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Kiedy trzeba przenieść pianino nie łap się za
stołek.
H. Jackson Brown, Jr.
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Z okazji 35-lecia pracy Gospodarstwo Szkółkarskie „Grünland” zaprasza klientów od 29
sierpnia do 7 października na 35-dniową promocję cenową na dostępne rośliny, w tym:
- drzewa i krzewy iglaste 30%
- drzewa i krzewy liściaste 20%
- byliny i kwiaty 10%
„Grünland”, ul. Produkcyjna 11
tel. 87-523-9009 lub 604-557-693

V15301

Trzydzieści pięć lat minęło jak
jeden dzień, s. 10 - 11

pizza na telefon, 87-520-31-32
V14414

K21904

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

B40905

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

Centrum Handlowe „Impuls”

V13805

V14503

V14304

Centrum Handlowe „Impuls”
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Obcy w domu

Michael Ondaatje, kanadyjski pisarz i poeta, urodzony w 1943 roku na Cejlonie. Autor powieści „Angielski
pacjent” wygłosił wykład podczas 5. Festiwalu Czesława
Miłosza w Krakowie. Do bezpośredniego przytoczenia wybieram passus o tych, przed którymi zamykają granice i
zachowują się tak, jak nie uchodzi:
„(…) Von Rezzori przytacza w swoich wspomnieniach
epizodzik z 13. baśni z „Księgi tysiąca i jednej nocy”:
„Przybyłem tego wieczoru i stałem niepewny, dokąd się
udać, kiedy nagle zauważyłem drugiego żebraka. Pozdrowiłem go więc, mówiąc: «Jestem tu obcy!», a on odpowiedział: «I ja także jestem tu obcy». Kiedyśmy rozmawiali,
pojawił się trzeci nasz towarzysz i pozdrowił nas, mówiąc:
«Jestem tu obcy», na co odrzekliśmy: «My także jesteśmy
obcy»”. Pisarze odbywają podróże jako obcy do obcych
krajów i pędzą samotny żywot, zanim ich nazwiska nie
staną się częścią domowego pejzażu. Czasami nigdy nie
zyskują pełnego uznania. (…)”.
Wzięte z artykułu „Pisarz bierze lekcje u Milesa Davisa”, przeł. Magda Heydel, Gazeta Wyborcza z 13-15 sierpnia)
Słowem, z obcych się biorą tutejsi, ale… na to trzeba
czasu.
Czesław Mirosław Szczepaniak
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WYJĄTKOWO, NASTROJOWO
I PROFESJONALNIE. SKRZYPCE NA ŚLUBIE.
Tel. 662 414 006

B42902

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

B41803

BRAK OBOWIĄZKU POBIERANIA ZAŚWIADCZENIA Z
URZĘDU SKARBOWEGO PRZY UBIEGANIU SIĘ
O ZASIŁEK RODZINNY,
WYCHOWAWCZY ORAZ ALIMENTACJNY
W związku ze zbliżającym się kolejnym okresem
świadczeniowym 2016/2017 osoby pobierające świadczenia rodzinne, wychowawcze (500+), alimentacyjne, które
chcą skorzystać z powyższej formy pomocy oferowanej
przez miejskie oraz gminne ośrodki pomocy społecznej
działające na terenie powiatu Olecko oraz Gołdap, zobligowane są do złożenia odpowiedniego wniosku wraz z załącznikami.
Nowo obowiązujące przepisy ustawy o świadczeniach

Archiwum „Tygodnika oleckiego” znajdziesz

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

K22103
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rodzinnych, ustawy o pomocy państwa w wychowwaniu
dzieci oraz ustawy o pomocy osobom uprawnionym do
alimentów zwalniają świadczeniobiorców z obowiązku
dołączania do wniosku zaświadczenia z Urzędu Skarbowego o dochodach podlegających opodatkowaniu podatkiem
dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych
w art. 27, art. 30b, art. 30c, art. 30e i art. 30f ustawy z dnia
26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, każdego członka rodziny, udzielanych przez naczelnika właściwego urzędu skarbowego, zawierających dane
o wysokości dochodu, składek na ubezpieczenia społeczne
odliczonych od dochodu oraz należnego podatku.
Jednostki wydające decyzje o przyznanych świadczenia
są zobowiązane do samodzielnego pozyskiwania informacji z urzędów skarbowych poprzez wykorzystanie systemu
informatycznego, a w przypadku awarii systemu, w drodze
pisemnej wymiany informacji, co w konsekwencji zwalnia świadczeniobiorców z konieczności wystepowania do
właściwego naczelnika urzędu skarbowego z wnioskiem o
wydanie zaświadczenia o dochodach.
Opisane udogodnienia zmniejszają ilość niezbędnych
formalności koniecznych do załatwienia przy ubieganiu
się o świwadczenia rodzinne, wychowawcze oraz alimentacyjne, a tym samym skracają czas poświęcony na gromadzenie informacji potrzebnych do weryfikacji danych
zawartych w złożonym wniosku o przyznanie świadczenia.
Podsumowując Naczelnik Urzędu Skarbowego w
Olecku uprzejmie informuje, że nowe przepisy nie wymagają od osób pobierających zasiłek rodzinny, wychowawczy oraz alimetacyjny ubiegania się o zaświadczenia
o dochodach.

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

V12506

V12008

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
15 lipca od 10.30 jeden zastęp JRG PSP
usuwał drzewo powalone na ulicę Parkową.
15 lipca od 10.30 jeden zastęp OSP Gąski usuwał drzewo powalone na drogę w Świdrach.
15 lipca od 12.14 jeden zastęp JRG PSP zabezpieczał
obluzowane przez wichurę dachówki na domu w Babkach
Oleckich.
15 lipca od 13.58 jeden zastęp OSP Świętajno usuwał
drzewo powalone na drogę w Pietraszach.
16 lipca od 19.53 jeden zastęp JRG PSP oraz jeden OSP
Cimochy zabezpieczały oraz usuwały skutki wypadku drogowego. Motocyklista uderzył w drzewo.
16 lipca od 21.06 jeden zastęp OSP Kowale Oleckie
usuwał gniazdo szerszeni z domu mieszkalnego w Lakielach.
17 lipca od 5.39 pięć zastępów JRG PSP oraz jeden
OSP Szczecinki gasiły pożar trocin w zakładzie przemysłowym przy Gołdapskiej.
17 lipca od 20.02 jeden zastęp JRG PSP zabezpieczał
miejsce i usuwał skutki wypadku drogowego w Sokółkach.
Zderzenie dwóch motocyklistów.
18 lipca od 9.04 jeden zastęp JRG PSP usuwał drzewo
niebezpiecznie pochylone nad budynkiem mieszkalnym w
Szeszkach (gm. Wieliczki)..
18 lipca od 12.30 jeden zastęp OSP Sokółki usuwał
gniazdo os z domu mieszkalnego w Jabłonowie.
19 lipca od 17.19 trzy zastępy JRG PSP gasiły pożar
trocin w zakładzie przemysłowym przy Gołdapskiej.
21 lipca od 21.15 jeden zastęp JRG PSP oraz dwa OSP
Świętajno gasiły pożar przyczepy rolniczej w Chełchach.
22 lipca od 4.48 trzy zastępy JRG PSP gasiły pożar trocin w zakładzie przemysłowym przy Gołdapskiej.
22 lipca od 7.41 trzy zastępy JRG PSP zabezpieczał
miejsce i usuwał skutki wypadku drogowego w Dułach.
Samochód osobowy w rowie.
25 lipca od 9.30 jeden zastęp JRG PSP zabezpieczał
naderwaną rynnę budynku przy ulicy Zamkowej.
25 lipca od 17.57 dwa zastępy OSP Świętajno poszukiwały w Krzywym osoby zaginionej.
25 lipca od 18.47 jeden zastęp JRG PSP w Rogojnach
oswobadzały bociana uwięzionego w gnieździe.
25 lipca od 19.54 pięć zastępów JRG PSP poszukiwały
nad jeziorem Oleckie Wielkie osoby zaginionej. Pozostawione na brzegu bez nadzoru ubranie.
Informacji udzielił młodszy kapitan Piotr Gabruś

NAJTANIEJ W MIEŚCIE

AUTOMYJNIA

V15201

ON.............................. 4,15
Pb 95......................... 4,39
PB 98......................... 4,49
LPG............................ 1,69
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
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
11.00 - 17.00 - Nickelodeon - Dzień zabawy, MOSiR, Park 1
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
13.00 - Sesja Rady Powiatu, Starostwo, ul. Kolejowa
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
13.00 - Sesja Rady Miejskiej, Ratusz
15.00 - Epoka lodowcowa: Mocne uderzenie, film, kino Mazur
17.00 - Epoka lodowcowa: Mocne uderzenie, film, kino Mazur
19.00 - Złe mamuśki, film, kino Mazur
27 sierpnia (sobota)
apteka dyżurna Zielona 35
15.00 - Epoka lodowcowa: Mocne uderzenie, film, kino Mazur
17.00 - Epoka lodowcowa: Mocne uderzenie, film, kino Mazur
19.00 - Złe mamuśki, film, kino Mazur
28 sierpnia (niedziela)
apteka dyżurna Składowa 6
15.00 - Epoka lodowcowa: Mocne uderzenie, film, kino Mazur
17.00 - Epoka lodowcowa: Mocne uderzenie, film, kino Mazur
19.00 - Złe mamuśki, film, kino Mazur
29 sierpnia (poniedziałek)
apteka dyżurna plac Wolności 7B
30 sierpnia (wtorek)
apteka dyżurna 11 Listopada 9
31 sierpnia (środa)
apteka dyżurna Zielona 37
wydanie „Tygodnika Oleckiego
1 września (czwartek)
apteka dyżurna plac Wolności 12
8.00 - 11.00 - pobór krwi od honorowych dawców, Zespół
Szkół Licealnych i Zawodowych (budynek internatu, sala
konferencyjna), ul. Gołdapskiej 27
2 września (piątek)
apteka dyżurna plac Wolności 25
3 września (sobota)
apteka dyżurna Gołdapska 1
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Uwaga: co tydzień do rozlosowania jeden bilet do oleckiego kina.
Warunki udziału w losowaniu na dole strony 4

