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chleb swojski, ciasta, wypiek, tel. 605-107-755 B43903

pizza na telefon, 87-520-31-32
V14418

Niezależnie od swoich funkcji i tytułów, 
wszyscy jesteśmy zatrudnieni w dziale prac 
badawczo-rozwojowych własnego życia.

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)
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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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Pomysłodajnia, s. 17
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GRÜNLAND
Centrum Roślin Ozdobnych

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

Archiwum „Tygodnika oleckiego” znajdziesz
V

17
50

2

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
41
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Zatrudnię spawacza z doświadczeniem, 
tel. 602-709-756B
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Na wodzie 
pisane

W tym roku na waka-
cjach nad Bałtykiem wy-
poczywało 500 tys. więcej 
obywateli niż w poprzednim 
roku. Tysiące Polek/Pola-
ków nie odfrunęło bocianim 
szlakiem do Turcji i Egiptu. 
Po wakacjach okazało się, 
że polskie morze ma dziw-
ny zapaszek. Ponieważ już 
kończy się sezon morskich 
w kąpieli, więc na krytych 
basenach krąży dowcip. Na 
wodzie pisany.

- Jasiu, nie sikaj do base-
nu - prosi mama chłopca.

- Kiedy wszyscy sikają - 
odpowiada.

- Ale tylko ty z trampo-
liny.

Czesław Mirosław 
Szczepaniak

Wspólne posiedzenie Komisji Polity-
ki Prorodzinnej, Ochrony Zdrowia i 

Bezpieczeństwa oraz Komisji Oświa-
ty, Kultury, Promocji Gminy, Sportu i 

Rekreacji
W dniu 20 września 2016 r. (wtorek) o godzinie 13:00 

w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Olecku odbę-
dzie się wspólne posiedzenie Komisji Polityki Prorodzin-

nej, Ochrony Zdrowia i Bezpieczeństwa Rady Miejskiej w 
Olecku oraz Komisji Oświaty, Kultury, Promocji Gminy, 
Sportu i Rekreacji Rady Miejskiej w Olecku.

Proponowany porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia i ustalenie przewodniczącego 

obrad.
2. Podsumowanie sezonu letniego.
3. Sprawy wniesione.
4. Wolne wnioski.

biuro Rady Miejskiej
Małgorzata Adameit

newsletterUM
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OLECKI TERMINARZ
WYSTAWY STAŁE

• Galeria Prawdziwej Sztuki im. A. Legusa, ROK „MG” 
Pomysłodajnia wystawa

• 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 ..............2,60 zł (powyżej 1000 litrów)
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w weekend przy płaceniu gotówką 
litr paliwa sprzedajemy 10 gr taniej

www.paliwa-kozlowski.pl

AUTOMYJNIA

14 września (środa)
apteka dyżurna Zielona 35
wydanie „Tygodnika Oleckiego”
15 września (czwartek)
apteka dyżurna Składowa 6
upływa termin składania wniosków do budżetu gminy Olec-
ko na 2017 (szczegóły TO 35, s. 18)
13.30 - posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej, 
Ratusz
16 września (piątek)
apteka dyżurna plac Wolności 7B
17.00 - Mój przyjaciel smok - film, kino Mazur
19.00 - Pan idealny - film, kino Mazur
17 września (sobota)
apteka dyżurna 11 Listopada 9
11.00 - XXV Oleckie Otwarte Biegi, stadion miejski
11.00 - Mecz  piłki nożnej trampkarzy MLKS Czarni-Unia 
Olecko - GLKS Jurand Barciany, boisko ze sztuczną murawą
13.00 - Mecz  piłki nożnej juniorów MLKS Czarni-Unia 
Olecko - GLKS Jurand Barciany, boisko ze sztuczną murawą
15.00 - Mój przyjaciel smok - film, kino Mazur
16.00 - MKLS Czarni - LKS Łyna Sępopol - mecz piłki 
nożnej, stadion miejski
17.00 - Mój przyjaciel smok - film, kino Mazur
18.00 - Muzyka polska (M. Karłowicz, F. Chopin, K. Szy-
manowski, sala kina Mazur
19.00 - Pan idealny - film, kino Mazur
18 września (niedziela)
apteka dyżurna Zielona 37
11.00 - 18.00 - Świto Plonów, festyn dożynkowy, Rynek 
placu Wolności
15.00 - Mój przyjaciel smok - film, kino Mazur
17.00 - Mój przyjaciel smok - film, kino Mazur
19.00 - Pan idealny - film, kino Mazur
19 września (poniedziałek)
apteka dyżurna Składowa 2A
20 września (wtorek)
apteka dyżurna plac Wolności 25
13.00 - wspólne posiedzenie Komisji Polityki Prorodzinnej, 
Ochrony Zdrowia i Bezpieczeństwa Rady Miejskiej w Olec-
ku oraz Komisji Oświaty, Kultury, Promocji Gminy, Sportu 
i Rekreacji Rady Miejskiej
21 września (środa)
apteka dyżurna Gołdapska 1
wydanie „Tygodnika Oleckiego”
11.00 - Wojewódzka inauguracja Sportowego Roku Szkol-
nego 2016/17 SZS, stadion miejski
16.00 - nabór do grupy wokalnej „Studio piosenki”, spotka-
nie organizacyjne, sala baletowa ROK „MG”
22 września (czwartek)
apteka dyżurna Kolejowa 15
16.00 - rozpoczęcie kursu na kierowców w szkole jazdy Je-
rzego Miliszewskiego, aleje Lipowe 3
23 września (piątek)
apteka dyżurna Zielona 15
17.00 - Smoleńsk - film, kino Mazur
19.00 - Nerve - film, kino Mazur
24 września (sobota) 
apteka dyżurna Składowa 6
Europejski Dzień Współpracy, mecz piłkarski Polska - Li-
twa, wystawa fotografii
14.30 - Mecz V ligi piłki nożnej MLKS Czarni-Unia Olec-

na stronie internetowej www.olecko.info (w pliku *.pdf)
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30 sierpnia od 17.26 jeden zastęp JRG 
PSP wyjechał do alarmu fałszywego zgłoszonego w dobrej 
wierze.

31 sierpnia od 17.33 jeden zastęp OSP Świętajno usu-
wał z domu mieszkalnego w Sulejkach gniazdo szerszeni.

1 września od 13.23 jeden zastęp JRG PSP uwalniał 
w Dunajku zaskrońca uwięzionego w studzience meliora-
cyjnej. 

3 września od 11.11 jeden zastęp JRG PSP oraz jeden 
OSP Kowale Oleckie zabezpieczał w Kowalach Oleckich 
miejsce i usuwał skutki wypadku drogowego. Opel Astra 
w rowie przy ulicy Filipowskiej.

6 września od 19.04 dwa zastępy JRG PSP oraz jeden 
OSP Świętajno zabezpieczały w Giżach miejsce oraz usu-
wały skutki wypadku drogowego. Motocykl w rowie. Mo-
tocyklista zginął. 

8 września od 8.57 jeden zastęp JRG PSP usuwał nad-
łamany konar drzewa znad budynku mieszkalnego przy 
ulicy Orzeszkowej. 

8 września od 15.34 jeden zastęp JRG PSP usuwał w 
Sedrankach plamę oleju, która pozostała po kolizji drogo-
wej.

8 września od 15.50 jeden zastęp JRG PSP usuwał przy 
ulicy Grunwaldzkiej zadymienie z budynku wielorodzin-
nego. 

8 września od 17.35 jeden zastęp JRG PSP sprzątał 
jezdnię z pozostałości po kolizji, do której doszło na alei 
Zwycięstwa.

10 września od 10.26 jeden zastęp JRG PSP usuwał 
plamę oleju z przyszpitalnego parkingu (ulica Gołdapska).

11 września od 13.02 jeden zastęp JRG PSP oraz jeden 
OSP Sokółki usuwał skutki kolizji drogowej w Sokółkach. 
Motocykl w rowie.

12 września od 8.49 jeden zastęp JRG PSP usuwał przy 
ulicy Zamkowej drzewo niebezpiecznie pochylone nad bu-
dynkiem szkoły.

12 września od 15.39 trzy zastępy JRG PSP wydoby-
wały z jeziora Olecko Wielkie ciało utopionego mężczy-
zny. 

12 września od 17.59 jeden zastęp OSP Wieliczki za-
bezpieczał do przybycia saperów teren, na którym znale-
ziono niewybuch.

Informacji udzielił aspirant Andrzej Zajkowski

UWAGA: 
stacja dołącza do akcji Olecka Rodzina +3

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

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

W tym tygodniu wylosowano następujące osoby:
• Jan Gliński

• Alicja Jaszczanin (Świętajno)
• Maria Krankowska

• Stanisława Opatyńska
• Natalia Senderacka (Kolno)

• Bogdan S. Wojdowski
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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W oczekiwaniu na babie lato
Bose lato odchodzi. Tylko patrzeć, jak przeciągną się 

nici babiego lata. 
Dr Janusz Kupryjanowicz z Uniwersytetu w Białymsto-

ku, który zajmuje się pająkami (arachnologia) oraz fotogra-
fią w albumie „Nadrzecznymi ścieżkami Podlasia” opisuje 
fenomen babiego lata. 

W „Gazecie Wyborczej” (z 2 września 2016 roku) po-
wiedział, że w tym „uczestniczą pająki z innych rodzin niż 
krzyżakowate - głównie pogońcowate i osnuwikowate. U 
nich zimują postacie młodociane. Aby stworzyły babie lato, 
potrzebują odpowiedniej pogody. Musi być ciepło, ale nie 
gorąco. Powinien wiać wiatr, ale delikatny, nieporywisty. 

Takie warunki pojawiają się ciepłą jesienią, najczę-
ściej pod koniec września. Młode pajączki uaktywniają się 
wówczas i wypuszczają długą nić.”

Babie lato plącze supełki jesieni. 
Czesław Mirosław Szczepaniak 

18 września - 
Święto Plonów - Olecko 2016

Plac Wolności, w godzinach 10:00-18:00.

