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chleb swojski, ciasta, wypiek, tel. 605-107-755 B30402

pizza na telefon, 87-520-31-32
V29225

Żeby opanować atak zimowego przy-
gnębienia, powąchaj płyn do opalania i 
świeżą cytrynę.

H. Jackson Brown, Jr.
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GRÜNLAND
Centrum Roślin Ozdobnych

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

sprzedaż mieszkań, Armii Krajowej 1
mieszkania od 30 do 75 m.kw.
więcej na: deweloper-luto.pl

tel. 507-047-750 V01221

Policyjne działania 
„Bezpieczne Ferie 2016”

Od 18 stycznia oleccy policjanci realizują działania 
prewencyjne pn. „Bezpieczne ferie 2016”. 

Celem głównym podejmowanych działań jest za-
pewnienie bezpieczeństwa dzieci i młodzieży zarówno 
w ruchu drogowym jak i w zakresie bezpieczeństwa 
osobistego. 

W naszym województwie ferie zimowe potrwają od 
25 stycznia do 7 lutego. 

Już w okresie poprzedzającym zimowy wypoczynek 
w szkołach prowadzone są spotkania policjantów z gro-
nem pedagogicznym oraz uczniami. 

Funkcjonariusze podczas rozmów profilaktycznych 
będą przestrzegać i przypominać o potencjalnych za-
grożeniach na jakie narażone są dzieci podczas ferii 
oraz sposobach ich przeciwdziałania. 

W trakcie realizowanych działań istnieje możliwość 
przeprowadzenia przez Policję kontroli przed wyrusze-
niem w trasę autobusów wiozących dzieci na zorgani-
zowany wypoczynek. W czasie ferii zwiększona liczba 

funkcjonariuszy kontrolować będzie miejsca groma-
dzenia się dzieci i młodzieży oraz miejsca stwarzają-
ce zagrożenia dla przebywających tam dzieci i mło-
dzieży. 

W ramach codziennej służby patrolowej i obcho-
dowej policjanci będą kontrolować miejsca zagrożo-
ne w celu niedopuszczenia do przypadków łamania 
prawa przez dzieci i młodzież oraz nieszczęśliwych 
wypadków. 

Policjanci ruchu drogowego przeprowadzać będą 
wzmożone kontrole drogowe wszystko po to aby za-
pewnić bezpieczny wyjazd i powrót dzieciom i mło-
dzieży w okresie ferii. 

Policjanci zapowiadają kontrolę sklepów i loka-
li gastronomicznych pod kątem sprzedaży alkoholu 
osobom które nie ukończyły 18 lat. Ponadto prowa-
dzone będą kontrole miejsc zbiorowego wypoczynku.

rzeczniczka prasowa KPP 
młodsza aspirantka Justyna Sznel
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OLECKI TERMINARZ
WYSTAWY STAŁE

• Sztuka Jadalna, Galeria Prawdziwej Sztuki im. A. Legusa, 
ROK „MG”

• 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 .............................3,95 zł
ON Arctic ................. 4,15 zł
Pb 95 ........................4,12 zł
PB 98 ........................4,32 zł
LPG ...........................1,85 zł
Olej opałowy ..............2,18 zł (powyżej 1000 litrów)

S
ta

ły
m
 

k
li

e
n
to

m
 w

y
-

d
a
je

m
y
 k

a
rt

y
 

ra
b
a
to

w
e
!

Promocja!!! 
czysty samochód za tankowanie

www.paliwa-kozlowski.pl

AUTOMYJNIA

20 stycznia (środa)
apteka dyżurna Składowa 2A
10.00 - XV Halowe Mistrzostwa Powiatu Oleckiego w LA 
szkół podstawowych, hala Lega
21 stycznia (czwartek) (Dzień Babci)
apteka dyżurna plac Wolności 25
22 stycznia (piątek) (Dzień Dziadka)
apteka dyżurna Gołdapska 
13.30 - komisja statutowa RM, Ratusz
17.00 - Bella i Sebastian II, film, kino Mazur
19.00 - Słaba płeć, film, kino Mazur
23 stycznia (sobota)
apteka dyżurna Kolejowa 15
17.00 - Bella i Sebastian II, film, kino Mazur
19.00 - Słaba płeć, film, kino Mazur
24 stycznia (niedziela)
apteka dyżurna Zielona 35
15.00 - Dzień Babci i Dziadka, koncert, sala kina Mazur
17.00 - Bella i Sebastian II, film, kino Mazur
19.00 - Słaba płeć, film, kino Mazur
25 stycznia (poniedziałek)
apteka dyżurna Składowa 6
26 stycznia (wtorek)
apteka dyżurna plac Wolności 7B
13.00 - komisja oświaty RM, Ratusz
27 stycznia (środa)
apteka dyżurna 11 Listopada 9
14.30 - komisja planowania RM, Ratusz
28 stycznia (czwartek)
apteka dyżurna Zielona 37
13.00 - komisja prorodzinna RM, Ratusz
29 stycznia (piątek)
apteka dyżurna Składowa 2A
15.30 - Fistaszki, film, kino Mazur
17.00 - Umocnienia mazurskie, spotkanie z Adamem Żywi-
czyńskim, Olecka Izba Historyczna, plac Wolności 22
17.30 - Moje córki krowy, film, kino Mazur
19.15 - Creed: narodziny legendy, film, kino Mazur
30 stycznia (sobota)
apteka dyżurna plac Wolności 25
15.30 - Fistaszki, film, kino Mazur
17.30 - Moje córki krowy, film, kino Mazur
19.15 - Creed: narodziny legendy, film, kino Mazur
31 stycznia (niedziela)
apteka dyżurna Gołdpska 1
15.30 - Fistaszki, film, kino Mazur
17.30 - Moje córki krowy, film, kino Mazur
19.15 - Creed: narodziny legendy, film, kino Mazur
1 lutego (poniedziałek)
apteka dyżurna Kolejowa 15
Kierunek Gołdap - szczegóły wewnątrz nr
2 lutego (wtorek)
apteka dyżurna Zielona 35
Kierunek Gołdap - szczegóły wewnątrz nr
3 lutego (środa)
apteka dyżurna Składowa 6
Kierunek Gołdap - szczegóły wewnątrz nr
4 lutego (Tłusty czwartek)
apteka dyżurna plac Wolności 7B
Kierunek Gołdap - szczegóły wewnątrz nr
8.00 - 11.00 - pobór krwi od honorowych dawców, Zespół 
Szkół Licealnych i Zawodowych (budynek internatu, sala 

na stronie internetowej www.olecko.info (w pliku *.pdf)
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3 stycznia od 6.19 dwa zastępy JRG PSP 
wyjechały do katastrofy kolejowej pod Wy-
dminami w Wężówce. Wykolejenie się cystern z żywicą.

3 stycznia od 10.55 jeden zastęp OSP Świętajno wyjechał 
do fałszywego alarmu w dobrej wierze. Na jeziorze Świętajno 
zauważono przymarznięte do lodu łabędzie.

3 stycznia od 11.34 jeden zastęp JRG PSP wyjechał do fał-
szywego alarmu w dobrej wierze. Na jeziorze Oleckie Wiel-
kie zauważono przymarznięte do lodu łabędzie.

3 stycznia od 22.31 jeden zastęp JRG PSP gasił przy ulicy 
Staffa pożar sadzy w kominie domu mieszkalnego.

4 stycznia od 1.13 jeden zastęp JRG PSP gasił przy ulicy 
Kolejowej pożar śmieci w śmietniku kontenerowym.

4 stycznia od 7.19 jeden zastęp JRG PSP gasił przy ulicy 1 
Maja pożar śmieci w śmietniku kontenerowym.

4 stycznia od 8.06 jeden zastęp JRG PSP gasił przy ulicy 
Składowej pożar śmieci w śmietniku kontenerowym.

4 stycznia od 13.47 jeden zastęp JRG PSP wyjechał do 
Sokółek, w których zgłoszono zatrucie tlenkiem węgla. Męż-
czyzna zasłabł ale został uratowany.

4 stycznia od 20.52 jeden zastęp JRG PSP gasił przy ulicy 
Kolejowej pożar śmieci w śmietniku kontenerowym. 

6 stycznia od 13.38 jeden zastęp JRG PSP gasił przy ulicy 
1 Maja pożar śmieci w śmietniku kontenerowym.

6 stycznia od 16.14 jeden zastęp JRG PSP gasił przy placu 
Wolności pożar śmieci w śmietniku kontenerowym.

7 stycznia od 12.34 jeden zastęp JRG PSP sprawdzał w 
budynku MOPS-u przy ulicy Kolejowej pochodzenie zapachu 
dymu.

9 stycznia od 8.50 jeden zastęp JRG PSP usuwał przy uli-
cy Przemysłowej drzewo niebezpiecznie pochylone nad bu-
dynkiem magazynu.

9 stycznia od 18.16 jeden zastęp JRG PSP gasił przy placu 
Wolności pożar baneru reklamowego

9 stycznia od 20.28 jeden zastęp JRG PSP gasił przy ulicy 
Kolejowej pożar śmieci w śmietniku kontenerowym.

9 stycznia od 20.37 dwa zastępy JRG PSP pomagały w 
okolicach ulicy Sembrzyckiego policji w poszukiwaniu ko-
biety.

10 stycznia od 19.57 jeden zastęp JRG PSP zabezpieczały 
imprezę masową zorganizowaną przy placu Wolności. Świa-
tełko do nieba WOŚP.

informacji udzielił młodszy kapitan Piotr Gabruś

UWAGA: 
stacja dołącza do akcji Olecka Rodzina +3

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

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

W tym tygodniu wylosowano następujące osoby:
• Jan Archacki 

• Norbert Balach 
• Marian Fiszer 

• Mariusz Koszycki 
• Ewelina Norowska
• Michał Różański 
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 karnet do oleckiego kina. 
Warunki udziału w losowaniu na dole strony 4

Zakład Kamieniarsko-budowlany
wyrób pomników, pielęgnacja grobów

Mariusz Przekop
tel. 507-222-344
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Olecczanie zebrali około 25 tysięcy złotych

fotoreportaż
Teresy Sulewskiej
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Znowu minął tydzień. Barwny, 
choć za oknem biało. W polityce zaś 
wszystkie barwy. 

Dziwne się ten świat kręci. 
Każdy z polityków ma przepis 

na dobrobyt społeczeństwa. Przynaj-
mniej tak mówi. Bardzo często ten 
w przyszłości osiągnięty ewentualny 
dobrobyt jest robiony za pieniądze 
innych. To przeważnie nie polityk 
dokłada pieniędzy aby do tego nieba 

dolecieć. On zawsze zbiera tylko profity. Dlatego tak ważne 
jest aby była kadencyjność władzy, czyli inaczej mówiąc: zro-
biłeś swoje i odejdź. 

Nie korumpuje bowiem władza. Korumpuje możliwość jej 
utraty. Później zaś idzie już jak nóż po maśle. Każdy przekręt 
jest dobry by tę władzę mieć. Dlatego powinna być ograniczo-
na ilość kadencji wójtów, burmistrzów i prezydentów miast i 
marszałków województw. 

Pisałem już o tym wielokrotnie. Już podczas pierwszej 
kadencji wokół „suwerena” tworzy się dwór. Podczas dru-
giej tworzy się ścisła sieć powiązań, pragnień i zależności. 
Nie zawsze decyzje sankcjonujące te powiązania są zgodne 
z prawem. Dlatego trzeba zmieniać rządzących. Dlatego po-
trzebne są wybory i ograniczona liczba kadencji. Najlepiej do 
dwóch. Osiem lat starczy aby zrealizować swoje obietnice i 
wykształcić następcę, który by wybory wygrał i kontynuował 
linię rozwoju. Jest też czas aby wokół swojej idei zjednoczyć 
społeczność i wtedy problemem jedynym byłoby dostarczenie 
najlepszego kandydata. Odpowiedniego.

Wiem, że są to tylko marzenia. Na razie mamy wieloka-
dencyjność, a społeczeństwo raczej się dzieli na popierają-
cych poczynania władzy i tych, którzy je krytykują. Świadczy 
to o tym, że władza nie spełnia swoich zadań. Po pierwsze; nie 
potrafi wytłumaczyć celowości poczynań, po drugie; podej-
mowane decyzje pozostawiają poza marginesem część społe-
czeństwa, po trzecie; każdy następny wybór, który dokonuje 
władza dzieli dalej społeczeństwo, po czwarte; rządzący tego 

nie zauważa i frustracje społeczną stawia na równi z walką 
wyborczą, po piąte; nie ma następcy, a każdy z ewentual-
nych następców jest niszczony, byleby tylko nie zagroził 
mistrzowi, po szóste; usiłuje wytłumaczyć społeczeństwu 
swoje niefrasobliwe poczynania jako decyzje swoich urzęd-
ników, z których podejmowaniem nie ma nic wspólnego.

