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Święto Niepodległości
fotoreportaż Bolesława Słomkowskiego, s. 11

III Turniej Piłki Halowej o Puchar 
Komendanta Powiatowego Poli-

cji, s. 18

Odwaga jest to wiedza o tym, czego się 
bać trzeba, a czego nie trzeba.

Platon
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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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WIZY ROSJA, TANIO 
BT Sambia, tel. 87-520-16-44V

23
40

7

V Poezji Gram
To już piąty festiwal, skierowany do miłośników poezji 
śpiewanej.
Zapraszamy w dniach 20-21 listopada 2015 r. do sali 
kina „Mazur”.

W programie:
20 listopada

18:00 – Antoni Muracki
19:00 – Piotr Bukartyk

21 listopada
18:00 – Zabrocki
19:00 – Nosowska

Wstęp:
- bilet jednodniowy - 40 zł
- karnet na 2 dani - 55 zł
Sprzedaż karnetów od 12.11.2015 r. w kasie ROK 
„MG” Olecko.
Więcej na stronie internetowej www.przystanek.pl

W dniu 25 listopada 2015 r. (środa) o godzinie 14:00 w 
pokoju nr 13 Urzędu Miejskiego w Olecku odbędzie się 
posiedzenie 
Komisji Oświaty, Kultury, Promocji Gminy, 
Sportu i Rekreacji 
Rady Miejskiej w Olecku.
Podczas posiedzenia będą opiniowane projekty uchwał na 
sesję Rady Miejskiej, analizowany będzie plan doskonale-
nia i dokształcania nauczycieli.
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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 .............................4,39 zł
ON Arctic ................. 4,59 zł
Pb 95 ........................4,59 zł
PB 98 ........................4,79 zł
LPG ...........................2,07 zł
Olej opałowy ..............2,90 zł (powyżej 1000 litrów)
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Promocja!!! 
czysty samochód za tankowanie

www.paliwa-kozlowski.pl

AUTOMYJNIA

18 listopada (środa)
apteka dyżurna Zielona 35
10.30 - Finał wojewódzki Mistrzostwa województwa LZS w 
tenisie stołowym dziewcząt i chłopców ze szkół podstawo-
wych i gimnazjalnych, hala Lega
19 listopada (czwartek)
apteka dyżurna Składowa 6
10.00 - Mistrzostwa  rejonu SZS w piłce ręcznej dziewcząt 
ze szkół gimnazjalnych, hala Lega
16.00 - rozpoczęcie kursu na kierowców w szkole jazdy Je-
rzego Miliszewskiego, aleje Lipowe 3
20 listopada (piątek)
apteka dyżurna Kolejowa 15
17.00 - Sztuka jadalna, wernisaż wystawy w Galerii Praw-
dziwej Sztuki im. Andrzeja Legusa
18.00 - koncert Antoniego Murackiego, cykl Poezji Gram, 
sala kina Mazur
19.00 - koncert Piotra Bukartyka, cykl Poezji Gram, sala 
kina Mazur
21 listopada (sobota)
apteka dyżurna Zielona 37
10.00 - Otwarte Mistrzostwa Województwa Warmińsko-Ma-
zurskiego Zrzeszenia LZS Olsztyn w Taekwondo Olimpij-
skim, hala Lega
17.00 - 30 lat Pacamera Club, wystawa, Galeria K2, Gołdap
18.00 - koncert Zabrockiego, cykl Poezji Gram, sala kina 
Mazur
19.00 - koncert Nosowskiej, cykl Poezji Gram, sala kina Ma-
zur
22 listopada (niedziela)
apteka dyżurna plac Wolności 7B
23 listopada (poniedziałek)
apteka dyżurna 11 Listopada 9
10.00 - Mistrzostwa  rejonu SZS w siatkówce dziewcząt ze 
szkół gimnazjalnych, hala Lega
24 listopada (wtorek)
apteka dyżurna Gołdapska 1
10.00 - Mistrzostwa Powiatu Oleckiego SZS w halowej pił-
ce nożnej dziewcząt  ze szkół podstawowych, hala Lega
13.30 - posiedzenie komisji polityki prorodzinnej, pokój nr 
13, Ratusz
17.00 - Dworskie fanfary i inne czary, koncert Filharmonii 
Narodowej, sala kina Mazur
25 listopada (środa)\
apteka dyżurna plac Wolności 25
10.00 - konferencja „Wyjść z cienia przemocy” w ramach  II 
Oleckiej Kampanii Białej Wstążki, sala kina Mazur
10.00 - Mistrzostwa  Powiatu Oleckiego w siatkówce 
„czwórek” dziewcząt i chłopców ze szkół podstawowych, 
hala Lega
14.00 - posiedzenie komisji kultury i oświaty RM, pokój nr 
13, Ratusz
14,30 - posiedzenie komisji planowania RM, pokój nr 13, 
Ratusz
26 listopada (czwartek)
apteka dyżurna Zielona 35
13.00 - Sesja Rady Powiatu, Starostwo, sala konferencyjna
17.00 - Działalność  i ujawnienie Obwodu Olecko-Gołdap 
Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość, wykład Zbigniewa 
Kaszlej, Olecka Izba Historyczna, ROK „MG”
19.00 - 11 minut, film z cyklu KADR, kino Mazur
27 listopada (piątek)

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

25
10

4

3 listopada od 21.17 dwa zastępy JRG PSP 
usuwały z jezdni alei Wojska Polskiego skutki kolizji drogo-
wej. 

4 listopada od 7.25 dwa zastępy JRG PSP usuwały z jezdni 
ulicy Ełckiej skutki kolizji drogowej. 

4 listopada od 16.34 jeden zastęp JRG PSP w budynku 
wielorodzinnym przy ulicy Kolejowej 

wykonywał pomiary na obecność tlenku węgla.
5 listopada od 13.28 dwa zastępy JRG PSP oraz jeden OSP 

Szczecinki usuwały w okolicach Szczecinek skutki wypadku 
drogowego.

5 listopada od 13.44 jeden zastęp OSP Borawskie usuwał 
z jezdni w Pieńkach plamę oleju. 

6 listopada od 8.28 trzy zastępy JRG PSP oraz jeden OSP 
Świętajno wyjechały do fałszywego alarmu w dobrej wierze. 
Zadymienie na posesji w Baranach.

8 listopada od 13.03 jeden zastęp OSP Świętajno usuwał w 
Dunajku konar drzewa powalony na jezdnię.

8 listopada od 13.18 jeden zastęp OSP Świętajno usuwał w 
Jurkowie konar drzewa powalony na jezdnię.

8 listopada od 13.40 jeden zastęp OSP Kowale Oleckie 
usuwał w Leśnym Zakątku konar drzewa powalony na jezd-
nię.

8 listopada od 16.32 jeden zastęp OSP Gąski usuwał w 
Gąskach konar drzewa powalony na jezdnię.

informacji udzielił starszy sekcyjny Radosław Osiecki

Domy całoroczne drewniane pod klucz, 
1200 zł m.kw.,

tel. 500-225-457
K15502
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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:
• Zofia Andrzejewska

• Jan Blaźiński
• Anna Leszczyńska

• Zofia Lipowska
• Jan Łukaszuk

• Henryk Milewski
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

Regionalny Ośrodek Kultury w Olecku „Mazury Garbate” 
oraz „Polish&Cookies zapraszają na wystawę 

„Sztuka Jadalna”.
Uroczyste otwarcie wystawy odbędzie się w piątek, 20 

listopada 2015 r. o godz. 17:00.
Wystawa czynna będzie do dnia 8 stycznia 2016 r. w go-

dzinach otwarcia Galerii Prawdziwej Sztuki i A. Legusa.
Na wystawie obejrzeć można prace Barbary Walickiej 

- prawie 400 ręcznie dekorowanych ciasteczek i innych słod-
kości. Każdy element wystawy jest jadalny, ozdobiony oso-
biście przez autorkę lukrem królewskim lub masą cukrową 
- prosimy jednak o niedotykanie i niejedzenie eksponatów! 

Ciasteczka są bardzo delikatne, dlatego prosimy o ostroż-
ność.

Wystawa jest zorganizowana przez Regionalny Ośrodek 
Kultury Mazury Garbate w Olecku.

STÓŁ SŁODKOŚCI
Prawdziwa uczta dla oczu, nie tylko najmłodszych łasu-

chów. W centrum znajduje się przesłodki tort dekorowany 
masą cukrową, a obok niego znajdziemy mnóstwo ciasteczek 
w formie najróżniejszych słodkości, a nawet postaci z bajek!

WIOSNA
Na Wiosennym Stole, na przekór chłodom za oknem, 

znajdziemy kwiatowe konstrukcje ciasteczkowe, zdobione 
lukrem wydmuszki oraz torcik udekorowany kwiatami z ja-
dalnego papieru ryżowego. Na uwagę zasługują również cia-
steczka w formie puzzli z wykonaną lukrem ilustracją przed-
stawiającą bukiet wiosennych żonkili.

LATO
Autorka wypieków znad mazurskich jezior wyemigro-

wała nad polskie morze, dlatego też Stół Letni obfituje w 

marynistyczne słodkości. Głównym elementem jest tort 
udekorowany masą cukrową w stylu morskim. Oprócz 
tego ciasteczkowe słodkości przeniosą nas na piaszczystą 
plażę pełną słońca, zabawy i zamków z piasku. Autorka 
jest szczególnie dumna z ciasteczek w kształcie ryb, ozdo-
bionych bardzo precyzyjnie lukrem - to taki mały mazurski 
element w tych morskich klimatach.

JESIEŃ
Jesienny Stół to leśne zwierzęta, kosz z owocami oraz 

pierwsze w sezonie rękawiczki i ciepłe czapki. Najwięk-
szym eksponatem jest tu tort zdobiony masą cukrową w 
stylu drewnianym (łoś na czubku nie znalazł się tu przy-
padkowo!). Warto zwrócić też uwagę na piórka wykonane 
z jadalnego papieru ryżowego, ręcznie malowane barwni-
kami spożywczymi.

ZIMA
Największy stół, bo też i najbardziej na czasie. Główną 

atrakcją  jest domek z piernika (właściwie to z ciasteczek). 
Warto mu się dobrze przyjrzeć, ponieważ jest on w peł-
ni wyposażony w środku oraz podświetlony - najbardziej 
wnikliwi obserwatorzy zauważą tam nawet ślady zaśnie-
żonych butów Świętego Mikołaja, który dosłownie chwilę 
temu zostawił pod choinką pełen worek prezentów!

Oprócz domku znajdziemy tu mnóstwo inspiracji na 
świąteczne pierniczki i ciasteczka - ponad 30 różnych 
śnieżynek (oczywiście każda inna) oraz bałwanki, choinki 
i wieniec z ostrokrzewu wprowadzą każdego w świąteczny 
nastrój.

Na wystawę zaprasza autorka Barbara Walicka oraz 
partnerzy: Netto, CookBlog.pl, cykady.com. Głos Olecka, 
iolecko.com

Mecz charytatywny
Ponad stu kibiców oglądało 10 listopada wieczorem w 

hali „Lega” emocjonujący mecz siatkówki pomiędzy druży-
ną Olecką, prowadzoną przez Macieja Mularczyka, a eki-
pą Białostockiej Ligi Sportu. Gościem specjalnym imprezy, 
przygotowanej doskonale przez Unię Olecko był poseł P Je-
rzy Antoni Gosiewski z Mrągowa. 

Ten 63-latek, wpuszczony na boisko dopiero w trzecim 
secie, kiedy to już Olecko przegrywało 0-2 w setach z eki-
pą białostocczan, zmobilizował tak skutecznie swoich zde-

cydowanie młodszych kolegów z drużyny, co ostatecznie 
spowodowało, że kolejne dwa sety olecczanie wygrali, a 
w decydujacym tie-breaku wygrali 15 do 13-tu. Całkowity  
dochód z imprezy trafi na konto ełckiego „Caritasu”, który 
pomaga w leczeniu 6-letniego Romka Szruby z Olecka.

