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Kupon bierze udział
w losowaniu upominków

V10910

Sukcesy Delphi
s. 10-11

pizza na telefon, 87-520-31-32
V14413

K21903

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

B40904

Gabinet dentystyczny Anny Sadowskiej
został przeniesiony z placu Wolności
na plac Zamkowy 5
(budynek byłej Wszechnicy Mazurskiej)
Centrum Handlowe „Impuls”

Centrum Handlowe „Impuls”

V13804

V14502

V14303

Centrum Handlowe „Impuls”

Tygodnik Olecki 32/967 - r. 2016

to@borawski.pl

Archiwum „Tygodnika oleckiego” znajdziesz

B40305

WYJĄTKOWO, NASTROJOWO
I PROFESJONALNIE. SKRZYPCE NA ŚLUBIE.
Tel. 662 414 006

B42901

Zatrudnię spawacza z doświadczeniem,
tel. 602-709-756

B41802

DODATKOWY ZAROBEK
przy używaniu
i rekomendowaniu
polskich produktów
codziennego uzytku
tel. 508-944-110
e-mail: jmorenoenterprises@gmail.com

K22102
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W Ośrodku ZDZ w Olecku trwają dalsze przygotowania do wyjazdu naszej grupy na staże do Szwecji w ramach realizacji projektu „Szerokie horyzonty – mobilność
międzynarodowa na rzecz młodych bezrobotnych. Tym
razem rozpoczęliśmy zajęcia na „Kursie językowo –kulturowym”. Podczas 60 godzin zajęć, uczestnicy nauczą się
języka szwedzkiego, zapoznają się kulturą i obyczajami
kraju naszego zagranicznego partnera.
W dalszym ciągu prowadzimy rekrutację na kolejne
etapy projektu, podczas których można wyjechać na staż
do Szwecji , Portugali lub Hiszpanii. Wykorzystaj szansę!
Więcej informacji w Ośrodku ZDZ w Olecku, ul. Armii
Krajowej 22A.

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

GRÜNLAND
Centrum Roślin Ozdobnych

najnowsza kolekcja bylin

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

V12505

V12007

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

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

KRONIKA PO¯ARNICZA

6 lipca jeden zastęp OSP Wieliczki usuwał
w Sobolach drzewo powalone na drogę.
8 lipca od 0.28 dwa zastępy JRG PSP interweniowały
na ulicy Zyndrama w budynku wielorodzinnym. Próba samobójstwa.
8 lipca jeden zastęp JRG PSP usuwał drzewo powalone
na ścieżkę rowerową w okolicy ulicy Zamkowej.
8 lipca od 20.12 jeden zastęp OSP Mazury usuwał konar drzewa powalony na plażę wiejską.
11 lipca od 12.12 jeden zastęp JRG PSP usuwał konar
drzewa powalony na ulice Czerwonego Krzyża.
11 lipca od 13.17 jeden zastęp JRG PSP usuwał z jedni
ulicy Gołdapskiej plamę oleju pozostałą po kolizji drogowej.
11 lipca od 17.01 jeden zastęp OSP Wieliczki gasił w
Cimochach pożar drzewa i pozostawionego bez nadzoru
ogniska.
11 lipca od 18.21 jeden zastęp OSP Świętajno usuwał w
Danielach drzewo powalone na drogę.
11 lipca od 18.30 jeden zastęp OSP Gąski usuwał w
Gąskach drzewo powalone na drogę.
11 lipca od 18.33 jeden zastęp JRG PSP usuwał z jezdni
ulicy Gołdapskiej powalone na nią drzewo.
11 lipca od 18.37 jeden zastęp OSP Wieliczki usuwał w
Norach drzewo powalone na drogę.
11 lipca od 18.54 jeden zastęp OSP Świętajno zabezpieczał w Świętajnie miejsce zerwania linii energetycznej.
Informacji udzielił młodszy ogniomistrz
Radosław Osiecki
14 lipca od 10.19 jeden zastęp JRG PSP zabezpieczał
miejsce i usuwał skutki kolizji drogowej w Kukowie.
14 lipca od 15.50 jeden zastęp JRG PSP wkładał do
gniazda bociana, który z niego wypadł.
informacji udzielił młodszy kapitan Piotr Gabruś

Regionalny Ośrodek Kultury w Olecku „Mazury Garbate” zaprasza do udziału w konkursie ofert na najem lokalu przy Placu Wolności
22C, (Klub „U Potęgowej”).
Oferty należy składać do 19 sierpnia 2016 r.
do godz. 12.00.
Szczegóły oferty na www.przystanek.pl
NAJTANIEJ W MIEŚCIE

AUTOMYJNIA

V10810

ON.............................. 4,15
Pb 95......................... 4,39
PB 98......................... 4,49
LPG............................ 1,59
Olej opałowy............... 2,50
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Aleje Lipowe 1, Tel. (87) 520-41-91

(powyżej 1000 litrów)

Zapraszamy od 600 do 2100,
niedziela od 900 do 1700

w weekend przy płaceniu gotówką
litr paliwa sprzedajemy 10 gr taniej
www.paliwa-kozlowski.pl

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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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 Fotografii „Klatka”, ROK MG
10 sierpnia (środa)
apteka dyżurna Składowa 6
wydanie „Tygodnika Oleckiego”
Mammografia, mammobus przy szpitalu w Olecku, Gołdapska 1
11 sierpnia (czwartek)
apteka dyżurna plac Wolności 7B
13.00 - posiedzenie komisji rewizyjnej Rady Miejskiej, biuro Rady, Ratusz
12 sierpnia (piątek)
apteka dyżurna 11 Listopada 9
13 sierpnia (sobota)
apteka dyżurna plac Wolności 12
Mammografia, mammobus przy szpitalu w Olecku, Gołdapska 1
17.00 - MLKS Czarni-Unia Olecko - GZPN Omulew Wielbark, mecz V ligi piłki nożnej, stadion miejski
14 sierpnia (niedziela)
apteka dyżurna plac Wolności 25
10.00 - I turniej „Olecczanka Cup” w tenisa ziemnego o
puchar Iwony Chybickiej dla dzieci do lat 12 i 16 pochodzących z Olecka, korty miejskie
10.00 - VII Turniej Siatkówki Plażowej z cyklu Grand Prix
2016
10.00 - Otwarty turniej o Puchar Dyrektora MOSiR Olecko
16.00 - II Oleckie Święto Mleka i Miodu, Rynek placu
Wolności (program wewnątrz nr)
15 sierpnia (poniedziałek)
apteka dyżurna Kolejowa 15
16 sierpnia (wtorek)
apteka dyżurna Składowa 2A
17 sierpnia (środa)
apteka dyżurna Gołdapska 15
wydanie „Tygodnika Oleckiego”
18 sierpnia (czwartek)
apteka dyżurna Zielona 35
16.00 - rozpoczęcie kursu na kierowców w szkole jazdy Jerzego Miliszewskiego, aleje Lipowe 3
19 sierpnia (piątek)
apteka dyżurna Składowa 6
20 sierpnia (sobota)
apteka dyżurna plac Wolności 7B
21 sierpnia (niedziela)
apteka dyżurna 11 Listopada 9
10.00 - VIII Turniej Siatkówki Plażowej oraz Podsumowanie cyklu Grand Prix 2016
10.00 - XVII turniej tenisa ziemnego o puchar „Miłośnika
Tenisa Ziemnego” Lecha Kuranowskiego, korty miejskie
22 sierpnia (poniedziałek)
apteka dyżurna Zielona 37
23 sierpnia (wtorek)
apteka dyżurna Składowa 2A
24 sierpnia (środa)
apteka dyżurna plac Wolności 25
wydanie „Tygodnika Oleckiego
17.00 - Mecz V ligi piłki nożnej MLKS Czarni-Unia Olecko
- GZPN GKS Dzwierzuty, stadion miejski
25 sierpnia (czwartek)
apteka dyżurna Gołdapska 1
26 sierpnia (piątek)
apteka dyżurna Kolejowa 15
15.00 - Epoka lodowcowa: Mocne uderzenie, film, kino Mazur
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Uwaga: co tydzień do rozlosowania jeden bilet do oleckiego kina.
Warunki udziału w losowaniu na dole strony 4

Passus z Tyma

Stanisław Tym, mieszka na wsi suwalskiej i pisze zdroworozsądkowe felietony. To się czyta.
Wybieram fragment, bo takie coś jest już rzadkością
w polskich mediach z kapitałem zagranicznym, które odstręczają od myślenia: „Na własne oczy widziałem 63 dni
powstania warszawskiego – zaczynałem właśnie 8. rok
życia. W bramie mojego domu umierali młodzi, nawet kilkunastoletni, powstańcy. Oni z pewnością polegli na polu
walki, a nie zginęli w żadnej katastrofie. Pycha i arogancja
głuchego dyrygenta z przenośnej plastikowej drabinki oraz
jego alter ego Antoniego Macierewicza wciskających apel
smoleński do pamięci o powstaniu są po prostu wstrętne.
Pieczętują brak szacunku dla bohaterów 1944 r. i zawłaszczenie ich święta przez Pis. (…)”. (Na bezdechu, Polityka
2016, nr 31).
Odnotowuje to ku pamięci, na którą czyha zapomnienie.
Czesław Mirosław Szczepaniak

Rusz liga

Serdecznie zapraszamy wszystkie Panie w wieku 50-69 lat na bezpłatne
badanie mammograficzne (prześwietlenie piersi) w ramach Populacyjnego
Programu Wczesnego Wykrywania Raka Piersi.

Olecko

10 sierpnia 2016
przy Szpitalu, Gołdapska 1

wyrób pomników, pielęgnacja grobów
Lakiele 45, 19-420 Kowale Oleckie

Mariusz Przekop
tel. 507-222-344

3 września - Narodowe Czytanie

Miejsko-Powiatowa Biblioteka Publiczna i Powiatowa
Biblioteka Pedagogiczna zapraszają na piątą edycję Akcji
Narodowe Czytanie pod Honorowym Patronatem Pary
Prezydenckiej Andrzeja Dudy i Agaty Kornhauser-Dudy.
Publiczne czytanie „Quo Vadis” Henryka Sienkiewicza
odbędzie się 3 września (sobota), w godz.11.00-13.00.
Miejsce: Miejsko-Powiatowa Biblioteka Publiczna, ul.
Kopernika 6.