Dlatego jest tak jak jest. 
Ostatnio mówi się o „prawdziwych patriotach”, że tacy 

są... i są inni. Tych drugich nazywa się ich „gorszym sor-
tem”.  

Ja myślę, że patriotyzm, to nic innego jak łączenie pra-
gnień, jak wspólne świętowanie, jak próba pojednania i 
samo pojednanie.

Niezwykle patriotyczna akcja to Wielka Orkiestra Świą-
tecznej Pomocy. W tym roku wbrew czarnemu pijarowi,  
szczuciu na jej celowość społeczeństwo, mimo podziałów 
politycznych, Polacy pokazali solidarność i zbiórka zakoń-
czyła się rekordową kwotą. Nie sposób bowiem nie zauważyć 
w prawie każdym z polskich szpitali urządzeń z nalepionym 
serduszkiem. Ludzie to widzą, a i niejeden z haejtujących, 
albo jego rodzina byli leczeni przy pomocy tego sprzętu. Są 
jednak takie przysługi, za które jedyną formą wdzięczności 
może być bezinteresowna nienawiść. 

Tutaj jeszcze jedna dygresja. Internetowe zniewagi wy-
puszcza w sieć tylko mały odłamku naszego społeczeństwa. 
To jest ten najgorszy sort. Jest to jednak tak nachalna grupka 
i tak bezduszna i pozbawiona wszelkiej wrażliwości, że prze-
bija się przez miliony innych wiadomości. Lubimy bowiem, 
przynajmniej większość społeczeństwa, czytać lub oglądać 
wiadomości, o tym, ze inni są źli, lub, ze innym się nie po-
szczęściło lub na odwrót, że inni są dobrzy i poszczęściło się 
im bardzo. Dlatego porządne, informacyjne i opiniotwórcza 
gazety, dzienniki, czy tego typu prasa przegrywa z wydany-
mi na byle jakim papierze kolorowymi informatorami, któ-
rych artykuły, to podpisy pod zdjęciem. 

Nie sprzyja to jakiejkolwiek edukacji społecznej. Rozwi-
ja poczucie osamotnienia i zazdrości. Dla niejednego mniej 
wykształconego czytelnika opisywane bogactwo i osiągnię-
cia stają się wyznacznikiem jego własnych pragnień. Obraz 
świata, który wyłania się z tego typu wiadomości ma zawsze 
biegunowy odczyt: czarny lub biały. Czytelnik tego typu 
obrazków nie jest też stały w uczuciach. Celebryta, którego 
życie śledzą miliony, jest poważany do chwili popełnienia 
jakiegoś błędu. Potem jest z opętańczą, fanatyczną zaciekło-
ścią niszczony.  

To jest nowy rodzaj postrzegania. Koniec empatii. 
Nie jest to jednak wytwór sensu stricte naszych czasów. 

Oto pewien list, który niżej cytuję:
Szanowna Pani Curie,
Proszę się nie śmiać, że piszę do Pani, choć nie mam 

nic sensownego do powiedzenia. Ale tak rozwścieczył mnie 
sposób, w jaki publika waży się Panią atakować, że bez-
względnie musiałem dać upust swemu oburzeniu. Jestem 
jednak przekonany, że Pani konsekwentnie pogardza tym 
motłochem, bez względu na to, czy otacza Panią fałszywą 
czcią, czy zaspokaja Pani kosztem swą rządzę sensacji! Mu-
szę Pani powiedzieć, że bardzo podziwiam Pani intelekt, 
energię i uczciwość. Uważam, że miałem szczęście, że po-
znałem Panią osobiście w Brukseli. Każdy, kto nie należy 
do tych gadzin, z pewnością odczuwa radość, że wśród nas 
znajdują się tacy ludzie jak Pani, jak Langevin, prawdziwe 
istoty ludzkie, których poznanie, to zaszczyt. 

Jeśli ta hołota nadal się będzie Panią zajmować, niech 
Pani po prostu nie czyta tych bzdur, proszę raczej zostawić je 
padalcom, dla których to zostało sfabrykowane.*

Tak list napisał Albert Einstein do Marii Skłodowskie-
-Curie, gdy w prasie trwała nagonka na nią i na jej przyjacie-
la, Paula Langveina, z którym związała się po śmierci swego 
męża Piotra. 

z poważaniem Bogusław Marek Borawski
* za Michałem Roleckim, art. „Maria Skłodowska”, Nauka 
nr 15 (GW), s. 11 
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mieszkanie 71 m.kw., 3 pokoje, centrum, 
Suwałki, tanio, tel. 600-953-143 K26005
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EduCare – punkt edukacyjny
Ul. Wojska Polskiego 5, Olecko

Tel: 691 201 120

Wielu uczniów nie lubi chodzić do szkoły, bo nie od-
nosi sukcesów. Możemy pomóc to zmienić. Szkoła nie 
musi być koszmarem. 

Dysleksja dotyczy coraz większej liczby dzieci i mło-
dzieży.

Jeśli Twoje dziecko ma kłopoty w szkole, bądź stwier-
dzoną dysleksję, dysgrafię lub dysortografię, to wymaga 
specjalnych ćwiczeń, które pomogą mu w nauce. 

Większość trudności w nauce można wyeliminować 
lub zminimalizować. 

Szukasz pomocy – zgłoś się z dzieckiem. 
Odpowiednie zajęcia, ćwiczenia i przygotowanie do 

lekcji sprawią, że szkoła przestanie być dla Was źródłem 
lęku.

Gwarancja fachowej opieki. Zajęcia w przyjaznej at-
mosferze. Możliwość dojazdu do ucznia w uzgodnionym 
terminie. 

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

Newsletter portalu 
www.olecko.pl

Bezpłatny mobilny przewodnik turystyczny „Olecko 
i okolice” to propozycja zarówno dla przyjezdnych jak i 
mieszkańców, którzy chcieliby mieć szybki dostęp do za-
wsze aktualnych i przydatnych informacji lokalnych w swo-
im smartfonie. Aplikacja posiada wbudowaną bazę obiektów 
turystycznych i handlowo-usługowych, dzięki czemu moż-
liwe jest korzystanie z niej bez konieczności łączenia się z 
internetem. 

Przewodnik turystyczny „Olecko i okolice” pozwoli każ-

Agencja Promocyjno-Wydawnicza „Wir” 
ogłasza nabór na

 warsztaty 
dziennikarskie 

dla uczniów gimnazjów i szkół średnich. Zajęcia roz-
poczną się od stycznia 2016 roku i odbywać będą się 
razy w tygodniu. Ilość miejsc ograniczona. Zapisy pod 
nr 601-152-454.

Opłata na każdą kieszeń.
W ramach warsztatów również zajęcia z fotografii.

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

nieznani sprawcy spalili toy-toy’a, fot. ar-wa
demu odkryć najbliższe atrakcje turystyczne, dowiedzieć 
się o organizowanych wydarzeniach i imprezach, poznać 
okoliczne jeziora, malownicze szlaki turystyczne, zabytki 
i ciekawe miejsca.

Pobierz teraz na swoje urządzenie: http://mobilne.
wm.pl/olecko

http://www.olecko.pl/strona-284-aplikacja_mobilna_
olecko_i_okolice.html              newsletter.um
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Podpis elektroniczny, certyfikat kwalifikowany, PUE ZUS
AUTORYZOWANY PARTNER UNIZETO TECHNOLO-
GIES S.A.

PUNKT POTWIERDZANIA TOŻSAMOŚCI
Skrzynka podawcza, e-faktura, certyfikaty niekwalifikowa-
ne, ssl, zabezpieczenia serwerów, system unilock. Opro-
gramowanie, 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, inte-
gracja firmy z profilem osobistym. Zapraszamy instytucje 
i osoby fizyczne.

Dom Kultury w Gołdapi serdecznie zaprasza miłośników 
muzyki, poezji, filmu, fotografii oraz krajoznawstwa na 
imprezę pn. Kierunek Gołdap, który odbędzie się w Goł-
dapi w dniach 1-6 lutego 2016 r.

1 lutego - poniedziałek
Kino Kultura (wstęp wolny)
19.00 – „Niczego nie żałuję – Edith Piaf” - film o 
historii legendarnej francuskiej piosenkarki

2 lutego – wtorek
Galeria K-2 (wstęp wolny)
18.00 - I Gołdapskie Spotkania Artystyczne „PRE-
TEKST” - zbiorowa wystawa gołdapskich artystów

3 lutego – środa
Aula Państwowej Szkoły Muzycznej w Gołdapi (wstęp 
wolny)
17.00 – promocja książki „Ona” Jana Jastrzębskiego
sala widowiskowa Domu Kultury w Gołdapi (wstęp 
wolny)
19.00 – „Coverowe klimaty” - koncert gołdapskiej 
grupy Magiel Band

4 lutego – czwartek
Aula Państwowej Szkoły Muzycznej w Gołdapi (wstęp 
wolny)
17.00 – „Z Gołdapią w sercu” - promocja książki Alek-
sandry Ratasiewicz
sala widowiskowa Domu Kultury w Gołdapi (cena 
biletu – 20 zł)
19.00 - „Artysta” - spektakl w wykonaniu Marka Siu-
dyma, Krzysztofa Kiersznowskiego i Agaty Fijewskiej

5 lutego – piątek
sala widowiskowa Domu Kultury w Gołdapi (cena 
biletu – 30 zł)
19.00 – Koncerty:  Apolinary & Dobry Diabeł
Martyna Jakubowicz z zespołem Żona Lota

6 lutego – sobota
sala widowiskowa Domu Kultury w Gołdapi (cena 
biletu – 35 zł)    
19.00 – Koncerty: Aurelia Luśnia
Mieczysław Szcześniak & Krzysztof Herdzin Trio
Karnet na wszystkie płatne spotkania i koncerty kosz-
tuje – 80 zł
Bilety i karnety w sprzedaży od 14 stycznia w biurze 
Domu Kultury
Rezerwacje telefoniczne pod numerem tel.  87-615 08 
03 od 14 stycznia.  
Zarezerwowane bilety należy odebrać do 25 stycznia, 
po tym terminie 
niezrealizowane rezerwacje będą nieważne. 
Organizator: Dom Kultury w Gołdapi, Mirosław Słapik
Współpraca: Państwowa Szkoła Muzyczna w Gołdapi, 
Restauracja Matrioszka, Stowarzyszenie „Partnerstwo 
Sztuk

Patroni medialni: Radio 5, Kurier Gołdapski, www.goldap.
org.pl; www.zbliska.goldap.pl; GPI GOŁDAP INFO, Inter-
netowe Radio Gołdap  

KIERUNEK GOŁDAP
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REMANENT

Pisze się felietony dla TO i nigdy 
nie wiadomo, czy nie odlecą na ja-
skółcze szlaki. Aby wystukiwać tek-
sty z tygodnia na tydzień, trzeba do-
brze siebie skubać, bo inaczej nic się 

nie wyciśnie. Trud się opłaca, bo czasami odezwie 
się Czytelnik. Oto wybór głosów (na piśmie i przez 
telefon komórkowy), jakie otrzymałem w starym 
2015 roku. Piszę to w Warszawie, gdzie jest Pałac 
Kultury i Nauki, który nie ma dobrej reputacji. Przy-
pomnę, że we Francji na wieżę Eiffla mówią, że to si-
kająca żyrafa. Przy okazji anegdotka, opowiedziana 
przez Zbigniewa Rymarza, który grał na fortepianie 
podczas sztuk teatralnych i striptizu. Oto jedna z roz-
bieranych scen, jaka odbyła się w latach 70. XX w. 
w Teatrze Syrena. Wykonała ją niezapomniana Han-
ka Bielicka (właśc. Anna Weronika Bielicka, 9 XI 
1915-9 III 2006): Najpierw zdjęła kapelusz, potem 
klipsy, długo ścigała rękawiczki, po czym próbowała 
rozpiąć z tyłu sukienkę, ale nie mogła. Zawołała in-
spicjenta, lecz ten również nic nie wskórał. Bielicka 
rozłożyła bezradne ręce, wzdychając: «I jak w tym 
kraju można się rozebrać?» . 

Wacław Ewaryst Klejmont (6 kwietnia 1947 -13 
maja 2011) Zbyszek Fałtynowicz, Tygodnik Olecki 
2015, nr 15

Na odwrotnej stronie  widokówki: Suwałki lata 
dwudzieste lata trzydzieste, Plac Józefa Piłsudskie-
go lata 30. XX wieku, fot. Karol Jaroszyński zbio-
ry Muzeum Okręgowego w Suwałkach, Zbyszek 
Fałtynowicz skreślił czarnym długopisem: Suwałki 
7.05.2015 r. 

„Wywołałeś mnie do tablicy” -  „Kroniki” się 
ukazują i mają się dobrze. Stąd więc parę ostatnich 
numerów. Inne doślę.

