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Pamiętaj, że nie osiągając tego, co 
chciałeś osiągnąć, masz czasami szczęście.

H. Jackson Brown, Jr.
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pizza na telefon, 87-520-31-32
V23313

MIESZALNIK farb samochodowych
ul. Targowa 4, 

tel. 87-520-41-89, 606-683-257 V19609

V
22

90
4

Olecko! Wybierzmy posła naszej ziemi

Październik 
miesiącem walki z rakiem, s. 13

SZTAMA 
tekst i foto, s. 10-11

Lekkoatletyka 
dla każdego gimnazjalisty

s. 18-19
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GRÜNLAND
Centrum Roślin Ozdobnych

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

Archiwum „Tygodnika oleckiego” znajdziesz
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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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Szanowni Państwo, 
Jako mieszkanka Olecka ubiegam się o mandat po-

sła w wyborach do Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej. 
Startuję jako kandydatka niezależna, bezpartyjna, 

wspierana przez Kongres Kobiet, z listy Zjednoczonej 
Lewicy - lista nr 6, miejsce 2. 

Sprawy naszego miasta i regionu są mi bliskie i 
chciałabym wspomagać lokalne władze samorządowe 
w ich przedsięwzięciach. „Myśl globalnie, działaj lo-
kalnie” – tę mądrą maksymę zamierzam wprowadzać 
w życie.

Wybory do Sejmu i możliwości oddziaływań parla-
mentarzystów sprawiają, że należy zapomnieć o tym, co 
nas dzieli w polityce lokalnej i spojrzeć wspólnotowo.

Moja kandydatura nie ma charakteru wypowiedzi 
przeciw komukolwiek, a ma na celu jedynie wspoma-
ganie działań dla Warmii i Mazur na szczeblu central-
nym. 

Wszyscy wiemy, z jakimi problemami borykamy 
się na co dzień. Władze samorządowe mogą dokładać 
wszelkich starań, aby ludziom żyło się lepiej, lecz bez 
głosu w Sejmie będziemy tylko czekać na to, co dadzą 
nam inni. 

Pragnę ze swojej strony zadeklarować, że jeśli uzy-
skam wystarczające poparcie, mój głos będzie służył 
rozwojowi naszej ziemi oleckiej i regionu. 

Szanowni Państwo, Drodzy Wyborcy, samodziel-
ność i wytrwałość mam we krwi. Wychowałam się w 
rodzinie rzemieślników – cieśli i stolarzy. Dziadek i oj-
ciec cierpliwie przekazywali swoje rzemiosło uczniom 
Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Olecku. Wielu do-
brych stolarzy wyszło spod ich ręki. Wszyscy z mojej 

rodziny potrafili i potrafią pracować z ludźmi i dla 
nich. To najbliżsi zaszczepili we mnie wrażliwość na 
potrzeby drugiego człowieka. 

Od lat pracuję społecznie jako instruktorka harcer-
ska w Związku Harcerstwa Polskiego, w Stowarzy-
szeniu „Przypisani Północy”, Lokalnej Organizacji 
Turystycznej Ziemi Oleckiej. 

Ogólnopolskie Stowarzyszenie „Kongres Kobiet” 
rekomenduje mnie jako kandydatkę 
do Sejmu. Chciałabym, aby Olecko 
– moje rodzinne miasto – obdarzyło 
mnie również swoim poparciem. 

Szanowni Państwo, Drodzy 
Wyborcy! Będę walczyć o krótsze 
kolejki do lekarzy, godne wynagro-

dzenie, państwo przyjazne i pracownikom, i przed-
siębiorcom. 

Proszę o głos w wyborach!

Maria Wanda Dzienisiewicz

Druga na liście, pierwsza w działaniu!
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OLECKI TERMINARZ
WYSTAWY STAŁE

• Zdzisław Beksiński, grafika, 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, portrety wystawa fotografii, Galerii Foto-

grafii „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 ...........................1,77 zł
Olej opałowy ..............2,80 zł (powyżej 1000 litrów)
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Promocja!!! 
czysty samochód za tankowanie

www.paliwa-kozlowski.pl

AUTOMYJNIA

21 października (środa)
apteka dyżurna plac Wolności 7B
11.00-17.00 - akcja rejestracji dawców szpiku, Starostwo 
powiatowe, ul. Kolejowa
22 października (czwartek)
apteka dyżurna 11 Listopada 9
13.00 - 17.00 - Dzień Otwarty „Nasza przyszłość w naszych 
rękach - czy tylko?, Poradnia Psychologiczno-pedagogicz-
na, Zamkowa 2
16.00 - rozpoczęcie kursu na kierowców w szkole jazdy Je-
rzego Miliszewskiego, aleje Lipowe 3
16.00 - Scrabble w bibliotece oraz Rummikub, gra rodzinna, 
Biblioteka Publiczna, Kopernika 6
19.00 - Koncert Opery Lwowskiej „Viva Operetta”, hala 
Lega
23 października (piątek)
apteka dyżurna Gołdapska 1
16.00 - Bajkolandia Andersena, biblioteka miejska, ul. Ko-
pernika
17.00 - Panie Dulskie, film, kino Mazur
19.00 - Chemia, kino Mazur
24 października (sobota)
apteka dyżurna plac Wolności 25
15.30 - Mecz A-klasy piłki nożnej G-Soft Unia Olecko - 
GLKS Salęt Boże, boisko z murawą sztuczną
17.00 - Panie Dulskie, film, kino Mazur
17.00 - Mecz III Ligi Piłki Ręcznej MLKS Czarni - Granit 
Olecko - EKS Szczypiorniak Ełk, hala Lega
19.00 - Chemia, kino Mazur
25 października (niedziela)
apteka dyżurna Zielona 35
17.00 - Panie Dulskie, film, kino Mazur
19.00 - Chemia, kino Mazur
26 października (poniedziałek)
apteka dyżurna Składowa 6
10.00 - Gry i zabawy przedszkolaka, hala Lega
27 października (wtorek)
apteka dyżurna Kolejowa 15
10.00 - Mistrzostwa Powiatu Oleckiego SZS - Piłka ręczna 
dziewcząt i chłopców ze szkół ponadgimnazjalnych, hala 
Lega
12.30 - posiedzenie komisji kultury RM, Ratusz
13.30 - posiedzenie komisji ochrony zdrowia, RM, Ratusz
16.00 - Puzzlowe wtorki w bibliotece, Biblioteka Publicz-
na, Kopernika 6
28 października (środa)
apteka dyżurna Zielona 37
10.00 - Drużynowe Mistrzostwa Powiatu Oleckiego SZS w 
tenisie stołowym dziewcząt i chłopców, hala ZS Siejnik
13.30 - posiedzenie komisji budżetowej RM, Ratusz
29 października (czwartek)
apteka dyżurna plac Wolności 7B
10.00 - Drużynowe Mistrzostwa Powiatu Oleckiego SZS w 
pływaniu dziewcząt i chłopców, hala Lega
13.00 - Sesja Rady Miejskiej, Ratusz
16.00 - Scrabble w bibliotece oraz Rummikub, gra rodzinna, 
Biblioteka Publiczna, Kopernika 6
16.10 - zebranie organizacyjne dla rodziców grupy począt-
kującej szachowej, hala Lega, I  piętro
30 października (piątek)
apteka dyżurna 11 Listopada 9
16.00 - Bajkolandia Andersena, biblioteka miejska, ul. Ko-

na stronie internetowej www.olecko.info (w pliku *.pdf)
V

19
11

0

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

1 października od 14.16 jedne zastęp JRG 
PSP gasił przy ulicy Kościuszki pożar gałęzi 
przy garażu.

2 października od 13.12 jeden zastęp JRG PSP oraz jeden 
OSP Mazury usuwały drzewo niebezpiecznie pochylone nad 
drogą w Borkach. 

2 października od 14.29 jeden zastęp JRG PSP zabezpie-
czał miejsce i usuwał skutki kolizji drogowej na skrzyżowa-
niu obwodnicy z drogą do Giżycka. 

2 października od 16.35 trzy zastępy JRG PSP zabezpie-
czały przy ulicy Środkowej lądowanie śmigłowca ratowni-
czego .

3 października od 0.55 jedne zastęp JRG PSP gasił przy 
ulicy Grunwaldzkiej pożar śmieci przy garażu.

3 października od 16.51 jedne zastęp JRG PSP gasił przy 
ulicy Gołdapskiej zabezpieczał lądowanie śmigłowca ratow-
niczego na lądowisku przyszpitalnym.

6 października od 11.28 dwa zastępy JRG PSP oraz jeden 
OSP Kowale Oleckie zabezpieczały miejsce i usuwały skutki 
zderzenia samochodów w Golubkach.

Informacji udzielił  młodszy kapitan Piotr Gabruś
8 października od 0.49 siedem zastępów JRG PSP i po 

jednym z Ełku i Gołdapi oraz OSP Lenarty, Szczecinki, Bo-
rawskie, Gąski, Kowale Oleckie, Plewki, Mazury, kalinowo 
Górne oraz dwa z Wieliczek gasiły w babkach Oleckich 
pożar bel słomy i wiaty.

Informacji udzielił młodszy brygadier Tomasz Milewski
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NASZ KONKURS
Jeśli chcecie wziąć państwo udział w konkur-

sie, wystarczy tylko na adres redakcji wysłać kart-
kę pocztową z nalepionym kuponem z pierwszej strony  
i wpisanym własnym imieniem i adresem. Wszystkie karty biorą 
udział w cotygodniowym losowaniu – aż do skutku.

W tym tygodniu wylosowano następujące osoby:
• Marek Brzeziński
• Adam Malinowski

• Janina Morzy
• Adrian Podurski
• Maria Wąsowska

• Marek Żabicki
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

MOSiR Olecko reaktywuje 
ligę halowej piłki nożnej

W nowoczesnej, oleckiej Hali LEGA (wyróżnionej m.in 
drugim miejscem w kategorii Sportowy Obiekt Roku 2013) 
w okresie od listopada do marca we wtorki i czwartki ry-
walizować będą amatorskie zespoły piłkarskie. Na boisku 
o wymiarach 40 x 20 m o zwycięstwo walczyć będzie 10 
zawodników (w dwóch drużynach 4+1) pod okiem profesjo-
nalnych sędziów. 

Długość spotkań oraz ich harmonogram będą zależne od 
liczby zgłoszonych zespołów. 

Liczba zawodników zgłoszonych do rozgrywek ligowych 
(poczynając od piątej ligi) została ograniczona do 2 na bo-
isku. Zgłoszenia przyjmowane są do 6 listopada. 

Za organizację w/w ligi jest odpowiedzialny Paweł Mak-
simowicz , el. kom. 606106773,  tel. MOSiR (087) 5202048 
w. 108.

Konsultacja społeczna
Na podstawie artykułu 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 paź-

dziernika 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku 
i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środo-
wiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, Gmi-
na Olecko przedkłada do zaopiniowania w formie konsul-
tacji społecznych Prognozę oddziaływania na środowisko 
projektu „Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Olecko do 
roku 2025”.

Konsultacje prowadzone będą w terminie od 14 paź-
dziernika do 3 listopada 2015r., opinie, uwagi należy skła-
dać poprzez załączony formularz konsultacyjny na adres 
Urzędu Miejskiego w Olecku lub w wersji elektronicznej: 
um@um.olecko.pl.

inf newsletter UM

AKCJA  REJESTRACJI 
DAWCÓW  SZPIKU

W Polsce co godzinę stawiana jest komuś diagnoza - 
„białaczka”, czyli nowotwór krwi. Dla wielu Pacjentów je-
dyną szansą na wyzdrowienie jest przeszczepienie szpiku 
od Dawcy niespokrewnionego. 

W celu zwiększenia szansy na odnalezienie dla nich 
Dawcy, 21 października 2015 r. w godzinach 11.00 - 17.00 
organizujemy w Starostwie Powiatowym w Olecku, ul. 
Kolejowa 32, sala konferencyjna (pok. nr 4, parter) akcję 
rejestracji dawców szpiku.

Potencjalny dawca (osoba pomiędzy 18-55 rokiem ży-
cia):

• zgłasza się z dokumentem zawierającym numer PESEL, 
• wypełnia kwestionariusz,
• i dokonuje za pomocą patyczka wymazu z wewnętrz-

nej części policzka.
Rejestracja zajmuje tylko kilka minut. Osoba rejestro-

wana nie ponosi żadnych związanych z tym kosztów. Nie 
są potrzebne wcześniejsze badania. Szczegółowe informa-
cje dostępne są na stronie  www.dkms.pl .