Dariusz Josiewicz
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Specjaliści od terroryzmu mówią, 
że zamach tego typu w Polsce, to nie 
kwestia kto go dokona, ale kiedy. I... 
najważniejsze: bo będzie to, najpraw-
dopodobniej, nie ktoś obcy, ale Polak 
z krwi i kości. Nie pomoże więc nam 
zamknięcie granic przed uchodźcami 
z ogarniętych wojnami krajów czy 
uciekającymi przed Państwem Islam-
skim albo emigrantami ekonomiczny-
mi. 

Państwo Islamskie uderzając w 
Paryżu skalkulowało z wyrachowaniem kilka ewentualnych 
wątków. Po pierwsze chce napuścić Francuzów na wspólnoty 
muzułmańskie. To jest główny cel tego zamachu. We Francji 
neofaszystowski Front Narodowy rośnie w siłę i „politykom 
i strategom” PI zdawało się, że niewiele brakuje aby w tym 
kraju wywołać zamieszki, które zmuszą rząd do wycofania 
żołnierzy z frontu w Afryce. Bowiem Francja jest jedynym w 
tej chwili krajem, Który oprócz tego że bombarduje pozycje 
i obozy szkoleniowe IP w Syrii, wysłał do północnej Afryki  
żołnierzy do walki z PI. 

Na razie, jak widać z wypowiedzi samych Francuzów,  
taktycy „terroryzmu”” przeliczyli się. Francja zjednoczyła 
się. Pomimo ostrzeżeń przed możliwością dalszych zama-
chów obywatele idą w miejsca strasznych egzekucji i składają 
kwiaty, zapalają znicze. Wszyscy Francuzi, ramię w ramię, 
potępiają ten barbarzyński atak. 

Po drugie: rozpoczęły się rozmowy pokojowe w sprawie 
Syrii. I mają zakończyć się w maju. Zdawałoby się, że to jest 
odległy termin. Zdaje się też, że porozumienie jest bardzo 
wątpliwe. Ścierają się tam interesy sunnitów i szyitów, Ara-
bii Saudyjskiej i Iranu, Rosji i Unii Europejskiej, a wreszcie 
Assada i powstańców syryjskich. Ci ostatni mają najmniej do 
gadania w tym towarzystwie ale, to oni zadecydują czy po-
rozumienie zostanie podpisane. Choć, teoretycznie, jest ono 
trudne, to nie jest niemożliwe. Wtedy wokół tego marionetko-
wego tworu, jakim jest IP zacisnęłaby się w pętla. Stratedzy 
dżihadu wiedzą o tym i zrobią wszystko, żeby porozumienie 
nie doszło do skutku. Dlatego były zamach na rosyjski samo-

lot, w Bejrucie przeciw Hezbollahowi i w końcu w Paryżu. 
Po trzecie zamachy mają przestraszyć obywateli innych 

krajów. Skłócić ich z tymi, którzy czynnie walczą z PI. Do-
prowadzić do wewnętrznych wstrząsów i sparaliżować rzą-
dy. W kalkulacji „strategów” jest też to, co dzieje się obecnie 
w naszym kraju. Wpędzenie w ksenofobię i odsunięcie się 
na bok. Kalkulują oni bowiem, że na początku zając się trze-
ba największymi graczami, a później będzie czas na takich 
jak my, zadufanych w sobie i pełnych wiary w wyższość nad 
innymi narodami.

Kalkulacja naszej obecnej rządzącej ekipy jest błędna. 
Przecież, to nasza historia dowodzi, że stanie z boku kiedy 
trzeba zareagować wobec agresji jest największym z beze-
ceństw. Dzięki temu, że starano się zachować status quo w 
przedwojennej Europie Sowiecka Rosja oraz faszystowskie 
Niemcy i Italia pożerały ościenne państwa. Okazało się, że 
ustępstwa nic nie załatwiły. Wojna i tak wybuchła. 

W internecie krąży rysunek przedstawiający neonazistę i 
dżihadystę jak podają sobie ręce. Nie jest on całkiem praw-
dziwy ale w chwili obecnej bardzo trafny. Neonazista bo-
wiem strzela samobója Europie. Tutaj też można to porów-
nać do historii powstania Sowieckiej Rosji. Szeroka ława 
rewolucji w miarą umacniania się reżimu malała w oczach. 
Kolejne frakcje były z niej eliminowane. Sposób eliminacji 
był jeden: śmierć. 

Jeśli teraz Europa zamknie się i nie stanie murem prze-
ciw tej wojnie, jeśli nie weźmie się za wspólną walkę z eks-
tremizmem, to w końcu przyjdzie czas i na nas. PI potrzeba 
czasu żeby okrzepło, nazbierało nowych rekrutów, a póź-
niej i tak będzie dżihad. I tam, gdzie stały kościoły, zbory, 
cerkwie, stupy i meczety nieprawomyślnych muzułmanów 
będą magazyny i więzienia. Zabytkowe i piękne budowle 
zostaną zburzone. Zresztą wszelkie portrety, posągi i pomni-
ki zostaną zniszczone. 

Gdy nie zjednoczymy się, gdy nie pomożemy, to w koń-
cu ziści się wizja końca Świata przepowiedziana przez Mi-
łosza. Może teraz zaczęła się już Trzecia Wojna Światowa? 
Może właśnie tak będzie ona wyglądać? Żyjemy gdzieś na 
peryferiach strasznych zdarzeń. Ale pewnej nocy, pewnego 
dnia, gdzieś w głębi obłąkanego umysłu zrodzi się pomysł 
żeby zastraszyć też takich jak my, maluczkich. Przestrasze-
ni przecież już jesteśmy. Wybiorą do tego celu np. nasze 
miasto. Przyjadą z brudną bombą lub z kałachami. I wte-
dy cały kraj, pomny nauczki, zamknie się jeszcze bardziej 
na obcych. I będzie trwał, aż oni nie rozprawią się z całym 
światem. Wtedy przyjdzie kolej na nas. 

Bogusław Marek Borawski
Ps. . Nasz nowy minister ds. europejskich Konrad Szy-

mański zaraz po zamachu w Paryżu powiedział, że Polska 
nie wykona unijnych ustaleń w sprawie przyjęcia uchodź-
ców. Za tę wypowiedź nasz kraj, a co za tym idzie i nowy 
rząd dostał pierwszy złoty medal. Nadała go Lote Leicht, 
szefowa europejskiego oddziału Human Rights Watch. W 
laudacji czytamy, że medal ten otrzymuje Polska „za igno-
rancje”. Wypowiedź tę skrytykował korespondent „Finnan-
cial Times” Henry Foy: „Jestem zdziwiony reakcją Polski. 
Przecież na ulicach Paryża jeszcze nie wyschła krew” i dalej 
o uchodźcach „Przecież ci ludzie uciekają właśnie przed tym 
czego PI dokonało w Paryżu. Muzułmanie są dobrzy. Nie 
dajmy się podzielić!”

Ps. 2. Francja chce stworzyć koalicję z USA i Rosją prze-
ciw IP. W tym momencie bezpieczeństwo Polski zostaje za-
grożone, a wojna Rosji przeciw Ukrainie przestaje być pro-
blemem dla Europy. Sankcje wobec agresora zostaną zdjęte. 
Dalej zagradzajmy granice. Nie wpuszczajmy uchodźców. 

Ps. 3. Wszystkie opublikowane w „TO” felietony są mo-
jego autorstwa. Przypisywanie ich tworzenia komukolwiek 
innemu jest wynikiem braku oczytania. Mieliśmy w naszym 
kraju kilka zaledwie specjalistów od takich badań. Wśród 
nich był śp. Wacław Klejmont. W Olecku nie ma nikogo, kto 
mógłby takie badania przeprowadzić. Więc zwracam się do 
domorosłych polonistów aby nie pletli bzdur. Czytajcie, a 
gdy wam coś nie podoba... to trudno. 
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mieszkanie 71 m.kw., 3 pokoje, centrum, 
Suwałki, tanio, tel. 600-953-143 K14807
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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

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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Sesja Rady Miejskiej
Zapraszam do udziału w sesji Rady Miejskiej w Olec-

ku, która odbędzie się w dniu 27 listopada 2015 r. (piątek) 
o godzinie 13.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego 
w Olecku.

Porządek sesji:
1. Otwarcie sesji i ustalenie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady.
3. Informacja Burmistrza o działalności w okresie mię-

dzysesyjnym.
4. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o dzia-

łaniach podejmowanych w okresie od ostatniej sesji.
5. Interpelacje oraz odpowiedzi na interpelacje radnych.
6. Wnioski i oświadczenia radnych.
7. Uwagi i wnioski Sołtysów, Przewodniczących Rad i 

Zarządów Osiedli, radnych Oleckiej Rady Młodzieżowej 
oraz innych osób zainteresowanych, dotyczące projektów 
uchwał.

8. Podjęcie uchwał w sprawach:
a) stwierdzenia wygaśnięcia mandatu Burmistrza Olecka,
b) przyjęcia rocznego programu współpracy na 2016 r. 

Gminy Olecko z organizacjami pozarządowymi oraz innymi 
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publiczne-
go,

c) wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy po-
wyżej 3 lat,

d) wyrażenia zgody na wniesienie aportu środków trwa-
łych do Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka 
z o.o.,

e) zmiany miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego dla terenów położonych przy ul. Produkcyjnej, 
Szosie do Świętajna, Zamostowej, na Os. Siejnik II, pomię-
dzy ul. Wiejską i Leśną oraz w rejonie cmentarza przy ul. 
Leśnej w Olecku,

f) zmieniająca uchwałę Nr ORN.0007.72.2015 Rady 
Miejskiej w Olecku z dnia 29 października 2015 r. w spra-
wie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości,

g) umorzenia wierzytelności pieniężnej Gminy Olecko z 
tytułu zaległego czynszu,

h) określenia wzoru formularzy stosowanych do wymia-
ru i poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości,

i) uchylająca uchwałę Nr XIV/133/07 Rady Miejskiej w 
Olecku z dnia 30 listopada 2007 r. w sprawie opłaty od po-
siadania psów,

j) opłaty targowej,
k) uchylenia uchwały w sprawie opłaty miejscowej 

oraz w sprawie uchylenia uchwały w sprawie miejscowo-
ści, w których pobiera się opłatę miejscową,

l) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 
Olecko na lata 2015-2024,

ł) zmiany budżetu gminy na 2015 rok,
m) udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Oleckie-

mu,
n) udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Oleckie-

mu na realizację projektu pn. „Rozwój profilaktyki w za-
kresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie na terenie 
powiatu oleckiego”.

9. „Głos wolny, wolność ubezpieczający”.
10. Zamknięcie obrad sesji.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Krzysztof Sobczak

Sesja Rady Powiatu
Zapraszam na posiedzenie XII Sesji Rady Powiatu w 

Olecku w dniu 26 listopada 2015 roku (czwartek) o godz. 
13:00 – sala konferencyjna (pokój nr 4) Starostwa Powia-
towego w Olecku, 

przy ul. Kolejowej 32. 
Porządek sesji:  
1. Otwarcie sesji i przyjęcie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
3. Informacja Starosty z wykonania uchwał Rady Po-

wiatu i o działalności Zarządu w okresie międzysesyjnym.
4. Zapytania i interpelacje radnych.
5. Wnioski i oświadczenia radnych.
6. Wnioski Komisji Stałych Rady.
7. Przyjęcie Strategii Rozwoju Powiatu Oleckiego na 

lata 2016 – 2025.
8. Informacja Starosty Oleckiego o wysokości pozy-

skanych środków z funduszy unijnych i innych funduszy 
zewnętrznych, złożonych wnioskach i efektach realizacji. 

