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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 K97906

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

ul. Targowa 4, tel. 87-520-41-89 K97905

www.mezomorf.pl
SIŁOWNIA  TRENER PERSONALNY ODŻYWKI

OLECKO, UL. TARGOWA 10
V24405

Nowy cykl: Olecko 
- historia I wojny światowej, 

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

opracowanie Józef Kunicki

Nigdy nie karz milczeniem tych, których 
kochasz.

H. Jackson Brown, Jr.

HALOWA OLIMPIADA 
LEKKOATLETYCZNA, s. 8

zapowiedzi, n
ews’y

 , s
. 18
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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).

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

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

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

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

sprzęt” na www.zarazwracam.pl i wzięcia w niej udziału.
Anna Turowska

Regionalny Ośrodek Kultury w Olecku „Mazury Gar-
bate” i Olecka Izba Historyczna zapraszają 

25 września (czwartek) o godzinie 17,00 na spotkanie 
z dr. Jerzym Kiełbikiem, pracownikiem Ośrodka Badań 
Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Olsztynie pt. 
Mieszkańcy miast mazurskich w obliczu wielkich 
epidemii w  XVI – XVIII wieku.  

Dżuma, czarna śmierć wielokrotnie atakowała Euro-
pę. Przypadki  zachorowań  zdarzały się jeszcze w drugiej 
połowie XIX wieku.  Epidemia niosła strach i śmierć. I 
na Mazurach przez stulecia modlono się: „od powietrza, 
ognia i wojny”, wierząc, że to morowe powietrze przynosi 
tą straszną chorobę. 

O tym jakie były losy małych mazurskich miasteczek w 
obliczu śmiertelnego zagrożenia, jak się przed nim bronio-
no i jakie były skutki epidemii opowie Jerzy Kiełbik.

Zapraszamy   
Dom Kultury, II piętro

14 września członkowie jak i sympatycy Lokalnej Orga-
nizacji Turystycznej Ziemi Oleckiej uczestniczyli w  gmin-
nych dożynkach  w Olecku, podczas których zaprezentowali 
swoje wyroby. 

Dużym zainteresowaniem cieszyły się stoiska z rękodzie-
łem (wyroby z drewna, biżuteria) i z potrawami regionalnymi 
(ciasta, pierogi, twaróg, podpiwek, kartacze, chleb na zakwa-
sie).

Dziękuję zaangażowanym uczestnikom dożynek, między 
innymi Zofii Nowikowskiej, Reginie Biziewskiej, Jolancie 
Sawickiej, Monice Chmielewskiej, Mariannie Sawickiej, 
Cecylii Truchan i Henrykowi Alboszta.

 Wioletta Żukowska
Wiceprezes LOT ZO

Kukowo
Podczas Dożynek Gminnych 14 września mieszkańcy  

Kukowa wzięli udział w konkursie prezentacji stołu sołec-
kiego.

Na stole były potrawy regionalne własnego wyrobu: 
wędliny, kiełbasy, smalec ze skwarkami, ogórki małosol-
ne,chleb wiejski, ser podpuszczkowy, babka ziemniaczana 
oraz ciasta: sękacz, mrowisko, sernik, ciasto ze śliwkami, 
przekładaniec, ciasteczka amoniaczki, rogaliki. 

Do picia zaoferowano herbatę miętową z miodem, na-
lewkę owocową i likier kawowy.

Stoisko cieszyło się dużym zainteresowaniem.
Serdecznie dziękujemy wszystkim zaangażowanym w 

przygotowanie ekspozycji, szczególnie: Halinie Jachimo-
wicz, Jagodzie Jarmołowicz, Mariannie Jasionowskiej, 
Basi Jasińskiej, Wiesławie Lubereckiej, Danucie i Ho-
noracie Warakomskiej, Zofii Sawickiej, Helenie Bej-
mert.

Wioletta Żukowska 
Antoni Rydzewski
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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

KRONIKA PO¯ARNICZA 

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 ...........................2,52 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

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)
13.00 - Sesja Rady Powiatu, Starostwo Powiatowe, ul. Ko-
lejowa
17.00 - Mieszkańcy miast mazurskich w obliczu wielkich 
epidemii w  XVI – XVIII wieku, wykład, Olecka Izba Histo-
ryczna, plac Wolności 22, II piętro
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
28 września (niedziela)
apteka dyżurna Gołdapska 1
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
29 września (poniedziałek)
apteka dyżurna plac Wolności 25
30 września (wtorek)
apteka dyżurna Zielona 35
1 października (środa)
apteka dyżurna Składowa 6
wydanie „Tygodnika Oleckiego”
2 października (czwartek)
apteka dyżurna Zielona 37
8.30 - 11.00 - Pobór krwi od honorowych dawców, sala kon-
ferencyjna w internacie ZSLiZ przy ul. Gołdapskiej
16.00 - Rummikub, gra rodzinna, scrable, Biblioteka Pu-
bliczna, Kopernika 6
3 października (piątek)
apteka dyżurna Kolejowa 15
4 października (sobota)
apteka dyżurna plac Wolności 7B
10.30 - Warmia i Mazury pływają, zawody pływackie, hala 
Lega
5 października (niedziela)
apteka dyżurna 11 Listopada 9
6 października (poniedziałek)
apteka dyżurna Gołdapska 1
7 października (wtorek)
apteka dyżurna plac Wolności 25
8 października (środa)
apteka dyżurna Zielona 35
wydanie „Tygodnika Oleckiego”
9 października (czwartek)

3 września od 10.26 dwa zastępy JRG 
PSP usuwały drzewo niebezpiecznie pochy-
lone nad drogą w Jaśkach.

3 września od 19.03 jeden zastęp JRG PSP gasił przy ulicy 
Leśnej pożar beli słomy.

4 września od 9.53 dwa zastępy JRG PSP oraz jeden OSP 
Borawskie umacniały obluzowane gniazdo bociana na domu 
mieszkalnym w Borawskich.

5 września od 13.32 jeden zastęp JRG PSP usuwał rozsy-
pany piasek na skrzyżowaniu obwodnicy z drogą do Giżycka 
w Jaśkach. 

6 września od 11.10 dwa zastępy JRG PSP usuwały dym z 
budynku przy ulicy Kolejowej. 

8 września od 17.52 jeden zastęp JRG PSP usuwał gniazdo 
szerszeni z domu mieszkalnego w Dobkach.

10 września od 17.01 jeden zastęp OSP Kowale Oleckie 
usuwał gniazdo os z domu mieszkalnego w Zawadach.

11 września od 13,21 jeden zastęp JRG PSP usuwał nad-
łamany konar drzewa zwisający nad drogą w Babkach Olec-
kich.

12 września od 7.45 jeden zastęp OSP Kowale Oleckie 
otwierał zatrzaśnięte drzwi do mieszkania w Kowalach Olec-
kich.

12 września od 11.25 trzy zastępy JRG PSP oraz po jed-
nym OSP Kowale Oleckie, OSP Mazury, OSP Sokółki i OSP 
Świętajno gasiły pożar lasu w Wierzbiankach. 

12 września od 19.24 jeden zastęp JRG PSP oraz jeden 
OSP Świętajno usuwały skutki i zabezpieczały miejsce kolizji 
drogowej w Sulejkach. Samochód osobowy przewrócił się.

13 września od 11.58 jeden zastęp JRG PSP, dwa zastępy 
OSP Wieliczki oraz jeden OSP Kleszczewo gasiły pożar su-
chych traw w okolicach Puchówka. 

13 września od 14.44 jeden zastęp JRG PSP pomagał ra-
townikom medycznym w transporcie chorego do karetki ra-
towniczej.

Informacji udzielił starszy sekcyjny Radosław Osiecki

na stronie internetowej www.olecko.info (w pliku *.pdf)
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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:
• Anna Aleksandrowska

• Marek Brzeziński
• Joanna Kozłowska

• Karol Nowacki
• Robert Wyganowski
• Marcin Zachwacki
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

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.

Sesja Rady Powiatu
Zapraszam na posiedzenie XLIV Sesji Rady Powiatu w 
Olecku w dniu  25 września 2014 roku (czwartek) o godz. 
13:00 – sala konferencyjna (pokój nr 4) Starostwa Powia-
towego w Olecku, przy ul. Kolejowej 32. 
Porządek sesji:  
1. Otwarcie sesji i przyjęcie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
3. Informacja Starosty z wykonania uchwał Rady Powiatu i 
o działalności Zarządu w okresie międzysesyjnym.
4. Zapytania i interpelacje radnych.
5. Wnioski i oświadczenia radnych.
6. Wnioski Komisji Stałych Rady.
7. Odpowiedzi na zgłoszone zapytania, interpelacje i wnio-
ski radnych i Komisji Stałych Rady. 
8. Ocena funkcjonowania Powiatowego Zarządu Dróg w Olecku 
oraz stan przygotowania do okresu zimowego 2014/2015.
9. Informacja z realizacji prowadzonych prac remontowych 
na drogach powiatowych. Plan inwestycji na rok 2015.
10. Informacja z realizacji zadań kompetencyjnych Staro-
sty w zakresie  wycinki drzew i krzewów oraz wydobywa-
nia kopalin na terenie powiatu oleckiego w latach 2011r. 
– 2013 i I półrocze 2014r.
11. Sprawozdanie z wydatkowania środków powiatu olec-
kiego przeznaczonych na ochronę środowiska 
i gospodarkę wodną w roku 2013. 
12. Podjęcie uchwał:
a) w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzier-
żawy nieruchomości stanowiącej własność powiatu oleckiego;
b) w sprawie kierunków działania Zarządu Powiatu w 
Olecku dotyczących działalności w zakresie komunikacji; 
c) zmieniająca uchwałę Nr XV/98/2012 Rady Powiatu w 
Olecku z dnia 26 stycznia 2012r. w sprawie ustalenia wyso-
kości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg powiato-
wych na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, 
utrzymaniem i ochroną dróg na terenie Powiatu Oleckiego;
d) w sprawie przystąpienia do realizacji zadania inwesty-
cyjnego w 2015r. w ramach Narodowego Programu Prze-
budowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Do-
stępność – Rozwój (Edycja 2015);
e) w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Olec-
ko na budowę drogi na Os. Siejnik II (Podkowa) 
w Olecku Nr 141535N;
f) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej 
Powiatu Oleckiego na lata 2014 – 2023;
g) w sprawie zmian budżetu powiatu na rok 2014.
13. Głos wolny, wolność ubezpieczający”.
14. Zamknięcie obrad.                                                                                                                   

Przewodniczący Rady Powiatu
                             Wacław Sapieha  
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Przyzwyczailiśmy się, że prawie 
co tydzień w Kowalach Oleckich, 
Olecku, Świętajnie czy Wieliczkach 
ma miejsce jakiś festyn, pokaz, zawo-
dy sportowe, spotkania mieszkańców 
itp., itd. Nawet poszczególne wsie za-
częły organizować własne imprezy. Są 
imprezy huczne i mniej huczne, cieka-
we i nudne, dobrze zorganizowane i 
bywa, że czasami zorganizowane źle. 
Jednym słowem, powtarzając: różne.

