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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 K97907

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

ul. Targowa 4, tel. 87-520-41-89 K97906

www.mezomorf.pl
SIŁOWNIA  TRENER PERSONALNY ODŻYWKI

OLECKO, UL. TARGOWA 10
V24406

Nowy cykl: Olecko 
- historia I wojny światowej, 

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

opracowanie Józef Kunicki

Używaj zdjęcia osoby kochanej jako za-
kładki do książki.

H. Jackson Brown, Jr.

Apel Policji s, 2

XXIII Oleckie Biegi, wyniki 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

KUKOWO
Podczas Dożynek Gminnych 14 września mieszkańcy  

Kukowa  wzięli udział w  konkursie prezentacji stołu so-
łeckiego.

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, nalewkę owoco-
wą i likier kawowy.

Stoisko cieszyło się dużym zainteresowaniem.
Serdecznie dziękujemy wszystkim zaangażowanym w 

przygotowanie ekspozycji, szczególnie: Halinie Jachi-
mowicz, Halinie i Jagodzie Jarmołowicz, Mariannie 
Jasionowskiej, Basi Jasińskiej, Wiesławie Lubereckiej, 
Danucie i Honoracie Warakomskiej, Zofii Sawickiej,  
Helenie Bejmert i Jerzemu Kisielewskiemu.

Wioletta Żukowska 
Antoni Rydzewski

Apel Policji 
W trosce o bezpieczeństwo mieszkańców naszego powia-

tu olecka policja apeluje do wszystkich o zwracanie szcze-
gólnej uwagi na osoby nieznane lub podejrzane pojazdy znaj-
dujące się w pobliżu bloków wielorodzinnych w Olecku. 

W minionym tygodniu doszło do włamania do mieszkania. 
Złodzieje działają w godzinach 10.00 – 13.00 wykorzy-

stując chwilową nieobecność w domach ich właścicieli. 
Łupem sprawców padają najczęściej pieniądze i biżute-

ria. Apelujemy do wszystkich mieszkańców o właściwe za-
bezpieczenie swoich mieszkań i kosztowności aby nie stać 

się kolejną ofiarą złodziei. 
Ponadto policjanci apelują do wszystkich o reagowanie 

na wszelkie dostrzeżone samochody oraz osoby nietypowo 
zachowujące się, przebywające na klatkach schodowych 
lub w pobliżu bloków, w pobliżu posesji własnej lub sąsia-
dów i natychmiastowe informowanie o tym fakcie Policji. 

O każdym podejrzanym przypadku tego typu zachowań 
policjanci proszą o kontakt z oficerem  dyżurnym Oleckiej 
Komendy pod numer alarmowy 997



3
Tygodnik olecki 38/871  r. 2014

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 .............................5.25 zł
Pb 95 ........................5.25 zł
PB 98 ........................5,35 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

1 października (środa)
apteka dyżurna Składowa 6
wydanie „Tygodnika Oleckiego”
9.00 - Mistrzostwa Powiatu Oleckiego – Mini Piłka Nożna 
chłopców szkół podstawowych, Orlik w Kowalach Oleckich
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
19.00 - Stulatek, który wyskoczył przez okno i zniknął, film 
w ramach KADR, kino Mazur
3 października (piątek)
apteka dyżurna Kolejowa 15
17.00 - Pszczółka Maja. Film - film, kino Mazur
19.00 - Miasto 44 - film, kino Mazur
4 października (sobota)
apteka dyżurna plac Wolności 7B
10.30 - Warmia i Mazury pływają, zawody pływackie, hala 
Lega
15.00 - Mecz V ligi piłki nożnej „Czarni” Olecko - „Polonia” 
Lidzbark Warmiński, stadion miejski
17.00 - Pszczółka Maja. Film - film, kino Mazur
19.00 - Miasto 44 - film, kino Mazur
5 października (niedziela)
apteka dyżurna 11 Listopada 9
16.00 - Mecz A-klasy piłki nożnej „Unia” Olecko - „Mazur” 
Wydminy, boisko ze sztuczną murawą
17.00 - Pszczółka Maja. Film - film, kino Mazur
19.00 - Miasto 44 - film, kino Mazur
6 października (poniedziałek)
apteka dyżurna Gołdapska 1
7 października (wtorek)
apteka dyżurna plac Wolności 25
9.00 - Mistrzostwa Powiatu Oleckiego - Sztafetowe Biegi 
Przełajowe szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponad-
gimnazjalnych, boisko ze sztuczna murawą
8 października (środa)
apteka dyżurna Zielona 35
wydanie „Tygodnika Oleckiego”
10.00 - Mistrzostwa Powiatu Oleckiego - Piłka Ręczna 
dziewcząt i chłopców szkół gimnazjalnych, hala Lega
9 października (czwartek)
apteka dyżurna Składowa 6
10 października (piątek)
apteka dyżurna Zielona 37
14.30 - Pszczółka Maja. Film - film, kino Mazur
16.30 - Miasto 44 - film, kino Mazur
19.00 - Więzień labiryntu, film, kino Mazur
11 października (sobota)
apteka dyżurna Kolejowa 15
14.30 - Pszczółka Maja. Film - film, kino Mazur
16.30 - Miasto 44 - film, kino Mazur
19.00 - Więzień labiryntu, film, kino Mazur
12 października (niedziela)
apteka dyżurna plac Wolności 7B
Mammografia, badania, autobus przy szpitalu, Gołdapska 1 
(szczegóły - TO 38 s. 4)
14.30 - Pszczółka Maja. Film - film, kino Mazur
16.30 - Miasto 44 - film, kino Mazur
19.00 - Więzień labiryntu, film, kino Mazur
13 października (poniedziałek)

15 września od 9.57 jeden zastęp JRG 
PSP zabezpieczał przy ulicy Ełckiej nadła-
maną rynnę nad wejściem do hali produkcyjnej.

15 września od 18.22 jeden zastęp OSP Gąski usuwał 
gniazdo szerszeni ze strychu budynku wielorodzinnego w 
Zajdach.

16 września od 17.02 jeden zastęp OSP Gąski gasił w Za-
tykach pożar suchej trawy.

16 września od 18.26 jeden zastęp OSP Mazury usuwał 
gniazdo szerszeni z domu mieszkalnego w Mazurach.

17 września od 6.33 jeden zastęp OSP Kowale Oleckie 
na prośbę policji otwierał drzwi do mieszkania w Kowalach 
Oleckich.

18 września od 10.02 jeden zastęp JRG PSP usuwał rój 
pszczół z domu mieszkalnego w Gordejkach Małych

19 września od 12.02 jeden zastęp OSP Cichy usuwał nie-
bezpiecznie pochylone drzewo znad ścieżki pieszej na cmen-
tarzy w Cichym.

19 września od 18.04 jeden zastęp JRG PSP gasił przy 
szosie do Krupina pożar suchej trawy.

20 września od 2.27 dwa zastępy JRG PSP gasiły pożar 
zbiornika z trocinami w zakładzie produkcyjnym przy ulicy 
Ełckiej.

20 września od 21.14 jeden zastęp JRG PSP usuwał przy 
ulicy 11 Listopada skutki kolizji drogowej. Motocykl uderzył 
w drzewo.

21 września od 13.50 jeden zastęp OSP Wieliczki gasił w 
Markowskich pożar suchej trawy.

21 września od 14.04 jeden zastęp OSP Kowale Oleckie 
gasił w Kowalach Oleckich pożar suchej trawy na nasypie 
kolejowym.

22 września od 1.36 jeden zastęp OSP Wieliczki otwierał 
zatrzaśnięte drzwi do mieszkania i wylewał wodę z zalanej 
piwnicy domu mieszkalnego w Wieliczkach.

22 września od 20.02 trzy zastępy JRG PSP usuwały zady-
mienie z klatki schodowej domu wielorodzinnego przy ulicy 
Środkowej.

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:
• Marek Całkiewicz

• Jan Dzbyński
• Michał Kalicki

• Ryszard Marciniak
• Grzegorz Pieńkawa
• Magdalena Walejko

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

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.

Poeci są wśród nas
Zadowoleni z powodzenia cyklu „Artyści są wśród nas” 

postanowiliśmy go kontynuować. Tym razem chcemy zapro-
sić wszystkich olecczan (i nie tylko) do pokazania ich twór-
czości poetyckiej. 

Spotykamy się pod hasłem „Poeci są wśród nas”. Zapra-
szamy gorąco wszystkich, którzy piszą przed snem, z po-
wodu miłości, podczas spaceru nad jeziorem czy zabawy z 
wnukami… 

Jeśli posiadacie Państwo wiersze swojego autorstwa, 
którymi chcielibyście podzielić się z mieszkańcami naszego 
miasta – nie chowajcie ich do szuflady. Skierujcie swe kro-
ki do Miejsko-Powiatowej Biblioteki Publicznej w Olecku! 
Bądźcie częścią poetyckich spotkań, ofiarujcie część swoich 
„siebie” dla cyklu „Poeci są wśród nas”.

Pierwsze spotkanie odbędzie się 16 października o godz. 
16.30. Gościem będzie mieszkanka Olecka, Elżbieta Mazu-
rek. Podzieli się ona z nami swoją twórczością, do tej pory 
ukrytą w okładkach zeszytów. 

Mamy nadzieję, iż poezja przez nią stworzona obudzi w 
nas odrobinę zapomnianych uczuć, ludzkich odruchów, emo-
cji….

Ewa Omilian

„Łączy nas kobiecość”
„Łączy nas kobiecość” – to kolejna edycja akcji skie-

rowanej do kobiet. Celem jej jest zachęcenie do zadbania 
o własne zdrowie i wykonania badania profilaktycznego - 
mammografii. Organizatorem akcji jest SALVE MEDICA, 
a sponsorami firmy kosmetyczne.

W minionym roku podczas trwania akcji na badanie 
zgłosiło się 18 023 pań. 

Na terenie naszego powiatu akcja organizowana jest 
w dniach 12 - 14 października. W wyżej wymienionym 
terminie kobiety w wieku 50-69 lat będą mogły wyko-
nać bezpłatnie (bo finansowane ze środków NFZ) bada-
nie mammograficzne w ramach Populacyjnego Programu 
Wczesnego Wykrywania Raka Piersi. 

Mammobus ustawiony będzie przy szpitalu w Olecku, 
ul. Gołdapska 1.

