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

SKUP STARYCH I ROZBITYCH POJAZDÓW
kasacja pojazdów (ciężarowe, osobowe), zaświadczenia, skup złomu 
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masaż, rehabilitacja, 
tel. 605-869-755 K97904

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

ul. Targowa 4, tel. 87-520-41-89 K97903

www.mezomorf.pl
SIŁOWNIA  TRENER PERSONALNY ODŻYWKI

OLECKO, UL. TARGOWA 10
V24403

Nowy cykl: Olecko 
- historia I wojny światowej, 

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

opracowanie Józef Kunicki

Opiekuj się tymi, których kochasz.
H. Jackson Brown, Jr.

Dożynki
fotoreportaż Józefa Kunickiego, s. 10-11

Mistrzostwa Olecka 
w Tenisie Ziemnym, s. 19
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GRÜNLAND
Centrum Roślin Ozdobnych

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

Archiwum „Tygodnika oleckiego” znajdziesz

Redakcja 
„Tygodnika Oleckiego”, ul. Zielona 37

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

kontakt telefoniczny: 601-152-454

Miejsko-Powiatowa Bibliote-
ka Publiczna w Olecku 
informuje, że w dniach od 10 września do 30 września  
2014 roku Wypożyczalnia dla Dorosłych i Czytelnia dla 
Dorosłych będą nieczynne z powodu spisu materiałów bi-
bliotecznych (skontrum).

Klub „Gazety Polskiej” w Olecku 
zaprasza wszystkich mieszkańcówe pow. oleckiego na 

obchody 75. rocznicy agresji sowieckiej na Polskę w dn. 21 
września br. (niedziela) w kościele pw. Podwyższenia Krzyża 
św. w Olecku przy ul. Zamkowej, gdzie o godz. 8-ej odbędzie 
się msza św intencji Ojczyzny. 

Po jej zakończeniu szef klubu „GP” zaprasza na wykład 
dr. historii Marka Góryńskiego na temat agresji sowieckiej na 
Polskę w dniu 17 września 1939 roku.

Spotkanie odbędzie się w Domu Parafialnym przy ul. 
Zamkowej. Wstęp wolny.

(jod)

Posiedzenie Komisji Planowa-
nia, Budżetu i Gospodarki RM

W dniu 18 września 2014 r. (czwartek) o godzinie 14.30 
w pokoju Nr 13  Urzędu Miejskiego w Olecku odbędzie 
się posiedzenie Komisji Planowania, Budżetu i Gospodarki 
Rady Miejskiej w Olecku.

Porządek posiedzenia:
1. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia ko-

misji.
2. Zaopiniowanie projektów uchwał na sesję Rady 

Miejskiej.
3. Sprawy wniesione.
4. Wolne wnioski.

Przewodniczący Komisji

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

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

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

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

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

c. informacje o konferencjach, szkoleniach itp., 
d. artykuły o ważnych problemach społecznych, 
e. aktualności prawne. 
Prosimy o pomoc w dotarciu z informacją o serwisie 

do osób z Państwa otoczenia, które potrzebują wsparcia w 
rozwiązywaniu codziennych problemów życiowych. Po-
magamy w sprawach mieszkaniowych, rodzinnych, zadłu-
żeń, zatrudnienia, emerytur, prawa spadkowego, pomocy 
społecznej. Pomagamy bezpłatnie i anonimowo. Wystar-
czy wysłać pytanie przez formularz dostępny na stronie 
obywatelskieinfo.ngo.pl, a zespół doradców z Biur Porad 
Obywatelskich odpowie w ciągu 14 dni. 

Prosimy Państwa również o umieszczanie w miarę 
możliwości materiałów informacyjno-promocyjnych do-
tyczących serwisu obywatelskieinfo.ngo.pl na Państwa 
stronach internetowych: wiadomości o powstaniu serwisu i 
możliwości uzyskania darmowej porady on-line i/lub załą-
czonych do maila materiałów (załączniki). 

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

Sprzęt za sprzęt
Fundacja „Zaraz Wracam” we współpracy z portalem inter-

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

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

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

sprzęt” na www.zarazwracam.pl i wzięcia w niej udziału.
Anna Turowska
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OLECKI TERMINARZ
WYSTAWY STAŁE

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

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

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

ROK MG

Zapraszamy od 600 do 2100

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

NAJTANIEJ W MIEŚCIE

ON .............................5.39 zł
Pb 95 ........................5.39 zł
PB 98 ........................5,49 zł
LPG ...........................2,38 zł
Olej opałowy ..............3,70 zł (powyżej 1000 litrów)
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sponsorujemy „Czarnych”, 
bilet 5 gr taniej na litrze

www.paliwa-kozlowski.pl

AUTOMYJNIA

17 września (środa)
apteka dyżurna Kolejowa 15
wydanie „Tygodnika Oleckiego”
10.00 - Mistrzostwa Powiatu Oleckiego - Piłka Nożna 
dziewcząt i chłopców szkół gimnazjalnych, boisko z mura-
wą sztuczną
18 września (czwartek)
apteka dyżurna plac Wolności 7B
10.00 - Jesienne Mistrzostwa Zrzeszenia LZS w LA (gimna-
zja), stadion miejski
14.30 - posiedzenie Komisji Planowania, Budżetu i Gospo-
darki Rady Miejskiej, biuro Rady
19 września (piątek)
apteka dyżurna 11 Listopada 9
17.00 - Na zawsze twoja, film, kino Mazur
19.00 - Dawca pamięci, film, kino Mazur
20 września (sobota)
apteka dyżurna Gołdapska 1
10.00 - Ogólnopolski Miting Niesłyszących w LA, stadion 
miejski
16.00 - Mecz V ligi piłki nożnej „Czarni” Olecko - „Mazur” 
Pisz, stadion miejski
21 września (niedziela)
apteka dyżurna plac Wolności 25
8.00 - msza św. w intencji Ojczyzny, kościół p.w. Podwyż-
szenia Krzyża św. ulica Zamkowa
11.00 - wykład dr. historii Marka Góryńskiego na temat 
agresji sowieckiej na Polskę w dniu 17 września 1939 roku, 
dom parafialny, ul. Zamkowa
16.00 - Mecz A-klasy „Unia” Olecko - MKS Ruciane-Nida, 
boisko ze sztuczna murawą
Dożynki Gminne w Świętajnie
17.00 - Na zawsze twoja, film, kino Mazur
19.00 - Dawca pamięci, film, kino Mazur
22 września (poniedziałek)
apteka dyżurna Zielona 35
23 września (wtorek)
apteka dyżurna Składowa 6
10.00 - Jesienne Mistrzostwa Zrzeszenia LZS w LA (Szkoły 
podstawowe), stadion miejski
24 września (środa)
apteka dyżurna Zielona 37
wydanie „Tygodnika Oleckiego”
10.00 - Szkolna liga LA (gimnazja), stadion miejski
25 września (czwartek)
apteka dyżurna Kolejowa 15
10.00 -  przetarg na sprzedaż działki i budynków gospo-
darczych zorganizowany przez Spółdzielnię Mieszkaniową 
„Lesk” (TO 36, s. 3)
26 września (piątek)
apteka dyżurna plac Wolności 7B
10.00 - Jesienne Mistrzostwa Zrzeszenia LZS w LA (Szkoły 
ponadgimnazjalne), stadion miejski
17.00 - Zanim zasnę, film, kino Mazur
19.00 - Sin City: Damulka warta grzechu, film, kino Mazur
27 września (sobota)
apteka dyżurna 11 Listopada 9
10.00 - XXIII Oleckie Biegi dla dzieci, młodzieży i doro-
słych, stadion miejski
10.00 - Amatorski Puchar Mazur MMA K1 ADCC, hala 
Lega
17.00 - Zanim zasnę, film, kino Mazur
19.00 - Sin City: Damulka warta grzechu, film, kino Mazur

na stronie internetowej www.olecko.info (w pliku *.pdf)
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WILNO - 1 dzień
WYCIECZKA
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O G Ł O S Z E N I E
 Spółdzielnia Mieszkaniowa „Lesk” w  Olecku ogłasza 

przetarg nieograniczony na sprzedaż budynków gospodar-
czych  o powierzchni użytkowej 19,14 m oraz działkę pod 
budynkiem o powierzchni 30 m oraz budynek gospodarczy 
o pow. Użytkowej 18,09 m, działka pod budynkiem o po-
wierzchni 32m.

Cena wywoławcza zgodnie z operatem szacunkowym z 
2012r. wynosi 4.800 zł + koszt wypisu i wyrysu geodezyjnego 
150 zł, łącznie koszt ceny wywoławczej wynosi 4.950 zł za 
budynek.

Przetarg ustny odbędzie się w dniu 25.09.2014r o godzi-
nie 10-tej w biurze Spółdzielni, osiedle Lesk 19/2, 19-400 
Olecko.

Budynki gospodarcze można obejrzeć i zapoznać się z 
operatem szacunkowym w dni robocze w godzinach 7-15-ta  
po zgłoszeniu się do biura Spółdzielni.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wa-
dium w wysokości 500 zł do kasy  lub na konto Spółdzielni 
przed rozpoczęciem przetargu.

Nabywcą będzie ten oferent, który zaproponuje najwyż-
szą cenę.

Nabywca, który wygra przetarg, przed podpisaniem aktu 
notarialnego dokona wpłaty całej należności na konto lub do 
kasy Spółdzielni.

Koszt przygotowania opisów notarialnych, wpisu do księ-
gi wieczystej i innych ponosi kupujący.

W przypadku rezygnacji i nie wpłacenia wylicytowanej 
kwoty do kasy lub akonto Spółdzielni w ciągu 7 dni, wadium 
przepada.

Prezes Zarządu SM Lesk w Olecku
Stanisław Jurewicz
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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:
• Grzegorz Bieńkowski

• Ryszard  Dyma
• Anna Kocińska

• Michał Lechan (Janówka)
• Michał Rońca

• Maria Zamojska
Upominki ufundowali:

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

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

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

WYPOŻYCZALNIA DLA DOROSŁYCH MIEJSKO-POWIATOWEJ BI-
BLIOTEKI PUBLICZNEJ W OLECKU (UL. KOPERNIKA 6), WYCHO-
DZĄC NAPRZECIW POTRZEBOM OSÓB STARSZYCH, CHORYCH 
I NIEPEŁNOSPRAWNYCH, ZAMIESZKAŁYCH NA TERENIE MIASTA 
OLECKO, PROPONUJE ODNOWĘ USŁUGI, POLEGAJĄCEJ NA DO-
STARCZANIU KSIĄŻEK DO DOMU.
Dostarczaniem zbiorów będą zajmować się bibliotekarze. 
Osoby zainteresowane prosimy o kontakt telefoniczny pod nr 
(87) 731 40 04

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

ku, która odbędzie się w dniu 24 września 2014 r. (środa) o 
godzinie 11.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w 
Olecku.

