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chleb swojski, ciasta, wypiek, tel. 605-107-755 B37306

pizza na telefon, 87-520-31-32
V09316

Niech twoje dzieci wiedzą, że niezależnie 
od tego, co się stanie, zawsze będą mogły 
przyjść do ciebie

H. Jackson Brown, Jr.
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30.07 czyli w ostatnią sobotę lipca po raz dwudziesty 
czwarty pływacy wejdą w toń jeziora Oleckie Wielkie 
by rywalizować w Oleckiem Maratonie Pływackim. 
Długość trasy wynosi 4,5 km. Każdy ze startujących 
jest asekurowany z kajaka lub łodzi. Zapisy przyjmuje 
organizator czyli Miejski Ośrodek Sportu w Olecku. Na 
zwycięzcę czeka łódź tradycyjnie fundowana przez 
Delphia Yachts. 

Zawody wędkarskie, s. 19

Piknik ekologiczny, s. 10
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GRÜNLAND
Centrum Roślin Ozdobnych

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

Archiwum „Tygodnika oleckiego” znajdziesz
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MSZE I NABOŻEŃSTWA
Parafia pw. Krzyża Świętego, 

ul. Zamkowa
Msze Święte:

Dni powszednie: 7.30; 18.00
Niedziele i święta: 8.00; 10.00; 12.00 dla dzieci; 17.00
Koronka do Miłosierdzia Bożego – codziennie o godz. 
15.00 w kaplicy Krzyża

Parafia pw. Najświętszej Maryi Panny 
Królowej Polski, 
Plac Wolności

Dni powszednie: 6.30; 7.00; 18.00
Uroczystości i święta: 6.30; 10.00; 16.00 dla dzieci; 18.00 
Niedziela: 7.00; 8.30; 10.00; 11.30 dla dzieci; 13.00 dla 
młodzieży; 18.00

Parafia pw. Świętej Rodziny, 
Osiedle Siejnik I

Dni powszednie: 18.00
Niedziele i święta: 8.30; 11.00; 18.00
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WYJĄTKOWO, NASTROJOWO 
I PROFESJONALNIE. SKRZYPCE NA ŚLUBIE. 

Tel. 662 414 006 B
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I Wystawa i Konkurs Modelarski 
modeli redukcyjnych 

o Puchar Delphia Yachts s. j., 
ZPU „Prawda” i Wydawnictwa „Wir”

Wystawa będzie czynna do 24 czerwca. Istnieje moż-
liwość przedłużenia czasu jej trwania. Zależy to przede 
wszystkim od zainteresowania szkół jej zwiedzaniem. 
Chęć grupowego zwiedzania należy zgłosić co najmniej 
dwa dni przed zakładanym terminem do sekretariatu Re-
gionalnego Ośrodka Kultury „Mazury Garbate”. 

W środy wystawa nieczynna.
Zwiedzanie indywidualne również po wcześniejszym 

umówieniu się.
Wszystkie te niedogodności spowodowane są dużą 

wartością wystawionych modeli. Nie wolno ich w żadnym 
wypadku dotykać.
Serdecznie zapraszamy na wystawę

22 czerwca – spektakl „Przystanek Hypnos”
sala AGT, godzina 10:00, 12:00, 17:00,

Grupa Teatralna „KATHARSIS” zaprasza na spektakl 
pod tytułem „Przystanek Hypnos”.

OBSADA: Klaudia Łożyńska, Weronika Gałaszew-
ska, Zuzia Warsiewicz, Zofia Maksimowicz, Magdalena 
Motulewicz, Zuzanna Karaś, Weronika Kasprzak, Jan 
Ogoński,

REŻYSERIA: Agnieszka Lewandowska
ŚWIATŁO I DŹWIĘK: Łukasz Nowak
Wstęp wolny
*Grupy zorganizowane prosimy o wcześniejszy kon-

takt tel. 520 20 59.
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OLECKI TERMINARZ
WYSTAWY STAŁE

• Wystawa modelarska, Galeria Prawdziwej Sztuki im. A. 
Legusa, ROK „MG”

• Fashion & Beauty wystawa fotografii, Galeria Hol, ROK 
„MG”

• 4 tysiące lat monety chińskiej - wystawa w Oleckim 
Stowarzyszeniu Aktywnych „Zamek”

• Ekspozycja stała - Olecka Izba Historyczna, plac Wolności 22
• Bajeczna zima, portrety wystawa fotografii, Galerii Foto-

grafii „Klatka”, ROK MG

KRONIKA PO¯ARNICZA 

Zapraszamy od 600 do 2100, 

niedziela od  900 do 1700

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

NAJTANIEJ W MIEŚCIE

ON .............................4,24 zł
Pb 95 ........................4,55 zł
PB 98 ........................4,75 zł
LPG ...........................1,59 zł
Olej opałowy ..............2,45 zł (powyżej 1000 litrów)
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Promocja!!! 
czysty samochód za tankowanie

www.paliwa-kozlowski.pl

AUTOMYJNIA

22 czerwca (środa)
apteka dyżurna plac Wolności 25
wydanie „Tygodnika Oleckiego”
10.00 - Przystanek Hypnos, spektakl, Teatr AGT
12.00 - Przystanek Hypnos, spektakl, Teatr AGT
17.00 - Przystanek Hypnos, spektakl, Teatr AGT
23 czerwca (czwartek)
apteka dyżurna Gołdapska 1
12.00 - Sesja Rady Powiatu, Starostwo
13.00 - Sesja Rady Miejskiej, Ratusz
24 czerwca (piątek)
apteka dyżurna Kolejowa 15
13.00 - Sesja Rady Miejskiej
18.00 - Legafest, plaża miejska „Skocznia”
25 czerwca (sobota)
apteka dyżurna Zielona 35
18.00 - Legafest, plaża miejska „Skocznia”
26 czerwca (niedziela)
apteka dyżurna Składowa 6
10.00 - XX turniej tenisa ziemnego o „Wielki Tort” cukierni 
p. Jana Staniszewskiego, korty miejskie
27 czerwca (poniedziałek)
apteka dyżurna plac Wolności 7B
28 czerwca (wtorek)
apteka dyżurna 11 Listopada 9
29 czerwca (środa)
apteka dyżurna Zielona 37
wydanie „Tygodnika Oleckiego”
30 czerwca (czwartek)
apteka dyżurna Składowa 2A
1 lipca (piątek)
apteka dyżurna plac Wolności 25
2 lipca (sobota)
apteka dyżurna Gołdapska 1
3 lipca (niedziela)
apteka dyżurna Kolejowa 15
10.00 - XVI turniej tenisa ziemnego o „Wielki Sękacz Olec-
ki, korty miejskie
13.00 - kościół pw. Podwyższenia Krzyża Świętego, Olecko: 
otwarcie plenerowej wystawy fotograficznej Ewy Kozłow-
skiej pt. „BAROK NA MAZURACH”
19.00 - Kościół pw. NMP Królowej Polski, Olecko: Koncert 
Inauguracyjny – „POLSKO-LITEWSKIE SPOTKANIA Z 
BAROKIEM”, koncert
4 lipca (poniedziałek)
apteka dyżurna plac Wolności 25
5 lipca (wtorek)
apteka dyżurna Składowa 6
6 lipca (środa)
apteka dyżurna plac Wolności 7B
wydanie „Tygodnika Oleckiego”
7 lipca (czwartek)
apteka dyżurna 11 Listopada 9
8.00 - 11.00 - pobór krwi od honorowych dawców, Zespół 
Szkół Licealnych i Zawodowych (budynek internatu, sala 
konferencyjna), ul. Gołdapskiej 27
19.00 - kościół pw. Podwyższenia Krzyża Świętego, Olec-
ko: „FLORILEGIUM MUSICUM”, koncert
8 lipca (piątek)
apteka dyżurna Zielona 37
19.00 - kościół pw. Podwyższenia Krzyża Świętego, Olec-
ko: „BAROKOWE KONTRASTY”, koncert

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

V
10

80
3

30 maja od 20.29 jeden zastęp OSP So-
kółki usuwał w Czuktach powalony na drogę 
konar drzewa.

31 maja od 9.42 jeden zastęp JRG PSP gasił w Moż-
nych pożar gałęzi zapalonych od niezabezpieczonego i po-
zostawionego samemu sobie ogniska.

Informacji udzielił młodszy kapitan Piotr Gabruś

31 maja od 19.19 dwa zastępy JRG PSP zabezpiecza-
ły miejsce i usuwały na ulicy Gołdapskiej skutki wypadku 
drogowego. Samochód osobowy uderzył w drzewo.

1 czerwca od 16.00 jeden zastęp JRG PSP oraz jeden 
OSP Kowale Oleckie zabezpieczał miejsce wypadku dro-
gowego. Potrącenie rowerzysty. 

2 czerwca od 10.42 jeden zastęp JRG PSP zabezpie-
czał przy ulicy alei Wojska Polskiego naderwaną rynnę na 
budynku.

2 czerwca od 12.23 jeden zastęp JRG PSP usuwał w 
Gordejkach Małych nadłamany konar drzewa zagrażający 
pojazdom.

3 czerwca od 14.12 jeden zastęp JRG PSP usuwał w 
Niedźwiedzkich nadłamany konar drzewa pochylony nad 
budynkiem i drogą.

3 czerwca od 19.25 jeden zastęp JRG PSP pomagał po-
licji w otwarciu zamkniętych drzwi do mieszkania.

3 czerwca od 22.52 jeden zastęp JRG PSP usuwał za-
pach dymu z klatki schodowej w budynku przy ulicy Ko-
lejowej.

4 czerwca od 17.50 dwa zastępy JRG PSP oraz jeden 
OSP Świętajno zabezpieczały miejsce i usuwały skutki 
wypadku drogowego w Gryzach. Dachowanie samochodu.

5 czerwca od 12.03 jeden zastęp OSP Cimochy gasił 
w Cimoszkach pożar suchej trawy na nasypie kolejowym.

5 czerwca od 15.26 dwa zastępy JRG PSP usuwały 
znad chodnika przy ulicy Partyzantów nadłamany konar 
drzewa zagrażający przechodniom.

Informacji udzieliła ogniomistrz 
Katarzyna Jeglińska

UWAGA: 
stacja dołącza do akcji Olecka Rodzina +3

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

Wyniki spotkań Impuls Ligi Squash’a - 
Lega Olecko 2015/2016

Ryszard Mielech - Arkadiusz Puchalski 1:3
Ryszard Mielech - Dariusz Stefanowski 0:3
Krzysztof Szczepaniak - Robert Sienica 3:1
Karol Lemański - Dariusz Stefanowski 3:0
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NASZ KONKURS
Jeśli chcecie wziąć państwo udział w konkur-

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

W tym tygodniu wylosowano następujące osoby:
• Barbara Brodowska (Nowa Wieś)
• Ryszard Mitrofon (Gąsiorówko)

• Agnieszka Okupska
• Jan Ostakowicz
• Anna Sobczyk

• Michał Żarnecki
Upominki ufundowali:

	 √	INFOLAND, pl. Wolności 15
	 	√	Zofii Siemaszko,
	 √	Majster, aleje Lipowe 1B
	 √	BEST - Studio Reklamy, ul. Jeziorna 1A	
	 √	„BiS” Studio Reklamy, ul. Kamienna 1A	 	
	 	√	TERNET, pl. Wolności 26 
	 √	Drukarnia „Gryfix”, Ełk, ulica Sasankowa 17
	 √	Urząd Miejski w Olecku, plac Wolności 3
	 √	Wydawnictwo „Wir”, Zielona 37

Upominki będą wysyłane pocztą.
Do rozlosowania: Bilety do kina, gry komputerowe, filmy na 

dvd, książki, długopisy, akcesoria szkolne, magnesy, kalen-
darze, pocztówki, gry logiczne, modele do sklejania, itp.

Redakcja 
„Tygodnika Oleckiego”, ul. Zielona 37

czynna:  poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek
w godzinach 1200-1700

kontakt telefoniczny: 601-152-454
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Uwaga: co tydzień do rozlosowania jeden bilet do oleckiego kina. 
Warunki udziału w losowaniu na dole strony 4

Zakład Kamieniarsko-budowlany
wyrób pomników, pielęgnacja grobów

Lakiele 45, 19-420 Kowale Oleckie
Mariusz Przekop
tel. 507-222-344
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Miejsko - Powiatowa Biblioteka Publiczna w 
Olecku ogłasza, iż wznawia cykl spotkań pt. 

