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Zjechał z drogi,
uderzył w latarnie i dachował

Policjanci pracowali na miejscu wypadku drogowego do
którego doszło na trasie Olecko – Kukowo. Dwie osoby zostały przetransportowane do szpitala.
Do wypadku doszło 15 sierpnia po godzina 14:00 na trasie Olecko – Kukowo. Funkcjonariusze pracujący na miejscu
zdarzenia wstępnie ustalili, że kierujący samochodem osobowym marki Kia, na łuku drogi, nie dostosował prędkości do
warunków panujących na drodze, w wyniku czego zjechał na
lewą stronę jezdni, uderzył w latarnię, a następnie dachował
w przydrożnym rowie.
Samochodem podróżowało 5 osób. Dwie z nich, 5-letnia
dziewczynka i jej 71-letnia babcia zostały przetransportowane do szpitala w Suwałkach.
Badanie alkomatem wykazało, że Waldemar Z. był trzeźwy.
Teraz policyjne dochodzenie wyjaśni szczegółowe okoliczności zdarzenia.
rzeczniczka prasowa KPP
młodsza aspirantka Justyna Sznel

W siedzibie Oleckiego Stowarzyszenia Aktywnych „Zamek” można obejrzeć wystawę dotyczącą historii regionu.
Ekspozycja obejmuje sprzęt gospodarstwa domowego, militaria i innych rzeczy przekazane przez mieszkańców Olecka związane z codziennym życiem na tych terenach przed II
wojną światowa i po niej
Wystawa znajduje się w budynku ZST (Zamek) przy Placu Zamkowym 2,

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

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

GRÜNLAND
Centrum Roślin Ozdobnych

najnowsza kolekcja bylin

Olecko, ul. Produkcyjna 11, tel. (87) 523-90-09
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Wystawa dotycząca
historii regionu

na 4stronie internetowej www.olecko.info (w pliku
*.pdf)
to@borawski.pl
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KRONIKA PO¯ARNICZA
27 lipca od 10.44 trzy zastępy JRG PSP zabezpieczały miejsce i usuwały skutki wypadku drogowego w
Gordejkach. Zderzenie vw z mercedesem.
27 lipca od 18.04 jeden zastęp OSP Gąski usuwał gniazdo
os z domu mieszkalnego w Zajdach.
27 lipca od 18.27 jeden zastęp OSP Wieliczki usuwał
gniazdo szerszeni z domu mieszkalnego w Starostach.
Informacji udzielił aspirant Andrzej Zajkowski
28 lipca od 15.58 jeden zastęp OSP Gąski gasił w Gąskach
pożar drzewa.
28 lipca od 17.38 jeden zastęp OSP Mazury usuwał gniazdo os z domu mieszkalnego w Krzywym.
30 lipca od 14.32 jeden zastęp OSP Kowale Oleckie zabezpieczał w Kowalach Oleckich miejsce i usuwał skutki kolizji drogowej.
30 lipca od 20.23 jeden zastęp OSP Kowale Oleckie gasił
w Wierzbiankach pożar przybudówki.
31 lipca od 2.54 jeden zastęp JRG PSP w Jaśkach zabezpieczał miejsce i usuwał skutki kolizji drogowej. Audi w rowie.
31 lipca od 4.25 jeden zastęp JRG PSP w Jaśkach pomagał
kierować ruchem.
31 lipca od 9.46 jeden zastęp JRG PSP przy placu Wolności pomagał otwierać zatrzaśnięte drzwi do mieszkania.
31 lipca od 17.56 jeden zastęp OSP Świętajno usuwał
gniazdo os z domu mieszkalnego w Sulejkach
1 sierpnia od 11.23 dwa zastępy JRG PSP zabezpieczały
trasę maratonu pływackiego na jeziorze Oleckie Wielkie.
1 sierpnia od 16.30 jeden zastęp JRG PSP usuwał gniazdo
os z domu mieszkalnego w Możnych.
1 sierpnia od 17.58 jeden zastęp OSP Sokółki usuwał
gniazdo os z budynku gospodarczego w Cichej Wólce.
2 sierpnia od 12.50 jeden zastęp JRG PSP przy placu Wolności pomagał mężczyźnie, który zasłabł.
3 sierpnia od 9.22 jeden zastęp JRG PSP usuwał w Gąskach drzewo niebezpiecznie pochylone nad budynkiem
mieszkalnym.
3 sierpnia od 20.31 jeden zastęp JRG PSP usuwał w Giżach skutki kolizji drogowej. Mitsubisch Galant w rowie.
Informacji udzielił aspirant sztabowy Mariusz Domin
4 sierpnia od 17.53 jeden zastęp OSP Wieliczki usuwał
gniazdo os z domu mieszkalnego w Wieliczkach.
4 sierpnia od 18.00 jeden zastęp OSP Sokółki usuwał
gniazdo szerszeni z domu mieszkalnego w Jabłonowie.
4 sierpnia od 18.59 jeden zastęp OSP Kowale Oleckie usuwał gniazdo os z domu mieszkalnego w Borkowinie.
4 sierpnia od 19.05 jeden zastęp OSP Kowale Oleckie usuwał gniazdo os z domu mieszkalnego w Szwałku.
informacji udzielił młodszy kapitan Piotr Gabru

NAJTANIEJ W MIEŚCIE

Aleje Lipowe 1, Tel. (87) 520-41-91
ON.............................. 4,64 zł
Pb 95......................... 4,89 zł
PB 98......................... 4,99 zł
LPG............................ 1,79 zł
Olej opałowy............... 2,90 zł (powyżej 1000 litrów)
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AUTOMYJNIA

Zapraszamy od 600 do 2100,
niedziela od 800 do 2000

Promocja!!!
czysty samochód za tankowanie
www.paliwa-kozlowski.pl

OLECKI TERMINARZ

WYSTAWY STAŁE
• Salwador Dali, rysunek, Galeria Prawdziwej Sztuki im.
A. Legusa, ROK „MG”
• Fashion & Beauty wystawa fotografii, Galeria Hol, ROK
„MG”
• 4 tysiące lat monety chińskiej - wystawa w Oleckim
Stowarzyszeniu Aktywnych „Zamek”
• Ekspozycja stała - Olecka Izba Historyczna, plac Wolności 22
• Bajeczna zima, wystawa fotografii, Galerii Fotografii
„Klatka”, ROK MG
19 sierpnia (środa)
apteka dyżurna 11 Listopada 9
20 sierpnia (czwartek)
apteka dyżurna Goładapska 1
13.00 - Sesja rady Powiatu, Starostwo
21 sierpnia (piątek)
apteka dyżurna plac Wolności 25
22 sierpnia (sobota)
apteka dyżurna Zielona 35
10.00 - VIII Turniej Siatkówki Plażowej Grand Prix Olecko,
boisko przy kortach
14.00 - Charytatywny mecz piłki nożnej Reprezentacja Artystów Polskich - Reprezentacja Olecka, stadion miejski
15.00 - Mały Książe, film, kino Mazur
17.00 - Ant-Man, film, kino Mazur
19.15 - Papierowe miasto, film, kino Mazur
23 sierpnia (niedziela)
apteka dyżurna Goładapska
10.00 - XVI Turniej Tenisowy o Puchar „Miłośnika Białego
Sportu” p. Lecha Kuranowskiego, korty miejskie
10.00 - VIII Turniej Siatkówki Plażowej - Grand Prix Olecka, boisko przy kortach
14.00 - Mecz piłki nożnej Unia Olecko - Mazur Wydminy,
stadion miejski
15.00 - Mały Książe, film, kino Mazur
17.00 - Ant-Man, film, kino Mazur
17.00 - Mecz V ligi piłki nożnej MLKS Czarni Olecko Granica Bezledy, stadion miejski
19.15 - Papierowe miasto, film, kino Mazur
21.00 – film „Nie ma róży bez ognia”, park miejski, Gołdap
21.30 - Drugie oblicze, film, kino letnie, Rynek
24 sierpnia (poniedziałek)
apteka dyżurna Kolejowa 15
25 sierpnia (wtorek)
apteka dyżurna Zielona 37
26 sierpnia (środa)
apteka dyżurna plac Wolności 7B
27 sierpnia (czwartek)
apteka dyżurna 11 Listopada 9
„Pleneriada” - Przegląd Twórczości Osób Niepełnosprawnych, WTZ Olecko
16.00 - rozpoczęcie kursu na kierowców w szkole jazdy Jerzego Miliszewskiego, aleje Lipowe 3
19.00 - Timbuktu, film z cyklu KADR, kino Mazur
28 sierpnia (piątek)
apteka dyżurna Gołdapska 1
„Pleneriada” - Przegląd Twórczości Osób Niepełnosprawnych, WTZ Olecko
13.00 - Sesja Rady Miejskiej, Ratusz
29 sierpnia (sobota)
apteka dyżurna plac Wolności 25
10.00 - Turniej Siatkówki Plażowej Grand Prix Olecko, boisko przy kortach
17.00 - Fantastyczna Czwórka, film, kino Mazur
19.00 - Czego dusza zapragnie, film, kino Mazur
30 sierpnia (niedziela)
apteka dyżurna Zielona 35
17.00 - Fantastyczna Czwórka, film, kino Mazur
19.00 - Czego dusza zapragnie, film, kino Mazur
21.30 - Królowa lata, film, kino letnie, Rynek
31 sierpnia (poniedziałek)
apteka dyżurna Składowa 6
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Uwaga: co tydzień do rozlosowania jeden karnet do oleckiego kina.
Warunki udziału w losowaniu na dole strony 4

IX Sesja Rady Powiatu

Zapraszam na posiedzenie IX Sesji Rady Powiatu w
Olecku w dniu 20 sierpnia 2015 roku (czwartek) o godz.
13:00 – sala konferencyjna (pokój nr 4) Starostwa Powiatowego 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 Powiatu i o działalności Zarządu w okresie międzysesyjnym.
4. Zapytania i interpelacje radnych.
5. Wnioski i oświadczenia radnych.
6. Wnioski Komisji Stałych Rady.
7. Informacja Zarządu Powiatu w Olecku o przebiegu
wykonania budżetu Powiatu w Olecku za I półrocze 2015r.
wraz z informacją o stanie mienia Powiatu za I półrocze i
jego zbyciu.
8. Ocena realizacji zadań kompetencyjnych Starosty w
zakresie komunikacji – informacja nt. realizacji uchwały w

