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MIESZALNIK farb samochodowych
ul. Targowa 4,
tel. 87-520-41-89, 606-683-257 V19605
V22201

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

B19302

Dożynki Gminne, s. 10 - 11

K14301

Warto być aktywnym !!! s. 18
Firma Delphia Yachts Kot Sp.J. Oddział w Olecku
zatrudni pracowników na stanowisku:
1 LAKIERNIK / MALARZ (aplikacja żelkotu na dziale
łodzi motorowych) ; wymagania : staż na danym
stanowisku co najmniej 1 rok. Umowa na czas
określony, godziny pracy od 18.00 do 02.00, wynagrodzenie 3500, 00 zł netto/mc.
2. OPERATOR SUWNICY; wymagania: uprawnienia
na operatora suwnicy. Umowa na czas określony,
wynagrodzenie 2000 ,00 zł netto / mc.
Kontakt: dział kadr 087 520 74 34

Piłka

piłka nożna młodych s. 13

K14101

www.mezomorf.pl
SIŁOWNIA TRENER PERSONALNY ODŻYWKI
OLECKO, UL. TARGOWA 10

V20204

V21103

V18806

pizza na telefon, 87-520-31-32
V17819
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Biegi , biegi

W sobotę 19 września byliśmy w Gołdapi na 23. Biegach
Dzieci, Młodzieży i Dorosłych reprezentując naszą szkołę
Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych i Olecko Biega.
Było nas 6 osób: uczniowie Krystian Stasiński, Łukasz
Szyłak, Martyna Galińska, Michał Nowicki, Dawid Anulewicz i nauczyciel wychowania fizycznego i religii Dariusz
Gałaszewski.
Najtrudniejszym biegiem był cross na 7 km, ponieważ na
trasie było sporo górek, ale przecież to był cross i dlatego
bardzo mnie cieszy wynik mojego ucznia Dawida Anulewicza, ponieważ zajął w swoje kategorii biegowej 2 miejsce i
stanął na podium.
Dariusz Gałaszewski
Miejsko-Powiatowa Biblioteka Publiczna w Olecku zaprasza wszystkie dzieci na spotkania do Krainy Bajek „BAJKOLANDIA
- ANDERSENIADA”.
Zapraszamy w każdy piątek o godz. 16:00. Pierwsze spotkanie - 2 października 2015 r.
Przyjdź! Posłuchaj! Stwórz swoje małe dzieło!
Miejsko-Powiatowa Biblioteka Publiczna, ul. Kopernika 6

Archiwum „Tygodnika oleckiego” znajdziesz

Badanie profilaktyczne
może uratować życie!
Warmińsko - Mazurski Oddział NFZ na terenie powiatu realizuje Populacyjny Program Profilaktyki Raka Szyjki
Macicy. Obejmuje on badaniem cytologicznym kobiety
w wieku od 25 do 59 lat, z możliwością jego powtarzania co 3 lata.
Zapraszamy mieszkanki naszego powiatu do zgłaszania się na badanie profilaktyczne w ramach tego programu do Poradni Ginekologiczno – Położniczej w szpitalu
w Olecku. Zainteresowane proszone są o wcześniejszą rejestrację.
Cytologia może uratować życie! Proces nowotworowy
postępuje powoli, zatem regularne badanie daje szansę na
wykrycie raka we wczesnym stadium rozwoju, kiedy jeszcze można całkowicie wyleczyć pacjentkę!
Pacjentka, która wykona cytologię bierze udział w losowaniu nagród. Każdego miesiąca nagrodzonych zostaje
5, otrzymują one zestawy kosmetyków oraz zaproszenie
rodzinne na pływalnię LEGA w Olecku.
Więcej informacji o profilaktyce raka szyjki macicy na
stronie www.zdrowie.powiat.olecko.pl
H. Kasicka
www.powiat.olecko.pl
sponsorzy akcji:

Ziaja, Oceanic, Soraya, Lega

Miejsko-Powiatowa Biblioteka w Olecku zaprasza:
- PUZZLOWE WTORKI - w każdy wtorek na godz.
16:00
- SCRABBLE - w każdy czwartek, o godz. 16:00
- RUMMIKUB - w każdy czwartek, o godz. 16:00
Zapraszamy do czytelni.

Podróż niejedno ma imię

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

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

UBEZPIECZENIA,

samochód, dom, firma
Plac Wolności 24a/3, tel. 502-861-795

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

Parafia pw. Świętej Rodziny,
Osiedle Siejnik I
Dni powszednie: 18.00
Niedziele i święta: 8.30; 11.00; 18.00

GRÜNLAND
Centrum Roślin Ozdobnych

najnowsza kolekcja bylin

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

V22001

V17609

V19305

V18606

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

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

KRONIKA PO¯ARNICZA
26 sierpnia od 19.15 jeden zastęp OSP Szczecinki usuwał
gniazdo os z domu mieszkalnego w Szczecinkach
27 sierpnia od 11.25 jeden zastęp JRG PSP gasił przy ulicy
Leśnej pożar traw.
27 sierpnia od 13.57 jeden zastęp OSP Świętajno usuwał
gniazdo szerszeni z domu mieszkalnego w Gryzach.
27 sierpnia od 14.25 jeden zastęp OSP Świętajno usuwał
gniazdo szerszeni z domu mieszkalnego w Giżach.
27 sierpnia od 15.20 jeden zastęp OSP Świętajno usuwał
gniazdo szerszeni z domu mieszkalnego w Sulejkach.
28 sierpnia od 17.22 jeden zastęp OSP Kowale Oleckie
usuwał gniazdo szerszeni z domu mieszkalnego w Chełchach.
29 sierpnia od 11.58 jeden zastęp OSP Ciche usuwał w
Cichym konar drzewa zwisający niebezpiecznie nad drogą.
29 sierpnia od 13.17 dwa zastępy JRG PSP gasiły w okolicach osiedla Lesk pożar słomy na rżysku.
29 sierpnia od 17.06 jeden zastęp OSP Wieliczki usuwał
gniazdo szerszeni z domu mieszkalnego w Sobolach
31 sierpnia od 16.15 dwa zastępy JRG PSP gasiły przy
ulicy Sienkiewicza pożar posuszu traw.
1 września od 9.12 jeden zastęp JRG PSP usuwał w Jaśkach konar drzewa powalony na drogę.
nformacji udzielił młodszy kapitan Piotr Gabruś
1 września od 17.59 jeden zastęp OSP Kowale Oleckie
usuwał gniazdo szerszeni z domu mieszkalnego w Borkowinie.
1 września od 18.03 jeden zastęp OSP Gąski usuwał gniazdo os z domu mieszkalnego w Babkach Gąseckich.
1 września od 18.08 jeden zastęp OSP Sokółki usuwał
gniazdo szerszeni z domu mieszkalnego w Czerwonym Dworze.
1 września od 18.10 jeden zastęp JRG PSP usuwał gniazdo
os z domu mieszkalnego w Jaśkach.
1 września od 19.13 jeden zastęp OSP Sokółkiusuwał
gniazdo szerszeni z domu mieszkalnego w Rogojnach.
2 września od 7.34 siedem zastępów JRG PSP oraz po jednym OSP Cichy, Kowale Oleckie, Mazury. Sokółki i Świętajno gasiły pożar stodoły w Szwałku.
2 września od 7.36 jeden zastęp JRG PSP na ulicy Kolejowej zabezpieczał miejsce i usuwał skutki wypadku drogowego. Potrącenie pieszych.
2 września od 9.15 dwa zastępy JRG PSP usuwały drzewo
powalone na drogę w Sedrankach.
2 września od 11.48 jeden zastęp JRG PSP usuwał plamę
oleju z jezdni w Sedrankach.
2 września od 13.09 jeden zastęp JRG PSP usuwał kanar
drzewa z jezdni w Możnych.
informacji udzielił aspirant Andrzej Zajkowskiw

NAJTANIEJ W MIEŚCIE

Aleje Lipowe 1, Tel. (87) 520-41-91
ON.............................. 4,33 zł
Pb 95......................... 4,59 zł
PB 98......................... 4,79 zł
LPG............................ 1,74 zł
Olej opałowy............... 2,70 zł (powyżej 1000 litrów)
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V19106

AUTOMYJNIA

Zapraszamy od 600 do 2100,
niedziela od 800 do 2000

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

WYSTAWY STAŁE
• Zuzanna Bilbin, The Heidelberg Project / Detroit / USA,
Galeria Prawdziwej Sztuki im. A. Legusa, ROK „MG”
• Fashion & Beauty wystawa fotografii, Galeria Hol, ROK
„MG”
• 4 tysiące lat monety chińskiej - wystawa w Oleckim
Stowarzyszeniu Aktywnych „Zamek”
• Ekspozycja stała - Olecka Izba Historyczna, plac Wolności 22
• Bajeczna zima, wystawa fotografii, Galerii Fotografii
„Klatka”, ROK MG
23 września (środa)
apteka dyżurna Zielona 35
wydanie „Tygodnika Oleckiego”
10.00 - Suwalska Liga Lekkoatletyczna SZS Szkół Gimnazjalnych, stadion miejski
24 września (czwartek)
apteka dyżurna Składowa 6
10.00 - Jesienne Zawody Zrzeszenia LZS w lekkiej atletyce
Szkół Ponadgimnazjalnych, stadion miejski
16.00 - rozpoczęcie kursu na kierowców w szkole jazdy Jerzego Miliszewskiego, aleje Lipowe 3
16.00 - Scrabble w bibliotece oraz Rummikub, gra rodzinna,
Biblioteka Publiczna, Kopernika 6
25 września (piątek)
apteka dyżurna Kolejowa 15
13.00 - Sesja Rady Miejskiej, Ratusz, sala konferencyjna
16.00 - Bajkolandia Andersena, biblioteka miejska, ul. Kopernika
17.00 - Hugo i łowcy duchów, film, kino Mazur
17.00 - Wózek dla Kubusia, koncert charytatywny, dom kultury w Gołdapi
18.00 - Kotoloty - spektakl teatralny, Teatr AGT, ul. Partyzantów
19.00 - Transporter: Nowa moc, film, kino Mazur
26 września (sobota)
apteka dyżurna Zielona 37
11.00 - Czarni Olecko - AP Węgorzewo, mecz piłki nożnej
trampkarzy, boisko ze sztuczną murawą
16.00 - Mecz V ligi piłki nożnej Czarni Olecko - MKS Polonia Lidzbark Warm., stadion miejski
19.00 - Chcemy być sobą, Teatr ognia Flash Zone, tężnie w
Gołdapi
27 września (niedziela)
apteka dyżurna plac Wolności 7B
11.00 - Mecz piłki nożnej juniorów MLKS Czarni Olecko GKS Granica Bezledy, boisko ze sztuczną murawą
17.00 - Hugo i łowcy duchów, film, kino Mazur
19.00 - Transporter: Nowa moc, film, kino Mazur
28 września (poniedziałek)
apteka dyżurna 11 Listopada 9
29 września (wtorek)
apteka dyżurna Gołdapska 1
10.00 - Integracyjne Zawody Zrzeszenia LZS w lekkiej atletyce, stadion miejski
16.00 - Puzzlowe wtorki w bibliotece, Biblioteka Publiczna, Kopernika 6
30 września (środa)
apteka dyżurna plac Wolności 25
wydanie „Tygodnika Oleckiego”
10.00 - Mistrzostwa Powiatu Oleckiego SZS w Sztafetowych Biegach Przełajowych Szkół Podstawowych, Gimnazjalnych i Ponadgimnazjalnych, stadion miejski
1 października (czwartek)
apteka dyżurna Zielona 35
8.00 - 11.00 - akcja poboru krwi od honorowych dawców,
sala konferencyjna ZSLiZ, ul. Gołdapska 27
16.00 - Scrabble w bibliotece oraz Rummikub, gra rodzinna,
Biblioteka Publiczna, Kopernika 6
2 października (piątek)
apteka dyżurna Składowa 6
16.00 - Bajkolandia Andersena, biblioteka miejska, ul. Kopernika
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Uwaga: co tydzień do rozlosowania jeden karnet do oleckiego kina.
Warunki udziału w losowaniu na dole strony 4