Serdeczności
Zbyszek Fałtynowicz

Sierpniowa warszawska nota, Jaskółki, Między 
TYGODNIKIEM OLECKIM a WIADOMOŚCIA-
MI TARCZYŃSKIMI, Olecki Czerwiec Poetycki 
1985, List od mojego Krajana, dr n. med. z Tarczyna, 
FELIETONY, Tygodnik Olecki 2015, nr 32

(…)  Zawsze z przyjemnością czytam Pańskie fe-
lietony. Dziękuję za miłe słowa pod moim adresem. 
Myślę, że ucieszy się również pan dyrektor Alfred 
Kohn, jak przeczyta tak wysoką ocenę swojej dzia-
łalności. Natomiast jeśli idzie o „Wiadomości Tar-
czyńskie”, to należy się sprostowanie. Pierwszy nu-
mer miesięcznika został wydany w lutym 1994 roku. 
Naczelną redaktorką była pani Jadwiga Latoszyń-
ska, córka redaktora „Gazety Ludowej”, jednego z 
najbliższych współpracowników prezesa Polskiego 
Stronnictwa Ludowego po wojnie i wicepremiera 
Stanisława Mikołajczyka.  Początkowo „Wiadomo-
ści Tarczyńskie”  wychodziły w wersji czarno-białej. 
Pierwszy numer miał 6 stron. Pani Jadwiga mieszka 
w Tarczynie, przed kilku laty została uhonorowana 
tytułem HONOROWY OBYWATEL MIASTA Tar-
czyna. W tym miejscu chciałbym dodać, że moja 
Mama, magister farmacji Seweryna Golańska, w 
2011 r. została pośmiertnie Honorową Obywatel-
ką Tarczyna, wyróżnienie to zostało przyznane „W 

uznaniu za społeczną postawę i zaangażowanie 
w bezinteresowne  niesienie pomocy medycznej 
mieszkańcom naszej gminy”.  W felietonie w „Ty-
godniku Oleckim”  wspomina Pan o rocznicy po-
wstania warszawskiego. Mam w tej chwili przed 
oczami książkę Zbigniewa Hirszle pt. „Zmierzch 
Heraklea”, wydaną w 1993 r. we Wrocławiu. Jest 
to dramat na podstawie mitologii greckiej. We 
wstępie autor pisze – „Zmierzch Heraklea” zaczą-
łem pisać i w głównych zarysach ukończyłem w 
roku 1944 we wsi Wylezin koło Tarczyna pod do-
gasającą Powstańczą Warszawą. Nad Wisłą stała 
Armia, która nie przyszła z pomocą … Ulegliśmy 
nieubłaganej przemocy. Postać Heraklesa jawiła 
mi się jako symbol siły, ale i nadziei. Nec Hercules 
contra plures …” Znałem Pana profesora. Był za-
przyjaźniony z moim ŚP. Ojcem. Podczas okupacji 
niemieckiej mieszkał w Wylezienie i pracował jako 
student weterynarii pod zmienionym nazwiskiem 
(był zaangażowany w działalność konspiracyjną)  
wraz z moim Ojcem, lekarzem weterynarii w Tar-
czynie. Po wojnie skończył studia weterynaryjne, a 
potem medyczne we Wrocławiu i rozpoczął karie-
rę naukową. Habilitował się i został kierownikiem 
Kliniki Radioterapii w Akademii Medycznej we 
Wrocławiu. Poświęciłem Panu Profesorowi cały 
rozdział w mojej książce „Z dziejów Tarczyna” 
(1997 r.). Profesor Zbigniew Hirszle był nie tylko 
znakomitym lekarzem i naukowcem, ale jego pasją 
było malarstwo. Obrazy swoje pokazywał na wielu 
wystawach. Napisał również dwie książki wspo-
mnieniowe i wyżej wspomniany dramat. Mam je z 
dedykacjami. Profesor zmarł przed kilku laty.  Był 
również poetą.(…) Jerzy Golański [nec Hercules 
contra plures «i Herkules nie poradzi przeciw wie-
lu; siła złego na jednego» <łac.>]

Z Gołdapi via Irkuck i Mongolię, Reklama, Pol-
ska Buda Ruska, Ktoś świsnął mikrofony, FELIE-
TONY, Tygodnik Olecki 2015, nr 35

Pan Mirosław Słapik z Gołdapi zareagował na-
tychmiast, jak przystało na poetę-prozaika i uzupeł-
nił moją notę: (…) W Mongolii też szybko stajesz 
się członkiem rodziny. W moim zbiorku mongol-
skim Szuurga jest o umieraniu - spałem tam jedną 
noc u chromej Mongołki i przez całą noc czułem 
jej wzrok na plecach - to wyraz troski o to, czy go-
ściowi jest wygodnie.

Co do mojej prozy - sercem mojej biblioteki są: 
Borges, Calvino, Buzzati i Potocki - to o czymś 
świadczy. Mimo tego, iż wszechświat jest dla mnie 
czymś zupełnie przypadkowym, to jednak składa 
się z nieskończonej ilości światów i struktur. Stąd 
taka, a nie inna moja metafizyka, taki rodzaj pisa-
nia - bo ateizm (a ateistą jestem) nie oznacza bycia 
racjonalistą. Zdecydowanie racjonalistą nie jestem 
(ta wstęga Mobiusa). Moim marzeniem jest krótka 
proza w klimacie Buzzatiego (zresztą miał świet-
ny styl), nawet jeśli pretekstem są podróże. Mam 
pierwsze próby za sobą i zebrały niezłe recenzje. 
Nie interesują mnie wszelkie patriotyzmy i bogooj-
czyźnianość, nigdy tego nie czułem. (…)

Glosa do BĄDŹ ZDRÓW!, FELIETONY, Ty-
godnik Olecki 2015, nr 37

18 września 2015 roku zadzwonił Jan Jastrzęb-
ski z Gołdapi, emerytowany nauczyciel języka pol-
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skiego i powiedział, że po … Glosie nie mógł zasnąć, 
bo tyle było wspomnień, które pamięta. Przy okazji 
przypomniał, że tomik Mieliśmy Białe ściany (Wy-
dawnictwo Iskry, 1977) przyniósł mu kolega ze stu-
diów, Adam Zelga. Byłem w wojsku, przed przysięgą, 
prasowałem koszulę i mundur, i wypożyczył mi twój 
tomik na noc. Powiedział, że wstrząsająca książka … 
A teraz wspomnienie z początku XXI w. Wpada do 
mnie ks. Adam Zelga, proboszcz parafii pw. bł. Ed-
munda Bojanowskiego na ursynowskiej skarpie, ul. 
Kokosowa. Zapraszam go do pokoju, zerka na bi-
bliotekę i mówi: Panie Czesławie, proszę mi pokazać 
swój tomik Mieliśmy Białe ściany. Podaję szczuplut-
ką książeczkę księdzu, który zbliża się kształtem do 
ideału, tj. kuli. Kartkuje i komplementuje na gorąco. 
Opowiada, że na polonistyce to przerabiali. Milczę. 
Ukrywam, że tych wierszy nigdy nie czytałem, bo są 
napisane taką Bielą, która nie dostaje kolorów.

Zesłowić siebie, FELIETONY, Tygodnik Olecki 
2015, nr 48

Szanowny Panie Mirosławie
(…)Dziękuję serdecznie, jak również za wspo-

mnienia umieszczone przez Pana na stronie interneto-
wej (Cieszę się, że jabłka smakowały).(…)

Z poważaniem Jolanta Sas
Kopana 5 XII 2015 r.

Zesłowić siebie Pani Kreseczka - Pan Kredka – 
Rysownik z Sejn, Kartka, FELIETONY, Tygodnik 
Olecki 2015, nr 49 (Pomyłka w tytule, bo felieton Ze-
słowić siebie był w nr 48)

Witaj Czesławie
Dzięki za piękne słowa, którymi jako mistrz opi-

sujesz moją skromną osobę, ale ja Ci odpowiem, jak 
Ty to nazywasz, skomprymowanym tekstem: ja tylko 
pracowałem i zarabiałem na życie, i to wszystko, a że 
życie przygotowało mi taki scenariusz, to go wypeł-
niłem.

Z serdecznymi pozdrowieniami i życzeniami We-
sołych Świąt pozostawiam Cię  w przebogatym ogro-
dzie słów, w którym jesteś niestrudzonym Ogrodni-
kiem – poruszający się w tym ogrodzie opłotkami 
– Marek [Karpowicz]

Z KOŃCA NA DOBRY POCZĄTEK, GARŚĆ 
SŁÓW WYDANIE OWOCOWE, FELIETONY, Ty-
godnik Olecki 2015, nr 52/1 (935-936)

Jan Fluder, brat Michała, o którym nieraz pisałem 
w TO, podesłał z Puław e-maila: 

Drogi Mirku, Przyjacielu!
(…) W materiałach o Olecku wypatrzyłem Twoją 

poezję. Myślę, że teraz zajadając
jabłka, jeszcze inaczej będę na nie patrzył. Nato-

miast całkiem odrzucę, nieznane mi,
„pestki” osłonięte nadpękniętymi łuskami (łuski 

się odrzuca, a wyjada smaczną „pestkę”, przypra-
wioną substancjami smakowymi). No i dziś właśnie, 
miałem  rano mocne przeżycie (w nocy w głowie sły-
szałem świst): ciśnieniomierz wskazał liczby 180/87! 
Normalnie, na co dzień mam raczej niskie ciśnienie 
(130/70), więc rozumiesz, że więcej nieszczęsnych 
„pestek” nie wezmę do ust. Twierdzę natomiast, że 
jabłka (z pestkami tak przez Ciebie uwielbianymi i 
opisywanymi) są najwspanialszym owocem! (…)

Czesław Mirosław Szczepaniak 

29 stycznia - spotkanie w OIH 
z Adamem Żywiczyńskim

Regionalny Ośrodek Kultury w Olecku „Mazu-
ry Garbate” i Olecka Izba Historyczna zapraszają 29 
stycznia (piątek) o godzinie 17.00 na spotkanie doty-
czące historii regionu pt. Rozwój form obronnych w 
fortyfikacjach budowanych wokół jezior mazurskich 
od 1788 do 1944. 

Autorem wystąpienia będzie Adam Żywiczyński, 
Miejski Konserwator Zabytków w Suwałkach, badacz 
dziejów architektury północno-wschodniej części  Su-
walszczyzny i Mazur. 

 
Prusy Wschodnie oddzielone były zawsze od po-

zostałych prowincji Rzeszy Niemieckiej obszarami o 
innej przynależności państwowej. Szczególnie ważne 
były więc problemy  obronności kraju. 

Mimo zmian w sztuce i technice wojennej głów-
nym atutem obronnym Prus Wschodnich pozostawały 
niezmiennie warunki geograficzne. 

Kraina pokryta była tysiącami jezior i terenów ba-
giennych, które były naturalnym środowiskiem dla 
mieszkańców, a naturalna przeszkodą nie do przebycia 
dla ewentualnego wroga. 

Teoretycy i praktycy wojskowi w oparciu o jeziora 
mazurskie i związane z nimi rozlewiska i bagna budo-
wali  system zapewniający prowincji bezpieczeństwo. 

Zapraszamy na wykład i dyskusję. 

FERIE W BIBLIOTECE
Miejsko-Powiatowa Biblioteka Publiczna w Olecku 
zaprasza wszystkie dzieci na ferie w bibliotece.
Zajęcia odbywać się będą w poniedziałki i piątki o 
godz. 16.00 w bibliotece dla dzieci i młodzieży.

ZIMOWE PODRÓZE PO MISIOWEJ LITERATU-
RZE
Poniedziałek 25 stycznia
- „Cztery pory roku z Kubusiem Puchatkiem” – czyta-
my książeczkę
- praca plastyczna
- puzzle
Piątek 29 stycznia
- „Obudź się mały misiu” – czytamy książeczkę
- praca plastyczna
- zagadki o zwierzątkach
Poniedziałek 1 lutego
- „Bajki o misiach z czterech stron świata” – czytamy 
książeczkę
- zabawa karnawałowa (prezentacja strojów, taniec 
na gazecie, konkurs na króla i królowa balu, słodki 
poczęstunek)
- praca plastyczna
Piątek 5 lutego
- „Bajki o misiach z czterech stron świata” – czytamy 
książeczkę
- praca plastyczna
- zabawy ruchowe i logiczne
Oprócz tego w czwartki zapraszamy na grę w scrab-
ble’a,
 czytelnia o godz. 16.00.
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Warto zobaczyć

AZYMUT NA… POLSKĘ
Kraków i okolice

Tę podróż powinniśmy byli odbyć parę lat temu, 
kiedy dzieci były mniejsze. Wszystko wydawałoby się 
dziewczynkom większe, piękniejsze…  

O dziwo, spakowaliśmy się tylko w dwie walizki
Planujemy wyjazd na rano, ale jak zwykle nie udaje 

nam się,  plączmy się w drobiazgach, śniadaniu. Muszę 
wziąć przykład z sąsiadów. Walizki pakują do bagażni-
ka wieczorem, rano tylko wstają, nie jedzą śniadania i 
zawsze są punktualni. 