10.00-11.00 – uroczysta Msza św., Kościół p.w. 
NMP Królowej Polski

11.00-11.30 – korowód wokół Placu Wolności
11.30-12.00 – uroczyste otwarcie Święta Plonów
– Agapa (dzielenie się chlebem z tegorocznych 

plonów)
– wręczenie odznak „Zasłużony dla rolnictwa”
12.00-15:00 – występy zespołów:
12:00 - MIEJSKA ORKIESTRA DĘTA, Olecko
- 12:30 - WIELCZANKI, Wieliczki
- 12:45 - SEDRANIANKI, Sedranki
- 13:00 - POKOLENIE, Świętajno
- 13:30 - GOZDAWA, Raczki
- 14:00 - KAPRYS, Sztabin
- 14:30 - OLECKIE ECHO, Olecko
15:00 – rozstrzygnięcie konkursów dożynkowych, 

przyznanie nagród
15:15 – występ zespołu KEYS
16:30 – występ zespołu HYBRYDY

11.00-18.00 – festyn dożynkowy: 
- stoiska z jadłem chłopskim
- degustacja potraw regionalnych
- park rozrywki dla dzieci
- stoiska promocyjne firm i organizacji działają-

cych w obszarze rolnictwa

Możliwości pozyskania do-
finansowania na inwestycje 

drogowe
Trwa nabór wniosków do Programu rozwoju gminnej 

i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-1019. 
Gmina Olecko będzie aplikować o dofinansowanie 

przebudowy w 2017 r. drogi Olecko - Sedranki. 
Natomiast Starostwo Powiatowe zmierza złożyć wnio-

sek na pozyskanie środków na przebudowę w 2017 r. ulicy 
Żeromskiego w Olecku.

newsletterUM

Przetarg unieważniony
Przetarg na budowę budynku socjalnego w Imionkach 

został unieważniony. Wpłynęły dwie oferty , których war-
tość  była wyższa niż kwota zaplanowana na ten cel w bu-
dżecie gminy.

newsletterUM
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Felieton

Lato nas rozpieszcza. Temperatu-
ry takie, jakie są w lipcu i sierpniu. W 
zasadzie takie, jakie chcieliby mieć 
wczasowicze i rolnicy w tym czasie. 
Pięknie.

Trochę w poprzednią niedzielę i 
poniedziałek popadałało: więc i grzy-
by do lasów wróciły. Tak około środy. 
Teraz – czy są? Nie wiem. 

Gdy wracałem z Warszawy przed-
stawiciele zacnego zawodu grzybia-

rza stali licznie prezentując w koszykach kurki, podgrzybki, 
borowiki i nawet kanie. Znaczy się: grzyby są.

Na polach pracują kosiarki rżnąc ostatnie połacie zbóż i 
zaczynają się plony kukurydzy i ziemniaków. Z kalendarza 
wynika, że idzie jesień. Z tego co za oknem i nad nami, to 
zaczyna się lato.

Nie ma to jak miłe i ciepłe wspomnienia.
Nie ma to jak cudowne odwiedziny. Takie, że aż w oko-

licach między nosem, a czołem robi się dziwnie mokro, a te 
„mokro” smakuje słono. 

Przez trzy tygodnie była tutaj córka z wnuczką. Trzy tygo-
dnie oderwania od rzeczywistości, po części od pracy. Wspa-
niałe dni. Niektórzy z Państwa od razu rozpoznali wnuczkę. 
„To ta dziewczynka, o której pan kiedyś pisał!” – często sły-
szałem. 

Tak! To ta sama. Starsza o dwa lata. 
Przyleciała z mamą do Polski, aby obejść swoje trzecie 

urodziny. Naturalnie, był tort. Trzy świeczki. Radosne „Sto 
lat”. I tego dnia wycieczka jachtami po Rajgrodzkim „morzu”. 
Później, gdy jechaliśmy w ten poniedziałek na lotnisko kazała 
wszystkim jeszcze raz śpiewać „Sto lat”. Sama zaczęła śpie-
wać pierwsze słowa. I odleciały: córka z wnuczką. 

Wracałem do Olecka autobusem. Przez rozkopane drogi, 
przez nowiutkie trasy, objazdy miast i wertepy objazdów bu-
dowanych nowych dróg. Przed Stawiskami, a za Szczuczynem 
zaszło słońce. Najpierw pomarańczowe, a potem czerwone i 
wreszcie karminowe zaszło za horyzont. Zmrok powoli ogar-

niał jadący autobus. Prawdziwy kolor świata wokół widać 
było tylko przez przednią szybę. Wszystkie inne były przy-
ciemnione i właśnie przed Szczuczynem musiałem przerwać 
czytanie ostatniej, pożegnalnej książki Terry’ego Pratchett’a 
„Pasterska korona”. Gdy ją pisał chorował na alzheimera i 
wiedział, że jego życie kończy się. Książka jest pożegna-
niem. Przepięknym pożegnaniem. Zmarł jednak w pełni 
swojej świadomości. Odebrał go czytelnikom zawał serca.

Wieczór wkradał się do autobusu. Tam gdzieś w górze 
lecą moje dziewczyny i będą u siebie około 23.00 naszego 
czasu, a tam będzie dopiero 16.00. W domku będą w ciągu 
jakichś dwóch godzin. Czyli późnym popołudniem. W nocy 
przyszedł e-mail, że doleciały szczęśliwie. 

Ja byłem w Olecku o dwudziestej. 
W domu od razu odpaliłem komputer i zająłem się gaze-

tą. Właśnie o 1.08 córka wysłała wiadomość, że „Wszystko 
ok. Jedziemy do domu”. 

Muszę Państwu powiedzieć, że patrzyłem z podziwem 
na córkę i wnuczkę. Na to jak sobie radzą w tym naszym 
kraju. Jak się szybko adaptują. Wreszcie jak wynajdują so-
bie coraz nowych przyjaciół i jak nie zapominają o starych. 
Przyleciały tutaj i w odwiedziny i po to by obejść urodziny. 
Lia 3 września, Inga 10 września. Bo jak mówi moja córka, 
każde swoje urodziny spędza w innym niż dom miejscu. Je-
dyny wyjątek zrobiła trzy lata temu, gdy to ja byłem u nich 
z wizytą. 

Z tymi miejscami, to już cała historia, ale to całkiem inna 
opowieść. Tym razem wnuczka Lia swoje urodziny obcho-
dziła w Rajgrodzie, a córka Inga w Warszawie. 

Co prawda, 10 września minął nam w podróży do War-
szawy ale za to następnego dnia...

Ugościła nas moja bratanica Karolina i jej mąż Michał. 
Mieszkają na dziesiątym piętrze. Wysoko. Tym bardziej, że 
mam lęk wysokości. Nie podchodziłem do balkonu, a przez 
okna patrzyłem zabezpieczony myślą, że ściany wytrzymają 
kiedy się do nich zbliżę. 

W urodziny Ingi rano były życzenia, ale na prawdziwe 
urodziny czekaliśmy do następnego dnia. Jak już wspomnia-
łem, czas do popołudnia w jej urodziny zajęła nam podróż 
do Stolicy. 

Pojechaliśmy tramwajem na Stare Miasto by obejrzeć 
na jego Rynku Syrenkę, a potem Barbakan. Naturalnie po 
zjedzeniu lodów. Poszliśmy też na Nowe Miasto i schodami 
nad Wisłę do wspaniałych fontann. 

Tłumy ludzi przyglądały się tańcom wody. Różne ukła-
dy, ruchome dysze, wspaniały widok. Lia dostała balonik w 
kształcie „Maszy”, tej od „Niedźwiedzia i Maszy” wypeł-
niony helem. 

Stamtąd pojechaliśmy na Ochotę na obiad do naleśni-
karni. Ja zamówiłem sobie coś z kozim serem i wołowiną 
i wielkim bukietem warzyw. Bardzo pyszne. Potem spotka-
liśmy się z moim bratankiem Bartkiem, jego żoną Natalią i 
małym synkiem Mikołajem w restauracji dla rodzin z mały-
mi dziećmi. 

To dopiero jest pomysł! Wejście ogrodzone. W pierw-
szym pomieszczeniu bar i biblioteka oraz zabawki. Z tego 
lokalu wychodzi się do ogródka, w którym piaskownica, to 
cała jego połać. Stoliki dla rodziców są przy wejściu, zaś 
całość wyposażona jest w różnego rodzaju przyrządy słu-
żące do zabawy. Dzieci bawią się wspaniale, a rodzice pijąc 
wodę, herbatę lub soki przyglądają się swym pociechom. 
Natalia i Bartek spędzają tutaj dość dużo czasu, bo ogródek 
jest blisko miejsca gdzie mieszkają.  

Podsumowując pobyt najbliższych mi osób. Trzy tygo-
dnie minęły jak z bicza strzelił. 

Zjadłem chyba z tonę lodów ale schudłem dwa kilogra-
my. Trzeba było nadążyć za wnuczką.

To chyba tyle na ten tydzień.
Z poważaniem 

Bogusław Marek Borawski
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Zginął 48-letni mężczyzna
Oleccy policjanci wyjaśniają pod nadzorem prokurato-

ra okoliczności wypadku drogowego, do którego doszło 6 
września w miejscowości Giże na terenie gminy Świętajno. 
W wyniku doznanych obrażeń śmierć na miejscu poniósł 
48-letni motocyklista.

Do zdarzenia doszło około godziny 19.00 na trasie Olec-
ko – Świętajno. Oficer dyżurny oleckiej komendy otrzymał 
zgłoszenie od świadka, który zatrzymał się na miejsce wy-
padku. 

Natychmiast skierowano tam policyjny patrol. 
Wstępnie ustalono, że kierujący motocyklem 48-letni  

mieszkaniec Olecka na łuku drogi stracił panowanie nad po-
jazdem. Zjechał na pobocze i wpadł do przydrożnego rowu. 

Policjanci zabezpieczyli miejsce wypadku. Ruch na tym 
odcinku odbywał się wahadłowo. Funkcjonariusze wydzia-
łu kryminalnego pod nadzorem prokuratora przeprowadzili 
oględziny i przesłuchali świadków. 

Poszkodowany pomimo reanimacji załogi pogotowia ra-
tunkowego zmarł.

Teraz szczegółowe okoliczności tego zdarzenia wyjaśni 
prokuratorskie śledztwo.

podkom. Tomasz Jegliński

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej 
Rady Miejskiej

W dniu 15 września 2016 r. (czwartek) o godzinie 13:30 
w pokoju Nr 13 Urzędu Miejskiego w Olecku odbędzie się 
posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Olecku.

Proponowany porządek posiedzenia:
1. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia komisji.
2. Analiza jakości posiłków w placówkach szkolnych 

oraz analiza jakości żywności w sklepikach szkolnych.
3. Sprawy wniesione.
4. Wolne wnioski.

biuro Rady Miejskiej
Małgorzata Adameit

newsletterUM

Utonięcie
12 września na Jeziorze Olecko Wielkie utonął 53 let-

ni mieszkaniec Olecka. Nieprzytomnego mężczyznę uno-
szącego się nad powierzchnią wody, około 7 metrów od 
brzegu, wydobyli strażacy. Pomimo kilkudziesięciominu-
towej reanimacji prowadzonej przez służby medyczne i 
strażaków nie udało się przywrócić czynności życiowych 
poszkodowanego.

KPSP
st.kpt. Tomasz Jagłowski

Kronika policyjna
W piątek 9 września br. w Olecku na ulicy Kościuszki 

policjanci ruchu drogowego zatrzymali pijanego motocykli-
stę. 