Zainteresowane wykonaniem badania proszone są o 
wcześniejszą rejestrację w SALVE MEDICA pod nr tel. 42 
2546410 lub 517544004.

Każda kobieta po wykonaniu badania otrzyma miły po-
darunek – produkt kosmetyczny.

Halina Kasicka

Redakcja 
„Tygodnika Oleckiego”, ul. Zielona 37

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

kontakt telefoniczny: 601-152-454

Policjanci wyjaśniają 
okoliczności zdarzenia 

drogowego 
Oleccy policjanci wyjaśniają okoliczności 

zdarzenia drogowego, do którego doszło 26 
września około 07:50 w miejscowości Jelitki.

 Funkcjonariusze wstępnie ustalili, że na 
prostym odcinku drogi prosto pod koła samo-
chodu ciężarowego wbiegł pies. W wyniku tego 
kierujący mercedesem stracił panowanie na po-
jazdem, zjechał na lewy pas jezdni i uderzył w 
przydrożne drzewo. 

Mężczyzna z urazem głowy i kolana został 
przetransportowany do szpitala w Ełku. Badanie 
alkomatem wykazało, że Grzegorz K. był trzeź-
wy.

Teraz policyjne dochodzenie wyjaśni do-
kładne okoliczności zdarzenia. 

rzeczniczka prasowa KPP sierż. szt. Justyna Sznel
fot. KPP Olecko
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W ubiegła niedzielę w Belwederze 
Prezydent Bronisław Komorowski ogło-
sił listę żołnierzy antykomunistycznego 
podziemia, których wydobyte z bezi-
miennych grobów szczątki zidentyfiko-
wano. To kolejna już lista i należy ocze-
kiwać, że będą następne. Najtrafniej fakt 
ten skomentował sam prezydent: 

To największa chyba satysfakcja, je-
śli można uczestniczyć w procesie, który 
na końcu musi dać do myślenia wszyst-
kim złym ludziom, że choćby nie wiem 
co, choćby sto lat minęło, choćby to był 

aparat gigantycznego kłamstwa - i tak prawda wyjdzie na wierzch; 
i tak prawdę można ujawnić. Nie po to, żeby kogoś nienawidzić, ale 
po to, aby czynić świat lepszym i mądrzejszym - podkreślił.

I tak jest naprawdę. To daje do myślenia. Bezimienne groby 
zaczynają mówić. To, co aparat terroru chciał ukryć staje się wie-
dzą historyczną. Ale nie tylko. Rodziny, którym zabrano bliskich 
dowiadują się o ich losie. Chowają na nowo szczątki swych córek i 
synów, matek i ojców, babci i dziadków. Minęło od tamtych chwil, 
od początku komunistycznego terroru 70 lat. Mimo to, na światło 
dzienne wychodzi ukrywana przez siepaczy prawda. 

I tak dzieje się z każdym kłamstwem. Kłamstwo to zmierzch, 
po którym przychodzi noc. Dzień jednak jest nocy nieubłaganym 
następstwem. Świt odkrywa każdy ukryty w ciemności szczegół.

Znamy przyczyny śmierci i sprawców zabójstw w pałacach 
egipskich faraonów. Działo się to przecież kilka tysięcy lat przed 
naszą erą. Nauka sprawia i w końcu sprawi, że każde kłamstwo, 
każda zbrodnia nie pozostanie tajemnicą poliszynela. Tego powinni 
się bać satrapowie i wszelcy kacykowie naszych czasów. I się boją...

Zmienię teraz temat. Idą wybory. Będziemy wybierać radnych 
miejskich, powiatowych oraz radnych sejmików wojewódzkich. 
Po raz pierwszy radnych do Rady Miejskiej wybierzemy w sposób 
bezpośredni. W naszym Olecku, w naszym powiecie możemy tego 
dokonać w sposób, który przyniesie satysfakcje i wybierającym i 
wybieranym. 

Średnio jeden okręg wyborczy liczy trzysta mieszkań. Specja-
liści obliczyli, że ta kampania wyborcza może być i najmniej kosz-
towna i najbardziej miarodajna dla nastroju społecznego. Bo już nie 
partia, która popiera kandydatkę czy kandydata, a sam kandydadu-
jący i jego popularność zadecyduje o tym czy stanie się radnym, bo 

to my będziemy jego wybierać.
Nie wybierajmy więc na chybił trafił. Mamy okazję by wy-

brać ludzi, których znamy. Do których mamy zaufanie. Mamy 
szansę wybrać prawdziwych działaczy, a nie polityków, którzy z 
klucza partyjnego działają i z tego klucza wchodzą do władz i z 
tego klucza głosują. Głosujmy na ludzi, których znamy. Na tych, 
o których wiemy, że zrobili coś dla naszej społeczności, że są do-
brymi sąsiadami, że chcą zmian na lepsze. To są ludzie, którzy 
żyją obok nas. 

Te wybory są bardzo ważne. Mogą diametralnie zmienić po-
litykę gminną. Dlatego trzeba rozmawiać z kandydatami na rad-
nych. Dowiedzieć się co jest ich priorytetem. Co chcieliby zmie-
nić w gminie, a co dalej twórczo rozwijać. Dla jednych ważną 
dziedziną będzie rozwój infrastruktury, dla innych sportu, kultury 
i turystyki. Jedni będą dążyli do zmniejszenia podatków, inni do 
tego by podatki utrzymać. Jedni będą chcieli rozwijać kosztowne 
inwestycje inni mają raczej koncepcję spłacenia długów i złago-
dzenia podatków. 

Każde z tych działań ma uzasadnienie w ekonomicznym roz-
woju gminy, ale to Państwo zadecydujecie, który kierunek wy-
brać i na którego kandydata zagłosować.

Najważniejsze jest jednak żeby głosować na ludzi których 
znamy, o których wiemy, że są uczciwi, uczynni, którzy interesują 
się naszymi problemami czyli problemami gminy. 

Jest jeszcze inna kwestia. Wreszcie możemy mieć wpływ na 
tę najmniejszą politykę, a w razie, gdyby „nasz” radny nie wywią-
zał się z obietnic, możemy w następnych wyborach zagłosować 
na kogoś innego. Do tej pory większość wyborców nawet nie wi-
działa, który radny ich reprezentuje. Były sytuacje, że radnymi 
zostawali kandydaci z 40 oddanymi na nich głosami, a nie wcho-
dzili do Rady tacy, którzy uzyskali 130 głosów. 

Kwestią ważną jest jeszcze to, że słowa, które tutaj piszę czy-
tają odpowiedzialni wyborcy, uczestniczący w wyborach. Jeśli 
więc coś się ma w gminie zmienić, to zainteresowanie udziałem 
w wyborach musi znacznie się zwiększyć. To do Państwa nale-
ży obowiązek zmobilizowania i namówienia do skorzystania z 
prawa wyborczego osób, które na wybory nie chodzą. Bez po-
wszechnej akcji w tym zakresie dalej część społeczeństwa będzie 
niezadowolona. Pomimo nie uczestniczenia w akcie głosowania, 
będzie dalej narzekać, choć prawo do tego będą mieli tylko z tego 
powodu, że mają aparat mowy. 

Inaczej jest w powiecie. Raczej można powiedzieć, po sta-
remu. Tam zadecyduje oddanie głosu na listę wystawioną przez 
dany komitet wyborczy i konkretnego kandydata. Nieprawdą jest, 
że wchodzą do rady pierwsi z list. Radnymi zostają kandydaci z 
największą liczbą oddanych na nich głosów. Czyli radnym może 
zostać osoba z 6., 9. czy 10. miejsca na liście. 

Dlatego też sprawdźmy na kogo głosujemy. Nie głosujmy tyl-
ko dlatego, że słyszeliśmy o danych kandydatach. Zastanówmy 
się co do tej pory zrobili, gdzie pracowali, co osiągnęli. Często 
jest tak, że wyborcy głosują na osoby, o których słyszeli. Bywa, 
że słyszeli tylko negatywne informacje ale głosują, bo znają na-
zwisko. Zastanówmy się dlaczego głosujemy. 

Czy tylko dlatego, gdyż mamy takie prawo i chcemy z po-
czucia obowiązku mieć je z głowy? Czy pragniemy spełnić obo-
wiązek, bo czujemy się odpowiedzialni za ulicę, dzielnicę miasto 
czy gminę? Czy wiemy co dany kandydat zrobił dobrego? Czy 
dany kandydat ładnie się prezentuje, a poza tym łże, niszczy in-
nych i szuka synekury, bo nic nie umie? Czy dany kandydat ma 
jakiś swój program, który rzeczowo w dwóch zdaniach może zre-
ferować? Wreszcie jakie ugrupowanie popiera danego kandydata 
i czy warto w nie inwestować swój głos. Pamiętajmy jednak, że 
w tego typu wyborach, takich jak do Rady Powiatowej partyj-
ność ma drugorzędne znaczenie. Należy zwrócić uwagę na innych 
kandydatów na danej liście. Czy nazwiska nam odpowiadają i co 
kandydaci sobą reprezentują. Wtedy dopiero zdecydujmy się na 
oddanie głosu.

Ja, wybory w wybory postępuje w ten sposób. Zawsze gło-
suję na ludzi, których cenię i lubię. Naturalnie, ze interesuje się 
polityką gminną i powiatową. Z racji chociażby tego, że jestem 
dziennikarzem. Mam zdanie o każdej osobie z Rady Miejskie i 
Powiatu. Jednych uważam za wybitnych, innych za miernych. Są 
wg mnie pracowici i niemożebne lenie, zaangażowani i czekający 
na skinienie szefów, reprezentujący społeczności i reprezentujący 
układy, niezależni w poglądach i łaszący się do swoich panów 
tzw. lizusy, czekający na synekury i całkowici altruiści. Różnią 
się od siebie w działaniu każda z radnych i każdy z radnych w 
szesnastoosobowej Radzie Powiatu i dwudziestoosobowej Radzie 
Miejskiej. I mam nadzieję, że zdają sobie sprawę z tego, że są 
oceniani nie tylko przeze mnie ale też i przez naszą całą społecz-
ność... Tak samo zresztą jak kandydaci na przyszłych radnych. 

Z poważaniem Bogusław Marek Borawski
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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

Działania Bus & Truck
22 skontrolowanych pojazdów osobowych, 8 pojazdów 

ciężarowych, 7 nałożonych mandatów karnych. To wyniki 
działań prewencyjno – kontrolnych Bus & Truck przeprowa-
dzonych przez funkcjonariuszy oleckiej komendy na terenie 
powiatu oleckiego.

