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Kiedy ktoś opowiada o ważnym wyda-
rzeniu ze swojego życia, nie staraj się za-
ćmić go swoją opowieścią. Daj mu tę chwilę 
w światłach rampy.

H. Jackson Brown, Jr.

chleb swojski, ciasta, wypiek, tel. 605-107-755 B19304

pizza na telefon, 87-520-31-32
V23311

MIESZALNIK farb samochodowych
ul. Targowa 4, 

tel. 87-520-41-89, 606-683-257 V19607

SZTAMA 2015
PROGRAM, s. 12 - 13

Olecczanie 
na Maratonie Warszawskim

s. 18
Bezpłatne badania, s. 4

V22902



Tygodnik olecki 40/923 - r. 2015
2 to@borawski.pl

V2
20

03

GRÜNLAND
Centrum Roślin Ozdobnych

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

Archiwum „Tygodnika oleckiego” znajdziesz

MSZE I NABOŻEŃSTWA
Parafia pw. Krzyża Świętego, 

ul. Zamkowa
Msze Święte:

Dni powszednie: 7.30; 18.00
Niedziele i święta: 8.00; 10.00; 12.00 dla dzieci; 17.00
Koronka do Miłosierdzia Bożego – codziennie o godz. 
15.00 w kaplicy Krzyża

Parafia pw. Najświętszej Maryi Panny 
Królowej Polski, 
Plac Wolności

Dni powszednie: 6.30; 7.00; 18.00
Uroczystości i święta: 6.30; 10.00; 16.00 dla dzieci; 18.00 
Niedziela: 7.00; 8.30; 10.00; 11.30 dla dzieci; 13.00 dla 
młodzieży; 18.00

Parafia pw. Świętej Rodziny, 
Osiedle Siejnik I

Dni powszednie: 18.00
Niedziele i święta: 8.30; 11.00; 18.00
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UBEZPIECZENIA, 
samochód, dom, firma

Plac Wolności 24a/3, tel. 502-861-795
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WIZY ROSJA, TANIO 
BT Sambia, tel. 87-520-16-44V
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W 2011 r. pracowałam jako 

nauczycielka kultury i języ-
ka polskiego wśród Polonii w 
Uzbekistanie, a od 2012 roku 
jestem kierowniczką Środowi-
skowego Domu Samopomocy 
we Wronkach w gminie Świę-
tajno. 

Za działalność na rzecz 
rozwoju turystyki uhonorowa-
na zostałam przez Prezydenta 
RP Srebrnym Krzyżem Zasłu-
gi, a przez harcerzy Srebrnym 
Krzyżem za Zasługi dla Związ-
ku Harcerstwa Polskiego. 
Od 2013 wspieram Polaków 
wracających z krajów byłego 
Związku Radzieckiego, poma-
gając im odnaleźć się w nowej 

rzeczywistości. W tej działalności pomagają mi też wspa-
niali ludzie z Olecka.

Szanowni Państwo, Drodzy Wyborcy, od lat pracuję 
dla społeczności lokalnych, ludzi potrzebujących. Chciała-
bym, by w Polsce istniała realna pomoc socjalna, by nasz 
kraj był sprawiedliwszy i światły, by wszyscy mieli równe 
prawa i możliwości w edukacji, pracy, rozwoju kariery; by 
rodzice mieli czas dla swoich dzieci, by rodziny miały czas 
dla siebie. 

Będąc instruktorką harcerską, nauczycielką, prowadząc 
świetlice socjoterapeutyczne, organizując i uczestnicząc 
w zbiórkach pieniędzy na Wielką Orkiestrę Świątecznej 
Pomocy, prowadząc stowarzyszenia Lokalną Organizację 
Turystyczną Ziemi Oleckiej oraz Stowarzyszenie Kultural-
ne Przypisani Północy – zawsze kierowało mną i kieruje 
dobro drugiego człowieka. 

„Jestem z Mazur i wiem, co znaczy bieda i utrata 
pracy. Moją przedsiębiorczość, siłę i doświadczenie 
chcę dać innym ludziom.”

Maria Wanda Dzienisiewicz
Druga na liście, pierwsza w działaniu!

Szanowni Państwo! 
Wielu spośród Państwa zna mnie jako samorządowczy-

nię, działaczkę społeczną, pedagożkę czy też menadżerkę. 
Obecnie jako osoba bezpartyjna, członkini Rady Kongresu 
Kobiet, kandyduję do Sejmu z listy Zjednoczonej Lewicy – 
lista nr 6, miejsce 2.

Nie chcę głosić haseł przeciw komukolwiek, ponie-
waż Ojczyzna to nasz wspólny dom i w Parlamencie zgod-
nie wszyscy powinni tworzyć prawo dla lepszego jutra nas 
wszystkich. Borykamy się w Olecku i całym regionie z wie-
loma problemami. Jestem z Mazur i znam większość z nich. 

Warmia i Mazury to wspaniała kraina, w której żyją dum-
ni i pracowici ludzie, zasługujący na to, by nie zapominano 
o ich potrzebach i oczekiwaniach. Potrzebujemy naszych 
przedstawicieli w Sejmie tak, by walczyli dla nas: o pracę i 
lepsze warunki życia. 

Pochodzę z rodziny rzemieślników: z dziada pradziada to 
cieśle i stolarze. Samodzielność i wytrwałość mam we krwi. 

Mieszkańcy Bakałarzewa do dziś wspominają, jak mój 
dziadek odbudowywał kościół zniszczony w czasie wojny, a 
w Olecku – pierwszą szkołę. Wielu dobrych stolarzy wyszło 
spod jego ręki. Pamiętam, jak mój ojciec cierpliwie przeka-
zywał swoje rzemiosło uczniom Zasadniczej Szkoły Zawo-
dowej w Olecku. 

Jestem związana z samorządem lokalnym od 2006 r. jako 
wicestarosta powiatu oleckiego i radna powiatowa. Obecnie, 
dzięki głosom wyborców, pełnię funkcję radnej miejskiej. 
Staram się, jak najlepiej potrafię, reprezentować potrzeby 
mieszkańców.  

Materiał sfinansowany przez KKW Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni
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OLECKI TERMINARZ
WYSTAWY STAŁE

• Zuzanna Bilbin, The Heidelberg Project / Detroit / USA, 
Galeria Prawdziwej Sztuki im. A. Legusa, ROK „MG”

• Fashion & Beauty wystawa fotografii, Galeria Hol, ROK 
„MG”

• 4 tysiące lat monety chińskiej - wystawa w Oleckim 
Stowarzyszeniu Aktywnych „Zamek”

• Ekspozycja stała - Olecka Izba Historyczna, plac Wolności 22
• Bajeczna zima, wystawa fotografii, Galerii Fotografii 

„Klatka”, ROK MG

KRONIKA PO¯ARNICZA 

Zapraszamy od 600 do 2100, 

niedziela od  800 do 2000

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

NAJTANIEJ W MIEŚCIE

ON .............................4,25 zł
ON Arctic ................. 4,45 zł
Pb 95 ........................4,45 zł
PB 98 ........................4,65 zł
LPG ...........................1,69 zł
Olej opałowy ..............2,50 zł (powyżej 1000 litrów)
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Promocja!!! 
czysty samochód za tankowanie

www.paliwa-kozlowski.pl

AUTOMYJNIA

7 października (środa)
apteka dyżurna Gołdapska 1
8 października (czwartek)
apteka dyżurna plac Wolności 25
16.00 - Scrabble w bibliotece oraz Rummikub, gra rodzinna, 
Biblioteka Publiczna, Kopernika 6
9 października (piątek)
apteka dyżurna Zielona 35
12.00 - spotkanie autorskie z Andrzejem Ziemiańskim, bi-
blioteka miejska, ul. Kopernika 6
15.30 - Pilecki, film, kino Mazur
16.00 - Bajkolandia Andersena, biblioteka miejska, ul. Ko-
pernika
17.00 - Karbala, film, kino Mazur
18.00 - To Qai Pounamu - obrazy znalezione, wernisaż wy-
stawy fotografii Janiny Osewskiej, Galeria K2, Gołdap
10 października (sobota)
apteka dyżurna Składowa 6
Morski Puchar Zarządu Koła Wędkarskiego „Okoń”,Ustka
15.30 - Pilecki, film, kino Mazur
17.00 - Karbala, film, kino Mazur
11 października (niedziela)
apteka dyżurna Kolejowa 15
15.30 - Pilecki, film, kino Mazur
17.00 - Karbala, film, kino Mazur
12 października (poniedziałek)
apteka dyżurna Zielona 37
9.00 - 14.00 - informacja o mediacji, Komenda Powiatowa 
Policji, ul. Zamkowa 1
13 października (wtorek)
apteka dyżurna plac Wolności 7B
9.00 - 14.00 - informacja o mediacji, Komenda Powiatowa 
Policji, ul. Zamkowa 1
12.00 - Bezpieczeństwo Ruchu Drogowego w Powiecie 
Oleckim, sala konferencyjna, ZSLiZ, ul. Gołdapska 29
16.00 - Puzzlowe wtorki w bibliotece, Biblioteka Publicz-
na, Kopernika 6
14 października (środa)
apteka dyżurna 11 Listopada 9
9.00 - 14.00 - informacja o mediacji, Komenda Powiatowa 
Policji, ul. Zamkowa 1
15 października (czwartek)
apteka dyżurna Gołdapska 1
9.00 - 14.00 - informacja o mediacji, Komenda Powiatowa 
Policji, ul. Zamkowa 1
16.00 - Scrabble w bibliotece oraz Rummikub, gra rodzinna, 
Biblioteka Publiczna, Kopernika 6
16 października (piątek)
apteka dyżurna plac Wolności 25
9.00 - 14.00 - informacja o mediacji, Komenda Powiatowa 
Policji, ul. Zamkowa 1
16.00 - Bajkolandia Andersena, biblioteka miejska, ul. Ko-
pernika
XXXVI SZTAMA - Spotkanie ze Sztuką
17 października (sobota)
apteka dyżurna Zielona 35
XXXVI SZTAMA - Spotkanie ze Sztuką
18 października (niedziela)
apteka dyżurna Składowa 6
XXXVI SZTAMA - Spotkanie ze Sztuką
19 października (poniedziałek)
apteka dyżurna Kolejowa 15

na stronie internetowej www.olecko.info (w pliku *.pdf)
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11 września od 19.31 jeden zastęp OSP Mazury usuwał 
gniazdo szerszeni z domu mieszkalnego w Mazurach.

11 września od 21.09 jeden zastęp JRG PSP usuwał plamę 
oleju z jezdni placu Wolności.

11 września od 22.53 jeden zastęp JRG PSP dogaszał po-
żar hałdy kory w Jaśkach.

12 września od 17.20 jeden zastęp OSP Kowale Oleckie 
usuwał gniazdo szerszeni z domu mieszkalnego w Rogówku.

12 września od 21.42 jeden zastęp JRG PSP gasił pożar 
skutera przy ulicy Zyndrama.

14 września od 7.56 jeden zastęp JRG PSP usuwał drzewo 
powalone na drodze w Giżach.

14 września od 14.48 jeden zastęp JRG PSP gasił przy uli-
cy Gołdapskiej pożar suchej trawy.

15 września od 9.25 jeden zastęp JRG PSP usuwał gniazdo 
szerszeni z domu mieszkalnego w Kukowie.

16 września od 15.57 dwa zastępy JRG PSP gasiły pożar 
pralni w hotelu Colloseum.

16 września o 17.40 jeden zastęp OSOP Kowale Oleckie 
wyjechał do Gościradów, gdzie zgłoszono, że łoś tonie w ba-
gnie. Zwierzę wydostało się o własnych siłach.

17 września od 19.03 jeden zastęp OSP Kowale Oleckie 
usuwał gniazdo szerszeni z domu mieszkalnego w Szeszkach.

17 września od 19.11 jeden zastęp OSP Sokółki usuwał w 
Sokółkach gniazdo szerszeni z dziupli drzewa.

18 września od 8.31 trzy zastępy JRG PSP gasiły przy uli-
cy Targowej pożar szopy drewnianej.

18 września od 19.03 jeden zastęp JRG PSP usuwał gniaz-
do szerszeni z budynku gospodarczego w Dybowie.

18 września od 11.04 trzy zastępy JRG PSP zabezpieczał 
miejsce i usuwały na skrzyżowaniu obwodnicy z drogą do Gi-
życka skutki kolizji drogowej. Zderzenie dwóch mercedesów: 
pasażerskiego i dostawczego.

18 września od 15.26 jeden zastęp OSP Świętajno usuwał 
gniazdo szerszeni z domu mieszkalnego w Świętajnie.

19 września od 14.37 jeden zastęp JRG PSP zabezpieczał 
miejsce i usuwał na skrzyżowaniu obwodnicy z drogą do Gi-
życka skutki kolizji drogowej. Zderzenie samochodów bmw 
i audi.

Informacji udzielił aspirant Andrzej Zajkowski

22 września od 10.18 dwa zastępy JRG PSP gasiły na 
osiedlu Siejnik pożar mieszkania.