9. Podjęcie uchwał:
a) zmieniająca uchwałę Nr V/26/2015 Rady Powiatu w 

Olecku z dnia 26 lutego 2015r.
 w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się 

środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepeł-
nosprawnych.

b) w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek 
ogólnodostępnych na terenie Powiatu Oleckiego.  

c) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finanso-
wej Powiatu Oleckiego na lata 2015 – 2027;

d) w sprawie zmian budżetu powiatu na rok 2015. 
10. Odpowiedzi na zgłoszone zapytania, interpelacje, 

wnioski radnych i Komisji Stałych Rady.  
11. „Głos wolny, wolność ubezpieczający”.
12. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady Powiatu
Wacław Sapieha  
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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.

Maximix Sp. zo.o. zatrudni kierownika sklepu, za-
stępcę kierownika oraz osoby na stanowisko kasjer- 
sprzedawca do nowo otwartego sklepu Maximix 
w Olecku. CV z dopiskiem „Olecko-sklep” proszę 
przesyłać na adres: 

maximixbiuro@maximix.pl

V
26
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Wypadek - Jedna osoba 
trafiła do szpitala

Policjanci pracowali na miejscu groźnie wyglądające-
go zdarzenia drogowego

Do zdarzenia drogowego doszło w miniony wtorek 
10 listopada po godz. 12:00 na trasie Olecko – Daniele. 
Funkcjonariusze pracujący na miejscu zdarzenia wstępnie 
ustalili, że kierujący samochodem osobowym marki Fiat 
podjął manewr wyprzedzania nie upewniając się, że jest 

już wyprzedzany przez pojazd marki Volkswagen, w wyniku 
tego doszło do zdarzenia samochodów. 

Kierująca volkswagenem straciła panowanie nad pojaz-
dem i dachowała w przydrożnym rowie.

24-latka z podejrzeniem urazu kręgosłupa została prze-
transportowana do szpitala w Ełku.  

Badanie alkomatem wykazało, że wszyscy uczestnicy 
zdarzenia byli trzeźwi. Funkcjonariusze zatrzymali Huber-
towi C. prawo jazdy. 

rzeczniczka prasowa KPP 
młodsza aspirantka Justyna Sznel

Awanturnicy odizolowani 
od swoich rodzin

W minioną środę 11 listopada oleccy policjanci odizo-
lowali od swoich rodzin dwóch awanturników. Obaj męż-
czyźni trzeźwieli w policyjnym areszcie. 

Pierwszy nietrzeźwy awanturnik do policyjnego aresz-
tu trafił po godz. 16:00. Oficer dyżurny oleckiej komendy 
otrzymał zgłoszenie, że u jednej z rodzin zamieszkałej na 
terenie gminy Kowale Oleckie doszło do awantury. Poli-
cjanci którzy pojechali na miejsce ustalili, że Jarosław S. 
pod wpływem alkoholu wszczął awanturę z siostrą. Za-
chowywał się agresywnie, wyzwał domowników słowami 
wulgarnymi oraz odgrażał się, że zrobi im krzywdę. W 
związku z powyższym mężczyzna trafił do policyjnej celi. 
Badanie alkomatem wykazało w organizmie Jarosława S. 
ponad 2,5 promila alkoholu.

Kolejne zgłoszenie o awanturze domowej, tym razem 
u rodziny zamieszkałej na terenie gminy Olecko, funkcjo-
nariusze otrzymali po godz. 21:00. Policjanci ustalili, że 

Dawid B. wrócił pijany do domu, wszczął awanturę z ojcem 
i uderzył go w twarz. Podczas podejmowanej interwencji 
mężczyzna nadal był agresywny, nie reagował na polecenia 
mundurowych do uspokojenia się. W związku z tym został 
zatrzymany i trafił do policyjnej celi. 

rzeczniczka prasowa KPP 
młodsza aspirantka Justyna Sznel

W dniu 24 listopada 2015 r. (wtorek) o godzinie 13:30 w 
pokoju nr 13 Urzędu Miejskiego w Olecku odbędzie się 
posiedzenie 

Komisji Polityki Prorodzinnej, 
Ochrony Zdrowia i Bezpieczeństwa 

Rady Miejskiej w Olecku.
Podczas posiedzenia opiniowane będą projekty uchwał na 
Sesję Rady Miejskiej.    newsletterUM
W dniu 25 listopada 2015 r. (środa) o godzinie 14:30 w 
pokoju nr 13 Urzędu Miejskiego w Olecku odbędzie się 
posiedzenie 

Komisji Planowania, Budżetu i Gospodarki
Rady Miejskiej w Olecku

Podczas posiedzenia opiniowane będą projekty uchwał na Se-
sję oraz stan wykonania zadań z zakresu zadań inwestycyjnych 
– przetargów, na projekty: budowa ścieżek rowerowych, kon-
cepcja zagospodarowania Jeziora Oleckie Wielkie i nabrzeża 
rzeki Legi w mieście, przebudowy targowicy miejskiej.
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Jak podanie 
pantofelka

Podczas wręczenia brytyjskich 
Oscarów, w dniu 12 lutego 2012 
roku, niedziela, czyli nagród Brytyj-
skiej  Akademii  Filmowej, najlepszą 
aktorką została Amerykanka Meryl 
Streep, która w drodze po nagrodę, 
zgubiła na schodach pantofelek. Co-

lin Firth, który miał jej wręczać statuetkę, natychmiast po 
niego pobiegł i klęcząc przed aktorką, pomógł włożyć bucik 
na stopę. Ale z jakim to zrobił wdziękiem! 

Poszedł, podniósł, po 
czym, lekko trzymając no-
sek pantofelka, poczekał, 
żeby aktorka włożyła stóp-
kę, którą obejmowała paję-
cza siateczka rajstop. 

Z przyjemnością na to 
patrzyłem. Mała rzecz, a 
potrafi wzruszać. 

Ilu jest takich męż-
czyzn, którzy by podobnie 
się zachowali? 

Podanie pantofelka, 
tego się nie zapomina. Z 
przyjemnością to odnoto-
wuję. 

Aha! W 2011 roku Co-
lin Firth dostał Oscara za 
film pt. Jak zostać królem.

O gestach
W październiku 2015 r. odbył się w Anglii Puchar Świa-

ta w Rugby. Na stadionie Twickenham w Londynie Nowa 
Zelandia pokonała Australię 34:17. Mecz oglądało 82 tys. 
widzów. Pierwsze, co musisz zrobić po meczu, to uznać zwy-
cięzcę, okazać mu szacunek i pogratulować, powiedział po 
przegranym finale trener zespołu Australii Michael Cheika.

All Blacks pokazało nie tylko klasę mistrzowską, ale i … 
gest, który zapamiętano.

Otóż podczas triumfalnego przejścia Zdobywców Pu-
charu Świata w Rugby, przez sito ochroniarzy przedarł się 
chłopiec. Jeden z obstawy powalił go natychmiast na ziemię. 
Świadkami byli dwaj zawodnicy All Blacks, którzy poklepa-
li ochroniarza, po czym zajęli się kibicem. Czyli 10-letnim 
chłopcem, który pogadał sobie najpierw z Sony Billem Wil-
liamem, który waży 102 kg przy wzroście 191 cm. Jest środ-
kowym w ataku Nowej Zelandii. Poza tym, to mistrz bokser-
ski tego kraju. Wcześniej zawodnik na meczu grupowym z 
Tonga na prośbę małej dziewczynki, zawrócił pod trybuny, 
aby wziąć na ręce jej małego brata i stanąć z nim do zdjęcia. 
Ale wracajmy do rundy honorowej. 10-letniemu chłopczy-
kowi Liam Messam, rugbista, założył czapkę, zaś Sonny Bill 
objął go ramieniem i odprowadził do miejsca, gdzie jego ro-
dzice siedzieli na trybunie. Po czym zawiesił mu na szyi swój 
złoty medal i wrócił do kolegów z drużyny.  Kibice oniemie-
li. Chłopczyk zachowywał się, jakby dostał się do siódmego 
nieba. 

Myślę, że wielu na moim miejscu zrobiłoby to samo. U 
mnie medal wisiałby na ścianie, a on będzie miał o czym opo-
wiadać. Jeśli miał na tyle odwagi, żeby tam wbiec, to znaczy, 
że zasłużył. Dostał naprawdę mocną szarżę i kiedy to zoba-
czyłem, pomyślałem, że nie chciałbym, aby w takiej sytuacji 
znalazł się mój bratanek. Zależało mi, żeby wywołać uśmiech 
na jego twarzy, skomentował Sonny Bill William.

Mawiają, że rugby to brutalny sport dla gentlemanów. A 
jednak… gra w jajo uczy pewnych gestów, jakie wybywa-
ją ze sportu. Piszę o tym, bo w Polsce jest tak nijako. Oto 
przykład wyrwany z gazety, której nie wszystko jedno: (…) 
Warszawa jest od Krakowa trzy razy droższa, na bazarze przy 

Polnej kupuje się z gestem. Nikt nie wymieni innej sumy 
niż ustalona. (…) (CHODZI O TO, ŻEBY OCALIĆ 
SIEBIE, Z MARKIEM KONDRATEM ROZMAWIA 
KATARZYNA KUBISIOWSKA, MAGAZYN ŚWIĄ-
TECZNY, Gazeta Wyborcza z 7-8 listopada 2015 roku, nr 
261)

Skok w bok 
W 1987 roku opracowałem wybór liryków miłosnych 

Bolesława Leśmiana. Zbliżała się 70. rocznica romansu 
iłżeckiego Leśmiana z Dorą Lebenthal, dzięki któremu po-
wstało tak wiele cudownych malinowych wierszy. Z piesz-
czot i spełnienia. Wychodziłem Leśmiana na wilanowskich 
łąkach i w okolicach Kwitnącej Jabłoni, i na podzamczu 

w Iłży oraz na działce 
w Michałowie-Regino-
wie pod Legionowem. 
Pokłosiem tych moich 
zabiegów jest Bolesław 
Leśmian, Poezje wybra-
ne. Biblioteka Poetów. 
Wybór i wstęp Czesław 
Mirosław Szczepaniak, 
Ludowa Spółdzielnia 
Wydawnicza, Warszawa 
1989. Z tego tomu mam 
anegdotę. Powiedziałem 
Tadeuszowi Mocarskie-
mu, kierownikowi Dzia-
łu Literatury Współcze-
snej Ludowej Spółdzielni 
Wydawniczej przy ul. 
Grzybowskiej 4/8, że 
przypominam kochankę 
i kochanka. Na co Tadzio 

odrzekł: Przecież posłowie do Twojego wyboru napisała 
też kochanka ... Leopolda Staffa. A ja myślałem, że stary 
poeta z bródką zachowywał wierność do żony, jak uczyli 
w szkole. A tu proszę, kolejny raz życie (literackie) daje 
nauczkę.   

Nie ma bata!
Stara C. i moja matka. Sąsiadka nieraz na mnie plu-

ła, gdy matula mnie niosła na plecach. Tak było w dzie-
ciństwie. Po latach, gdy się zestarzała, przeprosiła. Kiedy 
zmarł jej mąż, murarz z PGR Pawłowice, przyszła prosić, 
żeby matka z nią spędziła noc, bo ma pietra. Czyli: majtki 
pełne stracha.

- Nie boi się mama? – zapytałem.
- …
- A jakby tak nieboszczyk wstał z trumny? 
- To bym mu kazała wrócić, żeby leżał – stanowczo od-

powiedziała.
Poczułem dumę, że mam tak odważną mamusię. Fraze-

ologicznie rzecz biorąc – Strachy na Lachy!

