpośredni pomiędzy sobą.
K. Wierzbiński / K. Siemaszko - T. Topór / B. Hodana 

2:0 (21:17, 21:19)
Obydwie pary otrzymały pamiątkowe dyplomy, a zwycięz-
cy zostali nagrodzeni statuetkami i koszulkami okoliczno-
ściowymi.

Klasyfikacja punktowa Grand Prix Olecka 2013:

1. Hubert Paszkowski / Przemek Szlaszyński (Gołdap) 
 63 pkt
2. Tomasz Topór/ Bartosz Hodana  (Zatyki)   
 44 pkt
3. Arkadiusz Bogdan / Artur Opanowski (Olecko)  
 30 pkt

Po zakończonym turnieju dokonano podsumowania cyklu 
Grand Prix Olecka w siatkówce plażowej. 
Pierwsze trzy pary, które zgromadziły najwięcej punktów 
otrzymały puchary i nagrody rzeczowe ufundowane przez 
MOSiR Olecko. 
Puchary i nagrody wręczał
osobiście Dyrektor MOSiR w Olecku, Andrzej Kamiński.

Organizator imprez sportowych w Olecku, 
Dariusz Karniej
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Biuro Rzeczy Znalezionych

W pewnym mieście, którego nazwy wymienić nie mogę, 
tuż przy dworcu kolejowym otwarto Biuro Rzeczy Znalezio-
nych. Wszyscy w mieście – i duzi i mali nazywali to miejsce 
„Znajdek”. Nietrudno zgadnąć, że półki „Znajdka” szybko 
zaczęły się zapełniać. Bo gdzie, ale na dworcu ludzie najbar-
dziej się spieszą, a w pośpiechu tracą nie tylko głowę, ale i 
różne rzeczy.

Ot, choćby wczoraj trafił tu kolejny szalik, chyba trzy-
dziesty siódmy. Pracownik nawet się tym faktem nie zdziwił 
i odłożył szalik na właściwą półkę.

- Ooo, następny do kolekcji – mruczał pod nosem – Już 
tu pewnie zostaniesz.

Zdziwił się jednak bardzo, bo już następnego dnia zgłosił 
się po niego roztargniony student.

Pracownik pokiwał głową ze zrozumieniem, bo wysłu-
chał już niejednej takiej historii. I wiecznie było to samo: 
brak czasu, pośpiech.

Tylko rzeczom w Biurze Rzeczy Znalezionych nigdzie 
się nie spieszyło. Przeciwnie – one narzekały na nadmiar cza-
su, co jest nietypowym zajęciem w dwudziestym pierwszym 
wieku. Wciąż tylko czekały i czekały na swoich właścicieli, 
ale oni nie zjawiali się.

Kiedy tylko ktoś wchodził do Biura Rzeczy Znalezio-
nych, wszystkie przedmioty zalegające półki, nagle ożywiały 
się. Pracownik Biura znał dokładnie ten szmer i wiedział, co 
on oznacza –  każdy z nich nadzieję, że to właśnie jego szczę-
śliwy dzień.

- Czekam i czekam – zaczęła smutno rękawiczka - ale 
się chyba nie doczekam. Już mnie nikt nie szuka, a byłyśmy 
ulubioną parą rękawiczek Małgosi. Kiedy została jedna, to 
na pewno wyrzucono tę drugą i nikt po mnie nie przyjdzie  
– i posmutniała jeszcze bardziej – A mama ciągle przeko-
nywała Małgosię, żeby zawiesić rękawiczki na sznureczku, 
ale Małgosia nie chciała, bo twierdziła, że niemodne, a teraz 
pewnie płacze. A może nie płacze??

- Na pewno płacze – pocieszały ją inne rzeczy z półek.
- Leżą tutaj łyżwy, rowery, buty narciarskie (a swoją 

drogą to jak można gubić czy zostawić takie ciężkie buty?), 
zastawy stołowe jeszcze nierozpakowane, nawet jedna praca 

naukowa, więc cóż znaczy taka różowa rękawiczka?
- A pamiętasz jak zeszłego lata wpadł tu niechcący taki 

rudy chłopiec i zauważył swoją deskorolkę? – odezwała się 
pompka do roweru.

- Och, jak ona wrzasnęła na jego widok i cała się trzęsła 
ze szczęścia, aż się sama wzruszyłam – opowiadała brązo-
wa torebka.

- A potem oboje rzucili się sobie w objęcia… aż miło 
było popatrzeć – wzdychały okulary, które ktoś przyniósł 
tu z dworcowego baru. – Też bym tak chciała, ale kto bę-
dzie szukał dmuchanego materaca…? 

- Albo ten chłopiec, który przyszedł z tatą i szukali żół-
wia, co im uciekł? – wszystkie przedmioty zaszeleściły na 
znak, że pamiętają. 

- Na miejscu żółwia – wtrąciło się zapasowe koło od 
samochodu – to bym się obraził na nich i nie wrócił… z 
nimi, skoro się tak nim zajmowali.

- Żółw to nie koń, nie widać go w trawie – próbowała 
go bronić szufla, która leżała tu od roku.

- Ale też nie biega tak szybko jak koń. Musieli jego brak 
zauważyć chyba po dwóch dniach. Nie chciałbym mieć ta-
kiego właściciela – zakończyła walizka.

Zawziętą dyskusję przerwał powolny zgrzyt. W 
drzwiach stanęła staruszka. Twarz miała zoraną zmarszcz-
kami, ręce trzęsły się, ale kiedy się uśmiechnęła, zrobiło się 
cieplej wokoło.

- Przepraszam, że niepokoję – zaczęła cicho – ale pół 
wieku temu zgubiłam swoją pierwszą miłość. Szukam jej 
od dawna, może trafiła do pana?

Na półkach zapadła cisza, jakiej do tej pory nie było. 
Tylko parasol z drewnianą rączką zaśmiał się ironicznie, 
ale pracownik Biura Rzeczy Znalezionych skarcił go wzro-
kiem.

- Przykro mi, droga Pani, ale nikt jeszcze do tej pory 
jej nie zwrócił. Proszę zostawić nam swój numer telefonu, 
skontaktujemy się.

- Zaopiekujcie się nią dobrze. Szukam jej od dawna, ale 
bezskutecznie.

Staruszka podyktowała numer i delikatnie zamknęła za 
sobą drzwi, a w Biurze Rzeczy Znalezionych „Znajdek” 
w pewnym mieście, którego nazwy wymienić nie mogę, 
jeszcze długo panowała przejmująca cisza.

Marusia