Porządek sesji:
1. Otwarcie sesji i ustalenie porządku obrad.
2. Informacja Burmistrza o działalności w okresie mię-

dzysesyjnym.
3. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o dzia-

łaniach podejmowanych w okresie od ostatniej sesji.
4. Podsumowanie sezonu letniego – referat Komisji 

Oświaty, Kultury, Promocji Gminy, Sportu i Rekreacji Rady 
Miejskiej w Olecku oraz Komisji Polityki Prorodzinnej, 
Ochrony Zdrowia i Bezpieczeństwa Rady Miejskiej w Olec-
ku.

5. Interpelacje oraz odpowiedzi na interpelacje radnych.
6. Wnioski i oświadczenia radnych.
7. Uwagi i wnioski Sołtysów, Przewodniczących Rad i 

Zarządów Osiedli oraz radnych Oleckiej Rady Młodzieżowej 
dotyczące projektów uchwał. 

8. Podjęcie uchwał w sprawach:
a) utworzenia odrębnych obwodów głosowania w zakła-

dzie opieki zdrowotnej oraz domu pomocy społecznej,
b) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w 
Olecku przy ul. Zielonej,

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

d) zaliczenia do kategorii dróg gminnych,
e) partnerskiego przystąpienia Gminy Olecko z Powiatem 

Oleckim do realizacji w 2015 r. inwestycji w ramach Naro-
dowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II 
Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój,

f) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 
Olecko na lata 2014-2022,

g) zmiany budżetu gminy na 2014 rok.
9. Zgłaszanie wniosków do budżetu gminy na 2015 rok 

przez przedstawicieli klubów radnych oraz radnych niezrze-
szonych w klubach.

10. Prezentacja projektu „Kto tu rządzi” uczniów z Ze-
społu Szkół w Olecku.

11. „Głos wolny, wolność ubezpieczający”.
12. Zamknięcie obrad sesji.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Karol Sobczak

W nagłym wypadku … ICE
W sytuacji wypadku bądź innego zagrożenia nasi bliscy 

często nie wiedzą, co się wydarzyło. A ratownicy medycz-
ni, policjanci, strażacy czy inne osoby, które interweniują 
na miejscu wypadku, napotykają na trudności w momen-
cie, w którym zmuszeni są skontaktować się z bliskimi 
poszkodowanych.

Dlatego też służby zaproponowały, abyśmy w specjal-
ny sposób oznakowali w swojej komórce numer służący 
w nagłych wypadkach do kontaktu z bliskimi osoby po-
szkodowanej. Często właśnie telefon komórkowy jest je-
dynym przedmiotem, który można przy takiej osobie zna-
leźć. Odpowiednio szybki kontakt pozwoli na uzyskanie 
kluczowych informacji w ratowaniu zdrowia i życia osoby 
poszkodowanej, np. grupa krwi, przyjmowane leki, prze-
wlekle choroby, alergie, itp. 

Ratownicy zaproponowali, aby każdy w swoim tele-
fonie umieścił na liście kontaktów osobę, z którą należy 
się skontaktować w nagłych wypadkach. Numer takiej 
osoby należy zapisać pod międzynarodowym skrótem ICE 
– In Case of Emergency, oznacza „w nagłym wypadku”. 
Można wpisać więcej niż jedną osobę do takiego kontaktu 
poprzez dodanie odpowiedniego oznaczenia: ICE1, ICE2, 
itd.

Dobrym sposobem na zapisanie tak ważnej informacji 
jest także karta ICE. Pomysł kart powstał z inicjatywy wło-
skich ratowników, którzy zauważyli lukę informacyjną w 
kontakcie z bliskimi poszkodowanych. Karta ICE zawiera 
imię i nazwisko właściciela oraz numery telefonów do 3 
osób, które należy powiadomić w razie wypadku. Osoby 
podane do kontaktu powinny umieć udzielić informacji 
o stanie zdrowia właściciela karty. Karty są dostępne w 
oddziałach PCK w całym kraju. Każdy z nas może samo-
dzielnie wypełnić swoją kartę ICE. Koszt karty to 4,- zł. 

Skrót ICE jest znany przez ratowników na całym świe-
cie. A zatem wpiszmy do swoich telefonów kontakt ozna-
czony symbolem ICE. Ułatwi to pracę wszystkim służbom 
ratowniczym, a nam może ocalić zdrowie, a nawet życie.

 opracowała: Anna Turowska, www.powiat.olecko.pl 

Olecki  Rynek
Na oleckim Rynku jest płyta poświęcona prezydentowi Le-
chowi Kaczyńskiemu, który odwiedził okazyjnie miasto. 
Do tej pory nie ma płyty poświęconej prezydentowi/elekto-
wi Bronisławowi Komorowskiemu, który na zaproszenie 
władz miejskich przybył do Olecka specjalnie, by otworzyć 
hucznie obchodzone uroczystości 450-lecia nadania praw 
miejskich.
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Jest takie powiedzenie: „Psy szcze-
kają, karawana idzie dalej”.

I karawana poszłaby sobie, ale cza-
sami trzeba się odwrócić i w kierunku 
najbardziej ujadających zwierząt po 
prostu splunąć.

Ostatnio miałem, jak Państwo wie-
cie, urlop. Miałem też więcej czasu, by 
pohulać po internecie. Wszedłem więc 
na stronę, gdzie prowadzi swoją „ga-
zetkę ścienną” niejaki „olbrick”. Dla-

czego „gazetkę ścienną”? Ano, dlatego, że jego złote myśli 
mają byle jakie znaczenie dla oleckiej społeczności.  Można 
je traktować, jako kuriozum regionalne albo ciekawostkę zoo-
logiczną. 

Ów olbrick często krytykuje pisane przeze mnie felietony 
nazywając mnie: redaktorkiem, ciemnym, typowym rusofo-
bem, idiotą albo jeszcze gorzej.

Zastanawiałem się długo, czy pisać ten felieton, a potem 
też kilkakrotnie przymierzałem się do jego wydrukowania. Bo 
drukując ten tekst robię „olbrickowi” reklamę… Ale przecież 
i on mi ją robi, więc… Co tam? Będę szlachetny, też zrobię 
frustratowi reklamę. Przy okazji pośmiejecie się Państwo ra-
zem ze mną.

Zresztą, czym więcej ludzi przeczyta te teksty, to zrozumie 
dlaczego uważam go za frustrata.

Czytając je wspólnie z przyjaciółmi mieliśmy nieraz, nie 
dwa ubaw po pachy. Nie jestem bowiem człowiekiem ani po-
chmurnym ani obraźliwym. Przyjmuję krytykę z pokorą i zro-
zumieniem… i zawsze staram się poprawić. Jeśli zaś chodzi 
o „olbricka” to stwierdzenia tego, chyba pana, bo to z płcią 
nigdy nie wiadomo, tym bardziej, jeśli wypisuje się bzdury w 
aurze rzekomego statusu anomowości… teksty i stwierdzenia 
raczej bawią niż czegoś uczą. No, może bezinteresownej za-
wiści… albo interesownej. Bóg tylko raczy to wiedzieć.

I, Proszę Państwa, dalej czytalibyśmy te próby pisarskie, 
gdyby ów olbrick nie zaczął pisać o wojnie na Ukrainie, o mi-
łości do Putina, i że Putin to wielki demokrata. Że Rosja jest 

potęgą ekonomiczną i wiele takich bzdur. Że tacy ludzie jak 
ja zniszczyli piękną polsko-rosyjską przyjaźń.

Nie wiem ale chyba się nie mylę: 
Rosja napadła na ościenny kraj. Prowadzi wojnę, w któ-

rej zginęło już ponad dwa tysiące ludzi. Rosyjscy żołnierze 
zestrzelili holenderski samolot pasażerski. Zginęło blisko 
300 niewinnych kobiet, dzieci i mężczyzn.

Mam kilku przyjaciół Rosjan i oni też się wstydzą za to, 
co robi ich rząd… i nie maja na to najmniejszego wpływu. W 
Rosji, bowiem nieważne jest jak wyborcy głosują, ale waż-
ne, kto te głosy liczy. To dla „olbricka” jest demokracja.

Piętnuje też mnie za to, że pisząc o otwarciu bramy 
cmentarza ewangelickiego, tzn. umieszczenia jej na miej-
scu, gdzie być powinna, napisałem w felietonie, że „Azja od 
nas odjeżdża”. Bo Azja powoli odjeżdżała, wraz z uznaniem 
istnienia społeczności ewangelickiej w Olecku, wraz kon-
taktami olecczan obecnych z tymi mieszkającymi tutaj przed 
1945. Nie piszę o oficjalnych spotkaniach, ale o tych indy-
widualnych, takich na przykład jak rodzina niemiecka będą-
cą przejazdem w Olecku, jak niemiecki dziennikarz, który 
wzbogacił moja wiedzę o historie I wojny światowej. Jak 
grupa młodych Niemców zwiedzających miasto. To do nich 
należy przyszłość Polski i Niemiec. To o względy młodych 
powinno się zabiegać. Związek Treuburczyków starzeje się 
(pisząc oględnie) i dobrze, że się władze związku przyjaźnią 
z władzami naszymi, ale w perspektywicznym myśleniu nie 
ma miejsca na dłuższą przyjaźń. Jesteśmy za starzy. Inwe-
stować powinno się w przyjaźń młodych. Kto z władz uczy-
nił krok w tym kierunku? 

W tej dziedzinie olbrick też zabiera głos. Pisze, że po 
moim tekście dotyczącym wycieczki młodych Niemców do 
Olecka zadzwonił do przedstawicielki Stowarzyszenia Treu-
burczyków. Przeczytał jej mój artykuł, na co ta powiedziała, 
że piszę bzdury. Bo żadnej wycieczki do Olecka nie było. 
Podsumował swoje pisanie takim oto zdaniem: „O takim 
fakcie stowarzyszenie by wiedziało, a u Niemców jest po-
rządek…”

I jak to skomentować? Czy nasz burmistrz jest informo-
wany, że młodzież się zrzuciła i pojechała obejrzeć Wilno. 
Opladen, czy jakieś tam inne miasto, w którym żyją tzw. 
ziomkowie, ma co najmniej kilka tysięcy mieszkańców, i ani 
ziomkowie, ani tamtejszy burmistrz nie wie dokąd wybierają 
się młodzi ludzie. Taka inwigilacja możliwa jest w „demo-
kratycznej” wg olbricka Rosji. U nas na szczęście jest euro-
pejska, a nie azjatycka demokracja. 