Takiej jednak, jak w ostatnią niedzielę lata - 21 września, 
zorganizowaną przez Gminny Ośrodek Kultury i Urząd Gmi-
ny w Świętajnie, dawno już nie było. Dożynki Gminne, bo 
o nich piszę, zgromadziły bowiem kilka tysięcy ludzi. Tłum 
zaczął przybywać na stadion w Świętajnie około godziny 
13.00. O 16.00 samochody można było zaparkować dopiero 
dwa kilometry dalej w Dunajku. Na poboczach drogi nie było 
miejsca dla aut.

Trudno ocenić liczbę uczestniczących w uroczystościach. 
Według mnie mogło być trzy tysiące osób. 

Większość sołectw gminy miało swoje stoiska. Oprócz 
tego były stoiska Lokalnej Organizacji Turystycznej Ziemi 
Oleckiej oraz Izby Rolniczej. Naturalnie, nie obyłoby się bez 
najróżniejszych stoisk handlowych, które do zaoferowania 
miały dosłownie wszystko. Z atrakcji dla dzieci były tram-
poliny, zjeżdżalnie, piłki do poruszania się na wodzie, samo-
chody z napędem elektrycznym. Można było pojeździć na 
koniach. Był także gril, wata cukrowa i lody. 

Była również pogoda. Słonko świeciło tak, że lepiej nie 
można było sobie wymarzyć. 

Balony wypełnione helem, które uciekły z rąk dzieci lecia-
ły prosto w prawie bezchmurne niebo. 

To była naprawdę piękna, dobrze zorganizowana impre-
za honorująca pracę świętajnowskich rolników i strażaków z 
OSP, którzy otrzymali nowy samochód bojowy. Kończyło się 
również lato, a zaczynała jesień. Wybrany właściwie termin.

Wielkość miejsca i liczba uczestniczących w nim osób 
nasuwała na myśl porównanie z pierwszymi Przystankami 
Olecko. Tak jak kiedyś w Olecku była wielość atrakcji i sze-
roka oferta. 

Tak było kiedyś w Olecku. Teraz jest inaczej. Inaczej zo-
stały rozłożone akcenty. A i wtedy i teraz nie wszystkim się 
impreza przystankowa podobała i podoba. Nikt nigdy niko-
mu nie dogodził! No i pieniądze na organizację nie są takie 
same. Bohdan Skrzypczak, który wymyślił Przystanek umiał 
znaleźć renomowanych sponsorów. Część działań oparta 
była o dotacje znanych europejskich i ogólnopolskich orga-
nizacji pozarządowych. To był inny wymiar imprezy.

Teraz imprez podobnych do siebie jak dwie krople wody 
jest w każdym z większych miast na pęczki. Organiza-
cje kulturalne prześcigają się wręcz w ich organizowaniu. 
Szansę jednak na zainteresowanie turysty, przyjezdnego 
czy wreszcie własnych mieszkańców mają tylko niektóre z 
nich. Dlatego też jedne z imprez znikają z kalendarza, a inne 
trwają i rozwijają się. Receptą na długoletnie trwanie jest 
wymyślenie czegoś oryginalnego, konsekwentne rozwijanie 
imprezy już istniejącej lub profesjonalne podejście władz do 
prowadzenia imprez. Władza powinna zlecać to ośrodkom 
kultury.

Wszystko jednak przemija. W Olecku mieliśmy turniej 
tenisowy WTC. Nie mamy. Węgorzewo miało festiwal mu-
zyczny – też go już nie ma, albo tymczasowo zawiesiło. Ofi-
cjalnymi przyczynami jest zwykły brak sponsorów.

Znajomy, który prowadzi jeden z festiwali filmowych 
powiedział mi, że jak festiwal się kończy, to on bierze urlop. 
Po powrocie z niego od razu zabiera się za organizację. 
Sponsorów i umowy z nimi spisuje do końca roku. Następ-
nym etapem jest organizacja i zbieranie ofert producentów i 
dystrybutorów. Długo przed terminem można uzyskać dobrą 
cenę za projekcję filmu. Trzy miesiące przed festiwalem ma 
wszystko zapięte na ostatni guzik. Jeśli coś się wali, a wali 
się często, jest czas, żeby zająć się wyłącznie tym proble-
mem, a nie myśleć o zbieraniu pieniędzy.

Pełny profesjonalizm.
Dobrego klimatu we władzach potrzeba, by coś w kultu-

rze zaiskrzyło i istniało. Działania kulturalne, tak jak sporto-
we wymagają dotowania. Samorządy na całym świecie (tym 
demokratycznym, nie mylić z pewnym typem demokracji 
azjatyckiej) zrozumiały, że ważne jest, by inwestować w na-
ukę, w innowacyjność i przede wszystkim w szkolnictwo. 
Może wreszcie też zrozumieją, tak jak dawni mecenasi, że 
największy splendor władzy przynosi najwyższych lotów 
sztuka. Technika się zmienia. To co dzisiaj mamy nowocze-
sne, za kilka lat może się zestarzeć. Postęp idzie w chwili 
obecnej w tempie iście kosmicznym. Każdy gadżet dosta-
jący się na rynek jest już przestarzały w chwili sprzedaży. 
Dlatego jest gadżetem! Kupując najnowszy na rynku kom-
puter powinniśmy wiedzieć, że w fabryce, gdzie powstał, 
grupa konstruktorów i programistów przygotowuje znacznie 
nowocześniejszy. 

Jeśli zaś chodzi o sztukę, o architekturę, o dzieła plastycz-
ne... one się nie starzeją. Te największych lotów cieszą oko 
bez względu na czas. Tak też jest z imprezami, które sztukę 
i jej tendencje pokazują. Renomowane festiwale filmowe, 
biennale sztuki czy cykliczne wystawy istnieją i niezmiennie 
przyciągają rzesze widzów. Hale koncertowe wypełniają się  
melomani. Dobre zespoły przyciągają setki tysięcy fanów.

Sztuka, którą tworzą artyści była i będzie zawsze tym, co 
nas odróżnia od świata zwierząt. Tak samo jak stosunek do 
zmarłych i cmentarzy. To wspaniale być częścią społeczeń-
stwa, które ceni humanizm, wiarę w postęp i poszanowa-
nie tradycji. To wspaniale żyć w społeczeństwie, w którym 
wszyscy (teoretycznie) są równi. Starajmy się więc, aby wy-
raz, który dodałem w nawiasie był niepotrzebny.

Bogusław Marek Borawski
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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. kierowca samochodu dostawczego
4. inżynier inżynierii środowiska – instala-

cje sanitarne
5. szlifierz metali
6. ślusarz
7. formierz odlewnik
8. stolarz ze znajomością czytania rysun-

ku technicznego
9. majster działu produkcji
10. operator ładowarki
11. mechanik samochodów osobowych
12. operator koparko-ładowarki
13. mechanik maszyn rolniczych
14. specjalista do spraw sprzedaży
15. sprzedawca w stacji paliw
16. elektromechanik
17. specjalista ochrony środowiska
18. kierowca ciągnika rolniczego
19. kierowca autobusu
20. kierowca ciągnika siodłowego
21. stolarz meblowy

V2
46

02

-

Ośrodek 
czynny
codziennie 
w godz. 800-1600

Jerzy Miliszewski

OLECKIE CENTRUM
SZKOLENIA KIEROWCÓW

Olecko, Aleje Lipowe 3
Rozpoczęcie 
kursu

 tel. 87-520-23-36B98402

25
września

godz. 1600

B
98

10
3

Narodowy Bank Polski zaprasza do udziału w XIII edy-
cji konkursu na pracę pisemną w kategorii:

gimnazja na temat 
„Umiesz liczyć, licz na siebie. Twoje 

sposoby na dorabianie do kieszonko-
wego”;

szkoły ponadgimnazjalne na temat „Od pasji do pensji! 
Czy Twoje hobby mogłoby stać się sposobem na zarabianie 
pieniędzy?”.

Celem konkursu jest pogłębienie zainteresowań mło-
dzieży ekonomią, sprawdzenie umiejętności praktycznego 
wykorzystania wiedzy ekonomicznej, zachęcenie dyrekcji 
i nauczycieli do wdrażania w nauczaniu ekonomii elemen-
tów praktycznych kształtujących umiejętność funkcjono-
wania uczniów w warunkach gospodarki rynkowej.

W konkursie mogą wziąć udział uczniowie publicznych 
i niepublicznych gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, 
z wyłączeniem szkół dla dorosłych, uczęszczających do 
szkoły w roku szkolnym 2014/2015.

