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chleb swojski, ciasta, wypiek, tel. 605-107-755 B40906

pizza na telefon, 87-520-31-32
V14415

Traktuj każdego napotkanego człowieka tak, 
jak sam chciałbyś być traktowany.

H. Jackson Brown, Jr.
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Centrum Handlowe „Impuls” Centrum Handlowe „Impuls”Centrum Handlowe „Impuls”

Gabinet dentystyczny Anny Sadowskiej
został przeniesiony z placu Wolności

na plac Zamkowy 5
(budynek byłej Wszechnicy Mazurskiej)K
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Z okazji 35-lecia pracy Gospodarstwo Szkół-
karskie „Grünland” zaprasza klientów od 29 
sierpnia do 7 października na 35-dniową pro-
mocję 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 604-557-693K
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szczegóły s. 1
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Mecz  piłki nożnej ZPU Prawda - 
Delphia Yachts

27.08.2016r. (sobota) godz. 
15:00, Stadion Miejski w Olecku

UWAGA:
sklep Autoreflex
ma nowy wjazd

od ulicy Kamiennej 1 B

Odsłonięcie pomnika 
Żołnierzy Wyklętych 

w Gajrowskich
s. 18-19
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GRÜNLAND
Centrum Roślin Ozdobnych

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

Archiwum „Tygodnika oleckiego” znajdziesz

Od początku epidemii do września 2014 r. rozpoznano w 
Polsce 18 204 zakażenia HIV, 3 163 osoby zachorowały 
na AIDS, 1 283 chorych zmarło. Na dzień 31 października 
2014 r. leczeniem ARV objętych było 7 776 pacjentów, w 
tym 110 dzieci. Szacuje się, że z wirusem żyje ok. 35 tys. 
osób, więc co druga osoba żyjąca z HIV nie wie, że jest za-
każona i może nieświadomie zakażać innych. Jak czytamy 
w Rekomendacjach PTN AIDS osoby nieświadome swego 
zakażenia stanowią źródło 75% nowych zakażeń.
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MSZE I NABOŻEŃSTWA
Parafia pw. Krzyża Świętego, 

ul. Zamkowa
Msze Święte:

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

Parafia pw. Najświętszej Maryi Panny 
Królowej Polski, 
Plac Wolności

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

Parafia pw. Świętej Rodziny, 
Osiedle Siejnik I

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

Tel. 662 414 006B4
18

04

Zatrudnię spawacza z doświadczeniem, 
tel. 602-709-756B
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DODATKOWY ZAROBEK
przy używaniu 

i rekomendowaniu 
polskich produktów
codziennego uzytku

tel. 508-944-110
e-mail: jmorenoenterprises@gmail.com K
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Polski Związek Wędkarski
Koło „Okoń” w Olecku
Zarząd Koła zaprasza na

XVII OTWARTE 
SPINNINGOWE ZAWODY

OKONIOWE NA 
J. MIERUNISZKI

które odbędą się dnia 28 sierpnia 2016r.
Zbiórka zawodników z własnymi łodziami w rybakówce o 

godz. 7.00. Zakończenie zawodów o godz.15.
Z a wody są jednoturowe. Opłata startowa

członkowie koła 10zł, pozostali 20 zł.
Wszystkich chętnych zapraszamy.

Zgłoś usterkę
Na miejskiej stronie internetowej utworzyliśmy narzę-

dzie umożliwiające zgłaszanie wszelkiego rodzaju usterek, 
które wystąpiły na terenie gminy Olecko. Każdy miesz-
kaniec może zgłosić w ten sposób np. zniszczoną lampę 
uliczną, kosz na śmieci czy ławkę parkową a właściwym 
służbom podjąć szybką interwencję.

Jak to zrobić? Na miejskiej stronie internetowej www.
olecko.pl, przejdź do strony głównej i wybierz banner 
„Zgłoś usterkę” .

Kliknij ten banner
Po kliknięciu banneru otworzy się prosty formularz 

kontaktowy. Każdy zgłaszający ma możliwość wskazania 
zaistniałego problemu, dzięki załączonej mapie czy dodać 
zdjęcie uwidaczniające defekt. W razie prośby o kontakt 
zwrotny powinien podać swoje dane kontaktowe.

Zachęcamy Państwa do współpracy by efektywnej za-
dbać o przestrzeń publiczną.   UM

Zaproszenie 
na badanie  cytologiczne

Na terenie powiatu oleckiego w ramach Populacyjnego 
Programu Profilaktyki Raka Szyjki Macicy przeprowadzane 
są bezpłatne badania cytologiczne dla kobiet w wieku 25-
59 lat, finansowane w ramach powszechnego ubezpieczenia 
zdrowotnego. Z możliwością jego powtarzania co 3 lata.

Badanie można wykonać m. in. w Centrum Medycz-
nym - Zakładzie Opieki Zdrowotnej „OLMEDICA” w 
Olecku sp. z o.o., ul Gołdapska 1. 

Pacjentka, która wykona cytologię bierze udział w loso-
waniu nagród. Każdego miesiąca nagradzanych jest 5 kobiet.

Halina Kasicka
www.zdrowie.powiat.olecko.pl
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OLECKI TERMINARZ
WYSTAWY STAŁE

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

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

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

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

grafii „Klatka”, ROK MG

KRONIKA PO¯ARNICZA 

Zapraszamy od 600 do 2100, 

niedziela od  900 do 1700

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

NAJTANIEJ W MIEŚCIE

ON .............................4,29 zł
Pb 95 ........................4,55 zł
PB 98 ........................4,75 zł
LPG ...........................1,77 zł
Olej opałowy ..............2,55 zł (powyżej 1000 litrów)
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w weekend przy płaceniu gotówką 
litr paliwa sprzedajemy 10 gr taniej

www.paliwa-kozlowski.pl

AUTOMYJNIA

24 sierpnia (środa)
apteka dyżurna plac Wolności 25
wydanie „Tygodnika Oleckiego
13.00 - Sesja Rady Powiatu, Starostwo, ul. Kolejowa
13.00 - Posiedzenie komisji planowania Rady Miejskiej, Ra-
tusz
17.00 - Mecz V ligi piłki nożnej MLKS Czarni-Unia Olecko 
- GZPN GKS Dźwierzuty, 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
10.00 - Zakończenie Sezonu 2016 - otwarty turniej tenisa 
ziemnego, korty miejskie
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
7.00 - 15.00 - XVII Otwarte Spinningowe Zawody Okonio-
we na j. Mieruniszk
15.00 - Mecz  piłki nożnej ZPU Prawda - Delphia Yachts, 
stadion miejski
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
10.00 - 12.00 - warsztaty plastyczne, pole namiotowe przy 
stadionie
11.00 - 16.00 - warsztaty teatralne, pole namiotowe przy sta-
dionie
30 sierpnia (wtorek)
apteka dyżurna 11 Listopada 9
10.00 - 12.00 - warsztaty plastyczne, pole namiotowe przy 
stadionie
11.00 - 16.00 - warsztaty teatralne, pole namiotowe przy sta-
dionie
31 sierpnia (środa)
apteka dyżurna Zielona 37
wydanie „Tygodnika Oleckiego
10.00 - 12.00 - warsztaty plastyczne, pole namiotowe przy 
stadionie
11.00 - 16.00 - warsztaty teatralne, pole namiotowe przy sta-
dionie
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
10.00 - Zamknięte Mistrzostwa w Tenisie Ziemnym
dla Mieszkańców Powiatu Oleckiego korty miejskie

na stronie internetowej www.olecko.info (w pliku *.pdf)
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26 lipca od 17.26 jeden zastęp JRG PSP 
usuwał z domu mieszkalnego przy ulicy Syrokomli gniaz-
do szerszeni.

26 lipca od 17.59 jeden zastęp JRG PSP usuwał z domu 
mieszkalnego w Dobkach gniazdo szerszeni.

28 lipca od 15.35 jeden zastęp JRG PSP usuwał z domu 
mieszkalnego w Cimochach gniazdo os.

29 lipca od 10.38 dwa zastępy JRG PSP gasiły na osie-
dlu Siejnik pożar przepływowego podgrzewacza wody.

30 lipca od 11.35 dwa zastępy JRG PSP zabezpieczały 
przebieg maratonu pływackiego na jeziorze Oleckie Wiel-
kie.

30 lipca od 15.57 jeden zastęp JRG PSP usuwał z domu 
mieszkalnego w Lipkowie gniazdo szerszeni.

1 sierpnia od 17.43 jeden zastęp OSP Gąski usuwał z 
domu mieszkalnego w Zatykach gniazdo szerszeni.

3 sierpnia od 17.41 dwa zastępy JRG PSP oraz jeden 
OSP Gąski zabezpieczały miejsce i usuwały skutki wypad-
ku drogowego w Przytułach. Zderzenie trzech samocho-
dów osobowych.

5 sierpnia od 10.14 jeden zastęp JRG PSP gasił pożar 
śmietci w śmietniku kontenerowym na cmentarzu przy uli-
cy Leśnej.

5 sierpnia od 11.59 dwa zastępy JRG PSP zabezpie-
czały na ulicy Kościuszki miejsce i usuwały skutki kolizji 
drogowej. Zderzenie dwóch samochodów osobowych.

6 sierpnia od 19.10 jeden zastęp JRG PSP przy ulicy 
Grunwaldzkiej wyciągał z rzeki Legi mężczyznę, który nie 
potrafił z niej wyjść o własnych siłach.

8 sierpnia od 8.59 jeden zastęp JRG PSP usuwał z hali 
Lega gniazdo os.

8 sierpnia od 17.12 jeden zastęp JRG PSP pomagał w 
okolicach osiedla Lesk bocianowi ze złamanym skrzydłem.

Informacji udzielił młodszy kapitan Piotr Gabruś
9 sierpnia od 14.33 jeden zastęp JRG PSP pomagał w 

okolicach osiedla Lesk bocianowi ze złamanym skrzydłem.
9 sierpnia od 16.57 jeden zastęp JRG PSP usuwał z 

domu mieszkalnego na osiedlu Lesk gniazdo szerszeni.
10 sierpnia od 17.40 dwa zastępy JRG PSP i jeden OSP 

Kowale Oleckie zabezpieczały miejsce i usuwały skutki 
wypadku drogowego w Wężewie. 2 osoby poszkodowane.

11 sierpnia od 18.13 jeden zastęp JRG PSP usuwał z 
domu mieszkalnego w Kukowie gniazdo szerszeni.

Informacji udzielił młodszy kapitan Piotr Gabruś 

UWAGA: 
stacja dołącza do akcji Olecka Rodzina +3

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

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

W tym tygodniu wylosowano następujące osoby:
• Zbigniew Bonio

• Artur Dąbrowski
• Kamil Kiełczewski

• Mikołaj Lemke
• Maria Woroszylska

• Ewa Żarnowska
Upominki ufundowali:

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

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

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

Redakcja 
„Tygodnika Oleckiego”, ul. Zielona 37

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

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

Zakład Kamieniarsko-budowlany
wyrób pomników, pielęgnacja grobów

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

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

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

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

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.