22 września od 17.44 jeden zastęp OSP Kowale Oleckie 
usuwał w Stożnem gniazdo szerszeni z domu mieszkalnego. 

22 września od 18.40 jeden zastęp OSP Świętajno usuwał 
w Gryzach gniazdo szerszeni z domu mieszkalnego.

Informacji udzieliła ogniomistrz Katarzyna Jeglińska
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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:
• Aneta Borawska

• Andrzej Jeziorski
• Kamil Serdel
• Robert Sokoń

• Marcin Zachwacki
• Marianna Ziobro (Pisz)

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

Upominki będą wysyłane pocztą.
Do rozlosowania: Bilety do kina gry komputerowe, filmy na 

dvd, książki, długopisy, akcesoria szkolne, magnesy, kalen-
darze, pocztówki, gry logiczne, modele do sklejania, itp.

Redakcja 
„Tygodnika Oleckiego”, ul. Zielona 37

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

kontakt telefoniczny: 601-152-454
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Uwaga: co tydzień do rozlosowania jeden karnet do oleckiego kina. 
Warunki udziału w losowaniu na dole strony 4

Firma Delphia Yachts Kot Sp.J. Oddział w Olecku 
zatrudni pracowników na stanowisku:
1 LAKIERNIK / MALARZ (aplikacja żelkotu na dziale 
łodzi motorowych)  ; wymagania : staż na danym 
stanowisku co najmniej 1 rok. Umowa na czas 
określony, godziny pracy od 18.00 do 02.00, wy-
nagrodzenie 3500, 00 zł netto/mc.
2. OPERATOR SUWNICY; wymagania: uprawnienia 
na operatora suwnicy. Umowa na czas określony, 
wynagrodzenie 2000 ,00 zł netto / mc.
Kontakt: dział kadr 087 520 74 34
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3Miejsko - Powiatowa Biblioteka Publiczna w Olecku ogła-

sza, iż wznawia cykl spotkań pt. 

„Poeci są wśród nas” 
Osoby chętne, które lubią pisać wiersze i chcą przedsta-

wić je szerszej publiczności, prosimy o kontakt. Czekamy na 
Państwa!!

Miejsko - Powiatowa Biblioteka Publiczna w Olecku
ul. Kopernika 6
tel. 87 731 40 04
biblioteka@przystanek.pl

Bezpłatne badania
27 września w szpitalu w Poradni Ginekologiczno–Po-

łożniczej zorganizowano „Białą Niedziele – badania cyto-
logiczne”. Organizatorem akcji było Starostwo Powiatowe i 
Olmedica w Olecku Sp. z o.o. 

Badanie cytologiczne wykonano 34 kobietom w wieku 
25-59 lat. Każda pacjentka otrzymała materiały informa-
cyjno – promocyjne oraz zestawy kosmetyków. Sponsorem 
kosmetyków była Firma ZIAJA. Dowóz kobiet na badania 
z Gminy Świętajno opłacił SP ZOZ MSW z Warmińsko – 
Mazurskim Centrum Onkologii w Olsztynie.

Serdecznie dziękujemy Sponsorom: 

Halina Kasicka
www.powiat.olecko.pl 

Rosochackie
8 września zakończono budowę linii oświetleniowej 

w Ropsochackich. Linia o długości 200 metrów i licząca 
dwie lampy kosztowała 11 tysięcy złotych, które wydano z 
funduszu sołeckiego. Inwestycje zrealizowała olecka firma 
Leszka Miłowickiego. UM
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Niedziela... i nagle, ni stąd, ni 
zowąd... poniedziałek. Nawet le-
genda popu „Abba” miała na ten 
temat utwór muzyczny p.t. „Sun-
day, monday”. Jak właściwie po-
winien zaczynać się tydzień? Od 
jakiego dnia tygodnia? Chyba 
tak, żeby był miło?

Zadałem takie pytanie kilku 
osobom. Okazuje się, że wokół, 

większość z nas, to tradycjonaliści. Czyli tydzień po-
winien zaczynać się od poniedziałku. Dalej jest jed-
nak bardziej skomplikowana sprawa. Są nawet tacy, 
co twierdzą, że od razu powinna być sobota. W osta-
teczności piątkowe późne popołudnie. Bardzo intere-
sująca propozycja. 

W każdym bądź razie w tej chwili, kiedy „Tygo-
dnik” znalazł się w sprzedaży jest środa. Od ponie-
działku minęło już dwa dni... i niech tak zostanie. 
Teraz przypomniała mi się jeszcze jedna propozycja. 
Dawno, dawno temu w jednym z felietonów wydawa-
nej przez olecki dom kultury „Gazecie Oleckiej” Ma-
rek Pacyński proponował ówczesnemu burmistrzowi 
Andrzejowi Kisielowi aby wprowadził 25-godzinną 
dobę. Argumentował to tym, że wtedy będzie można 
więcej w ciągu dnia zrobić, a i on wszędzie wtedy 
zdąży. Propozycja przeszła niezauważona przez wła-
dze. A szkoda?

Z tym czasem dzieją się dziwne rzeczy. Szcze-
gólnie z jego upływem. Dla jednych ciągnie się jak 
flaki z olejem. Szczególnie dla młodych. Jak ja cze-
kałem, żeby wreszcie mieć te osiemnaście lat? Potem, 
nie wiedzieć kiedy, jak z tym poniedziałkiem, nagle 
sześćdziesiątka! Wyobrażacie sobie Państwo? Pa-
trzysz w lustro i dziwisz się, że ludzie tyle żyją. I do 

tego jeszcze widzą, myślą i mają zdanie?
Dziwne?
Tak! Świat potrafi zadziwić. Wszystko, co dzieje 

się wokół pochodzi od prostego równania E=mc2, 
a jego prawdziwość i wszechobecność została po-
świadczona Nagrodą Nobla. Co prawda, i być może, 
istnieją światy równoległe, w których mogą obowią-
zywać inne prawa fizyki, ale na razie, to właśnie tyl-
ko hipotezy. I całe szczęście, bo mogłyby się dziać 
rzeczy straszne, gdyby było inaczej.

Chociażby tak jak w cyklu „Świat Dysku”, se-
rii powieści napisanej przez Terry’ego Pratchett’a. 
Gdzieś w zapomnianych trzewiach Kosmosu pły-
nie ogromny żółw. Na nim stoją cztery słonie, a na 
ich karkach spoczywa płaski w sensie kosmicznym 
świat. Płaski w sensie kosmicznym znaczy, że są na 
nim góry, morza i oceany. Są podwodne wyspy, a 
ocean spływa na krawędzi poza dysk i spada wielką 
kaskadą w dół.

Przypadkowi kosmonauci, który ten świat odkry-
li patrząc przez iluminator statku kosmicznego zada-
ją pytanie: „Komu chciało się zadać tyle trudu żeby 
urządzić taki absurd?”

Takie światy też mogą istnieć, ale żeby je stwo-
rzyć na razie technologii brak.  

Przyznam się Państwu, że Pratchett jest moim 
ulubionym pisarzem. Jego powieści są mieszaniną 
wątków fantazy, s-f, moralitetów, pamfletów, hagio-
grafii, skeczy i horrorów. Może jeszcze jakieś tam 
kierunki tematyczne zawarł. Przede wszystkim jego 
książki to traktaty o tolerancji i o wielkim dobru ja-
kie z takiej postawy wynika. 

Te książki, których wydanie wznowiła Prószyń-
ski i S-ka są na ten czas. Na nasze zmartwienia i 
nasze lęki. 

Centrum tego dysku, który posiada również kilka 
kontynentów stanowi miasto państwo, wielkie po-
tężne i nie mające murów obronnych. Wszystkich 
potencjalnych zdobywców, wszystkie armie wita z 
otwartymi ramionami, wchodzą w jego ulice i roz-
pływają się w tłumie. Zostają przyjęci i stają się jego 
obywatelami.  

Ten świat i taki świat jest nam teraz potrzebny. 
Taka jego wizja. To źli politycy budują granice i 
każą się nam zamykać na inność. Przecież i u nas 
może zapaść się ziemia, rzeki mogą wyschnąć i na-
wet ropy nie mamy, żeby ją sprzedać. Kto nas wtedy 
przyjmie? Dokąd będą uciekać nasze wnuki?

Przecież jeszcze nie tak dawno myśleliśmy, że 
żyjemy w bezpiecznej Europie?

A teraz?
Bogusław Marek Borawski
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mieszkanie 75 m.kw., 3 pokoje, centrum, 
Suwałki, tanio, tel. 600-953-143 K13010a

Punkt edukacyjny EduCare
Ul. Wojska Polskiego 5, Olecko

- Korepetycje: matematyka, język polski i inne 
przedmioty – wszystkie poziomy

- Przygotowanie do sprawdzianów i egzaminów ze-
wnętrznych: sprawdzian klasy szóstej, egzaminy gimna-
zjalne, matura

- Zajęcia korekcyjno – kompensacyjne dla uczniów z 
dysleksją, dysortografią, dysgrafią

- Zajęcia rewalidacyjne, logopedyczne i terapeutycz-
ne

- Pomoc w odrabianiu lekcji, korekta prac
- „Szkoła po lekcjach” – zajęcia przedmiotowe w 

grupach lub indywidualne utrwalające bieżący materiał
- Możliwość dojazdu do uczniów w dogodnych ter-

minach

ZAPISY NA KURS PRZYGOTOWUJĄCY 
DO MATURY – OGRANICZONA ILOŚĆ MIEJSC

Gwarantujemy fachową opiekę wykwalifikowanej ka-
dry. Zajęcia w przyjaznej atmosferze. Dostępne ceny. 

Tel: 691 201 120
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Sedranki
W tym roku, po wielu latach, była niezwykła mobilizacja 

mieszkańców Sedranek do udziału w Dożynkach Gminnych. 
Sołectwo przygotowało tradycyjne dary na Mszę Świętą, 
wieniec dożynkowy, stoisko z potrawami regionalnymi, a ze-
spół ludowy ,,Sedranianki” wystąpił w części artystycznej. 
Dary to: miód z pasieki własnej Z. J. Wasilewskich, kwia-
ty z ogrodu M. Domel i E. Tomczyk, chleb dożynkowy B. 
Imierska.

Wieniec dożynkowy, który zajął II miejsce, wykonały ko-
biety z zespołu ,,Sedranianki”, kłosy zebrała M. Sak, owoce i 
gałązki leśne dostarczył S. Sienkiewicz. Wieniec w procesji i 
korowodzie dożynkowym nieśli: J. Iimierski, D. Szypulski, 
F. Grodzicki i S. Sienkiewicz.

Stoisko sołeckie udekorowała rodzina Saków, Lacho-
wiczów oraz Romotowskich. Stoisko oferowało potrawy 
tradycyjne: osiem babek ziemniaczanych, bigos wiejski z 
kiełbasą, paszteciki, rogaliki, smalec ze skwarkami, wędliny-

,chleb wiejski, ogórki kiszone oraz ciasta: sernik, migdało-
wiec, rafaello, dwa przekładańce, trzy bit , w-zetka. 

Wszystkie potrawy szybko znikały ze stoiska, bo były 
smaczne, zdrowe, aromatyczne i wyglądały apetycznie. 
Stoisko cieszyło się zainteresowaniem samych mieszkań-
ców wsi. W pewnej chwili stało ich przy stoisku około trzy-
dziestki.

Sołtys wsi Sedranki i Rada Sołecka pragnie podzięko-
wać wszystkim darczyńcom, ofiarodawcom, wszystkim, 
którzy zaangażowali się, poświęcili swój wolny czas, 
środki i mieli dobre chęci to: I. Zaniewska, Sadkowscy, 
Prawda, Lachowiczowie, Dadura, Szypulscy, Dominowie, 
Grodziccy, Rowińscy, Sienkiewiczowie, Gałgowscy, Gaj-
gowie, Górscy, W. Sak, Sojko, Iwanowscy, Syperowicz, 
A. Łomeć, H. Krejpcio. Efekty były widoczne, ponieważ 
stoisko sołeckie otrzymało wyróżnienie.

Dziękujemy również sponsorom. 
Sa

Zdjęcia: Dorota Klewicka 

Podróż niejedno ma imię
Ukazała się nowa powieść Teresy Lipiskiej p.t. „Podróż 
niejedno ma imię”. redakcję tekstu przeprowadziła Teresa 
Rakus. Wydrukowała Drukarnia Helios w Suwałkach.

Susza na terenie gminy
Komisja powołana przez wojewodę pod koniec lipca 

dokonała szacowania strat w uprawach zbóż jarych na po-
wierzchni 210,79 ha. 

Skutki suszy pogłębiły się jednak od tego momentu. Roz-
poczęło się również zbieranie wniosków o ustalenie strat w 
uprawach ziemniaków, roślin strączkowych, krzewów owo-
cowych, kukurydzy na kiszonkę i trwałych użytkach zielo-
nych. Do 7 września wpłynęło 101 wniosków, a 20 września 

komisja zakończyła szacowanie strat. 
Rolnicy, którzy odebrali protokóły z Powiatowego Ze-

społu Doradztwa Rolniczego do 30 września mieli czas 
złożyć wnioski w biurze powiatowym ARiMR. UM
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Papierosy bez akcyzy
Oleccy policjanci, w jednym z mieszkań na terenie Olec-

ka zabezpieczyli blisko 500 paczek papierosów bez polskich 
znaków akcyzy. Kobiecie, która nabyła wyroby tytoniowe 
zza wschodniej granicy grozi kara grzywny.