29-letni mieszkaniec gminy Olecko nie zareagował na 
sygnał do zatrzymania, przyspieszył i odjechał w kierunku 
Wieliczek. Po przejechaniu kilkudziesięciu metrów spowo-
dował kolizję drogowa uderzając w samochód osobowy. 

Po wylegitymowaniu ustalono, ze jest to Radosław D. 
Przeprowadzone badanie stanu trzeźwości wykazało ponad 
promil alkoholu w organizmie. 

Po sprawdzeniu w policyjnych systemach informatycz-
nych okazało się, że mężczyzna nie ma uprawnień do kiero-
wania. W chwili kontroli nie posiadał także obowiązkowego 
ubezpieczenia i dowodu rejestracyjnego. Motocykl którym 
jechał sprawca został odholowany na policyjny parking.

10 września o godzinie 15.00 również na ulicy Kościusz-
ki policjanci zatrzymali nietrzeźwego motorowerzystę.  Był 
to 48-letni Dariusz M. mieszkaniec gminy Wieliczki. Męż-
czyzna zdecydował się na jazdę pomimo, że miał blisko 1,5 
promila alkoholu.

Kolejne zdarzenie drogowe z udziałem jednośladu miało 
miejsc w niedzielę 11 września br. w Sokółkach. 

Wstępnie ustalono, ze 58-letni mężczyzna jadać moto-
cyklem na łuku drogi stracił panowanie, wjechał na pobocze 
drogi  i przewrócił się. 

Z widocznymi obrażeniami głowy został przewieziony 
do szpitala w Ełku. Policjanci ustalili, że był to Edward T. 
mieszkaniec gminy Kowale Oleckie. Po sprawdzeniu oka-
zało się, ze posiada on aktualny sądowy zakaz prowadzenia 

pojazdów mechanicznych obowiązujący do października 
2018r roku. 

Badanie stanu trzeźwości wykazało 1,7 promila alko-
holu.

podkom. Tomasz Jegliński
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Popołudniowa Szkoła EduCare
OFERTA
- Indywidualne korepetycje z języka polskiego i ma-

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

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

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

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

NOWOŚĆ!
Popołudniowe zajęcia grupowe dla uczniów szkół 

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

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

Wszelkie pomoce i materiały dydaktyczne w cenie 
zajęć.

Szczegółowy program zajęć na profilu facebook.

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

Ul. Wojska Polskiego 5, Olecko
Tel: 691 201 120, 721 303 473

B
44

20
2

Budżet obywatelski 2017
Rozbudowa parku linowego dla dzieci przy alei 450-le-

cia Olecka, a może plac zabaw na ul. Gołdapskiej? 
O tym zadecydują mieszkańcy niebawem, głosując  na 

wybrany projekt. 
Głosowanie  rozpocznie się 30 września i potrwa do 14 

października 2016 roku. Głosować będzie można zarówno 
w formie elektronicznej jak i tradycyjnej. 

O tym, który projekt znajdzie się w projekcie budżetu 
na 2017 r. będzie wiadomo po 18 października br.

W ramach prowadzonego naboru wniosków do Budże-
tu obywatelskiego Gminy Olecko na 2017 rok wpłynęło 5 
wniosków. 

Wnioskowano o rozbudowę parku linowego dla dzieci 
przy alei 450-lecia, budowę placu zabaw przy ul. Gołdap-
skiej (teren między blokiem a parkingiem), modernizację 
terenu rekreacyjnego w Kukowie, montaż klimatyzacji w 
siłowni na hali Lega oraz budowę oświetlenia stadionu 
miejskiego. 

Trzy ostatnie wnioski zostały odrzucone ponieważ nie 

Regionalny Ośrodek Kultury w Olecku „Mazury 
Garbate” zaprasza do udziału w konkursie ofert 
na najem lokalu przy Placu Wolności 22C, (Klub 
„U Potęgowej”, wejście od ul. Partyzantów).
Oferty należy składać do 28 września 2016 r. do 
godz. 12.00.
Szczegóły oferty na www.przystanek.pl
oraz BIP: http://rokolecko.bip.gov.pl/przetargi-
-zapytania-ofertowe

Projektu „e-rzemiosło”
Projekt „e-rzemiosło” jest realizowany z inicjatywy 

zarządu Związku Rzemiosła Polskiego w Warszawie.
Projekt „e-rzemiosło” ma na celu integrację i wzmoc-

nienie ekonomiczne środowiska małych i średnich firm i 

spełniły wymogów formalno-prawnych. Jeden  z projektów 
dotyczył inwestycji na terenach wiejskich, a zgodnie z re-
gulaminem, zadania zgłaszane w ramach budżetu obywatel-
skiego mogły dotyczyć tylko miasta. Ponadto dwa projekty 
miały charakter komercyjny (pobieranie opłat) co jest rów-
nież niezgodne z przyjętymi  zasadami.

W 2017 roku na wykonanie projektów, które znajdą 
uznanie wśród mieszkańców naszej gminy, przeznaczone 
zostaną środki w wysokości 200 000 zł.

newsletterUM

ich pracowników w całej Polsce. Uważamy, że nasza siła 
zależy wyłączcie od naszej solidarności, współpracy i wza-
jemnej pomocy.

Pierwsza faza projektu, to prosta oferta współpracy, po-
legającej na wzajemnym udzielaniu rabatów. Nie tworzymy 
grupy zakupowej. Tworzymy najprostszy sposób integracji 
ekonomiczno socjalnej największego sektora pracodawców, 
zatrudnionych i ich rodzin.

Dalekosiężnym celem projektu „e-rzemiosło” jest 
wzmocnienie potęgi gospodarczej, całego polskiego sektora 
małych i średnich firm (zgodnie z nowelizacją ustawy o rze-
miośle z grudnia 2015)

W projekcie „e-rzemiosło” nie ma żadnych składek. Nikt 
nie jest zmuszony do uczestnictwa i skorzystania z żadnego 
z oferowanych produktów. Są to specjalnie wynegocjowane 
dla naszego środowiska ceny różnorodnych produktów dają-
cych wymierne korzyści materialne.

newsletterUM

Konferencja 
poświęcona turystyce

W piątek 16 września eksperci z branży turystycz-
nej wymienią się najświeższą wiedzą i doświadczeniami 
z przedstawicielami jednostek samorządu terytorialnego, 
lokalnych grup działania, lokalnych organizacji turystycz-
nych, klastrów turystycznych oraz członkami Forum Tury-
styki. Spotkanie otworzy marszałek Gustaw Marek Brzezin.

Podczas konferencji usłyszymy informacje o aktual-
nościach w strategii rozwoju województwa warmińsko-
-mazurskiego do roku 2025. Szczególnie ważna będzie 
część poświęcona możliwościom finansowania projektów 
turystycznych z pieniędzy Regionalnego Programu Opera-
cyjnego Warmia i Mazury na lata 2014-2020 i z Programu 
Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020.

Zapraszamy do Centrum Wdrażania i Promocji Inno-
wacyjności w Olsztynie przy ul. Jagiellońskiej 91a na 9.30 
– wtedy odbędzie się spotkanie prelegentów i zarządu wo-
jewództwa z mediami. Prosimy o potwierdzenie udziału w 
konferencji prasowej na adres a.klucznik@warmia.mazu-
ry.pl lub pod numerem 89 5216913 do czwartku 15 wrze-
śnia do godz. 12.00.

Biuro Prasowe Urzędu Marszałkowskiego

Otwarty konkurs ofert 
– kultura fizyczna 2016

Zarząd Powiatu w Olecku ogłasza otwarty kon-
kurs ofert na realizację zadania publicznego Powia-
tu Oleckiego w 2016 r. z zakresu wspierania i upo-
wszechniania kultury fizycznej.

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 19 września 
2016 r. do godz. 12:00 (decyduje data wpływu).

Szczegółowych informacji o konkursie udziela: 
Anna Turowska – Inspektor Wydziału Edukacji, Kul-
tury, Sportu i Promocji Starostwa Powiatowego w 
Olecku, tel. 87 520 16 57.           Anna Turowska

www.powiat.olecko.pl

K22901
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Tomek O. z Sopot 
Tomasz Olszewski, urodzony 15 lipca 

1960 roku w Gdańsku, z wyboru sopocia-
nin. Muzyk, dziennikarz, autor tekstów, które 
można śpiewać, nie tylko siłą woli.

„Nie wiem czy w mojej samotności”, to 
najbardziej znany jego utwór. 

Oto fragment większej całości:
A ja bym chciał przy twych włosach zawiązać 
Błękitną wstążkę rzeki 
A ja bym chciał by nam skrzydła odrosły
By nam skrzydła wyrosły jak kiedyś 
A ja bym chciał… 
Poza tym w jego śpiewniku jest kilka piosenek, co z co-

dzienności wyrosły (Zza ciemnych szyb) albo z rocka (Whi-
skey in The Jar grupy Thin Lizzy, którą wykonuje pt. Czy 
coś tam jest w szklaneczce). Przypomnę, że hit lat 60. XX w. 
jest o przemytniku, co ma kłopoty z prawem. Hit wykonywał 
m.in. Gary Moore i Phil Lynott oraz Metallica. Tomek do 
muzyki napisał swój liryk i wyszła wersja kameralna. Niezła. 
Z przyciszonym riffem. 

Tomka poznałem na początku lat 80. XX w. Przyjechał do 
mnie wraz z Jerzym Stachurą-Juniorem i Wojtkiem Fułkiem 
(szerzej o tym pisałem 
w felietonie pt. Na od-
siecz wspomnieniom, 
„Tygodniku Oleckim” 
2015, nr 30).

Z nim mam taką 
oto przygodę alko-
holiczną. W połowie 
lat 80. XX w. wpadł 
do mnie Hubert Mali-
szewski z Chorzowa, 
który grał Stachurę i 
Cohena oraz własne 
piosenki. Była sobota, 
kończyły się wakacje. 
Huberto zapropono-
wał, żebyśmy pojecha-
li na wódeczkę do Tomka Olszewskiego. Do Sopotu. Na ul. 
Architektów. Do jego chałupy po parzystej stronie. Pomysł 
przypadł mi do gustu, bo lubiłem się napić wina. Wsiadłem 
do małego cudu polskiej motoryzacji, mini krążownika pol-
skich szos, Fiata 126P, i pognaliśmy na Wybrzeże. 

Kilka godzin nam zeszło zanim dobiliśmy do celu. Wcho-
dzimy do Tomka, który wita nas, jak to bywa w Polsce. Sia-
damy w kuchni, żeby nie smrodzić papierosami pokoju. To-
mek otwiera lodówkę i wyciąga zmrożoną butelkę. Napełnia 
kieliszki płynem rozmownym. Stukamy się. I naraz widzę, 
że nie może złapać oddechu, ale … stara się trzymać fason. 