Za oknem po kilku dniach ochłodzenia żar leje się z 
nieba, klimatyzacja chodzi na okrągło, aż zaczynam ża-
łować, że wyruszyliśmy, bo można było rozłożyć ciało 
na plaży, w ręku trzymać książkę i nie myśleć o niczym. 

W Łomży robimy przerwę na kawę. Młody czło-
wiek koniecznie chce umyć nam okna, bo – jak twier-
dzi – zbiera na buty. Szczytny cel, tylko wkrada się po-
dejrzenie, czy to nie tani chwyt marketingowy. Jednak  
zgadzamy się na usług, bo przecież nie kradnie. 

Ciągle upał. Trzydzieści dwa stopnie wskazuje ter-
mometr pokładowy samochodu i coraz większe mam 
wątpliwości, czy dobrze robię. Żeby życie składało się 
tylko z dobrych wyborów, to teraz pływałabym w je-
ziorze.

Na ostatniej prostej w Krakowie, tuż przed naszym 
locum, zaczynają szwankować hamulce. Za dwa dni 
będzie to problem, ale to dopiero za dwa dni. Nie zdą-

żyliśmy wypakować walizek z samochodu, to lunęło 
tak, że przez niemal kwadrans nie można było ich wy-
nieść. Ładnie się zapowiada.

 
Przestało padać. Szybki prysznic i wyruszamy w 

miasto, które w samej nazwie ma i historię i magię. 

Kwadrans z hakiem i pieszo doszliśmy do Rynku. 
Tłumy. Robimy obchód dookoła, wdychamy atmos-
ferę i zachwycamy się.

Już zadowoleni wracamy na nocleg. Padamy zmę-
czeni podróżą i emocjami. Jutro Kraków i jego naj-
większe atrakcje.

Jest niedziela i tłok. Tak ma być w letnie przedpo-
łudnie na krakowskim rynku. Przyklękamy w Koście-
le Mariackim nie przeszkadzając we mszy. Znowu 
obchodzimy rynek dokoła. Wielu próbuje tu zarobić: 
są mimowie, pełno muzyków, iluzjonistów, sztukmi-
strzów… Nawet można zarobić na sprzedaży ziaren 
w plastikowych kubeczkach, bo dzieci chcą karmić 
gołębie. Nie sztuką jest pokazać, lecz zatrzymać wi-
dza, zaciekawić. Mnóstwo cudzoziemców. Częściej 
słychać niemiecki, chiński, rosyjski niż polski.
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Stamtąd ruszamy w stronę Kazimierza. Na Skałce 
kościół św. Stanisława z dwunastoma figurami świętych 
na bramie wejściowej i tuż obok niego kościół św. An-
drzeja.

Trafiamy na Centrum Społeczności Żydowskiej na 
Miodowej 24. Dochodzimy do wysokiego muru, za któ-
rym kryje się kirkut. Już mamy dreszcze. Kupujemy bi-
lety i wchodzimy do remontowanej częściowo synagogi. 
Czytamy tablicę: „Pamięci żydowskich męczenników – 
obywateli Krakowa, którzy zostali zamordowani przez 
niemieckich nazistów w latach 1939 – 45. Niech ziemia 
nigdy nie pokryje ich krwi”. Chodzimy między grobami.  
Potem jeszcze odwiedzamy synagogę Kupa, już dzisiaj 
muzeum. 

Atmosfera tamtej kultury jakoś nas przenika. Kupu-
jemy menorę, tym razem tylko na magnesie na lodówkę. 
„Naganiacze” zapraszają do wyszynków. Przejażdżka 
odkrytym samochodem po dzielnicy żydowskiej to wy-
datek 50 euro.

A potem Wawel, Grób Kaczyńskich i J. Piłsudskie-
go, bulwary, smok wawelski. Robię zdjęcie na Francisz-
kańskiej 3, odnajduję „papieskie okno”. Pstrykam, choć 
dzisiaj w remoncie i zasłaniają je siatki i rusztowania. 
Kawałek historii. Dobrej historii, bo piękny człowiek.

Dziewczyny jadą autobusem odebrać jakiś zamó-
wiony towar, a my sprawdzamy, czy „na Brackiej pada 
deszcz”, jak śpiewa G. Turnau. Na pewno w kawiarence 
B 4 (Bracka 4) na pewno nie. Miło sączy się muzyka. 
Dziewczyny dzwonią, że pomyliły dzielnice, ale już są 
na miejscu i wszystko w porządku. 

Zegar na Kościele Mariackim odmierza czas do 
Światowych Dni Młodzieży: 366 dni.  

Przyklękam w kościele św. Anny i wzdycham do 
śp. Babci Ani, wszak dzisiaj Jej imieniny. Już nie mam 
wątpliwości czy dobrze zrobiłam przyjeżdżając tu z całą 
rodziną. 

Zewsząd słychać nawoływania na statek, do kawiar-
ni…, a my spacerujemy, bo po to przecież jechaliśmy 
600 km.

Z samego rana jesteśmy gotowi do dalszych przygód. 
To zasługa tego, że wcześnie chodzimy spać i nie ma 
problemu ze wstawaniem. Dzisiaj OPN, czyli Ojcowski 
Park Narodowy, a raczej jego mała cześć. 

Dzień zapowiadał się pięknie. Słońce nie dało mi 
spać od szóstej. W nocy układałam 10 przykazań Praw-
dziwego Turysty. Do rana zapamiętałam trzy. Prawdzi-

wy Turysta:
1. … zwiedza wszystko co się da.
2. … jest przygotowany na wszelkie zmiany po-

gody.
3. … nie narzeka.

Nocą łatwiej mi to szło, a teraz nie mogę sobie 
przypomnieć.

Słońce wpada do okna. Będzie dobry dzień. Nie 
spieszymy się, bo nigdzie nie mamy rezerwacji na 
określoną godzinę. Dziewczynki jeszcze śpią. Nie bu-
dzę, niech nabiorą sił i chęci przed dzisiejszą eskapa-
dą.

Jest jeszcze tyle miejsc do zwiedzenia, a każde z 
nich zasługuje na moją uwagę, na to, by je odwiedzić.

Śniadanie i w drogę. Tuż za zakrętem poczuliśmy, 
że coś szoruje. Oho, pewnie klocki hamulcowe. Po 
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dwóch kilometrach jestem przerażona i zajeżdżamy 
do mijanego po drodze warsztatu. Młody człowiek z 
chęcią przyjął zamówienie. Spacerujemy po obrzeżach 
Krakowa. Dziewczynki dochodzą do wniosku, że tu 
Kraków wygląda jak zwykłe miasto. Czy tylko czar jest 
w starówkach i rynkach? Okazało się, że nie tylko kloc-
ki, ale i cała tarcza i kilka stówek mniej, ale bezpiecz-
niej. Szkoda tylko przedpołudnia, ale nie rezygnujemy. 
Realizujemy plan. 

Po kwadransie oczekiwania na wolne miejsce na 
parkingu (10zł), wychodzimy na szlak do Groty Łokiet-
ka. Przyjemny spacer niemal bez wysiłku, choć trochę 
pod górę czarnym szlakiem. Czekamy na pełną godzi-
nę, by razem z grupą i przewodnikiem dostać się do 
groty (8zł/6zł). Wśród kilkudziesięciu osób przewodnik 
wyłapuje parę z pieskiem i nie wpuszcza ich.

Lubię legendy, choć wiem, że są naiwne, jak choćby 
ta o pająku, który uratował Łokietkowi życie. 

Nad wejściem do jaskini rozpięta była pajęczyna, 
więc wrogie wojska jej nie przeszukały, a tam właśnie 
skrył się król ze swoim wojskiem. Znaleźli „szczelinę” 
i weszli do jaskini od góry.

Grota jest mała i jeśli ktoś nie widział choćby jaskini 
„Raj” albo którejś na Słowacji, to może się pozachwy-
cać.

W drodze powrotnej chcemy zjeść obiad. Dziecia-
ki są głodne i trochę narzekają. Wybieramy się jeszcze 
spacerkiem do ruin zamku Ojców (2/3zł bilet). Ruiny.

Wracamy. Zatrzymujemy się przd niewielką, ale 
przepiękną drewnianą kaplicą „Na wodzie”, tuż przy 
drodze. Uroku i niezwykłości miejsca dodaje fakt, że 
pod nim… płynie potok! Musi im szemrzeć na wszyst-
kich mszach.

Obiad w Skale. Na rynku miedziane rzeźby upa-
miętniające historyczne wydarzenie.

Jedziemy jeszcze do Piskowej Skały. Obeszliśmy 
zamczysko tylko dookoła, bo jest w remoncie. Musia-
łam w końcu dotknąć Maczugi Herkulesa, którą znam z 
przewodników. Zaliczone!

20:23 i wszyscy w łóżkach. Wyczerpujący, piękny 
dzień.

Pod bramy obozu z Oświęcimiu docieramy 3 minu-
ty przed zarezerwowanym wejściem. To miejsce opiszę 
krótko: wszyscy to przeżyliśmy. Wstrząsające. Nie-
prawdopodobne.

Zajeżdżamy do Oświęcimia, żeby miasto nie koja-
rzyło się nam tylko z obozem zagłady. Rynek jest duży, 
oglądamy miasto, spacerujemy bulwarami.

Na szlaku są Wadowice. Być tak blisko i nie od-
wiedzić miejsca urodzin Karola Wojtyły, to grzech, 
więc nie grzeszymy i zajeżdżamy. Jak zwykle kło-
pot z parkowaniem. Drogę na plac główny miastecz-
ka wskazują nam sowicie ukwiecone latarnie. Dep-
takiem pod górę ulicą Zatorską docieramy niemal 
wprost pod kościół, w którym 20 czerwca 1920 roku 
ochrzczono Karolka, który został papieżem. Jemy 
słynne kremówki (zbyt kremowe!), po czym okazu-
je się, że ta właściwa cukiernia jest naprzeciwko ko-
ścioła, ale nie mamy ochoty na kolejne.

Mijamy wsie. To zagłębie stolarzy – w co drugim 
domu produkuje się meble. Szkoda, że mamy taki 
mały samochód i tak daleko, może jakiś stoliczek by-
śmy wypatrzyli.

Jeszcze Kalwaria Zebrzydowska. Dzisiaj jest 
zwykły dzień, więc prawie nie ma pielgrzymów, dla 
których wybudowano ogromny dom. Obchodzimy 
(ale nie na kolanach) stacje drogi krzyżowej rozsia-
ne na wzgórzu. Zamawiamy tani i niesmaczny obiad. 
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Delektujemy się widokami, słońcem i tego, że udało 
nam się coś nowego zobaczyć.

W drodze do naszego locum zahaczamy o Kopiec 
Kościuszki. Trochę błądzimy, ale nie odpuszczamy. Bi-
lety 10/12zł. Odkrywam, że mam lęk, gdy wchodzę na 
kopiec, przy którym nie ma poręczy. Zaliczone.

W łóżku czytam książkę. Świat za oknem zrobił 
się cały mokry. Całą noc padało. Ranek szary i ponu-
ry. Przyjechaliśmy w deszcz i odjeżdżamy z deszczem. 
Dzisiaj już tylko Wieliczka, do której już w maju zare-
zerwowaliśmy bilety. I całe szczęście, bo czekałaby na 
nas co najmniej 2-3h kolejka.

Po opis kopalni soli odsyłam do przewodników. Z 
ciekawostek zapamiętałam, że turystom udostępniono 
zaledwie 1,5 proc. całej kopalni, że duży kawałek soli w 
kształcie walca to bałwan i że Wawel remontowano za 
sól. Chciałabym kiedyś być na mszy św. w niedzielę o 
7.30 w kaplicy św. Kingi. Może kiedyś, kto wie?

Obraliśmy już kurs na dom, gdy nagle trafiliśmy 
wprost do Tyńca. Żal było odmyć tej przyjemności, któ-
ra była tuż obok, może kilometr od nas. Na wybrukowa-
nym dziedzińcu cicho, pusto, upał. Zerkamy do studni, 
na Wisłę. W przyklasztornym sklepiku kupujemy piwo 
Mnicha, tutejsza produkcja – pamiątka dla znajomych 
(potem okazuje się, że i u nas można takie dostać). Przy-
klękamy w klasztorze. Delektujemy się chwilą.

