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Niezależnie od wieku przytulaj i całuj matkę 
na powitanie
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chleb swojski, ciasta, wypiek, tel. 605-107-755 B46704

Ślubowanie uczniów 
Szkoły Muzycznej, s. 17

Opowieść o Błękitnym Psie, 
w SP 3, s. 11 Spotkanie z miłośnikiem 

natury w Gim. 2, s. 17
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GRÜNLAND
Centrum Roślin Ozdobnych

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

Archiwum „Tygodnika oleckiego” znajdziesz
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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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Zespół Szkół Technicznych 
w Olecku serdecznie zaprasza 
do uczestnictwa w obchodach 
70. rocznicy powstania szkoły, 
które odbędą się 10 - 11 listopa-

da 2016 r.
Szczegółowe informacje można uzy-

skać pod numerem telefonu:
87 520 22 53 

lub na stronie internetowej szkoły: 
http://zst.olecko.pl/absolwenci. K
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11 października w Sali Balowej Zamku Królewskiego 
w Warszawie odbyła się uroczystość wręczenie odznaczeń 
z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Prezydent Rzeczypo-
spolitej Polskiej przyznał Tomaszowi Gawrońskiemu 
Złoty Krzyż Zasługi, Teresie Olender Złoty Medal za Dłu-
goletnią Służbę, Remigiuszowi Chmielowi Brązowy Me-
dal za Długoletnią Służbę. 

Minister Edukacji Narodowej uhonorował Elżbietę 
Rzepecką i Jolantę Werner Medalem Komisji Edukacji 
Narodowej.

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego przyznał 
Janowi Orlikowi Odznakę Honorową – Zasłużony dla 
Kultury Polskiej.

Wszystkim odznaczonym pracownikom oleckiej szko-
ły muzycznej serdecznie gratulujemy i życzymy wytrwało-
ści, owocnej pracy i wielu sukcesów.
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OLECKI TERMINARZ
WYSTAWY STAŁE

• Galeria Prawdziwej Sztuki im. A. Legusa, ROK „MG” 
Rafał Olbiński, Plakat, grafika

• 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 .............................4,46 zł
Pb 95 ........................4,55 zł
PB 98 ........................4,75 zł
LPG ...........................1,96 zł
Olej opałowy ..............3.00 zł (powyżej 1000 litrów)
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w weekend przy płaceniu gotówką 
litr paliwa sprzedajemy 10 gr taniej

www.paliwa-kozlowski.pl

AUTOMYJNIA

2 listopada (środa)
apteka dyżurna Zielona 37
wydanie „Tygodnika Oleckiego”
3 listopada (czwartek)
apteka dyżurna Składowa 2A
8.00 - 11.00 - pobór krwi od honorowych dawców, Zespół 
Szkół Licealnych i Zawodowych (budynek internatu, sala 
konferencyjna), ul. Gołdapskiej 27
17.00 - „Młodzieńcze lata Ignacego Jana Paderewskiego – 
od Kuryłówki do Warszawy”, Dzień Patrona Szkoły, wykad 
prof. Jerzego Stankiewicza, aula Szkoły Muzycznej
4 listopada (piątek)
apteka dyżurna plac Wolności 25
16.00 - Bajkolandia, biblioteka miejska, ul. Kopernika
16.30 - Sekretne życie zwierzaków domowych, film, kino 
Mazur
18.30 - Wołyń, film, kino Mazur
5 listopada (sobota)
apteka dyżurna plac Wolności 12
9.00 - Turniej halowej piłki nożnej młodzików o Puchar Pre-
zesa Klubu Czarni-Unia z udziałem zaproszonych drużyn z 
Polski, Litwy, Łotwy i Estonii, hala Lega
10.00 - Warmia i Mazury Pływają - eliminacje II, pływalnia 
Lega
11.00 - Mecz piłki nożnej trampkarzy MLKS Czarni Olec-
ko -  MKS Rominta Gołdap, boisko ze sztuczną murawą
13.00 - Mecz piłki nożnej juniorów MLKS Czarni Olecko 
-  KS Śniardwy Orzysz, boisko ze sztuczną murawą
16.00 - Bajkolandia, biblioteka miejska, ul. Kopernika
16.30 - Sekretne życie zwierzaków domowych, film, kino 
Mazur
18.30 - Wołyń, film, kino Mazur
6 listopada (niedziela)
apteka dyżurna Kolejowa 15
16.00 - Bajkolandia, biblioteka miejska, ul. Kopernika
16.30 - Sekretne życie zwierzaków domowych, film, kino 
Mazur
18.30 - Wołyń, film, kino Mazur
7 listopada (poniedziałek)
apteka dyżurna Zielona 35
8 listopada (wtorek)
apteka dyżurna Składowa 6
9.00 - Finał Wojewódzki Turnieju Moje Boisko Orlik w siat-
kówce dziewcząt i chłopców ze szkół ponadgimnazjalnych, 
hala Lega
15.00 - XII Gminny Konkurs Pieśni Patriotycznej – przesłu-
chania, sala kina „Mazur”
9 listopada (środa)
apteka dyżurna plac Wolności 7B
wydanie „Tygodnika Oleckiego”
10.00 - Mistrzostwa Rejonu SZS w mini-piłce ręcznej chłop-
ców ze szkół podstawowych, hala Lega
15.00 - XII Gminny Konkurs Pieśni Patriotycznej – przesłu-
chania, sala kina „Mazur”
10 listopada (czwartek)
apteka dyżurna 11 Listopada 9
8.30 - 15.00 - uroczystości z okazji 70-lecia powstania ZST
17.00 - uroczysta akademia  przygotowana przez młodzież 
z I Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Kochanowskiego 
11 listopada (piątek)
apteka dyżurna Składowa 2A
10.00 - Msza święta w intencji Ojczyzny, Kościół pw. NMP KP

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

Serdecznie zapraszamy 
na prezentację z okazji

Dnia Patrona
Państwowej Szkoły Muzycznej I st. im. 

I. J. Paderewskiego w Olecku

„Młodzieńcze lata 
Ignacego Jana Paderewskiego – 

od Kuryłówki do Warszawy”

przedstawi 
prof. Jerzy Stankiewicz

3 listopada 2016 r. godz. 17:00
aula szkoły

ciąg dalszy felietonu ze strony 5

Ale może najpierw krótki wstęp.
Otóż ostatnio „Gazeta Wyborcza” napisała, że zlecenia 

na reklamę rządową otrzymują inni, nawet pisma mające 
kilkuset czytelników. Chodzi o to, że za pisanie niepo-
chlebną ale prawdę o rządzącym  PiS nie dostaje rządo-
wych zleceń reklamowych. Ja to mam już od kilku ładnych 
lat! 

Zauważyliście Państwo, że ostatnie święta nawet nie 
ukazały się życzenia od burmistrza i Rady Miejskiej? Otóż 
za pisanie o działalności burmistrza taki ostracyzm spotkał 
mój „Tygodnik” już kilka lat temu. Choć gmina zamawia 
reklamy i ogłoszenia, które u mnie są dużo, dużo tańsze, to 
jednak otrzymuje je inna gazeta. „Tygodnik Olecki” uka-
zuje się w wersji internetowej i z maili wynika, ze czytają 
go w całej Polsce i nie tylko. W Finlandii, Anglii, Szko-
cji, USA, Kanadzie, Argentynie, Południowej Afryce (z 
panią, byłą pracownicą ambasady polskiej prowadzę miłą 
korespondencję), w Japonii i w Rosji. Co najważniejsze, 
dostaję zlecenia od instytucji i firm spoza Olecka. Czyli 
o zaściankowości nie może być mowy? Z Urzędu Gminy 
żadnych zleceń nie mam! 

Czyli, po trzecie, jak tu nie czekać na nowego burmi-
strza? Każdy inny będzie dla mnie lepszy! Lub, nie gorszy!

Bogusław Marek Borawski

Ps. Czekających na zmianę na fotelu w Ratuszu z tych 
samych albo podobnych powodów jest znacznie więcej. 
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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:
• Mikołaj Dembiński
• Maria Ignatowska

• Ryszard Krol
• Ryszard Marciniak

• Jan K. Szaciło
• Jan Zdrojewski (Łomża)

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

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

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

Redakcja 
„Tygodnika Oleckiego”, ul. Zielona 37

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

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

Zakład Kamieniarsko-budowlany
wyrób pomników, pielęgnacja grobów

Lakiele 45, 19-420 Kowale Oleckie
Mariusz Przekop
tel. 507-222-344
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Pobór krwi w 2016
W Polsce krew oddaje się tylko honorowo, czyli bez-

płatnie. Pobór krwi ma na celu pozyskiwanie jej od osób 
zdrowych na rzecz osób wymagających transfuzji krwi 
(np. podczas operacji chirurgicznej). Sprzęt do poboru jest 
zawsze jednorazowy. Zabieg trwa od kilku do kilkunastu 
minut. 

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

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

Po raz ostatni w tym roku pobór krwi od honorowych 
dawców odbywał się będzie 3 listopada w Zespole Szkół 
Licealnych i Zawodowych w Olecku (budynek internatu, 
sala konferencyjna) przy ul. Gołdapskiej 27 od godz. 800 
do godz. 1100  w  poniższych  terminach:ww

Na prośbę Dawcy:
wystawiane jest zaświadczenie usprawiedliwiające nie-

obecność w pracy, uczelni, szkole,
wypłacany jest zwrot kosztów poniesionych na prze-

jazd,
wydawana jest legitymacja HDK i kopia wyników ba-

dań.
opracowała Halina Kasicka

www.powiat.olecko.pl 

Obchody Święta Niepodległości
8-9 listopada
godz. 15:00 – XII Gminny Konkurs Pieśni Patriotycznej 

– przesłuchania, sala kina „Mazur”

10 listopada
godz. 17:00 – uroczysta akademia  przygotowana przez 

młodzież z I Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Kocha-
nowskiego w Olecku (A. Mickiewicz, „Konfederaci bar-
scy”),  sala kina „Mazur” 

11 listopada
godz. 10:00 – Msza święta w intencji Ojczyzny, Kościół 

pw. NMP KP w Olecku; w uroczystościach udział weźmie 
kompania honorowa Wojska Polskiego oraz Miejska Orkie-
stra Dęta. 