Olecki klub „GP” gościł posła
J.A. Gosiewskiego
i M. Kopiczko
Na zaproszenie oleckiego Klubu „Gazety Polskiej” 20
września br. do grodu nad Legą poseł V i VI kadencji Sejmu
RP Jerzy A. Gosiewski oraz kandydatka do Senatu RP oraz
M. Kopiczko. Członkowie i sympatycy klubu GP wraz z gośćmi wzięli udział w dożynkowej mszy św. w kościele pw.
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Olecku informuje, że od 1 września przy Oddziale Promocji Zdrowia i
Oświaty Zdrowotnej Wojewódzkiej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej w Olsztynie, zaczął działać bezpłatny, anonimowy PUNKT KONSULTACYJNO-INFORMACYJNY W
SPRAWIE „DOPALACZY”.
Oferta punktu, w którym dyżuruje psycholog – certyfikowany specjalista terapii uzależnień, rekomendowany psychoprofilaktyk uzależnień, kierowana jest do: - osób używających środki zastępcze, tzw. „dopalacze”, chcące zerwać z
nałogiem;
- członków rodzin osób używających środki zastępcze, tzw.
„dopalacze”;
W dniu 18 września 2015 r. (piątek) o godzinie 13:00 w
pokoju nr 13 Urzędu Miejskiego w Olecku odbędzie się
posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Promocji Gminy,
Sportu i Rekreacji Rady Miejskiej w Olecku.

NMP Królowej Polski. Po jej zakończeniu wraz z barwnym dożynkowym korowodzie przeszli
na olecki Rynek i wzięli udział w
uroczystościach dożynkowych.
W południe spotkali się z
wyborcami PiS-u w Biurze Poselskim, gdzie było tak tłoczno,
że zabrakło nawet miejsc siedzących. Po spotkaniu delegacja
Klubu GP na czele z posłem J.
Gosiewskim, M. Kopiczko oraz
szefem klubu D. Josiewiczem
udała się w gościnne progi Majątku Giże Marczak Państwa
Anny i Lecha Marczaków, gdzie
zjedzono smaczny obiad z grilla,
podziwiano uroki tego bajkowego miejsca, zwiedzano budynek
główny, gdzie najbardziej zwracał uwagę gości apartament
prezydencki oraz sala poświęcona Marszałkowi Józefowi
Pilsudskiemu, jego portrety oraz bardzo rzadka reprodukcja obrazu Jana Matejki Hołd Wasyla Szujskiego. Na koniec wizyty w Majątku Państwa Marczaków goście udali
się pod Dąb Prezydencki, zasadzony 23 maja 2009 roku
przez śp. Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego. Tam pomodlono się w intencji ofiar katastrofy smoleńskiej z dnia 10
kwietnia 2010 roku.
Tekst i fot. Dariusz Josiewicz
- wychowawców, opiekunów i innych osób, chcących
zwiększyć swą wiedzę, by skutecznie pomagać użytkownikom „dopalaczy”.
Punkt, mieszczący się w pokoju nr 222 budynku Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Olsztynie, będzie czynny w każdy wtorek, od godziny 7.30 do
12.30.
Punkt nie prowadzi konsultacji i poradnictwa telefonicznie.
Promocja Zdrowia i Oświata Zdrowotna
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Olecku

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:

K13307

• Adam Czyżewski
• Adam Fredkowski
• Michał Mrozowski
• Jan Nankowski
• Zdzisław Nowal
• Marta Zamecznik

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.

to@borawski.pl
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„Jezus też był uchodźcą!” – cytuję jednego z naszych biskupów. Też
był prześladowany. Też uciekał. W
końcu, na oczach tłumu został zamordowany. Cierpienie i śmierć , przypuszczam, że każdy z nas widział w
filmie Mela Gibsona „Pasja”.
Boimy się uchodźców. Te uczucie
podstacją jeszcze bardziej politycy i
niektórzy duchowni. Ostanie badanie
opinii publicznej mówi o tym, że już
ponad pięćdziesiąt procent Polaków
nie chce by przyjmować w naszym kraju uchodźców.
Przecież, gdyby ci ludzie popierali mordy i to szaleńcze i
zbrodnicze państwo, zostali by tam. Walczyli o nie. Ci ludzie
boja się o siebie, o swoje życie, o życie najbliższych.
Gdy hitlerowskie Niemcy napadły na Polskę, a później
dołączyła się do nich sowiecka Rosja dziesiątki tysięcy ludzi
przyjęły Węgry. Wtedy rządził tam król, żyło tam kilka milionów cyganów i żydów, a jednak Węgrzy nie wzbraniali się
przyjmować uchodźców. Nie było tam wtedy nikogo takiego
ja Orban. Dziesiątki tysięcy Polaków przekroczyło granice,
przedarło się do Francji i Wielkiej Brytanii.
Później dziesiątki tysięcy Polaków znalazło schronienie w
krajach Bliskiego Wschodu. Jak łatwo zapomnieć?
Nagonka i bzdury pisane przez prawicowe media, wykorzystanie i nakręcanie ksenofobii przez polityków zamienia
społeczeństwo w bezmyślne maszyny, cyborgów broniących
swego „kawałka podłogi”. Jeszcze raz napiszę, to co napisałem wcześniej. Wstyd mi za polityków i wstyd mi, że tak łatwo społeczeństwo poddaje się tej wrogiej dla naszego kraju i
dla naszego istnienia ksenofobii. Byłem dumny z tego, że dołączyliśmy do wolnej Europy. Że jesteśmy narodem mądrym
i otwartym... i wdzięcznym za pomoc. Okazuje się jednak, że
siedzi w nas ten „homosowietikus” i, że to może jest prawda,
że trzeba trzech pokoleń, żeby myśleć po europejsku.
Spójrzmy w koło. Popatrzmy na tablice przed szkołami,
przy drogach, wiszące na murach szkół, uczelni i szpitali.
Przeczytajmy treść tablic na stadionach, mostach, muzeach i
parkach. Napisane jest na nich, że zbudowano je, odnowiono,
wyremontowano dzięki pieniądzom z Unii.
Bez tych pieniędzy niewiele odskoczylibyśmy od poziomu
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życia na Białorusi czy w Rosji. Pewnie też nie byłoby u nas
demokracji. Mało już kto pamięta jakie problemy z postrzeganiem przez władze, przez niektórych radnych miał „Dialog”, pierwsza w naszym mieście organizacja pozarządowa
szkoląca liderów demokracji lokalnej.
Teraz, gdy ta Unia prosi o pomoc mówimy „Nie”. Proszą
o pomoc i przyjmowanie uchodźcówNiemcy, a przecież to
gównie ich pieniądze i Brytyjczyków odnowiły Polskę? Proszę Państwa, spójrzmy na to w ten sposób. Oni myśleli, że
mają w nas wdzięcznego za pomoc przyjaciela. Teraz okazuje się, że jesteśmy chytrym i przebiegłym sąsiadem. Takim
kimś, z którym lepiej zgubić niż znaleźć. Żądamy od nich by
zaangażowali się i bronili nas w ramach NATO przed Rosją.
I oni podejmują ryzyko. Bo ryzyko wybuchu konfliktu jest
zawsze wielkie. Teraz, gdy oni proszą o przetrzymanie choć
na chwilę, kilku czy kilkudziesięciu uchodźców, my mówimy „Nie”.
„Przetrzymanie na chwilę?” – tak, bo ci ludzie w większości odejdą z Polski. Z ponad siedemdziesięciu tysięcy
Czeczeńców przyjętych prze nasz kraj zostało u nas tylko
kilka tysięcy.
I jeszcze jedno. Polacy popełniają w ciągu roku kilkaset bestialskich morderstw, gwałtów i okaleczeń. To polski
chłopiec wraz z koleżanką zamordował swoich rodziców,
polski naukowiec chciał wysadzić budynek Sejmu wraz z
posłami, Polak zabił dziesięcioletnią dziewczynkę siekierą.
Brewik, który zabił siedemdziesiąt kilka osób, w większości
kilkunastoletnich, był Norwegiem. To wśród nas żyją bestie
pedofilii. To, że kibole są wśród kibiców, nie czyni z ludzi
fascynujących się sportem przestępców. Przecież to kibole
organizują ustawki, rozprawiają się z przeciwnikami za pomocą maczet, a w kościołach podczas mszy bija się w piersi
i siadają w pierwszych ławkach. Ale czy to, że żyją wśród
nas zwyrodnialcy dowodzi tego, że jako społeczeństwo jesteśmy źli?
Nas też nie powinni wpuszczać do granic wolnej Europy
czy dawać wizy amerykańskie?
Nie słuchajmy podłych ludzi, którzy wciskają nam do
uszu ksenofobiczne brednie. Nie wiadomo co się jeszcze
może stać. Może stać się tak, że i my staniemy, uciekając
przed jakąś katastrofą, na czyjejś granicy i będziemy prosić
by ją otwarto. Staniemy przed szlabanami, przed zasiekami
z drutów kolczastych, przed polami minowymi.
Myślę, że nadchodzące wybory określą nas wobec świata. Mam nadzieję, że wygra opcja otwartości, altruizmu i
prawdziwej europejskiej solidarności. Że znowu staniemy
się Polską otwartą, szukającą przyjaciół i pomocną w razie
potrzeby. Że pokażemy światu, że ksenofobom mówimy
„Nie”.
Przecież żyją wśród nas Ukraińcy, Rosjanie, Chińczycy,
Grecy, Japończycy, Czeczeńcy, Niemcy, Tatarzy; żyją wśród
nas przedstawiciele różnych wyznań i stało się tak, ż tego
nie dostrzegamy. Przybyli do nas, osiedlili się i zostali. Pracują, tworzą i są nadzieją... Tak, nadzieją. Bo ich obecność w
naszym kraju mówi o nas, że się rozwijamy, że nie jesteśmy
rasistami, że potrafimy dzielić się tak trudno zdobytym dostatkiem z innymi. Ich obecność dowodzi tego, ze jesteśmy
po prostu dobrzy...
Nacje dzielą na lepsze i gorsze źli politycy i źli duchowni wszelkich wyznań. Wszystkie, bez wyjątku wojny, wybuchły tylko dlatego, że wymienieni wyżej chcieli je wywołać.
Pamiętajmy o tym
Bogusław M. Borawski