Policjanci zwalczający przestępczość gospodarczą z 
oleckiej komendy wspólnie z funkcjonariuszami Urzędu 
Celnego w Olsztynie uzyskali informację, iż jedna z miesz-
kanek Olecka może posiadać wyroby tytoniowe bez pol-
skich znaków akcyzy. 

30 września podczas przeszukania mieszkania 66-latki 
funkcjonariusze zabezpieczyli łącznie 464 paczki papiero-
sów, które trafiły do depozytu Urzędu Celnego. Towar po-
chodził zza wschodniej granicy, a straty Skarby Państwa 
szacowane są na ponad 7,5 tysiąca złotych. 

Kobieta, która posiadała wyroby tytoniowe odpowie te-
raz za wykroczenie skarbowe. Grozi jej kara grzywny. 

rubrykę redaguje rzeczniczka prasowa KPP 
młodsza aspirantka Justyna SznelBEZPIECZEŃSTWO

„ Masz prawo do mediacji”
Uprzejmie informujemy, że w dniu 15 października 

2015 r. będzie obchodzony Międzynarodowy Dzień Me-
diacji oraz Tydzień Mediacji, który potrwa w dniach 12-17 
października.  

Oba projekty będą przebłagały pod hasłem „Masz pra-
wo do mediacji.”

W ramach prowadzonej akcji w sądach, prokuraturach, 
siedzibach organizacji pozarządowych, w jednostkach Po-
licji dyżurować będą mediatorzy, który wszystkim zainte-
resowanym udzielać będą bezpłatnych porad oraz niezbęd-
nych informacji o mediacji. 

W Komendzie Powiatowej Policji w Olecku ul. Zamko-
wa 1, od 12 do 16 października w godzinach 09.00 - 14.00 
w pokoju nr 11 i 15 osoby zainteresowane będą mogły 
otrzymać  informację o mediatorach i Ośrodkach Media-
cyjnych. W podanym terminie do dyspozycji będą funkcjo-
nariusze Policji z pionu dochodzeniowo-śledczego i pre-
wencji, którzy udzielą niezbędnych informacji o mediacji. 

W Międzynarodowym Tygodniu Mediacji we wspólne 
działania na rzecz promocji mediacji włączyła się Proku-
ratura Rejonowa w Olecku oraz Sąd Rejonowy w Olecku.  

W dniu 15 października 2015 r. o godz. 12:00 odbędzie 
się spotkanie z udziałem mediatorów. Celem spotkania jest 
upowszechnienie stosowania mediacji w rozwiązywaniu 
konfliktów wywołujących postępowania karne.

Zaś w Sadzie Rejonowy w Olecku będzie można sko-
rzystać z materiałów promujących mediację dostarczonych 
przez Ministerstwo Sprawiedliwości. Materiały te będą 
dostępne w Biurze Obsługi Interesantów oraz w Zespole 
Kuratorskiej Służby Sądowej. 

Jechał pijany 
i nie miał prawa jazdy

1 października około godziny 20.30 policjanci ruchu dro-
gowego zatrzymali do kontroli drogowej kierującego osobo-
wym audi. 

Badanie alkomatem wykazało w organizmie Krzysztofa 
J. ponad promil alkoholu. Ponadto po sprawdzeniu policyj-
nych baz danych okazało się, że 26-latek nie posiada upraw-
nień do kierowania pojazdami. 

Teraz Krzysztof J. odpowie za prowadzenie pojazdu 
w stanie nietrzeźwości oraz za prowadzenie pojazdu bez 
uprawnień. 

Dwie osoby zostały poszkodowane w wypadku drogowym, do którego 
doszło w miejscowości Golubki  na trasie Olecko-Gołdap. Do zdarzenia 
doszło 6 października około 11.30. W wyniku zderzenia dwóch pojazdów, 
dwie osoby z samochodu marki Opel, który znajdował się 
w przydrożnym rowie musiały zostać zabrane do szpita-
la. W trakcie prowadzonej akcji, strażacy oprócz standar-
dowych działań, zabezpieczali miejsce lądowania i startu 
śmigłowca Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.

Autor zdjęć: kpt. Łukasz Grzymkowski
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Na styku lata i 
jesieni

Wszystko się kończy, co się za-
czyna. Wakacje szybko przeszły jak 
promienie przez szyby. I się nie bru-
dzą. Promienie, promienie … Wacław 
Klejmont świetnie opisał taki stan 
pożegnania: Gdy żołądź większa w 

dąbrowie, a kieszenie spustoszone, wszystko co ledwie żywe z 
nadmiaru letnich uciech, szykuje się do odlotu. Odlotowe Mazu-
ry mają odcień ponury i tych tylko nie straszą, którzy są z grubą 
kasą. Tubylcy zacierają ręce, choć jeszcze mróz nie ściska. A jak 
ściśnie, to wymyślą bojery lub inne bajery, które w podmuchach 
zimy migiem przywieją tych, których kieszenie przedjesienne 
przeciągi wypłoszyły. (…), Olecko, 3.09.2008 Obok przyklejo-
nego znaczka, srebrnym tuszem skreślił: Spłukani odlatują …/
Co tu mówić wiele,/ gdy skwar szkwał i szał lata/ przetrzebił 
portfele. (JESIENNA GOŁOTA).

Koniec wakacji i laby, czas wracać do siebie. Przepraszam, 
że o tym przypominam, ale jak tu milczeć, gdy coś od lata musi 
odlecieć? 

Wacław strawestował lapidarnie: „Żegnaj smutku! Witaj ży-
cia szkoło!” (Wacław Klejmont, Przesuwalnik warmińsko-ma-
zurski /limeryki pierwsze/, Wydawca „Z bliska”, Gołdap 2009). 
Bose lato spada z hamaka. Wiatr gwiżdże od strony lasów, łąk, 
sadów, rzek, jezior, szczerych pól. Nie straszę, ale przypomi-
nam, że rozpala się tren jesieni. Że znowu trzeba będzie wygrać 
pieśń ożyciu, na strunach z babiego lata. O!

Rzecz świńska, czyli kłoć świnie
W pierwszych słowach uprzedzam, że tekst będzie świński 

i mogą sobie darować czytanie weganie («człowiek niejadający 
mięsa, ryb ani żadnych produktów pochodzenia zwierzęcego»), 
wegetarianie («człowiek niejadający mięsa, ryb i żadnych lub 
tylko niektórych produktów pochodzenia zwierzęcego; jarosz» 
). W gwarze suwalskiej jednym słowem taką jatę nazwano za-
kłoć (zakłoł), czyli  zabić świnię. 

Kiedy w lipcu 1989 roku odwiedziłem z synem Pawłem Pio-
trem Wacława, byłem świadkiem takiego zdarzenia. Siedzimy w 
pokoju przy ulicy Wiejskiej, w Olecku. Przy otwartych oknach 
i balkonie, zaglądają do nas roztargnione brzozy. I nagle, „Przez 
tęczujący witraż brzóz / ich srebrnowłosą nieruchomość”, sły-
szę świński kwik, gdzie podwórko pobliskiego Państwowego 
Gospodarstwa Rolnego. Wacek mnie uspakaja, że zaczyna się 
świniobicie. Świni robią śmiertelną krzywdę, czyli zarzynają. 
Trochę mnie to bierze, bo dla mnie to znak, że ci, co szlachtują, 
nie wykazują się sztuką masarską. Jak mój ojciec, który jednym 
uderzeniem obucha uśmierzał, a potem zanurzał nóż po rękojeść 
i ciekła jucha do miednicy. Bez kwiku! Po co miał ktoś słyszeć.  
Ucichł kwik i nastał gwar, z czasem doszły śpiewy i krzyki. 
Oddawano się świniożerstwu. Jak znam życie z PGR, świeży-
na była zagrychą pod jakieś podłe wino marki mózgotrzep. W 
gwarze suwalskiej świezyna, to świeże mięso, także podarunek 
dla krewnych z tej samej wsi. O tym drugim znaczeniu słowa 
jeszcze wtedy nie wiedziałem.  

Bełkot wchodził przez otwarte okna, omijając sieci firanek. 
W gwarze suwalskiej takie wydarzenie określa się zakłoć świnie 
(zaszlachtować świnię). Potem uczestnicy świniobicia mawiają 
- «my kłoli wcoraj świnie». 

Ćmy nad jarzeniówkami szalały. Pochylaliśmy się nad książ-
kami, jak bibliofile z wiersza Józefa Czechowicza. Nawaleni 
(czytaj: urżnięci) bełkotali na pegeerowskim podwórku. Czuło 
się zew ludowej przyśpiewki: Gorzalino moja,/ ty mój dobry 
trunku./ Jak ja ciebie sie napije,/pozbende frasunku,/ nabędę 
rozkosy./ Jak ja ciebie sie napijł,/ pale papierosy. Oczywiście, że 
jestem daleki od potępiania biesiad o charakterze regionalnym. 
Tej nocy wymieszała się pastewna proza z poezją, gdzie księżyc 
z gwiazdami. Letnie oleckie wspomnienie z ulicy Wiejskiej. 

Wiem, że nieraz Wacławowi dorośli ci, którzy poza korytem 
nic nie widzieli, robili świństwa. Nie wiem, czy uczniowie robili 
świńskie kawały. 

Nie wiedziałem o tym, że Wacław z czułością przechowy-
wał w domu starą walizkę, którą obtarł niejeden peron i półka 

w wagonie. O niej napisał liryk pt. Walizka (Tygodnik Olecki 
2012, nr 6). Ktoś sobie pomyśli: tekturowe pudło, w którym 
puściły zamki, tylko pasek jeszcze jako tako się trzyma, tj. 
„zaciska się CORAZ BARDZIEJ /na gardle mojej walizki”. 
Ten pasek jest jak ten mickiewiczowski  „ostatni”. Na tym 
świńskim pasku Wacek wyostrzył przygarść słów, które nie 
kaleczą. Mając na uwadze, że tępym narzędziem najłatwiej się 
skaleczyć, ostrzem pióra pisał: „Wierny nieustępliwy przyja-
ciel / Rzemień ze Świńskiej Skóry / Ostatnie Świństwo / moje-
go życia”. A swoją drogą, świnia bywa, podobno, wierniejsza 
niż pies. Bez wzajemności, niestety. Ponieważ jestem ze wsi 
Kopana pod Tarczynem, gdzie zabijanie świń było czymś nor-
malnym, doskonale znam powiedzenie rzeźników: Masażysta 
wykorzysta każdą część świni, oprócz odgłosu.

Ssanie palca
Ileż to razy słyszeliśmy w dzieciństwie, żebyśmy wyjęli 

paluszek z buzi. Pomagali nam opiekunowie wyjąć. Nieraz 
mówili: taki duży, a ssie paluszek! Dziewczynkom to ucho-
dziło, chłopcom nigdy. Próbowano też użyć perswazji – taki 
duży jesteś, a trzymasz w ustach paluszek? Tak było i jest w 
Polsce. I pomyśleć, że kilkaset kilometrów dalej. W Irlandii 
na takie coś patrzy się nieco inaczej. W mitologii irlandzkiej 
jest postać zwana Finn albo Fion. Wielki mityczny heros zło-
wił kiedyś Łososia Wiedzy, a ponieważ miał skaleczony pa-
lec, więc wiedza poszła zamiast do głowy do kciuka. Kiedy 
ssał palec, to miał prorocze wizje. Po prostu, wkładał kciuk 
do buzi i ssał. Oczywiście, że ta postać ssąca kciuk jest boha-
terem narodowym w Irlandii. Być może to jest powodem, że 
Polacy tak chętnie tam wyjeżdżają. Być może się mylę. Tak 
więc, proszę nie korygować maluszków, które lubią ssać pa-
luszek.  Upominam się o prawo dzieci do ssania kciuka. Jako 
dziadek 3 wnuków, wśród nich jest Maja, wcześniaczek, która 
czasami ssie swój maleńki paluszek. Wielki jak Calineczka.

Ze szkolną wymówką
9 września 2015 roku, wtorek, odwiedzili nas wnuki: Zu-

zia, klasa III a i Staś Feliks, uczeń klasy I c. Z Powiśla. Wnu-
czek opowiada, że pani go skrzyczała na przerwie, bo była 
przekonana, że lelacy sie, jak mówili drzewiej na Suwalsz-
czyźnie. Czyli: gapi bezmyślnie. Albo też: postawiół na mnie 
ocy (wpatrywał natarczywie). Dobrze, że nie posunęła się za 
daleko i nie powiedziała gwarą suwalską: co ślepi (gały) wy-
walas (czemu tak patrzysz na mnie). Staś Feliks, to nie lelacy-
sko (czytaj; fajtłapa), o czym może świadczyć rozmowa, jaką 
przeprowadziłem z nim przy stole. W pokoju. Cytuję, żeby to 
– wedle gwary suwalskiej – nie łopło (nie przepadło). Mówiąc 
wprost – śrejbnąłem (zapisałem).