Za drzwiami
Mieszkam w betonowym 10-piętrowym bloku z wiel-

kiej płyty, z domofonem. Na Ursynowie, osiedle Na Skra-
ju. Po południowo-zachodniej stronie. Nieraz dzwonią do 
drzwi albo pukają. Bez pardonu! Otwieram i widzę wycią-
gniętą dłoń, i słyszę zdania, które streścić można lapidarnie 
– Daj! W takich chwilach uchodzi ze mnie powietrze, bo 
nikt dotychczas nie zapytał grzecznie, czy ja mam, żeby się 
podzielić. W końcu przestałem uchylać drzwi, gdyż zwąt-
piłem, że przyjdzie NN i grzecznie zapyta: W czym mógł-
bym panu pomóc? 

Czesław Mirosław Szczepaniak

Postscriptum
Fot. Ireneusz Szczepaniak, Liście czereśni z sadu z 

Rembertowa koło Tarczyna, listopad 2015 roku
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Dzień Patrona Szkoły
27 października I Liceum Ogólnokształcące im. Jana Ko-

chanowskiego obchodziło Dzień Patrona Szkoły. Od 27 lat 
nasze liceum nosi imię tego wielkiego poety. 

W Dniu Patrona odbyło się uroczyste spotkanie całej spo-
łeczności szkolnej: dyrekcji, rady pedagogicznej oraz wszyst-
kich uczniów liceum. Uroczystość uświetniły wystąpienia 
młodzieży. 

Słowo wstępne wygłosili Paweł Charmuszko i Jakub 
Skrzypiec, ukazując tajniki życia i twórczości poety. Na-
stępnie został wyświetlony krótki film o Janie z Czarnolasu, 
a w dalszej kolejności zaprezentowane zostały jego wybrane 
utwory.

Tekst pt. 
”Użycz pokoju 
nam i świętej 
zgody” z wiel-
kim artyzmem i 
talentem zaśpie-
wała Natalia 
Brozio. Piękne 
recytacje fraszek 
i trenów wyko-
nały Ewelina 
Szymanowska 
i Emilia Toka-
juk. W insceni-
zacji, w nieco 

humorystyczny sposób, sylwetkę poety przedstawili: Anna 
Jackiewicz,  Paweł Charmuszko, Dawid Erpszt, Cezary 
Sadowski, Jakub Skrzypiec, Hubert Sowul i Norbert So-
wul. Uczniowie zaprezentowali wysoki kunszt aktorski. W 
pełnym ekspresji wykonaniu utworu  pt. ”Czego chcesz od 
nas, Panie...” hołd poecie złożyli Hubert Sowul i Norbert 
Sowul. 

Program uroczystości zapowiadał Szymon Kowalew-
ski, oprawę muzyczną przygotowali Krzysztof Święcicki i 
Adrian Janczenia, nad techniczną stroną czuwali Krzysz-
tof Wieliczko, Adrian Janczenia i Aleksander Krupa, 
graficzną oprawę wykonała Magdalena Reut, wszystko to 
utrwalili na zdjęciach Jakub Jasiński i profesor Marcin 
Putra. Całość opracowała i przygotowała profesor Mariola 
Pezowicz. Dziękujemy wszystkim uczestnikom spotkania.

alo

Regionalny Ośrodek Kultury w Olecku „Mazury 
Garbate” i Olecka Izba Historyczna zapraszają 26 listo-
pada (czwartek) o godzinie 17:00 na spotkanie  ze Zbi-
gniewem Kaszlejem pt. 
Działalność i ujawnienie Obwodu Olecko-
-Gołdap Zrzeszenia Wolność i Niezawi-

słość 
Olecko, miasto w dawnych Prusach Wschodnich, po 

przejściu frontu w styczniu 1945 roku zostało wcielone 
do Polski na mocy ustaleń  przywódców koalicji anty-
hitlerowskiej podczas konferencji w Teheranie. Pierwsi 
osadnicy zaczęli napływać wiosną z pobliskich powia-
tów: suwalskiego, augustowskiego, sejneńskiego, póź-
niej także z innych regionów Polski, powracali z zsyłek 
ze Związku Radzieckiego i Niemiec. Wśród tych nie 
tworzących jeszcze wspólnoty mieszkańców powiatu 
oleckiego zawiązywały się formalne grupy oporu wobec 
nowych władz państwa. Zrzeszenie Wolność i Niezawi-
słość nie działało jednak na terenie nowych powiatów 
długo. 

O strukturach ugrupowania, jej członkach i losach 
na obszarze powiatu oleckiego i gołdapskiego opowie 
Zbigniew Kaszlej, historyk, członek Zarządu Klubu Hi-
storycznego im. Armii Krajowej w Augustowie, badacz 
powojennych dziejów Polski Północno-Wschodniej.

Zapraszamy.

Współpraca Polska - Litwa
13 listopada w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego dyskutowa-
no w  polsko-litewskim składzie o wspólnych projektach trans-
granicznych. Z partnerem z Liwy, Kozłową Rudą, Olecko w ciągu 
kilku lat zrealizowało szereg projektów. Samorządy chcą kontynu-
ować współpracę w tej dziedzinie.
Jak podkreślał Vytautas Kanevičius, mer Kozłowej Rudy, konku-
rencja w ubieganiu się o środki zewnętrzne będzie zdecydowanie 
większa ale z uwagi na dotychczasowe doświadczenie liczy na 
dalsze sukcesy i realizację wspólnych projektów. newsletterUM
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Biegali dla Niepodległej
Już po raz trzeci Nadleśnictwo Olecko i Stowarzyszenie Olecko 

Biega zorganizowało Leśny Cross Niepodległości – Biegam, bo lubię 
lasy. Na leśnych trasach położonych nad Jeziorem Sedraneckim wzię-
ło udział w sobotę, 14 listopada br. blisko stu biegaczy, którzy starto-
wali na dystansach 400 m, 3,7 km oraz  w biegu głównym na 7 km.  

W tym roku odbył się dodatkowo bieg na 800 m dla uczniów z 
rocznika 2000-2005 oraz marsz nordic walking.

Na starcie do biegu głównego na 7 km najpierw odśpiewano 
hymn narodowy Polski, do którego przygrywał na trąbce Leszek Sty-
pułkowski. Minutą ciszy uczczono też pamięć niedawno zmarłego 
członka stowarzyszenia Olecko Biega Arkadiusza Papadopulosa. 

Biegaczy przywitał  w imieniu oleckiego  samorządu i organi-
zatorów – nadleśniczego Zbigniewa Poniatowskiego i oraz preze-
sa Olecko Biega Marcina Bryndy przewodniczący Rady Miejskiej 
Karol Sobczak.

Najwięcej emocji towarzyszyło najmłodszym, kilkuletnim ama-
torom biegania. W biegu głównym na dystansie 7 km wygrał zdecy-
dowanie prezes OB. M. Brynda.

Po zakończeniu biegania, wszyscy otrzymali nagrody -  pamiąt-
kowe medale. Raczono się gorącym żurkiem, bigosem i kiełbasą 
pieczoną przy leśnym ognisku. Czas umilał grający na akordeonie 
pieśni ludowe i patriotyczne, m.in. „Pierwszą Brygadę” młody arty-
sta Eryk Lipiński z Suwałk.           Dariusz Josiewicz

Wyniki III Leśny Cross Niepodległości
Bieg na 7 km

1. Marcin Brynda, Olecko, Olecko Biega/Czarni Olecko, 27:34
2. Radosław Ksepko, MOS Ełk Lekkoatletyka, 27:50
3. Wojciech Stasiński, Białe Miśki Suwałki, 27:56
4. Krzysztof Wandzioch, Białe Miśki Suwałki/Wandzioch Team, 29:33
5. Robert Markowski, Active Swim Oleck, 31:29
6. Grzegorz Truszczyński, Olecko Biega, 32:10
7. Paweł Arent, Gordejki Małe, Biegam Bo Lubię, 32:17
8. Jarosław Jasiński, Olecko Biega, 32:22
9. Gerard Rożek, Olecko Biega, 32:23
10.Tomasz Poreda, Łowcy Przygód Gołdap, 33:20
11. Krystian Wielgus, Gołdap, JW. 4808, 33:20
12. Tomasz Kownacki, Olecko Biega, 33:42
13 (1). Beata Pokrzywińska - Osior Wydminy, LUKS Sport z 
Kulturą Wydminy 34:11
14. Przemysław Siwicki, LUKS Sport z Kulturą Wydminy 34:11
15. Kamil Przemielewski, Stożne, Olecko Biega, 34:16
16. Janusz Limberger, Serduszko Team Ełk, 34:18
17. Andrzej Brzoski, Mostki, 34:35
18. Jarosław Perkowski, Białe Miśki Suwałki, 34:47
19. Paweł Kowalewski, Olecko, 34:58
20. Paweł Malesa, BBL Wydminy, 35:09
21 (2). Weronika Sienkiewicz, Olecko Biega/Czarni Olecko, 35:19
22 (3) Agata Korotko, Olecko Biega/Czarni Olecko, 35:19
23. Krzysztof Zieliński, Petarda Orzysz, 35:27
24. Paweł Suchodolski, Olecko, 35:28
25. Wiesław Krawczuk, BBL Wydmin, 35:37
26. Marcin Paweł Piotrowski, Olecko Biega, 35:42
27. Sławomir Sienkiewicz, Olecko Biega, 35:42
28 (4). Bożena Kaszkiel, Białe Miśki Suwałki, 35:52
29. Karol Zaniewski, olecko,Biegam Bo Chcę Być Trzeźwy, 36:07
30. Krzysztof Piotrowski, Olecko, 36:49
31 (5). Angelika Jakubiec, MOS Ełk Lekkoatletyka, 36:59
32. Jakub Jasiński, Mad Dogs Olecko, 37:06
33. Zbigniew Kopiczko, Białe Miśki Suwałki, 37:15
34. Dariusz Budka, Olecko, 37:38
35. Stanisław Warykowski, Olecko Biega, 37:48
36. Grzegorz Ulikowski, Suwałki, 37:51
37. Jan Zubkiewicz, Jaćwing Płaska, 38:06
38. Dariusz Gałaszewski, Olecko Biega/ZSLiZ Olecko, 38:09
39 (6)Izabela Gościańska, SW Gostyń, 38:23
40. Dariusz Domalewski, Suwałki, 38:28
41. Roman Kasiński, Giżycko, BBL Wydminy, 38:40
42. Mariusz Adameit, Babki Oleckie, 38:41
43. Karol Sienkiewicz, Olecko, JW. 2098 OSPWL Bemowo Piskie, 38:48
44 (7). Katarzyna Dorbach, BBL Wydminy, 38:50
45. Jacek Dorbach, BBL Wydminy, 38:50
46. Mieczysław Kozłowski, Giżycko, 38:52
47. Dawid Anulewicz, Połom, Olecko Biega/ZSLiZ Olecko, 38:54
48. Michał Nowicki, Raczki, Olecko Biega/ZSLiZ Olecko, 38:54
49 (8). Ewa Muster-Drażba, Olecko Biega, 39:19
50. Michał Wiszniewski, Active Swim Olecko, 39:21
51. Wojciech Jegliński, Olecko Biega, 39:24
52. Jan Hołubowicz, Sympatyk Olecko Biega, 39:35
53. Robert Chlebowski, Ełk, 39:50
54 (9). Katarzyna Limberger, Serduszko Team Ełk, 40:36
55. (10). Anna Andrzejewska-Kajat, Runners Kętrzyn, 40:53
56. Ireneusz Jeleniewicz, LUKS Sport z Kulturą Wydminy, 41:03
57 (11). Zuzanna Zabielska, LUKS Sport z Kulturą Wydminy, 41:03
58. Michał Rożenka, LUKS Sport z Kulturą Wydminy, 41:03
59 (12). Magdalena Romanowska, LUKS Sport z Kulturą Wydminy, 41:03