„Poeci są wśród nas” 
Osoby chętne, które lubią pisać wiersze i chcą przedsta-

wić je szerszej publiczności, prosimy o kontakt. Czekamy 
na Państwa!!

Miejsko-Powiatowa Biblioteka Publiczna w Olecku, ul. 
Kopernika 6, tel. 87 731 40 04, biblioteka@przystanek.pl

Obóz w Siamoszycach 

w dniach 10-23 lipca 2016
w programie: zajęcia rekreacyjno-sportowe (piłka noż-

na, koszykówka, siatkówka), zajęcia z elementami metody-
ki ZHP, wycieczki rowerowe i piesze, dwie wycieczki do 
Krakowa i Centrum Rozrywki w Chorzowie, noc na zamku, 
strzelnica ( strzelanie z łuku, wiatrówki), kąpiele w jeziorze, 
Paintball, tor sprawnościowy - wojskowy, park linowy, ogni-
ska. Opłata 1248zł. Zgłoszenia pod nr 723-679-859

Półkolonie na Zamku

I turnus 25.07-5 sierpnia 2016r.
II turnus 8-19 sierpnia 2016r.

w programie: zajęcia rekreacyjno-sportowe, zajęcia z ele-
mentami metodyki ZHP, wycieczki piesze, jedna wycieczki, 
noc na zamku, kąpiele w jeziorze, ogniska. Opłata 350zł. 
Zgłoszenia pod nr 698-345-521

Trzy brązowe medale
W Swarzędzu odbyły się Młodzieżowe Mistrzostwa Polski w Te-

akwondo Olimpijskim z których zawodnicy z Olecka przywieźli trzy złote 
medale. Nasze miasto  reprezentowali zawodnicy z Ludowego Uczniow-
skiego Klubu Sportowego  „HIDORI” Olecko działającego przy Szkole 
Podstawowej nr  4 w Olecku.

Justyna Miszczak, uczennica Szkoły Mistrzostwa Sportowego w War-
szawie, walczyła w  kategorii 57 kg. Wygrała  dwie  walki a  uległa tylko 
w starciu z  wicemistrzynią Europy.

Sebastian Milcarz uczeń ZSL i Z w Olecku, który walczył w  kategorii 
+ 87 kg, wygrał dwie walki. Przegrał tylko  jedną - z  brązowym medalistą 
Europy.

Maurycy Miszczak, uczeń Szkoły Mistrzostwa Sportowego w War-
szawie, który walczył w kategorii 68 kg stoczył  trzy wygrane walki. Nie 
udało mu się wygrać tylko  ze srebrnym medalistą Europejskich Igrzysk w 
Baku, reprezentantem Polski na Igrzyska w Rio.

Otwarty Turnieju Tenisa Ziemnego 
o Puchar Starosty Oleckiego

5 czerwca na kortach MOSiR został rozegrany Otwarty 
Turnieju Tenisa Ziemnego o Puchar Starosty Oleckiego

Sędzia głównym był Bartosz Cieśluk.
Kategoria OPEN
1. Kamil Bąk (Grajewo)
2. Michał Szeremeta (Olecko)
3. Mateusz Tydman (Sejny)
4. Andrzej Organek (Grajewo)
5-6. Hubert Luto (Sejny), Mateusz Matulewicz (Sejny)
7. Robert Pytel (Grajewo)
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Felieton

Żyjemy w czasach, gdy z podró-
żowania i problemów z tym związanych nie 
zdajemy sobie nawet sprawy. Są machinalnie 
i automatyczne. Atawistyczne nawet, gdy 
przyjrzymy się im uważniej. 

Jeszcze kilkanaście lat temu podróż do 
Ełku czy Suwałk była zupełnie inna. Samo-
chodów było mniej, a jeździło się przede 
wszystkim koleją lub autobusami. Środek 
lokomocji jaki się wybierało zależało od 
rozkładu jazdy, rzadziej od upodobań. Gdy 
rozkład jazdy pociągów i autobusów pewne 

okresy dnia nie brał pod uwagę – podróżowało się tzw. okazją. Jeszcze 
i dzisiaj, przeważnie na przystankach autobusowych, czasami w miej-
scach, w których kierowcy nie można się zatrzymać, stoją przyszli po-
dróżni i machają zawzięcie ręką. To taki znak, że chcą się z nami gdzieś 
zabrać. Podjechać do najbliższej lub dalszej miejscowości.

Jeszcze dawniej, w czasach gdy nie było kolei, wyprawa do Ełku 
to był poważny problem logistyczny. Byli tacy, którzy przemierzali tę 
drogę dyliżansem jak i zwykłym rolniczym wozem. Rolnik, by dostać się 
na targ, musiał wyjechać z domu nawet w środku nocy. Przecież najlep-
sze transakcje robiło się na początku dnia. Później ceny towarów spadały 
wraz z napływem kolejnych handlujących.

Teraz? Wsiadamy w samochód. Kilkadziesiąt minut i jesteśmy w 
centrum Ełku, Gołdapi czy Suwałk. Dlaczego robimy takie wypady, które 
dawniej nazywalibyśmy podróżami? Bo w tamtejszym kinie grają dobry 
film, bo trzeba poszukać sukni ślubnej, potrzebne są nowe buty, bo jest 
kaprys pochodzić po sklepach, bo umówiliśmy się ze znajomymi w re-
stauracji, bo są zawody balonowe, bo w tamtym mieście mieszka nasz 
chłopak czy nasza dziewczyna, bo chcemy być przez chwilę w innym 
miejscu, bo pragniemy porównać właśnie dzisiaj nasze miasto z tamtym, 
bo mamy urzędową sprawę, której załatwić w Olecku nie można, bo mu-
simy zrobić zakupy w markecie, którego w Olecku nie ma, bo nie mamy 
co na siebie włożyć, a w naszym mieście już oblecieliśmy wszystkie skle-
py, bo wybieramy się całą rodziną na lody, bo koleją przyjeżdża kuzyn i 
trzeba go odebrać z tego pociągu... i cała masa innych rzeczy, o których 
słyszałem, a które mi w tej chwili wyleciały z pamięci.

Po to podróżujemy, teraz do ościennych miast.
Świat stał się mały. 
Podróże, to też doznania estetyczne. Z jednej strony, gdy jesteśmy 

pasażerami mamy okazje podziwiać widoki i napawać się pięknem tego 

świata. Zaś gdy jesteśmy kierowcami z podziwianiem trochę jest trudniej. 
Nie znaczy to jednak, że nie dostrzegamy piękna... czy brzydoty otaczają-
cego nas krajobrazu. 

Podróżuje często choć moje najdalsze trasy w kierunkach północnym, 
to Suwałki, zachodnim – Białystok, południowym – Łomża i zachodnim 
Giżycko. Nie jest to mistrzostwo świata w podróżowaniu po Polsce ale 
rocznie daje mi całkiem niezłe przebiegi, które można od biedy przyrów-
nać do osiągów zawodowych kierowców. 

Podróżując obserwuje. Choć w przelocie ale zawsze coś wpada w oko. 
Wjeżdżając do jakiegoś miasta czy miasteczka od razu widać zaanga-

żowanie władz w „wygląd ogólny” grodu. Widać już tam, gdzie stoi pierw-
sza tablica z nazwą, a później zaczyna się pierwszy prawdziwy chodnik. 
Jest takie miasteczko na trasie Warszawa Augustów przez które biegnie 
międzynarodowa droga. Zadbane domy, czyste podwórka, dużo zieleni. 
Problem jest jednak w tym, że najwięcej zieleni jest między płytkami bie-
gnącego przy drodze chodnika. Mieszkańcy zadbali o swoje posesje, ale 
wójt czy burmistrz jakoś nie mógł zrobić nic z „wyglądem ogólnym”. Za-
pewne przed sobą usprawiedliwił się tym, że to Krajowa Dyrekcja Dróg 
ma obowiązek zlikwidować zielsko z chodników. 

W sobotę odwiedził mnie znajomy. Z innego miasta. Nie widzieliśmy 
się z rok, a może i więcej.

Bardzo niezadowolony był z tego co zobaczył. Olecko pamiętał jako 
bardzo czyste i uporządkowane miasteczko. Podobał się mu się nasz gród 
bardzo.

Wjechał od strony Siejnika. 
- Czy u was nie ma kto zająć się poboczami. Zarośnięte trawą. Na 

chodnikach rośnie zielsko. Jechałem ulicą Kolejową. A tam na styku 
asfaltu i krawężników całkiem już duże i ładnie kwitnące kwiaty. Cała 
Gołdapska pełna śmieci. Rozjechane na miazgę gałęzie i liście. Nic nie 
posprzątane. 

W niedzielę postanowiłem się przejechać tą samą drogą co malkon-
tent. 

Wrażenie takie same. Wjeżdżając do Olecka od Siejnika zobaczyłem 
dosłownie chaszcze złożone z chwastów rozmiarów krzewów. Tablica, 
tzw. witacz głosząca, że  Olecko jest stolicą sportu na Mazurach utonęła 
w tej puszczy. Pod nią zamiast pola golfowego, bezgraniczna łąka. Niezła 
reklama. Dziura w asfalcie na zakrętach przed wiaduktem kolejowym. 

Na ulicy Kolejowej ze szpar między asfaltem, a krawężnikiem wy-
rastają roślinki. Na Gołdapskiej brudno. Nie można już rozróżnić czy to 
nie sprzątnięte śmieci czy pozostałości po wichurze, która przeszła nad 
miastem. 

Ja wiem, że sprzątanie Gołdapskiej należy do Wojewódzkiej Dyrekcji 
Dróg. Nie wiedzą jednak tego przejeżdżający przez nasze miasto. Trudno 
też, żeby okoliczni mieszkańcy się tym zajęli. To zajęcie jest niebezpiecz-
ne. Sprzątać muszą odpowiednie służby.

W tym roku zima obeszła się z Oleckiem łaskawie. Burmistrz z Radą 
wyasygnowali na odśnieżanie kwotę, która pozostała w kieszeni firmy. 
Czy nie można zająć się brudem jak wojewoda zadbać o czystość na na-
szych ulicach nie potrafi?

Żyjemy w pięknym mieście. Dzięki przedsiębiorcom miasto cały czas 
się rozwija. Przybywa w nim ludzi choć nie wszyscy się meldują. Tym bar-
dziej, że takiego obowiązku nie ma. O rozwoju świadczą ceny czynszów i 
wykupu mieszkań. Czynsze są wygórowane, a sprzedaż za metr kwadrato-
wy lokali jest znacznie wyższa niż w miastach ościennych. 

Bo jest u nas praca. 
Na południu polski firma samochodowa chce budować fabrykę, w któ-

rej pracę dostanie około siedmiuset osób. Ta inwestycja ożywi cały region. 
My mamy dwie fabryki, w których pracuje po ponad tysiąc osób. Mamy 
kilka zakładów, w których pracuje po kilkaset osób i kilkadziesiąt zatrud-
niających ich co najmniej ponad dziesięć. 

Żyjemy w mieście, w którym jest praca. Dlatego funkcjonuje u nas 
kilkanaście knajp różnego typu. 

Dlatego Olecko się rozwija. Gdyby zabrakło którejś z tych fabryk mia-
sto by umarło. 

Mogło się tak stać, gdy zabrakło Wszechnicy. Były już jednak i funk-
cjonowały Zakłady „Prawda” i stocznia Delphia Yachts. Mam nadzieję, 
ze wszyscy zdają sobie sprawę ze znaczenia tego faktu dla miasta i jego 
rozwoju.

Ale nie wiem jakby miasto kwitło, to jednak koniecznie trzeba je 
sprzątać. 

Bogusław Marek Borawski
Ps. W niedzielę rano miałem trzy telefony od mieszkańców ulicy Ko-

ściuszki i alei Wojska Polskiego o strasznym smrodzie. Takim, że okien nie 
można było otworzyć. Wyprawa do kościoła czyniła spacer niemożliwym. 

