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chleb swojski, ciasta, wypiek, tel. 605-107-755 B43904

pizza na telefon, 87-520-31-32
V14419

Zycie jest krótkie. Jedz więcej racuchów i 
mniej dietetycznych ciasteczek z ryżu.

H. Jackson Brown, Jr.
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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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GRÜNLAND
Centrum Roślin Ozdobnych

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

Archiwum „Tygodnika oleckiego” znajdziesz
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MSZE I NABOŻEŃSTWA
Parafia pw. Krzyża Świętego, 

ul. Zamkowa
Msze Święte:

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

Parafia pw. Najświętszej Maryi Panny 
Królowej Polski, 
Plac Wolności

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

Parafia pw. Świętej Rodziny, 
Osiedle Siejnik I

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

Tel. 662 414 006B4
41
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Zatrudnię spawacza z doświadczeniem, 
tel. 602-709-756B
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Ruszyły zapisy do XVII edycji
Turnieju 

„Z podwórka na Stadion”
Turniej „Z podwórka na Stadion o Puchar Tymbarku” 

to ogólnopolski i największy w Europie turniej piłki nożnej 
dla dziewcząt i chłopców do lat 8, 10 oraz 12 lat.

Nagrodą główną turnieju jest wyjazd na wyjątkowy 
mecz piłkarski.

Mecze finałowe XVII edycji turnieju zostaną rozegrane 
na Stadionie Narodowym w Warszawie.

Organizatorem i pomysłodawcą turnieju jest Polski 
Związek Piłki Nożnej, a sponsorem głównym, od 10 lat, 
firma Tymbark. Ambasadorem Turnieju jest reprezentant 
Polski – Arkadiusz Milik , który grał w nim jako dziecko.

Zapisy do Turnieju trwają do 30 września br.
Zachęcamy szkoły podstawowe do zgłaszania JUŻ TE-

RAZ swoich drużyn na stronie www.zpodworkanastadion.
pl .

Za udział każdej drużyny w rozgrywkach opiekuno-
wie otrzymają profesjonalną koszulkę piłkarską. Na etapie 
gminnym i powiatowym uczestnik i szkoła otrzymają spe-
cjalne dyplomy, a na kolejnych etapach turnieju uczestni-
ków i trenerów czeka wiele nagród i niespodzianek.

newsletterUM

200 g marihuany
Blisko 200 g marihuany zabezpieczyli oleccy krymi-

nalni w jednym z mieszkań na terenie gminy Świętajno. 
Właściciel zakazanych środków wyhodował je na własnej 
plantacji.

Funkcjonariusze Wydziału Kryminalnego oleckiej ko-
mendy podczas wykonywania swoich obowiązków uzy-
skali informacje, że jeden z mieszkańców gminy Świętajno 
może posiadać narkotyki. 

Wczoraj 15.09. podczas przeszukania mieszkania 
wskazanego mężczyzny w reklamówce foliowej policjanci 
znaleźli susz roślinny. Wstępne badania wykazały, że jest 

to marihuana. Łącznie mundurowi zabezpieczyli blisko 
200 g narkotyku. 

W związku z tym do policyjnego aresztu trafił Mariusz 
J.. Podczas przesłuchania mężczyzna przyznał, że narkoty-
ki wyhodował na własnej plantacji.

Teraz mieszkaniec gminy Świętajno odpowie przed 
Sądem za posiadanie środków odurzających oraz za ich 
uprawę.

rzeczniczka prasowa KPP 
młodsza aspirantka Justyna Sznel
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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

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

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
10.00 - Międzynarodowe Zawody w Pływaniu w Płetwach
Puchar Północy Olecko Lega 2016, pywalnia Lega
12.00 - Europejski Dzień Współpracy, mecz piłkarski Pol-
ska - Litwa, wystawa fotografii
14.30 - Mecz V ligi piłki nożnej MLKS Czarni-Unia Olec-
ko - LKS Błękitni Pasym, stadion miejski
15.00 - Smoleńsk - film, kino Mazur
17.00 - Smoleńsk - film, kino Mazur
19.00 - Nerve - film, kino Mazur
25 września (niedziela)
apteka dyżurna plac Wolności 12
10.00 - Międzynarodowe Zawody w Pływaniu w Płetwach
Puchar Północy Olecko Lega 2016, pywalnia Lega
15.00 - Smoleńsk - film, kino Mazur
17.00 - Niedzielny spacerownik Oleckiej Izby Historycznej, 
spotkanie przed budynkiem OK „Mazury Garbate”
17.00 - Smoleńsk - film, kino Mazur
19.00 - Nerve - film, kino Mazur
26 września (poniedziałek)
apteka dyżurna 11 Listopada 9
27 września (wtorek)
apteka dyżurna Zielona 37
13.30 - posiedzenie komisji oświaty Rady Miejskiej, Ratusz
17.30 - W gorącej Andaluzji, koncert filharmoniczny, sala 
kina Mazur
28 września (środa)
apteka dyżurna Składowa 2A
wydanie „Tygodnika Oleckiego”
13.30 - posiedzenie komisji prorodzinnej Rady Miejskiej, 
Ratusz
14.30 - posiedzenie komisji planowania Rady Miejskiej, Ra-
tusz
29 września (czwartek)
apteka dyżurna plac Wolności 25
16.30 - 1050 lat chrześcijańskiej Polski, otwarcie wystawy, 
Stowarzyszenie Aktywnych „Zamek”, plac Zamkowy 2
19.00 - Nasza młodsza siostra - film z cyklu KADR, kino 
Mazur
30 września (piątek)
apteka dyżurna Gołdapska 1
10.00 - Spinningowe Towarzyskie Zawody Wędkarskie 
Koła Okoń na Łaśmiadach
13.00 - Sesja Rady Miejskiej, Ratusz
17.00 - Kosmiczna jazda. Hau hau mamy problem - film, 
kino Mazur

na stronie internetowej www.olecko.info (w pliku *.pdf)
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UWAGA: 
stacja dołącza do akcji Olecka Rodzina +3

(upusty do zakupu: 10 gr paliwo, 5 gr gaz oraz 5% 
akcesoria i usługi

„Łączy nas kobiecość” 
– to V edycja akcji skierowanej do kobiet, której celem jej zachę-
cenie do zadbania o własne zdrowie i wykonania badania profilak-
tycznego - mammografii. 

Na terenie naszego powiatu akcja zorganizowana będzie w 
dniach 3-4 października 2016 r. (poniedziałek, wtorek), w mam-
mobusie ustawionym przy szpitalu w Olecku, ul. Gołdapska 1.

W tym dniu badaniem zostaną objęte kobiety w wieku 50-69 
lat,  które w ciągu ostatnich 24 miesięcy nie wykonały mammogra-
fii (refundowanej przez NFZ) w ramach programu.

Panie, których program nie obejmuje, mogą wykonać badanie 
odpłatnie. 

Każda pacjentka po badaniu otrzyma prezent od drogerii Ros-
smann. Szczegółowe informacje na stronie www.laczynaskobie-
cosc.pl  .

Zainteresowane wykonaniem badania proszone są o wcześniej-
szą rejestrację u organizatora akcji, tj. w SALVE MEDICA pod nr 
tel. 42 254 64 10 lub 517 544 004. 

Halina Kasicka
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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:
• Edward Konic (Brzeg)

• Maciej Oliński
• Marek Pyreć

• Jan Rogowski (Jedwabne)
• Marek Włodarski

• Alina Zodryk
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

K
22

30
7

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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25 września 
- Niedzielny spacerownik 
Oleckiej Izby Historycznej

I w Olecku skrzypiały pióra.
Gdzie Herbert chodził na spacer? 
O czym pisał Lubierzyński? 
Co w Olecku kupowali bohaterowie opowiadania Len-

za? 
Na te i inne pytania znajdziemy odpowiedź podczas 

pierwszego „Niedzielnego spacerownika”. 
Poszukamy śladów wielkiej literatury w naszym nie-

wielkim mieście. 
Przewodnikiem będzie Eliza Ptaszyńska. 
Spacer zaczynamy w niedzielę 25 września o godz. 

17.00 przed budynkiem Regionalnego Ośrodka Kultury. 
Zapraszamy wszystkich, którzy chcą ciekawie spędzić 

niedzielne popołudnie.

Serce – mięsień, pompa
Prof. Joseph François Hitchcock jest ostatnim żyjącym, 

który uczestniczył w pierwszej na świecie operacji prze-
szczepu serca. 

Przypomnę: zespół chirurgów pracował pod kierun-
kiem prof. Christiaana Bernarda w Kapsztadzie (RPA), 
1967 rok. Poza tym, w latach 1984-1990, w szpitalu w 
Utrechcie operował polskie dzieci z wodzonymi wadami 
serca. 

Od 12 lat jest na emeryturze. Zajmuje się „nicnierobie-
niem”, jeździ na rowerze, czyta książki, ogląda telewizję i 
wyjeżdża z żoną na wakacje. 

Kiedy dwaj polscy dziennikarze (Łukasz Koterba i Ja-
kub Guder) poinformowali go, że w Polsce powstał film o 
prof. Relidze pt. „Bogowie”, to 75-letni profesor odpowie-
dział: „Po pierwszej transplantacji byli też ludzie, którzy 
mówili, że dusza dawcy została przeniesiona do innego cia-
ła. (uśmiech). Nie, nie – serce to po prostu pompa. I tyle.”