Halina Kasicka
www.powiat.olecko.pl 

Mamy w Olecku rejon 
Szlachetnej Paczki

Wreszcie będzie można ofiarować paczki dla mieszkań-
ców Olecka i okolic w ramach ogólnopolskiej akcji Szla-
chetna Paczka, ponieważ powstał rejon Szlachetnej Paczki 
w Olecku. 

Wolontariuszami rejonu są uczniowie Zespołu Szkół Li-
cealnych i Zawodowych w Olecku i członkowie Akcji Ka-
tolickiej z Parafii N.M.P Królowej Polski w Olecku. Szefem 
rejonu został Kuba Dziubiński pracownik Regionalnego 
Ośrodka Kultury „Mazury Garbate” w Olecku. 

Wszyscy wolontariusze razem z szefem rejonu musie-
li przejść weryfikację podczas której trzeba było przejść 
pozytywnie  rozmowę kwalifikacyjną, a potem udać się na 
szkolenia. Rozmowa kwalifikacyjna miała na celu  zbadanie 
predyspozycji wolontariuszy do pełnienia tej funkcji w Szla-
chetnej Paczce. 

Szkolenia to pogłębienie predyspozycji i ich ukształto-
wanie. I możemy już zaczynać. Idziemy od poniedziałku do 
pracy. Mamy już  rodziny potrzebujące teraz czeka nas wy-
wiad i opisy.

Lider wolontariatu w Olecku Szlachetnej Paczki 
Dariusz Gałaszewski
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Od kilku dni siąpi drobny 
deszczyk i ziemia nasiąka po-
dobnież jak trzeba. To wynik na-
pływu ciepłego powietrza znad 
Bałkanów. Czy ciepłego, to rzecz 
gustu? Dla jednych 10°C to w 
październiku upał, dla innych to 
już zimowy mróz. 

Tak jest ze wszystkim. Co dla 
jednych jest dobre innym szkodzi. Jednych coś obraża, 
a drugich nobilituje. To są sprawy gustu. No może nie-
dokładnie, ale... ponoć o gustach się nie dyskutuje. Tak 
jest bezpieczniej. 

Wracam jednak na ziemię. W niedzielę wybory. 
Wszyscy biorący w nich udział wiedzą, że te zmienią 
wiele w Polsce. Wiedzą o tym i ci z prawa i ci z lewa. 
Tylko ci, którzy do urn nie pójdą mają wszystko gdzieś. 
Dla nich jest wszystko obojętne. Jak będzie wyglądała 
Polska, kto będzie jej przewodził. 

Nie ma czegoś takiego jak „święty spokój”.  Każdy 
chciał go mieć, nawet Dulski. Ale taki stan ciała, umy-
słu i ducha jest nieosiągalny. Rzeczywistość prędzej czy 
później uderzy nas obuchem w głowę. Nawet wtedy je-
śli bardzo daleko odsuniemy się od rozdającego razy. 
Można się wyobcować ale świat za ścianą będzie nadal 
rzeczywisty i będzie tętnił życiem... i będzie szedł w kie-
runku w jakim zechce. A stojący z boku, mający gdzieś 
przyszłość kraju nie będzie miał już na to wpływu.

Idźmy na wybory. Głosujmy na tych, których sobie 
tylko wymarzymy ale idźmy!

Jeżeli ktoś nie chce wziąć odpowiedzialności za 
taką decyzję, to czy może sprawnie podejmować de-
cyzje w swoim życiu? Piszę tutaj o stanie zniechęce-
nia tym co robią politycy. Taką wewnętrzną polityczną 
beznadzieją, myśleniem, że nie ma się na nic wpływu, 
że jest się zwierzęciem karmionym kiełbasą wyborczą. 
Tylko zwierzęciem! 

Mamy jednak władzę, ten jeden jedyny nasz głos, 
to potęga. Żeby go zdobyć wydano setki milionów. Jest 
więc się ważnym, przynajmniej teraz! Więc nie pod-
dawajmy się bez walki. Ten jeden głos, to nasza moc. 
Demokratyczna moc naszego ustroju. 

Przeważnie 50% obywateli pozostaje w domach. 
Gdyby na wybory poszliby wszyscy jak to za komuny 
bywało zmiotłoby to obecną klasę polityczną. Zmieni-
łoby Polskę w czasie jednej kadencji... Lecz tak się nie 
zdarzy. Wiem, że to tylko marzenia. 

Tak... jedno jest tylko pewne – Polska się zmieni. 
Która z partii pchających się do władzy by nie wy-

grała, to Polska się zmieni. Nie wiadomo tylko jak: czy 
na lepsze czy w inny sposób. Bo pogląd co jest dla kra-
ju dobre, a co złe każda ze stron ma inny. Dla jednych 
przyjęcie sześciu tysięcy uchodźców to islamizacja i 
chcą przed nią bronić Polski. Choć w chwili obecnej 
muzułmanów u nas jest podobnież około 30-40 tysięcy 
i jakoś ich nie widać.

Jedni chcą zmieniać Konstytucję, bo jest zła. Inni 
chcą ją utrzymać za wszelką cenę, bo jest redutą demo-
kracji. Dla niektórych priorytetem są jednomandatowe 
okręgi wyborcze. Ważne jest wprowadzenie kadencyj-
ności wyboru władz samorządowych. Cuda, cudeńka. 

I tak jest co cztery lata. Co pięć na prezydenta. 
Cuda, cudeńka.

Ale można urealnić obietnice. Idąc na wybory wy-
bierzmy najodpowiedniejsze i najbardziej odpowie-
dzialne (według nas) stronnictwo polityczne. Potem 
najwyżej będziemy żałować. Ale jest takie powiedze-
nie, co prawda o miłości, ale może pasować i do poli-
tyki: że lepiej żałować tego co się zrobiło niż tego co 
się nie zrobiło.

Z tymi zawiłymi dywagacjami żegna się z Pań-
stwem 

Bogusław Marek Borawski
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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.
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mieszkanie 75 m.kw., 3 pokoje, centrum, 
Suwałki, tanio, tel. 600-953-143 K13010c
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studio wokalne
Śpiewasz już jakiś czas i występujesz na scenie?

A może dopiero myślisz o śpiewaniu i chcesz rozpocząć 
pracę nad swoim głosem?

 
Zapraszamy na zajęcia do Studia Wokalnego
w Regionalnym Ośrodku Kultury w Olecku

 
Spotykamy się w każdą środę:
- grupa młodsza (szkoła podstawowa) - 15.30-16.30
- grupa starsza (gimnazjum, szkoła średnia,..) 16.30-18.00
 
Podczas zajęć:
- poznamy prawidłowe techniki 
pracy nad głosem
- nauczymy się utworów, ćwiczeń i 
wprawek wokalnych
- popracujemy nad interpretacją, 
dykcją oraz tremą ;)
- odkryjemy tajniki pracy z mikro-
fonem
- przygotujemy się do występów, 
koncertów.
Zapisywać się mogą wszyscy od 7 
roku życia.
Zapisy pod numerem telefonu (87) 
520 20 59 wew. 31. Liczba miejsc ograniczona

Zajęcia prowadzi: Sylwia Błyszczek-Wasilewska
Regionalny Ośrodek Kultury w Olecku „Mazury Garbate”

Plac Wolności 22, 19-400 Olecko
tel. (87) 520 20 59

e-mail: rok@przystanek.pl
www.przystanek.pl

EduCare – punkt edukacyjny
Ul. Wojska Polskiego 5, Olecko

Tel: 691 201 120

Wielu uczniów nie lubi chodzić do szkoły, bo nie od-
nosi sukcesów. Możemy pomóc to zmienić. Szkoła nie 
musi być koszmarem. 

Dysleksja dotyczy coraz większej liczby dzieci i mło-
dzieży.

Jeśli Twoje dziecko ma kłopoty w szkole, bądź stwier-
dzoną dysleksję, dysgrafię lub dysortografię, to wymaga 
specjalnych ćwiczeń, które pomogą mu w nauce. 

Większość trudności w nauce można wyeliminować 
lub zminimalizować. 

Szukasz pomocy – zgłoś się z dzieckiem. 
Odpowiednie zajęcia, ćwiczenia i przygotowanie do 

lekcji sprawią, że szkoła przestanie być dla Was źródłem 
lęku.

Gwarancja fachowej opieki. Zajęcia w przyjaznej at-
mosferze. Możliwość dojazdu do ucznia w uzgodnionym 
terminie. 

Ul. Wojska Polskiego 5, Olecko
Tel: 691 201 120

Miejsko - 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

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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iPAD AIR 2
LENOVO ThinkPad

OPEL
INSIGNIA

OPEL
ASTRA

WEŹ PARAGON,
GRAJ O NAGRODY!

1.  Zrób jednorazowo zakupy* za min. 10 zł i odbierz paragon fi skalny.
2.  Zarejestruj paragon fi skalny w miesiącu zakupu na www.loteriaparagonowa.gov.pl.
3.  Pamiętaj, zachowaj wszystkie zgłoszone paragony fi skalne!

Weź udział w loterii od 1.10.2015 r. do 30.09.2016 r.
Szczegóły i regulamin na www.loteriaparagonowa.gov.pl.
Loteria skierowana jest do osób, które ukończyły 18 lat.
Organizatorem loterii promocyjnej jest Unique One Sp. z o.o. 
z siedzibą w Warszawie.
* Dotyczy zakupów towarów i usług potwierdzonych
paragonem  skalnym.
Losowania samochodów oglądaj na antenie TVP Regionalna.

DO WYGRANIA:

Loteria_paragonowa_plakat_B2_480x680_prod2.indd   1 10.09.2015   16:53

Weź udział w Narodowej Lo-
terii Paragonowej

Samochody Opel Insignia i Astra oraz nowoczesne lapto-
py i ipady czekają na uczestników pierwszej w Polsce loterii 
paragonowej, która ruszyła 1 października 2015r. Najnowsza 
akcja edukacyjna Ministerstwa Finansów zachęca Polaków do 
wydawania i brania paragonów fiskalnych oraz ma im uświa-
domić, jak dużą rolę pełnią w uczciwym obrocie gospodar-
czym. Aby wziąć udział w loterii, wystarczy mieć ukończone 
18 lat i  paragon fiskalny na minimum 10 zł oraz zarejestrować 
go na stronie www.loteriaparagonowa.gov.pl (link otwiera 
nowe okno w innym serwi-
sie).

Loteria ma przekonać 
Polaków, że codzienne wyda-
wanie i branie prawidłowych 
paragonów fiskalnych pod-
czas zakupów, w restauracji, 
barze czy u fryzjera ma zna-
czenie nie tylko przy docho-
dzeniu praw przez klientów 
w sytuacjach problemowych, 
ale także dla uczciwej kon-
kurencji i stanu wspólnego 
budżetu. To przekłada się na 
lepsze funkcjonowanie kraju i 
finansowanie oświaty, służby 
zdrowia, sportu czy kultury.

Co warto wiedzieć?
1. Loteria trwa od 1 października 2015 r. do 30 września 

2016 r.
 2.Aby wziąć udział, trzeba dokonać zakupu towaru lub 

usługi za minimum 10 zł brutto, mieć świadczący o tym pa-
ragon fiskalny i w miesiącu zakupu zgłosić się do loterii za 
pośrednictwem strony internetowej www.loteriaparagonowa.
gov.pl (link otwiera nowe okno w innym serwisie).

3. Do loterii przyjmowane są tylko paragony fiskalne. 
Można zgłosić ich dowolną liczbę, przy czym jeden paragon 
można zgłosić tylko raz w loterii, niezależnie od kwoty za-
kupu.

4. Raz w miesiącu będzie można wylosować Opla Astrę, a 
raz na kwartał – Opla Insignię. Ponadto można wygrać nowo-
czesny Lenovo Thinkpad oraz iPad-y Air 2.

5. Losowania najcenniejszych nagród będzie można obej-
rzeć na żywo w TVP Regionalna. Nagrania z losowań będą też 
dostępne na kanale YouTube Ministerstwa Finansów.

6. Wyniki losowań będą publikowane na stronie www.
loteriaparagonowa.gov.pl/wynik (link otwiera nowe okno w 
innym serwisie) w dniu losowań.

7. I jeszcze jedno: wszystkie nagrody w Narodowej Loterii 
Paragonowej są zwolnione z podatku!

Wszystko o loterii na stronie http://www.loteriaparagono-
wa.gov.pl (link otwiera nowe okno w innym serwisie) 
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BEZPIECZEŃSTWO
Kronika policyjna: 

po weekendzie
Oleccy policjanci w miniony weekend podjęli 25 inter-

wencji publicznych i domowych.  Ponadto funkcjonariusze 
wylegitymowali i skontrolowali 113 osób. Zastosowali 15 
pouczeń i nałożyli 16 mandatów karnych. Odnotowano je-
den wypadek i dwie kolizje drogowe. Policjanci drogówki 
zatrzymali czterech kierujących po alkoholu.  

