
to@borawski.plZałożony w 1997 r.

Nr 27 (962) 6 lipca 2016 r. cena 2,00 zł

Kupon bierze udział 
w losowaniu upominków

Nr 27
(962)

V
11

90
2

V
11

40
3

ISSN 1505-0246
V1

09
05

chleb swojski, ciasta, wypiek, tel. 605-107-755 B37308

pizza na telefon, 87-520-31-32
V09318

Nie myl głupoty z odwagą.
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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 006B3
89
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Trzy osoby poszkodowane w wypadku w Drozdowie na 
trasie Kowale Oleckie – Suwałki. Do zdarzenia doszło 30  
czerwca około godziny 8:40. 

Z niewyjaśnionych na razie przyczyn doszło do zderze-
nia samochodów fiat i audi, w pojazdach podróżowały trzy 
osoby, wszystkie zostały przetransportowane do szpitali w 
Suwałkach i Ełku. 

Na miejscu lądował śmigłowiec Lotniczego Pogotowia 
Ratunkowego, który z miejsca zdarzenie zabrał najbardziej 
poszkodowaną, pasażerkę z samochodu audi. 

Podczas akcji ratowniczej służby zorganizowały objazd 
od strony Suwałk przez Lenarty, a od strony Kowal Olec-
kich -  polem obok miejsca zdarzenia.

z-c komendanta PSP st. kpt. Tomasz Jagłowski

Otwarcie biura poselskiego
30-go czerwca odbyło się uroczyste otwarcie Biura Posel-

skiego Posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Wojciecha Kos-
sakowskiego. 

W uroczystości między innymi wzięli udział: Wojewoda 
Warmińsko-Mazurski Artur Chojecki, Poseł na Sejm Rzeczy-
pospolitej Polskiej Jerzy Małecki, Prezes Strefy Ekonomicznej 
Grzegorz Smoliński, Wicekurator Oświaty Wojciech Cybulski, 
Wiceprezes Krajowej Izby Rolniczej Mirosław Borowski, Ko-
mendant Policji w Olecku Andrzej Żyliński, Radna Sejmiku V 
kadencji województwa  Warmińsko-Mazurskiego Teresa Kra-
jewska, oraz członkowie Prawa i Sprawiedliwości z Olecka.
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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 ..............2,60 zł (powyżej 1000 litrów)
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Promocja!!! 
czysty samochód za tankowanie

www.paliwa-kozlowski.pl

AUTOMYJNIA

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
9 lipca (sobota)
apteka dyżurna Składowa 2A
10.3- - Spływ kajakowy Połom - jezioro Łaśmiady, organi-
zator LOT Ziemi Oleckiej
19.00 - kościół pw. NMP Królowej Polski, Olecko: PER-
GOLESI – „STABAT MATER”, koncert
19.00 - IX nocny turniej tenisa ziemnego dla oldbojów o 
puchar Prekursorów Oleckiego Bractwa Tenisa Ziemnego – 
Stefana Dawidowicza i Mariana Tomczyka, korty miejskie 
10 lipca (niedziela)
apteka dyżurna plac Wolności 25
10.00 - Turniej tenisa ziemnego o puchar KT „Tennis Life”, 
korty miejskie
10.00 - III Turniej Siatkówki Plażowej z cyklu Grand Prix 
2016, boisko do siatkówki
19.00 - kościół pw. NMP Matki Kościoła, Gołdap: LO-
GROSCINO – „STABAT MATER”, koncert
11 lipca (poniedziałek)
apteka dyżurna Gołdapska 1
14.00 - rozpoczęcie kursu bhp dla pracodawców i kierują-
cych pracownikami w ZDZ w Olecku, ul. Armii Krajowej 
22A.
12 lipca (wtorek)
apteka dyżurna Kolejowa 15
13 lipca (środa)
wydanie „Tygodnika Oleckiego
apteka dyżurna Zielona 35
14 lipca (czwartek)
apteka dyżurna Składowa 6
15 lipca (piątek)
apteka dyżurna plac Wolności 12
16 lipca (sobota)
apteka dyżurna 11 Listopada 9
19.00 - Shamrock - koncert z cyklu IV Festiwalu Jednego 
Instrumentu, kąpielisko miejskie „Skocznia”
21.30 - Otako - koncert z cyklu IV Festiwalu Jednego Instru-
mentu, kąpielisko miejskie „Skocznia”
17 lipca (niedziela)
apteka dyżurna Zielona 37
10.00 - Turniej tenisa ziemnego o puchar Burmistrza Olec-
ka
18 lipca (poniedziałek)
apteka dyżurna Składowa 2A
19 lipca (wtorek)
apteka dyżurna plac Wolności 25
20 lipca (środa)
apteka dyżurna Gołdapska 1
wydanie „Tygodnika Oleckiego

na stronie internetowej www.olecko.info (w pliku *.pdf)
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12 czerwca od 10.39 jeden zastęp JRG 
PSP prezentował na Rynku placu Wolności 
specjalistyczny sprzęt pożarniczy.

13 czerwca od 15.39 jeden zastęp OSP Borawskie usu-
wał w Borawskich drzewo powalone na jezdnię.

13 czerwca od 11.39 jeden zastęp OSP Borawskie usu-
wał w Borawskich drzewo powalone na jezdnię.

16 czerwca od 2.23 jeden zastęp JRG PSP oraz jeden 
OSP Świętajno zabezpieczały miejsce i usuwały skutki 
wypadku drogowego w Chełchach.

17 czerwca os 7.02 jeden zastęp JRG PSP usuwał skut-
ki kolizji drogowej z alei Wojska Polskiego. Zderzenie 
dwóch samochodów osobowych.

17 czerwca od 14.07 jeden zastęp OSP Borawskie usu-
wał w Borawskich drzewo powalone na drogę.

17 czerwca od 15.21 jeden zastęp OSP Gąski usuwał w 
Gąskach drzewo powalone na drogę.

17 czerwca od 15.23 jeden zastęp JRG PSP usuwał w 
Giżach drzewo powalone na drogę.

17 czerwca od 15.22 jeden zastęp OSP Świętajno usu-
wał w Doliwach drzewo powalone na drogę.

17 czerwca od 15.28 jeden zastęp JRG PSP usuwał w 
Jaśkach drzewo powalone na drogę.

17 czerwca od 15.30 jeden zastęp OSP Gąski, jeden 
OSP Kleszczewo i jeden OSP Wieliczki usuwały w Norach 
drzewo powalone na drogę.

17 czerwca od 15.32 jeden zastęp OSP Borawskie i jeden 
OSP Szczecinki usuwały w Krupinie drzewo powalone na drogę.

17 czerwca od 15.33 jeden zastęp OSP Cimochy usu-
wał w Cimochach drzewo powalone na drogę.

17 czerwca od 15.37 jeden zastęp OSP Kowale Oleckie 
usuwał w Kowalach Oleckich drzewo powalone na drogę.

17 czerwca od 15.39 jeden zastęp OSP Borawskie usu-
wał w Pieńkach drzewo powalone na drogę.

17 czerwca od 15.40 jeden zastęp OSP Sokółki usuwał 
w Zawadach drzewo powalone na drogę.

17 czerwca od 15.40 jeden zastęp JRG PSP usuwał w 
Kukowie drzewo powalone na drogę.

17 czerwca od 15.41 jeden zastęp JRG PSP usuwał w 
Wieliczkach drzewo powalone na drogę.

17 czerwca od 15.40 jeden zastęp JRG PSP usuwał w 
Kukowie drzewo powalone na drogę.

17 czerwca od 15.51 jeden zastęp OSP Świętajno usu-
wał w Jurkowie drzewo powalone na drogę.

Informacji udzielił młodszy ogniomistrz 
Radosław Osiecki

UWAGA: 
stacja dołącza do akcji Olecka Rodzina +3

(upusty do zakupu: 10 gr paliwo, 5 gr gaz oraz 5% 
akcesoria i usługi
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NASZ KONKURS
Jeśli chcecie wziąć państwo udział w konkur-

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

W tym tygodniu wylosowano następujące osoby:
• Michał Aktynowicz (Białystok)

• Artur Bieńkowski
• Barbara Brodowska (Nowa Wieś)

• Marek Cynewski
• Jan Kozioł

• Jan Noakowski
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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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

Regionalny 
Fundusz Pożyczkowy 

działający przy WMARR S.A. w Olsztynie udziela poży-
czek mikro, małym i średnim przedsiębiorcom mających 
siedzibę lub inwestujących na terenie województwa war-
mińsko-mazurskiego w tym także podmiotom rozpoczy-
nającym działalność gospodarczą.
Szczegółowe informacje na stronie 

www.wmarr.olsztyn.pl 
(Zakładka Pożyczki dla przedsiębiorców).

Pobór krwi w 2016
W Polsce krew oddaje się tylko honorowo, czyli bez-

płatnie. Pobór krwi ma na celu pozyskiwanie jej od osób 
zdrowych na rzecz osób wymagających transfuzji krwi 
(np. podczas operacji chirurgicznej). Sprzęt do poboru jest 
zawsze jednorazowy. Zabieg trwa od kilku do kilkunastu 
minut. 

Dawcą może zostać każda zdrowa osoba w wieku 18-
65 lat o masie ciała przynajmniej 50 kg i legitymująca się 
dokumentem stwierdzającym tożsamość (ze zdjęciem i nu-
merem PESEL wraz z adresem zameldowania).

Szczegółowe informacje dla honorowych dawców 
znajdują się na stronie http://www.rckikol.pl/index.php/
dla-krwiodawcow/dyskwalifikacje .

W 2016 r. Pobór krwi od honorowych dawców odby-
wał się będzie w Zespole Szkół Licealnych i Zawodowych 
w Olecku (budynek internatu, sala konferencyjna) przy ul. 
Gołdapskiej 27 od godz. 800 do godz. 1100  w  poniższych  
terminach:ww

- 7 lipca,
- 4 sierpnia,
- 1 września,
- 6 października,
- 3 listopada.

Na prośbę Dawcy:
wystawiane jest zaświadczenie usprawiedliwiające 

nieobecność w pracy, uczelni, szkole,
wypłacany jest zwrot kosztów poniesionych na prze-

jazd,
wydawana jest legitymacja HDK i kopia wyników ba-

dań.
opracowała Halina Kasicka

www.powiat.olecko.pl 

Program 23. „Przystanku Olecko”
Główne zespoły
22 lipca (piątek)
19:30 – VIDEO 
21:30 – GRUBSON
23:00 – ØRGANEK
23 lipca (sobota)
19:30 – MJUT
21:30 – BIG DAY
23:00 – WILKI
Uwaga!!!
W dniu 23 lipca o godz. 19:00 przewidziany jest I Przy-

stankowy Zlot Motocyklowy, w którym uczestniczyć będzie 
około 500 pojazdów.