Czesław Mirosław Szczepaniak 

Europejskie pieniądze 
na warmińsko-mazurską turystykę

Rusza kolejny konkurs z Regionalnego Programu Ope-
racyjnego 2014-2020. Tym razem pieniądze przeznaczone 
są na projekty turystyczne i rekreacyjne wykorzystujące lo-
kalne zasoby przyrodnicze. Wnioski można składać w Urzę-
dzie Marszałkowskim między 29 września a 17 listopada.

Adresatami konkursu są m.in. samorządy i ich instytu-
cje, jednostki sektora finansów publicznych posiadające 
osobowość prawną, organizacje pozarządowe czy zarządcy 
portów. Pieniądze przeznaczone są na budowę tras rowero-
wych, punktów i taras widokowych, ścieżek dydaktycznych, 
tras kajakowych, narciarskich czy jeździeckich, podnoszenie 
standardów camperowisk i kempingów, małą infrastrukturę 
żeglarską, uporządkowanie bindug i obozowisk, tworzenie 
sezonowych programów sanitarnych, a także na szkółki że-
glarskie – modernizację infrastruktury i zakup wyposażenia.

– Turystyka, wciąż przecież najważniejsza gałąź naszej 
gospodarki, wkracza na europejski poziom – mówi marsza-
łek Gustaw Marek Brzezin – W ostatnich latach zrealizo-
waliśmy wiele trudnych i dużych projektów – wyremon-
towaliśmy Kanał Elbląski, zbudowaliśmy trasę rowerową 
Green Velo, rozwinęliśmy sieć ekomarin i portów. Coraz 
więcej u nas hoteli najwyższej klasy, miejsc, gdzie można or-
ganizować konferencje, spotkania biznesowe i szkolenia. No 
i wreszcie można do nas przylecieć samolotem! Prace jednak 
nie ustają – trzeba wciąż poszerzać ofertę atrakcji dla osób 
spędzających tutaj swój wolny czas.

Pula dostępnych środków to 10 mln euro, a maksymalny 
poziom wsparcia projektu to 85 proc. wydatków kwalifiko-
walnych. Rozstrzygnięcie nastąpi w kwietniu 2017 roku, a 
realizacja wybranych przedsięwzięć ma się zakończyć do 30 
września 2018 roku.

Więcej informacji na: http://rpo.warmia.mazury.pl/arty-
kul/1001/poddzialanie-623-efektywne-wykorzystanie-zaso-
bow  

Biuro Prasowe Urzędu Marszałkowskiego
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Felieton

Jest wtorek rano. Pochmurno i 
zimno zrobiło się od poniedziałku. 
Choć jeszcze kalendarzowe lato, to 
jednak pogoda skłania się swymi 
objawami ku jesieni. Chmury wi-
szą nad miastem. Nawet jednego 
podmuchu wiatru i chyba w końcu 
zacznie padać deszcz.  

Grzybiarze mogą się z tego cie-
szyć. Ale chyba tylko oni. Przydało-
by się jeszcze kilka słonecznych dni. 

Miniona noc była bezchmurna przynajmniej do północy. 
Świeciły wszystkie gwiazdy, a księżyc zaczął się już kur-
czyć po pięknej i widowiskowej pełni. 

Czy wiecie Państwo, że ten nasz naturalny satelita rok 
w rok oddala się od nas o 4 centymetry? W końcu odleci i 
ci którzy ewentualnie będą żyli wtedy na naszej Ziemi będą 
mieli problem. 

Chociaż? Patrząc na to, co politycy i różni inni pragnący 
nami rządzić wyprawiają, ludzkość tego nie dożyje. Nie ma 
na to szans. 

Czyż nie jest marzeniem każdego normalnego człowie-
ka, by jego życie toczyło się w spokoju i zdrowiu? Żeby 
mógł mieć dach nad głową, pogodnych sąsiadów? Żeby 
bezpiecznie mógł przejechać z punktu A do punktu B? Żeby 
jakiś durny polityk nie szczuł go, ani przeciw niemu sąsia-
dów i zagradzał drogę granicą? Każdy marzy o tym, aby 
mieć pracę i godziwą za nią zapłatę. Żeby mógł odpocząć i 
cieszyć się z urlopu. 

Normalni ludzie chcą normalnie żyć!
Tak jednak nie jest. Codziennie 35 tysięcy ludzi na ca-

łym świecie ucieka przed wojnami i przeludnieniem. 35 ty-
sięcy dramatów każdego dnia. Wystarczy  pomnożyć przez 
ilość dni w roku. 

Żyjemy w niedotkniętym wojną kraju. Oglądamy tylko 
w telewizji dramaty ludzi, których życie rzuciło w stre-

fę konfliktów. Czytamy, że w zamachu zginęło 18 osób. 
Przez ekran telewizora przemyka nam obraz zniszczonej 
wybuchem stacji kolejowej. I już wiadomości podają co 
innego. Ale tam gdzieś daleko dramat śmierci dotyczy 
również matek i ojców, córek i synów oraz krewnych, któ-
rzy zginęli. 

Pomyślmy o wielkim smutku jaki nas otacza, gdy traci-
my kogoś z naszej rodziny. To ten sam ból czują ludzie zza 
ekranu telewizora. Te same pytania zadają Bogu, życiu, 
innym. Dlaczego ona, on, ono?

Wojna, to straszne doświadczenie. Oby nikt z nas jego 
nie doświadczył. 

Bezsens szalejącej na niej śmierci jest okrutny. 
Mamy taką wojnę za naszą najbliższą granicą, na Ukra-

inie. Jest już blisko. 
Przed nią może uratować nas tylko solidarność. Nic 

więcej. 
Nasz kraj stanowi znaczącą siłę tylko dlatego, że je-

steśmy w Unii i w NATO. Gdyby nie to, nikt by z nami 
nie paktował. Możliwe też jest, że na granicy od Biało-
rusi po Kaliningrad trwałaby taka wojna jak na Ukrainie. 
Przywódcy krajów zachodnich paktowali by z agresorem 
i myśleliby tylko o tym, żeby ich gospodarki jak najmniej 
na tym konflikcie straciły. Tak jak to teraz dzieje się z po-
lityką wobec Ukrainy.

Kogo by wtedy obchodziła Polska?
Uważam, że wrogami są ci, którzy negują przynależ-

ność naszego kraju do Unii i do NATO. Również ci, którzy 
wykorzystując chwilową słabość Unii chcą zmieniać za-
sady jej funkcjonowania. Zasady, które stworzą federację 
niezależnych krajów gotowych w każdej chwili zrezygno-
wać z uczestnictwa. 

Istnienie Unii jest zasadne tylko wtedy, kiedy będzie-
my dążyli wspólnie do pełnego zjednoczenia i pełnej uni-
fikacji prawa. Może to się wydarzyć za 50, 100 lub 200 
lat. Ale trzeba dążyć żeby się wydarzyło. Tak stało się w 
Stanach Zjednoczonych. Unifikacja trwała dwa stulecia 
i została przerwana jedną z najkrwawszych w dziejach 
świata wojną domową ale Amerykanom się udało. Są naj-
potężniejszym krajem i najbogatszym jednocześnie. Trze-
ba jednak stwierdzić, że szczątkowe prawa indywidualne 
są pielęgnowane przez niektóre stany w tym kraju. Dowo-
dzi to, że zmiany muszą przebiegać pomału ale skutecznie. 

Polityka naszego obecnego rządu w sprawie Unii pro-
wadzi nas do katastrofy. Tolerowanie ksenofobizmu i jego 
dalsze podsycanie powoduje jednocześnie, że dyplomacja 
nasze nie ma podstaw do tego by skutecznie interwenio-
wać, np. w Wielkiej Brytanii, gdy Polacy stają się ofiarami 
polityki nienawiści.

W końcu, to władcy PiS wyzwali Polaków z Anglii 
żeby wracali do kraju. Teraz ze względu na politykę pol-
skiego rządu wobec uchodźców, emigrantów, ludzi innych 
wyznań czy subkultur będą wracać ze strachu. Bo tam (w 
Anglii) też zaczynają lać za przekonania, inna mowę, inną 
religię, długie włosy, jarskie jedzenie i jeżdżenie na rowe-
rach. Zupełnie tak jak to bezkarnie robią zwolennicy czy-
stości rasy w Polsce. 

Traktuj każdego napotkanego człowieka tak, jak chciał-
byś być traktowany. To zasada, która powinna być pierw-
sza w naszym codziennym kontakcie z innymi ludźmi.  

Jakakolwiek dyskryminacja innych działa przeciw 
nam. Powoduje eskalację konfliktów. Tylko dialog pro-
wadzi do zrozumienia i poznania. Poznanie cudzych argu-
mentów w dyskusji daje nam w miarę obiektywny obraz 
„innego”. Można się z tymi argumentami nie zgadzać ale 
wziąć je pod uwagę należy. Inaczej czeka nas tylko kon-
flikt.

Bogusław M. Borawski
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Maratońskie zmagania Olecko Biega  
W bardzo upalny weekend 10 i 11 września zawodnicy 

Stowarzyszenia Olecko Biega z powodzeniem uczestni-
czyli w zawodach biegowych zorganizowanych w regionie 
i kraju. 

W sobotę 10 września w III Kętrzyńskich Biegach z 
Philips w Kętrzynie wystartowała czwórka biegaczy. 

Na dystansie półmaratonu (21.098km) bardzo dobre 
wyniki uzyskali: Kamil Przemielewski 1:35:32, 11 miej-
sce open i 5 w M-30 oraz Grzegorz Truszczyński 1:36:28, 
12 miejsce open i 4 w M-40. 