Po mszy delegacje złożą kwiaty w miejscach pamięci - 
pod krzyżem misyjnym, pomnikiem Jana Pawła II oraz Po-
mnikiem Wdzięczności, gdzie wygłoszony będzie m.in. apel 
pamięci oraz oddana salwa honorowa

16 listopada
godz. 16:00 – Finał XII Gminnego Konkursu Pieśni Pa-

triotycznej oraz widowisko w wykonaniu uczniów Szkoły 
Podstawowej nr 1 im. H. Sienkiewicza w Olecku „Tak Polska 
się zaczęła”, sala kina „Mazur”

Zgłoś usterkę
Na miejskiej stronie internetowej utworzyliśmy narzę-

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

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

Kliknij ten banner
Po kliknięciu banneru otworzy się prosty formularz 

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

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

W artykule, który ukazał się w 
ostatnim wydaniu „Głosu Olecka” o 
losie Burmistrza Wacława Olszew-
skiego znalazłem kilka wątków, 
które należałoby rozszerzyć. Na ich 
zbadanie zapewne „GO” nie znalazła 
miejsca. Otóż zdaniem burmistrza 
prawnicy Centralnego Biura Antyko-
rupcyjnego nie mieli racji, bo Koło 
Łowieckie „Sarna” nie prowadziło 
działalności gospodarczej. Takie ro-

zumowanie jest podstawowym prawem osądzonego prawo-
mocnie, w demokratycznym kraju obywatela, któremu zosta-
ła jeszcze jedna szansa na odwrócenie wyroku sądu. To jest 
oczywiste. Sam tytuł artykułu „Burmistrz Wacław Olszewski 
nie składa broni” już wiele mówi. Jak taki zacny myśliwy 
miałby w połowie polowania składać broń? Dlatego właśnie 
mamy demokrację! Chociaż patrząc na poczynania obecnego 
rządu należałoby dodać, że „mamy demokrację, jeszcze”. 

W artykule czytamy, że Rada dwukrotnie odrzuciła we-
zwanie wojewody do wygaszenia burmistrzowi mandatu. 

Dwa razy, ale nie jednomyślnie! Kilku radnych z Dobra 
Wspólnego głosowało za odwołaniem burmistrza. 

Napisane jest również, że burmistrz zrzekł się prezesowa-
nia w instytucjach takich jak Zarząd Gminny OSP i KŁ „Sar-
na”. Czyli, że, może na wszelki wypadek, ale uznał zasadność 
decyzji wojewody oraz Wojewódzkiego Sądu Administracyj-
nego. Konkluduje jednak i zapowiada, że pomimo niekorzyst-
nej dla niego decyzji Naczelnego Sądu Administracyjnego 
będzie kandydował ponownie. To też demokratyczne prawo 
każdego obywatela.

Tutaj kłaniają się decyzje wyborców podczas ostatnich 
wyborów.

Samo głosowanie, dzięki któremu Burmistrz Wacław 
Olszewski został ponownie burmistrzem, nie było już takie 
pewne i jednoznaczne. Różnica między nim, a konkurującym 
Grzegorzem Kłoczko wyniosła tylko kilka punktów procento-

wych. Znaczy się olecczanie zmęczyli się już burmistrzującą 
ekipą i stylem zarządzania miastem i gminą. Burmistrz może 
wygrać i może przegrać. Na dwoje babka wróżyła!

Tutaj pojawia się motyw kozła ofiarnego.
To jest taka instytucja, na którą można zwalić wszelkie 

życiowe niepowodzenia. Kiedyś taką instytucją byli Żydzi, 
czarownice itp. jednostki ludzkie. Teraz takimi kozłami 
ofiarnymi są masoni, cykliści, jarosze, członkowie KOD-u i 
dyżurne kozły ofiarne - Żydzi. 

U nas, w naszej gminie są niewygodni radni i ewentualni 
ci, którzy mogą konkurować do fotela burmistrza. Sympaty-
cy obecnej władzy szczególnie upodobali sobie jedną radną. 
Nie przemawia do nich fakt, że niezawisły sąd wydał pra-
womocny wyrok, który mówi, że jednak koło myśliwskie 
prowadziło działalność gospodarczą i nawet skrupulatnie 
wyliczył dochody koła. Ustawa o działalności wyraźnie 
mówi, że gdyby nawet koło ponosiło straty, to jednak jest 
to działalność gospodarcza. Na radną sypią się kalumnie, że 
doniosła na burmistrza. Z dokumentów wynika jednoznacz-
nie, że pismo do CBA wyszło z Rady Miejskiej i o wszyst-
kim Przewodniczący Rady i burmistrz wiedzieli. Znali też 
z podpisów wszystkich, którzy się pod zapytaniem do CBA 
podpisali. Czyli po prostu zlekceważyli wychodzący z biura 
Rady dokument.

Sumując: o żadnym donosie nie mogło być mowy! Nie 
ma natomiast takiej jednoznaczności w stosunku do Renaty 
Dunaj. To krzykaczom internetowym nie przeszkadza. Takie 
są zresztą zasady hejtu. Jeżeli można je nazwać zasadami. 

Nikt z nich nie szuka tych, którzy złożyli donos do wo-
jewody na byłych radnych Renatę Dunaj i Arnolda Hościł-
łę. Na samo Renatę Dunaj donos wyszedł z Ratusza w iście 
myśliwskim stylu trzy razy. Strzelano do skutku. Dwa razy 
myśliwy pudłował, by za trzecim, trafić niewygodną radną. 
Piszę tutaj „donoszono”, by zachować nazewnictwo wzięte z 
ust obrońców burmistrza. Bo to jest według zasady Kalego: 
„Kali obrabiać komuś d..., to dobrze. Kalemu obrabiać d...., 
to źle”.

W czasach Wołodyjowskiego Ukraina była gorącym ty-
glem, i gdy Kozacy wkraczali w granice Rzeczypospolitej 
nazywano to, ohydnym napadem. Zaś gdy nasi szli na Koza-
ków nazywano to „wycieczką”. Ot siurpryza? 

Z tym hejtem jest jednak światełko w tunelu. Tylko prawi 
ludzie nie mają hajterów. To jest udowodnione w badaniach 
statystycznych. Hejt jest potrzebny po to, aby coś ukryć. Tak 
właśnie robią hajterzy Putina. 

Ci co chodzą po internecie znają ksywy i nazwiska nę-
kających radną osób. Wiedzą o nich wszyscy olecczanie i są 
zdegustowani ich zażyłością z władzą. 

Jeśli o mnie chodzi, to jestem pełen podziwu dla osią-
gnięć burmistrza. Tylko, że w grę wchodzą lata do wybudo-
wania hali. Później loty znacznie się obniżyły. Również styl 
w jakim gminą się rządzi. 

Mówi się, że dobry władca, dyrektor, prezes zostawia 
po sobie następcę. Kto z otoczenia obecnego burmistrza jest 
zdolny przejąć po nim władzę? Kto ma szansę wygrać z kon-
kurencją do fotela. Śmiem twierdzić, że nikt. 

Tutaj jest tzw. pies pogrzebany. Każdy kto intelektem, 
pracowitością czy wiedzą wyrastał ponad otoczenie był z au-
tomatu odrzucany i piętnowany. Gdyby nie usuwano w ten 
sposób ludzi obecny burmistrz zapewne dożyłby do emery-
tury na tym stanowisku, a potem obsadził kogo by chciał na 
następne panowanie. Działają w ten sposób i dzieląc spo-
łeczność - ma konkurencję. I nie jest to wina kandydujących 
do tej zaszczytnej funkcji ale dzielenia społeczności.

Jak ja sam zapatruje się na ewentualne wybory? Ano 
czekam ich z nadzieją. Mam, właśnie, nadzieję, że kolejny 
burmistrza, jeśli chodzi o mnie, będzie znacznie lepszy od 
obecnego. Po pierwsze coś się zmieni w stylu zarządzania 
gminą. Po drugie, może ten przyszły burmistrz dostrzeże 
nowe kierunki rozwoju. Po trzecie...

c. d. felietonu na s. 3
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Tragiczny wypadek na obwodnicy Olecka. Jedna osoba 
zginęła, dwie zostały ranne. 

Do zdarzenia doszło 26 października około południa na 
skrzyżowaniu drogi krajowej nr 65 z drogą wojewódzką nr 
655. 

Znowu śmierć na obwodnicy
Strażacy, którzy zjawili się na miej-

scu jako pierwsi, udzielali pierwszej 
pomocy medycznej poszkodowanym 
w wypadku. Dwie kobiety znajdowały 
się w wewnątrz pojazdu, a mężczyzna 
leżał obok samochodu bez oznak życia. 
Działania resuscytacyjne nie przyniosły 
rezultatu, przybyły na miejsce lekarz 
stwierdził zgon 58 letniego mężczyzny. 

Obydwie kobiety zostały odwiezione 
do szpitala. Strażacy uprzątnęli jezdnię z 
części karoserii i płynów eksploatacyj-
nych oraz pomagali w kierowaniu ru-
chem drogowym. Droga w miejscu zda-

rzenia przez kilka godzin była zablokowana, później ruch 
odbywał się wahadłowo. Utrudnienia zakończyły się około 
godz. 19.

st. kpt. PSP Tomasz Jagłowski

Tragiczny 
początek długiego weekendu

Tylko przez pierwsze dwa dni długiego weekendu oleccy 
policjanci odnotowali aż trzy groźne zdarzenia drogowe. Ich 
przyczyną był brak elementów odblaskowych, niedostoso-
wanie prędkości do warunków drogowych i alkohol.

W związku z trwającym długim weekendem oraz nie-
korzystnymi warunkami na drogach kolejny raz policjanci 
apelują o rozwagę i ostrożność na drodze!!!!!

Do tragicznego w skutkach wypadku doszło 29 paździer-
nika około godz. 19:00 na trasie Olecko – Ślepie. Ze wstęp-
nych ustaleń policjantów wynika, że kierujący samochodem 
osobowym marki Passat podczas wykonywania manewru 
wyprzedzania zderzył się czołowo z rowerzystą. 

Przeprowadzone oględziny miejsca zdarzenia oraz prze-
słuchania świadków pozwoliły również ustalić, że kierujący 
rowerem poruszał się lewą stroną jezdni, bez wymagane-
go przepisami oświetlenia oraz elementów odblaskowych. 
Ponadto mężczyzna widząc jadące z naprzeciwka pojazdy  
nagle zjechał na przeciwległy pas ruchu wprost pod nadjeż-
dżającego passata.

W wyniku zderzenia 49-latek poniósł śmierć na miejscu.
Badanie alkomatem, wykazało, że kierujący samocho-

dem osobowym był trzeźwy.  
Teraz policjanci pod nadzorem prokuratora będą wyja-

śniać dokładny przebieg i okoliczności zdarzenia.
W piątek 28 października przed godz. 17:00 oficer dy-

żurny oleckiej komendy otrzymał zgłoszenie o zdarzeniu 
drogowym do którego doszło w na trasie Kowale Oleckie – 
Wężewo. Policjanci, którzy pojechali na miejsce ustalili, że 
kierujący osobowym peugeotem nie dostosował prędkości 
do warunków atmosferycznych, na łuku drogi stracił pano-
wanie nad pojazdem i wjechał do przydrożnego rowu gdzie 
pojazd kilkakrotne obrócił się i stanął na koła.

Samochodem podróżowało dwóch mężczyzn. 86-letni 
pasażer z ogólnymi potłuczeniami ciała, urazem głowy i nad-
garstka został przetransportowany do szpitala w Suwałkach. 

Kierujący peugeotem był trzeźwy.
Kolejne zdarzenie drogowe miało miejsce 29 paździer-

nika około godz. 2:00 w miejscowości Kukowo. Policjanci 

ruchu drogowego, którzy pojechali na miejsce zastali sa-
mochód osobowy marki Renault leżący w przydrożnym 
rowie. Podczas przeprowadzonych czynności mundurowi 
ustalili, że 35-letni kierujący na łuku drogi nie dostoso-
wał prędkości do warunków drogowych w wyniku czego 
wpadł w poślizg i dachował w przydrożnym rowie. 

