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chleb swojski, ciasta, wypiek, tel. 605-107-755 B40902

pizza na telefon, 87-520-31-32
V14411

Nigdy nie rezygnuj z tego, co naprawdę chcesz 
robić. Człowiek z wielkimi ambicjami jest sil-
niejszy od tego, który jest tylko realistą.

H. Jackson Brown, Jr.
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Półkolonie na Zamku
II turnus 8-19 sierpnia 2016r.

       w programie: zajęcia rekreacyjno-sportowe, zajęcia 
z elementami metodyki ZHP, wycieczki piesze, jedna wy-

cieczki, noc na zamku, kąpiele w jeziorze, ogniska. 
Opłata 350 zł. 
Zgłoszenia pod nr 698-345-521

Dokładny program na s. 
4

Przystanek Olecko, s. 11

Biorą
J. Arnold  Hościłło
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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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Zatrudnię spawacza z doświadczeniem, 
tel. 602-709-756B
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Wyróżnienie
W VII Edycji Konkursu satyrycznego „Manufaktu-

ra Satyry” w Żyrardowie, wyróżniono pracę Waldemara 
Rukścia.

W tym roku Żyrardów obchodzi 100-lecie nadania 
praw miejskich i Rok Filipa de Girarda, te wydarzenia 
były tematem konkursu.

Na konkurs napłynęło ok. 100 prac 40 autorów.
Jury przewodniczył znakomity rysownik-karykaturzy-

sta Witold Mysyrowicz.
Waldemar Rukść od kilkuastu lat drukuje co tydzień 

swoje rysunki w „Tygodniku Oleckim”. Są one jak felie-
tony, tyle tylko, że rysunkowe. Waldemar Rukść w „Tygo-
dniku Oleckim” zamieścił już około 500 rysunków. Nie-
długo będzie ich pięćset. Czyli lekko licząc był z pismem 
przez połowę jego istnienia.

TO drukuje nagrodzony rysunek artysty.
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OLECKI TERMINARZ
WYSTAWY STAŁE

• Galeria Prawdziwej Sztuki im. A. Legusa, ROK „MG” 
nieczynna Grafiki Pablo Picasso

• 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 .............................4,15 zł
Pb 95 ........................4,39 zł
PB 98 ........................4,49 zł
LPG ...........................1,54 zł
Olej opałowy ..............2,50 zł (powyżej 1000 litrów)
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w weekend przy płaceniu gotówką 
litr paliwa sprzedajemy 10 gr taniej

www.paliwa-kozlowski.pl

AUTOMYJNIA

27 lipca (środa)
apteka dyżurna Składowa 2A
wydanie „Tygodnika Oleckiego
28 lipca (czwartek)
apteka dyżurna plac Wolności 12
29 lipca (piątek)
apteka dyżurna Gołdapska 1
14.00 - XIX Mazurskie Spotkania z Folklorem, Zabawy z 
dziećmi, Rynek placu Wolności
17.00 - zebranie organizacyjne warsztatów plecionkarskich, 
świetlica wiejska w Kukowie
17.00 - XIX Mazurskie Spotkania z Folklorem, Występy ze-
społów, Rynek placu Wolności
30 lipca (sobota)
apteka dyżurna Kolejowa 15
12.00 - 24 Olecki Otwarty Maraton Pływacki - jezioro 
Oleckie Wielkie, Skocznia
14.00 - XIX Mazurskie Spotkania z Folklorem, Zabawy z 
dziećmi, Rynek placu Wolności
17.00 - XIX Mazurskie Spotkania z Folklorem, Występy ze-
społów, Rynek placu Wolności
31 lipca (niedziela)
apteka dyżurna Zielona 35
10.00 - IX turniej tenisa ziemnego o puchar ST „Smecz” 
Olecko
10.00 - V Turniej Siatkówki Plażowej z cyklu Grand Prix 
2016
14.00 - 14. Swojskie Spotkania, koncert zespołów ludo-
wych, Rynek placu Wolności
1 sierpnia (poniedziałek)
apteka dyżurna Składowa 6
2 sierpnia (wtorek)
apteka dyżurna plac Wolności 7B
3 sierpnia (środa)
apteka dyżurna 11 Listopada 9
wydanie „Tygodnika Oleckiego”
4 sierpnia (czwartek)
apteka dyżurna Zielona 37
8.00 - 11.00 - pobór krwi od honorowych dawców, Zespół 
Szkół Licealnych i Zawodowych (budynek internatu, sala 
konferencyjna), ul. Gołdapskiej 27
5 sierpnia (piątek)
apteka dyżurna Składowa 2A
6 sierpnia (sobota)
apteka dyżurna plac Wolności 25
7 sierpnia (niedziela)
apteka dyżurna Gołdapska 1
10.00 - XVIII turniej tenisa ziemnego o puchar „Tygodnika 
Oleckiego”
10.00 - VI Turniej Siatkówki Plażowej z cyklu Grand Prix 
2016, boisko do siatkówki
8 sierpnia (poniedziałek)
apteka dyżurna Kolejowa 15
9  sierpnia (wtorek)
apteka dyżurna Zielona 35
10 sierpnia (środa)  
apteka dyżurna Składowa 6
wydanie „Tygodnika Oleckiego”
Mammografia, mammobus przy szpitalu w Olecku, Gołdap-
ska 1
11 sierpnia (czwartek)
apteka dyżurna plac Wolności 7B

na stronie internetowej www.olecko.info (w pliku *.pdf)
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18 czerwca od 11.52 jeden zastęp OSP 
Świętajno usuwał w Rogowszczyźnie drzewo 
powalone na drogę.

18 czerwca od 20.30 dwa zastępy JRG PSP w Imion-
kach gasiły pożar altany ogrodowej.

20 czerwca od 7.32 trzy zastępy JRG PSP oraz jeden 
OSP Gąski w Gąskach zabezpieczały miejsce i usuwały 
skutki wypadku drogowego. Zderzenie samochodu osobo-
wego z ciężarowym.

20 czerwca od 10.19 jeden zastęp JRG PSP usuwał ła-
będzia z ulicy Nocznickiego.

20 czerwca od 11.37 jeden zastęp JRG PSP usuwał w 
Zajdach drzewo powalone na drogę.

21 czerwca od 19.59 dwa zastępy JRG PSP w Sedran-
kach zabezpieczały miejsce i usuwały skutki wypadku dro-
gowego. Samochód w rowie.

22 czerwca od 5.57 jeden zastęp JRG PSP usuwały pla-
mę oleju z alei Wojska Polskiego.

22 czerwca od 7.44 jeden zastęp JRG PSP usuwały pla-
mę oleju z ulicy 11 Listopada.

22 czerwca od 7.56 jeden zastęp JRG PSP usuwały pla-
mę oleju z alei Zwycięstwa.

22 czerwca od 11.00 jeden zastęp JRG PSP usuwały 
dym z domu w Rosochackich. Garnek pozostawiony na 
kuchni bez nadzoru.

24 czerwca od 14.40 dwa zastępy JRG PSP na ulicy 
Gołdapskiej zabezpieczały miejsce i usuwały skutki wy-
padku drogowego. Potrącenie dwóch rowerzystów przez 
samochód.

24 czerwca od 17.50 dwa zastępy JRG PSP oraz jeden 
OSP Wieliczki gasiły pożar hałdy śmieci przy ulicy Ko-
ściuszki.

24 czerwca od 22.19 jeden zastęp JRG PSP oraz jeden 
OSP Kowale Oleckie brały udział w akcji ratowniczej. 
Mężczyna spadł z ciągnika i dostał się od jego koła.

26 czerwca od 12.02 jeden zastęp JRG PSP gasił pożar 
torfu przy ulicy Orzeszkowej. 

26 czerwca od 16.30 jeden zastęp OSP Gąski usuwały 
w Gąskach drzewo powalone na drogę.

27 czerwca od 12.30 dwa zastępy JRG PSP usuwały 
skutki kolizji drogowej w Sedrankach. 

27 czerwca od 15.15 jeden zastęp JRG PSP usuwał 
przy ulicy Sembrzyckiego znad siłowni terenowej konar 
drzewa zagrażający jej użytkownikom. 

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:
• Jan Elianowski
• Jan Moniuszko

• Zdzisław Noakowski
• Maciej Oliński

• Jan Sebastaianowicz
• Tomasz Żarnuczyk

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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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

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

Na prośbę Dawcy:
wystawiane jest zaświadczenie usprawiedliwiające nie-

obecność 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 

Piątek - 29.07.2016
16:00 - zabawy z dziećmi na Placu Wolności (prowa-
dzi Zespół Pieśni i Tańca Perła Warmii z Lidzbarka 
Warmińskiego)
17:00-17:40 - „Zespół Pieśni i Tańca Perła Warmii” z 
Lidzbarka Warmińskiego, Polska
17:00-20:40 - prezentacje grup tanecznych (każda 
grupa po 40 min.)
17:00-17:40 - Polska
17:45-18:25 - „Nyirseg” Węgry
18:30-19:10 - „MUGURELUL” Rumunia
19:15 po południu – 19:55 -  „KRES” Słowenia
20:00-20:40 - „TABÁN” Serbia

Sobota - 30.07.2016
16:00 - zabawy z dziećmi na Placu Wolności (prowa-
dzi Zespół Pieśni i Tańca Perła Warmii z Lidzbarka 
Warmińskiego)
17:00-20:40 - prezentacje grup tanecznych, Plac Wol-
ności (każda grupa po 40 min.)
17:00-17:40 - „KRES” Słowenia
17:45-18:25 - „TABÁN” Serbia
18:30-19:10 - „Nyirseg” Węgry
19:15-19:55 - „MUGURELUL” Rumunia
20:00-20:40 - „Zespół Pieśni i Tańca Perła Warmii” 
Polska
 

Międzynarodowe Spotkania z Folklorem
Olecko 29-31.07.2016, Plac Wolności

PROGRAM
Niedziela - 31.07.2016

13:00-20:00 - SWOJSKIE SPOTKANIA - prezentacje 
lokalnych grup folkloru



5
Tygodnik Olecki 30/965 - r. 2016

to@borawski.pl
V

14
00

1
Felieton

W poniedziałek około 16.30 
spadł deszcz. Ciepły, letni, w któ-
rym, choć rzęsisty, chodziło się bar-
dzo przyjemnie. Przynajmniej dla 
mnie. Chociaż, widziałem dziew-
czynę, która wcale nie śpiesząc się 
szła  chodnikiem z siatką zakupów. 
Wprost widać było, że deszcz nie był 
żadnym problemem. 

I przypomniała mi się „Deszczo-

wa piosenka”  i przez pewien czas błądziła gdzieś we mnie i 
wspomnieniami i tym deszczem. 

Co tu dużo mówić, lato mamy piękne. Jeśli zaś ktoś ma w 
tym czasie urlop, to już w ogóle jest wspaniale. Chociaż dni 
jeszcze długie i nawet po pracy można skoczyć na plażę lub w 
inny sposób spożytkować czas w letni wieczór.

Turystów też mamy trochę. Jednak, jak to powiedzieli zna-
jomi zajmujący się agroturystyką, szału nie ma. 

Podczas Przystanku aut z rejestracjami spoza wojewódz-
twa lub kraju też nie było tyle co na samochodowych mistrzo-
stwach Europy. Tamte wydarzenie odczuło miasto mocno. 
Szczególnie nasi kupcy. Szkoda, bo najprawdopodobniej były 
to ostatnie sponsorowane przez Lotos mistrzostwa. Polskie 
firmy energetyczne wycofują się ze sponsorowania niektórych 
imprez. Trzeba przecież dofinansować górników oraz znaleźć 
pieniądze na 500+. Mam jednak nadzieję, że podpisane wcze-
śniej umowy zostaną ratyfikowane przez „dobrą zmianę” i 
rajd samochodowy w następnym roku znowu przyciągnie do 
Olecka tysiące kibiców tego sportu.