Sesja Rady Powiatu

Zapraszam na posiedzenie XX Sesji Rady Powiatu w
Olecku w dniu 24 sierpnia 2016 roku (środa) o godz. 13:00
– sala konferencyjna (pokój nr 4) Starostwa Powiatowego w
Olecku, przy ul. Kolejowej 32.
Porządek sesji:
1. Otwarcie sesji i przyjęcie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
3. Informacja Starosty z wykonania uchwał Rady Powiatu i o działalności Zarządu w okresie międzysesyjnym.
4. Zapytania i interpelacje radnych.
5. Wnioski i oświadczenia radnych.
6. Wnioski Komisji Stałych Rady.
7. Stan mienia Powiatu oraz podsumowanie I półrocza
2016r. w zakresie zbycia mienia Powiatu.
8. Informacja szkół o stanie przygotowania placówek do
roku szkolnego 2016/2017.
9. Podjęcie uchwał:
a) w sprawie pozbawienia odcinka drogi nr 1818N Świętajno – Orzechówko – Giże od km 6+443 do km 7+725 o
długości 1,282km kategorii drogi powiatowej;
b) w sprawie uchwalenia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Oleckiego na lata 2016 – 2025;
c) w sprawie utworzenia Powiatowego programu wspierania uzdolnionych dzieci i młodzieży uczących się w szkołach i placówkach, dla których Organem prowadzącym jest
Powiat Olecki w formie przyznawania Nagrody Starosty
Oleckiego pn.: „Perła Powiatu Oleckiego”;
d) w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Gminie Olecko na realizację zadania publicznego z zakresu kultury na organizację dożynek „Święto Plonów
– Olecko 2016”;
e) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
Powiatu Oleckiego na lata 2016 – 2027;
f) w sprawie zmian budżetu powiatu na rok 2016.
10. Odpowiedzi na zgłoszone zapytania, interpelacje,
wnioski radnych i Komisji Stałych Rady.
11. Głos wolny, wolność ubezpieczający”.
12. Zamknięcie obrad.
Przewodniczący Rady Powiatu
Wacław Sapieha
wyrób pomników, pielęgnacja grobów
Lakiele 45, 19-420 Kowale Oleckie

Mariusz Przekop
tel. 507-222-344

Na podstawie art. 11 ust. 2 i art. 13 ust. 1, 2 i 3 ustawy z
dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 239 z późn. zm.),
Programu współpracy Powiatu Oleckiego z organizacjami
pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3
ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2016 r. stanowiącego załącznik do uchwały
nr XII/64/2015 Rady Powiatu w Olecku z dnia 26 listopada
2015 r. oraz Wieloletniego programu współpracy Powiatu
Oleckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie na lata 2015-2019
stanowiącego załącznik do uchwały nr XLVI/290/2014
Rady Powiatu w Olecku z dnia 7 listopada 2014 r. Zarząd
Powiatu w Olecku ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Powiatu Oleckiego w 2016
r. z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony
dziedzictwa przyrodniczego.
Oferty należy przesłać pocztą na adres Starostwa Powiatowego w Olecku, ul. Kolejowa 32, 19-400 Olecko lub
złożyć osobiście w kancelarii Starostwa Powiatowego w
Olecku (pokój nr 22) do 2 września 2016 r. do godz. 15:00
(decyduje data wpływu).
Szczegółowych informacji o konkursie udziela: Anna
Turowska – Inspektor Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu
i Promocji Starostwa Powiatowego w Olecku, tel. 87 520
16 57.
Więcej informacji na www.powiat.olecko.pl w zakładceOrganizacje pozarządowe.
Anna Turowska www.powiat.olecko.pl

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:

• Monika Łodzia (Fasty)
• Mariusz Naruszewicz
• ZStefan Napiórko
• Regina Rojek
• Maciej Skrzeczyński
• Ewa Żarnowska

K22302
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Zakład Kamieniarsko-budowlany

Otwarty konkurs ofert – ekologia 2016

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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Większość z nas zapatrzona jest
na to, co się dzieje w Rio. I słusznie.
Zresztą z wielu powodów. Chociażby
dlatego, że tylko wtedy możemy oglądać wyczyny praktycznie wszystkich
najbardziej tytułowanych sportowców.
Patrzeć jak biją rekordy olimpijskie i
rekordy świata. Jak zmagają się w pokojowych szrankach.
Tylko co cztery lata może być tak,
że Rosja, i n.p. Ukraina ścierają się tylko sportowo. Taka jest Olimpiada.
Tak, Proszę Państwa, Olimpiada trwa w najlepsze. Nie znaczy to jednak, że wszyscy ci, którzy patrzą na zmagania sportowców nie interesują się tym, co się dzieje w kraju.
Minął długi weekend. W tym wypadku przedłużony o narodowe i jednocześnie kościelne święto. Czyli Wniebowzięcie
Najświętszej Marii Panny, Matki Boskiej Zielnej i Święto Wojska Polskiego.
Jeśli chodzi o te ostatnie, to jest ono obchodzone na cześć
bohaterów Bitwy Warszawskiej czyli zwycięstwa Polski
nad atakującą ją Rosją Sowiecką. Jest obchodzone by uczcić
wszystkich tych, którzy stanęli do obrony niepodległości odrodzonego państwa.
W tym roku obchody zorganizowano bardziej okazale. Z
defiladą wojskową włącznie. W stolicy przed Prezydentem
przedefilowały niemieckie Leopardy, które kupiło nasze wojsko jeszcze za czasów niesłuszni istniejącej III Rzeczypospolitej. Zresztą, to co twierdzi szef naszego Ministerstwa Obrony
Narodowej, że postawił na nogi naszą armię w pół roku to wcale nie konfabulacja. Cała nasza armia stoi, postawiona przez
ministra i czeka, kogo zwolnią, kogo awansują, a kogo zdegradują. Żołnierze z ciekawością spoglądają na odznaczonych
złotymi medalami młodzieńców za trzymanie pióra i notowanie
rozkazów, gdy oni sami trzymali karabin i walczyli w Afganistanie, w Iraku czy w innych częściach niespokojnego świata.
Pamiętacie Państwo film „Rambo”? Nie pamiętam, którą
część, ale chodzi mi o tę, w której główny bohater jedzie do
Wietnamu by uwolnić przetrzymywanych przez komunistów
żołnierzy amerykańskich. On, prostolinijny żołnierz, kontra
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polityk, który chce ugrać na tym jakieś nowe wybory.
Tu chodzi o analogię, kiedy to ministerstwo degraduje panią żołnierz za to, że pomogła rodzinie uwięzionego za granicą polskiego oficera wywiadu i za to, że brała czynny udział
w jego uwolnieniu.
Jeśli ktoś widział ten film, to wie już o czym pisze. Może
i u nas znajdzie się taki Rambo, żeby powiedzieć ministrowi,
co myśli o takim politykowaniu przy pomocy wojska.
Po to powołano cywilnych ministrów, aby pilnować wojskowych przed tym, by nie zajmowali się polityką. Mają zajmować się jedynie naszą obroną. Naciskać na rząd by dał im
maksymalne środki do naszej obrony i... przede wszystkim,
tak jak napisałem wyżej, być daleko od polityki.
NATO cieszy się, że Polska zwiększy procent dochodu
narodowego przeznaczony na dozbrajanie armii. Jednak to
tylko działania pozorne. Wszystkie te ponadnormatywne pieniądze pójdą na wyszkolenie i wyposażenie w broń pospolitego ruszenia, czyli przybocznej gwardii ministra – Gwardii
Narodowej.
Szkolenie żołnierza trwa przez cały jego okres kontraktowej służby. Czyli, oprócz sobót i niedziel, przez pięć dni
tygodnia. Czasami kilka tygodni pod rząd kiedy ćwiczą na
poligonie.
Oddziały ministra będą szkolone z częstotliwością jednego do dwóch dni w miesiącu, co daje czas jaki potrzeba
do wyszkolenia porównywalny z żołnierzem zawodowym na
jakieś kilkadziesiąt lat. Nie mówimy tu naturalnie o pierwszej pięćdziesiątce życia. W takim systemie nie da się też wyszkolić takich, którzy będą mogli obsłużyć najnowszą broń.
Trzeba więc będzie je „doposażyć” w broń starszego typu.
Gorszy sort broni dla lepszego sortu obywateli. Do kosztów
utrzymania chodzi tych oddziałów dochodzi płacenie kilkuset
złotych miesięcznie na tzw. gotowość. Tak więc NATO nie
ma się co cieszyć, że zwiększamy wydatki na zbrojenia. Takie oddziały nadają się jedynie do rozpędzania demonstracji.
Może właśnie do tego zostaną stworzone? Prywatna armia
ministerstwa?
W Janowie Podlaskim odbyła się aukcja koni arabskich.
Co tu dużo Państwu pisać?! Klapa! Najniższe dochody jakie
zanotowano w ciągu kilkunastu lat. Poza tym wpadki organizacyjne i bałagan. Po prostu, brak profesjonalizmu. Podobnież eksperci dobrej zmiany potrafią wszystko.
Wiadomo jednak, że jak ktoś umie wszystko, to określenie „umie” znaczy tyle samo co „dyletant”. Tacy co potrafią
wszystko - wszystko spieprzyć potrafią najbardziej.
Coś jednak dobrego jeszcze pozostało. To, że jest jeszcze
dwa tygodnie wakacji. To napawa optymizmem. Oby tylko
pogoda trochę się poprawiła. Przynajmniej u nas. Żeby burzowe chmury zginęły, gdzieś za horyzontem. Żeby dzieci wypoczęły i żeby nie likwidowano gimnazjów. To była jedyna udana reforma oświaty. Zrobiła ją jednak Platforma Obywatelska.
To jedyny szkopuł. Nie ważne jest, ze polscy gimnazjaliści
przyjeżdżają z olimpiad światowych ze złotymi medalami.
Reformę zrobiła PO i dlatego trzeba ją zmieść z powierzchni
ziemi. Razem z nauczycielami, samorządami i dziećmi. Choć
te ostatnie powinny być wypisane przeze mnie na pierwszym
miejscu. Powszechnie jednak wiadomo, ze szkoła, to nie
miejsce nauki, a do tej pory była miejscem pracy nauczycieli.
Od kilku miesięcy szkoły stały się przedmiotem rozgrywek
politycznych. Tak jak kopalnie. Tylko, ze teraz już o górników
nie upomina się „Solidarność”. Nikt się nie upomina. Byli i
są tak jak dzieci, nauczyciele i szkoły przedmiotem rozgrywki politycznej, a obietnice zwycięzców okazały się kiełbasą
wyborczą, która teraz kompletnie spleśniała i nie nadaje się
do jedzenia.
Ale co tam?!
Przed nami jeszcze zmagania sportowe naszych olimpijczyków, no i w ogóle Olimpiada. Mam nadzieję, że jeszcze
nie raz usłyszymy Mazurek Dąbrowskiego. Co prawda brzmi
on troszeczkę inaczej ale linia melodyczna i żwawość zostały
zachowane. Oby znalazło się jeszcze kilku takich jak nasze
złote panie od kajaków i młota.
Z wielkimi ukłonami dla wszystkich naszych sportowców
i ukłonami Państwu
Bogusław Marek Borawski
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Warto zobaczyć

Kolory, smaki, zapachy i dźwięki Portugalii

część II - Lizbona

Po kilku godzinach nocnej jazdy autokarem dotarłyśmy
do stolicy Portugalii. Lizbona przywitała nas chłodnym powietrzem i wschodzącym przed naszymi oczami słońcem.
Droga z dworca do hostelu prowadziła nas przez ogromne
powierzchnie wypełnione hotelami o liczbie pięter przekraczającej ilość dni spędzonych przez nas w tym mieście. Jednak z trasą zaznaczoną na mapce w telefonie, małymi przez
zdrętwiałe po podróży nogi kroczkami, zbliżyłyśmy się do
naszej kolejnej bazy noclegowej.
Na rogu ulicy Edith Cavell ukryty został hostel, o którego
istnieniu informowała tylko malutka karteczka przy domofonie. Gdy wreszcie zakwaterowałyśmy się w swoim pokoju,
notabene najładniejszym w jakim kiedykolwiek zdarzyło mi
się spać podczas wakacyjnych wyjazdów, poczułyśmy, że
Lizbona musi mieć wiele do zaoferowania. Miałyśmy rację.

