
to@borawski.plZałożony w 1997 r.

Nr 46 (879) 26 listopada 2014 r. cena 1,90 zł

Kupon bierze udział 
w losowaniu upominków

Nr 46
(879)

V
32

90
1

V
32

00
2

ISSN 1505-0246
V

27
60

9

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 K00005

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

ul. Targowa 4, tel. 87-520-41-89 K00204

www.mezomorf.pl
SIŁOWNIA  TRENER PERSONALNY ODŻYWKI

OLECKO, UL. TARGOWA 10
V31004

Cykl: Olecko 
- historia I wojny światowej, 

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

opracowanie Józef Kunicki

Bądź skromny i grzeczny, ale nie pozwól 
sobą pomiatać.

H. Jackson Brown, Jr.
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Bogusław Marek Borawski  

List do „komentarza zwycięzcy” 
Chciałbym się odnieść do komentarza wyborczego Burmi-

strza Wacława Olszewskiego zamieszczonego w „Głosie Olecka” 
z 20 listopada b.r.

Po pierwsze: nikomu nie dałem się zmanipulować. Mój udział 
w wyborach był konsekwencją moich przemyśleń. Nikt mi nie 
proponował w nich udziału. Wszyscy wiedzą, że zawsze konse-
kwentnie udziału biernego odmawiałem. Do komitetu KWW Do-
bro Wspólne zgłosiłem się sam i przyjęto to z pozytywnie. 

    c.d. na s. 5

TEATR RUCHU I TAŃCA, 
POKONUJE BARIERY, s. 12
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GRÜNLAND
Centrum Roślin Ozdobnych

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

Archiwum „Tygodnika oleckiego” znajdziesz
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Badanie profilaktyczne 
może uratować życie!

Warmińsko - Mazurski Oddział NFZ na terenie powiatu 
realizuje Populacyjny Program Profilaktyki Raka Szyjki Ma-
cicy. Obejmuje on badaniem cytologicznym kobiety 

w wieku od 25 do 59 lat, z możliwością jego powtarzania 
co 3 lata. 

Zapraszamy mieszkanki naszego powiatu do zgłaszania 
się na badanie profilaktyczne w ramach tego programu do 
Poradni Ginekologiczno – Położniczej w szpitalu w Olecku. 

Zainteresowane proszone są o wcześniejszą rejestrację.
Cytologia może uratować życie! Proces nowotworowy 

postępuje powoli, zatem regularne badanie daje szansę na 
wykrycie raka we wczesnym stadium rozwoju, kiedy jesz-
cze można całkowicie wyleczyć pacjentkę!

Pacjentka, która wykona cytologię bierze udział w lo-
sowaniu nagród. Każdego miesiąca nagrodzonych zostaje 
5, otrzymują one zestawy kosmetyków oraz zaproszenie 
rodzinne na pływalnię LEGA w Olecku.

Więcej informacji o profilaktyce raka szyjki macicy na 
stronie www.zdrowie.powiat.olecko.pl 

H. Kasicka
www.powiat.olecko.pl

sponsorzy akcji:
Ziaja, Oceanic, Soraya, Lega 

Wiersze o miłości, patriotyczne, dedykacje sercem 
pisane oraz wiersze egzystencjalne… Tych kilkadzie-
siąt „poetyckich dzieci” to tylko niewielka część twór-
czości gościa Miejsko-Powiatowej Biblioteki Publicz-
nej w Olecku, Weroniki Koloszewskiej, a każdy z nich 
niepowtarzalny, ciekawy, skłaniający  do przemyśleń.

Nasza poetka w swej poezji poruszyła właściwie 
każdy temat – od lirycznej „Wiernej miłości”, po-
przez pachnące „Kasztanowce”, żartobliwe „Kochałem 
żonę”, po wspomnienia chrztu wnuka, starość, ucieka-
jący czas i religijne „Dziękuję Boże”. Pani Weronika 
poprowadziła nas ścieżkami i radości, i skupienia – al-
bowiem każdy z jej wierszy był powodem bądź uśmie-
chu, bądź wspomnień i melancholii. 

Z poezją naszego gościa zapoznały nas: czytelnicz-

3 spotkanie z cyklu POECI SĄ WŚRÓD NAS
ka zaprzyjaźniona z biblioteką, Ewa Staśkiewicz-
-Niemczewska, pracownica MPBP, Alina Bień oraz 
uczennice Gimnazjum nr 2 w Olecku – Alicja Pie-
truczuk i Mariola Milewska. Kierowniczka biblio-
teki, Katarzyna Jeżewska, wręczyła poetce pamiąt-
kowy obrazek, narysowany specjalnie dla niej przez 
Marka Pacyńskiego.

Tradycyjnie, po prezentacji utworów poetyckich, 
przyszła kolej na słodki poczęstunek, a rozmowom 
na temat wrażeń podczas spotkania nie było końca. 

Tadeusz Peiper rzekł, iż „Poezja to tworzenie 
pięknych zdań”. I to prawda, albowiem spod pióra 
Weroniki Koloszewskiej wyszło ich przez te lata 
wiele. 

Na kolejne spotkanie z poezja zapraszamy Pań-
stwa już w grudniu.

tekst i fotografie Ewa Omilian
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OLECKI TERMINARZ
WYSTAWY STAŁE

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

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

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

ROK MG

Zapraszamy od 600 do 2100

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

NAJTANIEJ W MIEŚCIE

ON .............................5.02 zł
ON arctic ..................5,22 zł
Pb 95 ........................4,99 zł
PB 98 ........................5,09 zł
LPG ...........................2,39 zł
Olej opałowy ..............3,60 zł (powyżej 1000 litrów)
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sponsorujemy „Czarnych”, 
bilet 5 gr taniej na litrze

www.paliwa-kozlowski.pl

AUTOMYJNIA

26 listopada (środa)
apteka dyżurna Składowa 6
wydanie „Tygodnika Oleckiego”
9.00 - XV edycja Turnieju „Z Podwórka na Stadion o Puchar 
Tymbarku” - Piłka Nożna dziewcząt i chłopców U-8, U-10 i 
U-12, boisko ze sztuczną murawą lub hala Lega
27 listopada (czwartek)
apteka dyżurna Zielona 37
Prezentacje Artystyczne „Widziadło”
10.00 - Mistrzostwa Rejonu VI W-M SZS - Minisiatków-
ka-trójki dziewcząt i chłopców szkół podstawowych, hala  
„Lega”
16.00 - rozpoczęcie kursu na kierowców w szkole jazdy Je-
rzego Miliszewskiego, aleje Lipowe 3
19.00 - Mama, film z cyklu KADR, kino „Mazur”
28 listopada (piątek)
apteka dyżurna Kolejowa 15
16.00 - Bajkolandia, biblioteka miejska, ul. Kopernika
17.00 - 7 krasnoludków ratuje Śpiącą Królewnę, film, kino 
„Mazur” (3D)
17.00 - Kryminalne zagadki Olecka, gra, Sala Teatru AGT
19.00 - Głupi i głupszy bardziej, film, kino „Mazur”
29 listopada (sobota)
apteka dyżurna plac Wolności 7B
10.00 - 13.00 - Kampania „Biała Wstążka” przeciw prze-
mocy domowej, Otwarte Drzwi, Nocznickiego 15, więcej 
wewnątrz numeru
11.30 - Mistrzostwa Województwa Juniorów w piłce ręcz-
nej, hala Lega
17.00 - 7 krasnoludków ratuje Śpiącą Królewnę, film, kino 
„Mazur” (3D)
19.00 - Głupi i głupszy bardziej, film, kino „Mazur”
30 listopada (niedziela)
apteka dyżurna 11 Listopada 9
9.00 - Grand Prix Olecka w Tenisie Stołowym, hala Lega
17.00 - 7 krasnoludków ratuje Śpiącą Królewnę, film, kino 
„Mazur” (3D)
19.00 - Głupi i głupszy bardziej, film, kino „Mazur”
1 grudnia (poniedziałek)
apteka dyżurna Gołdapska 1
2 grudnia (wtorek)
apteka dyżurna plac Wolności 25
3 grudnia (środa)
apteka dyżurna Zielona 35
wydanie „Tygodnika Oleckiego”
4 grudnia (czwartek)
apteka dyżurna Składowa 6
5 grudnia (piątek)
apteka dyżurna Zielona 37
16.00 - Bajkolandia, biblioteka miejska, ul. Kopernika
19.00 - Koncert Andrzeja Garczarka (Poezji Gram, sala kina 
„Mazur”
20.15 - Koncert Anny Dąbrowskiej (Poezji Gram, sala kina 
„Mazur”
6 grudnia (sobota)
apteka dyżurna Kolejowa 15
10.30 - Warmia i Mazury pływają, hala Lega
19.00 - Koncert Krzysztofa Zalewskiego (Poezji Gram, sala 
kina „Mazur”
20.15 - Koncert Karoliny Czarneckiej (Poezji Gram, sala 
kina „Mazur”
7 grudnia (niedziela)
apteka dyżurna plac Wolności 7B 

na stronie internetowej www.olecko.info (w pliku *.pdf)
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Sprzęt za sprzęt
Fundacja „Zaraz Wracam” we współpracy z portalem inter-

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

Celem akcji „Sprzęt za sprzęt” jest wspieranie sportu i kultury 
fizycznej w klubach sportowych, propagowanie właściwych nawy-
ków w gospodarowaniu zużytym sprzętem i uświadomienie zagro-
żeń wynikających z niewłaściwego postępowania z „elektroodpa-
dami”. 

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

Kryminalne zagadki Olecka
„Dziewczyna zginęła, bo miała bogatego ojca”. Jaka histo-

ria kryje się za tym zdaniem? Tego będą musieli dowiedzieć 
się uczestnicy gry detektywistycznej „Kryminalne zagadki 
Olecka”.  Wcielą się oni w role śledczych rodem z hollywo-
odzkich produkcji by na bazie poszlak, analizy materiału do-
wodowego, ukrytych wskazówek i zeznań świadków poznać 
niesztampowe rozwiązanie zagadki. 

Zbierz drużynę detektywów i przyjdź do sali AGT. Zaczy-
namy punktu-
alnie o 17:00. 
Najlepszych  
ś l e d c z y c h 
czekają cie-
kawe na-
grody! Gra 
przeznaczo-
na dla osób 
od 12 roku 
życia. Akcję 
przygotowali 
Wolontariu-
sze Kultury 
WspaK. 

K r y m i -
nalne Zagad-
ki Olecka, 
gra detekty-
w i s t y c z n a , 
28 listopada 
2014 r., godz. 
17:00, sala 
AGT, 

ul. Party-
zantów 2
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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:
• Marzenna Alida

• Leon Bartnicki (Ruda Śląska)
• Alicja Jaszczanin (Świętajno)

• Joanna Romańska
• Andrzej Rybiński (Warszawa)

• Leonard Zagórski
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.