Kapituła konkursu przyzna nagrody pieniężne za zaję-
cie:

I miejsca w wysokości 3.700,- zł brutto,
II miejsca w wysokości 3.200,- zł brutto,
III miejsca w wysokości 2.700,- zł brutto.
Kapituła przyzna także 3 wyróżnienia – nagrody pie-

niężne w wysokości po 1.200,- zł brutto. 
Ponadto nauczyciele, opiekunowie merytoryczni naj-

lepszych prac otrzymają nagrody pieniężne za zajęcie 
przez ucznia:

I miejsca w wysokości 2.000,- zł brutto,
II miejsca w wysokości 1.800,- zł brutto,
III miejsca w wysokości 1.600,- zł brutto.
Natomiast za otrzymanie przez ucznia wyróżnienia na-

grodę pieniężną w wysokości 1.200,- zł brutto.
Prace można nadsyłać do 17 października 2014 r. za 

pośrednictwem formularza dostępnego na https://pracapi-
semna.nbp.pl/

Ogłoszenie wyników Konkursu jest zaplanowane na 5 
grudnia 2014 r. Osobą do kontaktu w sprawie konkursu jest 
Małgorzata Maryjewska – koordynator, e-mail: e-mail: 
mlodziez@nbp.pl. Więcej szczegółów o konkursie z regu-
laminem na http://nbp.pl/home.aspx?f=/konkursy/2014/
praca_pisemna/praca_pisemna.html

Konkursy Narodowego
 Banku Polskiego

Policjant uratował nieletnią
Kierownik Rewiru Dzielnicowych oleckiej komendy 

w drodze do służby zauważył nieletnią przebywającą na 
ucieczce z placówki opiekuńczej. Kiedy chciał wylegitymo-
wać dziewczynę uciekła ona do jeziora, groziła, że popełni 
samobójstwo i się okaleczyła. Policjant w obawie o życie 
nieletniej wskoczył do wody i wyciągnął ją na brzeg. Dziew-
czyna została przetransportowana do szpitala w Suwałkach.

W miniona środę, 17 września br. Kierownik Rewiru 
Dzielnicowych oleckiej komendy, w drodze do służby, w 
Olecku w rejonie skate parku zauważył nieletnią przebywa-
jąca na ucieczce z placówki opiekuńczej. Kiedy funkcjona-
riusz chciał wylegitymować nieletnią uciekła ona do pobli-
skiego jeziora Olecko Wielkie. Stojąc po pas w wodzie nie 
chciała wyjść, grożąc przy tym, że popełni samobójstwo. 
Następnie nieletnia posiadanym ostrym narzędziem zaczęła 
się okaleczać. 

Policjant w obawie o życie dziewczyny wskoczył do 
jeziora i wyciągnął ją na brzeg. Nieletnia nadal groziła, że 
popełni samobójstwo oraz twierdziła, że ostre narzędzie po-
łknęła. O całym zdarzeniu funkcjonariusz powiadomił ofice-
ra dyżurnego, który na miejsce wezwał karetkę pogotowia. 

Po udzieleniu pomocy medycznej nieletnia została prze-
transportowana do szpitala w Suwałkach. 

rzeczniczka prasowa KPP sierż. szt. Justyna Sznel
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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

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.

W sobotę 20 września o 11.00  Msza św. pod przewod-
nictwem J.E. Ks. Biskupa Romualda Kamińskiego,  roz-
poczęła XV Spotkanie Środowisk Twórczych z całej naszej 
diecezji.

XV Spotkanie Środowisk Twórczych Diecezji Ełckiej

Po Mszy św. w Regionalnym Ośrodku Kultury „ Ma-
zury Garbate” odby się dalszy ciąg spotkania tzw. Oleckie 
prezentacje: koncert Waldemara Snarskiego, Wojciecha 
Popielarza, Orkiestry Dętej, występ Klubu Tańca Towarzy-
skiego „Promenada”.

Gościem specjalnym był Czesław Jaroszyński, aktor 
teatralny i filmowy, wykładowca retoryki, poeta.

J.Kunicki
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DOŻYNKI W ŚWIĘTAJNIE, 21 WRZEŚNIA

KWIAT KOBIECOŚCI, FOT. Józef Kunicki
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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

04.
Na oleckim rynku zostało 20 do 30 niemieckich rowe-

rzystów gotowych do stawiania oporu. W południe odjeżdżał 
ostatni pociąg ratowniczy z Olecka do Ełku.

Zima 1915. Niemiecki patrol rowerowy
18 sierpnia po południu Rosjanie znowu wkraczają do 

Olecka i zajmują miasto. Próbowali ich bez skutku powstrzy-
mać dragoni ale wycofują się Orzechówka. 

19 sierpnia już  cały powiat był w rękach żołnierzy rosyj-
skich. 1 Dywizja Kawalerii wspieraną przez dywizję piecho-
ty zajmuje Olecko (Marggrabowa).  Przez kolejne dni woj-
sko przemieszcza się drogami: Mieruniszki - Kowale Oleckie 
oraz Borawskie - Olecko. 

W tym samym czasie wojska rosyjskie kwaterują się na 
dłużej w mieście. Większość Rosjan koczowała na rynku. 
W mieście ulokował się sztab z pułkownikiem. Pośród żoł-
nierzy rosyjskich znajdowało się wielu Polaków. Na ogół w 
mieście wojsko nie odnosiło się wrogo do ludności cywilnej. 

Zniszczona ulica Zamkowa (fotografia z 1916)

Spalone przez Rosjan tzw. zydlungi w Lenartach

Miasto nie ucierpiało wiele, choć były grabieże i znisz-
czenia w domach. Rosjanie plądrowali wyłącznie mieszkania 
opuszczone. 

Nie zabraniano wydawania „Oletzkoer Zeitung”. Ale 
miasto było zamknięte i od połowy sierpnia nie dochodziły 
do Olecka wiadomości z Rzeszy.

To, o czym pisała gazeta, podsumował trafnie stangret 
posiadacza ziemskiego Schulza z Kukowa. 

Kiedy stangret przywoził mu gazetę, Schulz  pytał za-
wsze: ”No i co, Nikolasie, cóż tam piszą w gazecie?’ „Same 
bajki” brzmiała odpowiedź.

Obostrzenia z jakimi spotkała się ludność były oczywi-
ście znaczne, ale Rosjanie umieli też cenić odwagę. 

Nauczycielka Erna Stascheit w Mieruniszkach pro-
wadziła nauczanie, organizowała msze, a nawet pogrzeb 
niemieckiego żołnierza. Pozostawiono nawet na funkcjo-
nowanie szkoły. 

Kiedy pięciu żołnierzy pojawiło się w budynku szkol-
nym profesor Weibel doniósł o ich wizycie oficerowi. Z 
tego powodu ustawiono przed szkołą posterunek. Rosjanie 
chcieli utrzymać na zajętych terenach pozory normalności. 

Chociaż większość nauczycieli wcielono do wojska, 
to z przerwami odbywało się nauczanie. Od 24 sierpnia w 
szkole urządzono szpital.

Margrabowa (Olecko)
Inaczej było poza Oleckiem. Napotkanych w drodze 

pojedynczych mężczyzn na koniach bądź rowerach z re-
guły oskarżano o szpiegostwo i bez przesłuchania rozstrze-
liwano. Takie przypadki miały miejsce pod Cimochami i 
Mieruniszkami. 

W Cimochach bez uzasadnienia rozstrzelano trzech 
mężczyzn. Następowało to, z powodu nieznajomości wy-
danego regulaminu stanu wojny. 

W Olecku czynne były sklepy. Rosjanie dokonywali 
zakupów, płacili markami, na ogół zachowywali się spo-
kojnie. Do miasta dochodziły jednak wykluczające się wia-
domości z różnych rejonów Prus Wschodnich.
Na podstawie ruchów wojsk rosyjskich w okolicach Olec-
ka, Generał von Prittwitz wnioskuje, że główne uderzenie 
będzie w kierunku jezior mazurskich.  Nad Węgorapą 
pozostawia tylko trzy korpusy,  jedną dywizję królewiecka 
i jedną dywizję jazdy. 

16 sierpnia dowództwo niemieckie przybywa do Barto-
szyc. Zwiady lotnicze ustalają, że Rosjanie jednak obcho-
dzą Puszczę Romincką od północy. 

Konieczna staje się walka frontalna na linii Węgorapy. 
Z tego względu wojska niemieckie tracą impet ofensywy. 

W opracowaniach wojskowych sytuacja pod Oleckiem 
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Margrabowa, szpital w 1914. (Obecnie Zakład Wycho-
wawczy dla Dzieci Głuchych)

porównywana jest do działań generała Macka pod Ulmem w 
1805 roku.

Wojsko i tabory niemieckie na oleckim rynku 
od koniec 1915.

Kolejnym problemem staje się samowolne działanie I 
Korpusu.  

Generał Herman von François nie podporządkował się 
i w pierwszy dniu rozpoczyna walkę. Do starcia dochodzi 17 
sierpnia pod Stołupianami (Stollupoenen, Ebenrode), 8 kilo-
metrów od granicy. 

Generał August von  Mackensen. 
Z lewej strony oryginalne epolety generała, które niedaw-

no zostały wystawione na aukcji.
Działania generała wynikała przede wszystkim z pobudek 

patriotycznych - jego korpus składał się z żołnierzy pocho-
dzących z Prus Wschodnich. Rosjanie mieli zdecydowaną 

przewagę liczebną. Gen. von François wykorzystał jednak 
wcześniej lukę na skrzydle rosyjskim. 

Niemcy wyszli na tyły III Korpusu i rozstrzygnęli starcie 
na swoją korzyść, zadając 27 Dywizji znaczne straty - utra-
ciła ona 63 oficerów i 6664 żołnierzy. 

Pomimo rozkazów z dowództwa o zaprzestaniu walki  
gen. von François zwycięża i wycofuje się w okolice Gum-
binnen. To pierwsze poważniejsze starcie w kampanii ujaw-
niło z całą mocą słabości rosyjskiego dowództwa. 

Mapa pokazuje usytuowanie wojsk niemieckich i rosyj-
skich w tym czasie.