Otwarty konkurs ofert – ekologia 2016
Na podstawie art. 11 ust. 2 i art. 13 ust. 1, 2 i 3 ustawy z 

dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publiczne-
go 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 wo-
lontariacie 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 podmio-
tami 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 re-
alizację zadania publicznego Powiatu Oleckiego w 2016 
r. z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony 
dziedzictwa przyrodniczego.

Oferty należy przesłać pocztą na adres Starostwa Po-
wiatowego 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 zakład-
ceOrganizacje pozarządowe.

Anna Turowska www.powiat.olecko.pl

Zapraszamy na kolejne 
bezpłatne spotkania 
informacyjne z cyklu 

„Środa z funduszami”
Tym razem spotkania adresowane są do osób, które pla-

nują rozpoczęcie działalności gospodarczej.
Spotkania z cyklu „Środa z funduszami” są organizowane 

w całej Polsce przez Punkty Informacyjne Funduszy Euro-
pejskich w każdą pierwszą środę miesiąca. 

Podczas bezpłatnych spotkań prowadzonych przez spe-
cjalistów ds. Funduszy Europejskich zostaną zaprezento-
wane podstawowe założenia, zasady, cele wykorzystywania 
środków unijnych w perspektywie finansowej 2014-2020 w 
ujęciu poszczególnych grup odbiorców.

Spotkanie będzie miało miejsce 7 września 2016 roku w 
Ełku. Sale Bankietowe Czajka, ul. Magazynowa 6,

Początek od godz. 10.00
Formularz zgłoszeniowy, agenda oraz więcej o spotka-

nia na stronie: http://rpo.warmia.mazury.pl/artykul/964/
sroda-z-funduszami-dla-osob-ktore-planuja-rozpoczecie-
dzialalnosci-gospodarczej

newsletterUM
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Zapewne zdarzyło się Państwu 
mieć taki poranek, że nie chciało się 
nawet wstać z łóżka? Gdy za oknem, 
za nie rozsuniętymi zasłonami lub nie 
podniesionymi żaluzjami czekał na 
nas dzień, na którego spotkanie my nie 
mieliśmy ochoty. Kołdra przykrywa-
ła nas po czubek nosa, a wystawiona 
spod niej goła stopa, a ściślej, końce 
jej palców przysłały do naszego mózgu 
sygnał: „zimno”.

I tak czekając w pościeli na tzw. 
„Boskie zmiłowanie” rozpatrywaliście 

to, co dzisiaj jest do zrobienia. Powoli dochodziła do świadomości 
myśl, że i tak się od tych „przyjemności” nie uwolnimy i trzeba 
jednak wstać.

Ja właśnie dzisiaj, czyli we wtorek miałem takie przebudzenie. 
Nie chciało mi się spełznąć w słoneczny rześki poranek. Za 

oknem w szparach żaluzji widziałem, że deszcz wreszcie przestał 
padać i świeci słońce, a jednak... 

Cóż, są takie dni... Nie za często, ale są.
Powoli świadomość pomieszana z obowiązkiem ściągnęła 

mnie z łóżka. 
Za oknem słońce i osiemnaście stopni Celsjusza. 
Taki nadchodzący dzień jest, jakby to określili starożytni Rzy-

mianie, tabula rasa. Czyli „czysta karta”. Choć wiem, co, gdzie i 
kiedy ale mimo to... wszystko może się zmienić. Jedno zdarzenie i 
cały misterny plan wali się w gruzy.

Na takim motywie zasadza się większość sensacyjnych powie-
ści i filmów. 

Dzień jednak zacząć trzeba.
Tak! Bywa z nami tak, że przy świadomości trzyma nas je-

dynie obowiązek. Obowiązek wobec rodziny, przyjaciół, banku, 
znajomych, dłużników i tych którym my jesteśmy coś winni, kraju, 
miasta, honoru, przyzwoitości lub po prostu obowiązek wobec nas 
samych. Bo gdy się zastanowić nad tym naszym wstawaniem, to w 
końcu, gdy nam się nic nie chce, to przeważa obowiązek. Chyba, 
że ktoś na siłę w ten nadchodzący dzień nas wepchnie. Choć na 
jedno wychodzi, bo w końcu, to nie ktoś nas ciągnie ale obowiązek.

Tak więc bywają takie dni. 
Najważniejsze jest jednak nie dać się chandrze. 
Później, gdy nadchodzi wieczór i gdy miniony prawie dzień 

pozostaje za nami przychodzi refleksja. Przeważnie pozostał tylko 

odpoczynek. Czas na książkę, rozmowy, telewizję, gazetę, herbatę i 
kolację.

Wspomnienie minionego dnia, gdy już jesteśmy na powrót w łóż-
ku jest jak wieczorne podsmażone na patelni ziemniaczków, które 
zostały z obiadu. Z suróweczką z pomidorków i cebulką z pieprzem, 
solą i odrobiną lubczyku. Pycha. 

Umysł jeszcze nie pozbył się myślenia o tym co będzie jutro, a 
jednocześnie przez całe te zwoje biegnie miniony dzień. Wszystko co 
było dobre i złe, co się udało i nad czym trzeba jeszcze popracować. 
Uśmiechamy się do siebie lub chowamy się w sobie. Przeżywamy. 
W końcu układamy plan na jutro. Później zasypiamy z nadzieją na 
lepsze czasy... i czasami nawet śnią się nam anioły... lub jak dzieciom, 
że latamy i sny są kolorowe. 

Tak. Sen jest dobry. 
***

Kraj jak długi i szeroki obiegła wieść, że do oddziałów obrony te-
rytorialnej zostaną włączone aerokluby, czyli sportowcy i entuzjaści 
sportowego traktowania lotnictwa.

Od razu w internecie pojawiło się mnóstwo prześmiewczych ko-
mentarzy. Na przykład taki: „Nie wiem, czy Putin ogarnie się, jak 
zobaczy eskadry szybowców lecących w kierunku Moskwy”. Ja od 
siebie dodam, że żal mi by było aby zmilitaryzowany obiekt latają-
cy jakim jest „Pub Piwnica” latający w spokojne dni nad Oleckiem 
został wyposażony w karabiny maszynowe i nosił bomby. A może 
zostałby  zestrzelony? O zgrozo!

Cóż Ojczyzny trzeba bronić wszystkim czym tylko się da. Nawet 
najbardziej absurdalną bronią. 

Ja osobiście radziłbym do pospolitego ruszenia wcielić również 
wszystkich Napoleonów z zakładów, w których leczą się załamani 
psychicznie. Przecież to nieźli stratedzy. Kierowanie taką armią (z 
aeroklubami łącznie) wymaga przecież specjalistów. 

***
Już tylko dwa tygodnie do końca wakacji. W księgarniach i skle-

pach z pomocami szkolnymi zaczyna się ruch. 
To jest jeden z symptomów zagwarantowanej w Konstytucji bez-

płatnej nauki. 
To tak jak w kawale o wypożyczaniu kajaków. Kajaki wypoży-

czają się za darmo. Wiosła jednak kosztują po 10 złotych za godzinę. 
Przeciętnie każda rodzina mająca dzieci w podstawówce, gim-

nazjum czy szkole średniej na początku roku szkolnego wyda na 
podręczniki i całą potrzebną do nauki resztę około 450 złotych na 
dziecko. Wooow!!!

Prawie całe 500+ pójdzie się więc czesać! A co dopiero mają po-
wiedzieć jedynacy, którym się ta zapomoga się nie należy. A co mają 
powiedzieć na to samotne kobiety lub mężczyźni z dwójką lub trójką 
albo, gdy mają jeszcze więcej dzieci? 

Ta więc piszę jako powszechnie znaną prawdę, że bezpłatna na-
uka, to mit. I zawsze, bez względu na to, jaka opcja by nie rządziła, 
będzie mitem. Mogą być jakieś udogodnienia, stypendia, zapomogi 
i darmowe obiady. Nigdy zaś nie będzie tak, by całość kształcenia 
była za darmo. 

Istnieje też kwestia poziomu nauki. Tutaj też przewija się pier-
wiastek kosztów. Im wyższy poziom, tym koszty nauki są większe, a 
co za tym idzie i rodzice ponoszą też część tych większych kosztów 
albo ich całość. 

Nauka musi kosztować. Z wielu powodów. 
Przede wszystkim dobrzy nauczyciele muszą być dobrze opła-

cani. Dobre pracownie muszą być wyposażone w najlepszy sprzęt. 
Wszystko, w zasdzie, w kosztach nauki musi być uwzględnione. 

Jeszcze kilkanaście lat temu wśród nauczycieli było tysiące ide-
owców, którzy pracowali nie tylko dla pieniędzy. I dobrze, gdyby na-
dal pracowali. Oni jednak przyzwyczaili decydentów, że można od 
nich wymagać nie dając nic w zamian. 

Teraz, gdy mamy następną reformę oświaty, znowu decydenci 
nie będą zainteresowani lepszym uposażeniem nauczycieli, bo pracy 
mało. Raczej nic w szacunku do tego zawodu się nie zmieni. Czyli 
poziom nauczania w szkołach najmniej uposażonych nie podniesie 
się. 

Młodzi nauczyciele rozumują praktycznie słusznie. Jeżeli zatrud-
niono nas na pięć godzin, to pracujemy pięć i idziemy do domu. To 
jest logiczne. Nie należy mieć do nich pretensji za brak ideowości. 
Ideowość nauczycieli i ranga zawodu została zniszczona przez decy-
dentów. Nawet ranga wyróżnień i odznaczeń została zdewaluowana.

Jak więc wymagać od nich ideowości? Jak wymagać zaangażo-
wania, gdy kilka godzin w jednej szkole nie wystarcza na utrzymanie 
rodziny? Trudno zaangażować się, gdy pracuje się w kilku placów-
kach oświatowych.

Bogusław Marek Borawski
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Warto zobaczyć
Trójstyk z perełką

Frydlant niewielka miejscowość w północnych Cze-
chach, położona 10 km od Worka Turoszowskiego.

Szczęśliwie miasto ominęły wojny i najazdy, więc mo-
żemy podziwiać twierdzę i zamek, neorenesansowy ratusz.

Mnie urzekły kamieniczki na starym mieście, odnowio-
ne dzięki funduszom unijnym.

Ciekawostką jest fakt, że w tym rejonie mieszka sporo 
Romów.

Rowerem miasto i okolice objeżdżał 
Waldemar Rukść.
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Pobór krwi w 2016
W Polsce krew oddaje się tylko honorowo, czyli bezpłat-

nie. Pobór krwi ma na celu pozyskiwanie jej od osób zdro-
wych na rzecz osób wymagających transfuzji krwi (np. pod-
czas operacji chirurgicznej). Sprzęt do poboru jest zawsze 
jednorazowy. Zabieg trwa od kilku do kilkunastu minut. 