23 września na terenie powiatu oleckiego funkcjonariu-
sze ruchu drogowego przeprowadzili działania prewencyjno 
– kontrolne Bus & Truck. 

Policjanci zwracali szczególną uwagę na nieprawidło-
wości występujące podczas wykonywania przewozu drogo-
wego osób, stanu technicznego pojazdów oraz eliminowali 
zagrożenia bezpieczeństwa i porządku w ruchu drogowym 
powodowanego przez kierujących samochodami ciężarowy-
mi.  

Mundurowi skontrolowali 22 pojazdy osobowe, 8 pojaz-
dów ciężarowych, nałożyli 7 mandatów karnych. Podczas 
działań policjanci zatrzymali jedne prawo jazdy oraz jeden 
dowód rejestracyjny pojazdu. 

rzeczniczka prasowa KPP sierż. szt. Justyna Sznel

Nietrzeźwi kierujący
W miniony weekend na terenie powiatu oleckiego poli-

cjanci ruchu drogowego zatrzymali 5 nietrzeźwych kierują-
cych. 

Pierwszego nietrzeźwego kierującego policjanci ruchu 
drogowego oleckiej komendy zatrzymali 27 września w 
Wieliczkach. Bogusław S. prowadził rower mając ponad 2,5 
promila alkoholu w organizmie. 

28 września około 6:45 na trasie Olecko – Wieliczki poli-
cjanci zatrzymali do kontroli drogowej osobowego mercede-
sa. Badanie alkomatem w organizmie kierującego Tomasza 
A. wykazało ponad 1,5 promila alkoholu. Funkcjonariusze 
zatrzymali 24-latkowi prawo jazdy.  

Kolejnego nietrzeźwego kierującego funkcjonariusze 
zatrzymali w miejscowości Szczecinki. 48-latek kierował 
volkswagenem mając ponad 0,5 promila alkoholu w organi-
zmie. Policjanci zatrzymali mężczyźnie prawo jazdy.

Czwarty nietrzeźwy kierujący został zatrzymany przez 
policjantów ruchu drogowego 28 września również w miej-
scowości Szczecinki. Ryszard. K kierował osobowym audi. 
Badanie alkomatem wykazało w jego organizmie ponad 0,5 
promila alkoholu. Funkcjonariusze zatrzymali 39-latkowi 
prawo jazdy.

Ostatniego nietrzeźwego kierującego funkcjonariusze 
oleckiej komendy zatrzymali 28 września po 12:00 w Wie-
liczkach. Józef S. kierował oplem mając blisko 2 promile 
alkoholu w organizmie. 54- latek nie posiadał prawa jazdy. 

Mężczyźni za popełnione czyny odpowiedzą przed są-
dem. 

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.

Czarna komedia w KADRze
Stęskniliście się już za kinem ambitnym? 
Przyszykowaliśmy już kolejną, mocną dawkę. Dbając o 

ciągłe zaskakiwanie coraz większego grona widzów cyklu 
filmowego KADR, znowu zmieniamy stylistyczny front. 
Po lekkich, orzeźwiających krótkich metrażach i trudnym, 
zaangażowanym społecznie „Pogorzelisku”, przyszedł czas 
na komedię. Szwedzką Czarną Komedię. 

„Stulatek, który wyskoczył przez okno i zniknął” to 
esencja skandynawskiego kina. Specyficzne, czarne  po-
czucie humoru, wyjątkowy klimat, galeria osobliwości w 
roli głównej i czający się za każdym rogiem absurd. 

A dokładniej? Zdawać by się mogło, że pełne ekscytu-
jących przygód życie Allan Karlssona dobiegnie końca w 
domu spokojnej starości. Nic bardziej mylnego, bo bohater, 
pomimo setki na karku, wciąż cieszy się doskonałym zdro-
wiem. Podczas, gdy personel przygotuje dla niego wielkie 
przyjęcie urodzinowe, Allan wyskakuje przez okno i ucie-
ka z ośrodka, inicjując tym samym serię przezabawnych i 
zaskakujących zdarzeń. 

Walizka pełna pieniędzy, banda motocyklistów, słoń-
-cyrkowiec, angielski gangster-choleryk, najbardziej fleg-
matyczny policjant świata – dla przeciętniaka każdy z ele-
mentów osobliwej układanki stałby się przygodą życia. Ale 
nie dla Allana, który nie tylko był naocznym świadkiem, 
ale również odegrał kluczową rolę w najważniejszych wy-
darzeniach XX wieku. 

Podróżując po całym świecie i wykonując tajne misje, 
zawarł, między innymi, znajomość z generałem Franco, 
Stalinem, prezydentami USA Trumanem i Reaganem, Mi-
chaiłem Gorbaczowem oraz niezbyt lotnym bratem-bliź-
niakiem Alberta Einsteina. 

Sensacyjna komedia pomyłek oraz przepisany ręką sa-
tyryka podręcznik do historii XX wieku - tak „Stulatka” 
streszcza recenzent Łukasz Muszyński.

opracowała Agata Mularczyk
KADR (Kino Ambitne Daje Radę), film „Stulatek, który 
wyskoczył przez okno i zniknął”,  2.10.2014 r. godz. 19:00, 
kino „Mazur” wstęp 10 zł. 

XXIII Oleckie Biegi, s. 19
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Wypadek
Oleccy policjanci wyjaśniają okoliczności wypadku dro-

gowego do którego doszło 24 września w Jaśkach. Na pro-
stym odcinku drogi wojewódzkiej nr 655 kierujący pojaz-
dem m-ki  VW Golf uderzył w tył pojazdu osobowego m-ki 
Aixom. W wyniku tego wypadku jedna osoba została ranna 
i trafiła do szpitala w Ełku.

Do zdarzenia doszło o godzinie 13.35. Oficer dyżurny 
oleckiej komendy otrzymał zgłoszenie o wypadku drogo-
wym w Jaśkach. 

Natychmiast na miejsce skierowano patrol drogówki. 
Funkcjonariusze pracujący na miejscu wypadku wstępnie 

ustalili, że kierujący samochodem m-ki VW Golf -28 letni 
Marek S. mieszkaniec powiatu oleckiego na prostym odcinku 

Zderzenie
24 września około godziny 9:00 strażacy zostali we-

zwani do zderzenia dwóch samochodów (skody fabia i 
forda transit). Doszło do niego na trasie Olecko - Ełk w 
okolicach miejscowości Kukowo.  

Skodą podróżowały 3 osoby, które nie ucierpiały w 
wypadku i same opuściły pojazd. Kierowcę forda strażacy 
opatrzyli i przekazali zespołowi ratownictwa medycznego. 

Zastępca Komendanta Powiatowego PSP w Olecku
st. kpt. Tomasz Jagłowski

fot. PSP Olecko

drogi jadąc od strony Olecka w trakcie manewru wyprze-
dzania innego pojazdu najprawdopodobniej nie dostosował 
prędkości do warunków na drodze. Nie zauważył stojącego 
na tym samym pasie ruchu, z zamiarem skrętu w lewo po-
jazdu m-ki Aixom i mimo hamowania awaryjnego uderzył 
w jego tył. W wyniku uderzenia pojazd Aixom zjechał na 
prawe pobocze, a następnie osunął się do przydrożnego 
rowu. 

Kierujący pojazdem Aixom 58 letni Jerzy S.  mieszka-
niec Olecka w stanie nieprzytomnym został odtransporto-
wany śmigłowcem do 108 Szpitala Wojskowego w Ełku.

Policjanci zabezpieczyli miejsce wypadku, przeprowa-
dzili oględziny pojazdów i przesłuchali świadków. 

Z informacji uzyskanych od lekarzy ustalono, że Jerzy 
S. doznał urazu głowy, klatki piersiowej i złamania miedni-
cy. Kierujący pojazdem VW Golf był trzeźwy.

Teraz policyjne dochodzenie wyjaśni szczegółowe oko-
liczności i przebieg tego wypadku. 

st. asp. Tomasz Jegliński
fot. KPP Olecko i PSP Olecko

Pożar budynku gospodarczego 
w Wieliczkach

Spłonął budynek gospodarczy w Wieliczkach. 
Do pożaru doszło 25 września tuż po godzinie 9.00 rano. 

Na miejsce zdarzenia skierowano strażaków z Wieliczek, Ci-
moch i Olecka: łącznie 19 strażaków w 5. wozach bojowych.  

Dzięki szybkiej akcji gaśniczej ogień nie przedostał się 
na pobliskie budynki mieszkalne.  Przyczyny pożaru ustala 
olecka policja.

Zastępca Komendanta Powiatowego PSP w Olecku
st. kpt. Tomasz Jagłowski

fot. PSP Olecko
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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

05.

generał Paul von Hindenburg

generał Erich Ludendorff

23 sierpnia Rosja-
nie zatrzymali się 16 
kilometrów od twier-
dzy Boyen w Giżycku 
zamykając pierścień 
okrążenia wokół mia-
sta. 

Rosjanie rozpo-
częli szturm na miasto 
25 sierpnia. Twierdza 
nie była atakowana, a 
jej artyleria wspierała 
oddziały polowe bro-
niące Giżycka. 

27 sierpnia ko-
mendant twierdzy 
odrzucił rosyjską pro-

pozycję kapitulacji. 
7 września niemiecka 36 Dywizja Piechoty uderzeniem 

rozrywa pierścień oblężenia i dociera do twierdzy. Rosjanie 
wycofują się za linie okopów.

Bitwa pod Tannenbergiem
 23 - 30 sierpnia 1914

Docelowa linia ofensywy generała Samsonowa znajdo-
wała się na wysokości Olsztyna, w odległości 70 km od gra-
nicy, to jest około trzy i pół do czterech dni marszu wojsk 
rosyjskich. Założenia te dotoczyły sprzyjającej Rosjanom 
sytuacji na froncie.

Jednakże pomiędzy punktem startu, a celem istniało 
wiele możliwości niespodziewanych zagrożeń, które Clau-
sewitz nazywał „zatarciami się” w wojnie. Na skutek braku 
linii kolejowej Wschód-Zachód przez rosyjską część Polski 
do Prus Wschodnich armia Samsonowa mogła poruszać się 
jedynie forsownym marszem i przekroczyć granicę najwcze-
śniej dwa dni po armii Rennenkampfa. 