Tramwaj

Muzyk
Czerwone dachy, bielone ściany, brukowane, wąskie alejki- tak w skrócie przedstawia się najbardziej znana, położona
nad rzeką Tag, dzielnica Alfama. Każdorazowe zagubienie
się w tym labiryncie, co zdarzało się bardzo często, okazało
się ekscytujące. Schodkami w górę i w dół, w uliczki szersze i tak wąskie, że ledwo dwie osoby mogłyby się minąć.
Z przyklejoną do ściany budynku twarzą zastanawiasz się,
czy przejeżdżający żółty tramwaj numer 28, tak charakterystyczny dla Lizbony, że pojawia się na każdej pocztówce, nie
zaczepi o plecak i nie pociągnie Cię za sobą. Na szczęście te
kilka zwężeń drogi można szybko pokonać, ponieważ kanarkowe maszyny nie pędzą, a raczej leniwie toczą się starymi
torami.
Wieczorami Alfama staje się dźwiękiem. Z niemal każdej
restauracji dobiega muzyka, rozbrzmiewa fado. Smutne, lekko zawodzące pieśni i melodia wygrywana na gitarach kusi,
aby wejść do środka. Lokale w kilka minut od pojawienia
się pierwszych nut, wypełniają się zaciekawionymi ludźmi.
Razem z siostrą spacerowałyśmy, podsłuchując koncertów
i unikając ,,naganiaczy” przed restauracjami. Skradzione
przez otwarte drzwi melodie zapisałyśmy w pamięci. Zda-

wały mi się parne, ciasne, jakby rozpaczliwie potrzebowały uścisku. Bardziej poruszające dla mnie były wykonania
kobiet, chociaż kilku panów również potrafiło trafić w tę
wrażliwą stronę ludzkiej natury.
Inną, równie fascynującą dzielnicą Lizbony jest Belém. Dojechałyśmy tam metrem, a na zabytkowej stacji
Cais do Sodré przesiadłyśmy się w jeden z tradycyjnych
tramwajów, ten z numerem 15. Po dojechaniu na miejsce
nasze oczy od razu skierowały się w kierunku ogromnego
klasztoru Hieronimitów, którego biel odbija się w słońcu
ukazując mnogość zdobień pokrywających ściany.
W przynależącym do niego kościele Santa Maria de
Belém znajduje się między innymi nagrobek słynnego
Vasco da Gamy. Wewnątrz świątyni udało mi się również
podsłuchać jednego z przewodników wycieczek wskazującego podobiznę człowieka przypominającego Maorysa, co
może być wskazówką, jakoby szesnastowieczni Portugalczycy dotarli nawet do Nowej Zelandii.
Nazwa tej dzielnicy pojawia się również w moim smaku Lizbony. Pastéis de Belém to niezwykle popularne ciasteczka z ciasta francuskiego i kremu na bazie budyniu.
Brzmi nieskomplikowanie, ale proszę uwierzyć, są warte
spróbowania. Pierwotnie przepis na nie stworzyli mnisi we
wspomnianym klasztorze. Teraz najbardziej znana jest sąsiadująca z nim cukiernia, założona w 1837, o czym informują nawet opakowania, w której wciąż na bazie historycznego przepisu powstają ręcznie robione wypieki. Kolejki
turystów ciągną się przez wiele metrów, ale my miałyśmy
szczęście i trafiłyśmy na znacznie krótszą. Ciepłe jeszcze
ciasteczka posypuje się dołączanymi do zamówienia cukrem pudrem i cynamonem. My swoje spałaszowałyśmy
ze smakiem w jednym z wielu parków dzielnicy Belém.
Tym co zachwyciło mnie w całej Portugalii jest to, jak
trudno jest tam znaleźć w centrum bary typu fast food.
Dachy Alfamy
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Miałam wrażenie, że mały biznes gastronomiczny tam
kwitnie. Tak w Lizbonie jak i w Porto liczba lokali, ewidentnie prowadzonych przez rodziny, gdzie na kilkunastu
metrach wciśnięte zostało parę stolików, jest bardzo duża.
Właściciele najczęściej pracują w swoich knajpkach, a niektórych gości znają już na pamięć. Przy wejściu na ogół
wisi napisane ręcznie, często dość niechlujnie menu, a w
każdym powtarza się kilka standardowych pozycji, czyli
bacalhau (dorsz) oraz sardinas (czyli oczywiście sardynki),
a wszystko grillowane. Tych drugich miałam okazję spróbować ostatniego dnia naszego pobytu w Lizbonie i polecić ją
mogę tylko tym, którzy umiejętność niepołykania ości doprowadzili do perfekcji.
Odwiedziłyśmy Museu Coleção Berardo, a tam kolekcję
sztuki współczesnej, w tym kilka dzieł takich artystów jak
Marcel Duchamp, Andy Warhol czy Salvador Dali. Nie jest
to łatwy w odbiorze rodzaj sztuki, chociaż kilka dzieł szczerze mnie poruszyło.
Wybrałyśmy się również do Cascais, a tam zamoczyłyśmy nogi w chłodnym oceanie. Przyznaję, że bezkres błękitu i świadomość, że oprócz pojedynczych wysepek, nic
nie dzieli od tak odległej Ameryki powoduje, że łatwo jest
zrozumieć tę fascynację i chęć poznania świata, która dyktowała kurs dawnym żeglarzom i podróżnikom.
Miałyśmy okazję oglądać finał Euro, w którym, jak wiemy, Portugalia zwyciężyła. Euforii nie było końca. W całym mieście rozbrzmiały klaksony samochodów i radosne
okrzyki. Wydawało się, że wszyscy stali się jedną, wielką,
czerwono-zieloną rodziną. Tej nocy miasto nie spało.
Po ostatniej wypitej w hostelu kawie, spakowaniu się
i pożegnaniu ze śpiewającą podczas pracy recepcjonistką
Reginą, ruszyłyśmy na ostatnią przechadzkę po Lizbonie.
Kończąc pożegnalny spacer Alfamą ruszyłyśmy w kierunku
dzielnicy Baixa, tam przeszłyśmy się placem Dom Pedro
IV, gdzie znajduje się kolumna tego króla. Częściej plac
ten nazywany jest jednak Rossio i znany jest z tego, że w
czasach świętej inkwizycji dokonywano na nim wielu egzekucji heretyków. Teraz jednak jest bardzo żywą i pełną
energii częścią Lizbony. Co ciekawe okupowana była przez
niezwykle sympatycznych dealerów. Co chwilę podchodził

Ingreja de Santa maria de Belem
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Pesteis de Belem
przy porannej kawie
do nas jakiś mężczyzna proponując schowaną w małej przezroczystej torebeczce marihuanę. Grzecznie odmawiałyśmy,
oni nam dziękowali i rozchodziliśmy się w swoje strony.
Lizbona jest piękna, chociaż znacznie bardziej niż Porto
opanowana przez turystów. Nieco mniej w niej tego naturalnego, portugalskiego charakteru. Sądzę jednak, że objawiłby on się poza sezonem turystycznym i z niecierpliwością
czekam, aby w takim czasie ją zwiedzić. Chociaż ze stolicy
Portugalii są bezpośrednie loty do Polski, my zdecydowałyśmy się podróżować dalej. Podczas pobytu w Lizbonie
odwiedziłyśmy również pobliską Sintrę, ale o niej opowiem
następnym razem.
Lizbona w skrócie:
kolor: żółty jak tramwaje i budynki wokół Praça do
Comércio- placu, na którym kiedyś znajdował się Pałac
Ribeira
smak: pastéis de Belém
zapach: mocna poranna kawa
dźwięk: fado
Milena Hościłło
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Adria
To imię, tkanina wełniana i miasto we
Włoszech. A do roku 2005 tak nazywała
się słynna warszawska restauracja przy ul.
Moniuszki 8. Na tyłach ul. Marszałkowskiej
albo za plecami ul. Świętokrzyskiej. Lokal
drogi i z rytem historycznym.
Bywałem w Adrii, nie dlatego, że miałem taki kaprys i
chciałem się podrasować snobizmem. Lata spędzone na zbiorowym garnuszku wystarczająco mnie zniechęciły do restauracji, kawiarni i innych przybytków gastronomicznych. Ale
do Adrii wpadałem, bo tu było zakończenie Warszawskiej
Jesieni Poezji.
W tym przybytku odbywał się wielki bankiet pożegnalny, na którym pojawiały się wszystkie krajowe pelargonie
literackie, muzy i politycy, i bardzo dziwne panie i panowie.
Zachodziłem do tego wytwornego lokalu z chlebakiem na
ramieniu. W jubie i jeansowych spodniach, i sadowiłem się
przy stoliku. Kelnerzy najpierw koso się na mnie patrzyli, bo
mieli trochę wątpliwości, co do mojej elegancji.
Wystarczyło jednak, że chwilę z nimi porozmawiałem,
a potem nie mogłem się od nich opędzić. Przynosili mi na
srebrnych tacach najsmaczniejsze kęski, wino schłodzone
i zimną wódeczkę. Im dłużej biesiadowałem, tym kelnerzy
mieli do mnie więcej próśb. Dochodziło do tego, że prosili o
zapisanie moich słów na serwetkach. A nawet na mankietach
ich białych koszul.
Demoralizowałem obsługę warszawskiej Adrii. Lokal
miał swoją magię. W tej elegancji wystroju ludzie mogli prać
swoje zmartwienia, kłopoty i żal.
Do Adrii przychodziłem, żeby pogadać z poetami i zadać kilka pytań tym, co tak się obnoszą, że tacy są wielcy i
znani. W owych czasach mogłem sporo zjeść i wypić wina,
więc mam na sumieniu niejednego, który dzięki
mnie nie mógł
wyjść o własnych
siłach z lokalu
przy ul. Moniuszki 8. Nie muszę
się chwalić, ale z
Adrii wracałem
do domu nocnym autobusem
607. Dzięki temu
wiem, jak wygada metropolia
nad ranem. Że
słowo „człowiek”
czasami
brzmi
brudno, niestety.
Dlaczego o
tym piszę?
Ano dlatego,
że podczas bankietu w Adrii zaprosiłem śliczne i liryczne
grono poetów z Polski. Pamiętam, że był z nami Wiesiek
Kazanecki z Białegostoku. Wielki poeta wzrostem. Był jak
kultura i sztuka polska. Dobrze zwilżyłem apetyt winem i
zacząłem opowiadać Wieśkowi o Białych ścianach i okolicach Kwitnącej Jabłoni. Wiesiek wstał od stolika i ukucnął,
żebym mu to do ucha gadał. A był to chłop, miał ponad 2
metry wzrostu. Zdziwiło mnie, że tego chce słuchać. I kiedy
skończyłem perorować, Wiesiek do mnie powiedział: Zapisz
to, zapisz to...
Onieśmielony powiedziałem, że chyba to się nie nadaje,
aby przelać na papier. Że to lipa. Że plewy. Że trociny i wióry… A Wiesiek swoje.
Mijały miesiące, Wisła płynęła do morza, nad Adrią wisiały gradowe chmury. Mimochodem zapisywałem. Uzbierałem garść opowiadań. Może bym je nie wydał, ale jeszcze nie
jestem z nich do końca zadowolony. Napisałem je na pamiątkę tego, że była kiedyś Adria, w której w kucki siedział przy

Felieton

mnie wielki poeta Wiesiek Kazanecki i mnie szturchał, żebym to zanotował, aby nie odleciało szlakiem jaskółek.
Latami mozoliłem się nad kartką, żeby ocalić fragmenty z życia. Starałem się wycisnąć z siebie trochę liryzmu.
Dopiero, kiedy zacząłem je przepisywać na użytek książki,
okazało się, że nadal nie wiem - jak to zapisać?
Umarł Wiesiek.
Na witrynie Adrii pojawił się szyld Zakład Ubezpieczeń Społecznych.
Dawniej czasami urywałem się z pracy, żeby na chwilkę przystać przed budynkiem przy ul. Moniuszki 8. Robiłem to bardzo dyskretnie, żeby mnie nie drasnął pytaniem
ochroniarz: „czego pan szuka?” Gdybym odpowiedział, że
wspomnień, to pewnie by mnie wyśmiał w centrum stolicy
Polski, która z nikim się nie opiernicza.