16 października o godz. 15.20 w Gąskach na drodze 
krajowe nr 65 policjanci zatrzymali kierującego volkswa-
genem. Okazał się nim 43-letni Andrzej S. Po sprawdzeniu 
stanu trzeźwości okazało się, że prowadził samochód ma-
jąc 1,3 promila alkoholu w organizmie.

W minioną niedziele 18 października  na terenie gminy 
Kowale Oleckie w zaledwie trzy godziny patrol drogówki 
zatrzymał troje pijanych rowerzystów: 

o 17.25 w Kowalach Oleckich  na ul. Kościuszki  
58-letni Jan C. jechał rowerem mając ponad 0,5 promila 
alkoholu;

na tej samej ulicy o 18.15,  50-letnia Hanna S. kierowa-
ła rowerem mają 0,5 promila alkoholu w organizmie;

w Sokółkach o 20.15 58-letni Witold K. okazał się nie-
chlubnym rekordzista ponieważ po badaniu okazało się że 
jechał rowerem mając blisko 2,5 promila alkoholu.

podkom. Tomasz Jegliński

Rozbój 
Oleccy policjanci w minioną środę zatrzymali męż-

czyznę podejrzanego o dokonanie rozboju na 20-latku. 16 
października policja wystąpił do prokuratora z wnioskiem o 
tymczasowe aresztowanie Patryka Z.

Do rozboju doszło w Olecku 14 października około godz. 
20.00. Oficer dyżurny oleckiej komendy został poinformo-
wany, że 20-latek został uderzony w głowę, a następnie w 
klatkę piersiową po 
czym sprawca zabrał 
mu spodnie i bluzę. 

Podjęte natych-
miast wszechstronne 
czynności w tym typo-
wanie ewentualnych 
sprawców, pytania za-
dawane potencjalnym 
świadkom, badanie 
okolicy miejsca prze-
stępstwa pozwoliły, 
jeszcze w godzinach 
nocnych tego same-
go dnia, zatrzymać 
dwóch mężczyzn mo-
gących mieć związek 
ze zdarzeniem. 

Oleccy kryminalni 
pracujący nad tą spra-
wą po przesłuchaniu 
świadków, przeprowadzeniu oględzin i dokonaniu przeglądu 
monitoringów ustalili, że sprawcą rozboju był zatrzymany 
wcześniej Patryk Z. Mężczyzna został przesłuchany, a 16 
października policjanci wystąpili do prokuratora z wnio-
skiem o jego tymczasowe aresztowanie. 

22-latkowi za rozbój grozi kara do 12 lat pozbawienia 
wolności. 

rzeczniczka prasowa KPP 
młodsza aspirantka Justyna Sznel

Kobieta  ranna w wypadku 
na krajówce

Oleccy policjanci wyjaśniają okoliczności wypadku 
drogowego do którego doszło 19 października w miejsco-
wości Rogówko na odcinku drogi krajowej nr 65. Na pro-
stym odcinku drogi w wyniku zderzenia się dwóch samo-
chodów osobowych ranna została 26-letnia mieszkanka 
gminy Kowale Oleckie.

19 października około godziny 7.00 dyżurny oleckiej 
komendy od jednego ze świadków otrzymał informację o 
wypadku drogowym. Do zdarzenia doszło na drodze kra-
jowej nr 65 w pobliżu Rogówka. Na miejsce natychmiast 
skierowano patrol policji. 

Wstępnie ustalono, że kierująca samochodem marki 
Polonez na prostym odcinku drogi z nieustalonej przyczy-

ny najechała na tył fiata, który najprawdopodobniej zatrzy-
mał się. Policjanci zabezpieczyli miejsce zdarzenia, przepro-
wadzili oględziny miejsca wypadku i samochodów w nim  
uczestniczących oraz przesłuchali świadków. 

Kierująca polonezem w wyniku doznanych obrażeń ciała 
została przewieziona do szpitala w Ełku. Po przeprowadze-
niu wstępnych badań okazało się 26-latka doznała ogólnych 
potłuczeń ciała i pozostała na obserwacji w szpitalu. Oboje   
kierowcy byli trzeźwi.

Teraz policjanci szczegółowo wyjaśnią przyczyny tego 
wypadku.

podkom. Tomasz Jegliński
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KU PAMIĄTCE (1)

1. SZKOŁA W PAMIĄTCE. W 
2015 roku  przypadają dwie okrągłe 
daty: 80-lecie śmierci Wojciecha Gór-
skiego (23 IV1849-11 II1935)  i 90-lecie 
otwarcia szkoły powszechnej imienia 
Wojciecha i Anieli Małżonków Górskich 
w Pamiątce. 

Biorąc PAMIĄTKĘ z obrotem Ziemi wokół Słońca, można po-
kusić się na kartograficzną metryczkę: wschód – Kopana, zachód 
– Księżowola, południe – Grójec, północ – Tarczyn.

Obok trasy E77. Zza plecami lasu mieszanego mieści się pla-
cówka oświatowo-wychowawcza, która promieniuje na tzw. okoli-
ce „Kwitnącej Jabłoni”. Przypominam o tym, bo pamięć jest krótka, 
a wdzięczność nie za długa. Dobrze, że są takie pamiątki chroniące 
pamięć od zapomnienia.

Romantyk i pozytywista z Lekarcic pod Grójcem o Pamiątce 
pisał: „(…) szkółkę w Pamiątce uważam za młodszą siostrę Gimna-
zjum pod wezwaniem Ś-go Wojciecha. Chcę z niej zrobić typ szkoły 
powszechnej godny naśladowania”. Starszą siostrę zburzono pod-
czas Powstania Warszawskiego, młodsza siostra ucierpiała, ale nie 
tak. Niemcy strzelali do tablic, ławek i okien. Zabili pierwszego kie-
rownika szkoły, pana Ryszarda Zrobka. Po wojnie szkoła otrząsnęła 
się z traumy. Jest  wiekową panią, dla której zachowujemy szacunek 
i wzruszenie. Jak do pamiątek, co mają wartość nie tylko sentymen-
talną. Szkoła jest po kilku liftingu, więc nie wygląda na swój wiek. 
Jest w świetnej kondycji. Kiedy przekroczymy bramę, to mijamy 
dąb Wojciech. Na jego liściach są wypisane szkolne notatki. Od 
1925 roku. W korzeniach tego drzewa jest zakopany akt erekcyjny 
szkoły. Pamiątkowski dąb - niemy świadek tego, co było i zostało 
dla moich ziomków od Wojciecha Górskiego. Pisać, że mamy dług 
wdzięczności, to za mało. Taki patron zobowiązuje, żeby przypomi-
nać o tym, jakiego to pedagoga wydała ziemia grójecka. Dzięki nie-
mu na wsi jest znośniej i jaśniej, i już tak nie straszno. Świadomość, 
że się ma takiego krajana, dodaje otuchy i siły. Panem Wojciechem 
Górskim można się pochwalić, szczególnie przed malkontentami i 
hejterami. To był ktoś, kto miał  to, co zwie się łaską stanu. Mówiąc 
prościej: był nauczycielem, wychowawcą, który uczynił z polskiej 
szkoły miejsce, gdzie uczono i wychowywano. Mój ziomek to był 
mądry człowiek i dowcipny, a to nie jest znów takie częste. Jak 
świat długi i szeroki. To był człowiek, który mocno stał na ziemi: 
Wybór zawodu jest rzeczą ważną, lecz wybór przyszłej towarzyszki 
życia jest jeszcze ważniejszy, gdyż błąd popełniony jest jeszcze groź-
niejszy, bo najczęściej nie może być naprawiony bez krzywdy dla 
drugich, częstokroć drogich sercu naszemu osób. (…) Pamiętaj, że 
nie masz prawa żądać od swej ukochanej, czego jej sam ofiarować 
nie możesz. Jeśli chcesz, by twa oblubienica weszła w twój dom z 
czystym sercem i nieskazitelną wyobraźnią, zachowaj swe serce i 
myśl swoją w nieskalanej czystości. To nie frazes – to zasadniczy 
warunek miłości w rodzinie.

2. Na bieżąco informowałem Wacława Klejmonta, co się dzieje 
w okolicach „Kwitnącej Jabłoni”. Latami to trwało. 

W 1996 roku wydałem nakładem własnym druk zwarty pt. Pa-
miątka, w którym opublikowałem m.in. Myśli Wojciecha Górskiego 
oraz Kronikę Szkoły zaprowadzoną przez Józefa Chodeckiego. Je-
den z 80. egzemplarzy podesłałem Wacławowi, który na widoków-
ce skreślił: 

Drogi Czesiu, serdecznie wdzięczny Ci jestem za osobliwą „Pa-
miątkę” o Pamiątce na pamiątkę spisaną i mi-między innymi – da-
rowaną. Między innymi ... żyjemy, uczymy się, przeżywamy dobro i 
zło miejsc i ludzi sercu bliskich. Nasze wyspy szczęśliwe, Arkadie, 
Utracone Raje kryją się – między innymi – w skrótach, brzemien-
nych wykrzyknikach i między ludzkich niedpowiedzniach nadpo-
wiedzeniach takich zapisków jak Śp. Twojego Kierownika SZKOŁY, 
wiernej swojemu PATRONOWI, mimo dookolnego niedowiarstwa. 
Szkoła oparta o Kościół, Kościół wspierany przez Szkołę – to był 
naturalny fundament kultury narodowej, a nie: mur-beton! Warto 
o tym myśleć przed różaną drogą do Europy na kolejnych stacjach 
myśli Wojciecha Górskiego, myśleć, czynić i wierzyć, bo tylko wtedy 
„cogito, ergo sum” i myśl że się w sobie mieszczą – jak pisał i czynił 
słowami – Mieczysław Czychowski. Myślimy, nikt nie woła. Wacław 
Klejmont, Olecko, 4 lipca 1996 roku

3. Wacław nie był u mnie w domu, więc nie mógł zahaczyć o Pa-
miątkę. Do mojej szkoły podstawowej zaprowadziłem Michała Flu-
dra, wychowawcę z sanatorium dziecięcego PKP „Leśny Dwór” we 
Wleniu, powiat Lwówek Śląski. Było to jesienią 1986 roku. Michał  
wziął  na  drogę szkicownik, a ja byłem jego cicerone. Oczywiście, 
że przez cały dzień odbyliśmy peregrynację artystyczną. Poszliśmy 

do Pamiątki. Wdepnęliśmy na teren szkoły. Stanęliśmy w sadzie 
pod pachami czereśni pamiątkowskich. Michał szkicował, a mi 
buzia się nie zamykała, ale czego to się nie robi dla ludzi, których 
darzymy serdecznością. Był zachwycony Pamiątką (i nie tylko!). 
Potem Michał z Wlenia przesłał długi list, kiedy lasy z rumieńcem 
palonych brązów, ugrów i czerwieni. Pisał m.in.: A Twoja szkoła 
Pana Górskiego, tak elegancko przyozdobiona starodrzewem, że 
nie wiem, co piękniejsze, czy dąb czerwony, czy sosny na poboczu, 
czy wierzby pod płotem. Chciałoby się takie szkoły oglądać, nie 
tylko na Ziemi Grójeckiej, obok Tarczyna i spijać soki wieloowo-
cowe zamiast bełtów i kwaśnego piwa.

Za kilka miesięcy Michał przywiózł mi prezent. Starą ramę 
okienną, gdzie w miejsce wybitych szybek wstawił 16 miniaturek 
kolorowych. Jedno okno było poświęcone Kasztelanii Wleńskiej, 
zaś  drugie  okolicom  Kwitnącej Jabłoni. Byłem oczarowany. 
Wśród obrazków jeden był z motywem Pamiątki. O tym napi-
sałem 16 zapisków wleńskich. Na tej miniaturce widać Szkołę 
imienia Wojciecha i Anieli Górskich w Pamiątce, którą zasłania 
jesienny dąb Wojciech – niemy świadek wzlotów i upadków Pa-
miątki. Jeszcze z Michałem zdążyliśmy zobaczyć Pamiątkę w 
okrasie jesieni, z sadem, gdzie rosły słynne, długonogie czereśnie 
pamiątkowskie. Zbiegło to się, kiedy zaczęły łamać się kolory, a 
„jarzębiny (…) splatały dwie pory (jesień z latem)”.