Funkcjonariusze badali
stan trzeźwości kierujących
Kolejny już raz oleccy policjanci przeprowadzili działania
„ Lejek” mające na celu wyeliminowanie z drogi nietrzeźwych kierujących. Funkcjonariusze przebadali blisko 350
kierowców. Podczas akcji zatrzymali trzech nietrzeźwych
kierujących w tym jednego, który naruszył sądowy zakaz
prowadzenia rowerów.
15 sierpnia od godz. 14:00 na drogach powiatu oleckiego
oleccy policjanci sprawdzali stan trzeźwości kierujących.
Działania pod nazwą „Lejek” są cyklicznie prowadzone
przez funkcjonariuszy i mają na celu wyeliminowanie z drogi tych, którzy wsiedli do swoich samochodów po alkoholu.
Podczas akcji policjanci przebadali blisko 350 kierujących.
Trzech z nich zdecydowało się jechać na „podwójnym
gazie”.
Pierwszego nietrzeźwego kierującego policjanci ruchu
drogowego zatrzymali w Olecku na ul. Tunelowej. Andrzej
R. kierował rowerem mając ponad 2 promile alkoholu w
organizmie. Po sprawdzeniu policyjnych baz danych oka-

sprawie wysokości opłat za usuwanie pojazdu z drogi i jego
przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości
kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu za rok 2014.
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 Niepełnosprawnych;
b) w sprawie wyznaczenia przedstawicieli Rady Powiatu w Olecku na członków Powiatowej Rady Działalności
Pożytku Publicznego w Olecku;
c) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
Powiatu Oleckiego na lata 2015 – 2023;
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
zało się, że 44-latek posiada zakaz prowadzenia rowerów
wydany przez sąd.
Kolejny nietrzeźwy kierujący został zatrzymany w Olecku
na Placu Wolności. Tomasz A. kierował samochodem osobowym marki Daewoo mając blisko 0,5 promila alkoholu
w organizmie.
Ostatni nietrzeźwy kierujący został zatrzymany w Olecku
na ul. Kościuszki. Adam S. kierował osobowym fiatem
mając blisko 0,5 promila alkoholu w organizmie.
Teraz mężczyźni za popełnione czyny będą odpowiadać
z przepisów kodeksu wykroczeń. Andrzej R. ponadto
odpowie za naruszenie zakazu sądowego za co grozi kara
do 3 lat pozbawienia wolności.
rzeczniczka prasowa KPP
młodsza aspirantka Justyna Sznel

NASZ KONKURS

Jeśli chcecie wziąć państwo udział w konkursie, wystarczy tylko na adres redakcji wysłać kartkę 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:

K13302

• Anatol Cichocki
• Mikołaj Dembiński
• Joanna Eneling (Pisz)
• Alicja Jaszczanin (Świętajno)
• Witold Kaniewski
• Andrzej Zapaśnik

Redakcja

„Tygodnika Oleckiego”, ul. Zielona 37
czynna: poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek
w godzinach 1200-1700
kontakt telefoniczny: 601-152-454

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, kalendarze, pocztówki, gry logiczne, modele do sklejania, itp.
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No to, mieliśmy święto. Zagościło
u nas na jeden dzień disco-polo. Podobnież to już drugi raz. Ja pierwszego nie pamiętam. Koncerty zespołów
były okrasą dla I Oleckiego Święta
Mleka i Miodu.
Olecki Rynek zamknięty na obrzeżach straganami wypełnił po brzegi
tłum. Słyszałem opinię, że podczas
występu gwiazdy wieczoru zespołu Weekend widzów było więcej niż
podczas koncertów Przystanku Olec-

V17304

To akurat widziałem. Tysiące ludzi wypełniało nie tylko
Rynek ale i cały Plac Wolności. Samochody można było zaparkować tylko na ulicach wjazdowych do miasta.
Po prostu wielki tłok.
Nie jestem wielbicielem tego typu muzyki. Coś w niej jednak jest bo kiedy zagrają skoczne takty na jakimś weselu, potańcówce czy przyjęciu, kolana same podskakują pod stołem.
Po prostu jest to muzyka do tańca, a kto lubi tańczyć... i nikt
tej muzyki, łącznie z jej wykonawcami, nie uważa za ambitną.
Są co prawda fani, którzy w swych autach mają zamontowane urządzenia do odtwarzania wielokrotnie przewyższające
cenowo wartość tych aut. To oni przez otwarte okna „raczą”
nas tym, „łup, łup, bum, łup, łup, bum”. Cóż, jeśli wykreować
siebie można tylko w taki sposób?
Rozmawiałem o obecności tej muzyki w Olecku. W tej
rozmowie zaznaczyłem jedno. Mamy takie imprezy jak Przystanek Olecko, koncerty muzyki barokowej z wykonawcami
najwyższej klasy, przegląd dokonań artystycznych teatrów
„Sztama” i „Chimera”, seanse filmów ambitnych z cyklu
KADR (Kino Ambitne Daje Radę) różnego rodzaju lokalne
konkursy artystyczne. To, że raz do roku w centrum miasta
zagości disco-polo nie jest wcale obciachem. Raczej ukłonem
w kierunku popkultury.
To jest tak jak dywagacje na temat „wyższej i niższej” kultury. Mówię tutaj o obyczajach. Jedni wiedzą, że wychodzący z jakiegoś sklepu, urzędu czy banku mają pierwszeństwo.
Inni tego nie wiedzą. Wiedza ta zależy od wiedzy rodziców,

nauczycieli i przyjaciół. Zachowania, zwane „kulturalnymi”
nabywa się w swoim środowisku.
Kulturalne zachowania polityczne są pochodną wiedzy,
którą zdobyliśmy w okresie wychowywania. O jakości wychowania domowego i szkolnego w latach kiedy dojrzewał
kwiat obecnej polskiej klasy politycznej nie można powiedzieć za wiele dobrego. Może poza niektórymi wyjątkami.
Za to można bez końca przytaczać przykłady negatywne.
Żeby było równo trzeba najpierw wysłuchać wiadomości w
TV1, potem TVN lub ewentualnie Polsatu, a w końcu TV
Trwam... i już mamy opis polskiej klasy politycznej. I żeby
coś w tym zmienić nie mamy szans. Nawet rzetelnie głosując na najuczciwszych z nich. I jak to powiedział jeden
prześmiewca: tutaj rozwiązania mogą być dwa: rosyjskie lub
buddyjskie. Rosyjskie, czyli bomba atomowa, lub buddyjskie czyli trzeba poczekać aż mamuty wyzdychają.
Proszę Państwa, wicestarosta olecki ma nową zabawkę.
Otóż, obok wnikliwego zajmowania się polityką oświatową, czyli np. próbą zlikwidowania biblioteki pedagogicznej,
zajmuje się ostatnio zadrzewieniem ulic. Ściślej gałęziami
drzew zwisających nad chodnikami. Ten zapalony spacerowicz, przemierzający nasze miasto wzdłuż i wszerz wyszukuje takie drzewa i kategorycznie zleca Rejonowi Dróg
ich natychmiastowe wycinanie. Nie byłoby w tym niczego
nadzwyczajnego i, w mojej ocenie, złego, gdyby te działania
były prowadzone jak w rządzonym demokratycznie kraju.
Jednak natychmiastowe zlecanie przycinania gałęzi bez powiadamiania właściciela tych drzew i bez ich wiedzy kaleczenia roślin wcale demokratyczne nie jest. Ba, uważam, że
jest łamaniem demokracji. Sobiepaństwem z najgorszych
okresów naszej historii. Pod nieobecność właścicieli i bez
ich powiadomienia nakazuje wycinanie wyrastających ponad parkan roślin.
Czasami kilkanaście metrów dalej od przyciętego drzewa przejść chodnikiem nie można, chyba, że się jest krasnalem ogrodowym. Kto mnie zna, ten wie, że do wysokich
mężczyzn się nie zaliczam.... i mam do wyboru albo się czołgać albo przejść ulicą obok. I tego drzewa nasz pracujący
w pocie czoła na ulicach miasta wicestarosta nie zauważył?
Podobno zarząd podjął taką uchwałę, znaczy o tych drzewach. Zarząd mógł podjąć. Odpowiednia instytucja przejrzałaby stan zadrzewienia miasta. Powiadomiła właścicieli
drzew. Tak działa demokracja. Demokracja zaś nie działa w
ten sposób, że pan wicestarosta chodząc po mieście, łaskawym
(lub nie) okiem, jak kiedyś „Słońce Rosji”, spojrzy i oceni.
Czy ktoś zrobił zdjęcia przed zniszczeniem tym wszystkim oleckim drzewom? Jaki jest dowód na to, że przeszkadzały przechodniom, a nie na przykład dawały im cień i
chwile odpoczynku?
Jest w powiecie wiele ważnych rzeczy do zrobienia, a
wicestarosta zastępczo zajmuje się drzewami? Nie ma pomysłu, co ma robić, czy robi to z nudów, bo nie ma co robić?
Prawda! Kiedyś był gorącym orędownikiem zlikwidowania tego stanowiska. Teraz już takich poglądów nie głosi.
Przypomnę tylko, że na tym stanowisku bardzo owocnie i
profesjonalnie sprawując urząd pracowali wcześniej: Alojzy
Jurczak, Wacław Sapieha i Maria Dzienisiewicz. Oni potrafili coś do Powiatu wnieść i coś tworzyć. Teraz... sami Państwo widzą.
Bogusław Marek Borawski

to@borawski.pl

Fundacja im. Zbigniewa Herberta z radością zawiadamia,
że wakacyjny konkurs fotograficzny „Czytanie w podróży –
czytanie świata”, dla którego inspiracją jest twórczość Zbigniewa Herberta, już trwa!
Wakacje to okres podróży i wolnego czasu, który można
wypełnić dobrą lekturą. Co czytamy w podróży? Rozkłady
jazdy, przewodniki, książki, które zabraliśmy ze sobą? Czy
może krajobrazy, miejsca, spotkanych ludzi? I w jaki sposób
czytamy, będąc w podróży? Uważnie, intensywnie, z pasją?
Czy – przeciwnie – od niechcenia, leniwie, niedbale? Czy
czytanie bywa podróżą? Czy w podróży – przez świat, przez
życie – można obyć się bez czytania? Czy bycie w podróży
do czytania zachęca? A może sama podróż jest formą lektury?
Zapraszamy do fotograficznej odpowiedzi na te i podobne pytania, jakie stawia przed nami twórczość Zbigniewa
Herberta. Inspiracją dla uczestników niech będą podróżne
wiersze Poety: Obłoki nad Ferrarą, Podróż do Krakowa,
Głos.
Do udziału serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych fotografią i twórczością Zbigniewa Herberta,
podróżników - czytelników z aparatem w dłoni, uważnych