Wojska rosyjskie już tydzień maszerowałaby przed 
osiągnięciem granicy. Linia jej marszu wiodła piaszczysty-
mi drogami przez jałowy, gospodarczo zacofany kraj, po-

znaczony plamami 
borów i bagien, za-
mieszkany przez nie-
licznych, a ubogich 
polskich chłopów.  
Od chwili znalezie-
nia się na wrogim 
terytorium miałaby 
ona niewiele możli-
wości zaopatrzenia 
się w żywność i pa-
szę. 

Generał Samso-
now, w odróżnieniu 
od generała Rennen-
kampfa, nie znał ani 
okolicy, ani też nie 
łączyły go więzy za-
żyłości z własnym 
wojskiem i sztabem

żołnierze piechoty rosyjskiej
Dowódca 2 Armii Samsonow przewidując, że rozbite i 

zmęczone wojska niemieckie będą dążyły do walnej bitwy, 
postanowił przesuwać swoje siły bardziej na zachód, aby 
odciąć niemieckiej 8 Armii drogę odwrotu za Wisłę.

Manewr ten spowodował powstanie 100 kilometrowej 
luki między armią Samsonowa, a rosyjska 1 Armią. Gene-
rał manewr ten wykonał wbrew ustaleniom sztabowym, że 
obie armie miały ze sobą współpracować i się wspierać. 

Była to jedna z najtragiczniejszych decyzji rosyjskich 
w tej kampanii. 

W wyniku manewrów obu przeciwników naprzeciw 
siebie stanęło 150 tysięcy żołnierzy niemieckich i 210 ty-
sięcy rosyjskich.

sytuacja 2, Armii Samsonowa przed bitwą pod Tan-
nenbergiem

24 sierpnia Niemcy przy poległym oficerze rosyjskim 
odnaleźli rozkaz operacyjny generała Samsonowa. 

Wynikało z niego, że armie rosyjskie na razie nie połą-
czą się. Armia generała Rennekampfa w ciągu trzech dni 
przesunęła się zaledwie o 30 km, przekraczając Węgorapę. 
Główne swoje wysiłki skoncentrowała na kierunku króle-
wieckim.

Po ujawnieniu zamiarów rosyjskich zdecydowano się 
więc na szybkie przerzucenie XVII. Korpusu von Mac-
kensena i I. Rezerwowego Korpusu von Belowa z frontu 
północnego i skierowanie ich przeciwko prawemu skrzy-
dłu armii gen. Samsonowa. 

bitwa pod Tannenbergiem. 
Niemiecka pocztówka propagandowa

Niemcy dysponowali lepszą infrastrukturą komunika-
cyjną. W Prusach istaniała sieć dobrych bitych dróg oraz 
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linie kolejowe, które ułatwiały przerzucanie wojska.
Uderzeniu niemieckiemu sprzyjał też fakt, że dowódca ro-

syjskiej 2. Armii generał Samsonow przebywał aż do 26 sierp-
nia w Ostrołęce, daleko od głównych sił.

König von Sachsen wizytuje wojska generała Hindenbur-
ga. Trzeci z kolei idzie generał von Ludendorf

Do pierwszych starć, określanych jako bitwa pod Tannen-
bergiem dochodzi 23 sierpnia. 

XX. Korpus Armijny dowodzony przez generała von 
Scholtza stawił pierwszy opór nadciągającym z południa si-
łom rosyjskim u źródeł rzek Łyny. Swój chrzest bojowy wzię-
ły tutaj wszystkie prawie olsztyńskie regimenty, pułki z Bi-
skupca, Mrągowa, Ełku, Giżycka, Ostródy.

O zaciętości walk świadczy fragment z książki Rafała Bęt-
kowskiego „Bitwa u źródeł Łyny”: 

24 sierpnia tuż przed godziną 15.00 niemiecka artyleria 
rozproszyła trzy sotnie kozaków, zbliżające się do wsi od po-
łudnia. Regularne natarcie, prowadzone od strony Wietrzy-
chowa siłami 2. brygady 8. Dywizji Piechoty, rozpoczęło się 
godzinę później. 

Położony na wioskę ogień wielu baterii, jak również prze-
waga liczebna nacierających nie załamały obrońców. Szczy-
cieńscy strzelcy rzadko chybiali. Długo trzymali Rosjan na 
dystans, nie pozwalając im zbliżyć się do swych stanowisk. W 
rozsypkę szły kolejne szeregi atakujących. 

Z godziny na godzinę siły obrońców jednak nieubłaganie 
topniały, rosyjski pierścień wokół wsi zacieśniał się. W końcu 
opuścić trzeba było okopy. 

Teraz każdy z domów zamienił się w oddzielne gniazdo 
oporu. Łyna stanęła w płomieniach. Z osmalonymi twarzami, 
w nadpalonych mundurach, pośród trzasku płonących zabu-
dowań i świstających zewsząd pocisków strzelcy walczyli do 

niemiecki karabin maszynowy systemu Maxim. 
Najpopularniejsza broń automatyczna wszystkich armii 

biorących udział w I wojnie światowej

ostatka. 
Około 21., gdy zginęli już lub ranni zostali prawie wszy-

scy dowódcy, Rosjanie zaczęli wdzierać się do wsi od jej 
zachodniego krańca. Do dziś jeden ze stojących tu domów 
nosi ślady owego ataku. 

Rozpoczął się bój na bagnety. Na nic się zdały próby 
kontrataku podjęte przez garstkę „zielonych kurtek” i ostat-
niego z dowódców, kapitana Bergmanna. 

Kule dosięgły go obok wioskowej kuźni. „Nie troszczcie 
się o mnie, trzymajcie Łynę”, powiedzieć miał do próbują-
cych go ratować żołnierzy nim skonał. 

Łyny nie można było utrzymać. Resztka obrońców zdo-
łała przebić się ze wsi w kierunku linii niemieckich.

O świcie 26 sierpnia rosyjski VI Korpus generała Bła-
gowieszczenskiego został zaatakowany przez XVII. Korpus 
generała Augusta von Mackensena. 

Uderzenie niemieckie spadło na rosyjską 4. Dywizję Pie-
choty. Do wieczora została ona rozbita, tracąc 73 oficerów, 
5283 żołnierzy, 16 dział i 18 karabinów maszynowych.  Pra-
we skrzydło armii rosyjskiej zostało zniszczone.

W centrum do ofensywy przestąpiły dwa rosyjskie kor-
pusy.  Ale Niemcy po dowództwem generała Hermana von 
François, po potężnym przygotowaniu artyleryjskim zdoby-
li Uzdowo, a rosyjski korpus wycofał się w kierunku Dział-
dowa.

W centrum frontu na krótki czas doszło do zajęcia Olsz-
tyna przez Rosjan. Na wieść o niepowodzeniach XV. Korpu-
su i bojąc się okrążenia opuszczają miasto.

Na północnym skrzydle zajmowanym przez VI. Korpus 
rosyjski, pobity poprzedniego dnia, dwa korpusy niemiec-
kie ścigały zdezorganizowanego przeciwnika w kierunku 
Szczytna.

Pod koniec dnia okazało się, że 2. Armia rosyjska została 
pozbawiona skrzydeł i zagraża jej okrążenie. pomimo gene-
rał Samsonow nakazuje kontynuowanie natarcia XIII. i XV. 
Korpusowi. 

Dowództwo niemieckiej 8. Armii wykonuje manewr 
okrążający atakujące siły rosyjskie.

28 sierpnia w centrum frontu wojska rosyjskie były już 
wyczerpane i cofały się w kierunku Mławy.  

Dwa korpusy rosyjskie, które wysunęły się najbardziej 
do przodu ( XIII i XV) zostały otoczone. 29 sierpnia do nie-
woli dostał się generał Martos, a resztki jego wojsk zostały 
wybite lub poddały się na północ od Nidzicy. 

Z XV Korpusu ocalał tylko jeden oficer, któremu uda-
ło się powrócić do Rosji. Podobny los spotkał XIII Korpus, 
którego dowódca, generał Klujew, dostał się w ręce Niem-
ców. Ostatni żołnierze tego Korpusu walczyli na wschód od 
Nidzicy i do 30 sierpnia albo zostali zabici lub wzięci do 
niewoli.

sztab generała Hindenburga
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Andrzej Malinowski

Najstarszy na świecie spawany most
drogowy w Maurzycach

Trasa: Olecko - Łomża - Wyszków - Serock - Wyszogród 
- Łowicz - Pszczonów - Lipce Reymontowskie - Maurzy-
ce (wyprawa jednodniowa z noclegiem w Łowiczu)

W Maurzycach (województwo łódzkie, powiat łowicki) 
znajduje się najstarszy na świecie spawany most drogowy 
(wcześniejsze były nitowane). 

Został on wybudowany na rzece Słudwi w roku 1929. Ma 
27 metrów długości, 6,8 m szerokości i waży 56 ton. 

Jego konstruktorem był Stefan Bryła. 
W ciepły i słoneczny czwartek, 1 maja 2014 r. najstarszy 

na świecie spawany most drogowy widzieli Marta Kiejdo i 
Andrzej Malinowski.

Stefan Bryła (1886-1943) – polski in-
żynier budowlany, pionier spawalnictwa i 
konstrukcji spawanych, polityk lwowskiej 
chadecji (chrześcijańska demokracja) i poseł na sejm II RP.
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2.
Pierwsze urodziny

Wiewiórki
Kiedy samolot podchodził do lądowania zmierzchało, ale 

gdy wyszliśmy na parking wokół panowała już noc. 
Lotnisko O’Hare jest jednym z największych portów. 

Co kilkadziesiąt sekund ląduje tutaj lub startuje samolot pa-
sażerski. Tak więc noc nic nie zmienia w życiu lotniska. W 
przestronnych holach, pasażach i poczekalniach kłębi się tłum 
pasażerów i witających ich gości. Na zewnątrz zaś oświetlone 
parkingi z setkami zaparkowanych aut.

Idziemy przez parking. Ciągnę turlający się bagaż. 
Zza drzew dochodzi szum miasta. Słychać hałas lądują-

cych samolotów. Wokół, zdaje się z każdego miejsca, docho-
dzi nieokreślony jazgot niepodobny do żadnego znanego mi 
dźwięku. Hałas bardzo intensywny, bardzo głośny, bardzo 
natarczywy. Po prostu przeszkadzający myśleć. Później już w 
Wilmette, gdy rozsiedliśmy się w fotelach w ogrodzie córki 
dowiedziałem się, że to hałasują cykady. Do tego są to te nie-
liczne owady, którym popsuł się zegar biologiczny i wycho-
dzą z ziemi, choć to nie jest jeszcze ich czas. 