Sypialnia
To było podczas Listopada Poetyckiego w Poznaniu.
Lata 80. XX w. Znaleźliśmy się w Lesznie. W jakimś dworku. Na imprezie alkoholowo-literackiej. Kiedy C2H5OH
zaczęło działać, poprosiłem przewodniczkę, żeby pokazała
nam w pałacyku coś, co się ukrywa, bo ma złą reputację.
Wyszliśmy po stromych, skrzypiących schodach na
poddasze. I weszliśmy do wielkiej sypialni, gdzie stało
łóżko z pierzyną i piramidką z poduszek. Młoda przewodniczka peroruje: Tu spał pan. Tu odbywał pierwsze noce z
dziewkami, tu się zabawiał.
Pomieszczenie istotnie wyglądało jak w burdelu, w którym jest zawsze porządek W pewnym momencie rzuciłem
się w butach na łóżko, które aż zaskrzypiało. Przewodniczkę leciutko zatkała moja spontaniczność. Mój kolega
poeta stał w otwartych drzwiach jak wryty. Przez szparę
uchylonych drzwi sączyło się światło. Dziewczyna coś mówiła o chuciach
dziedzica. Leżałem na łóżku.
Na kapie. Głowę
wtuliłem
w
poduszkę.
Ociągałem się z
zejściem z łoża,
w którym było
tyle rozkoszy
i westchnień,
które wystygły.
Jak łzy.
- Cham pan
dziedzic - powiedziałem,
zrywając się z
pościelonego
łoża.
Cham, czyli
człowiek nieuważny. Delikatnie mówiąc, choć to, co wyczyniał, zatajano w imię poprawności. Sojuszu robotniczo-chłopskiego. Żeby tylko o
tym nie mówić przy gościach, jak dziedzic portki spuszczał
i zdzierał dziewkom kiecki. Chędożył i gwałcił. Oto, jakich
w Polsce mieliśmy dziedziców. I za chłopami i babami nie
ujął się żaden pleban.
Pozwalano, żeby wielkie pole do popisu miała krzywda. Oto przykład, jak się składa daninę w imię pruderii.
Wspominam o tym, żeby chromolić wszelką poprawność.
Czasami trzeba przyłożyć z liścia. Niech szczypie sumienie. Przypominam, żeby nie zapomnieć. I jak, do czego
przyjdzie, to nie walić kulą w płot. Lepiej otwierać furtkę,
którą wiatr domyka albo kamień, wpity w darń.
Czesław Mirosław Szczepaniak
Postscriptum
Marek Karpowicz, Drewniana furtka, rysunek.
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Sesja Rady Miejskiej

Zapraszam do udziału w Sesji Rady Miejskiej w Olecku,
która odbędzie się w dniu 26 sierpnia 2016 r. (piątek) o godzinie 13.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Olecku.
Porządek sesji:
1. Otwarcie sesji i ustalenie porządku obrad.
2. Złożenie ślubowania przez Radnego Kazimierza Edwarda Toczyłowskiego.
3. Informacja Burmistrza o działalności w okresie międzysesyjnym.
4. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o działaniach podejmowanych w okresie od ostatniej sesji.
5. Informacja w sprawie mieszkaniowego zasobu gminy –
referat Komisji Rewizyjnej.
6. Gospodarka odpadami komunalnymi – referat Komisji
Planowania, Budżetu i Gospodarki.
7. Interpelacje oraz odpowiedzi na interpelacje radnych.
8. Wnioski i oświadczenia radnych.
9. Uwagi i wnioski Sołtysów, Przewodniczących Rad i
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Zarządów Osiedli, radnych Oleckiej Rady Młodzieżowej
i Oleckiej Rady Seniorów oraz innych osób zainteresowanych, dotyczące projektów uchwał.
10. Podjęcie uchwał w sprawach:
a) zmieniająca uchwałę w sprawie powołania członków
Komisji Oświaty, Kultury, Promocji Gminy, Sportu i Rekreacji Rady Miejskiej w Olecku,
b) zmieniająca uchwałę w sprawie powołania członków
Komisji Statutowej Rady Miejskiej w Olecku,
c) przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego „Śródmieście I” w
Olecku dla obszaru przy ul. Stromej i Placu Wolności,
d) ustanowienia pomnika przyrody,
e) wyrażenia opinii dotyczącej lasów ochronnych,
f) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Olecko na lata 2016-2024,
g) zmiany budżetu gminy na 2016 rok.
11. „Głos wolny, wolność ubezpieczający”.
12. Zamknięcie obrad sesji.
Przewodniczący Rady Miejskiej
Karol Sobczak

Popołudniowa Szkoła EduCare

B40506

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
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
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

B39808

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.

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
B42202

Rozpoczęcie
kursu

18
sierpnia
godz.

1600

tel. 87-520-23-36
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Trzydzieści pięć lat
minęło
jak jeden dzień...
Wywiad z Ireną i Antonim Kopiczko, właścicielami
Gospodarstwa Szkółkarskiego „Grünland”.
Bogusław Marek Borawski – W bieżacym roku obchodzicie Panstwo 35-lecie działalności ogrodniczej. Specjalizujecie się w produkcji roślin ozdobnych, które od wielu lat
upiększają nasze miasto i okolice.
Co było inspiracją do tego typu działalności?
Antoni Kopiczko – Kiedy w 1980 roku sprowadziliśmy
się do Olecka był to obszar dziewiczy w tej dziedzinie.
Początki produkcji, to asortyment roślin owocowych. To
także okres współpracy z docentem Anną Korsak z Siejnika, która była wybitną specjalistką w dziedzinie sadownictwa oraz profesorem Szczepanem Pieniążkiem ze Skierniewic, znanym międzynarodowym autorytetem sadowniczym.
Współpraca ta wpłynęła kreatywnie na dalszy rozwój gospodarstwa. Jednak w odpowiedzi na zapotrzebowanie Centrali
Nasiennych zmienialiśmy stopniowo typ produkcji. Była to
też odpowiedź na zapotrzebowanie rynku klienta indywidualnego.
BMB – Jesteście obecnie znanym, długoletnim producentem roślin o szerokim profilu produkcyjnym. Czy początki zaistnienia w tej branży były trudne?
AK – Praca rolnika nigdy nie była lekka. Nowe kierunki, profile, nowy rynek zbytu, szanse eksportu na zachód i
wschód...
Produkcja roślin owocowych i ozdobnych, to nie tylko
proces hodowli, ale także znajomość przepisów polskich i
krajów importujących.
To współpraca z wieloma instytucjami badającymi jakość
i zdrowie roślin.
Od chwili przyjęcia nas do Związku Szkółkarzy Polskich
różni specjaliści służyli nam swoją pomocą.
To ułatwiło funkcjonowanie na wielu płaszczyznach oraz
uczestnictwo w wystawach międzynarodowych. Powodowało też konieczność stałego podnoszenia jakości produkcji.
Tak wchodziliśmy na rynek, na którym funkcjonujemy od 35
lat.

Wywiad z cyklu: Zwyczajni, niezwyczajni

BMB – Czy w ciągu tego czasu były jakieś szczególne
momenty dające satysfakcję?
Irena Kopiczko – Dużą satysfakcję dawało i daje nam
poczucie wpływu na zmiany otoczenia na lepsze. Współpraca w kreowaniu zieleni w przestrzeniach publicznych
i indywidualnych. Dobrym przykładem jest nasz park w
centrum miasta, ale wiele pomniejszych parków Olecka także zdobią nasz rośliny, wysadzone do wykonanych
przez nas projektów.
Jednak Olecko nie jest jedynym miejscem korzystającym z roślin przez nas wyprodukowanych. Rosną one w

wielu sąsiednich miejscowościach, zarówno w parkach jak
i indywidualnych ogrodach.
Zdobią też zagraniczne rezydencje świetnie radząc
sobie w chłodniejszych i cieplejszych strefach klimatycznych.
Równolegle z rozwojem produkcji pracowaliśmy nad
założeniem ogrodu botanicznego, który jest materializacją
naszej pasji. Obecnie zajmuje on4 hektary naszego gospodarstwa. Gromadziliśmy w nim najcenniejsze okazy z
własnej hodowli oraz te, przywożone z wyjazdów zagranicznych.
BMB – Wiem, ze jest to jeden z niewielu ogrodów –
arboretów na terenie naszego województwa. Jak dużą kolekcję roślin udało się w nim zgromadzić?

to@borawski.pl

AK – Obecnie na terenie naszego województwa jest kilkanaście gospodarstw szkółkarskich prowadzonych przez
producentów indywidualnych oraz nadleśnictwa. Kilka z nich
posiada ścieżki dydaktyczne lub ogrody pokazowe, jednak tak
dużej kolekcji na czterohektarowej powierzchni, jaką stworzyliśmy w Olecku, pochwalić się nie mogą.

W naszej kolekcji znajdują się różne grupy roślin. Począwszy od tych najbardziej prymitywnych, jak mchy i paprocie do wspaniałej kolekcji bylin, traw, drzew oraz krzewów
iglastych i liściastych. Nasza kolekcja obejmuje kilka tysięcy
różnych roślin.
BMB – Jakie znaczenie dla Państwa pracy ogrodniczej ma
tego typu obiekt? Przecież utrzymanie go jest pracochłonne i
kosztowne...
IK – Znaczące, Oprócz gromadzenia okazów roślinnych,
często występujących jako botaniczne unikaty, prowadzimy
długoletnie obserwacje nad przystosowaniem się ich do śro-
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dowiska, inwazyjnością bądź trudnościami adaptacyjnymi.
Gromadzimy również ich nasiona, by uzyskać wiedzę o
zdolności rozmnażania genetycznego, a tym samym umiejętności przetrwania. Często w wyniku tych prac uzyskujemy nowe, ciekawe rośliny, które wysadzamy do ogrodu w
celu dalszej obserwacji.
Nasz ogród służy również celom edukacyjnym, związanym z kształceniem następnych pokoleń ogrodników i projektantów zieleni.