4. Przeczytajcie, jak wspomina Pani Marianna Jakubowska, 
była nauczycielka z Pamiątki: (…) odkąd pamiętam, Szkołę ota-
czał i otacza dotąd lasek sosnowy. Przy bramie rosły srebrzyste 
świerki, które wiatr powyrywał, pousychały, jest ich już tylko kil-
ka, od szosy szpaler z ałyczy i dużo bzu. No i sad czereśniowy i ja-
błoniowy, który posadził Komitet Rodzicielski. Każdy z nauczycie-
li miał na własny użytek działkę, na niej 15 drzew czereśniowych. 
Sad jabłoniowy i czereśniowy też, należał do Kierownika Szkoły. 
Mieliśmy też ogródki warzywne, a w nich warzywa na własny 
użytek, truskawki, porzeczki. Ja swój warzywnik zlikwidowałam 
dopiero (…)  po śmierci męża. Wszystkie wiosenne popołudnia 
spotykaliśmy się  przy pracy na działkach. Było to bardzo miłe. 
Dziś już tego nie ma. Nauczyciele dojeżdżają do pracy samocho-
dami i po zajęciach robi się pusto. (…) Życia towarzyskiego, jakie 
istniało kiedyś między mieszkańcami szkoły, już nie ma. Może to i 
czasy się zmieniły. (…)

To, co było drzewiej korzeniem, wyrwano, zdewastowano sad 
i ogródki.

Rozbudowano obiekt szkolny. Podeptano sentymenty i wspo-
mnienia. Kiedy się o tym dowiedziałem, to przestałem bywać w 
Pamiątce, bo nie wiem, jakbym się zachował, gdyby mi stanął 
ktoś z grona pedagogiczne i zaczął zachwalać, jak to ocalają od 
zapomnienie dzieło zacnego Pana Wojciecha Górskiego. Dla 
mnie to, co zrobiono, jest wielkim skandalem. (Czesław Miro-
sław Szczepaniak, Okno pejzażowe okolic Kwitnącej Jabłoni i 
Kasztelanii Wleńskiej …, Warszawa-Ursynów 2007, nakładem 
własnym)

Fragment Michała miniaturki był oczkiem na okładce Alfa-
betu na Pamiątkę. 

Byłem wkurzony tym, co zrobiono. Potem mi to przeszło. Ze-
starzałem się i zaczęły opuszczać mnie siły. Nie komentowałem 
trendu, jaki panuje w Polsce po 1989 roku. Żeby z wiosek zro-
bić miasto, drogi polne zalać asfaltem i przybić tabliczki z nazwą 
ulic. Poczułem się jak człowiek z innej baśni. Starej. Zacząłem 
pisać wspomnienia, tj. zatrzymywać fragmenty, które ociekają 
czasem PRL. Drzewiej byłem taki silny. Żyłem na własny rachu-
nek. Dzięki temu nadal się nie nudzę, choć coraz mniej smakują 
mi pokarmy XXI wieku. 

Cdn. Czesław Mirosław Szczepaniak

Wybór myśli Wojciecha Górskiego
Nauczyciel sprzedaje to, co ma najcenniejszego, swoje 

zdrowie, swoje serce, swoje płuca, swoje gardło. Dlatego 
powinien być możliwie najlepiej wynagradzany. 

Dwóch rzeczy nie cierpię: śpieszyć się i gniewać, a taki 
jest mój los, że przez całe życie muszę to robić. 

Gdybym umiał choć cząstkę tego, czego nie umiem, 
byłbym istotnie mądry. 

Naród, który nie umie pracować i oszczędzać – popad-
nie w niewolę ekonomiczną lub poli-tyczną tego narodu, 
który te cechy posiada.

Człowiek zupełny powinien mieć trzy rzeczy w porząd-
ku: serce, głowę i kieszeń. Tę ostatnią po to, żeby mógł 
spełniać, co nakazuje serce i rozum. 

Dziś głos mój nie jest jeszcze słyszalny, lecz przyjdzie 
czas, że przyszłe pokolenia przypomną go sobie i wydobę-
dą z lamusa.

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

Olecczanie zdobyli nagrody 
na Regionalnym 

Święcie Miodu w Eku
W sobotę, 10 października w ogrodzie Centrum Eduka-

cji Ekologicznej w Ełku odbyły się obchody „Regionalnego 
Święta Miodu”. Impreza i odbywające się w jej ramach kon-
kursy kultywują, propagują i pogłębiają wiedzę o tradycjach 
kuchni regionalnej Warmii, Mazur i Powiśla. Promują rów-
nież produkcję żywności opartej na surowcach pochodzenia 
lokalnego, w tym miodu, ochronę regionalnego dziedzictwa 
kulinarnego oraz zachowanie niepowtarzalnych smaków pro-
duktów żywnościowych. 

Święto Miodu to spotkanie fachowców, dla których miód 
jest inspiracją do pracy, oraz wielbicieli tego niesamowitego 
nektaru. Poza wykładami o miodzie, którą prowadził dr inż. 
Maciej Siuda z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w 
Olsztynie była okazja do zakupu wyrobów rękodzielniczych 
i regionalnych potraw od zaproszonych wystawców, a także 
skosztowania słodkości, które przygotowali lokalni uczestni-
cy konkursu na najlepsze ciasto z miodem. 

W trakcie Święta odbył się konkurs na najlepszy miód: 
rzepakowy, lipowy, gryczany, odmianowy i wielokwiatowy, 
w którym do rywalizacji stanęli pszczelarze z regionu. W ry-
walizacji wzięło udział 44 miody, a jury wyłoniło zwycięzców 
w każdej kategorii. 

Odbył się także konkurs „Na najlepsze ciasto z miodem”. 
Spośród 13 konkursowych ciast jury wyłoniło zwycięzcę kon-
kursu, którym był Sławomir Waraksa, a nagrodzonym cia-
stem okazało się mrowisko z miodem i żurawiną. 

Podczas trwania Święta odbyły się występy Ełckich ze-
społów: Chóru Gospel, Pojezierze oraz grupy Na mazurską 
nutę, a najmłodsi mogli pobawić się w miasteczku zabaw dla 
dzieci.

Laureat Konkursu „Na najlepsze ciasto z miodem”:
I miejsce oraz nagroda Prezydenta Miasta Ełku:
1. Sławomir Waraksa - przygotował mrowisko z miodem 

i żurawiną
Laureaci Konkursu na najlepszy miód:
I miejsce oraz Puchar Marszałka
1. W konkursie „Na najlepszy miód rzepakowy” zdobyło 

Gospodarstwo Pasieczne „Bartnik Mazurski” z Kętrzyna.
2. W konkursie „Na najlepszy miód lipowy” zdobyło Go-

spodarstwo Pasieczne „Leśna Pasieka” z Białej Piskiej.
3. W konkursie „Na najlepszy miód gryczany” zdobyło 

Gospodarstwo Pasieczne „Mazurska Pasieka” z Olecka.
4. W konkursie „Na najlepszy miód wielokwiatowy” zdo-

była „Pasieka Kalejta” z Olecka.
5. W konkursie „Na najlepszy miód odmianowy” Puchar 

Marszałka zdobyło Gospodarstwo Pasieczne Waldemara 
Czerniawskiego z Lidzbarka Warmińskiego za miód malino-
wy.

Ewelina Sigiel
Centrum Edukacji Ekologicznej w Ełku

Bezpłatne szkolenie 
z zasad konkursu FIO

6 listopada w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego w Olsz-
tynie przy ul. Emilii Plater 1, w sali sesyjnej (najwyższe 
piętro), w godz. od 10.00 do 14.00  odbędzie się spotkanie  
z udziałem eksperta Ministerstwa Pracy i Polityki Społecz-
nej, na którym zostanie zaprezentowany
Regulamin konkursu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 
w 2016 oraz zasady ubiegania się o dotację (wskazanie 
podmiotów uprawnionych i nieuprawnionych do udziału 
w konkursie, procedura ubiegania się o otrzymanie dotacji, 
kryteria ogólne i szczegółowe oceny, procedura oceny i 
przyznawania dotacji, komponenty.) 
Osoby zainteresowanie udziałem w tym spotkaniu muszą 
zgłosić swój udział do dnia 5 listopada br. (mailem lub 
telefonicznie).
Osoba do kontaktu: Elżbieta Mierzyńska, Główny Specjali-
sta w  Biurze Dialogu Społecznego i Pożytku Publicznego 
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Ma-
zurskiego
T: +48 89 512 58 76
F: +48 89 512 58 76
E: elzbieta.mierzynska@warmia.mazury.pl
W: www.wrota.warmia.mazury.pl

„Podróż zimowa”
8 listopada - koncert „Podróż zimowa” 
godz. 17:00, kino „Mazur

„Winterreise”, to cykl pieśni F. Schuberta z 1827 roku do 
słów W. Müllera. W 1994 roku Stanisław Barańczak napisał 
całkowicie niezależny cykl wierszy pt. „Podróż zimowa”, 
który metrycznie idealnie wpisuje się w muzykę, a swoim 
przekazem pogłębia ją i uwspółcześnia. Tworzy naszą, 
polską „Podróż zimową”, dramatyczną, smutną, depresyj-
ną, ale wartą przeżycia. Cykl składa się z 24 pieśni, trwa ok 
75-80 min, wykonuje się go bez przerwy.

Wystąpią:

Tomasz Raff
- bas, solista Opery Wrocławskiej, gdzie wykonuje szero-
ki repertuar operowy od Mozarta po Wagnera, absolwent 
akademii muzycznych w Warszawie i Berlinie. Mocno 
związany z „offowym”, niezależnym i eksperymentalnym 
nurtem w muzyce klasycznej.

Katarzyna Neugebauer
- pianistka urodzona w Poznaniu, od ponad 10 lat związana 
z wrocławskim środowiskiem muzycznym. 
W polu jej zainteresowań 
znajduje się muzyka 
współczesna, co za-
owocowało szeregiem 
prawykonań utworów 
na takich festiwalach jak 
Eurosilesia, Gwiazdy 
Promują w Jeleniej Gó-
rze, czy Musik unter Zeit 
w Munster.
Jako akompaniator 
współpracuje z wrocław-
ską Akademią Muzyczną, 
Operą Wrocławską, oraz 
Chórem NFM, gdzie ma 
możliwość pracować 
m.in. z Paulem McCre-
eshem, B. Shwartzem, 
Ch. Poppenem.

MOSiR Olecko zaprasza do udziału w oleckiej lidze squ-
asha. To już trzecia edycja ligi w której startują kobiety i 
mężczyźni z różnie rozwiniętymi umiejętnościami. Mecze 
odbywać się będą w ustalonych pomiędzy startującymi 
terminach. Na zgłoszenia czekamy do 13 listopada w re-
cepcji Hali LEGA.Sponsorem ligi, jak przed rokiem, jest 
mecenas oleckiego sportu firma Impuls należąca do Teresy 
i Mirosława Popko
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Sztama 2015
Trudno uwierzyć ale był to już trzydziesta szósta Szta-

ma. Byłem na pierwszej. Nie tylko byłem ale wraz z Anią 
Łowczńską, Markiem Gałązką i Zbyszkiem Terepko przy-
gotowywaliśmy pierwszą. Myk... i już 36. Jak te żółwie z 
klatki w ZOO.

Jak sięgam pamięcią, to chyba nigdy nie było tzw.  
„złych” Sztam. Mogło się coś nie podobać komuś ale zawsze 
podobał się dany spektakl czy koncert komuś innemu. Tak 
zapewne było i tym razem.

Przegląd rozpoczął się od prezentacji spektaklu „Partytu-
ry rzeczywistości” Teatru Porywaczy Ciał . Dwie godziny i 
dziesięć minut minęły tak szybko, że nie mogłem w pierw-
szej chwili uwierzyć, gdy usłyszałem, że przedstawienie 
trwało aż tyle. Jedna chwilka.

O czym jest spektakl? O relacjach pomiędzy ludźmi. 
O tym, że kobieta i mężczyzna, to dwa różne światy, które 
mimo wszystko się uzupełniają. To spektakl o przyjaźni, za-
leżności, przywiązaniu i wreszcie o miłości. To przedstawie-
nie jest też o tym jak tworzy się warsztat teatru, jak powstaje 
słowo i gest. Teatr Porywacze Ciał bierze pełnymi garściami 
z wszelkich rodzajów tej sztuki. Jest tam i burleska, i so-
wizdrzalskie fragmenty, ale też i mniej pompatyczny teatr 
szekspirowski. 