Co w mieście? Ano w niedzielę wybory. Co prawda tyl-
ko w jednym okręgu, ale wybory. Mamy trzech kandydatów. 
Zachęcam, tych którzy w tym okręgu mieszkają do pójścia na 
głosowanie. Pamiętajcie, że teraz to Wy Państwo decydujecie. 
Wybierzcie swojego kandydata. Dowiedzcie się o nim jak naj-
więcej. Trzeba też pamiętać, że u nas, czyli w takim małym 
miasteczku, partie jakie kandydaci reprezentują są w zasadzie 
nieważne. Liczą się komitety wyborcze oraz to co kandydaci 

do tej pory zrobili. Ważny jest też program wyborczy. Moż-
na się zżymać, że i tak po wyborze układ w Radzie Miejskiej 
zweryfikuje program wyborczy. Jednak z czystym sumie-
niem można wtedy pójść i powiedzieć, że głosowałem na 
panią/pana bo coś mi obiecaliście. Teraz wymagam, że choć 
nie macie siły przebicia, to jednak walczcie oto, co obieca-
liście.

Że tak jest? Ostatnio, to znaczy w ubiegłą środę odwie-
dziłem świetlicę w Kukowie. Pierwszy raz przejechałem 
nową asfaltową drogą. To inwestycja naprawdę imponująca 
i dla wsi ważna. Niemałą zasługę w tym, że została zreali-
zowana ma tamtejsza radna i sołtys. Praktycznie na każdej 
Sesji Rady Miejskiej pytali burmistrza o to, kiedy rozpocz-
nie się budowa. 

O swoje trzeba się upominać, a czasami bywa, że „nie-
bo” nas wysłucha. Trzeba jednak, tak jak w starym dowcipie, 
niebu dać szansę. 

Tak więc, część z olecczan będzie mogło wziąć znowu 
udział w uczcie demokracji. Ci co są na wakacjach, są uspra-
wiedliwieni. Ci zaś co nie pójdą do wyborów... Cóż? Zdaje 
się któryś z naszych biskupów mówił o grzechu zaniechania. 
To w tę niedzielę abp Depo, metropolita częstochowski po-
wiedział, w wywiadzie dla „Gazety Wyborczej”, że „Kościół 
nie powinien stawać po żadnej ze stron politycznych. Do 
tego się doprowadziliśmy, że politycy językiem religijnym 
uczą Kościół moralności, a duchowni dają czerwone kartki 
politykom”. 

Wnioski z dwóch powyższych akapitów czytelnicy i wy-
borcy mogą wyciągać sami. 

Głównym jednak przesłaniem tego co wyżej jest to, by 
korzystać z demokracji. Coraz częściej bowiem w nawet 
licznych narodach sprawy wyborów politycznych dotyczą 
nawet głosu kilkuset osób. Przykładem niech będą wybory 
w Stanach Zjednoczonych i w Austrii. Tam o wyborze pre-
zydenta zadecydowała garstka obywateli.

Tak może być i u nas. Tym bardziej, że dla Olecka wybór 
na radnego to skala od około 300 do 60 osób. 

Wybory wyborami, a słonko i tak patrzy beznamiętnie na 
to co się dzieje w Olecku i robi swoje. Grzeje lipcowo. Opala 
nam pięknie dziewczyny. Rozświetla letnie zabawy dzieci. 
Czasami pozwala na deszczyk, taki właśnie jak po południu 
spadł w poniedziałek. To są prawdziwe wakacje. 

Podobno grzybów w lasach zatrzęsienie. Borowiki, ry-
dze, maślaki i koźlaki. I jeszcze pomniejsze, którym pospie-
szyło się urosnąć wcześniej. Bo zdarzają się już podgrzybki. 
Znajomy powiedział mi, że znalazł kilka szarych zielonek. 
To już w ogóle dziwne. 

Tak w ogóle, to w Olecku przybywa nam dzikich zwie-
rząt. Powszechne stają się wiewiórki, na jednym z wysokich 
dachów zagnieździł się sokół i w tym roku wyprowadził 
pierwszy miot piskląt. Na obrzeżach miasta grasują dziki i 
blisko podchodzą sarny. Kuny i łasice, to prawie widok co-
dzienny. Jedna z łasic zagnieździła się w gęstych krzakach 
w pobliżu jednego z bloków mieszkalnych w centrum. Takie 
zwierze byle jakiemu kotu się nie da, a i do piwnicy myszy i 
szczurów nie przepuści. 

Jednym z efektów zlikwidowania wysypiska śmieci jest 
to, że kawki wróciły do miasta. Coś za coś! 

W powierzy jaskółki i jeżyki wyczyniają wspaniale har-
ce. Gwizd frunących ptaków jest wszechobecny. Słuchajmy 
i patrzmy w niebo, bo już niedługo odlecą i na nieboskłonie 
znowu zakrólują kawki, wroni i gołębie. Czasami pędzące 
nisko nad dachami kaczki w przelocie pomiędzy okoliczny-
mi stawami i jeziorami czy startujące lub lądujące na Ledze. 

I jeszcze jedno. Gdy znajdziecie Państwo siedzącego na 
ziemi jeżyka, pamiętajcie o tym, że najprawdopodobniej nic 
mu się nie stało. Trzeba go po prostu podrzucić do góry i on 
już będzie wiedział jak latać. Jeżyki nie umieją startować z 
ziemi. Trzeba mu więc tylko w ten sposób pomóc. Nie bierz-
cie go do domu. On nie jest chory.

Z poważaniem 
Bogusław Marek Borawski
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Kołysanie trumny
Co rusz dowiaduję się o pomysłach, które PiSzą, żeby 

ekshumować trumny ofiar katastrofy smoleńskiej. Że trzeba 
wykopać i jeszcze raz ocenić, czy było to, czy owo. Straszne 
pomysły przychodzą do głów tym, którzy nie wiedzą, jak się 
wziąć do roboty i zrobić coś pożytecznego dla tych, co żyją 
i nie dają się. 

Na przykład, żeby służba była służbą, a nie łaską. Nie 
wpadam w cmentarny nastrój, bo jestem uodporniony. Stani-
sław Wyspiański skreślił: 

„A tacy byli skorzy, tak się rwali,
tak ich ten grób, trumny weselą;
że jakby innych radości nie znali,
tylko te, gdy cmentarze światłem ścielą;” (Kazimierz 

Wielki, Rapsod). 
W innej sztuce,  w didaskaliach dopisał: „Trumna goni 

po kraju, (…)”. Uczulał, że ci, co obiecują złote żyły złota, 
„dusze kradną”.

Czesław Mirosław Szczepaniak

Regionalny Ośrodek Kultury w Olecku 
„Mazury Garbate” zaprasza do udziału w 
konkursie ofert na najem lokalu przy Placu 
Wolności 22C, (Klub „U Potęgowej”, wej-
ście od ul. Partyzantów).

Oferty należy składać do
4 sierpnia 2016 r. do godz. 12.00.

Szczegóły oferty na 
www.przystanek.pl

oraz 
BIP: http://rokolecko.bip.gov.pl/przetargi-

-zapytania-ofertowe

Uruchamiamy Zintegrowane 
Inwestycje Terytorialne w Ełku

W czwartek 21 lipca marszałek województwa Gustaw 
Marek Brzezin podpisał porozumienie w sprawie realizacji 
Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych na terenie miej-
skiego obszaru funkcjonalnego w Ełku. Dokument ustala 
zasady korzystania z puli pieniędzy zarezerwowanych na 
rozwój tego obszaru w Regionalnym Programie Operacyj-
nym Warmia i Mazury 2014-2020.

Od 2013 roku w województwie warmińsko-mazur-
skim prowadzone były przygotowania do wykorzystania 
nowego instrumentu polityki spójności: Zintegrowanych 
Inwestycji Terytorialnych (ZIT). Instrument ten służyć ma 
wsparciu rozwoju miejskich obszarów funkcjonalnych i 
stosowany jest, gdy strategia rozwoju obszarów miejskich 
wymaga zintegrowanego podejścia przez zastosowanie kil-
ku funduszy w ramach więcej niż jednej osi priorytetowej 
jednego lub kilku programów operacyjnych.

Na terenie województwa warmińsko-mazurskiego 
możliwość korzystania z ZIT będą miały trzy miasta – 
Olsztyn, Elbląg i Ełk, które ze środków RPO zainwestują 
odpowiednio: 59, 37 i 18 mln euro.

Biuro Prasowe Urzędu Marszałkowskiego

Uwaga Mieszkańcy!
Szanowni Państwo,

W związku z trwającymi pracami nad przygotowaniem 
Lokalnego Programu Rewitalizacji do roku 2022, zwracam 
się z prośbą o wypełnienie ankiety i przesłanie jej na adres e-
-mail:  um@um.olecko.pl lub złożenie w sekretariacie Urzę-
du Miejskiego, pok. 12, Plac Wolności 3 w Olecku.

(ankieta na newsletter Urzędu Gminy)
Opinie mieszkańców będą zbierane do 31 lipca 2016 

roku. Zachęcam do wypełnienia ankiety, ponieważ w proce-
sie rewitalizacji, to mieszkańcy są źródłem wiedzy na temat 
problemów i potrzeb w środowisku lokalnym. Te kilka po-
święconych minut dziś, może zaprocentować w przyszłości 
w postaci inwestycji i działań w Państwa najbliższym są-
siedztwie.

Z poważaniem
Burmistrz Olecka Wacław Olszewski

Wprowadzenie 
stopni alarmowych 
ALFA i BRAVO-CRP

Na czas trwania Światowych Dni Młodzieży, Prezes 
Rady Ministrów Beata Szydło wprowadziła pierwszy sto-
pień alarmowy (stopień ALFA) oraz drugi stopień (stopień 
BRAVO-CRP) na całym terytorium Rzeczypospolitej Pol-
skiej, które będą  obowiązywały od dnia 20 lipca 2016 r. do 
1 sierpnia 2016r.

Pierwszy stopień alarmowy (ALFA) wprowadza się w 
przypadku uzyskania informacji o możliwości wystąpienia 
zdarzenia o charakterze terrorystycznym lub sabotażowym, 
którego rodzaj i zakres jest trudny do przewidzenia. Jego 
wprowadzenie ma charakter ogólnego ostrzeżenia.

W związku z powyższym po zauważeniu: nieznanych 
pojazdów na terenie instytucji publicznych lub innych waż-
nych obiektów, podrzuconych paczek i bagaży lub w przy-
padku zaobserwowania jakichkolwiek innych oznak niety-
powej działalności należy informować Komendę Powiatową 
Policji w Olecku. Ponadto należy zachować zwiększoną 
czujność w stosunku do osób zachowujących się w sposób 
wzbudzający podejrzenie.

Telefon alarmowy 997 lub 112.

Drugi stopień alarmowy (BRAVO-CRP) wprowadza się 
w przypadku zagrożenia wystąpienia zdarzenia o charakte-
rze terrorystycznym lub sabotażowym na systemy teleinfor-
matyczne organów administracji publicznej.

Grzyby rosną wszędzie. Te wyrosły w parku przy stadio-
nie. fot. Ruwal

K
21

50
1
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Oleccy policjanci, wspólnie z funkcjonariuszami 

Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie i Urzędu 
Celnego w jednym z mieszkań na terenie gminy Kowa-
le Oleckie zabezpieczyli blisko 16 tyś. sztuk papierosów 
bez polskich znaków skarbowych. 41-latek naraził Skarb 
Państwa na straty blisko 19 tyś. złotych. Grozi mu wyso-
ka grzywna a nawet kara pozbawienia wolności do lat 3. 