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

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

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

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

Na prośbę Dawcy:
wystawiane jest zaświadczenie usprawiedliwiające nie-

obecność w pracy, uczelni, szkole,
wypłacany jest zwrot kosztów poniesionych na przejazd,
wydawana jest legitymacja HDK i kopia wyników ba-

dań.
opracowała Halina Kasicka

www.powiat.olecko.pl 

22 sierpnia
dwa zdarzenia na drogach 

powiatu oleckiego
Do kolejnej w tym roku kolizji doszło na skrzyżowaniu 
obwodnicy Olecka z drogą nr 655. Zdarzyły się dwa po-
jazdy: osobowa mazda i dostawczy citroen. Samochodami 
podróżowali tylko kierowcy, po przebadaniu przez zespół 

ratownictwa medycznego nie wymagali dalszej pomocy me-
dycznej. Strażacy zabezpieczyli miejsce zdarzenia, uprząt-
nęli jezdnię, usunęli rozbite pojazdy z jezdni oraz pomagali 
w kierowaniu ruchem drogowym.

Około godziny 16 w miejscowości Kukowo kierująca samo-
chodem osobowym marki Seat zjechała z drogi i uderzyła 
w przydrożne drzewo. Zespół ratownictwa medycznego od-
wiózł kobietę do szpitala.

z-ca Komendanta Powiatowego PSP
st.kpt. Tomasz Jagłowski

Konkurs ROWER POMAGA 
– promujemy leśne ścieżki 

rowerowe
Fundacja Ekologiczna ARKA rozpoczyna kolejną od-

słonę akcji Rower Pomaga: tym razem leśno-konkursową. 
Wspólnie z Lasami Państwowymi chcemy nie tylko zachę-
cać do jazdy na dwóch kółkach, dzięki której kolejne rowe-
ry mogą trafić do dzieci z domów dziecka, ale też promo-
wać wypoczynek na łonie natury. Warto do nas dołączyć, 
bo dla uczestników przygotowaliśmy specjalne nagrody!

Rowerowy konkurs
Wakacyjną odsłonę akcji Rower Pomaga chcemy za-

kończyć specjalnym konkursem. O co w nim chodzi? Trze-
ba wysłać nam zdjęcie i opis z rowerowej wyprawy po le-
śnych ścieżkach. Dla autorów 10 najlepszych foto-relacji 
przygotowaliśmy specjalne nagrody: koszulki i gadżety 
Rower Pomaga, książki i akcesoria rowerowe.

Zdjęcia wraz z relacjami należy wysyłać na maila: 
w.owczarz@fundacjaarka.pl.

Rowery dla dzieci za kilometry
Akcja Rower Pomaga, to jednak nie tylko promowanie 

aktywnego, zdrowego trybu życia, ale też pomaganie. Za 
każde 20 000 przejechanych na rowerach kilometrów dzię-
ki sponsorom przekazujemy dzieciom z domów dziecka i 
świetlic środowiskowych ich wymarzony rower. By doło-
żyć swoje kilometry, wystarczy wybrać się na wycieczkę, a 
trasę wpisać na stronie www.rowerpomaga.pl.

W tym roku mamy w planie przejechać 1 milion rowe-
rowych kilometrów i rozdać 50 rowerów dzieciom.

Rowery od leśników
Trzy dwukołowce ufundowali również leśnicy. Aby tra-

fiły one do dzieci, na stronie www.rowerpomaga.pl w celu 
szczegółowym należy wpisać „Jeździmy z Lasami Pań-
stwowymi”. W sumie na te trzy rowery musimy uzbierać 
60 000 km.

Więcej informacji:
http://rowerpomaga.pl/

http://www.fundacjaarka.pl/

Urząd Skarbowy w Olecku in-
formuje, 

że zeznania na podatek dochodowy od osób fizycznych za 
2015 r.  przyjmowane są w pokoju nr 8 w siedzibie Urzędu 
Skarbowego:

Olecko, ul. Wojska Polskiego 7, w dniach:
Poniedziałek:7:15 - 18:00
Wtorek: 7:15 - 15:15
Środa: 7:15 - 15:15
Czwartek: 7:15 - 15:15
Piątek: 7:15 - 15:15

Informacje na temat odliczeń od podatku i dochodu w ze-
znaniach podatkowych za 2015 r. udzielane są przez Krajową 
Informację Podatkową czynną od poniedziałku do piątku w 
godz. od 7.00 do 18.00.

Infolinia: 
Z tel. stac.: 801 055 055

Z tel. kom.: (22) 330 0330
Z zagranicy.: +48 22 330 0330

Wzory formularzy podatkowych wraz objaśnieniami 
umieszczone są na stronie internetowej Ministerstwa Finan-
sów: www.finanse.mf.gov.pl



Tygodnik Olecki 34/969 - r. 2016
to@borawski.pl8 Felieton

Staś
Mój wnuczek, Staś Feliks, uczeń klasy II, 

co rusz zadaje pytania. Czasami nie wyrabia-
my się z odpowiedziami. Oto próbka.

- Babciu, czy wy z dziadkiem macie 
wszystkie wspólne rzeczy?

- Tak – odpowiada Graszka.
- Nawet piżamy?

- Nie, bo ja bym w dziadka piżamę nie weszła, bo jest taki 
chudy.

- Aha! 
*

Kiedyś wziął z biblioteki książkę z wierszami. I zrobiła się 
cisza, która mnie zaniepokoiła, więc wołam: Stasiu, co robisz? 

Po chwili słyszę: „Czytam dziwną książkę, poezję”.
*

Po obiedzie Graszka podała Zuzi i Stasiowi, coś słodkiego. 
Po konsumpcji wnuczek mówi do babci – 
„Na deserek ubrudziłem się czekoladą”.

*
Staś jest „żywym srebrem”, więc kiedy 

jedzie metrem z siostrą i Graszką, bywa ak-
tywny. Lubi zadać kłopotliwe pytania. Cza-
sami delikatnie mówię, żeby robił wszystko, 
aby Graszce od zmartwień nie przybyło si-
wych włosów. I uważał. „Dziadku, jak będę 
za dużo pytał, to potem przeproszę, tak z 
ręką na sercu” - obiecuje.

Zatrwożenie
- Jesteś zatrwożony? – pytam przez tele-

fon Andrzeja Horsta.
- Taki odważny to ja nie jestem – od-

powiada mój starszy kolega historyk, ar-
chiwista, sąsiad z Kopanej, co między Tar-
czynem, a Grójcem. (29 października 2015 
roku, czwartek)

Portki
Halina Kunicka, piosenkarka, tak wspo-

mina swego męża Lucjana Kydryńskiego, 
konferansjera, dziennikarza muzycznego, 
autor radiowej Rewii piosenek: „(…) Cza-
sem zdarzyło się, że prowadził koncerty, 
które trwały pięć godzin. Nie zdarzyło 
się, żeby Lucjan, kiedy schodził w kulisy, 
usiadł. Nie chciał pognieść spodni. Zawsze 
dbał o swój wygląd. (…)”

Kiedy o tym czytałem w kolorowym 
piśmie „Viva”, przypomniałem sobie, że w 
latach 60. XX w. zadawałem swojemu dziadkowi Szczepanowi 
Grzonkowskiemu (20 grudnia 1892 - 15 VII 1970 roku) z Paw-
łowic koło Tarczyna różne pytania. 

Na przykład, dlaczego, jak jedziemy wozem, to nie bije ko-
nia batem, żeby szybciej się poruszał? Dziadek patrzył na mnie 
i odpowiadał: „Bo bat jest po to, żeby konia nie bić!” W sobo-
tę, gdy o szarej godzinie dochodziły echa z zabawy wiejskiej, 
zapytałem przy drewnianym płocie: dlaczego nie pójdziemy 
zobaczyć, jak się bawią za widnokresem. Dziadek omiótł mnie 
wzrokiem, po czym odpowiedział, „bo do radości nie powinien 
się człowiek zbliżać”. Pamiętam, że kiedyś wybierałem się do 
miasta. Nie pamiętam czy do Grójca,  czy Piaseczna, czy War-
szawy? Pytam dziadka, jak powinien być ubrany mężczyzna?

Mój ponad 70-letni dziadek pouczył: 
- Mężczyzna jak jedzie do miasta, powinien być ogolony, 

mieć czystą koszulę, buty wyczyszczone… 
- A spodnie, dziadku? - zapytałem. 
- Spodnie mogą być jakie ma, bo spodnie zawsze mogą się 

ubrudzić …”
Oto niektóre odpowiedzi dziadka na moje długie pytania. 

Zapamiętałem je wszystkie, bo mój dziadek był mrukiem i 
milczkiem nad milczkami. Nauczył mnie tego, żeby nie brać 
końcem palców, ale pełną garścią. I nie patrzeć, czy się ubru-
dzą i pogniotą portki. O taką schludności dbała moja babcia 
Zofia. Jak szła na wieś, musiała wyglądać jak spod igły. Była 

uczesana. Bez włoska czy piórka na ubraniu. 
Szczepieni inaczej

Boguś Borawski w rozmowie telefonicznej zastrzegł, 
żebym nie przysyłał tekstów warszawskich, bo stolica jest 
tak daleko, i w ogóle. A przecież ci, którzy mieszkają kawał 
drogi od metropolii, marzą, żeby zamieszkać w Warszawie, 
której nie sposób dogodzić i zachwycić. I wcale się nie obra-
żają, że mówią na nich słoiki albo lemingi. A Ci, którzy się 
wkurzą, mogą podkręcać na maksa wieczka. I będzie twist. 
No cóż! Im częściej opuszczasz swoje rodzinne strony, tym 
głębiej się w nie zakorzeniasz. Wystarczy tylko prześwietlić 
sny, żeby się przekonać o migracji z mniejszych miast do 
większych. 

Zuzanna Wrońska, która z siostrą Barbarą założyła ze-
spół „Ballady i Romanse”, opowiada, że „Kiedyś mój chło-
pak, który pochodził z Ełku, powiedział że w Warszawie jest 
tak głośno, że się nie da rozmawiać na ulicy”. 

Zdziwiłam się. Nie zauważamy tego na 
co dzień.(…) Aha! Siostry Wrońskie są au-
torkami muzyki do filmu „Córki dansingu” 
w reżyserii Agnieszki Smoczyńskiej. Czy-
li: dobrze rozkręcone! 

Szanujmy teściowe!
Jestem teściem, więc bronię teściowe, 

jakie żyją na świecie. Niech sobie mówią, 
co chcą  zięciowie i synowe. Nie tak dawno 
przeczytałem historię, która mnie jeszcze 
bardziej utwierdziła w tym, że dobrze po-
stawiłem. 