Przewidujemy również inne działania, które są w trakcie 
ustaleń.
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Felieton

Mija kolejny tydzień.
Przyniósł wiele radości, tro-

szeczkę smutku. Było najpierw 
słonecznie, a potem lało jak z 
cebra. Tak jak to w życiu bywa. 

Z tą radością to było tak! 
Czekałem na mecz Polska – 
Portugalia. I byłem już usa-
tysfakcjonowany z tego, że w 
ćwierćfinale do niego doszło. 

Dla mnie to był już wielki sukces. Naturalnie, że 
marzyłem o tym by nasi piłkarze stanęli na podium. 
Stało się inaczej. Pierwszy raz jednak ani razu nie 
wstydziłem się za grę naszej reprezentacji. 

I, gdy przegraliśmy w karnych 4 do 5 przyjąłem 
ze świętym spokojem. Nawet, nie wiem do dzisiaj 
czemu, poczułem ulgę. 

Martwiłem się o to, że hajyerzy nie zostawią na 
naszych wspaniałych piłkarzach suchej nitki. Tym 
razem nikt się nie odważył. Internet tylko powielał 
komplementy. Może czytam nie te posty? 

Tak więc pogląd na polską piłkę wszyscy Polacy 
mają mniej więcej ustabilizowany na poziomie stop-
ni 3+ do 4+.  Bardzo budujące. 

Smutek, który mnie ogarnął był bardzo osobisty. 
Od soboty do niedzieli brałem udział w regatach. 
Kiedyś w najpopularniejszej klasie, teraz troszeczkę 
wypartej z rywalizacji, czyli klasie Omeg. 

Startowaliśmy z Julią Jurczak (Kielce) i Błażejem 
Gałkowskim (Olecko) na jachcie seryjnym więc do 
pierwszych miejsc, które należały się Omegom re-
gatowym nie mieliśmy pretensji. Nasze możliwości 
były między miejscem piątym a siódmym. Tak je 
oceniałem. W sobotę po podsumowaniu czterech wy-

ścigów zajęliśmy szóste miejsce. Czyli w normie. 
Wiał mocny w miarę równy wiatr o sile 3 w ska-
li Beauforta, w porywach do 5. Wyścigi kończyły 
się szybko. Na wodzie nie czuliśmy upału dopiero 
w porcie przy roztaklowywaniu jachtu pot kapał z 
czoła i ciekł po plecach. 

Potem kąpiel. Woda w kąpielisku boska. Nie 
chciało się wychodzić.

W niedzielę od rana nadciągnęły chmury. Było 
widać, że będzie padać. Kwestią było tylko to, kie-
dy zacznie. Regaty musiały się odbyć. Tym razem 
tylko jeden bieg ale po wodach całego jeziora Raj-
grodzkiego. Co najmniej kilkanaście kilometrów. 

Padać zaczęło kilka minut przed startem. Trud-
no. Wszyscy czają się by ustawić się w jak najlep-
szej pozycji. Flaga w dół i sygnał rogiem ruszamy 
na start. Mamy dobrą trzecią pozycję i wtedy wy-
pada nam bolec trzymający wantę  na ściągaczu. 
Czyli ludzkim językiem jedna z lin, która ma trzy-
mać maszt aby się nie złamał nie pracuje. Nie ma 
wyjścia. Musimy przerwać wyścig. Wszyscy poszli 
jak burza. Wieje nieźle, a my do portu. Naprawiamy 
szybko wantę. Do kieszeni biorę z hangaru garść 
zawleczek i przetyczek. Pytam załogę czy chce pły-
nąć. Mówię, że nie mamy żadnych szans. Najwyżej 
możemy wyprzedzić jakiś jacht, który tez będzie 
miał awarię. Julia i Błażej twardo stoją na straży 
sportowej rywalizacji i honoru żeglarza. „Żeglar-
stwo dla twardych ludzi jest” – brzmią słowa jednej 
z szant. 

Wchodzimy na metę i startujemy. Gdzieś na ho-
ryzoncie za giną ostatnie łódki. My za nimi. 

Wiatr wieje równo. Deszcz zacina z przerwami. 
Wszystkie boje wyznaczające trasę trzeba minąć 
lewą burtą. 

Gdy jesteśmy w połowie trasy miedzy pierwszą, 
a drugą boją zza cypla wychyla się pierwszy powra-
cający na metę jacht. Mijamy się z nim na drugiej 
boi. 

Wreszcie i my widzimy ostatnią, trzecią boję. 
Stoi w głębi jednej z zatok, ale wiatr wokół niej jest 
równy. Bierzemy ją lewą burtą i znowu piłujemy 
pod wiatr. Z portu wypływa policyjna motorówka, 
która asekurowała wyścig. Widzieli, że prawidłowo 
minęliśmy boję. Teraz tylko jeszcze pod wiatr do 
półwyspu nazywanego Kobylą Szyją, a potem szyb-
ciutko baksztagiem lub pełniakiem na metę.

Powrót był najdłuższą podróżą w tym wyścigu. 
Przemoczeni do suchej nitki. Zziębnięci. Trzęśli-

śmy się tak, że mało łódka się nie rozpadła. Wiatr 
wiał mocno i łódź powoli zbliżała się do celu. Na 
twarzy czułem ciepły wiatr, zimne krople deszczu. 
Woda była jakby podgrzana, gdy wkładałem do niej 
rękę. Wreszcie upragniona meta. Dopiero jednak w 
porcie odtrąbiono nasz finisz. 

Zacumowaliśmy do stojącej przy pirsie DeZety. 
Żagle w dół i wszyscy do łazienek by wziąć gorąco 
rozgrzewającą kąpiel. Pokazaliśmy że jesteśmy że-
glarzami, że walczymy do końca i umiemy z hono-
rem przegrywać. 

Dlatego na koniec tygodnia było troszeczkę 
smutku. Oby zawsze tylko taki smutek we mnie go-
ścił.

Bogusław Marek Borawski
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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

B
38

30
4

Z życia „Społecznej”
Ostatnie dni przed wakacjami młodzież 

„Społecznej” spędziła w Gospodarstwie 
Ekologicznym Majątek Marczak w Giżach. 

W ramach zajęć „zielonej szkoły” odby-
ły się warsztaty ekologiczne w zakresie badania powietrza, 
wody i gleby oraz funkcjonowania gospodarstwa ekologicz-
nego. Był to też czas integracji i różnorodnych zajęć rekre-
acyjnych. Dziękujemy Gospodarzom ośrodka za gościnne 
przyjęcie oraz Starostwu Powiatowemu w Olecku za dofi-
nansowanie warsztatów.

Waldemar Snarski
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Ośrodek 
czynny
codziennie 
w godz. 800-1600

Jerzy Miliszewski
Olecko, Aleje Lipowe 3

Rozpoczęcie 
kursu

 tel. 87-520-23-36B38504

21
lipca

godz. 1600

OLECKIE CENTRUM
SZKOLENIA KIEROWCÓW

B3
98

02

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.

ZAPROSZENIE
Zarząd Koła „Okoń” 23 września 2016 

roku organizuje 
wyjazd na połów dorszy w Ustce na ku-

trach Amelia Max i Amelia Bis.
Miejsce na kutrze według kolejności za-

pisów.
Przedpłata: 250,00 złotych u skarbnika 

koła, do 15 lipca 2016r.
Wyjazd 22 września 2016 roku w godzi-

nach popołudniowych.
Ilość miejsc ograniczona

Polski Związek Wędkarski
Koło „Okoń” w Olecku

Sytuacja na drogach 
powiatu oleckiego 

podczas minionego weekndu
W miniony weekend na drogach powiatu doszło do 

wypadku drogowego oraz kilku kolizji. Ponadto funkcjo-
nariusze zatrzymali 4 nietrzeźwych kierujących. 

3 lipca około 15:00 oficer dyżurny oleckiej komendy 
otrzymał zgłoszenie, że na terenie gminy Kowale Oleckie 
doszło do zdarzenia drogowego. Natychmiast na miejsce 
pojechali policjanci ruchu drogowego, którzy zastali w 
przydrożnym rowie rozbitego volkswagena. Na tylnym 
siedzeniu pojazdu siedział 69-letni mężczyzna od które-
go była wyczuwalna woń alkoholu. Mieszkaniec gminy 
Olecko w wyniku zdarzenia doznał obrażeń ciała w związ-
ku z czym został przetransportowany do szpitala w Ełku. 
Wstępne badanie alkomatem wykazało w jego organizmie 
blisko 2,5 promila alkoholu.

Podczas wykonywania czynności na miejscu zdarzenia 
policjanci ustalili, że volkswagenem podróżowała jeszcze 
jedna osoba, która oddaliła się z miejsca zdarzenia. Funk-
cjonariusze podczas patrolowania pobliskiego terenu na-
potkali mężczyznę, który miał widoczne obrażenia głowy. 
Okazał się to być Wojciech L., który przyznał, że również 
podróżował volkswagenem jako pasażer. Mężczyzna był 
również pod widocznym działaniem alkoholu, badanie al-
komatem wykazało w jego organizmie ponad 2,5 promila. 

Teraz policjanci będą wyjaśniać szczegółowe okolicz-
ności zdarzenia. 

Kolejne zdarzenie drogowe miało miejsce w minio-
ną sobotę przed 14:00 w miejscowości Rosochackie. Po 
otrzymanym zgłoszeniu natychmiast na miejsce pojecha-
li policjanci, którzy nie zastali żadnego pojazdu. Jedynie 
policjanci zauważyli na jezdni ślady wjechania pojazdu 
do przydrożnego rowu. Podczas sprawdzania pobliskiego 
terenu funkcjonariusze zauważyli w pobliskich krzakach 
ukryty samochód osobowy marki Renault oraz jego wła-
ścicielkę Ewę K. Kobieta początkowo twierdziła, że nie 
kierowała swoim samochodem, jednak podczas rozmowy 
zmieniła wersję i oświadczyła, że kierowała pojazdem oraz 
że jechała sama. Policjanci wyczuli od 44-latki woń alko-
holu. Badanie alkomatem wykazało w jej organizmie bli-
sko 2,5 promila alkoholu.

W związku z tym kobieta została zatrzymana w poli-
cyjnym areszcie.

Po wytrzeźwieniu Ewa K. usłyszała zarzut kierowania 
pojazdem pod wpływem alkoholu i przyznała się do winy. 

Kolejni nietrzeźwi kierujący zostali zatrzymani 1 lipca. 
Pierwszy kierujący na „podwójnym gazie” został za-

trzymany przed 17:00 na trasie Gąski – Zabielno. Janusz B. 
kierował motorowerem mając ponad 0,5 promila alkoholu 

w organizmie. Ponadto po sprawdzeniu policyjnych baz da-
nych okazało się, że posiada on aktualny zakaz prowadzenia 
pojazdów wydany przez sąd w Olecku. 