Wypijam, bo nie tak dawno w Olecku, nie chwaląc się, pi-
łem ognie Moskwy i myślałem, że już przechodzę do historii 
polskiej literatury współczesnej. Po czasie Tomek, mówi, że 
przeprasza, bo spirytus jeszcze nie zdążył się przegryźć. Za-
proponowałem, żeby szkło z powrotem wstawił do lodówki. 
Jako młodszy, posłuchał starszego. 

Dłuższa chwilę pogadaliśmy i Hubertem ruszyliśmy do 
Gdyni, na Grabówek, do Juniora i było tak, jak to bywa mię-
dzy mężczyznami. W ruch poszły gitary (6-strunowe) i bu-
telki, które informowały, że stoją na dnie %. Zataczała się 
podłoga, a sufit groził. 

Oczywiście, że tego nie żałuję. 
Potem kontakt się urwał z Wybrzeżem. Z trzema miasta-

mi: Gdańskiem, Gdynią i Sopotem. Dochodziły do mnie róż-
ne wieści, które nie sprawdzałem. Junior chwycił się malar-
stwa, Fułek wsiąkł w politykę, a Tomek wziął sobie za żonę 
olecczankę, która urodziła mu córkę. Gra na gitarze i mando-
linie, pracuje jako prezenter w Radio Gdańsk. Jest radiowym 
dziennikarzem. 

I dobrze, bo mówi poprawnie i wyraźnie; nie syczy i nie 
dyszy przed sitkiem mikrofonu. W Internecie ma sporo lin-
ków, a na YouToubie znaleźć można kilka jego piosenek. 

Ba! Miał już w Gdańsku swój benefis, jakby pochodził 
z Krakowa. 

Ponieważ ma charakterystyczny tembr głosu, więc nie 
męczy. Ma swoich fanów... głównie płeć piękna tworzy 
wianuszek słuchaczy. Na pewno jest to wrażliwy człowiek 
i lokalny patriota, i myślący człowiek: „Teraz w moim mie-
ście spekuluje się przestrzenią, a Sopot staje się letnisko-
wą wsią Warszawy i miejscem lokaty kapitału. Może o to 
chodziło, ale ja sam czuję się w tym mieście bardziej obco 
- brakuje tajemnicy” - powiedział w 2007 roku. 

A poza tym… akceptuję to, co śpiewa, poza piosenką 
„Wdowa z Grójca”, która jest … malinowa, choć opowiada 
o lodach truskawkowych. Taki bajer można sobie darować. 
Po dobroci radzę, bom się urodził w Grójcu, ale to nie moja 
wina. 

Poeta-prozaik-krytyk
Pan Karol Maliszewski ( ur. 1960 r.) wydał wybór 

wierszy pt. Jeszcze inna historia (Wydawnictwo Woje-
wódzkiej Biblioteki Publicznej i Centrum Animacji Kultu-
ry w Poznaniu, 2015). 

Mieszka w Nowej Rudzie pod Wałbrzychem. W mie-
sięczniku „Odra” udziela porad literackich. Poza tym 

naucza adeptów 
dziennikarstwa na 
Uniwersytecie Wro-
cławskim. Jest na-
uczycielem-wyja-
śniaczem. Dobrze 
obkutym w literatu-
rze, szczególnie w 
poezji. 

Na okładce książ-
ki zamieszczono fo-
tografię czarno-białą 
(rozjechana ziemia; 
zajechana przez koła, 
ale … nie przez spy-
chacze). 

W spisie treści 
wiersze, o których niewiele da się powiedzieć. No bo co? 
Że autor jest poetą-prozaikiem, co robi dwa kroki do przo-
du, i jeden do tyłu. Tam, gdzie przód, kuszą i zabierają, 
więc lepiej się cofnąć. 

To jest pisane szyfrem, z kluczem i wytrychem. Świet-
nie, że dopuszcza do głosu tych, co sobie nie radzą w ży-
ciu. W tym miejscu aż prosi się o wtręt  Juliana Przybosia: 
„Można przeżyć życie i nie usłyszeć nigdy własnego języ-
ka, jeśli … jest się niewrażliwym na poezję. Tylko poezja 
chroni od głuchoty nad głosową istotą słów.” („Chruściel”).

Świat do pana Karola się łasi, jak do ludzi pełnych em-
patii, którzy potrafią zachować dystans. Poeta pisze o pro-
stych historiach, które wykrzywia życie. Urzekający jest 
Dolny Śląsk z Górą Poezji (vide: s. 132), choć w grymasie. 
To nie są zajechane strofy. Wręcz przeciwnie! 

Oczywiście, że to są liryki dla dorosłych, tj. tych, co 
myślą. A że czasami padają brzydkie wyrazy, to tylko dla-
tego, że cywilizacja ma brudne ręce, tylko łzy są czyste, 
nie pachną. 

Historie Pana Karola są takie na serio, uśmiech rzadko 
z nich bije. Mają wymiar lokalny. Typowo polski. Są bez 
liftingu. No i dobrze. Po co upiększać? 

Jedyna uwagę, jaką mam do tego, co przeczytałem, to 
bym leciutko poprawił zakończenie wiersza pt. Obchodze-
nie. Liryk się kończy wersem: „oto go macie, kurwa mać”. 
Chyba lepiej by zabrzmiało, gdyby było tak po robotnicze-
mu: „oto go macie, kurwa jego mać”. 

Poza tym nie ma się czego wstydzić. Trzeba pisać i bu-
dzić, i nie pytać – grzecznie to, czy niegrzecznie.

Czesław Mirosław Szczepaniak
Postscriptum
Rysunek Marek Karpowicz, Płot z otwartą furtką. 
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Ośrodek 
czynny
codziennie 
w godz. 800-1600

Jerzy Miliszewski
Olecko, Aleje Lipowe 3

Rozpoczęcie 
kursu

 tel. 87-520-23-36B42206

22
września

godz. 1600

OLECKIE CENTRUM
SZKOLENIA KIEROWCÓW

L9
85

02

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

PUNKT POTWIERDZANIA TOŻSAMOŚCI
Skrzynka podawcza, e-faktura, certyfikaty niekwalifikowane, 
ssl, zabezpieczenia serwerów, system unilock. 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

Okrężne 
według mojego brata

W Tygodniku Oleckim 2016, nr 36 opublikowałem felie-
ton pt. Okrężne. Zadzwonił do mnie mój brat Ireneusz, który 
poinformował, że nieraz brał udział w okrężnym. 

Latem rwał czereśnie wraz z ojcem i matką u pana Włady-
sława Siejki ze Starej Kopanej. I ci, którzy wytrwali do końca 
zbiorów, byli goszczeni przez ich pryncypała. 

Pan Siejko miał dziką czereśnię, z której owoców robił 
wino i tym trunkiem raczył tych, co obrywali w jego sadzie 
soczyste czereśnie. Był poczęstunek, przygotowany przez Pa-
nią Apolonię Siejko. 

Ojciec przy okazji odbierał całość zapłaty, a Pan Włady-
sław, który miał węża w kieszeni, nieraz komentował, że musi 
aż tyle mu płacić. 

Zapominał o tym, ile dzięki mojemu tacie zarobił. 
Poza tym jesienią brat rwał jabłka w sadzie Krzyśka Ma-

tulki. „Oczywiście, że Krzysiek urządzał mi okrężne” - dodał. 
Zapytałem o szczegóły. 
„Po robocie Krzysiek robił mi kolację, stawiał butelkę 

wódki na stół, rozmawialiśmy i piliśmy jak Polacy.”
Czesław Mirosław Szczepaniak 

Pożyczki na rozpoczęcie działalności 
gospodarczej – Warmińsko Mazurski 

Fundusz NA START
Zapraszamy osób bezrobotne, nieaktywne zawodowo, 

studentów, absolwentów uczelni oraz osoby pracujące, które 
planują rozpoczęcie działalności gospodarczej do skorzysta-
nia z pożyczek dostępnych w  ramach  projektu „Warmińsko 
Mazurski Funduszu NA START”. Fundusz utworzony zo-
stał w 2013 roku  przez Stowarzyszenie ,,Centrum Rozwoju 
Ekonomicznego Pasłęka’’, ze środków Unii Europejskiej  
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, 2007-
2013. Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębior-
czości i samozatrudnienia.

O pożyczkę ubiegać się mogą osoby, ktore mieszkają na 
terenie województwa  warmińsko-mazurskiego,  nie prowa-
dziiły własnej działalności gospodarczej w ciągu 12 miesię-
cy poprzedzających moment przystąpienia do projektu i za-
mierzają zarejestrować  działalność na terenie województwa.

Maksymalna kwota pożyczki to 50.000,00 zł, na 5 lat, 
przy oprocentowaniu preferencyjnym 0,5% w skali roku,  z 
możliwością 12-miesięcznej karencji.

Otrzymane środki mogą być wykorzystane na sfinanso-
wanie kosztów obrotowych i inwestycyjnych związanych 
z uruchamianą działalnością w szczególności na: nabycie 
środków trwałych, budowę, rozbudowę, adaptację lub re-
mont budynków i budowli produkcyjnych, usługowych i 
handlowych, zakup maszyn i urządzeń w tym również środ-
ków transportu, zakup oprogramowania informatycznego, 
licencji i wydatki na promocję działalności gospodarczej. 
Wszystkie wydatki muszą być bezpośrednio związane z 
działalnością gospodarczą.

newsletterUM

Dotacje oraz fundusze pożycz-
kowe dla przedsiębiorców

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich (LPI 
FE) w Ełku we współpracy z Warmińsko-Mazurską Agencją 
Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie zaprasza na bezpłat-
ne spotkanie informacyjne pt.: Dotacje oraz fundusze pożycz-
kowe dla przedsiębiorców.

Spotkanie poprowadzą specjaliści ds. Funduszy Europej-
skich z LPI FE w Ełku oraz eksperci z Warmińsko-Mazurskiej 
Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie, która pełni 
rolę Instytucji Pośredniczącej  części I Osi Priorytetowej Inte-
ligenta Gospodarka Warmii i Mazur Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 
2014-2020.

Termin i miejsce spotkania
19 października 2016 roku
Ełk: Sale Bankietowe Czajka, ul. Magazynowa 6, 19-300 Ełk

newsletterUM
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
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ZAKLINANIE PESELU 
czyli 

BUSZUJĄC PO BORNHOLMIE 
PODĄŻAJĄC ZA MARZENIAMI

NA DWÓCH KÓŁKACH
Im więcej czytałam o tej wyspie, tym bardziej chciałam ją 

odwiedzić, wręcz stało się to moją obsesją. I po raz kolejny 
przekonałam się, że w życiu nie ma przypadków. 