Ruth Bader Ginsburg, sędzia sądu naj-
wyższego USA, w 1954 roku wyszła za 
mąż za Martina Davida Ginsburga, bo był 
zainteresowany jej … mózgiem. Po latach 
wyznała, że teściowa na przyjęciu wesel-
nym powiedziała do niej: „W małżeństwie 
bardzo pomaga, żeby od czasu do czasu 
być głuchą”. I wręczyła mały prezencik, 
tj. parę zatyczek do uszu. „To była jedna  
z najcenniejszych rad, jakie kiedykolwiek 
dostałam. Stosowałam ją nieraz także w są-
dzie najwyższym”, dodała.

Strachy
Wszędzie można było je spotkać. W 

szczerych polach, na drzewach w sadach, 
w ogrodach. Zawieszone na długim kiju. W 
starych ubraniach, z dziurami, z rękawami 
rozlatanymi na różne strony świata, z gło-
wą z pakuł i szmat. Miały odstraszyć ptaki, 

które wydziobywały z pól ziarno albo napoczynały owoce. I 
nieraz było tak, jak w przysłowiu: Z czasem wróble na stra-
chu siadają.  Widziałem też jak na nim przysiadały inne pta-
ki: gawrony, kruki, kawki itd., itd. 

Były też strachy niewidzialne, co czyhały w krzakach, 
zaroślach, na miedzach, mokradłach. Wieczorem straszne 
rzeczy o nich opowiadali. Kiedy było tak ciemno, że oko wy-
kol. Oczywiście, że oblatywał nas blady strach. Słuchałem 
tego, jak złej baśni, z której wywietrzały słodkie bajki z dzie-
ciństwie. Nie dało się ukryć, że strach wszystko powiększa, 
jak poucza polskie przysłowie. 

Strachy odeszły z polskiego pejzażu. Pozostał tylko zło-
dziejski strach, o którym mówią: Pięć minut strachu i dobry 
charakter w nogach.

Nieraz miałem takiego stracha, więc na własnej skórze 
poznałem, co to znaczy, że strach ma wielkie skrzydła.  

Kończę, bo – jak mówili drzewiej chłopi – nie należy 
„przemądrzyć życia”.

Czesław Mirosław Szczepaniak 
Postscriptum
Rysunek Marek Karpowicz, Strach na szpaki, na czere-

śniowym drzewie. Z okolic Sejn. Juści, że strach jest  po-
dobny do innych strachów. Nie zna granic. Niezależnie, czy 
go spotkasz w Kopanie koło Tarczyna, czy na polach pod 
Oleckiem. Ba! Nawet jest podobny do tego, co spod Grójca.
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Ośrodek 
czynny
codziennie 
w godz. 800-1600

Jerzy Miliszewski
Olecko, Aleje Lipowe 3

Rozpoczęcie 
kursu

 tel. 87-520-23-36B42203

18
sierpnia

godz. 1600

OLECKIE CENTRUM
SZKOLENIA KIEROWCÓW

B3
98
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Podpis elektroniczny, certyfikat kwalifikowany, PUE ZUS
AUTORYZOWANY PARTNER UNIZETO TECHNOLOGIES 
S.A.

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

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

ZAPROSZENIE
Zarząd Koła „Okoń” 23 września 2016 roku organizuje 
wyjazd na połów dorszy w Ustce na 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 popołudnio-

wych.
Ilość miejsc ograniczona

Polski Związek Wędkarski
Koło „Okoń” w Olecku

Popołudniowa Szkoła EduCare
OFERTA
- Indywidualne korepetycje z języka polskiego i ma-

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

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

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

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

NOWOŚĆ!
Popołudniowe zajęcia grupowe dla uczniów szkół 

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

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

Wszelkie pomoce i materiały dydaktyczne w cenie 
zajęć.

Szczegółowy program zajęć na profilu facebook.

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

Ul. Wojska Polskiego 5, Olecko
Tel: 691 201 120, 721 303 473
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Sesja Rady Miejskiej
Zapraszam do udziału w Sesji Rady Miejskiej w Olecku, 

która odbędzie się w dniu 26 sierpnia 2016 r. (piątek) o godzi-
nie 13.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Olecku.

Porządek sesji:
1. Otwarcie sesji i ustalenie porządku obrad.
2. Złożenie ślubowania przez Radnego Kazimierza Edwar-

da Toczyłowskiego.
3. Informacja Burmistrza o działalności w okresie między-

sesyjnym.
4. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o działa-

niach 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 

Zarządów Osiedli, radnych Oleckiej Rady Młodzieżowej 
i Oleckiej Rady Seniorów oraz innych osób zainteresowa-
nych, dotyczące projektów uchwał.

10. Podjęcie uchwał w sprawach:
a) zmieniająca uchwałę w sprawie powołania członków 

Komisji Oświaty, Kultury, Promocji Gminy, Sportu i Rekre-
acji 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

Informacja o posiedzeniu Komisji Pla-
nowania, Budżetu i Gospodarki

W dniu 25 sierpnia 2016 r. (czwartek) o godzinie 14:30 w 
pokoju nr 13 Urzędu Miejskiego w Olecku odbędzie się po-
siedzenie Komisji Planowania, Budżetu i Gospodarki Rady 
Miejskiej w Olecku.

Proponowany porządek posiedzenia:
1. Zaopiniowanie projektów uchwał na sesję Rady Miej-

skiej.
2. Gospodarka odpadami komunalnymi.
3. Sprawy wniesione.
4. Wolne wnioski.

newsletterUM



Tygodnik Olecki 34/969 - r. 2016
to@borawski.pl10

Kampania 
„Nie pozwól odlecieć 
swojemu szczęściu”
Główny Inspektorat Sanitarny rozpoczął 

ogólnopolską kampanię społeczną realizo-
waną w ramach profilaktycznego programu 
w zakresie przeciwdziałania uzależnieniu od 
alkoholu, tytoniu i innych środków psycho-
aktywnych. Celem kampanii „Nie pozwól 
odlecieć swojemu szczęściu!” jest zwiększenie wiedzy na 
temat skutków zdrowotnych używania substancji psychoak-
tywnych, a także ograniczenie ich stosowania. Główną grupą 
docelową kampanii są kobiety w wieku prokreacyjnym, cię-
żarne oraz ich rodziny i bliscy. 

Czy wiesz, że:
* NIE MA BEZPIECZNEJ DAWKI ALKOHOLU, którą 

może wypić ciężarna, ponieważ łożysko nie stanowi dla nie-
go żadnej bariery. Każda wypita ilość alkoholu trafia również 
do krwi dziecka i może powodować uszkodzenia ośrodkowe-
go układu nerwowego oraz wielu narządów. 

* W Polsce nawet 4 na 1000 dzieci rodzi się z Alkoho-
lowym Zespołem Płodowym (FAS). FAS charakteryzuje się 
nieodwracalnymi zmianami fizycznymi i psychicznymi, któ-
re uniemożliwiają prawidłowy rozwój dziecka. Szacuje się, 
że dzieci z FASD (Spektrum Płodowych Zaburzeń Alkoho-
lowych), czyli mających takie same jak przy FAS uszkodze-
nia ośrodkowego układu nerwowego, ale nieco mniej cech 
charakterystycznych w wyglądzie zewnętrznym, jest 5 razy 
więcej. 

* Szacuje się, że 6% zgonów wśród ludzi poniżej 75. roku 
życia oraz 20% poważnych chorób i urazów, wymagających 
leczenia w szpitalu ma związek z ALKOHOLEM. Nawet 
jednorazowe NADUŻYCIE ALKOHOLU może prowadzić 

do groźnego dla zdrowia zatrucia. 
* PALENIE PAPIEROSÓW jest naj-

częstszą przyczyną przedwczesnych zgo-
nów w Polsce. Na świecie, 
na choroby spowodowane 
paleniem tytoniu, co 5 sekund 
umiera człowiek. 

* Dziecko w łonie PALĄ-
CEJ styka się z ponad 4000 
substancji toksycznych, z któ-
rych aż 40 ma działanie rako-
twórcze. Jeżeli nie palisz, ale przebywasz 

w zadymionym pomieszczeniu, narażasz siebie i dziecko 
– w dymie z tlącego się papierosa zawartość nikotyny jest 
aż 4 razy większa niż w dymie wdychanym przez palacza. 

* Dzieci, które w okresie płodowym NARAŻONE 
BYŁY NA DZIAŁANIE NARKOTYKÓW, częściej niż 
dzieci matek nieużywających narkotyków, cierpią na za-
burzenia koncentracji i uwagi, nadpobudliwość, zaburzenia 
snu. Mają również mniejszą zdolność uczenia się. 

* NARKOTYKI mają wyjątkowo silne działanie uza-
leżniające. Trzeba zdawać sobie sprawę, że granica między 
dobrowolnym przyjmowaniem substancji psychoaktywnej, 
a przymusem jej przyjmowania jest bardzo trudna do za-
uważenia i łatwo ją przekroczyć. 

* DOPALACZE zawierają zazwyczaj nieznane i nie-
przebadane substancje psychoaktywne, które mogą być 
bardzo toksyczne. Każdego roku odnotowuje się wiele 
przypadków silnego, wymagającego pomocy medycznej 
ZATRUCIA DOPALACZAMI.

Zdrowie bywa ulotne niczym balonik. Wystarczy chwi-
la nieuwagi, aby je stracić.

Katarzyna Krasnoborska
Promocja Zdrowia i Oświata Zdrowotna

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Olecku

Wywiad z cyklu: Zwyczajni, niezwyczajni

Policja apeluje o ostrożność 
i ostrzega przed oszustami 
Osoby starsze, często mieszkające samotnie i łatwo-

wiernie odnoszące się do nieznajmomych w dalszym 
ciągu bardzo często padają ofiarami oszustw. Olecka 
policja apeluje o ostrożność i zdrowy rozsądek w kon-
taktach z osobami pukającymi do naszych mieszkań. 

Sprawcy przestępstw dokonywanych na osobach 
starszych działają w różnorodny sposób i za pomocą 
różnych metod, wykorzystując najczęściej zaufanie i 
„dobre serce” tych ludzi. Oszuści pukają do naszych 
drzwi pod różnymi pretekstami, np. z prośbą o wodę, 
oferując do sprzedaży rożne artykuły lub podając się za 
pracowników gazowni, opieki społecznej, spółdzielni 
czy listonosza. 

Taka sytuacja miała miejsce w lutym w Olecku. 
Dwóch mężczyzn weszło do mieszkania starszego mał-
żeństwa pod pretekstem remontu balkonu. Chodzili oni 
po mieszkaniu rzekomo oceniając gdzie mają wykonać 
prace,  a na koniec zażądali zaliczki. Starsza kobieta 
przekonana o dobrych intencjach mężczyzn wręczyła 
im pieniądze w kocie 200 zł. Po wyjściu z mieszkania 
tych osób małżonkowie ponadto stwierdzili, że skra-
dziono im biżuterię na łączną kwotę 1000 zł. www

W związku z takimi zdarzeniami olecka policja ape-
luje o ostrożność i przestrzeganie podstawowych zasad 
bezpieczeństwa.