Policjanci zwalczający przestępczość gospodarczą z 
oleckiej komendy wspólnie z funkcjonariuszami Komendy 
Wojewódzkiej Policji w Olsztynie i Urzędu Celnego uzyska-
li informację, iż jeden z mieszkańców gminy Kowale Olec-
kie może posiadać nielegalne wyroby tytoniowe. 

21 lipca podczas przeszukania mieszkania 41-latka funk-
cjonariusze zabezpieczyli blisko 16 tyś. sztuk papierosów 
równych marek bez polskich znaków skarbowych. 

Suma strat, na jakie mógł w ten sposób zostać narażony 
Skarb Państwa z tytułu niezapłaconych należności to blisko 
19 tyś. złotych. 

Teraz mężczyzna za swoje zachowanie odpowie przed 
sądem. Grozi mu wysoka grzywna a nawet kara pozbawie-
nia wolności do lat 3. 

rzeczniczka prasowa KPP 
młodsza aspirantka Justyna Sznel

Przemyt

Znęcał się nad najbliższymi
Policyjny dozór, nakaz opuszczenia mieszkania, za-

kaz zbliżania oraz kontaktowania się z pokrzywdzony-
mi wobec 39-latka, który znęcał się nad rodziną 

Policyjny dozór, nakaz opuszczenia mieszkania, za-
kaz zbliżania oraz kontaktowania się z pokrzywdzonymi, 
taki środek zapobiegawczy zastosował prokurator wobec 
39-latka, który znęcał się nad żoną i dziećmi. Mężczyzna 
podczas ostatniej interwencji uderzył żonę oraz ją dusił. Za 
znęcanie się nad najbliższymi grozi mu kara do 5 lat pozba-
wienia wolności.

W miniony wtorek 19 lipca oleccy policjanci interwe-
niowali u jednej z rodzin zamieszkałej na terenie gminy 
Olecko. Jak ustalili funkcjonariusze, 39-latek pod wpły-
wem alkoholu wszczął awanturę z żoną uderzył ją w twarz 
oraz dusił. Ponadto mundurowi ustalili, iż taka sytuacja 
trwa od dłuższego czasu i dotyczy także małoletnich dzieci.

W związku z tym Jacek R. został zatrzymany w poli-
cyjnym areszcie. 

20 lipca po zebraniu materiału dowodowego,  39-latek 
usłyszał zarzut znęcania się nad rodziną, a prokurator na 
wniosek Komendy Powiatowej Policji w Olecku zasto-
sował wobec niego policyjny dozór, nakaz opuszczenia 
mieszkania, zakaz zbliżania oraz kontaktowania się z po-
krzywdzonymi. 

Za znęcanie się nad osobami najbliższymi grozi kara 
nawet do 5 lat pozbawienia wolności.

rzeczniczka prasowa KPP 
młodsza aspirantka Justyna Sznel

Dzień Świętego Krzysztofa 
z policjantami 

ruchu drogowego
W dniu 25 lipca przypada dzień Świętego Krzysztofa – 
patrona kierowców. Była to kolejna okazja aby dotrzeć do 
kierowców i przypomnieć im o bezwzględnym stosowa-
niu się do obowiązujących przepisów. 

Niestety niemal codziennie na drogach naszego powiatu 
dochodzi do różnych zdarzeń, począwszy od niegroźnych 
kolizji do zdarzeń z ofiarami śmiertelnymi. 
Przyczyny tych incydentów są różne. Od najbardziej  „po-
pularnego” przekroczenia dozwolonej prędkości, kierowa-
nia pojazdami pod działaniem alkoholu do nieprawidło-

wego wyprzedzania czy też nie ustąpienia pierwszeństwa 
przejazdu. 

Jednym z głównych zadań policjantów ruchu drogowego 
jest dbanie o bezpieczeństwo na drogach. 
W związku z tym przy okazji dnia Świętego Krzysztofa 
policjanci przypominali kierującym o bezwzględnym sto-
sowaniu się do obowiązujących przepisów oraz apelowali o 
rozwagę na drodze. 
Szczególną uwagę funkcjonariusze zwracali także na kiero-
wanie pojazdami „na podwójnym gazie”. 
Wykorzystując akcję funkcjonariusze rozdawali kontrolo-
wanym kierowcom naklejki „Nigdy nie jeżdżę po alkoho-
lu”.   

rzeczniczka prasowa KPP 
młodsza aspirantka Justyna Sznel
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Koneserzy
W XX w. bardzo często odwiedzałem 

pewnego malarza. Byliśmy kolegami. Nie 
nazywam tego przyjaźnią. Bez przesady! 

Zachodziłem do jego malarni, na ostatnim piętrze (VII). 
Ursynów z takiej wysokości wyglądał tak, jakby pogubił 
wszystkie szarości i pustkę, i okopał się baśnią. Koleżka py-
tał: jaką mam ci puścić płytę. Odpowiadałem: Jadziem panie 
Zielonka (M. Mucman, J. Lipski-W. Szlenger) w wykonaniu 
Orkiestry Ulicznej z Chmielnej. Rozkręcał wzmacniacz. Pa-
liliśmy papierosy. Szlagier wzbijał  się pod niebiosa. Praco-
wania tonęła we wniebogłosach. I nikt z sąsiadów nie zastu-
kał w kaloryfer, nie wezwał policji z ul. Pięciolinii. 

Graliśmy na okrągło przebój sprzed lat. Dopóty trwały te 
nasze wygłupy, dopóty nie otworzyły się nagle drzwi, w któ-
rych stawała filigranowa żona kudłatego malarza, magister 
filologii angielskiej. W płaszczyku, apaszce i kapelusiku. Z 
dłońmi przyklejonymi do uszu. 

Artysta szybko przyciszał 
i sprytnie włączał przycisk, i 
płynął Chopin. Żonka nie ko-
mentowała, po jej zachowaniu 
widać było, że zaczyna obcować 
z koneserami. Że wreszcie odna-
leźliśmy się. I jesteśmy wytraw-
nymi znawcami i miłośnikami 
rzeczy w dobrym stylu. Że nie 
mamy nic wspólnego z knajac-
twem. Porządniejemy jak bez-
bronni chłopcy.

Wystarczyło tylko, że mał-
żonka kolegi wyszła na miasto, a 
my znowu słuchaliśmy Jadziem 
panie Zielonka. Gałkę wzmac-
niacza rozkręcaliśmy na tyle, ile 
ucho zapragnie. Po tym mocnym 
uderzeniu było tak swojsko, jak 
u ludzi, którzy szanują wspo-
mnienia. Z dzieciństwa i młodo-
ści. Zgrzane i pełne tajemnic. I 
takie jak oczy ancymona.

Znajomość z XX w., która nie przetrwała w XXI w. Ale 
zostało wspomnienie. 

Poza tym, Jadziem, choć to nie łąka, gdzie dal przechodzi 
stepem.

Psia Górka ze świnią
W PRL-u podjęto decyzje, żeby wybudować na ziemi 

doniczkowo-pszenicznej osiedle  mieszkaniowe Ursynów. 
Rączo się wzięto do roboty. Nawet powstał o tym serial pt. 
„Alternatywy 4”, kręcony na moim osiedlu „Na Skraju”. 

Ziemię z wykopów zwożono na kupę i usypywano na 
Ursynowie dwie górki: Kopa Cywila i Psią Górkę. Dawniej, 
gdy nie zasłaniały nam okna szkoły katolickiej im. Przy-
mierza Rodzin i topole, widzieliśmy ją w całej okazałości. 
Mieszkańcy osiedla chodzą na to wzniesienie z dziećmi, psa-
mi. Tam młodzi ludzi urządzają sobie grilla z kiełbaskami na 
patyku i piwem. 

Górka jak górka. Z jej szczytu widać Ursynów z blokami 
z dużej płyty i cegły. 

Nazwano ją psią, bo na nią wspinają się właściciele psów, 
które - jak wiadomo - w Warszawie szczekają centralnie. Ten 
teren, liczący sobie koło 2,5 tys. m. kw., stał się miejscem 
zakusów różnych ursynowskich „kapitalistów”. Ponieważ w 
III RP jest mnóstwo ludzi, którzy nie mają za grosz wstydu, 
więc o to wzniesienie walczą gorliwiej niż chłop o polną gru-
szę na między. 

Efektem tych waśni jest to, że z każdym rokiem moje 

osiedle coraz mnie znaczy. No cóż! Jak się coś drze, to i łat 
zabraknie. Biuro Gospodarki Nieruchomościami chciało ją 
przeznaczyć na sprzedaż, tj. pod zabudowę. I nagle pojawił 
się ktoś z „Naszego Ursynowa” i skrzyknął mieszkańców 
z ulicy prof. Marii Grzegorzewskiej, którzy w referendum 
powiedzieli – takiego wała. Górka ma być skwerem.   

Od dwóch lat na tej górce pojawiła się świnia Lilly, pro-
wadzona na smyczy przez mieszkańca bloku z ul. Polaka. 
Wiem, bo w nim mieszka mój szwagier. Cytuję szwagra: 
„Mirek, pomyśl, chcę wejść do windy, a nie mogę, bo w 
niej stoi facet ze świnią i zaprasza mnie do środka. «Pro-
szę wejść», mówi, dopowiedziałem, że nie, bo świnia może 
mnie obsrać”. Tak po literacku opowiadał brat mojej żony, 
złota rączka. Myślałem, że konfabuluje, ale Graszka mówi, 
że szła z dziećmi ze szkoły i spotkała gościa ze świnią, któ-
ry pozdrawiał uczniów. Był pozytywnie nakręcony. 

Upłynęło trochę wody w Wiśle, która ma płytkie kory-
to, i oto świnia stała się bohaterką. W DUŻYM FORMA-
CIE sprzedawanym łącznie z „Gazetą” w tym roku poświę-
cono świni aż dwie strony (4 zdjęcia plus wywiad pt. Lilly, 
z Pawłem Połońskim rozmawia Aleksandra Szyłło). 

Właściciel opowiada, ze 
świnia waży ponad 250 kg, co 
zjada, że nic jej nie grozi, bo 
jego rodzina to weganie. Że 
Lilly, jak się zdenerwuje, to 
„strzela focha”, czyli kala ur-
synowskie mieszkanie. Musi 
to być duże M., żeby go mo-
gła zgnoić i ześwinić. Przy-
pomnę, że przysłowie poucza 
- „Wpuść świnię do pałacu, to 
ci chlew zrobi”. Mieć takiego 
sąsiada, to jest luksus. Chce 
się żyć, gdy słychać za ścianą, 
jak locha chrumka. I czasami, 
jak coś jej odbija, smród po-
zostawia. Lilly ma dwa metry 
długości. 

Oczami wyobraźni widzę 
ile z niej byłoby kaszanki, pęt 
kiełbasy, pasztetu, salcesonu, 
kotletów schabowych, golonki 
i połaci słoniny … 

Poza tym dowiedziałem, 
że za reportaż o Lilly Jacek Turczyk otrzymał II nagrodę 
w kategorii „Życie codzienne” Grand Press Photo 2016. 
Muszą być strasznie ludzkie czasy, żeby codzienność po-
traktować tak pastewnie.  

W latach 90. XX w. opowiadał mi Franciszek Maślusz-
czak: „ Mój ojciec Józef miał świnię, która chodziła za nim 
wszędzie. Na przykład do sklepu. Ojciec wchodził do skle-
pu, a świnia czekała jak pies. Nie odstępowała go na krok. 
Cały czas towarzyszyła ojcu. Na święta ojciec zabił świnię. 
Zjedliśmy mięso i ... to jest przykre”.

A co będzie, jak komuś wpadnie do głowy, żeby w blo-
ku z dużej płyty zamieszkała krowa, owca, koza, osioł albo 
koń? Przecież w Warszawie (i nie tylko!) jest tylu stuknię-
tych, że to wcale nie brzmi jak science fiction.