BMB – Mija 35 lat pracy! Jakie macie Państwo plany
na następne lata?
AK – Nasza praca stała się nasza pasją. Chcielibyśmy
rozwijać swoje zainteresowania, powiększać asortyment
roślin zdobiących ogrody klientów indywidualnych oraz
tereny publiczne. Służyć również jak najdłużej wiedzą i doświadczeniem ogrodniczym. Chcemy także by nasza „Złota
Księga”, którą prowadzimy, nadal była pełna podziękowań
klientów i instytucji, które wspieramy.
BMB – Dziękuję za rozmowę. Życzę Państwu dalszych
sukcesów oraz wielu lat kreatywnej pracy.

12
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AUTO-MOTO
* MYJNIA GĄBKOWA AUTOMATYCZNA
			
aleje Lipowe 1A

* bezprzewodowy internet iPlus, tel. 87-520-13-31 B40007
* Centrum Ogrodnicze, ul. Rzeźnicka 6; tel. 87-520-22-07
V15231

* chleb swojski, ciasta, wypiek, tel. 605-107-755 B42402
V11708

SERWIS OGUMIENIA

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

V02926

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

L98003

B39608

* Toyot Corolla automat, 2002, 1,6B, 16V, WTI, pełna
elektryka, 2 komplety opon, tel. , 604-193-413 B43301

V14104

MOTO-SPRZEDAM

* Jawa 350, 1989, stan bardzo dobry, stylizowany na
chopper, 2500 złotych, tel. 884-014-664 B40706
* Mitsubishi Outlander, 2005, 2,4B+G tel. 604-193-413

* gazowe, hydraulik, tel. 502-383-533 V12407
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
V14702

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 L98201
prace introligatorskie
wykonywane przy użyciu profesjonalnych maszyn:
* kino, plac Wolności 22, tel. 87-520-20-59 B41903
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 V12107
(inne terminy na telefon) tel. (87) 520 15 78
V13306

V14404

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 B42702
* wczasy; tel. 87-421-22-48, 666-316-780, www.wiatrakart.fr.pl, e-mail: kawarak@o2.pl B42103

* hurtownia wędlin, od 4.00 do 14.00, ul. Gołdapska
631, tel. 87-520-22-13 B41105
* korepetycje - język angielski; szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły średnie, tel. 608-215-475 L97409
* kowalskie, spawalnicze, ślusarskie, zmechanizowane cięcie plazmą do 20 mm, prasa krawędziowa,
Gołdapska 31, tel. 87-523-00-80 B42502
* księgowe usługi, Ternet spółka z o,o, tel. 87-520-31-70
L98102

K19509

* konie kabardyńskie, przejażdżki, pod siodło,
Grądzkie 47, tel. 666-316-780, 87-421-22-48 B38710

USŁUGI
* 21 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu,
Katarzyna Jeruć, Przytorowa 3, tel. 508-266-446, 512-109121, ubezpieczenia majątkowe i komunikacyjne, V12018
* AGA Agnieszka Wyszyńska, BIURO RACHUNKOWE,
Kolejowa 12, tel. 500-174-672 V13206
* angielski korepetycje, magister UW, tel. 502-954-863

* MEBLE - salon, Jan Bagiński, ul. Rzeźnicka, tel.
(87) 520 29-23.
V11010

* OLEJ OPAŁOWY, NAJTANIEJ, tel. 87-520-41-91 V15211

B41404

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

V12307

V13705

V06520

* OCIEPLANIE BUDYNKÓW, tel. 881-507-760, V01929
* pizza na telefon – od 10.00 do 22.00, tel.87-520-3132 lub sms 505-314-536 V14424
2*

Pralnia chemiczna, pranie wodne, usługi w ciągu 24 godzin,
ul. Grunwaldzka 12, te. 723-565-284
V14802

B42003

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
V14901
czipowanie, paszporty europejskie
psy, koty, fretki

to@borawski.pl

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

K21504

* ROWERY – naprawy i wypożyczalnia, Centrum
Handlowe Impuls, tel. 87-520-36-92 V14513
* SKRZYPCE NA ŚLUBIE, TEL. 662-414-006, B42302
* sprzątanie, opieka nad osobami starszymi lub dziećmi, tel.
506-462-495 B41704
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SPRZEDAM
* działkę pod garaż (ew. piętrowy) z projektem, Gołdapska, tel. 602-793-432 K22502
* działkę pod garaż pojedynczy z projektem, Gołdapska, tel. 602-793-432 K22402
* działki budowlane, uzbrojone, tel. 601-210-819 B002b30
* gospodarstwo rolne, zabudowane, 4,88 ha, okolice
Olecka, tel. 693-841-421 B43201

plac Zamkowy 5, , rejestracja tel. 605-893-381 , 87-520-22-22
V15101

* tłumacz języka francuskiego, tel. 888-605-885 B40606

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

V13905

V15001

* luksfery Fala niebieskie 36 sztuk, TANIO, tel. 508610-285 B41604
* łóżeczko dziecięce z materacem, 65x125 cm, 150 złotych, tel. 691-201-120 B41604
* 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 V15221
MOEY
O
K
PRA w
CJ

Pompy ciepła
CWU + CO + kolektory słoneczne
przydomowe oczyszczalnie ścieków
V14014
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 V14911

Wyrób nagrobków, blatów kuchennych, parapetów
V11110
i okładzin schodowych

WYNAJEM

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

INNE

KUPIĘ

* lokal usługowy 97 m.kw., Zielona 33, tel. 502-264901 K21404
* lokal usługowym 100 m.kw., Szosa do Świętajna
15B, tel. 502-264-901 K21304
* lokal użytkowy 90 m.kw , ul Targowa 10, tel. 508 945
734 B42602
* 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 B43001
* urocze kociaki oddam w dobre ręce, tel. 605-893-381,
K22004

V15241

PRACA

V07110h

* do sprzątania zatrudnię, tel. 605-893-381 K21804
* zatrudnię kierowcę, kat. C+E, wymagana karta kierowcy, tel. 501-157-577, V07120i
* zatrudnię mężczyznę na kuchnię, tel. 501-620-577,
506-865-480 V14444
* zatrudnię, pielenie ogródka, tel. 605-893-381 K21704
* zatrudnię spawacza z doświadczeniem, tel. 602-709756 L97706
* zatrudnię stomatologa, tel. 605-893-381 K21604

SPRZEDAM
* drukarka kolorowa OKI C3300n, A4, idealna do
wizytówek, mało używana, 290 złotych, tel. 604-193413 B41504
* działka usługowa, granica obwodnicy, tel. 601-210819 B001b30
* działkę budowlaną, 1650 m.kw., Olecko, tel. 602-709756 B42802

V14812
V14434
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Mała historia sztuki (3)
Rembrandt Harmenszoon van Rijn ( 1606-1669 )jeden z największych artystów europejskich i światowych.

Narkotyki
Do policyjnego aresztu trafił mężczyzna, który posiadał przy sobie narkotyki. 20-latek „wpadł” podczas
kontroli drogowej. Był pobudzony i próbował uciekać.
Funkcjonariusze znaleźli u niego trzy torebki z białym
proszkiem.

B41005

W miniony czwartek kilka minut po godz. 20:00 w
Kowalach Oleckich policjanci ruchu drogowego zatrzymali do kontroli samochód osobowym marki Audi.
Kierujący pojazdem podczas czynności był pobudzony
i miał rozszerzone źrenice co wzbudziło podejrzenia
mundurowych, że może być pod wpływem środków
odurzających.
Kiedy policjanci sprawdzali czy mężczyzna nie ma
przy sobie zabronionych substancji próbował on uciekać. W toku dalszych czynności funkcjonariusze zna-

Stworzył około 700 obrazów, trzysta akwafort i 1600 rysunków.
Motywy najczęściej powtarzające się w twórczości holenderskiego mistrza to sceny z Pisma Świętego, pejzaże, autoportrety, portrety i
sceny rodzajowe.
W grafikach – akwafortach największą uwagę poświęcał człowiekowi i jego psychologicznej charakterystyce.
Grafika zatytułowana „Wiatrak”
pochodzi z 1641 roku . Wykonał ja
wybitny francuski rytownik i grafik
Armand Durand. W latach 18651867 podjął się mozolnego zadania
przywrócenia zniszczonych miedzianych płyt graficznych do ich
pierwotnego stanu oraz wykonania
serii odbitek dzieł Rembrandta.
Dariusz Matyjas
Prezentowana praca pochodzi ze zbioru kolekcjonera
sztuki Dariusza Matyjasa, założyciela Mazurskiej Fundacji Sztuki, która ma siedzibę w Giżycku.

leźli w kieszeni jego spodni trzy torebki z białym
proszkiem.
W związku z powyższym Kacper K. został zatrzymany. Wstępne badania wykazały, że zabezpieczona
substancja to amfetamina. Łącznie zabezpieczono ponad 11 g narkotyku.
Ponadto wstępne badania laboratoryjne wykazały,
że 20-latek miał w swoim organizmie amfetaminę. W
związku z tym pobrano od niego krew do dalszych
badań.

Uderzył w drzewo
10 sierpnia w miejscowości Wężewo kierujący
osobowym volkswagenem stracił panowanie nad pojazdem, wypadł z drogi i uderzył w drzewo. Samochodem podróżowały cztery osoby. Dwoje pasażerów
trafiło do szpitala.
10 sierpnia kilka minut po 17:30 oficer dyżurny
oleckiej komendy został powiadomiony, że w miejscowości Wężewo na terenie gminy Kowale Oleckie
doszło do wypadku drogowego.
Funkcjonariusze, którzy pojechali na miejsce,
wstępnie ustalili, że kierujący osobowym volkswagenem nie dostosował prędkości do warunków pogodowych, stracił panowanie nad pojazdem, wypadł z
drogi i uderzył w drzewo.
Samochodem podróżowały cztery osoby. Dwoje
pasażerów zostało przetransportowanych do szpitala
w Ełku.
Badanie alkomatem wykazało, że 18-letni kierujący był trzeźwy.

rzeczniczka prasowa KPP
młodsza aspirantka Justyna Sznel
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Kalendarz imion
17 sierpnia
Anastazji, Angeliki, Anity, Elizy, Joanny,
Juliany, Julianny, Juliany, Liberaty, Marii Magdaleny, Żanny
Anastazego, Euzebiusza, Jacka, Juliana,
Mirona, Zawiszy
18 sierpnia
Agapity, Arletty, Arlety, Bogusławy,
Bronisławy, Heleny, Ilony, Iwony, Klary,
Leny, Neli
Agapita, Bogusława, Bolesława, Bronisława, Bronisza, Ludwika, Włodzimierza
19 sierpnia
Bolesławy, Emili, Emilii, Konstancji,
Ludwiki, Ludwiny, Racławy
Bolesława, Jana, Juliana, Juliusza, Ludwika, Mariana, Piotra, Racława
20 sierpnia
Bernardy, Sabiny, Saby, Samueli
Bernarda, Jana, Samuela, Sieciecha,
Sobiesława, Stefana, Wszeciecha
21 sierpnia
Baldwiny, Danieli, Filipiny, Franciszki,