Zapraszamy do składania
wniosków do projektu
uchwały budżetowej
Gminy Olecko na rok 2016
Uprzejmie informujemy, że trwają prace nad projektem
budżetu Gminy Olecko na rok 2016. Na podstawie Uchwały Nr ORN.0007.51.2015 Rady Miejskiej w Olecku z dnia
26 czerwca 2015 roku w sprawie określenia trybu prac nad
projektem uchwały budżetowej, mieszkańcy, kluby radnych,
radni, komisje Rady Miejskiej, rady jednostek pomocniczych, organizacje pozarządowe i inne podmioty mogą składać wnioski o ujęcie w tym projekcie zadań, których realizacja jest niezbędna dla efektywnego funkcjonowania naszej
Gminy.
Złożone wnioski stanowią jedynie materiały pomocnicze
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obserwatorów zmieniającego się krajobrazu, miłośników
niebanalnych ujęć z podróży. Szczególnie zaś zapraszamy
młodzież szkolną.
By wziąć udział w konkursie, należy w terminie od 14
czerwca do 7 września 2015 roku nadesłać wykonane przez
siebie zdjęcie z podróży wysyłają je na adres mailowy pan.
cogito@fundacjaherberta.com lub zamieszczając je w
komentarzu pod postem konkursowym na profilu Herbert.
Pan Cogito na Facebooku. Zdjęcie powinno być zapisane
w formacie .jpg, .jpeg lub .png.
Nagrodami w konkursie są: tomy poezji oraz prozy
Zbigniewa Herberta oraz iPhone 6 i aparat cyfrowy Sony.
Poniżej link do informacji o konkursie na stronie internetowej Fundacji (na której znajdziecie Państwo m.in.
regulamin konkursu).
http://www.fundacjaherberta.com/aktualnosci/
item/455
Projekt został dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Sponsorem nagród jest
firma RTV EURO AGD. Partnerami konkursu są Biblioteka Narodowa, Instytut Książki oraz Fundacja Centrum
Edukacji Obywatelskiej.
Magdalena Chrzczonowicz
Fundacja im. Zbigniewa Herberta
m.chrzczonowicz@fundacjaherberta.com
lub
pan.cogito@fundacjaherberta.com
do opracowania projektu budżetu i nie stanowią podstawy
do ich obowiązkowego ujęcia.
Propozycje i sugestie zostaną przeanalizowane pod kątem celowości i możliwości ich wykonania.
Wzór wniosku określono Zarządzeniem Nr
ORN.0050.131.2015 Burmistrza Olecka z dnia 13 sierpnia
2015 roku w sprawie opracowania materiałów planistycznych do budżetu Gminy Olecko na 2016 rok.
Wniosek można pobrać na stronie internetowej www.
um.olecko.pl, jak również w Urzędzie Miejskim w Olecku
– codziennie w godzinach otwarcia Urzędu.
Termin składania wniosków upływa 15 września 2015 r.
Miejsce i forma złożenia wniosku:
- na adres pocztowy: Urząd Miejski w Olecku, 19-400
Olecko, Pl. Wolności 3
- osobiście w siedzibie Urzędu Miejskiego w Olecku,
Pl. Wolności 3 (sekretariat, pok. 12).
NewsletterUM

Uwaga! Zwierzęta na drodze

- Korepetycje: matematyka, język polski i inne
przedmioty – wszystkie poziomy
- Przygotowanie do sprawdzianów i egzaminów zewnętrznych: sprawdzian klasy szóstej, egzaminy gimnazjalne, matura
- Przygotowanie do egzaminów poprawkowych
- Zajęcia korekcyjno – kompensacyjne dla uczniów z
dysleksją, dysortografią, dysgrafią
- Zajęcia rewalidacyjne, logopedyczne i terapeutyczne
- Pomoc w odrabianiu lekcji („odrabianki”)
- „Szkoła po lekcjach” – zajęcia przedmiotowe w
grupach utrwalające bieżący materiał
- Możliwość dojazdu do uczniów w dogodnych terminach
Gwarantujemy fachową opiekę wykwalifikowanej
kadry. Zajęcia w przyjaznej atmosferze. Dostępne ceny.

W pobliżu obszarów leśnych, w porze wieczorowo nocnej zwierzęta wybiegają z lasów, krzaków i pół wprost
pod nadjeżdżające pojazdy. Kierujący samochodami w wyniku uderzenia w łosia, sarnę lub dzika najczęściej kończą
jazdę w rowach lub na przydrożnych drzewach.
Policja apeluje do kierowców o zachowanie szczególnej
ostrożności na drogach w okolicy lasów i pól uprawnych.
Należy także nie lekceważyć znaku drogowego „Uwaga
dzikie zwierzęta”. Takie znaki ustawione są w miejscach,
gdzie takie zagrożenia często występują.
Kiedy już dostrzeżemy dzikie zwierzę przy drodze, powinniśmy natychmiast zwolnić. Nie próbujmy wyprzedzać
zwierzęcia, kiedy już znajduje się na drodze. Dajmy mu
spokojnie przejść przez jezdnię. Zwierze jest nieobliczalne
i może wbiec nam prosto pod koła pojazdu lub wskoczyć
na maskę. Pamiętajmy, że zwierzęta kopytne najczęściej
żyją w stadzie, więc jak jedno przebiegnie nam przed maską zaraz zanim może pojawić się następne.
rzeczniczka prasowa KPP
młodsza aspirantka Justyna Sznel

Zapisy na zajęcia:
Katarzyna Werstak tel: 691 201 120

mieszkanie 75 m.kw., 3 pokoje, centrum,
Suwałki, tanio, tel. 600-953-143 K13004

Ul. Wojska Polskiego 5, Olecko

K13204
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BEZPIECZEŃSTWO
Stanął w obronie kolegi
i sam został pobity przez
czterech mężczyzn
11 sierpnia do policyjnego aresztu trafiło czterech mężczyzn, którzy w minioną niedzielę w Olecku na stacji paliw
pobili 35-latka. Jak ustalili pracujący nad tą sprawą kryminalni pokrzywdzony stanął w obronie kolegi po czym
sam został pobity. Szymon T., Maciej C. Arkadiusz I. oraz
Cyprian J. bili i kopali 35-latka po całym ciele po czym
uciekli.
Wczoraj mężczyźni usłyszeli zarzuty i przyznali się do
winy.
Za pobicie grozi kara do 3 lat pozbawienia wolności.

Aż trzech kierujących straciło
prawo jazdy za przekroczenie dozwolonej prędkości

rubrykę redaguje rzeczniczka prasowa KPP
młodsza aspirantka Justyna Sznel

Policjant udaremnił dalszą
jazdę pijanemu rowerzyście
11 sierpnia po godzinie 19:00 dzielnicowy oleckiej komendy, który po służbie przejeżdżał przez Krupin zauważył
rowerzystę, który jechał całą szerokością jezdni. O tym fakcie powiadomił oficera dyżurnego.
Do momentu przyjazdu umundurowanych policjantów
cały czas jechał za rowerzystą. Mężczyzna, kiedy zauważył
nadjeżdżający radiowóz gwałtownie skręcił w boczną drogę
i przewrócił się. Badanie alkomatem wykazało w jego organizmie blisko 3 promile alkoholu. Ponadto po sprawdzeniu
policyjnych baz danych okazało się, że 53-latek posiada zakaz prowadzenia rowerów wydany przez Sąd.
Teraz Czesław S. odpowie z przepisów kodeksu karnego
za naruszenie zakazu sądowego oraz z przepisów kodeksu
wykroczeń za prowadzenie roweru w stanie nietrzeźwości.

Trzech kierowców za przekroczenie dozwolonej prędkości w terenie zabudowanym na okres trzech miesięcy,
straciło prawo jazdy. Mężczyźni zostali zatrzymani przez
oleckich policjantów w czasie prowadzonych działań kontrolno – prewencyjnych „Prędkość”. Rekordzista jechał w
terenie zabudowanym 118 km/h.
12 sierpnia na terenie powiatu funkcjonariusze ruchu
drogowego przeprowadzili działania prewencyjno – kontrolne „Prędkość”. Mundurowi skontrolowali 31 pojazdów
i nałożyli 23 mandaty karne. Ponadto policjanci zatrzymali
prawo jazdy trzem kierującym, którzy przekroczyli dozwoloną prędkość.
Jako pierwszy swoje prawo jazdy stracił kierujący mercedesem. Jan K. w terenie zabudowanym jechał z prędkością 101 km/h.
Około godz. 18:00 policjanci zatrzymali do kontroli
drogowej kierującego volkswagenem. 42-latek przekroczył dozwoloną prędkość o 63 km/h.
Jako ostatni swoje uprawnienia do kierowania pojazdami stracił mieszkaniec Suwałk. Kazimierz L. jechał osobowym volkswagenem z prędkością 118 km/h.
Wszyscy trzej kierujący oprócz utraty prawa jazdy na 3
miesiące zostali ukarani mandatami karnymi oraz wzbogacili się o 10 punktów karnych.

Bezpieczeństwo
to wspólna sprawa

Komenda Powiatowa Policji w Olecku na początku
roku podpisała porozumienia z wszystkimi gminami
powiatu oleckiego o finansowaniu przez samorządy dodatkowych służb policjantów na ich terenach. Łącznie
gminy (Olecko, Kowale Oleckie, Wieliczki, Świętajno)
na ten cel przekazy 18 000 złotych.
Takie służby odbywają się między innymi na terenie
gminy Świętajno, która dzięki przychylności Rady Gminy i Wójta Andrzeja Kisiel przekazał na ten cel blisko
5000 złotych.
Służby te mają na celu poprawę bezpieczeństwa i
porządku w gminie, a także ujawnianie i represjonowanie sprawców wykroczeń szczególnie dokuczliwych dla
społeczeństwa. Zwiększone ilości patroli kierowane są
w miejsca szczególnie zagrożone. Tegoroczna akcja trwa
od 1 kwietnia i potrwa do końca listopada.
Oleccy policjanci wykonali już 8 dwuosobowych
służb na tym terenie. Tylko podczas ostatniej, wykonanej

13 sierpnia policjanci wylegitymowali 14 osób, skontrolowali 5 pojazdów oraz nałożyli 12 mandatów karnych, z
tego 8 za spożywanie alkoholu w miejscu publicznym, a 3
za wykroczenia drogowe.
W natomiast trakcie poprzedniej służby funkcjonariusze większą uwagę zwrócili na bezpieczeństwo w ruchu
drogowym. Na 10 skontrolowanych pojazdów 6 kierujący
zostało ukaranych mandatami karnymi, a 2 zostało pouczonych. Ponadto policjanci nałożyli 5 mandatów karnych za zaśmiecanie.
Podobne służby prowadzone są także na terenie każdej
z wymienionych gmin.
Dzięki środkom przekazanym przez wójtów i burmistrza w roku ubiegłym funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji w Olecku wykonali 134 służby ponadnormatywne.
W ich trakcie przeprowadzili 46 interwencji, wylegitymowali 508 osób, nałożyli 125 mandatów karnych,
zastosowali 190 pouczeń oraz ujawnili 5 sprawców przestępstw.
rzeczniczka prasowa KPP
młodsza aspirantka Justyna Sznel
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Tym (kolejny raz)
o zdrowym
rozsądku
Pan Stanisław Tym, warszawiak
z Suwalszczyzny, aktor, rysownik,
felietonista i to jaki. Człowiek, który zachowuje zdrowy rozsądek, choć żyje z głupoty, która
pleni się w naszym Kochanym Kraju. Jego poczucie humoru
świadczy, że ma powagę do ironii. Felietony Tyma to majstersztyki. O Jego klasie niech świadczy fakt, kiedy p. Andrzej Wajda wybierał się do Los Angeles pod odbiór Oscara,
to właśnie Stanisław Tym doradził, żeby powiedział w pierwszych słowach: Będę mówił po polsku, ponieważ myślę po
polsku.
W „Gazecie Wyborczej” z 5 sierpnia 2015 roku, nr 181
ukazał się felieton pt. NIEDORZECZE TYM O TYM, ŻE
IDZIE NOWE.
Oto próbka o tym, co się działo w stolicy Polski dnia 1
sierpnia, o godz. 1700: „Rozpacz mnie ogarnęła, gdy w rocznicę Powstania w wielu dzielnicach Warszawy nie odezwały
się syreny alarmowe. Okazało się, że połowa z nich nie zadziałała, bo była zepsuta. Zadziałał natomiast naczelny „Gazety Polskiej”, pisząc, że powstańcy warszawscy walczyli o
to, by Andrzej Duda został prezydentem. (…)”.