W tym czasie (17 -18 sierpnia) dochodzi do walk z 1 ro-
syjską dywizją jazdy i 5 brygadą strzelców, na północ od 
Kowal Oleckich. Dwa szwadrony strzelców podpalają zabu-
dowania okolicznych wsi. Groby poległych znajdują się na 
cmentarzu wojennym w Kowalach Oleckich.

Rankiem 19 sierpnia 1914 roku część XXII Korpusu 
generała Siergieja Scheidemann’a zajmuje Ełk. Oddziały 
rosyjskie nieprzerwanie prą na zachód, a wojska niemieckie 
wycofują się za linię jezior mazurskich.

 Dowódca niemieckiej 8 Armii pomimo zagrożenia gra-
nicy Prus Wschodnich na południu, postanowił nadal ata-
kować 1 Armie. Zdecydowano, że będą to okolice Gąbina 
(Gumbinen). 

Rankiem 20 sierpnia po potężnym ostrzale  artyleryjskim 
na rosyjską 28 Dywizję Piechoty uderzyła od północy nie-
miecka 2 Dywizja Piechoty. Rosjanie w panice rozpoczęli 
odwrót.  

Rosyjski XX Korpus został pobity. Największe straty 
poniosła 28 Dywizja Piechoty tracąc: 104 oficerów, 6945 
żołnierzy, 8 dział i 23 karabiny maszynowe. 

Jednak XVII Korpus gen. Augusta von Mackensena nie 
zdołał przełamać pozycji rosyjskich i rozpoczął odwrót, a 
niemiecki I Korpus Rezerwowy generała Otto von Belowa z 
powodu błędnych rozkazów, ograniczył się tylko do działań 
obronnych. 

Armia niemiecka nie zdołała pokonać armii rosyjskiego 
generała Rennekampfa i została zmuszona do odwrotu. Bi-
twa pod Gumbinnen wykazała poważne błędy w działaniach 
po stronie niemieckiej i rosyjskiej.

20 sierpnia 2014 r. generał von Prittwitz uznał sytuację 
za beznadziejną (obawiał się pościgu i całkowitej klęski),  
postanowił wycofać wojska za Wisłę pozostawiając Prusy 
Wschodnie Rosjanom.

Sytuacja spowodowała interwencję naczelnego dowódz-
twa niemieckiego. 

Szef Sztabu Generalnego generał von Moltke wykorzy-
stując rozdzielenie obu armii rosyjskich oraz fakt, że 2 Ar-
mia Samsonowa nie posuwał się zbyt szybko, postanowił 
wszystkimi siłami uderzyć na południe.

22 sierpnia 1914 r. na stanowisko szefa sztabu 8 Armii 
gen. von Moltke awansował (wsławionego w walkach na 
froncie zachodnim) generała Ericha Ludendorffa. Nowym 
dowódcą 8 Armii mianowano doświadczonego generała 
Paula von Hindenburga.
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Andrzej Malinowski

Skansen wsi łowickiej w Maurzycach
Trasa: Olecko - Łomża - Wyszków - Serock - Wyszogród - 
Łowicz - Pszczonów - Lipce Reymontowskie - Maurzyce 
(wyprawa jednodniowa z noclegiem w Łowiczu).

Skansen w Maurzycach (w powiecie łowickim, woje-
wództwo łódzkie) powstał w latach 70. XX wieku. 

Zgromadzone są w nim zabytki architektury wiejskiej z 
terenów danego Księstwa Łowickiego: zagrody z przełomu 

XIX i XX w., domy mieszkalne z wypo-
sażeniem, zabudowania gospodarskie, ko-
ściół, szkoła, wiatrak, przydrożne kaplicz-
ki, maszyny rolnicze, pojazdy strażackie. 

Obiekty zlokalizowane są według planu 
przestrzennego starej wsi występującej do połowy XIX w. 
o kształcie zbliżonym do owalnicy z centralnym placem 
oraz nowej wsi – ulicówki, typowej w II połowie XIX. 

Charakterystyczne dla tego regionu są niepowtarzalne 
wycinanki łowickie i wielobarwne pasiaste stroje. 

Bilet wstępu do skansenu – 8 zł.
W ciepły i słoneczny czwartek, 1 maja 2014 r. w Skan-

senie łowickim w Maurzycach byli: Marta Kiejdo i An-
drzej Malinowski.
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Lia na kilka dni

Lia na desce surfingowej taty, początek lata 2014 

Pierwsze urodziny
Uśmiech

Nic nie może zmącić radości kogoś, kto dowiaduje się, że 
jego córka będzie miała dziecko, a on zostanie dziadkiem. Ja 
otrzymałem taką wiadomość na początku roku 2013, a wnucz-
ka Lia przyszła na świat 3 września. Pisałem Państwu o tym 
fakcie w radosnym felietonie. 

W tym roku wnuczka obchodziła pierwsze urodziny. 
Córka Inga postanowiła ściągnąć mnie na tę uroczystość, a 
że mieszka w Wilmette w stanie Illinois więc potrzebna była 
wiza amerykańska w nowiutkim paszporcie. 

W ambasadzie trafiłem na dzień, w którym wizy wydawa-
no ciurkiem. Wystarczyła krótka rozmowa z konsulem i klient 
odchodził z szerokim uśmiechem na ustach. Ja nie miałem 
takiego szczęścia i pani konsul trzymała mnie chyba z pół go-
dziny. Ubrana w szary garnitur, białą damską koszulę z cien-
kim łańcuszkiem z białego złota na szyi zadawała mi kolejne 
pytania i odchodziła za każdym razem coś sprawdzać. Ostatni 
raz chciała mi zadać jeszcze jedno pytanie... i  wtedy puściły 
mi nerwy. Powiedziałem:

- Proszę pani, teraz ja chciałbym coś pani powiedzieć.
Spojrzała na mnie uważnie i głową dała znak, że czeka na 

to, co powiem.
- Moja córka w imieniu mojej wnuczki przysłała mi takie-

go oto maila: „Drogi dziadku, przyjedź na moje pierwsze uro-
dziny koniecznie. Jak nie przyjedziesz, to nie będziesz miał 
ani wnuczki, ani córki”.

Pani konsul uśmiechnęła się, 
chwilę zastanowiła i powiedziała:

- Dam panu tę wizę.
Tak więc wybrałem się na 

pierwsze urodziny mojej wnucz-
ki do Ameryki, jak się potocznie 
określa Stany Zjednoczone Ame-
ryki Północnej. Córka z mężem 
Bartkiem zarezerwowali mi bilet 
na 28 sierpnia najpierw w KLM-ie, 
a gdy holenderskie linie zawiesiły 
ten lot, przebukowała go na Pol-
skie Linie Lotnicze LOT. Miałem 
lecieć słynnym już dreamlinerem.

Wszystko było pierwsze: 
pierwszy raz leciałem samolotem, 
pierwszy raz w Stanach, pierwsze 
urodziny wnuczki. Cudownie. 

Z tym lotem miałem pewne 
problemy, bo pewnego razu, już 
w dojrzałym wieku, odkryłem w 
sobie lęk wysokości. Nie przy-
puszczałem nawet, że go mam. 
Wspinałem się na czas na maszt 
na „Zawiszy Czarnym”. Byłem 
tym szczęśliwcem, któremu pozwolono wejść na ostatni mars 
„Daru Pomorza”. Jednak usiadłem na ziemi, gdy pewnego 
razu wyszedłem na przezroczystą szklaną platformę będącą 
kilka pięter nad ziemią. Nie mogłem się ruszyć. Strach zablo-
kował mnie.

Tak więc sam lot samolotem był wyzwaniem. Poprosiłem 
córkę, by zarezerwowała mi miejsce przy oknie. Jak już spa-
dać to z dobrego konia. W praniu okazało się, że latanie samo-
lotem jest przyjemne, a widoki z okna są porywające. I jeszcze 
jedno... to prawda, że z wysokości dziesięciu tysięcy metrów 
nie widać jeszcze krzywizny ziemi. 

Z Warszawy wystartowaliśmy z godzinnym opóźnieniem, 
gdyż nad lotniskiem rozszalała się potężna burza. W Chicago 
na lotnisku O’Hara wylądowaliśmy już wg rozkładu o 19.00 
tamtejszego czasu (czyli po amerykańsku o 7.00 PM). W po-

dróż zabrałem książkę „Nigdziebądż” autorstwa Neil’a Ga-
iman’a. Żeby ją skończyć zabrakło mi pół godziny lotu. 

Jeszcze przed startem okazało się, że miejsca obok mnie 
i sąsiednie w środkowym rzędzie są puste. W fotelach przede 
mną usiadła młoda kobieta z dwójką dzieci. Później na pu-
stych miejscach obok położyła do snu młodszą, może dwu-
letnią córeczkę. Zaraz po zajęciu miejsc chłopak z cheru-

binowymi włosami o niebieskich 
oczach odwrócił się do mnie. 
Przedstawił się jako Filip. Ze ste-
wardesami rozmawiał po polsku 
i po angielsku. Z mamą, tylko po 
angielsku, bo jak mi później owa 
kobieta powiedziała „dzieci muszą 
się przestawić na używanie języka 
ojczystego”. Wracali z wakacji, 
które spędzili u rodziny w Polsce.

Ja nie znam angielskiego i 
usłyszawszy tyle opowieści o 
służbie celnej myślałem, że od-
prawa zajmie co najmniej godzi-
nę. Okazało się, że trwała tylko 
kilka minut. Znudzony pracownik 
służby celnej spojrzał na zdjęcie w 
paszporcie, na mnie. Oddal doku-
ment i wskazał ręką, by przecho-
dzić dalej. Byłem w Ameryce.

Odebrałem bagaż i podrepta-
łem do wyjścia. Stanąłem niepew-
nie i spojrzałem na oczekujących 
szukając wzrokiem Ingi.... i ni-
gdzie jej nie zobaczyłem. 