Mamy taką nowoczesną oczyszczalnię ścieków. Czy smród produkuje 
się w niej z oszczędności na materiałach, czy z nieumiejętności jej obsługi-
wania? A może jest jeszcze jakaś inna przyczyna, o której my maluczcy nie 
wiemy? A może wbrew temu, co obiecali nam inwestorzy, ma śmierdzieć? 
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Popołudniowa Szkoła EduCare
OFERTA
- Indywidualne korepetycje z języka polskiego i ma-

tematyki na wszystkich poziomach (szkoła podstawowa, 
gimnazjum, liceum, uczelnie wyższe)

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

- Zajęcia rewalidacyjne i terapeutyczne
- Logopedyczne
- Przygotowanie do sprawdzianów i egzaminów (eg-

zaminy gimnazjalne, matura, egzaminy poprawkowe)
- Odrabianki – pomoc w pracach domowych

NOWOŚĆ!
Popołudniowe zajęcia grupowe dla uczniów szkół 

podstawowych – klasy tematyczne (m.in. Zaprzyjaź-
niamy się z ułamkami zwykłymi, Oswajamy tablicz-
kę mnożenia, Części mowy – nie takie straszne, Zrób-
my zdanie – miesiąc ze składnią).

- lekcje dwa razy w tygodniu
- grupy 4 - 5 osobowe

Wszelkie pomoce i materiały dydaktyczne w cenie 
zajęć.

Szczegółowy program zajęć na profilu facebook.

Możliwość wakacyjnych zajęć przygotowujących 
do egzaminów poprawkowych, lekcje powtórzeniowe 
przed powrotem do szkoły.

Ul. Wojska Polskiego 5, Olecko
Tel: 691 201 120, 721 303 473
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Co to jest polskość?
O to nie pytam tego, co wychodzi z kijem na ulice i w ko-

miniarce, bo wstydzi się swojej twarzy. Nie zapytam tego, co 
na stadionie wydziera się i krzyczy, żeby kogoś unicestwić. 

Jak patrzę na posłów i senatorów w parlamencie, to 
wiem, że sobie nie radzą z polskością. A może to syndrom 
wagarów? Podobnie rzecz się ma z tymi, co ruszają z kro-
pidłem i kadzidłem, uprawiają hagiografię i pod dywan za-
miatają. 

Zdrowy rozsądek podpowiada, że jest albo-albo.  
Prof. Henryk Samsonowicz, rocznik 1930, uczony hi-

storyk, który z niejednego źródła czerpał rękoma wodę, jak 
Gedeon, m.in. powiedział: „(…) «Prawdziwa polskość» to 
chciejstwo, żebyśmy to my mieli rację, i powołujemy się w 
związku z tym na przyszłość z kompletną niewiedzą o rze-
czywistych wydarzeniach i wartościach. Muszę powiedzieć, 
że mam kolegów, którzy widzą świadomość polską w cza-
sach Mieszka I. Ale by się zdziwił, gdyby to usłyszał.

Notabene nie wiemy, czy już wtedy funkcjonował termin 
«Polak». Może w XI w. już się gdzieś pojawił, ale nie wszę-
dzie, Miecław i Mazowszanie nie uważali się ani za Polan, 
ani za Polaków. Ale ja jeszcze pamiętam, że ludzie mieszka-
jący nieopodal Warszawy na pytanie, kim są, odpowiadali, 
że oni są «tutejsi».* 

Wystarczy zobaczyć Euro 2016, żeby się przekonać, że 
w każdej reprezentacji kopią. Obcy. A więc nasi. 

Czesław Mirosław Szczepaniak
* „Jestem Polakiem, znaczy jestem coś wart”, z prof. 

Henrykiem Samsonowiczem rozmawia Donata Subbotko, 
Magazyn Świąteczny, Gazeta Wyborcza z 11-12 czerwca 
2016 roku, nr 134)

Cytuję to w ramach przeglądu (polskiej) prasy  z wkła-
dem zagranicznym.

18 czerwca z powodu silnego wiatru strażacy z powia-
tu oleckiego wyjeżdżali do akcji 50 razy, skutki zdarzeń 
usuwało 60 zastępów straży pożarnej w sile blisko 280 
strażaków. Nasze działanie polegały przede wszystkim 
na usuwaniu powalonych drzew, które tarasowały ulice i 
chodniki. Na placu Wolności drzewo spadło na samochód, 
a na osiedlu Siejnik wiatr zerwał dach w budynku warsz-
tatowym. Zabezpieczaliśmy też uszkodzone linie energe-
tyczne na ul. Kościuszki w Olecku, w Golubkach, Norach 
i Smolniku.

Apelujemy, by podczas nawałnic zachować ostrożność 
i zdrowy rozsądek.  Zabezpieczyć okna,  usunąć z balko-
nów, parapetów przedmioty, które mogą podczas wichur 
spaść. Jeśli jedziemy samochodem i intensywnie pada 
deszcz, zwolnijmy, a nawet zatrzymajmy się i przeczekaj-
my nawałnicę. Jeśli jesteśmy poza domem, nie szukajmy 
schronienia pod drzewami, słupami linii energetycznych 
czy wiatami .

st.kpt. Tomasz Jagłowski
Zastępca Komendanta Powiatowego PSP w Olecku

fot. Piotr Adamski
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Ośrodek 
czynny
codziennie 
w godz. 800-1600

Jerzy Miliszewski
Olecko, Aleje Lipowe 3

Rozpoczęcie 
kursu

 tel. 87-520-23-36B38502

21
lipca

godz. 1600

OLECKIE CENTRUM
SZKOLENIA KIEROWCÓW

B3
64

08

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. Oprogramowa-
nie, sprzęt, integracja z Płatnikiem, wdrożenia, wszystko w sie-
dzibie 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.

W dniach 10 i 11 czerwca ośmioosobowa ekipa za-
wodników Uczniowskiego Klubu Sportowego HIDORI ze 

Otwarte Międzynarodowe Mistrzostwa Słowacji
Szkoły Podstawowej nr 4 w Olecku wraz z trenerami Doro-
tą i Tomaszem Miszczak uczestniczyła w Otwartych Mię-
dzynarodowych Mistrzostwach Słowacji- Bratislava Open  
2016 w Taekwondo Olimpijskim.

W zawodach wystartowało czworo w kategorii dzieci: 
Julia Butkiewicz, Antoni Miszczak, Jakub Wróblewski, 
Mateusz Żukowski, troje kadetow: Rozalia Mikielska, 
Filip Krawczyk, Filip Rubin oraz jeden senior Maurycy 
Miszczak.

Zawodnicy zdobyli trzy złote medale i trzy srebrne.
Złoto zdobyli:
Julia Butkiewicz – kategoria do 44 kg;
Rozalia Mikielska – kategoria do 55 kg;
Filip Krawczyk  - kategoria do 34 kg.
Srebra zdobyli:
Antoni Miszczak – kategoria do 26 kg;
Maurycy Miszczak – Kategoria do 68 kg;
Mateusz Żukowski – kategoria do 44 kg.
Pozostali nasi zawodnicy odpadli z rywalizacji tuż poza 

strefą medalową, byli to Filip Rubin kategoria do 53 kg, Ja-
kub Wróblewski kategoria do 26 kg

Wyjazd bardzo udany pod względem sportowym, który 
dał odpowiedź na co możemy liczyć na kolejnych zawodach.  
Postawa i wyniki napawają optymizmem. Oprócz wzglę-
dów czysto sportowych wyjazd był też nie dala atrakcją pod 
względem turystycznym.

TMT

XIX Sesja Rady Powiatu
Zapraszam na posiedzenie XIX Sesji Rady Powiatu 

w dniu 23 czerwca 2016 roku (czwartek) o godz. 12:00 – 
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 Po-

wiatu i o działalności Zarządu w okresie  międzysesyjnym.
4. Zapytania i interpelacje radnych.
5. Wnioski i oświadczenia radnych.
6. Wnioski Komisji Stałych Rady.
7. Stan opieki zdrowotnej, w tym sprawozdanie z dzia-

łalności Spółki OLMEDICA oraz SPZZOD Kolonia Olec-
ko za rok 2015 i I kw. 2016r. 

8. Podjęcie uchwał:
a) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finanso-

wej Powiatu Oleckiego na lata 2016 – 2027;
b) w sprawie zmian budżetu powiatu na rok 2016.
9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finan-

sowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu po-
wiatu za 2015 rok oraz udzielenie absolutorium Zarządowi 

Powiatu w Olecku:
a) rozpatrzenie sprawozdania finansowego za 2015 rok, 

sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2015 rok 
oraz informacji o stanie mienia Powiatu Oleckiego;

b) opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie 
o sprawozdaniu z wykonania budżetu powiatu za 2015 rok;

c) opinia Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Olecku;
d) opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie 

w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu w Olecku absolu-
torium za 2015r.;

e) dyskusja nad sprawozdaniem z wykonania budżetu 
powiatu za 2015 rok oraz nad sprawozdaniem finansowym;

f) podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwier-
dzenia sprawozdania finansowego Powiatu Oleckiego wraz 
ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za rok 2015;

g) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium 
Zarządowi Powiatu w Olecku .

10. Odpowiedzi na zgłoszone zapytania, interpelacje, 
wnioski radnych i Komisji Stałych Rady.

11. Głos wolny, wolność ubezpieczający”.
12. Zamknięcie obrad. 

Przewodniczący Rady Powiatu
Wacław Sapieha
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Górale 
na Suwalszczyźnie, 
Warmii i Mazurach

Wojciech Górski (23 IV 1849 -11 II 1935). Wielki pe-
dagog i reformator szkolnictwa. Gimnazjum Górskiego przy 
ulicy Hortensja 2, to było coś więcej niż placówka oświato-
wa. Zapominalskim przypominam, że Szkoła Górskiego była 
1. szkołą w Warszawie z językiem polskim. Do niej uczęsz-
czała młodzież różnych wyznań. 

W czasie powstania warszawskiego obiekt uległ znisz-
czeniu i nikomu nie przyszło do głowy po II wojnie świa-
towej, żeby go wskrzesić z gruzu i popiołów. Zabrakło 
odważnych, którzy by w imię pamięci, zachowali ciągłość 
polskiego szkolnictwa. Żeby powiedzieli nie tym, co patro-
szyli polskość w imię kłamstwa. Za poetą mogę powtórzyć, 
że ówczesny „Świat poszedł swoją drogą” (Adam Asnyk). 
Zadeptano przeszłość. Jak klepisko. Pozostały li tylko wspo-
mnienia o dawnej szkole i budynek Szkoły Powszechnej 
imienia Wojciecha i Anieli Małżonków Górskich w Pamiąt-
ce. Szkoły otwartej od roku 1925., której gmach wybudowa-
no w latach 1927-8. Do niej uczęszczałem.

Zacny Wojciech Górski znany jest z 
surowych fotografii, a przecież był to czło-
wiek o wielkim poczuciu taktu i manie-
rach, i „gołębim sercu”. Nauczyciel-wy-
chowawca. Praktyk i teoretyk. Spolegliwy 
myśliciel, choć przesiąknięty Ewangelią. 

Niósł ten „kaganek oświaty”. Wiedział, 
że praca na niwie pedagogicznej, to nie 
piosenka, w której tyle nadziei: 

„A nas tak mało tych co mogą posiąść
Ze swych zapasów szczyptę braciom dać
I choć nie przy nas wzejdzie ruń zielona
My róbmy swoje, my musimy siać”. 
Żeby na marne nie poszedł siew. 
Mój krajan z Lekarcic pod Grójcem, 

z okolic „Kwitnącej Jabłoni”. Ze wsi. Po-
dobnie jak ja. Świadomość takiego ziomka 
dodaje człowiekowi otuchy, co tu dużo pi-
sać. Żeby nie było po kumoterstwu, spie-
szę poinformować o związkach szkoły 
Górskiego z Suwalszczyzną, Warmią i Mazurami. 

W monografii pt. „Wojciech Górski i jego szkoła”* moż-
na znaleźć wzmianki na ten temat. Przypomnę, że Wojciech 
Górski wybudował osiedle szkolne w Kopanie i nazwał je 
Pamiątka. „Drugie osiedle szkolne mieściło się nad Wigrami 
w miejscowości Gawrychruda i przeznaczone było dla mło-
dzieży starszej zorganizowanej w Hufcu Przysposobienia 
Wojskowego. (…)”* . Przypomnę, że Gawrychruda to wieś 
w powiecie suwalskim. Leży w Wigierskim Parku Narodo-
wym, obejmują ją cztery jeziora: Wigry, Staw, Okrągłe i Dłu-
gie Wigierskie. 