Maraton we Wrocławiu

Z kolei w zmaganiach na 5 km Olecko Biega reprezen-
towała dwójka biegaczy: Ewa Przemielewska, która fini-
szowała z czasem 27:31, 92 miejsce w OPEN i 9 w M-30 
oraz Wojciech Nowicki 29:52, 120 open i 22 w M-40. 

11 września na trasę 6. Budimex Półmaratonu w Au-
gustowie wyruszyła trójka naszych biegaczy. Paweł Su-
chodolski z czasem 1:48:06 sklasyfikowany został na 68 
miejscu open i 16 w M-30. Natomiast duet Kamil Jegliń-
ski i Kamil Sowa rywalizowali w biegu sztafet osiągając 2 
miejsce w 1:32:53.

Również w niedzielę 11 września na królewskim dy-
stansie 42195 metrów 34. PKO Wrocław Maraton uczest-
niczyła siódemka zawodników Olecko Biega. Przygotowa-
na trasa zawodów była wyjątkowo płaska, a więc szybka. 
Przebiegała w okolicach zabytkowego centrum, jak i przez 
liczne osiedla, na których aktywny doping mieszkańców 
wyzwalał w biegaczach dodatkową energię. Jednak z uwa-
gi na panujący w tym dniu upał sięgający nawet 32 stopniu 
w cieniu, maraton wrocławski został określony jako naj-
bardziej gorący bieg w historii polskich biegów! 

Jesteśmy bardzo dumni i szczęśliwi, że udało się nam 
ukończyć zawody w tak ekstremalnych warunkach. Biega-
liśmy w czasie mrozów, opadów śniegu i deszczu, wichur, 
ale nigdy w takim upale! Na trasie nie było łatwo, pojawia-

Kamil Jegliński i Kamil Sowa na podium Ketrzyn Philips

ły się skurcze oraz problemy żołądkowe. Niemniej jednak 
pamiętaliśmy, by na każdym punkcie odświeżania nawad-
niać organizm wodą lub izotonikiem. Tempo biegu zdecydo-
wanie dostosowaliśmy do panujących warunków. Organiza-
torzy zapewnili odpowiednią, jak na taką temperaturę, ilość 
punktów odświeżania oraz tzw. kurtyny wodne pozwalające 
schłodzić organizm. 

Bardzo cieszy fakt, że Marcinowi Piotrowskiemu udało 
się osiągnąć znakomity czas, którym pobił swoją życiówkę 
o kilka minut. 04:06:13 dało mu 1325 miejsce open i 362 w 
M-40. 

Wyśmienitą formę potwierdził Jan Bagiński, który cza-
sem 05:27:48 uzyskał 10 miejsce w M-70 i 3806 open. Spo-
śród uczestniczących w maratonie kobiet w kategorii K-40 
Ewa Muster-Drażba z czasem 04:44:09 zdobyła 87 miej-
sce i 2779 open. Gerard Rożek wbiegł na metę z wynikiem 
04:18:44, 519 miejsce w M-40 i 2922 open. Sławomir Sien-
kiewicz osiągnął czas 04:48:06, 841 miejsce w M-40 i 2814 
open. Stanisław Warykowski finiszował na 252 miejscu w 
M-50 i 3124 open z czasem 04:45:17. Wojciech Jegliński 
zameldował się na mecie po upływie 04:54:25, 899 miejsce 
w M-40 i 3125 open. Maraton ulicami stolicy Dolnego Ślą-
ska ukończyło przeszło 4120 osób.

Maraton Wrocław jest kolejnym krokiem w kierunku 
zdobycia tzw. „Korony polskich maratonów”, przed nami 
kolejny bieg maratoński 9 października w Poznaniu. Olecko 
Biega będzie reprezentować 12 zawodników. Marcin Pio-
trowski pobiegnie również 25 września w maratonie war-
szawskim. 

wojeg
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Bronisława Klejmont, 
babcia Wacława

Nieraz Wacek pisał o śp. babci Bronisławie 
Klejmont (z d. Grzęda). Ponieważ wspominał ją 
zawsze przy radosnych okazjach, to był dla mnie 
znak, jaka to musiała być super babcia, choć nie 
używał takiego słowa jak super. Było to takie 
świętych obcowanie, używając teologicznego ję-

zyka. Chyba nie przesadzę, gdy napiszę, że pani Bronisława 
była przysłowiową babcią, która szepce prawdy do ucha.   

Nic nie wiem o tej zacnej niewieście. Wystarczy mi to, co 
przemycił jej wnuczek w listach. Czynię to z wielką przyjem-
nością, bo babcia Bronisława, to była strażniczka jego dzieciń-
stwa i młodości. 

Na Suwalszczyźnie dla takich ludzi zarezerwowane jest 
słowo „sieslontać”, tzn. krzątać się. Większość babć opiekowa-
ło się i doglądało obejścia. Były w ciągłej dyspozycji. Na każ-
de zawołanie i kaprys. Przysłowie poucza, że „Babska droga 
od pieca do proga”. Wcale mnie nie dziwi, że najbliżsi musieli 
nieraz krzyknąć: „Babku! Byście przestali siesolątać. Weście 
trochie odzipnijcie”. 

Oto passusy skreślone przez wnuka Wacława Ewarysta do 
Czesława Mirosława:

1/  „(…) Zatęskniło się za leszczynowymi zagajnikami 
znad Hańczy, podszytymi jesienią, w które ze śp. Babką moją 
wyruszaliśmy w dzieciństwie na orzechowe żniwa …” 

2/ „Urodziłem się, rozwijałem i dojrzewałem w najnatural-
niejszym pod słońcem środowiska łąk, pól i lasów. Nad moim 
dzieciństwem od kołyski po próg szkoły średniej czuwał Anioł 
Stróż – babka Bronisława z jej niezmąconym poczuciem zdro-
wego rozsądku i humoru. Pamiętam, jak milicjantowi, który 
pod nieobecność domowników pytał, czy może wejść na strych 
i czy nie załamią się pod nim „trepy” (gwarowa nazwa scho-
dów), odpowiedziała bez namysłu: „Niech pan policjant się nie 
boi! Nie poleci do nieba, tylo do ziemi …”. 

3) „Ziarno Prawdy? Kto 
je zasiał, wiemy.  A kto bez-
litośnie je ściera na miazgę i 
propagandowo miksuje? Czy 
z takiej mąki może być  zdro-
wy chleb?  Chleba naszego 
powszedniego … Pogody dla 
rolników, którzy nie grają 
roli, ale ją nawożą i pielęgnu-
ją, że wiatr w widłach gra! I 
nie diabelski to instrument 
… «Nie położysz kaku – nie 
weźmiesz papu» – mawiała 
śp. babka moja – Bronisława, 
jeśli ktoś nosem pociągnął i 
krzywił się na wonie od obór i 
chlewów płynące. (…)”

4/ „(...) Obym nie zaczął 
buzować, jak przesuszone 
sosnowe polana w zimowych 
piecach mojego rodzinnego domu w Hańczy. Matka moja na-
wiedziła nas w te dni. Siedzimy... Bajamy ... Śp. Babkę się 
wspominało, która w ludowym koncepcie niezrównana była. 
Po Niej chyba sól attycką odziedziczyłem i pieprznością wła-
sną ją okraszam, dwadzieścia lat z górą tułając się dwuwier-
szowymi ślizgami fraszek po łamach sprzyjających mi pism. 
Babka w komunikacji językowej była bardziej bezpośrednia. 
«Metryka na końcu języka»– mówiła i tak się zaczynało... 

Niech Jej tam wieczny humor i niebieska pogoda sprzyja! 
(...)”.

Jej znakiem szczególnym był skomprymowany język. 
Swojość. Miała „tołk” (rozsądek). Umiała „kiepkować” (żar-
tować). Słynęła ze świetnej narracji i riposty. 

Kiedy mojego teścia Feliksa, 90-latka, dopadł udar krwo-
toczny (październik 2014 roku), zadzwoniłem, żeby o tym po-
informować żonę Wacława. Danusia powiedziała z przejęciem, 
że babcia Wacława, Bronisława, mówiła, że «Śmierć przyczy-

ny szuka».
Gdy myślę o tej zacnej niewieście, to przychodzi do mnie 

cytat: „Benia mówi mało, ale smacznie. On mówi mało, ale 
człowiek ma chęć, żeby on jeszcze coś powiedział” (Izaak 
Babel, Tak to robiono w Odessie). Oczywiście, że tu chodzi o 
wydźwięk, a nie porównanie do bogobojnej babci Wacława.

Mieć taką babcię to jest skarb. Wacław rozpisywał babci-
ną mądrość, szept i humoru. Pewnie dlatego, że ona „na skar-
petkach chodziła” (bez kapci) przy jego kołysce. Kropelki 
liryczne doprawiał z aptekarską dokładnością i chirurgiczną 
precyzją. Nie obwijał w bawełnę, tylko szył swoim ściegiem. 
To słychać między jego wierszami, które dłubał w małych 
formach i sążnistych artykułach i listach. 