Redakcja 
„Tygodnika Oleckiego”, ul. Zielona 37

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

kontakt telefoniczny: 601-152-454

Poezji Gram po raz czwarty
W tym roku czeka nas już czwarta edycja Oleckich Zde-

rzeń ze Słowem i Dźwiękiem „Poezji Gram”. Znamy już 
wszystkie gwiazdy, które wystąpią na oleckiej scenie 5 i 6 
grudnia. 

Pierwszego dnia usłyszymy barda, poetę i kompozytora, 
autora audycji „Literacko-muzyczny kantor wymiany myśli 
i wrażeń” oraz współautora (wraz z Maciejem Zembatym) 
programu „Zgryz” w radiowej „Trójce”, laureata (1994) na-
grody im. Jonasza Kofty za twórczość radiową - Andrzeja 
Garczarka. 

Następnie na scenie pojawi się jedna z najbardziej uta-
lentowanych polskich wokalistek ostatniej dekady: Ania 
Dąbrowska. Dotychczas nagrała pięć płyt, z których każda 
uzyskał status Platynowej Płyty. Łącznie sprzedała ponad 
200 000 płyt. Jest laureatką ośmiu Fryderyków, a także wielu 
innych nagród branżowych. Popularność i uznanie publicz-
ności doskonale oddają cztery statuetki otrzymane podczas 
koncertów TOP w ramach festiwalu Top Trendy. 

Drugiego dnia zderzenia ze słowem i dźwiękiem roz-
poczniemy koncertem muzyka, wokalisty, kompozytora, 
autora tekstów, multiinstrumentalisty, laureata drugiej edycji 
programu IDOL - Krzysztofa Zalewskiego. 

Ukoronowaniem festiwalu będzie występ Karoliny Czar-
neckiej - finalistki konkursu Pamiętajmy o Osieckiej oraz 
Przeglądu Piosenki Aktorskiej. W środowisku muzycznym 
rozsławiło ją wykonanie piosenki „Hera Koka Hasz LSD”. 

Szczegółowy program:
5 grudnia, sala widowiskowa ROK, Plac Wolności 22
19:00 - Andrzej Garczarek
20:15 - Ania Dąbrowska

6 grudnia, sala widowiskowa ROK, Plac Wolności 22
19:00 - Krzysztof Zalewski
20:15 - Karolina Czarnecka

Wstęp:
- bilet jednodniowy - 40 zł 
- karnet na 2 dni - 65 zł 
do nabycia w kasie ROK „MG” od 1.12.2014 r.

Stypendia 
Prezesa Rady Ministrów 

 13 listopada w Urzędzie Wojewódzkim w Olsztynie od-
była się uroczystość przyznania stypendiów Prezesa Rady 
Ministrów. 

Stypendium takie może otrzymać tylko uczeń szkoły 
ponadgimnazjalnej kończącej się maturą (technikum lub li-
ceum), który otrzymał promocję z wyróżnieniem, osiągając 

przy tym najwyższą w danej szkole średnią ocen lub wy-
kazuje szczególne uzdolnienia w co najmniej jednej dzie-
dzinie wiedzy, uzyskując w niej najwyższe wyniki, a w 
pozostałych dziedzinach wiedzy, wyniki minimum dobre. 

Wśród 165 stypendystów z Warmii i Mazur znalazło się 
5 uczniów szkół średnich z Olecka: 

- Kinga Chmielewska, LO nr 1 przy ZSLiZ w Olecku
- Monika Gramadzka, Technikum nr 1 przy ZSLiZ w 

Olecku
- Anna Karwowska, Technikum nr 3 przy OSWdDG 

im. Filipa Smaldone w Olecku
- Maciej Maruszak , LO nr 1 im. Jana Kochanowskie-

go w Olecku
- Sławomir Zygmunt, Technikum nr 2 przy ZST w 

Olecku.
Olsztyńską uroczystość zorganizowało Kuratorium 

Oświaty w Olsztynie, a nagrody przyznała Grażyna Prza-
snyska - warmińsko-mazurski kurator oświaty.  AK

Finał EDD
13 listopada 2014 w CEiIK w Olsztynie podsumowano 

ogólnopolskie XXII Europejskie Dni Dziedzictwa 2014, 
które w tym roku odbywały się pod hasłem „Dziedzictwo - 
źródło tożsamości”. Na Warmii i Mazurach imprezy trwały 
przez cały wrzesień. W sumie miały miejsce 63 wydarze-
nia w 33 miejscowościach, między innymi  Biegi z Klio, 
zorganizowane przez Oleckie Stowarzyszenie Aktywnych 
„Zamek”. W trakcie uroczystości w Olsztynie,  OSA „Za-
mek” za wysiłek włożony w organizację EDD,  otrzymała 
podziękowania z rąk Marszałka Województwa Warmińsko 
-Mazurskiego Jacka Protasa.    AK
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Autor:  olbrick [ Pn lis 24, 2014 3:46 pm ]
Tytuł:  Re: ‚’Złote myśli’’ redaktora M. Borawskiego w 
Tygodniku Ole
________________________________________
Wprawdzie oszustowi BM. Borawskiemu startującemu w 
wyborach do RM z Bogobojnego komitetu ‚’Dobro Wspól-
ne’’ nie pomogła kłamliwa propaganda w jego szmatławie-
cu TO. i przerżnął wybory, ale jeszcze mu nie przeszło i 
dalej ujada w swoim pisemku.
Przykłady z ostatniego numeru;

BMB napisał;
1- ‚’Hala ‚’Lega’’ kosztuje nas obecnie w ciągu jednego 
sezonu od 1,5 do 1,8 miliona.’’
BMB oszukał. 
- Za 2013r. dołożono około 1 milion zł. a ze wstępnych 
danych za 2014r. wychodzi jeszcze dużo mniej.

BMB napisał;
2- ‚’W najbliższym czasie zostanie też wstrzymana pomoc 
na jej utrzymanie w postaci refundowania płac pracowni-
ków. To dodatkowe i niemałe obciążenie dla budżetu.’’ 
BMB oszukał bo;
- Jak może być wstrzymana pomoc, jak żadnej dotacji nie 
było i nie ma!!!

BMB napisał;
3- ‚’Szykuje nam się podwyżka za wodę i ścieki. Na pewno 
kierownik Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji 
znajdzie pretekst, by wyciągnąć od nas kasę’’. 
- Czysta demagogia godna zwykłego łachudry.
Ostatnio Burmistrz zapowiedział, że podwyżka nie jest 
planowana, a że kiedyś będzie? Tak jak wszystko redakto-
rzyno! Rzucać gó..em i czekać, aż coś się przyklei, to tylko 
twoja ‚’przyjaciółka’’ potrafi a ty jej zawzięcie wtórujesz. - 
Widać tu jej ‚’charakter pisma’’.

BMB napisał;
4- ‚’Czekam na pomysły naszej władzy tym bardziej, że 
cały przedstawiony nam podczas wyborów program ‚’Małej 
Ojczyzny’’ w ciągu tych szesnastu lat, kiedy ona rządzi, 
powinien być listą osiągnięć. Chociażby wyciąg do nart 
wodnych na Szyjce.’’
- Jak bym nie widział tego red..... kierującego samochodem, 
to bym go po tym tekście uważał za psychicznego!!! Weź 
redaktorzyno pod rączkę swoją sfrustrowaną panienkę lat 
49+, przejdź się po mieście, a jak nie zauważasz zmian, to 
tobie już jest potrzebny okulista, albo psycholog.
Co do wyciągu; redaktorzyna ujada na kosztowne utrzyma-
nie hali i brak wyciągu. Nie zauważa, że okoliczne miasta 
mające wyciągi też do tego interesu dopłacają. Nooooo, ale 
jest okazja poszczekać, bo nie ma. - A jak by był, to nawet 
ze zdwojoną siłą...
Dyrektora hali ‚’Lega’’ poucza, jak ma ją kierować, a nawet 
ustawiać pracowników. - I to kto - były weterynarz, którego 
największym osiągnięciem życiowym jest szmatławiec TO 
z jednoosobową obsadą, czyli redaktorzyna publikujący 
cudze teksty z braku własnych możliwości intelektualnych 
po szlacheckich przodkach. 

I na koniec, ale to jeszcze nie koniec....
Mi sprostowania w tym szmatławcu nie wystarczą..... Nic 
tak nie boli, jak konsekwencje finansowe.....

Po drugie: nie jest skandalem, jak 
to Pan określił, skorzystanie przeze 
mnie z biernego prawa wyborczego. 
Mam konstytucyjne prawo kandydo-
wać na radnego. Mam znamienitego 
poprzednika, jakim był premier Ta-
deusz Mazowiecki z zawodu również 
dziennikarz. On zdecydował się zająć 
polityką zmuszony niejako przez ów-
czesny ustrój. Ja również wiedząc o 
bieżącej polityce więcej niż przeciętny 
olecczanin, postanowiłem się do czyn-

nego jej uprawiania włączyć. Zresztą, takich dziennikarzy 
było w historii naszej demokracji bardzo wielu.

Panie Burmistrzu,

Poniżej publikuję słowa, które ukazały się w inter-
necie. 

Kto zdaniem Państwa pozwala sobie na takie stan-
dardy?

Koto natrętnie, nahalnie i bezpardonowo pogróżka-
mi wprowadza cenzurę?

Do mnie można dzwonić na telefon redakcyjny: 
601-152-454
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Geniusz. 
Tak z pewnością można 

powiedzieć o młodym Ka-
nadyjczyku Xavierze Dola-
nie. 

Człowiek wielu talen-
tów. Reżyser, aktor, scena-
rzysta, czasem do swoich 
produkcji projektuje stroje. 
Przygodę z filmem zaczął 
w wieku 5 lat występem w 
telewizyjnym filmie „Mise-
ricorde”. 

Jego debiut reżyserski 
- film „Zabiłem moją mat-
kę”, który nakręcił w wieku 
20 lat, wywołał sensację na 

festiwalu w Cannes, zdobył trzy nagrody w kategorii kina 
niezależnego i artystycznego. 

Dziś jako 25-latek ma na swoim koncie 5 filmów. Naj-
nowszy obraz „Mama”, uhonorowany Nagrodą Jury na te-
gorocznym festiwalu w Cannes, w październiku wszedł na 

Najnowszy film Xaviera Dolana w KADRze
ekrany polskich kin. Zaprezentujemy go na kolejnym spo-
tkaniu cyklu KADR (Kino Ambitne Daje Radę). 

Film „Mama” to opowieść o owdowiałej kobiecie, 
samotnie wychowującej agresywnego syna. Chłopak ma 
piętnaście lat i cierpi na ADHD. Wspólnie próbują zwią-
zać koniec z końcem i stawić czoła problemom. Nieocze-
kiwanie w ich życiu pojawia się Kyla, tajemnicza sąsiadka 
mieszkająca po drugiej stronie drogi. Dziewczyna sprawia, 
że w życiu matki i syna znów pojawia się nadzieja na lep-
szą przyszłość.