6

Tygodnik olecki 38/921 - r. 2015

to@borawski.pl

Sesja Rady Miejskiej

Zapraszam do udziału w sesji Rady Miejskiej w Olecku, która odbędzie się w dniu 25 września 2015 r. (piątek)
o godzinie 13.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego
w Olecku.
Porządek sesji:
1. Otwarcie sesji i ustalenie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady.
3. Informacja Burmistrza o działalności w okresie międzysesyjnym.
4. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o działaniach podejmowanych w okresie od ostatniej sesji.
5. Podsumowanie sezonu letniego – referat Komisji Polityki Prorodzinnej, Ochrony Zdrowia i Bezpieczeństwa Rady
Miejskiej w Olecku.
6. Funkcjonowanie spółek gminnych – referat Komisji
Planowania, Budżetu i Gospodarki Rady Miejskiej w Olecku.
7. Prezentacja wniosków do budżetu gminy na 2016 rok
złożonych przez Kluby Radnych i Radnych niezrzeszonych.
8. Interpelacje oraz odpowiedzi na interpelacje radnych.
9. Wnioski i oświadczenia radnych.
10. Uwagi i wnioski Sołtysów, Przewodniczących Rad
i Zarządów Osiedli, radnych Oleckiej Rady Młodzieżowej
oraz innych osób zainteresowanych, dotyczące projektów
uchwał.
11. Podjęcie uchwał w sprawach:
a) określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny
wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej,
b) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Olecko na lata 2015 -2024,
c) zmiany budżetu gminy na 2015 rok,
d) udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Oleckiemu
na zadanie pn. „Przebudowa chodnika przy ul. Armii Krajowej w Olecku (pomiędzy ul. Sembrzyckiego a ul. Ludową)”.
12. „Głos wolny, wolność ubezpieczający”.
13. Zamknięcie obrad sesji.
Przewodniczący Rady Miejskiej
Karol Sobczak

Punkt edukacyjny EduCare
Ul. Wojska Polskiego 5, Olecko

- Korepetycje: matematyka, język polski i inne
przedmioty – wszystkie poziomy
- Przygotowanie do sprawdzianów i egzaminów zewnętrznych: sprawdzian klasy szóstej, egzaminy gimnazjalne, matura
- Zajęcia korekcyjno – kompensacyjne dla uczniów z
dysleksją, dysortografią, dysgrafią
- Zajęcia rewalidacyjne, logopedyczne i terapeutyczne
- Pomoc w odrabianiu lekcji, korekta prac
- „Szkoła po lekcjach” – zajęcia przedmiotowe w
grupach lub indywidualne utrwalające bieżący materiał
- Możliwość dojazdu do uczniów w dogodnych terminach

K18405

ZAPISY NA KURS PRZYGOTOWUJĄCY
DO MATURY – OGRANICZONA ILOŚĆ MIEJSC
Gwarantujemy fachową opiekę wykwalifikowanej kadry. Zajęcia w przyjaznej atmosferze. Dostępne ceny.
Tel: 691 201 120

Kolejny – 5. już – koncert charytatywny Gołdapskiej
Grupy Wsparcia pod nazwą

“Wózek dla Kubusia” –

rozpocznie się 25 września o 17.00 w sali widowiskowej
Dom Kultury. Zbieramy na inwalidzki wózek specjalistyczny dla pięcioletniego Kuby Wójtowicza.
Kuba od urodzenia objęty jest wielospecjalistyczną
opieką medyczną z powodu szeregu wad wrodzonych.
Kuba potrzebuje specjalistycznego wózka inwalidzkiego
dla dzieci, rehabilitacji oraz zaopatrzenia w przedmioty i
środki ortopedyczne.
W koncercie charytatywnie wystąpią znani artyści: Marzena Kipiel-Sztuka, aktorka teatralna i telewizyjna znana
z roli Halinki Kiepskiej z serialu Świat według Kiepskich.
W 2007 wzięła udział w pierwszej edycji programu Jak
oni śpiewają, w którym zajęła 5 miejsce. Kosma – Piotr
Stawowczyk, wokalista, tekściarz i kompozytor, który od
kilku lat aktywnie działa na polskiej scenie muzycznej.
Niedawno wydał nowy singiel „Tożsamość”, który jest
zapowiedzią jego solowej płyty. Marian Lichtman, kompozytor, perkusista i wokalista, który wraz z Krzysztofem
Krawczykiem stworzył zespół Trubadurzy i zespół tańca
Movment Stage Dancers.
Koncert będzie składał się z kilku części, między którymi odbędzie się licytacja przedmiotów przekazanych przez
ludzi dobrej woli.
Serdecznie zapraszamy licząc na szczodrość podczas
licytacji.
Koncert wspierają:
“Hotelik Gołdap” – pp. Pawlukanis, Starostwo Powiatowe
w Gołdapi, Dom Kultury w Gołdapi, PEWiK, Restauracja
“Matrioszka”, Restauracja “Inspiracja”, Ewa Markiewicz-Buczyńska, Fundacja Rozwoju Regionu Gołdap, FHU
“Tygrys” Karol Szablak
11-12 września odbył się w Warszawie już

VII Kongres Kobiet

Do głównych celów Kongresu należy m.in. stwarzanie
mechanizmów służących wyrównywaniu szans i możliwości kobiet w życiu publicznym (parytety, kwoty), przeciwdziałania przemocy wobec kobiet, stwarzanie instytucji
stojących na straży zapewnienia im równych praw oraz
równych szans i możliwości aktywizacji politycznej, samorządowej i obywatelskiej.
Głosem kobiet z Warmii i Mazur na Kongresie była poseł Urszula Pasławska, która przyznała, że: „Kongres Kobiet jest inicjatywą rzucającą światło dzienne na problemy
z jakimi borykają się kobiety.” Jako działaczka na rzecz kobiet wskazała, że: „ Możliwość szerszej dyskusji na ten temat pozwala na wypracowanie konstrukcji prowadzących
do pokonania wielu barier i trudności z jakimi zmagają się
kobiety.”
Kongres był okazją do zapoznania się z bieżącymi problemami kobiet a także do zaproponowania mechanizmów,
które pozwolą na ich zmniejszanie, a w dalszym etapie na
ich niwelowanie. Inicjatywa ta udowadnia, że działalność
kobiet widoczna jest w każdej dziedzinie życia społecznego, publicznego czy politycznego. Gośćmi Kongresu byli
m.in. premier Ewa Kopacz, wicemarszałkini Wanda Nowicka, prezydent Słupska Robert Biedroń, Krystyna Kofta, Katarzyna Żak, Ewa Serwa, Kinga Rusin, Agata Młynarska, Otylia Jędrzejczak, Anna Lewandowska, ministra
edukacji Joanna Kluzik-Rostkowska, ministra nauki Lena
Kolarska-Bobińska.
Marlena Delikat
mieszkanie 75 m.kw., 3 pokoje, centrum,
Suwałki, tanio, tel. 600-953-143 K13009
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ełckiego: Ania Lewczuk, Ania Jagiełło, Jagoda Pawłowska i augustowskiego: Dorota Iwanicka. Jak zwykle dyrektor FLP Poland Jacek Kandefer wręczał upragnione awanse
za kolejne osiągnięcia w Forever.
Gościem specjalnym był Rolf Kipp - Double Diamond
Manager, największy światowy lider wśród przedsiębiorców
Forever. Podczas spotkania pokazał w jaki sposób znaleźć w
sobie upór do działania i osiągnąć sukces. Wszyscy z entuzjazmem i zdwojoną motywacją do pracy powrócili do swoich domów z nadzieją na lepsze jutro z Forever - największym producentem aloesu na świecie.
Wioletta Żukowska

FOREVER - ŚWIATOWA
POTĘGA ALOESU
5 września w Hotelu Airport Gromada w Warszawie
odbył się kolejny Success Day przedsiębiorców Forever
Living Product Poland . Oczywiście wśród 1200 uczestników nie zabrakło kilkunastu osób z powiatu oleckiego:
Alicja Kowalewska, Dorota Milewska, Alina Pawełko,
Katarzyna Szczecina, Kamila Sadkowska Jolanta Sawicka, goldapskiego: Barbara Skuza, Irena Zawadzka,
Zapraszam na posiedzenie X Sesji Rady Powiatu w
Olecku w dniu 24 września 2015 roku (czwartek) o godz.
11:00 – 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. Ocena funkcjonowania Powiatowego zarządu Dróg
w Olecku oraz stan przygotowania do okresu zimowego
2015/2016.
8. Informacja z realizacji prowadzonych prac remontowych na drogach powiatowych. Plan inwestycji na rok
2016.
9. Sport w powiecie – diagnoza, perspektywy rozwoju.
10. Informacja z realizacji zadań kompetencyjnych Starosty w zakresie obowiązujących pozwoleń wodnoprawnych na odprowadzanie ścieków bytowych, komunalnych,
wód opadowych i pochłodniczych.
11. Informacja z realizacji zadań kompetencyjnych Starosty w zakresie obowiązujących pozwoleń wodnoprawnych na pobór wód podziemnych i odprowadzanie wód
popłucznych.
12. Przyjęcie programu „Razem Bezpieczniej w Powiecie Oleckim na lata 2015 - 2019”.
13. Podjęcie uchwał:
a) w sprawie nadania statutu Domowi Pomocy Społecznej „Zacisze” w Kowalach Oleckich;
b) zmieniająca uchwałę w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli
szkół niewymienionych w art. 42 ust. 7 pkt 3 – ustawy Karta Nauczyciela
tj. nauczycielom prowadzącym kształcenie w formie
zaocznej, nauczycielom realizującym
w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze

godzin, pedagogów, psychologów, logopedów, doradców
zawodowych oraz nauczycielom biblioteki pedagogicznej;
c) 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;
d) w sprawie przystąpienia do realizacji zadania inwestycyjnego w 2016r. w ramach „Programu rozwoju gminnej
i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019”;
e) w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Kowale Oleckie na remont odcinka drogi powiatowej nr 1802N
we wsi Szarejki w km od 3+034 do km 3+194 o długości
160mb;
f) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
Powiatu Oleckiego na lata 2015 – 2023;
g) w sprawie zmian budżetu powiatu na rok 2015.
14. Odpowiedzi na zgłoszone zapytania, interpelacje,
wnioski radnych i Komisji Stałych Rady.
15. Głos wolny, wolność ubezpieczający”.
16. Zamknięcie obrad.
Przewodniczący Rady Powiatu
Wacław Sapieha