I jeszcze jeden wniosek z tego pisania: a jednak „ol-
brick” czyta „moje wypociny” jak o tych felietonach pisze. 
To znaczy, że są dla niego ważne. Docierają, wywołując w 
nim agresję. Więc są celne. Nie jest to, co prawda duża sa-
tysfakcja, ale zawsze mile człowieka połechcze popularność 
pisarska, tym bardziej, że z pisania człowiek żyje. A może, 
Proszę Państwa, nawet kupuje moją gazetę? Ale co tam, 
niech nawet pożycza, byleby czytał.

Jeszcze na jedno kuriozum natrafiłem czytając olbricka. 
Zarzucił mi pomyłkę, gdy napisałem, że mieliśmy w 

mieście pedagogów wybitnych: Władysława Żurowskiego i 
Jerzego Wojnowskiego. Naturalnie miałem na myśli, Roma-
na. Ale czy Jerzy nie jest pedagogiem? Też wychował rze-
szę młodych ludzi. Takie myślenie olbricka pokazuje, że ma 
klapki na oczach, nie fakty, a kierunek jest ważny. Chociaż, 
gdy się zastanawiam nad stwierdzeniami, chyba faceta, to 
myślę, że zamiast klapek, jakie zakładano płochliwym ko-
niom, ma dwie duże cegły zrobione z byle jakiego iłu, a nie 
gliny.

Z poważaniem 
B. Marek Borwwski

Ps. Teraz chciałbym napisać o chwaleniu się ponoć po-
siadanym szlachectwem. Ja się szlachectwem nie chwalę, 
jak pisze olbrick, ja po prostu pochodzę z takiej rodziny. Ja 
nie umieściłem herbów swoich na wizytówce, choć mam do 
tego pełne prawo. Część dokumentacji z 1865 roku przeka-
załem Oleckiej Izbie Historycznej. Dokumentacja, którą po-
siada moja rodzina sięga XVI wieku. 
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   ul. Armii Krajowej 30
tel. 87-520-30-78
tel. 87-520-25-33

fax. 87-520-27-46

OFERTY PRACY                         
1. inżynier mechanik
2. sprzedawca
3. brukarz
4. pracownik do spraw reklamy
5. recepcjonista hotelowy
6. fizjoterapeuta
7. technik masażysta
8. kierowca samochodu ciężarowego
9. zastępca kierownika sklepu
10. robotnik budowlany
11. inżynier inżynierii środowiska – instalacje 

sanitarne
12. pomocnik stolarza
13. kierowca samochodu dostawczego
14. pracownik fizyczny
15. pracownik do produkcji pelletu
16. szlifierz metali
17. ślusarz
18. formierz odlewnik
19. kucharz
20. stolarz ze znajomością czytania rysunku 

technicznego
21. majster działu produkcji
22. operator ładowarki
23. mechanik samochodów osobowych
24. operator koparko-ładowarki

V2
46

02

-

Ośrodek 
czynny
codziennie 
w godz. 800-1600

Jerzy Miliszewski

OLECKIE CENTRUM
SZKOLENIA KIEROWCÓW

Olecko, Aleje Lipowe 3
Rozpoczęcie 
kursu

 tel. 87-520-23-36B96205

28
sierpnia

godz. 1600

B
98

10
1

80-latek potrącił 10-latkę i odjechał
Za spowodowanie zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu 

drogowym odpowie mieszkaniec Olecka, który potrącił 
swoim samochodem 10-latkę. Mężczyzna odjechał z miej-
sca zdarzenia bo jak twierdził nikogo na przejściu nie wi-
dział, a dziewczynce nic się nie stało. 

10 września około 14:30 dyżurny oleckiej komendy 
otrzymał zgłoszenie o potrąceniu w Olecku na ul. Kościusz-
ki 10-latki. Policjanci, którzy pojechali na miejsce ustalili, że 
kierujący osobowym volkswagenem potrącił dziewczynkę, 
która przechodziła przez przejście dla pieszych. 

Po zdarzeniu mężczyzna zatrzymał się na kilka sekund 
i odjechał. Wezwana na miejsce załoga karetki pogotowia 
udzieliła pomocy 10-latce. Na szczęście nie odniosła ona po-
ważniejszych obrażeń. 

Funkcjonariusze szybko ustalili dane kierującego volks-
wagenem. Kiedy udali się do miejsca zamieszkania Henryka 
Ż. tłumaczył on, że nie widział nikogo na przejściu, a po zda-
rzeniu odjechał, bo nic dziecku się nie stało. 

Policjanci w związku ze spowodowaniem zagrożenia 
bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz ucieczkę z miejsca 
zdarzenia zatrzymali 80-latkowi prawo jazdy.

Teraz za swoje zachowanie mężczyzna odpowie przed 
sądem. 

rzeczniczka prasowa KPP sierż. szt. Justyna Sznel

20 września 
- XV Diecezjalne Spotkanie 

Środowisk Twórczych
Odwieczne wartości: Dobro, Prawda i Piękno nada-

ją sens naszemu życiu. Stanowią również istotę sztuki. 
Każdy człowiek, nie tylko artysta, ich potrzebuje i szuka 
również w Ewangelii oraz w świecie zaprojektowanym 
przez największego Artystę – Boga. Dobra sztuka jest bli-
ska religii i kontemplacji, pobudza do wiary. Od dwóch 
tysiącleci trwa dialog Kościoła z artystami, w który wpi-
suje się tegoroczne XV Diecezjalne Spotkanie Środowisk 
Twórczych.

PROGRAM
Kościół NMP Królowej Polski – pl. Wolności
11.00 Uroczysta Msza św. w intencji środowisk twór-

czych i dziennikarskich diecezji ełckiej. Przewodniczy i 
głosi homilie J.E. Ks. Bp Romuald Kamiński

Regionalny Ośrodek Kultury w Olecku „Mazury Gar-
bate” – pl. Wolności 22

12.30 Oleckie prezentacje artystyczne:
– Marek Gałązka
– Miejska Orkiestra Dęta
– Sportowy Klub Tańca Towarzyskiego „Promenada”
13.30 Spotkanie z gwiazdą: Magdaleną Zawadzką

Pole namiotowe MOSiR-u – ul. Park 1
15.00 Obiad
16.00 Poetyckie zamyślenia przy ognisku

ORGANIZATORZY
Diecezjalne Duszpasterstwo Środowisk Twórczych
Parafia NMP Królowej Polski w Olecku
Urząd Miejski w Olecku
Regionalny Ośrodek Kultury w Olecku „Mazury Garbate”
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ZESPÓŁ SZKÓŁ SPOŁECZNEGO TOWARZYSTWA OŚWIATOWEGO W OLECKU
- szkoła  podstawowa
- gimnazjum
- liceum ogólnokształcące

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

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

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

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

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

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

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

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

„Smak lipowej włóczęgi” 
– rozstrzygnięcie konkursu 

fotograficznego

W czerwcu Gimnazjum nr 2 im. 
Mikołaja Kopernika rozstrzygnięty 
został Szkolny Konkurs Fotogra-
ficzny pt. „Smak lipowej włóczęgi”. 
Gimnazjaliści zgłosili interesujące 
fotografie prezentujące przyrodnicze 
uroki Rezerwatu Lipowy Jar. Spośród 
zgłoszonych prac, w konkursie wyło-
niono następującą kolejność:

I miejsce – Julia Kozłowska 2d 
Wiosna na dnie lasu, Leśny łubin, Nad 
rozlewiskiem

II miejsce – Aleksandra Kalicka 
2a  Łuk z korzeniami, Re w zieleni

III miejsce -  Żaneta Burba 2d Lu-
strzane odbicie, Król drzew, Na tle nieba

IV miejsce – Marietta Maka-
rewicz 2a Małe, a piękne,  Zielony 
świat, Wspomnień czar 

Składam serdeczne gratulacje lau-
reatom konkursu. 

Wręczenie nagród i dyplomów odbyło się w dniu zakoń-
czenia roku szkolnego.  

Wojciech Jegliński

Dzisiaj publikujemy nagrodzone zdjęcie Julii Kozłowskiej  
„Nad rozlewiskiem”

Ważne zmiany przepisów 
Ruchu Drogowego

Od 31 sierpnia 2014 roku każdy pieszy poruszający się 
po zmierzchu poza obszarem zabudowanym będzie miał 
obowiązek noszenia elementów odblaskowych. Zmiany  
przepisów mają  na celu zwiększenie bezpieczeństwa pie-
szych i zminimalizowanie wypadków z ich udziałem.

Nowelizacja Prawa o Ruchu Drogowym od 31 nakłada 
obowiązek noszenia elementów odblaskowych  wszyst-
kim pieszym bez względu na wiek, którzy poruszają się od 
zmierzchu do świtu poza obszarem zabudowanym, chyba 
że poruszają się po drodze przeznaczonej wyłącznie dla 
pieszych lub po chodniku.

Aby elementy odblaskowe właściwie spełniały swe za-

danie należy umieścić je w miejscach widocznych dla innych 
uczestników ruchu - na wysokości kolan, dłoni, w okolicach 
klatki piersiowej i pleców.

Najprostsze elementy odblaskowe można już kupić za 
symboliczną złotówkę. To chyba niewiele biorąc pod uwagę 
to jak poprawia się nasze bezpieczeństwo. Ich noszenie powo-
duje, że pieszego można 
dostrzec z odległości co 
najmniej 150 metrów w 
różnych warunkach pogo-
dowych.

Za naruszenie obo-
wiązku noszenia odbla-
sków pieszemu grozi kara 
grzywny.
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Dożynki gminne
fotoreportaż Józefa Kunickiego
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Obrońcy Margrabowej w 1914, żołnierze 644 Pułku 
Piechoty im. Hrabiego Dönhöffa z Gołdapi, u dołu 

chorąży pułku w mundurze paradnym
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Autorem opracowania, doboru fotografii oraz wykonania 
niektórych z nich jest Józef Kunicki. Redakcję gazetową 
wykonał Bogusław Marek Borawski. 

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

Działania wojenne 
I wojny światowej 
w okolicach Olecka

03.

Sierociniec dr Ballnus’a na przedmieściach Margrabowej 

Zniszczony przez Rosjan młyn w Sedrankach
Stawało się coraz bardziej jasne, że niemiecka armia nie 

zdoła utrzymać miasta. 
Atmosferę tych dramatycznych wydarzeń ukazuje Bar-

bara W. Tuchman w swej książce “Sierpniowe salwy”:
“O świcie 14 sierpnia część Pierwszej Armii generała 

Rennenkampfa, składająca się z dywizji kawalerii pod do-
wództwem generała Gurko, wspieranej przez dywizję pie-
choty, wyprzedzając główne siły rozpoczęła inwazję na Pru-
sy Wschodnie i zajęła miasteczko Margrabowę; oddalone o 8 
kilometrów od granicy. 