Nie wiem, kto to miejsce naraił zacnemu pedagogowi-
-wychowawcy, romantykowi i pozytywiście. Wiem, że 
wykazał się świetnym gustem w czasach, gdy powstawały 
pierwsze osiedla szkolne, aby ruszyć w teren. I nie obawiał 
się, że nauka pójdzie w las. Że uczniowie będą na wodzie pi-
sali. Z zachowanych materiałów wynika, że ćwiczenia przy-
sposobienia wojskowego odbywały się w Pamiątce, zaś 17 
września 1933 roku 80 junaków, czyli Górali, udało się do 
osiedla w Gawrychrudzie, gdzie przebywali 15 dni. 

Oczywiście, że szkolny hufiec PW był uznany za najlep-
szy w Warszawie. 5 lutego 1933 roku Wojciech Górski otrzy-
mał wraz z komendantem prof. Michałem Kuśmidrowiczem 
Złotą Honorową Komendancka Odznakę Przysposobienie 
Wojskowego. 27 maja 1934 roku Dyrektor Górski przekazał 
ufundowany przez siebie specjalny sztandar dla hufca PW, 
wbił gwoździe pamiątkowe; wygłosił stosowne przemówie-

nie. Aha! Zastęp z 25. Warszawskiej Drużyny Harcerskiej 
im. Hetmana Stanisława Żółkiewskiego w Szkole Wojcie-
cha Górskiego w roku 1919 „pojechał na teren plebiscy-
towy na Mazury, aby prowadzić agitację wśród ludności” 
(Michał Więckowski). 

W 1923 r. harcerze ruszyli na obóz do Ciborza k. Lidz-
barka. Powrócili do szkoły z dowcipną piosenką: 

„Od Lidzbarka niedaleko, o!
Leży Cibórz ponad rzeką, o!
ZHP się zrujnowało, o!
Żółkiewszczaków tam wysłano, oooo! (…)”

Rozpisałem się o Wojciechu Górskim, bo w Polsce to 
różnie bywa z pamięcią. Giną nam rzeczy fajne, wionie 
smutą. Trwają uroczystości, w których wszyscy się tak 
napinają. Jak wydmuszki. Opiewamy klęski, czyli to, co 
dostaliśmy w tę część, gdzie się kończy szlachetna część 
pleców. 

Epatuje się krzywdami, które powinno się przemilczeć. 
A jeżeli już, to należy je ocenić mądrze, żeby błędów nie 
powtarzać. Dobro też musi być sprytne, żeby zło go nie 
drapało. Każda ojczyzna bodzie, niestety.

Zamiast pointy przytoczę radosne wspomnienie ucznia, 
które znalazłem w artykule Jana Krusza pt. „Idą chłopcy od 
Górskiego w czapkach wojska francuskiego. Po zjeździe 
koleżeńskim Górali” zamieszczonej w Expressie Wieczor-
nym 20 września 1957 roku. Expressis verbis: „(…) Przy-

szliśmy do naszego dyrektora. Ten sam 
człowiek, te same mury. Ściskał każdego 
serdecznie, połowie przybyszów mówił 
po imieniu, wziął udział w naszym uro-
czystym zebraniu i dał się namówić na 
wesoły obiad.

- Tylko urządzajcie wcześniej, bo ja o 
20-tej idę spać.

Rozpoczęliśmy tedy o 18-ej. Dyrek-
tor Górski prezydował, obok niego sie-
działo jeszcze wówczas kilku naszych 
profesorów. Pod wpływem urzekających 
wspomnień, nie spostrzegliśmy się, kie-
dy nadeszła godzina 20-ta.

Nasz honorowy gość powstał, pod-
niósł kieliszek – na tym zresztą kończyła 
się i rozpoczynała jego konsumpcja al-
koholu – i oświadczył: - Dziękuję wam, 
muszę kończyć, nadchodzą godziny 
mego wypoczynku.

Na wszystkie serdeczne i natarczywe namowy zarepli-
kował: - Ot popatrzcie kto ma rację – ja czy wy?

W tym momencie, z czołowego miejsca, które zajmo-
wał dał nurka pod serwetę i swobodnie wysunął się po dru-
giej stronie stołu.

Zdumieli się biesiadnicy wyczynem niemal 90-letniego 
młodzieńca.

- Jeżeli mając tyle lat, ile ja sobie dzisiaj liczę, potrafi-
cie zrobić to samo, przekonacie mnie, że mój system życia 
jest niesłuszny.” 

Czesław Mirosław Szczepaniak 
Postscriptum
Fotografia Ireneusz Szczepaniak, Pomnik Wojciecha 

Górskiego w Warszawie (Śródmieście Północne), ul. Gór-
skiego (od 01.01.1883 do 01.03.1936 roku ul. Hortensji 
Lewental), odsłonięty w 1957 roku (odlew z 1937 roku). 
Autor: Władysław Szyndler. Wykonany z brązu i czerwo-
nego granitu.

Felieton

* „Wojciech Górski i jego szkoła” (praca zbiorowa pod 
redakcją Jana Lasockiego i Jana Majdeckiego. Ze słowem 
wstępnym Ks. Prymasa Stefana Kardynała Wyszyńskiego i 
przedmową prof. Stanisława Lorentza, Biblioteka Syrenki, 
Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1982, ss. 630)

* (Jan Lasocki, Jan Majdecki, „Wojciech Górski-pre-
kursor nowoczesnej szkoły polskiej”)
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 „Barok na Mazurach”
Fundacja Wspierania Rozwoju Edukacji i Kultury NA 

MAZURACH powstała z dwóch pasji: miłości do Olecka i 
fascynacji sztuką. Jej celem jest tworzenie sytuacji i miejsc, w 
których mieszkańcy regionu mogą spotkać się z twórczością 
artystów znanych w Polsce i Europie. To przyniosło odwagę 
zorganizowania w Olecku Festiwalu kultury baroku. Ta epoka 
wydaje się być brakującym ogniwem pomiędzy renesansowy-
mi początkami miasta a tym, co zachowało  się do naszych 
czasów.  Tegoroczny Festiwal jest muzyczną propozycją, któ-
rej towarzyszyć będzie plenerowa wystawa fotograficzna.

Epoka baroku oficjalnie wyczerpała się w końcu XVIII 
wieku. Od połowy XVII wieku dominowały gusta i mental-
ność północnej Europy. Co się wtedy działo na Mazurach? Jak 
i czy wydarzenia na arenie europejskiej wpływały wtedy na 
życie lokalne? Odpowiedzi na te pytania będzie można szukać 
już od trzeciego lipca podczas wernisażu fotografii opowiada-
jących o mazurskim baroku. Inauguruje on Międzynarodowy 
Festiwal „Barok na Mazurach”, który odbędzie się w Olecku 
i Gołdapi od 3 do 10 lipca 2016 roku. Autorką fotografii jest 
urodzona w Olecku Ewa Kozłowska, zdobywczyni nagród 
na wielu konkursach fotograficznych w kraju i za granicą. W 
swojej  pracy prezentuje spojrzenie na Mazury przez pryzmat 
i styl epoki baroku, rzucając nowe i nietypowe światło na ten 
region. Zdjęcia ukazują pozostałości form architektonicznych 
i dekoracji odnajdywanych fotograficznie w nielicznych, od-
nowionych i zachowanych lub częściej w stopniowo ulegają-
cych destrukcji dworach, pałacach, zaniedbanych dworskich 
parkach czy też w kościołach.

Międzynarodowy Festiwal „Barok na Mazurach” to w 
dużej mierze muzyka. Słuchacze będą mogli wziąć udział w 
pięciu koncertach. Wzorem lat poprzednich wystąpią wybitni 
artyści o międzynarodowej sławie, specjalizujący się w wyko-
nawstwie muzyki barokowej na historycznych instrumentach. 
Utwory kompozytorów XVII i XVIII wieku zaprezentują 
artyści z Polski, Słowacji, Litwy, Czech, Austrii i Francji, a 
wśród nich: wybitny polski klawesynista, organista i dyrygent 
Marek Toporowski wraz z Irminą Obońską i gośćmi z Litwy; 
koncertujący w Polsce i za granicą znakomici białostoccy ar-
tyści -  oboista Rafael Przybyła i organista Dariusz Hajdukie-
wicz oraz artyści Collegium Wartberg na czele z uznanym w 
Europie kontrabasistą Jánko Krigovsky’m.

 Podczas Festiwalu zabrzmią dzieła nie tylko powszechnie 
znanych kompozytorów, jak Jana Sebastiana Bacha i Dome-
nico Scarlattiego, ale również tych zapomnianych lub mniej 
popularnych. W programie koncertów pojawią się także nasi 

rodzimi kompozytorzy: Adam Jarzębski i Marcin Mielczew-
ski. Oprócz barokowych instrumentów smyczkowych, zna-
nych już oleckim i gołdapskim melomanom, po raz pierwszy 
w naszym regionie usłyszymy pozytyw organowy,  obój ba-
rokowy, oryginalny litewski instrument birbynė i jedyny w 
Polsce Truhenorgel. Dzieła wokalne uświetnią Hilda Guly-
ásová (sopran) oraz Matej Benda (kontratenor). Muzycznym 
podsumowaniem Festiwalu będą finałowe koncerty, podczas 
których zostaną zaprezentowane dwie wersje „Stabat Ma-
ter”: dziewiątego lipca w Olecku zabrzmi dzieło G. B. Per-
golesiego, zaś dzień później w Gołdapi – N. Logrosciniego. 
Będzie to dobra okazja, by usłyszeć i porównać dwa arcy-
dzieła sakralnej muzyki baroku.

 
Tegoroczny Festiwal „Barok na Mazurach” stanowi za-

tem połączenie muzyki  XVII i XVIII wieku oraz fotografii 
współczesnej refleksyjnie nawiązującej do epoki baroku i 
czasów aktualnych.

To także połączenie różnorodnych percepcji i wrażliwo-
ści, narodowości, kultur i czasów. 

Wydarzenia towarzyszące Festiwalowi odbędą się w na-
stępujących terminach:

3 lipca, godz. 13.00, kościół pw. Podwyższenia Krzyża 
Świętego, Olecko: otwarcie plenerowej wystawy fotogra-
ficznej Ewy Kozłowskiej pt. „BAROK NA MAZURACH”

3 lipca, godz. 19.00, Kościół pw. NMP Królowej Polski, 
Olecko: Koncert Inauguracyjny – „POLSKO-LITEWSKIE 
SPOTKANIA Z BAROKIEM”

7 lipca, godz. 19.00, kościół pw. Podwyższenia Krzyża 
Świętego, Olecko: „FLORILEGIUM MUSICUM”

8 lipca, godz. 19.00, kościół pw. Podwyższenia Krzyża 
Świętego, Olecko: „BAROKOWE KONTRASTY”

9 lipca, godz. 19.00, kościół pw. NMP Królowej Polski, 
Olecko: PERGOLESI – „STABAT MATER”

10 lipca, godz. 19.00, kościół pw. NMP Matki Kościoła, 
Gołdap: LOGROSCINO – „STABAT MATER”

 
Wystawę fotografii Ewy Kozłowskiej „Barok na Mazu-

rach” będzie można oglądać do końca sierpnia 2016 roku.
Festiwal odbywa się pod patronatem honorowym Burmi-

strzów Miast Olecka i Gołdapi oraz Instytutu Słowackiego.
Zaprasza organizator: Fundacja Wspierania Rozwoju 

Edukacji i Kultury „Na Mazurach”.
Więcej informacji na temat tegorocznego Festiwalu do-

stępnych jest na stronie internetowej Fundacji www.funda-
cja-namazurach.pl 

XIV Powiatowy Konkurs 
Ortograficzny

Wielkim wydarzeniem w Szkole Podstawowej nr 3 im. 
Jana Pawła II w Olecku był organizowany już od wielu lat 
przez Renatę Baranowską i cieszący się wielką popularno-
ścią wśród uczniów klas III – XIV Powiatowy Konkurs Or-
tograficzny. W tym roku po raz pierwszy współorganizatorem 
konkursu była Alicja Suchocka.

Konkurs odbył się 12 maja. W finale wzięło udział 12 
uczniów klas trzecich ze szkół podstawowych miasta i po-

wiatu. Uczniowie pisali dyk-
tando, rozwiązywali krzy-
żówkę i uzupełniali teksty z 
lukami brakującymi literami 
z uwzględnieniem poznanych 
zasad ortograficznych. Po za-
kończeniu pisania zostali za-
proszeni na słodki poczęstu-
nek.