60. Kamil Paszkowski, LUKS Sport z Kulturą Wydminy, 41:03
61. Maciej Topolski, Olecko, 41:16
62 (13). Anna Konopko, BBL Wydminy, 41:16
63. Tomasz Konopko, BBL Wydminy, 41:19
64. Leszek Pałdyna, BBL Wydminy, 42:16
65. Waldemar Samborski, BBL Wydminy, 42:16
66 (14). Marta Tekień, Ełk , 42:25
67. Jan Bagiński, Olecko Biega, 42:27
68 (15). Dorota Grześkowicz, Wydminy, 42:36
69 (16). Ewa Przemielewska, Stożne, 42:40
70 (17). Agnieszka Wielgus, Gołdap, Trzymam Tempo Team, 42:57
71 (18). Iwona Poreda, Łowcy Przygód Gołdap, 42:57
72 (19). Julia Kordowska, BBL Wydminy, 43:21
73 (20). Kaja Gierszewska, Olecko, 43:32
74. Cezary Gierszewski, Olecko, Olecko Biega, 43:32
75 (21). Magdalena Modzelewska, Olecko Biega, 43:33
76. Paweł Grądzki, BBL Wydminy, 43:40
77. Tadeusz Chmielewski, BBL Wydminy, 43:51
78 (22). Dorota Mika-Jankowska, BBL Wydminy, 44:02
79 (23). Karolina Włodkowska, LUKS Sport z Kulturą Wydminy, 44:10
80. Bartosz Osior, LUKS Sport z Kulturą Wydminy, 44:10
81 (24). Dominika Śliwowska, Suwałki, 52:00
82 (25). Agnieszka Śliwowska, Suwałki, 52:00

Bieg na 3.7 km
1. Patryk Pałkiewicz, Białe Miśki Suwałki, 14:30
2. Grzegorz Kajat Kętrzyn. Runners Kętrzyn, 15:01
3. Jarosław Zgiet, Lenarty, ZS Judziki, 16:49
4. Remigiusz Kozicki, Olecko, ZS Judziki, 16:50
5. Kamil Sowa, Olecko, 16:57
6. Piotr Siemaszko, Czarni Olecko, 18:12
7. Maciej Chmielewski, Suwałki, 18:45
8. Adam Kopiczko, Wieliczki, Olecko Biega, 19:25
9. Aleksander Baliński, Wieliczki, Olecko Biega, 19:26
10. Dawid Kopiczko, Wieliczki, Olecko Biega, 19:56
11. Łukasz Buraczewski, Olecko, 20:56
12. Robert Karniej, Olecko, 21:03
13 (1). Inga Januszkiewicz, BBL Wydminy, 21:05
14. Marcin Koczot, Olecko, 21:20
15 (2). Grażyna Samborska, BBL Wydminy, 21:48
16. Wojciech Omilian, Olecko, 22:00
17 (3). Dorota Szpunar, Olecko Biega, 22:17
18. Jan Chmielewski, Straż Pożarna Suwałki, 22:34
19 (4). Mariola Waraksa, Gołdap, 22:40
20 (5). Edyta Truszczyńska, Olecko Biega, 22:53
21 (6). Marzena Jasińska, Olecko Biega, 22:59
22 (7). Marta Witkowska, Olecko Biega, 24:22
23 (8). Agnieszka Omilian, Olecko Biega, 24:22
24. Hubert Drażba, Olecko Biega, 25:12
25 (9). Dorota Chmielewska, Olecko Biega, 26:18
26 (10). Izabela Oszal, BBL Wydminy, 27:12
27. Michał Rutkowski, Olecko, 28:27
28. Marcin Kopiczko, Suwałki, 28:27
29 (11). Gabriela Jeglińska, Olecko Olecko Biega/UKS 
Dwójka/Czarni Olecko, 28:27

Bieg młodzieżowy 800 m
1. Szymon Kajat, Runners Team Kętrzyn, 3:08
2. Angelika Oleszczuk, Czarni Olecko, 3:34
3. Gabriela Fiertek, Olecko Biega/Czarni Olecko, 3:43
4. Aleksandra Gajda, Sedranki, Czarni Olecko, 3:53
5. Monika Sędzicka, Czarni Olecko, 4:07

Bieg dla dzieci 400m
1. Filip Gorlo, Wieliczki, Olecko Biega, 1:37
2. Marcel Konopko, BBL Wydminy, 1:37
3. Hubert Modzelewski, Czarni Olecko/Olecko Biega, 1:38
4. Martyna Gorlo, Wieliczki, Olecko Biega, 1:39
5. Jan Omilian, Olecko Biega, 1:41
6. Jaś Konopko, BBL Wydminy, 1:47
7. Maja Nowicka, Raczki, 1:50
8. Kacper Pietrzyk, Olecko, Akademia 2012, 1:58
9. Franciszek Zabłocki, Sedranki, Mama kazała, 2:01
10. Oskar Przemielewski, Stożne, Olecko Biega, 2:15
11. Olaf Tarasiuk, Olecko, 2:53
12. Kacper Sienkiewicz, Olecko, Biegnę z tatą, 2:59
13. Franciszek Jasiński, Olecko Biega, 3:01
14. Lena Limberger, Serduszko Team Ełk, 3:03
15. Michał Kownacki, Olecko Biega, 3:21
16. Ksawery Zabłocki, Sedranki, Mama kazała, 3:38
17. Julian Przemielewski, Stożne, Olecko BIega, 4:22

Nordic Walking 3.7 km
1. Bożena Bagińska, Olecko 
2. Jan Kopiczko, Białe Miśki Suwałki
3. Arkadiusz Malesa, BBL Wydminy
4. Barbara Martynowicz, Gołdap 
5. Krystyna Januszczyk, Olecko 
6. Grażyna Wandzioch, Suwałki, Wandzioch Team
7. Katarzyna Wandzioch, Suwałki, Wandzioch Team
8. Jadwiga Ciężkowska, Suwałki, Wandziocj Team
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Oleckie obchody 
Święta Niepodległości

W tym roku oleckie obchody Święta Odrodzenia Polski 
rozpoczęły się koncertem w sali widowiskowej ROK „Ma-
zury Garbate” w Olecku. 10 listopada br. olecczanie mieli 
okazję obejrzeć program artystyczny, przygotowany przez 
nauczycieli i uczniów Gimnazjum Publicznego nr 2 w Olec-
ku im. Mikołaja Kopernika. Jego reżyserką była nauczyciel-
ka Anna Kaczor. 

W programie tym przedstawiono bardzo oryginalnie dzie-
je Polski od czasu rozbiorów po odzyskanie niepodległości, 
symbolicznie ustalone na dzień 11 listopada 1918 roku, kiedy 
to władza trafiła w ręce Naczelnika Państwa Polskiego  Józe-
fa Piłsudskiego. Okolicznościowe przemówienie w wygłosił 
burmistrz Olecka Wacław Olszewski.

W dniu święta narodowego, 11 listopada obchody rozpo-
częły się tradycyjnie mszą św.w intencji Ojczyzny, odprawio-
ną w kościele pw. NMP Królowej Polski z udziałem pocztów 
sztandarowych szkół, NSZZ „Solidarność”, Związku Sybi-
raków, harcerzy, policji i straży pożarnej. Po jej zakończeniu 
tradycyjnie udano się pod miejsca pamięci narodowej:  tabli-
cę katyńską, krzyż AK, pomnik papieża Jana Pawła II oraz 
pomnik miejski. Delegacje samorządu gminnego i powiato-

wego, szkół, organizacji społecznych zapaliły tam znicze, 
złożyły wiązanki kwiatów i modliły się za tych, którzy 
oddali swoje życie, żeby Polska mogła odzyskać niepodle-
głość po 123 latach niewoli w rozbiorach.  

Przy pomniku miejskim okolicznościową mowę wy-
głosił burmistrz Wacław Olszewski. Oleckie uroczystości 
uświetniła miejska orkiestra dęta oraz kompania honorowa 
gołdapskiego pułku artylerii przeciwlotniczej, która oddała 
salwę honorową.

Następnego dnia w sali widowiskowej ROK-u „MG” 
odbył się koncert finalistów XI Przeglądu Pieśni Patrio-
tycznej.  Jak co roku jury w składzie: Elżbieta Rzepecka, 
Jadwiga Malinowska i Radosław Skrodzki oceniło pre-
zentacje wokalne solistów, duetów i zespołów z przedszko-
li, szkół podstawowych i gimnazjów publicznych z terenu 
gminy Olecko. Najlepsi  wykonawcy mogli zaprezentować 
się w pieśniach patriotycznych przed olecką widownią. 
Ich występy, a szczególnie maluchów z przedszkoli, były 
słuchane z wielką uwagą i nagradzane gromkimi brawami 
przez publiczność.

14 listopada na trasach biegowych wokół Jeziora Se-
draneckiego odbyły się biegi I II Crossu Niepodległości, w 
którym licznie brali udział biegacze – amatorzy tego spor-
tu.  

Dariusz  Josiewicz

PCWE/ Powiatowa Biblioteka Pedagogiczna w Olecku

Zaprasza 
nauczycieli geografii, przyrody 

i wiedzy o społeczeństwie 
oraz wszystkich zainteresowanych

do udziału w seminarium nt.

 „Kanada i Republika Buriacji”
Spotkanie odbędzie się 

w piątek 27 listopada 2015 r. o godz. 16.30
w Czytelni Biblioteki Pedagogicznej 

ul. Armii Krajowej 30, tel. 87 523 53 93;  
biblioteka_olecko@op.pl

prowadzący: 

Andrzej Malinowski

Jaki znak twój? – teleturniej 
wiedzy o Polsce

W przededniu obchodów Święta Niepodległości repre-
zentanci uczniów Gimnazjum nr 2 im. Mikołaja Kopernika 
w Olecku uczęszczających na zajęcia z edukacji medialnej 

i humanistycznej wzięli udział w interaktywnych warszta-
tach telewizyjnych pt. „Obywatel PL” zorganizowanych w 
Ełku przez Teatr Show. 

Emocje związane z udziałem w teleturnieju wzmagał 
fakt, iż wydarzenie realizowane było na żywo w zapisie 
filmowym i bezpośrednio transmitowane na duży ekran. 
Uczestnicy teleturnieju podzieleni na dwie grupy – chłop-
ców i dziewcząt – musieli zmierzyć się z pytaniami wery-
fikującymi ich wiedzę o kraju z zakresu: mowy ojczystej, 
literatury, historii, nauki i techniki, przyrody, ustroju poli-
tycznego czy sportu. 

Interaktywna zabawa była dla uczniów nie tylko for-
mą rozrywki, okazją do poznania wielu technik dzienni-
karskich i scenicznych czy sposobem na wykazanie się 
zdrową rywalizacją, ale także sprawdzianem świadomości 
obywatelskiej oraz znajomości tradycji i kultury własnego 
narodu. 

Z przebiegu spotkania, które sprowokowało uczniów 
do twórczej refleksji nad przeszłością, powstanie reportaż, 
który będzie doskonałą pamiątką dla uczestników warsz-
tatów.

Magdalena Nyga
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Ośrodek 
czynny
codziennie 
w godz. 800-1600

Jerzy Miliszewski
Olecko, Aleje Lipowe 3

Rozpoczęcie 
kursu

 tel. 87-520-23-36B23301

19
listopada

godz. 1600

OLECKIE CENTRUM
SZKOLENIA KIEROWCÓW

L9
48

01

Wielka akcja dla Ukrainy
Pamiętajmy dzisiaj o ludziach, których życie legło w gruzach 
w ciągu ostatniego dramatycznego roku - mieszkających na 
Ukrainie, w okręgu donieckim,  osobach starszych, samot-
nych i pełnych lęku przed tym co najgorsze. Wspólnie mo-
żemy pomóc!
25 zł to koszt jednej paczki dla jednej osoby starszej, którą 
ukraińska wojna pozbawiła domu, jedzenia, bezpieczeństwa 
i nadziei. Jedna paczka żywnościowa to realny ratunek, któ-
ry pozwala przeżyć kolejne dwa tygodnie bez strachu przed 
głodem. 
Grupa Onet.pl, we współpracy z organizacją Rotary Interna-
tional (RI) oraz Kulczyk Foundation, chce przekazać osobom 
starszym pochodzącym z okręgu donieckiego paczki żywno-
ściowe zakupione dzięki dobroci serca Polaków. 