Strzelający podczas przejazdu przez przedmieścia i pusty 
rynek Rosjanie przekonali się, że miasteczko nie jest bronio-
ne, i że wojsko niemieckie wycofało się z niego. 

Sklepy były zamknięte, a mieszkańcy obserwowali żoł-
nierzy ukradkiem z okien. Mimo, że nie było żadnych walk, 
ludność wsi uciekała z pośpiechem przed postępującymi 
szwadronami, tak jakby to było ustalone wcześniej. 

Już pierwszego ranka Rosjanie zaobserwowali słupy czar-
nego dymu wznoszące się wzdłuż linii ich przemarszu, które 
nie pochodziły z podpalonych przez uciekających mieszkań-
ców gospodarstw i domów, lecz z zapalonych stert słomy. 

Był to sygnał wskazujący kierunek posuwania się na-
jeźdźców. Wszędzie znajdowano dowody systematycznych 
przygotowań niemieckich. Na szczytach wzgórz zbudowano 

drewniane wieże obserwacyjne. Chłopców w wieku 12-14 
lat z miejscowych gospodarstw zaopatrzono w rowery, aby 
pełnili funkcje gońców.”

Pomiędzy obrońcami miasta znalazł się 29-letni wtedy 
Fryderyk Leyk, który z sobie właściwą tendencją kryty-
kował postępowanie bezpośredniego dowódcy i przez nie-
go wydane rozkazy. 

W każdym razie o godzinie 13-tej 14 sierpnia Rosjanie 
opanowali centrum miasta. Najpierw sprawdzili, czy rosyj-
scy ranni są pod dobrą opieką. Zajęli pocztę i usunęli flagę 
z dachu oraz zerwali połączenie telefonicznie z Ełkiem. 

Wydali jednak kilka zarządzeń dla ludności cywilnej: 
1. nie należy poruszać się pojedynczo poza miastem na 

rowerze, ani koniu, 
2. zabrania się używania dzwonów w kościołach, 
3. ludność cywilna musi pozbyć się broni palnej. 
Wszelkie odstępstwa od tych zaleceń miały być karane, 

z karą śmierci włącznie.  
Tymczasem do miasta zbliżył się z południa niemiecki 

44 Regiment Piechoty. 
Rosjanie, gdy tylko zobaczyli niemieckich żołnierzy 

wycofali się. Takim sposobem Olecko zostało znowu tym-
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Kwatera oficera rosyjskiego w Suwałkach (1914). 
Wszędzie zgromadzone dobra zrabowane na terenie Prus

Poczta w Margrabowej. Zdjęcie z 1900.  
czasowo uwolnione.

Dowódca 44 Pułku Piechoty porucznik Erich von M.(tylko 
takie dane znajdują się w źródłach) był pierwszym żołnierzem, 
który został odznaczony krzyżem żelaznym i nazwany w pra-
sie oleckiej „księciem Marggrabowej”. 

Dowódca ten od 11 do 17 sierpnia 1914 z 23 żołnierzami 
na rowerach uniemożliwił walkę i wiązał siły 388. nacierają-
cych Rosjanom.

W mieście opowiadano o wydarzeniach w okolicy: że we 
wsi Możne zastrzelona została zastrzelona córka gospodarza, 
która chciała wypuścić bydło z palącej się obory, w Szarej-
kach Rosjanie zatrzymali ks. Horna, ograbili jego mieszka-
nie, chcieli go przesłuchać, ale duchowny nie znał języka ro-
syjskiego, więc go ranili w szyję. 

Duchowny został przetransportowany do szpitala w Gołdapi.
Ksiądz Biernath z chorą matką zdecydował się 17 sierp-

nia opuścić miasto. Dojechali jednak pociągiem tylko do 
Ełku. Odtąd nie odszedł już żaden pociąg na zachód, w stronę 
Korsz. W Ełku zatrzymali się u znajomego księdza. Następne-
go dnia Rosjanie zajęli miasto. 

W tej sytuacji trzeba było powrócić do Olecka. Ksiądz 
Biernath zdołał uzyskać specjalne zaświadczenie zezwolenie 
na powrót. Wydał je w języku rosyjskim wojenny komendant 
Ełku. Drogę powrotną z Ełku do Olecka odbyli w licznej gru-
pie innych podróżnych.

Wprawdzie niemiecki 44 pułk piechoty osłaniający Goł-
dap zdecydowany był również bronić swego stanowiska, lecz 
nie doczekawszy się nieprzyjaciela do końca dnia, wycofał się 
w nocy ku Gumbinen. 

Jego oddziały czołowe 17 sierpnia rozpoznały tylko więk-
sze siły rosyjskie w marszu z Mieruniszek do Kowal Olec-
kich. Zatrzymują Rosjan koło Kowal Oleckich. Była to lewo-
-skrzydłowa kolumna 1 armii, złożona z 30 dywizji piechoty, 
która wieczorem 16 sierpnia stała w obszarze Malisowizny i 
przekroczyła granicę 17 sierpnia między godziną 13 a 14. 

Przed nią w obszarze Mieruniszki wysunięta była rosyjska 
1 dywizja jazdy i 5 brygada strzelców, które w ciągu dnia do-
chodzą do linii Mliniken - Kowale Oleckie. 

Jazda rosyjska, aczkolwiek nie miała przed sobą jazdy 
przeciwnika, po za dwoma szwadronami niemieckich strzel-

Okopane działa średniej niemieckiej artylerii polowej
ców konnych, okazała lękliwość i zupełny brak impetu. 

Było jasne, że Rosjanie chcą zająć linię kolejową. Ewa-
kuowano Kowale Oleckie. Mieszkańcy dołączyli do smutne-
go pochodu ludzi uciekających z terenów przygranicznych. 

Od rana Rosjanie atakowali niemieckie stanowisko arty-
leryjskie, granaty wpadały też do wioski. Ponieważ Rosja-
nie zamierzali otoczyć pozycje niemieckie, słabe oddziały 
obronne musiały wycofać się do Szeszek. Polegli żołnierze 
niemieccy i rosyjscy w walkach zostali pochowani na cmen-
tarzu w Kowalach Oleckich.

17 sierpnia pomimo stacjonujących pod Sedrankami Ro-
sjan, niemiecki oddział rowerowy zbliżył się do Cimoch i 
zastrzelił jednego Rosjanina, drugi uciekł ranny do Raczek. 

Rosjanie nie spodziewali się tak odważnych poczynań, nie 
widzieli też rowerzystów. Ranny opowiadał, że strzelali cywile. 

Wodwecie wioska została ostrzelana i w dużej części 
spalona. Wieczorem Rosjanie zastrzelili w wsi bez przesłu-
chania cztery osoby i wiele innych ranili.

Ponieważ Rosjanie nie czuli się zagrożeni od północy, 
17 sierpnia 1914 koło południa rozpoczęli atak na Olecko od 
strony Sedranek. Niemcy z 5-go oddziału dragonów próbo-
wali zatrzymać  Rosjan, musieli jednak zrezygnować. Mogi-
ły poległych dragonów znajdują się na cmentarzu wojennym 
w Olecku. 
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Andrzej Malinowski

Krzemianka i Krzemieniucha
Dojazd: Olecko - Filipów - Czarnakowizna - Morgi - 
Okrągłe - Krzemianka - Żywa Woda (wyprawa rowero-
wa)

Wieś Krzemianka położona jest w powiecie suwalskim. 
W jej okolicach występuje największa w Polsce anomalia 
magnetyczna. Była ona już znana przed II wojną światową. 
Dokonano wtedy pomiarów geomagnetycznych i grawime-
trycznych. 

W 1962 r. rozpoczęto odwierty. Okazało się, że w ziemi 
na głębokości od 850 do 2350 m zalegają rudy żelaza, tytanu 
i wanadu. 

W 1979 r. opracowano założenia budowy w tym miejscu 
kopalni i zakładu wzbogacania rud. Obszar górniczy miał 
objąć teren o powierzchni 59,3 kilometrów kwadratowych. 

Do realizacji planów nie doszło. Złoże „Krzemianka” zaj-
muje obszar o długości 5 km i szerokości 1,5 km. Złoża rudy 

żelaza w Polsce występują w Zagłębiu 
Częstochowskim, Staropolskim, Kujaw-
skim i na Dolnym Śląsku. Zasobów żela-
za w okolicach Suwałk nie wydobywa się 
ze względu na głębokie położenie złóż i groźbę katastrofy 
ekologicznej. Rudy żelaza w Polsce są na wyczerpaniu. 

Nieopodal Krzemianki, w kierunku wsi Żywa Woda 
znajduje się wzniesienie Krzemieniucha o wysokości 289 
m n.p.m. Jest ono drugim, po Górze Rowelskiej (299 m 
n.p.m.) najwyższym wzniesieniem na Suwalszczyźnie. 

To stroma morena czołowa porośnięta lasem. Wejście 
łatwodostępne. Na szczycie znajduje się niewielka ka-
pliczka wybudowana w roku 1950 przez mieszkańców wsi 
Żywa Woda (w latach 1998-1999 odbudowana na nowo). 
W środku obraz Matki Boskiej Ostrobramskiej, patronki 
wsi. 

W ciepłą i słoneczną sobotę, 26 kwietnia 2014 r. w 
Krzemiance byli, na górę Krzemieniuchę weszli i po Su-
walszczyźnie na rowerach 63 km przejechali: Cezary La-
sota, Wojciech Jegliński i Andrzej Malinowski.

Żelazo (Fe) – metal o dużym zna-
czeniu gospodarczym, znane od cza-
sów starożytnych. Czyste żelazo jest 
lśniącym, srebrzystym, dość twar-
dym i stosunkowo trudnotopliwym 
metalem.

Anomalia magnetyczna – lo-
kalne różnice między ziemskim polem magnetycznym w 
danym miejscu, a jego wartością teoretyczną, wyliczony-
mi na podstawie położenia biegunów magnetycznych na 
Ziemi. Ze względu na wielkość obszarów dzieli się je na 
kontynentalne, regionalne i lokalne. Za anomalie lokalne 
uznaje się te, których obszar zawiera się w granicach od 
stu do kilku tysięcy km². Występujące w nich zmiany pola 
magnetycznego zazwyczaj nie przekraczają 10%. Ano-
malie te wiążą się z występowaniem dużych pokładów 
minerałów magnetycznych na znacznych (ponad 1 km) 
głębokościach. Skutkiem występowania anomalii magne-
tycznych jest m.in. zanikanie fal radiowych, zakłócenia 
w pracy urządzeń telekomunikacyjnych, rozregulowanie 
kompasu, wiry magnetyczne czy „dziwne” zjawiska geo-
fizyczne. 