W finale XIV Powiatowe-
go Konkursu Ortograficznego 
klas III „LUBIĘ ORTOGRA-
FIĘ ” komisja przyznała mia-
no MISTRZA ORTOGRAFII 
- Weronice Omilian z klasy 
IIIa ze Szkoły Podstawowej 
nr 3. Drugie miejsce zajęła 

uczennica tej samej szkoły – Nadia Romotowska z klasy 
IIIb, trzecie – Maciej Karniej z Zespołu Szkolno-Przed-
szkolnego w Wieliczkach, czwarte – Karolina Ciszewska z 
klasy IIIa ze Szkoły Podstawowej nr 1 im. H.Sienkiewicza, 
piąte – Kornel Kasprzyk z klasy IIIa ze Szkoły Podstawo-
wej nr 4 im. J.Twardowskiego w Siejniku.

Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali pamiątkowe dy-
plomy i „bogate” nagrody ufundowane przez hojnych spon-
sorów.

organizatorki konkursu
Renata Baranowska, Alicja Suchocka
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Kubuś i Przyjaciele
Na początku czerwca Stowarzyszenie „Nasze pasje” w 

ramach akcji podsumowującej realizowany przez nie projekt 
zorganizowała uczestnikom oraz ich rodzicom piknik ekolo-
giczny w gospodarstwie wiejskim w Giżach. 

Zarówno dzieci, jak i dorośli mieli okazję wziąć udział w 
konkursach sportowych, quizie na temat zdrowej żywności, 
tworzeniu plakatu „Nie marnuję żywności”, a także skosz-
tować pysznych pieczonych kiełbasek, szaszłyków, jak rów-
nież  świeżych i zdrowych owoców oraz warzyw. 

Stowarzyszenie zapewniło dzieciom również inne atrak-
cje w postaci malowania twarzy czy pompowanej zjeżdżalni. 
Wszyscy bawili się super i z niecierpliwością czekają na ko-
lejne takie spotkanie.

jd
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SUKCESY UCZNIÓW 
SZKOŁY MUZYCZNEJ

Udział reprezentantów oleckiej szkoły muzycznej w Mię-
dzynarodowym Konkursie „Gradus ad Parnassum” odbywa-
jącym sie od 10 do 12 czerwca w Kownie zakończył się suk-
cesem. 

Klarnecistka Anna Skindzier ( kl. VI/6) zajęła I miejsce, 
natomiast Weronika Sadowska (kl. VI/6) zajęła III miejsce. 
Uczennice przygotowała Weronika Kordowska, akompanio-
wał Michał Makarewicz. 

Serdecznie gratulujemy i życzymy kolejnych artystycz-
nych sukcesów!

W.B

Poszukiwany za liczne 
przestępstwa zatrzymany 

Oleccy policjanci wspólnie z funkcjonariuszami Ko-
mendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie zatrzymali 32-lat-
ka, poszukiwanego przez Sąd Okręgowy we Wrocławiu za 
liczne przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu. 

Oleccy policjanci kilka dni temu otrzymali informację, 
że na terenie powiatu oleckiego przebywa mężczyzna poszu-
kiwany przez Sąd Okręgowy we Wrocławiu za liczne prze-
stępstwa przeciwko życiu i zdrowiu. 

Łukasz P. nie wrócił po udzieleniu mu urlopu do wię-
zienia. Funkcjonariusze przygotowując się do zatrzymania 
mężczyzny ustalili, że jest on niebezpieczny i może uciekać. 

W minioną środę oleccy policjanci wspólnie z funkcjo-
nariuszami CBŚ oraz z Wydziału Poszukiwań Komendy 
Wojewódzkiej Policji w Olsztynie przystąpili do jego za-
trzymania. Łukasz P. wpadł w ręce policjantów na terenie 
gospodarstwa w którym pracował. 

Od razu po zatrzymaniu 32-latek trafił do Aresztu Śled-
czego w Suwałkach. 

rzeczniczka prasowa KPP 
młodsza aspirantka Justyna Sznel

Zapraszamy na spływ kajakowy
Zapraszamy członków LOT Ziemi Oleckiej i jej sympaty-
ków na spływ kajakowy który odbędzie się 9 lipca(sobota). 
Tym razem popłyniemy rzeką Łaźną Strugą od miejscowo-
ści Kije do jeziora Sajzy.

WARUNKI UCZESTNICTWA:
- w wycieczce mogą wziąć udział osoby dorosłe, dzieci i 
młodzież pod opieką.

ZGŁOSZENIA:
- zgłoszenia należy kierować telefonicznie pod nr 518 552 
646(Danuta Cieślukowska) lub 605 107 755 (Wioletta 
Żukowska)do 30 czerwca 2016r.
- koszt uczestnictwa 40zł/osobę

ŚWIADCZENIA ORGANIZATORÓW 
(w ramach w/w opłaty):

- opłata za kajaki wraz z kamizelkami; ubezpieczenie; posiłek 
regeneracyjny (babka ziemniaczana, kawa, herbata, ciasto)

OBOWIĄZKI UCZESTNIKÓW
- dojazd do Połomu we własnym zakresie,
- opłata kosztów uczestnictwa do 30 czerwca 2016r,
- przestrzeganie zaleceń organizatorów.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Uczestnicy mają obowiązek:
- wykonywania poleceń, niezbędnych do przeprowadzenia 
spływu;
- udzielać pomocy w razie potrzeby innym uczestnikom na 
trasie spływu;
- płynięcia w zapiętej kamizelce;
- dbania o powierzony sprzęt turystyczny.
Uczestnik odpowiada za powierzony sprzęt, w razie uszko-
dzenia pokrywa koszty naprawy.

PROGRAM
9 lipca 2016 r. (sobota).

Godz. 10.30 Zbiórka uczestników w Połomie u Jadwigi i 
Dariusza Chodkiewicz (za przystankiem PKS skręt w pra-
wo, za kotłownią ponownie w prawo kierując się do rzeki), 
omówienie trasy i przejazd do miejscowości Kije.
Godz. 10.45 -  Pobranie kajaków, wypłynięcie.
Godz. 10.45 - 11.45 Spływ rzeką z miejscowości Kije do 
miejscowości Połom.
Godz. 11.45 - 13.45 Postój w Połomie. Odpoczynek, posi-
łek regeneracyjny, integracja grupy połączona ze wspólnym 
śpiewaniem przy akompaniamencie gitarowym.
Godz. 13.45 - 15.45 Spływ rzeką z miejscowości Połom do 
miejscowości Sajzy.
Godz. 15.45 - 16.00 Zdanie kajaków. Przejazd do Połomu. 
Pożegnanie uczestników spływu.

Zapraszamy!
  Danuta Cieślukowska i Wioletta Żukowska
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* „KOALA” - bar. Kuchnia tradycyjna, dowóz dań od po-
niedziałku do piątku od 9.30 do 16.30, od 26 zł. dowóz gratis 
(inne terminy na telefon) tel. (87) 520 15 78          V08308

PIZZERIA „PRIVE” zaprasza od 1000 do 2200

Tel. (87) 520-31-32, sms  505-314-536 V0
93

06

PIZZA NA TELEFON

* „ASTRA” restauracja, pizza, zestawy obiadowe na telefon: 
87-520-25-68, profesjonalny katering, imprezy okolicznościowe, 
dancingi, ul. Partyzantów 7, www.astra.olecko.pl  V10304

* Foto-Ślub i inne uroczystości, tel. 660 122 049       B38003

* hurtownia spożywcza, ul. Gołdapska 31, tel. (87) 520-01-50 V08109

V0
73

10

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

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

7AUTO IMPORT nowy komis samochodowy            V08009

Gołdapska 31, na placu „Biedronki”, tel. 500-800-086

* Artykuły i usługi elektryczne, Grunwaldzka 6, 
      tel. 87-610-00-66                                     V07909

* Centrum Ogrodnicze, ul. Rzeźnicka 6; tel. 87-520-22-07   V02918

* MEBLE - salon, Jan Bagiński, ul. Rzeźnicka, tel.  
(87) 520 29-23. V11002

* Budowlana firma, Tadeusz WITKOWSKI, kompleksowe 
prace budowlane, tel. 603-754-167, 87-523-41-44 V08707

V06512

* MYJNIA GĄBKOWA AUTOMATYCZNA 
   aleje Lipowe 1A                           V10832a

Drukarnia Offsetowa

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

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

KOMPLEKSOWE USŁUGI DRUKARSKIE
 profesjonalne przygotowanie do druku:

projekty grafi czne, skład i łamanie tekstu...

 druk off setowy na nowoczesnych maszynach
jedno- i czterokolorowych

 druk cyfrowy

 uszlachetnianie: foliowanie, lakierowanie UV...

 prace introligatorskie
wykonywane przy użyciu profesjonalnych maszyn:

linia do produkcji broszur,
urządzenia do bigowania, perforowania,

bindowania w spirali plastikowej i drucianej...

V
09

00
6

* CZĘŚCI SAMOCHODOWE, ul. Sokola 1D, tel. 87-
520-12-88 V08019

* Jawa 350, 1989, stan bardzo dobry, stylizowany na 
chopper, 2500 złotych, tel. 884-014-664 L97302

* Mitsubishi Outlander, 2005, 2,4B+G tel. 604-193-413 
B35909

* VW Polo, 2002, 1,2B tel. , 508-097-660 V10613

* chleb swojski, ciasta, wypiek, tel. 605-107-755 B38203

* kino, plac Wolności 22, tel. 87-520-20-59 B37703a

* konie kabardyńskie, przejażdżki, pod siodło, 
Grądzkie 47, tel. 666-316-780, 87-421-22-48 B38702

* pracownia pisania ikon, pracownia plastyczna, 
Katarzyna Waraksa, tel. 663-805-960 B36508

* wczasy; tel. 87-421-22-48, 666-316-780,  www.wiatra-
kart.fr.pl, e-mail: kawarak@o2.pl B39201

AUTO-MOTO

MOTO-SPRZEDAM

TURYSTYKA-NOCLEGI-ROZRYWKA

USŁUGI
* 21 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu, 
Katarzyna Jeruć, Przytorowa 3, tel. 508-266-446, 512-109-
121, ubezpieczenia majątkowe i komunikacyjne, V07410

* AGA Agnieszka Wyszyńska, BIURO RACHUNKOWE, 
Kolejowa 12, tel. 500-174-672 V08408

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

B37903

* bezprzewodowy internet iPlus, tel. 87-520-13-31 B36707

* chleb swojski, ciasta, wypiek, tel. 605-107-755 B39101

* gazowe, hydraulik, tel. 502-383-533 V02519

* hurtownia wędlin, od 4.00 do 14.00, ul. Gołdapska 
631, tel. 87-520-22-13 B38801

* korepetycje - język angielski; szkoły podstawo-
we, gimnazja, szkoły średnie, tel. 608-215-475 L97401

* kowalskie, spawalnicze, ślusarskie, zmechanizo-
wane cięcie plazmą do 20 mm, prasa krawędziowa, 
Gołdapska 31, tel. 87-523-00-80 B35308a

* księgowe usługi, Ternet spółka z o,o, tel. 87-520-31-70 
B38103

* OLEJ OPAŁOWY, NAJTANIEJ, tel. 87-520-41-91 V10823

V
08

60
7

* OCIEPLANIE BUDYNKÓW, tel. 881-507-760, V01921

* pizza na telefon – od 10.00 do 22.00, tel.87-520-31-
32 lub sms 505-314-536 V09326

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

Wypożyczalnia elektronarzędzi HITACHI

• usługi weterynaryjne
• leczenie zwierząt do   -

mo  wych
• badanie mięsa

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

czipowanie, paszporty europejskie
psy, koty, fretki

V10503

V1
06

03

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

Wyrób nagrobków, blatów kuchennych, parapetów 
i okładzin schodowych V11102

PROMO-

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

DWORZEC PKP
tel. 883-110-101

V11211

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

K
19

80
6

2* Pralnia chemiczna, pranie wodne, usługi w ciągu 24 godzin, 
ul. Grunwaldzka 12, te. 723-565-284                          V10404

SPRZEDAM 

INNE

PRACA

SPRZEDAM

WYNAJEM

* ROWERY – naprawy i wypożyczalnia, Centrum 
Handlowe Impuls, tel. 87-520-36-92 V09415