Jeśli dwa, trzy owady potrafią tak głośno przeszkadzać w 
rozmowie, to co dopiero, gdy co siedem lat wychodzi ich z 
ziemi tysiące? Pocieszające było stwierdzenie Ingi, że przy-
zwyczaję się i w końcu tego dźwięku nie będę słyszał.

Wsiadamy do samochodu. Ja obok kierowcy, czyli Bartka. 
Lia zostaje wsadzona w fotelik zamontowany w samochodzie 
na stałe i zwrócony tyłem do jazdy. Obok niej siada Inga. Kil-
kanaście minut zajmuje nam wyjazd z parkingu. 

Potem pędzimy drogami i autostradami do Wilmette. Po 
bokach rozświetlone miasto oddzielone od drogi trawnikami 
i pasami zieleni. Zieleń, choć była już noc, najbardziej rzuca-
ła się w oczy. Zaglądałem co chwila na szybkościomierz. Po 
przeliczeniu okazało się, że szybkość dochodziła momenta-
mi do 130 kilometrów. Nie wiedziałem, że od czasu do czasu 
wjeżdżamy na autostradę. Taki płynny jest ruch. Dopiero za 
kilka dni miałem dowiedzieć się znaczenia słowa „bad tra-
fick” czyli po naszemu „korek”. 

Bart zatrzymuje samochód. Wysiada i otwiera bramę. 
Wjeżdżamy na podwórko. Jest gorąco. Powietrze wilgotne, 
ale, jak mówią mi, mam szczęście. Dawno nie padało i wilgot-
ność jest bardzo mała. Inga 
bierze na ręce Lie, ja bagaż. 
Otwiera drzwi domu i wtedy 
radośnie wita nas Ezzy, pies 
rasy golden retriever. Znam 
go ze zdjęć. Imię „Ezzy” jest 
również wypisane na żaglach 
do desek windsurfingowych 
Bartka. Nie ma to jednak nic 
wspólnego z imieniem psa. 
Tak nazywa się produkująca 
żagle firma.

Inga oprowadza mnie po 
domu. Na koniec pokazuje mi 
mój pokój. Objaśniła co jest 
co i zostawiła bym się rozpa-
kował i wykąpał po podróży. 

Czekają na mnie z kolacją 
na „jardzie” czyli po naszemu 
ogrodzie lub trawniku. 

Kolację zakończyło mek-
sykańskie piwo o nazwie „Modelo”. Dobre. Potem córka dała 
mi jakiś syrop nasenny. Po to, jak powiedziała, by mój orga-
nizm płynnie przeszedł na czas chicagowski. 

Położyłem się w wygodnym łóżku... i obudziłem o 7.20 
rano. 

W kuchni krzątała się córka. Mąż już wyjechał do pracy, 
a Lia jeszcze spała. Pies chciał wyjść więc wypuściłem go 
do ogrodu i boso wyszedłem za nim. Z trawy na płot, a po-
tem na drzewo śmignęły dwie szare wiewiórki.

Wiewiórki są w całym Illinois najpowszechniejszym 
zwierzęciem. Są wszędzie. Wypełniają swoją obecnością 
wszystkie nadające się do żerowania miejsca. Otwory na 
dachach domów mają specjalne zabezpieczenia, by zwierzę-
ta te nie dostały się do środka. Poza tym, według mnie, są 
sympatyczne. 

Szczególnie jedna z nich, charakterystyczna dlatego, że 
nie miała połowy ogona, odwiedzała codziennie rano stół 
ogrodowy sprawdzając czy może jakieś co nieco zostało po 
wieczornej kolacji.

Raz się tylko wiewiórkom udało. Było to drugiego dnia 
mojego tam pobytu.

Wieczorem był obiad meksykański i ogrodowy stół po-
został niesprzątnięty. Obudziłem 
się następnego dnia około 5.30. 
Przez przeszklone drzwi wejścio-
wych zobaczyłem jak wiewiór-
ki urządziły na stole ucztę. Jadły 
wszystko co było do zjedzenia.

 Szczególnie pociesznie wy-
glądały z plackiem tortillą. Obra-
cały je w łapkach jak kierownicę 
samochodu i skubały małymi ka-
wałkami. Bez przerwy zmieniały 
miejsca i nie sposób było je poli-
czyć. Wszystkie były szare. Nagle 
wśród nich pojawiło się malutkie 
zwierzątko, jakby żywcem wzięte 
z filmów Disneya. To te, których 
para bez przerwy kradnie kaczo-
rowi Donaldowi orzechy włoskie. 
Ma białą pręgę wzdłuż ciemno-
szarego ciała. Ta niezwykle szyb-

ko poruszająca się wiewiórka porwała kawał placka sprzed 
nosa zaskoczonej szarej i znikła pod stołem. Przebiegła 
przez trawnik i wspięła się na sosnę.

Mapa połnocnej części aglomeracji Chicago. Wilmette 
zaznaczone strzałką w górnym prawym rogu mapki. 

Lotnisko O’Hare w centrum.

Lia i tata oglądają dobranockę

Bogusław Marek Borawski
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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          V28201

PIZZERIA „PRIVE” zaprasza od 1000 do 2200

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

09

PIZZA NA TELEFON
* materiały budowlane, metalowe, hydraulika – SKLEP 
   BUD-MET, ul. Gołdapska 22, tel. (87) 520 22 41. V26603

* „ASTRA” restauracja, pizza, zestawy obiadowe na telefon: 
87-520-25-68, profesjonalny katering, imprezy okolicznościowe, 
dancingi, ul. Partyzantów 7, www.astra.olecko.pl  V23207

* AUTO-MAX, ul. Paderewskiego 3A, naprawa: zawieszenia, 
amortyzatory, elektronika, komputerowa geometria zawieszenia, 
klimatyzacja, chiptuning tel. 509-746-264;                                        V26703

* Foto-Ślub i inne uroczystości, tel. 660 122 049       L89001

* hurtownia spożywcza, ul. Gołdapska 31, tel. (87) 520-01-50 V27202

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

61
04

V2
69

03

SERWIS OGUMIENIA
      OPONY, FELGI
OLEJE SHELL (wymiana gratis)

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

AUTO LAND                                           V27402

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

* Artykuły i usługi elektryczne, Grunwaldzka 6, 
      tel. 87-610-00-66                                     V27302

* Centrum Ogrodnicze, ul. Rzeźnicka 6; tel. 87-520-22-07   V02635

* MEBLE - salon, Jan Bagiński, ul. Rzeźnicka, tel.  
(87) 520 29-23. V24805

* Budowlana firma, Tadeusz WITKOWSKI, kompleksowe 
prace budowlane, tel. 603-754-167, 87-523-41-44 V21510

V25404

* MYJNIA GĄBKOWA AUTOMATYCZNA 
   aleje Lipowe 1A                           V24336

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
9

* Auta używane, tel. 501-611-961 V28051

* Citroen Xara, 1998, 1,8B, 4000 złotych, tel. 508-097-
660 V24516

* CZĘŚCI SAMOCHODOWE, tel. 509-746-264 V26713

* CZĘŚCI SAMOCHODOWE, ul. Sokola 1D, tel. 87-
520-12-88 V27412

* części używane, wszystkie marki, Ełcka 2 (przy 
skupie złomu), tel. 501-611-961 V28041

* Ford Escort Combi, 1,4B, 1999, tel. 605-485-376 B96707

* Jawa 350, 1989, stan bardzo dobry, stylizowany na 
chopper, 2500 złotych, tel. 884-014-664 B98304

* Mitsubishi Outlander, 2005, 2,4B+G tel. 604-193-413 
B97106

* chleb swojski, ciasta, wypiek, tel. 605-107-755 B99301

* kino, plac Wolności 22, tel. 87-520-20-59 B96108

* konie kabardyńskie, przejażdżki, pod siodło, 
Grądzkie 47, tel. 666-316-780, 87-421-22-48 B98902

* pracownia pisania ikon, pracownia plastyczna, 
Katarzyna Waraksa, tel. 663-805-960 B96607

* wczasy; tel. 87-421-22-48, 666-316-780,  www.wiatra-
kart.fr.pl, e-mail: kawarak@o2.pl B98603

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

B97505

V14110j

AUTO-MOTO

MOTO-NAPRAWA-SPRZEDAM

TURYSTYKA-NOCLEGI-ROZRYWKA

USŁUGI

* bezprzewodowy internet iPlus, tel. 87-520-13-31 L88209

* chleb swojski, ciasta, wypiek, tel. 605-107-755 B99201

* gazowe, hydraulik, tel. 502-383-533 V20512

* hurtownia wędlin, od 4.00 do 14.00, ul. Gołdapska 
31, tel. 87-520-22-13 B99401

* instalacje elektryczne, Henryk Rowiński, tel. 510-145-
891 V26114

* korepetycje - język angielski; szkoły podstawo-
we, gimnazja, szkoły średnie, tel. 608-215-475 B98703

* kowalskie, spawalnicze, ślusarskie, Gołdapska 31, 
tel. 87-523-00-80 B96906

* księgowe usługi, Ternet spółka z o,o, tel. 87-520-31-70 
L88704

* 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 V24316

* pizza na telefon – od 10.00 do 22.00, tel.87-520-31-
32 lub sms 505-314-536 V22319

* ROWERY – naprawy i wypożyczalnia, Centrum 
Handlowe Impuls, tel. 87-520-36-92 V26413

K
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* masaż, rehabilitacja, tel. 605-869-755 K98607

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

K98406

* WIZY DO ROSJI, tel. 98-520-16-44 V28101
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09   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

V24106

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 V26205

PROMO-

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

DWORZEC PKP
tel. 883-110-101

V25504

* kotły c.o., grzejniki, bojlery, HYDROMAX, 
            ul. Targowa 18, tel. 87-615-31-90             V24206

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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V24715

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                          V23007