Dzięki niej mieszkał w pogodzie ducha. Aforystycznie 
rzecz biorąc, babcia Bronisława była, jak winogrono, które 
doczekało słodkiej starości i stało się rodzynką. Ona była po-
ciechą. Za życia i po śmierci. Wspomnienie o niej wywoły-
wało uśmiech i miało wartość sentymentalną. Póki żyła, była 
Wacława sekretem, z którym się ze mną dzielił. Oczywiście, 
że czułem się zaszczycony. Póki Wacław Ewaryst żył, obo-
wiązywała mnie tajemnica i dyskrecja. Teraz już mogę to 
wyjawić w myśl strof greckich, które Cyprian Kamil Norwid 
kongenialnie przetłumaczył: 

„Powierzyłem nocy tajemnicę,
A ona błędnemu wiatrowi,
Wiatr falom zwierzył ją i fal szumowi,
Fale ją na piasku zapisały –
Po piasku tym tańcząc, dziewice
Moje pieśni z ziemią zrównały!” 

Czesław Mirosław Szczepaniak 

Postscriptum
Rysunek Marka Karpowicza, Uczeń przy stole nad książ-

ką obok lampy naftowej, jak drzewiej bywało, w domach 
zbudowanych z bali i krytych strzechą. 

 „Trepy” to nie tylko 
obuwie dla dorosłych, ale 
także „schody prowadzące 
na strych lub do piwnicy” 
(Mieczysław Ratasiewicz, 
Słownik gwary pogranicza 
Suwalszczyzny i dawnych 
Prus Wschodnich, Wydaw-
ca „Z bliska”, Gołdap 2010) 
„Trepki” to były sandałki 
dla dzieci. Miały drew-
nianą podeszwę (z drzewa 
lipowego) oraz skórzany 
wierzch, ale bez usztywnie-
nia, więc pięta była bosa. 
„Papuciówka” – tradycyjna 
zabawa taneczna w prywat-
nym domu.

Wacław Ewaryst Klej-
mont, o czym nieliczni wie-

dzą, latami notował w kołonotatniku słówka, jakimi mówiło 
pokolenie jego babci i rodziców. Od kilku lat opracowuję dla 
własnych potrzeb leksykon pod roboczym tytułem „Gwara 
suwalska. Zebrane bez Wacława Klejmońciuka”. 

Tak to należy tłumaczyć wedle gwary suwalskiej. Rzecz 
trudna, ale warta, aby ocalić słowa suwalsko-podlaskie-
mazurskie-litewskie-białoruskie i inne. Wacek odnotował 
m.in. „Babka” – kowadełko do klepania kosy. 

W odmianie języka danego regionu przechowana jest 
pamięć o okolicach. Jak to się czyta, to słyszy się i widzi. 
To jest oddech regionu. Dzisiaj jest li tylko fiszką, z obja-
śnieniem. Gwara odeszła do lamusa. I nic nie poradzimy, że 
takie jest życie. Że świat jest „inaksy” (inny). Że coraz mniej 
miejsca na wartości sentymentalne i imponderabilia. Gwara 
suwalska jest bajkowa. Ma ładny zaśpiew, ździebko zasapa-
ny. Powtórzę za dowcipnym Wł. St. Reymontem – „(…) Nie-
źle jest w Polsce, nie rozpaczliwie, nie beznadziejnie, jeno 
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Ośrodek 
czynny
codziennie 
w godz. 800-1600

Jerzy Miliszewski
Olecko, Aleje Lipowe 3

Rozpoczęcie 
kursu

 tel. 87-520-23-36B42207

22
września

godz. 1600

OLECKIE CENTRUM
SZKOLENIA KIEROWCÓW

L9
85

03

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.

Oleckie Biegi
17 września przy pięknej, letniej pogodzie na Stadionie Miejskim w Olec-

ku odbyły się XXV Otwarte Oleckie Biegi dla Dzieci, Młodzieży i Dorosłych. 
Już po raz drugi sztandarowa impreza biegowa była częścią europejskich 

akcji: zachęcającej do codziennej aktywności kampanii BE Active oraz Eu-
ropejskiego Tygodnia Spotu. 

Europejskie Miasto Sportu 2015 stanęło na wysokości zadania. Impreza 
została przeprowadzona sprawnie i z uśmiechem towarzyszącym startują-
cym, ich rodzicom oraz organizatorom. Wszyscy młodzi biegacze otrzymali 
nagrody za zwycięstwo lub pamiątkowe gadżety zakupione dzięki Programo-
wi Erasmus + i przekazane Olecku przez Ministerstwo Sportu. 

W biegach wystartowało ponad 150 młodych lekkoatletów. Była jednak 
tylko pierwsza odsłona oleckiego biegania w czasie, której bieżnia należała 
do najmłodszych lekkoatletów. Niektórzy startujący mieli niewiele ponad 3 
lata. 

21 września starsi uczniowie szkół podstawowych, uczniowie gimnazjów 
i szkół ponadgimnazjalnych rywalizować będą w biegach przełajowych In-
auguracji Sportowego Roku Szkolnego Warmińsko-Mazurskiego Szkolnego 
Związku Sportowego.

Bartosz Cieśluk
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ZAKLINANIE PESELU 
czyli 

BUSZUJĄC PO BORNHOLMIE 
PODĄŻAJĄC ZA MARZENIAMI

NA DWÓCH KÓŁKACH
13.30 – w drogę. Przed nami ponad 30 km z bagażami. 

Bez trudu trafiamy na ścieżkę rowerową nr 10. Pomimo tego 
sprawdzamy na mapie i ruszamy.

Po drodze mijamy pierwszy na trasie kościółek rotundo-
wy. Oczywiście obchodzimy go dookoła, dotykamy kawałka 
historii, strzelamy fotki, a nawet wchodzimy do środka.

RONNE
Dotarliśmy. Słońce pieści nas tak, iż trudno uwierzyć, że 

jeszcze wczoraj tak lało i gotowa byłam wracać. Hostel, w 
którym zarezerwowaliśmy miejsca, jest bardzo o.k. To cały 
kompleks: część hotelowa, kuchnia wyposażona po brzegi 
(ekspresy do kawy, lodówki, sprzęt agd, itp.), dwie stołówki, 
taras, plac dla dzieci, pole to siatkówki, stoły do tenisa ziem-
nego, mini–golf i pełno kwiatów. Domowo i pięknie.

Rozpakowaliśmy się, a zaraz na pierwszej kawie spoty-
kamy Ukrainkę z Kijowa, która zaprasza nas na koncert o 
20-tej w cerkwi. Przyjechała tu z grupą artystów. Pójdziemy, 
a jakże! 

Dzięki Ci Panie za to, że pozwoliłeś mi to wszystko zwie-
dzać, oglądać, dotykać.

Za 2-osobowy pokój z (dodatkowo płatną) pościelą za 4 
noce płacimy 1920 DK. Czy to dużo? Ale czysto i komfor-
towo. 

Cieszę się, że wybrałam hostel w mieście portowym, to 
znaczy udało mi się zarezerwować. Jak miło wejść pod bie-
lutką i pachnącą pościel po gorącej kąpieli.

Oczywiście fundujemy sobie spacer po miasteczku jesz-
cze tego samego dnia. Bo nie można stracić ani chwili. 

W centrum trafiamy na rockowy koncert. I wcale to nie 
przypomina naszych plenerowych koncertów z rozkrzyczaną 
młodzieżą. Ot, garstka ludzi, głównie turystów na placu mię-
dzy kawiarniami.

Trafimy do sieciowego sklepu NETTO, gdzie robimy 
zakupy. Wszystko jest, oczywiście, droższe, ale kupujemy 
pomidory (10 DK) i chleb. Da się przeżyć. Wrzucamy do ko-
szyka 2-litrową wodę (4,5 DK) i zauważamy, że do rachunku 
doliczone są 3 DK. Młody człowiek przy kasie wytłumaczył, 
że to kaucja za butelkę. Plastikową. Przy wejściu zauważamy 
automat na owe butelki i podpatrujemy, jak działa. Proste w 
obsłudze i mobilizujące do zwrotów. To jest ekologia, która 
się opłaca.

W tymże supermarkecie przy wejściu, w kącie stał kar-

Warto zobaczyć
 podróżowała Grażyna Serafin

Pierwsza trasa – w drodze do Akirkeby

cz. 2 Słynne gęsi w centrum Akirkeby
ton, w którym były reklamówki, które zostawiali ludzie. 
Można je sobie wziąć, czyli skorzystać z nich, czyli nie 
nadwyrężać środowiska kolejnym plastikiem.

Nie możemy jeszcze wyzbyć się polskiego zwyczaju 
przypinania rowerów i zabierania z nich wszystkiego, co 
się da. Wchodząc do sklepu co chwila zerkam ukradkiem, 
czy aby jeszcze tam stoją.

Uliczki Ronne są wąskie, Często są to tzw. kocie łby. 
Na ulicach pustki o którejkolwiek godzinie i w jaki bądź 
dzień tygodnia. W końcu samo Ronne liczy sobie 15 tys. 
mieszkańców, co stanowi niemal 1/3 całej wyspy. Mia-
steczko sprawia wrażenie wymarłego. Ludzie są. Snują się 
powoli. Kiedy o 20-tej miał być koncert w kościele, mie-
liśmy wrażenie, że całe miasteczko idzie obejrzeć i posłu-
chać ukraińskiego chóru.

Ronne, taras hotelu
Trafiamy na kolejny cmentarz. Ścieżki ułożone z ka-

myczków przypominające nasz grysik wyglądają jakby 
ktoś je przed chwila zagrabił, jakby na nasza wizytę.

Polacy? Są.
Bornholm to mała wyspa szczęśliwości.