Prawdę powiedziawszy teatr przedstawiając „Partytury 
rzeczywistości” samą konwencją przedstawienia zaskoczył 
wielu widzów, którzy wcześniej mieli okazję widzieć inne 
jego przedstawienia. Katarzyna Pawłowska i Maciej Adam-
czyk, przynajmniej w tym przedstawieniu, wyciszyli się i nie 
stosowali tak radykalnych rozwiązań scenicznych jak w „I 
love”.  Nie wiem jak widzom, ale mnie bardziej odpowiada 
ten rodzaj przekazu. Chcę jednak podkreślić, że każdy spek-
takl Porywaczy Ciał to najwyższa półka, a „Partytury rzeczy-
wistości” to majstersztyk sztuki scenicznej.

Następny był koncert „Krwawych ballad” Justyny Jary. 
Dobra muzyka, ciekawe teksty. 

Okazuje się, że folklor kloszardów, typów spod ciemnej 
gwiazdy, włóczęgów czy znudzonych codziennością jappie 
jest atrakcyjny dla twórców słowa i muzyki. Tematyka stara 
jak świat, wygrzebana gdzieś z kufrów pamięci lub zasły-
szana w bramach starej Pragi czy zaułkach Śródmieścia jest 

nadal atrakcyjnym tematem. Okazuje się, że w zasadzie, 
każdy temat, najbardziej banalny jak i nieapetycznie maka-
bryczny jeśli oblecze się w odpowiednią formę jest bardzo 
nośny w sztuce. 

„Poruszenie w teorii” to następny spektakl przedsta-
wiony w sali Teatru AGT. Olecczanka Izabela Piotrowska 
pokazuje i warsztat i rozchwianie i abstrakcyjną formę 
opowieści scenicznej. Spektakl pełen energii wychodzącej 
i z ciała i z instrumentu, którym może być wszystko.

Relacja tancerka i muzyk. Cos podobnego jak u Pory-
waczy Ciał iskrzy. Wybucha lub widać jak czeka zanurzone 
w umyśle i ciele. 

Sobotnia Sztama rozpoczęła się też mocnym akcentem. 
Aneta Teodorczuk-Perchuć pokazała „Matkę Polkę terro-
rystkę”. W prawie kabaretowej formie artystka opowie-
działa o problemie wykluczenia społecznego kobiet, które 
zostają matkami. Może to, co tutaj pisze wydać się zbyt 
mocne i nie adekwatne do, zdawałoby się, frywolnej treści 
przedstawienia. Ale jak nazwać brak możliwości korzysta-
nia z dobrodziejstw życia publicznego: komunikacji miej-
skiej, chodników, toalet? Przecież wszystkie te, zdawałoby 
się, zgrane w spektaklu komiczne zdarzenia, to nic innego 
jak wykluczenie. 

Spektakl zagrany brawurowo, z werwą. Wspaniały 
kontakt z widownią. Ale... kontakt z pewnym dystansem, 
który nie pozwala rozochoconym widzom ingerować w 
treść sztuki. Oszczędne ale jakże ważne operowanie świa-
tłem. No i temperament artystki. 

Sztuka kończy się bardzo mocną i drastyczną sceną. 
Światło główne gaśnie. Nad małą scenką ustawioną z po-
destów zapala się reflektor. W snopie szarego, mętnego 
światła pojawia się ubrana na czarno postać. To Matka 
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Polka. Zaciąga kominiarkę. W jej rękach pojawia się kałasz-
nikow. Przeładowuje go. Wymierza w widownię. Światło zno-
wu całkowicie gaśnie i słychać serie strzałów.

„Kwadratura konia” – to spektakl następny wystawiony w 
sali kina Mazur. 

Z rozmów, które prowadziłem z widzami po spektaklu 
chyba jestem jedyny, któremu czegoś w tym przedstawieniu 
zabrakło. Sztuka zrobiona z rozmachem scenicznym łącząca 
w sobie grę aktorską, operowanie światłem, teatr lalek, ani-
mację filmową oraz projekcje nieruchomych fotograficznych 
obrazów podobała się widzom. Mnie zabrakło w tym przed-
stawieniu dynamiki, szybkości, a obrazy filmowe i animacja 
zamiast podkreślać ruch sceniczny, przeszkadzały. Ale to tyl-
ko moje widzimisie.

Ostatnim przedstawieniem była „Sofa” oleckiego Te-
atru „6 i pół”. Sztuka powstała według pomysłu i reżyserii 
Agnieszki Lewandowskiej. Każdy z grających w spektaklu 
aktorów tekst napisał sam. Z tych mini monogramów powstał 
obraz, zdawałoby się, zabawny i lekki. Ale gdy się zastano-
wić, to przecież opowiadający o lękach i frustracji powszech-
nie nas otaczającej. 

Tak jak wyżej napisałem, przedstawienie ogląda się bar-
dzo dobrze. Dobrze rozplanowana scenografia i światło, a tek-
sty należycie wyważone i dostosowane do postaci. Co tu dużo 

mówić: wszyscy byli dobrzy. 
W przedstawieniu udział wzięli: reżyserka Agnieszka 

Lewandowska, Krystyna Gulbierz, Anna Pawełko, Grażyna 
Dzienisiewicz, Daria Machnacz, Jakub Dziubiński i Marek 
Pacyński.

Polecam Państwu „Sofę” jako przedstawienie, które war-
to zobaczyć, pośmiać się i zastanowić.

Sztama jak zawsze nie odbyłaby się bez „Nocnego mu-
zykowania” każdego dnia do 24.00 w klubie „Arct”.

Nie byłoby też Sztamy bez w Galerii Sztuki Prawdziwej 
im. Andrzeja Legusa. Tym razem odbył się wernisaż wysta-
wy Zdzisława Beksińskiego, wielkiego nieżyjącego polskie-
go artysty: grafika, rzeźbiarza i fotografa. Wszystkie wysta-
wione grafiki i obrazy wykonane w technikach własnych 
pochodzą ze zbiorów prywatnych. Niektóre są unikatowe w 
skali światowej, gdyż technika ich druku pozwala na odbi-
cie maksymalnie trzech jednakowych kopii. Wystawa będzie 
czynna do połowy listopada. 

Sztama od kilkunastu już lat zaczyna się od spektakli 
lub działań teatralnych nazywanych „Sztama dzieciom”. 
Tym razem w czwartek 15 października Teatr Lalki i Akto-
ra z Łomży pokazał „Czerwonego Kapturka” wg bajki Jana 
Brzechwy. Jako ciekawostkę podam Państwu fakt, że muzy-
kę do spektalku napisał Bogdan Szczepański, były muzyk 
gGrupy „Po drodze”. 

Bogusław Marek Borawski
fotografie Bolesław Słomkowski
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Feliks Jordan Lubierzyński
17 września tego roku w Zatroczu pod Wilnem odbyła się 

sesja naukowa poświęcona sztuce wileńskiej XIX i XX wie-
ku pt. „Przestrzeń i czas”. Jeden z referatów dotyczył Feliksa 
Jordana Lubierzyńskiego – „Przegląd Artystyczny” i Feliks 
Jordan Lubierzyński. Historia jednego życia. Autorka, Eliza 
Ptaszyńska, kustosz Muzeum Okręgowego w Suwałkach i 
prowadząca Olecką Izbę Historyczną przypomniała sylwetkę 
tej ciekawej postaci związanej w okresie międzywojennym 
z wileńskim środowiskiem artystycznym, a po 1945 roku z 
Oleckiem, w którym się osiedlił po repatriacji z Wilna do 
Polski.

Feliks Jordan Lubierzyński jest obecny w pamięci bada-
czy życia kulturalnego Wilna. Jego nazwisko pojawia się w 
opracowaniach dotyczących okresu międzywojennego, gdy 
był redaktorem i wydawcą „Przeglądu Artystycznego”, pi-
sma poświęconego sprawom teatru, literatury, sztuki i kina. 
W periodyku  zamieszczano recenzje z wystaw, przedstawień 
teatralnych, ukazywano sylwetki artystów, pisano o ważnych 
wydarzeniach życia kulturalnego i artystycznego w Wilnie i 
Polsce. 

Feliks Jordan Lubierzyński pisywał także do miesięczni-
ka „Południe” poświęconego  sztuce i krytyce artystycznej. 
Był osobą aktywną życiowo, w zmiennych kolejach losu 
szukał możliwości działania i budowania ku ogólnemu do-
bru. Ryszard Demby podsumował, jakże trafnie, jego życie: 
„Należał on do tej kategorii inteligencji polskiej starszej ge-
neracji, która własne zamierzenia i plany życiowe realizo-
wała przede wszystkim w oparciu o aspiracje intelektualne, 
przenosząc ponad wszelkie kalkulacje i rachuby doraźnych 
korzyści – bogactwo wrażeń i autentycznych przeżyć”.

Feliks Jordan Lubierzyński (1883–1965) urodził się w 
Grzywnie pod Toruniem. Wyrzucony z gimnazjum w Chełm-
nie za przynależność do polskiego związku samokształce-
niowego ukończył naukę w Dreźnie. Studiował na Uniwer-
sytecie Jagiellońskim w Krakowie m.in. filozofię, estetykę, 
historię sztuki. Osiedlił się w Poznaniu, gdzie rozpoczął pra-
cę jako dziennikarz. Pisał sztuki teatralne i zamierzał poświę-
cić się dramatopisarstwu. 

Zamieszkał w Warszawie, gdzie kwitło wówczas życie 
teatralne. Pierwsza wojna światowa zniweczyła plany mło-
dego człowieka. Zesłany, jako poddany niemiecki na Ural, 
przeżył w Rosji rewolucję i przez kilka lat starał się o powrót 

do Polski. Był to dla niego czas aktywności społecznej. Na-
leżał do Polskiego Komitetu Pomocy Ofiarom Wojny, póź-
niej włączył się w działalność Delegacji Polskiej do spraw 
Repatriacji przy Poselstwie Polskim w Moskwie. 

Przebywał w Taszkiencie, na Syberii, w Kazachstanie, 
Moskwie. W 1924 roku udało mu się powrócić do Polski, 
osiedlił się w Wilnie. 

2 maja 1945 roku Feliks Jordan Lubierzyński opuścił 
Wilno pociągiem wypełnionym repatriantami. Do Olecka 
dotarł 17 maja. 18 lipca otrzymał nominację na burmistrza 
miasta Olecka. 

Tak rozpoczął się ostatni, kilkudziesięcioletni etap jego 
życia w małym, zniszczonym miasteczku „na krańcu świa-
ta”. W mieście położonym nad pięknym jeziorem, wśród 
łagodnych wzniesień i cienistych lasów, wolno zaludnia-
jącym się mieszkańcami sąsiednich polskich powiatów, 
repatriantami zza Buga i innymi rozbitkami wojennymi. 
Szukał wśród ruin miasteczka i okolic śladów polskości, 
spolszczał nazwy ulic i wsi, odtwarzał historię miasta i 
regionu. Szukał piękna i wzniosłości w szarej rzeczywi-
stości zmęczonych ludzi. Zachęcał do czytania, rozmów, 
założył Towarzystwo Przyjaźni Polsko-Indyjskiej, wierzył 
w samodoskonalenie się człowieka i urodę otaczającego go 
świata.  

Warto, aby mieszkańcy Olecka pamiętali o Feliksie 
Jordanie Lubierzyńskim. Być może nasze miasto wyglą-
dałoby dziś inaczej, było by inne, gdyby siedemdziesiąt lat 
temu zabrakło w nim energii i działalności pierwszego bur-
mistrza, pracownika referatu kultury w oleckim starostwie, 
człowieka głęboko zainteresowanego sztuką i kulturą.   

***
Zatrocze, gdzie odbyła się sesja , położone jest nad je-

ziorem Galwe, na wprost witoldowego zamku w Trokach. 
W znajdującym się tam Pałacu Tyszkiewiczów otwarto 16 
września wystawę malarstwa polskiego pt. „Przestrzeń i 
czas”. Prezentowana jest na niej twórczość trójki malarzy 
połączonych więzami rodzinnymi, ojciec, syn i wnuczka, 
czyli Alfreda (1849 Suwałki - 1915 Monachium), Czesła-
wa (1882 Monachium - 1984 Warszawa) i Joanny (1930 
Wilno - 2005 Paryż) Wieruszów-Kowalskich. Otoczony 
wielohektarowym parkiem pałac jest celem wycieczek, 
śladem polskiej kultury na Litwie.

ep

Regionalny Ośrodek Kultury w Olecku „Mazury Garbate” i Olecka Izba 
Historyczna zapraszają 30 października (piątek) o godzinie 17,00 na 
spotkanie z Celina Kalejtą pt. 