B18903

Sesja Rady Powiatu
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Glosa do
BĄDŹ ZDRÓW!
(2)
3. Do Bądź Zdrów! powinna być dostarczona karteczka-zakładka: Autor prosi
P.T. Czytelników, żeby książki nie czytali
jednym tchem i nie do końca. Czyli od deski do deski. Wyjątkiem mogą
być Ci, którzy mają środki i siłę woli, żeby się leczyć.
I pomyśleć, że wszystko się tak dziwnie ułożyło. Mam na myśli
prozę. W 1983 roku w Tygodniku Kulturalnym nr 6 ukazała się cała
strona z opowiadaniami: Brama, Ping-pong, Wigilia, Jestem zmęczony,
Po operacjach Pani Emilii Kaweckiej - dobrej Cioci Eni + rysunek
Michała Gleby (pacjent w piżamie, wychodzi z dekoltu pielęgniarki).
Z tymi opowiadaniami związane są dwa zdarzenia. Pierwsze, prozę do
druku zakwalifikował Zygmunt Trziszka. Podobno na kolegium redakcyjnym trochę kręcono głową, że taka dziwna szpitalna rzecz.
Drugie, po ukazaniu się opowiadań spotykam na ulicy Krakowskie
Przedmieście 34, na winku budynku Uniwersytetu Warszawskiego,
Hamiltona (Jana Zbigniewa Słojewskiego, felietonistę warszawskiej
Kultury). Szedł jak kaczka. Z kieszeni wystawała mu popołudniówka
Express Wieczorny, złożona na trzy. Ukłoniłem się i powiedziałem:
Panie Janie… A On mi natychmiast przerwał i wstrzelił się w moje
zdanie: Nie mów tak do mnie, po takich opowiadaniach mów mi na
ty… Zrobiłem Duże Oczy! A Hamilton snuł inny wątek, że teraz to
podobno jest bardzo źle w szpitalach. Nie zaprzeczyłem. Uspokoiłem
go, że chorzy mogą na siebie liczyć. Sami muszą zrobić sobie lewatywę
przed zabiegiem, znieczulić się, operować, zszyć, wybudzić się i zmieniać opatrunki. Takim komentarzem pobodłem Hamiltona.
Oczywiście, że to przejście bez bruderszaftu na ty poczytuję sobie
jako wyróżnienie. Miałem wtedy 29 lat i widziałem, że z wierszami
będzie z każdym rokiem trudniej. Że trzeba się wstrzelić w małe formy
literacko-dziennikarskie. I nagle, co za fart, spotykam na warszawskim
bruku Hamiltona, rocznik 1934, który wcielił się w starca, piszącego
Perswazje. To był niezwykle oczytany gość. Wyglądał jak tragarz cytatów. Dziennikarski bluszcz, ni to poeta, ni prozaik, ni krytyk. Po trosze
rzemieślnik i sztukmistrz felietonu, w publicystyce ździebko słabszy.
Hamilton felieton doprowadził na sam szczyt. Był dowcipniejszy niż
Kisiel, ostrzejszy niż Antoni Słonimski.
Taka przygoda, jaka mnie spotkała, to jest bonus bez terminu przydatności do spożycia. Tego nikt mi nie zabierze. Dzięki temu, że z Hamiltonem spiknąłem na ruchliwej warszawskiej ulicy, poczułem się tak,
jakby wyrosły mi skrzydła. Byłem uodporniony na „komplementy”
polskich wydawców, koleżanek i kolegów.
Być może jestem zakłuty łeb, bo wolę porażkę, niż parciany sukces. No cóż! Tworzy się, żeby coś ożywić. Pisanie to nie cyzelowanie
klamek czy progów. To jest straszliwy zapieprz. Sam na sam. Dłubie się
słowa, fakty zwilża liryką, i wyciska, i suszy. Sieje się – żnie – zbiera
– wiąże w garście, zawiązuje powrósłem, układa w mendle. I gdy doschnie, to się młóci, tj. oddziela ziarno od plew i słomy.
4. Redaktorzy redaktorami, ale w tym wszystkim, co najważniejsze
mówi moja żona Graszka. To jest bardzo uważna czytelniczka. Latami
uczyła ursynowskie dzieci pisać, czytać, śpiewać, grać, rachować i dobrych manier. Graszka uczula mnie przed czym powinienem się ustrzec
w przyszłości. Ma świetne lapidarne komentarze. Potrafi to, co ostre
przytępić, żeby się nie skaleczyć. Nie będę tego wywlekał na światło
druku, niech zostanie pod rąbkiem tajemnicy. Słusznie uważa, że książkę należy tak napisać, żeby czytelnik po przeczytaniu westchnął – warto było ściąć kilkanaście drzew, żeby to wydać.
Z mądrą żoną lżej się znosi wszelkie niepowodzenia. Szanujmy nasze żony, bo to czytelniczki (dziewczyny i kobiety), które za byle co nie
chwalą. Płeć piękna ma wrodzony zmysł estetyki, który ktoś opacznie
nam wmawia, że to ślad po rajskim upadku. Panowie, uważajmy na
głupoli, co wierzą, że się da wywiercić dziurę w wodzie. Bez kobiet
marnieją i gasną chłopy. Uczenie mówiąc - sine qua non.
5. Debiutancki tom prozy jest o tym, jak wirus poliomyelitis upatrzył mnie w Kopanie i we mnie się namnożył, więc go opisałem. Los
dał mi w dzierżawę chorobę, która przygasza wszystko, co w nas rozświetlone. Trzeba coś stracić, żeby tworzyć. Z przemijania wykrzesać
do ostatniej kropli (lirycznej) radość. Rzecz trudna, ale jaka wdzięczna
robota. To, co było ze skazą, próbowałem uszlachetnić. O tym, jak pragniemy zdrowia, jest książka Bądź zdrów! Nie dopisywało mi zdrowie,
więc się nie dziw, że rozpisałem chorobę. Przewlekłą. Przy okazji miałem farta, który przytrafił mi się tak daleko. Przepraszam. Z Bliska.
To o czym piszę w glosie na Suwalszczyźnie określano jako przy-

pierdki (felietony, pogadanki w gazecie). Proszę tego nie mylić z pierniczeniem.

Fotografia

We wrześniu 2015 roku w Oficynie „Z Bliska” Biblioteki Publicznej w Gołdapi ukazał się mój debiutancki tom prozy pt. Bądź zdrów!,
projekt okładki: Paweł Piotr Szczepaniak. Fotografia: Daniel Ogrodny z Kopanej koło Tarczyna, dawny powiat grójecki. Pan Daniel był
synem Jana Ogrodnego, stolarza, na którego mówiono: „Stary Ogrodny”. Od lat 50. do 70. XX w. pracował jako pomocnik maszynisty kolei
wąskotorowej relacji Warszawa Południowa-Nowe Miasto nad Pilicą.
W latach 70. XX w. awansował i został maszynistą wagonu spalinowego, tzw. motorku. Nasz sąsiad był porywczy i nerwowy, w przeciwieństwie do swojej żony, pani Stefanii, urodzonej 16 kwietnia 1927 roku,
czyli w tym samym dniu, co kardynał Joseph Ratzinger, przyszły kardynał i papież Benedykt XVI, który abdykował.
Mój sąsiad-kolejarz odziedziczył pasiekę, książkę „Pszczelarstwo”. Organ Polskiego Związku Pszczelarskiego i miesięcznik „Poradnik pszczelarski” po naszym sąsiedzie, panu Andrzeju Zarzyckim,
toromistrzu. Żył lat 64, zm. 23 III 1994 r. Na cmentarzu parafialnym
w Rembertowie koło Tarczyna jest jego grób obok grobu mojego ojca
Czesława, z którym wiecznie był w sporze. Mieli inne zdanie. W tomiku wierszy pt. Dzięki !, nakładem własnym, Warszawa-Ursynów 2012
zamieściłem o tym liryk: PARADOKS ŻYCIA. Oto przykład z brzegu./
Na cmentarzu obok mojego ojca leży Daniel, /maszynista kolei wąskotorowej. Sąsiad, z którym /mój ojciec miał zawsze na pieńku. Kłócili
się, /a kiedy zbliżały się święta, Daniel przynosił/ butelkę wódki, a pani
Stefania blachę ciasta./ I siadali do stołu przykrytego śnieżnym obrusem./ Godzili się, przepraszali, i pili na pohybel losu. / Po śmierci, obaj
leżą w betonowym grobowcu./ Tak zgodni, że bose trawy za nich się
modlą./ Wiem o tym od wypalonych zniczy i sztucznych kwiatów.
Redaktorem tomu o tym, jak się zepsuło „Ślachetne zdrowie”,
jest Mirosław Słapik, zaś korektorem Jan Jastrzębski. To są Ci dwaj
sprawcy Z Północy, którzy zadbali o to, żeby było Z Bliska. Zaryzykowali i wydano 39 opowiadań w nakładzie 150 egzemplarzy. Pan Mirosław zwrócił się o sponsorowanie debiutu prozatorskiego tam, gdzie
mnie ździebko znają, tj. do Pani Burmistrz Urzędu Miasta i Gminy Tarczyn, mgr matematyki i pani Prezes Spółdzielni Mieszkaniowej „Na
Skraju” Warszawa-Ursynów, dr ekonomi. Niewiasty nie zareagowały,
to znak, że z rachunków wynika, po pierwsze, że nie ma co liczyć na
Czesława Mirosława, po drugie, że kierowane przez nich instytucje są
biedne. Bo bogaty to jest ktoś, kto ma i się dzieli. Postanowiłem, że nie
będę uszczuplał kasy (miejskiej i spółdzielczej) i z zaoszczędzonych
pieniędzy (moja renta plus pensja nauczycielska Graszki) zapłacę za
usługi drukarskie. To nie była aż taka powalająca kwota, żeby z tego
powodu wpadać w histerię i złość. Postąpiłem wedle zasady - wydłużaj
rękę, gdy trzeba dawać, skracaj, gdy bierzesz. Mówiąc po suwalsku:
«wol dać, nie prosić». I jest po kłopocie. Dzięki determinacji wydano
książkę, z której - po przeczytaniu od deski do deski - trzeba się długo
leczyć. Oczywiście, że powinna być o tym banderolka albo zakładka.
Pozwolę sobie przy okazji glosy opublikować opowiadanie pt. Fotografia, które jest narracją do okładki. Oczywiście, że nie znalazło się
w spisie treści książki. Dlaczego? Bo nie mieściło się w konwencji.
Poza tym nie wypada tak „kawa na ławę”. W gazecie ujdzie takie coś.
Że pojawiły się jaskółki książki, co ma skrzydełka i plecy, i Biały pasek
na grzbiecie.
Dzięki publikacji oprawowej zebrałem to, co było ulotne i rozrzucone w różnych pismach od 1983 roku. W ten oto sposób przesunąłem
promień od poezji do prozy, na cięciwie koła losu. Jak tragarz słów,
zdań i wspomnień. Mógłbym napisać, że dziękuję oficynie „Z Bliska”,
ale było by to za łatwe i chyba nie na miejscu. W żadnym wypadku
nie mogę zataić tego, że pan Mirosław Słapik wyłowił na zaczernione
światło druku to, co latami pisałem. Oczywiście, że tego żaden polski
wydawca nie chciał. Dla mnie to był znak, że pewnie coś w tym jest. A
może byłem fajtłapa, co nie potrafi o swoje sprawy zadbać?
W następnym odcinku (3) napiszę o okładce, tj. zdjęciu czarno-białym z białym napisem: Bądź Zdrów!! Tak po dziennikarsku wedle zaleceń Bolesław Prusa: Zły dziennikarz pisze to, co wie, a dobry
dziennikarz wie, co pisze.
Słowem, o tym, jak nasz sąsiad pan Daniel wydłubał mnie z sadu w
Kopanej, co między Tarczynem a Grójcem. Kazał, żebym przystanął i
patrzył wprost, żeby mógł nacisnąć na przycisk aparatu marki „Druh”,
co był w prochowcu. Trwało to dosłownie dłuższa chwilę. A potem
wróciłem do sadu dzieciństwa. Nieśmiały jak chłopczyk, którego ktoś
nakrył, że ma w kieszeni kamyczki i procę.

Czesław Mirosław Szczepaniak

to@borawski.pl

BEZPIECZEŃSTWO

Wiatrówka odebrana przez policję

Trzy osoby zostały trafione ołowianym śrutem
31-latek został zatrzymany

Policjanci zatrzymali 31-latka, który w centrum miasta
strzelał z wiatrówki. Trzy osoby, w tym policjant zostały trafione ołowianym śrutem. Kilkanaście minut po zgłoszeniu
funkcjonariusze zatrzymali Piotra S. Przy zatrzymanym znaleziono wiatrówkę. Mężczyzna trafił do policyjnego aresztu.
21 września po godz. 18.00 oficer dyżurny oleckiej komendy został powiadomiony, że w centrum miasta nieznana
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rubrykę redaguje rzeczniczka prasowa KPP
młodsza aspirantka Justyna Sznel
osoba strzela z wiatrówki do przechodniów. Zgłaszający dodał, że jego żona została trafiona w nogę ołowianym śrutem.
Natychmiast na miejsce pojechali policjanci celem sprawdzenia zaistniałego zdarzenia. W tym samym czasie oficer
dyżurny otrzymał kolejne zgłoszenie od mieszkanki olecka, że podczas nachylania się nad znajdującym się w wózku
dzieckiem została trafiona ołowianym śrutem w okolice ust.
Podczas rozmowy funkcjonariuszy ze zgłaszającą padły
kolejne strzały, a ołowiany śrut trafił w głowę policjanta.
Podjęte natychmiast sprawdzenie okolicy pozwoliło zatrzymać nerwowo zachowującego się mężczyznę przy którym
znaleziono wiatrówkę. Okazał się nim być 31-letni Piotr S.,
który został zatrzymany i trafił do aresztu. Badanie alkomatem wykazało w jego organizmie ponad 2 promile alkoholu.
Policjanci prowadzą teraz postępowanie w kierunku narażenia człowieka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Grozi za to
kara do 3 lat pozbawienia wolności.
Ostateczna decyzja w tej sprawie zostanie podjęta po
konsultacji z Prokuratorem Rejonowym w Olecku.

