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pizza na telefon, 87-520-31-32
V19417

Ożeń się z kobietą, z którą lubisz rozmawiać. 
Z biegiem lat jej talent do rozmowy stanie się 
nie mniej ważny niż wszystkie inne.

H. Jackson Brown, Jr.
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chleb swojski, ciasta, wypiek, tel. 605-107-755 B46706

O puchar Komendanta 
Powiatowego Policji, s. 11

Poezji Gram, s. 7
fotoreportaż Bolesława Słomkowskiego

Siatkówka, s. 18

Zielona noc, s. 17
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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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WYJĄTKOWO, NASTROJOWO 
I PROFESJONALNIE. SKRZYPCE NA ŚLUBIE. 

Tel. 662 414 006L9
94
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Zatrudnię spawacza z doświadczeniem, 
tel. 602-709-756B
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Dofinansowanie ekologiczne
Mieszkańcy Gminy Olecko mogą otrzymać dofinanso-

wanie na:
- likwidację zbiorników bezodpływowych i  budowę 

przydomowych oczyszczalni ścieków lub podłączenie do 
zbiorczej sieci kanalizacyjnej;

- wymianę pieców lub podłączenie do zbiorczej sieci 
ciepłowniczej.

Wnioski można składać od 24 listopada 2016 r. w se-
kretariacie Urzędu Miejskiego w Olecku, Plac Wolności 3.

Druki wniosków i informacje szczegółowe na stronie  
www.olecko.pl w zakładce Gospodarka -  Dofinansowanie 
ekologiczne. 

Obchody Światowego Dnia 
Osób Niepełnosprawnych
Burmistrz Olecka objął Patronatem Honorowym Ob-

chody Światowego Dnia Osób Niepełnosprawnych organi-
zowane przez Zespół Szkół w Olecku.

W ramach obchodów planuje się organizację:

II Mikołajkowych Zawodów Pływackich Osób Niepeł-
nosprawnych – 6.12.2016 r. (Pływalna na Hali LEGA w 
Olecku).

Prezentacji artystycznych osób niepełnosprawnych 
„Każdy z nas jest artystą” – 7.12.2016 r. (ROK Olecko).

Konkursu plastycznego „Moja podróż po Unii Europej-
skiej”.

newsletter UM
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OLECKI TERMINARZ
WYSTAWY STAŁE

• Galeria Prawdziwej Sztuki im. A. Legusa, ROK „MG” 
Rafał Olbiński, Plakat, grafika

• 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  900 do 1700

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

NAJTANIEJ W MIEŚCIE

ON .............................4,46 zł
Arctic ....................... 4,69 zł
Pb 95 ........................4,55 zł
PB 98 ........................4,75 zł
LPG ...........................2,02 zł
Olej opałowy ..............3.00 zł (powyżej 1000 litrów)
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w weekend przy płaceniu gotówką 
litr paliwa sprzedajemy 10 gr taniej

www.paliwa-kozlowski.pl

AUTOMYJNIA

23 listopada (środa)
apteka dyżurna Gołdapska 1
wydanie „Tygodnika Oleckiego”
13.30 - Posiedzenie komisji planowania RM
24 listopada (czwartek)
apteka dyżurna Kolejowa 15
13.30 - Posiedzenie komisji polityki prorodzinnej RM
17.00 - Wieczór z poezją: Janina Osewska i Marek Czuku, 
biblioteka miejska, ul. Kopernika 
19.00 - film z cyklu KADR, kino Mazur
25 listopada (piątek)
apteka dyżurna Zielona 35
13.00 - Sesja Rady Miejskiej, Ratusz
16.00 - Bajkolandia, biblioteka miejska, ul. Kopernika
16.30 - Gwinea Bissau, Malediwy i Sri Lanka - seminarium, 
prowadzący Andrzej Malinowski, Biblioteka Pedagogiczna
17.00 - Trolle, film, kino Mazur
19.00 - Pitbull. Niebezpieczne kobiety, film, kino Mazur
26 listopada (sobota)
apteka dyżurna Składowa 6
11.00 - Jak powstało Olecko? spotkanie dla dzieci w Olec-
kiej Izbie Historycznej
15.00 - Trolle, film, kino Mazur
17.00 - Trolle, film, kino Mazur
19.00 - Pitbull. Niebezpieczne kobiety, film, kino Mazur
27 listopada (niedziela)
apteka dyżurna plac Wolności 12
10.00 - Edkar Grand Prix Olecka w tenisie stołowym - runda 
I, hala Lega
15.00 - Trolle, film, kino Mazur
17.00 - Trolle, film, kino Mazur
19.00 - Pitbull. Niebezpieczne kobiety, film, kino Mazur
28 listopada (poniedziałek)
apteka dyżurna 11 Listopada 9
29 listopada (wtorek)
apteka dyżurna Zielona 37
30 listopada (środa)
apteka dyżurna Kolejowa 15
wydanie „Tygodnika Oleckiego”
1 grudnia (czwartek)
apteka dyżurna plac Wolności 25
16.00 - rozpoczęcie kursu na kierowców w szkole jazdy Je-
rzego Miliszewskiego, aleje Lipowe
2 grudnia (piątek)
apteka dyżurna Gołdapska 1
16.00 - Bajkolandia, biblioteka miejska, ul. Kopernika
3 grudnia (sobota)
apteka dyżurna Składowa 2A
10.00 - Warmia i Mazury Pływają - eliminacje III, hala Lega
4 grudnia (niedziela)
apteka dyżurna Zielona 35
5 grudnia (poniedziałek)
apteka dyżurna Składowa 6
6 grudnia (wtorek)
apteka dyżurna plac Wolności 7B
7 grudnia (środa)
apteka dyżurna 11 Listopada 9
wydanie „Tygodnika Oleckiego”
17,00 - 19.00 - pokaz filmu „Made in BY”, kawiarnia Zam-
kowa, po filmie dyskusja
8 grudnia (czwartek)
apteka dyżurna Zielona 37

na stronie internetowej www.olecko.info (w pliku *.pdf)
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9 listopada od 9.58 jeden zastęp JRG PSP 
w Kukowie ratował łabędzia.

9 listopada od 14.35 jeden zastęp JRG PSP gasił przy uli-
cy Leśnej pożar śmieci w śmietniku kontenerowym. 

9 listopada od 23.36 jeden zastęp JRG PSP usuwał na 
osiedlu Siejnik drzewo powalone na drogę.

10 listopada od 21.01 jeden zastęp JRG PSP dwa zastępy 
OSP Borawskie i jeden OSP Szczecinki zabezpieczały miej-
sce kolizji i usuwały samochód ciężarowy tarasujący drogę 
w Szczecinkach.

11 listopada od północy jeden zastęp JRG PSP usuwał z 
szosy Ełckiej powalone na nią drzewo.

11 listopada od 12.27 jeden zastęp JRG PSP usuwał za-
pach dymu z mieszkania przy ulicy Grunwaldzkiej.

11 listopada od 20.27 jeden zastęp JRG PSP zabezpieczał 
na ulicy Chopina powstałą tam wyrwę po deszczu.

12 listopada od 14.08 jeden zastęp JRG PSP usuwał w 
Gąskach drzewo powalone na drogę.

13 listopada od 20.16 jeden zastęp JRG PSP gasił w Se-
drankach pożar sadzy w kominie budynku mieszkalnego.

13 listopada od 20.23 jeden zastęp JRG PSP gasił przy 
ulicy Mereckiego pożar sadzy w kominie budynku miesz-
kalnego.

18 listopada od 11.43 jeden zastęp JRG PSP usuwał z 
jezdni ulicy Gołdapskiej plamę oleju pozostałego po kolizji 
drogowej.

18 listopada od 15.49 jeden zastęp JRG PSP usuwał w 
Możnych drzewo nadgryzione przez bobry i grożące powa-
leniem na drogę. 

19 listopada od 9.23 jeden zastęp JRG PSP gasił przy uli-
cy Jeziornej pożar śmieci w śmietniku kontenerowym.

19 listopada od 17.26 jeden zastęp OSP Kowale Oleckie 
gasił w Golubiach Wężewskich pożar sadzy w kominie bu-
dynku mieszkalnego.

20 listopada od 9.46 jeden zastęp JRG PSP usuwał w 
Skowronkach drzewo powalone na drogę.

Informacji udzieliła ogniomistrz Katarzyna Jeglińska

UWAGA: 
stacja dołącza do akcji Olecka Rodzina +3

(upusty do zakupu: 10 gr paliwo, 5 gr gaz oraz 5% 
akcesoria i usługi
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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:
• Janina Abramczyk

• Janina Ceneling (Pisz)
• Maciej Dobrzyński

• Ryszard Marianowicz
• Izabela Murawska
• Milena Sienkiewicz

Upominki ufundowali:
  √ Urząd Pocztowy w Olecku
  √ INFOLAND, pl. Wolności 15
  √ Zofii Siemaszko,
 √ Majster, aleje Lipowe 1B
 √ BEST - Studio Reklamy, ul. Jeziorna 1A
 √ „BiS” Studio Reklamy, ul. Kamienna 1
  √ TERNET, pl. Wolności 26
 √ Drukarnia „Gryfix”, Ełk, ulica Sasankowa 17
 √ 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 bilet do oleckiego kina. 
Warunki udziału w losowaniu na dole strony 4

Zakład Kamieniarsko-budowlany
wyrób pomników, pielęgnacja grobów

Lakiele 45, 19-420 Kowale Oleckie
Mariusz Przekop
tel. 507-222-344
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Zapraszam do udziału w sesji Rady Miejskiej w Olec-
ku, która odbędzie się w dniu 25 listopada 2016 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 między-

sesyjnym.
4. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o 

działaniach podejmowanych w okresie od ostatniej sesji.
5. Wydatkowanie środków dla organizacji pozarządo-

wych pod względem proporcji na poszczególne dziedziny: 
sport, kultura i turystyka – referat Komisji Rewizyjnej.

6. Interpelacje oraz odpowiedzi na interpelacje radnych.
7. Wnioski i oświadczenia radnych.
8. Uwagi i wnioski Sołtysów, Przewodniczących Rad i 

Zarządów Osiedli, radnych Oleckiej Rady Młodzieżowej i 
Oleckiej Rady Seniorów oraz innych osób zainteresowa-
nych, dotyczące projektów uchwał.