Mapę Bornholmu znalazłam w swoich „dokumentach”, 
zapomniałam o niej. Musiałam ją kupić i marzyć o wyprawie 
kilka – kilkanaście lat temu, ale nie miałam odwagi podjąć 
wyzwania odwiedzenia jej. W tym roku marzenie się spełni 
się za kilka dni. 

588/40/234/43tys./15tys./162/90 – to magiczne liczby tej 
duńskiej wyspy. Już rozszyfrowuję: 588 km kwadratowych 
powierzchni, 40 km po przekątnej, 234 km dróg rowerowych, 
43 tysiące mieszkańców z czego 15 tysięcy w największym 
mieście Ronne, 162 m n.p.m. to największe wzniesienie, 90 
km od Polski. 

Wyspa pięknych, piaszczystych plaż, dolin, ruin zamków, 
wodospadów, wiatraków, pracowni artystycznych, rotundo-
wych kościółków i wędzarni ryb. Tyle przewodniki. A czym 
na mnie rzuci swój urok? 

Przekonam się o tym we czwartek, 18 sierpnia 2016 r. Już 
czuję podniecenie. Budzę się w nocy z przeświadczeniem, że 
sobie nie poradzę. Bornholmie, przyjmij mnie.

17 sierpnia
Pada. Leje. Obeszłam dzisiaj wszystkie sklepy z odzieżą 

bhp, ogrodnicze, rowerowe, sportowe i szmateksy z zamia-
rem kupienia peleryny lub spodni nieprzemakalnych. Bez-
skutecznie. Jest dokładnie tak, jak w ubiegłym roku z wia-
trakami – zaświeciło słońce, pogrzało i wiatraki wykupiono. 
Zła jestem na siebie, bo widziałam je parę dni wcześniej, ale 
zostawiłam na ostatnią chwilę, a teraz nie ma. Boję się zim-
na, deszczu. W jednym sklepie była peleryna. Wisiała dwa 
lata, jak powiedział właściciel. Pomyślałam, że jeszcze po-
wisi chwilę Przychodzę po tygodniu – nie ma.

Kolejną kwestią jest to, jak się zapakuję do jednej sakwy? 
To naprawdę będzie interesujące. Chyba dwie koszulki, po-
lar, kosmetyki i koniec.

18 sierpnia. 
Trasa:  SUWAŁKI - KOŁOBRZEG 

Pada. Tylko deszcz może tak wystraszyć i zniechęcić go-
towa jestem zawracać. Pada? Leje!! Nie cierpię zimna. Pro-
gnozy są optymistyczne, ale dzisiaj trudno w nie uwierzyć.

Siedzimy już w pociągu. Rowery zawiesiliśmy na ha-
kach, sakwy leżą  na półkach, a my wygodnie rozłożyliśmy 
się na siedzeniach. Na każdej stacji dosiadają się rowerzy-
ści, zagraniczni też. Pewnie jutro wszyscy spotkamy się na 
promie. Pada. Jak my sobie poradzimy? Trzeba było zostać 
w domu, powtarzam w kółko.

Niepokój i strach podchodzi pod gardło, ale miesza się 
ze smakiem przygody, którą już czuję w kościach. Dopada 
mnie myśl, że takie wypady trzeba było zacząć wcześniej, 
dekadę lat wcześniej.

Droga z Ełku do Koszalina jest długa. Odespaliśmy po-
budkę o czwartej rano, a teraz oglądamy z okien PKP zmie-
niający się polski krajobraz. Powtarzam sobie, że teraz to 
trzeba się już tylko cieszyć.

Robi się tłoczno od rowerów. W Gdańsku dosiada się 
para Polaków, w Gdyni trójka Niemców. Podpatruję wzory 
sakw, zapięć, płaszczy. O, tak, płaszcze przeciwdeszczowe 
są mi dzisiaj bliskie. Boję się  deszczu. Na chwilę wycho-
dzi słońce.

Z Koszalina przesiadka do Kołobrzegu bez większych 
problemów. Na dworcu są naganiacze, którzy oferują po-
koje, ale my mamy już zamówiony. Docieramy do niego, 
ale okazuje się, że facet zrobił nas w jajo i nie mamy dachu 
nad głową. Jeździmy po mieście i dzwonimy w różne miej-
sca, ale nikt nie chce nam wynająć na jedną noc. Deszcz 
już nie pada tylko leje. Przemoczyło nas, pomimo  pele-
ryn. Nie pytajcie, jak się czuję, bo pogryzę. Wracamy na 
dworzec PKP do naganiaczy. Mamy kwaterę w „norze”. 
Strzeliliśmy po lufie wiśniówki, bo bez tego gotowa jestem 
wracać jeszcze dziś o 23 – ciej do domu. Deszcz i i chłód 
pokonały mnie.

Port w Kołobrzegu, 6.30. Tak się zaczęła podróż

Warto zobaczyć

19 sierpnia, 
piątek. Trasa: KOŁOBRZEG - BORNHOLM
Pobudka o 5 – tej rano, bo za dwie godziny prom. Tro-

chę błądzimy po mieście, ciągle pada. Nałożyłam klapki, 
żeby nie zmoczyć butów. Wreszcie docieramy. Skanują 
bilety, zabierają rowery i już jesteśmy na promie. Nie ma 
odwrotu i… przestało padać.

Na promie pełna obsada. Całe szczęście nie buja. Na 
siedzeniu przede mną młody ojciec z dwójką dzieci w wie-
ku przedszkolnym – rozkoszny widok. Dziewczynka jest 
rozbrajająca. Mijamy statek „Maria”, którym kiedyś mała 
płynęła, a po chwili pyta: „A gdzie Jezus?”  

Jest spokojnie, ciepło, aż poczułam się bezpiecznie. 
Tylko rybitwy głośno naśmiewaj się z mojego pomysłu 
wyprawy. A my uparcie na wyspę. 

W połowie rejsu zaczęło  świecić słońce. Poszłam w 
zakład z kompanem podróży, że wykąpię się w Bałtyku.

Bornholm, port w Nexo. Ten biały rower to mój

 podróżowała Grażyna Serafin
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19 sierpnia, samo południe. 
Trasa: NEXO – AKIRKEBY – RONNE (ok. 35km)

Wyjście z promu i lekka konsternacja: co dalej? 
Większość podróżujących promem udaje się na pobliski 
parking, gdzie czekają na nich trzy autokary. Zabiorą je na 
objazdową wycieczkę po wyspie. To takie popularne, jak się 
okazje. Podsłuchujemy młodych Polaków z dzieckiem, któ-
rzy już tu wypoczywali i dopytujemy, w którą stronę mamy 
ruszać. Wskazują nam drogę do Ronne, ale postanawiamy 
zrobić rowerowy spacer po Nexo.

W kawiarence zamawiamy kawę i ciastka. Łapię za dziw-
nie małą saszetkę i wsypuję i dopiero, kiedy zawartość pływa 
po spienionym mleku, zauważam, że to pieprz. Zdejmuję deli-
katnie łyżeczką, nie mieszam i jakoś daje się wypić.

Nexo to małe 5–tysięczne portowe miasteczko. 
Kolorowe domki wyglądają jak ilustracja z książki dla 

dzieci. Czyściutko, trochę sennie. Na uliczce, przy której 
siedzimy, sklep reklamuje pralki. Wystarczy wrzucić piłkę 
do bębna pralki, żeby wygrać nagrodę. Tym, którym się nie 
udaje, zostają słodkości. Obok rozstawiony jest mini – golf. 
Tym i kawą z ciastem przyciągnąć chcą handlujący wyrobami 
z drewna. Nie znamy duńskiego, więc tylko się domyślamy, 
że to reklama. Jak u nas.

Objazd po uliczkach w Nexo

Reklama pralek

Przypatruję się domkom bez firanek. W oknach mnóstwo 
ozdóbek, bibelotów: porcelanowe ptaszki, figurki, świeczni-
ki i małe lampki. Zupełnie odmienny widok niż u nas.

Za dwie kawy plus dwa kruche ciastka płacimy 50 DK 
(duńskie korony), czyli ok.30 zł. Chleb z tej cukierni, to już 
wydatek 31 DK (ok. 18 zł).

Mamy nieodparte wrażenie, że są tu sami starsi ludzie. 
Popijamy kawę. Chłonę pierwsze wrażenia i atmosferę mia-
steczka... i jest cudownie! 

Obok nas przeszła staruszka cała w bieli. Ta biel odmło-
dziła ją. Gdyby u nas panie porzuciły tę czerń…

Jeszcze jeden objazd po miasteczku zanim ruszymy w 
drogę i dopada mnie myśl, że marzenia się spełniają. Trzy-
majcie mnie: jestem na Bornholmie!! Świeci słońce i już jest 
mi cudownie. Jestem tu i nie dowierzam. 

Trafiamy do kościółka i na cmentarz. Jak tu pięknie! Po 
raz kolejny udowadniam sobie, że na wyjazdach słońce za 
mną chodzi.

Wszystko tu, na wyspie, jest jakby w zwolnionym tem-
pie: samochody jeżdżą wolniej i jest ich o wiele, wiele mniej, 
ludzie nie pędzą tylko spacerują, ktoś przemknie po sklepie, 
nawet krojenie ciasta i nalewanie kawy przez reklamodawcę 
(ten od wyrobów drewnianych) jest celebrowaniem chwili. 
Nic, tylko żyć i delektować się życiem, choćby tylko przez 
te pięć dni, które sobie zafundowałam. Dlaczego tak późno 
tu trafiłam?