Piszę o tym, bo w Olecku mieć kota, psa, chomika, ryb-
ki, papugę, żółwia, to rzecz normalna. Ale kiedy ktoś ma 
szczura albo króliki, to już jest ekstrawagancja. Przesada 
w M2. 

Nie wiem, czy czasami nie spełnia się przepowiednia: 
„Chyba kończy się świat – świnia z pastuchem za pan 
brat”. Póki co, piszę, bo felieton to nie jest stół z powy-
łamywanymi nogami, ale … taki gatunek, że może być w 
dechę albo w koryto.

Czesław Mirosław Szczepaniak 
Fot. Paweł Piotr Szczepaniak, Widok po osi z tzw. Psiej 

Górki na Ursynowie, osiedle „Na Skraju”, objętej ulicą  
prof. Marii Grzegorzewskiej i ul. Jana Rosoła.  
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Ośrodek 
czynny
codziennie 
w godz. 800-1600

Jerzy Miliszewski
Olecko, Aleje Lipowe 3

Rozpoczęcie 
kursu

 tel. 87-520-23-36B38507

21
lipca

godz. 1600

OLECKIE CENTRUM
SZKOLENIA KIEROWCÓW

B3
98

05

Podpis elektroniczny, certyfikat kwalifikowany, PUE ZUS
AUTORYZOWANY PARTNER UNIZETO TECHNOLOGIES 
S.A.

PUNKT POTWIERDZANIA TOŻSAMOŚCI
Skrzynka podawcza, e-faktura, certyfikaty niekwalifikowane, 
ssl, zabezpieczenia serwerów, system unilock. Oprogramowanie, 
sprzęt, integracja z Płatnikiem, wdrożenia, wszystko w siedzibie 
klienta.

MTL Creation, tel. 600 936 589, www.mtl.olecko.pl
WYDAJEMY CERTYFIKAT W JEDEN DZIEŃ ROBOCZY
PUNKT INFORMACJI KRS - WYPISY AKTUALNE I PEŁNE
NOWOŚĆ: Obsługa Platformy Usług Elektronicznych (PUE) 
ZUS. Profil, podpis elektroniczny, wsparcie, integracja firmy z 
profilem osobistym. Zapraszamy instytucje i osoby fizyczne.

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

Komunikat KRUS w/s terminu 
na opłacenie składek za III kw. 
2016

Informacja dla rolników, którzy w lipcu 2016 r. nie otrzy-
mali przekazów z wysokością składek na ubezpieczenie spo-
łeczne rolników i na ubezpieczenie zdrowotne za III kwartał 
2016 r.

Składki na ubezpieczenie społeczne rolników i ubezpie-
czenie zdrowotne w III kwartale 2016 r. pozostają na tym sa-
mym poziomie co w II kw. 2016 r.

W związku tym:
1) w ubezpieczeniu społecznym rolników miesięczna: 
• składka na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i 

macierzyńskie wynosi 42, 00 zł za każdą osobę podlegającą 
temu ubezpieczeniu

• podstawowa składka na ubezpieczenie emerytalno-
-rentowe wynosi 88, 00 zł za każdą osobę podlegającą temu 
ubezpieczeniu

• dodatkowa składka na ubezpieczenie emerytalno-
-rentowe dla gospodarstw rolnych obejmujących powierzch-
nie powyżej:

• 50 ha przeliczeniowych do 100 ha przeliczeniowych 
użytków rolnych wynosi 106,00 zł

• 100 ha przeliczeniowych do 150 ha przeliczenio-
wych użytków rolnych wynosi 212,00 zł

• 150 ha przeliczeniowych do 300 ha przeliczenio-
wych użytków rolnych wynosi 318,00 zł

• 300 ha przeliczeniowych użytków rolnych wynosi 
424,00 zł.

Aktualny wymiar składek na ubezpieczenie społecz-
ne rolników znajduje się pod adresem http://www.krus.gov.
pl/krus/krus-w-liczbach/wymiar-kwartalnych-skladek-na-
ubezpieczenie-spoleczne-rolnikow/ 

2)  w  ubezpieczeniu zdrowotnym miesięczna składka za 
każdego podlegającego ubezpieczeniu: 

• rolnika i domownika w gospodarstwie rolnym o po-
wierzchni 6 i więcej hektarów przeliczeniowych wynosi 1 zł 
za każdy pełen hektar przeliczeniowy użytków rolnych,

• domownika w gospodarstwie rolnym stanowiącym 
samoistny dział specjalny produkcji rolnej wynosi 129 zł.

Ponadto Kasa informuje, że indywidualnie opłacana 
składka miesięczna na ubezpieczenie zdrowotne za rolników 
prowadzących działy specjalne produkcji rolnej wynosi 9% 
zadeklarowanej podstawy wymiaru składki. 

Zadeklarowana podstawa wymiaru składki dla wyżej wy-
mienionych osób, odpowiadająca dochodowi ustalonemu dla 
opodatkowania podatkiem dochodowym, nie może być niższa 
niż kwota minimalnego wynagrodzenia, która od 1 stycznia 
2016 r. wynosi 1850 zł. W związku z tym, w 2016 r. dla rolni-

ków prowadzących działy specjale produkcji rolnej najniż-
sza miesięczna składka na ubezpieczenie zdrowotne, liczona 
jako 9% minimalnej podstawy jej wymiaru, wynosi 167 zł 
(tj. 9% x 1850 zł). 

Ustawowy termin opłacenia kwartalnych składek na 
ubezpieczenie społeczne rolników i na ubezpieczenie zdro-
wotne za rolników i domowników w gospodarstwach o 
powierzchni 6 i więcej hektarów przeliczeniowych oraz za 
domowników w gospodarstwach stanowiących samoistne 
działy specjalne produkcji rolnej upływa ostatniego dnia 
pierwszego miesiąca danego kwartału. 

W III kwartale 2016 r. ustawowy termin płatności przy-
pada w niedzielę, 31 lipca 2016 r., zatem zgodnie z mający-
mi na podstawie art. 52 ust. 1 pkt 1 ustawy o ubezpieczeniu 
społecznym rolników zastosowanie przepisami art. 12 § 5 
ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa, 
składki opłacone do dnia 1 sierpnia 2016 r. traktowane są 
jako opłacone w terminie płatności. 

Kasa przypomina, że wypełniając przekaz do zapłaty 
składek za III kwartał 2016 r. na ubezpieczenie społeczne 
rolników albo na ubezpieczenie zdrowotne w polu - „Ty-
tułem” należy wpisać odpowiednio „składki za III kwartał 
2016 r. na ubezpieczenie społeczne rolników” albo „składki 
za III kwartał 2016 r. na ubezpieczenie zdrowotne” oraz nu-
mer UNO lub NKU płatnika składek. 

Dodatkowo Kasa przypomina, że w przypadku zmiany 
adresu korespondencyjnego, o zmianie tej należy niezwłocz-
nie poinformować właściwą Placówkę Terenową KRUS lub 
odpowiedni Oddział Regionalny KRUS prowadzący sprawy 
z zakresu ubezpieczenia społecznego rolników lub ubezpie-
czenia zdrowotnego rolnika opłacającego składki.
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Biorą
Pierwszy sygnał otrzymałem od Krzysia.
-Wiesz, okonie biorą! Mietek i Józek połowili grube gar-

busy. Co robisz jutro? -spytał na koniec. 
Pracowałem, ale przecież pewne rzeczy można przesu-

nąć, inne przełożyć, z innych zrezygnować. 

Kolejny sygnał dał Jurek.
- Okonie biorą, grube! -prawie krzyknął do słuchwki. To 

mnie przekonało. Nie trudno było mnie namówić. Przecież w 
tym roku jeszcze nie połowiłem, a maj już dwudziesty. 

Jurek z Józkiem mogli, więc pojechali raniutko. Ja z 
Krzysiem dopiero po dziewiątej, ale skoro biorą? 

Z rybami jednak, a szczególnie z okoniami, zdarzają się 
takie historie, że bogate w okazałe ryby łowisko, następnego 
dnia zmienia się w studnię, pusta studnię. Czy tak być mogło 
i tym razem? Jasne , że tak. 

Takie i podobne tematy dręczyły nas podczas kwadran-
sa dojazdu na łowisko. 

Wokół Olecka jest kilkanaście, a może i więcej, całkiem 
fajnych jezior. Niektóre są trochę zapomniane. To właśnie 
nad takie jezioro , z niemałym trudem forsując wąziutką 
dróżkę dojechaliśmy . 

Jurka samochód już stał, a łódka z wędkarzami maja-
czyła w oddali. Nie dzwonimy pytać, czy biorą. Przecież 
zaraz będziemy przy nich. Dopływamy do kolegów z na-
dzieja i błyskiem w oku. 

- Teraz słabo, ale rano brały znakomicie- zdaje krótką 
relację Józek. 

Nie wiemy co myśleć. Zresztą, co tu myśleć, Kotwiczy-
my łódź i próbujemy. 

Cisza. Mija 10 minut. Nic. Kwadrans, nic, dwadzieścia 
minut, nadal nic. Józek z Jurkiem płyną na inną miejsców-
kę. My przestawiamy łódkę prawie w ich miejsce. Nadal 
nic. 

Zmieniamy przynęty, sposoby prowadzenia, nic. Lekki 
niepokój. 

-Mam !- krzyczę szeptem do Krzysia. 
Jest kolejny. Zgrabne. Krzysiek też łowi. Pasiaki mię-

dzy dwadzieścia, a trzydzieści centymetrów. Pięknie biorą 
na różne przynęty. 

Wracają koledzy. Trochę dołowili. Jest pięknie, chociaż 
zimno jak w marcu, a nie w maju.  Wędkarstwo jest jednak 
pełne niespodzianek. I to jest piękne. 

Teraz czekam na kolejny telefon, że biorą. 
A  może ja do kogoś zadzwonię? 

J.Arnold Hościłło
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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          V13303

PIZZERIA „PRIVE” zaprasza od 1000 do 2200

Tel. (87) 520-31-32, sms  505-314-536 V1
44

01

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  V10309

* Foto-Ślub i inne uroczystości, tel. 660 122 049       B38008

* hurtownia spożywcza, ul. Gołdapska 31, tel. (87) 520-01-50 V12104

V1
17

05

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                                     V12304

* Centrum Ogrodnicze, ul. Rzeźnicka 6; tel. 87-520-22-07   V02923

* MEBLE - salon, Jan Bagiński, ul. Rzeźnicka, tel.  
(87) 520 29-23. V11007

V06517

* MYJNIA GĄBKOWA AUTOMATYCZNA 
   aleje Lipowe 1A                           V10838

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
14

10
1

* Jawa 350, 1989, stan bardzo dobry, stylizowany na 
chopper, 2500 złotych, tel. 884-014-664 B40703

* Mitsubishi Outlander, 2005, 2,4B+G tel. 604-193-413 
B39605

* VW Polo, 2002, 1,2B tel. , 508-097-660 V10618

* chleb swojski, ciasta, wypiek, tel. 605-107-755 B38208

* kino, plac Wolności 22, tel. 87-520-20-59 B39405

* konie kabardyńskie, przejażdżki, pod siodło, 
Grądzkie 47, tel. 666-316-780, 87-421-22-48 B38707

* pracownia pisania ikon, pracownia plastyczna, 
Katarzyna Waraksa, tel. 663-805-960 B40403

* wczasy; tel. 87-421-22-48, 666-316-780,  www.wiatra-
kart.fr.pl, e-mail: kawarak@o2.pl B40803

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, V12015

* AGA Agnieszka Wyszyńska, BIURO RACHUNKOWE, 
Kolejowa 12, tel. 500-174-672 V13203