* SKRZYPCE NA ŚLUBIE, TEL. 662-414-006, B39001

* sprzątanie, opieka nad osobami starszymi lub dziećmi, tel. 
506-462-495 B37405

* tłumacz języka francuskiego, tel. 888-605-885 B37505

* oddam koty czarne w dobre ręce, przyjmuję tylko 
sms-y, odpowiadam, tel. 605-202-305 B38602

* kupię silniki stacjonarne typu „ES”, tel. 602-235-182, 
V10843

* do sprzątania zatrudnię, tel. 605-893-381 K20606

* zatrudnię kierowcę, kat. C+E, wymagana karta kie-
rowcy, tel. 501-157-577, V07120a

* zatrudnię mężczyznę na kuchnię, tel. 501-620-577, 
506-865-480 V09346

* zatrudnię, pielenie ogródka, tel. 605-893-381 K200506

* zatrudnię stomatologa, tel. 605-893-381 K19906

* drukarka kolorowa OKI C3300n, A4, idealna do 
wizytówek, mało używana, 290 złotych, tel. 604-193-
413 B38402

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

* działkę budowlaną, 1650 m.kw., Olecko, tel. 602-709-
756 B36907

* działkę pod garaż (ew. piętrowy) z projektem, Gołdap-
ska, tel. 602-793-432 K20304

* działkę pod garaż pojedynczy z projektem, Gołdap-
ska, tel. 602-793-432 K20204

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

* gospodarstwo rolne, zabudowane, 4,88 ha, okolice 
Olecka, tel. 693-841-421 L97006

* książki, I i II klasa gimnazjum, (Gimnazjum nr 2), tel. 
603-113-040 V08029

* luksfery Fala niebieskie 36 sztuk, TANIO, tel. 508-
610-285 B35510

* łóżeczko dziecięce z materacem, 65x125 cm, 150 zło-
tych, tel. 691-201-120 L96907

* maszyny, urządzenia rolnicze, tel. 516-670-859  B003b30

* meble BRW z kolekcji „Indiana”, kolor – sosna an-
tyczna: komoda – 350 zł, regał – 350 zł, szafa – 550zł. 
Stan - super!!! 600-936-589
* 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 
V108113

KUPIĘ

* siedlisko, ul. Wiejska, ok. 40 arów, zabudowane budyn-
kiem gospodarskim, dojazd od strony ulicy Wiejskiej, siła 
na miejscu, tel. 602-293-333 V10513

* 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 trans-
portu. 600936589.

V
10

70
3

* hala przy szosie Świętajno, plac manewrowy, zaple-
cze socjalne, tel. 502-264-901 K19208

* lokal użytkowy 90 m.kw , ul Targowa 10, tel. 508 945 
734 B36009

* lokal użytkowy 100 m.kw., centrum, tel. 723-565-284 
V10414

* lokal użytkowy 140 m.kw., centrum, tel. 501-620-577 
V09336

* mieszkanie do wynajęcia z dofinansowaniem gmi-
ny, tel. 502-264-901 K20403
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15-latek za wymuszenie roz-
bójnicze i uszkodzenie ciała 

trafił do schroniska 
5 czerwca oleccy policjanci pracowali nad zdarzeniami, 

gdzie 15-latek pobił trzech rówieśników i jednemu z nich za-
brał pieniądze.

Tego dnia przed godz. 22:00 oficer dyżurny oleckiej 
komendy otrzymał zgłoszenie, że na terenie miasta młody 
chłopak uderzył dwóch nieletnich i od jednego z nich zabrał 
pieniądze. Policjanci natychmiast podjęli czynności w tej 
sprawie. Funkcjonariusze ustalili, że ten sam młody chłopak 
wcześniej uderzył także 12-latka. 

Na podstawie posiadanych informacji policjanci szybko 
wytypowali osobę, która mogła mieć związek ze zdarzeniem 
i już po kilku godzinach zatrzymali sprawcę. 

Decyzją sądu trafił on do policyjnej celi. 
6 czerwca nieletni został przesłuchany i przyznał się do 

wymuszenia rozbójniczego oraz uszkodzenia ciała sowich 
rówieśników. 

Ponadto kryminalni ustalili, że 15-latek ma na sumieniu 
również inne przestępstwa.

Decyzją Sądu Rodzinnego i Nieletnich 15-latek został 
umieszczony w schronisku dla nieletnich na okres 3 miesię-
cy.  

rzeczniczka prasowa KPP 
młodsza aspirantka Justyna Sznel

Po raz kolejny 
uczestniczyli 

w festynie 
„Bezpieczny 

Powiat”
Kolejny już raz oleccy 

policjanci współorganizowa-
li i uczestniczyli w festynie 
„Bezpieczny Powiat”, któ-
ry odbył się w niedzielę 12 
czerwca. Uczestnicy impre-
zy musieli zaliczyć poszcze-

gólne konkurencje aby ich kupon wziął udział w losowaniu 
nagród. Policjanci zorganizowali jedno stanowisko z quizem, 
a przy drugim technik kryminalistyki wykonywał specjalne 
zdjęcie.

Impreza organizowana jest od kilku lat przez Komendę 
Powiatową Straży Pożarnej w Olecku oraz Starostwo Powia-
towe przy udziale policji oraz ratowników medycznych.

Celem projektu jest edukacja i promocja zdrowia, a w 
szczególności pierwszej pomocy medycznej, popularyzacji 
zasad bezpieczeństwa publicznego i pożarowego, a także 
promocja zawodu strażaka, policjanta i ratownika medycz-

nego. 
Impreza miała charakter festynu rodzinnego, na którym 

dorośli i dzieci poprzez gry i zabawy oraz profesjonalnie 
zorganizowane stanowiska edukacyjne zgłębiali swoją 
wiedzę z zakresu pierwszej pomocy, bezpieczeństwa poża-
rowego oraz zachowania w sytuacjach zagrożenia.

Jak co roku oleccy funkcjonariusze zorganizowali dwa 
stanowiska. Przy jednym należało odpowiedzieć na pytania 
związane z pracą policjanta zaś przy drugim technik krymi-
nalistyki wykonywał specjalne zdjęcie. Ponadto uczestnicy 
festynu mogli obejrzeć radiowóz policyjny oraz zapoznać 
się z codziennym wyposażeniem policjanta do służby.

rzeczniczka prasowa KPP 
młodsza aspirantka Justyna Sznel

Zjechał do przydrożnego 
rowu, był pijany 

16 czerwca około 2.30 na trasie Chełchy – Dunajek 
kierujący osobową dacią na łuku drogi stracił panowanie 
nad pojazdem i zjechał do przydrożnego rowu. 28-latek z 
ogólnymi potłuczeniami ciała został przetransportowany 
do szpitala. Wstępne badanie wykazało, że był pijany.

Oficer dyżurny oleckiej komendy został powiadomio-
ny, że w przydrożnym rowie na trasie Chełchy – Dunajek w 
znajduje się uszkodzona osobowa dacia, a w niej jedna oso-
ba. Natychmiast na miejsce pojechali policjanci. Funkcjo-
nariusze wstępnie ustalili, że kierujący na łuku drogi stracił 
panowanie nad pojazdem i zjechał do przydrożnego rowu. 
28-latek w wyniku zdarzenia doznał ogólnych potłuczeń 
ciała i został przetransportowany do szpitala w Ełku.

Wstępne badanie na urządzeniu AlcoBlow wykazało, 
że Robert T. był pijany. W związku z tym pobrano od niego  
krew do dalszych badań na zawartość alkoholu. 
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Kalendarz imion

Nasz przepis

  

Cytaty na ten tydzień

PRZYS£OWIA

22 czerwca (Pierwszy Dzień Lata)
Innocenty, Pauliny, Sabiny, Saby 
Agenora, Broniwoja, Eberharda, 
Euzebiusza, Flawiusza, Hilarego, 
Innocentego, Inocentego, Jana, Kiryła, 
Paulina, Tomasza
23 czerwca (Dzień Ojca) (Noc Świę-
tojańska)
Agrypiny, Albiny, Edeltrudy, Sydonii, 
Trudy, Wandy, Zenobii 
Albina, Arystoklesa, Bazylego, Do-
browiesława, Józefa, Piotra, Prospera, 
Sydoniusza, Zenona
24 czerwca (Światowy Dzień Oste-
oporozy)
Danuty, Dany, Dorydy, Emilii, Giny, 
Janiny 
Bartłomieja, Bartosza, Benigny, 
Fausta, Jana, Janisława, Mierogniewa, 
Wilhelma, Wiliama
25 czerwca 
Doris, Doroty, Dory, Lucji, Łucji, 
Tolisławy, Wilhelminy 
Albrechta, Emila, Emiliusza, Jana, 
Maksyma, Olbrachta, Prospera, Toli-
sława, Wilama, Wilhelma, Wiliama, 

Witolda, Włastymila
26 czerwca 
Armandy, Beaty, Pauliny, Rudolfiny, 
Tulisławy 
Dawida, Jana, Jeremiego, Jeremiasz, 
Miromira, Pawła, Rudolfa, Tulisława, 
Wirgiliusza
27 czerwca (Dzień Walki z Cukrzycą)
Emanueli, Franciszki, Heloizy, Magda-
leny, Marii, Marii Magdaleny, Maryli, 
Pelagii, Teresy, Władysławy
Cypriana, Cyryla, Jerzego, Władysła-
wa, Włodzimierza, Włodzisława
28 czerwca
Florentyny, Iry, Ligii, Olgi, Raisy, Rais-
sy, Wincencji
Amosa, Benigny, Bolesława, Hektora, 
Ilona, Ireneusza, Józefa, Leona, Lubo-
mira, Marcelego, Pawła, Zbrosława
29 czerwca 
Benedykty, Benity, Emmy, Emy, Iwet-
ty, Judyty, Salomei 
Benedykta, Bertranda, Dalebora, 
Franciszka, Kasjusza, Paszkosława, 
Pawła, Piotra, Piotrumiła, Władysława, 
Wyszomira

Diego Rivera malował, i drzwi 
do świata i do ludzi zamykały się, 
ażeby w klatce sztuki mogły swo-
bodnie unosić się formy, kolory, 
wspomnienia, hołdy dla dzieła, któ-
re choćby przypisywało sobie naj-
różniejsze cele społeczne i politycz-
ne, zawsze będzie częścią historią 
sztuki, a nie polityki ... 

Carlos Fuentes, 
Lata z Laurą Diaz

Żyjemy wciąż w czasach re-
wolucji przemysłowej i dobrze, bo 
dzieło jej wymaga wciąż udosko-
nalenia. Uczyniła ona jednak nasz 
świat bogatszym, mniejszym i po 
raz pierwszy rzeczywiście naszym – 
w sensie dosłownym: światem każ-
dego z nas. 

Jacob Bronowski, 
Potęga wyobraźni

... rezygnacja jest również na-
grodą. Bo żaden człowiek nie 
mógłby tak żyć. Możesz cały dzień 
przyglądać się kwiatu z zachwytem, 
ale wtedy nie wydoisz krowy. Nic 
dziwnego, że śnimy naszą drogę 
przez życie. Być obudzonym i wi-
dzieć całą realność... nikt tego by 
nie wytrzymał. 

Terry Pratchet, 
Wolni Ciutludzie

Gdy w Wandy (23 czerwiec) deszcz, 
mgła i wieje na dobre siano utrać nadzie-
ję.

Jak się Jan (24 czerwiec) obwieści, 
takich będzie dni czterdzieści.

Gdy św. Jan (24 czerwiec) łąkę kosi 
lada baba deszcz uprosi.

Na św. Jana (24 czerwiec)  z kosą do 
siana.

Święty Jan (24 czerwiec) przynosi 
oleju dzban. (W końcu czerwca tłoczono 
olej rzepakowy, stąd to przysłowie).

Gdy czerwiec z burzami, staw rybny 
a las grzybny.

Gdy na Pawła (26 czerwca) jasno, w 
stodole po żniwach ciasno.

Lato ciepłe oraz dżdżyste, znaki plo-
nu oczywiste.

Piotr i Paweł (29 czerwca), gdy się 
rozpłaczą, to przez tydzień ludzie słońca 
nie zobaczą.

Cielęcina z grzybami
1,5 kg zadniej cielęciny, estragon, sól, 
pieprz, 2 łyżki soku z cytryny,  ząbek 
czosnku, oliwa, 10 dag suszonych 
grzybów, (lub 30 dag pieczarek), 2 
łyżki masła

Mięso myjemy i osuszamy.
Estragon, szałwię, sól, pieprz oraz 

czosnek ucieramy razem w moździe-
rzu. Dodajemy sok z cytryny. Nacie-
ramy tym mięso. Tak przygotowane 
przykrywamy i wstawiamy na noc do 
lodówki. 