Pierwszy kościółek rotundowy w Nylars

Dotykam historii (Nylars)

c. d. w nr 38
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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          V13310

PIZZERIA „PRIVE” zaprasza od 1000 do 2200

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

08

PIZZA NA TELEFON

* „ASTRA” restauracja, pizza, zestawy obiadowe na telefon: 
87-520-25-68, profesjonalny katering, imprezy okolicznościowe, 
dancingi, ul. Partyzantów 7, www.astra.olecko.pl  V14706

* Foto-Ślub i inne uroczystości, tel. 660 122 049       B43604

* hurtownia spożywcza, ul. Gołdapska 31, tel. (87) 520-01-50 V18101

V1
79

02

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

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

* Artykuły i usługi elektryczne, Grunwaldzka 6, 
      tel. 87-610-00-66                                     V18301

* Centrum Ogrodnicze, ul. Rzeźnicka 6; tel. 87-520-22-07   V02930

* MEBLE - salon, Jan Bagiński, ul. Rzeźnicka, tel.  
(87) 520 29-23. V15504

* MYJNIA GĄBKOWA AUTOMATYCZNA 
   aleje Lipowe 1A                           V15235

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
8

* Jawa 350, 1989, stan bardzo dobry, stylizowany na 
chopper, 2500 złotych, tel. 884-014-664 B40710

* Toyot Corolla automat, 2002, 1,6B, 16V, WTI, pełna 
elektryka, 2 komplety opon, tel. , 604-193-413 B43803

* chleb swojski, ciasta, wypiek, tel. 605-107-755 L98205

* kino, plac Wolności 22, tel. 87-520-20-59 B44602

* konie kabardyńskie, przejażdżki, pod siodło, 
Grądzkie 47, tel. 666-316-780, 87-421-22-48 L98304

* pracownia pisania ikon, pracownia plastyczna, 
Katarzyna Waraksa, tel. 663-805-960 B42706

* wczasy; tel. 87-421-22-48, 666-316-780,  www.wiatra-
kart.fr.pl, e-mail: kawarak@o2.pl B42107

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, V17512

* AGA Agnieszka Wyszyńska, BIURO RACHUNKOWE, 
Kolejowa 12, tel. 500-174-672 V13210

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

B44402

* bezprzewodowy internet iPlus, tel. 87-520-13-31 L98601

* chleb swojski, ciasta, wypiek, tel. 605-107-755 B44702

* gazowe, hydraulik, tel. 502-383-533 V12411

* hurtownia wędlin, od 4.00 do 14.00, ul. Gołdapska 
631, tel. 87-520-22-13 B41109

* korepetycje - język angielski; szkoły podstawo-
we, gimnazja, szkoły średnie, tel. 608-215-475 L98403

* kowalskie, spawalnicze, ślusarskie, zmechanizo-
wane cięcie plazmą do 20 mm, prasa krawędziowa, 
Gołdapska 31, tel. 87-523-00-80 B45001

* księgowe usługi, Ternet spółka z o,o, tel. 87-520-31-70 
L98106

* OLEJ OPAŁOWY, NAJTANIEJ, tel. 87-520-41-91 V15215
V

13
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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

V14905

2* Pralnia chemiczna, pranie wodne, usługi w ciągu 24 godzin, 
ul. Grunwaldzka 12, te. 723-565-284                          V14806

* OCIEPLANIE BUDYNKÓW, tel. 881-507-760, V01933

* pizza na telefon – od 10.00 do 22.00, tel.87-520-31-
32 lub sms 505-314-536 V14428
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09   SKLEP „MAJSTER”, Armii Krajowej 3
Tel. (87) 520-26-39

Wypożyczalnia elektronarzędzi HITACHI

V1
50

05

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

Wyrób nagrobków, blatów kuchennych, parapetów 
i okładzin schodowych V15704

PROMO-

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

DWORZEC PKP
tel. 883-110-101

V15813

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

K
21

50
8

SPRZEDAM 

INNE

PRACA

SPRZEDAM

WYNAJEM

* ROWERY – naprawy i wypożyczalnia, Centrum 
Handlowe Impuls, tel. 87-520-36-92 V17012

* SKRZYPCE NA ŚLUBIE, TEL. 662-414-006, B44203

* sprzątanie, opieka nad osobami starszymi lub dziećmi, tel. 
506-462-495 B44502

* tłumacz języka francuskiego, tel. 888-605-885 B40610

* oddam koty czarne w dobre ręce, przyjmuję tylko 
sms-y, odpowiadam, tel. 605-202-305 B43005

* urocze kociaki oddam w dobre ręce, tel. 605-893-381, 
K22008

* kupię silniki stacjonarne typu „ES”, tel. 602-235-182, 
V15245

* do sprzątania zatrudnię, tel. 605-893-381 K21808

* zatrudnię kierowcę, kat. C+E, wymagana karta kie-
rowcy, tel. 501-157-577, V07120i

* zatrudnię mężczyznę na kuchnię, tel. 501-620-577, 
506-865-480 V14448

* zatrudnię, pielenie ogródka, tel. 605-893-381 K21708

* zatrudnię spawacza z doświadczeniem, tel. 602-709-
756 43404

* zatrudnię stomatologa, tel. 605-893-381 K21608

* drukarka kolorowa OKI C3300n, A4, idealna do 
wizytówek, mało używana, 290 złotych, tel. 604-193-
413 B41508

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

* działkę budowlaną, 1650 m.kw., Olecko, tel. 602-709-
756 B42806

* działkę pod garaż (ew. piętrowy) z projektem, Goł-
dapska, tel. 602-793-432 K22506

* działkę pod garaż pojedynczy z projektem, Gołdap-
ska, tel. 602-793-432 K22406

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

* gospodarstwo rolne, zabudowane, 4,88 ha, okolice 
Olecka, tel. 693-841-421 B44802

* luksfery Fala niebieskie 36 sztuk, TANIO, tel. 508-
610-285 B44003

* łóżeczko dziecięce z materacem, 65x125 cm, 150 zło-
tych, tel. 691-201-120 B43105

* 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 V15225

KUPIĘ

* siedlisko, ul. Wiejska, ok. 40 arów, zabudowane budyn-
kiem gospodarskim, dojazd od strony ulicy Wiejskiej, siła 
na miejscu, tel. 602-293-333 V14915

V
15

10
5

* lokal usługowy 97 m.kw., Zielona 33, tel. 502-264-
901 K21408

* lokal usługowym 100 m.kw., Szosa do Świętajna 
15B, tel. 502-264-901 K21308

* lokal użytkowy 90 m.kw , ul Targowa 10, tel. 508 945 
734 B42606

* lokal użytkowy 100 m.kw., centrum, tel. 723-565-284 
V14818

* lokal użytkowy 140 m.kw., centrum, tel. 501-620-577 
V14438

V
07
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0i
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Przychodnia Onkologiczna w Ełku
Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA z Warmińsko-

-Mazurskim Centrum Onkologii w Olsztynie, wycho-
dząc naprzeciw oczekiwaniom i potrzebom pacjentów z 
terenów naszego województwa, otworzył filię przychod-
ni onkologicznej w 108 Szpitalu Wojskowym w Ełku. 

B
44

30
2

Komunikat 
Warmińsko-Mazurskiego 

Wojewódzkiego 
Lekarza Weterynarii

Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Lekarz Weterynarii 
informuje, że w dniach 17-21 września 2016 r. na terenie 
tutejszego województwa, przeprowadzone będzie szcze-
pienie lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie.

newsletterUM

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Olecku pragnie poinformować, że 
zbliża się koniec loterii promocyjnej zorganizowanej przez Ministwerstwo 
Finansów. 

Już tylko do 30 września 2016 r. będzie można zgłosić posiadane para-
gony i tym samym starać się o nagrody przygotowane przez organizatorów 
promocji. Dodatkowo pragnę nadmienić, że od 01 lipca 2016 r. zmieniła 
się branża premiowana w Narodowej Loterii Paragonowej na „Restauracje 
i inne placówki gastronomiczne, przygotowanie i podawanie napojów”. 

Zbieranie paragonów fiskalnych z restauracji, barów, lodziarni, kawiar-
ni i pizzerii oraz rejestracja ich na stronie loterii umożliwi wzięcie udziału 
w losowaniu nagrody specjalnej, tj. samochodu Opel Insignia (losowanie 
odbędzie się 17 października 2016 r.). Oczywiście tradycyjnie, co miesiąc, 
spośród wszystkich pozostałych paragonów, będą losowane samochody 
Opel Astra oraz wiele innych nagród np. nowoczesne laptopy i ipady. 

Podstawowe zasady obowiązujące przy udziale w Narodowej Loterii 
Paragonowej sprowadzają się do zrobienia jednorazowych zakupów za 
kwotę minimum 10 zł, która zostanie potwierdzona paragonem fiskalnym, 
następnie otrzymany paragon należy zarejestrować na stronie głównej lo-
terii i oczekiwać dnia losowania. 

Szczegółowe informacje dostępne są w Regulaminie na stronie  http://
www.loteriaparagonowa.gov.pl

Narodowa Loteria Paragonowa, to akcja edukacyjna Ministerstwa Fi-
nansów, której celem jest uświadomienie Polaków, jak dużą rolę pełnią w 
uczciwym obrocie gospodarczym oraz pokazanie, że branie paragonu to 
nie tylko ułatwienie przy dochodzeniu praw przez klientów w sytuacjach 
problemoych, ale także wspieranie uczciwych przedsiębiorców i uczciwej 
konkurencji, co w konsekwencji przekłada się na lepsze funkcjonowanie 
kraju i finansowanie takich dziedzin jak oświata, kultura, sport, służba 
zdrowia i wiele innych.

Pacjenci z Ełku, powiatu ełckiego, oleckiego, gołdap-
skiego i piskiego mogą rozpocząć bądź kontynuować 
terapię w tejże przychodni.

Przychodnia Onkologiczna w Ełku, 108 Szpital 
Wojskowy ul. Kościuszki 30, Ełk, 1 piętro

Rejestracja telefoniczna – tel. 87 621 98 76
Poradnia jest czynna codziennie:
• poniedziałek w godz. 11:00 – 18:00,
• wtorek w godz. 8:00 – 14:00,
• środa w godz. 8:00 – 14:00,
• czwartek w godz. 8:00 – 14:00,
• piątek w godz. 8:00 – 14:00.
Uwaga: do lekarza onkologa nie jest wymagane skierowanie.
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Kalendarz imion

Nasz przepis

  

Cytaty na ten tydzień

PRZYS£OWIA

14 września
Bernardy, Elżbiety, Halszki, Irmy, 
Irminy, Mony, radomiry, Radosławy, 
Ramony, Roksany, Rozanny
Alberta, Bernarda, Cypriana, Radosła-
wa, Romana, Siemomysła, Szymona, 
Wiktora, Ziemomysła
15 września
Albiny, Balbiny, Dolores, Jolanty, Kai, 
Katarzyny, Lolity, Marii, Melisy, Melity 
Alberta, Albina, Budzigniewa, Bu-
dzisława, Emila, Nikodema, Rolanda, 
Teofila
16 września
Agnieszki, Beaty, Edyty, Eufemii, 
Eugenii, Jagienki, Jakobiny, Kamili, 
Kamy, Korneli, Ludomiły, Łucji
Cypriana, Eufemiusza, Franciszka, Ka-
mila, Kornela, Korneliusza, Sebastiana, 
Sędzisława, Wiktora
17 września (rocznica ataku Związku 
Sowieckiego na Polskę)
Ariadny, Hildegardy, Justyny, Lamberty, 
Teodory, Wiery
Dawida, Dezyderiusza, Drogosława, 
Franciszka, Justyna, Lamberta, Narcy-
za, Roberta, Teodora

18 września
Ariadny, Ariany, Bogowity, Ireny, 
Irminy, Irmy, Klaudyny, Ryszardy, 
Stefanii
Ariana, Bogowita, Bogusława, Do-
browita, Józefa, Macieja, Stanisława, 
Stefana, Tytusa
19 września
Alfonsyny, Januarii, Konstancji, Le-
opoldy, Paloy, Soni, Sydonii
Alfonsa, Januarego, Januariusza, 
Konstantego, Leopolda, Sydoniusza, 
Teodora, Więcemira
20 września
Dionizy, Euzebii, Faustyny, Filipiny, 
Ireny, Renaty, Zuzanny
Agapita, Dionizego, Eustachego, Eu-
stachiusza, Fausta, Faustyna, Filipa, 
Franciszka, Helmuta, Maurycego, 
Miłowuja,Ostapa
21 września
Bożydary, Darii, Ifigenii, Mirosłwy, 
Miry, Oty
Aleksandra, Bożesława, Bożydara, 
Demetriusza, Dymitra, Hipolita, Janu-
sza, Jonasza, Laurentego, Mateusza, 
Wawrzyńca

To, czego nie mamy, znajdujemy 
u przyjaciela. Wierzę w ten dar i 
hołduję mu od dzieciństwa. 