Pamiętajmy! Aby nie stać się ofiarami oszustwa, na-
leży:

- Spojrzeć przez wizjer w drzwiach lub przez okno i 
sprawdzić - kto to;

- Jeżeli nie znamy odwiedzających spytać o cel 
wizyty, zapiąć łańcuch zabezpieczający (jeśli już zde-
cydowaliśmy się na otwarcie drzwi) oraz prosić o po-
kazanie dowodu tożsamości, legitymacji służbowej, 

identyfikatora. Uczciwe osoby taka prośba podykto-
wana ostrożnością na pewno nie zrazi;

- W razie wątpliwości umówić się na inny termin, 
sprawdzić uprzednio w administracji osiedla lub innej 
odpowiedniej instytucji wiarygodność osoby pukają-
cej do drzwi.

W sytuacji, gdy osoba staje się natarczywa, na-
tychmiast należy zadzwonić na policję lub zaalarmo-
wać otoczenie. 

We wszystkich takich przypadkach należy kon-
taktować się z Policją, dzwoniąc na alarmowy numer 
997 lub 112 przekazując jak najwięcej zapamiętanych 
szczegółach np. wyglądzie nieznajomej osoby czy 
numerze i marce samochodu, którym ewentualnie 
przyjechała.

rzeczniczka prasowa KPP sierż. szt. Justyna Sznel

Uwaga! Zwierzęta na drodze
W pobliżu obszarów leśnych, w porze wieczorowo - nocnej 

zwierzęta wybiegają z lasów, krzaków i pół wprost pod nadjeż-
dżające pojazdy. Kierujący samochodami w wyniku uderzenia w 
łosia, sarnę lub dzika najczęściej kończą jazdę w rowach lub na 
przydrożnych drzewach.

Policja apeluje do kierowców o zachowanie szczególnej 
ostrożności na drogach w okolicy lasów i pól uprawnych. Należy 
także nie lekceważyć znaku drogowego „Uwaga dzikie zwierzę-
ta”. Takie znaki ustawione są w miejscach, gdzie takie zagrożenia 
często występują. 

Kiedy już dostrzeżemy dzikie zwierzę przy drodze, powinni-
śmy natychmiast zwolnić. Nie próbujmy wyprzedzać zwierzęcia, 
kiedy już znajduje się na drodze. Dajmy mu spokojnie przejść 
przez jezdnię. Zwierze jest nieobliczalne i może wbiec nam pro-
sto pod koła pojazdu lub wskoczyć na maskę. Pamiętajmy, że 
zwierzęta kopytne najczęściej żyją w stadzie, więc jak jedno prze-
biegnie nam przed maską zaraz zanim może pojawić się następne. 

rzeczniczka prasowa KPP 
młodsza aspirantka Justyna Sznel
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Kraina OZA
„Kraina OZA” – to pierwsza w Polsce, innowacyjna plat-

forma internetowa dla osób z autyzmem. Platforma powstała 
w wyniku projektu innowacyjnego, którego celem jest wspie-
ranie włączenia społecznego osób z autyzmem i otwarcie im 
drogi do rynku pracy. Platforma składa się z dwóch oddziel-
nych, ale uzupełniających się stron:

• www.KrainaOZA.pl w treści i formie przeznaczona jest 
dla osób z autyzmem i/lub niepełnosprawnością intelektualną 
– zawiera m.in. ułatwienia komunikacyjne, takie jak piktogra-
my i opcję audio. Posiada treści zarówno „społeczne” jak i 
„zawodowe” (m.in. cykl szkoleń e-learningowych przygoto-
wujących do poruszania się po rynku pracy). Można wykorzy-
stać ją do zajęć aktywizujących np. w domu i szkole.

• www.KrainaOZA.org przeznaczona jest dla otoczenia 
osób z autyzmem: rodziców, opiekunów, terapeutów i poten-
cjalnych pracodawców oraz studentów. Zawiera treści infor-
macyjne, a także szkolenia e-learningowe dla pracodawców, 
przygotowujące do zatrudnienia osób z autyzmem. 

Halina Kasicka
www.powiat.olecko.pl

Złota medalistka
Anita Włodarczyk, mistrzyni olimpijska w rzucie młotem, 

uspokaja tych, którzy pytają, czy może rzucić jeszcze dalej. 
Oto, co powiedziała złota medalistka: 

„W Cetniewie rzuciłam młotem lżejszym o kilogram 
89,80 m. Śmieliśmy się z trenerem, że trzeba drzewa wykosić 
na rzutni, bo tam młot wylądował.” (Anita Włodarczyk: Mia-
łam dzień konia, Z Anitą Włodarczyk rozmawiał Radosław 
Leniarski, Gazeta Wyborcza z 16 sierpnia 2016 roku, nr 190)

Cytuję, żeby nieco ekologów wyciszyć. 
Czesław Mirosław Szczepaniak 

VIII Turniej Siatkówki Plażo-
wej z cyklu Grand Prix Olecka 

2016
21 sierpnia odbył się VIII Turniej Siatkówki Plażowej
z cyklu Grand Prix Olecka 2016. Sędzią głównym był 
Paweł Maksimowicz.
 
Do VIII turnieju zgłosiło się 11 par.
Drużyny grały systemem brazylijskim do dwóch przegra-
nych.
 

KLASYFIKACJA KOŃCOWA:
1. Artur Opanowski / Dariusz Kowalski (Olecko) 12 pkt.
2. Adrian Budnik / Marcin Matusiak (Szkocja/Białystok) 9 
pkt.
3. Szymon Wrzyszcz / Piotr Sajnaga (Olecko/Ełk) 7 pkt.
4. Bartosz Hodana / Dawid Górski (Olecko) 5 pkt.
5-6. Mario Waleczko / Artur Dworniczak 3 pkt.
Mateusz Rowiński / Marcin Urbanowicz 3 pkt.
7-8. Roman Dobreńko / Kamil Bylak 1 pkt.
Przemysław Pińczak / Tomasz Margiel 1 pkt.
9-11. Tomasz Topór / Bernard Burba
Konrad Wierzbiński / Dominik Parda
Jerzy Wrzyszcz / Paweł Haponik
 Pierwsze trzy zespoły otrzymały pamiątkowe dyplomy, a 
zwycięzcy pamiątkowe koszulki.
 

KLASYFIKACJA CYKLU GRAND 
PRIX OLECKA 2016:

1. Jerzy Wrzyszcz / Paweł Haponik (Olecko) 60 pkt.
2. Tomasz Topór / Bartosz Hodana (Olecko) 50 pkt.
3. Bartosz Hodana / Dawid Górski (Olecko) 21 pkt.
4. Roman Dobreńko / Kamil Bylak (Olecko) 14 pkt.
5. Arkadiusz Mioduszewski / Mariusz Wojdag 12 pkt.
Łukasz Senkowski / Artur Opanowski 12 pkt.
Artur Opanowski / Marcin Matusiak 12 pkt.
Artur Opanowski / Dariusz Kowalski 12 pkt.
9. Dawid Górski / Patryk Szymański 9 pkt.
Łukasz Sternik / Bartłomiej Działowski 9 pkt.
Adrian Budnik / Marcin Matusiak 9 pkt.
12. Dawid Górski / Sławomir Zygmunt 7 pkt.
Jakub Hryniewicz / Adam Matwiejczuk 7 pkt.
Bernard Burba / Michał Gawkowski 7 pkt.
Szymon Wrzyszcz / Piotr Sajnaga 7 pkt.
16. Julia Morawska / Wiktoria Więcław 5 pkt.
Adam Sternik / Paweł Sternik 5 pkt.
18. Przemysław Pińczak / Dawid Rusak 3 pkt.
Zuzanna Gruszczyńska / Roch Gruszczyński 3 pkt.
Maciej Famulak / Radek Duraj 3 pkt.
Hubert Dłużniewski / Marcin Dłużniewski 3 pkt.
Mateusz Rowiński / Marcin Urbanowicz 3 pkt.
Artur Dworniczak / Mario Waleczko 3 pkt.
24. Szymon Grudzień / Michał Stankiewicz 1 pkt.
Wiktoria Szmerło / Natalia Bzowska 1 pkt.
Marcin Iwanowski / Marcel Duraj 1 pkt.
Przemysław Pińczak / Tomasz Margiel 1 pkt.
28. Zuzanna Sobolewska / Martyna Chałast 0 pkt.
Tomasz Topór / Bernard Burba 0 pkt.
Konrad Wierzbiński / Dominik Parda 0 pkt.
Na zakończenie trzy najlepsze pary uhonorowano pamiąt-
kowymi dyplomami i statuetkami, które wręczał Dyrektor 
MOSiR w Olecku Andrzej Kamiński.
W całym cyklu Grand Prix Olecka 2016 wzięło udział 30 
par.

Bartosz Cieśluk

XVII Turniej Tenisa Ziemnego 
o Puchar „Miłośnika Białego 
Sportu” Lecha Kuranowskiego

21 sierpnia na kortach miejskich odbył się XVII Turniej 
Tenisa Ziemnego o Puchar „Miłośnika Białego Sportu” Lecha 
Kuranowskiego. Sędzią głównym był Paweł Maksimowicz
 WYNIKI:

Kategoria do lat 12:
 1. Szymon Machnikowski
2. Kornel Romotowski
3. Tymon Ciechanowski
4. Karol Racis
 
Kategoria OPEN:
1. Robert Karniej
2. Wiesław Kamiński
3. Jan Kotowski
4. Sylwia Sadłowska
5. Marcin Essel
W kategorii do 12 lat uczestniczyło 4 młodych adeptów teni-
sa. W kategorii OPEN uczestniczyło 5 zawodników Zawod-
nicy otrzymali pamiątkowe dyplomy, a zwycięzcy puchar z 
rąk Lecha Kuranowskiego. 

Bartosz Cieśluk

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 podmio-
tom rozpoczynającym działalność gospodarczą.
Szczegółowe informacje na stronie 

www.wmarr.olsztyn.pl 
(Zakładka Pożyczki dla przedsiębiorców).
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* „KOALA” - bar. Kuchnia tradycyjna, dowóz dań od po-
niedziałku do piątku od 9.30 do 16.30, od 26 zł. dowóz gratis 
(inne terminy na telefon) tel. (87) 520 15 78          V13307

PIZZERIA „PRIVE” zaprasza od 1000 do 2200

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

05

PIZZA NA TELEFON

* „ASTRA” restauracja, pizza, zestawy obiadowe na telefon: 
87-520-25-68, profesjonalny katering, imprezy okolicznościowe, 
dancingi, ul. Partyzantów 7, www.astra.olecko.pl  V14703

* Foto-Ślub i inne uroczystości, tel. 660 122 049       B43601

* hurtownia spożywcza, ul. Gołdapska 31, tel. (87) 520-01-50 V12108

V1
17

09

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

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

* Artykuły i usługi elektryczne, Grunwaldzka 6, 
      tel. 87-610-00-66                                     V12308

* Centrum Ogrodnicze, ul. Rzeźnicka 6; tel. 87-520-22-07   V02927

* MEBLE - salon, Jan Bagiński, ul. Rzeźnicka, tel.  
(87) 520 29-23. V15501

B43701

* MYJNIA GĄBKOWA AUTOMATYCZNA 
   aleje Lipowe 1A                           V15232

Drukarnia Offsetowa

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

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

KOMPLEKSOWE USŁUGI DRUKARSKIE
 profesjonalne przygotowanie do druku:

projekty grafi czne, skład i łamanie tekstu...

 druk off setowy na nowoczesnych maszynach
jedno- i czterokolorowych

 druk cyfrowy

 uszlachetnianie: foliowanie, lakierowanie UV...

 prace introligatorskie
wykonywane przy użyciu profesjonalnych maszyn:

linia do produkcji broszur,
urządzenia do bigowania, perforowania,

bindowania w spirali plastikowej i drucianej...