9. Podjęcie uchwał w sprawach:
a) przyjęcia rocznego programu współpracy na 2017 r. 

Gminy Olecko z organizacjami pozarządowymi oraz innymi 
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego,

b) trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych 
i niepublicznych jednostek oświatowych oraz trybu i zakre-
su kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania,

c) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu za-
gospodarowania przestrzennego pn. „Olecko - Kolonia III”,

d) rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia 
prawa Uchwałą Nr ORN.0007.40.2016 Rady Miejskiej w 
Olecku z dnia 25 maja 2016 r.,

e) odmowy umorzenia wierzytelności pieniężnej Gmi-
ny Olecko z tytułu zaległego czynszu wraz z odsetkami 
ustawowymi,

f) zmieniająca uchwałę w sprawie określenia stawek 
podatku od środków transportowych,

g) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 
Olecko na lata 2016-2024,

h) zmiany budżetu gminy na 2016 rok.
10. „Głos wolny, wolność ubezpieczający”.
11. Zamknięcie obrad sesji.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Karol Sobczak

Włamał się do budowanego domu
Oleccy kryminalni zatrzymali mężczyznę podejrzanego o 
włamanie do budowanego na terenie gminy Kowale Oleckie 
domu. 38-latek zabrał z budynku elektronarzędzia o łącznej 
wartości ponad 7 tysięcy złotych. Mieszkaniec Suwałk usły-
szał zarzut, a policjanci odzyskali część skradzionych przed-
miotów.
W połowie października br oleccy policjanci otrzymali zgło-
szenie o włamaniu do budowanego domu na terenie gminy 
Kowale Oleckie. Jak ustalili funkcjonariusze sprawca po wy-
warzeniu okna piwnicznego wszedł do budynku skąd doko-
nał kradzieży elektronarzędzi. Pokrzywdzony wartość start 
wycenił na ponad 7 tysięcy złotych. 
Prowadzone w tej sprawie dochodzenie szybko pozwoliło 
oleckim kryminalnym zatrzymać potencjalnego sprawcę. 8 
listopada do policyjnego aresztu trafił mieszkaniec Suwałk. 
38-latek usłyszał zarzut kradzieży z włamaniem i nie przy-
znał się do winy. Jednak podczas prowadzonych czynności 
wskazał policjantom miejsce przechowywania części skra-
dzionych przedmiotów. 
Za kradzież z włamaniem grozi kara do 10 lat pozbawienia 
wolności. 

rzeczniczka prasowa KPP 
młodsza aspirantka Justyna Sznel

Odzyskany agregat prądotwórczy
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Kierowcy jeżdżący po zmroku 
po mieście na pewno potwierdzą 
to, o czym teraz napiszę!

Tylko niektóre przejścia dla 
pieszych są dobrze oświetlone. Na 
większości światło nie działa jak 
należy. Przyczyny są różne: źle i 
za daleko ustawione latarnie lub 
gałęzie nie przyciętych na czas 
drzew. Gałęzie zasłaniają światło 

i nie widać pieszych czekających lub wchodzących na 
zebrę.

Wiem, że przed przejściem należy zwolnić, ale nawet 
jadąc 5 kilometrów na godzinę zauważyć pieszego na 
nieoświetlonym przejściu jest trudno. Tym bardziej, że 
w mieście nie obowiązuje noszenie ubrań lub elemen-
tów odblaskowych. 

Z tym oświetleniem trzeba coś zrobić aby nie było 
jakiego nieszczęścia. 

Najbardziej spektakularnym dowodem takiego stanu 
rzeczy jest przejście  na skrzyżowaniu placu Wolności z 
Grunwaldzką. Piesi przechodzący ulicę w kierunku na 
parking są praktycznie nie widoczni. Tam, na tej zebrze, 
stojących lub idących przechodniów zauważa się dopie-
ro w tzw. ostatniej chwili. Nawet teraz jesienią czy póź-
niej zimą, gdy nie ma liści na drzewach.

Inne miejsca? Na Wojska Polskiego przy mleczarni i 
rejonie Dróg. Tam też nie widać przechodniów.

* * *
Lektury, to jest najlepsza rozrywka. I jeszcze kino.
Uwielbiam kino. Jak go nazwał Jerzy Płażewski 

”Wehikuł czasu magiczny”. A może to nie on tak kino 
nazwał? Nie ważne.

Ale, że magiczne jest, to na pewno. 

Byłem świadkiem, tak można powiedzieć, prze-
mian w kinie. Jak rodziła się nowa jakość akcji, s-f czy 
po prostu melodramatu. 

Umiem docenić, i od czasu do czasu oglądam ta-
kie filmy jak: „Wojny gwiezdne”, „Pulp Fiction” czy 
„Avatar”

Lubię „Amelię”, „Śniadanie u Tiffaniego”, „Desz-
czową piosenkę”.

„Dolinę Issy” oglądałem kilkanaście razy. Nawet 
kiedy obraz na ekranie był do góry nogami.

Cenię „Ziemię obiecaną”, „Zaklęte rewiry” i „Bez 
znieczulenia”. 

I lubię chodzić do kina.
Bo w kinie nie puszczą mi w trakcie seansu rekla-

my. Do tego w naszym kinie „Mazur” nie można na 
projekcje wnosić czipsów i różnego rodzaju szelesz-
czących „posiłków”. Bo przeszkadzają oglądać film. I 
bywa, że tacy szeleszczący są wypraszani. 

W oleckim kinie oglądanie filmu, to naprawdę luk-
sus. 

Kocham kino, a najbardziej, te nasze w Olecku.
Co do lektury to mam jedną taką książkę. Bez 

względu na to, jak się psychicznie czuję, wystarczy ją 
otworzyć na obojętnie jakiej stronie. „Colar Breugnon” 
Rollanda jest taki, że albo się człowiek uspakaja od 
przeżytych mocnych wrażeń albo jest pocieszony po 
traumatycznych przejściach. Świat wydaje się wtedy 
dużo lepszy. 

* * *
Rozśmieszyła mnie nieco odezwa do mieszkańców 

naszego grodu. Odezwa o szukaniu imion dla skwe-
rów, rond, parków, skwerków, mostów i kładek. 

Nagle, nie wiedzieć czemu, wynikła taka potrze-
ba. Przecież żeby coś nazwać czyli uczcić, to najpierw 
musi się coś wydarzyć, zaistnieć, jakiś historyczny 
czyn lub jakaś osoba. 

Taka nazwa, to pomnik, który określa i zaznacza 
ciąg zdarzeń i ambicje pokolenia. 

Przypominam tutaj Państwu, że nic tak się nie zmie-
nia w historii jak nazwy ulic z imionami wielkich tego 
świata. Nasz plac Wolności przed wojną dosłownie kil-
ka lat nazywał się Adolf Hitler Platz. Kilka lat!

Ot i wielki mi człowiek!?
Ten bezzasadny pęd aby coś pomazywać jest 

śmieszny. Nazwa własna wynika z głębokich przemy-
śleń, zaistniałych zdarzeń i tradycji. Żeby coś uczcić 
trzeba czasu. Wybudowano halę i ogłoszono konkurs 
na nazwę. To jest dobrze. Musimy nazwać wszystkie 
oleckie mosty i ronda. I parki. To nie jest ten kierunek. 

Nazwy przyjdą same. 
Z drugiej strony: jak mocne i ponadczasowe  są na-

zwy typu Wiewiórcza Ścieżka, rondo Róż, park Zielo-
ny, park Centralny czy park Franciszka z Asyżu prze-
znaczony do wyprowadzania psów?

Toż to on był tym pierwszym, który kazał miłować 
naszych braci mniejszych. Nie mylić z miłowaniem 
zwierzyny przez myśliwych. 

Tak na marginesie! U nas przed każdym wejściem 
do parku jest tablica, na której jest napisane, że zaka-
zuje się wprowadzania psów. Jak mi wiadomo, jest to 
niezgodne z prawem. Takie uchwały władz miejskich 
unieważnił Sąd Najwyższy  jako jawny objaw nierów-
ności obywateli wobec prawa. 

Z poważaniem 
Bogusław Marek Borawski
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Paczka na święta
Akcja Katolicka z Parafii N.M.P. Królowej Polski razem 

z uczniami z Zespołu Szkół Licealnych i Zawodowych za 
zgodą ks. proboszcza Lecha Janowicza i dyrektorki Ma-
rzanny Pojawy-Grajewskiej organizują akcję dla dzieci 
paczka na święta. 

Odbyły się dwa spotkania organizacyjne na, których za-
padła decyzja co do organizacji akcji i był omawiany sposób 
organizacji tej akcji. Zostały też wytypowane dzieci ze szkół 
przy pomocy pedagogów szkolnych. Co nie znaczy, że lista 
jest już zamknięta. Jest otwarta! Możemy dopisać jak jest 
taka potrzeba. 

Mamy działać dla Kościoła czyli też społeczeństwa w 
różnych formach działalności i cieszymy się, że uczniowie 
z Zespołu Szkół Licealnych i Zawodowych chcą się przyłą-
czyć do tej działalności. W tym roku w niedziele 20 listopa-
da na Chrystusa Króla jest nasze coroczne święto i przy tej 
okazji również zapraszamy osoby, które mają chęć pomocy 
innym w nasze szeregi.

Darek Gałaszewski, prezes

Zapraszam 
na pokaz filmu dokumentalnego „Made in BY” i dys-

kusję po filmie o kulturze, wolności, prawach człowieka.

7 grudnia 2016 r. (środa), godz.: 17.00-19.00, Kawiar-
nia Zamkowa, Olecko

 Pokaz odbywa się w ramach projektu „Zrób to sam” 
Międzynarodowego Festiwalu Filmowego Watch Docs. 

Zapewniamy superciekawy film, klimatyczną miej-
scówkę, kawę i herbatę - weźcie ze sobą coś do przegryzie-
nia, bar będzie czynny.

WAŻNE! 
Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc prosimy o 

zgłaszanie udziału na maila: oko.olecko@gmail.com w 
terminie do 30 listopada.

Opis filmu: 
„Made in BY” – dokument, który różni się od dotych-

czas pokazywanych przez nas obrazów. Nie zobaczymy w 
nim więźniów politycznych, represjonowanych opozycjo-
nistów czy tłumionych siłą protestów ulicznych. 

Poznamy za to białoruskich artystów, którzy zdecydo-
wali się tworzyć w warunkach dobrze działającej machiny 
strachu, rezygnując z emigracji, coraz częściej wybieranej 
przez młodych ludzi. 

Bohaterowie „Made in BY” nie godzą się na narzucone 
im role w „teatrze absurdu”. Białoruscy twórcy dzielą się 
na tych, którzy te role przyjęli, uczestnicząc w oficjalnym 
życiu artystycznym kraju i na tych, którzy wybierają nieza-
leżność, płacąc za to wysoką cenę. 

Utrata pracy na uczelni za ustawienie kilku kolorowych 
sześcianów w przestrzeni publicznej to tylko jeden z wielu 
przykładów. Trzeciej drogi w tym „teatrze” nie ma.

„Made in BY” to świeże spojrzenie na Białoruś oczami 
ludzi wybierających sztukę jako sposób walki o wolność, o 
której inni przestali już dawno marzyć.

Więcej informacji o Watch Docs na http://www.watch-
docs.pl/2016/a/

Wydarzenie OKO na facebooku: https://www.facebo-
ok.com/events/332771330419611/

Maciej Juchniewicz

Poszukujemy osób 
z MAZUR (Giżycko, Kętrzyn, Ryn, Mrągowo, Pisz, 

Orzysz, Mikołajki, Ruciane Nida i okolice) do programu ku-
linarno –rozrywkowego UGOTOWANI.

Zależy nam na osobach o różnych pasjach i zawodach, 
które nie zajmują się profesjonalnie gotowaniem i nie uczą 
się w szkole gastronomicznej.

Castingi odbędą się w dniach 05-08 grudnia 2016.
Nagroda dla zwycięzcy, który otrzyma największą liczbę 

punktów za swoją kolację to 5000 zł.
Zapraszam do wysyłania zgłoszeń.