Obława Augustowska
W lipcu 1945 roku specjalne oddziały Armii Czerwonej i NKWD 

przeprowadziły na terenie Puszczy Augustowskiej (rejon powiatu suwal-
skiego i augustowskiego) szeroko zakrojoną akcję pacyfikacyjną skiero-
waną przeciwko mieszkańcom podejrzanym o sprzyjanie działającym w 
tym regionie partyzantom. 

Z zatrzymanych ponad siedmiu tysięcy osób, nie wróciło do domów 
około 600. Do dziś ich los, miejsce śmierci i pochówku nie są znane 
mimo poszukiwań prowadzonych zarówno przez rodziny zatrzymanych, 
jak i historyków. 

Ślady poszukiwań kilkakrotnie prowadzą do Olecka, Miasta w lipcu 
1945 roku wciąż opustoszałego, w którym stacjonowały specjalne bryga-
dy Armii Czerwonej. 

O dramatycznych wydarzeniach lipca 1945 roku oraz obecnym stanie 
badań opowie Celina Kalejta historyk z Muzeum Okręgowego w Suwał-
kach. 

 Zapraszamy.
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Ośrodek 
czynny
codziennie 
w godz. 800-1600

Jerzy Miliszewski
Olecko, Aleje Lipowe 3

Rozpoczęcie 
kursu

 tel. 87-520-23-36B19405

22
października

godz. 1600

OLECKIE CENTRUM
SZKOLENIA KIEROWCÓW

B
19

00
7

Październik 
miesiącem walki z rakiem

Październik to miesiąc walki z rakiem piersi. W tym cza-
sie chcemy zwrócić szczególną uwagę mieszkanek naszego 
powiatu na konieczność wykonywania regularnych badań 
profilaktycznych i rolę zdrowego stylu życia w zapobieganiu 
nowotworom. 

Rak piersi, to najczęstsza choroba nowotworowa wśród 
kobiet. Głównym powodem, dla którego tak wiele pań nadal 
umiera na raka, jest wykrycie choroby w zaawansowanym 
stadium. Tymczasem wystarczą dobre nawyki związane z 
działaniami profilaktycznymi. W leczeniu raka piersi najważ-
niejsze jest wczesne zdiagnozowanie niepokojących zmian, 
co umożliwia całkowite wyleczenie. Dlatego warto regularnie 
wykonywać badania diagnostyczne (mammografię, USG i sa-
mobadanie piersi)! 

Największe ryzyko zachorowania na raka piersi dotyczy 
kobiet w wieku od 50 do 69 lat, dlatego Panie będące w tej 
grupie wiekowej powinny co dwa lata robić mammografię (fi-
nansowaną przez NFZ) w ramach programu.

Biorąc pod uwagę wciąż niską świadomość zagrożenia 
chorobą Starostwo Powiatowe zorganizowało akcję eduka-
cyjną poświęconą profilaktyce i wczesnemu wykrywaniu raka 
piersi. Skierowana została do uczennic ze szkół ponadgimna-
zjalnych.

Spotkania odbyły się w październiku b.r. w 4 szkołach na 
terenie Olecka, tj.: Zespole Szkół Licealnych i Zawodowych, 

Zespole Szkół Technicznych, Liceum Ogólnokształcącym, 
Ośrodku Szkolno – Wychowawczym Dla Dzieci Głuchych. 

Podczas których Artur Guzewicz -  z Polikliniki w Olsz-
tyna mówił, że bardzo ważnym elementem profilaktyki jest 
samobadanie piersi. Od dwudziestego roku życia każda ko-
bieta powinna regularnie badać piersi. 

Beata Jeleniewicz – profesjonalna brafitterka poinformo-
wała, że jej praca to działania nie tylko na rzecz poprawienia 
wyglądu klientek, samopoczucia, ale przede wszystkim ich 
zdrowia. Dobrze dobrany biustonosz to wygoda, prawidło-
wa postawa ciała, zdrowszy kręgosłup, brak ucisków, otarć, 
prawidłowy i swobodny przepływ krwi oraz chłonki.

Halina Kasicka
www.powiat.olecko.pl 
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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          V22105

PIZZERIA „PRIVE” zaprasza od 1000 do 2200

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

03

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  V24901

* Foto-Ślub i inne uroczystości, tel. 660 122 049       B21301

* hurtownia spożywcza, ul. Gołdapska 31, tel. (87) 520-01-50 V21606

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

08
08

V2
13

07

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

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

AUTO LAND                                           V21706

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

* Artykuły i usługi elektryczne, Grunwaldzka 6, 
      tel. 87-610-00-66                                     V21506

* Centrum Ogrodnicze, ul. Rzeźnicka 6; tel. 87-520-22-07   V02337

* MEBLE - salon, Jan Bagiński, ul. Rzeźnicka, tel.  
(87) 520 29-23. V19509

* Budowlana firma, Tadeusz WITKOWSKI, kompleksowe 
prace budowlane, tel. 603-754-167, 87-523-41-44 V22504

V13918
* MYJNIA GĄBKOWA AUTOMATYCZNA 
   aleje Lipowe 1A                           V11940

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
3

* Auta używane, tel. 501-611-961 V22225

* CZĘŚCI SAMOCHODOWE,, tel. 509-746-264 V22713

* CZĘŚCI SAMOCHODOWE, ul. Sokola 1D, tel. 87-
520-12-88 V21716

* części używane, wszystkie marki, Ełcka 2 (przy 
skupie złomu), tel. 501-611-961 V22235

* Hunday Santa Fe CRDI, 2006, 2,2D tel. 509-338-320, 
508-097-660 V19020

* Jawa 350, 1989, stan bardzo dobry, stylizowany na 
chopper, 2500 złotych, tel. 884-014-664 B20502

* Mitsubishi Outlander, 2005, 2,4B+G tel. 604-193-413 
B19705

* Polonez Truck, 1998, B, sprawny technicznie, tel. 
605-201-942 V21616

* chleb swojski, ciasta, wypiek, tel. 605-107-755 L94401

* kino, plac Wolności 22, tel. 87-520-20-59 B19805

* konie kabardyńskie, przejażdżki, pod siodło, 
Grądzkie 47, tel. 666-316-780, 87-421-22-48 B20403

* kuchnia domowa, obiady abonamentowe, bar przy 
stacji paliw, Ełcka 4, tel. 516-442-550 K14205

* Mazurski Dwór: catering, restauracja, noclegi, tel. 
87-523-00-67, 512-492-990, e-mail: mazurskidwor@
poczta.onet.pl www.mazurskidwor.pl  V22306

* obiady z dowozem, tel. 516-442-550 K14306

* pracownia pisania ikon, pracownia plastyczna, 
Katarzyna Waraksa, tel. 663-805-960 B20004

* wczasy; tel. 87-421-22-48, 666-316-780,  www.wiatra-
kart.fr.pl, e-mail: kawarak@o2.pl B20303

* wesela, imprezy okolicznościowe, bankiety, szkolenia, 
chrzciny, komunie, stypy (Mazurski Dwór), tel. 87-523-
00-67, 512-492-990 V22326

* wizy Rosja, tanio, BT Sambia, tel 87-520-16-44, V23413

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 V19419

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

B20801

* bezprzewodowy internet iPlus, tel. 87-520-13-31 B20702

* chleb swojski, ciasta, wypiek, tel. 605-107-755 B28001

K
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* gazowe, hydraulik, tel. 502-383-533 V21906

* hurtownia wędlin, od 4.00 do 14.00, ul. Gołdapska 
631, tel. 87-520-22-13 B19605

* instalacje elektryczne, Henryk Rowiński, tel. 510-145-
891 V20818

* korepetycje - język angielski; szkoły podstawowe, 
gimnazja, szkoły średnie, tel. 608-215-475 B20901

* kowalskie, spawalnicze, ślusarskie, Gołdapska 31, 
tel. 87-523-00-80 L94203

* księgowe usługi, Ternet spółka z o,o, tel. 87-520-31-70 
B17610

AUTO-MAX, ul. Paderewskiego 3a, naprawa: zawie-
szenia, amortyzatory, elektronika, komputerowa 
geometria zawieszenia, klimatyzacja, chiptuning, tel. 
509-746-264 V22703

V
22

40
4
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03   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

V18710

V1
90

10

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

Wyrób nagrobków, blatów kuchennych, parapetów 
i okładzin schodowych V19709

PROMO-

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

DWORZEC PKP
tel. 883-110-101

V22813

* kotły c.o., grzejniki, bojlery, HYDROMAX, 
            ul. Targowa 18, tel. 87-615-31-90            V18910

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

K
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* Pralnia chemiczna, pranie wodne, usługi w ciągu 24 godzin, 
ul. Grunwaldzka 12, te. 723-565-284                          V25001

SPRZEDAM 

INNE

PRACA

SPRZEDAM

WYNAJEM

* OLEJ OPAŁOWY, NAJTANIEJ, tel. 87-520-41-91 V19130

* pizza na telefon – od 10.00 do 22.00, tel.87-520-31-32 
lub sms 505-314-536 V23333

* ROWERY – naprawy i wypożyczalnia, Centrum 
Handlowe Impuls, tel. 87-520-36-92 V23812

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

V22215

* sprzątanie, opieka nad osobami starszymi lub dziećmi, tel. 
506-462-495 B20103

* tłumacz języka francuskiego, tel. 888-605-885 B20602

* Ubezpieczenia, samochód, dom, firma, plac Wolno-
ści 24a/3, tel. 502-861-795 V19319

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

* oddam koty czarne w dobre ręce, przyjmuję tylko 
sms-y, odpowiadam, tel. 605-202-305 B21401

* oddam koty różne kolory w dobre ręce, tel. 600-953-
143 K12910c

* ślusarza, spawacza zatrudnię, tel. 602-709-756 B21201

* zatrudnię kierowcę do rozwożenia pizzy, tel. 501-
620-577, 506-865-480 V23353

* zatrudnię stomatologa, tel. 605-893-381 K12810c

* drukarka kolorowa OKI C3300n, A4, idealna do 
wizytówek, mało używana, 290 złotych, tel. 604-193-
413 B20203

* działka usługowa, granica obwodnicy, tel. 601-210-
819 B001b21

* działkę budowlaną, 1650 m.kw., Olecko, tel. 602-
709-756 B18309

* działkę pod garaż (ew. piętrowy) z projektem, Goł-
dapska, tel. 602-793-432 K14501

* działkę pod garaż pojedynczy z projektem, Gołdap-
ska, tel. 602-793-432 K14601

* działki budowlane, uzbrojone, tel. 601-210-819 B002b19

* gopodarstwo rolne, zabudowane, 4,88 ha, okolice 
Olecka, tel. 693-841-421 B19904

* książki, I i II klasa gimnazjum, (Gimnazjum nr 2), tel. 
603-113-040 V21726

* luksfery Fala niebieskie 36 sztuk, TANIO, tel. 508-
610-285 B19505

* łóżeczko dziecięce z materacem, 65x125 cm, 150 zło-
tych, tel. 691-201-120 L94104

* maszyny, urządzenia rolnicze, tel. 516-670-859  B003b19

* 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 K13110c

* 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 V19120

* siedlisko, ul. Wiejska, ok. 40 arów, zabudowane budyn-
kiem gospodarskim, dojazd od strony ulicy Wiejskiej, siła 
na miejscu, tel. 602-293-333 V17820

* 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.

KUPIĘ
* książki II klasa gimnazjum, tel. 604-886-221 V19619

* lokal użytkowy 100 m.kw., centrum, tel. 723-565-
284 V25011

* lokal użytkowy 140 m.kw., centrum, tel. 501-620-
577 V23323
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Kowale Oleckie 
- Dzień Edukacji Narodowej

„Nauczać to znaczy pokazywać możliwości”
Paulo Coelho

Dzień Edukacji Narodowej, popularnie zwany Dniem 
Nauczyciela, jest polskim państwowym świętem oświaty i 
szkolnictwa wyższego. Święto to upamiętnia powstanie Ko-
misji Edukacji Narodowej, która była pierwowzorem mini-
sterstwa publicznej oświaty w Polsce. Została ona powołana 
z inicjatywy polskiego króla Stanisława Augusta Poniatow-
skiego na mocy uchwały Sejmu Rozbiorowego z dnia 14 
października 1773 roku. Począwszy od 1972 roku, kiedy to 
święto zostało ustanowione, 14 października składamy po-
dziękowania oraz życzenia nauczycielem, pedagogom oraz 
wszystkim pracownikom szkół. 