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

B41401

* bezprzewodowy internet iPlus, tel. 87-520-13-31 B40004

* chleb swojski, ciasta, wypiek, tel. 605-107-755 B39106

* gazowe, hydraulik, tel. 502-383-533 V12404

* hurtownia wędlin, od 4.00 do 14.00, ul. Gołdapska 
631, tel. 87-520-22-13 B41102

* korepetycje - język angielski; szkoły podstawo-
we, gimnazja, szkoły średnie, tel. 608-215-475 L97406

* kowalskie, spawalnicze, ślusarskie, zmechanizo-
wane cięcie plazmą do 20 mm, prasa krawędziowa, 
Gołdapska 31, tel. 87-523-00-80 B39705

* księgowe usługi, Ternet spółka z o,o, tel. 87-520-31-70 
B38108

* OLEJ OPAŁOWY, NAJTANIEJ, tel. 87-520-41-91 V10828

V
13

70
2

* OCIEPLANIE BUDYNKÓW, tel. 881-507-760, V01926

* pizza na telefon – od 10.00 do 22.00, tel.87-520-31-
32 lub sms 505-314-536 V14421

K
19

50
6

B
40

20
4
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V1
39

02   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

V10508

V1
06

08

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

Wyrób nagrobków, blatów kuchennych, parapetów 
i okładzin schodowych V11107

PROMO-

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

DWORZEC PKP
tel. 883-110-101

V14011

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

81
0a

2* Pralnia chemiczna, pranie wodne, usługi w ciągu 24 godzin, 
ul. Grunwaldzka 12, te. 723-565-284                          V10409

SPRZEDAM 

INNE

PRACA

SPRZEDAM

WYNAJEM

* ROWERY – naprawy i wypożyczalnia, Centrum 
Handlowe Impuls, tel. 87-520-36-92 V11915

* SKRZYPCE NA ŚLUBIE, TEL. 662-414-006, B39006

* sprzątanie, opieka nad osobami starszymi lub dziećmi, tel. 
506-462-495 B41701

* tłumacz języka francuskiego, tel. 888-605-885 B40603

* oddam koty czarne w dobre ręce, przyjmuję tylko 
sms-y, odpowiadam, tel. 605-202-305 B38607

* kupię silniki stacjonarne typu „ES”, tel. 602-235-182, 
V10848

* do sprzątania zatrudnię, tel. 605-893-381 K20610a

* zatrudnię kierowcę, kat. C+E, wymagana karta kie-
rowcy, tel. 501-157-577, V07120f

* zatrudnię mężczyznę na kuchnię, tel. 501-620-577, 
506-865-480 V14441

* zatrudnię, pielenie ogródka, tel. 605-893-381 K200510a

* zatrudnię spawacza z doświadczeniem, tel. 602-709-
756 L97703

* zatrudnię stomatologa, tel. 605-893-381 K19910a

* drukarka kolorowa OKI C3300n, A4, idealna do 
wizytówek, mało używana, 290 złotych, tel. 604-193-
413 B41501

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

* działkę budowlaną, 1650 m.kw., Olecko, tel. 602-709-
756 L97802

* działkę pod garaż (ew. piętrowy) z projektem, Goł-
dapska, tel. 602-793-432 K20309

* działkę pod garaż pojedynczy z projektem, Gołdap-
ska, tel. 602-793-432 K20209

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

* gospodarstwo rolne, zabudowane, 4,88 ha, okolice 
Olecka, tel. 693-841-421 L97901

* luksfery Fala niebieskie 36 sztuk, TANIO, tel. 508-
610-285 B41601

* łóżeczko dziecięce z materacem, 65x125 cm, 150 zło-
tych, tel. 691-201-120 B41302

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

* modele do sklejania z kartonu, Wydawnictwo WIR, 
(samoloty 1:50, okręty 1:300), tel. 601-152-454
* OLEJ OPAŁOWY, NAJTANIEJ, tel. 87-520-41-91 
V108118

KUPIĘ

* pszenicę spod kombajnu, początek sierpnia, tel. 508-
852-675 K21002

* siedlisko, ul. Wiejska, ok. 40 arów, zabudowane budyn-
kiem gospodarskim, dojazd od strony ulicy Wiejskiej, siła 
na miejscu, tel. 602-293-333 V10518

V
10

70
7a

* lokal usługowy 97 m.kw., Zielona 33, tel. 502-264-
901 K20407

* lokal usługowym 100 m.kw., Szosa do Świętajna 
15B, tel. 502-264-901 K20802

* lokal użytkowy 90 m.kw , ul Targowa 10, tel. 508 945 
734 L97604

* lokal użytkowy 100 m.kw., centrum, tel. 723-565-284 
V10419

* lokal użytkowy 140 m.kw., centrum, tel. 501-620-577 
V14431
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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
40

50
3

WIERSZÓWKA
Pod takim szyldem ukazuje się w łódzkiej ANGORZE 

kolumna dla Poetów i Wierszokletów, którą redaguje Ma-
teusz Koprowski. 

Nie wiem, jakimi kryteriami się kieruje w wyborze, ale 
… czasami  trafiają się strofy na wodzie pisane. W Łodzi 
wszystko jest możliwe. Nawet to, że główną jej rzeką jest 
Pietryna (ul. Piotrkowska). 

Z nr 23. wybieram fragment wiersza pt. „Taniec” Hen-
ryka Lewickiego z Rudnej: 
„Nad Czarną Hańczą dwie baby tańczą a dookoła noc
Nic nie gotują, dzieci nie niańczą. Wielka z nich bije moc. 
Nie wiem czy z tańca, czy Czarna Hańcza działa na baby 
tak
Że podniecone są i spocone. Innych objawów brak”. 

Cytuję cząstkę, bo się trochę obawiam, czy rymopisowi 
nie pogrożą wałkiem do … sękacza.

Czesław Mirosław Szczepaniak

Izba Historyczne – spotkanie 
z Jerzym Stankiewiczem

21 lipca w Oleckiej Izbie Historycznej miało miejsce 
spotkanie z Jerzym Stankiewiczem, urodzonym w Wilnie 
olecczaninem i krakowianinem zarazem. Historykiem sztu-
ki zajmującym się historią muzyki. Tematem spotkania była 
twórczość francuskiego kompozytora Oliviera Messiaena, a 
w zasadzie historia powstania jednego z arcydzieł muzyki 
nowoczesnej „Kwartetu na koniec czasu”. 

Jerzy Stankiewicz w pierwszej części spotkania nakreślił 

szeroki kontekst powstania dzieła. Druga część to był film 
poświęcony uwięzieniu w 1940 kompozytora po kapitula-
cji Francji jako jeńca wojennego w Stalagu VIII w Gorlitz. 
Właśnie tam powstał ten słynny utwór muzyczny. Jednym 
ze świadków zdarzeń w tym francuskim filmie dokumen-
talnym była polski reżyser Zdzisław Nardelli, wówczas też 
jeniec. 

Jerzy Stankiewicz podczas swych zagranicznych stu-
diów był m.in. uczniem Messiaena. 

bmb
fot. Bolesław Słomkowski
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Kalendarz imion

Nasz przepis

  

Cytaty na ten tydzień

PRZYS£OWIA

Brukselka z orzeszkami
1 kg brukselki, 2 łyżki masła, posieka-
ny ząbek czosnku, sól, pieprz, 10 dag 
orzeszków ziemnych

Brukselkę myjemy zmieniając kilka 
razy wodę. Teraz musimy ją zagotować, 
a następnie odcedzić. Brukselkę płucze-
my polewając ją zimną wodą z solą. Na-
stępnie znowu gotujemy ją 15 minut bez 
przykrycia.

Odcedzamy, przelewamy zimną 
wodą.

W rondlu rozgrzewamy masło, wrzu-
camy do niego czosnek i brukselkę i 
smażymy około 10 minut.

Przyprawiamy solą i pieprzem i 
przekładamy do salaterki.

Na pozostały w rondelku tłuszcz 
wrzucamy posiekane orzeszki, przesma-
żamy je i posypujemy nimi brukselkę. 

Nadaje się jako danie, jako przeką-
ska lub jako dodatek do białych mięs za-
miast ziemniaków.

Ziemniaki
... aby ziemniaki różnej wielkości były 
równocześnie miękkie, przed gotowa-
niem trzeba ponakłuwać większe bulwy 
drutem albo szpikulcem do szaszłyków

Sałatka z porów
2 pory, 3 jajka, 4 ogórki konserwowe, 2 
łyżki majonezu, łyżeczka musztardy, pół 
jogurtu naturalnego, natka pietruszki, 
cukier, sól, pieprz

Pory czyścimy, myjemy i odcinamy 
zielone części. Jasne kroimy w cien-
kie plasterki, zalewamy wrzątkiem i po 
chwili odcedzamy. 

Ugotowane jaja drobno siekamy. 
Można też zetrzeć je na tarce o grubych 
oczkach. 

Dokładamy je do porów.
Dodajemy pokrojone w kostkę 

ogórki i posiekana natkę pietrusz-
ki, majonez, jogurt, musztardę, sól, 
pieprz, odrobinę cukru. Dokładnie 
mieszamy.

Ryż z kurczakiem
20 dag piersi z kurczaka, 10 dag 
wędzonego boczku, 10 dag kiełbasy, 2 
cebule, 3 łyżki oleju, 20 dag ugo-
towanego ryżu, 2 szklanki bulionu, 
listek laurowy, pół łyżeczki bazylii, pół 
łyżeczki mięty, sól, pieprz, 2 łodygi 
selera naciowego, 1 papryka

Kiełbasę i boczek kroimy w kost-
kę.

Mięso myjemy i kroimy w kostkę. 
Rumienimy na dwóch łyżkach oleju.

Cebule obieramy i siekamy.
Łyżeczkę oleju rozgrzewamy w 

rondlu i rumienimy na nim cebule i 
boczek. Dodajemy ryż i przesmażamy.

Wlewamy bulion i dodajemy kieł-
basę, mięso kurczaka i przyprawy.

Dusimy około 15 minut.
Paprykę i selera myjemy, czyścimy 

i kroimy w kostkę. 
Warzywa dodajemy do potrawy i 

dusimy jeszcze 5 minut.

Ser 
do posypania dań na ciepło: najlepszy 
jest parmezan, jeziorański, podsusza-
ny salami, ser biały oraz ementaler. 
Do którego dla wzbogacenia smaku 
można dodać szczyptę zmielonej 
kozieradki

Kawa z likierem bananowym
4 łyżki likieru bananowego, 4 łyżki 
kawy rozpuszczalnej, 1 banan, 4 

wykałaczki, 4 cienkie plastry czekolady 
deserowej

Do każdej ze szklanek wlewamy po 
łyżce likieru bananowego.

Kawę instant rozpuszczamy w 
szklance gorącej wody i zalewamy nią 
likier.

Banany obieramy i kroimy na osiem 
plastrów. Po dwa plasterki nadziewamy 
na wykałaczkę. Wykałaczki układamy 
na brzegach szklanek.

Napój dekorujemy płatkami czekola-
dy i podajemy natychmiast po przygoto-
waniu. 