TVN S.A.
j.turewicz@tvn.pl

kom. (48) 516 444 539
ul. Wiertnicza 166, Warszawa

VIII POWIATOWY QUIZ 
WIEDZY O TYTONIU

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Olec-
ku – Promocja Zdrowia i Oświata Zdrowotna w ramach 
działań związanych z obchodami Światowego Dnia Rzu-
cania Palenia, który w tym roku obchodzimy 17 listopada 
(czwartek), zorganizowała „VIII Powiatowy Quiz Wiedzy o 
Tytoniu”.

 Konkurs został skierowany do 
uczniów kl. V-VI szkół podstawo-
wych oraz kl. I-III szkół gimnazjal-
nych. 

W rywalizacji o nagrody wzięło 
udział 153 uczniów z 13 szkół po-
wiatu. 

Rozstrzygnięcie quizu polega-
jące na rozlosowaniu trzech nagród 
głównych wśród autorów prac, któ-

rzy odpowiedzieli prawidłowo na 10 pytań (100%) przy-
niosło następujące wyniki: Zuzanna Bartoszewicz z Gim-
nazjum w Świętajnie, Ewa Surażyńska z Gimnazjum w 
Kijewie i Zofia Bruzdo ze Szkoły Podstawowej w Wielicz-
kach. 

Nagrodą główną w konkursie była gra edukacyjna oraz 
dyplom. Ponadto 31 autorów quizów dopuszczonych do lo-
sowania otrzymało pamiątkowy dyplom, długopis oraz na-
klejkę „Wyłącz palenie!”

Nagrodzenie dzieci i młodzieży możliwe było dzięki 
fundatorom, którym serdecznie dziękujemy. 

Karolina Kozielska
Promocja Zdrowia i Oświata Zdrowotna

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Olecku

18 grudnia 
V Olecki Jarmark Świąteczny

Lokalna Organizacja Turystyczna Ziemi Oleckiej we 
współpracy z Regionalnym Ośrodkiem Kultury w Olecku 
„Mazury Garbate” zaprasza do wzięcia udziału w V Olec-
kim Jarmarku Świątecznym, który odbędzie się 18 grudnia 
2016 r. (niedziela), w godz. 11.00-15.00 na rynku Placu 
Wolności w Olecku. W tym roku czeka nas wiele cieka-
wych atrakcji! 

W programie m.in.
– sprzedaż rękodzieła, ozdób świątecznych, potraw i 

wyrobów regionalnych, domowych wypieków, gorących 
napojów. 

– konkurs na najładniejszą ozdobę świąteczną 
– konkurs na najładniejsze stoisko
– konkurs na najlepszą potrawę wigilijną (regulamin 

konkursu na stronie www.przystanek.pl) 

Wszystkich zainteresowanych udziałem w konkursach 
oraz wystawieniem swoich wyrobów prosimy o zgłoszenia 
telefoniczne: 

- Biuro LOT Ziemi Oleckiej, Maria Dzienisiewicz– 
514522014, e-mail: biuro@lot.olecko.pl

- Wioletta Żukowska – 605107755 
- Agnieszka Lewandowska 875202059 w 34, rok@

przystanek.pl
Zgłoszenia przyjmujemy do 15.12.2016 r.
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Poezji Gram, 
fotoreportaż Bolesława Słomkowskiego
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A.M.
1. Przypomnę, bo w IV RP kiepsko jest z pa-

mięcią, ludzie nie czytają, tylko dopalają się TV 
i radiem, co z Torunia puszcza w eter rydzyki. W 
szkolnych świetlicach porozumiewają się już za 

pomocą megafonu. Kiedyś instrukcja obsługi gaśnicy tere-
nowej zaczynała się od takich słów: „Pali się? Niech się pali, 
a my spokojnie …” A więc: śpieszmy się powoli, żeby nas 
diabli nie wzięli. 

Uprzejmie proszę P.T. Czytelników o uważne przeczyta-
nie zdania, które pogrubiłem: Adam Mickiewicz (24 grudnia 
1798, Zaosie-26 listopada 1855, Konstantynopol, Turcja). 

O co chodzi? 
Po raz drugi proszę obliczyć, ile lat minęło od śmierci 

Wieszcza. 
Dla ułatwienia  podaję, jak to zrobić: od 2016 trzeba od-

jąć 1855. I wyjdzie, ile to lat minęło od jego śmierci. 
2. Adam Mickiewicz nie ma sobie równych w polskiej 

literaturze pięknej. Szkoła go nie przesiała tak, że po latach 
nie chcemy czytać lektur obowiązkowych. Mickiewicz broni 
się tym, co napisał. I mogą sobie pleść różne krytyki na jego 
temat. Nie sposób podważyć tego, co sygnował swoim imie-
niem i nazwiskiem. Można z tym dyskutować, ale nie sposób 
odmówić, że takiego poety w Polsce nie było. Jest pierwszy 
po Janie Kochanowskim. 

3. Mickiewicz ukończył studia na Uniwersytecie Wileń-
skim, ale nie miał stopnia magistra, gdyż jego rozprawę ma-
gisterską De criticae usu atque praestantia (nie dochowaną) 
Groddeck i Borowski odrzucili.  

Był bałaganiarzem i gubił rzeczy, 
oraz zapominał. Był roztargniony, jak-
by chwytał dwa arbuzy na raz. Żył w 
straszliwym pośpiechu. Oczywiście, 
że potrafił zadbać o siebie, nie był to 
jakiś tam fajtłapa. To był figlarz, który 
miał słabość do niewiast. Niby taki ni-
ski, a ile było w nim potencji; nie tyl-
ko twórczej. Miał „korzeń”, o którym 
pisał Jan Kochanowski. 

Oczywiście, że miał też farta w 
życiu. Dostawał połowę pensji pro-
fesorskiej (2500 franków rocznie) oraz 1000 franków wciąż 
mu wypłacanych za fikcyjne katalogowanie rękopisów sło-
wiańskich w Bibliothéque Royale. Z pomocą spieszyli nieraz 
Julian Ursyn Niemcewicz, Zygmunt Krasiński, Konstancja 
Łubieńska i inni.

4. Na punkcie Andrzeja Towiańskiego (1799-1878) miał 
bzika; zgłupiał. Religia i towiańszczyzna mu w głowie tak 
zawróciła, że na dłuższą metę tego się nie dało słuchać, czy-
tać, i w ogóle. Można napisać, że od tego czasu nie umaczał 
pióra w atramencie i nic znaczącego nie napisał; jeżeli chodzi 
o wiersze. Za to w listach się realizował. Jego sztuka episto-
larna liczy 1246 listów. Sprawa Boża. Towiańczycy. Zwał ich 
jak zwał, szajba religijna na całego, taki socrealizm katolicki. 
Otaczali go ludzie niezrównoważeni psychicznie. Ślepo za-
patrzeni w Towiańskiego. Jak w obrazek. I ten kult Napole-
ona. Listy podpisywał: Adam Napoleon [1817], Napoleon z 
Nowogródka [1818]. 

Należał do ekipy narwańców, dziwaków, którzy ciężko 
przesadzali. Jak zimni ogrodnicy. We wszystkim. Byli na 
granicy normy i patologii. Rozhisteryzowani. Wielu z nich 
skończyło obłędem. A potem ten bzik, żeby wziąć sztandar 
z wersalikiem  ZA WOLNOŚĆ WASZĄ I NASZĄ. Sprawy 
innych były pretekstem, do walki o swoje, ale … obce pań-
stwa wyzyskiwały ich do swoich interesów. Po prostu, obcy 
ich wyrolowali. Te zrywy, gdy się o tym czyta, przerażają, że 
zabrakło im trzeźwej kalkulacji i wyrachowania. Te wszyst-
kie kategorie: Brat, wódz, budzą zdziwienie; te mowy peł-
ne patosu, napuszone i sztuczne. Jak szczęki, które opadają. 
Można się nimi wzruszyć. Ale ramionami. 

Ruszali na Zjednoczenie Włoch, z odsieczą wojska 
12-osobowego  (sic!). Wmówili sobie, że są żołnierzami 
Chrystusa. W składzie tego Legionu wojska byli malarze, 

architekci, artyści. Ludzie, którzy nie są przysposobieni 
do wszelkich wojen. I to prężnie mięśni, pohukiwanie, nie 
mierzenie sił na zamiary. I ciągle w obcych rękach. Legion 
został skierowany do … wykonywania robót publicznych, 
na Sycylii budowali drogi. Pozostali się rozproszyli i prze-
padli. Kiedy o tym czytałem, to nie miałem czasu złapać się 
za ostatnie loki na łysinie. 

Gdzie męczyciel, a gdzie męczennik? Kpina. Żart o po-
litycznej nieobliczalności. 

5. Adam Mickiewicz potrafił pisać addendy (świetne 
objaśnienia, dziś byśmy to nazwali przypisami). Skom-
prymowane, ze ździebkiem liryzmu. Z dużą erudycją. 
Oczywiście, że był niesamowicie oczytany, trawestował, 
czerpał pełnymi garściami z mitologii, filozofii, literatury, 
przysłów. I to szlifował. Jak swoje. Opanował styl literacki 
i dziennikarski. Świetnie sobie radził ze słowem polskim. 
Komentarze biblijne troszeczkę nużą i już są zwietrzałe 
nieco; delikatnie pisząc. Mogą być, ale … to już chyba 
trzeba wrzucić do lamusa. Za to poezja Mickiewicza broni 
się pięknem stylu, polszczyzną, jaką żaden z poetów pol-
skich nie pisał. Z taką biegłością. Że zapiera dech. Mistrz, 
majster i rzemieślnik. 

To był dowcipny gość: „(…) Jeżeli Tomasz może pi-
sać, życzę mu serdecznie, ale nie przymuszam, bo pisać nie 
jest to buty szyć na zakaz. Ja pisałem, bo były okoliczności 
sprzyjające muzie, a teraz znowu hultaję. (…)” - pisał do 
Jana czeczota i Tomasza Zana.

A kiedy ktoś mu podsunął „Pamiętnik Pułku Jazdy Wo-
łyńskiej, pisany przez dowódcę jej, Karola Różyckiego” 

apelował: „(…) Należałoby prosić 
pułkownika Różyckiego, aby po-
zwolił Pamiętnik swój w Paryżu 
przedrukować. Szanowalibyśmy 
święcie styl, poprawilibyśmy tylko 
pisownię, bardzo błędną i kaleczą-
ca wyrazy; jest to drobną wpraw-
dzie rzeczą w porównaniu do stylu: 
błędy te są jak na dobrym mundu-
rze powstańskim guziki i nieregu-
larnie osadzone i szwy potrzebu-
jące naprawy. Są ludzie, którym to 

oczy razi. Szanowny pułkownik, mając teraz dosyć czasu, 
niech odda literatom swój mundur do tej reperacji”. 

I tak mógłbym cytować te wypisy Mickiewiczowskie, 
które szkoła przemilcza, szkodę czyniąc uczniom. Wkuwa-
nie na tzw. „blaszkę” nie zachęca do literatury, która jest po 
to, żebyś inaczej myślał, tj. nie dał się wywieść w pole albo 
w tłum wklepać. 

7. „Pan Tadeusz” nie ma sobie równych w polskiej lite-
raturze. Nie sposób go przetłumaczyć na obce języki. Aby 
go zrozumieć, trzeba się nauczyć języka polskiego. Lite-
rackiego. 