Jako drugi został zatrzymany przed 20:00 na terenie 
gminy Kowale Oleckie Piotr J., kierujący rowerem. Badanie 
alkomatem wykazało w jego organizmie blisko 2,5 promila 
alkoholu. 

Do niegroźnej kolizji w Olecku doszło w minioną sobotę 
około 11:30. Jak ustalili policjanci, kierujący samochodem 
osobowym marki Peugeot nie zachował należytej ostrożno-
ści podczas wykonywania manewru cofania i wyjeżdżając z 
parkingu uderzył w zaparkowanego osobowego seata. 73-la-
tek został ukarany mandatem karnym w wysokości 250 zł. 

Kolejne zdarzenie drogowe miały miejsce 3 lipca. 
Pierwsze około 16:30 w miejscowości Stożne. 
Policjanci ustalili, że kierujący samochodem osobowym 

marki Nissan wyjeżdżając z posesji nie ustąpił pierwszeń-
stwa przejazdu prawidłowo jadącemu kierującemu osobo-
wym oplem w wyniku czego doszło do zderzenia. Piotr S. 
został ukarany mandatem karnym w wysokości 500 zł. 

Kolejna kolizja miała miejsce około 17:00 na terenie 
gminy Wieliczki. 

Funkcjonariusze ustalili, że kierujący osobowym peuge-
otem nie dostosował prędkości do warunków panujących na 
drodze, w wyniku czego na łuku drogi stracił panowanie nad 
pojazdem i wjechał do przydrożnego rowu. Tomasz K. po-
dróżował sam. Został pouczony. 

rzeczniczka prasowa KPP 
młodsza aspirantka Justyna Sznel



Tygodnik Olecki 27/962 - r. 2016
to@borawski.pl8 Felieton

Przysmaki regionalne
Pańska skórka. Nieraz słyszałem te dwa 

słowa. Dla mnie, to było przestarzałe wspo-
mnienie z odpustu, jarmarku i cmentarza. 
Nie wiedziałem, że mój brat Ireneusz przed 
laty handlował pańską skórką. Tam, gdzie 

Kramarze świętości! - jak napisasł Stanisław Wyspiański w 
„Wyzwoleniu”. Miał budę i kręcił watę cukrową i sprzedawał 
«cukierki z miękkiej, słodkiej masy z cukru, gumy arabskiej 
i białka». Zajrzałem do słownika frazeologicznego i natrafi-
łem na cytat: „Suną ławą ulicą Felińskiego wśród 
obecnych tu już stale rekwizytów odpustowych, 
koszyków z panieńską skórką, kręconą watą, 
obwarzanków (...)”. Drzewiej pisano też: „Pa-
nieńska skórka wyborną jest na kaszel.” A przy 
okazji odświeża oddech, jakby powiedzieli spe-
cjaliści od PR. Podobno jest ona spokrewniona 
z rachatłukum. Rachatłukum, to słodkawy przy-
smak bliskowschodni o konsystencji galarety, 
wyrabiany ze skrobi pszennej i cukru, z dodat-
kiem środków barwiących i aromatyzujących, 
krajany w kostki oprószone cukrem pudrem. Z 
arabskiego. rāhat al-hulqūm ‛ znaczy tyle, co od-
poczynek dla gardła. 

W Krakowie podczas Wszystkich Świętych i 
w Dzień Zaduszny oraz odpustów można kupić na stoiskach 
przy bramach cmentarnych i przy kościele 
„miodek turecki”. Twardy rożek w przezro-
czystej folii i papierowej torebce. Składnika-
mi tej słodkości są: karmelizowany cukier z 
dodatkiem olejków aromatycznych i barwni-
ków, w który wtopione są pokruszone orze-
chy włoskie. Klasyczny miodek jest o smaku 
śmietankowym i ma kolor tłustego mleka. W 
ofercie jest miodek kakaowy, kawowy, wani-
liowy. Aha! Stanisław Wyspiański wspomina 
o miodowych cukiereczkach: „(…) A Jukli 
usiądzie u Abrahama na padołu w samym 
środeczku i będzie jadł cukierki z czystego 
miodu. 

Na Lubelszczyźnie popularna jest 
„szczypka”, czyli wyrób cukierniczy na bazie cukru. Sprze-
daje się go na bazarach, odpustach i przed bramami cmen-
tarnymi. Ma postać kolorowej laseczki, która przypomina 
szczapę drewna, stad pochodzi nazwa – „szczypka”. Czyli 
kawałek rozłupanego drewna  przesyconego żywicą, służący 
do rozpalenia ognia w kuchni węglowej. 

A co na Suwalszczyźnie oferowano na straganie?
O to zapytałem Marka Karpowicza z Sejn. 
Oto, co mi opowiedział mój starszy kolega rysownik: 

„Nie wiem, czy sprostam zadaniu, jakie mi zadałeś, ale pró-
bować można. Nie wiem, na ile potrafiłem odzwierciedlić 
pasiastego lizaka. Nie ma rady.  Muszę użyć kilku słów wy-
jaśnienia. Lizak taki był klejony z dwukolorowej masy (czer-
wono-białej), i te paski układały się w różny sposób. 

Obwarzanki jak obwarzanki, chyba takie same są wszę-
dzie, ale zawsze w dwóch gatunkach: zwykłe i tzw. dmucha-
ne. Z cukierkami „Raczkami” nie miałem problemu, kupiłem 
je w sklepiku spożywczym. 

Pytasz o specjały sprzedawane przy cmentarzach. Wyda-
je mi się, że były one popularne w dużych miastach, przy 
wielkich nekropoliach, zaś w małych, takich jak moje Sejny, 
nie spotykało się czegoś takiego. Możliwe, że jestem jednak 
w błędzie, bo w takich malutkich wiejskich parafiach, gdzie 
nie było innych sklepów, korzystali prywatni wytwórcy i 
sprzedawali swoje produkty. Nie znam jednak tego tematu, 
bo byłem mało uważnym obserwatorem takich imprez, jak 
odpusty, z powodu agorafobii na tłum, którą mam do dziś.

Nie wiem, na ile zaspokoiłem Twoje chęci poznawcze, 
ale starałem się, jak mogłem.”

Marek przesłał rysunki lizaka (kogucika) na patyczku, 
obwarzanki na sznureczku oraz zdjęcia „RACZKÓW” (kar-

melki nadziewane, wyprodukowane przez Zakład Cukier-
niczy Michał s.c. z Ełku) i cukrowego kogucika, kolorowe-
go, jak się patrzy, którego wypatrzyła jego żona Zofia na 
straganie w Sejnach. Pycha!

Mój brat, jak przystało na regionalnego patriotę, chciał-
by, żeby mój syn „zrobił grafikę do wyrobu PAŃSKA 
SKÓRKA”, tj. zaprojektował opakowanie (papierek). Po 
prostu, chce, żeby chłopu zakwitł interes. Zapytałem Paw-
cia, który ma smykałkę do znaków graficznych, jakie ma 
zdanie o pańskiej skórce. „Nie mam odwagi, żeby to spró-
bować”, odpowiedział. 

Nieśmiało piszę o przysmakach regionalnych, 
które wymagają zdrowych zębów. Podobny po-
trafią wyciągnąć plomby z ubytków. I degustacja 
kończy się wizyta u stomatologa. Coś za coś. I 
słaba to pociecha, że po wyrwaniu wszystkich zę-
bów jest większa swoboda języka.  

Ku pamięci
W Polsce jest mania stawiania pomników, w 

zależności od koniunktury, która ma nieobliczalne 
zachcianki. Stąd się zapewne bierze smutna histo-
ria posągów, które służą ptakom, żeby je pokalać. 
Są tacy, którzy jak zasną, to widzą pomnik. Pocie-
szające jest, że świat od tego odchodzi. W czerw-

cu br. w Ursusie odsłonięto pomnik traktora. Przepraszam. 
Była o instalacja artystyczna, wykonana z oryginalnych 

części różnych modeli ciągników marki Ursus. 
Oczywiście, że takim mechanicznym koniem 
nie sposób w polu robić, za to świetnie można 
go popchać do Muzeum Historii Ursusa. 

W Tel Awiwie (Izrael) zaprezentowano 
Konia Trojańskiego, na którego budowę wy-
korzystano części z komputerów i telefonów 
komórkowych wraz z ekranami i klawiaturą. 
Dodam, że wszystkie graty były zainfekowane 
cyfrowymi wirusami. 

A może by tak w płytkim korycie Wisły 
postawić pomnik na wodzie pisany polityków, 
którzy przyszli po 1989 roku i zburzyli, nie da-
jąc nic w zamian? Psują też się coś należy. W 

środku rzeki nie zabiorą miejsca. I spłyną.   

Mapa szczęścia
Profesor Ruut Veenhoven, rocznik 1942, jest socjolo-

giem na Uniwersytecie Erasmusa w Rotterdamie (Holan-
dia). Od lat zajmuje się badaniem szczęścia na świecie. Jest 
założycielem i szefem Światowej Bazy Danych o Szczę-
ściu (Word Database of Happiness). 

Z raportu wnika, że Polska znajduje się wśród państw 
w drugiej 50. Jest tendencja wzrostowa, ale… jeszcze nam 
daleko do najszczęśliwszych narodów. 

Pan profesor pociesza nas nieco, mówiąc, że „Bogac-
two niekoniecznie idzie w parze ze szczęściem, na przy-
kład kraje Ameryki Łacińskiej, które nie są najzamożniej-
sze są dość wysoko w rankingach. (…)”. 

Są wakacje, więc trzeba się strzec tych, co z własnego 
szczęścia szykują dla nas nieszczęścia. Dbajmy o kondycję 
dobrego samopoczucia. Nie szastajmy życiem, które jest 
jedyne i piękne. Mężczyźni niech „uderzają w koperczaki”, 
czyli starają się o dziewczęce i kobiece względy. Przypo-
mnę, że drzewiej zająca zwano kopyrą. 

Oto 10 najszczęśliwszych społeczeństw świata: Kosta-
ryka, Dania, Meksyk, Islandia, Kanada, Szwajcaria, Nor-
wegia, Finlandia, Kolumbia, Wenezuela. Cytuję dane, któ-
re opublikowano wraz z mapą światowego szczęścia. I na 
pewno nie są to przecieki. Na szczęście!