Uciekł z miejsca kolizji

wraz ze zgłaszającym pojechali do pobliskiej miejscowości.
Na jeden z posesji zauważyli samochód z widocznymi
uszkodzeniami, który uczestniczył w zdarzeniu oraz mężczyznę, który nim kierował. Był nim Mirosław G. Badanie
alkomatem wykazało w organizmie 52-latka ponad 2 promile alkoholu. Mężczyzna został zatrzymany i trafił do policyjnego aresztu. Ponadto funkcjonariusze ustalili, że mieszkaniec gminy Świętajno nie posiada uprawnień do kierowania
pojazdami.
Teraz 52-latek będzie odpowiadał za kierowanie pojazdem w stanie nietrzeźwości oraz za spowodowanie zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym i prowadzenie
pojazdu bez uprawnień.

W miniony weekend

Drugie zgłoszenie o awanturze domowej oleccy policjanci otrzymali w sobotę około 16.00. Mieszkaniec olecka powiadomił funkcjonariuszy, że jego ojciec Jarosław N.
wszczął awanturę w domu, wyzywał domowników słowami wulgarnymi oraz groził żonie pobiciem i pozbawieniem
życia. Badanie alkomatem wykazało w organizmie 53-latka
blisko 2 promile alkoholu. Mężczyzna został zatrzymany i
trafił do policyjnej celi. Rodzina została objęta nadzorem w
ramach procedury Niebieskiej Karty.

Do policyjnego aresztu trafił 52-latek, który kierując
osobowym peugeotem zderzył się z osobową toyotą i uciekł z
miejsca zdarzenia.
21 września po godzinie 12.30 oficer dyżurny oleckiej
komendy został poinformowany, że na terenie gminy Kowale Oleckie doszło do zderzenia dwóch pojazdów, a sprawca,
prawdopodobnie pijany, odjechał z miejsca zdarzenia. We
wskazane miejsce pojechali policjanci ruchu drogowego.
Funkcjonariusze w rozmowie ze zgłaszającym ustalili, że kierujący osobowym peugeotem nie zachował należytej ostrożności w trakcie manewru skrętu w lewo w wyniku czego zderzył
się z osobową toyotą i odjechał z miejsca kolizji. Policjanci,

... na drogach powiatu policjanci ruchu drogowego zatrzymali 2 nietrzeźwych kierujących. Doszło do jednej kolizji
drogowej oraz trzech nietrzeźwych awanturników trafiło do
aresztu.
Do kolizji drogowej doszło w miniona niedzielę po 14.30
na obwodnicy Olecka. Jak ustalili policjanci kierujący samochodem osobowym marki Audi nie zastosował się do znaku
„Stop”, nie udzielił pierwszeństwa przejazdu prawidłowo jadącemu kierującemu osobowym bmw w wyniku czego doszło
do zderzenia. Obaj kierujący byli trzeźwy. Jarosław B. został
ukarany mandatem karnym w wysokości 500 zł.
W minioną sobotę około 23.30 w miejscowości Cimochy
oleccy policjanci zatrzymali do kontroli drogowej kierującego
samochodem osobowym marki Nissan. Badanie alkomatem
wykazało w organizmie Marcina G. 0,5 promila alkoholu.
Drugiego nietrzeźwego kierującego policjanci ruchu drogowego zatrzymali w minioną niedzielę około 20.40 w Olecku. Robert P. kierował samochodem osobowym mając ponad
2 promile alkoholu w organizmie. Ponadto podczas kontroli
37-latek nie posiadał przy sobie wymaganych dokumentów.
Pierwszy nietrzeźwy awanturnik do policyjnego aresztu trafił w miniony piątek. Oficer dyżurny oleckiej komendy
otrzymał zgłoszenie, że nietrzeźwy syn dobijał się do mieszkania rodziców po czym wtargnął do środka.
Grzegorz N. wyzywał ojca słowami wulgarnymi, groził
mu pobiciem oraz pozbawieniem życia. Mężczyzna podczas
interwencji funkcjonariuszy nadal był agresywny w związku z
czym został zatrzymany do wytrzeźwienia.

Jako ostatni do policyjnego aresztu trafił Wiesław L.
Mężczyzna wszczął awanturę w domu, wyzywał domowników słowami wulgarnymi, odgrażał żonie, że zrobi jej
krzywdę. W obecności policjantów nadal był agresywny, nie
reagował na polecenia do uspokojenia się w związku z tym
został zatrzymany. Badanie alkomatem wykazało w organizmie Wiesława L. ponad 2,5 promila alkoholu. Ta rodzina
również została objęta nadzorem w ramach procedury Niebieskiej Karty.

Pijana przyszła odebrać
dziecko z przedszkola

21 września po godz. 14:00 oleccy funkcjonariusze pojechali do jednego z przedszkoli na terenie powiatu oleckiego,
gdzie ostrożna opiekunka poinformował, że najprawdopodobniej pijana matka przyszła odebrać swoje 3-letnie dziecko.
Policjanci, którzy pojechali na miejsce sprawdzili stan
trzeźwości kobiety i potwierdzili, że jest ona nietrzeźwa. W
związku z tym przedszkolanka skontaktowała się z ciocią
dziewczynki, która zabrała ją pod swoją opiekę.
O zaistniałej sytuacji zostanie powiadomiony Sąd Rodzinny i Nieletnich.
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Dożynki Gm

to@borawski.pl

minne, fotoreportaż Józefa Kunickiego
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Jestem za rysunkiem
Z Markiem Karpowiczem z Sejn rozmawiał Czesław Mirosław Szczepaniak
Marku, w jakich latach działała Pracownia Plastyczna Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Sejnach?
- Postaram się odpowiedzieć na zadane pytania, ale będą
one oparte tylko na pamięci, gdyż nie mam dostępu do dokumentacji i wydanych książeczek Pracownia działała od 1973
r, od momentu powołania do życia Powiatowego Domu Kultury w Sejnach. Działa najprawdopodobniej do dzisiaj.
W czym się specjalizowała?
- Na pracy z dziećmi i młodzieżą oraz opieką nad twórcami ludowymi i twórczością amatorską.
Jak mówiły na Ciebie dzieci? Czy miałeś ksywkę?
- „Prose pana”, „panie Marku”, a to dlatego, że i ja traktowałem ich bardzo poważnie w uroczystych chwilach (otwarcia wystaw, wręczania dyplomów); zwracałem się zarówno
do maluszków, jak i młodzieży per panna Iks, pan Ygrek.
Oczywiście, że w obecności nauczycieli i rodziców.
Od kiedy działała Dziecięca Oficyna Wydawnicza w
Sejnach? Jaki miała dorobek wydawniczy?
- Oficyna narodziła się w roku 1989. Dorobek to kilkanaście, około 18, niestety nie mam możliwości sprawdzenia,
książeczek- tomików poetyckich oraz kilka tek graficznych i
linorytniczych, i karty świąteczne.
Jakie mieliście sukcesy?
- Sukcesy? Myślę, że bardzo cieszyło znalezienie się jednej z książeczek w Waszyngtońskiej Bibliotece i teki „Święci
i błogosławieni w linorytach” w Bibliotece Watykańskiej.
Działalność pracowni i oficyny stała się tematem audycji
TVP, program „TIK-TAK” nagrywano w pracowni i w plenerze.Sukcesem była też możliwość współpracy z Wandą
Chotomską, z Czesławem Mirosławem Szczepaniakiem i za
Twoim pośrednictwem z księdzem Janem Twardowskim. Ponadto duży udział w ogólnokrajowym, konkursie na drzeworyt o tematyce muzycznej, zorganizowanym w Lesznie oraz
masowy udział w konkursach na ekslibris w Żarach

K17406

Czego uczyłeś dzieciaków? Jakie credo miałeś w pracy?
- Trudne pytanie. Uczyłem tylko tych, którzy tego chcieli.
Pozostałym oferowałem sposób na ciekawe spędzanie czasu.
Credo? Jestem jednym z nich, tylko trochę starszy i znający różne narzędzia i sposób pracy nimi. Reszta jest w moich
podopiecznych i każde z dzieci jest twórcą, a moim zadaniem jest znalezienie plusów u każdego z nich i publiczne ich

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.

Marek Karpowicz - autoportret
wskazanie. Przez całe życie zawodowe nienawidziłem klasyfikowania prac dzieci na zasadzie: 1-wsze, 2-gie, 3-cie
itp. miejsce. Wyróżniałem prace za coś ...
Z punktu grafiki Sejny są jak rysunek, obraz czy linoryt?
- Jestem za rysunkiem. Obraz - zbyt kolorowo, linorytzbyt czarno-biało. W szarościach rysunku jest miejsce i na
kolor i na czerń i biel. Linoryt, jako technika, jest dobry
dla dzieci i młodzieży o trochę mniejszej wyobraźni, ale
w miarę dobrej sprawności manualnej. Technika ta, dzięki swojej „toporności”, jest bardzo pomocna w przejściu
przez tzw. kryzys twórczości dziecięcej (dążenie do realistycznego odzwierciedlania świata i załamanie z powodu
niemożliwości, nieumiejętności). Linoryt swoją „topornością” nie pozwala na realistyczne obrazowanie świata, co
daje swobodę wszystkim, tj. mniej i bardziej zdolnym.
Co daje człowiekowi praca z dzieciakami?
- Chyba bycie małym, potem większym, a następnie
dużym dzieckiem, a ostatecznie starym dzieckiem. Nigdy
nie byłem zmęczony pracą z dziećmi.
Po latach, kiedy myślisz o zajęciach z dziećmi, to
jakie budzą się w Tobie wspomnienia?
- O zajęciach z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi mam
tylko dobre wspomnienia. Gorsze wspomnienia mam o
wybieralnych decydentach, którzy „wiedzą lepiej”.
Jak Cię spotkają uczniowie, to o czym najczęściej
Ci mówią?
- Kłaniają się mi dorośli mężczyźni i dorosłe kobiety, a
ja nie wiem, kto to jest; nie wypada mi pytać: a Pan/Pani to
kto? Domyślam się, że są to moi byli podopieczni. Większość z nich jest poza Sejnami, niektórzy za granicą. Są
wśród nich architekci, graficy komputerowi aktorzy i wielu
nauczycieli. Mam też takiego jednego Grzesia, który kilka
razy prosił mnie o 2 zł na aspirynę, bo go boli głowa. Grzesiu był kiedyś laureat konkursu na drzeworyt muzyczny,
ale to tylko taki jeden, któremu nie wyszło.
Jeden młody człowiek stworzył stronę „Archiwum
miejsko gminne Sejny”, na której pokazuje różne stare
dokumenty i fotografie o Sejnach. Uparł się również na
Dziecięcą Oficynę Wydawniczą i chce pokazać wszystkie
książeczki w wersji cyfrowej. W tej chwili są do obejrzenia trzy. To, myślę, będzie piękny dokument, dostępny dla
wszystkich internautów, zaś dla mnie to będzie najpiękniejsze podziękowanie.
No, to tyle potrafiłem wykrzesać z moich szarych komórek. Może coś z tego wykorzystasz.
Bądź Zdrów! Marzycielu z Sejn.