Jeżeli się chcesz zmyć z wszelkich obcości, czytaj 
Mickiewicza. Częściej wpadaj do Soplicowa, które jest 
centrum. Adam Mickiewicz w księdze siódmej pn. Rada, 
jednym pociągnięciem pióra skreśli: „Tam się człowiek 
napije, nadysze Ojczyzny!” Soplicowo to ostatnie centrum 
polszczyzny przed Czarnolasem. Trawestując Jana Kocha-
nowskiego można dodać, że tam się można nauczyć miar 
życia. Polskiego. Z domieszką, bo tylko źródła są czyste. 
Jeszcze.

Czesław Mirosław Szczepaniak 
Postscriptum
Marek Karpowicz, Przetak, rysunek. 
Przypomnę, że przetak to sito z małymi oczkami. A rze-

szoto, inaczej cedzak, durszlak, przesiewacz, sitko, to  sito 
z dużymi otworami. 

Adam Mickiewicz w utworze wierszowanym pt. „Po-
pas w Upicie” zamieścił wtręt o sprzęcie gospodarskim w 
kształcie miski z dnem z siatki drucianej lub plastikowej, 
służącym do przesiewania mąki lub do cedzenia.

Frazeologicznie „wziąć co na przetak, przepuścić przez 
przetak”, znaczy tyle, co rozważyć, ocenić i wydać opinię.
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Ośrodek 
czynny
codziennie 
w godz. 800-1600

Jerzy Miliszewski
Olecko, Aleje Lipowe 3

Rozpoczęcie 
kursu

 tel. 87-520-23-36B48602

1
grudnia-

godz. 1600

OLECKIE CENTRUM
SZKOLENIA KIEROWCÓW

Popołudniowa Szkoła EduCare
OFERTA

- Indywidualne korepetycje z języka polskiego i 
matematyki na wszystkich poziomach (szkoła podsta-
wowa, gimnazjum, liceum, uczelnie wyższe)

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

- Zajęcia rewalidacyjne i terapeutyczne
- Logopedyczne
- Język niemiecki – wszystkie poziomy, zajęcia w 

grupie
- Łacina – poziom podstawowy zajęcia w grupie
- Przygotowanie do sprawdzianów i egzaminów 

(egzaminy gimnazjalne, matura, egzaminy poprawko-
we)

- Odrabianki – pomoc w pracach domowych

Wszelkie pomoce i materiały dydaktyczne w cenie 
zajęć.

Przygotowanie do matury na poziom rozszerzony 
– ostatnie miejsca.

Ul. Wojska Polskiego 5, Olecko
Tel: 691 201 120, 721 303 473K

47
10

4

Długi weekend 
na drogach powiatu

Oleccy policjanci od czwartku 10 listopada prowadzili 
wzmożone działania prewencyjno–kontrolne z uwagi na dłu-
gi weekend listopadowy. W tym czasie na drogach powiatu 
nie doszło do żadnego wypadku. Odnotowano jednak 5 koli-
zji i zatrzymano 3 nietrzeźwych kierujących.  

Wszyscy trzej nietrzeźwi kierujący zostali zatrzymani 
przez policjantów ruchu drogowego w miejscowości Cimo-
chy.

Jako pierwszy został zatrzymany w miniony czwartek po 
godz. 17:00 mieszkaniec gminy Wieliczki. Robert S. kierował 
osobowym volkswagenem mając ponad promil alkoholu w 
organizmie. 

Kolejny kierujący na „podwójnym gazie” został zatrzyma-
ny 11 listopada przed godz.. 12:00. 38-latek kierował samo-
chodem osobowym marki Volkswagen mając blisko promil 
alkoholu w organizmie. 

Jako ostatni został zatrzymany 13 listopada po godz. 19:00  
Patryk S. 18-latek kierował osobowym audi mając ponad 0,5 
promila alkoholu w organizmie. Ponadto po sprawdzeniu po-
licyjnych baz danych okazało się, że mężczyzna nie posiada 
uprawnień do kierowania pojazdami.  

Teraz mężczyźni za prowadzenie pojazdy w stanie nie-
trzeźwości odpowiedzą przed sądem. Grozi im kara do 2 lat 
pozbawienia wolności. 

Kolizje
Do aż trzech kolizji drogowych na terenie naszego powia-

tu doszło 10 listopada. 
Pierwsza miała miejsce w Olecku w rejonie dworca PKS 

po godz. 14:00. Jak ustalili policjanci ruchu drogowego kie-
rujący samochodem osobowym marki Renault nie dostosował 
prędkości do warunków drogowych w wyniku czego stracił 
panowanie nad pojazdem i uderzył w dwa prawidłowo zapar-
kowane samochody osobowe. Kierujący został ukarany man-
datem karnym w wysokości 400 zł. 

Druga kolizja miała miejsce przed godz. 16:00 w miejsco-
wości Jaski. Kierujący samochodem osobowym marki Audi 
nie zachował należytej ostrożności podczas manewru omija-
nia zaparkowanego pojazdu marki Peugeot w wyniku czego 
doszło do otarcia pojazdów

Kolejna kolizja miła miejsce na trasie Szczecinki – Bo-
rawskie. Jak ustalili policjanci, kierujący samochodem cięża-
rowym marki Scania, na łuku drogi nie dostosował prędkości 

do warunków drogowych w wyniku czego stracił panowa-
nie nad pojazdem, zjechał na prawe pobocze po czym po-
jazd wraz z naczepą przewrócił się. Droga w miejscu kolizji 
była całkowicie zablokowana przez kilkanaście godzin.  

11 listopada po północy oleccy policjanci zostali poin-
formowani, że w Olecku na Szosie Ełckiej doszło do zda-
rzenia drogowego. Funkcjonariusze, którzy pojechali na 
miejsce ustalili, że kierujący samochodem osobowym marki 
Isuzu uderzył w drzewo leżące na jezdni na łuku drogi. W 
wyniku zdarzenia kierującemu nic się nie stało, a drzewo 
zostało usunięte przez straż pożarną.   

Ostatnia kolizja drogowa miała miejsce 13 listopada po 
godz. 16:00 na trasie Olecko – Wieliczki. Kierujący oso-
bowym volvo uderzył w sarnę, która wybiegła z pobocza 
wprost pod  nadjeżdżający pojazd. Samochodem podróżo-
wały 3 osoby. Na szczęście nikomu nic się nie stało. 

Policja apeluje do kierowców by zwolnili, jeździli roz-
ważnie i ostrożnie.

rzeczniczka prasowa KPP 
młodsza aspirantka Justyna Sznel
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Święto Niepodległości w 
„Dwójce”

Jak co roku uczniowie, nauczyciele i pracownicy Gim-
nazjum nr 2 im. Mikołaja Kopernika uroczyście obchodzili 
rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. 10 listopa-
da o godzinie trzynastej społeczność gimnazjum zgromadziła 
się w sali gimnastycznej. Galowe stroje przybrane kotyliona-
mi w narodowych barwach, uroczysty wystrój sali, nastrój 
skupienia i powagi.

Akademia pod hasłem „Niepodległa niepokorna” roz-
poczęła się od ceremoniału: wprowadzono sztandar szkoły, 
wspólnie odśpiewany został hymn narodowy i hymn szko-
ły. Następnie dyrektorka Barbara Taraszkiewicz w swoim 
przemówieniu przypomniała najważniejsze fakty historycz-
ne związane z tamtymi wydarzeniami, w ciepłych słowach 
podziękowała wszystkim biorącym udział w przygotowaniu 
uroczystości oraz złożyła życzenia uczestnikom spotkania. 

Wiele wzruszeń i emocji dostarczyła część artystyczna 

przygotowana przez młodzież naszego gimnazjum oraz 
uczniów Zespołu Szkół Licealnych i Zawodowych. Wszy-
scy z pewnością zapamiętają scenę walki odegraną przez 
uczniów z klasy mundurowej. Uroczystość zakończono 
wspólnym odśpiewaniem Roty - Polskiej Pieśni Patrio-
tycznej. 

Tegoroczny apel uświetnili swoją obecnością szczegól-
ni goście: Prezeska Koła Związku Sybiraków w Olecku Ja-
nina Maciukiewicz, Władysław Krajewski, Jerzy Open-
chowski, Lech Marczak - goście reprezentujący Związek 
Piłsudczyków Rzeczypospolitej Polski Towarzystwa Pa-
mięci Józefa Piłsudskiego, ks. Prałat Lech Janowicz z 
parafii Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski, Prze-
wodnicząca Rady Rodziców Magdalena Modzelewska, 
Eliza Mrzilek-Święcka sierżant Jednostki Wojskowej 15. 
Gołdapskiego Pułku Przeciwlotniczego oraz nauczycielka 
przedmiotu edukacja wojskowa w ZSLiZ.

Po zakończonej części artystycznej występujący 
uczniowie i szacowni goście zrobili wspólne zdjęcie. Uro-
czystość na długo pozostanie w pamięci jej uczestników.

mgr Elżbieta Borys
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O puchar Komendanta 
Powiatowego Policji

W Hali Lega w Olecku odbył się IV Turniej Piłki Halo-
wej o puchar Komendanta Powiatowego Policji w Olecku. W 
imprezie wzięło udział 8 drużyn, nie tylko reprezentujących 
Policję. Zwycięzcami turnieju zostali policjanci z NSZZ P w 
Augustowie. Wszyscy uczestnicy spotkania otrzymali pucha-
ry. Wyróżniono również najlepszego strzelca, bramkarza i 
zawodnika turnieju.

W sobotę 19 listopada w hali widowiskowo-sportowej 
Lega odbył się IV Turniej Piłki Halowej o puchar Komendan-
ta Powiatowego Policji w Olecku. Impreza została zorgani-
zowana przez przewodniczącego Zarządu Terenowego NSZZ 
Policjantów w Olecku. Celem spotkania było propagowanie 
aktywnego sposobu spędzania wolnego czasu oraz podnosze-
nie sprawności fizycznej mundurowych.

Tradycyjnie spotkanie otworzył Komendant Powiatowy 
Policji inspektor Andrzej Żyliński, który przywitał uczestni-
ków turnieju oraz kibiców. 

Do tegorocznej rywalizacji stanęło 8 drużyn. Były to 
obok drużyn policyjnych z Olecka, Augustowa, Gołdapi, 
Węgorzewa, Kętrzyna i Ełku reprezentacje Aresztu Śledcze-
go w Suwałkach oraz Państwowej Straży Pożarnej w Olec-
ku. Mecze rozgrywane były w systemie „każdy z każdym”, 
po 10 minut. Podczas imprezy rozegrano łącznie 28 meczów, 
w których padło 55 bramek. 

Klasyfikacja turnieju:
1. NSZZ P Augustów
2. NSZZ P Kętrzyn
3. KPP Gołdap
4. KPP Olecko
5. KPP Węgorzewo
6. KPP Ełk
7. AŚ Suwałki
8. PSP Olecko
W turnieju zostali także wyróżnieni najlepszy bramkarz 

Robert Morusiewicz z KPP w Olecku, najlepszy strzelec 
Adam Stankiewicz z NSZZ P w Augustowie oraz najlepszy 
zawodnik Paweł Kowalewski z NSZZ P w Kętrzynie.  