Czesław Mirosław Szczepaniak

Postscriptum
Rys. Marek Karpowicz, Lizak, obwarzanki 
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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 powszech-

nie znanych kompozytorów, jak Jana Sebastiana Bacha i 
Domenico Scarlattiego, ale również tych zapomnianych lub 
mniej popularnych. W programie koncertów pojawią się 
także nasi rodzimi kompozytorzy: Adam Jarzębski i Marcin 
Mielczewski. Oprócz barokowych instrumentów smyczko-
wych, znanych już oleckim i gołdapskim melomanom, po 
raz pierwszy w naszym regionie usłyszymy pozytyw organo-
wy,  obój barokowy, oryginalny litewski instrument birbynė 
i jedyny w Polsce Truhenorgel. Dzieła wokalne uświetnią 
Hilda Gulyásová (sopran) oraz Matej Benda (kontratenor). 
Muzycznym podsumowaniem Festiwalu będą finałowe kon-
certy, podczas których zostaną zaprezentowane dwie wersje 
„Stabat Mater”: dziewiątego lipca w Olecku zabrzmi dzieło 
G. B. Pergolesiego, zaś dzień później w Gołdapi – N. Lo-
grosciniego. Będzie to dobra okazja, by usłyszeć i porównać 
dwa arcydzieła 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.

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 

Strażacy i leśnicy uratowali tonącego łosia. Kobieta zbie-
rająca jagody natknęła się na zwierzę, które wpadło do rowu 
wypełnionego błotem i tonęło, natychmiast zawiadomiła 
strażaków. 

Łosia przy pomocy liny wyciągnięto z rowu. Gdy tylko 
poczuł twardy grunt pod nogami oddalił się w głąb lasu. 

Do zdarzenie doszło 5 lipca. w lesie w okolicy miejsco-
wości Wilkasy.

st.kpt. Tomasz Jagłowski

Uratowano łosia
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Błażej Gałkowski ma piętnaście lat i jest uczniem dru-
giej klasy Gimnazjum w Zespole Szkół na Siejniku. Jest 
znanym w kraju zawodnikiem wchodzącego przebojem 
na pływalnię nowego stosunkowo sportu, pływania w płe-
twach. Jest członkiem kadry narodowej juniorów. 

Bogusław Marek Borawski - Kiedy zacząłeś myśleć o 
pływaniu jako o sporcie?

Błażej Gałkowski – To było trzy lata temu kiedy jesz-
cze byłem w piątej klasie. 

W zasadzie rozpocząłem pływanie sportowe od proble-
mów ze zdrowiem. To była rehabilitacja, bo miałem skręt 
szyi. Potem zapisałem się na kurs młodszego ratownika. 
Naturalnie, żeby kurs ukończyć 
musiałem dobrze pływać.

BMB – Czyli naukę pływania 
sportowego rozpocząłeś od rehabi-
litacji?

BG – Tak. Zacząłem treningi. 
Stylowego pływania nauczyłem 
się właśnie na kursie młodszego 
ratownika. Uczyłem się pływać 
wszystkimi stylami. Moim stylem 
sportowym jest jednak pływanie 
w płetwach. Na szczeblu okręgo-
wym pływam również w zawodach 
crowlem lub żabką. Według tych co 
pływają w płetwach jest to pływa-
nie boso.

BMB – Czy startujesz w za-
wodach z cyklu Warmia i Mazury 
Pływają?

BG – Gdy mogę, to bardzo 
chętnie. Jest to potrzebne, bo mogę 
sprawdzić jak szybko mogę pły-
wać. Jaka jest moja kondycja. 

BMB – jak zaczynałeś treno-
wać, to należałeś do jakiegoś klu-
bu?

BG – Najpierw trenowałem pod 
okiem ratowników. Zajmował się 
mną Michał Dunaj. Potem trenin-
gi ze mną rozpoczął tata i trenuje 
mnie do dzisiaj. 

BMB – Jak wygląda twój 
dzień?

BG – Przeważnie wstaję  o w 
pół do szóstej. Robię sobie szyb-
kie śniadanie: dwie łyżki płatków 
z jogurtem takie coś lekkiego na 
rozpoczęcie dnia. Kwadrans przed 
szóstą idę na trening. Pływam bez płetw. Trochę brzuszków, 
pompek. Muszę zdążyć do siódmej. Potem szykuję się do 
szkoły. Po szkole obiad i kolejny trening. Potem lekcje. Tre-
nuję tak od poniedziałku do piątku. Sobotę i niedzielę mam 
wolne chyba, że są starty. Bywa, że trenuje rano w sobotę. 

BMB – Jak wygląda twój trening?
BG – Czasami szukam nowych ćwiczeń. Bywa, że tata 

wymyśla mi coś nowego. Trenuje również na trenażerze. To 
taka specjalna ławka do treningu pływackiego. Jest to tre-
ning na sucho.

Trening nie może być ciągle taki sam. Musi być zróżni-
cowany. Są treningi techniczne lub interwałowe. 

Trening interwałowy jest bardzo trudny. Jest po to by 
zwiększyć kondycję. Pływa się na długu tlenowym. Na 
przykład płynę kilka razy 100 metrów co minutę i piętnaście 
sekund. Więc jeśli wyrobię się szybciej niż ten czas mam 
trochę odpoczynku do następnego startu. 

BMB – Po takim treningu odrabiasz lekcje.
BG – Tak. Czasami jakaś drzemka. 
BMB – Czy masz ciężkie dni - kiedy nic ci się nie chce?

BG – Bywają takie dni. 
BMB – Jak ci idzie w szkole?
BG – Mogę powiedzieć, że mam dobre stopnie. Szcze-

gólnie z matematyki. Mam osiągnięcia w konkursach. W 
szkole nie mam żadnych problemów: czwórki i piątki. 

BMB – Jakie masz osiągnięcia sportowe?
BG – Głównie te na szczeblu krajowym. Pływanie w 

płetwach jest sportem rozwijającym się i jest mała kon-
kurencja. Ale jest! Przede wszystkim jest to sport, który 
wymaga specjalistycznego sprzętu. Strój do pływania jest 
też specyficzny. Gołe zostają tylko ręce. Same płetwa, to 
wydatek około 500 euro. 

Co do osiągnięć, to startowałem ostatnio na Mistrzo-
stwach Polski, które odbyły się w Gliwicach. Zdobyłem 

medale na 50 metrów po po-
wierzchni. Zawody podzielone 
są kategorie wiekowe. Jest jed-
nak tak, że jak zawodnik z młod-
szej kategorii zrobi czas lepszy 
od starszych, to medal dostaje 
tak jakby startował z nimi. W 
ten sposób zdobyłem dwa złote 
medale i jeden brązowy. W kate-
gorii do 15 i do 17 lat złoto i brąz 
w dorosłej. 

Tak samo z medalami po-
szczęściło mi się na 100 metrów 
po powierzchni. 

Na 100 metrów w dwóch płe-
twach w swojej kategorii wieko-
wej zdobyłem złoto. 

BMB – Twoim macierzy-
stym klubem jest...

BG – Jest to „Nautilus” Ja-
strzębie-Zdrój. W tym klubie 
mam większe szanse rozwoju. 
Jeżdżę na zawody większej ran-
gi. Mam lepszy dostęp do sprzę-
tu. Tak naprawdę, to oni przy-
garnęli nas z tatą. Tutaj trenuje w 
„Trytonie” Olecko.

BMB – Jak traktują twoje za-
angażowanie sportowe w szko-
le?

BG – Normalnie. Nie ma ulg. 
Bywa, że na zawody muszę wy-
jechać w piątek ale generalnie 
nie przeszkadza mi to w nauce. 
Więc nie mam z tego powodu 
żadnych trudności. Jeżdżę z tatą. 

BMB – Czy lubisz uprawiać 
jeszcze jakieś sporty?

BG – Bardzo lubię koszykówkę. Zdarza mi się pójść 
specjalnie do szkoły by zagrać towarzysko w kosza. 

BMB – Mówiłeś, że zanim zacząłeś pływać sportowo. 
Była to głównie rehabilitacja. Co się stało?

BG – Obudziłem się rano i poczułem silny ból w szyi. 
Siadłem przed komputerem. Szyja bolała mnie dalej. Za-
uważyłem, ze gdy skręcam głowę w bok, to ból staje się 
mniejszy. Potem jednak już nie mogłem szyi oderwać od 
barku. Lekarz założył mi kołnierz, który miał mi kręgi 
naprostować. Nie mogłem funkcjonować w szkole. Do-
stałem skierowanie na rehabilitację ale trzeba było czekać 
trzy miesiące. 

Tata postanowił, że pomoże mi pływanie. Pływanie 
pomogło. Tak się zaczęło.

Najpierw czekałem i cieszyłem się jak powoli dzia-
łanie szyi zaczynało wracać do normalności. Teraz to już 
prawie zapomniałem, że to była rehabilitacja.

BMB – Dziękuję za rozmowę i życzę dalszych osią-
gnięć w sporcie i nauce. 

Wywiad z cyklu „Zwyczajni - niezwyczajni”
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Delphia Yachts Kot Sp.j. została założona w 1990 roku i 
obecnie jest największym producentem jachtów żaglowych 
w Polsce oraz jedną z największych stoczni w Europie Środ-
kowo-Wschodniej. Oferuje łodzie żaglowe Delphia i Phila 
oraz motorowe Nautika i Nano o długościach od 7 do 15 
metrów. 

Firma istnieje na rynku więcej niż 25 lat. W tym czasie 
powstało 30 modeli oraz wyprodukowanych zostało ponad 
20 tysięcy jachtów do żeglugi oceanicznej, morskiej i śród-
lądowej.

W 2011 roku w Gdańsku powstała Marina „Delphia”, w 
której odbywa się czarter jachtów, a także mają miejsce testy 
nowych modeli organizowane dla polskich i zagranicznych 
dziennikarzy oraz potencjalnych klientów.

W 2012 roku Delphia Yachts dokonała zakupu prestiżo-
wej szwedzkiej marki Maxi Yachts. 

Od 2014 jest nie tylko producentem, ale również wyłącz-
nym przedstawicielem marki Quicksilver w Polsce.

Delphia Yachts jest zdobywcą wielu nagród i wyróżnień, 
takich jak Nagroda Gospodarcza Prezydenta RP w kategorii 
„Obecność na Rynku Globalnym” oraz nominacji do nagro-
dy „European Yachts of the Year” m. in. dla Delphia 47 oraz 
Maxi 1200.

Obok produkcji jachtów firma oferuje usługi frezowania 
na 5-osiowym centrum obróbczym CNC i realizuje zamó-
wienia dla przemysłu jachtowego, lotniczego, kolejowego.