20 sierpnia, sobota. 
Trasa: RONNE – HASLE – ALLINGE – 

RONNE (ok. 60km)
Obudziło nas słońce. A my w śnieżnej pościeli cali w 

skowronkach, bo powodów jest wiele. Choćby ten, że tu 
jesteśmy i ten, że świeci słońce. Śniadanie jemy na tarasie 
w iście międzynarodowym towarzystwie. Chwilo trwaj… 
Świecie… bądź.

Dzisiaj w planie mamy Alligne – miasteczko na północ-
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Latarnia morska w Ronne
no – wschodnim krańcu. 

Ścieżka wiodła przez las. 
Po 6 -7 km było już Hasle – mieścinka ze słynnymi wę-

dzarniami ryb. Smakowanie ryb odłożyliśmy na inny dzień, 
bo zafundowaliśmy sobie zbyt obfite śniadanie. Korzystamy 
z WC, które jest czyste, pachnące i bezpłatne. Zajeżdżamy 
do największej na wyspie galerii rękodzieła. Malutka w po-
równaniu z naszymi. Robię fotkę (po uprzednim upewnieniu 
się, że mogę) z kobietą, która wyrabia srebrną biżuterię. Pier-
ścionki, które przykuwają moją uwagę, są piękne i drogie.

Droga do Jons Kapel wije się obok morza. Jest cudow-
nie. Wiem, że się często zatrzymujemy, może nawet za często, 
ale nie mogę nie wstąpić na dziką plażę. Wyciągamy termos 
z kawą i obowiązkowo aparat. Żeby dojść do punktu wido-

Wędzarnie

kowego Jons Kapel, trzeba najpierw podjechać pod stromą 
górę, a potem zejść schodami w dół. Na wypłaszczeniu zo-
stawiamy rowery, jak wszyscy. W połowie drogi towarzysz 
podróży przypomina sobie, że zostawił dokumenty w – oczy-
wiście – nie przypiętych rowerach. Zastanawialiśmy się, czy 
wrócić i je zabrać. Nie wracamy.

Z daleka widzimy skałę, na której prawdopodobnie w/w 
Jons nawracał ludzi na chrześcijaństwo. Później przeczyta-
liśmy w przewodniku, że można było zejść bardzo kamieni-
stym brzegiem nad morze i wejść do jaskiń, ale nie decydu-
jemy się, bo czas nas trochę goni. 

Hasle, pracownia rękodzieła w stodole

Hasle, „szwedzki stół” za 145 DK

Hasle. Galeria i warsztat. Wyrób srebrnej biżuterii

Wracamy. Rowery są i dokumenty też. Niesamowite. 
Zerkamy w mapę i – jak się za chwilę okazało – gubimy się. 
Zjeżdżamy w dół, zawracamy, znowu serpentyną pod górę, 
aż decydujemy się na powrót w to same miejsce. Zmarno-
waliśmy godzinę i dużo energii. Potem już było spokojniej, 
bo na właściwej trasie. Pomyłka jest wynikiem naszego za-
gapienia, a nie mapy.

Tniemy przez las, oczywiście trasą rowerową aż oczom 
naszym jawią się… kamieniołomy. Najprawdziwsze. Oglą-
damy je i podziwiamy śmiałków, którzy się na skały wspina-
ją. Tyle różności na jednej trasie: las, miasteczka, droga tuż 
przy morzu, las, bagna, kamieniołomy… co jeszcze?

Docieramy do urokliwego miasteczka Alligne. Słońce 
pieści. Jest sennie. Jemy drugie śniadanie przed kościołem. 
Czasami ktoś przemknie sennie. Kobieta w średnim wie-
ku zrywa zeschłe kwiaty w gazonie. Domyślamy się, że to 
mieszkanka. Okrążam kościół i odnajduję rzeźbę kobiety – 
anioła, która przycupnęła na kamieniu. Nieśmiało siadam 
przy niej i nakazuję uwiecznić te chwile. Zastanawiamy się, 
za co tubylcy tu żyją. Mija nas samochód z polską rejestracją 
i od razu puls skacze o kilka kresek.
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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          V18601

PIZZERIA „PRIVE” zaprasza od 1000 do 2200

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

09

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  V14707

* Foto-Ślub i inne uroczystości, tel. 660 122 049       B43605

* hurtownia spożywcza, ul. Gołdapska 31, tel. (87) 520-01-50 V18102

V1
79

03

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                                     V18302

* Centrum Ogrodnicze, ul. Rzeźnicka 6; tel. 87-520-22-07   V02931

* MEBLE - salon, Jan Bagiński, ul. Rzeźnicka, tel.  
(87) 520 29-23. V15505

* MYJNIA GĄBKOWA AUTOMATYCZNA 
   aleje Lipowe 1A                           V15236

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
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* Jawa 350, 1989, stan bardzo dobry, stylizowany na 
chopper, 2500 złotych, tel. 884-014-664 L98701

* Toyot Corolla automat, 2002, 1,6B, 16V, WTI, pełna 
elektryka, 2 komplety opon, tel. , 604-193-413 B43804

* chleb swojski, ciasta, wypiek, tel. 605-107-755 B45301

* kino, plac Wolności 22, tel. 87-520-20-59 B44603

* konie kabardyńskie, przejażdżki, pod siodło, 
Grądzkie 47, tel. 666-316-780, 87-421-22-48 B45401

* pracownia pisania ikon, pracownia plastyczna, 
Katarzyna Waraksa, tel. 663-805-960 B42707

* wczasy; tel. 87-421-22-48, 666-316-780,  www.wiatra-
kart.fr.pl, e-mail: kawarak@o2.pl B42108

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, V17513

* AGA Agnieszka Wyszyńska, BIURO RACHUNKOWE, 
Kolejowa 12, tel. 500-174-672 V18401

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

B44403

* bezprzewodowy internet iPlus, tel. 87-520-13-31 L98602

* chleb swojski, ciasta, wypiek, tel. 605-107-755 B44703

* gazowe, hydraulik, tel. 502-383-533 V12412

* hurtownia wędlin, od 4.00 do 14.00, ul. Gołdapska 
631, tel. 87-520-22-13 B41110

* korepetycje - język angielski; szkoły podstawo-
we, gimnazja, szkoły średnie, tel. 608-215-475 L98404

* kowalskie, spawalnicze, ślusarskie, zmechanizo-
wane cięcie plazmą do 20 mm, prasa krawędziowa, 
Gołdapska 31, tel. 87-523-00-80 B45002

* księgowe usługi, Ternet spółka z o,o, tel. 87-520-31-70 
L98107

* OLEJ OPAŁOWY, NAJTANIEJ, tel. 87-520-41-91 V15216
V

13
71

0

• 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

V14906

2* Pralnia chemiczna, pranie wodne, usługi w ciągu 24 godzin, 
ul. Grunwaldzka 12, te. 723-565-284                          V14807

* OCIEPLANIE BUDYNKÓW, tel. 881-507-760, V01934

* pizza na telefon – od 10.00 do 22.00, tel.87-520-31-
32 lub sms 505-314-536 V14429

K
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V1
39

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

Wypożyczalnia elektronarzędzi HITACHI

V1
50

06

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

Wyrób nagrobków, blatów kuchennych, parapetów 
i okładzin schodowych V15705

PROMO-

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

DWORZEC PKP
tel. 883-110-101

V15814

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
9

SPRZEDAM 

INNE

PRACA

SPRZEDAM

WYNAJEM

* ROWERY – naprawy i wypożyczalnia, Centrum 
Handlowe Impuls, tel. 87-520-36-92 V17013

* SKRZYPCE NA ŚLUBIE, TEL. 662-414-006, B45501

* sprzątanie, opieka nad osobami starszymi lub dziećmi, tel. 
506-462-495 B44503

* tłumacz języka francuskiego, tel. 888-605-885 B44902

* oddam koty czarne w dobre ręce, przyjmuję tylko 
sms-y, odpowiadam, tel. 605-202-305 B43006

* urocze kociaki oddam w dobre ręce, tel. 605-893-381, 
K22009

* kupię silniki stacjonarne typu „ES”, tel. 602-235-182, 
V15246

* do sprzątania zatrudnię, tel. 605-893-381 K21809

* 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 V14449

* zatrudnię, pielenie ogródka, tel. 605-893-381 K21709

* zatrudnię spawacza z doświadczeniem, tel. 602-709-
756 43405

* zatrudnię stomatologa, tel. 605-893-381 K21609

* drukarka kolorowa OKI C3300n, A4, idealna do 
wizytówek, mało używana, 290 złotych, tel. 604-193-
413 B41509

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

* działkę budowlaną, 1650 m.kw., Olecko, tel. 602-709-
756 B42807

* działkę pod garaż (ew. piętrowy) z projektem, Goł-
dapska, tel. 602-793-432 K22507

* działkę pod garaż pojedynczy z projektem, Gołdap-
ska, tel. 602-793-432 K22407

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

* gospodarstwo rolne, zabudowane, 4,88 ha, okolice 
Olecka, tel. 693-841-421 B44803

* luksfery Fala niebieskie 36 sztuk, TANIO, tel. 508-
610-285 B44004

* łóżeczko dziecięce z materacem, 65x125 cm, 150 zło-
tych, tel. 691-201-120 B43106

* 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 V15226

KUPIĘ

* siedlisko, ul. Wiejska, ok. 40 arów, zabudowane budyn-
kiem gospodarskim, dojazd od strony ulicy Wiejskiej, siła 
na miejscu, tel. 602-293-333 V14916

V
15

10
6

* lokal usługowy 97 m.kw., Zielona 33, tel. 502-264-
901 K21409

* lokal usługowym 100 m.kw., Szosa do Świętajna 
15B, tel. 502-264-901 K21309

* lokal użytkowy 90 m.kw , ul Targowa 10, tel. 508 945 
734 B45201

* lokal użytkowy 100 m.kw., centrum, tel. 723-565-284 
V14817

* lokal użytkowy 140 m.kw., centrum, tel. 501-620-577 
V14439

* poszukuję mieszkania lub samodzielnego pokoju na 
osiedlu Siejnik, tel. 601-152-454 B34501

V
07

11
0j



Tygodnik Olecki 38/973 - r. 2016
to@borawski.pl14

B
44

30
3

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
3

Ogryzając słowa
Czasami lubimy iść na przełaj, żeby nie nadrabiać drogi. 