Tak też było w Publicznym Gimnazjum w Kowalach 
Oleckich, w którego murach tego dnia odbyły się gminne 
obchody Dnia Edukacji Narodowej. 

W uroczystości udział wzięli przedstawiciele lokalnych 
władz samorządowych, nauczyciele, pracownicy szkół, 
uczniowie, emerytowani nauczyciele, pracownicy obsługi i 
administracji oraz rodzice. 

Gminne obchody Dnia Edukacji Narodowej rozpo-
częły częścią artystyczną w wykonaniu podopiecznych 
Przedszkola Samorządowego oraz uczniów Publicznego 
Gimnazjum. Młodzi wykonawcy z artystycznym rozma-
chem wyrecytowali, wytańczyli oraz wyśpiewali życzenia 
wszystkim zgromadzonym gościom. Następnie głos zabrał 
Krzysztof Locman, wójt Gminy Kowale Oleckie. W swo-
im przemówieniu skierował on do zebranych nauczycieli 
słowa podziękowania za codzienną pracę z młodym poko-
leniem, za przekazywanie im wiedzy oraz cennych warto-
ści, niezbędnych w dorosłym życiu. Wyraził uznanie dla 
ich poświęcenia i zaangażowania.

Podczas uroczystości odbyła się także konferencja pt. 
„Jak uczynić naszą szkołę jeszcze lepszą?”, podejmująca 
najważniejsze zagadnienia związane z oświatą i szkolnic-
twem. Konferencja została zorganizowana przez Teresę 
Truchan, doradcę metodycznego Mazurskiego Ośrodka 
Doskonalenia Nauczycieli w Ełku. 

Miłym akcentem uroczystości było wręczenie Nagród 
Wójta i Nagród Dyrektorów z okazji DEN. Następnie 
uczestnicy uroczystości przy cieście i kawie  mieli moż-
liwość integracji i podzielenia się swoimi refleksjami na 
tematy oświaty i nie tylko.

Uroczystość z pewnością pozostanie w pamięci jej 
uczestników, zaś życzenia i podziękowania będą dodawały 
nauczycielom oraz pedagogom otuchy w trudnej pracy dy-
daktycznej i wychowawczej przez cały rok szkolny.

Zbigniew Sieńko
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Kalendarz imion

Nasz przepis

  

Cytaty na ten tydzień

PRZYS£OWIA

Zupa migdałowa
15 dag migdałów, litr mleka, 5 dag ro-
dzynków, laska wanilii, łyżeczka miodu, 
łyżeczka cukru

Migdały sparzamy, obieramy i mie-
limy. 

Mleko gotujemy z wanilią. Wsypuje-
my do niego migdały i gotujemy jeszcze 
5 minut.

Na koniec wsypujemy rodzynki i do-
prawiamy cukrem i miodem.

Ciasto jogurtowe 
z sosem śliwkowym

Ciasto: 4 jajka, 23 dag miękkiego 
masła, 2 szklanki cukru, 3 szklanki mąki 
pszennej, łyżeczka sody oczyszczonej, 
dwie łyżeczki esencji waniliowej, dwa 
opakowania jogurtu naturalnego (ok. 
36 dag), masło do natłuszczenia formy, 
papier do pieczenia
Lukier: 1,5 szklanki cukru pudru (32 
dag), 1,5 szklanki płynnego miodu, 65 
ml śmietanki 30%, pół łyżeczki esencji 
waniliowej, 
Sos śliwkowy: 45 dag mrożonych śliwek, 
pół szklanki cukru, pół szklanki przego-
towanej wody, laska wanilii

Ciasto: mąkę, proszek do pieczenia, 
sodę i łyżeczkę soli przesiewamy do mi-
ski.  

W innej misce ubijamy na puszystą 
masę masło z cukrem i esencją wanilio-
wą. Bardzo delikatnie pojedynczo doda-
jemy jajka za każdym razem dokładnie 
ubijając.

Do masy dodajemy połowę suchych 
składników i miksujemy. Teraz doda-
jemy jogurt i ponownie miksujemy. Na 
koniec dodajemy resztę przesianej mąki 
i znowu miksujemy.

Masę przekładamy do tortownicy z 

dnem wyłożonym papierem do piecze-
nia i lekko natłuszczonym. Ciasto roz-
kładamy równomiernie i pozostawiamy 
na chwilę aby bąbelki powietrza wyszły 
z masy. 

Ciasto pieczemy w piekarniku na-
grzanym do 180°C około 50 minut. 
Ciasto jest upieczone kiedy patyczek 
wbity w ciasto po wyjęciu będzie suchy. 
Wtedy wyjmujemy je i studzimy przez 
20 minut. Wtedy wyjmujemy z formy. 
Studzimy. 

Lukier: w misce ucieramy wszyst-
kie składniki. Lukrem polewamy ciasto 
i odstawiamy na pół godziny.

Sos: nierozmrożone śliwki wkłada-
my do rondelka wraz z cukrem i zia-
renkami wyskrobanymi z laski wanilii. 
Dolewamy przegotowaną wodę. Pod-
grzewamy od czasu do czasu mieszając 
delikatnie. Podgrzewamy do momentu 
aż cukier się rozpuści, a śliwki puszczą 
sok. Sos powinien być gęsty i aroma-
tyczny.

Nie wolno sosu zagotować.
Ciasto podajemy z ciepłym sosem.

Kawa
Szczyptę rozpuszczalnej kawy można 
dodać do sosów. Potrawy będą wtedy 
miały lepszy i mocniejszy aromat. 
Dynia zapiekana z ryżem

50 dag miąższu dyni, szklanka długo-
ziarnistego ryżu, trzy róże brokułów, 
dwie łyżki masła, łyżka mąki, szklanka 
mleka, sól, biały pieprz, mielona gałka 
muszkatołowa, sok z cytryny, dwie łyżki 
posiekanego koperku

Ryż płuczemy i wrzucamy na osolo-
ny wrzątek. Gotujemy na miękko. 

Dynię kroimy w kostkę i dusimy na 
połowie łyżki masła. Solimy i dopra-

wiamy pieprzem. 
Brokuły myjemy, dzielimy na cząstki 

i sparzamy. 
Stapiamy łyżkę masła, wsypujemy na 

nie mąkę i stale mieszając podgrzewamy 
na małym ogniu aż się spieni, ale nie za-
rumieni. 

Zasmażkę rozprowadzamy mlekiem, 
doprawiamy solą, pieprzem, sokiem z 
cytryny i gałką muszkatołową. Na ko-
niec wsypujemy koperek. 

W wysmarowanym resztą masła na-
czyniu układamy warstwami ryż, dynię 
i brokuły. 

Zalewamy sosem i wstawiamy do 
piekarnika. Zapiekamy do chwili, gdy na 
powierzchni powstanie rumiana skorup-
ka. 

21 października (Światowy dzień 
Ziemniaka)
Brygidy, Celi, Celiny, Elżbiety, Halszki, 
Klemencji, Pelagii, Urszuli, Wszebory
Bernarda, Bertolda, Dobromiła, Dobro-
mira, Hilarego, Jakuba, Janusza
22 października
Alodii, Halki, Halszki, Ingeborgi, Ingi, 
Józefiny, Kordelii, Korduli, Lidii, Lody, 
Przybychny, Przybysławy, Salomei
Aleksandra, Donata, Filipa, Kordiana, 
Marka, Przybysława, Sewera
23 października
Edyty, Hiacynty, Honoraty, Igi, Iwety, 
Marceliny, Marleny, Natalii, Odylii
Edwarda, Filipa, Gedymina, Hiacynta, 
Ignacego, Jana, Romana, Seweryna, 
Sylwestra, Teofila, Teodora, Właścisła-
wa, Żegoty
24 października
Antoniny, Arety, Arlety, Hortensji, 
Marty
Alojzego, Antoniego, Baleczeta, Filipa, 
Marcina, Rafaela, Rafała

25 października (Dzień Pracow-
nika Łączności) (Światowy Dzień 
Makaronu)
Blanki, Chryzanty, Darii, Ingi, Maury, 
Wilhelminy
Bonifacego, Dariusza, Hilarego, Inga, 
Kryspina, Maurycego, Sambora, Teo-
dozego, Teodozjusza, Wojmira
26 października
Amandy, Ewarysty, Lucyny, Ludmiły, 
Ludomiły, Lutosławy, Łucji
Albina, Bonawentury, Damiana, 
Dymitra, Dymitriusza, Ewarysta, Fa-
biana, Lucjana, Lutosława, Łucjana, 
Rustyka
27 października
Antonii, Antoniny, Ilony, Iwony, Iwy, 
Sabiny, Zoi
Florencjusza, Nestora, Siestrzemira, 
Stoigniewa, Wincentego
28 października
Alfredy, Fredy, Judyty, Ksymeny, 
Noemi
Alfreda, Judy, Salwiusza, Szymona, 
Tadeusza, Wszeciecha

Nie wiedzieli, dlaczego te rzeczy 
są da nich tak śmieszne. Czasem 
się śmiejemy, bo nie mamy już 
siły na płacz. Czasem się śmie-
jemy, bo zasady poprawnego 
zachowania przy stole na plaży 
wydają się zabawne. A czasem się 
śmiejemy, bo żyjemy, chociaż nie 
powinniśmy. 

Terry Pratchett, Nacja
...całe życie gotując się do śmier-
ci, wciąż jesteśmy – wszyscy bez 
wyjątku – do tego faktu niedoj-
rzali.
... w obliczu śmierci był taki sam 
jak każdy z nas. Bezradny”. 
Marek Mikos, Niedojrzali do 
śmierci
Nikt nie jest osobną wyspą;
każdy tworzy cząstkę kontynentu.
Grudka ziemi, którą zmyje morze,
pomniejszy Europę tak samo
jak zniknięcie przylądka
posiadłości przyjaciół czy twej 
własnej.
Każda śmierć człowieka umniej-
sza mnie,
bowiem jestem nierozdzielny z 
ludzkością.
Przeto nigdy nie wywiaduj się, 
komu bije dzwon;
bije on tobie. 

John Donne 
(poeta siedemnastowiecznny)

Św. Urszula (21 października) perły 
rozsyła, księżyc wiedział, nie powie-
dział, słońce wstało, pozbierało.

Urszula (21 października) i Kordula 
(22 października) dzieci do pieca przy-
tula.

Od Marcina (24 października) słota 
się zaczyna.

Kiepski rok się zapowiada, gdy na 
Szymona nie pada. (28 października)

Na św. Szymona i Judy spodziewaj 
się śniegu albo grudy. (28 października)

Pierwszy śnieżek w błoto pada słabą 
zimę zapowiada.

Gdy październik ciepło chadza, w lu-
tym mrozy naprowadza.
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Drukarnia „Gryfix”, 19-300 Ełk, ul. Sasankowa 17

Sekcja szachowa MLKS Czarni Olecko 
ogłasza nabór do tworzonej nowej grupy początkującej. 
Na zajęcia zapraszamy dzieci w wieku 6-9 lat, które chcą 
nauczyć się grać w szachy. Rozpoczęcie zajęć planowane 
jest w listopadzie br. 
Na krótkie spotkanie organizacyjne zapraszamy rodzi-
ców w dniu 29.10.2015 o godzinie 16:10 do MOSIR-u 
(budynek przy Hali Lega, I piętro), ul. Park 1. Zgłoszenia 
można dokonać również emailem na 

adres: krzysztofszachy@wp.pl 
lub telefonicznie do klubu 87 
520 27 88.

Lekkoatletyka 
dla każdego gimnazjalisty  

W chłodną, lecz słoneczną sobotę 10 października 26 
lekkoatletów Gimnazjum nr 2 im. Mikołaja Kopernika w 
Olecku reprezentowało miasto w Międzywojewódzkich 
Zawodach Gimnazjalnych Ośrodków Lekkiej Atletyki roz-
grywanych na stadionie miejskim w Olecku. W zawodach 
wystąpili uczniowie gimnazjów z Białegostoku, Moniek, 
Augustowa, Suwałk, Lubawy, Olsztyna i Nowego Miasta 
Lubawskiego. Rywalizacja gimnazjalistów w konkurencjach 
czwórboju lekkoatletycznego – biegi na dystansach 60 m, 
300m, 600m i 1000m, rzut piłeczką palantową, skok w dal i 
wzwyż oraz  pchnięcie kulą – odbyła się w ramach realizacji 
ogólnopolskiego programu upowszechniania lekkiej atletyki 
„Lekkoatletyka dla każdego”. 