I powrót. 
Następnego dnia okazało się, że ten cudowny majster 

z Krakowa źle te hamulce zrobił. To cud, że nie mieli-
śmy wypadku. Pewnie któryś ze świętych – a kilku ich 
odwiedziliśmy w tej podróży – ulitował się nad nami i 
miał nas pod swoimi skrzydłami.

I znowu się cieszę, że zobaczyłam kawałek Polski. 
Kolejny piękny puzzelek. Wam też polecam. A sama 
marzę o… Bieszczadach.

Grażyna Serafin
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Ośrodek 
czynny
codziennie 
w godz. 800-1600

Jerzy Miliszewski
Olecko, Aleje Lipowe 3

Rozpoczęcie 
kursu

 tel. 87-520-23-36B29903

18
lutego
godz. 1600

OLECKIE CENTRUM
SZKOLENIA KIEROWCÓW

Wtargnął wprost 
pod nadjeżdżający samochód

16 stycznia przed godz. 13.00 w Olecku doszło potrące-
nia pieszego. Tym razem nietrzeźwy mężczyzna, poza przej-
ściem dla pieszych, wtargnął wprost pod osobową toyotę.  

O potrąceniu pieszego na ul. Armii Krajowej, oficer dy-
żurny oleckiej komendy został poinformowany przed godz. 
13:00. Natychmiast na miejsce pojechali policjanci drogów-
ki. Jak ustalili funkcjonariusze 53-latek, poza przejściem dla 
pieszych, wtargnął wprost pod nadjeżdżający samochód oso-
bowy marki Toyota. W wyniku zderzenia Bogdan C. doznał 
urazu ręki i został przewieziony do szpitala w Olecku.

Badanie alkomatem wykazało w jego organizmie ponad 2 
promile alkoholu.             rzeczniczka prasowa KPP 

młodsza aspirantka Justyna Sznel

 Kobieta potrącona 
na przejściu dla pieszych

Oleccy policjanci wyjaśniają przyczyny wypadku do 
którego doszło 15 stycznia na ul. Kościuszki. Ze wstęp-
nych ustaleń wynika, że starsza mieszkanka przechodząc 
przez  jezdnię na oznakowanym przejściu dla pieszych zo-
stała potrącona przez samochód. Poszkodowana trafiła do 
szpitala.

Do zdarzenia doszło około godziny 17.30 w Olecku  na 
ulicy Kościuszki. Oficer dyżurny oleckiej komendy otrzy-
mał informację o potrąceniu pieszego od dyspozytora nu-
meru alarmowego 112. Natychmiast na miejsce skierowa-
no policyjny patrol. 

Wstępnie ustalono, że 81-letnia mieszkanka  Olecka  
przechodząc przez przejście dla pieszych została uderzona 
przednim zderzakiem samochodu marki Renault. Kieru-
jącym tym autem był 24-letni Szymon Z. Mężczyzna był 
trzeźwy. 

Funkcjonariusze zabezpieczyli miejsce wypadku i 
przeprowadzili oględziny oraz zabezpieczyli ślady i prze-
słuchali świadków. Poszkodowana z ogólnymi potłucze-
niami ciała została przewieziona do szpitala w Olecku. De-
cyzją lekarza pozostała na oddziale chirurgii na obserwacji. 
Poszkodowana zmarła.

Policjanci przeprowadzą teraz postępowanie mające na 
celu wyjaśnienie okoliczności tego zdarzenia.

 Policjanci kolejny raz apelują o zachowanie szczegól-
nej ostrożności i dostosowanie prędkości jazdy nawet w 
terenie zabudowanym do panujących trudnych warunków 
drogowych. Nawierzchnie dróg są śliskie i zalega śnieg 
przez droga hamowania wydłuża się.

Kierowco zachowaj ostrożność !!!
podkom. Tomasz Jegliński

Nietrzeźwy kierowca
W minioną sobotę oleccy policjanci ruchu drogowego za-
trzymali kierującego samochodem ciężarowym, który jechał 
z uszkodzoną oponą i był pijany. Ponadto na drogach po-
wiatu funkcjonariusze zatrzymali nietrzeźwego rowerzystę 
oraz odnotowali dwie kolizje. 

W minioną sobotę około godz. 22:30 oficer dyżurny olec-
kiej komendy otrzymał zgłoszenie, że na obwodnicy Olecka, 
od strony Ełku porusza się samochód ciężarowy z uszkodzo-
ną oponą.

Policjanci skierowani na miejsce zatrzymali wskazany 
pojazd ciężarowy marki Scania. Kierującym okazał się Ry-
szard N. Od mężczyzny funkcjonariusze wyczuli alkohol. 
Badanie alkomatem wykazało w jego organizmie blisko 2 
promile alkoholu.

18 stycznia 42-latek usłyszał zarzut kierowania pojazdem 
pod wpływem alkoholu i przyznał się do winy.  

Nietrzeźwy rowerzysta został zatrzymany także 17 stycz-
nia br po godz. 17:00 w Miejscowości Kowale Oleckie. Ka-
rol S. kierował rowerem mając blisko 1,5 promila alkoholu 
w organizmie. 

Pierwsza kolizja drogowa miała miejsce w minioną nie-
dzielę przed godz. 17:00 w miejscowości Drozdowo. Poli-
cjanci zostali powiadomieni, że pies wbiegł wprost pod koła 

osobowego volkswagena. Na miejscu funkcjonariusze 
ustalili właściciela czworonoga, który powiedział, że jego 
pupil zerwał się z łańcucha i wybiegł z posesji. Mężczyzna 
został pouczony aby w prawidłowy sposób zabezpieczał 
swoje zwierzę. 

Kolejna kolizja miała  17.01. po godz. 18:00 na terenie 
gminy Wieliczki. Jak ustalili policjanci, kierujący samo-
chodem osobowym marki Fiat nie zachował bezpiecznej 
odległości od poprzedzającego pojazdu w wyniku czego 
uderzył w tył autobusu wjeżdżającego do zatoki autobuso-
wej.  Andrzej B. został ukarany mandatem karnym w wy-
sokości 300 zł. 

Kierowco zachowaj ostrożność !!!
Policjanci  kolejny raz apelują o zachowanie szczegól-

nej ostrożności i dostosowanie prędkości jazdy do panują-
cych trudnych warunków drogowych. Nawierzchnie dróg 
są śliskie i zalega śnieg przez co droga hamowania się wy-
dłuża. 
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25 stycznia 2016 r. (poniedziałek)
9.00-9.45 –  zajęcia taneczne, grupa klas I-III – sala baletowa
10.00-10.45 – zajęcia taneczne, grupa klas IV-VI i gimnazjum 
– sala baletowa
10.00-10.45 – zajęcia teatralne, grupa klas I-III – sala AGT
11.00-12.40 – „LEGENDY SOWIEGO KRÓLESTWA”, 3D, 
bajka, sala kina (bilet: 10 zł)
12.45-13.45 – zajęcia plastyczne, grupa klas I-III – pracownia 
plastyczna 
12.45-13.45 – zajęcia teatralne, grupa klas IV-VI i gimnazjum 
– sala AGT
13.00-16.00 – zajęcia muzyczne – pracownia muzyczna
14.00-15.00 – zajęcia plastyczne, grupa klas IV-VI i gimna-
zjum – pracownia plastyczna       
                                               
26 stycznia 2016 r. (wtorek)
9.00-9.45 –  zajęcia taneczne, grupa klas I-III – sala baletowa
10.00-10.45 – zajęcia taneczne, grupa klas IV-VI i gimnazjum 
– sala baletowa
11.00-12.00 – zajęcia plastyczne, grupa klas I-III – pracownia 
plastyczna 
11.00-12.00 – zajęcia teatralne, gru-
pa klas IV-VI i gimnazjum – sala AGT                                                                                                                                              
                               
12.15-13.15 – zajęcia plastyczne, grupa klas IV-VI i gimna-
zjum – pracownia plastyczna       
12.45-13.45 – zajęcia teatralne, grupa klas I-III – sala AGT   
13.00-16.00 – zajęcia muzyczne – pracownia muzyczna

27 stycznia 2016 r. (środa)
9.00-9.45     – zajęcia taneczne, grupa klas I-III – sala baleto-
wa
10.00-10.45 – zajęcia taneczne, grupa klas IV-VI i gimnazjum 
– sala baletowa
10-00-15.00 – otwarte zajęcia wokalne – sala baletowa I
11.00-12.00 – zajęcia plastyczne, grupa klas I-III – pracownia 
plastyczna 
11.00-12.00 – zajęcia teatralne, gru-
pa klas IV-VI i gimnazjum – sala AGT                                                                                                                                              
                               
12.15-13.15 – zajęcia plastyczne, grupa klas IV-VI i gimna-
zjum – pracownia plastyczna       
12.45-13.45 – zajęcia teatralne, grupa klas I-III – sala AGT   
13.00-16.00 – zajęcia muzyczne – pracownia muzyczna

28 stycznia 2016 r. (czwartek)
9.00-9.45     – zajęcia taneczne, grupa klas I-III – sala baleto-
wa
10.00-10.45 – zajęcia taneczne, grupa klas IV-VI i gimnazjum 
– sala baletowa
10.00-10.45 – zajęcia teatralne, grupa klas I-III – sala AGT                                                                                                                                              
                       
11.00-12.40 – „LEGO PRZYGODA”,  2D, bajka, sala kina 
(bilet: 10zł)
12.45-13.45 – zajęcia plastyczne, grupa klas I-III – pracownia 
plastyczna 
12.45-13.45 – zajęcia teatralne, grupa klas IV-VI i gimnazjum 
– sala AGT
13.00-16.00 – zajęcia muzyczne – pracownia muzyczna
14.00-15.00 – zajęcia plastyczne, grupa klas IV-VI i gimna-
zjum – pracownia plastyczna   

29 stycznia 2016 r. (piątek)
9.00-9.45 – zajęcia taneczne, grupa klas I-III – sala baletowa
10.00-10.45 – zajęcia taneczne, grupa klas IV-VI i gimnazjum 
– sala baletowa
11.00-12.00 – zajęcia plastyczne, grupa klas I-III – pracownia 
plastyczna 
11.00-12.00 – zajęcia teatralne, gru-
pa klas IV-VI i gimnazjum – sala AGT                                                                                                                                              
                               
12.15-13.15 – zajęcia plastyczne, grupa klas IV-VI i gimna-
zjum – pracownia plastyczna       
12.45-13.45 – zajęcia teatralne, grupa klas I-III – sala AGT 
13.00-16.00 – zajęcia muzyczne – pracownia muzyczna 

1 lutego 2016 r. (poniedziałek)
9.00-9.45 – zajęcia taneczne, grupa klas I-III – sala baletowa                                                                                              
10.00-10.50 – „BAJKA O SMOKU OBIBOKU” – spektakl 
muzyczny dla dzieci, TEATR 30 MINUT (bilet 5 zł)
10.00-10.45 – zajęcia taneczne, grupa klas IV-VI i gimna-
zjum – sala baletowa
11.00-12.00 – zajęcia plastyczne, grupa klas I-III – pracownia 
plastyczna 
11.00-12.00 – zajęcia teatralne, gru-
pa klas IV-VI i gimnazjum – sala AGT                                                                                                                                              
                               
12.15-13.15 – zajęcia plastyczne, grupa klas IV-VI i gimna-
zjum – pracownia plastyczna       
12.45-13.45 – zajęcia teatralne, grupa klas I-III – sala AGT
13.00-16.00 – zajęcia muzyczne – pracownia muzyczna   

2 lutego 2016 r. (wtorek)
9.00-9.45 – zajęcia taneczne, grupa klas I-III – sala baletowa                                                                                              
10.00-10.50 – „BAJKA O SMOKU OBIBOKU” – spektakl 
muzyczny dla dzieci, TEATR 30 MINUT (bilet 5 zł)
10.00-10.45 – zajęcia taneczne, grupa klas IV-VI i gimna-
zjum – sala baletowa
11.00-12.00 – zajęcia plastyczne, grupa klas I-III – pracownia 
plastyczna 
11.00-12.00 – zajęcia teatralne, gru-
pa klas IV-VI i gimnazjum – sala AGT                                                                                                                                              
                               
12.15-13.15 – zajęcia plastyczne, grupa klas IV-VI i gimna-
zjum – pracownia plastyczna       
12.45-13.45 – zajęcia teatralne, grupa klas I-III – sala AGT  
13.00-16.00 – zajęcia muzyczne – pracownia muzyczna

3 lutego 2016 r. (środa)
9.00-9.45 – zajęcia taneczne, grupa klas I-III – sala baletowa                                                                                              
10.00-10.50 – „BAJKA O SMOKU OBIBOKU” – spektakl 
muzyczny dla dzieci, TEATR 30 MINUT (bilet 5 zł)
10.00-10.45 – zajęcia taneczne, grupa klas IV-VI i gimna-
zjum – sala baletowa
11.00-12.00 – zajęcia plastyczne, grupa klas I-III – pracownia 
plastyczna 
11.00-12.00 – zajęcia teatralne, gru-
pa klas IV-VI i gimnazjum – sala AGT                                                                                                                                              
                               