Piszemy SMS skrótami, bez interpunkcji. Najmniej słów. Po 
co nadwyrężać kciuki? 

Wśród ludzi młodych jest w modzie skracanie. Zdań oraz 
dystansu. Pewna bogobojna niewiasta była zbulwersowana, 
bo usłyszała, jak mijający alumni wzajemnie się pozdrowili, 
mówiąc - „pochwa”. Ze słowa „pochwalony” zjedli końców-
kę (-lony). 

Nagminnie używa się słowa „spoko”. To znak, że czasy 
są nerwowe. 

Chłopcy zwykli się żegnać słowem „nara”. W Polsce zna-
czy to „na razie”, zaś w Mongolii oznacza Słońce. 

Chciałem napisać, żeby mówić pełnymi słowami, a nie je 
ogryzać. Zrezygnowałem z tego, żeby ktoś mnie nie posądził, 
że robię się dziadyga. Dlatego na sam koniec zamiast cześć, 
powiem krótko - No to Czesiek!

Czesław Mirosław Szczepaniak 

Kiedy zauważył uszkodzenia na swoim 
pojeździe zgłosił się na policję informując, 

że mógł być sprawcą kolizji 
Wielokrotnie oleccy policjanci otrzymują zgłoszenia o 

uszkodzonych pojazdach zaparkowanych na parkingach czy 
na poboczu jezdni. W większości przypadków sprawcy na-
wet widząc, że uszkodzili inny pojazd odjeżdżają jak gdyby 
nigdy nic. Na szczęście zdarzają się i tacy, którzy sami zgła-
szają się na policję.

Taką  postawą godną naśladowania wykazał się wczoraj 
jeden z mieszkańców Olecka. Mężczyzna kiedy zauważył 
uszkodzenia na swoim pojeździe zgłosił się na komendę i po-
informował, że najprawdopodobniej wyjeżdżając z parkingu 
na Placu Wolności uszkodził inny pojazd. 

Po kilkunastu minutach faktycznie policjanci otrzymali 
zgłoszenie o uszkodzonym samochodzie osobowym marki 
Audi. Podczas wykonywania przez funkcjonariuszy czynno-
ści na miejsce dotarł również sprawca. 

Mieszkaniec olecka został pouczony o zachowaniu bez-
pieczeństwa podczas wykonywania manewru cofania. 

rzeczniczka prasowa KPP 
młodsza aspirantka Justyna Sznel
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Kalendarz imion

Nasz przepis

  

Cytaty na ten tydzień

PRZYS£OWIA

21 września
Bożydary, Darii, Ifigenii, Mirosłwy, 
Miry, Oty
Aleksandra, Bożesława, Bożydara, 
Demetriusza, Dymitra, Hipolita, Janu-
sza, Jonasza, Laurentego, Mateusza, 
Wawrzyńca
22 września
Barbary, Darii, Joachimy, Kory, Kory-
ny, Korynny, Maury, Maurycji, Milany
Joachima, Jonasza, Maurycego, Mau-
rycjusza, Prosimira, Tomasza, Tymona
23 września (Pierwszy Dzień Jesieni)
Berty, Boguchwały, Liberaty, Liny, 
Marty, Minodory, Poli, Tekli
Andrzeja, Boguchwała, Bogusława, 
Liberata, Liberta, Lina, Linusa, Liwiu-
sza, Minodora, Wierusława, Wierusza
24 września
Dory, Gerardy, Gerdy, Jarochny, Jaro-
miry, Marii, Maryny, Teodory, Tomiły, 
Teomiry
Daniela, Gerarda, Hermana, Jaromira, 
Roberta, Ruperta, Teodora, Teren-
cjana, Terencjusza, Tomiła, Tomira, 
Uniegosta

25 września (Dzień Budowlańca)(Świa-
towy Dzień Rzek)
Aurelii, Aury, Dalii, Kamy, Kleopatry, 
Władysławy
Aurelego, Franciszka, Gaspara, Kamila, 
Kleofasa, Ładysława, Mikołaja, Piotra, 
Rufusa, Świętopełka, Władysława, Wło-
dzimierza, Włodzisława, Wodzisława-
26 września
Delfiny, Justyny, Łucji, Nili, Zbysławy
Budziwoja, Cypriana, Damiana, Euze-
biusza, Justyna, Kosmy, Kuźmy, Łęko-
mierza, Wawrzyńca, Zbysława
27 września (Dzień Polskiego Pań-
stwa Podziemnego) (Światowy Dzień 
Turystyki)
Adolfiny, Adolfy, Armandy, Florencji, Ju-
styny, Mirabeli, Mirabelli, Mireli, Sabiny
Adolfa, Amadeusza, Damiana, Eleazara, 
Kosmy, Urbana, Wawrzyńca, Wincente-
go
28 września (Światowy Dzień Morza)
Klementyny, Libuszy, Luby, Salome, 
Wacławy, Więcławy
Heliodora, Jana, Klemensa, Marka, 
Nikity, Salomona, Tymona, Wacława, 
Wawrzyńca, Więcława

Kiedy ludzie opowiadają o cudownej 
przeszłości, zwykle starają się jakoś 
usprawiedliwić nędzną teraźniej-
szość.

 Terry Pratchett, Mgnienie ekranu
Gdzie jest bowiem piękno kobiety, 
jeśli nie ma mężczyzny, który by się 
nim wzruszył? Lub wartość diamen-
tu, jeśli nikt go nie pragnie posiadać? 
Antoine de Saint-Exupery, Twierdza
Przyszłość wymyślono po to, aby 
psuć teraźniejszość. 
Brigitte Bardot do partnera w filmie 

Rogera Vadima „I Bóg stworzył 
kobietę”.

Człowiek toczy wojnę, by zmienić 
świat, ale po zmianie nie ma tam już 
miejsca dla niego – wojownika. Ci, 
którzy walczą o świetlaną przy-
szłość, niekoniecznie są przez naturę 
stworzeni do życia w tej przyszłości. 
Tartaki wypierają pająki z mrocz-
nych puszczy, nieskończone równiny 
są pocięte płotami... 

Terry Pratchett, Mgnienie ekranu

Gdy wrzesień bez deszczów będzie, 
w zimie wiatrów pełno wszędzie.

Niech cię nawet na Tomasza (22 
września) twój siew żyta nie odstrasza.

Babie lato: w dzień ciepło, w nocy 
zimno za to.

Chodzi wrzesień po rosie, zbiera 
grzyby we wrzosie.

Kiedy wrzesień przyniósł jesień, to i 
zboża młócą; jedni siebie trą na żarnach, 
drudzy na targ włóczą.

Gdy jesień zamglona, zima zaśnieżo-
na.

Kto pracował w lecie, temu powie 
wrzesień – ciesz się gospodarzu, tłusta 
będzie jesień.

Skoro wrzesień, to już jesień, ale ja-
błek pełna kieszeń.

Wrzesień wrzosami strojny, lecz do 
pracy znojny.

Ogórki w occie
1 kg dużych twardych ogórków, łyżka 
cukru, łyżka herbaty, łyżka musztardy, 
łyżka kminku, ½ litra białego octu 
winnego, 5 dkg soli, pęczek pietruszki

Ogórki myjemy i osuszamy. Obci-
namy końce i kroimy w plasterki gru-
bości ok. 1 cm. Układamy warstwami 
w garnku, przesypując solą. Odstawia-
my na 12 godzin.  Po upływie tego cza-
su starannie odcedzamy. 

Gotujemy ocet i dodajemy przypra-
wy. Na małym ogniu gotujemy przez 5 
minut. 

Następnie zwiększamy ogień, do-
dajemy ogórki i gotujemy 2-3 minuty 
od momentu wrzenia. Ogórki ułożyć 
w słoikach i zalać gorącym octem z 
przyprawami. Kiedy ocet ostygnie, 
zamknąć słoiki i odstawić na 2-3 mie-
siące.

Natka pietruszki
Natkę należy myć tylko w ciepłej 

wodzie, inaczej traci aromat i sok. 
Zwiędłą natkę można odświeżyć, wkła-
dając ją na moment do ciepłej wody.

Ciasto na pizzę
2 łyżki oliwy, kminek albo bazylia 
suszona, 3-4 szklanki mąki, 3 dag 
drożdży, 1 łyżeczka soli

Mąkę przesiewamy do miski. 
Drożdże rozpuszczamy w 100 ml 

ciepłej wody i wlewamy do mąki. Na-
stępnie dodajemy resztę składników. 

Zagniatamy ciasto i pozostawiamy 
do wyrośnięcia.

Wyrośnięte ciasto układamy na bla-
sze i układamy dowolne nadzienie.

Pieczemy około 40 minut w tempera-
turze 170°C.