Morena czołowa – rodzaj moreny powstającej wzdłuż 
czoła lodowca lub lądolodu w czasie stagnacji w okresie 
jego etapowego zaniku. Zbudowana jest z gliny zwałowej, 
bloków, głazów, ma ona charakter wału, garbu, wzgórza 
lub ciągu wzgórz, często o znacznych rozmiarach.
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Zarząd Województwa Warmińsko-
-Mazurskiego zaprasza młodzież oraz śro-
dowiska młodzieżowe i działające na rzecz 
młodzieży - poprzez organizacje pozarządo-
we oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 
ustawy o działalności pożytku publicznego i 
o wolontariacie  

do udziału 
w 

konsultacjach 
społecznych:

1) projektu „Programu wsparcia inicja-
tyw młodzieżowych w województwie war-
mińsko-mazurskim”.

oraz
2) „Raportu z diagnozy sportu w woje-

wództwie warmińsko-mazurskim” – w ob-
szarach i treści dot. upowszechniania sportu 
wśród młodzieży.

Raport dostępny jest na stronie interne-
towej:

http://bip.warmia.mazury.pl/
Konsultacje trwają od 6 sierpnia do 30 

września 2014 r.
Uwagi i opinie należy składać na for-

mularzach do Biura ds. Organizacji Po-
zarządowych i Kombatantów Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa War-
mińsko-Mazurskiego w Olsztynie, 10-447 
Olsztyn, ul. Głowackiego 17 lub e-mail: 
op@warmia.mazury.pl

Kontakt w sprawie: 89 512 58 80, 724 
777 741

Projekty dokumentów, formularze oraz 
więcej informacji:  http://bip.warmia.ma-
zury.pl

Ogłoszenie
„Olmedica” w Olecku Sp. z o.o. informuje,  że uruchomiliśmy usługę e-reje-
stracji, która umożliwia rejestrowanie się na wizyty do poradni specjalistycz-
nych  oraz do lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej (dla osób, które złoży-
ły deklarację wyboru naszego podmiotu realizującego usługi w tym zakresie) 
drogą elektroniczną  z pominięciem centralnej rejestracji i rejestracji p.o.z.

Osoby zainteresowane uruchomieniem usługi po złożeniu wniosku oraz 
zaakceptowaniu regulaminu korzystania  z  e-rejestracji,  otrzymają login 
i hasło do aplikacji. Rodzice i opiekunowie prawni mogą również  uzyskać 
dostęp do usługi dla swoich dzieci, czy osób pozostających pod ich opieką. Z 
uwagi na przepisy ustawy o ochronie danych osobowych każda osoba pełno-
letnia otrzymuje odrębny login i hasło dostępu do aplikacji.
Wniosek, który należy złożyć aby otrzymać dostęp do aplikacji znajduje się 
na stronie internetowej szpitala www.olmedica.pl  w zakładce elektroniczna 
rejestracja.
Po wydrukowaniu i podpisaniu należy go złożyć w administracji szpitala.
Dokumenty do wypełnienia można również otrzymać w administracji szpi-
tala:
 sekretariat – p. Ewa Zdancewicz
 kancelaria – p. Zefiryna Basiewicz
 p. Anna Maksimik
dział rozliczania usług medycznych – p. Anna Mnich
w godzinach od 7:30 do 15:30 lub w rejestracji podstawowej opieki zdrowot-
nej (przy gabinetach lekarza rodzinnego) .
               –  p. Anna Wiszniewska
               –  p. Wioletta Sadkowska                                                    
w godzinach od 12:00 do 18:00   
Zapraszamy do skorzystania z nowej usługi.
E- rejestracja została uruchomiona dzięki realizacji projektu współfinanso-
wanego z funduszy unijnych w ramach: 
Osi priorytetowej:7 Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego
Działania : 7.2 Promocja i ułatwienie dostępu do usług teleinformatycznych
Poddziałania:7.2.1 Usługi aplikacyjne dla obywateli

Prezes Zarządu Olmedica w Olecku Sp. zo.o.
mgr Katarzyna Mróz

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

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

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

Hasła osobowe zawierają zwięzły życiorys opra-
cowany na podstawie przeanalizowanej literatury oraz 
wykaz publikacji, w których jest mowa o wymienio-
nej olecczance, olecczaninie lub osobie w jakiś sposób 
związanej z Oleckiem. Wymienione publikacje dzielą 
się na grupy: literaturę, publikacje i źródła. Jeżeli wy-
mieniony w bibliografii jest autorem książek, artykułów, 
opracowań są one wpisane pod hasłem „Literatura” lub 
„Publikacje”, jeżeli o danej osobie informacje napisał w 

swoich książkach, 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 mieszkające 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 telefonicz-
nie. 
Zmiana jakiegokolwiek tekstu wymaga kontaktu 

osobistego.
Uzyskane w ten sposób dane będą wprowadzane do 

Bibliografii cyklicznie. 
Redakcja Bibliografii Oleckiej z góry dziękuje za 

wszelką pomoc w realizacji tego wielkiego przedsię-
wzięcia.
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* „KOALA” - bar. Kuchnia tradycyjna, dowóz dań od po-
niedziałku do piątku od 9.30 do 16.30, od 26 zł. dowóz gratis 
(poza Oleckiem 3 zł za 1 km) tel. (87) 520 15 78          V20708

PIZZERIA „PRIVE” zaprasza od 1000 do 2200

Tel. (87) 520-31-32, sms  505-314-536 V2
23

06

PIZZA NA TELEFON
* materiały budowlane, metalowe, hydraulika – SKLEP 
   BUD-MET, ul. Gołdapska 22, tel. (87) 520 22 41. V19910

* „ASTRA” restauracja, pizza, zestawy obiadowe na telefon: 
87-520-25-68, profesjonalny katering, imprezy okolicznościowe, 
dancingi, ul. Partyzantów 7, www.astra.olecko.pl  V23204

* AUTO-MAX, ul. Paderewskiego 3A, naprawa: zawieszenia, 
amortyzatory, elektronika, komputerowa geometria zawieszenia, 
klimatyzacja, chiptuning tel. 509-746-264;                                        V20010

* Foto-Ślub i inne uroczystości, tel. 660 122 049       B95905

* hurtownia spożywcza, ul. Gołdapska 31, tel. (87) 520-01-50 V20209

ARTYKUŁY ELEKTRYCZNE, SPRZEDAŻ, WYKONAWSTWO
Sklep „PSTRYK”, ul. Zielona 33
tel. (87) 520-18-44; 510-145-891 V2

61
01

V2
01
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SERWIS OGUMIENIA
      OPONY, FELGI
OLEJE SHELL (wymiana gratis)

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

AUTO LAND                                           V20409

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

* Artykuły i usługi elektryczne, Grunwaldzka 6, 
      tel. 87-610-00-66                                     V20309

* Centrum Ogrodnicze, ul. Rzeźnicka 6; tel. 87-520-22-07   V02632

* MEBLE - salon, Jan Bagiński, ul. Rzeźnicka, tel.  
(87) 520 29-23. V24802

* Budowlana firma, Tadeusz WITKOWSKI, kompleksowe 
prace budowlane, tel. 603-754-167, 87-523-41-44 V21507

V25401

* MYJNIA GĄBKOWA AUTOMATYCZNA 
   aleje Lipowe 1A                           V24333

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
21

80
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* Auta używane, tel. 501-611-961 V21038

* Citroen Xara, 1998, 1,8B, 4000 złotych, tel. 508-097-
660 V24513

* CZĘŚCI SAMOCHODOWE, tel. 509-746-264 V20020

* CZĘŚCI SAMOCHODOWE, ul. Sokola 1D, tel. 87-
520-12-88 V20419

* części używane, wszystkie marki, Ełcka 2 (przy 
skupie złomu), tel. 501-611-961 V21028

* Ford Escort Combi, 1,4B, 1999, tel. 605-485-376 B96704

* Jawa 350, 1989, stan bardzo dobry, stylizowany na 
chopper, 2500 złotych, tel. 884-014-664 B98301

* Mitsubishi Outlander, 2005, 2,4B+G tel. 604-193-413 
B97103

* chleb swojski, ciasta, wypiek, tel. 605-107-755 B97302

* kino, plac Wolności 22, tel. 87-520-20-59 B96105

* konie kabardyńskie, przejażdżki, pod siodło, 
Grądzkie 47, tel. 666-316-780, 87-421-22-48 B96305

* pracownia pisania ikon, pracownia plastyczna, 
Katarzyna Waraksa, tel. 663-805-960 B96604

* wczasy; tel. 87-421-22-48, 666-316-780,  www.wiatra-
kart.fr.pl, e-mail: kawarak@o2.pl L88404

* Wilno - 1 dzień, WYCIECZKA, tel. 87-520-16-44 , 530-
741-644 V21218

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

B97502

V14110h

AUTO-MOTO

MOTO-NAPRAWA-SPRZEDAM

TURYSTYKA-NOCLEGI-ROZRYWKA

USŁUGI

* bezprzewodowy internet iPlus, tel. 87-520-13-31 L88206

* chleb swojski, ciasta, wypiek, tel. 605-107-755 L88503

* gazowe, hydraulik, tel. 502-383-533 V20509

* hurtownia wędlin, od 4.00 do 14.00, ul. Gołdapska 
31, tel. 87-520-22-13 B97902

* instalacje elektryczne, Henryk Rowiński, tel. 510-145-
891 V26111

* korepetycje - język angielski; szkoły podstawo-
we, gimnazja, szkoły średnie, tel. 608-215-475 B96804

* kowalskie, spawalnicze, ślusarskie, Gołdapska 31, 
tel. 87-523-00-80 B96903

* księgowe usługi, Ternet spółka z o,o, tel. 87-520-31-70 
L88701

* NAUKA GRY NA GITARZE: muzyka klasyczna, 
muzyka rozrywkowa. Zapraszamy dzieci, młodzież 
oraz dorosłych. Ilość i wymiar lekcji do uzgodnienia. 
Nauczanie indywidualne. Pierwsza lekcja gratis! tel: 
506 191 486
* OLEJ OPAŁOWY, NAJTANIEJ, tel. 87-520-41-91 V24313

* pizza na telefon – od 10.00 do 22.00, tel.87-520-31-
32 lub sms 505-314-536 V22316

* ROWERY – naprawy i wypożyczalnia, Centrum 
Handlowe Impuls, tel. 87-520-36-92 V22605

K
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* masaż, rehabilitacja, tel. 605-869-755 K98604

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

K98403
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06   SKLEP „MAJSTER”, Armii Krajowej 3
Tel. (87) 520-26-39