Karol Ż. jechał sam, a w wyniku zdarzenia odniósł ob-
rażenia dłoni. 

Ponadto przeprowadzone badanie alkomatem wykaza-
ło w organizmie mieszkańca Ełku blisko promil alkoholu. 
Mężczyźnie zatrzymano prawo jazdy. 

29 października przed północą w miejscowości Kowa-
le Oleckie policjanci ruchu drogowego zatrzymali do kon-
troli kierującego samochodem osobowym marki Peugeot. 

Badanie alkomatem wykazało w organizmie 23-latka 
blisko 0,5 promila alkoholu.

Ponadto podczas kontroli Robert T. nie posiadał wy-
maganych dokumentów. Co więcej po sprawdzeniu poli-
cyjnych baz danych okazało się, że mężczyzna nie posiada 
prawa jazdy. 

W związku z niekorzystnymi warunkami na drogach 
policjanci ponownie przypominają! Podczas poruszania 
się po drogach nie jesteśmy odpowiedzialni tylko za siebie, 
ale i za innych uczestników ruchu drogowego. W związku 
z tym bądźmy ostrożni, rozważni i przestrzegajmy obowią-
zujących przepisów. 

rzeczniczka prasowa KPP 
młodsza aspirantka Justyna Sznel
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Konkurs na infrastrukturę 
kształcenia zawodowego

Rusza konkurs adresowany do szkół, placówek oświato-
wych i szkoleniowych na infrastrukturę kształcenia zawodo-
wego. Wnioski można składać w Urzędzie Marszałkowskim 
między 29 września a 7 listopada.

– Priorytet będą miały projekty dostosowane do potrzeb 
regionalnej gospodarki – mówi marszałek Gustaw Marek 
Brzezin. – Czyli takie, które przyczynią się do przygotowania 
pracowników dla branż dobrze rozwijających się w naszym 
województwie. Poza strategicznymi specjalnościami Warmii 
i Mazur – meblarstwem i obróbką drewna, produkcją żyw-
ności, ekonomią wody – dobrze rokuje sektor IT. Mamy też 
warunki sprzyjające powstawaniu centrów usług wspólnych. 
A i turystyka, wciąż przecież najważniejsza gałąź naszej go-
spodarki, wkracza na europejski poziom i wymaga dopływu 
dobrze wykształconych specjalistów. Wachlarz zawodów 
potrzebnych w regionie się poszerza – trzeba stale polepszać 
mieszkańcom warunki uczenia się ich. 

Dofinansowanie będzie można uzyskać na prace budow-
lane i wyposażenie w pomoce dydaktyczne pomieszczeń do 
praktycznej nauki zawodu oraz prowadzania szkoleń, a tak-
że na wspieranie i tworzenie branżowych Centrów Kształce-
nia Zawodowego i Ustawicznego. Pula dostępnych środków 
to 5 mln zł, a maksymalny poziom wsparcia projektu to 85 
proc. wydatków kwalifikowalnych. 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/ar-
tykul/1011/poddzialanie-931-infrastruktura-ksztalcenia-
zawodowego
Biuro Prasowe Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Marszał-

kowskiego 

KOMUNIKAT
Komisja Statutowa Rady Miejskiej w Olecku rozpoczę-

ła prace nad upamiętnieniem w przestrzeni publicznej osób 
zasłużonych dla Olecka poprzez nadanie nazw skwerom i 
mostom. W związku

z podjętą inicjatywą można zgłaszać propozycje osób 
zasługujących, zdaniem wnioskodawców,

na upamiętnienie nazwą obiektu, wraz z notką biogra-
ficzną i uzasadnieniem. Propozycje

należy kierować w terminie do dnia 15 listopada 2016 r. 
na adres: Urząd Miejski w Olecku,

Plac Wolności 3, 19-400 Olecko, adres e-mail: um@
um.olecko.pl lub osobiście w sekretariacie Urzędu Miej-
skiego w Olecku, Plac Wolności 3, pok. nr 12.

Wciąż masz szansę na super nagrodę! – Narodowa Lo-
teria Paragonowa przedłużona do 31 marca 2017 r.

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Olecku pragnie przy-
pomnieć o wciąż istniejącej szansie wygrania atrakcyjnych 
nagród w Narodowej Loterii Paragonowej, gdyż powyższa 
akcja edukacyjna została przedłużona do dnia 31 marca 
2017 r.

Obserwując rosnący entuzjazm dla kampanii Narodo-
wej Loterii Paragonowej, Naczelnik Urzędu Skarbowego 
w Olecku pragnie przypomnieć o przedłużeniu akcji do 
dnia 31 marca 2017 r. Tym samym zyskujesz dodatkowy 
czas i zdobywasz kolejną szansę na wspaniałe nagrody, 
takie jak samochody osobowe oraz nagrody dodatkowe, 
np. nowoczesne laptopy i ipady. Wystarczy tylko wziąć 
paragon fiskalny za dokonane zakupy na kwotę minimum 
10 zł oraz zarejestrować transakcję na stronie Narodowej 
Loterii Paragonowej. Szczegółowe informacje dostępne są 
w Regulaminie na stronie  http://www.loteriaparagonowa.
gov.pl. 

Jeżeli jesteś zainteresowany nagrodą główną, którą jest 
samochód osobowy Opel Insignia, zbierane przez Ciebie 
paragony fiskalne powinny pochodzić z tzw. „branż pre-
miowanych”, które co kwartał są typowane przez Minister-
stwo Finansów. W ostatnim kwartale 2016 r. taką branżą 
jest właśnie działalność taksówkarzy, natomiast w pierw-
szym kwartale 2017 r. szansę na nagrodę główną otrzy-
mają posiadacze paragonów fiskalnych pochodzących ze 
sprzedaży detalicznej paliw do pojazdów silnikowych na 
stacjach paliw.

Dodatkowo paragony fiskalne zgłoszone w Narodowej 
Loterii Paragonowej od lipca do września 2016 r. wezmą 
udział w dodatkowym losowaniu nagród, które odbędzie 
się 19 grudnia br. Dlatego proszę Cię o zachowanie para-
gonów fiskalnych z trzeciego kwartału do czasu losowania, 
a Twoja szansa na nagrody wzrośnie.

Nie zmarnuj szansy, zbieraj paragony fiskalne, rejestruj 
na stronie i ciesz się zdobytymi nagrodami.

Pojemniki 
na przeterminowane leki 

zostały ustawione w:
-  obu siedzibach Urzędu Miejskiego w Olecku, tj.  przy 

Placu Wolności 3 i 1 (na parterach),
-  Aptece Gemini  przy  Placu Wolności 12,
-  Aptekach Cefarm przy  ul. Składowej 6 i Zielonej 37,
- Apteka, Plac Wolności 7B,
- Apteka, ul. Kolejowa 15.
Apteki, które nie mają własnych pojemników na prze-

terminowane leki, a chcą wziąć udział w akcji, proszone są 
o kontakt z Wydziałem Gospodarki Komunalnej i Ochrony 
Środowiska Urzędu Miejskiego w Olecku, plac Wolności 3, 
pok. Nr 5, tel.87 520 16 03.

Napełnione pojemniki  będą sukcesywnie przekazywane 
firmie zajmującej się zbiórką odpadów, a następnie trafią do 
specjalistycznej utylizacji. Warto wspomnieć, że przetermi-
nowane leki, to grupa śmieci niebezpiecznych i nie wolno 
wyrzucać ich do śmieci komunalnych.

newsletterUM

Zaproszenie 
na badanie  cytologiczne

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

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

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

Halina Kasicka
www.zdrowie.powiat.olecko.pl
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Orzechy
Nasi sąsiedzi mieli dwa drzewa orzechów wło-

skich, które gałęziami wchodziły na dach komórki. 
Kiedy wiatr bujał ich koronami, to drapały papę 

oblaną lepikiem i obruszały komin. Ojciec się denerwował, że 
znowu musi naprawiać to, co zniszczyły orzechy. 

Oczywiście, że takie coś nie sprzyjało dobrym więzom są-
siedzkim. Ale obywało się bez kłótni. Jesienią orzechy spadały 
na naszą działkę. Zbierałem i odrzucałem do sąsiadów, bo to 
było nie nasze, choć spadło do nas. Ojciec z matką się dziwili i 
komplementowali mnie, żem „głupi”. 

Jesienią pojawiały się wiewiórki. Ojciec musiał dach napra-
wiać. I klął pod nosem. 

Zmarli Aleksandra i Andrzej Zarzyccy. Odeszły córki i syn 
Edward. W wielkim domu z cegły 
został najstarszy syn Tadeusz. Były 
tokarz. Działka zarosła. Orzechy 
skarlały i zaczęły się kruszyć gałęzie. 
Owoce nie ciapały na naszą działkę. 
Komórka już nie była zagrożona. Ga-
łęzie w czasie wiatru nie dziurawiły 
dachu. Pod nasze place podszedł 
las z grzybami. Szczere pola zagłu-
szył i zacienił.  Jesienią stary sąsiad, 
podchodzący pod 80., zawołał moją 
matkę, żeby podeszła pod siatkę. Po-
wiedział, że nie ma zębów, więc mu 
są niepotrzebne orzechy. „Niech pani 
to sobie pozbiera …”, zaproponował. 

Moja 90-letnia matka odpowiedziała, że nie potrzebuje 
orzechów. Na co siostra dodała, że pójdzie i wyzbiera, żeby się 
nie zmarnowały. Tak jak powiedziała, zrobiła. Bożenka wróciła 
z wiaderkiem włoskich orzechów bez zielonej okrywy. Matka 
zarządziła, żeby je rozrzuciła na płachcie, co leży na strychu. I 
pomyśleć, że był kiedyś mleczny czas na orzechy, które były 
jesienią łatwe do zgryzienia. Łupaliśmy je w rękach, na kamie-
niu albo młotkiem. I wydłubaliśmy smaczną treść, i jedliśmy 
ze smakiem. 

Oczywiście, że nikt z nas jeszcze nie znał dwóch słów: In 
nuce (W wolnym tłumaczeniu: W skorupce orzecha. W jądrze 
orzecha. Krótko. W streszczeniu. Albo inaczej: w najzwięźlej-
szej formie. W nawiązaniu do opowiadania Cycerona o rękopi-
sie „Iliady” mieszczącym się w skorupce orzecha). 

Urszula Kozioł w felietonowej opublikowanym w „Odrze” 
cząstce pt. „O podpalaczach” opisuje zmyślności drapieżnych 
ptaków, zwłaszcza gawronów, które zwykły koczować przy 
śmietnikach. Przeczytajcie: „Stało się już ich zwyczajem, żeby 
podkładać pod koła przejeżdżających samochodów znalezione 
pod drzewem orzechy, bo przekonały się, że tym sposobem ła-
twiej je rozłupać, niż gdyby dobierać się do nich dziobem. Po-
trafią też wrzucić do kałuży nazbyt zeschnięty kawałek chleba”. 