- Dlaczego pani tak nerwowo zareagowała? – pytam.
- Bo powiedziała, że za dużo na nią patrzę. – odpowiedział 

6-letni Staś.
- A dlaczego tak długo patrzyłeś?
- Bo się  zastanawiałem, dlaczego ona jest taka brzydka. 

Poszukiwana „Gęsiarka” 
z Kancelarii Prezydenta RP

To nie żadna dziennikarska kaczka. Nie tak dawno pi-
sałem w Tygodniku Oleckim 2015, nr 35, że w sierpniu 
br. ktoś świsnął po przemówieniu pana prezydenta Andrze-
ja Dudy mikrofony. We wrześni opinia publiczna została 
poinformowana, że z pokoju asystentów szefa Kancelarii 
Prezydenta RP zginął obraz „Gęsiarka” Romana Kocha-
nowskiego. Ponieważ już niektóre ptaki pomachały nam 
skrzydłami i odleciały w kluczach do ciepłych krajów, 
więc sprawa zaczyna się komplikować. Jeżeli ktoś natra-
fi na gęsiarkę, ale nie w naturze, tylko na płótnie, niech 
poinformuje odpowiednie służby, które się nie wyrabiają, 
a może są w jesiennej depresji. Apeluję z patriotycznego 
obowiązku: A niechaj narodowie wżdy postronni znają. / 
Iż Polacy nie gęsi, iż swój język znają. (Mikołaj Rej). Ję-
zyk językiem, ale zasunąć obraz, to jest kolejny gwóźdź do 
tego, co nas jeszcze czeka. Obyśmy tylko nie zeszli na psy. 
A niech to gęś nagłowicka kopnie! 

Czesław Mirosław Szczepaniak
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„Ostatnia barykada” - taki tytuł nosi grupa fotografii, który Ewa Kozłowska przedstawi 
na tegorocznym „Salonie jesiennym” w Paryżu

We wrześniu w Regionalnym Ośrodku Kultury odbyło się 
spotkanie pn. „Podaruj sobie zdrowe życie” z zakresu eduka-
cji zdrowotnej, tj. profilaktyki raka szyjki macicy. Uczestni-
ków spotkania powitał Marian Świerszcz - Starosta Olecki. 

Uczestniczyli w nim uczniowie pierwszych klas ponad-
gimnazjalnych oraz nauczyciele. 

Celem podjętej edukacji było podniesienie świadomości 
zdrowotnej młodzieży na temat wirusa HPV, czynników ry-
zyka chorób nowotworowych kobiet oraz sposobów ich re-
dukcji. 

Część główną spotkania poprowadziła Fundacja „Kwiat 
Kobiecości”. Ida Karpińska – opowiadała o swoich przeży-
ciach związanych z chorobą nowotworową. Mówiła, że rak 
szyjki macicy może rozwijać się w ciele kobiety bez wystę-
powania objawów, tak jak było właśnie w jej przypadku. Nie 
musi być chorobą śmiertelną, ponieważ wykryty we wczesnym 

Spotkanie edukacyjne „Podaruj sobie zdrowe życie”
stadium jest 
u l ecza lny. 
Badaniem, 
które może 
go wykryć 
jest cytolo-
gia.    

P a u l i -
na Ołdak 
– położna 
przekazała 
informacje 
na temat 
p r z y c z y n , 
statystyk za-
chorowalno-
ści w Polsce 
i na świecie na raka szyjki macicy oraz przekonywała 

do regularnych badań ginekologicznych.
Tradycyjnie, jak co roku spotkanie zakończono losowa-

niem nagród.

Serdecznie dziękujemy Sponsorom i Partnerom za 
wsparcie finansowe, rzeczowe, organizacyjne oraz meryto-
ryczne przy organizacji wyżej wymienionego spotkania. 

Halina Kasicka
www.powiat.olecko.pl 
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Podpis elektroniczny, certyfikat kwalifikowany, PUE ZUS
AUTORYZOWANY PARTNER UNIZETO TECHNOLO-
GIES S.A.

PUNKT POTWIERDZANIA TOŻSAMOŚCI
Skrzynka podawcza, e-faktura, certyfikaty niekwalifikowa-
ne, ssl, zabezpieczenia serwerów, system unilock. Opro-
gramowanie, sprzęt, integracja z Płatnikiem, wdrożenia, 
wszystko w siedzibie klienta.
MTL Creation, tel. 600 936 589, www.mtl.olecko.pl

WYDAJEMY CERTYFIKAT W JEDEN DZIEŃ ROBOCZY
PUNKT INFORMACJI KRS - WYPISY AKTUALNE I PEŁNE
NOWOŚĆ: Obsługa Platformy Usług Elektronicznych 
(PUE) ZUS. Profil, podpis elektroniczny, wsparcie, inte-
gracja firmy z profilem osobistym. Zapraszamy instytucje 
i osoby fizyczne.

W niedzielę 27 września sympatycy rowerów wyruszyli 
na wycieczkę. Zorganizowała ją Danuta i Zygmunt Cieślu-
kowscy w ramach działalności Lokalnej Organizacji Tury-
stycznej Ziemi Oleckiej. Trasa biegła ścieżką rowerową do 
stoczni Delphia, a później fragmentem drogi do Wieliczek. 
Po kilkuset metrach rowerzyści skręcili w kierunku Imionek 
i dalsza wycieczka biegła prawie nieprzerwanie drogami 
szrutowymi wśród pól i lasów. Pogoda dopisała. Nieliczne 
chmurki rzadko zasłaniały słońce. 

Dalej wycieczka skręciła w kierunku Dąbrowskich, prze-
jechała niebezpieczny odcinek asfaltówki w kierunku Baka-
łarzewa i znów polnymi drogami dojechała do Białej Olec-
kiej. Tutaj czekał na rowerzystów obiad przygotowany przez 
restaurację „Astra”. Przepyszne kołduny z surówką z kapusty 
oraz do wyboru kawa lub herbata. Właścicielka gospodar-
stwa, wzdłuż płotu którego rozsiedli się do obiadu rowerzy-
ści poczęstowała wszystkich bardzo smacznymi gruszkami 
ulęgałkami.

Po obiadku jeszcze wspólne zdjęcie i już prosto Wiewiór-
czą Ścieżką do domu. Przy skoczni zostały sprawdzone licz-
niki. I tutaj powstała pewna rozbieżność. Jeden pokazywał 
28, a drugi 32 kilometry. Tak więc można napisać, że prze-

ciętnie przejechaliśmy 30 kilometrów, z przystankami, po-
dziwianiem krajobrazów, zbieraniem grzybów. Były nawet 
spotkania ze znajomymi. Bardzo piękna wycieczka.

BM
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Spotkanie 
z Pawłem 
Kopiczko

30 września w bibliotece Gim-
nazjum nr 2 im. Mikołaja Kopernika 
odbyło się spotkanie z Pawłem Ko-
piczko – uczestnikiem V i VII edycji 
progamu ,,Must Be The Music - Tyl-
ko Muzyka”, absolwentem naszej 
szkoły. 

Ukończył studia licencjackie 
Uniwersytetu M. Kopernika w Toru-
niu na wydziale: Politologia i Studia 
Międzynarodowe, specjalność- mar-
keting polityczny i komunikacja 
medialna. Obecnie jest studentem 
Uniwersytetu Wrocławskiego na 
wydziale: Filologia. Dziennikarstwo 
i Komunikacja Społeczna, specjal-
ność - dziennikarstwo radiowo–tele-
wizyjne. 

Uczestnicy spotkania zebrali się 
w bibliotece szkolnej. Gość wieczo-
ru został przywitany przez Jana Na-
jechalskiego, wicedyrektora szkoły.

Paweł Kopiczko opowiedział o 
początkach drogi, którą wciąż dąży.

Jego piękna dykcja została za-
uważona i przynosiła mu sukcesy 
już w gimnazjum. Brał udział w wie-
lu konkursach recytatorskich. Często 
jako łącznik reprezentował szkołę 

podczas wykładów o poetach „Tej Ziemi”- czytając i recytując ich utwory. Mile wspo-
mina naukę w gimnazjum.

Duży wpływ na jego rozwój miała olecka szkoła muzyczna, do której zaczął 
uczęszczać mając czternaście lat. Jego sukcesy muzyczne to: II miejsce w Finale XV 
Przeglądu Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej „Gratka dla Nastolatka” w Olecku, w 
2011 roku, wyróżnienie w II Przeglądzie Młodych Talentów w Piszu w 2011 roku.

W VII edycji programu ,,Must Be The Music - Tylko Muzyka” zdobył nagrodę 
specjalną w postaci czeku na 25 tysięcy złotych. Wystąpił również w programie „Mam 
Talent”. 

Na prośbę uczestników zaśpiewał piosenki: ,,Get Lucky” zespołu Daft Punk i ,,Dni 
których nie znamy” Marka Grechuty.

Było nam niezmiernie miło spotkać się z naszym starszym kolegą. Posłuchać z 
jaką pasją opowiadał o tym co robi teraz i jak rozwija swój talent.

Spotkanie zorganizowała Dorota Włodarska, która zadeklarowała częstsze spo-
tkania z absolwentami.

Olaf Rafał Sujata

Szkolenie rodziców i opiekunów
12-13 września w Starostwie Powiatowym zorganizowa-

no 2 szkolenia dla rodziców i opiekunów osób autystycznych. 
Przeprowadzono je w ramach Programu Pomocy Osobom 
Autystycznym z Terenów Wiejskich oraz Ich Rodzinom pn. 
„Zrozumieć Autyzm”, finansowanego z Europejskiego Fun-
duszu Rozwoju Wsi Polskiej.

Celem było m. in.: zapoznanie z programami rozwijania 
samodzielności, ukazanie systemów motywacji i wybór celów 
terapii oraz umiejętności, których warto uczyć dziecko.

Prelegenci mówili, że u osób z zaburzeniami rozwoju ze 
spektrum autyzmu często występują różnego rodzaju zacho-
wania problemowe, będące wynikiem specyficznych trudno-
ści oraz  potrzeb u nich występujących. 

Szkolenia składały się z części wykładowej oraz warsz-
tatowej, w trakcie której uczestnicy mieli możliwość prze-
ćwiczenia wprowadzanych treści. Każdego dnia w zajęciach 
wzięło udział 40 osób. Wszyscy otrzymali materiały z zakresu 
tematyki szkolenia oraz zaświadczenia uczestnictwa w szko-
leniu.

Zajęcia  prowadzili prelegenci z wieloletnim stażem pracy 

z osobami autystycznymi: Beata Gawron, Aleksandra Pin-
kiewicz, Anna Skierczyńska i Wojciech Sekta.

Organizatorzy szkolenia: Stowarzyszenie Pomocy Oso-
bom Autystycznym z Gdańska i Starostwo Powiatowe w 
Olecku

.Halina Kasicka
www.powiat.olecko.pl 
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SZTAMA 2015
PROGRAM

15 października (czwartek)
9:30 i 11:00 – SZTAMA DZIECIOM
 - „Czerwony kapturek” Teatr Lalki i Aktora w Łomży, sala 
kina Mazur

Proponowana przez nas wersja popularnej historii „Czer-
wonego kapturka” to niezwykle kolorowy, wesoły, żywioło-
wy, roztańczony i rozśpiewany spektakl dla dzieci, w którym 
również dorośli znajdą coś dla siebie. 

Przedstawienie zrealizowane jest w konwencji teatru 
przedmiotu, gdzie lalki tworzone są w trakcie gry z różnych 
elementów codziennego użytku. Opowiada o samotności 
dziecka, jego marzeniach i nadziei prostymi emocjami i nie-
skomplikowanymi środkami teatralnymi.

Autor: Jan Brzechwa 
Inscenizacja i reżyseria: Jarosław Antoniuk
Muzyka: Bagdan Szczepański
Scenografia: Eva Farkasova
Ruch sceniczny: Jacek Gębura
Obsada:
Eliza Mieleszkiewicz, Michał Pieczatowski, Beata Anto-

niuk, Tomasz Bogdan Rynkowski, Marek Janik, Bogumiła 
Wierzchowska - Gosk, Marzanna Gawrych

16 października (piątek)
17:00 – wernisaż wystawy – Beksiński, grafika

Zdzisław Beksiński – ur w 1929 roku. Jako artysta-samo-
uk zaczynał w Sanoku. Ukończył wydział Architektury Poli-
techniki Krakowskiej, dyplom uzyskał  w 1952 roku. Około 
1956 roku zajął się fotografią artystyczną, później – w okre-
sie 1958-1962 tworzył metalowe rzeźby, reliefy.  W latach 
1962-1974 skupił się głównie  na ekspresyjnych rysunkach 
o tematyce figuratywnej, wykonywanych początkowo piór-
kiem i tuszem, potem – węglem i kredkami. Sukces krajowy 
odniósł  w 1964 roku  wystawą  rysunków i malarstwa  w 
warszawskiej galerii ,,Foksal”, w trakcie której zostały sprze-
dane wszystkie jego dzieła. 