Kultura Wsi
KULTURA WSI KWARTALNIK POPULARNONAUKOWY CENTRALNEJ BIBLIOTEKI ROLNICZEJ, LIPIEC 2015, nr 6 (3) publikuje materiały o ludziach, wydarzeniach i przemianach z małych miejscowości.
W lipcowym numerze m.in. sylwetka prof. Mariana Pokropka, który w Otrębusach prowadzi prywatne Muzeum
Sztuki Ludowej. Od lat zajmuje się kulturą Mazowsza, Podlasia, Kurpiów i Suwalszczyzny. Muzeum w Suwałkach wydało jego książkę pt. „Suwalszczyzna. Świat pogranicza”,
zaś suwalski ośrodek kultury w Suwałkach „Ludowe tradycje
Suwalszczyzny”.
Poza tym zamieszczono wywiad z Józefem Murawskim,
założycielem i kierownikiem zespołu „Pogranicze”, który
powstał w 1981 roku w Szypliszkach. Skąd taka nazwa?
Pan Józef odpowiada: „Ponieważ mieszkamy na pograniczu
dwu kultur: polskiej i litewskiej”. Mocną stroną zespołu jest
śpiew: „Kiedy ludzie śpiewali? Najczęściej przy wykonywaniu jakichś prac lub spotkań rodzinnych czy sąsiedzkich. Czy
mieli biec do trzeciej wioski po harmonistę, gdy chcieli pośpiewać? Muzykanci byli potrzeźbi do grania na zabawach :
grali polki, oberki, a jak się już zmęczyli i musieli odpocząć,
to ludzie zbierali się w kółeczko i śpiewali. Bez akompaniamentu właśnie. I dlatego my śpiewamy a capella.” Aha! Zespół też tańczy: „Tańczymy polkę, oberka, a także tańce z
układami, a więc takie jak kozak podespaniec, krojcpolka,
kukietka lansjer, i polka galopka… wszystkie tańce popularne w naszym regionie.”
W dziale zaproszeń odnotowano m.in. Jarmark Folkloru
i Jadła Kresowego bliny, cepeliny, pierogi …, Suwałki , 1-31
lipca br., XXI Wystawa Grzybów Puszczy Białowieskiej, Białowieża, 19-21 września br.

Między pogodą a niepogodą
Edward Stachura pozostawił wzruszający dziennik Pogodzić się ze światem. Z tego pogodzenia wyszła samobójcza
śmierć. Przed laty byłem w Warszawie na ul. Rębkowskiej,
gdzie się to stało, jego matka, pani Jadwiga, powiedziała z
żalem, że jak przyszedł Zygmunt Trziszka, to w drzwiach
od razu chciał, żeby pokazała, gdzie się powiesił Autor „Całej jaskrawości”. Straszne. Nie wiem, co pogięło Zygmunta,
że zapomniał o przysłowiu, że „W domu powieszonego nie
mówi się o sznurku”. Wiem, że czasami Zygmunt T. się nie
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kontrolował. Wyprzedzę nieco czas i napiszę, że za kilka
lat Trziszka wyskoczy z jednego ursynowskiego bloku. Ze
smutkiem o tym piszę.
W latach 90. XX w. Jerzy Stachura-Junior, gdy jechaliśmy do Gdyni, zawiózł mnie po drodze do Łazieńca, o
którym tak czule pisze Stachura, i znowu pani Jadwiga, na
osobności, opowiadała mi, że ma żal o to, że nie rozumieli
tego, który m.in. napisał Pogodzić się ze światem. Że traktowali go, jak kogoś, kto nie ma poukładanych wszystkich
klepek w głowie.
Marcel Proust napisał dla Francuzów W poszukiwaniu
straconego czasu. Proza od kwiatów do owoców. Od młodości do starość. Z szyfrem i perwersją między wierszami.
Najpierw nie słychać, jak ci wszyscy chodzą delikatnie na
paluszkach, by w ostatnim tomie (VII), usłyszeć, jak Inni,
których twarze pozostały nietknięte, zdawali się zaznawać
tylko pewnych trudności w chodzeniu; myślałbyś najpierw,
że bolą ich nogi, lecz pojmowałeś następnie, że starość
przyczepiła im ołowiane podeszwy. Innych znów upiększała. (...) (Czas odnaleziony, Przełożył Julian Rogoziński,
Biblioteka Klasyki Polskiej i Obcej, Państwowy Instytut
Wydawniczy, 1974). Idąc, stukają laskami, podeszwami …
Proust nauczał, że zamiast pisać o tym, że trzeba się
pogodzić z życiem, wystarczy, że dogadamy się z czasem i
przemijaniem. Czyli z czymś, co ucieka. I nie sposób tego
okiełznać. No bo i jak zatrzymać czas i kalendarz, co wisi
na ścianie. I chudnie.

Kibic z Olecka
Janusz Panasiewicz, co rusz daje o sobie znać. Od lat
jest głośny jak bęben, choć tylko śpiewa. To, co śpiewa, nie
za bardzo rozumiem, ale to nie ważne. W lipcu br. bardzo
komplementował piłkarski klub Legia, co ma stadion przy
ul. Łazienkowskiej. Szczególnie jego hymn-żyletę pt. Sen
o Warszawie. Proszę się skupić, bo będę cytował Panasewicza: „To jest świetny strzał w dychę! Cudowny utwór z
tekstem Marka Gaszyńskiego. Nie wiem, czy jest na świecie
jakiś klub, który ma piękniejszy hymn. Nigdy nie mogłem
za to do końca zrozumieć Korony Kielce, bo tam śpiewają
piosenkę Marka Grechuty „Dni, których nie znamy”. No
i rzeczywiście nie znają tych dni, bo nigdy nie wiadomo,
czy będą grali w ekstraklasie …”(Legia, druga Lady Panasiewicza, ROZMOWA Z JANUSZEM PANASEWICZEM, wokalistą Lady Pank, fanem Legii, rozmawiał
Paweł Jędrusik, Gazeta Wyborcza Stołeczna z 18-19 lipca
2015 roku)
Odnotowuje to z dziką satysfakcją, bo nigdy nie byłem
na meczu Legii Warszawa. Za to dużo czytam o tym, jaki
to wielki klub. Tylko dlaczego od tylu lat niczego znaczącego nie wygrał w rozgrywkach europejskich? Podobnie
jak cała reprezentacja Polski. Chodzi mi o piłkarzy, a nie
kibiców. 100 lat liczy sobie CWKS Legia Warszawa. Jubileusz uczczono tym, że przygotowano dla kibiców koszulki meczowe. Zamiast komentarza podaję cenę: dla dorosłych 249 zł, zaś dla dzieci – 199 zł. Trzeba mieć sporą
kaskę żeby być kibicem klubu z ul. Łazienkowskiej. I nosić
koszulkę białą/zieloną z czarną ukośną szarfą i wytłuszczonym wersalikiem FORTUNA.

Jedwabna chusteczka
Pora na pisarza, który uprawiał gregueria, pisał jedno
albo trzy zdania, ale czynił to z takim wdziękiem, poezją i
humorem, jak mało kto. Oto dwa wyimki:
1) Jedwabna chusteczka jest pożegnaniem pieszczoty.
2) Są kobiety, który główny urok zawiera się w sposobie układania niby kwiat chusteczki, wystającej z górnej
kieszeni mężczyźnie. (Ramón Gómez de la Serna, Myśli
rozbrykane. Wybrał, przełożył, opatrzył wstępem Janusz
Strasburg, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa
1979)
Jedwabna chusteczka to jest wspomnienie sprzed lat.
Dawniej na dworcach panie, żegnając kogoś bliskiego, wyciągały chusteczkę, gdy pociąg ruszał i nabierał rozpędu.
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Żegnana osoba wyglądał przez okno i tą chusteczką kreśliła
pożegnania, mężczyźni gołą ręką. Wzruszający widoczek z
peronu. Gdy pociąg ginął z oczu, kobiety chusteczką wycierały koraliki łez, które wyskoczyły z łódeczek powiek. A mężczyźni ukradkiem wycierali policzek rąbkiem rękawa.
Hiszpański pisarz uczulał, że Kiedy wychylamy się przez
okno w chwili, gdy rusza pociąg, kradniemy pożegnania, które
nie były dla nas przeznaczone.

Koła losu. Małe i duże
Lorda Byrona pisał, że „przyjaźń to miłość bez skrzydeł”.
A jak opisać takie oto zdarzenie z drogi do warszawskiego
metra? Mężczyzna popycha wózek inwalidzki z młodą kobietą. Kobieta trzyma ręce na wózku z dzieckiem. Trzy osoby tworzą ciąg łańcucha serdeczności i miłości. Ogniowo z
trzech oczek, w których są dwa słabe miejsce. Ale wszyscy
są potrzebni. Peregrynują. Kobieta dodaje otuchy mężczyźnie,
mężczyzna dzięki niej i dziecku, ma siłę, bo musi popychać aż
dwa wózki. Duży i mały.
Ci, którzy ich mijają, patrzą z niedowierzaniem i podziwem. Są osłupiali jak ludzie, którzy nie wiedzą, czy to jawa,
czy sen. Być może niektórzy szczypią się, żeby sprawdzić.
Nieudolnie o tym piszę prozą, bo takiemu zdarzeniu może
tylko sprostać poezja, która gładzi szorstkość tego świata.

Czesław Mirosław Szczepaniak

Żołnierz po służbie udaremnił
dalsza jazdę nietrzeźwemu
kierującemu

Policjanci pracowali na miejscu wypadku drogowego do
którego doszło na skrzyżowaniu obwodnicy Olecka z drogą
wojewódzką nr 655. Trzy osoby zostały przetransportowane do szpitala.
Do wypadku doszło 18 sierpnia około godz. 13:00 na
skrzyżowaniu obwodnicy Olecka z drogą do Giżycka.
Funkcjonariusze pracujący na miejscu zdarzenia wstępnie
ustalili, że kierujący volkswagenem nie zastosował się do
znaku „STOP”, nie ustąpił pierwszeństwa przejazdy dla
kierującej samochodem osobowym marki Toyota w wyniku
tego doszło do zderzenia pojazdów.
Kierująca toyotą oraz jej 17-letnia pasażerka trafiły do
szpitala w Suwałkach zaś kierujący volkswagenem został
przetransportowany do szpitala w Ełku.
Badanie alkomatem wykazało, że kierujący byli trzeźwi.
Teraz policyjne dochodzenie wyjaśni szczegółowe okoliczności zdarzenia.
rzeczniczka prasowa KPP
młodsza aspirantka Justyna Sznel

Podpis elektroniczny, certyfikat kwalifikowany, PUE ZUS
AUTORYZOWANY PARTNER UNIZETO TECHNOLOGIES S.A.
PUNKT POTWIERDZANIA TOŻSAMOŚCI
Skrzynka podawcza, e-faktura, certyfikaty niekwalifikowane, ssl, zabezpieczenia serwerów, system unilock. Oprogramowanie, 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, integracja firmy z profilem osobistym. Zapraszamy instytucje
i osoby fizyczne.