Wyjąłem więc telefon i włą-
czyłem go. Od razu pokazała się wiadomość z konsulatu 
polskiego i wtedy zobaczyłem córkę. Stała troszeczkę dalej, 
w strategicznym miejscu. Machnąłem ręką i ona też mnie 
zauważyła. Była sama, a przecież miała być z Lią i Bartem. 
Uścisnęliśmy się i wtedy pojawili się oni.

Podałem rękę zięciowi i spojrzałem na Lię. Pamiętam 
z dzieciństwa jak jedna z ciotek lubiła nas wszystkich ob-
całowywać, przytulać i jakie to dla nas (wszystkich dzieci, 
wszystkich ciotek i wujów) było krępujące. Jeszcze w sa-
molocie postanowiłem więc, że będę bardzo ostrożny, żeby 
nie wystraszyć przecież nie mającej jeszcze nawet roku, Lii. 
Podszedłem do wózka, ale nie klęknąłem. Spuściłem głowę 
i uśmiechnąłem się do niej. Mała twarzyczka najpierw oka-
zała zainteresowanie, a później... Za taki uśmiech mógłbym 
bez znieczulenia dać poszatkować się w kawałki. 
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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          V20710

PIZZERIA „PRIVE” zaprasza od 1000 do 2200

Tel. (87) 520-31-32, sms  505-314-536 V2
23
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PIZZA NA TELEFON
* materiały budowlane, metalowe, hydraulika – SKLEP 
   BUD-MET, ul. Gołdapska 22, tel. (87) 520 22 41. V26602

* „ASTRA” restauracja, pizza, zestawy obiadowe na telefon: 
87-520-25-68, profesjonalny katering, imprezy okolicznościowe, 
dancingi, ul. Partyzantów 7, www.astra.olecko.pl  V23206

* AUTO-MAX, ul. Paderewskiego 3A, naprawa: zawieszenia, 
amortyzatory, elektronika, komputerowa geometria zawieszenia, 
klimatyzacja, chiptuning tel. 509-746-264;                                        V26702

* Foto-Ślub i inne uroczystości, tel. 660 122 049       B95907

* hurtownia spożywcza, ul. Gołdapska 31, tel. (87) 520-01-50 V27201

ARTYKUŁY ELEKTRYCZNE, SPRZEDAŻ, WYKONAWSTWO
Sklep „PSTRYK”, ul. Zielona 33
tel. (87) 520-18-44; 510-145-891 V2
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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                                           V27401

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

* Artykuły i usługi elektryczne, Grunwaldzka 6, 
      tel. 87-610-00-66                                     V27301

* Centrum Ogrodnicze, ul. Rzeźnicka 6; tel. 87-520-22-07   V02634

* MEBLE - salon, Jan Bagiński, ul. Rzeźnicka, tel.  
(87) 520 29-23. V24804

* Budowlana firma, Tadeusz WITKOWSKI, kompleksowe 
prace budowlane, tel. 603-754-167, 87-523-41-44 V21509

V25403

* MYJNIA GĄBKOWA AUTOMATYCZNA 
   aleje Lipowe 1A                           V24335

Drukarnia Offsetowa

19-300 Ełk, ul. Sasankowa 17
tel.: 087 620 03 09, 620 13 08

fax: 087 621 56 07
e-mail: poligrafi a@gryfi x.pl

KOMPLEKSOWE USŁUGI DRUKARSKIE
 profesjonalne przygotowanie do druku:

projekty grafi czne, skład i łamanie tekstu...

 druk off setowy na nowoczesnych maszynach
jedno- i czterokolorowych

 druk cyfrowy

 uszlachetnianie: foliowanie, lakierowanie UV...

 prace introligatorskie
wykonywane przy użyciu profesjonalnych maszyn:

linia do produkcji broszur,
urządzenia do bigowania, perforowania,

bindowania w spirali plastikowej i drucianej...

V
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* Auta używane, tel. 501-611-961 V21040

* Citroen Xara, 1998, 1,8B, 4000 złotych, tel. 508-097-
660 V24515

* CZĘŚCI SAMOCHODOWE, tel. 509-746-264 V26712

* CZĘŚCI SAMOCHODOWE, ul. Sokola 1D, tel. 87-
520-12-88 V27411

* części używane, wszystkie marki, Ełcka 2 (przy 
skupie złomu), tel. 501-611-961 V21030

* Ford Escort Combi, 1,4B, 1999, tel. 605-485-376 B96706

* Jawa 350, 1989, stan bardzo dobry, stylizowany na 
chopper, 2500 złotych, tel. 884-014-664 B98303

* Mitsubishi Outlander, 2005, 2,4B+G tel. 604-193-413 
B97105

* chleb swojski, ciasta, wypiek, tel. 605-107-755 B97304

* kino, plac Wolności 22, tel. 87-520-20-59 B96107

* konie kabardyńskie, przejażdżki, pod siodło, 
Grądzkie 47, tel. 666-316-780, 87-421-22-48 B98901

* pracownia pisania ikon, pracownia plastyczna, 
Katarzyna Waraksa, tel. 663-805-960 B96606

* wczasy; tel. 87-421-22-48, 666-316-780,  www.wiatra-
kart.fr.pl, e-mail: kawarak@o2.pl B98602

* Wilno - 1 dzień, WYCIECZKA, tel. 87-520-16-44 , 530-
741-644 V21220

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

B97504

V14110i

AUTO-MOTO

MOTO-NAPRAWA-SPRZEDAM

TURYSTYKA-NOCLEGI-ROZRYWKA

USŁUGI

* bezprzewodowy internet iPlus, tel. 87-520-13-31 L88208

* chleb swojski, ciasta, wypiek, tel. 605-107-755 L88505

* gazowe, hydraulik, tel. 502-383-533 V20511

* hurtownia wędlin, od 4.00 do 14.00, ul. Gołdapska 
31, tel. 87-520-22-13 B97904

* instalacje elektryczne, Henryk Rowiński, tel. 510-145-
891 V26113

* korepetycje - język angielski; szkoły podstawo-
we, gimnazja, szkoły średnie, tel. 608-215-475 B98702

* kowalskie, spawalnicze, ślusarskie, Gołdapska 31, 
tel. 87-523-00-80 B96905

* księgowe usługi, Ternet spółka z o,o, tel. 87-520-31-70 
L88703

* 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 V24315

* pizza na telefon – od 10.00 do 22.00, tel.87-520-31-
32 lub sms 505-314-536 V22318

* ROWERY – naprawy i wypożyczalnia, Centrum 
Handlowe Impuls, tel. 87-520-36-92 V26412
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* masaż, rehabilitacja, tel. 605-869-755 K98606

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

K98405
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08   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

V24105

V2
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ZAKŁAD KAMIENIARSKI,  Ryszard Topolski
Wieliczki, ul. Spokojna 1, tel. 501-611-547

Wyrób nagrobków, blatów kuchennych, parapetów 
i okładzin schodowych V26204

PROMO-

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

DWORZEC PKP
tel. 883-110-101

V25503

* kotły c.o., grzejniki, bojlery, HYDROMAX, 
            ul. Targowa 18, tel. 87-615-31-90             V24205

STOMATOLOG – 24 godz. tel. 605-893-381
pełny zakres usług
DERMATOLOG
plac Wolności 11, , rejestracja tel. 605-893-381 , 87-520-22-22  
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V24714

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                          V23006

SPRZEDAM 

INNE

PRACA

SPRZEDAM

WYNAJEM

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

V21020

* sprzątanie, opieka nad osobami starszymi lub dziećmi, tel. 
506-462-495 L88802

* tłumacz języka francuskiego, tel. 888-605-885 B98801

* oddam koty (wszystkie czarne) w dobre ręce, tel. 
504-997-481 B96007

* oddam kundelka 9 miesięcy, ze szczepieniami, ksią-
żeczką zdrowia, czarny, podpalany białe nóżki, tel. 87-
520-26-78, 609-709- B98203

* w okolicach Ogródków Działkowych 40-lecia (ul. Ko-
ściuszki) znaleziono kompletne koło samochodu. Kon-
takt ze znalazcą tel. 507-759-508 B97005

* ślusarza, spawacza zatrudnię, tel. 602-709-756 B97604

* zatrudnię stomatologa, tel. 605-893-381 K97418

* biurko, tel. 505-335-841 B98003

* drukarka kolorowa OKI C3300n, A4, idealna do 
wizytówek, mało używana, 290 złotych, tel. 604-193-
413 B97205

* działka budowlana, Świętajno, 1850 m.kw., tel. 509-
154-347 K98602

* działka budowlana, Zajdy, 30 arów, tel. 662-509-994 V26612

* działka usługowa, granica obwodnicy, tel. 601-210-
819 B888a05

* działkę budowlaną, 1650 m.kw., Olecko, tel. 602-709-
756 B97404

* działkę pod garaż (ew. piętrowy) z projektem, Gołdap-
ska, tel. 602-793-432 B97606

* działkę pod garaż pojedynczy z projektem, Gołdap-
ska, tel. 602-793-432 B97706

* działki budowlane, uzbrojone, tel. 601-210-819 K889a05

* 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 B98502

* książki, I i II klasa gimnazjum, (Gimnazjum nr 2), tel. 
603-113-040 V27421

* luksfery Fala niebieskie 36 sztuk, TANIO, tel. 508-
610-285 B99001

* łóżeczko dziecięce z materacem, 65x125 cm, 150 zło-
tych, tel. 691-201-120 B99101

* maszyny, urządzenia rolnicze, tel. 516-670-859  K890a05

* mieszkanie 60 m.kw. z działką 400 m.kw.,tel. 602-
345-477 V24125

* modele dosklejania z kartonu, Wydawnictwo WIR, 
(samoloty 1:50, okręty 1:300), tel. 601-152-454
* OLEJ OPAŁOWY, NAJTANIEJ, tel. 87-520-41-91 
V24325

* siedlisko, ul. Wiejska, ok. 40 arów, zabudowane bu-
dynkiem gospodarskim, dojazd od strony ulicy Wiejskiej, 
siła na miejscu, tel. 602-293-333 V24115

* lokal użytkowy 100 m.kw., centrum, tel. 723-565-284 
V23016

* lokal użytkowy 140 m.kw., centrum, tel. 501-620-577 
V22328

* lokale usługowo-mieszkalne do wynajęcia, tel. 502-
264-901 V26303

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

nimowego. Nieświadomi użytkownicy wychodzą z zało-
żenia, że siedzą przed ekranem laptopa, telefonu i są nie-
widoczni, anonimowi. Jednak nie. 