NASZ KONKURS

Jeśli chcecie wziąć państwo udział w konkursie, wystarczy tylko na adres redakcji wysłać kartkę pocztową z nalepionym kuponem z pierwszej strony
i wpisanym własnym imieniem i adresem. Wszystkie karty biorą
udział w cotygodniowym losowaniu – aż do skutku.
W tym tygodniu wylosowano następujące osoby:

• Michał Aktynowicz (Białystok)
• Paweł Bogucki
• Marek Kowalski
• Anna Lachińska (Jeleśnia)
• Jan Rozłucki (Kolno)
• Iwona Zajkowska

K22301

K21203

Zakład Kamieniarsko-budowlany

W sobotę 13 sierpnia po raz pierwszy w nowym sezonie na murawę Stadionu Miejskiego w Olecku wybiegną
oleccy piłkarze.
Drużyna pod wodzą Karola Sobczaka, powstała po
połączeniu Unii i Czarnych, podejmie gości z Wielbarka.
Czarni potrzebują czasu na poukładanie nowej drużyny
niemniej awans do wyższej klasy rozgrywek znajduje się
się na liście celów na najbliższe dwa lata. Wielbark to tegoroczny spadkowicz więc mecz zapowiada się jako ciekawy
pojedynek.			
Bartosz Cieśluk

Redakcja

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

Upominki ufundowali:
√ INFOLAND, pl. Wolności 15
   √ Zofii Siemaszko,
√ Majster, aleje Lipowe 1B
√ BEST - Studio Reklamy, ul. Jeziorna 1A
√ „BiS” Studio Reklamy, ul. Kamienna 1A
   √ TERNET, pl. Wolności 26
√ Drukarnia „Gryfix”, Ełk, ulica Sasankowa 17
√ Urząd Miejski w Olecku, plac Wolności 3
√ Wydawnictwo „Wir”, Zielona 37
Upominki będą wysyłane pocztą.
Do rozlosowania: Bilety do kina, gry komputerowe, filmy na
dvd, książki, długopisy, akcesoria szkolne, magnesy, kalendarze, pocztówki, gry logiczne, modele do sklejania, itp.

Felieton

to@borawski.pl
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Znacie Państwo określenie:
„Strzelić sobie samobója”? Albo
„strzelić sobie w kolano”?
Tak! Na początku nie było do
śmiechu polskim sadownikom, gdy
Putin zakazał importu żywności
z Unii, kiedy ta nałożyła na Rosję
restrykcje za zajęcie Krymu i wywołanie wojny na wschodzie Ukrainy. Na początku było trudno. Teraz
znalazły się inne rynki zbytu i eksport polskiej żywności wzrósł niebywale. Każda trudność
czyni nas bardziej twórczymi. Zresztą handel z Rosją był
specyficzny od samego początku. Przeważnie w grę wchodziła tylko gotówka, bo niepewność dokonania przelewu
przez kontrahenta na konto handlującej firmy była duża.
Problem rozwiązał się bardzo szybko.
Jednak, tak jak na początku napisałem o samobóju
i strzale w kolano, Putin wykonał ten ruch. W państwie,
gdzie brakuje żywności, zakazał jej sprowadzania. Ceny
od razu skoczyły do góry. Rosyjski rząd „się wyżywi” i
wszyscy „przy korycie” jak to kiedyś sprytnie ujął rzecznik
prasowy komunistów Jerzy Urban. Rosjanom kazano zaciągnąć pasa i zewrzeć szeregi. Kryzys żywnościowy uderzył więc w najbiedniejszych. Do tego propaganda rosyjska, całe to zamieszanie przedstawiła jako działania Unii.
Za czasów komuny tylko nieliczni mogli dostać paszport i pozwolenie na wyjazd do krajów demokratycznych.
To byli, można tak powiedzieć, emisariusze. Jechali tam, a
po powrocie snuli opowieści o bogactwie, o tym, że policja nie zawsze ma racje, o demokracji. Przywozili też zarobione przez siebie pieniądze. Budowali domy, kupowali
samochody. Niektórzy z nich przywozili książki wydawane przez paryską „Kulturę” lub inne zagraniczne wydawnictwa wychodzące w języku polskim. Przez to wszystko
łącznie rosła świadomość społeczeństwa. Zaczynało się
ono pytać o zawarte w komunistycznej konstytucji gwa-
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rancje demokracji. Gwarancje wolności słowa. Tak rodziły się zmiany w Polsce. Tak bardzo nieliczna grupka
dysydentów rosła w siłę wspomagana przez coraz lepiej
interpretujące politykę komunistów społeczeństwo.
Zrywy społeczne 1956, 1970, 1976, 1980 nie powstały z próżni. To możliwość porównania jakości życia do
krajów demokratycznych doprowadzała do tych wystąpień przeciw władzy komunistów.
Ta świadomość społeczna, wiązała się m.in. z tym
faktem, że niektórzy z nas mogli jechać za zarobkiem
lub z wycieczką na zachód, że niektórzy z nas mogli tam
studiować.
Teraz przyjeżdżający do nas Rosjanie mogą zobaczyć dostatek kraju demokratycznego. Uczą się, że demokracja, że wolność gospodarcza buduje kraj i bogaci
jego obywateli. Mogą porównać swoje miasta i wsie, ich
wygląd do naszych. Widzą i słyszą jak Polacy, jedni narzekają na rząd, a inni go chwalą. Bez konsekwencji ze
strony rządu i, jeśli nie są przestępcami, nie boją się, że
ich poglądy zostaną wykorzystane przeciw nim.
Tą asymilację demokratyczną miała zapewnić i zapewniał mały ruch graniczny. Bo ten mały ruch graniczny
rozsadzał od wewnątrz rosyjski system niedemokratycznego rządzenia. Pokazywał Rosjanom inne możliwości
rozwoju.
Nie bez kozery mówi się, ze kierowcy obwodu kaliningradzkiego jako jedyni w całej Rosji zatrzymują się
na czerwonym światłem przed przejściem dla pieszych.
Tylko w obłasti kaliningradzkiej Putin przegrał z kretesem wybory na Prezydenta Rosji. To coś znaczy i znaczyłoby jeszcze więcej, ale PiS-owi zabrakło, jak zawsze,
wyobraźni.
Zresztą całość polityki Jarosława Kaczyńskiego
sprowadza się do idei odgrodzenia Polski od Zachodu,
Wschodu i Południa. Zbudowanie państwa narodowego zapatrzonego w swoją historię klęsk i celebrującego
wszystkie te klęski w imię jakiejś wyższej sprawy wziętej
z czasów zaborów. Dokładnie jak chce tego dokonać z
Rosją Władimir Putin.
Całość polityki PiS-u oparta jest na codziennej korekcie i planowaniu na jutro, po to tylko aby utrzymać władzę i móc czcić wszystkie te klęski Narodu Polskiego w
przyszłości.
Zamknięcie granic dla małego ruchu granicznego z
Rosją i Ukrainą było, tak jak to określili politycy opozycji,
strzelaniem z armaty do komarów. Ja piszę tutaj o „strzale
w swoje własne kolano” lub „strzeleniu samobója”.
Jeden z moich znajomych zauważyła inny motyw: „A
może to jest zemsta na obywatelach województw, które
głosowały przeciw PiS-owi?”
Zresztą nawet nasi rodzimi PiS-owcy mówią, że zamknięcie przejść granicznych dla małego ruchu jest
wielkim błędem. Jak porówna się decyzję do zamknięcia
granicy przez Putina dla europejskiej żywności analogia
nasuwa się sama.
I jeszcze jedno. Kiedy rosyjscy celnicy zaczęli konfiskować wwożoną żywność Rosjanie doszli do wniosku
tego samego co Kubuś Puchatek, że „miodek najlepiej
przechowywać w brzuszku”. Tak więc obroty w restauracjach różnego typu wzrosły znacznie dzięki codziennym
wędrówkom rosyjskich turystów.
Ale co tam! PiS wyżywi się sam. Co mu tam gorszy
sort będzie ciemnotę wciskał. Przecież wszyscy Rosjanie,
no może nie wszyscy, ale 98% to przecież „zielone ludziki” lub „szpiony”.
Tak, najbardziej z decyzji o zamknięciu granicy dla
małego ruchu granicznego ucieszył się Putin. On nie dałby rady tak zniechęcić swoich rodaków do Polski.
Z poważaniem
Bogusław Marek Borawski
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LOT na Mazurskich Spotkaniach z Folklorem

Członkowie Lokalnej Organizacji Turystycznej Ziemi Oleckiej w dniach 29 - 31
lipca, podczas XIX Międzynarodowych Mazurskich Spotkań z Folklorem oraz Swojskich Spotkań 2016
wystawiali swoje niepowtarzalne produkty.
Wśród rękodzielników znaleźli się: Zofia Nowikowska,
Cecylia Truchan, Monika Chmielewska oraz Barbara i
Zdzisław Skuza. Stoisko z lokalnymi przysmakami i pamiątkami cieszyło się dużym zainteresowaniem.
Można było spróbować przepysznych kartaczy, pierogów z różnym nadzieniem, wiejskiego twarogu, słodkiego
mrowiska i domowego ciasta oraz sezonowych przetworów
w słoiku, np. soku z czarnego bzu, ogórków kiszonych, jeziornej rybki w occie. Można było spróbować także wina wg

tradycyjnej receptury.
Pamiątki też miały wzięcie m.in.kwiaty z drewna,
drzewka szczęścia, mazurskie bociany i łabędzie oraz przepiękna biżuteria.
Lokalni rękodzielnicy z niecierpliwością czekają na
następną imprezę, aby móc podzielić się z nami swoimi
umiejętnościami, dzięki którym mogą okazjonalnie wspomóc swój domowy budżet.
Serdeczne podziękowania Radosławowi Skrodzkiemu, dyrektorowi ROK „Mazury Garbate” za włączenie
lokalnych rękodzielników w to wydarzenie.
W imieniu Zarządu LOT ZO
Wioletta Żukowska

Regionalny
Fundusz Pożyczkowy

działający przy WMARR S.A. w Olsztynie udziela pożyczek mikro,
małym i średnim przedsiębiorcom mających siedzibę lub inwestujących na terenie województwa warmińsko-mazurskiego w tym także
podmiotom rozpoczynającym działalność gospodarczą.
Szczegółowe informacje na stronie
www.wmarr.olsztyn.pl
(Zakładka Pożyczki dla przedsiębiorców).