B16903

K17401

Postawą godną naśladowania wykazał się żołnierz, które w czasie wolnym zatrzymał nietrzeźwego kierowcę, który
kierował citroenem mając blisko 3 promile alkoholu w organizmie.
16 sierpnia po 12:00 oficer dyżurny otrzymał telefoniczne zgłoszenie o nietrzeźwym kierującym. Z relacji mężczyzny
wynikało, że przed miejscowością Ślepie kierujący osobowym
citroenem, wyjeżdżając z drogi podporządkowanej, wymusił
na nim pierwszeństwo przejazdu. Następnie jechał całą szerokością jezdni, zaczepiając pobocze. W związku z tym żołnierz,
będący w czasie wolnym, zajechał kierującemu citroenem
drogę i zmusił go do zatrzymania. Wtedy wysiadł z pojazdu i
zabrał mężczyźnie kluczyki. Po przyjeździe na miejsce patrolu ruchu drogowego okazało się, że kierującym citroenem był
Mirosław B., mieszkaniec gminy Olecko. Badanie alkomatem
wykazało w organizmie 54-latka blisko 3 promile alkoholu.
Mirosław B. został zatrzymany w policyjnym areszcie do
wyjaśnienia.
rzeczniczka prasowa KPP
młodsza aspirantka Justyna Sznel

Znowu wypadek
na skrzyżowaniu obwodnicy
z droga do Giżycka
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I
Oleckie
Święto
Mleka i Miodu
fotoreportaż
Józefa Kunickiego
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Warto zobaczyć

Hiszpańska pętla (część 3)
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Grażyna Serafin

Biblioteka na Placu Hiszpańskim; zaysł był taki,
że każdy może poczytać tu książkę
Plaza de Torres; dobrze, że nie wypuścili byków
Sevilla zwana patelnią Hiszpanii. Stąd wyruszył na podbój Ameryki Kolumb i tu jest jego grób w największej katedrze w Europie.
Plaza de Toros de la Maestranza – najwspanialsza w Hiszpanii arena do walki z bykami. Korida to tradycja, sztuka,
duma Hiszpanii, a z tym się nie dyskutuje. Byłam, siedziałam, oglądałam tylko pustą arenę, ale i tak robi wrażenie.

Kordoba – miasto stu meczetów, sześciuset łaźni i serce flamenco! Mezquita – Wielki Meczet w Kordobie - pierwotnie był kościołem, potem wewnątrz niego wbudowano
meczet.
Jeszcze takiej budowli nie widziałam – las potężnych,
marmurowych kolumn.
Wszelkie przebudowy trwały wieki, ale robi oszałamiające wrażenie – 856 kolumn!, a wcześniej było ich ponad
tysiąc.
Nie ogarniam wielkości i piękna tej budowli i jak zwykle jestem pełna podziwu dla architektów, czyli potęgi
ludzkiego umysłu.

najbardziej romantyczny plac, Plac Hiszpański
Każdy dzień to nowy zachwyt.
Sewilla – miasto, które słynie z pomarańczy i kobiet, tak
pisał Bayron. Na przełomie marca i kwietnia kwitną tu na
biało drzewka pomarańczowe i jest to widok nieziemski. Sevilla to miasto Carmen i pomarańczy właśnie.
Tym razem dzień rozpoczynamy od najbardziej romantycznego miejsca w Sewilli – Placu Hiszpańskiego.
Wystarczy przekroczyć bramę Placu i nie trzeba pytać
o wyjaśnienia: Plac Hiszpański zapiera dech w piersiach.
Ogromny półkolisty obiekt z rzeczką, która przecinają cztery
mostki.
Można wypożyczyć (za odpłatnością, oczywiście) łódkę
i popływać wokół placu. To właśnie tutaj, na Placu Hiszpańskim rozgrywa się akcja słynnej opery Carmen Bizeta.

meczet Mazquita z setkami kolumn
(a raczej katedra na bazie meczetu)
c.d. nastąpi
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Blisko 1000 zawodniczek i zawodników z całej Polski
rywalizowało od 6 do 8 sierpnia w Mistrzostwach Polski w
szachach szybkich w Hali Widowiskowo-Sportowej Spodek
Katowicach.
MLKS Czarni Olecko reprezentował Michał Bartnik,
który wystąpił w kategorii chłopców do lat 8. Tempo gry wynosiło 15 minut plus 10 sekund za każde wykonane posunięcie

na zawodnika. Zawody rozegrano na dystansie 11 rund systemem szwajcarskim. Michał zdobył 6 punktów i zajął 51.
miejsce. W tej grupie wiekowej startowało 110 zawodników.
Krzysztof Konewko
Kierownik sekcji szachowej
MLKS Czarni Olecko

VIII Turniej o Puchar ST
„Smecz” Olecko
VIII Turniej o Puchar ST „Smecz” odbył się 16 sierpnia na
kortyach MOSiR. Sędzią głównym był Andrzej Bomber
Kategoria do lat 16
1. Jan Ochędalski (Tenis Drajw Grodzisk Mazowiecki)
2. Daniel Eastick (Tenis Drajw Grodzisk Mazowiecki)
3. Maciej Szadkowski (Drajw Grodzisk Mazowiecki)
Kategoria OPEN
1. Tomasz Tertel (Ełk)
2. Kuba Chyży (Drajw Grodzisk Mazowiecki)
3. Kamil Bąk (Grajewo)

OLECKIE CENTRUM
SZKOLENIA KIEROWCÓW
Jerzy Miliszewski
Olecko, Aleje Lipowe 3

b17102

Rozpoczęcie
kursu

27
sierpnia
godz.

1600

tel. 87-520-23-36

L93501

Ośrodek
czynny
codziennie
w godz. 800-1600

to@borawski.pl

AUTO-MOTO

ARTYKUŁY ELEKTRYCZNE, SPRZEDAŻ, WYKONAWSTWO

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

AUTO-MAX, ul. Paderewskiego 3a, naprawa: zawieszenia, amortyzatory, elektronika, komputerowa
geometria zawieszenia, klimatyzacja, chiptuning, tel.
509-746-264 V17204

K14908

V11931

MOTO-NAPRAWA-SPRZEDAM

TURYSTYKA-NOCLEGI-ROZRYWKA

* „ASTRA” restauracja, pizza, zestawy obiadowe na telefon:
87-520-25-68, profesjonalny katering, imprezy okolicznościowe,
dancingi, ul. Partyzantów 7, www.astra.olecko.pl
V18502

* chleb swojski, ciasta, wypiek, tel. 605-107-755 L93402
* kino, plac Wolności 22, tel. 87-520-20-59 B16603
* „KOALA” - bar. Kuchnia tradycyjna, dowóz dań od poniedziałku do piątku od 9.30 do 16.30, od 26 zł. dowóz gratis
(inne terminy na telefon) tel. (87) 520 15 78
V16006

V17804

* konie kabardyńskie, przejażdżki, pod siodło,
Grądzkie 47, tel. 666-316-780, 87-421-22-48 B15905
* kuchnia domowa, obiady abonamentowe, bar przy
stacji paliw, Ełcka 4, tel. 516-442-550 K12406
* Mazurski Dwór: catering, restauracja, noclegi, tel.
87-523-00-67, 512-492-990, e-mail: mazurskidwor@
poczta.onet.pl www.mazurskidwor.pl V15717

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

* obiady z dowozem, tel. 516-442-550 K12506
* pracownia pisania ikon, pracownia plastyczna,
Katarzyna Waraksa, tel. 663-805-960 B17701
* SPŁYWY KAJAKOWE - WYCIECZKI,
tel. + 48 604 061 239, goldapa@goldapa. pl V12009
* wczasy; tel. 87-421-22-48, 666-316-780, www.wiatrakart.fr.pl, e-mail: kawarak@o2.pl B15307
* wesela, imprezy okolicznościowe, bankiety, szkolenia,
chrzciny, komunie, stypy (Mazurski Dwór), tel. 87-52300-67, 512-492-990
V15727
* wizy Rosja, tanio, BT Sambia, tel 87-520-16-44, V17614

USŁUGI

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

V13909

* bezprzewodowy internet iPlus, tel. 87-520-13-31 B16005
* Budowlana firma, Tadeusz WITKOWSKI, kompleksowe
prace budowlane, tel. 603-754-167, 87-523-41-44 V17005
* Centrum Ogrodnicze, ul. Rzeźnicka 6; tel. 87-520-22-07

V02328

K11111

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

V17404

B16404

* gazowe, hydraulik, tel. 502-383-533 V09117

B14509

PIZZA NA TELEFON

V15507

* chleb swojski, ciasta, wypiek, tel. 605-107-755 B15805

* Auta używane, tel. 501-611-961 V15936
* CZĘŚCI SAMOCHODOWE,, tel. 509-746-264 V17214
* CZĘŚCI SAMOCHODOWE, ul. Sokola 1D, tel. 87520-12-88 V15617
* części używane, wszystkie marki, Ełcka 2 (przy
skupie złomu), tel. 501-611-961 V15926
* Hunday Santa Fe CRDI, 2006, 2,2D tel. 509-338-320,
508-097-660 V19011
* Jawa 350, 1989, stan bardzo dobry, stylizowany na
chopper, 2500 złotych, tel. 884-014-664 B15706
* Mitsubishi Outlander, 2005, 2,4B+G tel. 604-193-413

PIZZERIA „PRIVE” zaprasza od 1000 do 2200

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

GEODETA, tel. 500-299-313

K12605

GEODEZYJNE, tel. 501-269-997

V12510b

19-300 Ełk, ul. Sasankowa 17
tel.: 087 620 03 09, 620 13 08
fax: 087 621 56 07
e-mail: poligrafia@gryfix.pl
KOMPLEKSOWE USŁUGI DRUKARSKIE

Drukarnia Offsetowa

profesjonalne przygotowanie do druku:
projekty graﬁczne, skład i łamanie tekstu...
druk oﬀsetowy 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...