Kino Xaviera Dolana - jak pisze recenzent Michał Wal-
kiewicz - jest sztuką flirtu z widzem, uwodzenia obrazem, 
oddziaływania na zmysły. 

Reżyser wie, jak pokazać na ekranie zapach, smak, 
dotyk, jest mistrzem rytmizowania ujęć i scen, a także 
inscenizacji – naszą uwagę rozdziela pomiędzy dźwięki, 
kształty, kolory i faktury. W „Mamie” idzie jednak o krok 
dalej – nie zadowala go tylko estetyczna satysfakcja widza, 
zależy mu również na jego intelektualnej sytości. 

KADR (Kino Ambitne Daje Radę), film „Mama” w re-
żyserii Xaviera Dolana,  
27.11.2014 r. godz. 19:00, kino „Mazur” wstęp 10 zł. 

Ośrodek 
czynny
codziennie 
w godz. 800-1600

Jerzy Miliszewski
Olecko, Aleje Lipowe 3

Rozpoczęcie 
kursu

 tel. 87-520-23-36L89702

27
listopada

godz. 1600

OLECKIE CENTRUM
SZKOLENIA KIEROWCÓW

Kampania „Biała Wstążka”
Kampania „Biała Wstążka” prowadzona jest w ponad 55 

krajach świata.
Jest to Ogólnoświatowa Kampania mężczyzn, którzy 

sprzeciwiają się przemocy wobec kobiet.
Gmina Olecko również przystępuje do Kampanii.
Punkt Konsultacyjno-Informacyjny w Olecku, ul. Nocz-

nickiego 15 organizuje „Otwarte Drzwi” w dniu 29 listopada 
2014 r. w godz. 10-13.

Tego dnia każdy będzie mógł skorzystać z bezpłatnych 
porad i konsultacji specjalistów: policjanta-dzielnicowego, 
pracownika socjalnego, członka Gminnej Komisji Rozwią-
zywania Problemów Alkoholowych, terapeuty, przedstawi-
ciela służby zdrowia.

Jeżeli jesteś:
- osobą doświadczającą przemocy domowej,
- świadkiem przemocy domowej,
- członkiem rodziny , w której występuje problem prze-

mocy
Specjaliści czekają na Ciebie w dniu 29 listopada 2014 r. 

w godz. 10-13.

Bezpłatna infolinia 
Zbliżający się okres zimowy jest niezwykle ciężkim 

czasem, ze względu na wyjątkowo niekorzystne warunki 
pogodowe, dlatego też wiele osób, w tym w szczególności 
starszych, bezdomnych i niepełnosprawnych, może prze-
żywać trudne chwile. 

W związku z tym, aby zapewnić wszystkim potrzebują-
cym możliwość szybkiego dostępu do informacji na temat 
miejsc noclegowych, jadłodajni oraz punktów udzielania 
pomocy rzeczowej, finansowej, prawnej i medycznej dla 
osób bezdomnych na terenie całego województwa warmiń-
sko – mazurskiego od listopada 2014 r. do 31 marca 2015 r. 
funkcjonować będzie bezpłatna, całodobowa infolinia pod 
nr tel. 800 165 320.

Halina Kasicka www.powiat.olecko.pl 
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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

W listopadzie bibliotekę odwiedzili uczestnicy Warsz-
tatów Terapii Zajęciowej w Olecku. Grupa, prawie czter-
dziestoosobowa, wysłuchała opowiadania Mai Strzeboń-
skiej, pt. „Czarownica i tajemnicza mikstura”. 

W rolę czarownicy wcieliła się pracownica MPBP w 
Olecku - Alina Bień. Uczestnicy z rozbawieniem i wiel-
kim zainteresowaniem wysłuchali zajmującej opowieści. 
Następnie sprawdzili się w odgadywaniu postaci ze zna-
nych bajek, za co byli nagradzani drobnymi słodkościami. 

Potem wszyscy zwiedzili pomieszczenia biblioteki i 
zapoznali się z zasadami wypożyczania książek. Spotkanie 
było interesujące i zachęciło wszystkich do częstszego od-
wiedzania biblioteki.

Ewa Omilian

VI POWIATOWY 
QUIZ WIEDZY O TYTONIU

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Olec-
ku – Promocja Zdrowia i Oświata Zdrowotna w ramach 
działań związanych z obchodami Światowego Dnia Rzu-

cania Palenia, który w tym roku ob-
chodzimy 20 listopada 
(czwartek), zorganizo-
wała „VI Powiatowy 
Quiz Wiedzy o Tyto-
niu”. 

W rywalizacji o 
nagrody wzięło udział 
186 uczniów z 11 szkół powiatu. 

Rozstrzygnięcie quizu polegające na rozlosowaniu 
trzech nagród głównych wśród autorów prac, którzy odpo-
wiedzieli prawidłowo na 10 pytań (100%) przyniosło na-
stępujące wyniki: Magdalena Żylińska ze Szkoły Podsta-
wowej nr 3 im. Jana Pawła II w Olecku, Mateusz Korczak 
z Zespołu Szkół w Sokółkach, Katarzyna Cieślukowska 
ze Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Kowalach 
Oleckich otrzymają odtwarzacz MP4, folder „Jesienią o 
zdrowiu”, naklejkę oraz dyplom. 

Ponadto pięćdziesięciu autorów quizów dopuszczo-
nych do losowania otrzyma folder „Jesienią o zdrowiu”, 
naklejkę oraz pamiątkowy dyplom.

Fundatorem nagród w tegorocznym „VI Powiatowym 
Quizie Wiedzy o Tytoniu” jest Starostwo Powiatowe w 
Olecku, Urząd Gminy w Wieliczkach oraz Powiatowa Sta-
cja Sanitarno-Epidemiologiczna w Olecku.

Pełną listę nagrodzonych osób oraz formularz quizu dla 
chcących sprawdzić swoją wiedzę znaleźć można pod ad-
resem www.bip.visacom.pl/psse_olecko.  

Katarzyna Krasnoborska
Promocja Zdrowia i Oświata Zdrowotna

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Olecku

Prestiż i promocja Olecka
19 listopada Burmistrz Olecka – Wacław Olszewski oraz 

dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Olecku 
– Andrzej Kamiński odebrali w Parlamencie Europejskim 
w Brukseli nagrodę EUROPEJSKIEGO MIASTA SPORTU 
2015 przyznaną przez Europejskie Stowarzyszenie Stolic 
Sportowych (ACES EUROPE).

Warto nadmienić, że Olecko jest jedynym miastem w 
Polsce, które otrzymało ten prestiżowy tytuł za rozwój bazy 
sportowej.

Nagroda w kategorii „Town” (miasta do 25 tys. miesz-
kańców) jest przyznawana od 2010 roku.

newsletter
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„Matematyka jest 
piękną przygodą” 

– wywiad z Agatą Ludwą,
autorką podręcznika do matemetyki
- Wszystkim nam zależy, by ten podręcznik był jak naj-

lepszy – zapewnia autorka części matematycznej pod-
ręcznika „Nasz elementarz” dla dzieci klas drugich. W 
rozmowie z Agatą Ludwą poruszyliśmy temat strachu, 
nadziei i wiary w matematykę. Czy to wciąż Królowa 
Nauk?

Uczy Pani od wielu lat. Czy dzieci w ogóle lubią ma-
tematykę?

Agata Ludwa: Uczniów interesuje to, co ich dotyczy, 
bawi, pociąga. Matematyka może inspirować, może być 
bliska dzieciom. Ta dziedzina nauk jest wszędzie i trzeba 
ją tylko zauważyć, a następnie wykorzystać jej potencjał. 
Podam taki przykład: przed konferencją u pani premier 
Kopacz (z okazji Dnia Edukacji Narodowej, 14.10 br. – 
przyp. red) dzieci, które „występują” w elementarzu, mu-
siały chwilę poczekać w korytarzu na wizytę. Czekając 
bawiły się matematyką, nawet o tym nie wiedząc - wy-
brały sobie różne figury z posadzki i stworzyły własną 
grę w wyspy i mosty.

Jakie zadania matematyczne interesują dzieci?
A.L.: Dla mnie matematyka powinna być raczej zwią-

zana z zagadkami, rozwiązywaniem problemów, a dużo 
mniej z takimi ćwiczeniami, które są obecnie w naucza-
niu - dzieci uzupełniają luki, wykonują rachunki, rozwią-
zują nawet równania, robią jakieś bardzo długie zadania, 
ćwiczenia. Niekoniecznie twórcze, niekoniecznie rozwi-
jające, a dla dzieci mało interesujące. 

Czy rok to wystarczająca ilość czasu na napisanie ta-
kiego podręcznika?

A.L.: Myślę, że to wystarczający okres. Tym bardziej, 
że nie pracuję sama. Wszystkie treści będę opracowywać 
z panią Marią Lorek, współautorką i koordynatorką prac 
nad obiema częściami elementarza. Co więcej, będziemy 
mieć do dyspozycji konsultantkę, na jej pomoc też bar-
dzo liczę. Z pewnością spory wkład wniosą też recenzen-
ci. Treści podręcznika ukażą się też na stronie MEN. Tak 
jak poprzednio będę komentować i wnosić uwagi prak-
tycy – nauczyciele, a także rodzice i inni zainteresowani.

Czyli część matematyczna będzie spójna z tą częścią 
dotyczącą przedmiotów zintegrowanych?

A.L.: Zdecydowanie tak. Z panią Moniką Zatorską, 
która pisze drugą część „Naszego elementarza”, też będę 
w stałym kontakcie. Badania wskazują, że zbyt ścisłe in-
tegrowanie przedmiotów wpływa niekorzystnie na efekty 
nauczania. Jeszcze w pierwszej klasie matematyka była 
zintegrowana z innymi przedmiotami w jednym podręcz-
niku, a w drugiej już nie będzie. W pierwszej klasie jest 
to korzystniejsze dla sześcioletniego dziecka, natomiast 
później już raczej większość specjalistów jest za tym, by 
matematykę „odłączać”.

Była Pani recenzentem pierwszego wydania „Na-
szego elementarza”, który spotkał się ze sporą krytyką. 
Czy nie obawia się Pani, że również pisany przez Panią 
podręcznik dla drugich klas będzie krytykowany? Może 
wyciągnęła Pani wnioski z tamtej sytuacji i ma pomysł, 
jak zapobiec ewentualnym komentarzom? 

A.L.: Uważam, że wszelka konstruktywna krytyka 
jest bardzo pomocna. To prawda, żaden poprzedni pod-
ręcznik w Polsce nie powstawał przy takiej ilości uwag, 
także krytycznych. Pamiętam, że w trakcie tworzenia 
przez panią Lorek pierwszej części „Naszego elementa-

rza” miałam, jako recenzentka,  szereg uwag. Były one 
potem uwzględnione. Jestem przekonana, że ostatecz-
na wersja podręcznika, która dociera do uczniów, jest 
tym, czym powinna w istocie być. Myślę, i mam taką 
nadzieję, że tym razem negatywnej krytyki nie będzie 
aż tak dużo. Wszystkim nam zależy, by ten podręcznik 
był jak najlepszy.