Sznycle z musztardą
4 sznycle wieprzowe bez kości, 8 dag 
ziaren słonecznika, pół łyżeczki słodkiej 
papryki, 3 łyżki oleju, 2 łyżki musztardy, 
sól i pieprz

Ziarna słonecznika mielimy w młyn-
ku lub rozcieramy w moździerzu. Mie-
szamy z musztardą i doprawiamy solą i 
papryką.

Piekarnik rozgrzewamy do 250°C lub 
przygotować grill.

Sznycle obkrawamy z błon, obijamy 
tłuczkiem. Obsmażamy na patelni na ole-
ju z obu stron. Po 2-3 minuty. 

Układamy je na blasze wyłożonej fo-
lią aluminiową. Smarujemy musztardą za 
słonecznikiem i wstawiamy do piekarni-
ka na około 5 minut.

Żur białoruski
25 dag płatków owsianych, skórka razo-
wego chleba, 10 średnich ziemniaków, 
15 dag słoniny, 2 średnie cebule, sól

Płatki owsiane wsypujemy do ka-
mionkowego naczynia. Zalewamy 1 li-
trem letniej wody. Dodajemy skórkę od 
chleba razowego. Obwiązujemy gazą. 
Odstawiamy w ciepłe miejsce na 3 do 4 
dni do ukiszenia. 

Przecedzamy przez sito. Powstałe 
owsiane mleczko doprawiamy solą i go-
tujemy aż do zgęstnienia. 

Słoninę kroimy w kostkę i stapiamy 
na patelni. 

Dodajemy obraną i posiekaną cebulę. 
Smażymy ją na złoty kolor.

Usmażoną cebulę wraz z tłuszczem i 
skwarkami dodajemy do żuru. 

Ziemniaki myjemy i gotujemy w mun-
durkach. Potem obieramy i kroimy w pla-
stry. Dodajemy do zupy.

Zagotowujemy ponownie. Podajemy 
zupę gorącą.

Screwdriver
50 ml czystej wódki, 150 ml soku poma-
rańczowego

Wódkę wlewamy do szklanicy z 3-4 
kostkami lodu i dodajemy sok. Mieszamy.

Orzechy
... zawierają sporo tłuszczu, na szczę-

ście tego, który nie powoduje tycia, a 
sprzyja zdrowiu. Według raportu „Ameri-
can Journal of Clinical Nutrition” włącze-
nie orzechów do diety może wręcz pomóc 
w walce ze zbędnymi kilogramami.
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Zabudowania mazurskie we Wróblu

Andrzej Malinowski

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

Wróbel. Niewielka wieś w powiecie gołdapskim. 
Powstała jako majątek na prawie lennym* w 1524 r. (w 

ostatnim roku istnienia państwa krzyżackiego). Chłopi z 
okolicznych wsi odrabiali pańszczyznę lub płacili czynsz na 
rzecz dworu we Wróblu. 

Miejscowość składa się z trzech zespołów mieszkalnych i 
gospodarczych – pozostałość dawnych zabudowań folwarcz-
nych (cztery z nich pochodzą z przełomu XVIII i XIX w. i 
należą do najstarszych we wschodniej części Mazur). Dom 
mieszkalny murowany nr 2 jest zabytkiem. 

* Prawo lenne – średniowieczne prawo zwyczajowe. 

Podczas II wojny światowej Wróbel został prawie cał-
kowicie zniszczony. Po 1945 r. powstała tutaj wieś rolni-
cza. 

W słoneczną i upalną sobotę, 10 września 2016 r. daw-
ne zabudowania mazurskie we Wróblu widzieli: Cezary 
Lasota i Andrzej Malinowski.
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CHROŃ PRZED GRYPĄ SIEBIE I INNYCH
Co robić aby zmniejszyć ryzyko zachorowania na grypę 

oraz chronić przed nią innych 
• Zaszczep siebie i swoją rodzinę przeciw grypie, 
ponadto: 
• przestrzegaj zasad higieny oddychania – w czasie kaszlu 

i kichania zakrywaj nos i usta chusteczką jednorazową, 
• poza domem i w podróży zawsze miej przy sobie żel do 

rąk lub zapas jednorazowych chusteczek nasyconych roztwo-
rem alkoholu, gdyż warunki w podróży rzadko zapewniają 
możliwości częstego mycia rąk, 

• jeśli chusteczki jednorazowe lub żel właśnie ci się skoń-
czyły, kichaj lub kaszl w zgięcie łokciowe – twoje dłonie nie 
zostaną skażone wirusem, 

• w środkach transportu zbiorowego unikaj niepotrzebne-
go dotykania powierzchni i elementów ich wyposażenia, 

• unikaj bliskiego kontaktu „twarz w twarz” z innymi po-
dróżnymi, 

 

Nie lekceważ grypy – chroń siebie i innych - przy wy-
stąpieniu objawów takich jak gorączka, bóle głowy, bóle 
mięśniowo-stawowe, kaszel, ból gardła zostań w domu, 
w przypadku nasilenia objawów – zwłaszcza wystąpienia 
duszności - niezwłocznie skontaktuj się z lekarzem.

Promocja Zdrowia i Oświata Zdrowotna 
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Olecku

• unikaj masowych 
zgromadzeń, 

• zadbaj, aby również 
twoje dziecko przestrze-
gało powyższych zale-
ceń. 

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

Wypadek
Do tragicznego w skutkach wypadku 

doszło 18 września w miejscowości Cimo-
chy w gminie Wieliczki. 

Zginął kierujący samochodem marki 
Hyundai. Z niewyjaśnionych przyczyn sa-
mochód uderzył w drzewo po czym odbił 
się i zatrzymał na środku drogi. 

Strażacy przy użyciu specjalistycznych 
narzędzi hydraulicznych wykonali dostęp 
do uwięzionego wewnątrz pojazdu kie-
rowcy. Nieprzytomnego mężczyznę wydo-
byto z pojazdu i przystąpiono do resuscy-
tacji krążeniowo oddechowej. Niestety nie 
udało się przywrócić czynności życiowych 
kierowcy. 

W działaniach oprócz jednostki straży 
pożarnej z Olecka, brali udział strażacy 
ochotnicy z Cimoch i Wieliczek.

st.kpt. Tomasz Jagłowski



Tygodnik Olecki 38/973 - r. 2016
to@borawski.pl18

Wydawca: Agencja Promocyjno-Wydawnicza        Bogusław Marek Borawski. Adres redakcji: Olecko, ul. Zielona 37, skr. 
poczt. 44, tel. 601-152-454; e-mail: to@borawski.pl. Redaktor naczelny: Bogusław Marek Borawski. Dyżur redakcyjny: 

poniedziałki, wtorki, czwartki, piątki w godz. 1200-1700.(proszę dzwonić). Za treść ogłoszeń pismo nie ponosi odpowiedzialności. 
Redakcja zastrzega sobie prawo do adiustacji, skracania oraz opatrywania nadesłanych artykułów własnymi tytułami.

Drukarnia „Gryfix”, 19-300 Ełk, ul. Sasankowa 17

J.Arnold Hościłło
Do sztormu, cz. II

Niby numer łodzi nic nie znaczy, ale zawsze jedynka, to 
jedynka. Koledzy Wojtek Płaziński, Mirek Dermont i Adam 
Pogorzelski pod dowództwem Macieja Bartoszewicza, losu-
ją siódemkę. Też fajna cyfra. 

Rosół prawie gotowy, ale nie jemy. Kurczak na patelni, 
ale tam został. Wędki i torby na plecy i płyniemy. Decyzja, że 
w prawo podjęta została na podstawie obserwacji. Po prostu 
dziesięć łodzi z innych ośrodków poszło właśnie w prawo, 
a tylko dwie w lewo. Miejscówki, zaznaczone na mapie i 
sprawdzające się podczas poprzednich wypraw, znamy i wła-
śnie tam zamierzamy rozpocząć. 

Morze w Norwegii, jak każde łowisko, ma miejsca do-
skonałe, dobre, słabe, a nawet takie, gdzie żadnych ryb nie 

ma. To nie jest tak, że wystarczy przynętą palnąć 
do wody, a już okazałe ryby tam czekają. O nie! 

Trzeba, jak w każdym wędkowaniu, przede 
wszystkim cierpliwości. My mieliśmy łatwiej, 
bo znamy łowisko. Jednak są jeszcze przypływy 
i odpływy, mające ogromne znaczenie, pogoda, 
pora dnia i pora roku, no i oczywiście przynęta i 
sposoby łowienia. Dopiero po spełnieniu wszyst-
kich warunków ryby będą zapełniały skrzynki. 
Nam zapełniały. 

Przede wszystkim makrele. Znamy je naj-
częściej w wersji wędzonej. Tutaj to niezwykle 
aktywna, silna, a łowiona po kilka jednocześnie 
na zestaw, dająca fantastyczne emocje podczas 
holu, ryba, niewiele mniejsza niż łowione ostat-
nio przez nas bałtyckie dorszyki. W dodatku jest 
smaczna, chociaż tłusta i zgaga po niej pali. 

Makrele więc już wiemy gdzie i jak, a są 
jeszcze molowy, rdzawce, czarniaki, małe karmazyny i na 
dzisiaj jeden spory dorsz. Jak na początek całkiem nieźle. 
Pływamy wszędzie w dwie łodzie, na obu są ryby. Są też 
liczne zaczepy. No i ofiary w postaci zerwanych zestawów. 