Turniej odbył się dzięki zaangażowaniu i wsparciu Wo-
jewódzkiego Zarządu NSZZ Policjantów w Olsztynie, Za-
rządu Terenowego NSZZ Policjantów w Olecku oraz innych 
sponsorów. 

Spotkanie przebiegło w bardzo przyjaznej atmosferze. 
Walka była zacięta, ale wszystko przebiegło w ramach zasad 
fair play. 

rzeczniczka prasowa KPP Olecko, 
mł. asp. Justyna Sznel
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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          V18609

PIZZERIA „PRIVE” zaprasza od 1000 do 2200

Tel. (87) 520-31-32, sms  505-314-536 V1
94

07

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  V19905

* Foto-Ślub i inne uroczystości, tel. 660 122 049       L99303

* hurtownia spożywcza, ul. Gołdapska 31, tel. (87) 520-01-50 V18110

V1
79

10
a

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

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

* Artykuły i usługi elektryczne, Grunwaldzka 6, 
      tel. 87-610-00-66                                     V18310

* Centrum Ogrodnicze, ul. Rzeźnicka 6; tel. 87-520-22-07   V02939

* MEBLE - salon, Jan Bagiński, ul. Rzeźnicka, tel.  
(87) 520 29-23. V20903

* MYJNIA GĄBKOWA AUTOMATYCZNA 
   aleje Lipowe 1A                           V20234

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
19

30
7

* Jawa 350, 1989, stan bardzo dobry, stylizowany na 
chopper, 2500 złotych, tel. 884-014-664 B48702

* chleb swojski, ciasta, wypiek, tel. 605-107-755 B45309

* kino, plac Wolności 22, tel. 87-520-20-59 B46107

* konie kabardyńskie, przejażdżki, pod siodło, 
Grądzkie 47, tel. 666-316-780, 87-421-22-48 B45409

* pracownia pisania ikon, pracownia plastyczna, 
Katarzyna Waraksa, tel. 663-805-960 B448901

* wczasy; tel. 87-421-22-48, 666-316-780,  www.wiatra-
kart.fr.pl, e-mail: kawarak@o2.pl B48502

AUTO-MOTO

MOTO-SPRZEDAM

TURYSTYKA-NOCLEGI-ROZRYWKA

USŁUGI
* AGA Agnieszka Wyszyńska, BIURO RACHUNKOWE, 
Kolejowa 12, tel. 500-174-672 V18409

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

B48102

* bezprzewodowy internet iPlus, tel. 87-520-13-31 B46207

* chleb swojski, ciasta, wypiek, tel. 605-107-755 B47603

* gazowe, hydraulik, tel. 502-383-533 V12420

* hurtownia wędlin, od 4.00 do 14.00, ul. Gołdapska 
31, tel. 87-520-22-13 B47903

* korepetycje - język angielski; szkoły podstawo-
we, gimnazja, szkoły średnie, tel. 608-215-475 B45708

* kowalskie, spawalnicze, ślusarskie, zmechanizo-
wane cięcie plazmą do 20 mm, prasa krawędziowa, 
Gołdapska 31, tel. 87-523-00-80 B46506

* księgowe usługi, Ternet spółka z o,o, tel. 87-520-31-70 
B46405a

* OLEJ OPAŁOWY, NAJTANIEJ, tel. 87-520-41-91 V20224

V
18

80
8

• 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

V20504

2* Pralnia chemiczna, pranie wodne, usługi w ciągu 24 godzin, 
ul. Grunwaldzka 12, te. 723-565-284                          V19805

* pizza na telefon – od 10.00 do 22.00, tel.87-520-31-
32 lub sms 505-314-536 V19427

L9
89

07
B

48
30

2
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V1
89

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

Wypożyczalnia elektronarzędzi HITACHI

V2
00

04

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

Wyrób nagrobków, blatów kuchennych, parapetów 
i okładzin schodowych V22101a

PROMO-

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

DWORZEC PKP
tel. 883-110-101

V22012

STOMATOLOG – 24 godz. tel. 605-893-381
pełny zakres usług, medycyna estetyczna
DERMATOLOG
plac Zamkowy 5, , rejestracja tel. 605-893-381 , 87-520-22-22  

K
23

60
7

SPRZEDAM 

INNE

PRACA

SPRZEDAM

WYNAJEM

* ROWERY – naprawy i wypożyczalnia, Centrum 
Handlowe Impuls, tel. 87-520-36-92 V22211

* SKRZYPCE NA ŚLUBIE, TEL. 662-414-006, B46806

* sprzątanie, opieka nad osobami starszymi lub dziećmi, tel. 
506-462-495 L99501

* tłumacz języka francuskiego, tel. 888-605-885 B47204

* oddam koty czarne w dobre ręce, przyjmuję tylko 
sms-y, odpowiadam, tel. 605-202-305 B48003

* kupię silniki stacjonarne typu „ES”, tel. 602-235-182, 
V20244

* do sprzątania zatrudnię, tel. 605-893-381 K23708

* zatrudnię kierowcę, kat. C+E, wymagana karta kie-
rowcy, tel. 501-157-577, V07120r

* zatrudnię mężczyznę na kuchnię, tel. 501-620-577, 
506-865-480 V19447

* zatrudnię spawacza z doświadczeniem, tel. 602-709-
756 B46606

* zatrudnię stomatologa, tel. 605-893-381 K23807

* drukarka kolorowa OKI C3300n, A4, idealna do 
wizytówek, mało używana, 290 złotych, tel. 604-193-
413 B48402

* działka usługowa, granica obwodnicy, tel. 601-210-
819 B001b30

* działkę budowlaną, 1650 m.kw., Olecko, tel. 602-709-
756 B47803

* działkę pod garaż (ew. piętrowy) z projektem, Gołdap-
ska, tel. 602-793-432 K23205

* działkę pod garaż pojedynczy z projektem, Gołdap-
ska, tel. 602-793-432 K23305

* działki budowlane, uzbrojone, tel. 601-210-819 B002b30

* gospodarstwo rolne, zabudowane, 4,88 ha, okolice 
Olecka, tel. 693-841-421 B48202

* luksfery Fala niebieskie 36 sztuk, TANIO, tel. 508-
610-285 B47403

* łóżeczko dziecięce z materacem, 65x125 cm, 150 zło-
tych, tel. 691-201-120 B49001

* maszyny, urządzenia rolnicze, tel. 516-670-859  B003b38

* 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 V20213

* siedlisko, ul. Wiejska, ok. 40 arów, zabudowane budyn-
kiem gospodarskim, dojazd od strony ulicy Wiejskiej, siła 
na miejscu, tel. 602-293-333 V20516

KUPIĘ

V
20

10
4

* lokal usługowy 97 m.kw., Zielona 33, tel. 502-264-
901 K22907

* lokal usługowym 100 m.kw., Szosa do Świętajna 
15B, tel. 502-264-901 K23007

* lokal użytkowy 90 m.kw , ul Targowa 10, tel. 508 945 
734 B48801

* lokal użytkowy 100 m.kw., centrum, tel. 723-565-284 
V19815

* lokal użytkowy 140 m.kw., centrum, tel. 501-620-577 
V19437

V
07

11
0m
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Prawa pacjenta
Rzecznik Praw Pacjenta rozpoczął kolejną kampanię spo-

łeczną pt. „Rzecznik Praw Pacjenta Przypomina”. Celem jej 
jest przybliżenie wszystkim tematyki praw pacjenta i podnie-
sienie społecznej świadomości w tym zakresie. 

Pacjencie masz prawo do:
• uzyskania od lekarza przystępnej i pełnej informacji o 

stanie Twojego zdrowia,
• wyrażenia zgody na udzielanie świadczeń zdrowotnych 

lub odmowy takiej zgody,
• wyrażenia zgody, aby informacje o stanie Twojego 

zdrowia były udzielane wskazanym przez ciebie osobom, 
• obecności osoby bliskiej podczas udzielanych Ci świad-

czeń zdrowotnych,
• całodobowej opieki pielęgnacyjnej sprawowanej przez 

osobę bliską w szpitalu. Jeśli opieka osoby bliskiej wiąże się 
z kosztami poniesionymi przez placówkę medyczną, może 
zostać pobrana dodatkowa opłata, która musi być wyraźnie 
określona 

w regulaminie szpitala,
• dokumentacji medycznej, dotyczącej Twojego stanu 

zdrowia oraz udzielonych Ci świadczeń zdrowotnych,
• dostępu do dokumentacji medycznej, między innymi 

poprzez odpłatne sporządzenie odpisu, wyciągu, kopii lub 
poprzez wgląd w siedzibie placówki medycznej.

Szczegółowe informacje o kampanii dostępne są na stro-
nach:
www.bpp.gov.pl 
https://www.youtube.com/watch?v=hp60BZpCbsw  https://
www.youtube.com/watch?v=lSFRxyfQZpI  https://www.
youtube.com/watch?v=2OUtGFB-H9Q 

Halina Kasicka
www.powiat.olecko.pl

Ekshumacje polskie
Po tym, co się wyprawia w Polsce, powinny być ruchome 

groby, grobowce i sarkofagi, żeby w zależności od widzimi-
się rządzących, można było je otwiera tak, jak usta (czerwień 
wargową). Najlepiej, żeby przy wydobyciu z grobu był ktoś 
z kamerą, aby na żywo mogli obywatele to zobaczyć. Nie 
powinno się ludziom odbierać estetycznego widoku. 

Niech zobaczą na własne oczy. Może w ten oto sposób 
wzrosłaby oglądalność TVP, co jest afrodyzjakiem. Przypo-
mnę tym, którzy uspokajają się wtedy, gdy kołyszą trumny 
albo zagryzają kłopotami, że w czasach PRL-u prof. Henryk 
Elzenberg uczulał: „Kocha się właściwie tylko szczęśliwych; 
na nieszczęściu się tylko żeruje”. 

Uczyłem się genetyki i anatomii w COLLEGIUM ANA-

TOMICUM. Na pierwszym roku dziennych studiów w 
Wyższej Szkole Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzego-
rzewskiej w  Warszawie. Wkuwałem z książki Kazimierza 
Kucharczyka i Mieczysława Nowaka pt. „Anatomia i fizjo-
logia człowieka. Podręcznik dla pielęgniarek” 

Miałem zajęcia z dr. Kucharczykiem, który przeko-
nywał nas, że „Chodzi więc o studiowanie i takie opano-
wanie przedmiotu, aby wyrobić sobie właściwy, logiczny 
sposób «fizjologicznego myślenia»”. Pan doktor lubił nas 
upominać, żeby przy niektórych ważnych słowach stawiać 
wykrzyknik (!). Ilekroć coś mam zanotować, stawiam wy-
krzyknik, na pamiątkę pamięci o nietuzinkowym anatomie, 
który traktował studentów jak „zakute łby”. 