Popołudniowa Szkoła EduCare

NOWOŚĆ!
Popołudniowe zajęcia grupowe dla uczniów szkół
podstawowych – klasy tematyczne (m.in. Zaprzyjaźniamy się z ułamkami zwykłymi, Oswajamy tabliczkę mnożenia, Części mowy – nie takie straszne, Zróbmy zdanie – miesiąc ze składnią).
- lekcje dwa razy w tygodniu
- grupy 4 - 5 osobowe

W ramach projektu Pomysłodajnia serdecznie zapraszamy dzieci, młodzież i dorosłych
z Olecka, Sołectwa Kukowo, Zajdy, Rosochackie, Ślepie
i Sedranki na warsztaty plecionkarskie
z wikliny papierowej.
Warsztaty poprowadzi Jolanta Sawicka, specjalistka w
zakresie wikliniarstwa.
Warsztaty będą odbywać się od lipca do listopada:
- w piątki - godz. 17:00
- soboty - godz. 15:00
w Świetlicy Wiejskiej w Kukowie.

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

B40505

OFERTA
- Indywidualne korepetycje z języka polskiego i matematyki 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 (egzaminy gimnazjalne, matura, egzaminy poprawkowe)
- Odrabianki – pomoc w pracach domowych

to@borawski.pl
felieton

W dechę powiedziane

Lars Mytting pochodzi z Norwegii. Jest autorem ksiązki pt. „Porąb i spal. Wszystko, co mężczyzna powinien
wiedzieć o drzewie”. Poza tym wydał powieść „Płyń z tonącymi”, o której m.in. powiedział: Pomysł na tę książkę
to pierwszy pomysł, który przyszedł mi do głowy, gdy jako
15-latek przeczytałem w szweckim magazynie dla myśliwych historię słynnych angielskich strzelb, których kolby
są robione z kilkunastoletniego drewna orzecha włoskiego.
Uznałem, że to historia, którą warto kiedyś opisać, choć
ostatecznie zajęło mi to 20 lat, w tym cztery lata samego
pisania. Ale do dziś pamiętam zdanie, które potem okazało
się przełomowe. Mówiło o tym, że gdy drzewa są ścinane,
widać w nich ślady zarówno po szrapnelach z II wojny,
jak i ślady po kulach z czasów napoleońskich. I są to ślady
niezwykłe, bo drzewo, lecząc takie zranienia, tworzy niezwykłe wzory, które potem są ozdobą ekskluzywnej broni.
Czyż to nie niesamowita metafora wojen i związanej z
nim ludzkiej głupoty?
Cytuję dziennikarza i pisarza, który nie ukrywa – „lubię
lekki zapach kurzu książkowego w moim gabinecie”.
Czesław Mirosław Szczepaniak

Lokalne drogi czekają na remonty

Marszałek Gustaw Marek Brzezin podpisał w piątek
decyzję zarządu województwa o podziale środków na budowę i modernizację dróg lokalnych na Warmii i Mazurach.
- Na ten konkurs w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich czekało wiele samorządów lokalnych i ich mieszkańców – mówi marszałek Gustaw Marek Brzezin. – Ma on na
celu poprawę mniejszych jezdni, nieobjętych Regionalnym
Programem Operacyjnym, ale mających wielkie znaczenie
dla lokalnych społeczności, bo zapewniających dostęp do
głównych szlaków i dużych ośrodków miejskich.
o podziału jest łącznie 130 mln zł. Z tych funduszy mogą
być remontowane drogi gminne, powiatowe i wewnętrzne - tylko w miejscowościach do 5 tys. mieszkańców. O
zainteresowaniu konkursem świadczy liczba wniosków o
przyznanie pomocy, jakie wpłynęły do Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie – 317, z czego 292 przeszły pozytywnie weryfikację. Szacuje się, że w ramach postępu prac
i po zsumowaniu oszczędności poprzetargowych zostanie
ogłoszony jeszcze jeden nabór wniosków do konkursu.
Wybór dróg do inwestycji i podpisanie umów z beneficjentami są planowane pod koniec sierpnia.
Biuro Prasowe Marszałka

Włamali się do biura punktu
skupu złomu i kwiaciarni

Oleccy kryminalni zatrzymali dwóch mężczyzn podejrzanych o kradzież z włamaniem do biura punktu skupu
złomu oraz kwiaciarni na terenie Olecka. Do policyjnego
aresztu trafił 18-letni Mateusz C. i 26-letni Łukasz T. Mężczyźni usłyszeli zarzuty i przyznali się do winy.
Pod koniec lipca br oleccy policjanci zostali poinformowani, że na terenie jednego z oleckich punktów skupu
złomu doszło do włamania. Jak ustalili funkcjonariusze
sprawcy wybili szybę w drzwiach wejściowych biura po
czym dokonali kradzieży pieniędzy, telefonów oraz innych
drobnych rzeczy. Pokrzywdzony wartość strat oszacował
na ponad 2 tyś. zł.
Kryminalni pracujący nad tą sprawą szybko wytypowali krąg osób podejrzanych i w miniony poniedziałek do
policyjnego aresztu trafił Mateusz C., a następnego dnia
jego 26-letni wspólnik.
Kryminalni ustalili również, że zatrzymani mężczyźni mają na sumieniu także włamanie do jednej z oleckich
kwiaciarni, skąd dokonali kradzieży pieniędzy w kwocie
blisko tysiąca złotych.
Mężczyźni już usłyszeli zarzuty kradzieży z włama-

Tygodnik Olecki 32/967 - r. 2016

7

Marszałek pyta ministra
o przyszłość Małego Ruchu
Granicznego

W związku z informacją o kontynuowaniu zawieszenia
funkcjonowania umowy między Rządem Rzeczypospolitej
Polskiej, a Rządem Federacji Rosyjskiej o zasadach małego
ruchu granicznego z 14 grudnia 2011 roku marszałek województwa Gustaw Marek Brzezin zwrócił się do ministra
spraw wewnętrznych i administracji Mariusza Błaszczaka
z pytaniem o plany polskiego rządu w sprawie przyszłości
tej szczególnej formy przekraczania granicy z Rosją.
Biuro Prasowe Urzędu Marszałkowskiego

14 sierpnia II Oleckie Święto
Mleka i Miodu
godz. 16.00, centralny plac w mieście - Rynek
Olecko - kraina mlekiem i miodem płynąca zaprasza do
udziału w I Oleckim Święcie Mleka i Miodu.
14 sierpnia br. od godz. 16.00 na centralnym placu w mieście rozpocznie się kiermasz produktów lokalnych i regionalnych oraz rękodzieła ludowego. Na stoiskach członków
stowarzyszeń pszczelarskich będzie można kupić tegoroczny miód, kosmetyki z dodatkiem pyłku, miodu oraz
wiele innych naturalnych produktów, np. świece i wyroby z
wosku pszczelego.
Dzieciom proponujemy szereg zabaw, a dorosłych zapraszamy na koncerty. Muzyka towarzyszyć nam będzie do
godz.22.00.
Program:
16.00-22.00 – kiermasz produktów
16.00 – blok zabaw dla dzieci
BLOK KONCERTOWY
17.00 – Miejska Orkiestra Dęta
18:00 – DENSI
19:00 – IN FACTOR
20:00 – SKANER
21:00 – IVAN KOMARENKO
niem i przyznali się do winy.
Ponadto Łukasz T. usłyszał zarzut oszustwa. Pod koniec
maja br w jednym z oleckich sklepów z materiałami budowlanymi, podpisując się za inną osobę wyłudził wiertarkę oraz
złącza WC o wartości blisko 400 zł.
Teraz 18 i 26-latek odpowiedzą przed sądem.
Za kradzież z włamaniem grozi kara do 10 lat pozbawienia wolności. 		
zeczniczka prasowa KPP
młodsza aspirantka Justyna Sznel