27 lipca
Aurelii, Julii, Laury, Lidii, Lili, Liliany, 
Lilii, Lilli, Marty, Natalii, Tomisławy
Alfonsa, Aurelego, Aureliusza, Cele-
styna, Cezarego, Dionizego, Jerzego, 
Rudolfa, Wszebora
28 lipca
Ady, Aidy, Aliny, Ireny, Marceli, Sylwii, 
Wiwianny, Wiwiany
Antoniego, Innocentego, Melchiora, 
Samsona, Sylwiusza, Święcimira, 
Świętomierza, Świętomira, Walentego, 
Wiktora, Wiktoriana
29 lipca
Beatrycze, Cierpisławy, Flory, Lucylii, 
Lucylli, Ludmiły, Marii, Marty, Olgi
Antoniego, Cierpisława, Konstancju-
sza, Konstantego, Konstantyna, Olafa, 
Serafina, Urbana
30 lipca
Aldony, Juliety, Julii, Julity, Leontyny, 
Ludmiły, Maryny
Abdona, Donata, Leopolda, Lubomysła, 
Lutomyśła, Pawła, Piotra, Rościsława, 

Szczęsława, Ubysława, Ursusa, Zby-
sława, Zdobysława
31 lipca
Ernesty, Ernestyny, Heleny, Igi, Igna-
cji, Leny, Ludomiry
Alfreda, Beatusa, Ernesta, Ignacego, 
Justyna, Lubomira, Ludomira, Romana
1 sierpnia
Bronisławy, Justyny, Nadii, Nadziei, 
Orchidei, Wery
Alfonsa, Brodzisława, Jarosława, Julia-
na, Justyna, Piotra, Ralisława, Wieru-
sława, Wierusza
2 sierpnia
Borzysławy, Dulcynei, Gustawy, Kari-
ny, Katyny, Marii
Alfonsa, Borzysława, Eliasza, Euzebiu-
sza, Gustawa, Stefana, Światosława
3 sierpnia
Augusty, Augustyny, Kamelii, Lidii, 
Niki
Augusta, Augustyna, Krzywosąda, 
Lesława, Letosława, Miłosława, Niko-
dema, Stefana, Szczepana

Tracąc wymiar metafizyczny 
i oddalając się od przyrody, 
człowiek ulega złudzeniu 
nadczłowieczeństwa, zdaje się 
zapominać o biologicznych 
uwarunkowaniach, zaczyna 
odbierać siebie samego jako 
maszynę, którą zawsze  można 
naprawić. 

Ewa Kuryluk, 
Podróż do granic sztuki

Po to, żeby zadać pytanie, trzeba 
znać chociaż część odpowiedzi. 

Robert Sheckley, 
Pielgrzymka na ziemię

- To zabawne – rzekł – Dlaczego 
właściwie poganie i barbarzyńcy 
maja najlepsze miejsca, gdzie 
trafiają, kiedy już umrą?
- Faktycznie, ciekawe – zgodził 
się (...) – Może ma im to wy-
nagrodzić, że ... że za życia też 
mieli niezłą zabawę? Skorupa 
modlitw i ceremonii Woko-
ło Boga powstaje, budowli, 
kapłaństwa i władzy, aż wresz-
cie resztka Boga umiera. A to, 
bywa, uchodzi niepostrzeżenie. 

... Terry Pratchet, 
Pomniejsze bóstwa

Około św. Marty (29 lipca) ze żniwami 
już nie żarty.
Kto latem pracuje, zimą głody nie 
poczuje. 
Leje od Jakuba do Ignaca (31 lipca), 
stracona rolnika praca.
Jaki pierwszy, drugi, trzeci taki cały 
sierpień leci.
W pierwszym tygodniu sierpnia pogoda 
stała, będzie zima długo biała.
Na świętego Palikopy (1 sierpnia) często 
palą się kopy.
Z sierpem w ręku witać sierpień: wiele 
uciech, wiele cierpień.
Na św. Gustaw (2 sierpnia) kopy w polu 
ustaw.
Gdy w sierpniu z północy dmucha na-
staje zwykle posucha.
Gdy z początku sierpnia spieka, tedy 
długo zima będzie.
Sierpień, ten spoczynku nie chce dać, bo 
każe orać i siać.
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Forum Obywatelskiego Rozwoju i Bank Zachodni WBK 
zapraszają twórców komiksów i rysowników do udziału w 
konkursie na prace o tematyce ekonomiczno-społecznej. 
Jego celem jest upowszechnianie wiedzy ekonomicznej 
wśród Polaków poprzez przystępną formę, jaką jest komiks, 
a także umożliwienie wypromowania indywidualnych talen-
tów artystycznych.

Przedmiotem konkursu jest stworze-
nie komiksu na jeden z poniższych tema-
tów:

• „Odejdź od okienka” – bankowość 
mobilna i jej możliwości;

• „Komputer a praca, czy to się opła-
ca?” – cyfryzacja a mit bezrobocia;

• „Od gospodarki centralnie planowa-
nej do gospodarki rynkowej” – o sukcesie 
Polski po 1989 r.;

• „Akcja – reakcja” – jak giełda zmie-
nia pieniądze inwestorów w realne inwe-
stycje?

Materiały pomocnicze, opisujące każdy z tematów, znaj-
dują się na www.for.org.pl.

Wymagania dotyczące prac konkursowych:
1) prace konkursowe są podzielone na dwie kategorie:
forma krótka: objętość 1 strony A4 (format 210 x 297 

mm, układ wyłącznie pionowy, układ i liczba kadrów na stro-
nie dowolna),

forma długa: objętość od 2 do 6 stron A4 (format 210 x 
297 mm, układ wyłącznie pionowy, układ i liczba kadrów na 
stronie dowolna);

2) uczestnik konkursu może przysłać jedną lub dwie pra-
ce, ale maksymalnie jedną w każdej kategorii, stanowiącą 
zamkniętą całość;

Wakacyjny konkurs na komiks ekonomiczny
3) prace komiksowe powinny być zapakowane w pod-

pisaną, sztywną teczkę;
4) do komiksu należy dołączyć płytę CD z pracą w wer-

sji elektronicznej w formacie JPG;
5) technika wykonywania prac jest dowolna, jednak z 

zastrzeżeniem, by umożliwiała reprodukcję i powielanie;
6) prace mogą być zgłaszane indywidualnie lub ze-

społowo; w przypadku zgłoszenia ze-
społowego nagroda przyznawana jest 
zespołowi jako całości i nie podlega 
zwielokrotnieniu.

Prace należy złożyć w siedzibie Fo-
rum Obywatelskiego Rozwoju, ul. Kra-
sickiego 9A, 02-628 Warszawa, lub 
przesłać pocztą do 31 sierpnia 2016 r. 
(decyduje data stempla pocztowego) w 
kopercie z dopiskiem „Konkurs”, wraz ze 
stosownym oświadczeniem dotyczącym 
przetwarzania danych osobowych. 

W konkursie zostaną przyznane nagrody za: I miejsce 
– 5.000,- zł, II miejsce – 4.000,- zł, III miejsce – 3.000,- 
zł, nagrody publiczności w wysokości 1.000,- zł w każdej 
z kategorii, a także 10 wyróżnień po 600,- zł. Najlepsze 
prace zostaną umieszczone w antologiach komiksowych, 
drukowanych w nakładzie kilkudziesięciu tysięcy sztuk, a 
następnie wysłane do wszystkich szkół w Polsce. Do an-
tologii komiksowych zostaną dołączone płyty CD, zawie-
rające scenariusze lekcji dla nauczycieli WOS-u, podstaw 
przedsiębiorczości czy historii i społeczeństwa.

Więcej informacji na www.for.org.pl

Anna Turowska
www.powiat.olecko.pl

Skarby Europy zaklęte w szkle
Warmińsko-Mazurska Izba Rolnicza, Punkty Informa-

cji Europejskiej Europe Direct w Olsztynie i w Olecku we 
współpracy z Agencją Rynku Rolnego Oddział Terenowy w 
Olsztynie zapraszają do wzięcia udziału w konkursie „Skar-
by Europy zaklęte w szkle”. 

Jego celem jest promocja przetworów domowych wyko-
nanych z surowców zebranych/ wyprodukowanych na terenie 
województwa warmińsko-mazurskiego oraz zaprezentowa-
nie szerokiemu gronu odbiorców bogactwa i różnorodności 
lokalnych tradycji kulinarnych.

Przedmiotem konkursu są przetwory domowe oceniane 
w następujących kategoriach:

a) domowe przetwory z owoców, w tym jagody, borówki, 
jeżyny, żurawiny itp.;

b) domowe przetwory z warzyw, w tym grzyby leśne;
c) domowe przetwory mięsne i rybne.
Uczestnikami konkursu mogą być pełnoletni mieszkańcy 

obszarów wiejskich województwa warmińsko-mazurskiego, 
tj. osoby fizyczne oraz organizacje zrzeszające osoby fizycz-
ne, w tym koła gospodyń wiejskich. Każdy uczestnik może 
zgłosić do konkursu maksymalnie 2 przetwory w każdej z 
kategorii.

Przebieg konkursu:
• do 14 października 2016 r. należy przesłać kartę zgło-

szenia (decyduje data dostarczenia kart) wraz z załączonymi 
przepisami na adres: Warmińsko-Mazurska Izba Rolnicza, 
ul. Lubelska 43A, 10-410 Olsztyn, fax 89 535 48 43, e-mail: 
skarbyeuropy@gmail.com z dopiskiem „Skarby Europy za-
klęte w szkle”;

• 15 listopada 2016 r. do godz. 11:00 należy dostarczyć 
własnoręcznie wykonane przetwory do miejsca ich oceny 

podczas konferencji „Inicjatywy na rzecz rozwoju obsza-
rów wiejskich Warmii i Mazur” – o miejscu konferencji 
uczestnicy konkursu zostaną powiadomieni do 31 paź-
dziernika 2016 r.

Więcej informacji na www.wmirol.org.pl
Anna Turowska

www.powiat.olecko.pl

„Polska Amazonia 
w obiektywie gimnazjalisty ” 

– nagrodzone fotografie

Szeroki horyzont
Anna Omilian (Gim. nr 2, 2b)
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17 lipca policjanci zatrzymali 
3 nietrzeźwych kierujących
Jako pierwszy został zatrzymany przed godz. 4:00 w 

Olecku kierujący osobowym fiatem. Badanie alkomatem w 
organizmie Pawła G. wykazało ponad 0,5 promila alkoholu. 

Kolejny nietrzeźwy kierujący, tym razem rowerem, został 
zatrzymany przez funkcjonariuszy ruchu drogowego około 
godz. 13:00 w Olecku na ul. Kościuszki. Badanie alkoma-
tem wykazało w organizmie Czesława N. około 1,5 promila 
alkoholu. Ponadto po sprawdzeniu policyjnych baz danych 
okazało się, że 59-latek posiada obowiązujące trzy zakazy 
prowadzenia pojazdów, w tym rowerów wydane przez sąd. 
Ostatni orzeczony zakaz obowiązuje do 2022 roku. 

Teraz mężczyzna odpowie nie tylko za kierowanie rowe-
rem w stanie nietrzeźwości ale także, za naruszenie zakazu 
sądowego, za co grozi kara do 3 lat pozbawienia wolności. 

Jako ostatni został zatrzymany przed godz. 16:00 kieru-
jący volkswagenem. Mieszkaniec Olecka miał blisko promil 
alkoholu w organizmie. 

rzeczniczka prasowa KPP 
młodsza aspirantka Justyna Sznel

Kierujący jak i pasażer byli pijani
Około 2 promile alkoholu w organizmie miał kierujący 

motorowerem, który nie dostosował prędkości do warunków 
drogowych i przewrócił się. Kierujący i pasażer z obrażenia-
mi ciała trafili do szpitala. 

17 lipca około godz. 20:00 oficer dyżurny oleckiej komen-
dy został powiadomiony o zdarzeniu drogowym, które  mia-
ło miejsce w miejscowości Stacze na terenie gminy Kowale 
Oleckie. 

Policjanci ruchu drogowego, którzy pojechali na miejsce 
ustalili, że kierujący motorowerem, nie dostosował prędkości 
do warunków drogowych, zjechał na pobocze po czym prze-
wrócił się. Marek K. podróżował z kolegą. Obaj mężczyźni w 
wyniku zdarzenia doznali obrażeń ciała i zostali przetranspor-
towani do szpitala. 