Jest Pani członkiem zarządu Społecznego Towarzy-
stwa Oświatowego, a zatem czerpie Pani z doświad-
czeń szkół niepublicznych w Polsce. 

A.L.: Tak, i trudno mi w jakikolwiek sposób ode-
rwać się od tych doświadczeń, które nabyłam działa-
jąc przez lata w szkołach społecznych. Ostatnio odbyła 
się współorganizowana przez Społeczne Towarzystwo 
Oświatowe konferencja pod nazwą „Awangarda edu-
kacji”, i to jest bardzo adekwatny tytuł. Wiele cieka-
wych rzeczy w szkołach społecznych się dzieje, także 
w obszarze matematyki. Dzięki temu, że działa taka 
organizacja jak STO, powstało mnóstwo cennych po-
mysłów na innowację edukacji. Mam nadzieję przelać 
te doświadczenia na papier. Ja tej inspiracji od STO 
doznałam wielokrotnie i mam nadzieję, że także inni 
poczują ten „duch” w nowej edukacji .

Co pani przeszkadza, co chce pani zmienić w podej-
ściu nauczycieli do matematyki?

A.L.: Obecnie w edukacji funkcjonuje zbyt często 
takie myślenie „do przodu” o jedną, dwie lekcje. Do 
egzaminu i kropka, następny dział, bez ciągłości, bez 
odwołań, bez punktów odniesienia. A przecież dzieci 
będą korzystać z tej wiedzy nie tylko w dalszym toku 
nauczania, ale przez całe życie, w pewnym stopniu  nie-
świadomie. Umiejętność analizowania, porównywania, 
tworzenia strategii, modelowania matematycznego - to 
jest coś, co potrzebuje każdy z nas, niezależnie od tego, 
w jakim zawodzie pracuje. Inna sprawa, że spotykałam 
się z sytuacjami, w których od dzieci na poziomie klas 
1-3 wymagano abstrakcyjnych umiejętności. To jest 
absolutny błąd i on jest niestety powtarzany w wielu 
podręcznikach, z których dzieci aktualnie się uczą. 

A stereotyp, że matematyka jest tylko dla wybra-
nych ?

A.L.: Obecnie szkoła, nauczyciele, podlegają presji.  
Nauczyciel ma zwykle własną wizję lekcji, w pewnym 
stopniu zorganizowaną przez książkę – to on decydu-
je, czy uczniowie mają np. rozwiązywać te szczególnie 
trudne zadania, z tzw. „gwiazdką”. Niestety, z drugiej 
strony jest część rodziców, która oczekuje, że każde za-
danie z podręcznika będzie rozwiązane. Ja pisząc ten 
podręcznik zakładam, że każdy nauczyciel sam najle-
piej zna swoich uczniów i według własnego uznania 
wybierze zadania do wykonania. Odpowiedź na Pani 
pytanie jest prosta – matematyka w Polsce nie jest dla 
wybranych. 

Jest taki pogląd, że jedne dzieci są bardziej uzdol-
nione matematycznie, a inne humanistycznie.

A.L.: Każde dziecko jest w stanie nauczyć się mate-
matyki. Oczywiście, każde na swoim poziomie, ale te 
treści, które są w podstawie programowej, na pewno są 
w pełni przyswajalne przez większość dzieci. Z mate-
matyką wiąże się dużo obaw, a nawet strachu. Niestety, 
to właśnie my, nauczyciele, jesteśmy temu w głównej 
mierze winni, że ta matematyka jest dość nielubiana 
przez uczniów. A wszystko wynika z podejścia. Wie-
rzę, że zmiana postrzegania tej nauki jest absolutnie w 
zasięgu naszych możliwości. Tak naprawdę, matematy-
ka jest piękna, jest przygodą. Postaram się to uczniom 
przekazać w tym podręczniku.
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Karta parkingowa
Karta Parkingowa to jedyny dokument uprawniający oso-

by z niepełnosprawnością do parkowania na „kopertach”. 
Karta parkingowa jest dokumentem o standardzie międzyna-
rodowym, który obowiązuje nie tylko na terenie Polski, ale 
także w krajach Unii Europejskiej. 

Jednak w poszczególnych krajach członkowskich obowią-
zują odrębne przepisy wynikające z prawa drogowego dla da-
nego kraju, a co się z tym wiąże, odrębne ulgi i uprawnienia 
dla osób z niepełnosprawnością.

Od dnia 1 lipca 2014 roku organem wydającym kartę par-
kingową mieszkańcom naszego powiatu jest PRZEWOD-
NICZĄCY POWIATOWEGO ZESPOŁU DO SPRAW 
ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI W EŁKU 
(ul. Kilińskiego 36, 19-300 Ełk, tel. 87 6216485). 

Jest ona wydawana wyłącznie na czas określony, jednak 
nie dłużej niż na okres 5 lat. 

Imienną kartę parkingową można otrzymać tylko na pod-
stawie orzeczeń wydawanych przez Powiatowe lub Miejskie 
Zespoły Do Spraw Orzekania O Niepełnosprawności.

Obecnie obowiązujące karty parkingowe stracą ważność 
30 listopada 2014 r. 

Termin ten może ulec zmianie, ponieważ w parlamencie 
trwają prace nad przedłużeniem terminu do 30 czerwca 2015 r.

Idą święta
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„Witaj, szkoło! 
Jesteśmy twoimi uczniami!” 

czyli ślubowanie pierwszaków w Szkole Podstawowej nr 1 im. 
Henryka Sienkiewicza.

14 listopada w przeddzień rocznicy śmierci patrona swojej 
szkoły, uczniów klas pierwszych Szkoły Podstawowej nr 1 im. 
Henryka Sienkiewicza w Olecku  czekało niecodzienne przeży-

cie. Przybyli po południu do szkoły, aby złożyć uroczyste 
ślubowanie i stać się pełnoprawnymi uczniami. 

Towarzyszyli im rodzice, rodzeństwo, babcie i dziadko-
wie. Dzieci były wystrojone w stroje galowe i bardzo prze-
jęte czekającą ich uroczystością.

Uroczystość uświetnili zaproszeni goście: proboszcz 
Parafii Podwyższenia Krzyża Św. ksiądz Marian Salamon, 
przewodniczący Rady Rodziców - Karol Rynkiewicz oraz 
rycerze z Chorągwi Zaciężnej APIS z Gniewu wraz ze swo-
im dowódcą - Jacentym Ordowskim.

Uczniowie z klas I oraz klas starszych przedstawili in-
scenizację, w której pierwszaki otrzymują od zwierząt ich 
najlepsze cechy, pomocne w pokonywaniu szkolnych trud-
ności. Były to: mądrość, pracowitość, sumienność, umie-
jętność zabawy, siła i męstwo oraz życzliwość dla innych. 

Swoje występy pierwszoklasiści okrasili piosenkami i 
tańcem „Czekolada” - przygotowane pod kierunkiem na-
uczycielki rytmiki - Justyny Klekotko. 

Przed złożeniem ślubowania zdały egzamin ze znajo-
mości wiedzy   o patronie szkoły. Przepytał je dowódca ry-
cerzy Jacenty Ordowski. Następnie zameldował gotowość 
dzieci do ślubowania i pasowania na uczniów Szkoły Pod-
stawowej nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Olecku dyrek-
torce - Eligii Bańkowskiej. Po ceremonii dzieci otrzymały 
dyplomy i wykonano pamiątkowe fotografie.

Uczniów do tej uroczystości przygotowały wychowaw-
czynie: Grażyna Olechno, Renata Bogdan, Halina Ma-
twiejczyk, Beata Sulińska, Elżbieta Suchanek, Agniesz-
ka Rudowicz.

tekst: Grażyna Olechno
zdjęcia: Agnieszka Tomczy-Żylińska
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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

11.

Zanim ich pociąg dotarł do dalekiego Astrachania, to po 
kilkanaście dni spędzali przy głodowych racjach żywnościo-
wych, w zwyczajnych celach więziennych i koszarach woj-
skowych. 

Przewożono ich z jednego miasta do drugiego. Nie bar-
dzo wiedziano jak wykorzystać ich obecność. 

W 1916 r. zmarła z niedożywienia najmłodsza siostra Eli-
sabeth. Dla dzieci były to cztery lata wykreślone z życiory-
su. Zostały pozbawione nauki i tak jak dorośli, musiały na 
własna rękę zdobywać pożywienie. Z pomocą szwedzkiego 
Czerwonego Krzyża, w 1917 r. matka nawiązała kontakty 
ojcem w Olecku, który nadesłał do Astrachania pieniądze. 
Przez to, tam na obczyźnie deportowani mogli kupić więcej 
chleba. Dopiero z początkiem 1918 r. nadeszło upragnione 
zezwolenie na powrót do domu. Tym razem w ciągu dwóch 
tygodni dotarli do granicznej stacji w Prusach Wschodnich, 
gdzie oczekiwał ich ojciec. 

Maszyny rolnicze, których Rosjanie nie zdążyli wywieźć zgromadzone na stacji w Margrabowej (Olecko)

Inni powrócili jeszcze później.
Przed wycofaniem się z Olecka Rosjanie dokonali kil-

ku zabójstw. Poprawnie zachowywali się oficerowie, naj-
większe szkody czynili maruderzy, podążający za frontem. 
Odnotowano liczne akty szabru. Rosjanie przywłaszczali 
sobie bardziej wartościowe przedmioty jak dywany, meble, 
pierzyny, zegary stojące, bieliznę. 

Rekwirowali też w okolicznych wioskach młockarnie 
i zwyczajny sprzęt rolniczy jak: pługi czy brony. Rabo-
wali również bydło, które gnali stadami przez miasto na 
wschód. W Filipowie zgromadzono fortepiany z całych 
Prus Wschodnich. 

Tabory wojskowe na oleckim Rynku. Zdjęcie z 1900 roku. Tabory wojsk niemieckich na Rynku. 
Fotografia z 1915.

Budynki szkolne w Olecku nie zostały zniszczone. 
Wszędzie panował jednak nieporządek. 

Zaginęło kilkadziesiąt książek i map. Straty były nie-
wielkie dzięki zapobiegliwości starszych nauczycieli dy-
rektora doktora Andrea i doktora Weibla, którzy nie opu-
ścili swoich posterunków.

Doszczętnie została zniszczona drukarnia Oletzkoer 
Zeitung. Rosjanie wywieźli część maszyn niedawno zain-
stalowanych. Inne rozebrali i zniszczyli. 

Wydawca przez kilka lat na nowo sprowadzał z zacho-
du maszyny drukarskie. 