Turniej
Strzelectwa Myśliwskiego

31 lipca na strzelnicy myśliwskiej w Doliwach odbył się
XXXIV Turniej Strzelectwa Myśliwskiego.
Strzelcy rywalizowali w sześcioboju myśliwskim (oś
myśliwska, krąg myśliwski, przeloty, zając w przebiegu,
dzik w przebiegu, rogacz i lis).
Bezpośrednio po zawodach na osi myśliwskiej rozegrano „poker myśliwski”.
XXXIV Turniej Strzelectwa Myśliwskiego w Doliwach
wygrał Jacek Leźnicki z Olsztyna, drugi był Krzysztof
Szczęch z Tarnobrzegu a trzeci Robert Pióro z Siedlec.
W kategorii najlepsza „diana” zwyciężyła Dominika
Przeorek z Ciechanowa. Pokera myśliwskiego wygrał zdobywając szablę oficerską Adam Babiarz z Olecka.
wg newsletterUM
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Koło losu
1. Biuro, w którym byłem zatrudniony
na czas nieokreślony, znajdowało się przy
al. Jana Pawła II (dawniej ul. Juliana Marchlewskiego). To jedna z najruchliwszych
arterii stolicy. Przez cały dzień pracy wlewała się przez okna estetyka hałasu. Hip-hop z rapem. Aż kipiało i drżały szyby.
Z okien miałem widok na maleńką ul. Sienną, na której
co prawda maku nie sieją, ale... drzewiej były tu łąki pachnące sianem i pola. Długie jak warszawska Wola. Rolnicza i robotnicza. Wystarczyło, żebym mocniej wyciągnąłem szyję, a
widziałem zabudowania Szpitala Zakaźnego im. Dzieci Warszawy (ul. Sienna 60). Dawniej obiekt nazywał się Szpital
dla Dzieci im. Bersonów i Baumanów. Na marginesie przypomnę, że powołano go do życia w 1876 roku. Obiekt wybudowano na styku ul. Siennej i ulicy Śliskiej, która została
wytyczona jako ulica w XVIII w. Tu znajdowała się droga
narolna między włókami: Wesslów i szpitala św. Ducha.
(Jeżeli już jesteśmy przy historii medycyny, ku pamięci przypomnę, że w roku 1876 brytyjski chirurg Joseph Lister nakazał lekarzom myć ręce przed
operacją). W szpitalu tym leczono
najuboższe żydowskie dzieci. W latach międzywojennych obiekt został
rozbudowany dzięki dr Annie Braude-Hellerowej. Warto wiedzieć, że tu
pracował m.in. dr Janusz Korczak,
a przyszły dr Marek Edelman (1 I
1922-2 X 2009), zastępca komendanta powstania w getcie, bohater książki
Hanny Krall „Zdążyć przed Panem
Bogiem”, był gońcem. Tu odbywała praktykę pielęgniarską przyszła dr
Alina Margolis-Edelman (18 IV 192223 III 2008), absolwentka Szkoły Pielęgniarskiej (ul. Mariańska 2).
Z czułością wspomina szkołę: „Na
zatłoczonych, brudnych, szaro bezbarwnych ulicach getta widywało się
od czasu do czasu grupy dziewczyn
w różowych sukienkach, z białymi
fartuchami na szelki i w białych czapeczkach na głowie. Wyglądały jak
różowe płatki kwiatów, może fiołków
alpejskich, a w swojej jasności, czystość i pastelowej barwności sprawiały wrażenie istot nierealnych, zjaw przybyłych ni wiadomo
skąd.
Dziewczyny te były uczennicami Szkoły Pielęgniarstwa.
(…)”
Wzmianki o szpitalu można znaleźć w jej autobiograficznej prozie pt. „Ala z „Elementarza”. Przypomnę, że Pani
Alina była pierwowzorem Ali z „Elementarza” Mariana Falskiego, o którym lapidarnie napisze: „Kiedy skończyłam siedem lat, przyniósł mi pięknie zapakowany prezent. Był to
Elementarz.
Na pierwszej stronie na górze w lewym rogu było napisane: „Ali z Elementarza – Autor” i nieco niżej: „Ala ma kota”.
Opowieści jej są takie, że aż nie chce się wierzyć, że człowiek może być tak okrutnym ssakiem. Są napisane z dystansem, bez histerii. Z dyskretnym komentarzem do straszliwej
narracji, że wiara bez miłości i nadziei jest koszmarem. Trzeba mieć w sobie dużo pokory, żeby mieć taki dystans do siebie: „Ja byłam duża i gruba, w getcie nazywano mnie „siostra
gmach”, a nie byłam w stanie go poruszyć”.
I jeszcze inny cytat: „(…) W „Kronice” [Getta Warszawskiego] [Emanuela] Ringelbluma pojawia się wzmianka o
kobietach chodzących z psami po Siennej. Ringelblum określa ją mianem ulicy „arystokracji getta”. Nie była tak zatłoczona jak inne ulice dzielnicy zamkniętej. Te spacery przypominały mu czas sprzed gettoizacji, „jakby nie było wojny”.
2. Po wojnie, w czasie straszliwej epidemii polio (choroba Heinego-Medina), do tego właśnie szpitala przytargała
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mnie na plecach matka, urodzona w 1926 roku. Był 1957
rok. Wrzesień albo październik. Miało się na jesień. Od
tego szpitala zaczęła się moja peregrynacja szlakiem Bieli.
Tu spotkałem przyszłego prof. dr. hab. n. med. dr. h.c. Andrzeja Seyfrieda (27 VII 1922 - 5 I 2009). I przeszedłem
jego drogę od doktora, docenta po profesora (o tym piszę
w tomiku wierszy pt. „Niewiele o panu wiem panie profesorze”.
3. Wracajmy do ulicy Siennej 60 stąd pojechałem do
Zagórza koło Starej Miłosnej. Dostałem szansę na życie,
żeby ZDROWIE od nowa mnie pokochało.
W wieku męskim znowu znalazłem się w zasięgu promieniowania ul. Siennej. Po południowo-zachodniej stronie Warszawy.
Latami pracowałem w Państwowym Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i nie narzekałem, powiedzmy. Starałem się, żeby mnie nie wyrolowano. Nieraz w ciągu dnia pracy dyskretnie spoglądałem w okno i
cieplej mi się robiło pod powiekami. Z okna mojego wyniosłego biurowca patrzyłem ze wzruszeniem na ten szaro-śmietankowy budyneczek. Pod kasztanowcami i topolami.
W szybach tonęły moje zapatrzenia. Ożywiały kreseczki
wzruszenia.
4. W 2005 roku otrzymałem I
nagrodę w konkursie „Gazety Wyborczej” pt. „Pozytywne miejsca
Warszawy”. Podjąłem decyzję, że
nagrodę oddam szpitalowi przy ul.
Siennej 60. Nie dlatego, żem taki
szlachetny, ale … że nie mam kłopotów z pamięcią. O tym ukazały
się wzmianki Joannay Woźniczko i
Tomasza Kwaśniewskiego. Młoda
pani redaktor zapytała: „Co Pan zrobi z nagrodą, czyli billboardem?”,
odpowiedziałem: „Podaruję szpitalowi, któremu zawdzięczam życie.
To Szpital Zakaźny im. Dzieci Warszawy na Siennej. W 1957 roku zachorowałem na polio i mama zaniosła mnie właśnie tam. Dzięki temu
żyję, jestem sprawny, mogę pisać,
pracować i w ogóle się poruszać,
chociaż o kulach. Mama dała wtedy
lekarzowi kwiatek, a ja postanowiłem, że jeśli przydarzy mi się w życiu coś optymistycznego, przekażę
to szpitalowi. I teraz to robię: niech
już szpital zadecyduje, co zrobić z
billboardem”.
5. O tym miejscu napisałem mały duży wierszyk bez
tytułu, ale Pod Trzema Gwiazdkami:
***
Leżałem złożony chorobą. W łóżku. Z książką przy
poduszce. W rozpiętej piżamie. Za oknem świeciła
stolica Polski, od strony ulicy Siennej 60. Byłem na
kwarantannie, jak chłopiec ze wsi Kopana, z której
bliżej do Tarczyna niż do Grójca. Czytałem i zerkałem
na Białe ściany. A kiedy doszedłem do końca książki,
wpadła do rozgrzanej głowy refleksja, jak zimny okład,
że kiedyś będę tak pisał, żeby nikt nie czuł się sam.
6. Latami koło losu toczyło się pod wielkim dachem
nieba. Z historiami kart chorobowych. Na wszystkie strony
świata rozjeżdżały się wspomnienia, które są zawsze niedomknięte i dlatego powracają, póki żyjemy.
Czesław Mirosław Szczepaniak
Postscriptum
Fot. Szpital przy ulicy Siennej 60, widok z okna, gdzie
pracowałem w Funduszu jako główny specjalista od 1995
do 2014 roku. 22 lipca br., w 74. rocznicę rozpoczęcia
przez Niemców likwidacji getta Żydowski Instytut Historyczny zorganizował Marsz Pamięci. Uczestnicy przeszli
od pomnika Umschlagplatz do budynku szpitala dziecięcego przy ul. Siennej, żeby od strony ul. Śliskiej zawiązać
na ogrodzeniu obiektu białe wstążeczki z imionami ofiar
Zgłady.
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Mały Ruch Graniczny
Rząd PiS zadecydował o dalszym zawieszeniu małego ruchu granicznego z Rosją. Na czym stracą najbardziej zwykli
ludzie z Warmii i Mazur, a zyska najwięcej Kreml. Dlatego
przygotowałam interpelację do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji o jak najszybsze wznowienie Małego Ruchu Granicznego z Obwodem Kaliningradzkim. Mam
nadzieję, że mój apel nie pozostanie bez odzewu.
Trudno jest mi zrozumieć decyzję ministra Mariusza
Błaszczaka, bo w przeciwieństwie do niego znam doskonale
specyfikę mojego regionu. I zdaję sobie sprawę, że najbardziej bolesne konsekwencje zamrożenia MRG poniosą zwykli
mieszkańcy Warmii i Mazur. Szczególnie ci z przygranicznych miast jak Braniewo czy Bartoszyce, gdzie Rosjanie z
Obwodu Kaliningradzkiego regularnie przyjeżdżali na zakupy.
Pewnie z perspektywy Warszawy tego nie widać, ale dzięki przypływowi rosyjskich pieniędzy miasta i gminy zaczęły
się rozwijać. Przynajmniej pod tym ważnym względem, że
wielu ludzi miało pracę w handlu. Teraz wielu z nich szybko
tą pracę straci, czy to w markecie, czy we własnej firmie, a
nowej w okolicy nie znajdzie. Bezrobocie w powiatach graniczących z Obwodem Kaliningradzkim od zawsze jest jednym
z najwyższych w Polsce. Mały ruch graniczny wprowadzony cztery lata temu z pewnością był jedną z przyczyn spadku
bezrobocia w tym biednym rejonie. W 2012 roku stopa bezrobocia wynosiła tutaj ponad 21 procent, pod koniec czerwca 2016 roku - 16, 6 procent. Jestem ciekawa, ile będzie pod
koniec roku, jeśli mały ruch graniczny nadal będzie zamrożony... Dlatego dziś wystąpiłam do MSWiA z interpelacją o jak
najszybsze wznowienie MRG z Obwodem Kaliningradzkim.
Mam nadzieję, że ministerstwo nie pozostawi mojego apelu bez odzewu. Rządzący powinni zdać sobie sprawę, że na
tym zawieszeniu najbardziej korzysta nie kto inny, a Kreml.
Po pierwsze, wznawiając MRG z Ukrainą a nie wznawiając z
Rosją, rządzący sami dają władzom Rosji oręż do uderzania
w Polaków jako rusofobów. Po drugie, osłabianie i kolejny
etap izolacji Polski na arenie międzynarodowej doskonale
wpisuje się w strategię Putina wobec naszego kraju. Trudno
również mówić o minimalizacji jakichkolwiek zagrożeń, bo
jeśli nawet – hipotetycznie - w Obwodzie Kaliningradzkim są
terroryści czy szpiedzy, bez problemu będzie ich stać na wizę
Schengen i wjazd do Polski.
Dlatego będzie najlepiej, jeśli zwycięży zdrowy rozsądek.
Możemy mieć zastrzeżenia do polityki Putina, ale niekoniecznie do zwykłych Rosjan. Utrzymywanie z nimi poprawnych
kontaktów sąsiedzkich jest niezwykle ważne, szczególnie w
tych trudnych czasach.
Posłanka na Sejm RP Urszula Pasławska

B39807

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.
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Karol Szymański, zwycięzca turnieju tenisowego o Puchar
Tygodnika Oleckiego, fot. Waldemar Rukść
Polski Związek Wędkarski
Koło „Okoń” w Olecku

ZAPROSZENIE
Zarząd Koła „Okoń” 23 września 2016
roku organizuje
wyjazd na połów dorszy w Ustce na kutrach Amelia Max i Amelia Bis.
Miejsce na kutrze według kolejności zapisów.
Przedpłata: 250,00 złotych u skarbnika
koła, do 15 lipca 2016r.
Wyjazd 22 września 2016 roku w godzinach popołudniowych.
Ilość miejsc ograniczona

OLECKIE CENTRUM
SZKOLENIA KIEROWCÓW
Jerzy Miliszewski
Olecko, Aleje Lipowe 3

Ośrodek
czynny
codziennie
w godz. 800-1600
B42201

Rozpoczęcie
kursu

18
sierpnia
godz.