Wypożyczalnia elektronarzędzi HITACHI

• usługi weterynaryjne
• leczenie zwierząt do   -

mo  wych
• badanie mięsa

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

czipowanie, paszporty europejskie
psy, koty, fretki

V24103

V2
45

03

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

Wyrób nagrobków, blatów kuchennych, parapetów 
i okładzin schodowych V26202

PROMO-

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

DWORZEC PKP
tel. 883-110-101

V25501

* kotły c.o., grzejniki, bojlery, HYDROMAX, 
            ul. Targowa 18, tel. 87-615-31-90             V24203

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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V24712

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                          V23004

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

SPRZEDAM 

INNE

PRACA

SPRZEDAM

WYNAJEM

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

V21018

* sprzątanie, opieka nad osobami starszymi lub dziećmi, tel. 
506-462-495 B94610

* tłumacz języka francuskiego, tel. 888-605-885 B95308

* oddam koty (wszystkie czarne) w dobre ręce, tel. 
504-997-481 B96005

* oddam kundelka 9 miesięcy, ze szczepieniami, ksią-
żeczką zdrowia, czarny, podpalany białe nóżki, tel. 87-
520-26-78, 609-709- B98201

* w okolicach Ogródków Działkowych 40-lecia (ul. Ko-
ściuszki) znaleziono kompletne koło samochodu. Kon-
takt ze znalazcą tel. 507-759-508 B97003

* ślusarza, spawacza zatrudnię, tel. 602-709-756 B97602

* zatrudnię stomatologa, tel. 605-893-381 K97416

* biurko, tel. 505-335-841 B98001

* drukarka kolorowa OKI C3300n, A4, idealna do 
wizytówek, mało używana, 290 złotych, tel. 604-193-
413 B97203

* działka budowlana, Świętajno, 1850 m.kw., tel. 509-
154-347 K97804

* działka budowlana, Zajdy, 30 arów, tel. 662-509-994 V19920

* działka usługowa, granica obwodnicy, tel. 601-210-
819 B888a03

* działkę budowlaną, 1650 m.kw., Olecko, tel. 602-709-
756 B97402

* działkę pod garaż (ew. piętrowy) z projektem, Gołdap-
ska, tel. 602-793-432 B97604

* działkę pod garaż pojedynczy z projektem, Gołdap-
ska, tel. 602-793-432 B97704

* działki budowlane, uzbrojone, tel. 601-210-819 K889a03

* komplet mebli VOX (niebieskie z drewnianymi 
wstawkami) do dziecięcego pokoju sprzedam: łóżko 
(drugie wysuwane), szafa z 4 szufladami, i nadstaw-
kiem, biurko, komoda (5 szuflad), komoda na pościel, 
dwie półki z zamykanymi szafkami na książki. Dla 
zainteresowanych wyślę zdjęcia. Tel. 604 174 987 B96505

* książki, I i II klasa gimnazjum, (Gimnazjum nr 2), tel. 
603-113-040 V20429

* luksfery Fala niebieskie 36 sztuk, TANIO, tel. 508-
610-285 L88602

* łóżeczko dziecięce z materacem, 65x125 cm, 150 zło-
tych, tel. 691-201-120 B97802

* maszyny, urządzenia rolnicze, tel. 516-670-859  K890a03

* mieszkanie 60 m.kw. z działką 400 m.kw.,tel. 602-
345-477 V24123

* modele dosklejania z kartonu, Wydawnictwo WIR, 
(samoloty 1:50, okręty 1:300), tel. 601-152-454
* OLEJ OPAŁOWY, NAJTANIEJ, tel. 87-520-41-91 
V24323

* siedlisko, ul. Wiejska, ok. 40 arów, zabudowane bu-
dynkiem gospodarskim, dojazd od strony ulicy Wiejskiej, 
siła na miejscu, tel. 602-293-333 V24113

* lokal użytkowy 100 m.kw., centrum, tel. 723-565-284 
V23014

* lokal użytkowy 140 m.kw., centrum, tel. 501-620-577 
V22326

* lokale usługowo-mieszkalne do wynajęcia, tel. 502-
264-901 V26301
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MEDYCYNA ALTERNATYwNA
Tonik domowy 

Wyciśnij sok z polowy cytryny oraz połowy po-
marańczy. Przecedź przez gazę, dolej pół szklanki 
przegotowanej wody lub mineralnej wody. Przemy-
waj twarz rano i wieczorem.
Od czasu, kiedy w sklepach zielarskich pojawiły się 

zestawy nasion do wysiewania w domu, dieta kiełkowo-
-siewkowa stała się bardzo popularna. Dla zwolenników 
tej diety podajemy dwa najzdrowsze ze zdrowych prze-
pisy.

Sałatka Hipokratesa: po pół szklanki posiekanych 
siewek gryki i słonecznika, pół szklanki lucerny tub soi, 
szklanka kiełków fasoli lub soczewicy, surowa papry-
ka pokrojona w kostkę, 2 surowe pomidory pokrojone 
w ćwiartki, pół szklanki posiekanej zieleniny, najlepiej 
wieloskładnikowej. Całość doprawiamy do smaku.

Mleczko młodości: miksujemy po dwie łyżki kieł-
ków pszenicy i kiełków słonecznika z 10 łyżkami wody 
źródlanej, po czym przesączamy przez gazę i wypijamy.

Migdały przy nadkwasocie
Należy przez trzy dni zjadać codziennie przed posił-

kami po dwa migdały, a przez następne dziesięć dni – 
tylko rano –  trzy migdały
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Succus echinaceae
Jest sokiem ze świeżego ziela jeżówki purpurowej. 

Stosuje się go w profilaktyce i leczeniu przewlekłych i 
ostrych infekcji bakteryjnych i wirusowych, takich jak 
grypa czy stany zapalne górnych dróg oddechowych. 

WALKA MŁODEJ MARCHEWKI Z CHOLESTE-
ROLEM

Naukowcy z Ośrodka Badań nad Żywieniem w De-
partamencie Rolnictwa USA uważają, że schrupanie dwu 
średniej wielkości marchewek może obniżyć paziom 
„złego” cholesterolu o 20%, podnosząc jednocześnie za-
wartość we krwi „dobrego” cholesterolu Podobne badania 
w Kanadzie dowiodły, że jedzenie marchwi poprawia też 
stan dziąseł i spojówek. Zjawisko antycholesterolowego 
działania marchwi wyjaśniono obecnością w tym wa-
rzywie pektyn, hemicelulozy, roślinnych gum i śluzów. 
Im więcej ich zawiera pokarm, tym tętnice człowieka są 
młodsze. Bardzo zbliżone działanie wywierają:

brukselka, rzepa, brokuły, pomarańcze i morele. Naj-
zdrowiej podać te warzywa na surowo, skropione so-
kiem z cytryny (witamina C sprzyja przyswajaniu innych 
składników odżywczych) i polane oliwą, gdyż zawarta w 
niej witamina E też sprzyja utrzymaniu w dobrym stanie 
naszych tętnic.

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

PUNKT POTWIERDZANIA TOŻSAMOŚCI
Skrzynka podawcza, e-faktura, certyfikaty niekwalifi-
kowane, ssl, zabezpieczenia serwerów, system unilock. 
Oprogramowanie, sprzęt, integracja z Płatnikiem, wdroże-
nia, wszystko w siedzibie klienta.
MTL Creation, tel. 600 936 589, www.mtl.olecko.pl
WYDAJEMY CERTYFIKAT W JEDEN DZIEŃ ROBOCZY
PUNKT INFORMACJI KRS - WYPISY AKTUALNE I PEŁNE
NOWOŚĆ: Obsługa Platformy Usług Elektronicznych 
(PUE) ZUS. Profil, podpis elektroniczny, wsparcie, inte-
gracja firmy z profilem osobistym. Zapraszamy instytucje 
i osoby fizyczne.
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Nie Jesteś anonimowy w sieci….
Internet przez wielu ludzi kojarzony jest jako coś 

anonimowego. Nieświadomi użytkownicy wychodzą z 
założenia, że siedzą przed ekranem laptopa, telefonu i są 
niewidoczni, anonimowi. Jednak nie. Przeglądając stro-
ny internetowe, korzystając z portali społecznościowych, 
umieszczając jakiekolwiek informacje w sieci pozostawia-
my po sobie ślady, które w realnym świecie pozwalają nas 
szybko zidentyfikować

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

Przykładem powyższej sytuacji są postępowania pro-
wadzone przez Komendę Powiatową Policji w Olecku  
gdzie internauci umieszczając w Internecie swoje komen-
tarze, a w jednym przypadku film wideo zniesławili osoby 
publiczne  z naszego powiatu. Oleccy kryminalni szybko 
ustalili użytkowników IP z których zostały umieszczo-
ne obraźliwe treści. Część osób już została przesłuchana 
przez funkcjonariuszy i musiała tłumaczyć się ze swojego 
zachowania.

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

Należy pamiętać, że ponosimy odpowiedzialność za to co 
robimy w sieci. Nie jesteśmy nigdy anonimowi i jeżeli zła-
miemy w Internecie prawo to nie możemy czuć się bezkarni.

KPP  Olecko
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Kalendarz imion

Nasz przepis

  

Cytaty na ten tydzień

PRZYS£OWIA

17 września
Ariadny, Hildegardy, Justyny, Lamberty, 
Teodory, Wiery
Dawida, Dezyderiusza, Drogosława, 
Franciszka, Justyna, Lamberta, Narcyza, 
Roberta, Teodora
18 września
Ariadny, Ariany, Bogowity, Ireny, Irmi-
ny, Irmy, Klaudyny, Ryszardy, Stefanii
Ariana, Bogowita, Bogusława, Do-
browita, Józefa, Macieja, Stanisława, 
Stefana, Tytusa
19 września
Alfonsyny, Januarii, Konstancji, Leopol-
dy, Paloy, Soni, Sydonii
Alfonsa, Januarego, Januariusza, 
Konstantego, Leopolda, Sydoniusza, 
Teodora, Więcemira
20 września
Dionizy, Euzebii, Faustyny, Filipiny, 
Ireny, Renaty, Zuzanny
Agapita, Dionizego, Eustachego, 
Eustachiusza, Fausta, Faustyna, Filipa, 
Franciszka, Helmuta, Maurycego, Miło-
wuja,Ostapa
21 września
Bożydary, Darii, Ifigenii, Mirosłwy, 
Miry, Oty

Aleksandra, Bożesława, Bożydara, 
Demetriusza, Dymitra, Hipolita, 
Janusza, Jonasza, Laurentego, Mate-
usza, Wawrzyńca
22 września
Barbary, Darii, Joachimy, Kory, 
Koryny, Korynny, Maury, Maurycji, 
Milany
Joachima, Jonasza, Maurycego, 
Maurycjusza, Prosimira, Tomasza, 
Tymona
23 września (Pierwszy Dzień Jesie-
ni)
Berty, Boguchwały, Liberaty, Liny, 
Marty, Minodory, Poli, Tekli
Andrzeja, Boguchwała, Bogusła-
wa, Liberata, Liberta, Lina, Linusa, 
Liwiusza, Minodora, Wierusława, 
Wierusza
24 września
Dory, Gerardy, Gerdy, Jarochny, 
Jaromiry, Marii, Maryny, Teodory, 
Tomiły, Teomiry
Daniela, Gerarda, Hermana, Jaromira, 
Roberta, Ruperta, Teodora, Teren-
cjana, Terencjusza, Tomiła, Tomira, 
Uniegosta

Zegarki były mile widziane w 
domu Danny’ego wyłącznie jako 
środek wymienny. Do codzienne-
go użytku pozostawało złote słoń-
ce, znacznie lepsze od zegarka, i 
trwalsze, gdyż nie można go było 
wymienić u Torellego na wino. 