Pilkery sprawdzają się w zasadzie wszystkie, przy-
wieszki również, chociaż te na makrele muszą być mniej-
sze. Najlepsze ryby łowimy jednak na mięso. Na fileciki z 
nieocenionych makrel. 

Dzień na wodzie minął szybko. Wracamy do ośrodka. 
Czeka nas kilka godzin skrobania i filetowania ryb, a jest 
przecież jeszcze rosół i kura! Noc krótka. Pogadaliśmy so-
bie trochę i opracowaliśmy plan na jutro. Popłyniemy na 
punkt 20. Za wyspę, za latarnię, około 10 km. Po drodze 
setki wysepek i zatok, ale nas interesuje 40 metrowy blat i 
kanty schodzące na 120 m. 

Łowienie w Norwegii różni się od tego z kutrów na Bał-
tyku również tym, że złe wybranie łowiska nie spadnie na 
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szypra kutra. Tu każdy sam jest szyprem i każdy sam 
ryby musi znaleźć. My znaleźliśmy. Oprócz wszę-
dobylskiej „makareny” piękne, dwucyfrowe dorsze, 
strzeliste czarniaki, grube molwy. Jest pięknie. 

Największa ryba z Olecka, to dorsz Wojtka po-
nad 13 kilo. Niewiele mniejszych jest jeszcze kil-
ka. Metrowy czarniak, ponownie molwy, piękne 
rdzawce. Skrzynie pełne. Poniedziałek i wtorek to 
nasze łowisko pod latarnią. No może nie do końca 
tylko nasze, bo przypływają tu i Niemcy, i Czesi, 
i Rosjanie, i Ukraińcy. Ale ryb i łowiska starcza 
wszystkim. 

Ponownie ryby łapane na mięso są największe, 
chociaż Miecio przez długi okres łowi na puste ha-
czyki. I łowi! 

We wtorek spływamy szybciej. Morze z każdą 
chwilą coraz groźniejsze, nadciąga sztorm. 

Wracamy. Dajemy wyraźne, przynajmniej tak 
się nam zdawało, znaki siódemce, że płyniemy. 
Koledzy zatrzymali się jeszcze na chwilkę. Wy-
starczyło. Zginęliśmy im z oczu. A należało tylko 
raz skręcić w lewo. Koledzy niestety zrobili to zbyt 
wcześnie i wylądowali pośród kilkunastu wysepek. 
Trochę nerwów, godzinka i kilka litrów paliwa i 
mimo błędnej informacji od również błądzącej nie-
mieckiej łodzi, Maciek z załogą szczęśliwie wrócili 
do bazy. I sztorm nadciągnął. 

Środa  będzie dniem wolnym od łowienia. 
Wiatr, najsilniejszy nocą, zdaje się podnosić nasze 
domki. A kiwał nimi z całą pewnością. Otwierając 
drzwi trzeba było je trzymać obiema rękami i so-
lidnie zapierać się nogami, aby nie wylądować w 
okolicznej jarzębinie. 

Wolny dzień przeznaczamy na wyjazd do skle-
pu. Odwiedzamy dwa wędkarskie i jeden spożyw-
czy. Cóż, Norwegia, to jedno z najbogatszych, ale 
i najdroższych państw świata. Aby uzmysłowić, 
dlaczego przywozimy tutaj całą potrzebną żywność 
oraz cały niezbędny sprzęt wędkarski, podam kilka 
cen: plecionka 200 m - 750 koron (korona, to około 
56 groszy), pilkery do 100 g za 80 koron, te większe 

nawet 250 koron; litrowa cola tyle co litrowa woda, czyli 40 
koron. Ziemniaki kosztują 38 koron za dwa kilo. No i piwo. 
Markowe, puszka 0,5 l bagatela 45 koron, słabsze w puszce 
0,33 l koron 20.

Nic nie kupiłem. Piwa nie piję, a sprzętu i jedzenia mamy 
dużo. No, może coś słodkiego rodzince. Wycieczka na zaku-
py, bez szału zakupowego, ale to wszystko trzeba zobaczyć. 
Wracamy. 

Sztorm ma się skończyć późnym wieczorem. Rano ma 
być cicho, więc ponownie wypłyniemy, tym razem w poszu-
kiwaniu morszczuków.

Cdn…
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Mieszkańcy
miastu

Fora internetowe, odkąd tylko się pojawiły, będą pękały 
w szwach od opinii, które i tak zawsze są subiektywne na 
temat Dni Miasta, nazwijmy je XYZ. Ostatnimi czasy daje 
się zauważyć, że dobra zabawa jest wtedy, zdaniem wielu 
mieszkańców, kiedy do miasta jest zapraszana jakaś gwiazda 
z pierwszych stron gazet. Ooo, wówczas impreza już na star-
cie jest zapisana do dobrych, bo można przyjść i na własne 
oczy zobaczyć tę gwiazdę, może nawet dostać autograf. Dla-
tego włodarze miasta starają się wybrać kogoś, kto poruszy 
nogami i sercami mieszkańców. Najlepiej jeśli jest znana na-
wet przez dzieci (czyt. Doda, Michał Wiśniewski, Margaret, 
itp.). Nie jesteśmy w tym odosobnieni. Nie mam jednak za-
miaru podsumowywać imprezy, ani jej krytykować. Nasunę-
ła mi się pewna refleksja.

Dwie dziesiątki lat temu zdarzyło mi się być w Norwegii, 
dość daleko od stolicy. Jednak z częścią grupy stwierdzili-
śmy, że skoro już jesteśmy tak „blisko” Oslo, to grzechem 
byłoby nie odwiedzić tego miasta. 

Zrzuciliśmy się na autostrady, paliwo i w drogę. 
I nagle… po przekroczeniu granicy miasta zobaczyliśmy 

niesamowite rzeczy. My, wychowani i tkwiący w komuni-
zmie, nie mogliśmy uwierzyć własnym oczom. Nie wiedzie-
liśmy, że trafiliśmy na ich święto narodowe. Całe miasto ba-
wiło się, szalało! 

Ulicami przechodziły barwne korowody ludzi w różnych 
przebraniach. Co starsi mieszkańcy wyciągnęli z garaży swo-
je stare auta i ubrani w stroje ludowe przemierzali z dumą 
ulice miasta. Młodzież, dorośli i dzieci w  maszerując „oble-
wali się” sprejami, których jeszcze w Polsce nie widziałam. 

Skwery i ulice były pełne ludzi i śmieci, ale wszędzie 
roznosił się śmiech. 

Zaczepiła nas starsza Pani, która pięknie mówiła po pol-
sku, choć z obcym akcentem. Okazało się, że jest Norweżką, 
ale wyjechała raz do Polski i postanowiła nauczyć się nasze-
go języka. I nauczyła się. Od niej dowiedzieliśmy się, że oni 
tak świętują swoje święto narodowe i że jutro rano wszędzie 

będzie czysto. 
Byliśmy, cóż rzec, zszokowani. I tym, że na wesoło jest 

święto narodowe, i tym, że bawią się wszyscy, i tym, że 
zdążą to uprzątnąć do jutra.

Co mają wspólnego Dni Miasta XYZ ze świętem naro-
dowym Norwegii? Niby nic, ale rozmarzyłam się, że może 
choć odrobinę tej radości i zabawy przenieść na nasz grunt. 

Nie, nie chcę ingerować w zmianę święta narodowego, 
ale dlaczego nie dni miasta? 

Skoro to święto miasta i mieszkańców, to może miesz-
kańcy też by coś wnieśli od siebie. Na przykład rowerzyści 
zorganizowaliby jakiś wyścig, żeglarze zmagaliby się na 
zalewie, a potem szanty do bladego świtu, mistrzowie szy-
bowców (a są tacy!) pokazaliby co potrafią, tancerze na 
sceny, na ludową nutę zagraliby na innej scenie, a wokół 
dwóch parków stragany, stragany, stragany. 

Marzy mi się barwny pochód i wielka zabawa miesz-
kańców. Bo to, czy tylko władzy ma zależeć na tym, żeby 
było atrakcyjnie w mieście? Czy jednak my mamy też dać 
coś z siebie, by chociaż raz na rok pokazać sobie i innym, 
że jesteśmy dumni z tego, że właśnie mieszkamy w danym 
mieście i mamy co i kogo pokazywać: szachistów, spor-
towców, tancerzy, muzyków, lokalną prasę i dziennikarzy 
(naprawdę niektórzy są ich ciekawi), itp. 

I to w jeden dzień. A dlaczego nie?  Takie spotkanie 
wszystkich pozytywnie zakręconych. Dużo zabawy, śmie-
chu i wieczorem oczywiście koncert gwiazdy. A może w 
każdy wakacyjny weekend oddać scenę w parku innym 
artystom? Raz niech grają rockowcy, potem niech roz-
brzmiewa muzyka ludowa, szantowa, poezja śpiewana, 
disco polo, no i blues, oczywiście, wystawy malarskie 
i fotograficzne… Już i tak wiele się zmieniło w każdym 
mieście mając na względzie ilość kulturalnych imprez, ale 
dlaczego by jeszcze nie ożywić mieszkańców, by chcieli 
pochwalić się sobą?

Ale te pomysły, które może na dzień dzisiejszy wyglą-
dają jak idea fix, pozostawiam tym, którzy zajmują się kul-
turą w każdym mieście. 

Może któryś z nich zostanie wykorzystany. Mieszkań-
cy – miastu? 

W każdym szaleństwie jest siła.
Marusia