Ewa Kot
P R Manager

Centrum badawczo-rozwojowe 
w Warmińsko-Mazurskiej 

Specjalnej Strefie Ekonomicznej
Delphia Yachts rozpoczyna budowę centrum badawczo-

-rozwojowego. Stocznia wygrała krajowy ministerialny kon-
kurs w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 
z osi priorytetowej „Wsparcie Otoczenia i Potencjału Przed-
siębiorstw” do prowadzenia działalności badawczo rozwojo-
wej i powstanie ono dzięki wsparciu programu Ministerstwa 
Gospodarki.

30 czerwca olecką firmę odwiedził Artur Chojecki Wo-
jewoda Warmińsko-Mazurski oraz Grzegorz Smoliński Pre-
zes Zarządu Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Eko-
nomicznej S.A. Wojewoda złożył na ręce współwłaściciela 
stoczni Wojciecha Kota zezwolenie nr 179/2016 z 21 czerw-
ca 2016 roku na prowadzenie działalności gospodarczej na te-
renie W-MSSE. Centrum badawczo-rozwojowe zostanie zbu-
dowane właśnie na jego obszarze, obok istniejącej już stoczni 
Delphia Yachts.

Zakład będzie współpracował z naukowcami Politechniki 
Gdańskiej, Politechniki Warszawskiej oraz Instytutem Chemii 
Przemysłowej w Warszawie. W centrum znajdą zatrudnienie 
inżynierowie i naukowcy, którzy będą prowadzić prace nad 
nowymi technologiami, m.in. nad zastosowaniami nanotech-
nologii w produkcji jachtów.

Centrum badawczo-rozwojowe to nowy budynek, który 
będzie wyposażony w nowoczesne laboratoria, a te w najno-
wocześniejsze urządzenia, maszyny  i  komputery. Pracę znaj-
dą tam między innymi  inżynierowie i naukowcy.

- Inwestycja jest odpowiedzią na ciągłą potrzebę rozwo-
ju i wzrost konkurencyjności produktów branży stocznio-
wej. Efektem prowadzonych badań będzie nowoczesna linia 
technologiczna oraz wprowadzenie nowych innowacyjnych 
produktów. Mamy już ustalone agendy badawcze, które bę-
dziemy chcieli zrealizować. Dzięki tym priorytetom badaw-
czym wygraliśmy konkurs na budowę centrum – opisuje ideę 

powstania nowego zakładu Wojciech Kot.
- Wdrożenie nowych technologii wiąże się też ze zwięk-

szeniem produkcji i zatrudnienia. To dobra wiadomość dla 
olecczan. Rozwój zakładu związany jest z rozwojem Olecka 
jak również całego regionu – dodaje dyrektor marketingu 
stoczni Maciej Kot.

opracował Bogusław M. Borawski

Wojciech Kot udziela wywiadu telewizji Maciej Kot pokazuje wiązkę okablowania jednego jachtu

Wojewoda Artur Chojecki zwiedza biuro projektowe

od lewej: Maciej Kot, Wojciech Kot, Artur Chojecki 
i Grzegorz Smoliński
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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          V08310

PIZZERIA „PRIVE” zaprasza od 1000 do 2200

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

08

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  V10306

* Foto-Ślub i inne uroczystości, tel. 660 122 049       B38005

* hurtownia spożywcza, ul. Gołdapska 31, tel. (87) 520-01-50 V12101

V1
17

02

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

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

* Artykuły i usługi elektryczne, Grunwaldzka 6, 
      tel. 87-610-00-66                                     V12301

* Centrum Ogrodnicze, ul. Rzeźnicka 6; tel. 87-520-22-07   V02920

* MEBLE - salon, Jan Bagiński, ul. Rzeźnicka, tel.  
(87) 520 29-23. V11004

* Budowlana firma, Tadeusz WITKOWSKI, kompleksowe 
prace budowlane, tel. 603-754-167, 87-523-41-44 V08709

V06514

* MYJNIA GĄBKOWA AUTOMATYCZNA 
   aleje Lipowe 1A                           V10835

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
8

* Jawa 350, 1989, stan bardzo dobry, stylizowany na 
chopper, 2500 złotych, tel. 884-014-664 L97304

* Mitsubishi Outlander, 2005, 2,4B+G tel. 604-193-413 
B39602

* VW Polo, 2002, 1,2B tel. , 508-097-660 V10615

* chleb swojski, ciasta, wypiek, tel. 605-107-755 B38205

* kino, plac Wolności 22, tel. 87-520-20-59 B39402

* konie kabardyńskie, przejażdżki, pod siodło, 
Grądzkie 47, tel. 666-316-780, 87-421-22-48 B38704

* pracownia pisania ikon, pracownia plastyczna, 
Katarzyna Waraksa, tel. 663-805-960 B36510

* wczasy; tel. 87-421-22-48, 666-316-780,  www.wiatra-
kart.fr.pl, e-mail: kawarak@o2.pl B39203

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, V12012

* AGA Agnieszka Wyszyńska, BIURO RACHUNKOWE, 
Kolejowa 12, tel. 500-174-672 V08410

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

B37905

* bezprzewodowy internet iPlus, tel. 87-520-13-31 B40001

* chleb swojski, ciasta, wypiek, tel. 605-107-755 B39103

* gazowe, hydraulik, tel. 502-383-533 V12401

* hurtownia wędlin, od 4.00 do 14.00, ul. Gołdapska 
631, tel. 87-520-22-13 B38803

* korepetycje - język angielski; szkoły podstawo-
we, gimnazja, szkoły średnie, tel. 608-215-475 L97403

* kowalskie, spawalnicze, ślusarskie, zmechanizo-
wane cięcie plazmą do 20 mm, prasa krawędziowa, 
Gołdapska 31, tel. 87-523-00-80 B39702

* księgowe usługi, Ternet spółka z o,o, tel. 87-520-31-70 
B38105

* OLEJ OPAŁOWY, NAJTANIEJ, tel. 87-520-41-91 V10825

V
08

60
9

* OCIEPLANIE BUDYNKÓW, tel. 881-507-760, V01923

* pizza na telefon – od 10.00 do 22.00, tel.87-520-31-
32 lub sms 505-314-536 V09328

K
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08   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

V10505

V1
06

05

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

Wyrób nagrobków, blatów kuchennych, parapetów 
i okładzin schodowych V11104

PROMO-

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

DWORZEC PKP
tel. 883-110-101

V11213

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
8

2* Pralnia chemiczna, pranie wodne, usługi w ciągu 24 godzin, 
ul. Grunwaldzka 12, te. 723-565-284                          V10406

SPRZEDAM 

INNE

PRACA

SPRZEDAM

WYNAJEM

* ROWERY – naprawy i wypożyczalnia, Centrum 
Handlowe Impuls, tel. 87-520-36-92 V11912

* SKRZYPCE NA ŚLUBIE, TEL. 662-414-006, B39003

* sprzątanie, opieka nad osobami starszymi lub dziećmi, tel. 
506-462-495 B40101

* tłumacz języka francuskiego, tel. 888-605-885 B37507

* oddam koty czarne w dobre ręce, przyjmuję tylko 
sms-y, odpowiadam, tel. 605-202-305 B38604

* kupię silniki stacjonarne typu „ES”, tel. 602-235-182, 
V10845

* do sprzątania zatrudnię, tel. 605-893-381 K20608

* zatrudnię kierowcę, kat. C+E, wymagana karta kie-
rowcy, tel. 501-157-577, V07120c

* zatrudnię mężczyznę na kuchnię, tel. 501-620-577, 
506-865-480 V09348

* zatrudnię, pielenie ogródka, tel. 605-893-381 K200508

* zatrudnię stomatologa, tel. 605-893-381 K19908

* drukarka kolorowa OKI C3300n, A4, idealna do 
wizytówek, mało używana, 290 złotych, tel. 604-193-
413 B38404

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

* działkę budowlaną, 1650 m.kw., Olecko, tel. 602-709-
756 B36909

* działkę pod garaż (ew. piętrowy) z projektem, Goł-
dapska, tel. 602-793-432 K20306

* działkę pod garaż pojedynczy z projektem, Gołdap-
ska, tel. 602-793-432 K20206

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

* gospodarstwo rolne, zabudowane, 4,88 ha, okolice 
Olecka, tel. 693-841-421 L97008

* luksfery Fala niebieskie 36 sztuk, TANIO, tel. 508-
610-285 B39502

* łóżeczko dziecięce z materacem, 65x125 cm, 150 zło-
tych, tel. 691-201-120 B39902

* 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 
V108115

* siedlisko, ul. Wiejska, ok. 40 arów, zabudowane budyn-
kiem gospodarskim, dojazd od strony ulicy Wiejskiej, siła 
na miejscu, tel. 602-293-333 V10515

KUPIĘ

* 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
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* hala przy szosie Świętajno, plac manewrowy, zaple-
cze socjalne, tel. 502-264-901 K19210

* lokal użytkowy 90 m.kw , ul Targowa 10, tel. 508 945 
734 L97601

* lokal użytkowy 100 m.kw., centrum, tel. 723-565-284 
V10416

* lokal użytkowy 140 m.kw., centrum, tel. 501-620-577 
V09338

* mieszkanie do wynajęcia z dofinansowaniem gmi-
ny, tel. 502-264-901 K20405



Tygodnik Olecki 27/962 - r. 2016
to@borawski.pl14

Nie takie „Małe”
O ile porównanie Olecka jako miasto z Małym Oleckiem, 

wsią wygląda trochę śmiesznie, to porównanie jezior Olecko 
Wielkie i Olecko Małe , pokazuje pewną symbolikę w okre-
śleniu „małe” i „wielkie”. 

Ba! Tak naprawdę długość obu jezior prawie jednakowa, 
powierzchnia różni się o kilka hektarów na korzyść oczywi-
ście wielkiego. W dodatku powierzchnia Olecka Wielkiego 
systematycznie się zmniejsza. Jedyna różnica, to średnia głę-
bokość. Olecko Małe, to niewiele ponad 10 m , Olecko Wiel-
kie zaś ma ponad 20 m średniej głębokości. Bardziej zasadne 
byłyby więc nazwy Olecko płytkie i Olecko głębokie. 

Z głębokością wiąże się rodzaj rybostanu. Olecko płytkie 
ma dwie wyspy, sporo wypłyceń, no i przede wszystkim są 
tam sandacze i... bolenie. Piękne, agresywnie żerujące, jed-
nak chyba niedostępne dla wędkarzy. 

Olecko Małe tzn. płytkie kojarzyło się przez wiele lat z 
brudną wodą, a raczej ściekami, które Lega niosła z Olecka. 
Jezioro pomalutku radzi sobie z fatalną przeszłością. I wła-
śnie na tym jeziorze Koło Okoń zorganizowało swoje spin-
ningowe mistrzostwa. 