SPRZEDAM 

INNE

PRACA

SPRZEDAM

WYNAJEM

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

V28031

* sprzątanie, opieka nad osobami starszymi lub dziećmi, tel. 
506-462-495 L88803

* tłumacz języka francuskiego, tel. 888-605-885 B98802

* usługi koparko-ładowarką, tel. 501-611-961 V28021

* oddam koty (wszystkie czarne) w dobre ręce, tel. 
504-997-481 B96008

* oddam kundelka 9 miesięcy, ze szczepieniami, ksią-
żeczką zdrowia, czarny, podpalany białe nóżki, tel. 87-
520-26-78, 609-709- B98204

* w okolicach Ogródków Działkowych 40-lecia (ul. Ko-
ściuszki) znaleziono kompletne koło samochodu. Kon-
takt ze znalazcą tel. 507-759-508 B97006

* ślusarza, spawacza zatrudnię, tel. 602-709-756 B97605

* zatrudnię stomatologa, tel. 605-893-381 K97419

* biurko, tel. 505-335-841 B98004

* drukarka kolorowa OKI C3300n, A4, idealna do 
wizytówek, mało używana, 290 złotych, tel. 604-193-
413 B97206

* działka budowlana, Świętajno, 1850 m.kw., tel. 509-
154-347 K98603

* działka budowlana, Zajdy, 30 arów, tel. 662-509-994 V26613

* działka usługowa, granica obwodnicy, tel. 601-210-
819 B888a06

* działkę budowlaną, 1650 m.kw., Olecko, tel. 602-709-
756 B97405

* działkę pod garaż (ew. piętrowy) z projektem, Goł-
dapska, tel. 602-793-432 B97607

* działkę pod garaż pojedynczy z projektem, Gołdap-
ska, tel. 602-793-432 B97707

* działki budowlane, uzbrojone, tel. 601-210-819 K889a06

* 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 B98503

* książki, I i II klasa gimnazjum, (Gimnazjum nr 2), tel. 
603-113-040 V27422

* luksfery Fala niebieskie 36 sztuk, TANIO, tel. 508-
610-285 B99002

* łóżeczko dziecięce z materacem, 65x125 cm, 150 zło-
tych, tel. 691-201-120 B99102

* maszyny, urządzenia rolnicze, tel. 516-670-859  K890a06

* mieszkanie 60 m.kw. z działką 400 m.kw.,tel. 602-
345-477 V24126

* modele dosklejania z kartonu, Wydawnictwo WIR, 
(samoloty 1:50, okręty 1:300), tel. 601-152-454
* OLEJ OPAŁOWY, NAJTANIEJ, tel. 87-520-41-91 V24326

* siedlisko, ul. Wiejska, ok. 40 arów, zabudowane bu-
dynkiem gospodarskim, dojazd od strony ulicy Wiejskiej, 
siła na miejscu, tel. 602-293-333 V24116

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

* lokal użytkowy 100 m.kw., centrum, tel. 723-565-284 
V23017

* lokal użytkowy 140 m.kw., centrum, tel. 501-620-577 
V22329

* lokale usługowo-mieszkalne do wynajęcia, tel. 502-
264-901 V26304
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MEDYCYNA ALTERNATYwNA
Stres przed egzaminem

 – jak go okiełznać
Stres można oswoić. Każdą z technik musisz 

dopasować do temperamentu i stylu pracy. Na kilka 
miesięcy przed egzaminem:
* rozbij wielki problem na drobne cele, łatwiej ci bę-

dzie pracować, jeśli postawisz przed sobą jasne i niewy-
górowane zadania;

* precyzyjnie planuj swój czas, pomoże ci w tym ka-
lendarz, w którym podzielisz dzień na godziny poświę-
cone nauce konkretnych zagadnień oraz na te przezna-
czone na czynny (!) odpoczynek;

* wypróbuj metodę wizualizacji, na początek wy-
obraź sobie najgorszy możliwy scenariusz - w ten sposób 
przyznasz się do swego strachu; następnie przekształć tę 
wizję tak, by przedstawiała twój sukces.

Domowe leczenie zimnem
Coraz częściej słyszymy o kriochirurgii, stosowanej 

w onkologii, dermatologii, urologii itp. Niska temperatu-
ra niszczy zmienione chorobowo tkanki.

Również ochładzanie części ciała przynosi ulgę także 
w niegroźnych, a uciążliwych przypadkach. Metodę tę 
możemy zastosować sami.
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Przy obrzękach wywołanych np. reakcją alergiczną 
kostki lodu umieszczamy w woreczku z folii i przykła-
damy na spuchnięte miejsce i przykrywamy ściereczką.

Lepiej zapobiegać niż leczyć
Aby nie narażać się zimą na przeziębienia, przed wyj-

ściem z domu dobrze jest zjeść solidne śniadanie. Posiłki 
muszą dostarczać narażonemu na utratę ciepła organizmo-
wi więcej kalorii i więcej witamin, zwłaszcza witaminy C 
zapobiegającej przeziębieniom i infekcjom. Niekoniecz-
nie trzeba jeść cytrusy; wystarczy surowa kiszona kapu-
sta, natka pietruszki z doniczki ustawionej na kuchennym 
oknie i posiana na ligninie rzeżucha. Na kuchennym 
oknie szybko też urośnie szczypior z cebuli, umieszczo-
nej w słoiku z niewielką ilością stale uzupełnianej wody. 
W naszym zimowym jadłospisie powinny też znaleźć się 
przetwory z owoców i warzyw (stan domowych przetwo-
rów trzeba stale kontrolować) oraz wszelkie mrożonki.

Tonik domowy  
Łyżkę rozmarynu zalej szklanką czerwonego wytrawne-

go wina (dla skóry suchej i normalnej) mb czystej wódki 
(dla cery tłustej). Pozostaw w nasłonecznionym miejscu na 
6 tygodni. Przefiltruj do butelki. Zapobiega wiotczeniu skó-
ry i wygładza drobne zmarszczki.

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

1 października (Międzynarodowy 
Dzień Muzyki) (Rozpoczyna się Mie-
siąc Profilaktyki Raka Piersi)
Danuty, Heloizy, Izy, Klementyny, 
Teresy
Bazylego, Benigny, Cieszysława, Igora, 
Jana, Jauliana, Marka, Remigiusza, 
Remisława, Romana, Wernera
2 października (Dzień Anioła Stróża)
Dionizji, Dionizy, Haliny, Marty, Rache-
li, Sławomiry, Sławy
Dionizego, Izydora, Jana, Makarego, 
Oliwera, Rustyka, Sławoja, Sławomira, 
Stanimira, Teofila, Tomasza, Trofima
3 października
Bogumiły, Gerardy, Ireny, Józefiny, 
Józefy, Kandydy, Sylwii, Teresy
Bogumiła, Eustachego, Ewalda, Fran-
ciszka, Gerarda, Heliodora, Jana, Józefa, 
Kandyda, Sierosława, Sulibora
4 października (Światowy Dzień 
Zwierząt) (imieniny Franciszka z 
Asyżu)
Dobromiły, Edwiny, Radosławy, Rosła-
wy, Rozalii, Róży, Teresy
Edwarda, Edwina, Franciszka, Konrada, 

Manfreda, Marka, Nieznawuja, Petro-
niusza, Radosława, Rosława
5 października
Donaty, Flawiany, Flawii, Flory, 
Justyny, Naty
Apolinarego, Bartłomieja, Często-
gniewa, Donata, Fausta, Igora, Justy-
na, Marcelego, Placyda, Rajmunda
6 października
Brunhildy, Brunony, Emilii, Frydery-
ki, Hanny, Petry
Arnolda, Artura, Bronisława, Bru-
nona, Emila, Fryderyka, Gustawa, 
Izaaka, Romana
7 października
Amalii, Amelii, Anieli, Justyny, 
Krystyny, Marii, Mirelli, Rościsławy, 
Tekli, Wirginii
Augustyna, Bakchusa, Krystyna, 
Marka, Sergiusza, Stefana
8 października
Brygidy, Kornety, Loreny, Pelagii, 
Taidy, Walerii, Wojsławy
Artemona, Bogdana, Demetriusza, 
Ludwika, Marcina, Pelagiusza, Syme-
ona, Wojsława, Zenona

Zazdrość sprawia, że czujemy się 
wygnani poza życie, tak jakby umarł 
ktoś bardzo bliski. Tylko że ból po 
czyjejś śmierci możemy okazać. Na-
tomiast ból spowodowany zazdro-
ścią musimy ukryć – chociaż jest tak 
czarny i zatruty – aby uniknąć czyje-
goś współczucia i nie ośmieszać się. 

Carlos Fuentes, W to wierzę

Zazdrość, którą pokazujemy wszem 
wobec, wystawia nas na śmiech otocze-
nia. 

Carlos Fuentes, W to wierzę

... na zbawienie zasłużyć trzeba 
darem serca, a nie posłuszeństwem 
wobec rytuału. 
Georges Duby, Bitwa pod Bouwines

Na św. Franciszka (4 października) 
chłop już w polu nic nie zyska.

Październik, bo paździerze baba z lnu 
cierlicą bierze.

Babie lato wtedy bywa, gdy w słońcu 
się snują pajęcze przędziwa.

Jeśli październik jest wietrzny i mroź-
ny, to nie będzie za to styczeń, luty groź-
ny.

Gdy październik mroźny, to nie bę-
dzie styczeń groźny.

Książka jest jak ogród noszony w kie-
szeni. (chińskie)

Kto pyta, jest głupcem przez pięć mi-
nut, kto nie pyta, pozostaje nim na całe 
życie.

Ludzie chociaż nie dożyją stu lat, to 
jednak stwarzają sobie troski na całe ty-
siąclecia. (chińskie)

Spokojna odpowiedź przepędza 
gniew. 

Bądź czysty we własnych oczach, 
strzeż się, żeby ktoś inny nie musiał cię 
oczyszczać. (egipskie)

Placki z jabłkami 
na zsiadłym mleku

40 dag mąki, 2 jajka, cukier waniliowy, 
1,5 szklanki zsiadłego mleka, 2 duże 
jabłka, olej do samżenia, cukier puder

Mąkę przesiewamy i wsypujemy do 
miski, wbijamy do niej jajka i wlewamy 
mleko oraz wsypujemy cukier wanilio-
wy.

Wszystko mieszamy na gładkie cia-
sto o konsystencji gęstej śmietany. Jeśli 
trzeba, dosypujemy mąki lub dolewamy 
mleka. 

Jabłka obieramy i kroimy w plastry 
lub ścieramy na tarce o grubych sitach. 
Tak przygotowane mieszamy z ciastem.