Następnie wystawy malarstwa z lat 1967, 70, 72, 77, 
81 unikalną wyobraźnią i maestrią warsztatową  wzbudziły 
ogromne zainteresowanie  odbiorców  i wyniosły artystę na 
czołowe miejsce sztuki polskiej. W kolejnych  latach wysta-
wiał obrazy i rzeźby  nie tylko w Polsce, ale tez w wielu kra-
jach Europy np. Francji, Niemczech czy Belgii. Fantastyka, 
na której opierał swoje dzieła  została pokazywana w Stanach 
Zjednoczonych   i Japonii. W 1999 roku dostał nagrodę od 
Europejskiego Stowarzyszenia SF. W latach 1999-2001 opra-
cowuje techniką fotomontażu cyfrowego dużą ilość przed-
stawień  zwanych grafiką komputerową. Miał świetne oko 
i potrafił uchwycić obiektywem nieprawdopodobne obrazy. 
Komputerowo  je przetwarzając  tworzył zaskakujące kom-
pozycje. Warto też zaznaczyć, że na grafikach przedstawia-
jących twarze zawsze była  twarz artysty,  jego nieżyjącego 
syna oraz najbliższych osób.

Beksiński ginie tragicznie, zamordowany  w lutym 2005 
troku. Jest artystą z grona najwyżej cenionych we współcze-
snej sztuce polskiej, reprezentowanym  w liczących się ko-
lekcjach muzealnych krajowych i na świecie .

18:00 – „Partytury rzeczywistości”, Teatr „Porywacze 
Ciał”, sala AGT

„Partytury rzeczywistości” w reżyserii i wykonaniu Ka-
tarzyny Pawłowskiej i Macieja Adamczyka to 23 autorski 

spektakl Teatru Porywacze Ciał, entuzjastycznie przyjęty 
przez widzów podczas poznańskiej premiery i pokazach 
festiwalowych:  „Spektakl naładowany energią i emocja-
mi. Energią pozytywną, uderzającą i wciągającą widza. 
Publiczność poddana niemal dwugodzinnej sesji wysyłania 
impulsów pozytywnej energii miała okazję doświadczyć 

tego, jakie natężenie może przybrać sceniczna chary-
zma wykonawców i wytwarzanie relacji między wszyst-
kimi ludźmi znajdującymi się w Scenie Roboczej, nieza-
leżnie od statusu widza czy performera. To zgoła utopijne 
założenie udało się zrealizować dzięki impulsowi przeska-
kującemu ze sceny na widownię i odwrotnie. Umiejętne-
podejście do tematu, wykorzystanie kontekstu i przestrzeni 
sprawiły, że na premierze iskrzyło….”, „Polecam ten spek-
takl przede wszystkim tym, którzy lubią być skłaniani do 
przemyśleń w towarzystwie dużej dawki śmiechu i znako-
mitej gry aktorskiej”.

**
Teatr Porywacze Ciał należy według zgodnego głosu 

krytyki i środowiska teatralnego do jednej z najważniej-
szych niezależnych grup teatralnych w Polsce. Powstał w 
1992 roku, wymyślony i założony przez Katarzynę Paw-
łowską i Macieja Adamczyka. W swoich autorskich spek-
taklach twórcy mierzą się z mitami pop kultury, kpią z nich, 
przedrzeźniają je, a jednocześnie pokazują jak dalece są 
przez nie ukształtowani. Z dużą swobodą poruszają się we 
współczesnej przestrzeni kulturowej, cytują, komentują, 
przetwarzają obrazy i wątki zaczerpnięte z innych dziedzin 
sztuki.

19:30 – „Krwawe ballady” – koncert, Justyna Jary z 
zespołem „Pompadur”, sala kina Mazur

Temat zbrodni od wieków dręczy ludzkość. Fascynuje, 
przeraża, ale i intryguje. Tym razem powróci w „Krwa-
wych Balladach”. Inspiracją do ich stworzenia była m.in. 
Warszawa - nowoczesna metropolia, która czasem wystę-
puje „bez makijażu”, gdzie mieszkają typy spod ciemnej 
gwiazdy i gdzie nigdy nie wiadomo co czai się za rogiem.

Gdzieś pośród ciemnych uliczek i zaułków snuje się 
pieśń o popełnionej zbrodni. Mroczne i tajemnicze, czę-
sto makabryczne, ale także pełne poezji opowieści stały 
się tematem podwórkowych ballad i punktem wyjścia dla 
projektu „Krwawe Ballady”. Przygotowana przez Justynę 
Jary i zespół PompaDur minimalistyczna, a jednocześnie 
nastrojowa i intrygująca muzyka wchodzi w zawiłe relacje 
z tekstem.

W programie:
Antek Psianoga (muz. J. Jary, sł. trad.) 
Apasz i hrabini (muz. A. Piotrowski, sł. T. Ploch) 
Ballada o mamie (muz. J. Jary, sł. J. Kapela)
Ballada o jednej Wiśniewskiej (muz. trad., sł. J. Juran-

dot)
Ballada o Klarze (muz. J. Jary, sł. A. Biziuk)
Ballada więzienna (muz. J. Jary, sł. trad.)
Hanka (muz. trad., sł. trad.)
Łaniucha (muz. trad., sł. J. Jary)
Nie ma ciebie (muz. J. Jary, sł. J. Jary i A.K. Drozdow-

ski)
Ruda Mańka (muz. trad., sł. trad.)
Wodniak (muz. J. Jary, sł. A.K. Drozdowski)
Zbynio (muz. J. Jary, sł. J. Jary)

Występują:
Justyna Jary (wokal)
Robert Lipka (akordeon, wokal)
Damian Marat (trąbka)
Michał Zuń (kontrabas)

20:45 – Izabela Piotrowska „Poruszenie w teorii”, sala 
AGT
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Ośrodek 
czynny
codziennie 
w godz. 800-1600

Jerzy Miliszewski
Olecko, Aleje Lipowe 3

Rozpoczęcie 
kursu

 tel. 87-520-23-36B19403

22
października

godz. 1600

OLECKIE CENTRUM
SZKOLENIA KIEROWCÓW

B
19

00
5

Izabela Piotrowska „PORUSZENIE W TEORII”
Sytuacja artystyczna - czym jest, jeśli nie jedynie skutkiem 

ubocznym mojego codziennego gdybania o sobie? W świecie 
pełnym niedomówień powstaje teoria mojego niezdecydowa-
nia:

CO tańczyć ?/CO ja tańczę?

gotowa choreografia (ale nie wytańczona)
gotowa koncepcja (ale niewcielona)
gotowa muzyka (zagra w trakcie)

rodzi się dźwięk i przychodzi gotowość do działania. Teo-
retycznie - powinna przyjść. A więc sprawdzam siebie. Sta-
wiam pierwszy krok, pełna lęku, czy potrafię chodzić, poru-
szać się wygodnie. Wyobrażam sobie, że nic nie muszę (wy)
tańczyć, tylko pozwalam na zajście:

relacji On-muzyk Ona-tancerka, 
reakcji dźwięk – ruch – rytm – ruch.
I konfrontuję style – poruszam (naruszam) je i tańczę 

może siebie.
Po co to robię?
Bo mogę.
....teoretycznie...

Koncepcja i choreografia: Izabela Piotrowska, facebook: 
https://www.facebook.com/IzabelaPerForm

Muzyka: Michał Cieślukowski, Maciek Borecki
Opieka artystyczna: Anna Iwaniuk, Magdalena Grądzka
Spektakl zrealizowany przy wsparciu Urzędu Marszał-

kowskiego woj. warmińsko-mazurskiego oraz Regionalnego 
Ośrodka Kultury „Mazury Garbate” w Olecku

**
Izabela Piotrowska - tancerka, performerka, freelancerka, 

instruktorka tańca, menedżer i animator kultury, stypendyst-
ka Marszałka województwa warmińsko-mazurskiego w dzie-
dzinie tańca za rok 2015. Od 2007 roku związana z Teatrem 
Tancerzy Ognia SAURION (www.saurion.pl). W latach 2004-
2006 tancerka Sceny Adepta przy Tatrze AGT w Olecku, póź-
niej grupy tanecznej FREEZE. Uczestniczka wielu projektów 
i warsztatów tanecznych, m.in. Dada Hub w Zatoce Sztuki w 
Sopocie (2015). Jej video „Between the rivers”, nakręcony we 
współpracy z Luką Ilinčič (Słowenia), zakwalifikował się w 
roku 2015 do oficjalnej selekcji festiwalu Tees Dance Film 
Fest w Middlesbrough (Wielka Brytania).

Michał Cieślukowski - muzyk - samouk, perkusista i be-
atboxer. 

Maciek Borecki – muzyk, fotograf, operator filmowy

21:30 – Nocne muzykowanie, PUB ARTS

17 października (sobota)
17:00 ¬ ¬– „Matka Polka terrorystka”, Aneta Todor-

czuk-Perchuć, sala AGT
„Czym różni się wychodzenie z domu od wychodzenia 

z domu z wózkiem?” - pyta widzów swojego monodramu 
Matka Polka Terrorystka - Aneta Todorczuk-Perchuć. I od-
powiada: „Tym, czym chodzenie od chodzenia po prośbie”. 
I zaczyna swoją litanię: „Przepraszam, czy mógłby mi pan 
pomóc znieść wózek po schodach (bo nie ma podjazdu, a po 
klucz do windy trzeba zejść do pana ochroniarza)? Przepra-
szam, czy mogłaby się pani przesunąć, bo nie mogę prze-
jechać? Przepraszam, ale zaparkował pan na chodniku, za 
głęboko, nie zmieszczę się z dzieckiem... Do tego uwagi 
spotykanych na ulicy ludzi, zwłaszcza starszych, którzy wy-
patrzą każdą krzywo zawiązaną czapeczkę (sznurek pewnie 
uciska biedne dziecko w brodę, a już na pewno przewieje mu 
nie dość zakryte uszko) czy zjeżdżającą z nóżki skarpetę, za 
to na pewno nie zainteresuje ich dorosły bijący lub szarpiący 
dziecko. Kto by się w końcu nie wkurzył?

Monolog matki Polki, której prorodzinne tylko z nazwy 
państwo na każdym kroku rzuca kłody pod nogi, to ciąg 
świetnie podpatrzonych, z życia wziętych i opatrzonych 
dowcipnym komentarzem absurdów, z jakimi zderza się ko-
bieta, kiedy zostaje matką. W spójną opowieść łączy je to, 
bez czego współczesna kultura, zwłaszcza popularna, już 
chyba nie potrafi się obejść, czyli zagadka kryminalna oraz 
także wciąż bardzo modne nawiązania do powstania war-
szawskiego. No i temperament Todorczuk-Perchuć: żywio-
łowy, pozwalający łatwo nawiązywać kontakt z widownią, 
także tą, która nie doświadczyła macierzyństwa.

http://www.aneta.pl/aneta.php

18:00 – „Kwadratura Konia”, Movement Theater Group, 
sala kina Mazur

Kwadratura Konia to niezwykłe widowisko teatralne łą-
czące sztukę aktorską z techniką

animacji filmowej. Świat wirtualny staje się tłem opo-
wieści bez słów. Ekspresja aktorska skupiona jest na przeka-
zaniu emocji za pomocą plastyki ruchu.

Na scenie artyści porozumiewają się za pomocą mowy 
gestu. Uczucia i namiętności przenoszone przez ruch ciała 
stają się silniejsze niż słowa.

Przedstawienie grane jest nowoczesnymi środkami wy-
razu i mimo swojej umowności ma prawdziwie epicki cha-
rakter.

Reżyseria: Dorota Anna Dąbek
Występują: Magdalena Twardowska, Marta Wojnicz, 

Piotr Dąbrowski, Jarosław Fandrejewski,
Marek Jarynowski, Piotr Stec

19:00 – „Sofa”, Teatr „6 i pół” Olecko, sala AGT
W dobie wirtualnych zakupów coraz rzadziej wychodzi-

my z domu, a przecież to takie przyjemne – oglądanie, doty-
kanie, sprawdzanie. Ale czy na poewno?