1600

tel. 87-520-23-36
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fot. Alex Domański

fot. Robert Hajduk

Sukcesy Delphia Yachts
na targach
Wiatr i Woda 2016 w Gdyni
W dniach 28-31 lipca na targach Wiatr i Woda 2016 w marinie Gdynia stocznia Delphia Yachts zaprezentowała 2 jachty żaglowe: Delphia 46 Deck Saloon (nagroda Gdynia
Yacht Design 2016), Maxi 1200 oraz jacht motorowy Nautika 1150 Voyage (nominacja
do Jacht Roku w Polsce 2017).
Gośćmi specjalnymi stoczni byli pan prezydent Bronisław Komorowski oraz znani
projektanci jachtowi Pelle Petterson i Tony Castro.
W trwających w Sopocie regatach Energa Sopot Match Race zwyciężyła załoga Delphia Sailing Team.
Delphia 46 Deck Saloon – Po raz pierwszy w Polsce wystawiony został najnowszy
model żaglowy, Delphia 46 Deck Saloon, którego światowa premiera odbyła się na targach Boot 2016 w Dusseldorfie. Delphię 46 DS wyróżnia centralny kokpit połączony z
deck saloon, co przekłada się na komfort żeglowania całej załogi.
Jak co roku jury konkursu Gdynia Yacht Design wybierało najpiękniejsze prezentowane modele żaglowe i motorowe. W kategorii Najpiękniejszy Jacht Żaglowy 2016
nagrodę główną otrzymała Delphia 46 Deck Saloon.
Maxi 1200 – Maxi 1200 to jednostka o długości 38 stóp. Została zaprojektowana

fot. Piotr Wrona
fot. Robert Hajduk

fot. Piotr Wrona

to@borawski.pl
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fot. Piotr Wrona
przez znanego żeglarza, sternika Pucharu Ameryki, mistrza olimpijskiego, projektanta,
Pelle Pettersona. Projektu wnętrza podjął się Tony Castro, a nad jakością wykonania
czuwała stocznia. Obaj projektanci odwiedzili podczas targów stoisko stoczni. Gościem
specjalnym tragów i Delphia Yachts był również pan prezydent Bronisław Komorowski.
Nautika 1150 Voyage – Nautika 1150 Voyage, to pierwszy model z nowej linii jachtów Nautika, w których przestrzeń została podzielona na strefę dzienną i nocną. Część
dzienną stanowi pokład dziobowy oraz otoczona panoramicznym oknem mesa i otwarty
kokpit z platformą rufową wyposażony w wygodne kanapy. Część dzienną tworzą znajdujące się pod pokładem 2 przestronne kabiny z dedykowanymi łazienkami. Jacht otrzymał
nominację do nagrody Jacht Roku w Polsce 2017 w kategorii jachty motorowe powyżej
9 metrów długości.
Równolegle do gdyńskich targów, w Sopocie odbywały się regaty Energa Sopot Match
Race zaliczane do Pucharu Świata w Match Racingu z najwyższym współczynnikiem
Grade 1. W sobotę 30 lipca w wielkim finale tej imprezy zwyciężył Łukasz Wosiński z
Delphia Sailing Team z załogą w składzie: Bartosz Bartnicki, Filip Lewandowski oraz
Jacek Nowak. Nasi żeglarze pokonali 2:0 znakomity team australijski dowodzony przez
Sama Gilmoura.
Ewa Kot
Public Relations Manager

fot. Alex Domański
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AUTO-MOTO
* MYJNIA GĄBKOWA AUTOMATYCZNA
			
aleje Lipowe 1A

* bezprzewodowy internet iPlus, tel. 87-520-13-31 B40006
* Centrum Ogrodnicze, ul. Rzeźnicka 6; tel. 87-520-22-07
V10840

* chleb swojski, ciasta, wypiek, tel. 605-107-755 B42401
V11707

SERWIS OGUMIENIA

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

V02925

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

L98002

B39607

V14103

MOTO-SPRZEDAM

* Jawa 350, 1989, stan bardzo dobry, stylizowany na
chopper, 2500 złotych, tel. 884-014-664 B40705
* Mitsubishi Outlander, 2005, 2,4B+G tel. 604-193-413

* gazowe, hydraulik, tel. 502-383-533 V12406

* VW Polo, 2002, 1,2B tel. , 508-097-660 V10620
19-300 Ełk, ul. Sasankowa 17
tel.: 087 620 03 09, 620 13 08
fax: 087 621 56 07
e-mail: poligrafia@gryfix.pl

TURYSTYKA-NOCLEGI-ROZRYWKA
* „ASTRA” restauracja, pizza, zestawy obiadowe na telefon:
87-520-25-68, profesjonalny katering, imprezy okolicznościowe,
dancingi, ul. Partyzantów 7, www.astra.olecko.pl
V14701

KOMPLEKSOWE USŁUGI DRUKARSKIE

Drukarnia Offsetowa

profesjonalne przygotowanie do druku:
projekty graﬁczne, skład i łamanie tekstu...
druk oﬀsetowy na nowoczesnych maszynach
jedno- i czterokolorowych
druk cyfrowy

uszlachetnianie: foliowanie, lakierowanie UV...
* chleb swojski, ciasta, wypiek, tel. 605-107-755 B38210
prace introligatorskie
wykonywane przy użyciu profesjonalnych maszyn:
* kino, plac Wolności 22, tel. 87-520-20-59 B41902
linia do produkcji broszur,
urządzenia do bigowania, perforowania,
bindowania w spirali plastikowej i drucianej...
* „KOALA” - bar. Kuchnia tradycyjna, dowóz dań od poniedziałku do piątku od 9.30 do 16.30, od 26 zł. dowóz gratis
* hurtownia spożywcza, ul. Gołdapska 31, tel. (87) 520-01-50 V12106
(inne terminy na telefon) tel. (87) 520 15 78
V13305

V14403

PIZZA NA TELEFON

PIZZERIA „PRIVE” zaprasza od 1000 do 2200

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

* pracownia pisania ikon, pracownia plastyczna,
Katarzyna Waraksa, tel. 663-805-960 B42701
* wczasy; tel. 87-421-22-48, 666-316-780, www.wiatrakart.fr.pl, e-mail: kawarak@o2.pl B42102

* hurtownia wędlin, od 4.00 do 14.00, ul. Gołdapska
631, tel. 87-520-22-13 B41104
* korepetycje - język angielski; szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły średnie, tel. 608-215-475 L97408
* kowalskie, spawalnicze, ślusarskie, zmechanizowane cięcie plazmą do 20 mm, prasa krawędziowa,
Gołdapska 31, tel. 87-523-00-80 B42501
* księgowe usługi, Ternet spółka z o,o, tel. 87-520-31-70
L98101

K19508

* konie kabardyńskie, przejażdżki, pod siodło,
Grądzkie 47, tel. 666-316-780, 87-421-22-48 B38709

USŁUGI
* 21 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu,
Katarzyna Jeruć, Przytorowa 3, tel. 508-266-446, 512-109121, ubezpieczenia majątkowe i komunikacyjne, V12017
* AGA Agnieszka Wyszyńska, BIURO RACHUNKOWE,
Kolejowa 12, tel. 500-174-672 V13205
* angielski korepetycje, magister UW, tel. 502-954-863

* MEBLE - salon, Jan Bagiński, ul. Rzeźnicka, tel.
(87) 520 29-23.
V11009

* OLEJ OPAŁOWY, NAJTANIEJ, tel. 87-520-41-91 V10830

B41403

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

V12306

V13704

V06519

* OCIEPLANIE BUDYNKÓW, tel. 881-507-760, V01928
* pizza na telefon – od 10.00 do 22.00, tel.87-520-3132 lub sms 505-314-536 V14423
2*

Pralnia chemiczna, pranie wodne, usługi w ciągu 24 godzin,
ul. Grunwaldzka 12, te. 723-565-284
V14801

B42002

PRZYCHODNIA WETERYNARYJNA

ul. 11 Listopada 24C • usługi weterynaryjne
tel. (87) 520-30-73 • leczenie zwierząt domowych
tel. (87) 520-27-89
kom. 660-422-476 • badanie mięsa
V10510
czipowanie, paszporty europejskie
psy, koty, fretki

to@borawski.pl

STOMATOLOG – 24 godz. tel. 605-893-381
pełny zakres usług
DERMATOLOG

K21503

* ROWERY – naprawy i wypożyczalnia, Centrum
Handlowe Impuls, tel. 87-520-36-92 V14512
* SKRZYPCE NA ŚLUBIE, TEL. 662-414-006, B42301
* sprzątanie, opieka nad osobami starszymi lub dziećmi, tel.
506-462-495 B41703
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SPRZEDAM
* działkę pod garaż (ew. piętrowy) z projektem, Gołdapska, tel. 602-793-432 K22501
* działkę pod garaż pojedynczy z projektem, Gołdapska, tel. 602-793-432 K22401
* działki budowlane, uzbrojone, tel. 601-210-819 B002b30
* gospodarstwo rolne, zabudowane, 4,88 ha, okolice
Olecka, tel. 693-841-421 L97903

plac Zamkowy 5, , rejestracja tel. 605-893-381 , 87-520-22-22
V10710

* tłumacz języka francuskiego, tel. 888-605-885 B40605

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

V13904

V10610

* luksfery Fala niebieskie 36 sztuk, TANIO, tel. 508610-285 B41603
* łóżeczko dziecięce z materacem, 65x125 cm, 150 złotych, tel. 691-201-120 B41304
* 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
V108120

MOEY
O
K
PRA w
CJ

Pompy ciepła
CWU + CO + kolektory słoneczne
przydomowe oczyszczalnie ścieków
V14013
możliwość montażu
DWORZEC PKP
tel. 883-110-101