Cóż jeszcze mogę dodać? 
Chyba to, że za srogością anatoma kryła się troska, że-

byśmy poznawali anatomię i zaczęli myśleć. Nie czepia-
li się lekarskiego fartucha, gdy nas zaboli albo zakłuje w 
okolicach mięśnia sercowego. Żebyśmy nie pletli bzdur. 
Ponieważ pan doktor Kazimierz Kucharczyk miał specy-
ficzne poczucie humoru, więc żeby nie być dłużnym, za-
kończę medycznym wtrętem. Na jednym z amerykańskich 
wydziałów lekarskich mawiano: Interniści wiedzą wszyst-
ko, ale nic nie robią. Chirurdzy niczego nie wiedzą, ale ro-
bią wszystko. Patolodzy wiedzą wszystko i robią wszystko, 
tyle tylko, że za późno. 

Słowem, nie kołysz trumien, nie grzeb w popiołach, po-
zostaw w spokoju tych, co odeszli nie wiadomo gdzie. Nie 
wymądrzaj się. 

Każda epoka ma swoich osłów. 
A jeżeli chwycą cię zakusy, żeby z grobów (kurhan-

ków) zrobić piaskownicę, lepiej sięgnij po atlas i podręcz-
nik do anatomii, w którym tyle głęboko zakopanych pytań.

Czesław Mirosław Szczepaniak
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Kalendarz imion

Nasz przepis

  

Cytaty na ten tydzień

PRZYS£OWIA

23 listopada
Adeli, Adeliny, Anieli, Coletty, Felicy-
ty, Klemencji, Klementyny
Felicyta, Feliksa, Heraklita, Klemensa, 
Klementyna, Oresta, Orestesa, Ornesta, 
Przedwoja
24 listopada 
Biruty, Emilii, Emmy, Emy, Flory, 
Marii, Maryli, Miry 
Alberta, Aleksandra, Andrzeja, dargo-
rada, Dobrosława, Franciszka, Gerarda, 
Grzegorza, Jana, Pęcisława, Protazego, 
Romana 
25 listopada (Światowy Dzień Pluszo-
wego Misia)(Dzień Przeciwdziałania 
Przemocy Wobec Kobiet)
Alany, Amelii, Aurelii, Beaty, Betti-
ny, Dajany, Elżbiety, Giocondy, Kai, 
Katarzyny 
Alana, Erazma, Godzimira, Joachima, 
Józefata, Katona, Klemensa, Tęgomie-
rza, Tęgomira
26 listopada 
Delfiny, Konrady, Lechosławy, Leonar-
dy, Lesławy, Sylwestry
Artura, Delfina, Dobiemiesła, Jana, 
Jonatana, Konrada, Lechosława, Leona, 
Leonarda, Lesława, Michała, Sylwestra

27 listopada 
Hildy, Kseni, Odetty, Ody, Walerii, 
Żanety 
Damazego, Dominika, Franciszka, Ja-
kuba, Jarosława, Franciszka, Leonarda, 
Maksyma, Maksymiliana, Stoigniewa, 
W7alerego, Waleriana, Waleriusza, 
Wirgiliusza
28 listopada 
Berty, Bianki, Blanki, Lesławy, Nata-
lii, Romy, Zdzisławy 
Gintera, Gościerada, Gościrada, Grze-
gorza, Jakuba, Lesława, Radowita, 
Romana, Rufusa, Stefana, Zdzisława
29 listopada (Dzień Podchorążego) 
(Andrzejki)
Filomeny, Fryderyki, Margerity, Prze-
mysławy, Saturniny
Błażeja, Bolemysła, Filomena, 
Fryderyka, Przemysła, Przemysława, 
Saturnina, Siedlewita, Waltera 
30 listopada (Andrzejki) (Dzień Ryba-
ków)
Amelii, Justyny, Konstancji, Maury, 
Zbysławy 
Andrzeja, Fryderyka, Izaaka, Justyna, 
Konstantego, Liberiusza, Ludosława, 
Ondraszka, Zbysława

Ci, którzy mogą, muszą robić za 
tych, co nie mogą. I ktoś musi 
mówić za tych, którzy nie mają 
głosu. 

Terry Pratchet
Prawda jak światło, oślepia. 
Kłamstwo, przeciwnie, to piękny 
zmierzch, który wydobywa każdy 
przedmiot. 

Albert Camus
Problem prawdy, problem obłędu 
i problem rewolucji to jeden i ten 
sam problem. 

Heinar Kipphardt, März
Toczy się ciągła bitwa między 
obstawaniem przy prawdzie, a 
ochroną własnych urojeń. 
Jerzy Piechowski, Pałac Szklanej 

Kuli
Prawdę się czasami uwalnia – 
nie ona jest najgorsza. Najgorsi 
są ci, którzy ją głoszą – tych się 
krzyżuje. 

Waldemar Łysiak, MW
Kiedy ludzie mówią, że coś jest o 
wiele bardziej skomplikowane, to 
znaczy, że się obawiają, że praw-
da im się nie spodoba. 

Terry Pratchett, Piekło pocztowe
Prawo do nauki (...) to podsta-
wowe prawo człowieka, jest tak 
ważne jak woda i powietrze. 

Carlos Fuentes, W to wierzę

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 
Godów trzyma.

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

Na Katarzynę szykuj dobrą pierzy-
nę.

Kwitną drzewa w listopadzie, zima 
aż do maja będzie.

Święty Jędrzej (30 listopada) ad-
went przytwierdzi.

Na świętego Andrzeja dziewkom z 
wróżby nadzieja.

Chili powder
(przyprawa, nie mylić ze świeżą lub 

suszoną papryką chili)
W skład tej mieszanki przypraw 

wchodzą suszone strąki ostrych i słod-
kich papryk, nasiona kminku rzymskie-
go, suszony czosnek i lebiodka (orega-
no). 

Po ich zmieleniu i dokładnym wy-
mieszaniu otrzymuje się ostrą przypra-
wę o specyficznym aromacie i smaku. 

Chilli używa się w Meksyku, połu-
dniowo-zachodnich stanach USA i kra-
jach tropikalnych do potraw mięsnych, 
sosów, zup i duszonych mięs.

Mus truskawkowy 
na zimę

Przepis na kilogram: truskawki mu-
szą być zupełnie dojrzałe, przebrane, 
bez nadpsutych, ogonków. 

Truskawki miksujemy. Mus prze-
cieramy przez sito, dodajemy 20 dag 
cukru. 

Podgrzewamy ale tak by nie zago-
tować. Gorący mus wlewamy do wypa-
rzonych butelek lub słojów i pasteryzu-
jemy.

Kiełbasa ze słoika 
(z Kujaw)

2 kg mięsa wieprzowego (1 kg ło-
patki, 60 dag szynki, 40 dag boczku), 1 
cebula, 10 ząbków czosnku, sól, pieprz, 
4 opakowania majeranku

Mięso mielimy w maszynce z gru-
bym sitem. Dodajemy zmieloną cebulę 
i  zmielone ząbki czosnku. Dodajemy 

przyprawy: sól, pieprz i majeranek. 
Wszystko dokładnie mieszamy, tak aby 
powstała gęsta, kleista masa.

Masą napełniamy słoiki, upychając 
ją tak, aby nie było w nich powietrza.

Słoiki zamykamy i pasteryzujemy 
przez 2,5 do 3 godzin w garnku z wodą.

Sałata złocista
2 główki sałaty, pomarańcza, pęczek 
młodej marchewki, 15 dag śmietany, 2 
jajka na twardo, łyżka posiekanej natki 
pietruszki, sok z cytryny, sól, pieprz, 
cukier

Sałatę starannie myjemy i dzielimy 
na listki. Pomarańczę obieramy, dzie-
limy na cząstki, które kroimy na małe 
kawałeczki.

Umyta i oskrobaną marchewkę kro-
imy w cieniutkie krążki. 

Jaja przekrajamy na pół i wyjmu-
jemy z nich żółtka. Rozcieramy je 
dokładnie ze śmietaną i doprawiamy 
cukrem, solą, pieprzem i sokiem z cy-
tryny.

Otrzymany żółty sos mieszamy z 
sałatą, pomarańczą i marchewką. 

Surówkę posypujemy natką pie-
truszki i ozdabiamy krążkami z białek.

Sos beszamelowy
2 łyżki masła, szklanka mleka, półtora 
łyżki mąki, półtora łyżki tartej bułki, 
żółtko, 3 dag utartego żółtego sera

Z tłuszczu i mąki przyrządzamy za-
smażkę. Rozprowadzamy ją mlekiem. 
Dodajemy utarty ser, solimy i gotujemy 
w międzyczasie zaciągając żółtkiem. 
Dla pewności by sos nie miał grudek 

przecieramy go przez sito.

Sałatka á la konfetti
75 dag pomidorów, 2 puszki kukurydzy, 
mały ogórek, 40 dag szynki, pęczek 
szczypiorku, 10 łyżek oleju, 100 ml octu 
winnego, sól, pieprz, posiekana bazylia

Ogórki i pomidory po umyciu kro-
imy w kawałki. Szynkę kroimy w drobną 
kostkę. Kukurydzę odsączamy. Wszyst-
ko to mieszamy w dużej misce. Z oleju, 
octu, soli i pieprzu sporządzamy sos. 
Polewamy nim wymieszane składniki. 
Po wierzchu posypujemy posiekanym 
szczypiorkiem z bazylią.
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Zabytkowy kościół 
i kaplica grobowa w Gudnikach

Andrzej Malinowski

Trasa: Olecko - Banie Mazurskie -Korsze - Gudniki

W Gudnikach, małej wsi w powiecie kętrzyńskim warto 
zobaczyć zabytkowy kościół z II połowy XIV w.; wybudo-
wany z cegły i kamienia polnego, przebudowany w 1731 r., 
wtedy też dobudowano niską drewnianą wieżę. 

We wnętrzu na uwagę zasługuje dzwon i chrzcielnica z 
XIV w., renesansowy witraż z datą 1586 oraz zabytkowa pły-
ta nagrobna (z czerwonego marmuru) szwedzkiego lekarza 
przybocznego królowej Szwecji, Johana Bernarda Varnbage-
na z datą 1647.

Początkowo kościół był samodzielnym kościołem para-
fialnym. Następnie do roku 1528 filią parafii katolickiej w 
Reszlu, a w latach 1585-1945 filią parafii luterańskiej w Łan-
kiejmach. Obecnie znów jest kościołem filialnym (pw. św. 
Andrzeja Boboli) parafii katolickiej w Reszlu. 

Przy kościele umiejscowiony jest granitowy obelisk w 
kształcie prostopadłościanu poświęcony 17. mieszkańcom 
Gudnik poległym w czasie I wojny światowej. 

Na cmentarnym wzgórzu przy drodze w kierunku Reszla 
znajduje się osiemnastowieczna kaplica grobowa przedsta-
wicieli rodu von der Groeben, właścicieli dóbr i pałacu w 
Łankiejmach pokryta mansardowym dachem. 