Frazeologicznie mówi się „nadgryzione zębem, przez ząb 
czasu”. Tak czasami mówią ludzie starej daty. Że czas wszyst-
ko, co żyje, napoczyna. Na ubytki, jakie czyni przemijanie, nie 
ma stomatologów, którzy by wypełnili spustoszenie. Na stracie 
zębów najbardziej cierpi uśmiech. Poza tym już nie możemy 
jeść pełnymi ustami. Kurczymy się jak orzechy, które z czasem 
bywają puste. 

Słodka starość służy tylko winogronom, przepraszam, ro-
dzynkom. Jedyna pociecha to ta, że bezzębny dziadek do orze-
chów, z metalowymi dziąsłami, chrupie, tylko trzeba dobrze 
ścisnąć. Jak kombinerki. Zamknięty orzech włoski, w łupinie z 
obwódką. Jest twardy i nie łatwy do zgryzienia. 

Kiedyś opublikowałem wierszyk o tym, że orzech z rado-
ści się przegryzł. I nikt mnie nie strofował, że przesadzam jak 
ogrodnik.    

Wokół jabłka 
Jesień, pora spadania jabłek i gruszek, w łupinach jeszcze 

się trzymają orzechy włoskie, kasztanowce już wyskakują z 
kolczastych mundurków, więc je dzieci zabierają do domu, bo 
są potłuczone. Na lekcjach w szkole z nich będą robić ludki-
-patyczaki, które rozniosą bose lato. 

Jesienią jabłka lecą, lekko odchylając się na wschodnią 
stronę. Na przykład, gdybyśmy jabłuszko wyrzuciło ze szczy-
tu  wieży Eiffla, to zboczy o 650 centymetrów. 

Jabłuszko się rozpędza z prędkością 16 km/ godz, zaś na 
Księżycu z 6,5 km/ godz. 

Jabłko, wedle Arystotelesa, to żywioł Ziemi. Zdaniem 
Isaaca Newtona, spada, bo przyciąga je Ziemia, zaś wedle 
Alberta Einsteina, odrywa się od jabłoni, gdyż porusza się 
na najkrótszej drodze w zakrzywionej czasoprzestrzeni, która 
ma trzy wymiary przestrzenne oraz jeden czasowy. 

Z ciekawostek odnotuję, że we wsi Woolsthorpe w hrab-
stwie Lincolnshire, rodzinna posiadłość Newtona – rośnie 
jabłoń, co latem 1666 r. natchnęła uczonego do rozmyślań 
o teorii grawitacji. W 1820 roku uszkodziły ją burze, ale … 
„odbiła” i puściły nowe korzenie i pędy. Jabłoń z gatunku Flo-

wer of Kent rodzi zielone, kwaśne 
cierpkie jabłuszka. Jak znam życie, 
wiem, że mają swoich wielbicieli, 
którzy je słodko chrupią.  

Jeżeli już jesteśmy w „jesien-
nych klimatach”, to odnotuję sło-
wa, jakie napisała Pani Jolanta Sas, 
moja sąsiadka z Kopanej, która 
potrafi pogodnie pisać. Oto Jej ko-
mentarz o „jesiennych klimatach” 
2016 roku: „Po bardzo słonecznym 
wrześniu przyszedł październik. 
Zrobiło się nieprzyjemnie. U nas 
sąsiedzi mają jeszcze bardzo dużo 
jabłek do zebrania. Aby tylko nie 

przyszedł mróz. Są bogate zbiory, więc byłoby szkoda. Wszy-
scy bardzo późno zaczęli zrywać jabłka, a to z tego powodu, 
że w tym roku długo były mało wybarwione. Z takimi jabł-
kami jest duży kłopot, jeżeli chodzi o zbyt. Na export jabłko 
musi być wybarwione w minimum 70%. W tej chwili cena 
exportu wynosi 75-90 gr za kilogram. Jabłko przemysłowe do 
tej pory 20 gr za kilogram, obecnie 23 gr. (…)”

Jesień. W starych sadach jabłka ciapią. Na darń. Młode 
nagie sady. Jabłka drzemią w przechowalniach. Czekają póki 
ich ktoś nie pochrupie albo nie wyciśnie soku.  

Puste piękno
Pracowałem w biurze z pewnym aktorem, Marianem K., 

który pochodził ze wsi. Jak ja. Opowiadał, że raz z klasą przy-
jechał do warszawskiego teatru i tak się tym zachwycił, że 
postanowił zostać aktorem. Ukończył wydział aktorski PWS-
FTviT w Łodzi, z czerwonym paskiem. Latami tułał się po 
różnych teatrach. Jak Polska długa i szeroko. Od Wisły po 
Wartę. Grywał w filmach. Zabawiał dzieci. I coraz bardziej 
oddalał się od sceny. Aż w końcu został bezrobotny i brał 
wszystko, co popadnie. Czyli ogony. Ostatecznie wylądował 
w biurze, które … ogłupia. 

Na komputerze pisał tak, jak w Biblii jest napisane: „szu-
kajcie, a znajdziecie”. Marian snuł różne historyjki życiowe. 
Ponieważ obaj pochodziliśmy z różnych wiosek, więc tema-
tów nie brakowało. Był ode mnie starszy i taki pulchny jak 
miś. Nieraz mówił, że największy wpływ na jego życie miał 
jego ojciec, który był chłopem. Pamiętał, że kiedy jego tata 
miał 50 lat, to zachwycił się przed żniwami kłosem, który 
wynurzył się z łanu. Stał jak …Był tak piękny, że go zerwał i 
przyniósł go do domu. W izbie wygłosił na jego temat dyty-
ramb, który puchł od przymiotników. Ojciec wysłuchał i do 
niego wtedy rzekł: „Synu, ten kłos, który ci się tak podoba, 
to jest pusty, a te wszystkie kłosy, co tak się do ziemi chylą, 
są pełne”.

Marianowi zrobiło się tak głupio. O tym (pustym) kłosie 
opowiadał pełnymi zdaniami. Jak aktor, który nie gra, bo nikt 
go nie chciał nająć. 

Czesław Mirosław Szczepaniak
Postscriptum
Rysunek pełnego i rozłupanego orzecha wykonał Marek 

Karpowicz z Sejn, co leżą około 70 km od Olecka. Czyli 65 
minut jazdy bez korków.
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Profesorskie uwagi
Prof. Jan Bralczyk, rocznik 1947, językoznawca, w 

rozmowie opublikowanej 17 września w „Gazety Wybor-
czej” m.in. powie: 

„Ja wolałbym, żeby nie mówiono o mnie „senior”. Je-
stem po prostu stary i koniec; to uczciwe postawienie spra-
wy. Ale oczywiście spotykam się z takim poklepywaniem, 
że skądże znowu, „jesień życia”, „młody inaczej”. Bez sen-
su. (…)” Poza tym odnotuję wtręt, który jest na czasie: „(…) 
Uchodźca uchodzi skądś. Skoro uchodzi, to widocznie ucie-
ka przed prześladowaniami. Powinien więc budzić nasze 
współczucie, powinniśmy, bo gość w dom, Bóg w dom. U 
nas to właściwie przychodźca. (...)”.

Cytaty warto rozważyć, żeby potem nie było nam 
wstyd.

Czesław Mirosław Szczepaniak 

Ośrodek 
czynny
codziennie 
w godz. 800-1600

Jerzy Miliszewski
Olecko, Aleje Lipowe 3

Rozpoczęcie 
kursu

 tel. 87-520-23-36L99103

27
października

godz. 1600

OLECKIE CENTRUM
SZKOLENIA KIEROWCÓW

Popołudniowa Szkoła EduCare
OFERTA

- Indywidualne korepetycje z języka polskiego i 
matematyki na wszystkich poziomach (szkoła podsta-
wowa, gimnazjum, liceum, uczelnie wyższe)

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

- Zajęcia rewalidacyjne i terapeutyczne
- Logopedyczne
- Język niemiecki – wszystkie poziomy, zajęcia w 

grupie
- Łacina – poziom podstawowy zajęcia w grupie
- Przygotowanie do sprawdzianów i egzaminów 

(egzaminy gimnazjalne, matura, egzaminy poprawko-
we)

- Odrabianki – pomoc w pracach domowych

Wszelkie pomoce i materiały dydaktyczne w cenie 
zajęć.

Przygotowanie do matury na poziom rozszerzony 
– ostatnie miejsca.

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

47
10
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Współzawodnictwo sportowe …
I Liceum Ogólnokształcące im. Jana Kochanowskiego 

zajęło V miejsce w systemie współzawodnictwa sportowego 
Warmińsko-Mazurskiego Szkolnego Związku Sportowego 
szkół ponadgimnazjalnych w roku szkolnym 2015/2016. 
Natomiast Powiat Olecki uplasował się na XII miejscu w 
w/w rankingu w kategorii powiatów.

Na XXIII Sesji Rady Powiatu w Olecku, 27 października 
Przewodniczący Rady Powiatu Wacław Sapieha i Starosta 
Olecki Marian Świerszcz złożyli gratulacje Dyrektorowi 
I LO Leszkowi Olszewskiemu oraz wręczyli dyplom, pu-
char i piłki, przyznane przez Warmińsko-Mazurski Szkolny 
Związek Sportowy w Olsztynie.

Gratulujemy.
Anna Turowska

www.powiat.olecko.pl

Bibliografia Olecka
Od 2013 ukazuje się „Bibliografia Olecka” pod adre-

sem internetowym 
www.bibliografia.olecko.info 

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

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

Hasła osobowe zawierają zwięzły życiorys opra-
cowany na podstawie przeanalizowanej literatury oraz 
wykaz publikacji, w których jest mowa o wymienio-
nej olecczance, olecczaninie lub osobie w jakiś sposób 
związanej z Oleckiem. Wymienione publikacje dzielą 
się na grupy: literaturę, publikacje i źródła. Jeżeli wy-
mieniony w bibliografii jest autorem książek, artykułów, 
opracowań są one wpisane pod hasłem „Literatura” lub 
„Publikacje”, jeżeli o danej osobie informacje napisał w 
swoich książkach, artykułach i dokumentach ktoś inny, 
znajdują się one pod hasłem „Źródła”.

Jako olecczan w „Bibliografii” uznano osoby za-
mieszkujące teren powiatu w granicach sprzed 1945 
roku oraz teren powiatu po 1945. Wykaz zawiera także 
osoby czasowo zamieszkujące oraz osoby związane z 
miastem przez pracę, sztukę oraz zasługi dla miasta, a 
nie mieszkające na branym pod uwagę terenie.  

Wszelkie dane w życiorysach czytelnicy mogą uzu-
pełniać przysyłając informacje na adres 

to@borawski.pl 
lub listownie z podaniem numeru telefonu do kon-

taktu lub skontaktować się z redakcją telefonicznie. 
Zmiana jakiegokolwiek tekstu 
wymaga kontaktu osobistego.

Uzyskane w ten sposób dane będą wprowadzane do 
Bibliografii cyklicznie. 