Część sprzętu rolnego znaleziono w Rosji. 
Już 25 czerwca 1915 roku Czygan zdołał wydać w ma-

łym formacie Oletzkoer Kreisblatt i przekazać najważniej-
sze wiadomości.
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Margrabowa (Olecko) na wojskowej mapie 
wydanej w 1893

Widać na niej, że miasto praktycznie kończyło się na 
północy dzisiejszą ulicą Sembrzyckiego, na zachodzie 
zwarte zabudowania kończyły się na wysokości ulicy Wi-
śniowej i aż do stacji kolejowej nie było domów. Na po-
łudniu granicę wyznaczała Lega. Miasto dochodziło do 
jeziora w okolicach dzisiejszej ulicy Cisowej i części ulicy 
Mazurskiej.)

Odbudowę miast Prus Wschodnich wspomagali miesz-
kańcy zachodnich i południowych Niemiec. Patronat nad po-
wiatem i samym Oleckiem sprawowały: Barmen, Elberfeld, 
Remscheid, Soligen, miasta Lennep i Mattmann. 

Na odbudowę całego powiatu przekazano w przybliżeniu 
300 tysięcy marek. 

Również Izba Gospodarcza prowincji Brandenburgii 
(Landwirtschaftkammer) przekazała pieniądze, siano i słomę.

W mieście panował głód i niedostatek. Najtrudniejsze były 
miesiące kwiecień i maj 1915 roku. Powracający do miasta 
dosłownie nie mieli co włożyć do garnka. Trzeba było spro-
wadzać żywność, węgiel i naftę, na wieś konie i bydło.

Tak jak w całych Niemczech, i tutaj próbowano wprowa-
dzić oszczędną gospodarkę z żywnością. Chleb, masło, tłusz-
cze, cukier można było jedynie zakupić na kartki. Takie kartki 
były wydawane raz w miesiącu przez zarząd miasta. 

Skromne przydziały z każdym rokiem jeszcze pomniej-
szano. Nie wszystko to, co należało do skromnego przydziału 

Margrabowa

kartkowego można było kupić w sklepach. Półki sklepowe 
często świeciły pustkami. 

Rolnicy natomiast musieli się sami wyżywić. Im prze-
kazywano jedynie zezwolenia na przemiał zboża i paszy. 
Każdy rolnik nie mógł dokonywać więcej przemiału zboża 
niż opiewało jego zezwolenie na piśmie. Wysokość określa-
ła liczba ludzi do wyżywienia w rodzinie, a w odniesieniu 
do paszy – ilość koni. Bydło i świnie były pozbawione kar-
my śrutowej. Do tego obowiązywały obowiązkowe dostawy 
zboża i mięsa. 

Rosyjscy jeńcy zasypują okopy.
Margrabowa, 1915. 

Taki stan rzeczy prowadził do wielu nadużyć, zarówno 
jeśli chodzi o ilość dokonanego przemiału zboża na mąkę 
jak i pozyskanie paszy. 

Rozwinął się, również w Olecku, nielegalny handel żyw-
nością. BYł on prowadzony po zawyżonych cenach przez 
tych, którzy skupywali masło, jaja i drób u gospodarzy, a 
potem je sprzedawali w mieście.

Tak wyglądały wprowadzone podczas wojny 
pieniądze zastępcze. Notgeld

Wprowadzono tu również pieniądze zastępcze (Not-
geld), w powiecie oleckim o nominałach: 1, 2, 5, 10 marek 
na ogólną sumę blisko 80 tysięcy marek. 

Było to najwięcej w Prusach Wschodnich. 
Bo też ludność w Olecku należała do najuboższej w ca-

łych Prusach Wschodnich.
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TEATR RUCHU I TAŃCA, 
POKONUJE BARIERY

8. Międzynarodowe Spotkania Artystyczne, które odby-
ły się w Elblągu w dniach 20-22 listopada br. w Centrum 
Spotkań Europejskich „Światowid” – to działania ukierun-
kowane przede wszystkim na osoby niepełnosprawne, przy 
aktywnym udziale osób sprawnych. Formuła spotkań umoż-
liwia ich uczestnikom integrację, wymianę doświadczeń w 
zakresie pracy artystycznej oraz nawiązywanie kontaktów. 
To spotkanie z drugim człowiekiem. Moment zatrzymania w 
codziennym zabieganiu. Jesień szczególnie sprzyja poszuki-
waniu serdeczności i ciepła.

Międzynarodowe Spotkania Artystyczne to integracja 
przez sztukę. Zwieńczeniem całodziennych twórczych zma-
gań był występ Szymona Wydry, a dzień później zespołu Jafa 
Namuel, który przeniósł nas w świat reggae. 

W tegorocznym programie 8. Spotkań MSA, zaprezento-
wała się olecka grupa taneczna DeaF Club Olecko, w której 
tańczy 15 młodych tancerzy niesłyszących i słabosłyszących 
w różnym wieku.

Oto  historia zespołu:
Zalążkiem założenia zespołu był  rok 2012, gdzie swo-

je podboje ar-
tystyczne grupa 
p r e z e n t o w a ł a 
w kościołach w 
Olecku i Suwał-
kach, przedsta-
wiając spektakl 
t aneczno-mu -
zyczny pt. „Pan 
Jezus zbawia lu-
dzi od grzechu”. 

Od dwóch 
lat formacja ta-
neczna działa 
już formalnie  
pod auspicjami 
powiatu oleckie-
go przy Ośrodku 
Szkolno-Wycho-
wawczym dla 
Dzieci Głuchych im. św. Filipa Smaldone w Olecku. Tworzą 
ją  wychowankowie tejże placówki, pod kierunkiem chore-
ografa i opracowanie muzyczne Klaudii Interewicz i zało-
życiela zespołu, a zarazem ich opiekuna i plastyka Artura 
Sobolewskiego. 

Symbolem każdego występu grupy  jest „maska”, którą 
zespół wylicytował na 22. Finale Wielkiej Orkiestry Świą-
tecznej Pomocy w Olecku. Formacja ma już na swoim koncie 
wiele pokazów tanecznych oraz udział w prestiżowych fe-
stiwalach oraz liczne podziękowania, wyróżnienia i nagrody

- na XII-tych Ogólnopolskich Prezentacjach Artystycz-
nych w Poznaniu,

- na Światowym Dniu Osób Niepełno-
sprawnych w Olecku,

- za udział w akcji charytatywnej pn. 
Mecz Gwiazd Piłki Nożnej w Olecku, 

- w 22. Finale Wielkiej Orkiestry Świą-
tecznej Pomocy w Olecku,

- nagroda specjalna na Carnival  Dance 
Attack 2014 w Białymstoku,

- za wkład artystyczny na 10-leciu Domu 
Pomocy Społecznej Lili w Golubie k. Kali-
nowa,

- I miejsce na  Festiwalu Form Artystycz-
nych Głuchych i Słaboslyszących „Tak sły-
szę cały ten świat …” w Warszawie,

- za wkład artystyczny na Międzynarodo-
wych Biennale, XI-tych spotkaniach teatral-
nych terapii i teatru w Łodzi,

- za wkład artystyczny dnia polskiego 

organizowanego w ramach projektu  polsko-litewskiego 
funduszu wymiany młodzieży pn. „To no nas łączy 2” w 
Rumisiskas na Litwie,

- w VII-ej edycji „Wioski Teatralnej” w Węgajtach k. 
Olsztyna.

Przez tak krótki okres swojej działalności artystycznej, 
formacja otrzymała już liczne nagrody. Zespół angażuje się 
w przedsięwzięcia o różnorodnym charakterze. 

W 2013 roku brali udział w proteście artystycznym 
przeciwko przemocy 
fizycznej i seksualnej 
kobiet ph. „nazywam 
się miliard” w Olec-
ku. Byli też wolonta-
riuszami podczas II-ej 
edycji Oleckiej’13, 
biegu wokół jezio-
ra oleckiego. Grupa 
czynnie uczestniczy w 
różnorodnych akcjach 
charytatywnych, m. 
in. w zbieraniu nakrę-
tek plastikowych na 
rzecz potrzebujących 
dzieci. 

Oto niektóre opi-
nie: „Jako współpro-
wadząca konferencję 
„Teatr między ludź-

mi” miałam w tym roku przyjemność uczestniczenia w 
różnorodnych festiwalach.  Jednak występ waszego zespo-
łu zrobił na mnie i na moich kolegach z Teatru Węgajty 
duże wrażenie. Dobra praca, a przede wszystkim: świetna 
atmosfera przekazywana ze sceny na widownię”; Opinia 
Fundacji PKO BP: ogromne brawa publiczności stały się 
najlepszym świadectwem uznania dla tego zespołu. Gra-
tulujemy! (…) Udział oleckiej, niesłyszącej młodzieży w 
tym przedsięwzięciu jest najlepszym świadectwem tego, że 
dla człowieka nie ma barier nie do pokonania”.

AG
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10.
Pierwsze urodziny

Ogród botaniczny

Bogusław Marek Borawski

Jest ranek, 3 września. Rok 
temu urodziła się moja wnucz-
ka.  

O tym, że będę dziadkiem 
dowiedziałem się w Dzień 
Dziadka. Córka zadzwoniła do 
mnie i złożyła mi życzenia. Ja 
jej na to, że dziadkiem nie je-
stem. „Ale teraz już jesteś!” – 
oświadczyła i opowiedziała o 
wizycie u lekarza. Tylko dziad-
kowie wiedzą jakie to uczucie, 
gdy pojawia się wnuczka czy 
wnuczek. Wielka radość, a po-
tem zaraz strach: 
czy wszystko 
będzie dobrze, 
czy córka nie 
będzie choro-
wać, itd., itp. 
Radość jednak 

jest największym z uczuć... no i optymizm.
Dziecko daje nadzieję. Rozszerza widze-

nie. Wyczula na wszelkie zmiany. Narodziny 
wnuczki rozszerzaj wizję świata. Nadają nowy 
sens istnieniu. Chce się żyć.

Ranek jak zawsze zaczynamy od kawy... i 
czekamy aż Lia się zbudzi. Siedzimy przy bar-
ku. Popijamy gorący płyn i patrzymy na monitorek. 

W łóżeczku zaczyna się ruch. Pełzanie, przewracanie się z 
boku na bok. Lia podnosi główkę, potem znów kładzie ją na 
pościeli. Idziemy na górę gdy wstaje i trzymając się poręczy 
łóżeczka gaworzy. Składamy życzenia urodzinowe. Ona za-
pewne nic nie rozumie, ale ciepły tembr głosu i uśmiech nie 
wymagają zrozumienia. Uśmiecha się do nas od ucha do ucha. 
Cudownie.

Śniadanie jemy razem: my z Ingą jajecznicę, a Lia bu-
lion z owoców z twarożkiem, karmiona łyżeczką przez nas 
na zmianę. Na koniec dostaje pokrojone w drobna kosteczkę: 
truskawki, jabłka, banany i serek, który uwielbia. Na koniec 
otrzymuje biszkopt.