Joanny, Kazimiery, Ruty, Wiktorii
Adolfa, Alfa, Apolinarego, Baldwina,
Daniela, Emiliana, Fidelisa, Filipa,
Franciszka, Jana, Mięcimierza, Piusa
22 sierpnia
Grzemisławy, Hipolity, Marii, Reginy,
Zygfrydy
Cezarego, Dalegora, Fabrycego,
Hipolita, Jana, Mariusza, Radomiła,
Sieciesława, Tymoteusza, Zygfryda
23 sierpnia (Europejski Dzień Pamięci Ofiar Stalinizmu i Nazizmu)
Alerii, Lubomiry, Miły, Poli, Róży,
Walerii
Apolinarego, Apoloniusza, Cichomira,
Filipa, Ireneusza, Justyniana, Kalinika, Laurentego, Sulidara, Waleriana,
Wiktora, Zacheusza
24 sierpnia
Christy, Emilii, Joanny, Maliny, Malwiny, Michaliny
Alberta, Bartłomieja, Bartosza,
Cieszymierza, Cieszymira, Donata,
Jerzego

Nasz przepis
Ciasto miodowe
z orzechami laskowymi

Ciasto: 25 dag masła, 22 dag płynnego
miodu, 4 jajka, 15 dag mielonych orzechów laskowych, 15 dag mąki pszennej,
1,5 łyżeczki proszku do pieczenia
Krem: 10 dag dobrej czekolady 70%,
łyżeczka masła, 200 ml śmietanki kremówki 36%
Dekoracja: lekko uprażone w piekarniku
orzechy makadamii i laskowe
(Orzechy makadamii są beżowe,
okrągłe, kruche i delikatne w smaku, ale
dość tłuste. Mają twardą skorupkę, najlepiej kupować je łuskane.)
Tortownice natłuszczamy i boki posypujemy mąką. Spód wyścielamy dopasowanym kółkiem wyciętym z pergaminu.
Ucieramy miękkie masło mikserem, a
kiedy się spieni, łączymy je z miodem i
ucieramy jeszcze chwilę.
Wbijamy jako i ucieramy, a gdy się
połączy z masą dodajemy kolejne. Wbijamy je po jednym!
Orzechy mieszamy z mąką i proszkiem do pieczenia i łączymy z masą.
Dodajemy składniki po łyżce i ucieramy
mikserem na najniższych obrotach.
Ciastem napełniamy tortownicę i pieczemy 50 minut w 160°C. Jest dobre, gdy
wkłujemy w nie patyk po wyjęciu pozostanie suchy.
Ciasto po wyjęciu studzimy przez 10
minut w formie. Potem je wyjmujemy i
pozostawiamy do wystygnięcia. Najlepiej na kratce.
Krem: czekoladę kruszymy i roztapiamy z masłem w misce ustawionej na
garnku z wrzącą wodą. Ciągle mieszamy.
Śmietankę podgrzewamy prawie do
wrzenia i powoli wlewamy do miseczki
z czekoladą tez ciągle mieszając.

Zdejmujemy znad pary i wstawiamy do lodówki aby krem zgęstniał.
Kremem smarujemy wierzch i boki
ciasta. Dekorujemy orzechami.
Tak przygotowany torcik układamy na paterze, przykrywamy i wstawiamy do lodówki co najmniej na pół
godziny.

Jabłka

Pektyny mają wszystkie jabłka, ale
najwięcej jest ich w renetach, boskopach, koksach oraz odmianach gold
parmaen i gloster.

Parmezan

Ten włoski, bardzo twardy ser z
mleka krowiego łatwo rozpuszcza się
pod wpływem wysokiej temperatury
i nadaje potrawie specyficzny, ostry
smak oraz aromat.
Można go dodawać do zapiekania
lub sosów.
Najlepiej do tego celu używać parmezanu w kawałku i przed podaniem
zetrzeć na tarce lub pokroić w cienkie
plasterki.

Grzyby
na sposób francuski

50 dag kurek, 50 dag pieczarek, 4
łyżki oleju, 3 ząbki czosnku, 5 łyżek
siekanej natki pietruszki, sól, pieprz
Grzyby czyścimy i kroimy. Jeśli
kurki są małe, to postawiamy je w całości.
Na głębokiej patelni rozgrzewamy olej i podsmażamy pokrojony na
plasterki czosnek. Dodajemy grzyby
i smażymy je na mocnym ogniu do
chwili aż będą miękkie. Pod koniec
dodajemy posiekaną natkę pietruszki.
Doprawiamy solą i pieprzem.
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Cytaty na ten tydzień
Wszystko się zmienia z wyroku
fortuny, jeno my porządku tych
przemian określić nie możemy.
Boccaccio, Dekameron
„Dopiero później przyszło zrozumienie:
nie wszystkie złe przygody
mieszczą się w regułach świata
i nawet gdyby chciały,
nie mogą się zdarzyć”
Wiesława Szymborska,
„Chwila”
Władca gwiazd jasnych, rządzących tym światem,
Igraszkę czyni sobie z mej istoty...
Boccaccio, Dekameron
- Nieraz się przytrafia, (...) że nagany i srogie kary nie mogą tego
sprawić, co jedno słowo, często
przypadkiem, a nie ex proposito
rzeczone.
Boccaccio, Dekameron

PRZYS£OWIA
Z jaka pogodą Jacek (17 sierpnia)
przybywa taka jesień bywa.
Jeśli na Jacka (17 sierpnia) nie panuje
plucha, to pewnie zima będzie sucha.
W sierpniu mgły w górach – pewne
wody, a mgły w dolinach – pewne pogody.
W sierpniu mgła na górach Mroźne
Gody, gdy mgły na dolinach, dla pogody.
W sierpniu ubywa gorąca.
Od głodowych cierpień najlepsze lekarstwo – sierpień.
Mgła opada, będzie pogoda, mgła w
górę idzie, będzie deszcz.
Gospodarz dobry rok zaczyna od św.
Bartłomieja (24 sierpnia)
Jeśli na Bartłomieja (24 sierpnia) ziemia twarda, to będzie zima harda, a jak
miękka to lekka.
Jeśli posiejesz na Bartłomieja (24
sierpnia) mieć będziesz stodołę pełną, a
jeśli na świętego Mateusza (21 września)
– pustą.
Św. Bartek (24 sierpnia) kanikułę
kończy i do jesieni już sposobi.
Gdy na Bartłomieja (24 sierpnia) liść
opada, prędko zima bywa rada.
Podajemy na gorąco z bułką.

Placki z grzybów

0,5 kg posiekanych leśnych grzybów, 1
cebula, pęczek natki pietruszki, 4 łyżki
mąki, 3 jajka, sól i pieprz
Grzyby dusimy 20 minut wraz z posiekaną cebula i natką pietruszki.
Grzyby studzimy, a gdy przestygną
dodajemy do nich mąkę, jajka oraz sól i
pieprz do smaku. Mieszamy.
Z masy smażymy po obu stronach
małe placuszki. Podajemy jako dodatek
do ziemniaków z wody lub jako samodzielną potrawę.
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Kukurydzianki
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Jurek zajrzał do mnie do sklepu w piątek.
-Słyszałeś ?- zapytał - Gruba płoć się uaktywniła. Taka
jesienna, kukurydzianka. - dodał, oczywiście mówiąc również na jakim jeziorze.
Płoć, jako jedną z niewielu ryb, dzielę na kilka wielkości, według używanej przynęty. Jest więc płotka, ta łowiona
na białe robaki, płoć fajna, pszeniczna, płoć bardzo fajna,
dwu pszeniczna, płoć gruba , kukurydzianka i płoć bardzo
gruba, taka dwie, trzy na kilo, dwu kukurydzianka.
Jeszcze kilkanaście lat temu, podstawową przynętą na
płoć była pszenica, która obecnie, została prawie całkowicie
wyparta przez kukurydzę z puszki. Ja jednak jadąc na płocie,
zawsze mam zaparzoną pszenicę. Chyba z przyzwyczajenia
bardziej niż z potrzeby. Co do kukurydzy, to są zwolennicy
tej tylko z kiera, albo takiej w czarnej puszce, albo bonduelle,
inni wierzą wyłącznie w vernet.
Ja biorę pierwsza lepszą ze sklepowej półki i uważam,
że jest to zupełnie bez znaczenia, bo w każdej najdziwniejszej nawet marce kukurydzy, tych sto ziarenek znajdzie się
na haczyk.
Znaczenie ma zanęta, a najważniejsze, że w jeziorze
muszą być płocie. I muszą żerować.
Licząc na takie żerowanie w niedzielę raniutko, jeszcze
przed świtem pojechałem z łódką na wskazane przez Jurka
jezioro. Nie byłem pierwszy. Jedna łódka już majaczyła w
oddali, druga odbijała od brzegu, a trzecią kolega właśnie
uzbrajał w silnik, echosondę i inne niezbędne drobiazgi. W
zasięgu wzroku byłem więc czwarty.
Jezioro piękne. Cisza. Niebo zasłonięte chmurami.
Szum elektrycznego silnika trochę zaburzał błogi nastrój,
jednak na wiosłowanie nie miałem ochoty. Poza tym w trak-