Wnętrze kaplicy z późnobarokowymi detalami architek-
tonicznymi puste. Na cmentarzu znajduje się także kwatera 
rodziny Ziegler, stojący krzyż Fridricha Mulniera – królew-
skiego budowniczego dróg (wybudował drogę brukową Kró-
lewiec - Ełk) z epitafium o treści: „Który był tak pobożny i 
tak dobry że mógł być tylko w Bogu. Jak bardzo błogosła-
wieni są czyści. To jest pociechą dla tych których pozosta-

Dach mansardowy – typ dachu łamanego, w którym każ-
da z połaci składa się z dwóch części: górnej – o mniej-
szym kącie nachylenia oraz dolnej – stromej, co zwiększa 
możliwości użytkowania poddasza. Dach mansardowy 
może być dachem dwu- lub czterospadowym.
Barok - kierunek we wszystkich dziedzinach sztuki, wy-
stępujący w Europie, a następnie w Ameryce Południowej 
od końca XVI w. do I połowy XVIII w. 
Późny barok - lata 1670-1730 – są to tzw. czasy saskie.
Epitafium - napis umieszczony na nagrobku lub pomniku 
upamiętniający lub sławiący zmarłego.

wił” oraz grób z krzyżem dwóch członków rodziny von der 
Groeben – Fryderyka i Mateusza. 

W słoneczną i upalną sobotę, 10 września 2016 r. w 
Gudnikach byli: Cezary Lasota i Andrzej Malinowski.
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10 listopada w Środowiskowym Domu Samopomocy we 
Wronkach odbyło się uroczyste spotkanie z okazji Święta 
Niepodległości. 

Uroczystość rozpoczęto od odśpiewania hymnu narodo-
wego, a następnie „Teatrzyk 12 wron” działający przy ŚDS 
zaprezentował montaż słowno-muzyczny pt. „Polska niepod-
legła”. 

W trakcie uroczystości zaprezentowali się również 
uczestnicy, którzy w 9 listopada wzięli udział w Przeglądzie 
Prozy i Poezji Patriotycznej w Kowalach Oleckich. Pieśni i 
wiersze o tematyce patriotycznej wprowadziły uczestników 
i zaproszonych gości w podniosły nastrój, który towarzyszył 
wszystkim do końca dnia. 

Katarzyna Bańkowska

Dzień Niepodległości we Wronkach

„Zielona Noc”
Wieczór  4 listopada był dla  klasy IIIa i klasy IIIe wy-

jątkowy. Przybyliśmy wówczas  do szkoły, aby pod opieką  
wychowawców i rodziców spędzić pierwszą i niezapomnianą 
noc w szkole. Celem naszego spotkania było kształtowanie 
właściwych postaw poprzez uczenie się odpowiedzialności, 
wzajemnego szacunku, pomocy, samodzielności oraz pielę-
gnowanie tradycji, pamięci i poczucia przynależności naro-
dowej, a także integracja młodzieży. Wychowawczynie  przy-
gotowały ciekawy program zajęć, dzięki czemu nikt się nie 
nudził. 

Najpierw rozpakowaliśmy rzeczy i zjedliśmy słodki po-
częstunek, a następnie rozpoczęliśmy przygotowania do 
wspólnego wieczorku poetyckiego „Bez tej miłości nie moż-
na żyć”. Listopad to czas dla nas szczególny, to miesiąc Pa-
mięci Narodowej, który obchodzony jest nie tylko w Polsce, 
ale także i przez Polonię na całym świecie. Jest to miesiąc 
skupienia i zadumy, gdy odwiedzamy groby naszych bliskich 
na cmentarzach, a jednocześnie  miesiąc radości, bo właśnie 
w te pochmurne listopadowe dni, w 1918 roku odrodziła się 
Rzeczpospolita Polska. 

Pamiętając dziś o Twórcach Niepodległości, pamiętamy 
również i o tym, jak długa i ciężka była droga do wolności. 
Pięknie recytowana poezja przeniosła nas myślami do tych 
dni. Był to czas wartościowy, który  obudził w nas patriotycz-
ny zachwyt odwagą i poświęceniem żyjących w tamtym okre-
sie Polaków. 

Po tych chwilach powagi, zadumy i refleksji przebraliśmy 
się w stroje sportowe i udaliśmy się do sali gimnastycznej, 

gdzie graliśmy w popularnego „zbijaka” oraz piłkę nożną i 
koszykówkę. 

Zmęczeni wróciliśmy do klas, by odpocząć i zjeść „ko-
lację”. Następnie rozpoczęła się wspólna zabawa, podczas 
której zorganizowaliśmy konkurs karaoke, graliśmy we 
„Flirt”, tańczyliśmy, rozmawialiśmy i obejrzeliśmy film. 
Każdy znalazł coś dla siebie.

Po wieczorze pełnym wrażeń nawet nie zauważyliśmy, 
kiedy zgasły światła i zmęczeni nadmiarem wrażeń zasnę-
liśmy.

Następnego dnia rano posprzątaliśmy sale, podziękowa-
liśmy opiekunom, którzy z nami byli i udaliśmy do domów.

Jesteśmy bardzo zadowoleni ze spędzonego w ten spo-
sób czasu. Była to okazja do wspólnego świętowania, inte-
gracji klasy i przeżycia niezapomnianych momentów.

Ola Kaszkiel IIIa
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Świętując kolejne rocznice odzyskania niepodległości 
przez Polskę, skupiamy się na wielkiej polityce i walkach 
zbrojnych. Tymczasem życie naszych przodków walczących 
o wolność Ojczyzny nie sprowadzało się tylko do wojny i 
dyplomacji, ale obfitowało w różnorodne formy aktywności 
intelektualnej i fizycznej. Potężny stres frontowy żołnierze 
Legionów Polskich odreagowywali tworząc poezję, dzieła 
malarskie i muzyczne. 

Ważną rolę odgrywał również sport. Emocje wywoływa-
ne podczas zawodów, pozwalały zapomnieć nawet o najgor-
szych przeżyciach wojennych. Rywalizacja sportowa sprzy-
jała integracji żołnierzy i współpracy pomiędzy różnymi 
oddziałami. Stanowiła także mobilizację do troski o zdrowie 
i dobrą kondycję fizyczną. 

Ulubioną dyscypliną legionistów była piłka nożna. Re-
prezentacje poszczególnych oddziałów grały ze sobą w każ-
dą niedzielę. Do legendy przeszło spotkanie drużyn 1. Pułku 
Piechoty i 1. Pułku Artylerii 3 lipca 1916 roku, którego nie 
przerwano mimo rozpoczęcia ostrzału przez nieprzyjaciela. 
Mecze piłkarskie stały się też elementem obchodów świąt i 
rocznic. Popularność piłki nożnej podnosiły artykuły w woj-
skowych czasopismach. 

Legionową genezę ma jeden z najsławniejszych polskich 
klubów piłkarskich – Legia Warszawa. Wywodzi się z dru-
żyny Komendy Legionów, którą utworzono w okolicy miej-
scowości Maniewicze na Wołyniu w kwietniu 1916 roku i 
wkrótce nazwano Drużyną Legionową Legia. Gwiazdami tej 
drużyny byli wybitni piłkarze Antoni Poznański i Stanisław 
Mielech, których dramatyczna polska historia rzuciła do Le-
gionów. (Stanisław Mielech to reprezentant Polski w pierw-
szym meczu międzypaństwowym – z Węgrami w Budapesz-
cie 21 sierpnia 1921 roku i zdobywca pierwszej bramki w 
dziejach ligi polskiej.) 

Żołnierze Legionów Polskich zaszczepili na polski grunt 
piłkę ręczną. Pierwszy mecz rozegrali legioniści internowa-
ni przez zaborców w obozie w Szczypiornie. Inicjatorami 
nowej dyscypliny byli według legionowej tradycji generał 
Stanisław Grzmot-Skotnicki i kapral Antoni Jarząbek. Do 
popularyzacji piłki ręcznej przyczynił się także Batalion Po-
graniczny ze Szczypiorna. Do dziś potoczną nazwą tej dys-
cypliny jest szczypiorniak. 

Józef Piłsudski to symbol walki o niepodległość Pol-
ski. Powszechnie znany jest jako inicjator polskiego czynu 
zbrojnego podczas I wojny światowej, komendant I Bryga-
dy Legionów Polskich, Naczelnik Państwa czy pogromca 
Armii Czerwonej w 1920 roku. Mniej pamięta się o działal-
ności Marszałka związanej ze sportem. Jego wyczynowej 
wersji Józef Piłsudski nie lubił, a bicie rekordów uważał 
za bezsensowne niszczenie zdrowia. Doceniał jednak sport 
amatorski. Twierdził, że umiarkowane ćwiczenia fizyczne 
są bardzo pożyteczne dla rozwoju zdrowego organizmu 
oraz kształtowania silnego charakteru. Podczas pobytów w 
Londynie w latach 1896 – 1901 zapoznał się z brytyjskimi 
sposobami krzewienia kultury fizycznej wśród młodzieży. 
Doświadczenia te wykorzystał budując program przygoto-
wania młodych Polaków do służby wojskowej, realizowa-
ny w drużynach strzeleckich w latach 1910 – 1914.

Podczas I wojny światowej Józef Piłsudski przekonał 
się, że sport jest czynnikiem integrującym żołnierzy, dla-
tego regularnie chodził na mecze zespołów legionowych. 
Sam uprawiał jeździectwo, strzelectwo i grał w szachy. 
Czynił to amatorsko i nie nazywał sportem, ale sportowa-
niem. 

Po odzyskaniu niepodległości przez Polskę stał się 
wielkim promotorem kultury fizycznej. Zachęcał, aby 
w szkołach i na uczelniach zostały wprowadzone zaję-
cia z wychowania fizycznego. Starał się o kształcenie fa-
chowych nauczycieli tego przedmiotu oraz zapewnienie 
odpowiedniej infrastruktury sportowej. Doprowadził do 
utworzenia Państwowego Urzędu Wychowania Fizyczne-
go i Przysposobienia Wojskowego przy Ministrze Spraw 
Wojskowych oraz Rady Naukowej Wychowania Fizyczne-
go (1927). Był protektorem Polskiego Komitetu Olimpij-
skiego i honorowym członkiem Polskiego Związku Sza-
chowego. Zainicjował utworzenie Centralnego Instytutu 
Wychowania Fizycznego w Warszawie (1929), który póź-
niej przekształcono w istniejącą do dziś Akademię Wycho-
wania Fizycznego.

Opracował Paweł Kurowski, 
nauczyciel I LO im. Jana Kochanowskiego w Olecku, na 
podstawie: Legenda Legionów, red. Witold Sienkiewicz, 

Warszawa 2008

Józef Piłsudski, Legiony Polskie i sport

Mistrzostwa Powiatu 
w minisiatkówce „czwórek”

16 listopada w hali Lega zostały rozegrane Mistrzostwa 
Powiatu Oleckiego SZS w minisiatkówce „czwórek” dziew-
cząt i chłopców szkół podstawowych.

Organizatorem zawodów był MOSiR Olecko.
Sędziowali Robert Markowski i Paweł Maksimo-

wicz.
Do zawodów przystąpiły drużyny ze Szkoły Podstawo-

wej Nr 1, Szkoły Podstawowej Nr 4 w Olecku i Szkoły Pod-
stawowej  Nr 3 w Olecku,

WYNIKI:
Dziewczęta:

SP 1 Olecko - SP 4 Olecko 2:0 (25:14, 25:15)

Chłopcy:

SP 1 Olecko - SP 3 Olecko 0:2 (19:25, 10:25)
SP 3 Olecko - SP 4 Olecko 2:1 (25:14, 16:25, 

15:7)

SP 1 Olecko - SP 4 Olecko 2:1 ( 2 5 : 1 5 , 
13:25, 15:11)

Kolejność końcowa - dziewczęta:

1. SP 1 Olecko (opiekun: Krzysztof Dawidziuk)
2. SP 4 Olecko (opiekun: Marzena Jasińska)

Kolejność końcowa - chłopcy:
1. SP 3 Olecko (opiekun: Zbyszek Polakowski)
2. SP 1 Olecko (opiekun: Krzysztof Dawidziuk)
3. SP 4 Olecko (opiekun: Małgorzata Michałowska)

Wszystkie drużyny otrzymały pamiątkowe dyplomy, 
natomiast zwycięzcy uhonorowani zostali pucharami ufun-
dowanymi przez Starostwo Powiatowe w Olecku.