Dzisiaj jedziemy do ogrodu botanicznego. 
Inga opowiada mi, że wszystko ma w tym Wilmette pod 

bokiem. Na nasze warunki te odległości określane przez córkę 
„pod bokiem” są duże. Tam – niezbyt. 

Wjeżdżamy na autostradę nr 41 potem zjeżdżamy z niej 
na Dundee Road już jest droga dojazdowa do Chicago Bota-

nic Garden. Przestronne 
parkingi są umiejsco-
wione w północnej czę-
ści ciągnącego się przez 
4,5 mili parku. To jest 
ponad siedem kilome-
trów. Park to kilka wysp 
położonych na wielkim 
krętym jeziorze, do 
którego wpływa rzecz-
ka Skokie. Południowa 
część to ścisły rezerwat 
przyrody. Pozostała 
część to ogrody tema-
tyczne eksponowane na 

świeżym powietrzu. 
Jedynie rośliny tropi-
kalne są w specjalnej 
szklarni.

Córka parkuje. 
Wyciągamy wó-
zek Lii i ruszamy 
zwiedzać. Nad nami 
gorące słońce, bez-
chmurne niebo, a 
wokół temperatura 
30°C i barwny tłum 
zwiedzających. Na 
początku było tłocz-
no ale po pewnym 
czasie zwiedzający rozpływają się w licznych alejkach i robi 
się cicho i swojsko. I znowu czuje się mile, gdy mijający 
pozdrawiają nas, uśmiechają się albo machają ręką do Lii.

Do ogrodu botanicznego wchodzi się przez rozległy, 
drewniany i piękny architektonicznie pawi-
lon. Z niego wychodzi również drewniany 
most, który oddziela park od lądu. Najpierw 
idziemy ku pióropuszowi wody strzelającej 
na kilka pięter w górę z fontanny usytuowanej 
na środku jeziora. 

Nad brzegami albo ukryte między ro-
ślinami stoją naturalistyczne rzeźby. Córka 
robi mi zdjęcie na tle zrywających się do lotu 
gęsi. Rzeźba jest zrobiona z polerowanego 
hartowanego w oliwie mosiądzu. Jest tak na-
turalistyczna, że na zdjęciu wyglądam jakby 
za mną naprawdę zrywały się przestraszone 
ptaki. 

Rośliny są rozmieszczone tematycz-
nie. Są ogrody 
owocowe pełne 
najróżniejszych 
odmian jabło-
ni, grusz, śliw 
czy wiśni. Ro-
ślinność wodna 
rośnie blisko 
przy brzegach 
by turyści mogli 
ją zobaczyć. Są 
ogrody kwiato-
we, których do-
datkową ozdobą 
są liczne koloro-
we motyle. 

Ogrodu nie 
sposób zwiedzić 
w jeden dzień. 
My mamy zale-
dwie trzy godzi-
ny, bo potem Lia 
idzie spać.

Ogród posiada też jedną z większych kolekcji bonsai. 
Drzewa tam wystawiane są niesamowite. Niektóre z nich 
liczą sobie po kilkaset lat. Są drzewa rosnące na skałach, 
jest cały bukowy las i lasek drzew podobnych do osiki. Są 
poharatane i zniszczone zębem czasu sosny i potężne dęby. 
I wszystkie te drzewa mają od kilkanastu do trzydziestu 
centymetrów wzrostu.  Wystawa jest chroniona lepiej niż 
niejeden z cennych eksponatów w renomowanych muze-
ach. Wokół są barierki, których dotknięcie powoduje włą-
czenie się alarmu. Dalej jest rząd laserowych czujników, 
tak żeby nie można było dotknąć roślin ręką.
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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          V28209

PIZZERIA „PRIVE” zaprasza od 1000 do 2200

Tel. (87) 520-31-32, sms  505-314-536 V2
99

07

PIZZA NA TELEFON

* materiały budowlane, metalowe, hydraulika – SKLEP 
   BUD-MET, ul. Gołdapska 22, tel. (87) 520 22 41. V32701

* „ASTRA” restauracja, pizza, zestawy obiadowe na telefon: 
87-520-25-68, profesjonalny katering, imprezy okolicznościowe, 
dancingi, ul. Partyzantów 7, www.astra.olecko.pl  V30705

* Foto-Ślub i inne uroczystości, tel. 660 122 049       B01205

* hurtownia spożywcza, ul. Gołdapska 31, tel. (87) 520-01-50 V27210

ARTYKUŁY ELEKTRYCZNE, SPRZEDAŻ, WYKONAWSTWO
Sklep „PSTRYK”, ul. Zielona 33
tel. (87) 520-18-44; 510-145-891 V3

18
02

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

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

AUTO LAND                                           V27410

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

* Artykuły i usługi elektryczne, Grunwaldzka 6, 
      tel. 87-610-00-66                                     V27310

* Centrum Ogrodnicze, ul. Rzeźnicka 6; tel. 87-520-22-07   V02643

* MEBLE - salon, Jan Bagiński, ul. Rzeźnicka, tel.  
(87) 520 29-23. V31403

* Budowlana firma, Tadeusz WITKOWSKI, kompleksowe 
prace budowlane, tel. 603-754-167, 87-523-41-44 V30008

V25412

* MYJNIA GĄBKOWA AUTOMATYCZNA 
   aleje Lipowe 1A                           V31134

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 V28059

* CZĘŚCI SAMOCHODOWE, ul. Sokola 1D, tel. 87-
520-12-88 V27420

* części używane, wszystkie marki, Ełcka 2 (przy 
skupie złomu), tel. 501-611-961 V28049

* Ford Escort Combi, 1,4B, 1999, tel. 605-485-376 B02602

* Jawa 350, 1989, stan bardzo dobry, stylizowany na 
chopper, 2500 złotych, tel. 884-014-664 B02901

* Mitsubishi Outlander, 2005, 2,4B+G tel. 604-193-413 
B01304

* Nissan Almera, 2,2DI, 2000, tel. 509-794-052 V30814

* Toyota Rav4, 2D, 4x4, 2004, tel. 508-097-660 V30824

* chleb swojski, ciasta, wypiek, tel. 605-107-755 B01703

* kino, plac Wolności 22, tel. 87-520-20-59 B03301

* konie kabardyńskie, przejażdżki, pod siodło, 
Grądzkie 47, tel. 666-316-780, 87-421-22-48 B98910

* Kuchnia Domowa - obiady abonamentowe, bar 
przy stacji paliw, Ełcka 4, tel. 516-442-550 K99605

* obiady z dowozem, tel. 516-442-550 K99705

* pracownia pisania ikon, pracownia plastyczna, 
Katarzyna Waraksa, tel. 663-805-960 B03001

* wczasy; tel. 87-421-22-48, 666-316-780,  www.wiatra-
kart.fr.pl, e-mail: kawarak@o2.pl B03101

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

B02302

V14110a

AUTO-MOTO

MOTO-NAPRAWA-SPRZEDAM

TURYSTYKA-NOCLEGI-ROZRYWKA

USŁUGI

* bezprzewodowy internet iPlus, tel. 87-520-13-31 B01604

* chleb swojski, ciasta, wypiek, tel. 605-107-755 B01404

* gazowe, hydraulik, tel. 502-383-533 V20520

* hurtownia wędlin, od 4.00 do 14.00, ul. Gołdapska 
31, tel. 87-520-22-13 B02202

* instalacje elektryczne, Henryk Rowiński, tel. 510-145-
891 V31812

* korepetycje - język angielski; szkoły podstawo-
we, gimnazja, szkoły średnie, tel. 608-215-475 B01105

* kowalskie, spawalnicze, ślusarskie, Gołdapska 31, 
tel. 87-523-00-80 B02702

* księgowe usługi, Ternet spółka z o,o, tel. 87-520-31-70 
B02801

* 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 V31124

* pizza na telefon – od 10.00 do 22.00, tel.87-520-31-
32 lub sms 505-314-536 V29917

K
99

10
6

* masaż, rehabilitacja, tel. 605-869-755 K00105

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

K00304

* WIZY DO ROSJI, tel. 87-520-16-44 V28109

* czyszczenie dywanów i tapicerki, tel.513-035-033 
K00404
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07   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

V29604

V3
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04

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

Wyrób nagrobków, blatów kuchennych, parapetów 
i okładzin schodowych K01004

PROMO-

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

DWORZEC PKP
tel. 883-110-101

V31912

* kotły c.o., grzejniki, bojlery, HYDROMAX, 
            ul. Targowa 18, tel. 87-615-31-90             V30904

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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V31213

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                          V30605

SPRZEDAM 

INNE

PRACA

SPRZEDAM

WYNAJEM

* ROWERY – naprawy i wypożyczalnia, Centrum 
Handlowe Impuls, tel. 87-520-36-92 V32911

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

V28039

* sprzątanie, opieka nad osobami starszymi lub dziećmi, tel. 
506-462-495 B99808

* tłumacz języka francuskiego, tel. 888-605-885 L89801

* usługi koparko-ładowarką, tel. 501-611-961 V28029

* oddam koty (wszystkie czarne) w dobre ręce, tel. 
504-997-481 B03401

* ślusarza, spawacza zatrudnię, tel. 602-709-756 B03201

* zatrudnię stomatologa, tel. 605-893-381 K99007

* biurko, tel. 505-335-841 B02402

* drukarka kolorowa OKI C3300n, A4, idealna do 
wizytówek, mało używana, 290 złotych, tel. 604-193-
413 B00506

* działka budowlana, Zajdy, 30 arów, tel. 662-509-994 V32711

* działka usługowa, granica obwodnicy, tel. 601-210-
819 B888a16

* działkę budowlaną, 1650 m.kw., Olecko, tel. 602-709-
756 B00606

* działkę pod garaż (ew. piętrowy) z projektem, Gołdap-
ska, tel. 602-793-432 B99305

* działkę pod garaż pojedynczy z projektem, Gołdapska, 
tel. 602-793-432 B99405

* działki budowlane, uzbrojone, tel. 601-210-819 K889a14

* książki, I i II klasa gimnazjum, (Gimnazjum nr 2), tel. 
603-113-040 V27430

* luksfery Fala niebieskie 36 sztuk, TANIO, tel. 508-
610-285 B02103

* łóżeczko dziecięce z materacem, 65x125 cm, 150 zło-
tych, tel. 691-201-120 B02502

* maszyny, urządzenia rolnicze, tel. 516-670-859  K890a14

* mieszkanie 60 m.kw. z działką 400 m.kw.,tel. 602-
345-477 V29624

* modele do sklejania z kartonu, Wydawnictwo WIR, 
(samoloty 1:50, okręty 1:300), tel. 601-152-454
* OLEJ OPAŁOWY, NAJTANIEJ, tel. 87-520-41-91 V31114

* rzeźby, tel. 793-569-205  K00304

* siedlisko, ul. Wiejska, ok. 40 arów, zabudowane budyn-
kiem gospodarskim, dojazd od strony ulicy Wiejskiej, siła 
na miejscu, tel. 602-293-333 V29614

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

* komfortowe mieszkanie, tel. 882-020-370 K01102

* lokal użytkowy do wynajęcia, tel. 502-264-901 K01202

* lokal użytkowy 100 m.kw., centrum, tel. 723-565-284 
V30615

* lokal użytkowy 140 m.kw., centrum, tel. 501-620-577 
V29927

* lokale usługowo-mieszkalne do wynajęcia, tel. 502-
264-901 V26310b

* pokoje, tel. 500-708-095 K01312
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MEDYCYNA ALTERNATYwNA
Najzdrowsze prosto od krowy
Europejskie badania dotyczące norm sanitarnych 

często wprowadzają fałszywy obraz tego co jest 
zdrowe, a co niebezpieczne w żywności m.in. doty-
czy to mleka. 
Poziomu bakterii nie wolno traktować jako jednego z 

głównych wyznaczników jakości żywności. Oczywiście 
nie może być ich za dużo, ale nadmierne ograniczanie 
bakterii jest też błędem. Bardziej wynika to z wymogów 
przemysłu przetwarzającego żywność, złej jakości bio-
logicznej niż z rzeczywistej ochrony zdrowia konsumen-
tów. 