Redakcja Bibliografii Oleckiej z góry dziękuje za 
wszelką pomoc w realizacji tego wielkiego przedsię-
wzięcia.
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Tworzenie bazy reprezentantów NGO 
w komisjach konkursowych na 2017 r.

Zwracamy się z prośbą do organizacji pozarządowych 
lub podmiotów wymienionych w art. 3. ust. 3 ustawy o po-
żytku publicznym i o wolontariacie o wskazanie, do końca 
listopada br. osób, które mogłyby reprezentować organizacje 
w składach komisji konkursowych do oceny ofert o dofinan-
sowanie/powierzenie zadań publicznych w 2017 r.

I. Informacje ogólne:
1. Na podstawie art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 

2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 
zapraszamy do zgłaszania osób reprezentujących organizacje 
pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust.3 ustawy 
z dnia 23 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publiczne-
go i o wolontariacie, zwane dalej kandydatami, do bazy kan-
dydatów na członków komisji konkursowych w otwartych 
konkursów realizowanych w trybie w/w ustawy w 2017r.

2. Celem jest utworzenie bazy kandydatów na członków 
komisji konkursowych reprezentujących organizacje poza-
rządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust.3 ustawy, 
którzy są zainteresowani udziałem w pracach komisji kon-
kursowych do oceny ofert składanych do realizacji w 2017 r.

3. Udział w pracach komisji konkursowej jest nieodpłat-
ny i za udział w posiedzeniu komisji jej członkom nie będzie 
przysługiwać zwrot kosztów podróży ani diety.

4. Komisje konkursowe co do zasady pracować będą w 
godzinach pracy Urzędu Miejskiego. W wyjątkowych sy-
tuacjach komisje mogą działać po godzinach pracy Urzędu 
Miejskiego w Olecku.

5. Zgłoszenia będą honorowane na czas udzielonego peł-
nomocnictwa do reprezentacji, nie dłużej jednak niż do dnia 
31 grudnia 2017 roku. Baza prowadzona będzie przez pra-
cownika Urzędu Miejskiego odpowiedzialnego za współpra-
cę z organizacjami pozarządowymi.

II. Wymagania stawiane kandydatom:
W skład komisji konkursowych mogą wchodzić repre-

zentanci organizacji pozarządowych lub podmiotów wymie-
nionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicz-
nego i o wolontariacie, którzy spełniają łącznie następujące 
kryteria:

1) nie reprezentują organizacji/podmiotów biorących 
udział w konkursie;

2) nie pozostają wobec wnioskodawców biorących udział 
w konkursie w takim stosunku prawnym lub faktycznym, 

który mógłby budzić uzasadnione wątpliwości, co do bez-
stronności;

3) przed upływem trzech lat od daty wszczęcia proce-
dury konkursowej nie pozostawały w stosunku pracy lub 
zlecenia z wnioskodawcą oraz nie były członkami władz 
któregokolwiek wnioskodawcy;

3) mają doświadczenie w zakresie przygotowania 
wniosków o dotacje i/lub realizacji projektów;

4) reprezentują organizację pozarządową lub podmiot 
wymieniony w art. 3 ust. 3 zgodnie z zapisami statutu lub z 
innymi dokumentami;

III. Zadania komisji konkursowej:
1. Ocena ofert  będzie wg kryteriów wskazanych w 

ogłoszeniu konkursowym.
2. Wypełnienie karty oceny merytorycznej, wraz z wpi-

saniem liczby punktów będących średnią z ocen przyzna-
nych przez poszczególnych członków komisji.

3. Przedstawienie Burmistrzowi Olecka ofert, którym 
rekomenduje się udzielenie dotacji.

IV. Wybór kandydatów z bazy 
do prac w komisji konkursowej:

1. Komórka organizacyjna (wydział merytoryczny lub jed-
nostka organizacyjna) wybierze osoby z bazy do udziału 
w pracach komisji konkursowej po uzgodnieniu z nimi 
możliwości ich uczestnictwa w posiedzeniach komisji 
konkursowej w konkretnych terminach.
2. Burmistrz Olecka powoła komisję konkursową nie 
później niż do dnia dokonania oceny formalnej złożonych 
ofert.

V. Miejsce złożenia dokumentów:
Zgłoszenia, na dołączonym formularzu, (podpisane 

przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli 
w imieniu organizacji zgłaszającej wraz ze zgodą kandy-
data na uczestnictwo w pracach przyszłych komisji)  pro-
szę o składanie w sekretariacie Urzędu Miejskiego, 19-400 
Olecko, ul. Plac Wolności 3.

VI. Terminy składania dokumentów:
Nabór sukcesywny od dnia ogłoszenia naboru do końca 

listopada 2016r.
VII. Uwagi końcowe:

1. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany terminu skła-
dania zgłoszeń.

2. Zgłoszenia, które nie będą zawierały wymaganych 
podpisów nie będą brane pod uwagę.

3. Formularz zgłoszenia do pobrania.

Opowieść 
o Błękitnym Psie
W Szkole Podstawowej nr 3 

im. Jana Pawła II, 27 października, 
Agnieszka Domel – wychowawczy-
ni świetlicy zorganizowała spotkanie 
w ramach akcji „Cała Polska czyta 
dzieciom”. 

Fragment książki pt. „Opowieść 
o Błękitnym Psie” Beaty Majchrzak 
przeczytała Urszula Nejfert – Na-
czelniczka Wydziału Edukacji, Kul-
tury, Sportu i Promocji Starostwa 
Powiatowego w Olecku. Następnie 
uczniowie odpowiadali na pytania 
dotyczące przeczytanej opowieści. 
Na zakończenie dzieci otrzymały 
słodką niespodziankę i podziękowały 
Urszuli Nejfert za włączenie się do 
akcji.

Anna Turowska
www.powiat.olecko.pl
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Zadowoleni z powodzenia cyklu „Artyści są wśród nas” 
postanowiliśmy go kontynuować. 

Tym razem chcemy zaprosić wszystkich olecczan (i nie 
tylko) do pokazania ich twórczości poetyckiej. Spotykamy 
się pod hasłem „Poeci są wśród nas”. Zapraszamy gorąco 
wszystkich, którzy piszą przed snem, z powodu miłości, 
podczas spaceru nad jeziorem czy zabawy z wnukami… 

Jeśli posiadacie Państwo wiersze swojego autorstwa, 
którymi chcielibyście podzielić się z mieszkańcami naszego 
miasta – nie chowajcie ich do szuflady. Skierujcie swe kro-
ki do Miejsko-Powiatowej Biblioteki Publicznej w  Olecku! 
Bądźcie częścią poetyckich spotkań, ofiarujcie „część sie-
bie” dla cyklu „Poeci są wśród nas”.

19:00 - 
TOMASZ SALEJ i MIROSŁAW KOZAK  

- „Entropia” 
Tomasz Salej, to olsztyński poeta i bard tworzący od nie-

mal 30 lat utwory zaliczane do tzw. „krainy łagodności”. W 
tym czasie zdążył wielokrotnie odwiedzić większość scen 
nadwiślańskiej krainy. 

Podczas koncertów z wyraźnym upodobaniem proponuje 
Publiczności wymianę zdań, subtelnym podstępem wciąga ją 
w dialog, po czym niepostrzeżenie otwiera bramy warownej 
twierdzy i oprowadza po swoim świecie. Zaznacza przy tym 
jasno, że jeżeli opowieść, to najlepiej piosenka, jeżeli piosen-
ka, to polska, jeżeli polska, to z tekstem, jeżeli z tekstem, to z 
sensownym, najlepiej z emocjonalną, prawdziwą opowieścią 
napisaną przez JM Życie, do tego napisaną wieloznacznym 
językiem Opatrzności. Wynikiem takiego podejścia autora by-
wają wielowarstwowe piosenki, które z pozoru prowokująco 
banalne i błahe z biegiem czasu odkrywają przed Słuchaczami 
drugie, a bywa że i trzecie dno. 

Mirosław Kozak – gitarzysta akustyczny, współzałoży-
ciel nie istniejącego już, legendarnego w kręgu muzyki folko-
wej zespołu Open Folk, wykonującego szeroko pojętą muzy-
kę celtycką. Z zespołem tym koncertował w kraju i zagranicą. 
Współpracuje także z wykonawcami piosenki autorskiej. Jego 
zainteresowanie techniką fingerstyle zaowocowało wspólnym 
występem z jednym z najwybitniejszych obecnie gitarzystów 
na świecie – Tommy Emmanuelem. 

„Entropia” to najnowszy poetycki program, w którym au-
tor podejmuje próbę zdefiniowania relacji pomiędzy niemą 
tajemnicą ego i jego nieskończonym otoczeniem. Zadziwiony 
geniuszem czasu, przemierza zatem nieskończone równole-
głe światy, zafascynowany prostotą kształtu i fonii, wędruje 
tym pulsującym szlakiem słusznie oczekując kolejnych ma-
terializacji pragnień i lęków. W snach go dopadają pary prze-
ciwstawne: miłość i nienawiść, niemedialny smak uczucia i 
efektowna słodycz zdrady, idealne przenikanie świadomości 
i zarazem spektakularny brak zrozumienia. I niby wszystko 
wokół normalne, dalej drepcze chodnikami naszych miast, 
kupuje mleko, uśmiecha się sam do siebie na myśl o dawnych 
doświadczeniach. A jednak przytulając wieczorne dzieci, opo-
wiada im do snu właśnie te swoje obrazy nierealne, owe roz-
kwitające jak kwiaty fraktale, rozwija losy dzielnych smoków 
i ciągle młodych księżniczek. Jedna tylko świadomość czuwa 
nad bezpiecznym snem pociech: nigdy nie mówi o entropii. 
O nieznanym i nieokreślonym zjawisku, co do którego jedna 
tylko pewność: że ciągle rośnie. Wiadomo przecież, że kiedy 
już urośnie, przepadną smoki, zestarzeją się nienaganne księż-
niczki, a nasz fraktalny obraz świata rozpadnie się boskim 
kryształem na miliardy błyszczących gwiazd. Nauczony ci-
szą, otumaniony eliksirem gitarowej baśni, ze spokojem oglą-
da więc naszą nieodgadnioną przyszłość, jak film, jak obraz, 
jak balet niebiański. Wystarczy tylko zaczekać, aż zabraknie 
słońca, wystarczy podnieść oczy do nieba, żeby móc pozdro-
wić Wielką Niedźwiedzicę i jej kuzynkę Kasjopeję...

20:00 - 
SONIA BOHOSIEWICZ – 

koncert „10 sekretów Marilyn Monroe” 
Oczywiście wiecie, że była najsłynniejszą blondynką 

świata, symbolem seksu, ikoną, najjaśniejszą z hollywoodz-
kich gwiazd, że prawdopodobnie popełniła samobójstwo, że 
śpiewała prezydentowi Kennedy’emu Happy Birthday, że 
prawdopodobnie była jego kochanką, że w ogóle miała face-
tów na pęczki, że tak pięknie podmuch wiatru unosił jej su-

kienkę, że miała najpiękniejszy uśmiech świata, że… 

Wielu rzeczy jednak o niej nie wiecie. 