Ogółem w zawodach uczestniczyło 19 zawodniczek 
i 29 zawodników.

Paweł Maksimowicz
Specjalista Dyscypliny Sportu

MOSiR Olecko
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Superksiężyc
14 listopada Księżyc zbliżył się do 

Ziemi na odległość 356 511km i osiągnął 
punkt zwany perygeum. Średnia odległość  
orbity wynosi 384 402km. Na skutek róż-
nicy odległości był o 14% większy i 30% 
jaśniejszy. 

Niestety, w Olecku chmury zakryły 
niebo i Księżyc. Pozostało cierpliwie cze-
kać na jakiekolwiek przejaśnienie. Nad 
ranem 15 listopada około piątej, w prze-
rwach pomiędzy chmurami zaczął być wi-
doczny.

Szybko opuściłem ciepłe mieszkanie i 
pojechałem za miasto. Ustawiłem aparat 
na statywie i znowu cierpliwie czekałem. 
Krótko po 6.00 wykonałem kilkanaście 
zdjęć Księżyca z delikatnymi chmurami, 
których prawie nie widać na zdjęciach. 
Obserwowałem Superksiężyc  mając świa-
domość, że podobne zjawisko nastąpi do-
piero za 18 lat. Po godz. 6.30 chmury po-
nownie zakryły niebo na kilka następnych 
dni, całkowicie uniemożliwiając obserwa-
cję satelity Ziemi . 

Bolesław Słomkowski

ZAPROSZENIE
„EDKAR” GRAND PRIX OLECKA 2016/2017

W TENISIE STOŁOWYM
Miejsce: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Olecku, 

hala Lega, ul. Park 1.
Turniej zostanie przeprowadzony w IV rundach (od listo-

pada 2016r. do marca 2017r.).
I termin: 27 listopada 2016r. (niedziela).
Zgłoszenia:
W dniu turnieju, 30 minut przed zawodami.
Każdy zawodnik ma prawo startu w dwóch kategoriach 

wiekowych.
Kategorie:
Kategoria I - osoby niepełnosprawne;
Kategoria II - rocznik 2006 i młodsi (do klas IV szkół pod-

stawowych);
Kategoria III - rocznik 2004 i młodsi (klasy V-VI szkół 

podstawowych);
Kategoria IV - rocznik 2001 i młodsi (klasy I-III szkół 

gimnazjalnych);
Kategoria V - rocznik 1997 i młodsi (klasy I-IV szkół po-

nadgimnazjalnych);
Kategoria VI - open;
Kategoria VII - powyżej 50 roku życia;
Kategoria VIII - powyżej 60 roku życia.
System rozgrywek uzależniony od ilości startujących.
Rozpoczęcie gier:
Kategoria I  - godz. 1000
Kategoria II i III - godz. 1030
Kategoria IV i V - godz. 1130
Kategoria VI, VII i VIII - godz. 1230
Wpisowe:
Kategorie szkolne: 10 zł, open i powyżej 50 i 60 roku ży-

cia: 15 zł od osoby na każdym turnieju.
Punktacja:
Do punktacji zaliczone będą najlepsze wyniki z trzech 

turniejów wg klucza: I miejsce-9 pkt., II miejsce-7 pkt., III 
miejsce-6 pkt., IV miejsce-5 pkt., V-VI miejsce-4 pkt., VII-

-VIII miejsce-3 pkt., IX-XII miejsce-2 pkt., XIII-XXXII 
miejsce-1 pkt.

Klasyfikacja:
Zostanie podana na ostatnim turnieju oraz na stronie 

www.mosir.olecko.pl
Nagrody:
W każdej rundzie za  zajęcie miejsc I-III w poszczegól-

nych kategoriach wiekowych zawodnicy otrzymają pamiąt-
kowe dyplomy, wszyscy uczestnicy otrzymają wejściówki 
na pływalnię, natomiast w ostatniej rundzie podsumowują-
cej, najlepszych trzech zawodników otrzyma pamiątkowe 
dyplomy oraz medale lub puchary lub statuetki oraz upo-
minki.

Postanowienia końcowe:
Organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu na-

stępstw nieszczęśliwych wypadków. Ubezpieczenie NNW 
we własnym zakresie. Osoby niepełnoletnie obowiązuje 
zgoda rodziców.

Informacje:
MOSiR w Olecku, tel. 87 520 20 48 i www.mosir.olecko.

pl

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU !
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To tyle w temacie

Pewnej niedzieli pewna znajoma trafiła na mszę dziecięcą, 
którą ku jej zdziwieniu, odprawiał sam biskup. Zapaliła jej się 
lampka i czujność się wzmogła, bo skąd w środku jesieni biskup 
i to na zwykłej mszy, tak bez zapowiedzi? Proboszcz tłumaczył, 
że to wizytacja, ale jej jakiś smrodek chodził koło nosa. Po-
tem było kazanie o tym, że w czerwcu, a dokładnie pierwszego, 
będzie wielkie sympozjum czy coś w tym rodzaju, że dzieci 
przebiorą się za dzieci z różnych kontynentów i ogólnie będzie 
fajnie. No ma prawo biskup wizytować swoje owieczki, co nie? 
Ma prawo zachęcać dzieci do udziału w tej dziecięcej imprezie, 
prawda? 

Coś jej jednak zgrzytało, ale wyszła ze mszy i zapomniała o 
niedzielnym gościu. W końcu podsumowała swoje dywagacje, 
że nie dla niego chodzi do kościoła.

Parę dni później jej dziecię wróciło ze szkoły z informacją 
na ustach, że jest afera gejowska z mocnym udziałem księży 
(właśnie z parafii owej znajomej), któregoś z prezydentów przy-
ległego nam miasta i Caritasu. I nie tylko o orientację seksualną 
księży chodzi, ale o grube pieniądze, które wypłynęły z Carita-
su właśnie, a miały trafić na leczenie dziewczyny i że wszystko 
z filmem porno jest w Internecie, a wytropił to znany (niektó-
rym) dziennikarz o nazwisku Stonoga. Bingo! I teraz jej się te 
puzzelki same poskładały. Już teraz wiem, czemu zawdzięczali 
wierni wizytę jego ekscelencji – zatuszować, odwrócić uwagę, 
przemilczeć, wyciszyć, a lud głupi zapomni.

Ale najbardziej owa znajoma była zbulwersowana nie 
niewiernością celibatowi, nie odmiennością seksualną owych 
księży (z jej parafii również), nie dziesiątkami (może setkami?) 
tysięcy, które wypłynęły z Caritasu, tylko tym, że o tej aferze 
(o której cicho i głucho w eterze) dowiedziało się jej dziecko w 
szkole na lekcji religii. Ksiądz nawet podał im stronę interne-
tową, na której można było znaleźć niewybredne hocki–klocki 
panów w koloratkach.

- I jak ja mam iść do spowiedzi?! – mówiła wzburzona, a 
raczej ryczała do słuchawki. – Komu mam zawierzyć? Wiem, 
że są ludźmi i mają swoje słabości i potrzeby, ale wierzyłam 
naiwnie, że pracują nad sobą bardziej niż my, zwykli zjadacze 
chleba naszego powszedniego. No żeby jeszcze jakąś młodą la-
skę sobie przygruchał, jakieś dziecko jej zmalował, do tego już 
nas przyzwyczaili, ale oni na młodych chłopaków jeździli do 
stolicy. I może to też byłabym w stanie zrozumieć – grzmiała – 

choć nie bardzo, ale po co jeszcze to nagrywać? Koniec świa-
ta – podsumowała jak Popiołek w słynnym serialu „Dom”.

Milczałam, bo sytuacja tego wymagała i mój interlokutor 
chyba nie potrzebował moich rad. A co tu radzić?

- I wiesz, od tamtego czasu nie chodzę do mojego kościo-
ła! – wyznała - Boję się, że zaczną mówić bzdury, a ja będę 
krzyczała: „Przecz z gejami w kościele!”. I to dopiero będzie 
afera! Zbiegną się lokalne media i ogólnopolskie przyjadą. A 
gwiazdą TVN-u być nie chcę, więc nie chodzę. Nie wiem, ile 
to potrwa, może do pasterki? A co u Ciebie?

Zaskoczyła mnie tym pytaniem, bo nie chciałabym wy-
paść jak zakompleksiona nastolatka, że niby nic, że nikt i w 
ogóle drętwo i beznadziejnie i bez afer. Siłą woli zmusza-
łam moje zwoje mózgowe, by coś sensownego wymyśliły. 
Już otwierałam usta, by ponarzekać w temacie obowiązków, 
których wiecznie za dużo, i czasie, który wiecznie ucieka w 
zawrotnym tempie i prześwitach na moim koncie, gdy nagle 
nieśmiało podpełzła nieśmiało i prosi, by o niej wspomnieć… 
no racja! 

Przecież zapisałam się do chóru parafialnego. Słowo! 
Co prawda nie w swojej parafii, bo koleżanki z innej parafii 
mnie namówiły i już od pół roku słały smsy, by ich wesprzeć. 
Głosu mocnego nie mam, więc wykręcałam się na wszystkie 
możliwe strony, czasami fałsz złapię, jeśli nie znam dokład-
nie pieśni, ale jak stoję przy mocnym głosie, to sobie radzę. 
Zapisali mnie chyba przez znajomość, bo bez przesłuchań, do 
sopranów. Jakoś sobie radzę, a jak nie radzę, to przemilczam 
kilka nutek i włączam się po drodze. Jestem po kilku pró-
bach i pierwszym występie, tzn. byliśmy oprawą muzyczną 
mszy i muszę przyznać, że zaczynam wsiąkać, zaczyna mnie 
to kręcić. 

Próby wyglądają tak. Najpierw rozchodzimy się na cztery 
strony świata, czyli soprany, alty, tenory i basy do czterech 
pomieszczeń i każdy ćwiczy swoją partię, a potem schodzimy 
się i… dopiero jest uczta. Przynajmniej dla mnie. Jak te czte-
ry głosy się zbiegną, to wierzę w powiedzenie, że kto śpiewa, 
ten modli się podwójnie.

Jest jeszcze jedna dobra strona mego śpiewania w chó-
rze, jak zauważył znajomy. Z powodu mojego pospolitego i 
nietęgiego głosu chętnie mnie będą trzymać, bo nikomu nie 
zagrożę, solówek nie wyrwę, a soprany wzmocnię. I tego się 
trzymam.

A jutro mam pierwszą chóralną bibkę z okazji święta Ce-
cylii, która jest patronką muzyki kościelnej. Mam nadzieję, że 
nie tylko będziemy śpiewać. 

To tyle w temacie kościoła.
Marusia