Najzdrowsze bowiem jest czyste mleko prosto od 
zdrowej krowy, a nie sterylne mleko UHT, które może 
stać w kartoniku pół roku, ale po otwarciu musi być zu-
żyte w kilka godzin.

Lek domowy 
na codzienną przypadłość

Zanim poradzisz się lekarza, spróbuj domowego spo-
sobu znanego od stuleci.

Długo utrzymujący się ropny wyprysk tamponujemy 
kilka razy dziennie sokiem świeżo wyciśniętym z chrza-
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nu. Warto również przemywać twarz bogatym w karoten 
sokiem z marchwii, połączonym z maślanką lub kefirem.

Glinki – naturalny kosmetyk 
Kiedyś stosowano je tylko w gabinetach, dziś są tak 

przygotowane, by z łatwością można było korzystać z 
nich w domu. Zawierają wiele potrzebnych skórze mikro-
elementów, łagodzą podrażnienia, przyśpieszają zabliź-
nianie się drobnych ran, działają bakteriobójczo. 

Glinkę w proszku rozrabiamy wodą mineralną, napa-
rem z ziół albo oliwą na papkę o konsystencji gęstej śmie-
tany. Kładziemy na twarz, dekolt i plecy. 

Zielona: działa na skórę przeciwzapalnie, łagodząco, 
ściągające. Leczy trądzik, zmniejsza łojotok. Regeneruje 
skórę, zapobiega zmarszczkom. 

Czerwona: zapobiega pękaniu naczynek i łagodzi trą-
dzik. Nadaje się dla skóry mieszanej i tłustej, a jednocze-
śnie wrażliwej.

Biała: ma działanie kojące i zabliźniające, odświeża i 
odżywia skórę dojrzałą, jest idealna dla zmęczonych cer 
palaczek.

Żółta: łagodnie oczyszcza cery tłuste i mieszane. 
Szczególnie korzystnie wpływa na skórę tłustą, a jedno-
cześnie wrażliwą.

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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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

26 listopada 
Delfiny, Konrady, Lechosławy, Le-
onardy, Lesławy, Sylwestry
Artura, Delfina, Dobiemiesła, Jana, 
Jonatana, Konrada, Lechosława, 
Leona, Leonarda, Lesława, Michała, 
Sylwestra
27 listopada 
Hildy, Kseni, Odetty, Ody, Walerii, 
Żanety 
Damazego, Dominika, Francisz-
ka, Jakuba, Jarosława, Franciszka, 
Leonarda, Maksyma, Maksymiliana, 
Stoigniewa, W7alerego, Waleriana, 
Waleriusza, Wirgiliusza
28 listopada 
Berty, Bianki, Blanki, Lesławy, Nata-
lii, Romy, Zdzisławy 
Gintera, Gościerada, Gościrada, Grze-
gorza, Jakuba, Lesława, Radowita, 
Romana, Rufusa, Stefana, Zdzisława
29 listopada (Dzień Podchorążego)
Filomeny, Fryderyki, Margerity, Prze-
mysławy, Saturniny
Błażeja, Bolemysła, Filomena, 
Fryderyka, Przemysła, Przemysława, 
Saturnina, Siedlewita, Waltera 

30 listopada (Andrzejki) (Dzień Ry-
baków)
Amelii, Justyny, Konstancji, Maury, 
Zbysławy 
Andrzeja, Fryderyka, Izaaka, Justyna, 
Konstantego, Liberiusza, Ludosława, 
Ondraszka, Zbysława
1 grudnia (Światowy Dzień Walki z 
AIDS)
Bianki, Blanki, Edyty, Eligii, Elizy, Iwy, 
Iwony, Natalii, Sobiesławy
Arnolda, Bronisława, Edmunda, 
Eligiusza, Mariana, Natalisa, Platona, 
Ryszarda, Sobiesława, Szymona
2 grudnia 
Adrii, Aurelii, Balbiny, Bianki, Bibiany, 
Bibianny, Bibiany, Blanki, Budzisławy, 
Pauliny, Wiwiany
Budzisława, Hipolita, Ksawerego, Pau-
la, Piotra, Rafała, Sulisława, Zbyluta
3 grudnia (Dzień Osób Niepełno-
sprawnych)
Emmy, Emy, Franciszki, Klaudii, Ksa-
wery, Łucji
Franciszka, Hilarego, Kasjana, Kasju-
sza, Ksawerego, Lucjusza, Unimierza

... albo rozmawiając cicho, tkając 
nieznużenie więź ludzkiej wspól-
noty, tę sieć sprawiającą, że jeżeli 

jeden z nich umrze, wszystkim 
coś zostaje wyrwane. Antoine de 

Saint-Exupery, Twierdza
„Ta sama gwiazda trzyma nas w 
zasięgu.
Rzucamy cienie na tych samych 
prawach.
Próbujemy coś wiedzieć, każde na 
swój sposób,
a to, czego nie wiemy, to też podo-
bieństwo” 

Wiesława Szymborska, „Chwila” 
... droga budowania wspólnoty 
prowadzi przez pokorę tych, którzy 
cierpieli: niech się nie wynoszą z 
racji cierpienia, i tych, którzy niosą 
ciężar strasznych wydarzeń swojej 
historii: niech nie tracą energii na 
odżegnywanie się od tego, w czym 
rzeczywiście sami nie uczestniczy-
li, ale niech raczej skupią się na 
tym, żeby zrozumieć. 

ks. Adam Boniecki, 
Lepiej palić fajkę niż czarownice...

Święty Jędrzej (30 listopada) adwent 
przytwierdzi.

Na świętego Andrzeja dziewkom z 
wróżby nadzieja.

Pierwszy śnieżek w błoto wpada sła-
bą zimę zapowiada.

Kto się zaleca w adwent ten będzie 
miał żonę na święta.

Jak grudzień się zaczyna, taka będzie 
cała zima.

Grudzień ziemię grudzi, a izdebki 
studzi.

Kto w adwencie ziemię pruje, ten 
siedem lat choruje.

Kotlety z indyka
1 pierś indyka bez kości (około 60 
dag), 4 krążki bułki (możliwie dużej), 
sól, odrobina gałki muszkatołowej, 
2 goździki, 1 jajko, tarta bułka do 
panierowania, 2 łyżki masła, 1 łyżka 
usiekanej zieleniny, tłuszcz do sma-
żenia

Mięso dzielimy na cztery niezbyt 
duże sznycle (po 15 dag każdy).

Z krążków bułki wykrajamy do-
kładnie miękisz pozostawiając jedynie 
skórkę.

Mięso zbijamy i nacieramy sprosz-
kowanymi przyprawami. Umieszcza-
my je w krążkach bułki. Obtaczamy w 
rozbitym jajku i tartej bułce. Smażymy 
na mocno rozgrzanym tłuszczu z obu 
stron na rumiano. Wkładamy je do 
rondla i utrzymujemy na małym ogniu.

Przed podaniem na każdym kotle-
cie kładziemy krążek masła roztartego 
z zielona pietruszka i przyprawami.

Danie podajemy z frytkami, sma-
żonymi borówkami, sałatą lub inna 
surówką.

Masło orzechowe 
do befsztyka 

4 orzechy włoskie, 2 łyżeczki masła, 
sól, pieprz, kilka kropli soku cytryno-
wego 

Orzechy wyłuskujemy i siekamy 
jak najdrobniej. Dokładnie ucieramy 
je z masłem, pieprzem, solą i sokiem 
z cytryny.

Łyżeczkę zwilżamy zimna wodą i 
formujemy nią kulki, które wkładamy 

do lodówki aby masło stężało.
Kulki układamy na gorących bef-

sztykach.
Bułeczki wieloziarniste 

(przepis niemiecki)
25 dag oczyszczonej mąki pszennej, 10 
dag mąki pszennej graham lub pełno-
ziarnistej, 1 dag świeżych drożdży, pła-
ska łyżeczka soli, 200 ml cieplej wody, 
po 2 łyżki ziaren: słonecznika, dyni, 
sezamu, siemienia lnianego, ziarna do 
posypania, pieprz do posypania

Drożdże rozpuszczamy w połowie 
wody, przykrywamy i odstawiamy na 15 
minut. Zaczyn musi zacząć pracować.

Na suchej patelni prażymy ziarna. 
Pozostałą mąkę przesiewamy z solą. W 
misce formujemy z niej kopczyk i robi-
my w nim dziurę, do której wlewamy za-
czyn i wyrabiamy ciasto. Ciasto powin-
no być gładkie dlatego w razie potrzeby 
dolewamy do niego wodę. Powinno być 
sprężyste i odchodzić od ręki.

Na koniec dodajemy ziarna, wyra-
biamy je i przekładamy do miski, przy-
krywamy ściereczką i odstawiamy na 
godzinę.

Wyrośnięte ciasto wykładamy na po-
sypany mąką blat i przez chwile zagnia-
tamy.

Dzielimy je na 8 do 10 części. Z każ-
dej z nich formujemy bułeczkę. Układa-
my je na blasze wyłożonej papierem do 
pieczenia. Pamiętajmy, że bułeczki będą 
rosły. Trzeba więc układać je tak aby za-
chować między nimi odstęp. Bułeczki 
spryskujemy wodą i posypujemy mie-

szanką ziaren oraz pieprzem. 
Teraz bułeczki ponownie przykrywa-

my ściereczka i na pół godziny odstawia-
my do wyrośnięcia. 

Blachę wstawiamy do nagrzanego do 
220°C piekarnika i pieczemy 15 minut.