Steinbeck John, Tortilla Flat
Kiedy każe nadstawić lewy po-
liczek temu, kto uderzył w pra-
wy, czegoż chce, jak nie tego, by 
nie maszczono się za wyrządzoną 
krzywdę? 

Tak mówi Erazm z Rotterdamu o 
słowach Chrystusa

Im głębiej na jesień włażą pędraki, 
tym bardziej zima daje się we znaki.

Jesień tego nie zrodzi, czego nie za-
siała wiosna.

Jak żółte liście na brzozie, miej ziem-
niaki w komorze.

Jeśli na św. Mateusz (21 września) 
pogoda, to ona jeszcze cztery tygodnie 
trwać będzie.

Jeśli posiejesz na Bartłomieja (24 
sierpnia) mieć będziesz stodołę pełną, a 
jeśli na świętego Mateusza (21 września) 
– pustą.

Św. Mateusz (21 września) daje chło-
du, i raz ostatni podbiera miodu.

Niech chucha Chueusza, kto zabił 
Mateusza (21 września).

Po św. Mateusz (21 września) chu-
cha, kto sobie nie sprawił kożucha.

Pogoda na św. Matusza cztery nie-
dziele się nie rusza.

Po św. Mateuszu (21 września) nie 
chodź bracie w kapeluszu.

Św. Mateusz (21 września) chmiel z 
tyczek odziera i też miód z ulów podbie-
ra. 

Na św. Mateusza (21 września) do-
stanie kapusta kapelusza.

Gdy wrzesień bez deszczów będzie, 
w zimie wiatrów pełno wszędzie.

Niech cię nawet na Tomasza (22 
września) twój siew żyta nie odstrasza.

Filety rybne z jabłkami
4 filety z dorsza lub karmazyna, 2 duże 
cebule, 4 jabłka, 5 łyżek oleju, sól, 
pieprz, szczypta cukru, sok z jednej 
cytryny

W żaroodpornym naczyniu podgrze-
wamy 5 łyżek oleju. Wrzucamy cebulę 
pokrojoną w talarki i jabłka pokrojone w 
ósemki. Solimy, słodzimy i wstawiamy 
na kwadrans do piekarnika.

Po tym czasie na jabłkach i cebuli 
układamy filety natarte wcześniej so-
kiem z cytryny i oprószone pieprzem. 

Wstawiamy je do piekarnika na 20 do 
25 minut. 

Po upieczeniu wyjmujemy na półmi-
sek i przykrywamy jarzynką jabłeczno-
-cebulową. Podajemy z ryżem na sypko.

Kaszanka z ziemniakami i 
jabłkami od teściowej
1 kg kaszanki, 4 duże ugotowane w 
mundurkach ziemniaki, 4 kwaśne jabłka, 
pół szklanki śmietany, łyżka mąki, jajko, 
2łyżki tartego chrzanu, pieprz ziołowy, 
sól, masło, łyżka ususzonego lubczyku

Ziemniaki obieramy ze skórki, ka-
szankę kroimy w plastry, jabłka obiera-
my i ścieramy na tarce o dużych oczkach. 

Na dnie płaskiej, wysmarowanej 
tłuszczem formy układamy warstwę 
ziemniaków, na nich warstwę kaszanki, 
a na wierzchu warstwę startych jabłek. 
Śmietanę roztrzepujemy z mąką, jaj-
kiem, chrzanem, szczypta pieprzu i soli. 
Polewamy masą po wierzchu przygoto-
wanej zapiekanki. To wszystko posypu-
jemy wiórkami masła. Zapiekamy około 
30 minut w temperaturze 160 stopni C. 

Na 5 minut przed wyjęciem danie po-
sypujemy lubczykiem.

Kaczka po mazursku
Duża młoda kaczka, pól kilograma 
ziemniaków, 6 małych winnych jabłek, 
sól, pieprz, majeranek

Kaczkę myjemy, osuszamy i na-
cieramy solą zmieszana z majeran-
kiem. Ziemniaki obieramy, kroimy w 
grube plastry. Do naczynia, w którym 
je umyliśmy i osuszyliśmy wsypuje-
my łyżkę soli, dużą łyżką majeranku i 
szczyptę pieprzu. Tak przygotowany-
mi ziemniakami nadziewamy kaczkę i 
zaszywamy ją bawełniana nitką.

Wstawiamy do piekarnika i pie-
czemy 50 minut. Często polewamy 
sosem. Po tym czasie do sosu doda-
jemy umyte lecz nie obrane jabłka i 
pieczemy jeszcze pół godziny. Co 10 
minut polewamy kaczkę łyżką zimnej 
wody. Spowoduje to, że skórka będzie 
krucha, a mięso soczyste.

Kaczka z jabłkami
kaczka, 4 kwaśne jabłka, pół łyżeczki 
majeranku, łyżka soli

Kaczkę dokładnie czyścimy i my-
jemy. Na godzinę przed pieczeniem 
solimy, a wewnątrz nacieramy maje-
rankiem. Do środka wkładamy tyle 
jabłek ile się zmieści i zaszywamy. 

Tak przygotowaną kaczkę wkłada-
my do rondla grzbietem do dna. Mięso 
na wierzchu smarujemy masłem. 

Pieczemy w średnio nagrzanym 
piekarniku aż zmięknie i pięknie się 
zarumieni. 

Po wyjęciu kroimy na cztery czę-

ści, które układamy na półmisku. Do-
okoła odkładamy upieczonymi jabłkami. 
Skrapiamy danie tłuszczem. Pozostały po 
pieczeniu sos podajemy w sosjerce.

Kluski z jabłkami
Pół kg mąki, szklanka mleka, 2 jaja, 
ćwierć kilograma jabłek, 6 dag masła, 
sól, cukier, cynamon

Do misy wsypujemy mąkę, wlewamy 
mleko oraz jaja. Z tego wyrabiamy ciasto 
dodając szczyptę soli. Dodajemy wodę 
aby miało luźną konsystencję. Zagotowu-
jemy wodę. Ciasto wkładamy do wody 
tak jak na lane kluski. Gotujemy 5 minut, 
wyjmujemy. Jabłka kroimy na plasterki i 
gotujemy. 

Gorące mieszamy z ciastem, wyjmu-
jemy na półmisek. Polewamy rozpusz-
czonym masłem oraz posypujemy cu-
krem i cynamonem.
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Nabór na Latarników 
Polski Cyfrowej

Szanowni Państwo
chcielibyśmy zainteresować Państwa inicjatywą Latar-

ników Polski Cyfrowej oraz programem Polska Cyfrowa 
Równych Szans (PCRS).

PCRS to oddolna inicjatywa, której celem jest wpro-
wadzanie w świat komunikacji cyfrowej oraz usług i treści 
dostępnych w Internecie - dorosłych Polaków z pokolenia 
50+, realizowana przez Stowarzyszenie „Miasta w Interne-
cie” i Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji.

W związku z dużym zapotrzebowaniem na animato-
rów, którzy bezpłatnie wprowadzają osoby dorosłe w cy-
frowy świat, zdecydowaliśmy się przeszkolić kolejne 200 
osób – duża liczba aktywnych Latarników jest bowiem 
gwarantem zmniejszenia wykluczenia cyfrowego w Pol-
sce. Chcielibyśmy, aby informacja o tym dotarła do jak 
najszerszego grona odbiorców.

Dlatego właśnie chcieliśmy prosić o rozpowszechnie-
nie ogłoszenia o rozpoczętym niedawno naborze na szkole-
nia dla przyszłych Latarników Polski Cyfrowej. Wszystkie 
niezbędne informacje znajdują się także na portalu https://
latarnicy.pl  .

Zgłoszenie chęci zostania Latarnikiem odbywa się po-
przez zapoznanie się z regulaminem rekrutacji oraz wypeł-
nienie ankiety zgłoszeniowej dostępnej na stronie:

http://ankiety.mwi.pl/index.php?sid=27485 

Zapowiedzi imprez sportowych 
Piłka nożna

Mecz V ligi piłki nożnej „Czarni” Olecko - „Mazur” 
Pisz
Termin i miejsce: 20.09.2014 r. (sobota) godz. 16:00 
Stadion Miejski
Mecz A-klasy „Unia” Olecko - MKS Ruciane-Nida
Termin i miejsce: 21.09.2014 r. (niedziela) godz. 16:00 
boisko z murawą sztuczną
MMA
Amatorski Puchar Mazur MMA K1 ADCC
Termin i miejsce: 27 i 28 09.2014 r. (sobota-niedziela) 
godz. 10:00 Hala LEGA

Lekkoatletyka

Jesienne Mistrzostwa Zrzeszenia LZS w LA (gimnazja)
Termin i miejsce: 18.09.2014 r. (czwartek) godz. 10:00 
Stadion Miejski
Ogólnopolski Miting Niesłyszących w LA
Termin i miejsce: 20.09.2014 r. (sobota) godz. 10:00 
Stadion Miejski 
Jesienne Mistrzostwa Zrzeszenia LZS w LA (Szkoły 
podstawowe)
Termin i miejsce: 23.09.2014 r. (wtorek) godz. 10:00 
Stadion Miejski
Szkolna liga LA (gimnazja)
Termin i miejsce: 24.09.2014 r. (środa) godz. 10:00 Sta-
dion Miejski
Jesienne Mistrzostwa Zrzeszenia LZS w LA (Szkoły 
ponadgimnazjalne)
Termin i miejsce: 26.09.2014 r. (piątek) godz. 10:00 Sta-
dion Miejski
XXIII Oleckie Biegi dla dzieci, młodzieży i dorosłych
Termin i miejsce: 27.09.2014 r. (sobota) godz. 10:00 
Stadion Miejski

V Turniej Orlika 
o Puchar 

Premiera Donalda Tuska
10 września na stadionie ze sztuczną murawą odbyły się 
eliminacje gminne V Turniej Orlika o Puchar Premiera Do-
nalda Tuska. Sędzią głównym był Paweł Maksimowicz.