12.15-13.15 – zajęcia plastyczne, grupa klas IV-VI i gimna-
zjum – pracownia plastyczna       
12.45-13.45 – zajęcia teatralne, grupa klas I-III – sala AGT
13.00-16.00 – zajęcia muzyczne – pracownia muzyczna   

4 lutego 2016 r. (czwartek)
9.00-9.45 – zajęcia taneczne, grupa klas I-III – sala baletowa
10.00-10.45 – zajęcia taneczne, grupa klas IV-VI i gimna-
zjum – sala baletowa                                                                   
10.00-10.45 – zajęcia teatralne, grupa klas I-III – sala AGT                                                                                                                                              
                
11.00-12.40 –  „MIŚ YOGI” 3D, bajka, sala kina (bilet: 10 zł)                                                                                                          
12.45-13.45 – zajęcia plastyczne, grupa klas I-III – pracow-
nia plastyczna 
12.45-13.45 – zajęcia teatralne, grupa klas IV-VI i gimna-
zjum – sala AGT
13.00-16.00 – zajęcia muzyczne – pracownia muzyczna
14.00-15.00 – zajęcia plastyczne, grupa klas IV-VI i gimna-
zjum – pracownia plastyczna 

5 lutego 2016 r. (piątek)
9.00-9.45 – zajęcia taneczne, grupa klas I-III – sala baletowa
10.00-10.45 – zajęcia taneczne, grupa klas IV-VI i gimna-
zjum – sala baletowa
11.00-12.00 – zajęcia plastyczne, grupa klas I-III – pracownia 
plastyczna 
11.00-12.00 – zajęcia teatralne, gru-
pa klas IV-VI i gimnazjum – sala AGT                                                                                                                                              
                               
12.15-13.15 – zajęcia plastyczne, grupa klas IV-VI i gimna-
zjum – pracownia plastyczna       
12.45-13.45 – zajęcia teatralne, grupa klas I-III – sala AGT  
13.00-16.00 – zajęcia muzyczne – pracownia muzyczna

Ferie w ROK MG
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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          V27307

PIZZERIA „PRIVE” zaprasza od 1000 do 2200

Tel. (87) 520-31-32, sms  505-314-536 V2
92

05

PIZZA NA TELEFON

* „ASTRA” restauracja, pizza, zestawy obiadowe na telefon: 
87-520-25-68, profesjonalny katering, imprezy okolicznościowe, 
dancingi, ul. Partyzantów 7, www.astra.olecko.pl  V30703

* Foto-Ślub i inne uroczystości, tel. 660 122 049       B27805

* hurtownia spożywcza, ul. Gołdapska 31, tel. (87) 520-01-50 V26908

ARTYKUŁY ELEKTRYCZNE, SPRZEDAŻ, WYKONAWSTWO
Sklep „PSTRYK”, ul. Zielona 33
tel. (87) 520-18-44; 510-145-891 V2

64
10

V2
67

09

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

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

AUTO LAND                                           V27108

części samochodowe, ul. SOKOLA 1D, tel. (87) 520-12-88

* Artykuły i usługi elektryczne, Grunwaldzka 6, 
      tel. 87-610-00-66                                     V27008

* Centrum Ogrodnicze, ul. Rzeźnicka 6; tel. 87-520-22-07   V02349

* MEBLE - salon, Jan Bagiński, ul. Rzeźnicka, tel.  
(87) 520 29-23. V01101

* Budowlana firma, Tadeusz WITKOWSKI, kompleksowe 
prace budowlane, tel. 603-754-167, 87-523-41-44 V27606

V26210

* MYJNIA GĄBKOWA AUTOMATYCZNA 
   aleje Lipowe 1A                           V31231a

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
29

00
5

* CZĘŚCI SAMOCHODOWE,, tel. 509-746-264 V28815

* CZĘŚCI SAMOCHODOWE, ul. Sokola 1D, tel. 87-
520-12-88 V27118

* CZĘŚCI SAMOCHODOWE, ul. Zamostowa 2, tel. 
87-523-32-
* Hunday Santa Fe CRDI, 2006, 2,2D tel. 509-338-320, 
508-097-660 V30912

* Jawa 350, 1989, stan bardzo dobry, stylizowany na 
chopper, 2500 złotych, tel. 884-014-664 L95501

* Mitsubishi Outlander, 2005, 2,4B+G tel. 604-193-413 
B29404

* chleb swojski, ciasta, wypiek, tel. 605-107-755 B28005

* kino, plac Wolności 22, tel. 87-520-20-59 B27905

* konie kabardyńskie, przejażdżki, pod siodło, 
Grądzkie 47, tel. 666-316-780, 87-421-22-48 B30502

* Mazurski Dwór: catering, restauracja, noclegi, tel. 
87-523-00-67, 512-492-990, e-mail: mazurskidwor@
poczta.onet.pl www.mazurskidwor.pl  V27218

* pracownia pisania ikon, pracownia plastyczna, 
Katarzyna Waraksa, tel. 663-805-960 B29504

* wczasy; tel. 87-421-22-48, 666-316-780,  www.wiatra-
kart.fr.pl, e-mail: kawarak@o2.pl B30202

* wesela, imprezy okolicznościowe, bankiety, szkolenia, 
chrzciny, komunie, stypy (Mazurski Dwór), tel. 87-523-
00-67, 512-492-990 V27228

AUTO-MOTO

MOTO-NAPRAWA-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, V26819

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

L95303

* bezprzewodowy internet iPlus, tel. 87-520-13-31 B30901

* chleb swojski, ciasta, wypiek, tel. 605-107-755 B30801

* gazowe, hydraulik, tel. 502-383-533 V21918

* hurtownia wędlin, od 4.00 do 14.00, ul. Gołdapska 
631, tel. 87-520-22-13 B29104

* instalacje elektryczne, Henryk Rowiński, tel. 510-145-
891 V26420

* korepetycje - język angielski; szkoły podstawowe, 
gimnazja, szkoły średnie, tel. 608-215-475 B29204

* kowalskie, spawalnicze, ślusarskie, Gołdapska 31, 
tel. 87-523-00-80 B30601

* księgowe usługi, Ternet spółka z o,o, tel. 87-520-31-70 
B30302

* OLEJ OPAŁOWY, NAJTANIEJ, tel. 87-520-41-91 V31222

* pizza na telefon – od 10.00 do 22.00, tel.87-520-31-
32 lub sms 505-314-536 V29215

AUTO-MAX, ul. Paderewskiego 3a, naprawa: zawie-
szenia, amortyzatory, elektronika, komputerowa 
geometria zawieszenia, klimatyzacja, chiptuning, tel. 
509-746-264 V28805

V
27

70
6
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05   SKLEP „MAJSTER”, Armii Krajowej 3
Tel. (87) 520-26-39

Wypożyczalnia elektronarzędzi HITACHI

• 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

V30802

V3
09

02

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

Wyrób nagrobków, blatów kuchennych, parapetów 
i okładzin schodowych V26010a

PROMO-

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

DWORZEC PKP
tel. 883-110-101

V28915

* kotły c.o., grzejniki, bojlery, HYDROMAX, 
            ul. Targowa 18, tel. 87-615-31-90            V31002

STOMATOLOG – 24 godz. tel. 605-893-381
pełny zakres usług
DERMATOLOG
plac Wolności 11, , rejestracja tel. 605-893-381 , 87-520-22-22  

K
25

90
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* Pralnia chemiczna, pranie wodne, usługi w ciągu 24 godzin, 
ul. Grunwaldzka 12, te. 723-565-284                          V30603

SPRZEDAM 

INNE

PRACA

SPRZEDAM

WYNAJEM

* ROWERY – naprawy i wypożyczalnia, Centrum 
Handlowe Impuls, tel. 87-520-36-92 V29514

* sprzątanie, opieka nad osobami starszymi lub dziećmi, tel. 
506-462-495 B29004

* tłumacz języka francuskiego, tel. 888-605-885 B30003

* oddam koty czarne w dobre ręce, przyjmuję tylko 
sms-y, odpowiadam, tel. 605-202-305 B29304

* oddam kotki różne kolory w dobre ręce, tel. 600-953-
143 K16205

* ślusarza, spawacza zatrudnię, tel. 602-709-756 L95106

* zatrudnię kierowcę do rozwożenia pizzy, tel. 501-
620-577, 506-865-480 V29245

* zatrudnię stomatologa, tel. 605-893-381 K16305

* drukarka kolorowa OKI C3300n, A4, idealna do 
wizytówek, mało używana, 290 złotych, tel. 604-193-
413 L95402

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

* działkę budowlaną, 1650 m.kw., Olecko, tel. 602-709-
756 B29603

* działkę pod garaż (ew. piętrowy) z projektem, Gołdap-
ska, tel. 602-793-432 K16803

* działkę pod garaż pojedynczy z projektem, Gołdapska, 
tel. 602-793-432 K16703

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

* gopodarstwo rolne, zabudowane, 4,88 ha, okolice 
Olecka, tel. 693-841-421 B29803

* książki, I i II klasa gimnazjum, (Gimnazjum nr 2), tel. 
603-113-040 V27128

* luksfery Fala niebieskie 36 sztuk, TANIO, tel. 508-
610-285 B27406

* łóżeczko dziecięce z materacem, 65x125 cm, 150 zło-
tych, tel. 691-201-120 B29703

* maszyny, urządzenia rolnicze, tel. 516-670-859  B003b30

* meble BRW z kolekcji „Indiana”, kolor – sosna an-
tyczna: komoda – 350 zł, regał – 350 zł, szafa – 550zł. 
Stan - super!!! 600-936-589
* mieszkania od 30 do 75 m.kw., więcej na: deweloper-lu-
to.pl, tel. 507-047-750 V01221

* mieszkanie 71 m.kw., 3 pokoje, centrum Suwałk, , tel. 
600-953-143 K16105

* 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 V31212

* siedlisko, ul. Wiejska, ok. 40 arów, zabudowane budyn-
kiem gospodarskim, dojazd od strony ulicy Wiejskiej, siła 
na miejscu, tel. 602-293-333 V30812

* sypialnię BRW (seria Dream) - cena 500 zł. Łóżko 
160x200, komoda, 44,5x76x86, 2 x szafka nocna i szafka 
RTV, stojak na CD i lustro. Uwaga - materac grudzień 2014, 
kokos, strefy, sprężyny autonomiczne („Egipt” - „wygoda 
snu”) - extra płatny 350 zł. Mogę pomóc w organizacji trans-
portu. 600936589.

* Lokal użytkowy 90 m2 , ul Targowa 10, tel. 508 945 732
B30701

* lokal użytkowy 100 m.kw., centrum, tel. 723-565-284 
V30613

* lokal użytkowy 140 m.kw., centrum, tel. 501-620-577 
V29235

* mieszkanie do wynajęcia z dofinansowaniem gmi-
ny, tel. 502-264-901 V00502
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Kalendarz imion

Nasz przepis

  

Cytaty na ten tydzień

PRZYS£OWIA

20 stycznia 
Dobrochny, Dobroniegi, Fabioli, Ludmiły, 
Miły, Saby 
Czcisława,  Czesława, Dobiegniewa, 
Dobrogniewa, Fabiana, Ludmiła, Lucjana, 
Sebastaiana
21 stycznia (Dzień Babci)
Agnieszki, Inez, Inezy, Jarosławy, Marce-
li, Nory 
Augusta, Augustyna, Epitaniego, Jarosła-
wa, Juliana, Karola, Ludwika
22 stycznia (Dzień Dziadka)
Anastazji, Dominiki, Niki, Wiktorii 
Anastazego, Dobromysła, Dominika, 
Doriana, Gaudencjusza, Gaudentego, 
Mateusza, Teodora, Wiktora, Wincentego, 
Witosława
23 stycznia 
Fernandy, Marii, Mariki, Rajmundy, 
Wrocisławy
Fernanda, Ildefonsa, Jana, Klemensa, Raj-
munda, Seweriana, Wrocisława, Zelmy
24 stycznia 
Eryki, Felicji, Mileny, Sławy 
Chwaliboga, Chwalibora, Felicjana, 
Feliksa, Franciszka, Rafała, Roberta, 
Tymoteusza
25 stycznia
Dolores, Elwiry, Gabrieli, Ireny, Katriony, 
Tacjany, Tatiany, Tiny, Tycjany 
Jana, Miłosza, Miłowita, Pawła, Tacjana 
26 stycznia
Lutosławy, Normy, Pauli, Pauliny, Wandy 
Emanuela, Lutosława, Michała, Polikar-
pa, Przybysława, Roberta, Skarbimierza, 
Skarbimira, Teodora, Tworzymira, Tymo-
teusza, Tytusa
27 stycznia
Angeli, Angeliki, Anieli, Ilony, Ingrid 
Jana, Jerzego, Juliana, Lotara, Przemysła-
wa, Przybysława