Carlos Fuentes, W to wierzę
To co otrzymujemy od rodziny, 
utwierdzamy poprzez przyjaźń. 

Carlos Fuentes, W to wierzę
Opuszczenie rodzinnego domu 
wynagradza nam jedynie przyjaźń. 
Powiem więcej: bez przyjaźni z 
kimś spoza rodziny życie tylko w 
rodzinie byłoby nie do zniesienia. 

Carlos Fuentes, W to wierzę
Gdy drzwi domu stoją otworem, 
odkrywamy ten rodzaj miłości, 
który prowadzi do zbratania się 
rodziny ze światem. I to właśnie 
nazywamy przyjaźnią. 

Carlos Fuentes, W to wierzę
Młodość przeminie pewnego dnia, 
a my bardziej niż kiedykolwiek 
będziemy potrzebowali przyjaciół. 

Carlos Fuentes, W to wierzę
Bo wszyscy, w mniejszym lub 
większym stopniu, zdradziliśmy 
lub zostaliśmy zdradzeni z powo-
du przyjaźni. 

Carlos Fuentes, W to wierzę
... przyjaźń okazuje się bardzo 
podatna na zdradę. 

Carlos Fuentes, W to wierzę

Pogoda na Nikodema (15 września), 
niedziel cztery deszczu nie ma.

Gdy we wrześniu krety kopią po ni-
zinach, będzie wietrzna, ale lekka zima.

Im głębiej na jesień włażą pędraki, 
tym bardziej zima daje się we znaki.

Jesień tego nie zrodzi, czego nie za-
siała wiosna.

Jak żółte liście na brzozie, miej ziem-
niaki w komorze.

Jeśli na św. Mateusz (21 września) 
pogoda, to ona jeszcze cztery tygodnie 
trwać będzie.

Jeśli posiejesz na Bartłomieja (24 
sierpnia) mieć będziesz stodołę pełną, a 
jeśli na świętego Mateusza (21 września) 
– pustą.

Św. Mateusz (21 września) daje chło-
du, i raz ostatni podbiera miodu.

Niech chucha Chueusza, kto zabił 
Mateusza (21 września).

Po św. Mateusz (21 września) chu-
cha, kto sobie nie sprawił kożucha.

Pogoda na św. Matusza cztery nie-
dziele się nie rusza.

Po św. Mateuszu (21 września) nie 
chodź bracie w kapeluszu.

Św. Mateusz (21 września) chmiel z 
tyczek odziera i też miód z ulów podbie-
ra. 

Gdy grzyby wielkie korzenie mają, 
wielką zimę zapowiadają. 

Na św. Mateusza (21 września) do-
stanie kapusta kapelusza.

Buraczki z papryką wg 
Elżbiety

3 kg buraczków, 3 duże cebule, 3 
czerwone papryki, 1 szklanka octu, 1 
szklanka oleju, pół szklanki cukru, 1 
łyżka soli

Ocet, olej, cukier, sól, pokrojoną 
cebulę i paprykę włożyć do garnka. Go-
tować 10 minut. Ugotowane, obrane ze 
skórki buraczki przetrzeć na tarce o du-
żych oczkach. Dodać do zalewy, dobrze 
wymieszać i gotować 10 minut.

Przełożyć do słoików i pasteryzować 
8-10 minut.

Marynata do kotletów 
cielęcych

½ szklanki oleju, 1,5 łyżki skórki poma-
rańczowej, 6 łyżek soku pomarańczowe-
go, 2 posiekane strączki czuszki
Mięso nacieramy na kilka godzin (co 
najmniej 2) przed smażeniem lub grilo-
waniem.

Grzyby marynowane 
po olecku

Kilogram świeżych grzybów (borowi-
ków, maślaków, podgrzybków), szklanka 
10% octu, 1,5 szklanki wody, liść lau-
rowy, ziarna pieprzu, ziele angielskie, 
łyżeczka cukru, spora cebula, sól

Grzyby myjemy. Obcinamy kapelu-
sze (trzony można wykorzystać do spo-
rządzania innej potrawy). Cebulę kroimy 
w cząstki i wrzucam razem z grzybami 
do posolonego wrzątku. Dodajemy 50 
ml octu. Gotujemy około pół godziny. 
Odcedzamy grzyby bez cebuli. 

Zagotowujemy w międzyczasie ocet 

z przyprawami. Do wrzącego octu 
wkładamy odcedzone grzyby i krótko 
gotujemy. Wkładamy do słoików i za-
lewamy octem, w którym się one goto-
wały. Zakręcamy wieczka. Przechowu-
jemy w ciemnym i chłodnym miejscu.

Marynata do kotletów 
wieprzowych

Ćwierć szklanki piwa, ćwierć 
szklanki oleju, łyżka octu winnego, 
łyżka musztardy, dwie posiekane dym-
ki, 2 liście laurowe

Ogórki solone na mizerię
kg ogórków, 20 dkg soli

Ogórki umyć, obrać i pokroić w 
plastry. Przesypać solą (trochę soli 
pozostawić). Posolone ogórki odsta-
wić na kilka godzin, by puściły sok. 
Następnie zwiotczałe plasterki ukła-
dać ściśle w wymytych i wyparzonych 
słoikach, mocno uciskając, aby pomię-
dzy plasterkami nie pozostawały pę-
cherzyki powietrza, i zalać powstałym 
sokiem. Na wierzch wsypać pozostałą 
sól. Słoiki zamknąć. Przechowywać w 
miejscu chłodnym i ciemnym.

Beczka z kapustą
Jeżeli beczka z kapustą przecieka 
trzeba z beczki wyjąć kapustę, nabić 
nową obręcz lub uszczelnić paku-
łami lub innym materiałem szpary, 
przez które przeciekał sok. Następnie 
kapustę wkładamy z powrotem do 
beczki i wlewamy tyle gotowanej 
wody, aby kapusta była przykryta. 
Reguła to 10 dag soli na 2 litry wody. 
Następnie przykrywamy kapustę czy-
stym płótnem, denkiem i obciążamy 
kamieniem.
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Wieża do suszenia węży strażackich 
w Grabowie

Andrzej Malinowski

Trasa: Olecko - Grabowo - Wróbel - Banie Mazurskie - 
Popioły - Budry - Srokowo - Jegławki - Drogosze - Parys 
- Korsze - Gudniki - Reszel - Półwysep Lisi Ogon

We wsi Grabowo w powiecie gołdapskim znajduje się 
stara, nieczynna, drewniana wieża w kształcie prostopadło-
ścianu do suszenia węży strażackich. Usytuowana jest ona 
przy dawnej niewielkiej remizie strażackiej, obecnie budyn-
ku mieszkalnym na skraju wsi tuż przy głównej drodze do 
Boćwinki.

Dawniej stosowano różne metody i techniki do suszenia 
węży. Najczęściej były one rozwijane na podłodze w garażu, 
gdzie suszyły się w naturalny sposób.  

Budowano również wieże w rodzaju komina – prostopa-
dłościan o wymiarach od kilku do kilkunastu metrów, w któ-

Remiza strażacka – rodzaj budynku służący do ma-
gazynowania sprzętu przeciwpożarowego (w tym pomp i 
samochodów pożarniczych), osobistego sprzętu ochronny, 
węży pożarniczych, gaśnic i innego sprzętu gaśniczego. 
Mogą tu też znajdować się pomieszczenia mieszkalne i 
biurowe, jak świetlica czy warsztat. W remizie lub obok 
niej usytuowane są wieże do suszenia węży strażackich.

rych zawieszano mokre węże. Inne su-
szarnie miały postać słupów osadzanych 
na fundamencie. Obecnie wykorzystuje 
się różne urządzenia do suszenia węży 
strażackich. 

W słoneczną i upalną sobotę, 10 września 2016 r. w 
Grabowie byli i wieżę widzieli: Cezary Lasota i Andrzej 
Malinowski.



17
Tygodnik Olecki 37/972 - r. 2016

to@borawski.pl

W Galeri Prawdziwej Sztuki m. Andrzeja Legusa wystawione 
zostały prace wykonane podczas realizacji projektów Pomysłodaj-
ni

Na wystawie przedstawione są prace z działań:
1. „Kotek – Plotek” - warsztatów rękodzielniczych, polegają-

cych na wspólnym zaprojektowaniu oraz wykonaniu niepowta-
rzalnych łapaczy snów z ekologicznych produktów wysokiej ja-
kości.

2. „Mali projektanci” - warsztatów plastyczno-modowych, po-
legających na wspólnym zaprojektowaniu obrazków na ubraniach.

3. „W krzywym zwierciadle” - warsztatów malarstwa dla dzie-
ci, polegających na przygotowaniu wystawy karykatur znanych 
postaci z naszego miasta. 

4. Warsztatów plecionkarskich z wikliny papierowej obejmu-
jących wykonanie różnych przedmiotów za pomocą wikliny pa-
pierowej.