Informacja o kwalifikacjach do 
wojskowej służby zawodowej 
Jednostka Wojskowa Nr 4808 w Gołdapi organizuje ko-

lejne kwalifikacje do służby zawodowej na stanowiska w 
korpusie szeregowych. Kwalifikacje będą przeprowadzone w 
dniach: W każdy poniedziałek i środę aż do 30.11.2015r. po-
czątek o godz. 10.00...   newsletter UM

Światowy Dzień Rzucania Palenia
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Olecku pra-

gnie przypomnieć o corocznych obchodach Światowego Dnia 
Rzucania Palenia, które przypadają w trzeci czwartek listopa-

da, tj. 19.11.2015 r.
Na całym świecie tytoń zabija ponad 5 

milionów osób każdego roku – w tym po-
nad 600 tysięcy osób, które palą biernie, 
wdychając dym osób palących w najbliż-
szym otoczeniu. 

Choć śmiertelne skutki tego nałogu są 
powszechnie znane, głównym problemem 
związanym z rzucaniem palenia jest fakt, 
iż papierosy zabijają powoli – palacz może 

nie odczuwać skutków swojego nałogu przez wiele lat. Nie-
stety, kiedy już się pojawią, często bywa za późno.

Światowy Dzień Rzucania Palenia stanowi więc okazję do 
zwrócenia uwagi na powszechność nałogu palenia papiero-
sów i jego negatywnych skutków zdrowotnych oraz jest za-
chętą do abstynencji od wszystkich form konsumpcji tytoniu. 
Dzień ten jest doskonałą okazją, aby na zawsze pożegnać się 
z nałogiem.

Więcej informacji na temat korzyści płynących z rzucenia 
palenia na stronie www.onkol.kielce.pl.

Porady dotyczące rzucania palenia na stronie internetowej: 
www.jakrzucicpalenie.pl

Telefoniczna Poradnia Pomocy Palącym 801 108 108

Promocja Zdrowia i Oświata Zdrowotna
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Olecku

Katarzyna Krasnoborska

Miejsko-Powiatowa Biblioteka Publiczna w Olecku zapra-
sza dzieci i młodzież na  

KONKURS NA KOMIKS - 
„KSIĄŻKOWO KOMIKSOWO” 

Konkurs ma na celu propagowanie literatury poprzez 
promocję zaintereso-
wań i fascynacji pla-
stycznych 

wśród dzieci i mło-
dzieży.

Przedmiotem Kon-
kursu jest wykonanie 
komiksu, w którym 
uczestnicy zilustrują 
ulubioną książkę przy 
pomocy środków styli-
stycznych właściwych 
komiksowi.

Prace należy prze-
syłać lub dostarczyć 
osobiście do 30 listo-
pada 2015 roku na 
adres: Miejsko-Powia-
towa Biblioteka Pu-
bliczna w Olecku, ul. 
Kopernika 6, 19-400 
Olecko.

Regulamin konkursu i karta zgłoszenia dostępne na stro-
nie internetowej www.przystanek.pl

Adres internetowy akcji to http://m.onet.pl/wiadomosci/se-
niorom-ukrainy . 
Wpłat można dokonywać na numer konta 92 1090 1362 0000 
0001 2274 9213 z dopiskiem „pomoc humanitarna”. Warto 
też skorzystać z systemu szybkich przelewów pod adresem: 
http://www.wplaty.kryzyshumanitarnynaukrainie.pl .

Co ważne, 100 proc. zebranych środków zostanie przezna-
czone na pomoc ofiarom kryzysu humanitarnego na Ukra-
inie.
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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          V22109

PIZZERIA „PRIVE” zaprasza od 1000 do 2200

Tel. (87) 520-31-32, sms  505-314-536 V2
33
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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  V24905

* Foto-Ślub i inne uroczystości, tel. 660 122 049       B21305

* hurtownia spożywcza, ul. Gołdapska 31, tel. (87) 520-01-50 V21610

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

64
02

V2
67

01

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

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

AUTO LAND                                           V21710

części samochodowe, ul. SOKOLA 1D, tel. (87) 520-12-88
* Artykuły i usługi elektryczne, Grunwaldzka 6, 
      tel. 87-610-00-66                                     V21510

* Centrum Ogrodnicze, ul. Rzeźnicka 6; tel. 87-520-22-07   V02341

* MEBLE - salon, Jan Bagiński, ul. Rzeźnicka, tel.  
(87) 520 29-23. V25903

* Budowlana firma, Tadeusz WITKOWSKI, kompleksowe 
prace budowlane, tel. 603-754-167, 87-523-41-44 V22508

V26202

* MYJNIA GĄBKOWA AUTOMATYCZNA 
   aleje Lipowe 1A                           V25134

Drukarnia Offsetowa

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

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

KOMPLEKSOWE USŁUGI DRUKARSKIE
 profesjonalne przygotowanie do druku:

projekty grafi czne, skład i łamanie tekstu...

 druk off setowy na nowoczesnych maszynach
jedno- i czterokolorowych

 druk cyfrowy

 uszlachetnianie: foliowanie, lakierowanie UV...

 prace introligatorskie
wykonywane przy użyciu profesjonalnych maszyn:

linia do produkcji broszur,
urządzenia do bigowania, perforowania,

bindowania w spirali plastikowej i drucianej...

V
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* Auta używane, tel. 501-611-961 V22229

* CZĘŚCI SAMOCHODOWE,, tel. 509-746-264 V22717

* CZĘŚCI SAMOCHODOWE, ul. Sokola 1D, tel. 87-
520-12-88 V21720

* części używane, wszystkie marki, Ełcka 2 (przy 
skupie złomu), tel. 501-611-961 V22239

* Hunday Santa Fe CRDI, 2006, 2,2D tel. 509-338-320, 
508-097-660 V25314

* Jawa 350, 1989, stan bardzo dobry, stylizowany na 
chopper, 2500 złotych, tel. 884-014-664 B23001

* Mitsubishi Outlander, 2005, 2,4B+G tel. 604-193-413 
B23401

* Polonez Truck, 1998, B, sprawny technicznie, tel. 
605-201-942 V21620

* chleb swojski, ciasta, wypiek, tel. 605-107-755 B22602

* kino, plac Wolności 22, tel. 87-520-20-59 B22103

* konie kabardyńskie, przejażdżki, pod siodło, 
Grądzkie 47, tel. 666-316-780, 87-421-22-48 B20407

* kuchnia domowa, obiady abonamentowe, bar przy 
stacji paliw, Ełcka 4, tel. 516-442-550 K14209

* Mazurski Dwór: catering, restauracja, noclegi, tel. 
87-523-00-67, 512-492-990, e-mail: mazurskidwor@
poczta.onet.pl www.mazurskidwor.pl  V22320

* obiady z dowozem, tel. 516-442-550 K14309

* pracownia pisania ikon, pracownia plastyczna, 
Katarzyna Waraksa, tel. 663-805-960 B20008

* wczasy; tel. 87-421-22-48, 666-316-780,  www.wiatra-
kart.fr.pl, e-mail: kawarak@o2.pl B22901

* wesela, imprezy okolicznościowe, bankiety, szkolenia, 
chrzciny, komunie, stypy (Mazurski Dwór), tel. 87-523-
00-67, 512-492-990 V22330

* wizy Rosja, tanio, BT Sambia, tel 87-520-16-44, V23416

AUTO-MOTO

MOTO-NAPRAWA-SPRZEDAM

TURYSTYKA-NOCLEGI-ROZRYWKA

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

B20805

* 21 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu, 
Katarzyna Jeruć, Przytorowa 3, tel. 508-266-446, 512-109-
121, ubezpieczenia majątkowe i komunikacyjne, V26811

* bezprzewodowy internet iPlus, tel. 87-520-13-31 B20706

* chleb swojski, ciasta, wypiek, tel. 605-107-755 B23101

K
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* gazowe, hydraulik, tel. 502-383-533 V21910

* hurtownia wędlin, od 4.00 do 14.00, ul. Gołdapska 
631, tel. 87-520-22-13 L94702

* instalacje elektryczne, Henryk Rowiński, tel. 510-145-
891 V26412

* korepetycje - język angielski; szkoły podstawowe, 
gimnazja, szkoły średnie, tel. 608-215-475 B22702

* kowalskie, spawalnicze, ślusarskie, Gołdapska 31, 
tel. 87-523-00-80 B21804

* księgowe usługi, Ternet spółka z o,o, tel. 87-520-31-70 
L94504

* OLEJ OPAŁOWY, NAJTANIEJ, tel. 87-520-41-91 V25124

* pizza na telefon – od 10.00 do 22.00, tel.87-520-31-
32 lub sms 505-314-536 V23337

AUTO-MAX, ul. Paderewskiego 3a, naprawa: zawie-
szenia, amortyzatory, elektronika, komputerowa 
geometria zawieszenia, klimatyzacja, chiptuning, tel. 
509-746-264 V22707

V
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07   SKLEP „MAJSTER”, Armii Krajowej 3
Tel. (87) 520-26-39

Wypożyczalnia elektronarzędzi HITACHI

• usługi weterynaryjne
• leczenie zwierząt do   -

mo  wych
• badanie mięsa

PRZYCHODNIA WETERYNARYJNA
ul. 11 Listopada 24C
tel. (87) 520-30-73
tel. (87) 520-27-89
kom. 660-422-476

czipowanie, paszporty europejskie
psy, koty, fretki

V25204

V2
53
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ZAKŁAD KAMIENIARSKI,  Ryszard Topolski
Wieliczki, ul. Spokojna 1, tel. 501-611-547

Wyrób nagrobków, blatów kuchennych, parapetów 
i okładzin schodowych V26003

PROMO-

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

DWORZEC PKP
tel. 883-110-101

V26112

* kotły c.o., grzejniki, bojlery, HYDROMAX, 
            ul. Targowa 18, tel. 87-615-31-90            V25404

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                          V25005

SPRZEDAM 

INNE

PRACA

SPRZEDAM

WYNAJEM

* ROWERY – naprawy i wypożyczalnia, Centrum 
Handlowe Impuls, tel. 87-520-36-92 V26111

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

V22219

* sprzątanie, opieka nad osobami starszymi lub dziećmi, tel. 
506-462-495 B22203

* tłumacz języka francuskiego, tel. 888-605-885 B20606

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 B23201

* oddam kotki różne kolory w dobre ręce, tel. 600-953-
143 K15007

* ślusarza, spawacza zatrudnię, tel. 602-709-756 B21205

* zatrudnię kierowcę do rozwożenia pizzy, tel. 501-
620-577, 506-865-480 V23357

* zatrudnię stomatologa, tel. 605-893-381 K14727

* dom do rozbiórki koło Olecka, cegła, dachówka, 
7000 złotych, tel. 518-558-160 K15402

* drukarka kolorowa OKI C3300n, A4, idealna do 
wizytówek, mało używana, 290 złotych, tel. 604-193-
413 B22402

* działka usługowa, granica obwodnicy, tel. 601-210-
819 B001b25

* działkę budowlaną, 1650 m.kw., Olecko, tel. 602-709-
756 B21504

* działkę pod garaż (ew. piętrowy) z projektem, Gołdap-
ska, tel. 602-793-432 K14505

* działkę pod garaż pojedynczy z projektem, Gołdapska, 
tel. 602-793-432 K14605

* działki budowlane, uzbrojone, tel. 601-210-819 B002b23

* gopodarstwo rolne, zabudowane, 4,88 ha, okolice 
Olecka, tel. 693-841-421 B22801

* książki, I i II klasa gimnazjum, (Gimnazjum nr 2), tel. 
603-113-040 V21730

* luksfery Fala niebieskie 36 sztuk, TANIO, tel. 508-
610-285 B22003

* łóżeczko dziecięce z materacem, 65x125 cm, 150 zło-
tych, tel. 691-201-120 B22302

* maszyny, urządzenia rolnicze, tel. 516-670-859  B003b23

* 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 
K13909

* mieszkanie 71 m.kw., 3 pokoje, centrum Suwałk, , tel. 
600-953-143 K14907

* 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 V25114

* siedlisko, ul. Wiejska, ok. 40 arów, zabudowane budyn-
kiem gospodarskim, dojazd od strony ulicy Wiejskiej, siła 
na miejscu, tel. 602-293-333 V25214

* 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” - 
„wygoda snu”) - extra płatny 350 zł. Mogę pomóc w or-
ganizacji transportu. 600936589.