Raniutko, w niedzielę 17 wędkarzy zameldowało się nad 
jeziorem. Tutaj uwaga. Jeden kolega z Wieliczek, pozostali z 
Olecka! Jasne, przykro, że tym razem nie przyjechali do nas 
koledzy z innych miast, jednak z drugiej strony obecność tylu 
Olecczan na zawodach jest budująca. Wprawdzie jedyny wą-
ski pas brzegu, umożliwiający wygodne wodowanie łódek, 
został przez jakieś terenowe samochody mocno zniszczony, 
to obecność tylu silnych facetów pozwoliła niczym leciutkie 
kajaki powrzucać wszystkie łódki do jeziora. 

Odprawa dokonana i ruszamy na pierwszą czterogodzin-
ną turę. Jezioro przywitało nas zimnym wiatrem, upałem na 
słoneczku i zakładaniem kurtek w cieniu. I były okonie. Cał-
kiem niezłe. 

Łowiliśmy je wszyscy, jedni trochę więcej, inni trochę 

mniej. Dwie tury przyniosły bardzo podobne wyniki. Ki-
logram w turze, znakomicie, pół kilograma bardzo dobrze, 
trzysta gram, nieźle. Trafiło się kilka zer, ale to efekt tego, 
że większość uczestników zawodów bardzo rzadko łowi na 
tym jeziorze. A szkoda. Może ładne garbusy zmobilizują 
nas do częstszego odwiedzania płytszego z oleckich jezior. 
A oto wyniki:
1. Hościłło Arnold 3 pkt 2155 g
2. Krajewski Krzysztof 3 pkt 1855 g
3. Przekop Marek 6 pkt   975 g
4. Gojlik Mieczysław 8 pkt    570 g 
5. Sowulewski Mieczysław 15 pkt   340 g
6. Wojsiat Marian 15 pkt   185 g
7. Gawroński Tomasz 16 pkt   250 g
8. Miłowicki Krzysztof 22 pkt   295 g
9. Hodana Krzysztof 23 pkt   285 g
10. Makowski Józef 24 pkt   200 g

W zawodach uczestniczyli również: Szurkowski 
Edward, Wysocki Jerzy, Iszkuło Tomasz, Kozakiewicz 
Wojciech, Rynkowski Jerzy i Chodnicki Robert.

Największego okonia, co tradycyjnie uho-
norowane zostało okolicznościowym kub-
kiem złowił Krzysztof Krajewski . Okaz 
ważył 395g

Swoje trzy pytania kieruję dzisiaj do 
szczęśliwego posiadacza pięknej działki nad 
jeziorem Olecko Małe Jurka Wysockiego:

- Jerzy jak często łowisz na tym jezio-
rze? 

– Bardzo często. Posiadam tu łódkę, 
uwielbiam relaks na działce, a najbardziej na wodzie. Cza-
sem więc nawet kilka razy w tygodniu tu jestem, najczę-
ściej jednak w weekendy. 

–Jaką rybą złowioną w Olecku Małym możesz się 
pochwalić?

- Uwielbiam zasiadkę na leszcza. Przygotowują sobie 
kilka alternatywnych łowisk, które odpowiednio nęcę i w 
których trafiają się niezłe łopaty. Największa to 3 kilo 80 
deko, ale wiem, że są większe i już w tym roku zapoluję 
na takie. 

- Ostanie pytanie. Co powiesz, ze względu na dawne 
zatrucie wody, o walorach smakowych ryb tutaj złowio-
nych?

- Wszystkie ryby, które zabieram, a dużą część wypusz-
czam, sam konsumuję i nie zauważam żadnej różnicy w 
porównaniu z rybami z innych jezior. Jezioro oczyściło się 
i ryby są po prostu smaczne. 

– Dzięki Jerzy.
I jeszcze tylko pożegnanie z rodziną łabędzi, która od-

wiedziła mnie przypływając do samej łódki. Małe łabę-
dziątka są prześliczne. Nigdy nie oglądałem ich z tak bli-
ska. Są bardzo ufne. Ludzie tutaj ich nie krzywdzą. 

A nad Olecko „Płytkie” z pewnością zajrzę. Może za 
sandaczem!?

Z wędkarskim pozdrowieniem 
J.Arnold Hościłło
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Kalendarz imion

Nasz przepis

  

Cytaty na ten tydzień

PRZYS£OWIA

6 lipca
Agrypiny, Dominiki, Irmgardy, Lu-
cjany, Lucyny, Łucji, Marii, Teresy, 
Zuzanny
Chociebora, Dominika, Edola, 
Edwarda, Gerarda, Gotarda, Izajasza, 
Izasława, Jaropełka, Petry
7 lipca (Dzień Pszczoły)
Adolfiny, Ernesty, Estery, Kiry, Nory
Antoniego, Apoloniusza, Benedykta, 
Cyryla, Donalda, Donata, Ernesta, 
Ewalda, Gościsława, Jacka, Klaudiu-
sza, Lecha, Leszka, Łucjana, Metode-
go, Odona, Piotra, Pompejusza, Raula, 
Rogera, Sędzisława
8 lipca
Adrianny, Elżbiety, Halszki, Kiliany, 
Kingi, Liliany, Wirginii
Adriana, Arnolda, Chwalimierza, 
Chwalimira, Edgara, Eugeniusza, 
Grzegorza, Hadriana, Kiliana, Proko-
pa
9 lipca
Anatolii, Blanki, Heloizy, Letycji, 
Ludwiki, Lukrecji, Łucji, Palomy, 
Sylwii, Weroniki
Adriana, Hermana, Hieronima, Lu-
dwika, Mikołaja, Patrycego, Patrycju-

sza, Patryka, Wszebąda, Zenona
10 lipca
Almy, Ameli, Amelii, Anieli, Armelii, 
Libuszy, Malwiny, Rufiny, Sandry, Syl-
wany, Weroniki
Aleksandra, Antoniego, Budziwoja, 
Emanuela, Filipa, Januarego, Olafa, 
Racimira, Radziwoja, Rufina, Samsona, 
Sylwana, Sylwina, Witalisa
11 lipca
Eleonory, Kaliny, Kariny, Kiry, Olgi, 
Pelagii, Wyszesławy
Benedykta, Cypriana, Demetriusza, Oli-
wiera, Pelagiusza, Piusa, Wyszesława
12 lipca
Imisławy, Janiny, Jony, Pameli, Rudomi-
ły, Weroniki, Wery
Andrzeja, Bonifacego, Brunona, Felicja-
na, Feliksa, Gwalberta, Henryka, Imisła-
wa, Jana, Tolmierza, Tolmira, Wasyla
13 lipca 
Dalidy, Danieli, Grety, Justyny, Kingi, 
Lidy, Magdaleny, Małgorzaty, Margare-
ty, Radomiły, Sary
Andrzeja, Anakleta, Benedykta, Dana, 
Daniela, Ernesta, Eugeniusza, Henryka, 
Irwina, Jakuba

- (...) Ale oni złożą ją w ofierze (...)
- Co? Zabijają?
- (...) Żeby wyrosły plony, żeby 
księżyc  wyszedł na niebo albo 
żeby cokolwiek. A może po prostu 
lubią zabijać ludzi. Za tym właśnie 
polega religia. 
Terry Pratchett, Blask fantastycz-

ny
Mówisz, że wasi wyznawcy nie 
palą już innych, nie składają ludzi 
w ofierze, ale prawdziwa wiara to 
właśnie oznacza, rozumiesz? Po-
święcać własne życie, dzień po 
dniu, w płomieniach, poświad-
czając jej prawdziwość, działając 
dla niej, oddychając jej istotą. To 
właśnie religia. Cokolwiek innego 
to... to tylko bycie miłym. I sposób 
na utrzymanie kontaktów z sąsia-
dami. 

Terry Pratchett, Carpe jugulum
Reportaż jest nieodzownym skład-
nikiem epoki, w której wykorze-
nione nawyki mas nie nadążają za 
przemianami. 

Melchior Wańkowicz, Anoda – 
katoda

Reportaż nie może naginać fak-
tów, nie może wyłamywać się z 
ram rzeczywistości, musi mieć 
jako cel najpełniejsze poinformo-
wanie, oświetlenie stających się, 
a nie abstrakcyjnych faktów. To 
wszystko dopiero powinno być 
podszyte dobrą literaturą. 

Melchior Wańkowicz, Anoda – 
katoda

Siedmiu braci (od 1 do 7 lipca) ziem-
niakami znaczy: jak pogoda to żyją, jak 
deszcz pada, to gniją.

Jeśli deszcz na świętego Prokopa (9 
lipca), to zgnije niejedna kopa.

Na świętego Prokopa (9 lipca) wy-
schnie młynarzowi przykopa.

Złe na Prokopa (9 lipca), jak zmoknie 
kopa.

Gdy Amelia (10 lipca) pogodna, bę-
dzie jesień dorodna.

Ledwie miną Rozesłańce, a już sier-
pem zaczniem tańce.

Filip (10 lipca) przepowiada, ile ty-
godni pada.

Gdy Siedmiu Braci śpiących (10 lip-
ca) krople dżdżu przynosi, na siedmioty-
godniową wilgoć się zanosi.

Gdy na Siedmiu Męczenników porosi, 
na siedmiotygodniową wilgoć się zanosi.

Jak Siedmiu Braci (10 lipca) zacznie 
sikać, na siedem tygodni trza pod strze-
chę zmykać.

Jaka jest pogoda w Siedmiu Braci 
Śpiących (10 lipca) taka będzie przez na-
stępnych siedem tygodni.

Gdy w Cypriana (11 lipca) deszcze, 
popada tydzień jeszcze.

W lipcu się kłosek korzy, że niesie 
dar boży, a najlepsza Małgorzata (13 lip-
ca), sierp w zboże założy.

Domowe eklerki
2 jajka, 5 dag masła lub margaryny, 
pół szklanki wody, pół szklanki mąki 
pszennej, 1 łyżeczka cukru, szczypta 
soli, 1 żółtko do posmarowania ekle-
rek, szklanka zimnej śmietanki 30%, 
łyżka cukru pudru, półtorej tabliczki 
czekolady deserowej (50% kakao), 
dowolny lukier do polania eklerek lub 
gotowa polewa

Mąkę przesiewamy i mieszamy z 
solą i cukrem.

W rondelku o grubym dnie rozta-
piamy masło lub margarynę z wodą i 
podgrzewamy do momentu, aż prawie 
się zagotuje. 

Zdejmujemy z ognia i dodajemy mąkę.
Z pomocą drewnianej łyżki dokład-

nie i energicznie mieszamy aż masa 
stanie się gładka, odchodzi od ścian 
rondla i daje się formować w kulę. 

Do masy pojedynczo dodajemy 
dwa jajka, dokładnie mieszając za każ-
dym razem. Po dodaniu mieszamy da-
lej aż masa będzie błyszcząca i gęsta. 
Powinna też łatwo odchodzić od łyżki.