Jest to innowacyjny projekt Polskiego Związku Lekkiej 
Atletyki stworzony przez specjalistów, menedżerów i tre-
nerów. Założeniem głównym projektu jest  popularyzacja 
wśród dzieci i młodzieży lekkiej atletyki, jako sportu pierw-
szego kontaktu. Istotnym elementem programu jest także 
zachęcenie młodych ludzi do zorganizowanej aktywności 
fizycznej w formie sportowej zabawy pod okiem przeszkolo-
nych nauczycieli, instruktorów i trenerów. Uczestnicy „Lek-
koatletyka dla każdego” rywalizują w zawodach szkolnych i 
międzyszkolnych (tak, jak w minioną sobotę), ale będą mieć 
okazję do spotkania z gwiazdami sportu, utytułowanymi pol-
skimi lekkoatletami. 

Dalszy etap projektu zakłada opracowanie ogólnopol-
skiego systemu selekcji, wyszukiwania talentów i szkolenia 
młodych zawodników w celu poprawnego przebiegu ich 
lekkoatletycznej kariery sportowej. Realizacja programu 
jest możliwa dzięki współdziałaniu wielu stron: Minister-
stwa Sportu i Turystyki, koordynatorów programu, trenerów, 
dyrektorów szkół, nauczycieli i instruktorów, rodziców, jak 
również przedstawicieli klubów lekkoatletycznych, jedno-
stek samorządu terytorialnego i sponsorów.

Marcin Brynda, trener sekcji lekkoatletycznej Czarnych 
Olecko oraz opiekun gimnazjalistów uczestniczących w pro-
gramie „Lekkoatletyka dla każdego”, nie ukrywał radości z 
występu swych podopiecznych: Jestem ogromnie zadowo-
lony z postawy gimnazjalistów, którzy trenują tak napraw-
dę dopiero miesiąc. Na tle rywali, którzy ćwiczą od kilku lat 
spisali się bardzo dobrze. Jestem przekonany, że ich udział w 
projekcie przyniesie wiele sportowych sukcesów. 

Beata Kozłowska, nauczyciel wychowania fizycznego w 
Gimnazjum nr 2 im. Mikołaja Kopernika, ściśle współpracu-
jąca z sekcją lekkoatletyczną Czarnych Olecko, powiedziała: 
Występ moich gimnazjalistów uważam za udany. Cieszę się, 
chętnie podjęli decyzję uczestnictwa w tej szlachetnej rywa-
lizacji. Mam nadzieję, że liczba zainteresowanych „królową 
sportu” będzie rosła. Wszystkich zainteresowanych zachę-
cam i zapraszam do udziału w zajęciach lekkoatletycznych 
w Olecku, bo w każdym drzemie iskierka talentu sportowego. 
Ważne, by ją odkryć i rozpalać.

Wyniki oleckich gimnazjalistów:

Bieg na 60m - dziewczyny - rocznik 2002:
14m. - Monika Sędzicka - 9,48
15m. - Angelika Oleszczuk - 9,49
17m. - Gabriela Wiszowata - 9,60
23m. - Wiktoria Mokicka - 9,93
23m. - Agnieszka Nawrocka - 9,93
32m. - Agnieszka Świerzbin - 10,21
36m. - Patrycja Luto - 10,27
38m. - Anna Sawicka - 10,32

Bieg na 60m - dziewczyny - 2000:
7m. - Anna Jachimczuk - 8,96
9m. - Gabriela Jeglińska - 9,18
15m. - Gabriela Fiertek - 9,61
19m. - Alicja Pietruczuk - 9,69
20m. - Aleksandra Gajda - 9,70
21m. - Julia Raczkowska - 9,91
25m. - Wiktoria Płazińska - 10,10
26m. - Emilia Wasilewska - 10,20
28m. - Bianka Dąbek - 10,25
29m. - Oliwia Maj - 10,47
30m. - Maria Głębocka - 10,58
31m. - Gabriela Olszewska - 10,62
33m. - Gabriela Pokora - 12,28

Bieg na 60m - chłopcy - 2002:
3m. - Wojciech Tomczyk - 8,42

Bieg na 60m - chłopcy - 2000:
13m. - Michał Rutkowski - 8,59
16m. - Karol Jasiński - 8,68
19m. - Hubert Jankowski - 9,19
21m. - Grzegorz Domoradzki - 9,34

Rzut piłeczką palantową - dziewczyny - 2002:
6m. - Angelika Oleszczuk - 37,40
9m. - Gabriela Wiszowata - 35,00
15m. - Monika Sędzicka - 31,00
19m. - Wiktoria Mokicka - 28,40
31m. - Agnieszka Nawrocka - 23,00
31m. - Agnieszka Świerzbin - 23,00
33m. - Patrycja Luto - 22,50
37m. - Anna Sawicka - 20,60

Rzut piłeczką palantową - dziewczyny - 2000:
3m. - Gabriela Jeglińska - 43,40
5m. - Oliwia Maj - 37,60
10m. - Anna Jachimczuk - 34,80
12m. - Maria Głębocka - 33,80
13m. - Alicja Pietruczuk - 32,00
19m. - Julia Raczkowska - 26,40
20m. - Emilia Wasilewska - 26,20
24m. - Wiktoria Płazińska - 24,40
25m. - Gabriela Fiertek - 23,40
26m. - Bianka Dąbek - 21,20
28m. - Gabriela Olszewska - 20,20
28m. - Aleksandra Gajda - 20,20
30m. - Gabriela Pokora - 18,60
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21 towarzystw ubezpieczeniowych 
w jednym miejscu

Biuro Ubezpieczeniowe 
AUTOREFLEX

Katarzyna Jeruć
ul. Przytorowa 3

tel. 508-266-446, 512-109-121
ubezpieczenia majątkowe i komunikacyjne
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Rzut piłeczką palantową - chłopcy - 
2002:
1m. - Wojciech Tomczyk - 60,40

Rzut piłeczką palantową - chłopcy 
2000:
8m. - Michał Rutkowski - 53,80
11m. - Grzegorz Domoradzki - 45,40
17m. - Karol Jasiński - 38,40
20m. - Hubert Jankowski - 32,00

Skok w dal - dziewczyny - 2002:
15m. - Angelika Oleszczuk - 3,76
21m. - Wiktoria Mokicka - 3,47
23m. - Gabriela Wiszowata - 3,44
26m. - Agnieszka Nawrocka - 3,40
28m. - Monika Sędzicka - 3,29
35m. - Patrycja Luto - 3,22
43m. - Agnieszka Świerzbin - 2,86
46m. - Anna Sawicka - 2,75

Skok w dal - dziewczyny 2000:
8m. - Gabriela Jeglińska - 4,07
14m. - Anna Jachimczuk - 3,81
17m. - Aleksandra Gajda - 3,74
22m. - Julia Raczkowska - 3,47
25m. - Alicja Pietruczuk - 3,42
26m. - Maria Głębocka - 3,33

27m. - Bianka Dąbek - 3,14
28m. - Wiktoria Płazińska - 3,09
29m. - Oliwia Maj - 3,02
29m. - Gabriela Olszewska - 3,02
31m. - Gabriela Fiertek - 2,96
32m. - Emilia Wasilewska - 2,92
33m. - Gabriela Pokora - 2,01
 
Skok w dal - chłopcy - 2002:
1m. - Wojciech Tomczyk - 5,01

Skok w dal - chłopcy - 2000:
14m. - Michał Rutkowski - 4,54
14m. - Grzegorz Domoradzki - 4,54
16m. - Karol Jasiński - 4,46
21m. - Hubert Jankowski - 3,88

Bieg na 300m - dziewczyny - 2002:
5m. Angelika Oleszczuk - 51,53
8m. - Monika Sędzicka - 52,77
13m. - Agnieszka Nawrocka - 54,60
17m. - Gabriela Wiszowata - 56,33
19m. - Patrycja Luto - 58,69

Bieg na 300m - dziewczyny - 2000:
7m. - Gabriela Olszewska - 61,48
8m. - Bianka Dąbek - 66,19

Bieg na 600m - dziewczyny - 2002:

4m. - Agnieszka Świerzbin - 2:11,06
5m. - Anna Sawicka - 2:14,21
 
Bieg na 600m - dziewczyny - 2000:
9m. - Alicja Pietruczuk -2:05,46
10m. - Gabriela Fiertek - 2:09,82
11m. - Gabriela Jeglińska - 2:10,06
12m. - Aleksandra Gajda - 2:17,30
13m. - Emilia Wasilewska - 2:35,63
 
Bieg na 1000m - chłopcy - 2002:
4m. - Wojciech Tomczyk - 3:18,37
 
Bieg na 1000m - chłopcy - 2000:
6m. - Michał Rutkowski - 3:14,07

Pchnięcie kulą - dziewczyny - 2000:
4m. - Oliwia Maj - 7,65
6m. - Wiktoria Płazińska - 5,73
7m. - Gabriela Pokora - 5,38
 
Skok wzwyż - dziewczyny - rocznik 2002:
3m. - Wiktoria Mokicka - 125
 
Skok wzwyż - dziewczyny - 2000:
1m. - Anna Jachimczuk - 125
4m. - Maria Głębocka - 110

wojeg
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Przed wyborami

Już wkrada się zaduszkowy nastrój, a gdzieś w 
nas głęboko tkwią pytania o sens życia, śmierci i 
choroby, a tu na dobre trwa walka polityczna. 

Pełno jej w mediach, na bilbordach, słupach 
ogłoszeniowych, w skrzynkach pocztowych. Każ-
dy z kandydatów chce być oryginalny i zauważony. 
Może wykażę się zbyt dużą dozą babskiej naiwno-
ści, ale ja im wierzę. 

Wierzę kandydatowi, że nie obiecuje cudów, 
ale chce zmienić układy panujące w naszym mie-
ście. 

Wierzę kandydatowi, że chce Polskę marzeń, 
bo kto by tego nie chciał? Przecież każdy człowiek 
chce żyć lepiej, wygodniej, nowocześniej i dostat-
niej (to już było?). 

Wierzę kandydatom, bo oni sami w to wierzą 
i chcą działać. A że nie zawsze te działania póź-
niej wychodzą z różnych względów, to już zupełnie 
inna sprawa. 

Wierzę, bo jeszcze niedawno był wśród nas 
człowiek, który nie obiecywał cudów, tylko działał, 
robił wszystko, by miasto zmieniało się, by było to 
miejsce nie tylko ludzi dojrzałych, ale i młodych, 
by stąd nie uciekali i by wracali i chcieli tu za-
mieszkać. 

Szkoda, że Pana już nie ma… Szkoda, bo nie 
miałabym dylematu, kogo wybrać. Udowodnił Pan, 
że można działać, można zmieniać. A przecież kie-
dyś też był kandydatem, który obiecywał, snuł swo-
je wizje i nie zawsze spotykały się one z aprobatą. 

Teraz niektórzy powinni się zaczerwienić, bo 

nie wierzyli, bo nie chcieli takiego kandydata. 
Dlatego ja wierzę, że wśród obecnych kandy-

datów są tacy, może wszyscy, którzy chcą działać, 
zmieniać, pracować na rzecz ludzi.

Bardziej od programów kandydatów nafasze-
rowanych dobrymi i trochę nierealnymi pomysła-
mi, niepokoi mnie fakt udziału w kampanii wy-
borczej internautów. 

Przerażenie mnie ogrania, co też oni potrafią 
wypisywać na forach. 

Czasami jakiś drobiazg, który zauważyli u 
kandydata, urasta do rangi problemu i jest roz-
dmuchiwany w każdą stronę. 

Uważam też, że jeśli mają odwagę wypisy-
wać (często) oszczerstwa, to niech mają odrobinę 
odwagi cywilnej i podpiszą się z imienia i nazwi-
ska. 

Nie, oni wolą kopać anonimowo, a gdyby 
coś, to nie my, prawda? 

Czasami zerkam na komentarze różnych wy-
darzeń kulturalnych i politycznych i wcale nie 
dziwię się tym – a są tacy, którzy nie kandydują 
tylko ze względy właśnie na internautów. 

Nie są jeszcze gotowi znieść wszystkich kry-
tycznych uwag publicznie, bo Internet takim jest. 
Każdy każdemu może „nawrzucać” i to bezkar-
nie. Niestety, zło przebija i jest bardziej nośne.

Dlatego wbrew wszystkim naiwnie wierzę 
kandydatom. Drodzy kandydaci! Podziwiam Was 
za to, że chcecie kandydować. 

Na plan dalszy schodzi opcja polityczna, dla 
mnie liczy się człowiek. 

Nie obiecujecie cudów, działajcie, zmieniaj-
cie, by nasza Polska była po prostu krajem, w któ-
rym chcemy żyć. 

 Marusia