28 stycznia
Agnieszki, Amalii, Amandy, Anieli, 
Armandy, Berty, Kariny 
Augusta, Augustyna, Jana, Juliana, 
Karola, Krzesisława, Lecha, Leszka, 
Piotra, Radomira, Rogera, Tomasza, 
Walentego, Walerego, Waleriusza
29 stycznia 
Bolesławy, Gildy, Hanny, Iny, Kon-
stancji, Salomei, Zdzisławy 
Franciszka, Józefa, Michała, Walerego, 
Waleriana, Zdzisława, Zenona
30 stycznia 
Adeli, Amelii, Dobiegniewy, Dziadu-
miły, Gerdy, Hiacynty, Martyny 
Amadeusza, Częstobora, Dobiegniewa, 
Fekiksa, Gerarda, Hiacynta, Leonarda, 
Macieja, Marcina, Sebastiana, Teofila
31 stycznia 
Balbiny, Dobromierzy, Joanny, Ludwi-
ki, Luizy, Marceli, Marceliny 
Beniamina, Cyrusa, Euzebiusza, Gwi-
dona, Jana, Ksawerego, Ludwika, Mar-
cela, Marcelego, Piotra, Spycigniewa
1 lutego 
Anny, Brygidy, Dobrochny, Dobro-
gniewy, Igi, Marioli, Renaty 
Dobrogniewa, Ignacego, Pawła, Sewe-
ryna, Siemirada, Żegoty 
2 lutego (Ofiarowanie Pańskie, Mat-
ki Boskiej Gromnicznej) (Światowy 
Dzień Mokradeł)
Fortunaty, Jagody, Joanny, Katarzyny, 
Klary, Marii, Miłosławy,  Mirosławy 
Felicjana, Fortunata, Kornela, Miłosła-
wa, Mirosława, Oskara
3 lutego (Międzynarodowy Dzień 
Walki z Rakiem)
Joanny, Rychezy, Ryksy, Telimeny
Błażeja, Hipolita, Laurencjusza, Oska-
ra, Sobiesława, Stefana, Uniemysła, 
Wawrzyńca

... nie miała żadnych przyjaciół, 
jednak wzbudzała głównie szacu-
nek. Ludzie szanują też chmury 
burzowe. Chmury odświeżają gle-
bę. Są potrzebne. Ale nie są miłe. 
Terry Pratchett, Mgnienie ekranu

Równie dobrze mogli być synami 
tych kobiet w czerni powraca-
jącymi do domu po burzliwym, 
przeznaczonym na zdobywanie 
świata życiu, do domu, by odpo-
cząć, zostać zbesztanym i czekać 
na śmierć, do domu, do wyschnię-
tych teraz piersi, które karmiły ich 
w dzieciństwie.

 James Baldwin, Mój Giowani, 
Wszystko porzucać i, coś miał 
sowicie,
odtrącać od niechcenia, by same-
mu
umierać w końcu gdzieś, nie wie-
dząc czemu –
Czyż znaczy to – zaczynać nowe 
życie? 
Rainer Maria Rilke, Odejście 
marnotrawnego syna
Ojciec Murphy lubił łowić ryby 
i przez wiele miesięcy Komunia 
Święta miała smak makreli, ale 
przez to nie była wcale mniej 
święta. 
Steinbeck John, Tortilla Flat

Fabian i Sebastian (20 stycznia) pierwsi 
drzewa budzą, ale radzi często łudzą.
Agnieszka (21 stycznia) łaskawa, puszcza 
skowronka z rękawa.
Gdy przyjdzie Agnieszka (21 stycznia), 
przebija ogonem lód pliszka.
Na święty Wincenty (22 stycznia) szczypie 
mróz w pięty.
Dziadek ukocha, babka utuli i wnet się wnu-
sia rozczuli. (22 stycznia)
Dziadek z pola, babcia ze wsi, oboje się 
razem zeszli. (22 stycznia)
Dziadka kochamy, gdy z nim bywamy. (22 
stycznia)
Pomało, dziadkowie, skaczcie, bo mało w 
torebeczkach macie. (22 stycznia)
Prędzej dziad orzech zgryzie, niż upartą babę 
przeprze. 
Zgubił dziad torbę – nie płakał, znalazł – nie 
skakał. 
Kiedy Paweł (25 stycznia) się nawróci, zima 
na wspak się odwróci.
Na nawrócenie świętego Pawła (25 stycznia) 
połowa zimy przepadła.
Prędzej dziad orzech zgryzie, niż upartą babę 
przeprze. 
Zgubił dziad torbę – nie płakał, znalazł – nie 
skakał. 
Kiedy Paweł (25 stycznia) się nawróci, zima 
na wspak się odwróci.
Na nawrócenie świętego Pawła (25 stycznia) 
połowa zimy przepadła.
Na świętego Karola (28 stycznia) wyjrzy 
spod śniegu rola.
Urodzaj daje rola, gdy deszcz leje na Karola 
(28 stycznia).
Już pierwszego Franciszka (29 stycznia), 
patrz, gdzie jaja ma pliszka.
Na świętą Martynę (30 stycznia) przybywa 
dnia o godzinę.

Jajka faszerowane na szpinaku
6 jaj, 1 łyżka siekanej natki pietruszki, 1 
łyżka innych siekanych ziół (np. bazylii, 
oregano, szczypiorku lub tymianku), 
łyżka startego żółtego sera, 2 łyżki kre-
mowego białego sera, 40 dag szpinaku 
mrożonego lub kilogram świeżego, 1 
ząbek czosnku, 3 łyżki oliwy lub oleju, 
sól, gałka muszkatołowa pieprz

Liście szpinaku myjemy, usuwamy 
twardziel i suszymy. Ze szpinaku mro-
żonego usuwamy nadmiar wody.

Zioła przed siekaniem myjemy, usu-
wamy gałązki, suszymy. 

Jaja gotujemy na twardo, studzimy, 
obieramy i kroimy wzdłuż na pół. 

Wyjmujemy żółtko, a białka przy-
krywamy żeby się nie zeschły.

Farsz rozpoczynamy od zmiksowa-
nia żółtek z ziołami. Dodajemy sery i 
mieszamy. Doprawiamy solą i pieprzem. 

Jeśli masa jest za sucha dolewamy 
oliwy lub oleju. Farszem napełniamy 
połówki jaj.

Teraz przygotowujemy szpinak. W 
rondelku rozgrzewamy oliwę (lub olej) 

i zarumieniamy posiekany czosnek. 
Dodajemy szpinak i dusimy około 10 
minut pod przykryciem. Doprawiamy 
solą, pieprzem i gałką muszkatołową. 

Wykładamy na półmisek, okłada-
my faszerowanymi jajkami i podaje-
my.
Halibut duszony z pieczarkami
4 plastry halibuta, 2 łyżki masła, 
1 cytryna, sól, pieprz, 12 średnich 
pieczarek, 125 ml białego wina, 10 
sztuk średniej wielkości ugotowanych 
ziemniaków

Cztery kawałki folii aluminiowej 
smarujemy tłuszczem. Na każdym z 
nich kładziemy plaster halibuta. Do-
prawiamy go sokiem z cytryny, solą i 
pieprzem i odstawiamy na 45 minut.

Brzegi folii ustawiamy pionowo, 
do ryby dodajemy pieczarki, wino i 
obkładamy ziemniakami i dokładnie 
zawijamy folię.

Pieczemy na grilu lub w dobrze 
nagrzanym piekarniku około 45 minut.

Podajemy z plasterkiem cytryny.
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Cudze chwalicie
Wszyscy mieszkańcy Olecka doskonale znają nasze 

ponad 200 hektarowe jezioro. Czterystu członków Koła 
Okoń również. Nie wszyscy na Olecku Wielkim łowią 
ryby. 

Z przykrością muszę stwierdzić, że ja również bardzo 
rzadko odwiedzam odległy o kilkaset metrów od mojego 
domu zbiornik. O ile sporadyczne łowy w okresie letnim 
łatwo można wytłumaczyć dużym ruchem motorowodnia-
ków, to zimą, zwłaszcza gdy na lodzie leży utrudniający 
bojerowcom żeglowanie śnieg, jezioro Olecko Wielkie 
jest cichym, przyjaznym, podlodowym łowiskiem. Panu-
je wprawdzie obiegowa opinia, że ryb w naszym jeziorze 
mało, jednak nie do końca z tym się zgodzę. 

Owszem, złowienie siei graniczy z cudem, okrutnie 
garbatych okoni łatwo się nie namierzy. Leszcz również 

nie jest tak łatwą zdobyczą jak na przykład na Małym 
Olecku. Na marginesie chciałbym zaapelować do węd-
karzy zasadzających się na leszcze właśnie na Małym 
Olecku o wyrozumiałość, umiar, koleżeństwo i rozsądek. 
Chłopaki, ryb starczy dla wszystkich.

Wracając do tematu, pozostała płoć. Dla mnie ta ryba 
to królowa naszych wód. Jest wszędzie i zawsze, moż-
na ją łowić wszystkimi metodami, także na spinning. 
I sprawia ,że podlodowe zawody, na jeziorze Olecko 
Wielkie obfitują w ryby. 

Zawody takie 17 stycznia zorganizowało Koło Okoń. 
Były to Mistrzostwa Koła. 

I najpierw ta zła wiadomość. Frekwencja. Zawody 
odbywały się w formule otwartej, to znaczy, że mogli 
startować wszyscy wędkarze, nie tylko z koła Okoń. I 
cóż ? Dziewięć osób. Nie podejmuję się liczyć jaki to 

procent oleckich wędkarzy. Nad powodami takiego 
marnego zainteresowania należy się głęboko zastano-
wić. I jak znam kolegów z Zarządu, z pewnością to zro-
bią. I wyciągną wnioski. 

A teraz wiadomości dobre. Pogoda. Prześliczna. 
Ciepło, słonecznie, bezwietrznie. Kto kiedykolwiek 
spod lodu łowił, ten wie jaki to waży element wędkar-
skiej przygody na lodzie. Gdy jest ciepło, wszystko się 
układa. Dlatego tak ważny jest ubiór, buty i noszenie 
czapki, na co dużą uwagę zwracał nasz sędzia, upomi-
nając nawet swojego 33-letniego synka. 

Zawody odbywały się zgodnie z międzynarodowym 
regulaminem CIPS. Mimo niewielu zawodników, loso-
wo utworzono dwa sektory. Punktualnie o ósmej sędzia 
Józef Makowski kibicowską trąbką dał sygnał do roz-
poczęcia rywalizacji. Świdry w ruch, zanęta w dół i już 
po chwili królowe płocie lądują w wiaderkach. Łowią 
wszyscy. Jedni szybciej inni wolniej. Raczej głęboko, 
ponad sześć metrów. Trzy godziny. Jak z bicza trzasnął. 

Już wstępne zaglądanie w wiaderka utwierdziło 
opinię, że sektor A, ten bliżej rzeki, był zdecydowanie 
bardziej rybny. Zwyciężył w nim Grzegorz Makowski 
imponującym wynikiem 4290g. W sektorze B najlep-
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szy był Tomasz Iszkuło. Tutaj do zwycięstwa wystarczyło 
2520g. Ale to tylko jedna tura. Wszystko jeszcze mogło się 
zmienić, chociaż przy mało licznych sektorach dużo trud-
niej o to. 

Posileni gorącą zupą, kwadrans przed południem roz-
poczęliśmy zmagania w drugiej turze. Ryb jest jakby wię-
cej. Większość zawodników łowi w najgłębszej części sek-
torów. Kolejne trzy godziny równie szybko minęły. Waga 
ruszyła. Oj się namieszało jednak. Sektor B wygrał Ry-
szard Ponikiewski. 3045g . W sektorze A tym razem  ja 
zwyciężyłem osiągając 4745g. 

Po dodaniu punktów i wagi ryb, sędziowie przedstawili 
wyniki:

1. Arnold Hościłło  3 pkt 7170 g
2. Tomasz Iszkuło  3 pkt 6345 g
3. Grzegorz Makowski 4 pkt 7610 g
4. Krzysztof Krajewski 4 pkt 6430 g
5. Ryszard Ponikiewski 5 pkt 3255 g

6. Jerzy Rynkowski  7 pkt 5160 g
7. Marian Wojsiat  7 pkt 2915 g
8. Krzysztof Hryniewicz 7 pkt 1865 g
9. Mieczysław Gojlik 10 pkt 3280 g 

Nad całością czuwał sędzia Józef Makowski. 
Wśród prawie 45 kg ryb, które złowiliśmy, były tylko 

dwa wymiarowe okonie. Reszta to płoć, taka patelniana. 
17-18 cm, a nawet większe. 