Blachę wykładamy papierem do 
pieczenia i lekko go natłuszczamy. 

Ciasto przekładamy do szprycy z 
jednocentymetrową końcówką. For-
mujemy proste i długie na 8 centyme-
trów eklerki pamiętając żeby zachować 
między nimi odstęp bo ciast podczas 
pieczenia urośnie. 

Eklerki smarujemy żółtkiem wy-
mieszanym z jedną łyżeczką wody.

Za pomocą widelca delikatnie żło-
bimy rowki wzdłuż każdego z ciastek. 
Blachę wstawiamy do piekarnika na-

grzanego do 180°C. Pieczemy około 20-
25 minut aż uzyskają złocisty kolor. 

Wyjmujemy z pieca i pozostawiamy 
do całkowitego ostygnięcia.

Zimną śmietanę mieszamy z cukrem 
pudrem i ubijamy na sztywno. 

Czekoladę łamiemy na kawałki i roz-
tapiamy w misce ustawionej nad garn-
kiem z wrzącą wodą. Przestudzamy od 
czasu do czasu. 

Ostudzone eklerki przecinamy 
wzdłuż ostrym nożem.

Do każdej dolnej połówki nakładamy 
porcję śmietany i przykrywamy górną.

Wierzch ciasteczek polewamy pole-
wą czekoladową. Podajemy od razu lub 
przechowujemy w lodówce w szczelnym 
pojemniku. 

Ciasto „Kwadransowe”
Litr mleka, 2 szklanki cukru, kostka 
margaryny, szklanka kaszy manny, opa-
kowanie cukru waniliowego, 5 paczek 
herbatników, 2 łyżki kakao

Mleko gotujemy dodając powoli 
margarynę i cukier. Na koniec wsypuje-
my cukier waniliowy.

Powoli wsypujemy kaszę mannę cały 
czas gotując i mieszając.

Gdy zgęstnieje, wsypujemy kakao 
lub pozostawiamy masę o smaku wani-
liowym. 

Formę wykładamy połową porcji 
herbatników i wylewamy na nie gorącą 
masę.

Przykrywamy pozostałymi ciastecz-
kami.

Deser można polać roztopioną cze-
koladą.

Ciasto podajemy schłodzone.
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Tężnie solankowe w Gołdapi

Andrzej Malinowski

Dojazd: Olecko - Gołdap

Tężnie solankowe w Gołdapi to czwarte takie miejsce w 
Polsce. Ich długość wynosi 220 m i wysokość 8 m. 

Doprowadzone do tężni solanki, wydobywane z głębo-
kości 646 m (odwiertem Gołdap Zdrój 1), spływają po ga-
łązkach tarniny, a pod wpływem słońca i wiatru wytwarzają 
wokół tężni mikroklimat o dużej zawartości jodu, bromu, 
magnezu, wapnia, potasu, sodu i fluoru. Cząsteczki powsta-
łego w ten sposób aerozolu wnikają do organizmu poprzez 
śluzowe układu oddechowego oraz skórę. 

Przebywając w tężniach leczy się przede wszystkim gór-
ne drogi oddechowe, zatoki, rozedmę płuc, nadciśnienie tęt-
nicze, alergię, nerwicę wegetatywną, depresję, stres. 

Proces tężenia mocno uzależniony jest od pogody. Pod-
czas słonecznego i wietrznego dnia parowanie jest najin-
tensywniejsze, co daje najlepsze efekty; w dni deszczowe i 

Tężnia – budowla z drewna i gałęzi tarniny służąca 
do zwiększania stężenia soli w solance.   Tężnie służyły 
w przeszłości do uzyskiwania soli kuchennej, obecnie jako 
ogromne inhalatoria w kurortach.  

Największe w Europie, najsłynniejsze i najstarsze (XIX 
wiek) polskie tężnie znajdują się w Ciechocinku (woje-
wództwo kujawsko-pomorskie). Gołdap jest jedynym 
uzdrowiskiem na Warmii i Mazurach. 

Historia – Pierwotnie, w XVII-XVIII w. na drewniane 
konstrukcje pokryte gałązkami tarniny wylewano szuflami 
solankę która rozpryskiwała się na gałązkach i spływała do 
zbiornika pod tężnią. Proces ten wielokrotnie powtarza-
no co pozwalało uzyskać większą gęstość solanki. Dzięki 
temu zabiegowi podczas warzenia zużywano mniej energii 
cieplnej potrzebnej do odparowania wody z solanki i kry-
stalizacji soli. Zastosowanie pomp pozwoliło na budowa-
nie o wiele wyższych tężni o kilkuset metrowej długości. 
Nie zmieniło to zasady działania tężni, solanka grawitacyj-
nie spływała po gałęziach tarniny.

Śliwa tarnina, tarnina, tarka – gatunek krzewu  z ro-
dziny różowatych. Występuje niemal w całej Europie, w 
zachodniej Azji i północnej Afryce. W Polsce jest to gatu-
nek pospolity na niżu i niższych położeniach górskich. Jest 
bardzo zmienny i tworzy mieszańce z innymi śliwami. Tar-
nina jest rośliną wykorzystywaną w ziołolecznictwie, ma 
jadalne owoce, odgrywa istotną rolę środowiskową, wy-
korzystywaną także w nasadzeniach biotechnicznych. Jest 
rośliną i dostarcza twardego drewna, zwłaszcza dawniej 
mającego wielorakie zastosowania. Tworzy gęste, cierniste 
zarośla zwane czyżniami, będące ostoją dla wielu gatun-
ków zwierząt.

mgliste tężenie 
nie następuje 
prawie w ogóle. 

T ę ż n i e 
działają jak gi-
gantyczny filtr 
powietrza. Pod 
tężnią znajduje 

się basen do odbioru przefiltrowanej solanki. Tężnie solan-
kowe w Gołdapi oddano do użytku 30 kwietnia 2014 r. 

W słoneczną i upalną niedzielę, 29 maja 2016 r. w Goł-
dapi byli i tężnie solankowe widzieli: Cezary Lasota i An-
drzej Malinowski. 
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„Polska Amazonia 
w obiektywie gimnazjalisty ” 

– nagrodzone fotografie

W harmonii z przyrodą
Elżbieta Banas (Gim. nr 2, 2d)

III miejsce

IV Festiwal 
Jednego Instrumentu

16 lipca 2016 r., 
Kąpielisko Miejskie 

„Skocznia”
W tym roku motywem przewodnim będą skrzypce i muzy-

ka celtycka.

W programie zaprezentują się:

19:00 – Shamrock
Shamrock liczy sobie już kilkanaście wiosen. Powstał w 

1995 roku po wyprawie do Irlandii, w trakcie, której póź-
niejsi założyciele zespołu urzeczeni otaczającym ich pięk-
nem zielonej wyspy postanowili jej cząstkę zabrać ze sobą. 
Ponieważ najlepszym nośnikiem emocji jest muzyka, powo-
łali do życia Shamrock - folk music group.

Grupa od początku swego istnienia jest kojarzona z mu-
zyką celtycką, sama nazwa oznacza trójlistną koniczynkę - 
symbol Irlandii. 

Utwory znajdujące się w repertuarze grupy to zarówno 
jig’i i reel’e do jakich przywykło ucho znawcy gatunku, jak 
i zaaranżowane na „Sham-rockowy” sposób żywiołowe i 
dynamiczne utwory zaczerpnięte z tradycji muzycznej za-
równo irlandzkiej jak i polskiej, jak również nieco bardziej 
współczesne stylistycznie aczkolwiek nawiązujące do niej.
 (http://www.shamrock.hg.pl/)

20:30 – Otako
Zespół „Otako” powstał w Suwałkach jesienią 2008 

roku. Punktem wyjścia było poszukiwanie współczesnego 
brzmienia i wyrazu dla tradycyjnej muzyki wykonywanej w 
trio (melodia, akompaniament i rytm). 

Podstawę repertuaru stanowi materiał zebrany podczas 
wypraw do najstarszych skrzypków Suwalszczyzny: Fran-
ciszka Racisa i Mieczysława Pachutko.
(wikipedia.org)

Noc Świętojańska
25 czerwca na słonecznej plaży w Połomie została zorga-

nizowana impreza plenerowa pod nazwą „Noc Świętojańska”. 
Pogoda dopisała, więc na tę bardzo ciekawą imprezę śro-

dowiskową licznie przybyli mieszkańcy Połomu, gminy oraz 
przyjezdni goście.

Impreza została rozpoczęta o dziesiątej blokiem sporto-
wym oraz grami i zabawami dla dzieci. Spotkanie umiliły 
występy  miejscowych zespołów i zespołów przybyłych go-
ścinnie.

Występowały działające przy Gminnym Ośrodku Kultury  
– zespół młodzieżowy Red Rose, Czaderki i Everything,  Fa-
milia i Świętowiacy oraz Sapiniacy z Kruklanek, Mazury ze 
Starych Juch, AleBabki z Budr, Pokolenie ze Świętajna.

Urok imprezy nocą rozświetlił pokaz ognia w wykonaniu 
grupy Jama działającej przy Ochotniczej Straży Pożarnej ze 
Starych Juch.

Wyjątkową atrakcją nocy był spływ kajakowy Łaźną Stru-
gą. Uczestnicy spływu i wszyscy uczestnicy imprezy mieli 
za zadanie wypatrywać wśród uroczysk nadbrzeżnych i lasu 
miejsca, gdzie może rosnąć kwiat paproci, gdyż według podań 
ludowych, w tę noc ów kwiat kwitnie. 

Poszukującym magicznego kwiatu paproci wręczone zo-
stały atrakcyjne nagrody. Wszyscy biesiadowali przy bardzo 
smacznym jadle przygotowanym przez super gospodynie z 
Połomu, a super atrakcje i smaczne jadło zostały przygotowa-
ne dzięki licznym i hojnym sponsorom. 

Organizatorami „Nocy Świętojańskiej” byli  Sołectwo Po-
łom i Gminny Ośrodek Kultury w Świętajnie oraz Stowarzy-
szenia „Nasze Świętajno” i „Inicjatyw Dobrych od Siebie”. 

Patronem medialnym wydarzenia było Radio 5.
Czekamy na tak ciekawe kolejne spotkania. 
Brawo Połomiacy !
Ja tam byłem i kajakiem płynąłem. 

ED

Utonął 24-latek
Policjanci wyjaśniają okoliczności zdarzenia

Oleccy policjanci wyjaśniają okoliczności utonięcia 
24-latniego mieszkańca Knyszyna. Funkcjonariusze zostali 
zaalarmowani przez świadków zdarzenia, że ich kolega zabrał 
materac i poszedł popływać. Po jakimś czasie zauważyli, że 
wynurza się on z wody machając rękoma. Niestety kiedy do 
niego dotarli zniknął pod wodą.  