Pomysłodajnia 2016

K O M U N I K A T O R G A N I Z A C Y J N Y
I. Organizatorzy:
Warmińsko- Mazurski Szkolny Związek Sportowy
Urząd Miasta i Gminy Olecko
II. Współorganizatorzy:
Oleckie Towarzystwo Sportu Szkolnego
Powiatowe Oleckie Stowarzyszenie Sportowe
III. Gospodarz:
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Olecku
IV. Termin i miejsce:
21 września 2016 r.
Stadion MOSiR w Olecku przy ul. Park 1
V. Uczestnictwo:
SZKOŁY PODSTAWOWE: reprezentacja szkoły z klasy 

IV i młodszych /rocznik 2006 i młodsi/ ; z klas V-VI /rocznik 
2004-2005/

GIMNAZJA: reprezentacja szkoły z klasy I i reprezentacja 
klasy II-III

SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE: reprezentacja 
szkoły z klas I-IV /uczniowie szkół dziennych/

ORIENTACYJNY PROGRAM MINUTOWY
Godz. 10.45 odprawa techniczna /budynek doświadczal-

no- dydaktyczny w miejscu startu/
11.00 uroczyste otwarcie inauguracji
około 11.15 I bieg dziewcząt SP kl. IV i mł. około 500 m.
11.25 II bieg chłopców SP kl. IV i mł. około 600 m. 11.35 

III bieg dziewcząt SP kl. V-VI około 600 m.
11.45 IV bieg chłopców SP kl. V-VI około 800 m.
11.55 V bieg dziewcząt GIM kl. I około 800m. 12.05 VI 

bieg chłopców GIM kl. I około 1000 m.
12.15 VII bieg dziewcząt GIM kl. II-III około 1000 m.
12.25 VIII bieg chłopców GIM kl. II-III około 1000 m.
12.35 IX bieg dziewcząt SPG kl. I-IV około 1000 m.
12.45 X bieg chłopców SPG kl. I-IV około 1500 m.

WOJEWÓDZKA INAUGURACJA SPORTOWEGO 
ROKU SZKOLNEGO 2016/2017

dziewcząt i chłopców
Szkół Podstawowych, Gimnazjów i Szkół Ponadgimnazjalnych
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J. Arnold Hościłło

Tak na początek, Hitra, cz. I
Trochę ponad rok. Tyle czekaliśmy od zapisania, do re-

alizacji wyjazdu. Czas, jak to czas, czego każdy doświadcza, 
płynie szybko. 

Drugi września, to początek roku szkolnego, a dla dzie-
więciu wędkarzy z Olecka, początek wyprawy do Norwegii.  
Szlak i kierunek odkryty już wiele lat temu, ale emocje i 
wyobrażenia ogromne. W środku nocy, o drugiej cała ekipa, 
załadowana na busa z przyczepą ruszyła w podróż. Pierwszy 
etap, najprostszy i najkrótszy, to dojazd do Warszawy, skąd 
autokar, również z przyczepą, zabrał nas w długą i co tu kryć 

męczącą podróż najpierw do Świnoujścia, tam promem do 
Szwecji, potem przez Skandynawię do Trondheim i dalej 
na wyspę Hitra. 

Duża wyspa, wokół której rozciąga się niewyobrażalna 
ilość wysepek, zatok, cieśnin i ogrom Morza Norweskiego. 
A w morzu ryb jest w brud. Tak przynajmniej każdy z nas 
myślał. Czy słusznie? 

Dwie doby podróży upływały bez większych rewelacji. 
No, może poza pytaniem, jakie zadał jeden z naszych ko-
legów nieco starszemu towarzyszowi podróży. A brzmiało 
ono mniej więcej tak: 

- Ja przepraszam pana bardzo, ale nie mogę wytrzymać 
i muszę zapytać. Dlaczego w tak długą i męczącą podróż 
wybrał się pan w gumowcach? - zadziwionym głosem od-
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ważnie spytał Zenek. 
W istocie tak było. Wędkarz był całą drogę w pełnym 

oprzyrządowaniu, tak , jakby łowienie miało nastąpić za go-
dzinę. 

- Noooo, bagaży mam dużo i buty już się nie zmieściły, a 
w dodatku w autobusie zdejmuję gumowce, no i przecież nie 
są długie - zupełnie nie zmieszany odpowiedział kolega. 

Prawda, do woderów sporo butom brakowało, ale dow-
cipkowania i tak było co nie miara. 

Dojazd do ośrodka miał nastąpić o czwartej. Udało się 
jednak urwać godzinę, na zupełnie pustych od Oslo drogach . 

Jesteśmy. Jest całkowicie ciemno, bo jak ma być o tej 
godzinie. Wieczny dzień skończył się jakieś cztery tygodnie 
temu. Wyciągamy nasze baraże, z przyczepy, z półek w przy-
czepie, z luków bagażowych, z autobusu, spod nóg, z przejść 
i półek i mam wrażenie , że nawet z kieszeni. Oj dużo tego. 

Ci , którzy znają rozkład ośrodka i umiejscowienie dom-
ków, sprawnie , korzystając z budowlanych taczek rozwożą 
bagaże. Inni potykają się o torby, wędki czy skrzynie styro-
pianowe, jednak wszystko przebiega bardzo sprawnie. 

Jesteśmy. Wiesiek, łowiący z innymi kolegami oraz za-
łoga 312 czyli Maciek, Mirek, Wojtek i Zenek, a także 313, 
Krzyś, Jacek, Miecio i ja. 

Pierwsza rzecz, to rozpakowanie przywiezionej w styro-
pianach żywności. Skrzynie są całe, bez uszkodzeń. Ufff. 

Po otwarciu, okazało się jednak, że spakowanie razem 
z zamrożonym mięsem, np cukru, mąki czy makaronu, jest 
średnim pomysłem, szczególnie, gdy mięso w tak długiej po-
dróży rozmrozi się, a torby foliowe , w które jest spakowane 
nie są zbyt szczelne. A rozmroziło się na tyle , że udka kur-
częce po dokładnym umyciu, lądują w gęstwinie przypraw i 
soli, a zaraz potem w garnku na rosół, a następnie na patelni. 
Obiad na dzisiaj to właśnie rosół i kura z patelni. Jest ok. 

Właściwie powinniśmy położyć się do łóżek, bo łodzie 
będą wydawane dopiero od 9, ale tak sobie siedzimy i gada-
my, gadamy i siedzimy, aż robi się zupełnie widno. Skoro jest 
widno na lądzie, to i ryby widzą, sprytnie ktoś zauważył. 

Pierwszy był Maciek. Spinning na plecy, kilka przynęt i 
za chwilę łowi makrelę. Potem czarniaki i śledzie. 

Już jest nas kilku na pomoście. Tak, trudno wytrzymać, 
patrząc na tak urocze wody. 

Wracamy do domków, Wkrótce otrzymamy łódź z czter-
dziestokonnym silnikiem, więc w drogę, po przygodę. Łodzie 
są w zasadzie jednakowe, jednak przydzielane są losowo, 
żeby nie było nieporozumień. 

Należy je bardzo dokładnie sprawdzić, szczególnie 
silnik, gdyż w przypadku stwierdzenia jakiegokolwiek 

uszkodzenia podczas zdawania łódek, wpłacona za nie kau-
cja, może zostać uszczuplona, bądź całkowicie zatrzymana. 

Trzeba uważać i już. Nasze łódki bez zarzutu.  Odbieramy 
łódź numer jeden.   Cdn
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Takie życie
środa, 7 września

Pomysł z chodzeniem dzisiaj po sklepach w celu wypa-
trzenia czegoś ciekawego, okazał się całkiem zły. Nic mi się 
nie podobało. Gorzej. Obserwowałam wchodzące dziew-
czyny i kobiety do sklepów i z przykrością stwierdzałam, ze 
każda (!) była lepiej ubrana ode mnie. Każda miała swój styl, 
tylko ja… 

Tak oto drobne sprawki dnia zwyczajnego wprawiły mnie 
w taki  nastrój. Dobrze, że jest jesień. 

Postanowiłam rozgonić to wszystko w najprostszy spo-
sób. Z lodówki wyciągnęłam margarynę, jajka, obrałam an-
tonówki, które podrzuciła przez męża koleżanka i zabrałam 
się za szarlotkę. 

Zapach roznosił się po mieszkaniu, a ja w międzyczasie 
wyniosłam słoiki z gruszkami do piwnicy. Zrobiłam je w 
zalewie słodko kwaśnej, z przepisu mamy. Będzie świetny 
dodatek do mięs. 

Uwielbiam je nie tylko dlatego, że przypominają mi dzie-
ciństwo, ale złamują smak mięsa i świetnie do niego pasują. 
Jesień z pękającymi skrzynkami od owoców i warzyw mo-
głaby trwać cały rok. Można cały dzień przeżyć na owocach 
i ciągle ich mało. Nie dalej jak wczoraj objadałam się śliwka-
mi, gruszkami i jabłkami na przemian. 

Ryby też są owocożerne... z jednym zastrzeżeniem: owo-
ce muszą być słodkie.

piątek, 9 września 
Takiej jesieni życzyłabym sobie każdego roku. To są takie 

małe-wielkie cuda na świecie. Wiem w jaki sposób i dlacze-
go liście zmieniają kolory, ale w tym wszystkim nie chodzi o 
wiedzę czysto teoretyczną, tylko o ten zachwyt nad kolorami. 

Specjalnie ustawiłam laptopa w ten sposób, by w każdej 
chwili móc podglądać przez okno drzewa. Napatrzeć się i za-
pamiętać, kiedy świat będzie w bieli.

niedziela, 11 września
Miało być o jesieni i jej urokach, ale życie zgotowało 

inny scenariusz. 
Nie ma chyba osoby, którą nie obeszły wydarzenia z 

jedenastego września w Stanach Zjednoczonych sprzed 15 
laty. Ta data swoim okrucieństwem już zapisała się w naj-
nowszej historii.  

Każdy wie, co się wówczas stało, ale pytanie brzmi: 
dlaczego? 

Dla całego cywilizowanego świata był to szok. Ży-
cie przerosło nawet najczarniejszy scenariusz z powieści 
Lema. Wszyscy, którzy oglądali wydarzenia z tamtego 
dnia, nie dowierzali, że nie jest science fiction, ale praw-
dziwy reality show, który zgotowali ludzie ludziom. 

Skąd my to znamy? To wydarzenie uświadomiło nam, 
że ten beztroski świat nie trwa wiecznie. Dla wielu wierzą-
cych było to  przypomnienie, że życie na tej ziemi ma swój 
kres. Dla społeczeństw, które żyją w dobrobycie, takie in-
formacje są trudne do akceptacji. 

Trudno też uwierzyć, ile może zrobić ktoś, kto dąży do 
władzy, do zrealizowania chorych ambicji. 

A skoro zatrzęsło  tak  wyśmienicie zorganizowanym 
systemem, to czy my w naszym kraju możemy czuć się 
bezpiecznie? 

Trudno mi przychodzi wypowiedzenie tej myśli, ale  
wydarzenie z 11 września może być jest przedsmakiem 
XXI wieku. 

I ten wiek, przypuszczam, że jeszcze niejednym nas za-
skoczy. Oby nie tak drastycznie.

Dokładnie 10 lat temu był piękny wrześniowy dzień, w 
którym moja znajoma wyszła za mąż. Długo trwały poszu-
kiwania odpowiedniego partnera, ale są do dzisiaj szczę-
śliwi.

5 lat temu, też 11 września odszedł na zawsze bliski. 
Artysta, dla którego fotografowanie było i pasją i miłością. 
Nie zwyciężył raka. A tak pragnął żyć… Staszku, pamię-
tam. 

Takie życie.
Marusa