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

V15407

* hurtownia wędlin, od 4.00 do 14.00, ul. Gołdapska
631, tel. 87-520-22-13 B14409
* instalacje elektryczne, Henryk Rowiński, tel. 510-145891 V14019
* korepetycje - język angielski; szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły średnie, tel. 608-215-475 L93105
* kowalskie, spawalnicze, ślusarskie, Gołdapska 31,
tel. 87-523-00-80 B16104
* księgowe usługi, Ternet spółka z o,o, tel. 87-520-31-70
B17601

* MEBLE - salon, Jan Bagiński, ul. Rzeźnicka, tel.
(87) 520 29-23.
V13410

V17105

SERWIS OGUMIENIA 11 Listopada 31
OPONY, FELGI, prostowanie felg (szosa na Giżycko).
OLEJE SHELL (wymiana gratis)
Tel. (87) 520-14-98

B17501

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

V15607

V14009

AUTO LAND

* MYJNIA GĄBKOWA AUTOMATYCZNA
			
aleje Lipowe 1A
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* OLEJ OPAŁOWY, NAJTANIEJ, tel. 87-520-41-91 V19121
* pizza na telefon – od 10.00 do 22.00, tel.87-520-31-32
lub sms 505-314-536 V17834
* Pralnia chemiczna, pranie wodne, usługi w ciągu 24 godzin,
ul. Grunwaldzka 12, te. 723-565-284
V18402

PRZYCHODNIA WETERYNARYJNA

ul. 11 Listopada 24C • usługi weterynaryjne
tel. (87) 520-30-73 • leczenie zwierząt domowych
tel. (87) 520-27-89
kom. 660-422-476 • badanie mięsa
V18701
czipowanie, paszporty europejskie
psy, koty, fretki

* ROWERY – naprawy i wypożyczalnia, Centrum
Handlowe Impuls, tel. 87-520-36-92 V18113
* skup metali i surowców wtórnych, odbiór własnym
transportem, najwyższe ceny, Ełcka 2, tel. 501-611-961
V15916

* sprzątanie, opieka nad osobami starszymi lub dziećmi, tel.
506-462-495 B16803
K12704

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

V19001

* tłumacz języka francuskiego, tel. 888-605-885 B146703

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

Wyrób nagrobków, blatów kuchennych, parapetów
i okładzin schodowych
V14110

INNE
* oddam koty różne kolory w dobre ręce, nie odpowiadam na sms-y, tel. 500-210-251 B17801
* oddam koty różne kolory w dobre ręce, tel. 600-953143 K12904

PRACA

* ślusarza, spawacza zatrudnię, tel. 602-709-756 B17002
* zatrudnię barmana, tel. 87-520-31-32 V17824
* zatrudnię stomatologa, tel. 605-893-381 K12804

SPRZEDAM

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

V18901

* książki, I i II klasa gimnazjum, (Gimnazjum nr 2), tel.
603-113-040 V15627
* luksfery Fala niebieskie 36 sztuk, TANIO, tel. 508610-285 B17901
* łóżeczko dziecięce z materacem, 65x125 cm, 150 złotych, tel. 691-201-120 B16504
* maszyny, urządzenia rolnicze, tel. 516-670-859 B003b10
* meble BRW z kolekcji „Indiana”, kolor – sosna antyczna: komoda – 350 zł, regał – 350 zł, szafa – 550zł.
Stan - super!!! 600-936-589
* mieszkanie 60 m.kw., tel. 602-345-477 V17821
* 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 V19111
MOEY
O
K
PRA w
CJ

Pompy ciepła
CWU + CO + kolektory słoneczne
przydomowe oczyszczalnie ścieków
V17314
możliwość montażu
DWORZEC PKP
tel. 883-110-101

* siedlisko, ul. Wiejska, ok. 40 arów, zabudowane budynkiem gospodarskim, dojazd od strony ulicy Wiejskiej, siła
na miejscu, tel. 602-293-333 V17811
* 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 organizacji transportu. 600936589.
* mieszkanie 75 m.kw., 3 pokoje, centrum Suwałk, , tel.
600-953-143 K13104

WYNAJEM
V17704

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

SPRZEDAM
* działkę pod garaż (ew. piętrowy) z projektem, Gołdapska, tel. 602-793-432 K13502
* działkę pod garaż pojedynczy z projektem, Gołdapska, tel. 602-793-432 K13602
* działki budowlane, uzbrojone, tel. 601-210-819 B002b10
* gopodarstwo rolne, zabudowane, 4,88 ha, okolice
Olecka, tel. 693-841-421 B17202

* brama przesuwna 3m, przęsło 3 m, bramka 98 cm. Stal,
teownik. W komplecie rolki, zawiasy, rolka najazdowa, rolka
trzymająca ze słupkiem, listwa zębata (moduł zęba 4mm - napędy Nice, Hormann, Somfy i całej reszty...) - 1200 zł. 600936589
* drukarka kolorowa OKI C3300n, A4, idealna do
wizytówek, mało używana, 290 złotych, tel. 604-193413 B17302
* działka usługowa, granica obwodnicy, tel. 601-210819 B001b12
* działkę budowlaną, 1650 m.kw., Olecko, tel. 602-709756 B16304

* lokal użytkowy 100 m.kw., centrum, tel. 723-565-284
V18412

* lokal użytkowy 140 m.kw., centrum, tel. 501-620-577
V17844

* pokoje, tel. 500-708-095 K07013

Nie Jesteś anonimowy w sieci….

Internet przez wielu ludzi kojarzony jest jako coś anonimowego. Nieświadomi użytkownicy wychodzą z założenia, że siedzą przed ekranem
laptopa, telefonu i są niewidoczni, anonimowi. Jednak nie.
Przeglądając strony internetowe, korzystając z portali społecznościowych, umieszczając jakiekolwiek informacje w sieci pozostawiamy po sobie 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 słowach 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 przestępstwem ściganym z oskarżenia prywatno-skargowego. Każdy kto czuje
się pokrzywdzony takim przestępstwem może złożyć skargę do sądu rejonowego.
Należy pamiętać, że ponosimy odpowiedzialność za to co robimy w
sieci. Nie jesteśmy nigdy anonimowi i jeżeli złamiemy w Internecie prawo,
KPP Olecko
to nie możemy czuć się bezkarni.			
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ZESPÓŁ SZKÓŁ SPOŁECZNEGO TOWARZYSTWA OŚWIATOWEGO W OLECKU
- szkoła podstawowa
- gimnazjum
- liceum ogólnokształcące

Gimnazjalisto, licealisto
Jeśli chcesz chodzić do przyjaznej szkoły, w której nie doświadczysz stresu i będziesz traktowany
indywidualnie, to ta szkoła jest dla Ciebie.
Rodzice licealistów i gimnazjalistów
Jeśli chcecie zainwestować w przyszłość swoich dzieci i rzetelnie przygotować je do dalszych
etapów edukacyjnych to jest szkoła dla Waszych dzieci.

Jaka jest nasza szkoła ?

* Panuje w niej przyjazna atmosfera, rodzice i uczniowie czują się w niej dobrze - prawda
* Jest szkołą tylko dla bogaczy - fałsz
* Osiąga bardzo dobre wyniki z egzaminów gimnazjalnych - prawda
* Nauczyciele stawiają uczniom dobre oceny, bo płacą czesne - fałsz
* Indywidualnie traktuje potrzeby edukacyjne uczniów - prawda
* Nasi uczniowie różnią się intelektualnie od uczniów szkół publicznych - fałsz
* Kadra nauczycielska i rodzice ściśle współpracują dla dobra młodzieży - prawda
* Szkoła bankrutuje lub ma problemy finansowe - fałsz
* Nasi uczniowie uczestniczą w konkursach i osiągają w nich sukcesy - prawda
Chcemy zaprotestować przeciwko fałszywym pogłoskom o naszej szkole. Najwięcej o
tym, jaka jest nasza szkoła mają do powiedzenia ludzie, którzy jej nie znają. Nasza szkoła nie
jest uwzględniana na rynku edukacyjnym gminy. Istniejemy od ponad 20 lat i nadal będziemy
kształcić ? najlepiej, jak potrafimy.
Zostań naszym uczniem i razem z rodzicami oceń, jaką jesteśmy szkołą.
Społeczność Zespołu Szkół STO w Olecku
ul. Młynowa 8, tel. 87 5202418, www.spoleczna.olecko.edu.pl

Ogłoszenie Starosty Oleckiego

z dnia 17 sierpnia 2015 r. w sprawie zgłaszania kandyda-

tów na członków powiatowej społecznej rady do spraw
osób niepełnosprawnych
Na podstawie § 9 ust. 1 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca
2003r. w sprawie organizacji oraz trybu działania wojewódzkich i powiatowych społecznych rad do spraw
osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 62 poz. 560) informuję o możliwości zgłaszania kandydatów na członków powiatowej społecznej rady do spraw osób niepełnosprawnych.
Kandydaci powinni być przedstawicielami organi-

zacji pozarządowych, fundacji lub jednostek samorządu terytorialnego.
Zgłoszenia kandydatów na członków rady należy złożyć w terminie 14 dni od dnia opublikowania
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego, w kancelarii Starostwa Powiatowego w Olecku, ul. Kolejowa 32, w
zamkniętych kopertach z dopiskiem „ Kandydat na
członka powiatowej społecznej rady do spraw osób
niepełnosprawnych ”.
Powołani członkowie powiatowej rady zostaną
poinformowani pisemnie.

Starosta Olecki
Marian Świerszcz

MEDYCYNA ALTERNATYwNA
Ogórkowe kosmetyki

Ogórki są niezwykle cennym środkiem kosmetycznym. Woda ogórkowa wchodzi w skład mydła ogórkowego i słynie jako wspaniały środek na piegi. Plasterki
świeżego ogórka przyłożone na twarz wybielają skórę,
wygładzają zmarszczki, łagodzą różne podrażnienia.
Jako kosmetyk najlepiej stosować cienkie plasterki z
ogórków pochodzących z upraw ekologicznych, z własnego ogródka. Przypisuje się też ogórkom właściwości
leczenia łagodnych oparzeń słonecznych. Tak więc po
nadmiernym opalaniu okład z owoców bywa bardzo dobroczynny.

Glinki – naturalny kosmetyk

Kiedyś stosowano je tylko w gabinetach, dziś są tak
przygotowane, by z łatwością można było korzystać z
nich w domu. Zawierają wiele potrzebnych skórze mikroelementów, łagodzą podrażnienia, przyśpieszają zabliźnianie się drobnych ran, działają bakteriobójczo.
Glinkę w proszku rozrabiamy wodą mineralną, naparem z ziół albo oliwą na papkę o konsystencji gęstej

śmietany. Kładziemy na twarz, dekolt i plecy.
Zielona: działa na skórę przeciwzapalnie, łagodząco,
ściągające. Leczy trądzik, zmniejsza łojotok. Regeneruje
skórę, zapobiega zmarszczkom.
Czerwona: zapobiega pękaniu naczynek i łagodzi trądzik. Nadaje się dla skóry mieszanej i tłustej, a jednocześnie wrażliwej.
Biała: ma działanie kojące i zabliźniające, odświeża i
odżywia skórę dojrzałą, jest idealna dla zmęczonych cer
palaczek.
Żółta: łagodnie oczyszcza cery tłuste i mieszane.
Szczególnie korzystnie wpływa na skórę tłustą, a jednocześnie wrażliwą.