Reż. Agnieszka Lewandowska
Obsada: Krystyna Gulbierz, Alina Pawełko, Grażyna 

Dzienisiewicz, Maciej Juchniewicz, Daria Machnacz, Jakub 
Dziubiński, Marek Pacyński

Światło i dźwięk: Łukasz Nowak

20:00 – Nocne muzykowanie, PUB ARTS
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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 
(inne terminy na telefon) tel. (87) 520 15 78          V22103

PIZZERIA „PRIVE” zaprasza od 1000 do 2200

Tel. (87) 520-31-32, sms  505-314-536 V2
33

01

PIZZA NA TELEFON

* „ASTRA” restauracja, pizza, zestawy obiadowe na telefon: 
87-520-25-68, profesjonalny katering, imprezy okolicznościowe, 
dancingi, ul. Partyzantów 7, www.astra.olecko.pl  V18509

* Foto-Ślub i inne uroczystości, tel. 660 122 049       L94003

* hurtownia spożywcza, ul. Gołdapska 31, tel. (87) 520-01-50 V21604

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

08
06

V2
13

05

SERWIS OGUMIENIA
OPONY, FELGI, prostowanie felg
OLEJE SHELL (wymiana gratis)

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

AUTO LAND                                           V21704

części samochodowe, ul. SOKOLA 1D, tel. (87) 520-12-88
* Artykuły i usługi elektryczne, Grunwaldzka 6, 
      tel. 87-610-00-66                                     V21504

* Centrum Ogrodnicze, ul. Rzeźnicka 6; tel. 87-520-22-07   V02335

* MEBLE - salon, Jan Bagiński, ul. Rzeźnicka, tel.  
(87) 520 29-23. V19507

* Budowlana firma, Tadeusz WITKOWSKI, kompleksowe 
prace budowlane, tel. 603-754-167, 87-523-41-44 V22502

V13916

* MYJNIA GĄBKOWA AUTOMATYCZNA 
   aleje Lipowe 1A                           V11938

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
23

00
1

* Auta używane, tel. 501-611-961 V22223

* CZĘŚCI SAMOCHODOWE,, tel. 509-746-264 V22711

* CZĘŚCI SAMOCHODOWE, ul. Sokola 1D, tel. 87-
520-12-88 V21714

* części używane, wszystkie marki, Ełcka 2 (przy 
skupie złomu), tel. 501-611-961 V22233

* Hunday Santa Fe CRDI, 2006, 2,2D tel. 509-338-320, 
508-097-660 V19018

* Jawa 350, 1989, stan bardzo dobry, stylizowany na 
chopper, 2500 złotych, tel. 884-014-664 B18107

* Mitsubishi Outlander, 2005, 2,4B+G tel. 604-193-413 
B19703

* Polonez Truck, 1998, B, sprawny technicznie, tel. 
605-201-942 V21614

* chleb swojski, ciasta, wypiek, tel. 605-107-755 L93409

* kino, plac Wolności 22, tel. 87-520-20-59 B19803

* konie kabardyńskie, przejażdżki, pod siodło, 
Grądzkie 47, tel. 666-316-780, 87-421-22-48 B20401

* kuchnia domowa, obiady abonamentowe, bar przy 
stacji paliw, Ełcka 4, tel. 516-442-550 K14203

* Mazurski Dwór: catering, restauracja, noclegi, tel. 
87-523-00-67, 512-492-990, e-mail: mazurskidwor@
poczta.onet.pl www.mazurskidwor.pl  V22304

* obiady z dowozem, tel. 516-442-550 K14304

* pracownia pisania ikon, pracownia plastyczna, 
Katarzyna Waraksa, tel. 663-805-960 B20002

* wczasy; tel. 87-421-22-48, 666-316-780,  www.wiatra-
kart.fr.pl, e-mail: kawarak@o2.pl B20301

* wesela, imprezy okolicznościowe, bankiety, szkolenia, 
chrzciny, komunie, stypy (Mazurski Dwór), tel. 87-523-
00-67, 512-492-990 V22324

* wizy Rosja, tanio, BT Sambia, tel 87-520-16-44, V23411

AUTO-MOTO

MOTO-NAPRAWA-SPRZEDAM

TURYSTYKA-NOCLEGI-ROZRYWKA

USŁUGI
* 21 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu, 
Katarzyna Jeruć, Przytorowa 3, tel. 508-266-446, 512-109-
121, ubezpieczenia majątkowe i komunikacyjne V19417

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

B17508

* bezprzewodowy internet iPlus, tel. 87-520-13-31 L93904

* chleb swojski, ciasta, wypiek, tel. 605-107-755 B18606

* gazowe, hydraulik, tel. 502-383-533 V21904

K
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* hurtownia wędlin, od 4.00 do 14.00, ul. Gołdapska 
631, tel. 87-520-22-13 B19603

* instalacje elektryczne, Henryk Rowiński, tel. 510-145-
891 V20816

* korepetycje - język angielski; szkoły podstawo-
we, gimnazja, szkoły średnie, tel. 608-215-475 B18207

* kowalskie, spawalnicze, ślusarskie, Gołdapska 31, 
tel. 87-523-00-80 L94201

* księgowe usługi, Ternet spółka z o,o, tel. 87-520-31-70 
B17608

AUTO-MAX, ul. Paderewskiego 3a, naprawa: zawie-
szenia, amortyzatory, elektronika, komputerowa 
geometria zawieszenia, klimatyzacja, chiptuning, tel. 
509-746-264 V22701

GEODEZYJNE, tel. 501-269-997            K13809

V
22

40
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01   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

V18708

V1
90

08

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

Wyrób nagrobków, blatów kuchennych, parapetów 
i okładzin schodowych V19707

PROMO-

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

DWORZEC PKP
tel. 883-110-101

V22811

* kotły c.o., grzejniki, bojlery, HYDROMAX, 
            ul. Targowa 18, tel. 87-615-31-90            V18908

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

K
12
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* Pralnia chemiczna, pranie wodne, usługi w ciągu 24 godzin, 
ul. Grunwaldzka 12, te. 723-565-284                          V18409

SPRZEDAM 

INNE

PRACA

SPRZEDAM

WYNAJEM

* OLEJ OPAŁOWY, NAJTANIEJ, tel. 87-520-41-91 V19128

* pizza na telefon – od 10.00 do 22.00, tel.87-520-31-32 
lub sms 505-314-536 V23331

* ROWERY – naprawy i wypożyczalnia, Centrum 
Handlowe Impuls, tel. 87-520-36-92 V21111

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

V22213

* sprzątanie, opieka nad osobami starszymi lub dziećmi, tel. 
506-462-495 B20101

* tłumacz języka francuskiego, tel. 888-605-885 B18805

* Ubezpieczenia, samochód, dom, firma, plac Wolno-
ści 24a/3, tel. 502-861-795 V19317

* oddam koty różne kolory w dobre ręce, nie odpowia-
dam na sms-y, tel. 500-210-251 B19204

* oddam koty różne kolory w dobre ręce, tel. 600-953-
143 K12910a

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

świadomi użytkownicy wychodzą z założenia, że siedzą przed ekranem 
laptopa, telefonu i są niewidoczni, anonimowi. Jednak nie. 

Przeglądając strony internetowe, korzystając z portali społecznościo-
wych, umieszczając jakiekolwiek informacje w sieci pozostawiamy po so-
bie ślady, które w realnym świecie pozwalają nas szybko zidentyfikować

Użytkownicy sieci korzystając z iluzorycznej anonimowości często 
pod wpływem emocji lub chęci dołożenia komuś nie przebierając w sło-
wach wulgaryzmami i obraźliwymi komentarzami na czyjś temat naruszają 
jej dobra osobiste.

Przykładem powyższej sytuacji są postępowania prowadzone przez 
Komendę Powiatową Policji w Olecku,  gdzie internauci umieszczając w 
Internecie swoje komentarze, 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 funkcjonariuszy i musiała 
tłumaczyć się ze swojego zachowania.

Nadmienić jednak należy, iż zniesławienie osoby prywatnej jest prze-
stępstwem ściganym z oskarżenia prywatno-skargowego. Każdy kto czuje 
się pokrzywdzony takim przestępstwem może złożyć skargę do sądu rejo-
nowego.

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 bezkarni.      KPP  Olecko

* ślusarza, spawacza zatrudnię, tel. 602-709-756 B19104

* zatrudnię kucharza, tel. 501-620-577, 506-865-480 V17830

* zatrudnię stomatologa, tel. 605-893-381 K12810a

* drukarka kolorowa OKI C3300n, A4, idealna do 
wizytówek, mało używana, 290 złotych, tel. 604-193-
413 B20201

* działka usługowa, granica obwodnicy, tel. 601-210-
819 B001b19

* działkę budowlaną, 1650 m.kw., Olecko, tel. 602-
709-756 B18307

* działkę pod garaż (ew. piętrowy) z projektem, Goł-
dapska, tel. 602-793-432 K13509

* działkę pod garaż pojedynczy z projektem, Gołdap-
ska, tel. 602-793-432 K13609

* działki budowlane, uzbrojone, tel. 601-210-819 B002b17

* gopodarstwo rolne, zabudowane, 4,88 ha, okolice 
Olecka, tel. 693-841-421 B19902

* książki, I i II klasa gimnazjum, (Gimnazjum nr 2), tel. 
603-113-040 V21724

* luksfery Fala niebieskie 36 sztuk, TANIO, tel. 508-
610-285 B19503

* łóżeczko dziecięce z materacem, 65x125 cm, 150 zło-
tych, tel. 691-201-120 L94102

* maszyny, urządzenia rolnicze, tel. 516-670-859  B003b17

* meble BRW z kolekcji „Indiana”, kolor – sosna an-
tyczna: komoda – 350 zł, regał – 350 zł, szafa – 550zł. 
Stan - super!!! 600-936-589
* mieszkanie 30 m.kw., Lesk, piwnica, tel. 606-355-813 
K13905

* mieszkanie 75 m.kw., 3 pokoje, centrum Suwałk, , tel. 
600-953-143 K13110a

* 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 V19118

* siedlisko, ul. Wiejska, ok. 40 arów, zabudowane budyn-
kiem gospodarskim, dojazd od strony ulicy Wiejskiej, siła 
na miejscu, tel. 602-293-333 V17818

* sypialnię BRW (seria Dream) - cena 500 zł. Łóżko 
160x200, komoda, 44,5x76x86, 2 x szafka nocna i szafka 
RTV, stojak na CD i lustro. Uwaga - materac grudzień 
2014, kokos, strefy, sprężyny autonomiczne („Egipt” - „wy-
goda snu”) - extra płatny 350 zł. Mogę pomóc w organiza-
cji transportu. 600936589.

* lokal użytkowy 100 m.kw., centrum, tel. 723-565-284 
V18419

* lokal użytkowy 140 m.kw., centrum, tel. 501-620-577 
V23321

* pokoje, tel. 500-708-095 K07020

KUPIĘ
* książki II klasa gimnazjum, tel. 604-886-221 V19617
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Sołectwo Kukowo
20 września mieszkańcy sołectwa Kukowo wzięli udział w  Dożyn-

kach Gminnych w konkursie prezentacji stołu sołeckiego. Przy pięknie 

przystrojonym stole gromadziły się tłumy de-
gustatorów, którzy mogli skosztować potraw 
regionalnych własnego wyrobu, m.in. karta-
czy, wiejskiego chleba, smalcu ze skwarecz-
kami, sera podpuszczkowego, ogórków ma-
łosolnych, mieniących się różnymi kolorami 
babeczek, ciasta jogurtowego, jagodzianek, 
napoju z mniszka lekarskiego oraz różnego 
rodzaju nalewek.

Stół sołęcki z Kukowa otrzymał wyróż-
nienie i nagrodę patelnię, która została prze-
kazana do świetlicy wiejskiej w Kukowie.

Serdecznie dziękujemy wszystkim zaan-
gażowanym w przygotowanie ekspozycji, 
szczególnie Wiesławie Lubereckiej, która 
dodatkowo w darze podczas mszy dożynko-
wej wręczała ser podpuszczkowy własnego 
wyrobu. Beacie Jarmołowicz za pomoc w 
ozdobieniu stoiska oraz Annie Warsiewicz, 
Katarzynie Szczecina, Hannie Sienica za 
przygotowanie  potraw.

Radna Wioletta Żukowska
Sołtys Antoni Rydzewski

Program edukacyjny 
„Trzymaj formę”

W roku szkolnym 2014/2015 w szko-
łach powiatu oleckiego realizowana była 
IX edycja programu „Trzymaj formę!”. 
Program ten dotyczy profilaktyki otyło-
ści i nadwagi wśród młodzieży gimna-

zjalnej i starszych klas szkół podstawowych poprzez propa-
gowanie aktywności fizycznej i racjonalizowanie diety. 

Program realizowany był w dwunastu szkołach (4 gim-
nazjalnych i 8 podstawowych), a działaniami objęto 1000 
uczniów. Placówki nauczania i wychowania w ubiegłym 
roku szkolnym w atrakcyjny sposób, poprzez różnorodne 
formy realizacji, przekazywały wiedzę na temat zdrowia. 

W ramach programu przedstawiamy 10 zasad zdrowego 
odżywiania wypracowanych przez Radę ds. Diety, Aktywno-
ści Fizycznej i Zdrowia przy Ministrze Zdrowia

1. Codzienna aktywność fizyczna i odpowiednia dieta jest 
kluczem do zdrowia. Przede wszystkim strzeż się nadwagi i 
otyłości.

2. Podstawą prawidłowej diety jest różnorodność spoży-
wanych produktów. Jedz 3 – 5 posiłków dziennie, w tym ko-
niecznie śniadanie. Pamiętaj, że przerwy między posiłkami 
nie powinny być dłuższe niż 4 godziny.

3. Znaczną część twojej codziennej 
diety powinny stanowić warzywa. Co-
dziennie jedz również owoce.

4. Pełnoziarniste produkty zbożowe 
(np. chleb razowy czy pełnoziarnisty, gru-
be kasze) powinny być dla ciebie głów-
nym źródłem energii.