to@borawski.pl

Gimnazjaliści z Kowali Oleckich
nie dali szans rywalom
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Mecze rozgrywane były systemem „każdy z
każdym”, w związku z czym każdy team mógł
w pełni pokazać swoje piłkarskie umiejętności oraz taktykę gry. Po niezwykle zaciętych
i wyrównanych meczach udało się wyłonić
zwycięzcę. W klasyfikacji generalnej turnieju
pierwsze miejsce zajęła drużyna z Publicznego
Gimnazjum w Kowalach Oleckich, na drugim
stopniu podium stanęli piłkarze z Gimnazjum
w Sokółkach, zaś na trzecim drużyna ze Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Kowalach
Oleckich. Najlepszym strzelcem turnieju został Michał Bokuniewicz, uczeń Publicznego
Gimnazjum w Kowalach Oleckich. Na zakończenie turnieju zwycięskie drużyny otrzymały
puchary, zaś wszyscy uczestnicy przedsięwzięcia pamiątkowe dyplomy.
Turniej został zorganizowany i przeprowadzony przez animatorkę sportu Anetę Ki-

W piątek, 11 września w Sokółkach rozegrane zostały gminne eliminacje Turnieju o Puchar Premiera Rzeczpospolitej Polskiej. W
rozgrywkach
udział
wzięły dziecięce
i
młodzieżowe drużyny
piłkarskie
funkcjonujące przy szkołach
podstwowych
oraz
gimnazjach z terenu
gminy Kowale Oleckie.
W turnieju zmierzyły się ze sobą drużyny z Publicznego Gimnazjum w Kowalach Oleckich, Gimnazjum w Sokółkach, Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II
w Kowalach Oleckich oraz Szkoły Podstawowej im. Marii
Konopnickiej w Sokółkach.

jewską oraz Stowarzyszenie Kultury Fizycznej i Rekreacji
„Kowalak”.
Z. Sieńko

Wielka akcja dla Ukrainy

starszym pochodzącym z okręgu donieckiego paczki żywnościowe zakupione dzięki dobroci serca Polaków.

Pamiętajmy dzisiaj o ludziach, których życie legło w gruzach
w ciągu ostatniego dramatycznego roku - mieszkających na
Ukrainie, w okręgu donieckim, osobach starszych, samotnych i pełnych lęku przed tym co najgorsze. Wspólnie możemy pomóc!
25 zł to koszt jednej paczki dla jednej osoby starszej, którą
ukraińska wojna pozbawiła domu, jedzenia, bezpieczeństwa
i nadziei. Jedna paczka żywnościowa to realny ratunek, który pozwala przeżyć kolejne dwa tygodnie bez strachu przed
głodem.
Grupa Onet.pl, we współpracy z organizacją Rotary International (RI) oraz Kulczyk Foundation, chce przekazać osobom

Adres internetowy akcji to http://m.onet.pl/wiadomosci/seniorom-ukrainy .
Wpłat można dokonywać na numer konta 92 1090 1362 0000
0001 2274 9213 z dopiskiem „pomoc humanitarna”. Warto
też skorzystać z systemu szybkich przelewów pod adresem:
http://www.wplaty.kryzyshumanitarnynaukrainie.pl .
Co ważne, 100 proc. zebranych środków zostanie przeznaczone na pomoc ofiarom kryzysu humanitarnego na Ukrainie.

OLECKIE CENTRUM
SZKOLENIA KIEROWCÓW
Jerzy Miliszewski
Olecko, Aleje Lipowe 3

B19401

Rozpoczęcie
kursu

24
września
godz.

1600

tel. 87-520-23-36

B19003

Ośrodek
czynny
codziennie
w godz. 800-1600

to@borawski.pl

AUTO-MOTO

ARTYKUŁY ELEKTRYCZNE, SPRZEDAŻ, WYKONAWSTWO

AUTO LAND

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

V21702

szenia, amortyzatory, elektronika, komputerowa
geometria zawieszenia, klimatyzacja, chiptuning, tel.
509-746-264 V17209

* MYJNIA GĄBKOWA AUTOMATYCZNA
			
aleje Lipowe 1A

V11936

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

V21303

SERWIS OGUMIENIA

MOTO-NAPRAWA-SPRZEDAM

* Auta używane, tel. 501-611-961 V22221
* CZĘŚCI SAMOCHODOWE,, tel. 509-746-264 V17219
* CZĘŚCI SAMOCHODOWE, ul. Sokola 1D, tel. 87520-12-88 V21712
* części używane, wszystkie marki, Ełcka 2 (przy
skupie złomu), tel. 501-611-961 V22231
* Hunday Santa Fe CRDI, 2006, 2,2D tel. 509-338-320,
508-097-660 V19016
* Jawa 350, 1989, stan bardzo dobry, stylizowany na
chopper, 2500 złotych, tel. 884-014-664 B18105
* Mitsubishi Outlander, 2005, 2,4B+G tel. 604-193-413

V21502
V13914

* bezprzewodowy internet iPlus, tel. 87-520-13-31 L93902
* Budowlana firma, Tadeusz WITKOWSKI, kompleksowe
prace budowlane, tel. 603-754-167, 87-523-41-44 V17010
* Centrum Ogrodnicze, ul. Rzeźnicka 6; tel. 87-520-22-07

V02333

* chleb swojski, ciasta, wypiek, tel. 605-107-755 B18604
K11116

AUTO-MAX, ul. Paderewskiego 3a, naprawa: zawie-

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

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

L94001

V17409

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

V20805
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B19701

* Polonez Truck, 1998, B, sprawny technicznie, tel.
605-201-942 V21612

* gazowe, hydraulik, tel. 502-383-533 V21902

GEODETA, tel. 500-299-313

* chleb swojski, ciasta, wypiek, tel. 605-107-755 L93407
* kino, plac Wolności 22, tel. 87-520-20-59 B19801
* „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
V22101

PIZZA NA TELEFON

PIZZERIA „PRIVE” zaprasza od 1000 do 2200

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

V17809

* konie kabardyńskie, przejażdżki, pod siodło,
Grądzkie 47, tel. 666-316-780, 87-421-22-48 L93803
* kuchnia domowa, obiady abonamentowe, bar przy
stacji paliw, Ełcka 4, tel. 516-442-550 K14201
* Mazurski Dwór: catering, restauracja, noclegi, tel.
87-523-00-67, 512-492-990, e-mail: mazurskidwor@
poczta.onet.pl www.mazurskidwor.pl V22302

* obiady z dowozem, tel. 516-442-550 K14301
* pracownia pisania ikon, pracownia plastyczna,
Katarzyna Waraksa, tel. 663-805-960 B13903
* wczasy; tel. 87-421-22-48, 666-316-780, www.wiatrakart.fr.pl, e-mail: kawarak@o2.pl B18005
* wesela, imprezy okolicznościowe, bankiety, szkolenia,
chrzciny, komunie, stypy (Mazurski Dwór), tel. 87-52300-67, 512-492-990 V22322
* wizy Rosja, tanio, BT Sambia, tel 87-520-16-44, V17619

USŁUGI
* 21 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu,
Katarzyna Jeruć, Przytorowa 3, tel. 508-266-446, 512-109121, ubezpieczenia majątkowe i komunikacyjne V19415
* angielski korepetycje, magister UW, tel. 502-954-863
B17506

GEODEZYJNE, tel. 501-269-997

K13807

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

V21602

* hurtownia wędlin, od 4.00 do 14.00, ul. Gołdapska
631, tel. 87-520-22-13 B19601
* instalacje elektryczne, Henryk Rowiński, tel. 510-145891 V20814
* korepetycje - język angielski; szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły średnie, tel. 608-215-475 B18205
* kowalskie, spawalnicze, ślusarskie, Gołdapska 31,
tel. 87-523-00-80 B16109
* księgowe usługi, Ternet spółka z o,o, tel. 87-520-31-70
B17606

* MEBLE - salon, Jan Bagiński, ul. Rzeźnicka, tel.
(87) 520 29-23.
V19505

V17110

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
V18507

K12610

to@borawski.pl
* OLEJ OPAŁOWY, NAJTANIEJ, tel. 87-520-41-91 V19126
* pizza na telefon – od 10.00 do 22.00, tel.87-520-31-32
lub sms 505-314-536 V17839
* Pralnia chemiczna, pranie wodne, usługi w ciągu 24 godzin,
ul. Grunwaldzka 12, te. 723-565-284
V18407

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
V18706
czipowanie, paszporty europejskie
psy, koty, fretki

* ROWERY – naprawy i wypożyczalnia, Centrum
Handlowe Impuls, tel. 87-520-36-92 V22113
* skup metali i surowców wtórnych, odbiór własnym
transportem, najwyższe ceny, Ełcka 2, tel. 501-611-961
V22211

* sprzątanie, opieka nad osobami starszymi lub dziećmi, tel.
506-462-495 B16808
K12709

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

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

V17709

V19006

* tłumacz języka francuskiego, tel. 888-605-885 B18803
* Ubezpieczenia, samochód, dom, firma, plac Wolności 24a/3, tel. 502-861-795 V19315

MOEY
O
K
PRA w
CJ

WYNAJEM

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

Wyrób nagrobków, blatów kuchennych, parapetów
i okładzin schodowych
V19705

V17849

* oddam koty różne kolory w dobre ręce, nie odpowiadam na sms-y, tel. 500-210-251 B19202
* oddam koty różne kolory w dobre ręce, tel. 600-953143 K12909

KUPIĘ

* książki II klasa gimnazjum, tel. 604-886-221 V19615

PRACA

* ślusarza, spawacza zatrudnię, tel. 602-709-756 B19102
* zatrudnię barmana, tel. 87-520-31-32 V17829
* zatrudnię osobę dobrze gotującą, Zajazd Borysówka,
Sedranki, tel. 501-073-961 K14002
* zatrudnię stomatologa, tel. 605-893-381 K12809

SPRZEDAM

* drukarka kolorowa OKI C3300n, A4, idealna do
wizytówek, mało używana, 290 złotych, tel. 604-193413 B17307
* działka usługowa, granica obwodnicy, tel. 601-210819 B001b17

Pompy ciepła
CWU + CO + kolektory słoneczne
przydomowe oczyszczalnie ścieków
V19914
możliwość montażu
DWORZEC PKP
tel. 883-110-101

* 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 V19116
* siedlisko, ul. Wiejska, ok. 40 arów, zabudowane budynkiem gospodarskim, dojazd od strony ulicy Wiejskiej, siła
na miejscu, tel. 602-293-333 V17816
* 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.