* kawalerka do wynajęcia, Orzeszkowej, tel. 508-247-
483 K15601

* lokal użytkowy 100 m.kw., centrum, tel. 723-565-284 
V25015

* lokal użytkowy 140 m.kw., centrum, tel. 501-620-577 
V23327

* wynajem mieszkań, apartament, Zielona 33, tel. 502-
264-901 K15104

* wynajmę lokal użytkowy 54 m.kw. w Olecku, tel. 
721-643-708 K15303
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Praca wolontariuszy 
na Warmii i Mazurach 

– konkurs na najlepszy film
Regionalne Centrum Wolontariatu w Elblągu zaprasza 

do udziału w konkursie na najlepszy film ukazujący pracę 
wolontariuszy w instytucjach, organizacjach pozarządowych 
na terenie województwa warmińsko-mazurskiego. Film po-
winien oddawać specyfikę pracy wo-
lontariuszy oraz uwzględniać walory 
społeczne i obywatelskie wolontaria-
tu. 

Konkurs jest adresowany do 
mieszkańców, instytucji i organiza-
cji pozarządowych z województwa 
warmińsko-mazurskiego. Każdy uczestnik, instytucja czy 
organizacja pozarządowa może przedstawić maksymalnie 2 
filmy. Forma filmu jest dowolna. Istotny jest pomysł i sposób 

jego realizacji. Czas trwania filmu maksymalnie do 5 mi-
nut. Film powinien zostać zapisany w popularnym forma-
cie cyfrowym (avi, wmv, mpg, mov, mp4).

Film należy dostarczyć z kartą zgłoszeniową do Re-
gionalnego Centrum Wolontariatu w Elblągu, ul. Związku 
Jaszczurczego 17/26, 82-300 Elbląg z dopiskiem „Konkurs 
– FILM” do 19 listopada 2015 r. do godz. 15:00. Uczest-
nicy konkursu, których filmy zostaną wybrane otrzymają 
nagrody, za: 

• I miejsce – 500,- zł w formie bonu towarowego,
• II miejsce – 300,- zł w formie bonu towarowego,
• III miejsce – 200,- zł w formie bonu towarowego.
Regulamin konkursu wraz z kartą zgłoszeniową na 

http: 
/ / c e n t r u m e l b l a g . p l / s t r e f a - w o l o n t a r i a t u /

aktualnosci/274,konkurs-na-najlepszy-film-ukazujacy-
prace-wolontariuszy-na-terenie-wojewodztwa-warminsko-
mazurskiego

Anna Turowska
www.powiat.olecko.pl

Zaproszenie na kongres 
Asia Trade Know-How

19-21 listopada odbędzie się kongres Asia Trade Know-
-How w kompleksie targowo-konferencyjnym EXPO Arena 
Mazury w Ostródzie. 

Kongres Asia Trade Know-How ma charakter biznesowy. 
Jego celem jest wskazanie nowych możliwości rozwoju dla 
polskich przedsiębiorstw oraz dostarczenie kompleksowej 
wiedzy i sprawdzonych rozwiązań w zakresie nawiązywania 
kontaktów handlowych z krajami azjatyckimi. 

Konkretne informacje na temat rynków poszczególnych 
krajów azjatyckich, ich stref ekonomicznych, sprawdzonych 
form nawiązywania współpracy biznesowej będzie można 
uzyskać w ramach bezpośrednich spotkań z przedstawiciela-
mi ambasad i w trakcie paneli dyskusyjnych.

Osoby zainteresowane mogą zgłosić swój udział tra-
dycyjną pocztową za pomocą formularza lub darmowego 
biletu pobranego na www.expobilety.pl. 

Więcej szczegółów na www.asia-trade.pl.
Anna Turowska

www.powiat.olecko.pl

Co to jest inicjatywa lokalna?
Inicjatywa lokalna jest  formą współpracy jednostek samo-
rządu terytorialnego z ich mieszkańcami, w celu wspólnego 
realizowania zadania publicznego na rzecz społeczności lo-
kalnej.

Kto może korzystać z inicjatywy lokalnej?
W ramach inicjatywy lokalnej mieszkańcy bezpośrednio, 
bądź za pośrednictwem organizacji pozarządowych, lub pod-
miotów wymienionych w  art. 3 ust.3 mogą złożyć wniosek 
o realizację zadania publicznego do jednostki samorządu te-
rytorialnego, na terenie której mają miejsce zamieszkania lub 
siedzibę.

Czego może dotyczyć inicjatywa lokalna?
Zakres zadań publicznych do realizacji w ramach inicjatywy 
lokalnej jest następujący:
Budowa, rozbudowa lub remont dróg, kanalizacji, sieci  wo-
dociągowej stanowiącej własność gminy a także budynków 
oraz obiektów małej architektury.
Działalność charytatywna.
Działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych 
oraz języka regionalnego.
Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pie-
lęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, 
obywatelskiej i kulturowej.
Kultura, sztuka ,ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.
Promocja i organizacja wolontariatu.
Edukacja, oświata i wychowanie.
Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej.
Turystyka i krajoznawstwo.
Ochrona przyrody, w tym zieleni w miastach i wsiach, eko-
logii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrod-
niczego.
Porządek i bezpieczeństwo publiczne.

W jaki sposób realizować zadania w ramach inicjaty-
wy lokalnej?

1. Określić potrzebę.
2. Zaangażować grupę osób, które będą pomagać przy 
realizacji.
3. Złożyć wniosek.
4. Uczestniczyć w pracach związanych z uzupełnieniami i 
korektami wniosku.
5. W razie zatwierdzenia wniosku- współpracować z wy-
działem wiodącym Urzędu Miejskiego w Olecku w celu 
podpisania umowy i realizacji wniosku.
6. Podpisać umowę.
7. Zrealizować wniosek.

Terminy
Wnioski należy składać w sekretariacie Urzędu Miejskie-
go w Olecku  w następujących terminach:
- do 30 stycznia roku, w którym ma być realizowana 
inicjatywa lokalna;
- w  sytuacji niewyczerpania puli środków  na inicjatywę 
lokalną w terminie, o którym mowa wyżej - do końca 
roku kalendarzowego.

Ocena złożonych wniosków
Wnioski będą oceniane wg poniższych kryteriów:
- liczba realizatorów  inicjatywy lokalnej,
- zaangażowanie środków budżetowych gminy w kosztach 
całkowitych,
- udział oszacowanych kosztów własnych* inicjatora w 
kosztach całkowitych
- określenie liczby osób, którym ma służyć inicjatywalo-
kalna (określenie celowości z punktu widzenia społeczno-
ści lokalnej)
*Koszty własne - suma oszacowanego wkładu pracy 
społecznej, wkładu rzeczowego i wkładu  finansowego   
inicjatora.
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Kalendarz imion

Nasz przepis

  

Cytaty na ten tydzień

PRZYS£OWIA

Fasola po brazylijsku
Szklanka białej fasoli, 2 łyżki smalcu, 3 
łyżki koncentratu pomidorowego, posie-
kana natka pietruszki, łyzeczka słodkiej 
papryki, sól, pieprz, curry, 4 jajka

Fasolę przebieramy i płuczemy. Za-
lewamy zimną wodą i zagotowujemy. 
Pozostawiamy na dwie godziny i potem 
ponownie gotujemy.

W rondelku rozgrzewamy smalec. 
Dodajemy do niego koncentrat pomido-
rowy. Chwilę przypiekamy i dodajemy 
natkę pietruszki, słodką paprykę, sól, 
pieprz i curry. Na koniec wkładamy do 
rondelka zagotowaną fasolę. 

Smażymy 5 minut często mieszając. 
Pod koniec smażenia wbijamy jajka 

i jeszcze chwilę smażymy do chwili aż 
jajka dobrze się zetną.

Danie podajemy z białym pieczywem.

Babka kawowa
60 dag mąki, 30 dag cukru, 4 żółtka, 
szklanka mleka, 2 łyżeczki proszku do 
pieczenia, aromat rumowy, 2 łyżeczki 
kawy rozpuszczalnej, łyżka bułki tartej

Żółtka ucieramy z cukrem na puszy-
stą masę. Dodajemy do nich kawę roz-
puszczalną rozpuszczoną w odrobinie 
mleka. Wlewamy olejek rumowy. Mie-
szając dodajemy resztę mleka.

Na koniec dodajemy przesianą wy-
mieszaną z proszkiem do pieczenia 
mąkę. 

Gdy konsystencja będzie jednolita 
ciasto przekładamy do wysmarowanej 
tłuszczem i posypanej bułką tartą formy 

do pieczenia babek. 
Wstawiamy do nagrzanego do 

180°C piekarnika i pieczemy około 40 
minut. Babkę można przyozdobić pole-
wą.

Pieczarki po huzarsku
50 dag pieczarek, 4  łyżki masła, 15 
dag wątróbki drobiowej, 5 śliwek, 
5 orzechów włoskich, pół szklanki 
śmietany

Pieczarki czyścimy, płuczemy i 
kroimy w paseczki.

Smażymy na maśle. 
Wątróbkę obieramy z błon, kro-

imy na mniejsze kawałki. Smażymy na 
dwóch łyżkach masła.

Wątróbkę łączymy z pieczarkami. 
Śliwki moczymy, wyjmujemy pest-

ki i kroimy w paseczki. Dodajemy do 
pieczarek i wątróbki. 

Orzechy obieramy, sparzamy i 
siekamy i też dodajemy do wątróbki. 
Śmietanę wlewamy do garnczka, mie-
szamy i chwilę dusimy.

Danie podajemy z białym pieczy-
wem jako przystawkę.

Kawa 
Naczynia do zaparzania kawy i her-

baty czyścimy wodą z solą lub sodą i 
spłukujemy wodą

Barszcz czerwony
1,5 kg czerwonych buraków, marchew, 
pietruszka, cebula, kawałek selera, 
por, kilka ziaren pieprzu, sól, cukier, 
sok cytrynowy

Przygotowujemy około 2 litrów wy-
waru z obranych i pokrojonych na ka-
wałki warzyw: marchew, pietruszka, se-
ler, por, cebula. Dodajemy szczyptę soli i 
ziarna pieprzu. 

Buraki myjemy i pieczemy w piekar-
niku, tak by były miękkie. Po ostudzeniu 
szatkujemy je na tarce. Łączymy z wy-
warem. Zagotowujemy.

Doprawiamy solą, cukrem oraz so-
kiem z cytryny.

Podajemy z białą lub czerwoną faso-
lą, słonymi ciasteczkami lub pasztecika-
mi.

Ludzi, dla których sztuka istnieje 
– a którym wciąż nadaje się oso-
bliwą nazwę amatorów, bo nasza 
cywilizacja nie wymyśliła dla nich 
właściwego określenia – jednoczy 
nie ich (dzieł sztuki) wyrafino-
wanie czy też ich eklektyzm, lecz 
to, że uznają tajemniczą moc; 
wykraczającą poza historię dzięki 
środkom nie będącym środkami 
„piękna”. 

André Malraux, Przemiany bo-
gów. Nadprzyrodzone

Artysta nie może żądać, by widz 
osądzał dzieło skończone po su-
mie czy rodzaju wysiłku włożone-
go w tworzenie dzieła. 