V
14

10
5

* Jawa 350, 1989, stan bardzo dobry, stylizowany na 
chopper, 2500 złotych, tel. 884-014-664 B40707

* Mitsubishi Outlander, 2005, 2,4B+G tel. 604-193-413 
B39609

* Toyot Corolla automat, 2002, 1,6B, 16V, WTI, pełna 
elektryka, 2 komplety opon, tel. , 604-193-413 B43302

* chleb swojski, ciasta, wypiek, tel. 605-107-755 L98202

* kino, plac Wolności 22, tel. 87-520-20-59 B41904

* konie kabardyńskie, przejażdżki, pod siodło, 
Grądzkie 47, tel. 666-316-780, 87-421-22-48 L98301

* pracownia pisania ikon, pracownia plastyczna, 
Katarzyna Waraksa, tel. 663-805-960 B42703

* wczasy; tel. 87-421-22-48, 666-316-780,  www.wiatra-
kart.fr.pl, e-mail: kawarak@o2.pl B42104

AUTO-MOTO

MOTO-SPRZEDAM

TURYSTYKA-NOCLEGI-ROZRYWKA

USŁUGI
* 21 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu, 
Katarzyna Jeruć, Przytorowa 3, tel. 508-266-446, 512-109-
121, ubezpieczenia majątkowe i komunikacyjne, V12019

* AGA Agnieszka Wyszyńska, BIURO RACHUNKOWE, 
Kolejowa 12, tel. 500-174-672 V13207

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

B41405

* bezprzewodowy internet iPlus, tel. 87-520-13-31 B40008

* chleb swojski, ciasta, wypiek, tel. 605-107-755 B42403

* gazowe, hydraulik, tel. 502-383-533 V12408

* hurtownia wędlin, od 4.00 do 14.00, ul. Gołdapska 
631, tel. 87-520-22-13 B41106

* korepetycje - język angielski; szkoły podstawo-
we, gimnazja, szkoły średnie, tel. 608-215-475 L97410

* kowalskie, spawalnicze, ślusarskie, zmechanizo-
wane cięcie plazmą do 20 mm, prasa krawędziowa, 
Gołdapska 31, tel. 87-523-00-80 B42503

* księgowe usługi, Ternet spółka z o,o, tel. 87-520-31-70 
L98103

* OLEJ OPAŁOWY, NAJTANIEJ, tel. 87-520-41-91 V15212
V
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• usługi weterynaryjne
• leczenie zwierząt do   -

mo  wych
• badanie mięsa

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

czipowanie, paszporty europejskie
psy, koty, fretki

V14902

2* Pralnia chemiczna, pranie wodne, usługi w ciągu 24 godzin, 
ul. Grunwaldzka 12, te. 723-565-284                          V14803

* OCIEPLANIE BUDYNKÓW, tel. 881-507-760, V01930

* pizza na telefon – od 10.00 do 22.00, tel.87-520-31-
32 lub sms 505-314-536 V14425
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06   SKLEP „MAJSTER”, Armii Krajowej 3
Tel. (87) 520-26-39

Wypożyczalnia elektronarzędzi HITACHI

V1
50

02

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

Wyrób nagrobków, blatów kuchennych, parapetów 
i okładzin schodowych V15701

PROMO-

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

DWORZEC PKP
tel. 883-110-101

V14015

STOMATOLOG – 24 godz. tel. 605-893-381
pełny zakres usług
DERMATOLOG
plac Zamkowy 5, , rejestracja tel. 605-893-381 , 87-520-22-22  
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SPRZEDAM 

INNE

PRACA

SPRZEDAM

WYNAJEM

* ROWERY – naprawy i wypożyczalnia, Centrum 
Handlowe Impuls, tel. 87-520-36-92 V14514

* SKRZYPCE NA ŚLUBIE, TEL. 662-414-006, B42303

* sprzątanie, opieka nad osobami starszymi lub dziećmi, tel. 
506-462-495 B41705

* tłumacz języka francuskiego, tel. 888-605-885 B40607

* oddam koty czarne w dobre ręce, przyjmuję tylko 
sms-y, odpowiadam, tel. 605-202-305 B43002

* urocze kociaki oddam w dobre ręce, tel. 605-893-381, 
K22005

* kupię silniki stacjonarne typu „ES”, tel. 602-235-182, 
V15242

* do sprzątania zatrudnię, tel. 605-893-381 K21805

* zatrudnię kierowcę, kat. C+E, wymagana karta kie-
rowcy, tel. 501-157-577, V07120j

* zatrudnię mężczyznę na kuchnię, tel. 501-620-577, 
506-865-480 V14445

* zatrudnię, pielenie ogródka, tel. 605-893-381 K21705

* zatrudnię spawacza z doświadczeniem, tel. 602-709-
756 43401

* zatrudnię stomatologa, tel. 605-893-381 K21605

* drukarka kolorowa OKI C3300n, A4, idealna do 
wizytówek, mało używana, 290 złotych, tel. 604-193-
413 B41505

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

* działkę budowlaną, 1650 m.kw., Olecko, tel. 602-709-
756 B42803

* działkę pod garaż (ew. piętrowy) z projektem, Goł-
dapska, tel. 602-793-432 K22503

* działkę pod garaż pojedynczy z projektem, Gołdap-
ska, tel. 602-793-432 K22403

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

* gospodarstwo rolne, zabudowane, 4,88 ha, okolice 
Olecka, tel. 693-841-421 B43202

* luksfery Fala niebieskie 36 sztuk, TANIO, tel. 508-
610-285 B41605

* łóżeczko dziecięce z materacem, 65x125 cm, 150 zło-
tych, tel. 691-201-120 B43102

* 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 V15222

KUPIĘ

* siedlisko, ul. Wiejska, ok. 40 arów, zabudowane budyn-
kiem gospodarskim, dojazd od strony ulicy Wiejskiej, siła 
na miejscu, tel. 602-293-333 V14912
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* lokal usługowy 97 m.kw., Zielona 33, tel. 502-264-
901 K21405

* lokal usługowym 100 m.kw., Szosa do Świętajna 
15B, tel. 502-264-901 K21305

* lokal użytkowy 90 m.kw , ul Targowa 10, tel. 508 945 
734 B42603

* lokal użytkowy 100 m.kw., centrum, tel. 723-565-284 
V14813

* lokal użytkowy 140 m.kw., centrum, tel. 501-620-577 
V14435
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Mała historia sztuki (4)
Albrecht Durer (1471-1528) niemiecki ma-

larz i grafik .  Jest uważany za najwybitniejszego 
przedstawiciela niemieckiego renesansu. Durer do 
perfekcji opanował techniki graficzne : drzeworyt 
i miedzioryt, które przysporzyły mu sławy w całej 
Europie . Artysta był mistrzem w operowaniu świa-
tłem i stosowaniu perspektywy. 

Był również teoretykiem sztuki. Wydał traktaty 
o geometrii, perspektywie, naukę o fortyfikacjach  
oraz księgi o proporcjach.

Grafika zatytułowana „Męczeństwo świętej Ka-
tarzyny”, to drzeworyt wykonany w 1498. Aktual-
na odbitka pochodzi z 1900 roku wydrukowana w 
Berlinie .

Dariusz Matyjas

Prezentowana praca pochodzi ze zbioru ko-
lekcjonera sztuki Dariusza Matyjasa, założyciela 
Mazurskiej Fundacji Sztuki, która ma siedzibę w 
Giżycku.
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Bibliografia Olecka
Od 2013 ukazuje się „Bibliografia Olecka” pod ad-

resem internetowym 
www.bibliografia.olecko.info 

można znaleźć dane dotyczące liter alfabetu od „A” do 
„Ż”. Oraz hasło „Literatura” zawierające wykaz prze-
analizowanych tekstów źródłowych. 

Bibliografia dotyczy tylko tego fragmentu wydaw-
nictw oleckich, które zostały przeanalizowane i opu-
blikowane w rozdziale „Literatura”. 

Hasła osobowe zawierają zwięzły życiorys opra-
cowany na podstawie przeanalizowanej literatury oraz 

wykaz publikacji, w których jest mowa o wymienio-
nej olecczance, olecczaninie lub osobie w jakiś spo-
sób związanej z Oleckiem. Wymienione publikacje 
dzielą się na grupy: literaturę, publikacje i źródła. Je-
żeli 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 za-
mieszkujące teren powiatu w granicach sprzed 1945 
roku oraz teren powiatu po 1945. Wykaz zawiera tak-
że osoby czasowo zamieszkujące oraz osoby związa-
ne z miastem przez pracę, sztukę oraz zasługi dla mia-
sta, 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 telefonicz-
nie. 

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 przedsię-
wzięcia.
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Kalendarz imion

Nasz przepis

  

Cytaty na ten tydzień

PRZYS£OWIA

24 sierpnia
Christy, Emilii, Joanny, Maliny, Malwi-
ny, Michaliny
Alberta, Bartłomieja, Bartosza, Cieszy-
mierza, Cieszymira, Donata, Jerzego
25 sierpnia
Beli, Elwiry, Izabeli, Lucyli, Lucylii, 
Ludwiki, Luizy, Patrycji
Gaudentego, Gregorego, Grzegorza, 
Józefa, Kalasantego, Ludwika, Maksy-
miliana, Michała, Namysława, Siecie-
sława, Zbigniewa
26 sierpnia
Adriany, Adrianny, Joanny, Marii, Nata-
lii, Rozyny, Sandry, Teresy, Zefiryny
Adriana, Dawida, Dobroniegi, Ire-
neusza, Konstantego, Konstantyna, 
Maksyma, Wierzchosława, Wiktora, 
Włastymira, Zefiryna
27 sierpnia
Agnieszki, Gosławy, Małgorzaty, Mo-
niki, Oty
Angela, Cezarego, Dominika, Gosława, 
Józefa, Kakasantego, Przedzisława, 

Przybymira, Rufusa, Teodora
28 sierpnia (Święto Lotnictwa)
Adeliny, Fredy, Gusty, Patrycji, 
Wiwiany
Aleksandra, Aleksego, Augustyna, 
Erazma, Freda, Sobiesława, Stronisła-
wa, Wyszomira
29 sierpnia
Beaty, Beatryczy, Ernestyny, Erny, 
Flory, Sabiny, Saby
Jana, Janusza, Jeremiasza, Jeremiego, 
Kandyda, Racibora, Witalisa
30 sierpnia
Gaudencji, Jowity, Małgorzaty, Mi-
chaliny, Rebeki, Róży, Tekli
Benona, Częstowoja, Feliksa, Micha-
ła, Mirona, Szczęsława, Szczęsnego
31 sierpnia
Izabeli, Pauliny, Rajmundy, Ramony, 
Romy
Bogdana, Bohdana, Cyrusa, Marka, 
Paulina, Rajmunda, Romualda, Świę-
tosława

Ludzie myślą, że są przyja-
ciółmi dlatego, że parę godzin 
tygodniowo spędzają wspólnie 
na kanapie, w kinie, czasem w 
łóżku, albo dlatego, że kolegują 
ze sobą w biurze. 