cie płynięcia można przygotowywać sprzęt. Dwadzieścia
minut i jestem w okolicach górek, na których spodziewałem się płoci. Spławiają się. Ustawiam łódkę na dwóch kotwicach. Wędka rozłożona. Kukurydza na hak i do wody.
Głębokość 6 metrów. Głębokość ustawiłem tuż nad gruntem.
Brań brak.
Przerzucam w kolejne miejsca. Głębiej, płycej. Pracuję gruntem, zmieniam kukurydze. Efekt, to dwie płotki,
złowione na kukurydzę, jednak w mojej ocenie, to takie łowione na białe robaki. Trochę znudzony uzbrajam spinning
w małą wirówkę i łowię kilka okoni. Jeden całkiem fajny.
Czyżby to jednak dzień na okonia?- pomyślałem.
Jurek z Józkiem podpłynęli od prawej.
- I jak ? - spytali krótko.
- Do du…..- odpowiedziałem równie krótko.
- U nas podobnie - dodał Jurek i popłynęli pod wyspę.
Tyle ich widziałem. Przynajmniej z bliska.
Dwie najlepsze godziny łowienia za mną, a w siatce
nic nowego. Dziesięć metrów od łódki, na skraju płytkiej
górki, spławiła się spora ryba. Dotąd próbowałem na 5, 6,
a nawet 8 metrach. A może płycej? Przeleciało mi przez
głowę.
Zarzuciłem blisko zielska, ustawiając głębokość na
3,5 metra. Było płycej przynęta i dolna śrucina leżały na
dnie tzn zielsku, co sygnalizował całkiem wynurzony spławik. Już miałem ściągnąć zestaw, gdy nagle spławik zaczął
się jednostajnie zanurzać. Zaciąłem i poczułem na kiju ładną rybę. Płoć. Gruba. Kukurydzianka, prawdziwa. Pięć na
kilo.
Odległościówka Mitchella znakomicie amortyzowała
ucieczkę ryby. Tej i następnej. I następnej. I jeszcze kilku.
I kolejnych kilkunastu. Zmieniający się wiatr trochę utrudniał mi łowienie, jednak scenariusz sprawdzał się po kolejnych przestawieniach łódki. Zanęta skutecznie prowokowała płocie. A one brały i brały. Do końca łowienia. Same
kukurydzianki. Największe do 30 deko. Oj dawno tak nie
połowiłem.
Jednak jeżeli ryby są , to biorą. Chociaż z drugiej strony, gdybym nie spróbował płytko, wziął do ręki ponownie
spinning i ponownie złowił kilka okoni, to pewnie o płociach bym teraz nie pisał. Następnego dnia kilka ryb usmażyłem Żonie na kolację.
- Jak ci smakują? –zapytałem.
- Wybornie - odpowiedziała - Ale wiesz co, mniejsze
są jednak smaczniejsze - uśmiechnęła się uroczo Żona.
Ja jednak, na mniejsze nie będę polował. Z tych dużych będą znakomite gałki i zupa. A dwu kukurydzianki,
dwie na kilo, jeszcze mi się trafią. Czego i Wam życzę.
Z wędkarskim pozdrowieniem
J.Arnold Hościłło
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Nabór wniosków w ramach programu „Wyprawka Szkolna”
dla uczniów niepełnosprawnych
W terminie do 7 września 2016 r. do dyrektora szkoły można składać wnioski o udzielenie pomocy finansowej uczniom
na zakup podręczników do kształcenia ogólnego, w tym podręczników do kształcenia specjalnego, lub podręczników do
kształcenia w zawodach dopuszczonych do użytku szkolnego
przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.
Pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników
jest udzielana uczniom:
1) słabowidzącym,
2) niesłyszącym,
3) słabosłyszącym,
4) z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,
umiarkowanym lub znacznym,
5) z niepełnosprawnością ruchową, w tym afazją,
6) z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,
7) z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku
gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona w pkt 1-7
- posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, uczęszczającym w roku szkolnym 2016/2017 do szkół
dla dzieci i młodzieży do klasy VI szkoły podstawowej, klasy
III gimnazjum, szkoły ponadgimnazjalnej: zasadniczej szkoły zawodowej, liceum ogólnokształcącego, technikum lub
szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy dla uczniów z
upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub
znacznym.
W przypadku uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, uczęszczającym
w roku szkolnym 2016/2017 do szkół dla dzieci i młodzieży
do klas I-III i VI szkoły podstawowej, klasy III gimnazjum lub
szkoły ponadgimnazjalnej, dofinansowanie obejmuje również
zakup materiałów edukacyjnych w przypadku, gdy uczniowie
ci nie korzystają z podręcznika do zajęć z zakresu edukacji:
polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej i społecznej,
zapewnionego przez ministra właściwego do spraw oświaty
i wychowania.
Dofinansowanie przysługuje dla uczniów bez kryterium
dochodowego!

Waligórka,
czyli

Felieton wierszem,

poświęcona pamięci niedoścignionego Mistrza
Andrzeja Waligórskiego

Na ryby

W niedzielę spał trochę dłużej,
Nie musiał też iść do roboty,
Czerwone oczy wciąż mrużył,
Na skutek hulaszczej soboty.
Był styczeń, a luty może ,
Właściwie to nie ma znaczenia,
Ważne, że mróz na dworze,
Jeziora w lód gruby zmienia.
Za oknem przepiękna zima,
Dwadzieścia poniżej zera,
Już od tygodnia trzyma,
Na ryby więc się wybiera.
Nic to, że zimno piekielnie.
Plan na niedzielę był taki,
Ryby poławiać niezmiennie,
Na błystki i na robaki.
Więc spełnia swój plan misterny,
Ochoczo się bierze za rybki,
Choć w życiu, mało pazerny,
W łowieniu jest bystry i szybki.

Pomoc udzielana jest na wniosek rodziców ucznia (prawnych opiekunów, rodziców zastępczych) albo pełnoletniego
ucznia, albo na wniosek nauczyciela, pracownika socjalnego
lub innej osoby, za zgodą rodziców ucznia (prawnych opiekunów, rodziców zastępczych) albo pełnoletniego ucznia.
Wnioski należy pobrać ze szkoły i złożyć do dyrektora
szkoły z terenu Gminy Olecko, do której uczeń uczęszcza w
roku szkolnym 2016/2017.
Do wniosku o przyznanie dofinansowania należy dołączyć kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego
wydanego przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych, w tym
w poradniach specjalistycznych. Orzeczenie o potrzebie
kształcenia specjalnego powinno określać zalecane formy
kształcenia specjalnego, z uwzględnieniem rodzaju niepełnosprawności, w tym stopnia upośledzenia umysłowego.
Zwrot dofinansowania odbywa się na podstawie przedstawionych faktur VAT wystawionych imiennie na ucznia,
rodzica (prawnego opiekuna, rodzica zastępczego), rachunek, paragon lub oświadczenie o zakupie podręczników lub
materiałów edukacyjnych. W przypadku złożenia oświadczenia, należy do niego dołączyć informację o rozliczeniu
wydatków tylko w ramach Rządowego programu pomocy
uczniom w 2016 r. – „Wyprawka szkolna”.
Program obejmuje tylko zakup podręczników do kształcenia, w tym podręczników do kształcenia specjalnego, lub
podręczników do kształcenia w zawodach dopuszczonych
do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw
oświaty i wychowania.
Program nie obejmuje więc wydatków związanych z zakupem materiałów szkolnych, ćwiczeń, atlasów, słowników,
repetytoriów, encyklopedii, edukacyjnych programów komputerowych, opracowań lektur itp. wydawnictw.
Szczegółowe informacje udzielane są szkołach na terenie
Gminy Olecko oraz w Wydziale Edukacji, Kultury i Sportu
Urzędu Miejskiego w Olecku, Plac Wolności 1, pokój nr 11,
tel. (87) 520 24 94.
I nieźle ryby mu brały,
Białe topiły spławiki,
Drapieżne błystki ścigały,
Wpadały w wędkarskie wnyki.
Zabierać ryb nie miał zamiaru,
Samo łowienie,to wszystko,
Nie robi z rybek towaru,
Wszystkie wypuszcza w łowisko.
Lecz, żeby mieć rozeznanie,
Jakich i ile dziś złowił,
Stosuje zapisywanie,
Wszystkiego, co dzisiaj nałowił.
Choć mróz ani trochę nie mniejszy,
Jemu jest ciepło, gorąco,
Co chwila notes pełniejszy ,
O rybkę pluskającą.
Oj, cudny jest kontakt z przyrodą,
Gdy się na ryby poluje,
Niedziela spędzona nad wodą,
Akumulator ładuje.
Popijał wciąż ciepłą kawę
I ciastko zjadł, takie z kremem,
Łowiąc miał świetną zabawę,
Bo łowił przed komputerem.
* wszelkie podobieństwo do osób lub zdarzeń jest przypadkowe
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„Olecczanka Cup”
14 sierpnia na kortach Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji odbył się Turniej Tenisa Ziemnego „Olecczanka Cup”
o puchar Iwony Chybickiej.
Sędzią głównym był Andrzej Bomber.
Wyniki
Kategoria do lat 12
1. Karol Racis
2. Maja Lenkiewicz
3. Maciej Karniej
4. Daria Dźwilewska
Kategoria do lat 16
1. Mateusz Chybicki
2. Piotr Bielenica
3. Kornel Romotowski
4. Tymon Ciechanowski
W kategorii do 12 lat uczestniczyło 21 młodych adeptów
tenisa. W kategorii do lat 16 uczestniczyło 8 zawodniczek i
zawodników. W turnieju rywalizowały jedynie dzieci pochodzące z Olecka. Rywalizacja toczyła się na dość namokniętych kortach dlatego grano na tzw. „małe kara”.
Z tego względu turniej OPEN o puchar Dyrektora MOSiR nie odbył się.
Bartosz Cieśluk

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
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

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

Grand Prix

14 sierpnia na boisku do siatkówki przy kortach miejskich odbył się VII Turniej siatkówki plażowej z cyklu
Grand Prix Olecka 2016. Sędzią głównym turnieju był
Bartosz Cieśluk

Rozstrzygnięcie:
Do turnieju przystąpiło 5 par. Pomimo niezbyt sprzyjającej pogody tj. chłodnej aury i przelotnych opadów deszczu rozegrano 10 meczów w systemie każdy z każdym.
Wszystkie swoje spotkania, bez straty seta wygrała para
Artur Opanowski / Marcin Matusiak.
O drugie miejsce emocjonujący bój stoczyły pary znajdujące się na szczycie tabeli Grand Prix Jerzy Wrzyszcz
/ Paweł Haponik oraz Bartosz Hodana / Tomasz Topór.
Tie-brek rozstrzygnął spotkanie na korzyść tych ostatnich.
KLASYFIKACJA KOŃCOWA:
1. A. Opanowski/M. Matusiak (Olecko)
12 pkt
2. B. Hodana/T. Topór (Olecko)		
9 pkt
3. J. Wrzyszcz/P. Haponik (Olecko)		
7 pkt
4. K. Bylak/R. Dobreńko (Olecko) 		
5 pkt
5. H. Dłużniewski/M. Dłużniewski (Olecko) 3 pkt
Najlepsi otrzymali pamiątkowe dyplomy, a zwycięzcy
nagrodzeni zostali koszulkami okolicznościowymi. W
zawodach uczestniczyło 10 zawodników.
KLASYFIKACJA PO VII TURNIEJACH:
1. Jerzy Wrzyszcz / Paweł Haponik (Olecko) 60 pkt.
2. Tomasz Topór / Bartosz Hodana (Olecko) 50 pkt.
3. Bartosz Hodana / Rafał Górski (Olecko) 16 pkt
Już w następną niedzielę zakończenie oraz podsumowanie
cyklu.
Bartosz Cieśluk
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.
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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W miniony weekend funkcjonariusze oleckiej komendy zatrzymali pięciu nietrzeźwych kierujących. Ponadto odizolowali od swoich bliskich trzech pijanych awanturników.

Badanie alkomatem w organizmie Agnieszki S. wykazało
blisko 0,5 promila alkoholu.