Herbert Read, Sens sztuki
Widz także musi mieć talent. 

Louis Jouvet 
Jeżeli inteligentna publiczność jest 
raczej warunkiem niż skutkiem 
powstania arcydzieł, to publicz-
ność kinowa powinna mieć talent 
przede wszystkim. 

Jerzy Płażewski, Język filmu

18 listopada (Europejski Dzień Wie-
dzy o Antybiotykach)
Agnieszki, Anieli, Filipiny, Karoliny, 
Klaudyny, Romany
Cieszymysława, Odolana, Odona, Otto-
na, Romana, Stanisława, Tomasza
19 listopada (Światowy Dzień Rzuca-
nia Palenia)
Elżbiety, Faustyny, Halszki, Izabeli, 
Liliany, Matyldy, Mironiegi, Nieroniegi, 
Salomei, Seweryny
Drogosława, Faustyna, Felicjana, Mak-
syma, Maksymiliana, Pawła, Seweryna
20 listopada (Międzynarodowy Dzień 
Ofiar Wypadków Drogowych)
Amelii, Anastazji, Anieli, Edyty, Kolety, 
Oktawii, Oty
Anatola, Edmunda, Feliksa, Jerona, Lu-
bomira, Oktawiusza, Rafała, Sędzimira
21 listopada (Ofiarowanie NMP)
Alberty, Albertyny, Elwiry, Floty, Marii, 
Reginy, Urszuli, Wiesławy
Alberta, Gelazego, Janusza, Konrada, 
Oliwiera, Piotra, Remigiusza, Rufusa, 
Wiesława
22 listopada
Benigny, Cecylii, Celiny, Maury, 

Wszemiły, Wszechmiły, Zbysławy, 
Zdobysławy
Cecyliana, Cecyliusza, Filomena, 
Jonatana, Marka, Maura, Maurycego, 
Stefana, Wszemiła, Zdobysława
23 listopada
Adeli, Adeliny, Anieli, Coletty, Feli-
cyty, Klemencji, Klementyny
Felicyta, Feliksa, Heraklita, Klemen-
sa, Klementyna, Oresta, Orestesa, 
Ornesta, Przedwoja
24 listopada 
Biruty, Emilii, Emmy, Emy, Flory, 
Marii, Maryli, Miry 
Alberta, Aleksandra, Andrzeja, 
dargorada, Dobrosława, Franciszka, 
Gerarda, Grzegorza, Jana, Pęcisława, 
Protazego, Romana 
25 listopada (Światowy Dzień Plu-
szowego Misia)
Alany, Amelii, Aurelii, Beaty, Bettiny, 
Dajany, Elżbiety, Giocondy, Kai, 
Katarzyny 
Alana, Erazma, Godzimira, Joachima, 
Józefata, Katona, Klemensa, Tęgo-
mierza, Tęgomira

Kiedy słota po Anieli, wkrótce zie-
mia się zabieli (18 listopada). 

Kiedy listopad po śniegu brodzi, zbo-
żom zaszkodzi.

Na świętą Elżbietę (19 listopada) 
bywa śnieg nad piętę.

Jaka pogoda na dzień Ofiarowania 
(21 listopada) taka cała zima.

Dwudziesty pierwszy listopada po-
godę zimy zapowiada.

Kiedy na Cecylię grzmi (22 listopa-
da), rolnik o dobrym roku śni.

Kwitną drzewa w listopadzie zima aż 
do maja będzie.

Wilia do Katarzyny (24 listopada) 
wróży, jaka w lutym pogoda służy.

Dzień Katarzyny (25 listopada) jaki, 
cały grudzień taki.

Jak się Katarzyna głosi (25 listopa-
da), tak się Nowy Rok nosi.

Katarzyna (25 listopada) zmienna 
dziewczyna, gdy jej ciepło, mróz do Go-
dów trzyma.

Gdy na Katarzynę od południa ryk-
nie, wielki ci z tego urodzaj wyniknie.

Na Katarzynę szykuj dobrą pierzynę.
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III Turniej Piłki Halowej 
o Puchar 

Komendanta Powiatowego 
Policji w Olecku

W minioną sobotę w Hali Lega w Olecku odbył się III 
Turniej Piłki Halowej o puchar Komendanta Powiatowego 
Policji w Olecku. W imprezie wzięło udział 6 policyjnych 
drużyn. Zwycięzcami turnieju zostali policjanci z Komendy 
Powiatowej Policji w Gołdapi. Uczestnicy spotkania otrzy-
mali puchary i drobne podarunki. Cała impreza przebiegła 
w miłej i przyjaznej atmosferze.

W sobotę 14 listopada  w hali widowiskowo - sportowej 
Lega w Olecku odbył się III Turniej Piłki Halowej o puchar 
Komendanta Powiatowego Policji w Olecku. Impreza zo-
stała zorganizowana przy współpracy z przewodniczącym 
Zarządu Terenowego NSZZ Policjantów w Olecku. Celem 
spotkania było propagowanie aktywnego sposobu spędzania 
wolnego czasu oraz podnoszenie sprawności fizycznej mun-
durowych.

Spotkanie otworzył Komendant Powiatowy Policji w 
Olecku insp. Rafał Klauza, który przywitał uczestników 
spotkania i kibiców. Głos zabrał także Burmistrz Olecka Wa-
cław Olszewski, który dodawał otuchy zawodnikom. W im-
prezie uczestniczył również przedstawiciel Wojewódzkiego 
Zarządu NSZZ Policjantów w Olsztynie Sławomir Kołecki. 

Do rywalizacji stanęło 6 drużyn. Mecze rozgrywane były 
w systemie „każdy z każdym”, 2 x 8 minut. Najlepsi okazali 
się być policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Gołda-
pi. Drugie miejsce zajęli policjanci z Komendy Powiatowej 
Policji w Augustowie. Zaś na ostatnim miejscu podium sta-
nęli gospodarze – policjanci z Komendy Powiatowej Policji 
w Olecku.

Kolejne miejsca przypadły Komendzie Miejskiej Poli-
cji w Suwałkach, Komendzie Powiatowej Policji w Ełku i 
policjantom reprezentującym NSZZ w Kętrzynie. W tur-
nieju zostali także wyróżnieni najlepszy bramkarz Mieczy-
sław Doroszewski z KPP w Ełku oraz najlepszy strzelec 
Łukasz Romanowski z KPP w Gołdapi.  

Turniej odbył się dzięki zaangażowaniu i wsparciu 
Wojewódzkiego Zarządu NSZZ Policjantów w Olsztynie, 
Zarządu Terenowego NSZZ Policjantów w Olecku oraz in-
nych sponsorów. 

Spotkanie odbyło się w bardzo przyjaznej atmosferze. 
Walka była zacięta, ale wszystko przebiegło w ramach za-
sad fair play. 

rzeczniczka prasowa KPP 
młodsza aspirantka Justyna Sznel
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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

Mistrzostwa Rejonu VI WM SZS
Szkół Ponadgimnazjalnych 
w Piłce Ręcznej Dziewcząt

12 listopada na stadio-
nie MOSiR ze sztuczną na-
wierzchnią rozegrane zostały 
Mistrzostwa Rejonu VI WM 
SZS

Szkół Ponadgimnazjalnych 
w Piłce Ręcznej Dziewcząt 

Sędziowali Tomasz Kar-
niej, Robert Markowski, Pa-
weł Maksimowicz.

W zawodach wzięły udział 
drużyny Zespół Szkół Kształ-
towania Środowiska i Agrobiz-
nesu z Giżycka oraz I Liceum 
Ogólnokształcące w Olecku. 
Mistrzynie Powiatu Gołdap-
skiego w ostatnim momencie 
zrezygnowały z udziału w za-
wodach.

WYNIKI:
ZSKŚiA - I LO Olecko 14:13

1. Zespół Szkół Kształtowania Środowiska i Agrobiz-
nesu w Giżycku (opiekun Ewa Poczynek)

2. I Liceum Ogólnokształcące w Olecku (opiekun Ro-
bert Smyk).

Drużyny otrzymały pamiątkowe dyplomy i puchary.
W zawodach uczestniczyło 20 zawodniczek.

Paweł Maksimowicz
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PO KOKARDĘ (245)

Chleba naszego...

Kiedy tylko otworzyłam drzwi, moje nozdrza 
pieścił zapach chleba, a w mózgu natychmiast po-
jawiły się obrazy z dzieciństwa. Dom, w którym 
nigdy nie brakowało chleba. Owiało mnie przy-
jemne ciepło i ten zapach… Problem był z wy-
borem. Półki uginały się od chlebów i bułek, któ-
rych nazw wszystkich nie zapamiętałam. W moim 
dzieciństwie było prościej – był jeden chleb, kilka 
bułek. Chcę pracować w takim sklepie, pomyśla-
łam wychodząc.   

Z chlebem mam kilka historii. Jedna jest z 
głębokiego dzieciństwa. Nie chodziłam jeszcze 
do szkoły, choć swoją edukację zaczęłam pobie-
rać w wieku sześciu lat, bo się strasznie uparłam. 
Rodzice wyprawili mnie z niewiele starszym bra-
tem po chleb do piekarni, bo w sklepie zabrakło. 
Trzeba było przejść na drugi kraniec miasteczka, 
tak na oko kilometr mieliśmy do pokonania. No 
i kiedy tam dotarliśmy, kupiliśmy dwa okrągłe 
chleby prosto z pieca. Takie pachnące, chrupiące 
i kuszące. I długo nie trzeba było nas namawiać, 
żeby spróbować. Każde z nas odgryzło kęs. Potem 
następny. 

Był tak świeży i pyszny, że nie mogliśmy się 
oprzeć. Po drodze obmyślaliśmy, co powiemy 
rodzicem, jak im to wytłumaczymy. Zanim do-
tarliśmy do domu, oba bochenki były ogryzione 
dookoła. Oczywiście nie dostaliśmy żadnej bury, 
choć sami czuliśmy się winni, bo kiedy bochenki 

położyliśmy na stole, wyglądały – cóż – mało 
apetycznie.

Kolejne „chlebowe” wspomnienie jest spły-
wowe. 

Trzy dekady temu wyruszyłam z grupą na 
spływ kajakowy nieśmiertelną Czarną Hańczą. 
Cały prowiant ciągaliśmy ze sobą w kajakach. 
Komandor „załatwił” konserwy mięsne. Dobre. 
Zdobyć tzw. „peki” to było coś. 

To o kanapki z tą konserwą były zawsze bi-
twy przy śniadaniu. Aż tu pewnego dnia było 
wszystko, tylko zabrakło… chleba właśnie. 

Chłopaki próbowali jeść konserwy bez chle-
ba. Pierwsza poszła, ale następne rosły w gardle. 
Szybko stwierdziliśmy, że może nie, byleby nie 
zabrakło papieru toaletowego, zapałek i chleba.

Babcia, kiedy jeszcze żyła, z wielkim piety-
zmem odnosiła się do chleba. I każdy jej smako-
wał. W ogóle nie narzekała, a na jakiekolwiek 
jedzenie w ogóle, byle coś było na talerzu, to już 
dobrze. Powtarzała: „… żeby wojny nie było i 
żeby wam chleba nie zabrakło”. 

Obrośliśmy w sterty rzeczy, bez których mo-
żemy się obejść: podkładki, filiżanki takie i ta-
kie, noże z nierdzewnej stali w stojaku, lokówki, 
prostownice, maselnice, aniołki na pogodę, Żyd 
na przypływ gotówki…, a tak naprawdę potrze-
ba kubka, jakieś sztućce, talerz i chleb. 

Tyle chleba, żeby nigdy w życiu nie zabrakło. 
Czego i Tobie, mój szanowny Czytelniku życzę.

Marusia
Ps. Nie umiem wyrzucać chleba, każdą okru-
szynę zbieram, suszę i oddaję. Też tak macie?