Okonie i to całkiem spore złowili nasi koledzy z 
Białegostoku, którzy ruszyli na jezioro podczas trwania 
pierwszej tury. 

Ciekawy też jestem zdobyczy wędkarza, który od kil-
ku dni obławia głęboką na kilkanaście metrów, znajdują-
cą się na środku jeziora górkę. Coś mi się zdaje, że fotki z 
łowionych tam okoni zrobiłyby wrażenie. 

A wiec jak!? Nie ma ryb na Olecku Wielkim!? Cudze 
chwalicie…..Wędkarze to jednak naród przekorny. 

Z radością odnotowując niezłe wyniki na jeziorze 
Olecko Wielkie, w imieniu Zarządu Koła Okoń zapra-
szam już w najbliższą niedzielę, 24 stycznia na……. To-
warzyski wyjazd wędkarski na jezioro Śniardwy. 

Największa woda w Polsce kusi. Jedziemy autokarem. 
O zapisach  i szczegółach wyjazdu poinformują Prezesi 
Krzysztof Krajewski tel 517 345 499 i Mieczysław Goj-
lik tel 606 434 599. Może ta impreza zaciekawi więcej 
wędkarzy. 

Na koniec serdeczne podziękowania wszystkim 
uczestnikom i organizatorom Podlodowych Mistrzostw 
Koła Okoń.

Z wędkarskim pozdrowieniem 
J.Arnold Hościłło
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Drukarnia „Gryfix”, 19-300 Ełk, ul. Sasankowa 17

„Nad Wigrami 
płynie, 

nie płynie czas?” 
– rozstrzygnięcie 

konkursu fotogra-
ficznego

W Gimnazjum nr 2 im. Mikołaja 
Kopernika rozstrzygnięto Szkolny 
Konkurs Fotograficzny pt. „Nad Wi-
grami płynie, nie płynie czas?”. Kon-
kurs został przeprowadzony wśród 
uczestników projektu z zakresu dzia-
łalności ekologicznej.

Gimnazjaliści zgłosili bardzo cie-
kawe fotografie prezentujące przyro-
dę lub dziedzictwo kulturowe Wigier-
skiego Parku Narodowego. 

II miejsce, Łukasz Chojnacki (1c), Wigierski las jesienią

Czad - cichy zabójca
Sezon zimowego ogrzewania to okres zwiększonego 

użytkowania  urządzeń grzewczych opalanych paliwem sta-
łym, olejowym i gazowym. Zawracam się z apelem do miesz-
kańców Gminy o bezpieczne eksploatowanie tych urządzeń 
ogrzewczych.

Uwaga - tlenek węgla (czad)
Zaniedbania w zakresie czyszczenia i przeglądów okre-

sowych stanu technicznego przewodów kominowych (spa-
linowych, dymowych i wentylacyjnych) są przyczyną 
śmiertelnych zatruć tlenkiem węgla. Tlen węgla nawet 300 
razy mocniej niż tlen łączy się z Twoją krwią co prowadzi 
do śmierci. Tlenek węgla – popularnie zwany czadem jest 
wbrew powszechnemu złudzeniu bezwonnym i bezsmako-
wym, wiec nie będziesz wiedział, że już Ci ZAGRAŻA

Jak ustrzec się zatrucia tlenkiem węgla?
 Aby uniknąć zatrucia tlenkiem węgla:
- nie zasłaniaj kratek wentylacyjnych i otworów nawie-

wowych,
- co najmniej 2 razy w roku zleć firmie kominiarskiej 

Apel do mieszkańców
Przypominamy  o konieczności  odśnieżania  chodników, 

dachów  oraz  usuwania  tworzących  się  sopli  lodu.

Zgodnie z ustawą prawo budowlane ( Dz. U. z 2013 r. 
poz.. 1409 z późn. zm.) i ustawą o utrzymaniu czystości i 
porządku w gminach ( Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z późn. 
zm.) obowiązki te spoczywają na właścicielach i zarządcach 
nieruchomości.

Usuwanie nawisów śnieżnych, sopli lodu oraz odśnie-
żanie dachu w sezonie zimowym należy przeprowadzać re-
gularnie, aby nie dopuścić do uszkodzenia obiektu budow-
lanego lub bezpośredniego zagrożenia takim uszkodzeniem, 
mogące spowodować zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, 

kontrolę przewodów kominowych: dymowych, spalino-
wych i wentylacyjnych,

- dla własnego bezpieczeństwa zamontuj czujnik wy-
krywający tlenek węgla w pomieszczeniu, w których masz 
urządzenia grzewcze (nie dotyczy urządzeń grzewczych 
elektrycznych),

- nie dokonuj podłączenia urządzeń grzewczych do 
przewodów kominowych bez wymaganej opinii kominiar-
skiej,

- kontroluj stan techniczny urządzeń grzewczych,
- dokonuj okresowego  czyszczenia  przewodów komi-

nowych, a także usuwaj sadze z pieców węglowych zgro-
madzoną w osadniku.

Pamiętaj! Tlenek węgla jest bezwonny!

Jeżeli poczujesz się źle (nudności, zawroty głowy), 
przebywając w pomieszczeniach, w których są zamon-
towane piece węglowe lub piecyki gazowe, natychmiast 
opuść to pomieszczenie i dokonaj jego wietrzenia! Skon-
taktuj się w tej sprawie z kominiarzem!      

W razie potrzeby skorzystaj z pomocy medycznej!
newsletterUM

bezpieczeństwa mienia lub środowiska. Obowiązek ten 
wynika z art. 61 ustawy prawo budowlane.

Ponadto właściciel lub zarządca jest odpowiedzialny za 
uprzątnięcie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z 
chodników położonych wzdłuż nieruchomości, przy czym 
za taki chodnik uznaje się wydzieloną część drogi publicz-
nej służącą dla ruchu pieszego położoną bezpośrednio przy 
granicy nieruchomości. Obowiązek odśnieżania chodnika 
wynika z art. 5 ust. 1 pkt 4. ustawy z 13 września 1996 r. o 
utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Jednocześnie przypominam o obowiązkowych okreso-
wych przeglądach przewodów kominowych i wentylacyj-
nych.

newsletterUM
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16 stycznia odbyły się XIX Otwarte Szachowe Mi-
strzostwa Szkoły Podstawowej nr 3 im. Jana Pawła II w 
Olecku. 

Zawody rozegrano systemem kołowym, tj. każdy z 
każdym, na dystansie 5 rund. 

Tempo gry zostało ustalone na 20 minut. Nad prawi-
dłowym przebiegiem zawodów czuwał sędzia Leopold 
Dudanowicz. 

W kategorii dziewcząt pierwsze miejsce zajęła Iga 
Kolczyńska (SP nr 3). Iga zajęła także I miejsce w kate-
gorii dziewcząt z kl. 0-III.

W kategorii chłopców pierwsze miejsce zajął Wiktor 
Raszkowski (5pkt/5, SP nr 4), drugie miejsce przypadło 

Michałowi Bartnikowi (3 pkt/5; 
SP nr 1). Trzecie miejsce zajął Igor 
Kolczyński (SP nr 3).

Tradycyjnie w ramach turnieju 
prowadzone były także dodatkowe 
klasyfikacje wiekowe: klasy IV-VI 
SP i 0-III SP. 

W kategorii chłopców kl 0-III 
SP pierwsze miejsce zajął Michał 
Bartnik. 

W starszej grupie chłopców (kl. 
IV-VI SP) pierwsze miejsce przy-
padło Wiktorowi Raszkowskiemu, 
drugie Igorowi Kolczyńskiemu. 
Trzecie miejsce zajął Miłosz Skrzy-
piec (SP nr 4), a czwarte Mateusz 
Kondracki (SP nr 3). 

Najmłodszymi uczestnikami tur-
nieju byli: Iga Kolczyńska oraz Mi-
chał Bartnik. 

Już dzisiaj zapraszam uczniów 
szkół podstawowych i gimnazjów 
do wzięcia udziału w turnieju o Pu-
char Dyrektora ZS w Olecku, który 
odbędzie się w dniu 13 lutego b.r.

Szachy Krzysztof Konewko
Sekcja szachowa

MLKS Czarni Olecko



Tygodnik olecki 3-4/938/939 - r. 2016
24 to@borawski.pl

PO KOKARDĘ (250)

Dzień dobry!

Dzień dobry, guten Tag, bonjour, szolem-alejchem, 
laba diena, bongiorno, dobry den, aloha,  good mor-
ning… czy inaczej w jakimkolwiek języku, to i tak ta 
najprostsza forma powitania brzmi zawsze życzliwie. 

Tego zwrotu, cytując słownik, używamy wtedy, kie-
dy chcemy życzyć dobrego dnia. Kto pamięta piosenkę 
„Good morning” z filmu „Deszczowa piosenka”? Maj-
stersztyk! 

I powinnam skończyć na tym powitaniu, bo ono 
wszystko załatwia. Dwa słowa, a tyle magii, o czym 
przekonałam się niejednokrotnie.

Moja znajoma, nauczycielka, postanowiła odwrócić 
sytuację i nie czekać (czasami w nieskończoność), aż 
mijani rodzice i dzieci przywitają się tymi dwoma sło-
wami, tylko sama zaczęła to robić. 

Kiedy miała poranny dyżur w szatni, wszystkich 
wchodzących głośno, wyraźnie i z uśmiechem witała: 
„Dzień dobry!” Och, jakież było zdziwienie, zaskocze-
nie, może nawet speszenie, zawstydzenie, a czasami 
obruszenie. My przecież pani nie znamy, pani nie uczy 
naszych(e)? dzieci! – tak przynajmniej odczytywała z 
twarzy wiecznie spieszących się rodziców. Tylko bab-
cie i dziadkowie mogli rozkręcać dzień powoli. 

Za tydzień sytuację powtórzyła (podjęła niecny plan 
wychowania rodziców) i już zauważyła lekką zmianę, 
bo niektórzy już na widok uśmiechniętej pani, pierwsi 
otwierali usta. 

Za trzy tygodnie mogła już być z eksperymentu 
zadowolona i powiedzieć, że ma pierwsze sukcesy. 
Szybko stwierdzili, że nie odpuści, więc poddali się 
(nie wiedząc) eksperymentowi, witali się tym zdawko-
wym powitaniem. Byli jednak tacy, którzy od samego 
zakrętu, tuż za winklem, wbijali oczy w posadzkę jakby 
chcieli wyryć w niej znaną im dobrze drogę do szatni 

dziecka. Cóż, z nimi trzeba będzie powalczyć dłużej, 
ale rok szkolny jest długi. 

Uczono, że najpierw powitanie mówi ten, kto 
wchodzi do pomieszczenia, ale na tym właśnie pole-
gał eksperyment. Była ciekawa, czy na ostatnim dy-
żurze przed wakacjami złamie wszystkich.

Z eksperymentem zawędrowała aż na drugi kra-
niec Polski, gdzie reperowała stan swego zdrowia w 
sanatorium, w Krynicy Zdrój. 

Od dnia, kiedy tylko wychodziła z pokoju, każdej 
napotkanej osobie mówiła „dzień dobry” dosadnie i 
radośnie. Trochę to niektórych krępowało, nie wie-
dzieli jak się zachować. Uparcie dzień w dzień, przed 
każdym zabiegiem, w drodze na stołówkę, trwała 
przy swoim. I może tak po tygodniu, każdy kto ją mi-
jał, kłaniał się. Czasami nawet specjalnie zagapiała 
się, by zaobserwować reakcje ludzi, ale oni mówili. 

Kiedy była niepewna na szlaku, a napotkała tubyl-
ca i radośnie ukłoniła mu się, nie było osoby, która by 
nie pomogła. 

Jakaś siła jest w tych dwóch słowach, tajemna 
moc. Nie można bąkać czegoś pod nosem i udawać, 
że się powiedziało,. Trzeba „dzień dobry” powiedzieć 
szczerze i dobitnie.

Pamiętam czasy, kiedy ludzie na wsi pozdrawiali 
się wchodząc do domu słowami: „Niech będzie po-
chwalony”, a gospodarz odpowiadał: „Na wieki wie-
ków”. Kiedy zaś mijali pola, na których pracowali 
ciężko przy żniwach, wykopkach, mówili: „Szczęść 
Boże” i tego pozdrowienia uczyła mnie babcia. 

Trochę się tego krępowałam i mówiłam „Dzień 
dobry”. Poprawiała mnie, że najpierw trzeba przesłać 
boże pozdrowienie. Taka była, Bóg najpierw i przede 
wszystkim.

Wracając bus-em z Tylicza znajoma znajomą że-
gnała słowami: „Niech się darzy!” Jakie ładne. Ku-
puję to. 

„Dzień dobry, kocham Cię. Już posmarowałem 
Tobą chleb…”

Marusia