ZAKŁAD KAMIENIARSKI, Ryszard Topolski

* siedlisko, ul. Wiejska, ok. 40 arów, zabudowane budynkiem gospodarskim, dojazd od strony ulicy Wiejskiej, siła
na miejscu, tel. 602-293-333 V10520

Wyrób nagrobków, blatów kuchennych, parapetów
V11109
i okładzin schodowych

WYNAJEM

Wieliczki, ul. Spokojna 1, tel. 501-611-547

INNE

KUPIĘ

* lokal usługowy 97 m.kw., Zielona 33, tel. 502-264901 K21403
* lokal usługowym 100 m.kw., Szosa do Świętajna
15B, tel. 502-264-901 K21303
* lokal użytkowy 90 m.kw , ul Targowa 10, tel. 508 945
734 B42601
* lokal użytkowy 100 m.kw., centrum, tel. 723-565-284

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

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

* oddam koty czarne w dobre ręce, przyjmuję tylko
sms-y, odpowiadam, tel. 605-202-305 B38609
* urocze kociaki oddam w dobre ręce, tel. 605-893-381,
K22003

V10850

PRACA

V07110h

* do sprzątania zatrudnię, tel. 605-893-381 K21803
* zatrudnię kierowcę, kat. C+E, wymagana karta kierowcy, tel. 501-157-577, V07120h
* zatrudnię mężczyznę na kuchnię, tel. 501-620-577,
506-865-480 V14443
* zatrudnię, pielenie ogródka, tel. 605-893-381 K21703
* zatrudnię spawacza z doświadczeniem, tel. 602-709756 L97705
* zatrudnię stomatologa, tel. 605-893-381 K21603

SPRZEDAM
* drukarka kolorowa OKI C3300n, A4, idealna do
wizytówek, mało używana, 290 złotych, tel. 604-193413 B41503
* działka usługowa, granica obwodnicy, tel. 601-210819 B001b30
* działkę budowlaną, 1650 m.kw., Olecko, tel. 602-709756 B42801

V14811
V14433

14

Tygodnik Olecki 32/967 - r. 2016

to@borawski.pl

Mała historia sztuki (2)

Zdzisław Beksiński – ur w 1929 roku. Jako artysta –
samouk zaczynał w Sanoku. Ukończył wydział Architektury Politechniki Krakowskiej, dyplom uzyskał w 1952 roku.
Około 1956 roku zajął się fotografią artystyczną, później – w
okresie 1958-62 tworzył metalowe rzeźby, reliefy.
W latach 1962-74 skupił się głównie na ekspresyjnych
rysunkach o tematyce figuratywnej, wykonywanych początkowo piórkiem i tuszem, potem – węglem i kredkami.

Warmińska gwara naszym dziedzictwem

B41004

Decyzją ministra kultury i dziedzictwa narodowego gwara warmińska została wpisana na krajową listę niematerialnego dziedzictwa kulturowego. Podczas konferencji prasowej
marszałek województwa Gustaw Marek Brzezin oraz inicjatorzy przedsięwzięcia opowiedzą o procesie ubiegania się o
wpis, a także o planach na ochronę i popularyzowanie gwary.
Jest to pierwszy wpis na krajową listę niematerialnego
dziedzictwa kulturowego z terenu Warmii i Mazur. Wniosek
złożyli znawcy tej gwary i jej popularyzatorzy: historyk i regionalista prof. Izabela Lewandowska z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego oraz Edward Cyfus, rodowity Warmiak
i autor książek o kulturze i życiu na dawnej Warmii.
Obok gwary warmińskiej za niematerialne dziedzictwo
kulturowe Polski uznaje się m.in.: krakowskie szopkarstwo,
polskie tańce narodowe czy procesję Bożego Ciała w Łowiczu.
bp UWM

Sukces krajowy odniósł w 1964 roku wystawą rysunków i
malarstwa w warszawskiej galerii ,,Foksal”, w trakcie której zostały sprzedane wszystkie jego dzieła.
Następnie wystawy malarstwa z lat 1967, 70, 72, 77,
81 unikalną wyobraźnią i maestrią warsztatową wzbudziły
ogromne zainteresowanie odbiorców i wyniosły artystę na
czołowe miejsce sztuki polskiej.
W kolejnych latach wystawiał obrazy i rzeźby nie tylko w Polsce, ale też w wielu krajach Europy np. Francji,
Niemczech czy Belgii. Fantastyka, na której opierał swoje
dzieła została pokazywana w Stanach Zjednoczonych i Japonii.
W 1999 roku dostał nagrodę od Europejskiego Stowarzyszenia SF. W latach 1999-2001 opracowuje techniką
fotomontażu cyfrowego dużą ilość przedstawień zwanych
grafiką komputerową. Miał świetne oko i potrafił uchwycić obiektywem nieprawdopodobne obrazy. Komputerowo
je przetwarzając tworzył zaskakujące kompozycje .Warto
też zaznaczyć, że na grafikach przedstawiających twarze
zawsze była twarz artysty, jego nieżyjącego syna oraz
najbliższych osób. Swoich grafik nie tytułował, uważał że
przedstawiają dokładnie to, co widz sobie wyobraża.
Beksiński ginie tragicznie, zamordowany w lutym 2005
troku. Jest artystą z grona najwyżej cenionych we współczesnej sztuce polskiej, reprezentowanym w liczących się
kolekcjach muzealnych krajowych i na świecie .
Prezentowana praca pochodzi ze zbioru kolekcjonera
sztuki Dariusza Matyjasa, założyciela Mazurskiej Fundacji Sztuki, która ma siedzibę w Giżycku.

Komisja Rewizyjna
Rady Miejskiej

11 sierpnia (czwartek) o godzinie 13.00 w pokoju nr
13 Urzędu Miejskiego w Olecku odbędzie się posiedzenie
Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Olecku.
Proponowany porządek posiedzenia:
1. Informacja w sprawie mieszkaniowego zasobu gminy.
2. Sprawy wniesione.
3. Wolne wnioski.
biuro Rady Miejskiej

„Polska Amazonia
w obiektywie gimnazjalisty ”
– nagrodzone fotografie

Na drugi brzeg
Filip Drażba (Gim. nr 2, 1d)
wyróżnienie

to@borawski.pl

Kalendarz imion
10 sierpnia
Amadei, Asterii, Bianki, Bogny, Filomeny, Laury
Amadeusza, Bernarda, Bogdana, Bohdana, Borysa, Hugona, Laurencjusza,
Laurentego, Wawrzyńca, Wierzchosława
11 sierpnia
Diany, Diomedy, Filomeny, Hilarii,
Klary, Lidii, Ligii, Luizy, Lukrecji,
Telimeny, Zuzanny
Aleksandra, Bernarda, Filona, Gilberta, Trajana, Tyberiusza, Włodzimierza,
Włodziwoja
12 sierpnia
Androniki, Anicety, Cecylii, Euzebii,
Hilarii, Klary, Leonidy, Letycji
Badzisława, Euzebiusza, Hilarego,
Innocentego, Juliana, Lecha, Leszka, Makara, Makarego, Makariusza,
Piotra
13 sierpnia (Dzień Leworęcznych)
Belindy, Diany, Elwiry, Gertrudy,
Heleny, Innocenty, Małgorzaty, Radosławy
Ernesta, Hipolita, Jana, Kasjana, Kasjusza, Maksyma, Poncjana, Radomiła, Radosława, Wojbora

14 sierpnia
Alany, Alfredy, Anastazji, Aty, Gerdy,
Ireny, Salomei, Selmy, Stanisławy,
Sylwii
Alana, Alfreda, Dobrowoja, Euzebiusza,
Kaliksta, Machabeusza, Maksymiliana,
Marcelego, Stanisława
15 sierpnia (Wniebozwiecie NMP,
Matki Boskiej Zielnej, Święto Wojska
Polskiego)
Bilihildy, Diany, Eulalii, Marii, Rozanetty, Stali, Stelli
Daniela, Napoleona, Stefana, Tarsucjusza, Tarsycjusza, Tarzycjusza, Trzebierza, Trzebimira
16 sierpnia
Domarady, Eleonory, Marii, Normy,
Nory
Abrahama, Alfonsa, Ambrożego, Domarada, Eleutrrego, Joachima, Roberta,
Rocha, Stefana, Tytusa, Wiktora
17 sierpnia
Anastazji, Angeliki, Anity, Elizy, Joanny, Juliany, Julianny, Juliany, Liberaty,
Marii Magdaleny, Żanny
Anastazego, Euzebiusza, Jacka, Juliana,
Mirona, Zawiszy

Nasz przepis
Ciasto pistacjowe
z kardamonem

Karmel: 2 łyżki solonego masła, 1
łyżeczka cukru, 6 dag obranych migdałów w słupkach
Ciasto: 10 dag obranych niesolonych
orzechów pistacjowych, 15 dag mąki,
2 łyżeczki nasion kardamonu, 12 dag
miękkiego masła, 20 dag cukru, 3 duże
jajka, 1 łyżeczka proszku do pieczenia,
szczypta soli
Karmel: masło wkładamy do formy, którą stawiamy bezpośrednio na
małym ogniu. Kiedy masło stopi się i
pokryje spód formy, zdejmujemy je z
ognia, studzimy i posypujemy cukrem.
Wrzucamy migdały i rozprowadzamy na dnie. Odstawiamy.
Ciasto: w blenderze miksujemy
na proszek pistacje z 3 łyżkami mąki.
Dodajemy rozgnieciony w moździerzu
kardamon.
Masło ucieramy z cukrem. Wbijamy po jednym jajku stale ucierając.
Resztę mąki mieszamy z proszkiem
do pieczenia i solą. Dodajemy po łyżce
do masy maślano-jajecznej, ucierając
przez cały czas.
Wsypujemy mielone pistacje i mieszamy.
Masę przekładamy do wysypanej
migdałami formy, uważając aby nie
przesunąć ich na jedną stronę. Po upieczeniu spód ciasta, który stanie się jego
wierzchem musi być równo pokryty
migdałami.
Pieczemy 40 minut w temperaturze
175°C.
Po wyjęciu pozostawiamy ciasto

jeszcze na 15 minut w formie. Wtedy
je wyjmujemy, odwracamy spodem do
góry i studzimy.