5. Codziennie co najmniej dwa razy 
dziennie spożywaj mleko i jego przetwory: jogurty, kefiry 
czy sery. 

6. Spożywaj mniej tłuszczów zwierzęcych, więcej ro-
ślinnych, szczególnie oleju rzepakowego i margaryn mięk-
kich.

7. Spożywaj głównie mięso drobiowe, ryby oraz nasio-
na roślin strączkowych np. grochu, fasoli czy soi, ograni-
czaj spożycie tłustego mięsa czerwonego.

8. W codziennej diecie ograniczaj spożycie cukru i soli.
9. Dostarczaj organizmowi wystarczającą ilość płynów 

(głównie wody) – minimum 2 litry dziennie.
10. Unikaj alkoholu.
Stosowanie tych zasad pozwala na unikanie błędów ży-

wieniowych.
Promocja Zdrowia i Oświata Zdrowotna

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Olecku

Mistrzostwa Powiatu Oleckiego SZS 
w Sztafetowych Biegach Przełajowych

30 września na obiektach sportowych MOSiR rozegrano 
Sztafetowe Biegi Przełajowe. Sędziowali Robert Markowski 
i Paweł Maksimowicz.
Drużynę stanowiło 10 uczniów jednej szkoły, oddzielnie w 
kategorii dziewcząt i chłopców.

WYNIKI:
SZKOŁY PODSTAWOWE:

10 x 800 m - Dziewczęta:
1. SP 1 Olecko (opiekun: Krzysztof Zaniewski) 00:35:29
2. SP 3 Olecko (opiekun: Wojciech Rejterada) 00:35:42
3. SP Świętajno (opiekun: Iwona Gryszkiewicz) 00:35:55
4. SP 4 Olecko (opiekun: Renata Januszczyk i Marzena 
Jasińska) 00:37:13
10 x 800 m - Chłopcy:
1. SP 3 Olecko (opiekun: Artur Szarnecki) 00:31:22
2. SP 1 Olecko (opiekun: Kamil Szarnecki) 00:33:02
3. SP Świętajno (opiekun: Iwona Gryszkiewicz) 00:33:46
4. SP 4 Olecko (opiekun: Renata Januszczyk i Marzena 
Jasińska) 00:33:48

SZKOŁY GIMNAZJALNE:
10 x 800 m - Dziewczęta:

1. Gimnazjum 2 Olecko (opiekun: Alina Kalinowska) 
00:34:28
2. Gimnazjum 1 Olecko (opiekun: Renata Januszczyk i 
Marzena Jasińska) 00:38:53

10 x 1000 m - Chłopcy:
1. Gimnazjum Świętajno (opiekun: Elżbieta Rudnik) 
00:33:33
2. Gimnazjum Kijewo (opiekun: Adam Dziubiński) 
00:34:25
3. Gimnazjum 2 Olecko (opiekun: Adam Wyszyński) 
00:34:27
4. Gimnazjum 1 Olecko (opiekun: Renata Januszczyk i 
Marzena Jasińska) 00:36:46

SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE:
10 x 1000 m - Chłopcy:

1. ZSLiZ Olecko (opiekun: Dariusz Gałaszewski) 
00:33:14
Trzy pierwsze drużyny z każdej kategorii otrzymały pa-
miątkowe dyplomy, a zwycięskie sztafety otrzymały rów-
nież puchary, ufundowane przez Starostwo Powiatowe 
Olecko.
W zawodach uczestniczyło 159 zawodniczek i zawodni-
ków.

Paweł Maksimowicz
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Kalendarz imion

Nasz przepis

  

Cytaty na ten tydzień

PRZYS£OWIA
Miodownik

Ciasto: 60 dag mąki pszennej, 20 dag 
cukru, 3 jajka, 12 dag margaryny, 15 
dag miodu, łyżeczka sody oczyszczonej, 
powidła śliwkowe lub dżem z czarnej 
porzeczki (pół słoika)
Masa: pół litra mleka, 5 łyżek kaszy 
manny, 20 dag cukru, 20 dag margaryny
2 żółtka, aromat rumowy lub arakowy
wiórki kokosowe do przybrania

ciasto: przesiewamy mąkę do miski 
wraz z sodą oczyszczoną. Dodajemy cu-
kier, jajka, miód oraz margarynę. Zagnia-
tamy składniki na jednolitą masę. 

Ciasto dzielimy na trzy części i każ-
dą z nich rozwałkowujemy na wielkość 
blaszki w której będą pieczone. 

Każdy placek pieczemy osobno na 
papierze pergaminowym przez 5 do 8 
minut w piekarniku.

Po wyjęciu placek odwracamy, odry-
wamy papier i pozostawiamy do wystu-
dzenia. 

Masa: Kaszę manną gotujemy na 
mleku „na gęsto”.

Studzimy i odstawiamy. Margarynę 
ubijamy z cukrem, a następnie dodaje-
my na przemian żółtka i ostudzoną kaszę 
manną na mleku. 

Masę ubijamy do momentu, gdy sta-
nie się bardzo puszysta. Na koniec doda-
jemy zapach.

Składanie ciasta: ostudzony placek 
smarujemy dżemem lub powidłami. Na-
stępnie równo rozsmarowujemy 1/3 masy 
i przykrywamy kolejnym plackiem. Sma-
rujemy go także dżemem lub powidłami 
i jedną z trzech części masy. Nakładamy 
na niego ostatni placek i dokładnie przy-
ciskamy. Na wierzch kładziemy ostatnią 
warstwę kremu i posypujemy zarumie-

nionymi wiórkami kokosowymi. 

Lasagne italskie 
ze szpinakiem

2 szklanki mąki, 3 jajka, 4 łyżki oliwy, 
1 kg szpinaku, 2 ząbki czosnku, łyżka 
mąki, szklanka rosołu (może być z 
kostki), 4 łyżki tartego żółtego sera, 
sól, tymianek, sok z cytryny, gałka 
muszkatołowa

Mąkę wysypujemy na stolnicę i for-
mujemy z niej kopczyk.

We wgłębienie wlewamy oliwę, 
wbijamy jajka, dodajemy szczyptę soli 
i ewentualnie tyle wody, by dało się 
zagnieść elastyczne, ale dość twarde 
ciasto.

Ciasto rozwałkowujemy i na chwilę 
odkładamy by przeschło.

Kroimy je w prostokąty dopasowa-
ne wielkością do naczynia żaroodpor-
nego.

Sos: Zagrzewamy dwie łyżki oliwy, 
wsypujemy mąkę i stale mieszając za-
smażamy na biało. Rozprowadzamy na 
małym ogniu letnim rosołem i dopra-
wiamy sos solą, gałką muszkatołową i 
sokiem z cytryny. 

Szpinak płuczemy starannie. Odci-
namy twarde łodyżki i podduszamy w 
3 szklankach osolonej wody przez 5 
minut. Odcedzamy, siekamy, doprawia-
my solą, tymiankiem i zmiażdżonym 
czosnkiem.

W żaroodpornym naczyniu wysma-
rowanym resztą oleju układamy war-
stwami płaty ciasta, szpinak i sos. Po 
wierzchu polewamy sosem, posypuje-
my serem i wstawiamy do nagrzanego 
piekarnika na pół godziny. 

Lasagne można przekładać mięsem, 

mielonym przesmażonym z pomidorami, 
ragoút z ryby itp.

Bardzo przyspiesza przyrządzanie 
potrawy korzystanie z gotowego lasagne. 
Trzeba jedynie zwracać uwagę, by na 
opakowaniu była informacja, że produkt 
nie wymaga uprzedniego gotowania.

Herbata
... nabierze oryginalnego smaku, gdy 
włożymy do imbryczka kawałek laski 
wanilii.

7 października
Amalii, Amelii, Anieli, Justyny, Kry-
styny, Marii, Mirelli, Rościsławy, Tekli, 
Wirginii
Augustyna, Bakchusa, Krystyna, Marka, 
Sergiusza, Stefana
8 października
Brygidy, Kornety, Loreny, Pelagii, Taidy, 
Walerii, Wojsławy
Artemona, Bogdana, Demetriusza, Lu-
dwika, Marcina, Pelagiusza, Symeona, 
Wojsława, Zenona
9 października
Anastazji, Dobrawy, Genowefy, Sary, 
Sybilli
Abrachama, Arnolda, Arona, Bogdana, 
Dionizego, Jakuba, Jana, Ludwika, 
Przedpełka, Rustyka, Wincentego
10 października
Alony, Mariny, Loretty, Oretty, Pauliny, 
Poli
Andrzeja, Budzisława, Daniela, Fran-
ciszka, Gedeona, Gereona, Germana, 
Leona, Ludomira, Lutomierza, Lutomi-
ra, Paulina, Przedpełka, Przemysława, 
Tomila, Tomiła, Ziemowita

11 października
Albiny, Aldony, Amelii, Dobrochny, 
Dobromiły, Dobromiry, Meli, Zenaidy, 
Zenoidy
Aleksandra, Brunona, Dobromiła, Do-
bromira, Emila, Emiliana, Gardomira, 
Gromisława, Mariana
12 października
Grzymisławy, Krysty, Krystyny, Salwi-
ny, Serafiny, Witoldy
Edwina, Eustachego, Eustachiusza, 
Gaudentego, Grzymisława, Maksa, 
Maksymiliana, Serafina, Witolda
13 października
Geraldyny, Januarii, Renaty, Reny, 
Wilfrydy
Daniela, Edwarda, Filipa, Geralda, Ge-
rarda, Honorata, Januarego, Mauryce-
go, Mikołaja, Siemisława, Reginalda, 
Teofila, Ziemisława
14 października (Dzień Edukacji 
Narodowej)
Alany, Bernardy, Dominiki, Fortunaty, 
Liwii, Sary
Alana, Bernarda, Damiana, Domini-
ka, Ewarysta, Fortunata, Gaudentego, 
Kaliksta, Kalista

Nasi rodzice stanowiący dotąd 
swego rodzaju ochronę przed 
śmiercią, zaczynają się starzeć i 
umierać. Teraz pomiędzy nami a 
śmiercią nie stoi już nic. 

Karen Zimsen,
Dlaczego tak trudno być razem?

Więc każdy ma swojego Boga, i 
jak Bóg stworzył w Genezie czło-
wieka na obraz i podobieństwo 
swoje, tak my stwarzamy boga na 
obraz własny. Albo go szukamy 
w innym człowieku i nazywamy 
to miłością. Gdy kogoś bardzo 
kochamy, szukamy w nim trzech 
tajemnic: piękna, dobra i prawdy; 
ni mniej, ni więcej... Miłość to nie 
zaspokojona ciekawość, co jest za 
tymi oczami (...)
I może dlatego jesteśmy okrutni i 
nie umiemy kochać bez zniszcze-
nia, i zabijamy codziennie, co ko-
chamy, że chcemy się dowiedzieć, 
co jest w środku. Może dlatego 
śmierć jest straszna, że już nigdy 
tego się nie dowiemy: ten wła-
śnie, jedyny człowiek, który dla 
nas był boskością, umiera (...) 

Ela i Andrzej Banach,
Ostatnia podróż

Październik, bo paździerze baba z lnu 
cierlicą bierze.

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

Dwa koguty na jednych nie zgodzą 
się śmieciach.

Dziadek ukocha, babka utuli i wnet 
się wnusia rozczuli.

Dziadek z pola, babcia ze wsi, oboje 
się razem zeszli. 

Dziadka kochamy, gdy z nim bywa-
my.

Dzisiejsze pokolenie ma mocne gło-
wy i zimne serca.

Fraszka nosić złotogłów; mieć złoto 
– to głowa.

Jeśli październik jest wietrzny i 
mroźny, to nie będzie za to styczeń, luty 
groźny.

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

W Edwarda (13 października) jesień 
twarda.

Grzmot październikowy – niedosta-
tek zimowy.
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Królewskie bieganie
27 września 8 zawodników Stowarzyszenia Olecko Bie-

ga, w tym 6 debiutantów, zrealizowało najważniejsze sportowe 
marzenie – bieg na królewskim dystansie 42,195 km. Wszyscy 
olecczanie z sukcesem uczestniczyli w 37 PZU Maratonie War-
szawskim. Najszybszym biegaczem okazał się Jarosław Jasiń-
ski, który zadebiutował z rewelacyjnym czasem 3:35:02 plasując 
się na 1278 miejscu w klasyfikacji open i 377 w kategorii M-40.  
Pozostali linię mety przekraczali:

1978. Tomasz Kownacki 3:45:57,  823 kat. M-30  (debiut)
2907. Piotr Jasiński 3:57:31,  832 kat. M-40  (debiut)
2302. Gerard Rożek 3:50:14,  823 kat. M-30  (debiut)
4860. Stanisław Warykowski 4:29:18,  394 kat. M-50  (de-

biut)
5106. Sławomir Sienkiewicz  4:34:14, 1414  kat. M-40 
5111. Wojciech Jegliński  4:34:18, 1415  kat. M-40 
6069. Jan Bagiński 5:04:18, 13  kat. M-70 (debiut)
Zawody ukończyło 6506 zawodników.
Największe wyrazy uznania należą się jednak Jankowi Ba-

gińskiemu, który po biegu powiedział: Jestem niezmiernie szczę-
śliwy, że udało mi się przebiec mój pierwszy maraton, który jest 
prezentem na moje 70 urodziny. Bieganie to moja pasja, w tym 
roku przebiegłem już 1600 km. Nie jest to tylko moja zasługa. 
Bardzo dziękuję kolegom ze Stowarzyszenia Olecko Biega oraz 
wszystkim, którzy mnie wspierają, dopingują i śledzą moje po-
czynania, a szczególnie Wojtkowi Jeglińskiemu, bo to on był ini-
cjatorem mojej przygody z bieganiem. Mam nadzieję, że to nie 
ostatni w życiu maraton.