Lek domowy na
codzienną przypadłość

Zanim poradzisz się lekarza, spróbuj domowego sposobu znanego od stuleci.
Długo utrzymujący się ropny wyprysk tamponujemy
kilka razy dziennie sokiem świeżo wyciśniętym z chrzanu. Warto również przemywać twarz bogatym w karoten
sokiem z marchwii, połączonym z maślanką lub kefirem.
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Kalendarz imion
19 sierpnia
Bolesławy, Emili, Emilii, Konstancji,
Ludwiki, Ludwiny, Racławy
Bolesława, Jana, Juliana, Juliusza, Ludwika, Mariana, Piotra, Racława
20 sierpnia
Bernardy, Sabiny, Saby, Samueli
Bernarda, Jana, Samuela, Sieciecha,
Sobiesława, Stefana, Wszeciecha
21 sierpnia
Baldwiny, Danieli, Filipiny, Franciszki,
Joanny, Kazimiery, Ruty, Wiktorii
Adolfa, Alfa, Apolinarego, Baldwina,
Daniela, Emiliana, Fidelisa, Filipa,
Franciszka, Jana, Mięcimierza, Piusa
22 sierpnia
Grzemisławy, Hipolity, Marii, Reginy,
Zygfrydy
Cezarego, Dalegora, Fabrycego, Hipolita, Jana, Mariusza, Radomiła, Sieciesława, Tymoteusza, Zygfryda
23 sierpnia (Europejski Dzień Pamięci Ofiar Stalinizmu i Nazizmu)
Alerii, Lubomiry, Miły, Poli, Róży,
Walerii

Apolinarego, Apoloniusza, Cichomira, Filipa, Ireneusza, Justyniana, Kalinika, Laurentego, Sulidara, Waleriana,
Wiktora, Zacheusza
24 sierpnia
Christy, Emilii, Joanny, Maliny, Malwiny, Michaliny
Alberta, Bartłomieja, Bartosza,
Cieszymierza, Cieszymira, Donata,
Jerzego
25 sierpnia
Beli, Elwiry, Izabeli, Lucyli, Lucylii,
Ludwiki, Luizy, Patrycji
Gaudentego, Gregorego, Grzegorza, Józefa, Kalasantego, Ludwika,
Maksymiliana, Michała, Namysława,
Sieciesława, Zbigniewa
26 sierpnia
Adriany, Adrianny, Joanny, Marii, Natalii, Rozyny, Sandry, Teresy, Zefiryny
Adriana, Dawida, Dobroniegi, Ireneusza, Konstantego, Konstantyna,
Maksyma, Wierzchosława, Wiktora,
Włastymira, Zefiryna

Nasz przepis
Zielony sos do jajek

Duży pęczek posiekanej świeżej bazylii,
garść obranych orzechów włoskich,
3 łyżki drobno startego ostrego sera,
4 łyżki oleju sojowego, 2 łyżki soku z
cytryny, sól, cukier
Bazylię miksujemy razem z posiekanymi orzechami wlewając po kropelce
oleju. Wsypujemy ser.
Doprawiamy sokiem z cytryny, solą
i cukrem.
Sos nadaje się nie tylko do jajek ale
także do wędlin.

Zupa szczawiowa

Włoszczyzna, 40 dag kości wieprzowych, 15 dag szczawiu, łyżeczka masła,
łyżka mąki, szklanka mleka, pół szklanki
śmietany, sól, duży pęczek koperku, 4
jajka na twardo
Kości myjemy i zalewamy zimną
wodą, solimy i gotujemy.
Po chwili dodajemy oczyszczone
warzywa i gotujemy do miękkości.
Szczaw płuczemy, usuwamy korzonki i siekamy.
Mniejszą jego część wkładamy do
wazy, resztę dusimy z masłem i dodajemy do garnka z odcedzonym wywarem.
Mąkę dokładnie mieszamy z mlekiem i wlewamy do zupy. Zagotowujemy i dodajemy śmietanę.
Zupę przyprawiamy do smaku i przelewamy do wazy.
Podajemy na gorąco, a w upalne dni
– na zimno, wkładając do każdego talerza pokrojone w kostkę jajko.

Baranina duszona
z porami

60 dag baraniny, łyżka tłuszczu, 2 ząbki
czosnku, sól, pieprz, 2 łyżeczki mąki, 4

pory, pół szklanki przecieru pomidorowego, 2 łyżki śmietany, zielenina
Do przygotowania tego dania najlepiej nadają się żebra lub łopatki.
Mięso po dokładnym umyciu kroimy w kostkę lub słupki. Solimy i
oprószamy mąką.
Mięso obrumieniamy na tłuszczu,
dodając pod koniec posiekany czosnek.
Teraz zalewamy mięso wodą w takiej ilości, aby prawie pokrywała mięso i powoli gotujemy.
Pory oczyszczamy i kroimy
wzdłuż. Dokładnie myjemy i w cienkie półkrążki. Dodajemy do mięsa na
kilkanaście minut przed końcem gotowania. Miękkie mięso podprowadzamy śmietaną z mąką. Gotujemy z
dodatkiem przecieru pomidorowego
lub pomidorów obranych ze skórki i
pokrojonych na małe kawałki.
Potrawę tę podajemy z ryżem lub
ziemniakami z surówką z buraczków.

Roladki z bakłażana

Mały bakłażan, 30 dag pulpy pomidorowej, cebula, 22 dag mozzarelli,
12 filecikow anchois w oliwie, 12
kaparów z soli, 80 ml oliwy, natka
pietruszki, bazylia, sól
Cebulę kroimy w drobną kostkę.
Natkę pietruszki myjemy, osuszamy i
drobno siekamy.
Na patelnię wlewamy pulpę, dodajemy cebulę, bazylię, natkę pietruszki
i dolewamy niewielką ilość wody. Całość dusimy przez 7 minut bez przykrycia mieszając co jakiś czas.
Mozzarellę kroimy w słupki, a anchois odsączamy z oleju.
Bakłażana myjemy, osuszamy i
kroimy wzdłuż na 12 cienkich plastrów. Oprószamy je solą i odstawia-

Cytaty na ten tydzień
... jeśli chce się żyć pełnią życia,
trzeba mocno tkwić w teraźniejszości.
Karen Zimsen,
Dlaczego tak trudno być razem?
Nikt nie ulepi nas ponownie z
ziemi i gliny
Paul Celan,
tom – Psalm
... zmarłych opłakuje się tylko
raz, a potem próbuje się robić to,
czego oni nie zdążyli. Nie można
by było kochać, pisać, walczyć,
myśleć, pracować, gdyby oczy i
umysł były zalane łzami; przeciągająca się żałoba to zdrada
wobec życia zmarłego.
Carlos Fuentes,
Lata z Laurą Diaz
... królestwo dostarcza pokarmu
sercom podobnie jak ukochana,
która śpi gdzieś daleko od ciebie,
i choć leży bez ruchu, jak martwa, karmi się swoją miłością i
odmienia dla ciebie sens otaczających rzeczy. Tam daleko tylko
jej lekki oddech, który nawet nie
dobiegnie tutaj, a świat dla ciebie
staje się cudem.
Antoine de Saint-Exupery
Twierdza
... przedmiotem tęsknoty jest zawsze przeszłość, nie ma tęsknoty
za przyszłością.
Carlos Fuentes,
Lata z Laurą Diaz

PRZYS£OWIA
Gospodarz dobry rok zaczyna od św.
Bartłomieja (24 sierpnia)
Jeśli na Bartłomieja (24 sierpnia) ziemia twarda, to będzie zima harda, a jak
miękka to lekka.
Jeśli posiejesz na Bartłomieja (24
sierpnia) mieć będziesz stodołę pełną, a
jeśli na świętego Mateusza (21 września)
– pustą.
Św. Bartek (24 sierpnia) kanikułę
kończy i do jesieni już sposobi.
Gdy na Bartłomieja (24 sierpnia) liść
opada, prędko zima bywa rada.
Na św. Ludwika (25 sierpnia) zboże
z pola umyka.
Boćki odleciały - podwieczorki zabrały.
my na kilka minut. Gdy puści sok osuszamy go papierowym ręcznikiem.
Patelnię grilową rozgrzewamy i
obsmażamy bakłażana po 2 minuty z
każdej strony. Powinien pozostać lekko
twardy.
Na każdym kawałku bakłażana układamy po jednym kawałku sera, kaparze i
fileciku anchois. Zwijamy go w roladkę.
Sos pomidorowy wykładamy na talerz, a na nim układamy bakłażany. Dekorujemy bazylią i skrapiamy oliwą.
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Goniąc kormorany

Święto Wojska Polskiego. Defilady, pokaz sprzętu wojskowego, może trochę prężenie muskułów, przemówienia
i ordery, kwiaty, orkiestry wojskowe, piosenki żołnierskie
rodem z kołobrzeskiego festiwalu, uroczyste msze święte,
piękny defiladowy krok kompanii reprezentacyjnych, czyli
rączka do pana, noga do... wiadomo do czego. Pięknie. To
wszystko było wczoraj.
A tak na marginesie, przypominam z dawnych, słusznie
minionych czasów pochody pierwszomajowe. Na ich zakończenie, po przejściu szkół, zakładów pracy, itp zawsze był
swoisty pokaz sprzętu. Całą szerokością ulicy z włączonymi
klaksonami zasuwali taksówkarze (posiadanie taksówki to
było wtedy COŚ!), karetki pogotowia i wozy strażackie, z
nieodłącznymi żukami bojowymi. Lubiłem te pokazy.
Pochodów już nie ma, defilady wojskowe oglądamy w
TV, a taksówki, to co najmniej dwie każdy ma na podwórku.
I tylko żuków coraz mniej. To było wczoraj.
Dzisiaj Mieruniszki. Nie wszyscy wiedzą, że ta licząca
obecnie 170 mieszkańców wieś sołecka, jest najstarszą miejscowością w okolicy. Pierwsze wzmianki sięgają 1422 roku
i traktatu Jagiełły z Krzyżakami. Ale dzisiaj interesuje nas
jezioro Mieruniszki, a raczej Mieruńskie Wielkie, bo taką
nazwę nosi. 190 ha, kształtem przypomina trochę półwysep
Apeniński. Długie na 5 km, głębokie... no właśnie. Źródła
podają, że średnia głębokość to 6,7 m a maksymalna 25,5m,
jednak po ostatnich upałach należy spokojnie wartości te
zmniejszyć o jakieś 80 cm.
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Rybom to z pewnością nie sprzyja. Podobnie jak ciepła woda. Każdy stopień temperatury wody więcej, to dużo
mniej tlenu w wodzie. A tlen to życie.
Nad to piękne, dosyć rybne, jednak już trochę nie
dotlenione jezioro 16 sierpnia Zarząd Koła Okoń zaprosił wszystkich wędkarzy na kolejne , cykliczne zawody
okoniowe. Miejsce wodowania łodzi zmieniło się w mulistą, zarośnięta, wąską szparkę. Woda odsłoniła gęste kępy
zielska i nabrała brzydkiego koloru. Nie zraziło to jednak
16 wędkarzy przybyłych w niedzielny poranek na zawody.
Łodzie wodowaliśmy z pewnymi kłopotami, a wypływające jednostki ustępowały miejsca kolejnym. Krótkie przywitanie Pana Prezesa i ruszamy.
Ostrożnie, żeby silnik nie wbił się w zielone wyspy, a
echosonda nie zaczerpnęła obficie trawiastych szaro burych roślin. Już na otwartej wodzie jest jednak pięknie.
Rześki poranek około 14 stopni przyjemnie chłodzi. Łodzie szybko rozjeżdżają się po jeziorze. Każdy ma jakiś
plan, tylko co na to okonie? I czy panująca bardzo wysoka
temperatura nie wpłynęła znacząco na zachowanie i miejsca żerowania ryb?
Wkrótce okazuje się, że jednak przynajmniej ranek
przynosi ryby. Trafiają się okonie spełniające 18-to centymetrowa normę. Są i większe, chociaż nie widziałem, aby
ktoś używał podbieraka. Woda w jeziorze 24 stopnie. Dotykając ryb, ma się wrażenie jakby trafiały w nasze ręce z
ciepłej zupy. Trudno będzie utrzymać je przy życiu, aby po