Przeglądając strony internetowe, korzystając z portali 
społecznościowych, umieszczając jakiekolwiek informa-
cje w sieci pozostawiamy po sobie ślady, które w realnym 
świecie pozwalają nas szybko zidentyfikować

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

Przykładem powyższej sytuacji są postępowania pro-
wadzone przez Komendę Powiatową Policji w Olecku,  
gdzie internauci umieszczając w Internecie swoje komen-
tarze, a w jednym przypadku film wideo zniesławili osoby 
publiczne z naszego powiatu. 

Oleccy kryminalni szybko ustalili użytkowników IP z 
których zostały umieszczone obraźliwe treści. 

Część osób już została przesłuchana przez funkcjona-
riuszy i musiała tłumaczyć się ze swojego zachowania.

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

Należy pamiętać, że ponosimy odpowiedzialność za to 
co robimy w sieci. Nie jesteśmy nigdy anonimowi i jeżeli 
złamiemy w Internecie prawo, to nie możemy czuć się bez-
karni.        KPP  Olecko
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MEDYCYNA ALTERNATYwNA
Mycie i suszenie włosów

Nie jest obojętne czym myjemy włosy. Woda po-
winno być miękka i dobrze ciepła lecz nie za gorą-
ca. Mycie w wodzie twardej pozostawia na włosach 
szkodliwy osad. Twardą wodę można zmiękczyć bo-

raksem kosmetycznym (1/2 łyżeczki na litr wody). 
Szampony również zawierają środki zmiękczające, 

działają jednak wysuszająco. Najlepsze są szampony 
obojętne, które zawierają ponadto środki pielęgnujące 
skórę.

Ważna jest także same technika mycia. Należy myć 
bardzo starannie skórę głowy, wmasowywać rozgotowa-
ne mydło lub szampon tak, żeby nie splatać włosów.

Właściwe suszenie jest równie woźne jak mycie. 
Najzdrowsze jest suszenie za pomocą ogrzanych  ręcz-
ników.  Suszenia blisko pieca węglowego, gazowego czy 
elektrycznego jest  niewskazane. Susząc włosy na słoń-
cu, należy głowę owiązać chusteczką.

Tonik domowy  
Obierz ze skórki 2-3 pomarańcze. Skórkę pokrój na 

niewielkie kawałki, włóż do zamkniętego słoika i zalej 
szklanką octu (np. jabłkowego). Słoik odstaw w nasło-
necznione miejsce na 2 tygodnie. Przefiltruj przez gazę 
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i przelej do butelki. W czystej postaci płyn jest zbyt stę-
żony i może podrażnić cerę, dlatego rozcieńcz go wodą 
destylowaną w proporcji 1:1. Ma działanie oczy«czające 
i ściągające.

Biedrzeniec anyż
Najważniejszym składnikiem anyżu jest mieszanka 

olejków eterycznych. Jako przyprawa anyż należy do tych 
nielicznych wyjątków, które można stosować zarówno do 
potraw słodkich, jak i pikantnych. Szczypta anyżu dodana 
do jarzyny uspokaja i rozgrzewa wrażliwy żołądek i układ 
trawienny. Popularna w wielu krajach południowej Euro-
py wódka anyżówka (pije się ją z odrobiną wody, która 
dolana do klarownej wódki powoduje jej zmętnienie na 
biało) pita jest jako aperitif przed posiłkiem, spełniając 
ten właśnie leczniczy cel - ochrania żołądek. Z medyczne-
go punktu widzenia anyż jest łagodnym środkiem wiatro-
pędnym - usuwa wzdęcia. Uśmierza też kaszel.

Migdały na poprawienie trawienia
Sparzamy i obieramy 10 dag migdałów. Zalewamy 

oliwą, tak by były przykryte. Zamykamy szczelnie i od-
stawiamy na miesiąc.

Zażywamy trzy razy dziennie po łyżeczce.

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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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
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Kalendarz imion

Nasz przepis

  

Cytaty na ten tydzień

PRZYS£OWIA

24 września
Dory, Gerardy, Gerdy, Jarochny, Jaro-
miry, Marii, Maryny, Teodory, Tomiły, 
Teomiry
Daniela, Gerarda, Hermana, Jaromira, 
Roberta, Ruperta, Teodora, Terencjana, 
Terencjusza, Tomiła, Tomira, Uniegosta
25 września (Dzień Budowlańca)
Aurelii, Aury, Dalii, Kamy, Kleopatry, 
Władysławy
Aurelego, Franciszka, Gaspara, Kamila, 
Kleofasa, Ładysława, Mikołaja, Piotra, 
Rufusa, Świętopełka, Władysława, Wło-
dzimierza, Włodzisława, Wodzisława-
26 września
Delfiny, Justyny, Łucji, Nili, Zbysławy
Budziwoja, Cypriana, Damiana, Euze-
biusza, Justyna, Kosmy, Kuźmy, Łęko-
mierza, Wawrzyńca, Zbysława
27 września (Dzień Polskiego Pań-
stwa Podziemnego) (Światowy Dzień 
Turystyki)
Adolfiny, Adolfy, Armandy, Florencji, 
Justyny, Mirabeli, Mirabelli, Mireli, 
Sabiny
Adolfa, Amadeusza, Damiana, Eleazara, 
Kosmy, Urbana, Wawrzyńca, Wincen-
tego

28 września (Światowy Dzień 
Morza)
Klementyny, Libuszy, Luby, Salome, 
Wacławy, Więcławy
Heliodora, Jana, Klemensa, Marka, 
Nikity, Salomona, Tymona, Wacława, 
Wawrzyńca, Więcława
29 września (Światowy Dzień 
Morza)
Fulgencji, Gabrieli, Marceli, Marceli-
ny, Michaliny, Sylwii
Dadźboga, Franciszka, Gabriela, 
Marcelego, Michała, Rafaela, Rafała
30 września (Dzień Chłopca) (Świa-
towy Dzień Rzek)
Felicji, Geraldy, Honoraty, Nadziei, 
Racheli, Samanty, Sofii, Soni, Sonii, 
Wery, Zofii
Antoniego, Franciszka, Geralda, 
Grzegorza, Hieronima, Honorego, 
Honoriusza, Imisława, Wiktora
1 października (Międzynarodowy 
Dzień Muzyki) (Rozpoczyna się 
Miesiąc Profilaktyki Raka Piersi)
Danuty, Heloizy, Izy, Klementyny, 
Teresy
Bazylego, Benigny, Cieszysława, 
Igora, Jana, Jauliana, Marka, Remi-
giusza, Remisława, Romana, Wernera

Bo wszyscy, w mniejszym lub 
większym stopniu, zdradziliśmy 
lub zostaliśmy zdradzeni z powodu 
przyjaźni. 

Carlos Fuentes, W to wierzę
... przyjaźń okazuje się bardzo po-
datna na zdradę. 

Carlos Fuentes, W to wierzę
Im bardziej ktoś kocha, tym mocniej 
cierpi. Dla odrzuconych, wzgardzo-
nych i odepchniętych życie traci 
sens. Trzeba wtedy rzeczywiście 
wielkiego hartu ducha, by dźwignąć 
się i znów stanąć na nogi. 

Karen Zimsen, Dlaczego tak trud-
no być razem?

Babie lato: w dzień ciepło, w nocy 
zimno za to.

Chodzi wrzesień po rosie, zbiera 
grzyby we wrzosie.

Kiedy wrzesień przyniósł jesień, to i 
zboża młócą; jedni siebie trą na żarnach, 
drudzy na targ włóczą.

Gdy jesień zamglona, zima zaśnieżo-
na.

Kto pracował w lecie, temu powie 
wrzesień – ciesz się gospodarzu, tłusta 
będzie jesień.

Skoro wrzesień, to już jesień, ale ja-
błek pełna kieszeń.

Wrzesień wrzosami strojny, lecz do 
pracy znojny.

Idzie święty Michał (29 września), 
będzie lato spychał.

Ptaszki przed Michałem (29 września) 
odleciały będzie ostry grudzień cały.

Gdy noc jasna na Michała (29 wrze-
śnia) to nastąpi zima trwała.

Na świętego Michała (29 września) 
zaczyna się łowcy chwała.

Mroźna noc na Michała (29 września) 
– zima cała biała.

Jak anioły w słońcu ciepłym chadzają 
(30 września), to potem w zimie mrozy 
się trzymają.

Racuszki z jabłkami
25 dag mąki, 2 jajka, 2 dag drożdży, 
łyżeczka cukru, 1,5 szklanki mleka, 
łyżeczka mała, 4 średnie jabłka, olej sól, 
cukier puder, cukier waniliowy

Drożdże z cukrem rozpuszczamy w 
ciepłym mleku i odstawiamy w ciepłe 
miejsce na pół godziny.

Po tym czasie rozczyn dodajemy do 
mąki i wyrabiamy razem z jajkami, sto-
pionym masłem i solą aż ciasto stanie się 
pulchne. 

Teraz odstawiamy je aż do wyrośnię-
cia. Gdy podwoi swoją objętość doda-
jemy starte na tarce o dużych oczkach 
jabłka i smażymy na rozgrzanym oleju 
niewielkie rumiane placuszki. Podajemy 
posypane cukrem pudrem wymieszanym 
z cukrem waniliowym.

Szczupak z jabłkami
Szczupak (ok. 1,2 kg, może być inna 
ryba), 50 dag jabłek, szklanka śmietany, 
łyżka koncentratu pomidorowego, sok 
z cytryny, 3 łyżki mąki, olej, cukier, sól, 
mielony pieprz

Rybę sprawiamy, płuczemy, kroimy 
w dzwonki. Skrapiamy sokiem z cytryny 
i oprószamy solą i pieprzem. 