Roladki szynkowe
Cienkie plasterki szynki w podwójnej 
ilości zaproszonych gości, masło, ser 
rokpol, posiekane orzechy włoskie, po-
siekana natka pietruszki, ugotowane na 
twardo jajka przepiórcze, listki zielonej 
sałaty, sól, pieprz

Masło ucieramy dokładnie z serem. 
Dodajemy do niego orzechy i posiekaną 
natkę pietruszki. 

Pastą smarujemy plastry szynki i zwi-
jamy tak, by pasta na obu końcach była 
widoczna. Spinamy wykałaczką. 

Ruloniki układamy ba półmisku wy-
łożonym liśćmi sałaty. Obkładamy je 
dookoła przekrojonymi na pół przepiór-
czymi jajeczkami. Posypujemy solą i pie-
przem. 
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Drukarnia „Gryfix”, 19-300 Ełk, ul. Sasankowa 17

Międzynarodowy Turniej 
Piłki Nożnej 

chłopców z rocznika 2004 i młodszych
15 listopada w Hali Lega. odbył się Międzyna-

rodowy Turniej Piłki Nożnej. Sędzią głównym był 
Paweł Maksimowicz.

Do zawodów przystąpiły drużyny: Kybartai 
1, Kybartai 2, Vilkaviśkis, Mariampol, Jagiello-
nia Białystok, Akademia 2012 Suwałki, Rona Ełk, 
Czarni Olecko, które podzielono na dwie grupy.

WYNIKI:
Grupa A:

Kybartai 1 – Rona 1:2
Vilkaviśkis - Jagiellonia 0:3
Kybartai 1 – Vilkaviśkis 4:1

Rona - Jagiellonia 2:2
Kybartai 1 - Jagiellonia 1:1

Rona – Vilkaviśkis 6:0
Grupa B:

Kybartai 2 – Akademia 2012 0:5
Mariampol – Czarni 0:3

Kybartai 2 – Mariampol 0:2
Akademia 2012 – Czarni 0:10

Kybartai 2 – Czarni 1:13
Akademia 2012 – Mariampol 0:6

Półfinały B:
Kybartai 1 - Kybartai 2 6:0

Akademia 2012 – Vilkaviśkis 2:4
Półfinały A:

Rona – Mariampol 6:0
Czarni – Jagiellonia 3:2

o VII miejsce:
Kybartai 2 – Akademia 2012 0:3

o V miejsce:
Kybartai 1 – Vilkaviśkis 5:1

o III miejsce:
Mariampol – Jagiellonia 0:9

Finał:
Rona – Czarni 4:2

Kolejność końcowa
1. Rona Ełk
2. Czarni Olecko
3. Jagiellonia Białystok
4. Mariampol
5. Kybartai 1
6. Vilkaviśkis
7. Akademia 2012 Suwałki
8. Kybartai 2

Najlepszy bramkarz – Maksymilian Michaluk (Jagiellonia). Naj-
lepszy strzelec – Franek Antkiewicz (Czarni) Najlepszy zawodnik 
– Michał Mościcki (Rona)

Wszystkie zespoły otrzymały pamiątkowe dyplomy, a trzy pierw-
sze również puchary ufundowane przez organizatorów. Uhonorowano 
statuetkami oraz drobnymi upominkami najlepszego zawodnika, naj-
lepszego bramkarza i najlepszego strzelca turnieju.

W zawodach uczestniczyło 33 zawodników.
Paweł Maksimowicz

Mistrzostwa Rejonu VI W-M SZS
w piłce ręcznej chłopców szkół ponadgimnazjalnych

14 listopada w Hali Lega odbyły się Mistrzostwa Rejonu 
w piłce ręcznej chłopców szkół średnich. Sędziowiali Mi-
chał Bućwiński, Karol Rynkiewicz, Paweł Maksimowicz.

Do zawodów przystąpiły drużyny: Zespół Szkół Kształ-
towania Środowiska i Agrobiznesu w Giżycku, Liceum 
Ogólnokształcące im. Jana Pawła II 
w Gołdapi, I Liceum Ogólnokształ-
cące im. Jana Kochanowskiego w 
Olecku.

WYNIKI:
ZSKŚiA Giżycko – LO Gołdap 

15:20
LO Gołdap – I LO Olecko 18:22
ZSKŚiA Giżycko – I LO Olecko 

21:23
Kolejność końcowa
I miejsce - I Liceum Ogólno-

kształcące im. Jana Kochanowskie-
go w Olecku

II miejsce - Liceum Ogólno-
kształcące im. Jana Pawła II w Goł-
dapi

III miejsce - Zespół Szkół 
Kształtowania Środowiska i Agro-
biznesu w Giżycku

Skład zwycięskiej drużyny 
chłopców I LO Olecko (opiekun 
Wojciech Pilichowski): Mikołaj 

Głębocki, Filip Janicki, Damian Bielecki, Hubert Dłuż-
niewski, Mateusz Żenda, Maciej Steckiewicz, Dawid 
Słabiński, Jakub Domel, Paweł Charmuszko.

Wszystkie zespoły otrzymały pamiątkowe dyplomy i 
puchary ufundowane przez Starostwo Powiatowe w Olec-
ku.

W zawodach uczestniczyło 33 zawodników.
Paweł Maksimowicz
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Piłka nożna
XV edycja Turnieju „Z Podwórka na Stadion o Puchar Tym-
barku” - Piłka Nożna dziewcząt i chłopców U-8, U-10 i U-12
Termin i miejsce: 26.11.2014r. (środa) godz. 9:00, Boisko 
ze sztuczną nawierzchnią MOSiR (w razie złych warunków 
atmosferycznych - Hala Lega)
 

Pływanie
Warmia i Mazury pływają
Termin i miejsce: 06.12.2014 r. (sobota) godz. 10:30 Pływal-
nia LEGA
 

Piłka ręczna
Mistrzostwa Województwa Juniorów
Termin i miejsce: 29.11.2014r. (sobota) godz. 11:30, Hala 

Lega          
Siatkówka

Mistrzostwa Powiatu Oleckiego SZS - Minisiatkówka-trój-
ki dziewcząt i chłopców szkół podstawowych
Termin i miejsce: 25.11.2014r. (wtorek) godz. 10:00, Hala 
Lega
Mistrzostwa Rejonu VI W-M SZS - Minisiatkówka-trójki 
dziewcząt i chłopców szkół podstawowych
Termin i miejsce: 27.11.2014r. (czwartek) godz. 10:00, 
Hala Lega
              

Tenis stołowy
Grand Prix Olecka w Tenisie Stołowym
Termin i miejsce: 30.11.2014 r. (niedziela) godz. 9:00 Hala 
LEGA

zapowiedzi imprez sportowych
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Cztery lata nadziei

Przed nami kolejne cztery lata nadziei i oczekiwa-
nia. 

W wielu miastach i miasteczkach naszego makro-
regionu w najbliższą niedzielę będzie „dogrywka”,  
czyli druga tura o stołek wójta, burmistrza lub prezy-
denta. 

Nie tylko kandydaci się denerwują, ale my, wy-
borcy, też. Jedni tylko z czystej ciekawości, ale wielu 
naprawdę interesują losy miejsca, w którym przyszło 
im żyć. 

Przyznam, że do nich należę, bo chciałabym, żeby 
rządzili moim miastem ludzie rozsądni, z jakąś wizją 
i przede wszystkim na rzecz tego miasta i jego miesz-
kańców. Nawet ci, którzy wygrali w pierwszej turze, 
nie powinni spać spokojnie, bo wyborcy czekają na 
rezultaty, na zmiany, które zapowiadali.

Często słyszy się, że władza nie potrzebuje społe-
czeństwa do rządzenia. Dużo w tym prawdy. 

Ileż to razy sami przekonaliśmy się o tym na wła-
snej skórze. Uczestnicząc przez ostatnie kilkanaście 
lat w wyborach wielokrotnie zawiedliśmy się na tych, 
którzy byli naszymi faworytami. Nawet podczas uro-
czystości rodzinnych niejednokrotnie poróżniły nas 
poglądy polityczne. 

Niestety, rozczarowanie rządzącymi jest stare jak 
świat i jest niemalże normą polityczną. 

Władza być musi, czy to nas interesuje czy nie. 
Ważne jest jednak, by nie była byle jaka i przypadko-
wa. To możemy wyeliminować lub ograniczyć uczest-
nicząc w wyborach. 

O ile rządzący mogą nas nie potrzebować do współ-
rządzenia, zawsze o nas przypominają przed wybora-
mi. Wówczas wszyscy startujący kokietują nas swo-
imi programami. Z kokieterii tej rysuje się niemalże 
świetlana przyszłość. Ostatnimi czasy zwróciłam uwa-

gę, że wielu z moich znajomych zrobiło się bardziej 
uprzejmych, serdecznych, a nawet życzliwych. Ni-
czego nam nie odmawiają, ewentualnie przekładają 
na niedaleką przyszłość. 

Polityk, czy kandydat do polityki? – przemyka mi 
przez myśl. 

Jak to dobrze, że nie wszyscy ze znajomych star-
tują na radnych, wójtów, burmistrzów czy prezyden-
tów, choć zapach władzy nęci wielu. Niektórzy czują 
się spełnieni już przez sam fakt kandydowania. Przy-
najmniej wirtualnie mogą zagościć po rajcowskich 
salonach. Jeśli nie przejdą, to jedynym pocieszeniem 
będzie fakt, że nie byli najgorsi. Warto więc zadbać 
o dalszą i bliższą rodzinę, krewnych, kuzynów i po-
ciotków. Może dzięki wyborom zakończy się nieje-
den spór rodzinny? 

Tylko skąd u tak wielu znajomych wzięła się  mi-
sja zmieniania otaczającej nas  rzeczywistości? Ci, 
którzy przegrali w pierwszym rozdaniu już mają 
dziesiątki przyczyn na swoją porażkę – że niby star-
towali tylko tak dla rozeznania, że komisje źle prze-
liczyły głosy, że to i dobrze, bo pracy mniej, bo… 
tłumaczeń jest wiele. 

Tak czy owak podziwiam tych, którzy oddali się i 
jeszcze się oddadzą w ręce wyborców. 

Po pierwsze - czeka ich wielka praca, albo wielka 
walka ze sobą na rzecz kompromisów. 

Po drugie – bezczelność internautów jest tak 
ogromna, że niejednemu zrobi się „słodko” od cierp-
kich, wręcz chamskich uwag. 

Po trzecie – ból przegranej jest naprawdę gorzki 
i ciągnie się długo. Pewnie każdy z nas kiedyś do-
świadczył mniejszej czy większej porażki. 

Po kolejne – pomimo niekoniecznie najlepszego 
zdania o naszych politykach mniejszych czy więk-
szych, My mamy nadzieję, że coś się jednak zmieni, 
że będzie lepiej.

I w tej nadziei zostawiam swoich czytelników i 
siebie.

Marusia