„Fotosesja dzikich żubrów”
– rozstrzygnięcie konkursu fotograficznego

18 czerwca w Gimnazjum nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Olecku rozstrzygnięto Szkolny
Konkurs Fotograficzny pt. „Fotosesja dzikich
żubrów”. Konkurs został przeprowadzony wśród
uczestników projektu z zakresu działalności ekologicznej Tropami żubra.
Gimnazjalistki zgłosiły bardzo ciekawe fotografie prezentujące popołudniowy odpoczynek
żubra - króla Puszczy Boreckiej.
Publikujemy kolejne zdjęcia z konkursu.
wojeg
Katarzyna Mrozowska (1d) „Na spacerniaku”
wyróżnienie
Wydawca: Agencja Promocyjno-Wydawnicza
Bogusław Marek Borawski. Adres redakcji: Olecko, ul. Zielona 37, skr.
poczt. 44, tel. 601-152-454; e-mail: to@borawski.pl. Redaktor naczelny: Bogusław Marek Borawski. Dyżur redakcyjny: poniedziałki, wtorki, czwartki, piątki w godz. 1200-1700. Za treść ogłoszeń pismo nie ponosi odpowiedzialności. Redakcja zastrzega
sobie prawo do adiustacji, skracania oraz opatrywania nadesłanych artykułów własnymi tytułami.
Drukarnia „Gryfix”, 19-300 Ełk, ul. Sasankowa 17
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Marek Przekop, Edward Szurkowski, Sławomir Suchocki, Maciej Kaszuba, Stanisław Kryścio, Jerzy Rynkowski, Stanisław Guzewicz. Największego okonia o wadze
410g złowił Paweł Topolski. Goniąc kormorany, uwzględniając bardzo niski stan wody, a także niespotykane, tropikalne upały panujące od kilkunastu dni, wyniki należy uznać
za przyzwoite.
Niedawno, czytając wyniki zawodów gdzieś w Polsce,
spotkałem się z takim komentarzem, cytuję z pamięci „ z nadzieją należy odnotować odradzające się pogłowie okonia, o
czym świadczą wyniki zawodów”. Cytat ten odnosił się do 2
( słownie dwóch!!!!!) okoni o wadze 70 g każdy, złowionych
przez 12 zawodników!!! Śmiać się czy płakać? Widać, że są
wody dużo „lepsze”, niż nasze łowiska.
Z przyjemnością dodam, że obecni na zakończeniu imprezy rybacy, odławiający jezioro Mieruniszki, również
ufundowali nam nagrody. Pierwsza trójka otrzymała stosownie do zajętych miejsc buteleczki z odpowiednią zawartością
procentów. Miło. Widać, że rybacy i wędkarze mogą żyć w
symbiozie. Przykład godny naśladowania. Nie musimy być
wrogami. Mamy wspólnego wroga, ganiajmy więc go !
Na zakończenie Prezes Krzysztof Krajewski zaprosił wszystkich na jubileuszowe, trzydniowe zawody, które
odbędą się na jeziorze Łaśmiady w dniach 18-20 września.
Przednia zabawa i doskonała atmosfera zapewniona, a i nagród bez liku! Warto przyjechać.
Więcej info na stronie koła Okoń i klubu Ukleja, a także
z ust Prezesa i Zarządu koła Okoń!
Z wędkarskim pozdrowieniem
J.Arnold Hościłło
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zważeniu wypuścić. Oby tylko było co ważyć.
Pojedyncze okonie atakują przynęty spod trzcin, jednak
łowisko zapewniające kilka sztuk trudno odnaleźć. Jakoś sobie jednak radzimy.
I wszystko byłoby pięknie, gdyby nie.. Piotr Szczepanik.
A raczej jego 50-cio letni szlagier o kormoranach. Bo kormorany powróciły i z całą potęgą likwidują ryby w naszych jeziorach. To rzeczywiście fascynujące i niezwykle inteligentne
ptaki, jednak przy obecnej liczebności, to po prostu zbóje i
szkodniki. Na Mieruniszkach żeruje ich dobrych kilka setek,
co przy wielkości jeziora jest liczbą przeogromną.
Ani wędkarze, ani rybacy, ani nawet kłusownicy razem
wzięci nie złowią tyle ryb, co kormorany. Każdy kormoran
dziennie pół kilo ryb. Doszło do tego, że żerują nawet w trzcinach, co zauważył jeden z wędkarzy. Ale nie wszystkie ryby
padły ofiarą czarnego żarłoka. Kilka okoni zostało. Do ważenie przynieśliśmy i w związku z tym odpowiednie miejsca
zajęliśmy:
1. Iwaniuk Mirosław 2485g
2. Topolski Paweł
2100g
3. Hościłło Arnold
915g
4. Galicki Renisław 840g
5. Gojlik Mieczysław 795g
6. Gawroński Tomasz 695g
7. Krajewski Krzysztof
690g
8. Chodnicki Robert 550g
9. Hodana Krzysztof 400g
10. Makowski Józef 395g
Swoją zdobycz przedstawili komisji sędziowskie również:
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JSiła reklam
Krem do twarzy, meble, jogurt i jego „eksplozja smaku”,
odżywka dla dzieci, nieznane fakty z życia nowego Prezydenta w „Fakcie”, preparat na grzybicę, ciekawostki z życia
gości hotelowych – trivago, sposób na kaca, – pepsi cola, „by
smak cię zaskoczył”, tata – bohater domu, ubezpieczenia, bo
„przyszłość jest ważna”, środki higieny osobistej, „wszystkie kolory beztroski” w farbach, „inny wymiar wakacji” z
biurem podróży, najnowszy telefon komórkowy, choroba genetyczna – pomagam, „Nie jesteś sam”, proszek do prania,
karma dla psa i kiełbasa na grilla – to jeden blok reklamowy!
Ile? Dziewiętnaście reklam - jeśli dobrze zanotowałam
- w tym tylko jeden „produkty” nie komercyjny – prośba o
pomoc dzieciom walczącym z chorobami. I tak kilka razy
(nie liczyłam ile razy, a powinnam) w ciągu jednego filmu.
Dziwiłam się koleżance mieszkającej na stale w Kanadzie,
która opowiadała mi o tym procederze ponad dwadzieścia lat
temu. O, proszę, jak szybko doganiamy zachód ze wszystkim
tego konsekwencjami.
Żyjemy w świecie reklam. Karmieni jesteśmy reklamami
na okrągło i już małe dzieci potrafią bezbłędnie wyrecytować
nie tylko treść hasła reklamowego, ale powtórzyć z taką samą
intonacją. Nie wyobrażamy już sobie słuchania radia, oglądania programów TV bez reklam. Ktoś niegłupi wymyślił, że
„reklama jest dźwignią handlu”.
Czy jest jeszcze ktoś, kto nie dał się „nabrać” reklamie,
kto dał się ponieść jej pięknym hasłom, kto nie kupił jakiegoś
produktu sugerując się hasłem reklamowym? Nie wierzę. Ja,
oczywiście, do nich należę, to znaczy do tej grupy która uległa mniej lub bardziej i kupiła.
Lubimy, potrzebujemy karmy, której na imię reklama.
Przykład rwany prosto z krzaka: wybory. Jak lubimy być
otumanieni, pocieszeni, że będzie nam się żyło lepiej, że każda rodzina dostanie pięćset złotych na dziecko, że będziemy
krócej pracować. Łudzimy się, że może jednak kandydat do-
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kona czegoś, czego nie udało się zrobić przez lata.
Jeden z moich znajomych pracuje w reklamie. Oto, co
mi kiedyś wyznał:
„Mam szczęście i nieszczęście pracować w reklamie
(szczęście – mam gdzie pracować, nieszczęście – w reklamie). Zmieniam dobrze wam znane święta w coś czego tak
naprawdę nie chcecie i nie akceptujecie. Robię to na wasze zapotrzebowanie – chcecie żyć w skomercjalizowanym
świecie i ja wam w tym pomagam. Wykorzystuję waszą
łatwowierność, pazerność, pogoń za nowościami, modami.
Rządzi moją pracą prawo popytu i podaży.
Wy tworzycie popyt – producenci podaż – ja wam tylko
pomagam spotkać się w odpowiednim punkcie sprzedaży.
A jakie święto uznam za dobre do wykorzystania do tego
celu? Czy to ma dla was jeszcze jakiekolwiek znaczenie?
Mam szczęście i nieszczęście pracować w reklamie
(szczęście – mam gdzie pracować, nieszczęście – w reklamie).
Ale nie boję się bezrobocia. Spróbujcie swoim zachowaniem przed świętami Wielkiej Nocy doprowadzić mnie
do bankructwa. Z przyjemnością zbankrutuję, byście mieli
wreszcie święta pełne zadumy, refleksji, wiary w zmartwychwstanie, wiary w nowe życie, pozbawione szaleństwa zakupów, wydawania świeżo zaciągniętych pożyczek
i tego przykrego uczucia, że pamiętając o najdrobniejszej
rzeczy, którą trzeba kupić – zapomnieliśmy znowu o co w
tym świętowaniu tak naprawdę chodzi.
Mam szczęście i nieszczęście pracować w reklamie
(szczęście – mam gdzie pracować, nieszczęście – w reklamie). Nie lubię tej pracy – ale dzięki wam bezrobocie mi
nie grozi.”
Smutne? Prawdziwe. Ale od czego mamy silną wolę i
rozum?
A reklama? Z nią jest tak, jak z pewną piosenką. Leciało to tak: Żołnierz dziewczynie nie skłamie, chociaż nie
wszystko jej powie…
Osobiście lubię powiedzenie: Myślenie ma przyszłość.
Zawsze, wszędzie i o każdej porze. A reklam mam… po
kokardę.
Marusia