V18417

INNE
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SPRZEDAM
* działkę budowlaną, 1650 m.kw., Olecko, tel. 602709-756 B18305
* działkę pod garaż (ew. piętrowy) z projektem, Gołdapska, tel. 602-793-432 K13507
* działkę pod garaż pojedynczy z projektem, Gołdapska, tel. 602-793-432 K13607
* działki budowlane, uzbrojone, tel. 601-210-819 B002b15
* gopodarstwo rolne, zabudowane, 4,88 ha, okolice
Olecka, tel. 693-841-421 B17207
* kotły c.o., grzejniki, bojlery, HYDROMAX,
ul. Targowa 18, tel. 87-615-31-90
V18906
* książki, I i II klasa gimnazjum, (Gimnazjum nr 2), tel.
603-113-040 V21722
* luksfery Fala niebieskie 36 sztuk, TANIO, tel. 508610-285 B19501
* łóżeczko dziecięce z materacem, 65x125 cm, 150 złotych, tel. 691-201-120 B16509
* M4, garaż, ogród, tel 668-069-693 K13704a
* maszyny, urządzenia rolnicze, tel. 516-670-859 B003b15
* meble BRW z kolekcji „Indiana”, kolor – sosna antyczna: komoda – 350 zł, regał – 350 zł, szafa – 550zł.
Stan - super!!! 600-936-589
* mieszkanie 30 m.kw., Lesk, piwnica, garaż, działka, tel.
606-355-813 K13903
* mieszkanie 75 m.kw., 3 pokoje, centrum Suwałk, , tel.
600-953-143 K13109

ZAKŁAD KAMIENIARSKI, Ryszard Topolski
Wieliczki, ul. Spokojna 1, tel. 501-611-547
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* lokal użytkowy 140 m.kw., centrum, tel. 501-620-577
* pokoje, tel. 500-708-095 K07018

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,
to nie możemy czuć się bezkarni.			
KPP Olecko
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DZIEWCZĘCA ŚWIEŻOŚĆ I
PRZENIKLIWA INTELIGENCJA
CZYLI SPOTKANIE AUTORSKIE
Z JOANNĄ SZCZEPKOWSKĄ

Nie chciałabym żyć w strachu, czy jestem dostatecznie
popularna. Wychowałam się w środowisku artystycznym i
naprawdę widziałam, jak zmienia się mentalność, gdy ktoś
sprowadza swoją duszę artystyczną do takiego bożka. Nie
chcę być bożkiem.
Chcę dobrze zagrać, chcę dobrze napisać. To wszystko.
J. Szczepkowska
Urodzona 1 maja, wnuczka autora Mitologii, Jana Parandowskiego, wspaniała aktorka, pisarka, felietonistka, delikatna i inteligentna, otwarta na ludzi,
pogodna… O Joannie Szczepkowskiej
można by powiedzieć jeszcze wiele
ciepłych i miłych słów. Po spotkaniu
z nią, które odbyło się 16 września w
Miejsko-Powiatowej Bibliotece Publicznej w Olecku, każdy z przybyłych
z pewnością czuł zadowolenie.
Spotkaniu towarzyszyły wspomnienia z dzieciństwa aktorki i pisarki. Zaciekawiły nas niezwykle historie jej
domu rodzinnego, niektóre zabawne,
inne wzruszające.
Niejako świętem rodzinnym w
domu pani Joanny były dni, gdy przychodziły nowe wydania książek jej
dziadka. Pani Joanna, gdy wspomina
ten czas, czuje do dziś zapach świeżego druku, tajemnice liter. Opowiedziała
nam, dlaczego zdecydowała się zostać
aktorką (a musiała wybrać pomiędzy
dwoma największymi pasjami – grą
na scenie i pisaniem). Lubiła obserwo-

wać ludzi wokół niej, a potem ich naśladować, chociaż na
chwilę stać się zupełnie kimś innym, niż ona sama. Jej zdaniem całą przyjemnością w aktorstwie jest nie błyszczeć w
mediach, ale stać się na chwilę inną osobą.
Pani Joanna już od dzieciństwa pisała wiersze, które pokazywała dziadkowi. Jan Parandowski lubił poezje
wnuczki, jednak nie aprobował jej zamiarów zdawania do
szkoły teatralnej. Uważał, iż stworzona jest do pisania.
Nasz wspaniały gość wspominał o pierwszej zagranej
na scenie sztuce i o równoległym pisaniu do szuflady. Pani
Joanna nie tylko zajmowała się pisaniem poezji, ale również felietonami, na które ludzie szczerze reagowali.
Zorientowała się, iż to, co pisze, jest żywe, że dociera do czytelnika. Pierwszą książką, jaką napisała Szczepkowska były „Fragmenty z życia lustra” – pięć opowiadań
dotyczących zupełnie innych światów, bohaterów różnych
środowisk. W „Czwartym czerwca” spróbowała swoich
sił w autobiografii. Była to, jak sama wspomniała, fantastyczna przygoda, gdyż podczas pracy nad książką dotarła
w przeglądaniu historii rodziny aż do czasów bitwy pod
Grunwaldem. Właśnie wtedy obudziła się w niej pasja odkrywania historii przodków.
Pani Joanna powiedziała nam o swoich powiązaniach z
opozycją, o składzie prasy podziemnej w ich domu.
Jej codzienność, to jazda bez trzymanki, to wielka improwizacja. Sama o sobie mówi, że posiada temperament
publicystyczny, że zawsze mówi, co myśli. Uważa, że jej
życie w sensie artystycznym spełniło się ponad oczekiwania. W całym chaosie i kiczu wokół uczy się doceniać
spokój i naturę. Poza tym jest psiarą, psy są niejako „biologicznie niezbędnym elementem” w jej życiu. W wolnych
chwilach rysuje i maluje.
Właśnie taka jest Joanna Szczepkowska – otwarta, dostępna, skromna. Jednym słowem – fascynująca.
Spotkanie było piękną przygodą. Pani Joanna miała doskonały kontakt z czytelnikami przybyłymi do biblioteki
specjalnie dla niej. Otrzymała od nas pamiątkowy rysunek
autorstwa oleckiego plastyka i rysownika, Marka Pacyńskiego.
Ewa Omilian
Spotkanie dofinansowano ze środków Instytutu Książki w
ramach Programu Dyskusyjne Kluby Książki.

to@borawski.pl

Kalendarz imion
23 września (Pierwszy Dzień Jesieni)
Berty, Boguchwały, Liberaty, Liny,
Marty, Minodory, Poli, Tekli
Andrzeja, Boguchwała, Bogusława, Liberata, Liberta, Lina, Linusa, Liwiusza,
Minodora, Wierusława, Wierusza
24 września
Dory, Gerardy, Gerdy, Jarochny, Jaromiry, Marii, Maryny, Teodory, Tomiły,
Teomiry
Daniela, Gerarda, Hermana, Jaromira,
Roberta, Ruperta, Teodora, Terencjana,
Terencjusza, Tomiła, Tomira, Uniegosta
25 września (Dzień Budowlańca)
Aurelii, Aury, Dalii, Kamy, Kleopatry,
Władysławy
Aurelego, Franciszka, Gaspara, Kamila, Kleofasa, Ładysława, Mikołaja,
Piotra, Rufusa, Świętopełka, Władysława, Włodzimierza, Włodzisława,
Wodzisława26 września
Delfiny, Justyny, Łucji, Nili, Zbysławy
Budziwoja, Cypriana, Damiana,
Euzebiusza, Justyna, Kosmy, Kuźmy,
Łękomierza, Wawrzyńca, Zbysława

27 września (Dzień Polskiego Państwa Podziemnego) (Światowy Dzień
Turystyki)
Adolfiny, Adolfy, Armandy, Florencji,
Justyny, Mirabeli, Mirabelli, Mireli,
Sabiny
Adolfa, Amadeusza, Damiana, Eleazara, Kosmy, Urbana, Wawrzyńca,
Wincentego
28 września (Światowy Dzień Morza)
Klementyny, Libuszy, Luby, Salome,
Wacławy, Więcławy
Heliodora, Jana, Klemensa, Marka,
Nikity, Salomona, Tymona, Wacława,
Wawrzyńca, Więcława
29 września
Fulgencji, Gabrieli, Marceli, Marceliny,
Michaliny, Sylwii
Dadźboga, Franciszka, Gabriela, Marcelego, Michała, Rafaela, Rafała
30 września (Dzień Chłopaka) (Światowy Dzień Rzek)
Felicji, Geraldy, Honoraty, Nadziei,
Racheli, Samanty, Sofii, Soni, Sonii,
Wery, Zofii
Antoniego, Franciszka, Geralda, Grzegorza, Hieronima, Honorego, Honoriusza, Imisława, Wiktora

Nasz przepis
Tarta z kremem

Ciasto: 20 dag maki pszennej, pół kostki zimnej margaryny, 1 jajko, łyżeczka
soli, 1 łyżka cukru, 2 lub 3 łyżki zimnej
wody
Krem: 6 dużych żółtek,600 ml mleka,
10 dag cukru, 3 dag mąki pszennej, 3
dag mąki kukurydzianej
Do przybrania dowolne świeże
owoce lub owoce z puszki
Mąkę pszenną przesiewamy i mieszamy ją z cukrem i solą. Nożem siekamy margarynę z mąką, dodajemy jajko i
zagniatamy ciasto. Zawijamy je w folie
i wstawiamy do lodówki na pół godziny.
Po tym czasie wyjmujemy je i rozwałkowujemy na placek o grubości pół
centymetra.
Wkładamy ciasto w natłuszczoną
margaryna formę do tarty o średnicy 26
centymetrów. Wystające brzegi odcinamy.
Widelcem nakłuwamy dno ciasta. I
obkładamy je folią aluminiową, którą
obciążamy wsypując do środka fasolę,
groch lub specjalne ciężarkami. Mogą
to być sprzedawane w sklepach ozdobne kamyki.
Wstawiamy do pieca nagrzanego do
180°C i pieczemy około 10-15 minut.
W mniejszych formach czas ten to 10
minut. Wyjmujemy z pieca. Ostrożnie
zdejmujemy folię i ponownie wstawiamy tartę do pieca.
Pieczemy bez przykrycia 5 do 6 minut. Ciasto jest gotowe, gdy zbrązowie-

je wtedy wyjmujemy i studzimy.
Masa: ubijamy żółtka z cukrem na
gładką, pulchną masę. Teraz dodajemy
mąkę i znów dokładnie ubijamy.
W rondlu o grubym dnie zagotowujemy mleko. Ostrożnie nie przerywając
ubijania przelewamy je do masy jajecznej. Dokładnie mieszamy.
Potem całość przelewamy z powrotem do rondla i zagotowujemy cały czas
mieszając do chwili, gdy na powierzchni zaczną się pojawiać bąble. Wtedy
zmniejszamy ogień i gotujemy aż masa
będzie gęsta.
Zdejmujemy rondel z ognia i lekko
przechładzamy. Jeśli są grudki, to przecieramy masę przez sito.
Krem wykładamy na tartę i dekorujemy owocami.
Tartę przechowujemy w lodówce w
szczelnym pojemniku.

Sałatka ze szpinaku

20 dag świeżych liści szpinaku, seler
naciowy, oliwa, sok z cytryny
Liście myjemy, odsączamy i dzielimy na kawałki. Dodajemy pokrojony
na plasterki seler naciowy. Polewamy
sosem z oliwy i soku z cytryny. Po
wierzchu posypujemy świeżą bazylią
lub inna zieleniną.