Julio Cortár, Gra w klasy
Przyjaźń to zaufanie ((„Bardziej 
wstydzimy się nieufności wobec 
przyjaciół niż tego, że oszuka-
liśmy ich”, pisał La Rochefo-
ucault.) 

Carlos Fuentes, W to wierzę
... przyjaźń, jeśli ma być bliska, 
wskazuje nam drogę wyznaczoną 
przez szacunek i dystans. Cho-
ciaż zarazem przyjaźń pozwala 
kochać i nienawidzić to samo. 

Carlos Fuentes, W to wierzę
Czyż nie na tym właśnie polega 
przyjaźń, aby pisać swobodnie 
o wszystkim i objawiać się dru-
giemu człowiekowi, a zarazem 
sobie? 

Amedo Modigliani, 
list do Oscara Ghiglii 

... odkrywaliśmy tę podstawową 
formę przyjaźni, jaką jest umie-
jętność bycia razem bez słów, 
myśląc i przyswajając sobie to, 
co było powiedzia ne przedtem. 

Carlos Fuentes, W to wierzę
Potrzeba ludzi pcha do zbrodni,
A głód wywabia wilki z boru. 

Franciszek Villon, 
Wielki Testament

Gospodarz dobry rok zaczyna od św. 
Bartłomieja (24 sierpnia)

Jeśli na Bartłomieja (24 sierpnia) zie-
mia 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.

Na św. Ludwika (25 sierpnia) zboże 
z pola umyka.

Boćki odleciały - podwieczorki za-
brały.

Na św. Augustyna (28 sierpnia) orka 
dobrze się poczyna.

Ostatni dzień sierpnia zapowiada, 
jaka pogoda na wrzesień wypada.

Konfitura 
z czarnych porzeczek

Na pół kilograma porzeczek potrzeba 
75 dag cukru

Porzeczki, płuczemy w zimnej wo-
dzie, obieramy z szypułek i na sicie od-
sączamy z nich wodę. 

Najpierw gotujemy syrop. Bierze-
my pół objętości porzeczek i cały cukier 
dodając do tego 250 ml wody. Podczas 
gotowani odszumowujemy. 

Do tak przygotowanego syropu 
wrzucamy pozostałe porzeczki, gotuje-
my na dużym ogniu i potem odstawia-
my na 5 minut. Czynność tę powtarzamy 
trzy razy. Potem odstawiamy na cały 
dzień. Następnego dnia dogotowujemy 
na wolnym ogniu przez 10 minut. Stu-
dzimy i przekładamy do słoików i we-
kujemy.

Kiszonka 
z zielonych pomidorów

Kg zielonych, zdrowych pomidorów, 
pomidor żółty, pomidor malinowy, litr 
wody, 5 dag soli, płaska łyżeczka cukru, 
gałązka kopru, łyżeczka gorczycy, kilka 
liści czarnej porzeczki, listek laurowy, 6 
ziaren ziela angielskiego

Zielone pomidory sparzamy wrząt-
kiem i kroimy na malutkie cząstki. Ukła-
damy je ciasno w słoiku, przekładając 
koprem i listkami porzeczkowymi.

Gotujemy wodę z solą i cukrem oraz 
przyprawami. Studzimy.

Zalewą tą wypełniamy słoik aby 
przykryła pomidory.

Przykrywamy słoik ściereczką i 2 

tygodnie przechowujemy w kuchni, 
sprawdzając, czy nie trzeba dodać za-
lewy.

Po tym czasie zamykamy słoik 
przykrywką i przenosimy go w chłod-
ne i ciemne miejsce.

Cebulki w occie
Kilogram małych cebulek wielkości 
orzechów laskowych, pieprz zielony 
lub czarny ziarnisty, sól, cukier, ocet, 
gorczyca

Z cebulek zdejmujemy pierwszą 
skórkę.

Cebulki wkładamy do garnka wraz 
z pieprzem i czubatą łyżką soli. 

Teraz zagotowujemy ocet i zale-
wamy nim cebulki w naczyniu. Odsta-
wiamy na jeden dzień. 

Następnego dnia odcedzamy ocet 
ale nie wylewamy go. Rozcieńczamy 
go wodą w stosunku 1 do 4 i ponow-
nie gotujemy. Cebulki układamy w 
słoikach i zalewamy je zagotowanym 
octem. Do każdego słoika wsypujemy 
łyżeczkę cukru i wekujemy.

Marynowana sałatka 
warzywna

Kilogram białej kapusty, kilogram 
świeżych ogórków, kilogram pomi-
dorów, 25 dag cebuli, pół kilograma 
papryki, pół kilograma kwaskowych 
jabłek, cukier do smaku, listek lau-
rowy, cztery ząbki czosnku, olej, ocet 
winny, sól

Kapustę szatkujemy i przez kilka 
minut obgotowujemy. Należy to robić 
krótko aby się nie rozpadła. Zdejmu-
jemy z ognia i dokładnie odsączamy. 
Dodajemy do niej pokrojone w pla-

sterki ogórki, jabłka, cebulę, pomidory, 
czosnek i paprykę  pokrojoną w pasecz-
ki. Solimy. 

Teraz przygotowujemy zalewę. Bie-
rzemy szklankę octu i dwie szklanki 
oliwy. Do każdego słoika wkładamy li-
stek laurowy. Sałatkę ubijamy lekko w 
słoikach i zlewamy zalewą i szczelnie 
zamykamy. Pasteryzujemy każdy słoik 
20 minut.
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Skarby Europy zaklęte w szkle
Warmińsko-Mazurska Izba Rolnicza, Punkty Informa-

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

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

Przedmiotem konkursu są przetwory domowe oceniane 
w następujących kategoriach:

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

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

obszarów wiejskich województwa warmińsko-mazurskie-

go, tj. osoby fizyczne oraz organizacje zrzeszające osoby 
fizyczne, w tym koła gospodyń wiejskich. Każdy uczest-
nik może zgłosić do konkursu maksymalnie 2 przetwory w 
każdej z kategorii.

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

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

• 15 listopada 2016 r. do godz. 11:00 należy dostarczyć 
własnoręcznie wykonane przetwory do miejsca ich oceny 
podczas konferencji „Inicjatywy na rzecz rozwoju obsza-
rów wiejskich Warmii i Mazur” – o miejscu konferencji 
uczestnicy konkursu zostaną powiadomieni do 31 paź-
dziernika 2016 r.

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

www.powiat.olecko.pl

Teatr pod gwiazdami
Już wkrótce koniec wakacji. A czy jest lepszy sposób na 

ich zakończenie niż działania artystyczne? Według nas nie! 
W związku z tym zachęcamy do spę-
dzenia czasu w Teatrze pod Gwiazdami. 
Czekają warsztaty teatralne dla mło-
dzieży i dorosłych oraz plastyczne dla 
najmłodszych. Odbędą się w dniach 29-
31 sierpnia w Olecku na terenie Miej-
skiego Ośrodka Sportu i Rekreacji.
Aby wziąć w nich udział wystarczy wy-
słać zgłoszenie na teatr-pod-gwiazda-
mi@wp.pl, a w treści wpisać imię, na-
zwisko i numer telefonu, a w przypadku 
warsztatów dla dzieci również kontakt 
do opiekuna/rodzica, lub zgłosić się pod 
numerem telefonu- 607 533 700.

Więcej informacji na facebooku 
w wydarzeniu pod nazwą ,,Teatr pod 
Gwiazdami” lub pod podanym adresem 
mailowym.

Warsztaty plastyczne dla dzieci po-
prowadzi Edyta Krzyżanowska- stu-
dentka animacji kultury na Akademii 
Sztuk Pięknych w Gdańsku. Jej zainte-
resowanie sztukami plastycznymi jest 
nie tylko teoretyczne, ale przede wszyst-
kim praktyczne. Zajmuje się ilustrowa-
niem snów i nocną obserwacją nieba. Szuka własnej inter-
pretacji myśli człowieka za pomocą środków plastycznych. 
Jest również autorką grafik publikowanych dla portalu So-

undrive.pl. W warsztatach partnerować jej będzie Jarosław 
Kowal - dziennikarz, pedagog oraz organizator związany z 
trójmiejską sceną muzyczną. 

Warsztaty plastyczne dla dzieci odbywać się będą w 
dniach 29-31 sierpnia w godzi-
nach od 10:00 do 12:00. Pierwsze 
spotkanie odbędzie się na polu na-
miotowym przy stadionie, a w ra-
zie brzydkiej pogody przeniesione 
zostaną pod dach. 

Warsztaty teatralne poprowadzi 
Maciej Ratajczyk. Z wykształcenia 
jest teatrologiem, zawodowo in-
struktorem teatralnym, animatorem 
kultury. Założyciel i reżyser Teatru 
Kingdom of Curvy Fork. Pomysło-
dawca i współorganizator festiwalu 
„Goleniowska Gala Oskara” oraz 
„Wolfram”. Koordynator wielu 
działań teatralnych na terenie Go-
leniowa oraz Krakowa. Prowadzi 
firmę Ogrody Kultury zajmującą 
się organizacją wydarzeń kultural-
nych oraz promocją młodej nieza-
leżnej sztuki. 

Warsztaty teatralne dla mło-
dzieży i dorosłych odbywać się 
będą w dniach 29-31 sierpnia w 
godzinach od 11:00 do 16:00. 

Pierwsze spotkanie odbędzie się na polu namiotowym przy 
stadionie, a w razie brzydkiej pogody przeniesione zostaną 
pod dach. 



17
Tygodnik Olecki 34/969 - r. 2016

to@borawski.pl

W terminie do 7 września 2016 r. do dyrektora szkoły moż-
na składać wnioski o udzielenie pomocy finansowej uczniom 
na zakup podręczników do kształcenia ogólnego, w tym pod-
ręczników 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 wy-
mieniona w pkt 1-7

- posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjal-
nego, uczęszczającym w roku szkolnym 2016/2017 do szkół 
dla dzieci i młodzieży do klasy VI szkoły podstawowej, klasy 
III gimnazjum, szkoły ponadgimnazjalnej: zasadniczej szko-
ły 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 intelektual-
ną 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!