Tajemnice wielkiej gwiazdy opowiedziane i wyśpiewane 
przez Sonię Bohosiewicz. 

Marylin Monroe i Sonia Bohosiewicz - jakich jeszcze nie 
znacie…  

W repertuarze pierwszego koncertu Soni Bohosiewicz 
znalazły się utwory Marilyn Monroe skrywające tajemnice 
gwiazdy Hollywood, a także piosenki z filmu Janusza Ma-
jewskiego „Excentrycy, czyli po słonecznej stronie ulicy” tj. 
„I wanna be loved by you”, „I’ve got you under my skin” 
„Teach me, Tiger” czy „I’m beginning to see the light”. 

Soni Bohosiewicz towarzyszą wybitni polscy muzycy. 
Zapowiada się pełna emocji muzyczna uczta!
Sonia Bohosiewicz - kobieta z temperamentem i tajem-

niczym blaskiem w oku. Jej rola filmowa w „Excentrykach” 
(związana właśnie ze śpiewaniem) zdobyła uznanie czołów-
ki polskich jazzmanów. Usłyszą Państwo m.in. tytułowy 
utwór: „On the Sunny Side of the Street”.

Sonia Bohosiewicz to jedna z najciekawszych i najzdol-
niejszych aktorek młodego pokolenia. Wyjątkowa osobo-
wość i talent, obok której nikt nie może przejść obojętnie. 
Długo można wymieniać jej fenomenalne kreacje arty-
styczne, z których niemal każda to perełka. Bierze udział w 
licznych projektach filmowych, teatralnych, kabaretowych 
oraz muzycznych. Spontaniczna i ekspresyjna. Wyróżnia ją 
niesamowita gra emocjami, dzięki temu kreowane przez nią 
bohaterki są wiarygodne i prawdziwe. Kiedy wychodzi na 
scenę, natychmiast skupia na sobie całą uwagę. Ma przej-
mujący, niski głos, który potrafi oferować zarówno agresyw-
nie, jak i zmysłowo. Dlatego z powodzeniem bierze udział w 
projektach muzycznych.

Olecko, sala kina „Mazur”
CENA BILETU NA DWA WYDARZENIA - 40 zł 
Bilety w sprzedaży od 14 listopada w kasie ROK

„Poezji Gram” 
- VI oleckie zderzenia ze słowem i dźwiękiem

19 listopada
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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          V18607

PIZZERIA „PRIVE” zaprasza od 1000 do 2200

Tel. (87) 520-31-32, sms  505-314-536 V1
94

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  V19903

* Foto-Ślub i inne uroczystości, tel. 660 122 049       L99301

* hurtownia spożywcza, ul. Gołdapska 31, tel. (87) 520-01-50 V18108

V1
79

09

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

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

* Artykuły i usługi elektryczne, Grunwaldzka 6, 
      tel. 87-610-00-66                                     V18308

* Centrum Ogrodnicze, ul. Rzeźnicka 6; tel. 87-520-22-07   V02937

* MEBLE - salon, Jan Bagiński, ul. Rzeźnicka, tel.  
(87) 520 29-23. V20901

* MYJNIA GĄBKOWA AUTOMATYCZNA 
   aleje Lipowe 1A                           V20232

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
19

30
5

* Jawa 350, 1989, stan bardzo dobry, stylizowany na 
chopper, 2500 złotych, tel. 884-014-664 B47003

* chleb swojski, ciasta, wypiek, tel. 605-107-755 B45307

* kino, plac Wolności 22, tel. 87-520-20-59 B46105

* konie kabardyńskie, przejażdżki, pod siodło, 
Grądzkie 47, tel. 666-316-780, 87-421-22-48 B45407

* pracownia pisania ikon, pracownia plastyczna, 
Katarzyna Waraksa, tel. 663-805-960 B45606

* wczasy; tel. 87-421-22-48, 666-316-780,  www.wiatra-
kart.fr.pl, e-mail: kawarak@o2.pl B46304

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, V17519

* AGA Agnieszka Wyszyńska, BIURO RACHUNKOWE, 
Kolejowa 12, tel. 500-174-672 V18407

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

B44409

* bezprzewodowy internet iPlus, tel. 87-520-13-31 B46205

* chleb swojski, ciasta, wypiek, tel. 605-107-755 B47601

* gazowe, hydraulik, tel. 502-383-533 V12418

* hurtownia wędlin, od 4.00 do 14.00, ul. Gołdapska 
31, tel. 87-520-22-13 B47901

* korepetycje - język angielski; szkoły podstawo-
we, gimnazja, szkoły średnie, tel. 608-215-475 B45706

* kowalskie, spawalnicze, ślusarskie, zmechanizo-
wane cięcie plazmą do 20 mm, prasa krawędziowa, 
Gołdapska 31, tel. 87-523-00-80 B46504

* księgowe usługi, Ternet spółka z o,o, tel. 87-520-31-70 
B46404

* OLEJ OPAŁOWY, NAJTANIEJ, tel. 87-520-41-91 V20222
V

18
80
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• usługi weterynaryjne
• leczenie zwierząt do   -

mo  wych
• badanie mięsa

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

czipowanie, paszporty europejskie
psy, koty, fretki

V20502

2* Pralnia chemiczna, pranie wodne, usługi w ciągu 24 godzin, 
ul. Grunwaldzka 12, te. 723-565-284                          V19803

* OCIEPLANIE BUDYNKÓW, tel. 881-507-760, V01940

* pizza na telefon – od 10.00 do 22.00, tel.87-520-31-
32 lub sms 505-314-536 V19425

K
22

71
0

L9
89

05
B

45
10

8



13
Tygodnik Olecki 44/979 - r. 2016

to@borawski.pl

V1
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06   SKLEP „MAJSTER”, Armii Krajowej 3
Tel. (87) 520-26-39

Wypożyczalnia elektronarzędzi HITACHI

V2
00

02

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

Wyrób nagrobków, blatów kuchennych, parapetów 
i okładzin schodowych V15710a

PROMO-

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

DWORZEC PKP
tel. 883-110-101

V19215

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

51
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SPRZEDAM 

INNE

PRACA

SPRZEDAM

WYNAJEM

* ROWERY – naprawy i wypożyczalnia, Centrum 
Handlowe Impuls, tel. 87-520-36-92 V19614

* SKRZYPCE NA ŚLUBIE, TEL. 662-414-006, B46804

* sprzątanie, opieka nad osobami starszymi lub dziećmi, tel. 
506-462-495 B44509

* tłumacz języka francuskiego, tel. 888-605-885 B47202

* oddam koty czarne w dobre ręce, przyjmuję tylko 
sms-y, odpowiadam, tel. 605-202-305 B43010a

* urocze kociaki oddam w dobre ręce, tel. 605-893-381, 
K22010e

* kupię silniki stacjonarne typu „ES”, tel. 602-235-182, 
V20242

* do sprzątania zatrudnię, tel. 605-893-381 K21810de

* zatrudnię kierowcę, kat. C+E, wymagana karta kie-
rowcy, tel. 501-157-577, V07120p

* zatrudnię mężczyznę na kuchnię, tel. 501-620-577, 
506-865-480 V19445

* zatrudnię, pielenie ogródka, tel. 605-893-381 K21710e

* zatrudnię spawacza z doświadczeniem, tel. 602-709-
756 B46604

* zatrudnię stomatologa, tel. 605-893-381 K21610e

* drukarka kolorowa OKI C3300n, A4, idealna do 
wizytówek, mało używana, 290 złotych, tel. 604-193-
413 L98806

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

* działkę budowlaną, 1650 m.kw., Olecko, tel. 602-709-
756 B47801

* działkę pod garaż (ew. piętrowy) z projektem, Goł-
dapska, tel. 602-793-432 K23203

* działkę pod garaż pojedynczy z projektem, Gołdap-
ska, tel. 602-793-432 K23303

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

* gospodarstwo rolne, zabudowane, 4,88 ha, okolice 
Olecka, tel. 693-841-421 B44809

* luksfery Fala niebieskie 36 sztuk, TANIO, tel. 508-
610-285 B47401

* łóżeczko dziecięce z materacem, 65x125 cm, 150 zło-
tych, tel. 691-201-120 L99202

* 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 V20212

* siedlisko, ul. Wiejska, ok. 40 arów, zabudowane budyn-
kiem gospodarskim, dojazd od strony ulicy Wiejskiej, siła 
na miejscu, tel. 602-293-333 V20512

KUPIĘ

V
20
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2

* lokal usługowy 97 m.kw., Zielona 33, tel. 502-264-
901 K22905

* lokal usługowym 100 m.kw., Szosa do Świętajna 
15B, tel. 502-264-901 K23005

* lokal użytkowy 90 m.kw , ul Targowa 10, tel. 508 945 
734 B45207

* lokal użytkowy 100 m.kw., centrum, tel. 723-565-284 
V19813

* lokal użytkowy 140 m.kw., centrum, tel. 501-620-577 
V19435

V
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Spotkanie z miłośnikiem 
natury

W czwartek, 20 paź-
dziernika, w ramach 
współpracy Gimnazjum 
nr 2 im. Mikołaja Koper-
nika w Olecku z Centrum 
Edukacji Ekologicznej w 
Ełku, odbyło się spotka-
nie z Konradem Buszą 
– studentem Uniwersy-
tetu Przyrodniczego w 
Poznaniu, ale również 
blogerem, autorem bloga 
„Bushcraft – człowiek z 
buszu”.

Podróżnik podzielił się z młodzieżą swoją największą pasją – miłością do przy-
rody. Podczas spotkania uczniowie mieli możliwość dowie-
dzieć się jak ważna jest natura i jak umiejętnie czerpać z niej 
jak najwięcej wiedzy bez negatywnego oddziaływania na 
świat roślin i zwierząt. Doświadczony globtroter przybliżył 
również słuchaczom pojęcie surwiwalu i dał wskazówki jak 
poradzić sobie w sytuacjach stresowych i niebezpiecznych.

Kończąc spotkanie, Konrad Busza zaapelował do zgro-
madzonych, by byli odpowiedzialni wobec przyrody i zawsze 
postępowali zgodnie z filozofią „leave no trace”, która mówi, 
by penetrując świat natury nie pozostawiać po sobie śladów:

„Kiedy chcemy zaznać wolności udajemy się na łono na-
tury. Pamiętajmy, że obcowanie z przyrodą to ogromny za-
szczyt. Jesteśmy gośćmi w lesie i powinniśmy zachowywać 
się kulturalnie”.