W toku podjętych czynności kierującego motorowerem 
poddano badaniu na zawartość alkoholu. Badanie wykazało 
w jego organizmie około 2 promili. Od pasażera również był 
wyczuwalny zapach alkoholu w związku z czym została od 
niego pobrana krew do dalszych badań.  

Teraz policyjne dochodzenie wyjaśni dokładne okoliczno-
ści zdarzenia. 

rzeczniczka prasowa KPP 
młodsza aspirantka Justyna Sznel

Policjanci zabezpieczali 
23 Przystanek Olecko

W miniony weekend funkcjonariusze prewencji, ruchu 
drogowego oraz Wydziału Kryminalnego zabezpieczali pra-
widłowy przebieg 23 Przystanku Olecko. Policjanci szczegól-
ną uwagę zwracali na bezpieczeństwo uczestników imprezy 
oraz aby na terenie miasta nie doszło do żadnych zakłóceń 
porządku publicznego.

Do działań skierowano w sumie 55 policjantów. Podczas 
trwania imprezy funkcjonariusze podjęli 35 interwencji,  wy-
legitymowali kilkaset osób oraz nałożyli 11 mandatów kar-
nych. 

Główny nacisk w trakcie działań położono na czuwanie 
nad bezpieczeństwem uczestników „Przystanku Olecko”. 
Pomimo licznych patroli policji odnotowano kilka  zakłóceń 
ładu i porządku publicznego. Najbardziej agresywni uczestni-
cy imprezy trzeźwieli w policyjnej celi. 

Funkcjonariusze ruchu drogowe także mieli „pełne ręce 
roboty”. Podczas ostatniego weekendu zatrzymali aż 6 nie-
trzeźwych kierujących. Rekordzista miał blisko 3,5 promila 
alkoholu w organizmie. 

Niechlubny rekordzista minionego weekendu został za-
trzymany w minioną sobotę po godz. 16:00 w miejscowości 
Świętajno. Andrzej Z. kierował osobowym volkswagenem 
mając blisko 3,5 promila alkoholu w organizmie. Ponadto 
podczas sprawdzenia policyjnych baz danych okazało się, że 
posiada on aktualny zakaz prowadzenia pojazdów wydany 
przez sąd. 

Kolejny nietrzeźwy kierujący został zatrzymany 23 lipca 

w Olecku na ul. Środkowej. Rafał W. kierował motorowe-
rem a badanie alkomatem w jego organizmie wykazało oko-
ło 1,5 promila alkoholu. 

Również w sobotę po godz. 23:00 w Olecku na ul. Let-
niej do kontroli drogowej została zatrzymana Marta G. Ko-
bieta  kierowała osobowym bmw mając blisko 0,5 promila 
alkoholu w organizmie. 

Następny kierujący, tym razem rowerem, został zatrzy-
many 23 lipca przed godz. 22:00 w miejscowości Giże. Ba-
danie alkomatem w organizmie Wojciech W. wykazało bli-
sko 0,7 promila alkoholu.

Kolejny kierujący „na podwójnym gazie” został zatrzy-
many w niedzielę 30 minut po północy w Olecku. Andrzej S. 
kierował samochodem osobowym marki Fiat mając ponad 
0,5 promila alkoholu w organizmie. 

Jako ostatni został zatrzymany 24 lipca przed godz. 2:00 
mieszkaniec Olecka. Wiesław U. kierując osobowym volks-
wagenem nie zatrzymał się do kontroli drogowej. Kiedy po-
licjanci zatrzymali go na ul. Kościuszki wyczuli od niego 
zapach alkoholu. Mężczyzna odmówił poddania się badaniu 
alkomatem w związku z tym została pobrana od niego krew 
do dalszych badań. 

Przypomnijmy!
Za kierowanie pojazdem w stanie nietrzeźwości grozi 

kara grzywny, ograniczenia wolności lub nawet pozbawie-
nia wolności do 2 lat oraz utrata prawa jazdy na okres nie 
krótszy niż 3 lata a nawet do 15 lat.

rzeczniczka prasowa KPP 
młodsza aspirantka Justyna Sznel
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Informacja Europejskiego 
Centrum Konsumenckie

– wakacyjne latanie
Słońce, plaża, czas beztroski. Przed wieloma z nas upragnio-

ny urlop wakacyjny. W tym roku najczęściej wybierane europej-
skie kierunki to Grecja, Hiszpania, Bułgaria, Włochy i Chorwa-
cja (Raport PZOT, 21.06.2015 r.). Zdarza się, że na naszej drodze 
pojawią się kłopoty. Oczekujemy kilka godzin na odlot samolotu. 
Lądujemy, ale bez bagażu. Europejskie Centrum Konsumenckie 
(ECK) przypomina, jak wybrnąć z trudnych sytuacji, 
w które wpędził nas przewoźnik lotniczy.

Do ECK z roku na rok wpływa coraz więcej 
skarg o charakterze transgranicznym, dotyczą-
cych łamania praw pasażerów przez linie lotnicze. 
W 2015 r. aż 56 % spraw, którymi zajmowało się 
polskie centrum związane było z podróżą samolo-
tem (zagubione/ zniszczone bagaże, odwołane loty, 
ukryte koszty cen biletów). Okres wakacyjny jest ich kumulacją.

TWOJE PRAWA
Opóźnienie lub odwołanie lotu

• Przewoźnik ma obowiązek zapewnić pasażerom opiekę za-
wsze, gdy oczekują oni na opóźniony lot lub połączenie zostało 
odwołane. Opieka oznacza nie tylko informowanie na bieżąco 
o stanie opóźnienia, ale także zapewnienie bezpłatnie posiłków 
i napojów (np. kanapek, wody). Jeśli czas oczekiwania wyma-
gałby spędzenia nocy na lotnisku, przewoźnik ma obowiązek 
zapewnić pasażerom darmowe zakwaterowanie w hotelu.

• Jeśli lot został odwołany lub opóźniony o ponad 5 godzin 
pasażer ma prawo do wyboru pomiędzy uzyskaniem zwrotu 
kosztu biletu a podróżą do miejsca docelowego według zmie-
nionego planu podróży.

• W przypadku odwołania lub opóźnienia lotu o co najmniej 
3 godziny pasażerowie mogą domagać się odszkodowania w 
wysokości od 250 EUR do 600 EUR w zależności od długo-
ści lotu, np. za odwołanie lotu na trasie Warszawa – Barcelona 
pasażer może otrzymać 400 EUR. Odszkodowanie nie jest wy-
płacane w sytuacji, gdy przewoźnik udowodni, że opóźnienie/
odwołanie było spowodowane zaistnieniem nadzwyczajnych 
okoliczności, na które nie miał wpływu.

Gdy linie lotnicze zaniedbają pasażerów na lotnisku, jest to 
podstawa do reklamacji. Warto do niej załączyć rachunek, np. za 
posiłek w restauracji, czy za zakupy w kiosku z żądaniem zwro-
tu poniesionych kosztów, jeśli przewoźnik przez kilka godzin 
oczekiwania na opóźniony lot nie dostarczył choćby kanapki – 
radzi Karol Muż, ekspert Europejskiego Centrum Konsumenc-
kiego w Polsce.

UWAGA: powyższe prawa przysługują także pasażerom lo-
tów czarterowych.

Odmowa przyjęcia na pokład
• Jeżeli z uzasadnionych przyczyn przewoźnik odmówi 

przyjęcia na pokład pasażerów, to osoby, które dobrowolnie zre-
zygnują z danego lotu mają prawo do odszkodowania, prawo 
do opieki oraz prawo do otrzymania dodatkowej korzyści na 
warunkach uzgodnionych pomiędzy danym pasażerem a prze-
woźnikiem lotniczym.

• W przypadku odmowy przyjęcia pasażerów na pokład 
wbrew ich woli, pasażerom przysługuje: prawo do odszkodowa-
nia od 250 do 600 euro (w zależności od długości trasy), prawo do 
wyboru pomiędzy zwrotem kosztów biletu a podróżą do miejsca 
docelowego według zmienionego połączenia i prawo do opieki.

Zagubienie, uszkodzenie, opóźnienie bagażu
• Zagubienie lub zniszczenie należy zgłosić od razu po wy-

lądowaniu na lotnisku w biurze rzeczy znalezionych i zagubio-
nych, tam otrzymamy potwierdzenie, tzw. Raport PIR (protokół 
nieprawidłowości bagażowej).

• Po zgłoszeniu szkody na lotnisku, należy wysłać rekla-
macje w formie pisemnej przewoźnikowi lotniczemu. Termin 
zgłoszenia jest ściśle określony: 7 dni od odbioru uszkodzone-
go bagażu i 21 dni od odbioru opóźnionego bagażu.

• Pasażer powinien opisać rodzaj szkody oraz dokonać jej 
wyceny. Do reklamacji trzeba załączyć kopię kwitu bagażowe-
go a także kopię dokumentu PIR. 

• Podstawą prawną, o której warto wspomnieć, domagając 
się odszkodowania za problemy bagażowe, jest Konwencja 
Montrealska z 1999 r. Odszkodowanie za niedogodności baga-
żowe może sięgać aż do około 6 tys. złotych (do 1131 SDR), 
należy jednak pamiętać, że jest wypłacone na podstawie ponie-
sionej szkody, która musi zostać udowodniona przez pasażera, 

w tym celu koniecznie trzeba zachować rachunki. 
Wiele osób nie wie, że w regulaminach wielu 

przewoźników są zapisy, które wyłączają odpowie-
dzialność linii lotniczych za cenne rzeczy wkłada-
ne do bagażu, tj. biżuteria, sprzęt fotograficzny czy 
sportowy. Tego rodzaju przedmioty lepiej przewo-
zić w torbie podręcznej albo dodatkowo ubezpie-
czyć – doradza Karol Muż.

UWAGA: przewoźnik, który zgubił lub zniszczył bagaż nie 
ma obowiązku zakupu nowej walizki, przepisy nakazują mu 
wypłatę odszkodowania w formie pieniężnej.

Komisja Europejska z doraźną pomocą
W sytuacji opóźnionego lub odwołanego lotu pasażerowie 

i linie lotnicze często przedstawiają skrajnie różne stanowiska. 
Z pomocą miała przyjść rewizja rozporządzenia 261/2004, 
wyjaśniająca kilka kwestii spornych między innymi związa-
nych z awariami technicznymi. Procedura prawodawcza w 
Parlamencie Europejskim i Radzie niestety przedłuża się. Dla-
tego też 10 czerwca br. Komisja Europejska przyjęła wytycz-
ne, które mają mieć zastosowanie  do czasu wejścia w życie 
nowych regulacji. 

Wytyczne odnoszą się do następujących kwestii: 
• Odszkodowanie za opóźnienie: prawo do odszkodowa-

nia po upływie trzech godzin w miejscu przeznaczenia.
• Odszkodowanie za opóźnienie lotu łączonego: prawo 

do rekompensaty w przypadku dużego opóźnienia z powodu 
utraconego połączenia.

• Nadzwyczajne okoliczności: wady techniczne związane 
z awarią niektórych elementów statku powietrznego, kolizje z 
innym samolotem lub urządzeniem, które nie zwalniają linii 
lotniczych z wypłaty odszkodowania.

• Środki, jakie należy podjąć w przypadku nadzwyczaj-
nych okoliczności: prawo do pomocy i opieki podczas wyjąt-
kowych wydarzeń, takich jak np. chmura dymu wulkaniczne-
go w 2010 r.

Aplikacja mobilna w podróży
W trosce o prawa pasażerów, sieć Europejskich Centów 

Konsumenckich przygotowała bezpłatną aplikację ECC-Net 
Travel, która podpowie jak postępować w sytuacji opóźnienia, 
odwołania lotu czy problemów z bagażem. Aplikacja działa w 
trybie off-line (nie potrzebny jest dostęp do internetu).