Odstawiamy na pół godziny do lo-
dówki.

Dzwonki obtaczamy w mące i ob-
smażamy na gorącym oleju.

Jedno jabłko odkładamy, a resztę 

ścieramy na tarce. Mieszamy ze śmie-
taną i koncentratem pomidorowym. 
Przyprawiamy solą, pieprzem, cukrem 
i sokiem z cytryny.

Kawałki ryby układamy na na-
tłuszczonej formie i zalewamy je masą 
jabłkową.

Pieczemy około pół godziny w 
temperaturze 180°C.

Danie dekorujemy cząstkami jabł-
ka.

Wątróbka cielęca 
z jabłkami 

60 dag wątróbki cielęcej, 3 łyżki 
mąki, 2 jabłka, olej, 2 cebule, sól, 
majeranek, pieprz czarny mielony

Wątróbkę kroimy w plastry o gru-
bości około 1,5 cm. Plastry opruszamy 
mąką, a następnie obsmażamy na do-
brze rozgrzanym oleju. 

Dodajemy cebulę pokrojoną w 
krążki oraz pokrojone w cząstki jabł-
ka. Posypujemy wszystko majeran-
kiem, a następnie dusimy pod przy-
kryciem około 5 minut. 

Przed podaniem wątróbkę dopra-
wiamy solą i pieprzem.

Podajemy z bagietką lub ziemnia-
kami z wody.

Wątróbka z jabłkami po myśliw-
sku

30 dag wątróbki, dwa jabłka, 
tłuszcz do smażenia (smalec, olej lub 

margaryna), łyżka mąki krupczatki, mle-
ko do namoczenia wątróbki

Na rozgrzany na patelni tłuszcz wrzu-
camy pokrojone na cienki plasterki jabł-
ka. Obrumieniamy je z obu stron i odkła-
damy na talerzyk.

Wątróbkę oczyszczamy z błon i kro-
imy na porcje. Tak przygotowaną wkła-
damy do mleka na około 10 minut. 

Po wyjęciu z mleka już jej nie myje-
my. 

Wątróbkę solimy otaczamy w mące i 
wrzucamy na gorący tłuszcz. Kiedy zaru-
mieni się z jednej strony przewracamy ją 
na drugą i wrzucamy jabłka. 

Patelnię przykrywamy i smażymy 
jeszcze przez chwilę, aż zarumieni się z 
drugiej strony, a po wkłuciu w nią widel-
ca nie będzie już z niej ciekł sok.

Smażymy krótko na ostrym ogniu.
Podajemy z ziemniakami z wody.
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Nadchodzi czas SZTAMY
Chłodne poranki, babie lato wplątujące się we włosy, 

opadające liście, pałętające się pod nogami kasztany, zupa z 
dyni na stole, to niezawodne oznaki jesieni. Ale nie tylko. To 
również pierwsze widoczne symptomy zbliżającej się mały-
mi kroczkami SZTAMY.

SZTAMA - jeden z najlepszych oleckich festiwali, który 
co roku dostarcza nam niezapomnianych wrażeń estetycz-
nych, zmysłowych, mentalnych. Porusza najgłębsze struny 
duszy i pobudza szare komórki. Skłania do refleksji, bawi, 
wzrusza, czasem oburza. Ta mieszanka emocji długo nie daje 
o sobie zapomnieć. W tym roku między 17, a 19 października 
czeka nas już XXXV edycja Spotkań ze Sztuką. Zapowiada 
się ambitnie, niebanalnie, muzycznie i teatralnie, zapowiada 
się sztamowo. 

Program festiwalu ciągle się klaruje. Jednak już teraz 
możemy zdradzić wam kilka elektryzujących tytułów i na-
zwisk. O kolejnych „pewniakach” będziemy informować na 
bieżąco.

Po pierwsze - Teatr Formy – Scena Pantomimy  z Wrocła-
wia. Formacja założona i prowadzona przez Józefa Markoc-
kiego, wyrasta z tradycji polskiego mimu zbiorowego. Inte-
resuje ich współczesność i człowiek teraźniejszy - z tym, co 
go spotyka, drażni, wzrusza czy przeraża. Aby opowiadać o 
doświadczeniach homo sapiens XXI wieku, ale i o odwiecz-
nych zmaganiach ideałów z ludzką niedoskonałością. 

Józef Markocki sięga po inspiracje literackie, a także po 
wspólne wielu kulturom mity i legendy. Operując międzyna-
rodowym językiem gestu nie wymagającym tłumacza, z du-
żym powodzeniem gości na festiwalach w kraju i za granicą. 
Teatr występował w takich krajach jak: Szwecja, Holandia, 
Hiszpania, Rosja, Francja, Belgia, Białoruś, Czechy, Słowa-
cja, Austria, Węgry, Niemcy, Włochy, Serbia, Chorwacja, 
Iran, Ukraina, Gruzja. 

W Olecku teatr Formy zaprezentuje spektakl „Ulica kro-
kodyli”. Scenariusz powstał w oparciu o opowiadania ze 
zbioru „Sklepy cynamonowe” i „Sanatorium pod klepsy-
drą” polskiego pisarza żydowskiego pochodzenia, Brunona 
Schulza, głównie zaś zainspirowany krótkim opowiadaniem  
„Ulica krokodyli”. Spektakl - jak pisze Józef Makrocki 
-  „jest próbą pokazania człowieka z jego podświadomymi 
dążeniami, pragnieniami, lękami. Ukazanie jasnych i mrocz-
nych stron jego osobowości sprawia, że spektakl jest zmysło-

wy i barwny w odbiorze.” 
Po drugie - spektakl „Świństwo” Teatru im. Heleny 

Modrzejewskiej w Legnicy. Monodram jest oparty na po-
wieści francuskiej pisarki Marie Darrieussecq pod tym sa-
mym tytułem. 

Przedstawienie jest kameralną opowieścią bohaterki, 
wspominającej zdarzenia ,które doprowadziły ją do prze-
miany w świnię. Przemiana nie wynika z fatalizmu ale jest 
świadomym wyborem egzystencji zgodnej z instynktem. 
Zderzenie jakim jest opowiadanie zwykłej kobiety z absur-
dem zawartym w powieści daje efekt tragikomicznej histo-
rii o współczesnej kobiecie. Inscenizacja jest kameralna, 
można powiedzieć „domowa”, stawiająca na środki aktor-
skie. Najważniejszy jest dramat kobiety; jej instynktowne 
dążenie do życia zgodnie z prawami natury w otaczającym 
ja świecie. 

Jak pisze tłumaczka powieści Barbara Walicka, która 
oglądała spektakl: ,,Dzięki aktorskiemu kunsztowi doko-
nująca się na scenie przemiana bohaterki w świnię nie jest 
szokująca, niezrozumiała czy obrzydliwa. Wręcz przeciw-
nie: wątek tej przedziwnej transformacji został wykorzy-
stany do odsłonięcia złożonych warstw psychiki, do ukaza-
nia zderzenia ludzkiego ze zwierzęcym, metaforycznego z 
dosłownym. Cywilizacji z tym co u nas pierwotne. A także 
do wyznaczenia nikłej granicy między kiczem, a dramatem 
rozgrywającym się w ludzkim wnętrzu.” 

Po trzecie (muzycznie) - SKUBAS - artysta niepokorny 
i zadziorny. Jest kompozytorem, gitarzystą i wokalistą o 
pięknej i niepowtarzalnej barwie głosu. Ceniony za auten-
tyczność, prostotę i talent do tworzenia niebanalnych pio-
senek. 

We wrześniu tego roku ukazała się jego druga płyta 
zatytułowana „Brzask”. Jego debiutancki album „Wilcze-
łyko“ z 2012 roku został okrzyknięty odkryciem na pol-
skiej scenie muzycznej. Piosenka „Linoskoczek“ przez 
wiele tygodni utrzymywała się w czołówce Trójkowej Li-
sty Przebojów, sam Artysta otrzymał dwie nominacje do 
Fryderyków 2013, zagrał kilkadziesiąt koncertów, w tym 
największe polskie festiwale (Open’er, Orange, Jarocin). 
Najnowszą płytę promuje singiel „Nie mam dla ciebie mi-
łości”, który spotkał się z ogromnym zainteresowaniem fa-
nów i stacji radiowych.

Wyczekujcie. Kolejne festiwalowe newsy już wkrótce!
 opracowanie Agata Mularczyk

Rano dresy i bieg brzegiem morza. Nie jestem w tej po-
rannej gimnastyce odosobniona. Mijam rybaków, którzy 
przed chwilą powrócili z morza. Ktoś targuje się o cenę świe-
żej ryby, ktoś inny zbiera muszlę, ale najwięcej jest łowców 
bursztynów. Mnie udało się znaleźć tylko milimetrowe oka-
zy.

I już po śniadaniu. Plaża zaczyna się zaludniać. Znowu 
upał. Dobrze! Piasek przyjemnie parzy w stopy. Słońce, mo-
rze i… trudno cokolwiek dodać.

Kartka znad morza c.d. ze str. 20
Po południu fundujemy sobie kolejną przechadzkę po 

Krynicy, bo o leżeniu na plaży cały boży dzień nie ma 
mowy. Docieramy do latarni morskiej, jednej z najmniej-
szych w kraju, tylko 28 metrów. Bilet w garść i wspinamy 
się. Na górze nikt nie respektuje zakazu fotografowania i 
przyłączamy się do tej grupy. Czuję ulgę, gdy stoimy już 
mocno na ziemi.