Magdalena Siwko

Zapowiedzi nadchodzących 
imprez
Rozrywka

Na delfinki dla Adriana - Charytatywny Maraton Fitness 
z Lady Fit oraz Mecz piłki nożnej Reprezentacja Olecka - 
Gwiazdy Białostockiej Ligi Sportu
Termin i miejsce: 12.11.2016r. (sobota)  godz. 16:00, Hala 
LEGA

 
Piłka nożna

Turniej halowej piłki nożnej młodzików o Puchar Preze-
sa Klubu Czarni-Unia z udziałem zaproszonych drużyn z 
Polski, Litwy, Łotwy i Estonii

Termin i miejsce: 05.11.2016r. (sobota) godz. 09:00, Hala 
LEGA 
Mecz piłki nożnej trampkarzy MLKS Czarni Olecko -  
MKS Rominta Gołdap
Termin i miejsce: 05.11.2016r. (sobota) godz. 11:00, Bo-
isko z murawą sztuczną
Mecz piłki nożnej juniorów MLKS Czarni Olecko -  KS 
Śniardwy Orzysz
Termin i miejsce: 05.11.2016r. (sobota) godz. 13:00, Bo-
isko z murawą sztuczną
Mecz V ligi piłki nożnej
MLKS Czarni-Unia Olecko - GKS Pisa Barczewo
Termin i miejsce: 12.11.2016r. (sobota) godz. 13:30, Sta-
dion Miejski w Olecku
 

Siatkówka
Finał Wojewódzki Turnieju Moje Boisko Orlik w 
siatkówce dziewcząt i chłopców ze szkół ponadgimnazjal-
nych
Termin i miejsce: 08.11.2016r. (środa)  godz. 9:00, Hala 
LEGA
 

Piłka ręczna
Mistrzostwa Rejonu SZS w mini-piłce ręcznej chłopców 
ze szkół podstawowych
Termin i miejsce: 09.11.2016r. (czwartek)  godz. 10:00, 
Hala LEGA
 

Pływanie
Warmia i Mazury Pływają - eliminacje II
Termin i miejsce: 05.11.2016r. (sobota)  godz. 10:00, 
Pływalnia Lega

opracował
Bartosz Cieśluk
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Kalendarz imion

Nasz przepis

  

Cytaty na ten tydzień

PRZYS£OWIA
Sałatka z serem feta

12 dag serka feta, 2 pomidory, jabłko, 
puszka kukurydzy, pół puszki groszku, 
3 ogórki kwaszone, pół strąka papry-
ki, 2 łyżki majonezu, 3 łyżki jogurtu 
naturalnego, zielenina, cukier, sól, 
pieprz

Pomidory myjemy, sparzamy i 
zdejmujemy skórkę. Kroimy w półpla-
sterki.

Jabłko myjemy, obieramy i kroimy 
w kostkę.

Ogórki i serek również kroimy w 
kostkę.

Paprykę kroimy w cienkie paseczki.
Wszystkie składniki mieszamy i 

wkładamy do szklanej miski. Polewa-
my przyprawionym sosem jogurtowo-
-majonezowym i dekorujemy zieleni-
ną. 

Dieta Eskimosów
1200 – 1500 kcal. Podstawą tej 

diety są ryby takie jak: makrela, ło-
soś, pstrąg spożywane z dużą ilością 
warzyw i owoców. Zabronione są na-
tomiast podroby, mięso, tłuste mleko, 
sery i jajka. Trwa od 2 do 4 tygodni.

Makaron 
z owocami morza

dowolny makaron, omułki, krewetki, 
2 łyżki oliwy, 2 łyżki posiekanej 
bazylii, 2 ząbki czosnku, 2 łyżki octu 
winnego, łyżka kurkumy, pieprz, sól

Omułki gotujemy do czasu, aż się 
otworzą. Odcedzamy.

Na rozgrzaną na dużej patelni oli-
wę wrzucamy posiekany czosnek, ba-

zylię i krewetki. Smażymy 5 minut. 
Dodajemy omułki, ocet winny i kur-

kumę. Doprawiamy i mieszamy.
Makaron gotujemy al. dente w osolo-

nej wodzie i odcedzamy.
Łączymy ze składnikami na patelni. 

Smażone banany
4 banany, 5 dag masła, 250 ml wina de-
serowego, pół łyżeczki cynamonu, cukier

Banany obieramy, przekrajamy 
wzdłuż i posypujemy cukrem.

Smażymy je na maśle na złoty kolor. 
Dodajemy cynamon i odrobinę wina i go-
tujemy około 5 minut na małym ogniu.

Podajemy polane gorącym winem.

Chleb
Aby chleb zachował dłużej świeżość 

należy do pojemnika włożyć połówkę 
jabłka albo kilka plasterków surowego 
ziemniaka.

Jabłka
Najlepsze gatunki na powidła, prze-

ciery, marmolady to, antonówka, boiken, 
szara reneta, aporta i grochówka.

Kuleczki 
czekoladowo-kokosowe

3,5 łyżki kakao, 10 dag cukru pudru, 12 
dag wiórków kokosowych, małe jajko, 5 
łyżeczek masła o temperaturze pokojo-
wej, 2 łyżki wina deserowego lub łyżka 
rumu, pół łyżeczki cukru waniliowego

10 dag wiórków kokosowych i resztę 
składników wkładamy do miski i dokład-
nie mieszamy.

Nakrywamy miskę i wstawiamy na 

godzinę do lodówki.
Po tym czasie z masy szybko formu-

jemy kulki wielkości orzecha włoskiego 
i otaczamy je w pozostałych wiórkach 
kokosowych. Do momentu podania 
trzymamy pod przykryciem w lodówce.

Z tej porcji składników powinno 
wyjść od 23 do 30 kulek.

Penne
Makaron w formie rurek ściętych na 

końcach skośnie. Nadaje się świetnie do 
zapiekanek. Wydrążony w środku utrzy-
muje sos, mięso, warzywa i ser.

2 listopada (Dzień Zaduszny)
Bohdany, Eudoksji, Małgorzaty, 
Wiktoryny
Ambrożego, Bogdana, Bohdana, 
Bożydara, Henryka, Jerzego, Rado-
sława, Radosta, Stoimerza, Tobiasza, 
Wiktora, Wiktoryna
3 listopada (Dzień św. Huberta - świę-
to myśliwych)
Bogumiły, Huberty, Ksawery, Miły, 
Sylwii
Bogumiła, Cezarego, Chwalisława, 
Huberta, Ksawerego, Malachiasza, 
Marcina, Mariusza, Teofila, Wita
4 listopada
Albertyny, Amaty, Gerardy, Heleny, 
Jessiki, Joanny, Karoliny, Modesty
Alberta, Emeryka, Gerarda, Karola, 
Modesta, Mojżesza, Mścisława, Mści-
woja, Olgierda, Rajnarda, Witalisa
5 listopada
Balladyny, Benity, Bertiny, Betiny, 
Blandyny, Elżbiety, Modesty
Dominika, Erazma, Eugeniusza, Flo-
riana, Geralda, Modesta, Sławomira, 
Zachariasza, Zacheusza

6 listopada
Arletty, Arlety, Beaty, Bogdany, Krysty-
ny, Leny, Leonardy
Adolfa, Długomira, Feliksa, Gustawa, 
Jacka, Leonarda, Melaniusza, Trzebo-
wita, Ziemowita
7 listopada
Antoniny, Florentyny, Flory, Floryny, 
Kaliny, Kariny, Przemiły
Achillesa, Antoniego, Engelberta, 
Ernesta, Florencjusza, Florentego, Flo-
rentyna, Melchiora, Przemiła, Rudolfa, 
Wincentego, Żytomira
8 listopada
Hadrianny, Klaudii, Seweryny, Wikto-
ryny
Bogdana, Dymitra, Godfryda, Hadriana, 
Klaudiusza, Radosta, Sewera, Sewery-
na, Sędziwoja, Wiktora, Wiktoriusza, 
Wiktoryna
9 listopada
Anatoli, Debory, Genowefy, Gracji, 
Joanny, Liliany, Lilii
Aleksandra, Anatola, Bogdana, Bogu-
rada, Bożydara, Czcibora, Gorzysława, 
Ludwika, Nestora, Oresta, Ścibora, 
Teodora, Ursyna, Waltera

Często zdarza się tak, że tuż obok 
nas dzieją się rzeczy historyczne, 
a my zapatrzeni w codzienność nie 
zdajemy sobie z tego sprawy . Do-
piero po pewnym czasie, ktoś lub coś 
nam to uzmysławia. I wtedy w cicho-
ści ducha zadajemy sobie pytania: 
Gdzie wtedy byliśmy? Co mogliśmy 
wtedy robić? Czy byliśmy w centrum 
wydarzenia?

Kilka takich zdarzeń przeleciało 
już obok i mnie.

(art. Zbigniew Herbert w Olecku, 
Tygodnik Olecki 9/2009)

System (upowszechniania) kul-
tury wspiera się w zasadzie na twór-
czości profesjonalnej. Niemniej (...) 
w ścisłym jego obrębie, w rygorach 
jego własnych konwencji, bez naiw-
ności w użyciu środków, manifestują 
się dziś poczynania kulturalne, które 
biorą się  z praktyki profesjonalnej. 
Oto przykłady. Erudycja historyczna 
(...), interpretacje poezji prezentowa-
ne publicznie, wykazujące dobry po-
ziom, ruch muzyczny młodzieżowy, 
twórczość literacka „niefachowców” 
są to być może zjawiska zapowiada-
jące głębsze przekształcenia w zasa-
dach rządzących kulturą. 

Marian Czerwiński, 
Dygresja o wyższej i niższej kulturze

Wszyscy Święci gdy jasnością uro-
czą, a Zaduszki nie płaczą, Marcin (11 
listopada) nam też nie zawieje, wów-
czas bracie, miej nadzieję, że w Ofiaro-
wanie (21 listopada) masz piękne zara-
nie, a na Niepokalaną (8 grudnia) rzeki 
nam nie staną, a do Wilii na to – dotrwa 
babskie lato.

Na Zaduszki nie ma w ogrodzie ani 
pietruszki.

W listopadzie goło w sadzie.
Deszcze listopadowe budzą wiatry 

zimowe.
Gdy w listopadzie liść na szczytach 

drzew trzyma, to w maju na nowe liście 
spadnie jeszcze zima.

Jaka pogoda listopadowa, taka i 
marcowa.

Na św. Teodora ściągaj krupy do 
chałupy (9 listopada).

Gdy listopad suchy, zima pełna plu-
chy.
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Największy pałac królewski na Mazurach

Andrzej Malinowski

Trasa: Olecko - Grabowo - Wróbel - Banie Mazurskie - 
Popioły - Budry - Srokowo - Jegławki - Drogosze 

Największy pałac królewski na Mazurach znajduje się 
w miejscowości Drogosze w powiecie kętrzyńskim. Wybu-
dowano go w stylu barokowym w latach 1710 - 1714 jako 
siedzibę pruskiego rodu szlacheckiego von Dönhoff  (szero-
kość 100 m, wysokość 22 m, kubatura 22 tys. m3). W lewym 
skrzydle znajdowała się kaplica w stylu neogotyckim i ogród 
zimowy, w prawym – apartamenty dla gości i teatr. 

W kaplicy mieszczą się tumby ostatniego dziedzica ma-
jątku z rodu Denhof – dwudziestojednoletniego Stanisława 
Ottona i jego siostry, Angeliki zu Dohna-Lauck. Ściany ka-
plicy zdobią epitafia członków rodziny Stolberg-Wernigero-
de. Jest to jedyna znana kaplica memoratywna w dawnych 
Prusach Wschodnich i na Mazurach. 