Hot-dog z parówkami

4 podłużne niezbyt świeże bułki, 4
parówki, 2 łyżki masła, 3 łyżki keczupu
lub 3 łyżki majonezu ewentualnie 3
łyżki musztardy
Nacinamy jeden z dłuższych boków
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Cytaty na ten tydzień
... świadomością społeczeństwa
jest jego sztuka, pojęta jako życie
organizowane.
Bruno Jasieński,
Futuryzm polski
I rozejrzał się po świecie.
Nie był on, ściśle rzecz biorąc,
cudowny. Nie był, prawdę mówiąc, nawet miły. A już zupełnie
poważnie rzecz ujmując, nie był
nawet dobry. Ale był ciekawy. I
nigdy tak do końca nie da się go
poznać – zawsze zaskoczy czymś
nowym i niespodziewanym...
Terry Pratchett,
Johny i zamrli
Świat jest komedią dla tych,
którzy myślą, i tragedią dla tych,
którzy czują.
Horace Walpole
Wznieść się ku światłu. Jest to
jedna z najpiękniejszych definicji
Stworzenia. Całego stworzenia.
Ale światło istnieje tylko przez
kontrast z ciemnością.
Carlos Fuentes,
W to wierzę

PRZYS£OWIA
Babie lato: w dzień ciepło, w nocy
zimno za to.
Chodzi wrzesień po rosie, zbiera
grzyby we wrzosie.
Kiedy wrzesień przyniósł jesień, to i
zboża młócą; jedni siebie trą na żarnach,
drudzy na targ włóczą.
Gdy jesień zamglona, zima zaśnieżona.
Kto pracował w lecie, temu powie
wrzesień – ciesz się gospodarzu, tłusta
będzie jesień.
Skoro wrzesień, to już jesień, ale jabłek pełna kieszeń.
Wrzesień wrzosami strojny, lecz do
pracy znojny.
Idzie święty Michał (29 września),
będzie lato spychał.
Ptaszki przed Michałem (29 września) odleciały będzie ostry grudzień
cały.
Gdy noc jasna na Michała (29 września) to nastąpi zima trwała.
Na świętego Michała (29 września)
zaczyna się łowcy chwała.
Mroźna noc na Michała (29 września) – zima cała biała.
Jak anioły w słońcu ciepłym chadzają
(30 września), to potem w zimie mrozy
się trzymają.
każdej bułki. Parówki bez osłonek przekrajamy na pół. Wnętrze każdej bułki
smarujemy masłem i keczupem.
Dwie połówki parówek układamy
obok siebie we wnętrzu bułek. Każdą
bułkę owijamy aluminiową folią i układamy na blaszce.
Wstawiamy do piekarnika nagrzanego do 200°C i pieczemy około 15 minut.
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Warto być aktywnym !!!

8 września z okazji Europejskiego Tygodnia Sportu w
Gimnazjum nr 2 im. Mikołaja Kopernika, zorganizowano
Dzień Aktywności Fizycznej „Be Active Challenge”. Wpisuje się on w działania związane z przyznaniem Olecku tytułu
Europejskiego Miasta Sportu.
Tego dnia na każdej przerwie uczniowie pod opieką nauczycieli mogli skorzystać z różnorodnych form aktywności
fizycznej. Gimnazjaliści korzystali ze sprzętu sportowego
siłowni kształtując prawidłową postawę ciała oraz swoją tężyzną fizyczną. W sali gimnastycznej zorganizowano konkurencje sportowe gier zespołowych (dwa ognie, koszykówka,
piłka siatkowa). W auli szkolnej odbyły się rozgrywki tenisa
stołowego. Uwieńczeniem akcji był wspólny taniec „Be Active Dance”. Uczniowie z dużym zaangażowaniem wspólnie
z nauczycielami i dyrekcją szkoły bawili się w rytm muzyki,
wykonując prosty układ taneczny.
Aktywny udział całej społeczności szkolnej w tym wydarzeniu można uznać za sukces. Uczniowie zacieśnili relacje
koleżeńskie (zwłaszcza pierwszoklasiści) i zjednoczyli się

poprzez wspólne działanie. Kolejny raz uświadomili sobie,
że potrzeba ruchu i korzyści z niej płynące mają pozytywny wpływ na życie. Stwierdzili, że można częściej organizować w szkole tego typu akcje. Dowodem dobrej zabawy
w Dniu Aktywności Fizycznej „Be Active Challenge” w
Gimnazjum nr 2 im. Mikołaja Kopernika jest krótki film
oraz zdjęcia dostępne na stronie www.gim2.olecko.edu.pl.
wojeg

„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

Gabriela Jeglińska (1d) „Buszujący w trawie”
III miejsce
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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.(proszę dzwonić). Za treść ogłoszeń pismo nie ponosi odpowiedzialności.
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„Nie umiera Ten,
kto trwa w pamięci
i sercach żywych”

11 września w Białymstoku pod hasłem „Koniec
Wojny. 1945 – 1989. Nowe zniewolenie” odbył się
XV Międzynarodowy Marsz Żywej Pamięci Polskiego Sybiru.
Wydarzenie to było okazją spotkania Sybiraków
z całego świata, dla których koniec wojny nie oznaczał upragnionej wolności. Pamięć ofiar zesłanych na
Sybir upamiętniło kilka tysięcy osób, w tym również
delegacje oleckich szkół i harcerzy (Gimnazjum nr
2 im. Mikołaja Kopernika w Olecku reprezentował
poczet sztandarowy w składzie: Karolina Baranowska, Julita Milewska, Michał Złotnik, Bartosz Biszewski oraz nauczycielka historii Magdalena Białokozowicz).
W programie uroczystości był przemarsz uczestników ulicami Białegostoku od Pomnika Katyńskiego do kościoła pw. Ducha Świętego. Tam odprawiono okolicznościową mszę świętą, a następnie
złożono kwiaty i zapalono znicze pod Pomnikiem
Nieznanego Sybiraka.
Białostockie obchody zakończyły się wieczornym koncertem gwiazd polskiego rocka - Lao Che
oraz Kult.
Warto dodać, iż w dolnej części kościoła pw. Ducha Świętego w Białymstoku, od 10 września można
oglądać wystawy: „Marsz Żywej Pamięci Polskiego

Sybiru – to już 15 lat” przygotowaną przez Muzeum Wojska Polskiego oraz „Nowe zniewolenie” przygotowaną przez Białostocki Oddział
IPN. Obie wystawy są czynne w godz. 10:00 -18:00.
Marsz Żywej Pamięci Polskiego Sybiru był ważną lekcją historii,
nie tylko dla uczniów, ale dla nas wszystkich. Dzięki niej czcimy i
utrwalamy pamięć o ofiarach Sybiru, których jedyną winą było to, iż
byli Polakami i pragnęli Wolnej Ojczyzny.
Magdalena Białokozowicz,
nauczycielka historii

Katarzyna Jeruć
ul. Przytorowa 3
tel. 508-266-446, 512-109-121
ubezpieczenia majątkowe i komunikacyjne

V22302

V19415

Biuro Ubezpieczeniowe
AUTOREFLEX

V21203

21 towarzystw ubezpieczeniowych
w jednym miejscu
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Frajda, przygoda i wolność
Tym razem nie byłam taka głupia. Kiedy wszyscy, do
których dzwoniłam, odmówili mi współpracy w dziedzinie
dwóch kółek, po prostu wciągnęłam dresy, rękawiczki, na
plecy zarzuciłam plecak z butelką wody, na nos okulary i…
ahoj przygodo! Kto powiedział, że rowerem nie można jechać indywidualnie, a tylko we dwoje?
Wrześniowe słońce dosłownie parzyło jak latem, las wzywał, no i szkoda było tak pięknego dnia. Sprzątanie przecież
może poczekać.
Historia wynalezienia roweru jest ciekawa. Sięga wojen
napoleońskich. Na początku XIX wieku w całej Europie zginęło tysiące koni, jak to na wojnie, a trzeba było się przemieszczać i niekoniecznie na własnych nogach. Na pewien
pomysł wpadł niemiecki baron. Dwa koła połączył drewnianą ramą, dodał kierownicę i już! Wystarczyło odpychać
się nogami, by osiągać prędkość 15 km/godz., czyli jechać
z prędkością konia. Maszyna biegowa, bo tak nazwano ów
wynalazek, odniosła sukces natychmiastowy!
Czterdzieści lat później od tamtego momentu (rok 1861)
pewien ślusarz naprawiał ową maszynę biegową. Zanim ją
oddał, kazał ją wypróbować swojemu synowi. Chłopiec po
przejażdżce wrócił bardzo zmęczony. Skarżył się, że niemało
się napracował zanim pokonał wzniesienie, a potem zjeżdżając z górki musiał trzymać nogi w powietrzu, co nie było
wygodne.
I znowu ta matka – potrzeba. Ojciec i syn wymyślili, by
zamontować podstawki pod stopy, a potem wpadli na jeszcze
genialniejszy pomysł. Podstawki pod stopy przymocowali na
korbach przytwierdzonych do piast koła. Naciskając na jeden
i drugi pedał, obracało się przednie koło roweru. Maszyna
(biegowa) stała się o wiele wygodniejsza. Nowy pojazd nazwano „welocypedem”.
Maszyna biegowa ma już pedały, rozwija prędkość 20
km/godz., ale nie ma jeszcze łańcucha. Następcą welocypeda
był „bicykl”. Pojawił się w wielkiej Brytanii. Bicykl wyglądał śmiesznie: przednie koło było znacznie większe od tylnego. Rowerzysta siedział nad tym dużym przednim kołem i
mógł poruszać się nawet… 40 km/godz.
Był jednak jeden minus tego pojazdu – wymagał umiejętności trzymania równowagi podczas jazdy.
Mamy dwa koła, pedały, przednie koło większe, tylne o

wiele mniejsze, wreszcie pora na… łańcuch. To zasługa
dwóch panów – Francuza i Anglika. Wpadli na pomysł –
każdy osobno – żeby pedały umieścić pomiędzy kołami i
wprowadzić łańcuch, który będzie napędzał oba koła równocześnie. I tak powstał… rower. Może trudno w to uwierzyć, ale Leonardo da Vinci narysował go 350 lat wcześniej!!
Opony.
Ho, ho, minęło kolejne sto lat zanim je wynaleziono.
Najpierw koła pokrywano żelaznym paskiem. Na pewno
jazda na rowerze nie była tak wygodna jak teraz. Potem
żelazny pasek zastąpiono paskiem kauczukowym. Opony
wynalazł, nie zgadniecie… weterynarz. Miał syna, a syn
miał rower. Wspomniany ojciec otoczył koła jego roweru
dętką i umieścił je w kauczukowych oponach. Dzięki oponom mniej były odczuwalne nierówności na wyboistych
drogach. Po prostu jazda rowerem stała się wygodniejsza. Tę „niespodziankę” podpatrzyli bracia Michalin i już
wkrótce wyposażyli w opony samochody.
Myślicie, że przerzutki wynaleziono niedawno. Nic
bardziej mylnego. Wynalazek ten cieszy rowerzystów
od… 104 lat.
A dzisiaj wystarczy wziąć swój rower – i nikt się nie zastanawia poważnie nad tym, że ma dwa jednakowej wielkości koła, pedały, opony, łańcuch, mnóstwo przerzutek – i
ruszyć na ścieżki rowerowe, które ciągną się kilometrami.
I tak też zrobiłam ostatniego piątku. Po pierwszej dziesiątce kilometrów skręciłam w las. Dwa razy nakładałam
łańcuch po podskokach na korzeniach. Raz wdałam się
w pogawędkę z robotnikami pracującymi przy przecince.
Nawet nie pomyślałam, że mogłabym się ich bać. Na skraju wsi napchałam plecak pysznymi jabłkami z samotnej
jabłoni. A potem to już leżałam na pomoście i dałam się
pieścić słońcu. Ciszę przerywało bicie dzwonów z wigierskiego klasztoru. Zakonników nie ma tam od ponad dwustu lat, a zegary chodzą punktualnie. I tylko jezioro, cisza
i od czasu do czasu jabłko dla dodania smaku temu dniu.
Żałowałam, że nie wzięłam chleba, bo kaczki proszącym
wzrokiem zaglądały mi w oczy.
Przemknęła mi myśl, że nie warto wracać.
W drodze powrotnej sakwę załadowałam gruszkami,
gdy dzikie drzewo spotkałam po drodze. Roboty było na
cały wieczór, ale gruszki w syropie wyszły niezłe.
Do domu wróciłam, ale tego dnia miałam wątpliwości
czy słusznie. „Rower to frajda przygoda i wolność!” – w
pełni świadoma podpisuję się pod stwierdzeniem znajomego.
Marusia