Europejskie Centrum Konsumenckie (ECK) należy do 
Sieci Europejskich Centrów Konsumenckich (ang. ECC-Net), 
służących pomocą konsumentom w całej UE. Europejskie 
centra konsumenckie bezpłatnie informują konsumentów o ich 
prawach w Unii Europejskiej oraz pomagają w polubownym 
rozwiązywaniu sporów ponadgranicznych z przedsiębiorcami 
mającymi siedziby w UE, Norwegii oraz Islandii. Konsumen-
ci mogą zgłaszać do ECK swoje skargi na nieuczciwe praktyki 
zagranicznych biur podróży, linii lotniczych, sklepów interne-
towych czy komisów samochodowych za pomocą formularza 
skargi dostępnego na www.konsument.gov.pl, drogą telefo-
niczną (22 55 60 118), e-mailem: info@konsument.gov.pl 
lub osobiście w siedzibie centrum w Warszawie przy Placu 
Powstańców Warszawy 1.
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Wybory do Obywatelskiego 
Parlamentu Seniorów

Prezydium Obywatelskiego Parlamentu Seniorów (OPS) 
w Warszawie przystąpiło do prac związanych z akredytacją 
delegatów na 3-letnią II kadencję OPS, której sesja plenar-
na jest zaplanowana w Sejmie RP na 1 października 2016 r. 
Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego, na wnio-
sek organizacji senioralnych z Warmii i Mazur, wyznaczył do 
organizacji wojewódzkich wyborów do OPS – Biuro Dialogu 
Społecznego i Pożytku Publicznego Urzędu Marszałkowskie-
go Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.    

W skład OPS z województwa warmińsko-mazurskiego 
mogą wejść osoby reprezentujące 4 środowiska senioralne:

• 5 osób reprezentujących środowisko Uniwersytetów 
Trzeciego Wieku, działających we wszystkich formach orga-
nizacyjno-prawnych, również w strukturach wyższych uczel-
ni lub samorządów;

• 5 osób reprezentujących środowisko Polskiego Związku 
Emerytów, Rencistów i Inwalidów;

• 1 osoba reprezentująca gminne rady seniorów;
• 3 osoby reprezentujące inne organizacje senioralne.
Ogólna liczba delegatów reprezentujących województwo 

warmińsko-mazurskie wynikająca z ilorazu mandatów OPS i 
liczby mieszkańców powyżej 60 roku życia wynosi 14 osób.

Organizacje senioralne, zdefiniowane dla potrzeb OPS, są 
to podmioty w rozumieniu art. 3 ustawy o działalności po-
żytku publicznego i o wolontariacie, zrzeszające osoby, któ-
re ukończyły 60 rok życia, prowadzące działalność pożytku 
publicznego ukierunkowaną na zaspokajanie różnorodnych 

potrzeb osób starszych.
Od kandydatów na delegatów OPS oczekiwana jest zna-

jomość zasad polskiego ustawodawstwa w zakresie prawa 
dotyczącego środowisk senioralnych i spraw pokrewnych, 
zaangażowanie w sprawy osób starszych, aktywność w re-
prezentacji środowisk senioralnych w zakresie tematów 
podejmowanych przez OPS, zgłaszanie wniosków i uwag 
mających wpływ na poprawę jakości życia ludzi starszych 
w Polsce, aktywny udział w pracach Obywatelskiego Parla-
mentu Seniorów, w tym jego komisjach roboczych.

Formularze zgłaszania swoich delegatów do OPS przez 
uprawnione środowiska senioralne należy przesłać na ad-
res Biura Dialogu Społecznego i Pożytku Publicznego do 2 
września 2016 r. do godz. 12:00 (obowiązuje termin wpły-
wu wypełnionego formularza do Biura). Adres nadsyłania 
formularzy z wybranym delegatem: Urząd Marszałkowski 
Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Biuro 
Dialogu Społecznego i Pożytku Publicznego, 10-447 Olsz-
tyn, ul. Głowackiego 17 lub mailem na op@warmia.mazury.
pl

W przypadku zgłoszenia większej liczby kandydatów 
na delegatów do OPS niż mandatów przeznaczonych dla 
Województwa, wyboru delegatów dokona funkcjonują-
ca przy Biurze Komisja Wyborcza (w skład której wcho-
dzą: 2 przedstawicieli Uniwersytetów Trzeciego Wieku, 2 
przedstawicieli Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i 
Inwalidów, 2 przedstawicieli pozostałych środowisk senio-
ralnych), stosując dodatkowe kryteria o ustaleniu, których 
powiadomi zgłaszających kandydatury oraz utworzy ona li-
stę rezerwową kandydatów do OPS.

Wyjaśnień i informacji udziela: Elżbieta Mierzyńska – 
tel. 89 512 58 76, Joanna Glezman – tel. 724 777 741 z Biura 
Dialogu Społecznego i Pożytku Publicznego Urzędu Mar-
szałkowskiego.

Anna Turowska
www.powiat.olecko.pl

Ekstraklasa w Olecku!
W drodze do Gołdapi, na mecz  o Puchar Polski z miej-

scową Romintą,
przebywał w Olecku beniaminek Ekstraklasy - Arka Gdy-

nia. 
Goście chwalili sobie pobyt w naszym mieście i  „Hotelu 

Olecko”
Na zdjęciu, rysownik „kresek garbatych” wśród zawodni-

ków z Trójmiasta.
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Gauamardżos!
To gruziński toast „na zdrowie!” wypowiadany podczas supry, 

czyli uczty gruzińskiej, która jest bardziej spotkaniem towarzyskim i 
okazją do rozmów na rozmaite tematy. Pić wino podczas supry można 
tylko wtedy, kiedy zezwoli na to tamada, tzw. wodzirej przy stole. I tyle 
gwoli wstępu.

 Gaumardżos!
Wznoszę toast za pokój, bo tego nam chyba będzie potrzeba najbar-

dziej w najbliższych dniach i latach.
 Gaumardżos!
Wieczorem zaparzę Gurieli z herbacianych pól Batumi, poleję 

gruzińską cha–chę (lokalny bimber) i będę opowiadać o wszystkich 
wspaniałościach Gruzji, które dane mi było podziwiać. Ach, puszczę 
też piosenką „Batumi, ach Batumi” Alibabek, tak popularną pod koniec 
lat 60-tych. A kiedy będzie już herbata, cha–cha i Alibabki, to wzniosę 
toast za przecudną Gruzję.

 Gaumardżos!
Każdy dom w gruzińskiej wsi ma zewnętrze schody prowadzące 

na pierwsze piętro domu. Jeśli ten, kto odejdzie z tego świata, będzie 
znoszony z owego pierwszego piętra po wspomnianych schodach, to 
oznacza, że był szanowanym człowiekiem. Aby wszyscy nasi bliscy 
byli znoszeni z pierwszego piętra, kiedy będziemy ich żegnać podczas 
ostatniej ich drogi. 

 Gaumardżos!
Moja babcia powtarzała nieraz, żeby nie zabrakło nam nigdy chle-

ba. Chleba naszego powszechnego, daj nam Panie. Tego życzę wszyst-
kim. Życzę też, by każdy, kto ma ochotę, spróbował ormeńskiego słod-
kiego chlebka nazuki i chleba wypiekanego w piecu tone. Trzeba do 
pieca „zanurkować”, żeby przykleić surowe ciasto do rozgrzanej ścian-
ki, a potem długimi szczypcami wyjąć, kiedy już się upiecze. Młodzi 
piekarze popisują się przed dziewczynami i turystami chowając się do 
połowy do rozgrzanego pieca tone. Za piekarzy i chleby wypiekane 
pod każdą szerokością geograficzną, by ich nigdy nikomu nie zabrakło 
wznoszę toast…

 Gaumardżos!
Gruzini kochają swoje potrawy, muzykę, wino. A przede wszyst-

kim kochają swoja Ojczyznę, nie wstydzą się jej, ani wiary, którą wy-
znają. Obyśmy my potrafili być tak dumni ze wszystkiego, co nasze, bo 
polskie. Za miłość odwzajemnioną, mam nadzieję…

 Gaumardżos!
Gruzini, oprócz Ojczyzny, wielką czcią, miłością i szacunkiem ob-

darzają ludzi starszych – rodziców, dziadków. Nie ma tygodnia, żeby 
wnuczek nie odwiedził dziadków. Słucha ich, radzi się w życiowych 
sprawach, a ostatnie słowo do podjęcia życiowej decyzji należy do se-
niora rodu. W Gruzji nie ma ani domów starców, ani domów dziecka. 

Życzę wszystkim krajom, a szczególnie mojemu, żebym dożyła 
takich czasów, w których owe instytucje przestaną być potrzebne, 
bo dziećmi i staruszkami zajmie się rodzina bliższa lub dalsza, albo 
sąsiedzi. Za rodzinę i sąsiadów wznoszę toast.

 Gaumardżos!
Gruzja to też legendy. Jest ich wiele. Jedna z nich opowiada o 

Nino, która opłakiwała wrogów. Abyśmy i my umieli uszanować 
swoich wrogów, którzy przecież są czyimiś braćmi, synami, ojca-
mi. Wypijmy więc za naszych wrogów.

 Gaumardżos!
W Tbilisi wybudowano most, zwany Mostem Pokoju. Wie-

czorem jest oświetlony tysiącem lampek ledowych. Wznoszę toast 
za to, byśmy umieli budować mosty, które połączą nie tylko dwa 
brzegi rwącej rzeki, ale też ludzi. Za mosty w nas wznoszę kolejny 
toast.

 Gaumardżos!
Legenda głosi, że kiedy Bóg dzielił ziemię pomiędzy naro-

dami, one zaczęły kłócić się między sobą, Gruzini zaś spokojnie 
ucztowali i czekali. Kiedy Bóg zorientował się, że zapomniał o 
nich, postanowił oddać im najpiękniejszy kawałek ziemi, który zo-
stawił dla siebie – z górami, ciepłym morzem, różnorodną krainę, 
ale ciężką do życia. Gruzini pokłonili się Panu i podziękowali za 
dar, który otrzymali, czyli taką krainę kamieni. Wypijmy za to, że-
byśmy umieli dziękować za wszystko, co otrzymamy.

 Gaumardżos!
W Armenii jest tysiące kamiennych płyt z wykutymi krzyżami, 

to takie ormiańskie wota zwane chaczkarami. To ślady miłości i 
oddania Bogu. Oby ślady naszej wiary były tak trwałe i przetrwały 
wieki. Niech każdy wyryje swój chaczkar w sercu. Toast za wiarę 
wykutą w chaczkarach.

 Gaumardżos!
Miałam niewątpliwą przyjemność wsłuchać się w ormiańską 

muzykę płynącą z duduka – fletu z drzewa morelowego. Wypijmy 
za muzykę, która gra w naszej duszy.

 Gaumardżos!
Zdobyć pieniądze, duże pieniądze to jest wyzwanie. Ale za-

chować siebie, kiedy się je ma, to jeszcze większa sztuka. Naj-
większą jednak sztuką jest jednak dzielenie się. Zrobił tak pewien 
milioner z USA pochodzenia ormiańskiego, który zakupił dzieła 
sztuki i wystawił je w ogromnym parku w Erywaniu, by cieszyły 
oczy każdego. Wypijmy za tych, który potrafią dzielić się z innymi.

  Gaumardżos!
Pewien biedny malarz Niko zakochał się bez pamięci w Mar-

garycie. Wyprzedał wszystko, co miał i kupił jej tysiąc białych róż 
(śpiewała o tym Ałła Pugaczowa, tylko biały kolor róż zamieniła w 
piosence na czerwony). Nie miał odwagi nawet przyznać się, że to 
od niego, kiedy jej te róże zaniesiono. Wypijmy za Miłość!

 Gaumardżos!
Marusia