Jarek Jasiński podsumował swój bardzo udany start: Mia-

łem pewne obawy, czy uda mi się pokonać ten królewski dystans, 
gdyż najdłuższy, który pokonałem to był półmaraton. Niedzielny 
bieg rozpoczął się spod stadionu narodowego. Obiekt wywarł na 
mnie duże wrażenie, ale jeszcze większe wrażenie zrobiły tłumy 
ludzi, którzy stanęli wraz ze mną na linii startu. Tego dnia po-
goda sprzyjała biegaczom, czasami tylko powiał silniejszy wiatr. 
Trasa biegu była urocza, dwa razy przekraczaliśmy Wisłę, na-
tomiast jeden kilometr przebiegał przez Łazienki Królewskie. 
Energii podczas biegu dodawały kapele muzyczne rozstawione 
wzdłuż trasy. Moje maratońskie zmaganie uważam za udane! Po 
przekroczeniu linii mety, mimo zmęczenia, ogarnęła mnie radość 
i poczucie satysfakcji z pokonania pierwszych 42 kilometrów i 
195 metrów. W przyszłym roku, jeśli mi zdrowie pozwoli, z pew-
nością pobiegnę jeszcze raz. 

Natomiast Stanisław Warykowski o przebiegnięciu ma-
ratonu myślał od 1,5 roku: Niestety, z powodu kontuzji nie wy-
startowałem w kwietniu bieżącego roku. Jednak tego czasu nie 
zmarnowałem. Przygotowywałem się dalej według planu. Ma-
raton Warszawski przebiegłem idealnie według zaplanowanego 
wcześniej tempa i czasu ukończenia. Czuję satysfakcję i cieszę 
się, że należę do grona maratończyków. Nie bez znaczenia jest 
fakt, że PZU Maraton Warszawski był biegiem perfekcyjnie zor-
ganizowanym, bez najmniejszych uchybień. To bardzo pomaga 
biegaczom w pokonaniu tak długiego dystansu. Teraz będę tre-
nował, aby w następnym maratonie poprawić czas ukończenia. 
Wszystkich namawiam do biegania,                    a ukończenie 
maratonu to życiowa przygoda kształtująca hart ducha.

Tomek Kownacki, z nutką refleksji opowiada: Odkąd się-

gam pamięcią, zawsze bardzo ważne miejsce w moim życiu od-
grywał sport, głównie była to piłka nożna. Od kilka lat biegam. 
Sprawia mi to ogromną frajdę i satysfakcję. Maraton, który 
przebiegłem, był spełnieniem moich młodzieńczych marzeń, 
choć wydawało mi się, że jest to marzenie nie do osiągnięcia. 
Moje doświadczenia i przeżycia z biegu maratońskiego są nie 
do opisania. Atmosfera i organizacja  maratonu były godne 
uznania. Zachęcam wszystkich do biegania i do zobaczenia na 
kolejnym maratonie. 

Kolejny olecczanin debiutujący w maratonie, Gerard Ro-
żek, mówi: Był to mój pierwszy maraton, bardzo fajna impre-
za. Dużo znajomych na trasie, bieg po samym centrum War-
szawy z metą na stadionie narodowym, to było coś. Kibice na 
trasie przybijający „piątki” potrafili nakręcić, że chciało się 
pokonać te 42 km. 

Piotr Jasiński stwierdził: Na początku mojej przygody z 
bieganiem nawet nie myślałem o maratonie. W PZU Maratonie 
Warszawskim wystartowałem po około trzech latach treningów. 
Pomimo obaw o to, czy dam radę (problem z łydką) postawiłem 
wszystko na jedną kartę i wystartowałem. Mięsień łydki dał o 
sobie znać na 10 kilometrze, na szczęście nie na tyle, żebym 
musiał przerwać bieg. Do 28 kilometra biegło mi się bardzo 
dobrze. Doping kibiców był niesamowity. Trudności zaczęły 

się po 30 kilometrze. Prawe kolano bardzo mi dokuczało przez 
3 kilometry i wtedy zaczęły się podbiegi. Ktoś mądry słusznie 
powiedział, że maraton zaczyna się po 30 kilometrze. Dotrwa-
łem do mety na stadionie narodowym. Cel osiągnąłem i 42 km 
przebiegłem poniżej 4 godzin. Czy warto? Oczywiście, że tak!

 Emil Zatopek, jeden z najwybitniejszych biegaczy i długo-
dystansowców świata, powiedział:

„Jeśli chcesz biegać, przebiegnij kilometr. Jeśli chcesz 
zmienić swoje życie, PRZEBIEGNIJ MARATON”! Te słowa 
nie są już obce oleckim maratończykom. wojeg
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Nowy rekord Kowalaka
Ostatnie tak spektakularne zwycięstwo Kowalak odniósł 

w sezonie 2005/2006, pokonując na swoim boisku Falę War-
puny 9:2. Przez kilka sezonów nie udało się tego rekordu po-
bić, aż do ubiegłej soboty, tj. 3 października.

Od początku spotkania goście próbowali przebić się przez 
naszą obronę. W czwartej minucie Kowalak przeprowadził 
pierwszą akcję. Jarosław Szczęsny przerzucił piłkę na prawą 
flankę do Mateusza Szulińskiego, który strzałem w długi róg 
dał nam prowadzenie. 

Drugiego gola w osiemnastej minucie zdobył Karol Zda-
newicz, po słabym wybiciu przez bramkarza Pogoni. W dwu-
dziestej czwartej minucie rozegrano najładniejszą akcję w 
spotkaniu. Rozpoczęła się ona od rzutu z autu do Wojciecha 
Sawickiego, ten zaś odegrał piłkę na jeden kontakt do Zda-
newicza, który idealnie wyłożył piłkę Szymonowi Niestero-
wowi. Idealny płaski strzał przy słupku podwyższył wynik na 
3:0. Trzy minuty później Olaf Niesterow zagrał górną piłkę 
na klatkę Sawickiego, który strzałem z woleja podwyższył na 
4:0. W trzydziestej czwartej minucie Zdanewicz odebrał pił-
kę zawodnikowi Pogoni i w indywidualnej akcji, wpadając w 
pole karne, strzelił piątą bramkę. Nie minęła minuta i cieszyli-
śmy się z kolejnego gola. Tym razem obrońca przeciwnej dru-
żyny, próbując wybić piłkę sprzed pola karnego niefortunnie 
uderza i lobuje własnego bramkarza. Pierwszą połowę meczu 
zakończyliśmy imponującym wynikiem 6:0.

Druga połowa meczu była zdecydowania spokojniejsza. 
Dopiero ostatnie dziesięć minut przyniosło kolejne bramki. W 
osiemdziesiątej drugiej minucie z prawej strony boiska Maciej 
Szuliński długim podaniem zagrywa do Bartosza Zyskow-

skiego, który w sytuacji sam na sam lobuje bramkarza gości. 
W ostatniej minucie meczu byliśmy świadkami dwójkowej 
akcji. Zyskowski podał do Szczęsnego i ten strzałem z około 
szesnastu metrów ustalił wynik spotkania na 8:0.

Skład Kowalaka: Mateusz Waluśkiewicz – Kamil Bo-
guszewski, Kacper Sutuła, Maciej Szuliński, Jakub Pieczur 
– Jarosław Szczęsny, Olaf Niesterow (74’ Hubert Waluśkie-
wicz), Szymon Niesterow, Mateusz Szuliński, Karol Zdane-
wicz – Wojciech Sawicki (46’ Bartosz Zyskowski)

Żółte kartki: Olaf Niesterow, Szymon Niesterow, Kacper 
Sutuła.

Marcin Brynda
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Dzikie żądze 
w sobotni poranek

Niejeden reżyser, pisarz przekonał się o tym, że to ży-
cie podpowiada najciekawsze scenariusze. I mnie się też 
trafiło. 

Jak? Zwyczajnie. Wystarczyło pójść do marketu Lidl, 
żeby się o tym przekonać.

Komu życie napisało taki scenariusz, żeby żyć w cza-
sach stanu wojennego, ten doskonale wie, co to są kartki 
na żywność i inne towary. Doświadczył też kilometro-
wych kolejek, sprawdzania list kolejkowych. Czasami 
też było tak, że ogonek stał przed sklepem, bo to jeszcze 
były sklepy, a nie markety, a ludzie nie wiedzieli, co „rzu-
cą”. Jeśli przywieźli lodówki, to szczęścia było bez mia-
ry, jeśli dywany – to podobnie. Można było dostać talon 
na płaszcz zimowy i wymienić się koleżanką na talon na 
buty. Historia.

W sobotni poranek wyskoczyłyśmy z córką z łóżek i 
prędko pognałyśmy, żeby zająć dogodne miejsce przed 
drzwiami, które przed siódmą były jeszcze zamknięte. 

Nie byłyśmy odosobnione w tym działaniu. Przed 
nami było około 30 osób. Zanim minął kwadrans, zdą-
żyłyśmy się wymienić uwagami z kobietami obok, po-
dowcipkować, powspominać czasy głębokiej komuny i 
kolejek. 

Nagle wąskie przejście otworzyło się automatycznie. 
Tłum ruszył. Ci z tyłu zaczęli napierać tak, że ci z przo-
du, tuż przed drzwiami, nie mogli się ruszyć, zostali za-
klinowani. Pierwsze osoby wyrwały się z tłumu i pędem 
pognały w stronę koszy, w których wyłożono puchowe 
kurtki, które prezentowano w sklepowej gazetce. 

A tłum falował i co chwila wypluwał kogoś ze ści-
śniętej masy. Ktoś zaczął przeklinać, że nie może się ru-
szyć, oddychać, ale ci z tyłu napierali coraz silniej. Star-
szy mężczyzna niemal wskoczył do przedsionka, ale bez 
buta, za to ze znalezionym damskim zegarkiem. Nikt się 
do niego nie przyznawał, a buta nie mógł wyciągnąć.

Przestraszyłam się, jak się później okazało, moja 
córka też. Przez głowę przebiegła mi myśl, że gdybym 
upadła, dziki tłum nie zawahałby się mnie rozdeptać. 

To tylko zakupy, a co by było w przypadku pożaru, 
ewakuacji? Brrrr! 

Odechciało mi się zakupów, ale masa wepchnęła 
mnie do środka. 

Miałam wrażenie, że się zatkali w tych drzwiach. 
Nie dałam się ponieść żądzy zdobycia towaru i spokoj-
nie szłyśmy między regały, gdzie już część tłumu roz-
drapywała kartony. 

Szybko obrałam taktykę: córka prosto, a ja w pra-
wo. Pierwszy raz była w takiej akcji, nie wiedziałam, 
co mam robić, bo zapakowane kurtki wyszarpywano. 

Dosłownie w trzy sekundy rozebrano kilkanaście 
kurtek. Mężczyzna za moimi plecami dorwał nowy 
karton. 

Nie mógł otworzyć, wreszcie znalazł dziurkę i uda-
ło się. Tym sposobem mogłam niemal przebierać i wy-
bierać w kartonie i pierwsza lepsza kurtka znalazła się 
w moich rękach. Zerknęłam na rozmiar – mój, kolor 
też. Szczęście bez miary. 

Za chwilę odnalazła mnie córka, też z kurtką. Histo-
ria jej towaru jest ciekawsza. 

W życiu nie dorwałaby żadnej, gdyby nie przypa-
dek. Przed nią stał facet, który zgarnął kilka sztuk i 
trzymał je pod pachą. A że kurtkę miał śliską, to mu się 
wyślizgnęły trzy sztuki. Dwie wzięły kobiety stojące za 
nią, po trzecią schyliła się ona. Za zdziwieniem stwier-
dziła, że jej rozmiar i kolor. To się nazywa szczęście.

Jeszcze długo nie mogłyśmy ochłonąć. Kultura? 
Wyzwiska leciały gęsto i siarczyście, przepychanki 

łokciami, wyrywanie sobie towaru z rąk, kłótnie, szar-
panie, popychanie… 

W tłumie odezwały się dzikie instynkty. Myślałam, 
że takie sceny tylko na amerykańskich wyprzedażach. 

Jeszcze długo przeżywałyśmy z córką sobotni po-
ranek, ale… warto było choćby dla tego felietonu, jeśli 
nie dla kurtek.

Marusia