Pierwszy nietrzeźwy kierujący został zatrzymany w miniony piątek 20 minut przed 20:00 w miejscowości Babki
Oleckie. Andrzej M. kierował ciągnikiem rolniczym mając
ponad promil alkoholu w organizmie.
W minioną sobotę kilka minut przed 1:00 oficer dyżurny
oleckiej komendy otrzymał zgłoszenie, że na trasie Olecko –
Borawskie samochód osobowy marki BMW jedzie całą szerokością jezdni.
Policjanci którzy pojechali na wskazana drogę za miejscowością Szczecinki zauważyli na poboczu wskazany pojazd,
a przy nim dwóch mężczyzn Zarówno od 31-latka jak i 24ltka policjanci wyczuli zapach alkohol. Badanie alkomatem
wykazało w organizmie Łukasza G. ponad 1,5 promila alkoholu zaś w organizmie Marcina K. ponad 0,5 promila. Żaden
z mężczyzn nie przyznawał się do kierowania pojazdem w
związku z czym zostali oni zatrzymani w policyjnym areszcie
do wyjaśnienia.
Po wytrzeźwieniu mieszkańcy Suwałk zostali przesłuchani. Zarzut kierowania pojazdem w stanie nietrzeźwości usłyszał Łukasz G. i przyznał się do winy.
Ponadto 31-latek został ukarany mandatem karnym w wysokości 400 zł za spowodowanie zagrożenia bezpieczeństwa
w ruchu drogowym oraz mandatem w wysokości 500 zł za
kierowanie pojazdem nie posiadając do tego uprawnień.
Kolejny nietrzeźwy kierujący, tym razem rowerem, został
zatrzymany 13 sierpnia po 17:00 w miejscowości Szczecinki.
Kazimierz I. jechał rowerem mając około promil alkoholu w
organizmie.
W minioną niedzielę po 17:00 w Olecku na ul. Kościuszki
policjanci ruchu drogowego zatrzymali do kontroli osobowe
audi. Funkcjonariusze od kierującego Michała T. wyczuli zapach alkoholu.
Badanie alkomatem wykazało w jego organizmie blisko
1,5 promila alkoholu.
Jako ostatnia, również w minioną niedzielę, ostała zatrzymana kierująca samochodem osobowym marki volkswagen.

W miniony piątek po 16:00 oleccy policjanci otrzymali
zgłoszenie o awanturze domowej, do której doszło u jednej
z rodzin zamieszkałej na terenie gminy Wieliczki. Funkcjonariusze, którzy pojechali na miejsce ustalili, że 28-latek
pod wpływem alkoholu wszczął awanturę z braćmi, rzucał
w nich butelkami oraz groził im pozbawieniem życia.
W obecności policjantów Mariusz C. był nadal agresywny,
nie reagował na polecania do uspokojenia się w związku z
czym został zatrzymany. Badanie alkomatem w organizmie
28-latka wykazało ponad promil alkoholu.
Również w piątek przed 18:00 policjanci interweniowali
wobec pijanego awanturnika Przemysława M. Mężczyzna
awanturował się z matką oraz wyzywał ją słowami wulgarnymi. Podczas interwencji 29-latek oświadczył, że się
uspokoi i pójdzie spać, zaś zgłaszająca wyraziła zgodę, aby
syn pozostał w mieszkaniu.
Jednak około 19:30 policjanci otrzymali kolejne zgłoszenie o awanturze u tej rodziny. Kobieta ponownie poinformowała, że jej syn nadal wszczyna awantury, wyzywa ją
sowami wulgarnymi oraz jest agresywny. W związku z tym
Przemysław M. został zatrzymany i trafił do policyjnej celi.
Badanie alkomatem wykazało w jego organizmie około 3
promili alkoholu.
13 sierpnia około 22:30 oficer dyżurny oleckiej komendy
otrzymał zgłoszenie o awanturze domowej u jednej z rodzin
zamieszkałej na terenie Olecka.
Policjanci którzy pojechali na miejsce ustalili, że Dariusz
P. wszczął awanturę z konkubiną, podczas której pokłócili
się o sprawy finansowe. Policjanci przeprowadzili rozmowę
z 36-latkiem po czym oświadczył on, że będzie spokojny i
pójdzie spać.
Jednak kilka minut po zakończonej interwenci funkcjonariusze ponownie otrzymali zgłoszenie, że Dariusz P.
się awanturuje. Kiedy wrócili do mieszkania zgłaszająca
oświadczyła, że jej konkubent wpadł we wściekłość za
wezwanie przez nią patrolu policji, był agresywny, uderzał
w meble, wyzywał ją oraz groził, że ją załatwi.
W związku z tym 36-latek został zatrzymany i trafił do
policyjnej celi. Badanie alkomatem wykazało w jego organizmie blisko 2 promile alkoholu.
Rodzina została objęta nadzorem w ramach procedury
Niebieskiej Karty.
Niestety to nie była ostania w ten weekend interwencja
wobec Dariusza P. W miniona niedzielę 5 minut po godz.
23:00 oleccy policjanci otrzymali zgłoszenie, że mężczyzna dobija się do mieszkania konkubiny. Kiedy mundurowi przyjechali na miejsce 36-latek dobijał się do drzwi,
wykrzykiwał słowa wulgarne oraz groził kobiecie, że i tak
wejdzie i zrobi porządek. Mężczyzna w obecności policjantów nadal był agresywny, nie reagował na polecenia
do uspokojenia się w związku z czym został zatrzymany w
policyjnym areszcie. Badanie alkomatem wykazało w jego
organizmie ponad promil alkoholu.
rzeczniczka prasowa KPP
młodsza aspirantka Justyna Sznel

Tym razem beneficjenci projektu „Szerokie horyzonty” w
ramach przygotowań do wyjazdu na staż do Szwecji uczestniczyli w wyjazdowych warsztatach „Ja w społeczeństwie”.
Oprócz zajęć grupowych, które miały na celu integrację grupy, odbyło się spotkanie z przedstawicielem naszego partnera
zagranicznego.
Pan Kemel podczas rozmowy udzielał wyczerpujących
odpowiedzi na pytania uczestników dotyczących wyjazdu do
Sztokholmu. Wszystko to spowodowało, że grupa z jeszcze
większym entuzjazmem przygotowuje się do wyjazdu!
Właśnie ruszyła rekrutacja na II cykl projektu. Dzięki
temu osoby, które poprzednio się nie zgłosiły, mają szansę
wyjechać na staż do Szwecji , Portugali lub Hiszpanii. Więcej informacji w Ośrodku ZDZ w Olecku, ul. Armii Krajowej
22A.

Pijani awanturnicy

V11805c

Nietrzeźwi kierujący
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Recepta na działanie
świata
Recepta 1

Do mikrofonu podszedł młody ksiądz z kucykiem i brodą.
Istny Chrystus z obrazów - pomyślałam i zastanowiłam się,
czy aż na taką dowolność pozwalają młodym księżom?
Od sześciu lat jest misjonarzem w Papui-Nowej Gwinei
(blisko Australii). Prąd, pomoc medyczna, szkoła? A co to takiego? Kiedyś wiózł kobietę do odległego o dziesiątki kilometrów szpitala do trudnego porodu, bo dziecko ułożyło się
poprzecznie. Tak trzęsło, tak był przejęty tym, żeby dojechać
na czas, żeby w ogóle tam dotrzeć, iż nie zauważył, że kobieta
urodziła. Na pace „służbowego” samochodu.
Oprzytomniał, kiedy dotknęła go mokrą od krwi ręką.
Wszystko zakończyło się szczęśliwie, a kiedy przyszli prosić
o chrzest, dziewczynce dano na imię tak, jak… nazywal się
samochód, którym jechali.
Innego razu przybiegł chłopiec, który prosił o ostatnie namaszczenie dla dziadka. Trzeba było rzucać wszystko i czynić
posługę. Droga daleka i pełna przeszkód. Klął więc pod nosem tak, żeby dzieciak nie zrozumiał. Kiedy dotarli na miejsce
wnuk opowiedział dziadkowi z przejęciem, że ksiądz modlił
się przez całą drogę po polsku, więc na pewno pomoże. Zawstydził się, ale chyba ta „modlitwa” pomogła, bo staruszek
do dnia dzisiejszego ma się dobrze.
Kiedy mówił, jego spokój wlewał się w dusze wiernych.
Nie przechwalał się, nie narzekał, nie próbował zaimponować,
po prostu opowiadał. Wyznał, że dużo w nim siły i wiary w to,
co robi, ale prosi o modlitwę.
Właśnie tej niedzieli był na urlopie.
Jakież było zaskoczenie, kiedy okazało się, że chodziliśmy
do tej samej podstawówki, tylko ja kilkanaście lat później.
Nie ma przypadków. Jest ten dzień, ten kościół, ta msza
święta, a nie inna. Tak było poprzedniej niedzieli. Wybierałam
się na inną, ale musiałam trafić właśnie na tę.

Recepta 2

Zawsze była drobna, chuda. Zawsze pracowała zawodowo, bo przy trójce dzieci wydatki rosły z każdym rokiem.
Oboje uważali, że trafiła im się okazja, kiedy kolega zaprosił
męża do Stanów i oferował pracę. Miało być na rok, góra
dwa.

Cała trójka była jeszcze w podstawówce, kiedy dowiedziała się, że tam ma już nową rodzinę i już nie wróci.
Przynajmniej do niej. Alimenty przysyłał, ale wszystkie
problemy dnia codziennego i zdrowotno–wychowawcze
dzieci spadły na nią.
Nie narzekała, nie szukała pocieszenia w ramionach innego. Pierwszy syn dostał się na trudne studia i skończył z
wyróżnieniem. Potem ściągnął brata i pomagał mu. Trzeci,
najmniej zdolny ale i najbardziej krnąbrny, kończył szkołę
zawodową. Ma dobry zawód, żonę i dziecko.
Cała trójka już usamodzielniła się i można się spodziewać, że nareszcie może odetchnąć, zwolnić, odpocząć. I
właśnie wtedy, kiedy już mogła to wszystko zrobić, dopadło ją. Diagnoza była okrutna: rak.
Zawsze rozmodlona powtarzała: „Nie będę licytowała
się z Bogiem”, ale kiedy przychodził ból, okrutny, długotrwały, to nie kłóciła się z Bogiem, ale dopadało zwątpienie.
Minął rok. Nikt nie dowierzał, że stanie na nogi. Jak
zwykle nie mogła usiedzieć w miejscu. Podjęła wolontariat w hospicjum. Biega tam codziennie, a może i częściej.
Mówi, że ma wielki dług do spłacenia.

Recepta 3

Wszyscy dookoła wiedzieli, że to się źle skończy, że
to się nie może udać. On – zatwardziały kawaler, „po wojsku”, lekarz z pozycją, rodowodem lekarskim, z koneksjami. Ona – „siksa”, z zaoczną maturą, a może nawet i bez,
długimi nogami, blond włosami i głośnym śmiechem.
Zaręczyli się niemal natychmiast, nie minęło pół roku
i było po ślubie. On oczarowany tą kipiącą młodością, ona
– cóż, pieniędzmi i pozycją. Tak zdawało się wszystkim.
Minął rok – on się wyprostował, nabrał animuszu, odmłodniał. Ona – poznawała nowe zabiegi w gabinetach kosmetycznych i galerie w odległych miastach. W podobnym nastroju minął drugi rok.
W trzecim roku z zawstydzeniem dziwili się, że się pomylili i już nawet zazdrościli, że się poszczęściło.
Jednak nie minął ten trzeci, kiedy gruchnęła wiadomość, że sprawa jest w sądzie. On przygarbił się jeszcze
bardziej, ona – trudno powiedzieć, bo jej już tu nie ma.
Ps.
Recepty na działanie własnego świata każdy wypisuje
sobie sam. A czy działają?
Marusia