W kategorii dziewcząt 10-11 lat padły wyniki:
JEDYNKA SP  - SP 3 „Tuski” 0 : 4 
SP 3 „Tuski” - UKS 3 Olecko  5 : 0
JEDYNKA - UKS 3 Olecko  2 : 0

1. SP 3 „Tuski”
2. JEDYNKA
3. UKS 3 Olecko

W kategorii dziewcząt 12-13 lat padły wyniki:
SP 3 „Tuski” - SP Gąski 3 : 1 
SP Gąski UKS - 3 Olecko 2 : 2 
UKS 3 Olecko - SP 3 „Tuski” 1 : 3 

1. SP 3 „Tuski”
2. SP Gąski
3. UKS 3 Olecko

W kategorii chłopców 10-11 lat padły wyniki:
Szkoła Podstawowa Nr 1 - Szkoła Podstawowa Nr 3 1 : 5 
Szkoła Podstawowa Nr 3 - Zespół Szkół w Babkach Olec-
kich 7 : 0
Zespół Szkół w Babkach Oleckich - Szkoła Podstawowa Nr 
1 0 : 4

1. Szkoła Podstawowa Nr 3
2. Szkoła Podstawowa Nr 1
3. Zespół Szkół w Babkach Oleckich

W kategorii chłopców 12-13 lat padły wyniki:
Szkoła Podstawowa Nr 1 - SP Gąski I 2 : 0 
SP 3 Olecko - Zespół Szkół w Babkach Oleckich 2 : 0
Szkoła Podstawowa Nr 1 SP Gąski II 8 : 1
SP Gąski I - SP 3 Olecko 0 : 5 
Zespół Szkół w Babkach Oleckich - SP Gąski II 5 : 0
Szkoła Podstawowa Nr 1 - SP 3 Olecko 1 : 1
SP Gąski I - Zespół Szkół w Babkach Oleckich 3 : 2 
SP 3 Olecko - SP Gąski II 12 : 0
Szkoła Podstawowa Nr 1 - Zespół Szkół w Babkach Olec-
kich 8 : 0
SP Gąski I - SP Gąski II 3 : 1

1. SP 3 Olecko
2. Szkoła Podstawowa Nr 1 
3. SP Gąski
4. Zespół Szkół w Babkach Oleckich
5. SP Gąski II

Eliminacje gminne V Turnieju Orlika o Puchar Premiera 
Donalda Tuska rozpoczął się od przywitania zawodników, 
opiekunów, rodziców i kibiców oczywiście. Nastąpiło krót-
kie omówienie szczegółów zawodów, kolejności meczów, 
przypomnienie przepisów gry i zasad”fair play”, po czym 
rozpoczęły się gry. Mecze stały na wysokim poziomie, pada-
ło wiele  bramek(aż 84 w 19 meczach), niektóre szczególnie 
urokliwe. Po zakończonych spotkaniach nastąpiło podsu-
mowanie turnieju,wręczenie pucharów, dyplomów i nagród. 
Pogoda sprzyjała, emocji nie brakowało i wszyscy świetnie 
się bawili.
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Ruszyły zapisy do drugiej 
edycji Biegu Europejskiego

Tegoroczny Bieg Europejski odbędzie się 5 października 
w Olsztynie. Sportowcy ponownie pobiegną ścieżką rekre-
acyjną wokół Jeziora Długiego, która wybudowana została 
ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i 
Mazury. Zapisy trwają od 11 września. Udział w biegu jest 
bezpłatny.

Start, meta oraz biuro zawodów zlokalizowane zostaną na 
terenie Centrum Rekreacyjno-Sportowego „Ukiel”. Oprócz 
specjalistycznej pamiątkowej koszulki zawodnicy otrzymają 
numer startowy z chipem do elektronicznego pomiaru czasu. 
Każdy kilometr trasy będzie oznaczony, przygotowany będzie 
również punkt odżywczy z wodą i napojami izotonicznymi.

Na tych, którzy przekroczą linię mety, czekać będzie pa-
miątkowy medal, posiłek regeneracyjny i napoje. Najszybsi 
zawodnicy w poszczególnych kategoriach kobiet i mężczyzn 
otrzymają atrakcyjne nagrody i puchary. Udział w imprezie 
jest bezpłatny, bo wszystkie koszty zostaną pokryte ze środ-
ków Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury.

Przez 2 dni \grało w sumie 30 tenisistów i tenisistek o tytuły 
mistrza Olecka w Tenisie ziemnym i tak
kategoria do 10 lat
1. Kornel Romotowski
2. Hubert Modzelewski
3. Szymon Machnikowski
kategoria do 12 lat
1. Adam Machnikowski
2.Piotr Modzelewski
3.Szymon Machnikowski
kategoria do 16 lat

Mistrzostwa Olecka W tenisie Ziemnym

Bieg Europejski w Olsztynie na dystansie 10 km odbę-
dzie się 5 października od godziny 11:00. Pakiety startowe 
będą do odbioru w biurze zawodów, zlokalizowanym w 
Centrum Rekreacyjno-Sportowym „Ukiel”.

Zapisu można dokonać pod adresem www.biurozawo-
dow.pl. Limit uczestników wynosi 600 osób. Więcej infor-
macji można znaleźć na oficjalnym fanpage’u biegu: face-
book.com/biegeuropejski.

Organizatorem jest samorząd województwa warmińsko-
-mazurskiego oraz Agencja Marketingu Sportowego - Sport 
Evolution.

Biuro prasowe Marszałka WWM

Paweł Charmuszko wygrał z Sylwią Sadłowską 6/2 w me-
czu o trzecie miejsce Michał Radzewicz wygrał z Karoliną 
Barszczewską 6/1
Kategoria Kobiet
1. Roksana Zajkowska 2 zwycięstwa 
2. Ania Zielińska 1 zwycięstwo
3. Sylwia Sadłowska
kategoria OPEN
1. Dariusz Karniej wygrał z Krzysztofem Karniejem 6/3   
w meczu o trzecie miejsce Michał Karniej pokonał Pawła 
Charmuszkę 6/1
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Hipermarketyzacja

I stało się. Jest. Niektórzy czekali na niego z niecierpli-
wością. Od kilku dni funkcjonuje w Ełku kolejny hipermar-
ket, tzw. galeria. Handlowa, oczywiście, bo nie sztuki.

Jest to jak dotychczas największy obiekt handlowy w 
okolicy. Trzeba przyznać, że rozmach i tempo, z jakim wy-
budowano ten obiekt, były imponujące. Sądząc po ilości 
parkowanych samochodów jest to obiekt bardzo chętnie od-
wiedzany, można rzec oblegany. Zwłaszcza pierwszego dnia 
spotkało się tam chyba połowa ełczan, bo każdy liczył na 
promocje i prezenty. Było i jedno i drugie, ale żeby dostać się 
do kas, trzeba było spędzić w ogonku co najmniej godzinę. 

Ludzie rzucili się na towary, jak za dobrych komunistycz-
nych czasów, kiedy to w kolejce trzeba było spędzić całą noc, 
żeby dostać kilogram dobrej kiełbasy, a na półkach były tyl-
ko butelki octu. 

Zapomnieliśmy już o tamtych czasach, oj zapomnieli-
śmy. Teraz mamy pełne półki wszystkiego, a obiekt wielki 
jak hangar na śmigłowce i też zabijamy się o towary.

Dla wielu krajan ten nowoczesny obiekt, którego nazwy 
nie wymienię, bo przecież każdy wie, o jaki obiekt chodzi, to 
symbol wielkomiejskości.

Różne rejestracje zaparkowanych samochodów wskazu-
ją, że stał się on handlową mekką dla bliższego i dalszego 
regionu. 

Tłoczno tu codziennie, a na pewno w weekendy będzie 
jeszcze bardziej. Zakupy przybrały charakter rodzinny i mają 
wizualne elementy pewnej celebracji: cała rodzina, a zakupy 
(a raczej obchód sklepów) zajmują co najmniej kilkadziesiąt 
minut. 

Ceny tam – przynajmniej na początku – są zaskakująco 
niskie, co skłania do dokonywania pokaźnych zakupów. Wi-
dać to szczególnie przy kasach. Wszystko odbywa się jednak 
sprawnie i w miarę szybko. 

Myślę, że powyższe refleksje nie wprawiają w zachwyt 
miejscowych kupców. Cóż, punkt widzenia zależy od 
punktu siedzenia. 

Mamy jednak wolny rynek, a konkurencja jest jednak 
najbardziej zbawienna dla przeciętnego Kowalskiego do-
konującego zakupów. Obawiam się jednak o – teraz już - 
małe sklepy. Mam nadzieję, że zdołają się utrzymać i będą 
pełnić inną funkcję. 

Sądząc po ilości personelu przybyło kilkadziesiąt 
miejsc pracy. A że praca ciężka i podejrzewam, że pensja 
nie jest wysoka, cóż... Miejscowi kupcy w tej materii też 
nie rozpieszczają swych pracowników. 

Myślę, że euforia nowootwartym hipermarketem/ga-
lerią z czasem opadnie i będzie to jeszcze jeden, tyle że 
ogromny jak na nasze warunki obiekt handlowy w naszym 
mieście. 

Cóż, Ełk, mimo że są położony skrajnie, też są częścią 
europejskiej cywilizacji, w którą tak się wpisały wielkie 
sklepy.

A niemal w samym centrum rośnie jak grzyb po desz-
czu kolejny obiekt westchnień inwestorów. I powoli moje 
zdumienie przeradza się w przerażenie. 

Dla kogo one powstają? To już nie są te czasy, kiedy ku-
powało się „na zapas” i to, co akurat wpadło w ręce. Prze-
cież nie kupię kolejnej pralki, choćby była tańsza o pięćset 
złotych, bo nie tylko nie jest mi potrzebna, ale nawet nie 
mam gdzie jej trzymać. 

Owszem stajemy się europejscy, ale sklep na każdym 
skrzyżowaniu i hipermarket w każdej dzielnicy, to już 
przesada. 

Niepokoję się losem małych sklepików. Czy one znikną 
z naszego krajobrazu? Czy wytrzymają konkurencję skle-
pów sieciowych? 

W ostatniej dekadzie powstało w mieście wiele ban-
ków, salonów kosmetycznych, kwiaciarni, marketów. 

Hipermarketyzacja w Ełku i innych miastach i mia-
steczkach trwa. Obyśmy mieli za co w nich kupować.

Marusia