Na patelni rozgrzewamy olej. Łyżką 
namoczoną za każdym razem w wodzie 
kładziemy na patelnię niewielkie plac-
ki. Smażymy po około 5 minut z każdej 
strony. Posypujemy cukrem pudrem.

polewka staropolska
litr rosołu, litr zsiadłego mleka, 2-3 łyż-
ki mąki, sól, pieprz, 50 dkg ziemniaków, 
wiórki masła, natka pietruszki

Przygotowujemy esencjonalny rosół 
(np. 3 kostki rosołowe na litr wody). 
Część mleka mieszamy z mąką i doda-
jemy do rosołu. 

Resztę mleka dokładnie roztrzepuje-
my i też dodajemy do rosołu. Przypra-
wiamy solą i pieprzem do smaku i raz 
gotujemy. 

Osobno gotujemy kilka ziemniaków 
w mundurkach, obieramy je i kroimy w 
plasterki i rozkładamy na talerzach. 

Na każdy talerz dajemy kawałeczek 
masła, łyżkę posiekanej pietruszki i 

wszystko zalewamy gorącą polewką.
Pierś kurczaka 
z krewetkami

2 całe piersi kurczaka, 10 dag krewe-
tek, sól, biały pieprz, olej do smaże-
nia, 1 cytryna, łyżka masła, 4 gałązki 
natki pietruszki

Piersi kurczaka myjemy i osusza-
my. Mięso bijemy lekko tłuczkiem, 
tak żeby miało jednakową grubość. 
Obsypujemy solą i pieprzem.

Obsmażamy kurczaka na złoty ko-
lor z każdej strony.

Krewetki jeśli mamy je w zalewie 
to odsączamy, a jeżyli mrożone to na-
leży je zblanszować.

Na patelni roztapiamy masło, ukła-
damy krewetki i podgrzewamy.

Porcje kurczaka obkładamy kre-
wetkami, natka pietruszki i ósemkami 
cytryny.

Makrela z majonezem 
na zimno

80 dag makreli, 1 cebula, sok z cytry-
ny, 2 łyżki octu, sól, pół szklanki śmie-
tany, 2-3 łyżki majonezu, szczypiorek, 
natka pietruszki, 2 jajka ugotowane 
na twardo

Makrelę czyścimy i płuczemy.
Cebulę obieramy, płuczemy i dzie-

limy na cząstki.
Gotujemy wodę i wkładamy całą 

rybę (tak aby była przykryta) oraz ce-
bulę i doprawiamy do smaku sokiem z 
cytryny, octem i solą. Gotujemy.

Pozostawiamy rybę w wywarze 
aż do ostygnięcia. Rybę wyjmujemy, 
zdejmujemy z niej skórę, dzielimy 
wzdłuż i kładziemy na półmisku.

Śmietanę mieszamy z majonezem, 
dodajemy posiekaną zieleninę i zalewa-
my rybę. Przybieramy ćwiartkami jajek.

Danie podajemy z pieczywem.

Chałwa
1,5 szklanki cukru, pól litra wody, 
szklanka kaszy manny, pół kostki masła, 
posiekane bardzo drobno orzechy wło-
skie

Cukier z wodą gotujemy około 20 
minut, aż powstanie syrop o konsystencji 
śmietanki.

Kaszę mannę smażymy na rozgrza-
nym maśle, mieszają, aż nabierze złoci-
stego koloru. Wtedy wlewamy do niej 
syrop i mieszamy, aż kasza połączy się 
z cukrem. Przekładamy wtedy masę do 
żaroodpornego naczynia i wstawiamy 
do słabo nagrzanego piekarnika, około 
120°C na około 15 minut.

Gotową masę ugniatamy w salaterce, 
a po wyjęciu posypujemy orzechami i 
schładzamy.
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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 
indywidualnej, rodzinnej i szkolnej. 

Niestety pozbawiono nas szansy na organizację finału 
wojewódzkiego, którą przebojem wywalczyliśmy w po-
przedniej 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 Olec-
ku. 

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

wyniki Olimpiady Lekkoatletycznej rozegranej 22 lutego
Sędzią głównym zawodów był Stanisław Krzywicki.

Bieg 60 m dziewczęta ( pomiar elektroniczny)
1. Ieva Gimzevskaite (Kazlu Ruda – Litwa) - finał A - 8,98
2. Kristina Matjosaityte (Kauno – Litwa) - finał A - 9,53
3. Simona Sprainaityte (Kazlu Ruda – Litwa) - finał A - 9,55
4. Karolina Jaińska (Gimn. 2 Olecko) - finał A - 9,74 
5. Lupekyte Viktoria (Mariampole – Litwa) - finał B  - 9,70
6. Kamila Szulińska (Gimn 2 Olecko) - finał B - 9,78

Bieg 60 m chłopcy ( pomiar elektroniczny)
1. Edvinas Arciskevicius (Kazlu Ruda – Litwa ) - finał A - 7,85
2. Przemysław Przemielewski (Gimn 2 Olecko) - finał A - 8,37
3. Sebastian Jarzębowicz (ZS Gimn1 Olecko) - finał A - 8,40
4. Liutauras Zebrauskas (Kazlu Ruda – Litwa) - finał A - 10,31
5. Hubert Jaroni (Gimn Babki Oleckie) - finał B - 8,51
6. Patryk Stasiak (ZS Gimn 1 Olecko) - finał B - 8,53
7. Sebastian Selwocki (ZS Gimn 1 Olecko) - finał B - 8,72
8. Maciej Nikielec (ZS Gimn 1 Olecko) - finał B - 9,07

Skok wzwyż dziewcząt
1. Martyna Sobczak (Gimn 2 Olecko) - 115 cm
2. Alicja Pietruczauk (gimn 2 Olecko) - 112
3. Aleksandra Szczech (gimn 2 Olecko) - 105 

Skok wzwyż chłopców
1. Marek Konopko (Gimn 2 Olecko) - 138 cm
2. Jarosław Zgiet (Gimn Judziki) - 135
3. Hubert Jaroni (Gimn Babki Oleckie) - 135
4. Mateusz Piascik (Gimn Kijewo) - 130
5. Michał Naruszewicz (Gimn Kijewo) - 130
6. Paulius Liozauces (Kybertai -Litwa) - 130
7. Michał Złotnik (Gimn 2 Olecko) - 125

Skok w dal z miejsca dziewcząt,
1. Iewa Gimżevskyte (Kazlu Ruda – Litwa) - 209 cm
2. Greta Matuseviciuye (Kazlu Ruda – Litwa) - 200
3. Klaudia Kapuścińska (Gimn 2 Olecko) - 196
4. Kristina Matjosaityte (Kauno – Litwa) - 194
5. Adrijana Ramonaite (Kazlu Ruda – Litwa) - 180
6. Erika Levendrauskaite (Kybertai – Litwa) - 176

OLIMPIADA  LEKKOATLETYCZNA „SPORT BEZ GRANIC”
7. Katarzyna Topór (Gimn Kijewo) - 174
8. Martyna Kapuścińska (Gimn 2 Olecko) - 173
9. Martyna Piekielniak (Gimn Kijewo) - 167
10. Klaudia Ćwikowska (Gimn 2 Olecko) - 167

Skok w dal z miejsca chłopców
1. Patryk Stasiak (ZS Gimn 1 Olecko) - 239cm
2. Edvinas Arciskevicius (Kazlu Ruda – Litwa) - 238
3. Aivaras Kapacinskas (Kybartai – Litwa) - 225
4. Karol Jasiński (Gimn 2 Olecko) - 224
5. Deividas Bosas (Kazlu Ruda – Litwa) - 223
6. Jan Jeleniewicz (Gimn 2 Olecko)  - 217
7. Arminas Zinkevicius (KazluRuda – Litwa) - 213
8. Grzegorz Domoradzki (Gimn 2 Olecko) - 210
9. Marijus Bielskus (Kazlu Ruda – Litwa) - 209
10. Maciej Nikielec (ZS Gimn 1 Olecko) - 201

Rzut piłką lekarską w tył przez głowę (4 kg)
1. Agnieszka Domoracka (ZS Gimn 1 Olecko) - 630
2. Łuszczyńska Joanna (ZS Gimn 1 Olecko) - 570
3. Dominika  Omilian (Gimn2 Olecko) - 550
4. Viktorija Lupeikyte (Mariampole – Litwa)  - 550
5. Katarzyna Luty (ZS Gimn 1 Olecko) - 530
6. Paulina Kamińska (Gimn 2 Olecko) - 470
7. Weronika Skorupska (ZS Gimn 1 Olecko) - 470
8. Weronika Drobiszewska (Gimn 2 Olecko) - 460
9. Julia Omilian (ZS Gimn 1 Olecko)  - 460
10. Julia Kamińska (Gimn 2 Olecko) - 450

Rzut piłką lekarską w tył przez głowę (5 kg)
1. Marcin Iwanowski (Gimn 2 Olecko) - 900 cm
2. Simonas Batvinas (Mariampole – Litwa) - 900
3. Sebastian Truchel (Gimn Kijewo) - 800
4. Mantas Żemaitis (Kybartai – Litwa) - 770
5. Kacper Truchel (Gimn Kijewo) - 750
6. Michał Rutkowski (Gimn 2 Olecko) - 710
7. Deividas Raminvistis (Kybartai – Litwa) - 700
8. Paweł Matwiejczyk (Gimn 2 Olecko) - 680
9. Sebastian Sawicki (ZS Gimn 1 Olecko) - 650
10. Przemysław Piekarski (ZS Gimn 1 Olecko) - 630
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27 września na stadionie miejskim rozegrano po raz XXIII 
Biegi Oleckie. Sędzią głównym był Paweł Maksimowicz, a 
sędzią startowym Robert Markowski.