Pełno turystów. Są wszędzie. Spacerujemy uliczkami, a 
raczej deptakami. Zaglądamy do jednej z kafejek na kawę, 
w innej zjadamy lody. Mam wrażenie, że jest spokojnie i 
bezpiecznie. Policję widać często, ale interweniuje głównie 

z powodu źle zaparkowanych samochodów.
- Dzisiaj gwiazdy fruwają – zdziwiłam się 

nadmiernym romantyzmem współtowarzysza.
I rzeczywiście. Niebo usłane gwiazdami i 

ciągle któraś spadając spełnia czyjeś marzenie. 
Leżeliśmy na plaży obserwując to niepojęte 
zjawisko. 

Z blaskiem meteorów odchodził kolejny 
dzień. Ostatni tutaj.

Marusia 
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Już 4 października wraca do Olecka cykl zawodów pły-
wackich Warmia i Mazury pływają. Ponownie pływacy w 
trakcie 8 rozgrywanych co miesiąc eliminacji będą walczyć o 
jak najwyższe lokaty oraz zbierać punkty w klasyfikacji indy-
widualnej, rodzinnej i szkolnej. 

Niestety pozbawiono nas szansy na organizację finału wo-
jewódzkiego, którą przebojem wywalczyliśmy w poprzedniej 
edycji. Finał odbędzie się w Olsztynie bez względu na ilość 
odnotowanych startów. 

Cyklowi ponownie patronuje Marszałek Województwa 

Warmińsko-Mazurskiego Jacek Protas. 
Zapraszamy do startów, kibicowania i wspierania akcji 

sponsorując nagrody. 
Przypominamy, że aby wziąć udział w zawodach nale-

ży zarejestrować się na stronie głównej cyklu http://www.
warmiaimazury.plywaja.pl/ oraz wybrać zawody w Olecku. 

Rejestracje dokonane w ubiegłym roku straciły moc. 
Pierwsze zawody w Hali LEGA startują o 10:30 w pierwszą 
sobotę października.

Szachy
20 września w Szkole Podstawowej im. rtm. Witolda Pi-

leckiego w Rękusach k/Ełku rozegrany został XII Otwarty 
Turniej Szachowy o Puchar Wójta Gminy Ełk. 

Zawody rozegrano na dystansie 9 rund systemem szwaj-
carskim i tempem gry 15 minut na zawodnika. Do rywalizacji 
przystąpiło 39 zawodników. 

Klub MLKS Czarni Olecko reprezentowali: Łukasz Bart-
nicki, Konrad Konewko, Igor Kolczyński, Rafał Bartnicki, 
Małgorzata Laszkowska, Eryk Czaplejewicz, Miłosz Tru-
chan, Wiktor Raszkowski i Michał Bartnik. 

W ramach turnieju prowadzono klasyfikacje dodatkowe: 
seniorzy, kobiety, szkoły ponadgimnazjalne, gimnazja, klasy 
IV-VI SP i 0-III SP. Pierwsze miejsce w kategorii szkół ponad-
gimnazjalnych i 10. w klasyfikacji generalnej zajął Łukasz 
Bartnicki (5 pkt, ZSLiZ). 

Pierwsze miejsce w kategorii gimnazja i szóste w klasy-
fikacji generalnej zajął Konrad Konewko (6 pkt, Gim nr 1). 

W kategorii klas IV-VI SP startowało 4 zawodników 
Czarnych Olecko: Igor, Rafał, Małgosia i Eryk.  Grupę wy-
grał Igor Kolczyński (5,5 pkt, SP nr 3), który w klasyfikacji 
generalnej zajął 9 miejsce. Drugi i 12. w klasyfikacji ogólnej 
był Rafał Bartnicki (5 pkt, SP nr 4). 

Siódme miejsce oraz 19. w klasyfikacji ogólnej wywal-
czyła Małgorzata Laszkowska (4,5 pkt. SP nr 4). Małgosia 
została najwyżej sklasyfikowaną kobietą turnieju. 4,5 pkt 
zdobył Eryk Czaplejewicz (SP nr 4), co pozwoliło na zaję-
cie 8. miejsca oraz 20. w klasyfikacji ogólnej. 

W grupie młodszej (0-III SP) klasyfikowanych było 
trzech zawodników: Miłosz, Wiktor i Michał. Grupę wygrał 
Miłosz Truchan (6 pkt, SP nr 1). Drugi był Wiktor Rasz-
kowski (5 pkt, SP nr 4), a trzecie miejsce przypadło Micha-
łowi Bartnikowi (4,5 pkt, SP nr 1). Chłopcy w klasyfikacji 
ogólnej zajęli odpowiednio: 7., 11. i 17. miejsce.

Tradycyjnie w przerwie zawodów Organizator, Ludowy 
Uczniowski Klub Sportowy Wirek, przygotował ognisko i 
wspólne pieczenie kiełbasek. 

Krzysztof Konewko
Sekcja szachowa MLKS Czarni Olecko
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Kartka znad morza
Morze, nasze morze… Smażę się właśnie w słońcu nad-

morskiej plaży. Dzisiaj jest szczególny dzień – słońce poka-
zało swe całe oblicze. Ręcznik na ręczniku, koc przy kocu. 
Przyjemnie.

Krynica Morska to taki piękny zakątek Polski, gdzie w 
trzydzieści minut można przejść cały „cypel”, czyli od Zato-
ki Gdańskiej do Zalewu Wiślanego. Dużo turystów. Wieś to 
przede wszystkim ośrodki wczasowe i mnóstwo, całe mnó-
stwo kafejek.

- Lody Bambino, kakaowe, na śmietanie dobre na opa-
lanie! - słychać co chwila. Zarobek niezły, bo niemal sto 
procent ceny tej z supermarketu, ale komu się chce biec do 
sklepu. Szkoda słońca. Niech student zarobi.

Dwa metry od naszego koca grupa Skandynawek opala 
się toples. Nasi mężczyźni podglądają ukradkiem obfite biu-
sty.

Od tygodnia nie oglądam telewizji i przyznam, że nie tę-
sknię. Namiętnie słucham dwóch lokalnych stacji radiowych 
i przyznam, że obie są niezłe.

- Ludzie, ludzie, czy wy śpicie, czy wy lodów nie lubicie? 
– niezmordowany student zachęca do wydania pieniędzy.

Ratownik po raz kolejny ostrzega maluchów wypływają-
cych za boje. Słońce jest dzisiaj okrutnie gorące, więc żeby 
nie przedobrzyć, spadamy. Tymczasem dla wszystkich kolej-
ny wierszyk studenta.

- Lody, lody od Ruzi prosto do buzi!
Po wczorajszej dawce słońca cala płonę. Słów parę o Jar-

marku św. Dominika, zwanym dominikańskim – corocznej 
imprezie, która odbywa się w sierpniu w Gdańsku.

Gdańsk powitał nas u swych bram słońcem, choć po dro-
dze zanosiło się na ulewę. Najpierw, oczywiście, zdjęcie przy 
Neptunie i… witaj święty Dominiku. Starówka zapchana 
ludźmi, grupami wycieczek, głównie z Niemiec. Przechodzi-
my na nadmorski deptak. Wtapiamy się w kolorowy tłum i 
setki kramów. 

Zatrzymujemy się przy każdym straganie, żeby się po-
gapić na cudeńka. Podziwiam, tysiące drobnostek, z czego 
setkę chciałabym mieć w domu. Oglądam to i owo, dotykam, 

cieszę się trzymając je w dłoniach. 
Z ciekawości pytam o ceny, choć wiem, że i tam nie 

kupię, bo nie na nasze kieszenie. Decydujemy się w końcu 
na pęczek sznurkowych warzyw do kuchni, które od dzisiaj 
mają nam przypominać ten jarmark i to lato.

Obok pięknych staroci tandeta. Nie brak też przyby-
szów ze wschodu. 

W kolejnym zaułku swoje wyroby wystawiają na sprze-
daż artyści. Scenerii tej towarzyszy koncert dwóch młodych 
skrzypaczek grających „co łaska” Vivaldiego, Beethovena 
i innych sławnych. Dorzucamy i my swój grosik. Wcho-
dzimy znowu na główny trakt Starówki, wzdłuż  którego 
pobrzmiewa folklor różnych krajów. 

Grupy gapiów oblegają sąsiadów z Rosji, Peru, Czech. 
Czas na jeszcze jedną pamiątkę. Humory dopisują na tyle, 
że dajemy się namówić parze karykaturzystów, za co słono 
płacimy.

Dwór Artusa rozbrzmiewa muzyką i reklamami. Zmę-
czenie i głód dają znać o sobie. Mimo, że co krok parasole i 
budki z fast-foodami, to miejsc brak. Wreszcie jest! Dopa-
damy pustych krzeseł i zamawiamy rybę i piwo. Z kieszeni 
wyskakuje kolejna stówka.

Ku naszemu zdziwieniu spotykamy znajomych. Chwila 
rozmowy i nasza włóczęga dobiega końca. Teraz marzymy 
już tylko o wygodnym łóżku. Na odchodne robię zdjęcie na 
tle szantowego zespołu.

Na kolejną wyprawę wybraliśmy się śladami Koper-
nika. Frombork z Dalewa wygląda imponująco. Średnio-
wieczny zamek zadziwia wielkością. Na parkingu pustki. 
Może zbyt wczesna pora, a może odstraszyły ceny? Kapita-
lizm pełną gębą. Żeby zwiedzić wszystkie zabytki, trzema 
słono zapłacić, a w naszym przypadku razy dwa.

Wchodzimy na wieżę. Schody dość strome i dostaję 
zadyszki. Atrakcją wieży jest 28 metrowe wahadło (kula 
o wadze 46 kg), które dowodzi ruchu obrotowego Ziemi. 
Rzeczywiście cały czas drga.

Jeszcze krótki spacer ulicami miasta, rzut okiem na po-
mnik Mikołaja i wyjeżdżamy do Elbląga.

Do domu wracamy inną drogą, by zahaczyć o stadninę 
koni w Kadynach. Konie? Imponujące! Nie decyduję się 
na przejażdżkę, ale na zdjęcie w siodle i szpicrutą. Wrażeń 
dość na kilka plażowych dni.

c.d. na s. 18 