Grzyby całą noc moczymy, odsą-
czamy, a wodę z moczenia wykorzy-
stujemy do przyrządzenia sosu.

Mięso wyjmujemy i obsmażamy ze 
wszystkich stron na oliwie. Wkładamy 
do brytfanki.

Grzyby przesmażamy na patelni na 
tym samym tłuszczu i obkładamy nimi 
mięso.

Pieczemy 1,5 godziny w tempe-
raturze 200°C od czasu do czasu po-
lewamy wodą z grzybów, a później 
naturalnie wytworzonym sosem wraz 
z masłem. 

Danie podajemy obłożone grzyba-
mi.

Pieczona łopatka jagnięcia
Jedna łopatka lub udziec jagnięcy ok. 
1,5 kg, 3 gałązki rozmarynu, oliwa, sól

Glazura: 3 łyżki musztardy ziarni-
stej, 3 łyżki miodu płynnego

Rozmaryn układamy na kratce do 
pieczenia i wstawiamy ją do brytfan-
ki wyłożonej papierem do pieczenia. 
Wyłożenie papierem powoli na to, że 
będzie się zbierał na nim sos i łatwiej 

będzie brytfankę umyć.
Mięso oczyszczamy, myjemy i su-

szymy. Nacieramy je solą i wkładamy 
na ruszt na rozmaryn. Skrapiamy je oli-
wą i wstawiamy do piekarnika rozgrza-
nego do 180°C.

Musztardę mieszamy z miodem.
Po pół godzinie pieczenia smaruje-

my mięso jedną trzecią przygotowanej 
glazury. 

Po dwudziestu minutach czynność 
powtarzamy. Po następnych 15-20 mi-
nutach znowu nacieramy mięso. 

Pieczemy jeszcze 10 minut.
Całkowity czas pieczenia nie powi-

nien przekroczyć 1 godziny i 20 minut. 
Jeżeli łopatka jest większa pieczemy ją 
dłużej. 

Mięso wyjmujemy, studzimy i kro-
imy w plastry.

Do sałatek 
... najlepszy ser to: mozzarella, feta, 
brie, rokpol, ementaler, gouda i salami.

Łososiowa rolada
20 dag wędzonego łososia w plastrach, 
15 dag twarogu, kremowy serek topio-
ny, szczypiorek i natka, pieprz, ząbek 
czosnku

Ser biały i topiony miksujemy na 
krem. Dodajemy roztarty czosnek, 
szczypiorek i natkę. Doprawiamy do 
smaku.

Płaty łososia układamy tak, by za-
chodziły na siebie i tworzyły prostokąt. 
Wyrównujemy brzegi.

Odcięte skrawki siekamy i dodaje-
my do kremu.

Kremem smarujemy płaty łososia, a 
następnie zwijamy je w rulon. Owijamy 

folią aluminiową i wstawiamy do lodów-
ki na 3 godziny. 

Wyjmujemy po tym czasie i kroimy 
w plastry.

Podajemy z grzankami z bułki.

Wywar
Jeśli chcemy uzyskać esencjonalny 

wywar (np. na zupę), warzywa pokrojo-
ne na kawałki wkładamy do dużej ilości 
zimnej wody i gotujemy od momentu 
wrzenia co najmniej 30 minut, aby jak 
najwięcej składników smakowych mo-
gło przedostać się do wywaru.
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Babia Góra

Andrzej Malinowski

Dojazd: Olecko - Gołdap - Mażucie - Pietraszki

Babia Góra o wysokości 190,4 m n.p.m. położona jest w 
powiecie gołdapskim w pobliżu wsi Pietraszki. 

Dostęp do niej jest utrudniony, ponieważ znajduje się ona 
w większości na terenie prywatnym. 

Wschodni stok porasta nowo nasadzony las (teren rów-
nież ogrodzony). Najprostsze wejście od strony gospodar-
stwa rolnego. 

Stoki: południowy i północny strome. Górę porasta las 
mieszany. 

Widok ze szczytu przepiękny – można podziwiać ma-
lownicze pagórki, lasy i łąki z bujną roślinnością. Nawet 
te po stronie ob-
wodu kalinin-
gradzkiego w 
Rosji.

W słonecz-
ną i upalną nie-
dzielę, 29 maja 
2016 r. na Babią 
Górę weszli: 
Cezary Lasota 
i Andrzej Ma-
linowski. 
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„Polska Amazonia 
w obiektywie gimnazjalisty ” 

– nagrodzone fotografie

Tatarakowe tańce
Klaudia Szymanowska(Gim. nr 2, 2e)

I miejsce

Obrzynek
Przed laty prezydent Warszawy, wychowany od malucha w 

rodzinie inteligenckiej na Żoliborzu, powiedział do obywatela 
z Pragi, co jest po prawej stronie Wisły, „Spieprzaj dziadu!” 

Za kilka lat dowiedziałem się od małego brata o ludziach 
„drugiego sortu”. 

A prezes telewizji zaPiSkał na festiwalu piosenki polskiej, 
przy aplauzie gwiżdżącej publiczności, że tak demonstrują 
swoje poparcie „cudzoziemcy”. W jego ironii czuło się, jak 
zaciska pięść barbarzyńca. 

Oto jakim językiem rozmawiają ci, którym się zdaje, że 
zostali wybrani na lata. W wyborach demokratycznych. Po-
lityka nie grzyby (kurki czy rydzyki). Nie będę wypisywał, 
czym kończy się buta i tego typu komplementy; głębokie jak 
kałuża. 

Koszałek-Opałek, który lubił sobie puścić dymka z fajecz-
ki, uczulał, że wszelkie swary lud uprzykrzają. Że trzeba cier-
pliwie czekać, aż  lud „tych kłótników het precz przepędzi”. 
Cytuję krasnala-historyka, który wywijał wielkim piórem, 
podśpiewując: 

„Precz, precz od nas smutek wszelki,
Zapal fajki, staw butelki!”

Czesław Mirosław Szczepaniak 

Felieton

Mistrzostwa Województwa 
Warmińsko-Mazurskiego SZS

w tenisie ziemnym
4 czrewca na kortach miejskich olecka zostały rozegrane 
Mistrzostwa Województwa Warmińsko-Mazurskiego SZS
w tenisie ziemnym. Sędzią głównym był Andrzej Bomber.

WYNIKI:
Szkoły Podstawowe klasy I-III:

1. Szymon Machnikowski, SP 3 Olecko
2. Kornel Romotowski, SP 4 Olecko
3. Hubert Modzelewski, SP 3 Olecko
4. Kacper Sulewski, SP 1 Węgorzewo
5-6. Gabriela Demska, Maja Skupień oboje SP 1 Węgorzewo

Klasyfikacja drużynowa:
1. SP 3 Olecko 15 pkt.
2. SP 1 Węgorzewo 8,5 pkt.
3. SP 4 Olecko 7 pkt.

Szkoły Podstawowe klasy IV-VI dziewczęta:
1. Ola Wyrzykowska SP 1 Węgorzewo
2. Emilia Wałach SP 1 Węgorzewo
3. Ola Płatek SP 7 Giżycko
4. Julia Bielińska SP 7 Giżycko
5-6. Izabela Jachimowicz SP 1 Olecko, Magdalena Banasie-
wicz SP 1 Węgorzewo
7-8. Kinga Kuklińska SP 3 Olecko, Oliwia Galińska SP 1 Olecko
9-10. Oliwia Jurewicz SP 1 Olecko, Alicja Szarnecka SP 3 Olecko

Klasyfikacja drużynowa:
1. SP 1 Węgorzewo 19,5 pkt.
2. SP 7 Giżycko 11 pkt.
3. SP 1 Olecko 5 pkt.
4. SP 3 Olecko 1,5 pkt.

Szkoły Podstawowe klasy IV-VI chłopcy:
1. Piotr Andruszkiewicz SP Wilkasy
2. Filip Dulniak SP 3 Giżycko
3. Adam Machnikowski  SP 3 Olecko
4. Łukasz Bacewicz SP 1 Węgorzewo
5-6. Piotr Bielenica SP 3 Olecko, Kamil Zajdowski SP 1 Węgorzewo
7-8. Oskar Duszyński SP Wilkasy, Michał Nowak SP Wilkasy
9-10. Jan Kujawski SP 1 Węgorzewo, Piotr Madziar SP Wilkasy

Klasyfikacja drużynowa:
1. SP Wilkasy 12 pkt.
2. SP 3 Olecko 9,5 pkt.
3. SP 1 Węgorzewo 8,5 pkt.
4. SP 3 Giżycko

Gimnazja dziewczęta:
1. Wiktoria Banasiewicz Gim. Węgorzewo
2. Weronika Tymoszuk Gim. 2 Olecko
3. Wiktoria Woronko Gim. 1 Giżycko

4. Milena Łucko Gim. Wilkasy
Klasyfikacja drużynowa:

1. Gim. Węgorzewo 9 pkt.
2. Gim. 2 Olecko 7 pkt.
3. Gim. 1 Giżycko 6 pkt.
4. Gim. Wilkasy 5 pkt.

Gimnazja chłopcy: 
1. Mateusz Trzasko Gim. Węgorzewo
2. Kamil Ślifirski Gim. Węgorzewo
3. Kacper Fiećko Gim. 1 Giżycko
4. Michał Radzewicz Gim. 2 Olecko
5-6. Stanisław Ingielewicz Gim. 2 Giżycko, Marcin Buko 
Gim. 1 Giżycko
7-8. Błażej Ligęza Gim. Wilkasy, Andrzej Franciszkowicz 
Gim. Wilkasy

Klasyfikacja drużynowa:
1. Gim. Węgorzewo 16 pkt.
2. Gim. 1 Giżycko 9,5 pkt.
3. Gim. 2 Olecko 5 pkt.
4. Gim. 2 Giżycko 3,5 pkt. 
5. Gim. Wilkasy 3 pkt.

Szkoły Ponadgimnazjalne dziewczęta:
1. Roksana Zajkowska I LO Olecko
2. Sylwia Sadłowska I LO Olecko
3. Anna Zielińska I LO Olecko
4. Karolina Radzewicz I LO Ełk
5. Weronika Rogisz II LO Giżycko

Klasyfikacja drużynowa:
1. I LO Olecko  22 pkt.
2. I LO Ełk 5 pkt.
3. II LO Giżycko 4 pkt.

Szkoły Ponadgimnazjalne chłopcy:
1. Maciej Maślij I LO Giżycko
2. Maciej Wojciechowski II LO Giżycko
3. Paweł Charmuszko I LO Olecko
4. Kacper Duszyński I LO Giżycko
5-6. Maciej Andrzejewski ZSKŚiA Giżycko, Filip Gru-
dziński I LO Olecko
7. Paweł Dobrowolski ZSKŚiA Giżycko
Klasyfikacja drużynowa:
1. I LO Giżycko 14 pkt.
2. I LO Olecko 9,5 pkt.
3. II LO Giżycko 7 pkt.
4. ZSKŚiA Giżycko 5,5 pkt.
W mistrzostwach wzięło udział 50 uczennic i uczniów ze 
szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych 
z woj. warmińsko-mazurskiego.

Paweł Maksimowicz
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Drukarnia „Gryfix”, 19-300 Ełk, ul. Sasankowa 17

W dniach od 26 do 29 maja w Klewkach k. Olsztyna 
odbyły się Indywidualne Mistrzostwa Województwa War-
mińsko-Mazurskiego Juniorów w szachach. W zawodach 
wzięli udział reprezentanci MLKS Czarni Olecko: Michał 
Bartnik, Wiktor Raszkowski i Konrad Konewko. 

Michał, ubiegłoroczny Mistrz Województwa do lat 7, 
klasyfikowany był w grupie chłopców do lat 9 (C9), Wiktor 
w grupie chłopców do lat 11 (C11), a Konrad w kategorii 
chłopców do lat 17 (C17). 

Grupa Michała grała tempem 30 minut plus 30 sekund 
na posuniecie na dystansie 8 rund. Wiktora 60 minut plus 
30 sekund na dystansie 9 rund, Konrada 60 minut plus 30 
sekund na dystansie 7 rund. Aby umożliwić podwyższenie 
kategorii szachowych grupa Konrada została połączona w 
jedną grupę z dziewczętami do lat 17 oraz chłopcami do 
lat 19. 