Pomoc udzielana jest na wniosek rodziców ucznia (praw-
nych opiekunów, rodziców zastępczych) albo pełnoletniego 
ucznia, albo na wniosek nauczyciela, pracownika socjalnego 
lub innej osoby, za zgodą rodziców ucznia (prawnych opie-
kunów, 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 dołą-
czyć kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego 
wydanego przez zespoły orzekające działające w publicz-
nych poradniach psychologiczno-pedagogicznych, w tym 
w poradniach specjalistycznych. Orzeczenie o potrzebie 
kształcenia specjalnego powinno określać zalecane formy 
kształcenia specjalnego, z uwzględnieniem rodzaju niepeł-
nosprawności, w tym stopnia upośledzenia umysłowego.

Zwrot dofinansowania odbywa się na podstawie przed-
stawionych faktur VAT wystawionych imiennie na ucznia, 
rodzica (prawnego opiekuna, rodzica zastępczego), rachu-
nek, paragon lub oświadczenie o zakupie podręczników lub 
materiałów edukacyjnych. W przypadku złożenia oświad-
czenia, 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 kształ-
cenia, 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 za-
kupem materiałów szkolnych, ćwiczeń, atlasów, słowników, 
repetytoriów, encyklopedii, edukacyjnych programów kom-
puterowych, 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.

Nabór wniosków w ramach programu „Wyprawka Szkolna” 
dla uczniów niepełnosprawnych

Regionalny Konkurs Grantowy 
Programu „Równać Szanse 

2016”
Czas na projekt dla młodych, otwartych 

osób w Waszej miejscowości!
Ełckie Stowarzyszenie Aktywnych STO-

PA ogłasza Regionalny Konkurs Grantowy 
Programu „Równać Szanse 2016”. 

Zapraszamy do konkursu fundacje i sto-
warzyszenie, w tym OSP, a także domy kul-
tury i biblioteki z małych miejscowości do 
20 000 mieszkańców.

Twórcą programu jest Polsko-Amery-
kańska Fundacja Wolności, a prowadzi go 
Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży. Po raz 
pierwszy regionalnym operatorem w woje-
wództwach: warmińsko-mazurskim, podla-
skim, kujawsko-pomorskim i mazowieckim 
jest Ełckie Stowarzyszenie Aktywnych STOPA ( www.stopa.
org.pl ).

Start w Regionalnym Konkursie Grantowym to szansa na 
dotację do 8 500 zł na projekt 6-miesięczny (trwający od 1 
lutego do 31 sierpnia 2017 r.).

Termin składania wniosków upływa 25 października 
2016 roku, o godzinie 12.00. Informacje o konkursie i dostęp 
do formularza aplikacyjnego czekają na stronie internetowej: 

www.rownacszanse.pl
W Programie „Równać Szanse” chodzi o wyrównanie 

szans młodych ludzi na dobry start w dorosłe życie. Dzię-
ki zdobytym w projekcie umiejętnościom młody człowiek 

z małej miejscowości nauczy się samo-
dzielnie i świadomie osiągać wyznaczane 
przez siebie cele, planować swoją przy-
szłość, wspólnie z innymi młodymi dzia-
łać. Wszyscy, którzy będą towarzyszyli 
mu w tej drodze zyskają wiarygodność w 
oczach swojego otoczenia i wsparcie w 
kolejnych wspólnych działaniach.

Zaproście młodych ludzi do wspól-
nego przygotowania projektu, który po-
zwoli im lepiej poznać siebie i swoje śro-
dowisko! Odkryć samych siebie i swoje 
możliwości! Poznać ludzi,  organizacje 
i instytucje, które gotowe są wspólnie z 
młodymi zmieniać ich świat!

Warto?... Warto!!!

Szczegółowych informacji udzielają:
Iwona Olkowicz, koordynatorka RKG “Równać Szan-

se”, Ełckie Stowarzyszenie Aktywnych STOPA, iwona@
stopa.org.pl, 608 305 766

Paweł Wilk, Ełckie Stowarzyszenie Aktywnych STO-
PA, pawelwilk8@o2.pl, 796 538 105
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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 na-
zwę 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 najróż-
niejsze techniki. Od roku 1958 rozpoczął pracę z linorytem. 
Linoleum - guma o odpowiedniej twardości, a jednocześnie 
miękka i dająca artyście praktycznie nieograniczone moż-
liwości modelunku stała się jego ulubioną techniką. Ostre 
rylce o różnych szerokościach i kształtach mogą modelo-
wać matrycę -linoleum praktycznie nieograniczenie. Picasso 

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 przedstawia-
jących walkę na arenie.           Dariusz Matyjas

Grafiki można obejrzeć na wystawie „Picasso” w Ga-
lerii Prawdziwej Sztuki im. Andrzeja Legusa w Oleckim 
Centrum Kultury „Mazury Garbate”, plac Wolności 22, I 
piętro

Grafiki pochodzą ze zbioru kolekcjonera sztuki Da-
riusza Matyjasa, założyciela Mazurskiej Fundacji Sztuki, 
która ma siedzibę w Giżycku.

Wystawa czynna do końca sierpnia.

Odsłonięcie pomnika 
Żołnierzy Wyklętych 

w Gajrowskich
13 sierpnia miała miejsce uroczystość odsłonięcia kamie-

nia i tablicy upamiętniających Żołnierzy Wyklętych, tragicz-
nie poległych w okolicach miejscowości Gajrowskie. 

Poległych żołnierzy z 3. Brygady Wileńskiej Narodo-
wego Zjednoczenia Wojskowego, poległych w lutym 1946 
r. - uczczono syreną, wystrzałami czerwonych rac, zapalono 
znicze i złożono wieńce. Odśpiewany został hymn Rzeczy-
pospolitej Polskiej, a zespół „Pokolonie” wykonał kilka pie-
śni patriotycznych. 

Podczas uroczystości obecni byli przedstawiciele Sta-
rostwa Powiatowego w Olecku, Gmin Świętajno, Wydmi-
ny, Kowale Oleckie, delegacje i poczty sztandarowe ochot-
niczych straży pożarnych oraz żołnierze, którzy przeżyli tę 
tragedię i rodziny poległych. 

Po oficjalnej części uroczystości w Gajrowskich, Wót 
Gminy Świętajno - Andrzej Kisiel zaprosił wszystkich ze-
branych na poczęstunek do Środowiskowego Domu Samo-
pomocy we Wronkach. 

K. Bańkowska
Zdjęcia: M. Ronkowski
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Nad Wigrami

W tym roku swój urlop spędzałam na Suwalszczyź-
nie, a dokładniej nad Wigrami. Ukradłam tych kilka 
słonecznych dni, które się przytrafiły tego lata. 

Miłym zaskoczeniem moich obserwacji był fakt 
częstego pozdrawiania siebie nawzajem przez ludzi, 
którzy wspólnie plażują, a widzą siebie po raz pierw-
szy. Nie był to przykład odosobniony. Pomyślałam so-
bie, że to miło, iż w tych „nieludzkich czasach” potrafią 
wydobyć z siebie jeszcze tyle bezinteresownego ciepła 
i życzliwości. 

Muszę jednak przyznać z przykrością, że zjawisko 
to dotyczy głównie przyjezdnych. Miejscowi reagowa-
li na takie pozdrowienia ze zdziwieniem: skąd my się 
znamy? Zastanawiałam się, skąd u przyjezdnych tyle 
otwartości, a u miejscowych tyle zapyziałości? Czy oni 
przyjechali z lepszego bogatszego świata, mają mniej 
kompleksów i kłopotów? Stąd ich otwartość? 

Chyba nie, wizualnie nie wszyscy wyglądali na lu-
dzi majętnych. To chyba jednak kwestia wychowania i 
otwarte podejście do świata, a zamożność nie ma w tym 
względzie większego znaczenia.

Pewnego razu na plaży, którą sobie szczególnie 
upodobałam tego lata, zrobiło się bardzo międzynaro-
dowo. Równocześnie z namiotami rozbili się Amery-
kanie ze swoimi przyjaciółmi z Białorusi. Za chwilę 
przyjechali rowerami Niemcy. Okazało się, że pod la-
sem plażują Francuzi. Jednak każdy potrafił uciąć sobie 
przyjacielską pogawędkę. Językiem dominującym stał 
się angielski, chociaż Amerykanie znając kilka słów 
polskich z przyjemnością wplatali je do rozmowy. 

Oprócz nich poznaliśmy ciekawych ludzi z Krako-
wa, którzy już dziewiąty raz penetrują Suwalszczyznę 
samochodem i na rowerach. Znają ją na pewno lepiej 

niż niejeden stąd: wiedzą, gdzie kupuje się prawdzi-
we sękacze, kiedy jest odpust w Sejnach, u którego 
gospodarza jest prawdziwy miód (kupują aż 50 kg dla 
siebie i znajomych). Byli też fajni ludzie z Olsztyna, 
którzy na temat surfingu wiedzieli chyba wszystko. 

Och, trafiła się też Warszawianka, która nie po-
zwalała bawić się córce z plażującymi dziećmi i cią-
gle się o coś kłóciła ze wszystkimi dookoła. Otwarcie 
mówiąc wstrętny babsztyl.

Poznałam też pewnego radnego z Torunia, który 
co roku trzy tygodnie spędza w tej okolicy. Wszyscy 
oni zazdrościli nam lasów, jezior i przepięknych wi-
doków, czystego powietrza, choć zauważali oczywi-
ście biedę na wsiach 

i bezrobocie. 
Ale cóż tam zachwyty turystów. 
Całkiem przypadkowo spotkałam znajomego fo-

tografika, Ziomka. Fotografuje Suwalszczyznę z góry 
– paralotnią, z dołu – nurkowanie... i z ziemi też mu 
się zdarza. 

Wyznał mi z rozbrajającą szczerością, że Suwalsz-
czyzna wciąga go coraz bardziej, że jest tu jeszcze 
tyle miejsc do odkrycia. Wystarczy, według jego 
przepisu, spojrzeć na drobiazgi. 

A my gdzieś ciągle w ciepłe kraje… Po co? A 
może tak patrzeć umieją tylko artyści. A artystą mój 
znajomy jest. Zdobywa prestiżowe nagrody w kon-
kursach organizowanych przez „National Geografic”. 

Takich mam znajomych i jestem z nich dumna.
Nie wiem, jak jest w innych rejonach Polski, ale 

od momentu, kiedy powstało Green Velo, turyści 
rowerowi na Suwalszczyźnie jakby się rozmnożyli. 
Podziwiam ich i – tak zazdroszczę, że się zdobyli na 
taką formę wypoczynku. 

Dwie dygresje na koniec: jest mnóstwo rowe-
rzystów na ścieżkach czyli Suwalszczyzna pociąga, 
przyciąga i wciąga. Ale wymyśliłam?!

Marusia