Łódeczki z sardynkami
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Cytaty na ten tydzień
Powiedzcie naszej młodzieży, że najlepsze książki trzeba dopiero napisać,
najlepsze obrazy jeszcze namalować,
najlepsze rządy dopiero stworzyć
i że wszystko, co najlepsze, zrobią
dopiero oni.
John Erskine,
za Alon Loy McGinnis, „Sztuka
motywacji”
Choć świat przeobraża się
niby chmur stada,
cokolwiek zdarza się
w pradawność wpada.
Pośrodku spraw i trosk.
zgiełku i świstu,
niech się twój sławi głos,
boski lutnisto.
Życia – zawiła treść,
śmierci – ukryta;
czym ból i miłość jest,
próżno kto pyta.
Tylko nad światem pieśń
		
na zawsze świta.
Rainer Maria Rilke,
Sonety do Orfeusza

PRZYS£OWIA
Od św. Klary (12 sierpnia) są już ładne dary.
Jeśli piękny sierpień, gotuj sobie
chłopku kieszeń.
Gdy Zielna Matka (15 sierpnia)
deszcz przynosi, to zwykle na Narodzenie Matki rosi.
Od Zielny każdy chodzi jak cielny.
(Dawniej był to koniec przednówka).
W Wniebowzięcie pokończone żęcie.
Gdy w Wniebowzięcie Panny ciepło
dopisuje to ciepły i pogodny koniec lata
obiecuje.
Gdy w sierpniu dni gorące, w zimie
dni śniegiem skrzące.
Na święty Roch (16 sierpnia) sprzątają groch.
Z jaka pogodą Jacek (17 sierpnia)
przybywa taka jesień bywa.
Jeśli na Jacka (17 sierpnia) nie panuje
plucha, to pewnie zima będzie sucha.

6 jajek, puszka sardynek w oleju, 12 dag
twarożku, cebula, 2 łyżki kaparów, sól,
pieprz
Jaja gotujemy na twardo. Studzimy i
obieramy.
Sardynki odsączamy z oleju i rozgniatamy je widelcem.
Cebule obieramy i siekamy.
Sardynki, twarożek, cebulę i kapary
wkładamy do miski i mieszamy.
4 jajka przekrajamy wzdłuż na pół.
Wyjmujemy żółtka.
Żółtka i pozostałe jaja siekamy i łączymy z masą sardynkową. Przyprawiamy solą i pieprzem.
Dodajemy posiekaną natkę pietruszki i
Do każdej połówki białka wkładamy białko . Przyprawiamy solą i pieprzem.
po łyżce pasty sardynkowej.
Tak przygotowane gotujemy na parze.
Danie podajemy na liściach sałaty.
Mąkę mieszamy z mlekiem i zagotowujemy. Jeśli sos jest za gęsty, to rozcieńSery do zapiekania
czamy go wodą.
Teraz mieszamy go z posiekanym koSery dobre do zapiekania to: ementaler, cheddar, gruyere, mozzarella, tyl- perkiem i dodajemy do smaku sok z cytryżycki, edamski, trapistów, żuławski i ny, sól i pieprz.
Danie podajemy z zieloną sałatą i rymyśliwski.
żem ugotowanym na sypko.

Pulpety
z sosem koperkowym

15 dag mielonej cielęciny, mały kawałek
czerstwej bułki, natka pietruszki, połowa białka z jednego jajka, sól, pieprz,
1 łyżka mąki, 2 łyżeczki mleka, koperek,
sok z cytryny
Mięso łączymy z namoczoną bułką.

Ciasto
na placki ziemniaczane

... nie będzie ciemnieć, jeśli dodamy do
masy jedną utartą marchew. Jeśli zaś
dodamy do ciasta odrobinę proszku do
pieczenia i zostawimy na chwilę, żeby
spulchnił masę, placki będą łatwiej
strawne.
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Mazurskie Spotkania
z Folklorem
fot. Bolesław Słomkowski

16
to@borawski.pl

to@borawski.pl

Tygodnik Olecki 32/967 - r. 2016

17

18

Tygodnik Olecki 32/967 - r. 2016

to@borawski.pl

Siatkówka plażowa

7 sierpnia na boisku do siatkówki plażowej odbył się VI
Turniej z cyklu Grand Prix Olecka 2016. Sędzią głównym
był Robert Markowski
WYNIKI:
B. Hodana/R. Górski – K. Bylak/R. Dobreńko
2:0
Ł. Senkowski/A. Opanowski - J. Wrzyszcz/P. Haponik2:0
B. Hodana/R. Górski - Ł. Senkowski/A. Opanowski 0:2
K. Bylak/R. Dobreńko - J. Wrzyszcz/P. Haponik
0:2
B. Hodana/R. Górski - J. Wrzyszcz/P. Haponik
2:1
K. Bylak/R. Dobreńko - Ł. Senkowski/A. Opanowski 0:2
KLASYFIKACJA KOŃCOWA
1. Łukasz Senkowski/Artur Opanowski (Olecko)
2. Bartosz. Hodana/Rafał Górski (Olecko)		

12 pkt
9 pkt

Kronika policyjna

W miniony weekend policjanci oleckiej komendy zatrzymali trzech nietrzeźwych kierujących, a także odnotowali
jedną kolizję drogową. Ponadto odizolowali od swoich bliskich trzech pijanych awanturników.

Nietrzeźwi kierujący

Pierwszy nietrzeźwy kierujący został zatrzymany w miniony piątek około godz. 18:00 w miejscowości Rosochackie. Mateusz B. kierował motorowerem mając blisko promil
alkoholu w organizmie. Ponadto podczas sprawdzenia policyjnych baz danych okazało się, że 26-latwek posiada aktualny zakaz prowadzenia pojazdów wydany przez sąd.
W minioną niedzielę po godz. 02:00 na terenie gminy
Kowale Oleckie policjanci ruchu drogowego zatrzymali
do kontroli drogowej kierującego samochodem osobowym
marki Mercedes. Podczas wykonywania czynności policjanci wyczuli od 57-latka zapach alkoholu. Mieszkaniec Gołdapi odmówił poddania się badaniu na zawartość alkoholu, w
związku z czym została mu pobrana krew do dalszych badań.
Jako ostatni, również w niedzielę 7 sierpnia przed godz.
20:00 na trasie Olecko – Wieliczki został zatrzymany kierujący osobowym nissanem. Badanie alkomatem wykazało w
organizmie Jarosława Ł. ponad 1,5 promila alkoholu.
Ponadto 30-latek podczas kontroli nie posiadał przy sobie prawa jazdy.

Przypomnijmy!
Za kierowanie pojazdem w stanie nietrzeźwości grozi
kara grzywny, ograniczenia wolności lub nawet pozbawienia
wolności do 2 lat oraz utrata prawa jazdy na okres nie krótszy
niż 3 lata a nawet do lat 15.

Picasso
w Galerii im. Andrzeja Legusa

Grafika o tytule „Pikador i byk” pochodzi z 1962 roku.
Ten czterokolorowy linoryt zostal wydany w 1962 roku
przez wydawnictwo Cercle D’Art w Paryżu. Cykl nosi nazwę Pablo Picasso Linogravures i zawiera 45 linorytów. Teka
obejmuje tematy, którymi fascynował się Picasso począwszy
od roku 1958. Bachanalie, Kobiety,Byki i Torreadorzy.
Pablo Picasso tworząc sztukę wykorzystywał najróżniejsze techniki. Od roku 1958 rozpoczął pracę z linorytem.
Linoleum - guma o odpowiedniej twardości, a jednocześnie
miękka i dająca artyście praktycznie nieograniczone możliwości modelunku stała się jego ulubioną techniką. Ostre
rylce o różnych szerokościach i kształtach mogą modelować matrycę -linoleum praktycznie nieograniczenie. Picasso

3. Jerzy Wrzyszcz/Paweł Haponik (Olecko)		
pkt
4. Kamil Bylak/Roman Dobreńko (Olecko)		

7
5pkt

Wyżej wymienieni zawodnicy otrzymali pamiątkowe
dyplomy, a zwycięzcy nagrodzeni zostali koszulkami okolicznościowymi. W zawodach uczestniczyło 8 zawodników.
KLASYFIKACJA PO VI TURNIEJACH:
1. Jerzy Wrzyszcz / Paweł Haponik (Olecko) 53 pkt.
2. Tomasz Topór / Bartosz Hodana (Olecko) 41 pkt.
3. Bartosz Hodana / Rafał Górski (Olecko) 16 pkt
4. Arkadiusz Mioduszewski / Mariusz Wojdag (IKS
„ATAK” Elbląg) 12 pkt.
Łukasz Senkowski/Artur Opanowski (Olecko) 12 pkt.
Bartosz Cieśluk

Kolizja drogowa

Do kolizji drogowej doszło 8 sierpnia po godz. 15 w
miejscowości Sedranki. Jak ustalili policjanci ruchu drogowego kierujący samochodem osobowym marki Audi
nie zachował należytej odległości od poprzedzającego go
volkswagena w wyniku czego doszło do zderzenia.
Michał Z. został ukarany mandatem karnym w wysokości 250 zł.

Pijani awanturnicy

W minioną sobotę kilka minut po 15 oficer dyżurny
oleckiej komendy został poinformowany, że u jednej z rodzin zamieszkałej na terenie gminy Świętajno doszło do
awantury. Policjanci którzy pojechali na miejsce ustalili, że dwaj bracia będąc pod wpływem alkoholu wszczęli
awanturę z ojczymem, wyzywali go słowami wulgarnymi
oraz uderzali. W obecności funkcjonariuszy mężczyźni
byli nadal agresywni w związku z czym zostali zatrzymani
i trafili do policyjnej celi.
Badanie alkomatem w organizmie 47-latka wykazało
ponad 3 promile alkoholu zaś u 53-latka ponad 2,5 promila.
Również w niedzielę przed 19:00 oleccy policjanci interweniowali wobec pijanego awanturnika. Ja ustalili policjanci, przebywający z rodziną na wakacjach w powiecie
oleckim Piotr T. będąc pod wpływem alkoholu wszczął
awanturę z żoną. 30-latek uderzył kobietę oraz groził że ją
pobije. W obecności funkcjonariuszy mężczyzna był nadal
agresywny, wymachiwał półtorametrowym kijem grożąc,
że pobije żonę jak i mundurowych.
W związku z tym Piotr T. został zatrzymany i trafił do
policyjnego aresztu.
Badanie alkomatem wykazało w jego organizmie ponad 3 promile alkoholu.
mógł tu pokazać swój kunszt. Cienkie i gube linie, proste
bruzdy i zawijasy, płycizny i głębiny. Temat Torreadora i
byka powtórzony jest w cyklu wielokrotnie .
Raz jest to misternie przedstawiony Torreador z z bogactwem detali uniformu, a w tym konkretnym ujęciu bardzo minimalistyczny obraz - kilka kresek przedstawiających walkę na arenie.
Dariusz Matyjas
Grafiki można obejrzeć na wystawie „Picasso” w Galerii Prawdziwej Sztuki im. Andrzeja Legusa w Oleckim
Centrum Kultury „Mazury Garbate”, plac Wolności 22, I
piętro
Grafiki pochodzą ze zbioru kolekcjonera sztuki Dariusza Matyjasa, założyciela Mazurskiej Fundacji Sztuki, która ma siedzibę w Giżycku.
Wystawa czynna do końca sierpnia.