Wyniki rywalizacji:
Dziewczęta - 500 m (rocznik 2007-2006 - klasy I–II SP):

1. Magdalena Kuczyńska SP1 Olecko
2. Kornelia Kniza SP Świętajno
3. Zuzanna Sędzicka SP 1 Olecko
4. Julia Waszkiewicz SP Gąski
5. Agata Frydryk SP 1 Olecko
6. Aleksandra Chmielewska SP 1 Olecko
7. Izabela Dzierżyk SP Gąski
8. Oliwia Golub SP Gąski
9. Marta Chołod SP 1 Olecko
10. Karolina Ciszewska SP 1 Olecko

Chłopcy - 500 m (rocznik 2007-2006 - klasy I-II SP)
1. Jan Maksimowicz SP 4 Olecko
2. Kornel Romotowski SP 4 Olecko
3. Przemysław Gliński SP Cimochy
4. Radosław Burba SP Gąski
5. Tymon Ciechanowski SP 1 Olecko
6. Kornel Kasprzyk SP 4 Olecko
7. Kamil Gryko SP 1 Olecko
8. Filip Arodź SP Cimochy
9. Dominik Piotrowski SP 4 Olecko
10. Gracjan Maj SP 1 Olecko

Dziewczęta - 500 m (rocznik 2005-2004 - klasy III-IV SP)
1. Maja Bagieńska SP 1 Olecko
2. Rozalia Piotrowska SP 4 Olecko
3. Weronika Drażba SP 4 Olecko
4. Daria Dźwilewska SP 3 Olecko
5. Julia Dzierżyk SP Gąski
6. Natalia Barszczewska SP Gąski
7. Klaudia Jackiewicz SP 3 Olecko
8. Wiktoria Golub SP Gąski
9. Oliwia Gryniewicz SP Świętajno
10. Kinga Czerwińska SP 3 Olecko

Chłopcy - 500 m (rocznik 2005-2004 - klasy III-IV SP)
1. Marek Nowakowski SP 3 Olecko
2. Kacper Dobrzycki SP Cichy
3. Kacper Stawicki SP 4 Olecko
4. Jakub Gościewski SP 4 Olecko
5. Adrian Dreszliński SP 3 Olecko
6. Hubert Dziewulski SP Kowale Oleckie
7. Tomasz Żukowski SP Cimochy
8. Jan Ospital SP Sokółki
9. Jakub Kłoczko SP Cimochy
10. Bartosz Gdak SP 3 Olecko

Dziewczęta - 900 m (rocznik 2003-2002 - klasy V–VI SP)
1. Karolina Jasińska SP 3 Olecko
2. Karina Bernecka SP Cimochy
3. Julia Czarniecka SP 3 Olecko
4. Laura Gajdzińska SP Świętajno
5. Kaja Selwocka SP 4 Olecko
6. Julia Barszczewska SP Gąski
7. Kinga Dobrzycka SP Cichy
8. Melania Reszuta SP 3 Olecko
9. Dominika Stasiak SP 4 Olecko
10. Angelika Oleszczuk SP 3 Olecko

 Chłopcy - 900 m (rocznik 2003-2002 - klasy V–VI SP)
1. Sebastian Stawicki SP 4 Olecko
2. Damian Zaręba SP Gąski

3. Wojciech Tomczyk SP 3 Olecko
4. Jakub Luberecki SP Gąski
5. Wojciech Pawłowski SP 3 Olecko
6. Kacper Murawski SP 4 Olecko
7. Andrzej Żukowski SP Cimochy
8. Wojciech Kukliński SP 3 Olecko
9. Bartosz Wargawa SP Sokółki
10. Damian Szargiej SP 1 Olecko
Dziewczęta - 1 mila (rocznik 2001-1999 - klasy I–III SG)

1. Wiktoria Murzyn Gimnazjum Kijewo
2. Ewa Zysk Gimnazjum Sokółki
3. Anna Skorupska Gimnazjum Kowale Oleckie
4. Alicja Pietruch Gimnazjum 2 Olecko
5. Aleksandra Gajda Gimnazjum 2 Olecko
6. Sylwia Sadłowska Gimnazjum 2 Olecko
7. Gabriela Jeglińska Gimnazjum 2 Olecko
8. Hanna Kozłowska Gimnazjum 2 Olecko
9. Martyna Dębowska Gimnazjum 2 Olecko
10. Anna Omilian Gimnazjum 2 Olecko

Chłopcy - 1 mila (rocznik 2001-1999 - klasy I–III SG)
1. Karol Wójcik Gimnazjum Kijewo
2. Maciej Nikielec Gimnazjum 1 Olecko
3. Mirosław Sokalski Gimnazjum Kijewo
4. Jakub Murzyn Gimnazjum Kijewo
5. Michał Polakowski Gimnazjum 2 Olecko
6. Michał Piekielniak Gimnazjum Kijewo
7. Dominik Grelak Gimnazjum 2 Olecko
8. Hubert Jankowski Gimnazjum 2 Olecko
9. Filip Grudziński Gimnazjum 2 Olecko
10. Marcin Nawrocki Gimnazjum 2 Olecko
Chłopcy - 3000 m (rocznik 1998-1996 – klasy I-III SPG)
1. Tomasz Barszczewski ZST Olecko
2. Maciej Maruszak „Olecko Biega”
3. Konrad Sokalski ZST Olecko
4. Patryk Maksimowicz
Kobiety - 3000 m OPEN
1. Agnieszka Omilian „Olecko Biega”
2. Anna Szpunar „Olecko Biega”
3. Marta Bielenica
4. Marzena Jasińska „Olecko Biega”
5. Marta Witkowska „Olecko Biega”
6. Ewa Muster-Drażba „Olecko Biega”
7. Magdalena Modzelewska
Mężczyźni - 3000 m OPEN
1. Adrian Marcinkiewicz „Olimpijczyk” Olecko
2. Wojciech Sosnowski „Olecko Biega”
3. Tomasz Kownacki „Olecko Biega”
4. Wojciech Jegliński „Olecko Biega”

Trzech pierwszych zawodników w każdym biegu otrzy-
mało pamiątkowe dyplomy i medale oraz słodki upominek, 
wszyscy startujący otrzymali dyplom uczestnictwa.

W zawodach uczestniczyło 265 zawodników i zawodni-
czek.

Paweł Maksimowicz

XXIII BIEGI OLECKIE
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O przyjaźni. Podsłuchane

Są dni, kiedy potrzebuję doskonalszego zabezpieczenia 
przed światem. Najlepsza wówczas jest kąpiel, dobra herbata 
i mocny drink. 

Dzisiaj rzecz dotyczy przyjaźni i miłości. W obu przypad-
kach wyznaję zasadę prostą jak szprycha w rowerze – albo 
wszystko, albo nic. Często nie wychodzi się z nią na dobre.

W tym drugim przypadku miłości, bywało różnie. Były 
to, jak mi się wydawało, tylko wielkie miłości, w które za-
grzebywałam się aż po samo dno. Żadne tam przelotne ro-
manse dla podreperowania kobiecej próżności. Ale temat ten 
zasługuje na odrębny odcinek.

Bardziej skomplikowaną sprawą były przyjaźnie. Kilka 
było naprawdę  ważnych, tak przynajmniej ja je traktowa-
łam. Pierwszą była Krystyna. Ona jednak szybko wyszła za 
mąż (zresztą bardzo szczęśliwie) i miała nie tylko nowego 
powiernika, ale i kupki, zupki, choroby i cały ten bałagan do 
ogarnięcia.

Aśkę darzyłam przyjaźnią wiernego psa, wiedziałyśmy o 
sobie wszystko, wszędzie razem, zawsze blisko. Nawet nasi 
ówcześni mężczyźni byli przyjaciółmi. Wyjazdy, spotkania 
– wszystko razem. Kto by mógł bardziej zrozumieć mnie, a 
ja ją? 

Trwało to długo i jeszcze, gdybym pewnego razu, gdy 
słuchawkę podniosła jej mama usłyszałam tle jej głos: „Po-
wiedz, że mnie nie ma”. 

Nie chciałam słuchać, co wymyśli jej mama słysząc tak 
podyktowaną podpowiedź. Odłożyłam pierwsza słuchawkę. 
Przyjaźń nadal trwała, tylko już było chłodniej i bez oczeki-
wań z mojej strony.

Kolejna osoba otrzymała karnet z kuponami. To była (na-
zwijmy ją) Ela. 

I znowu wydawało mi się, że jesteśmy sobie bliskie, naj-
bliższe i potrzebne – wspólne wakacje, obozy, wycieczki, co-
dzienne spotkania, a miałyśmy na to czas, bo obie byłyśmy 
niezależne. Wydawało mi się, że ofiarowałam jej całą siebie. 

Organizując swoje wakacje, wkalkulowałam ją, bo jak-
że inaczej?  Byłam święcie przekonana, że tyle samo dla 
niej znaczę. Mijały wspólne lata. Nie mogłam uwierzyć w 
to, a raczej nie chciałam, że jestem dla niej… no właśnie 
kim, skoro nie przyjaciółką? 

Okazało się, że byłam jej potrzebna tylko wtedy, kiedy 
ona tego chce. Byłam tak długo, dopóki nie znalazła sobie 
nowej… przyjaciółki. 

Nie chciałam w to uwierzyć, bo wtedy runąłby mój cały 
świat. I tak runął. Pewnego dnia po prostu odeszła jak gdy-
by nic się nie stało. Siedem chudych lat odchorowywałam 
tę „przyjaźń”. Nie mam do niej żalu tylko do siebie za tak 
wielką naiwność. 

Dosyć narzekań, bo woda w wannie stygnie, a herbata 
i drink czekają. 

W szufladzie grzeje się nowy karnet. Kto następny?

***
Jest jeszcze jedna osoba. Ewa. Nie, nie była zwyczajną 

„psiapsiółką”. Była nadzwyczajna! To jedyny okaz, który 
mi się trafił z bezgranicznym optymizmem wobec wszyst-
kiego i wszystkich. 

W niedzielę i święta, nawet w wolne soboty wszystko, 
co ją spotkało, było dobre, bo ona tak tego chciała. Kiedy 
była ona – dzień wydawał się łatwiejszy, lepszy. 

Na wszystko miała radę, wszystko potrafiła sobie wy-
tłumaczyć. Próbowałam się od niej nauczyć tej trudnej 
sztuki. Potrafiła znaleźć w każdym człowieku choć odro-
binę inności. 

Nigdy się nie spieszyła i – o dziwo! - zawsze była na 
czas. Do dzisiaj nie mogę tego rozgryźć. I bardzo, bardzo 
żałuję, że teraz jest za daleko, by codziennie wpadać na 
szklaneczkę optymizmu i wiary w ludzi. Mimo wszystko 
dziękuję Ci, Ewo!

Marusia

Ps. I bez względu na to, iż jedne miłości i przyjaźnie 
się kończą, wypalają, że czasami mamy ich po kokardę, to 
nadal jesteśmy otwarci na nowe. 

I całe szczęście.