W miniona sobotę oficer dyżurny oleckiej komendy został 
poinformowany, że na Jeziorze Małym znajdującym się na 
trasie Gąski- Zajdy utonął mężczyzna. 

Na miejscu funkcjonariusze ustalili, że 24-latek wraz ze 
znajomymi przebywał w tym rejonie na biwaku. W pewnym 
momencie mężczyzna, po spożyciu alkoholu zabrał materac 
dmuchany i poszedł popływać. Po jakimś czasie jego znajomi 
zauważyli, że nie ma go na materacu i wynurza się on z wody 
machając rękoma. Świadkowie zdarzenia natychmiast popły-
nęli udzielić pomocy mieszkańcowi Knyszyna, jednak kiedy 
do niego dotarli zniknął on pod wodą

Przybyli na miejsce strażacy podjedli akcję ratunkową 
jednak z uwagi na głębokość jeziora  w miejscu zniknięcia 
mężczyzny oraz słabą widoczność po dwóch godzinach ją za-
kończyli i podjęli akcję poszukiwawczą. 

Ciało mężczyzny po kilku godzinach zostało wyłowione. 

Teraz funkcjonariusze wyjaśnią wszystkie okoliczności 
zdarzenia.

rzeczniczka prasowa KPP 
młodsza aspirantka Justyna Sznel
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8 DNI W PIĘĆ DNI
Przyznam, że teatr jest wyjątkowy, chociaż prawdopo-

dobnie moja opinia nie jest zbyt obiektywna. To właśnie dla 
teatru 21 czerwca wsiadłam w autobus, w Olsztynie prze-
siadając się na pociąg, aby rankiem następnego dnia stawić 
się w siedzibie Teatru Ósmego Dnia w Poznaniu. Po bardzo 
długiej przerwie od działań teatralnych, znów miałam oka-
zję posmakować współpracy w opowiadaniu historii ważnej 
nie tylko ze względów  indywidualnych, ale również wpły-
wającej na losy kraju. 

Utworzona grupa dziewięciu młodych twórców, wśród 
których byłam ja, u boku tak zwanych Ósemek, przypo-
mniała o pierwszych strajkach generalnych w PRL, mają-
cych miejsce w Poznaniu w 1956 roku. 

Widowisko plenerowe nosiło tytuł ,,Gniew”, ponieważ 
to właśnie gniew pchnął poznaniaków do rozpoczęcia de-
monstracji i wykrzykiwania haseł żądających absolutnych 
podstaw życia, jak na przykład ,,CHCEMY CHLEBA”. Coś 
czego wielu z nas, urodzonych i wychowanych w świecie 
ogólnego dobrobytu nie potrafi pojąć. 

Często nie rozumiemy jak mogłoby zabraknąć chleba, 
skoro teraz marnuje się on na półkach sklepowych, a z ka-
prysu możemy przebierać między pieczywem ciemnym, 
jasnym, bezglutenowym, krojonym bądź nie. I o tym rów-
nież było przedstawione widowisko - o nas, zamkniętych za 
szkłem, niemal obcych wobec tych, którzy stoją obok. Z tą 
świadomością przystąpiliśmy do pracy. 

Wiele czasu pochłonęło budowanie obszernej scenogra-
fii, szerokiej na kilkanaście metrów i wykorzystującej różne 
materiały. Jednak rzeczą niezwykle istotną były wizualiza-
cje nawiązujące do czasu strajków. Nagrania i obrazy bie-
gnące z rzutników, stawały się tłem dla żywych aktorów, od-

grywając jednocześnie własną rolę, niemal jako członek 
obsady. Całości dopełniała jeżąca włoski na ręku ścieżka 
dźwiękowa, powtarzająca motywy muzyczne jak mantra 
powstała ze strzałów, rzucanych kamieni i upadków. 

Przewidziane były dwa grania- w sobotę oraz w nie-
dzielę. Niestety pogoda postanowiła pokrzyżować nam 
plany i napisać własny scenariusz. Po kilku dniach upa-
łów, w sobotę pokonała nas burza, rozwiewając wiele 
elementów scenografii, jak również odbierając niezbędny 
prąd. Nikt nie załamał jednak rąk. Zakasaliśmy rękawy i z 
całą swoją mocą przywróciliśmy scenografię do pożąda-
nego stanu, aby w niedzielę o godzinie 22:15 stanąć przed 
publicznością i opowiedzieć, czym był gniew w ’56 roku. 

Żałuję, że nie można być w dwóch miejscach jedno-
cześnie, ponieważ zobaczenie efektu końcowego byłoby 
dla mnie ogromną przyjemnością. Jednak praca na scenie 
z tak wspaniałymi ludźmi z jakimi przyszło mi działać 
zrekompensowała tę stratę.

Po zagranym spektaklu spakowałam plecak i ruszyłam 
do domu. Pociągiem z Poznania do Warszawy, z Warsza-
wy do Białegostoku, z Białegostoku do Ełku, a stamtąd 
samochodem do Olecka. 

Kiedy się wyspałam, usiadłam przed komputerem i 
napisałam te kilka myśli, którymi teraz dzielę się z Pań-
stwem. Nachodzi mnie przy tym pewna refleksja. Nie tyl-
ko na temat walki z władzą i czy warto oddawać życie za 
idee? Na to każdy musi odpowiedzieć sobie sam. 

Ja w tej chwili zastanawiam się nad tym jak ważnym 
jest, aby chwytać nadarzające się okazje na pogłębianie 
swojej wiedzy, dawać szansę swoim zamiłowaniom oraz 
spotykać się z ludźmi pełnymi pasji. Ja odważyłam się na 
to i z całą pewnością nie żałuję.

Milena Hościłło
fot. Maciej Krajewski
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PO KOKARDĘ (276)

Kulturalny
zawrót głowy

Lato w pełni. Nie każdy lubi wyjazdy dalekie, nie każ-
dego na to stać. Trzeba więc poszukać, co się dzieje wokoło. 

I tu nieoceniony jest Internet i FB, czyli facebook. Mło-
dzi obowiązkowo, a ci coraz starsi też się przekonują do tego 
szybkiego przekazu informacji. Niesamowite, ile można się 
dowiedzieć przez kilka kliknięć. Miasta i miasteczka nasze-
go regionu chcą umilić mieszkańcom i turystom letni pobyt. 
Zróbmy im przyjemność i dajmy organizatorom zawrócić 
nam w głowie. Ja nie odmówię.

Chciałam zauważyć, że trudno latem tego roku narzekać 
na kulturalny rozkład jazdy. Naprawdę będę polemizować z 
każdym, kto będzie temu zaprzeczał. Chcecie dowody – pro-
szę bardzo. 

Suwałki mają być wypromowane na mapie Polski jako 
kulturalna stolica bluesa. I jest. Świadczą o tym tłumy, któ-
re przyjeżdżają specjalnie na tę imprezę. Kolacje z bluesem 
i śniadania z muzyką w lokalach. Faktem, że organizatorzy 
przesadzili z ceną wejściówek, która nie zachęcała po cho-
dzeniu od lokalu do lokalu, by upajać się muzyką.

Co jeszcze? Nazwa AUKSO powinna być znana każ-
demu. To letnia filharmonia miasta Tychy. Artyści wypo-
czywają nad Wigrami, a zarazem pracują – dają koncerty 
wszystkim w okolicy. Można ich posłuchać  w klasztorze, 
w Gawrych Rudzie, w Sejnach, Augustowie i oczywiście w 
naszym mieście. 

Ta współpraca trwa już dziesięć lat. Niech się wstydzi 
ten, kto ani razu nie był na ich koncercie.

Szanty. To też nie obce słowo. Może nie pachnie mo-
rzem, ale wodą z krainy jezior na pewno. Naprawdę trzeba 
tylko odrobiny chęci, by zajrzeć nad nasz zalew, by pokiwać 
się w ich rytmie, a wspomnienia przypłyną same. 

Jeśli ktoś zdobędzie się na odrobinę mobilności (nawet 
rowerem), to w Starym Folwarku na plaży miejskiej (zadba-
nej nota bene) z widokiem na zachodzące słońce nad klasz-

torem wigierskim może wspomnienia i nastroje żeglarskie 
przedłużyć. Nie stoi nic na przeszkodzie, by wskoczyć na 
kajak i dalej słuchać szant i przyrody.

Tym, którzy lubią bardziej swojskie klimaty, też coś się 
znajdzie. Na pewno znajdą coś dla siebie podczas Dni Su-
wałk.

Co niedzielę w przedpołudnie w parku między kościo-
łami bawią się dzieci. Widziałam i jestem pod wrażeniem 
tłumów rozbawionych dzieciaków. 

A jeśli park, to przy fontannie koncerty muzyki poważ-
nej naszej orkiestry kameralnej. Świetny pomysł – muzy-
ka poważna dla każdego. Vivaldi chyba by się nie obraził. 
Zresztą, marzeniem każdego artysty jest dotarcie do jak 
największego grona odbiorców.

Tyle same Suwałki. A okolice? Och i ach! Nie wystar-
czy wybierać na co warto pójść, ale raczej trzeba się sku-
pić, jaką imprezę odrzucić i wybrać tylko te najciekawsze, 
naszym zdaniem. Wypada wspomnieć o Ełku i wielu tam 
koncertach oraz „Mulatki”, czyli festiwalu kabaretów. 

Olecko. Wpisał się w tę imprezę „Przystanek Olecko”, 
który znany i lubiany jest od kilkunastu lat. 

Augustów. O, to miasto zaprasza do siebie co roku Trój-
kę. I jest, przyjeżdża, bawi i choć odrobinę nie tylko augu-
stowianie są bliżej świata. Pływanie na byle czym, skoki na 
nartach wodnych i wiele koncertów gwiazd z pierwszych 
stron gazet. 

Za mało? To może podróż do leśniczówki Pranie koło 
Rucianego Nidy. To miejsce urokliwe w sam raz dla po-
ezji. Oj, można spotkać tam wielu aktorów i artystów scen 
polskich. 

Kulturalny zawrót głowy. Zapomniałam jeszcze o wy-
stawach wszelakiego rodzaju. Nie wyliczyłam, oczywiście, 
wszystkich imprez, bo nie taki był mój cel. Co jakiś czas 
na mój adres e-mail’owy przychodzi biuletyn z dokładną 
„rozpiską” imprez. 

Nawet za wiele się nie wysilam, by sprawdzić co i 
gdzie. Jeśli ktoś nadal kręci nosem, to powinien w końcu 
oderwać się od grillowania i… gdzieś się wybrać.

 Marusia