Wyniki: Michał zdobył 4 punkty (4 wygrane, 4 przegra-
ne) i zajął 9. miejsce, Wiktor 4,5 pkt (4 wygrane, 1 remis, 
4 przegrane) i 10. miejsce. Konrad 5,5 pkt (5 wygranych, 1 
remis, 1 przegrana) i tytuł wicemistrza województwa. Kon-
rad jednocześnie wypełnił normę na I kategorię.

Krzysztof Konewko
Kierownik sekcji szachowej

MLKS Czarni Olecko

Kolizja drogowa
Oleccy policjanci wyjaśniają okoliczności zdarzenia drogo-
wego, do którego doszło w Gąskach na drodze krajowej nr 
65. Wstępnie ustalono, że 63-latka która jechała osobową 

mazdą zjechała na przeciwny pas ruchu i zderzyła z jadą-
cą z przeciwka ciężarówka. Oboje kierujący byli trzeźwi i 
nie odnieśli obrażeń ciała.
20 czerwca około 07.30 dyżurny oleckiej policji otrzymał 
informacje o kolizji drogowej. Do zdarzenia doszło na 
łuku drogi krajowej nr 65 w Gąskach. 
Natychmiast na miejsce skierowano patrol prewencji. 
Funkcjonariusze zabezpieczyli miejsce zdarzenia oraz 
wprowadzili ruch wahadłowy. Następnie  funkcjonariusze 
po rozmowie z uczestnikami zdarzenia ustalili, że 63-let-
nia kierująca samochodem marki Mazda z nieustalonej 
przyczyny nagle zjechała na przeciwny pas ruchu. Doszło 
do zdarzenia z pojazdem ciężarowym marki Man, który 
jechał z przyczepą. Policjanci ustalili również, że kobieta 
nie posiada uprawnień do prowadzenia pojazdów me-
chanicznych. Olga P. nie przyznała się do spowodowania 
zagrożenia w ruchu drogowym.
Teraz policjanci skierują  wniosek o ukaranie do sądu 
przeciwko sprawcy tej kolizji.

podkom. Tomasz Jegliński

Pijani awanturnicy trzeźwieli 
w policyjnym areszcie

Oleccy policjanci dwukrotnie interweniowali w jednym z 
miejscowych lokali gastronomicznych. Zgłoszenia dotyczyły 
mężczyzn, którzy będąc pod działaniem alkoholu wszczyna-
li awantury, zaczepiali inne osoby i prowokowali do bójki. 
Szybka i zdecydowana  reakcja policjantów doprowadziła do 
zatrzymania sprawców. Dominik N. i Daniel K. prosto spod 
dyskoteki trafili do policyjnego aresztu do wytrzeźwienia.

Do pierwszego zdarzenia doszło w miniona sobotę około 
godziny 20.00. Na telefon oficera dyżurnego oleckiej jednost-
ki zadzwonił mieszkaniec informując, że dwóch mężczyzn 
awanturuje się pod lokalem. Natychmiast na miejsce skiero-
wano patrol prewencji. Policjanci szybko ustalili sprawców 
tej  interwencji. Po wylegitymowaniu okazało się, że są to: 
Łukasz K. i Daniel K. mieszkańcy gminy Kowale Oleckie. 
Pierwszy z nich przyznał się do zakłócenia porządku i został 
ukarany mandatem karnym. Z kolei 34-letni Daniel K. nadal 
był agresywny i nie reagował na polecenia do uspokojenia 
się. W związku z tym został szybko obezwładniony i założo-
no mu kajdanki. 

Przeprowadzone badanie stanu trzeźwości wykazało 
blisko 3 promile alkoholu. Agresor noc spędził trzeźwiąc 
w policyjnej celi.

Kolejna interwencja pod tym samym lokalem miała 
miejsce kilka minut po godzinie 2.00 w nocy. Właściciel-
ka poinformowała, że pijany młody mężczyzna zaczepia 
przechodniów i jest agresywny. Interweniujący policjanci 
po wylegitymowaniu ustalili, że jest to 23-letni Dominik N. 
Przeprowadzone badanie na alkomacie wykazało ponad 2 
promile alkoholu. W związku z tym, że mężczyzna ten nie 
zamierzał się uspokoić i stwarzał zagrożenie dla innych, zo-
stał zatrzymany do wytrzeźwienia.

Zatrzymani Daniel K. i Dominik N. po wytrzeźwieniu 
zostali ukarani mandatami w wysokości 500 złotych za za-
kłócenie porządku publicznego.

W miniony  weekend oleccy policjanci interweniowali 
41 razy. Funkcjonariusze w czasie służb patrolowych  wy-
legitymowali i skontrolowali na drodze łącznie 118 osób. 
Zastosowano 13 pouczeń i nałożono 37 mandatów karnych. 
Policjanci zatrzymali trzy dowody rejestracyjne za stan 
techniczny pojazdów. Sporządzono jeden wniosek o ukara-
nie do sądu. Ponadto odnotowano pięć kolizji drogowych.

podkom. Tomasz Jegliński
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Pod patronatem Starosty
25 maja już po raz trzeci, Koło Wędkarskie Okoń 

w Olecku zorganizowało Powiatowy Turniej Szkół w 
Wędkarstwie Spławikowym. Tradycyjnie, impreza 
odbyła się na uroczej rzece Ledze, w okolicach targo-
wiska miejskiego. 

Swoje reprezentacje wystawiły szkoły podstawo-
we nr 1, 3 i 4 z Olecka oraz Szkoła Podstawowa Babki 
Oleckie.

W kategorii gimnazjalnej wystartowali zawodnicy 
z Gimnazjum w Olecku, w Wieliczkach, w Świętajnie, 
w Kowalach Oleckich oraz Szkoły Społecznej STO.

Rywalizowano przez dwie godziny. Niski poziom 
wody utrudniał, ale nie uniemożliwiał łowienia w 
większości uklejek. Prawie wszyscy wędkarze złowili 
rybki. Przepiękna pogoda przyciągnęła licznych wi-
dzów, którzy mogli dopingować swoich ulubieńców. 
A zawodnicy z wielką powagą , ambicją i zawziętością 
rywalizowali w kategrii indywidualnej i zespołowej. 

Emocji nie brakowało. A to się zestaw splątał, a 
to robaki rozlazły po trawie, a to coś się urwało, albo 
dzwonił telefon i rozpraszał zawodnika. Po podsu-
mowaniu wyników okazało się , że wśród szkół pod-
stawowych najlepsza okazała się drużyna z SP nr 4, 
przed SP nr 1 i SP nr 3. 

Indywidualnie w tej kategorii zwyciężył Jakub Nietubyć 
(SP 4), przed Kingą Gutowską (SP 1) i Jakubem Gościew-
skim ( SP 4). W kategorii gimnazjum, najlepsze okazało się 
Gimnazjum Olecko, przed Gimnazjum Wieliczki i Gimna-
zjum STO Olecko. Indywidualnie najlepszy wynik osiągnął 
Mateusz Dziedziach, przed Maciejem Nikielcem i Miło-
szem Myszkiewiczem. 

Wszyscy uczestnicy otrzymali upominki wędkarskie, 
zwycięzcy nagrody honorowe, a do szkół powędrowały oka-
załe puchary. Po zawodach oczywiście grill przygotowany 
przez członków Koła Okoń , którym znacznego wsparcia uży-
czyła  Kasia Łapińska. Patronat imprezy to Starosta Olecki, 
a do czcigodnego grona sponsorów dołączyli  Gospodarstwo 
Rybackie PZW Olecko, Zespół Szkół w Siejniku oraz Koło 
Wędkarskie Okoń Olecko.

Nad całością czuwali sędziowie oraz pomysłodawca i 
główny organizator Prezes Koła Okoń, Krzysztof Krajew-
ski. Wszystkim bardzo serdeczne dzięki za okazaną pomoc 
i zaangażowanie. 

Z wędkarskim pozdrowieniem 
J.Arnold Hościłło
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Sąsiedzi

„Jak dobrze mieć sąsiada…” – tak śpiewała nie-
gdyś Halina Kunicka do słów genialnej Agnieszki 
Osieckiej. Jak sąsiedzi są ważni, przekonał się o tym 
na pewno nie jeden Szanowny Czytelnik „Tygodnika 
Oleckiego”. 

Rodzina jest oczywiście najważniejsza, ale dobry 
sąsiad jest blisko i zawsze pod ręką. Jest to czysty przy-
padek, z kim będziemy dzielić klatkę schodową, a w 
blokach sąsiadów mamy co najmniej kilku. 

Osobiście trafił mi się niezły „komplet”, choć są 
to ludzie różnego pokroju, wieku i stanu: nie ma burd, 
może nie zawsze jest czysto, ale jest spokojnie i to jest 
chyba najważniejsze. Nie jest oczywiście idealnie, są 
drobne niesnaski związane na przykład z wyprowadza-
niem psów (tylko na najbliższy trawnik, obok piaskow-
nicy i bez kagańców), ale wszyscy się sobie kłaniamy i 
często rozmawiamy o pogodzie. 

Jedno mieszkanie jest ciągle wynajmowane i co 
jakiś czas zmieniają się nam lokatorzy. Rok temu wpro-
wadziła się tu młoda rodzina. Oczywiście  najszybciej 
dogadały się dzieci – polubiły się od pierwszego wej-
rzenia, chodziły do siebie kilka razy dziennie i nie mo-
gły bez siebie żyć. 

Od razu w sąsiadce spodobało mi się to, że nigdy 
nie pozostawała dłużna - jeśli jej córka bawiła się u nas 
dość długo, nagle rozlegało się pukanie do drzwi: zabie-
ram dziewczyny do nas, oznajmiała. 

I tak się zaczęło. Z czasem okazało się, że nie jest 
to tylko sąsiadka do wypicia kawy i miłych pogadu-
szek, ale można na nią liczyć. I nie chodziło li tylko o 
pożyczenie przysłowiowej szczypty soli. 

Wiedziałam, że mogę w każdej chwili zostawić 
pod jej opieką dzieci, jeśli były jakieś ważne sprawy do 
natychmiastowego załatwienia. Dzieliłyśmy się więc 
opieką nad naszymi pociechami po równo – było o wie-

le lżej i wygodniej nam, a dzieci były zachwycone 
swoim towarzystwem. Po pewnym czasie już wie-
działyśmy doskonale, że jeśli są głodne, to oczywi-
ście będą nakarmione bez względu w czyim są domu. 

Potem robiłyśmy, choćby, wspólne kolacje – 
piekłyśmy placki i w takim towarzystwie wszyscy 
najadali się do syta, a dzieciakom aż trzęsły się uszy. 

Kiedy upiekłam ciasto, leciałam do sąsiadki z 
kawałkiem. Ku memu zaskoczeniu za parę dni ona 
przynosiła wędlinki własnej roboty przygotowane 
przez jej mamę. 

Kiedy wyjeżdżali na dłużej, to my zaopiekowa-
liśmy się ich kwiatkami i za jakiś czas odwrotnie. 

Niby to wszystko drobiazgi, ale bardzo istotne 
w codziennym życiu. Myślę, że powodzenie naszej 
znajomości leży w tym, że nie tylko brałyśmy, ale i 
dawałyśmy tyle samo. I obie uważałyśmy to, za coś 
normalnego i naturalnego. 

Niejedna koleżanka z zazdrością mówiła, że 
mam szczęście. 

Niestety, nasza sąsiedzka idylla skończyła się, 
bo wczoraj mieliśmy pożegnalną kolację. Wyprowa-
dzili się. Na pewno będziemy się odwiedzać, bo dzie-
ci już za sobą tęsknią i będzie miło, ale to już nie bę-
dzie to, bo nie będziemy miały siebie na podorędziu. 

Przeprowadziłam się i muszę przyznać, że ja to 
mam szczęście. Mam cudownych sąsiadów! Zupełnie 
takich, jak w piosence wspomnianej na początku: 

„Jak dobrze mieć sąsiada
On wiosną się uśmiechnie.
Jesienią zagada,
A zimą ci pomoże
Przy węglu i przy koksie
I sama nie wiesz, kiedy
Ułoży wam rok się”. 

I wszystko się zgada, może tylko z tym węglem 
i koksem Osiecka przesadziła.

Mówię Wam – dobra sąsiadka do skarb. Pole-
cam.

Marusia