Wydawca: Agencja Promocyjno-Wydawnicza
Bogusław Marek Borawski. Adres redakcji: Olecko, ul. Zielona 37, skr.
poczt. 44, tel. 601-152-454; e-mail: to@borawski.pl. Redaktor naczelny: Bogusław Marek Borawski. Dyżur redakcyjny:
poniedziałki, wtorki, czwartki, piątki w godz. 1200-1700.(proszę dzwonić). Za treść ogłoszeń pismo nie ponosi odpowiedzialności.
Redakcja zastrzega sobie prawo do adiustacji, skracania oraz opatrywania nadesłanych artykułów własnymi tytułami.
Drukarnia „Gryfix”, 19-300 Ełk, ul. Sasankowa 17
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O Puchar „Tygodnika Oleckiego”

Kategoria do 12 lat
1. Dawid Grudziński
2. Łukasz Sierdziński
3. Lena Frączak
4. Wojciech Wojciewski
Do rozgrywek przystąpiło 6 zawodników. Wszyscy reprezentowali klub „Drajw” Milanówek. Zwycięzca otrzymał
puchar ufundowany przez Tygodnik Olecki. Wręczył go
rysownik i redaktor „TO” Waldemar Rukść.

Bibliografia Olecka

Od 2013 ukazuje się „Bibliografia Olecka” pod adresem internetowym
www.bibliografia.olecko.info
można znaleźć dane dotyczące liter alfabetu od „A” do „Ż”.
Oraz hasło „Literatura” zawierające wykaz przeanalizowanych tekstów źródłowych.
Bibliografia dotyczy tylko tego fragmentu wydawnictw
oleckich, które zostały przeanalizowane i opublikowane w
rozdziale „Literatura”.
Hasła osobowe zawierają zwięzły życiorys opracowany na podstawie przeanalizowanej literatury oraz wykaz

W dniach od 10 do 16 lipca w Kowalewie Pomorskim odbył się XXIII Międzynarodowy Turniej Szachowy.
W zawodach wziął udział reprezentant MLKS Czarni
Olecko Michał Bartnik. Michał rozegrał turniej w grupie
dzieci do lat 8 na dystansie 9 rund i tempie gry 90 minut.
W 9 partiach zdobył 6,0 pkt (6 wygranych, 3 przegrane)
i zajął czwarte miejsce, a w klasyfikacji chłopców do lat 8 trzecie miejsce.
Startowało 26 zawodników z województw: pomorskiego,
lubelskiego, podlaskiego, dolnośląskiego, mazowieckiego,
łódzkiego, kujawsko-pomorskiego i warmińsko-mazurskiego.
Krzysztof Konewko
Kierownik sekcji szachowej
MLKS Czarni Olecko

Kategoria OPEN
1. Karol Szymański (Bakałarzewo)
2. Robert Karniej (Olecko)
3. Tadeusz Ciśluk (Łomża)
4. Maciej Szadkowski („Drajw” Milanówek)
W turnieju wzięło udział 16 zawodników z Olecka, Bakałarzewa, Łomży, Grodziska Mazowieckiego oraz zawodnicy klubu „Drajw” Milanówek.
Startujący rywalizowali w systemie brazylijskim - do
dwóch przegranych. Zwyciężył Karol Szymański, który
otrzymał puchar ufundowany przez Tygodnik Olecki. Wręczył go rysownik Waldemar Rukść.
Bartosz Cieśluk

publikacji, w których jest mowa o wymienionej olecczance, olecczaninie lub osobie w jakiś sposób związanej
z Oleckiem. Wymienione publikacje dzielą się na grupy:
literaturę, publikacje i źródła. Jeżeli wymieniony w bibliografii jest autorem książek, artykułów, opracowań są
one wpisane pod hasłem „Literatura” lub „Publikacje”,
jeżeli o danej osobie informacje napisał w swoich książkach, artykułach i dokumentach ktoś inny, znajdują się
one pod hasłem „Źródła”.
Jako olecczan w „Bibliografii” uznano osoby zamieszkujące
teren powiatu w granicach sprzed 1945 roku oraz teren powiatu
po 1945. Wykaz zawiera także osoby czasowo zamieszkujące
oraz osoby związane z miastem przez pracę, sztukę oraz zasługi
dla miasta, a nie mieszkające na branym pod uwagę terenie.
Wszelkie dane w życiorysach czytelnicy mogą uzupełniać
przysyłając informacje na adres
to@borawski.pl
lub listownie z podaniem numeru telefonu do kontaktu
lub skontaktować się z redakcją telefonicznie.
Zmiana jakiegokolwiek tekstu
wymaga kontaktu osobistego.
Uzyskane w ten sposób dane będą wprowadzane do Bibliografii cyklicznie.
Redakcja Bibliografii Oleckiej z góry dziękuje za wszelką
pomoc w realizacji tego wielkiego przedsięwzięcia.

V11805b

7 sierpnia na kortach miejskich odbył się XVIII Turniej
Tenisa Ziemnego o puchar „Tygodnika Oleckiego”. Sędzią
głównym był Robert Markowski.
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Arkadia
Uskuteczniając spacery i wędrówki po Suwałkach
nie sposób nie trafić nad zalew „Arkadia”, zwłaszcza w
taką pogodę jak ostatnio. Wypiękniał nam teren wokół
zalewu, wypoczywa tam setki osób każdego dnia, więc
warto przypomnieć kilka szczegółów dotyczących zalewu.
Zalew „Arkadia” to sztuczny zbiornik wody nad
Czarną Hańczą o powierzchni 9 ha. Jest długi na 700
metrów, a szeroki na 400, średnia głębokość to 2,5
(maksymalnie do 5,5 metra). Na środku zalewu znajduje się wysepka.
Mało kto wie, że w czasie II wojny światowej zbiornik ten został zasypany przez Niemców, gdyż nie miał
połączenia z rzeką i zrobiło się tam niezłe bagienko.
Odkopano go i uregulowano w połowie lat 70-tych
ubiegłego wieku. W strefie przybrzeżnej spotkać tu
można takie gatunki roślin jak: trzcina pospolita, oczeret jeziorny, czy jeżogłówka gałęzista. Typowe ryby dla
takich akwenów, więc i dla naszego, są płocie, leszcze,
okonie.
Każdej zimy nad zalewem można zobaczyć łabędzia niemego, ptaka objętego ścisłą ochroną. Łabędzie
te nie mają tu naturalnych wrogów, utraciły instynkt
wędrówki i strach przed człowiekiem. Te płochliwe
ptaki jedzą z ręki.
Kilka dat. Niespełna 100 lat temu, bo w 1911r., nad
zalewem „Arkadia” rozpoczął działalność Teatr ”Arkadia”. Jak długo działał, tego monografia Suwałk J.
Kopciała nie donosi, ale można w niej wyczytać jak ten
niewielki zalew krzewił polskie łyżwiarstwo szybkie.
W grudniu 1935 r. powstała sekcja Polskiego Związku Łyżwiarskiego!
Rok później odbył się tu kurs jazdy szybkiej na łyżwach. Dwa tysiące widzów 13 grudnia tegoż roku oglą-

dało pierwsze zawody łyżwiarskie na zalewie. Startowało 76 zawodników z warszawskich i suwalskich
klubów. Była to skuteczna popularyzacja łyżwiarstwa
w Suwałkach i samego miasta Suwałki. Od tego roku
cała czołówka polskiego łyżwiarstwa szybkiego spotykała się i trenowała właśnie tutaj. Na ich potrzeby
powstał tor na zalewie „Arkadia” oraz lodowisko do
hokeja i jazdy figurowej. Imponujące, prawda?
Dzisiaj niewiele osób wie o tak pięknych kartach
naszego zalewu. Nie wpływa to całe szczęście na
atrakcyjność dzisiejszych obiektów wokół zalewu.
A jest ich niemało: hala OSiR z krytą pływalnią,
Ośrodek Sportów Wodnych, skate park, a ostatnio boiska do piłki plażowej, kawiarenka i wypożyczalnie
sprzętu sportowego.
Wystarczył poważny zabieg pielęgnacyjny – wycięcie chaszczy, ścieżka rowerowa dookoła zalewu,
itp., i… zalew ożył. Ściągają tu tłumy. I cóż dodać –
nareszcie mile się tu spędza czas. I dorośli, i młodzież
i dzieciaki mają co tu robić.
Można wykąpać się w wodach zalewu, zagrać w
piłkę, poskakać na deskorolce, pobawić dzieci na placu zabaw, pospacerować, pojeździć rowerem wokół
zalewu, zagrać w tenisa, lub po prostu usiąść i spokojnie wypić kawę.
Bywają też dansingi, koncerty piosenki turystycznej i szantowej. Nareszcie. Niby takie oczywiste, ale
jeszcze kilka lat temu niemożliwe. A może jeszcze
ktoś przerzuci atrakcyjny mostek na wysepkę (choćby
wiszący) i wymyśli tam coś ciekawego?
Tak było. W te wakacje wkradła się do zalewu sinica i… życie nad tym zbiornikiem zamarło. Plany też
są, by spuścić po raz kolejny wodę z tego zbiornika,
by go oczyścić. Wymaga to, rzecz jasna, ogromnych
pieniędzy, ale może zostanie zrealizowane. Zobaczymy.
Z greckiego „arkadia” to kraina szczęśliwości.
Marusia