Pałac posiada dwie kondygnacje, czterokolumnowy por-
tyk i ryzalit. W czasach swojej świetności wyposażony był 
prawdopodobnie w 12 kominów – tyle, ile miesięcy w roku, 
52 komnaty – ile tygodni, 365 okien – ile jest dni w roku, 
4 kolumny – ile jest pór roku oraz 7 balkonów – ile dni w 
tygodniu. 

Pałac otaczał park krajobrazowy, w którym znajdowa-
ły się m.in. stawy. W 1945 r. w pałacu urzędowało NKWD 
(Ludowy Komisariat Spraw Wewnętrznych ZSRR). Obecnie 
jego właścicielem jest osoba fizyczna.

Część bogatego wyposażenia pałacu znajduje się m.in. w 
Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie. 

Uwagę przyciągają także zabudowania folwarczne, w 
tym stajnia o nietypowej konstrukcji i zdobieniach okien, 
ujeżdżalnia (fundamenty), spichlerz oraz kuźnia. 

Barok – główny kierunek w kulturze europejskiej 
od końca XVI do XVIII w. Cechy szczególne baroku są 
najlepiej widoczne na przykładzie architektury. Najwspa-
nialszymi budowlami były wówczas kościoły i pałace. 
Tworzono oryginalne fasady (główna elewacja budynku) 
i rzuty (owalne, podłużne, centralno-podłużne, wielobocz-
ne). Budowle tworzono na planie krzyża, a w bocznych na-
wach połączonych z główną nawą półkolistymi gzymsami, 
widniały liczne kapliczki. Architekturę baroku cechowały: 
monumentalność, dynamizm, ekspresyjność, przepych i 
dekoracyjność.

Portyk – część budynku na planie prostokąta z jednym 
lub kilkoma rzędami kolumn, które wspierają dach, otwar-
ta co najmniej z jednej strony, najczęściej jedno lub dwu-
kondygnacyjna.

Ryzalit – występ z lica w elewacji budynku w jego 
części środkowej, bocznej lub narożnej, prowadzony od 
fundamentów po dach, stanowiący jego organiczną część.

Tumba – (grób, nagrobek) – główna część gotyckich 
lub renesansowych grobowców w kształcie kamiennej 
(również brązowej) skrzyni ozdobionej płaskorzeźbami. 

Epitafium – napis na nagrobku lub pomniku upamięt-
niającym zmarłego, także utwór o takim charakterze.

Prusy Wschodnie – część Królestwa Pruskiego, a po-
tem zjednoczonych w XIX w. Niemiec (do 1945 r.). Pro-
wincja Prusy Wschodnie powstała w 1772 r. z części ziem 
Polski (Warmii) oraz Prus Książęcych (z wyłączeniem 
Kwidzyna). Stolicą prowincji był Królewiec. W maju 1939 
r. prowincja miała powierzchnię 36 991,71 km² i liczyła 2 
488 122 mieszkańców.

Memoratywny – ku pamięci, dla upamiętnienia, może 
to być kamień, napis, rzeźba wykonana w celu upamiętnie-
nia osoby lub jakiegoś zdarzenia.

W Drogoszach znajduje się średniowieczny kościół 
z kaplicą grobową Doenhoffów. W 1835 roku jego wnę-
trze (nowy ołtarz, ambonę) odnowiła Angelika zu Dohna-
-Lauck. Obok kościoła usytuowany jest budynek baroko-
wej plebanii z XVIII wieku.

W czasach prehistorycznych w Drogoszach istniała 
osada pruskiego plemienia Bartów.

W słoneczną i upalną sobotę, 10 września 2016 r. w 
Drogoszach byli, pałac wraz z zespołem parkowym i za-
budowaniami gospodarczymi widzieli: Cezary Lasota i 
Andrzej Malinowski.
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Dzień edukacji narodowej 
i ślubowanie

13 października odbyło się ślubowanie uczniów 
klasy I Państwowej Szkoły Muzycznej im. I. J. Pa-
derewskiego. 

W poczet uczniów przyjęto 22 młodych adep-
tów sztuki. 

Jak co roku uczniowie złożyli uroczystą przy-
sięgę zaś dyrektorka Elżbieta Rzepecka batutą dy-
rygencką pasowała na uczniów wszystkich pierw-
szoklasistów. Po ślubowaniu usłyszeliśmy piękny 
koncert w wykonaniu nauczycieli. Pierwszoklasiści 
mieli doskonałą okazję, aby usłyszeć swoich peda-

gogów .
Pedagodzy wykonali przeboje 

takie jak J. Offenbacha – Can can z 
operetki „Orfeusz w piekle” – kwintet 
w składzie: W. Kordowska – klarnet, 
W. Borowik – flet, P. Marciniak – 
trąbka, D. Michałowski – fortepian, 
K. Skorupski – saksofon, R. Chmiel 
– gitara basowa oraz temat Moon Ri-
ver – z filmu „Śniadanie u Tiffany’e-
go” – kwartet w składzie: A. Bagan 
– skrzypce, A. Liburska – skrzypce, 
R. Chmiel – altówka, K. Mońko – 
wiolonczela. 

W tym szczególnym dniu społecz-
ność szkoły obchodziła dwie towa-
rzyszące uroczystości - Dzień Eduka-

cji Narodowej  oraz: jubileusz 
46 – lecia pracy pedagogicznej 
– Jana Orlika, 35- lecia pracy 
pedagogicznej Jolanty Wer-
ner, jubileusz 35 – lecia pracy 
– Bogumiły Wiktorzak, jubi-
leusz 20 – lecia pracy pedago-
gicznej  - Agaty Bagan. 

Życzenia jubilatom złożyła 
rada rodziców oraz przedsta-
wiciele samorządu uczniow-
skiego. Wszyscy nauczyciele 
usłyszeli piękne życzenia w 
dniu swojego święta. 

Wojciech Borowik

Wystawa 
dotycząca 

historii 
regionu

W siedzibie Oleckiego Stowa-
rzyszenia Aktywnych „Zamek” 
można obejrzeć wystawę doty-
czącą historii regionu. Ekspozycja 
obejmuje sprzęt gospodarstwa do-
mowego, militaria i innych rzeczy 
przekazane przez mieszkańców 
Olecka związane z codziennym 
życiem na tych terenach przed II 
wojną światowa i po niej

Wystawa znajduje się w bu-
dynku ZST (Zamek) przy Placu 
Zamkowym 2, 
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Mistrzostwa Powiatu Oleckiego SZS 
w siatkówce dziewcząt

25 października na hali Lega odbyły się Mistrzostwa 
Powiatu Oleckiego SZS w siatkówce dziewcząt i chłopców 
szkół gimnazjalnych

Sędziowali Robert Markowski i Paweł Maksimo-
wicz.

Zawody wygrały dziewczęta z Gimnazjum w Wielicz-
kach.

Wynik meczu: Gimnazjum Wieliczki - Gimnazjum 2 
Olecko 2:0 (25:11, 25:11)

Kolejność końcowa:
1. Gimnazjum Wieliczki (opiekun: Karol Warsewicz)
2. Gimnazjum 2 Olecko (opiekun: Tomasz Borowski)
Rywalizacja w kategorii chłopców nie odbyła się z po-

wodu nie stawienia się szkół na zawody.
Oba zespoły otrzymały pamiątkowe dyplomy, a zwy-

cięska drużyna puchar ufundowany przez Starostwo Po-
wiatowe w Olecku.

W zawodach uczestniczyły 22 zawodniczki.
Paweł Maksimowicz

Tenis stołowy
26 października w hala Zespołu Szkół na Siejniku od-

były się Powiatowe Drużynowe Zawody w Tenisie Stoło-
wym SZS szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponad-
gimnazjalnych. Organizatorem były MOSiR Olecko i ZS 
w Olecku. Sędzią główną była Marzena Jasińska.

Do zawodów zgłosiły się tylko następujące szkoły: SP 
4 Olecko, SP Gąski, Gimnazjum 1 Olecko, ZSLiZ Olecko 
i ZST Olecko.

Odbył się tylko jeden mecz, ponieważ w kategorii 
dziewcząt szkół podstawowych chęć udziału wyrażała tyl-
ko drużyna SP Gąski, w kategorii chłopców szkół podsta-
wowych tylko drużyna SP 4 Olecko, natomiast w kategorii 
szkół gimnazjalnych chęć udziału wyrażało Gimnazjum 
Nr 1 w Olecku, zarówno drużyna dziewcząt jak i chłop-
ców, a w kategorii dziewcząt szkół ponadgimnazjalnych 
zgłosił się zespół z ZST w Olecku.

W rozegranym jedynym meczu Zespół Szkół Liceal-
nych i Zawodowych pokonał 3:0 Zespół Szkół Technicz-
nych.

ZSLiZ Olecko - ZST Olecko 3:0
W zawodach uczestniczyło 5 zawodników. 
Zwycięska szkoła otrzymała pamiątkowy dyplom oraz 

puchar ufundowany przez Starostwo Powiatowe w Olecku.
opracowano na podstawie komunikatu 

Pawła Maksimowicza. 

Mistrzostwa Polski Seniorów 
w Taekwondo Olimpijskim

W tegorocznych Mistrzostwach Polski Seniorów w Ta-
ekwondo Olimpijskim, które odbyły się 22 października w 
Kętrzynie wystartowało około stu zawodników. 

Olecko reprezentowało dwóch zawodników z LUKS Hi-
dori Olecko. Justyna Miszczak zajęła 2 miejsce w kategorii 
-57 kg i Maurycy Miszczak zajął 2 miejsce w kategorii - 68 
kg. 

Bardzo dobrze radzili so-
bie w walkach sportowych. 
Dopiero w finale Justynę po-
konała zawodniczka z AZS 
AWF Warszawa Patrycja 
Adamkiewicz, a Maurycego 
pokonał  zawodnik z AZS 
AWF Poznań Albert Mil-
lert. W tym roku Maurycy i 
Albert walczyli ze sobą dwa 
razy. Mamy nadzieję, że za 
trzecim razem wygrana bę-
dzie po stronie Maurycego.

W zawodach startował 
tegoroczny olimpijczyk z 
Rio Piotr Paziński, który na 
igrzyskach zajął 5 miejsce 

w kategorii - 80 kg. Antoni Miszczak młody zawodnik Ta-
ekwondo korzystając z okazji poprosił o wspólne pamiątko-
we zdjęcie z Piotrem.

tlho

Informacja dotycząca wstrzymania przekazywania 
świadczeń na rachunki w Banku Spółdzielczym w Nada-
rzynie.

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego infor-
muje, że Komisja Nadzoru Finansowego podjęła decyzję 
o zawieszeniu działalności Banku Spółdzielczego w Nada-
rzynie.

Wobec powyższego Kasa Rolniczego Ubezpieczenia 
Społecznego wstrzymuje wypłaty świadczeń z ubezpie-
czenia społecznego rolników na konta w Banku Spółdziel-
czym w Nadarzynie. Kasa zwraca się z prośbą do wszyst-
kich świadczeniobiorców, którzy dotychczas pobierali 
świadczenia za pośrednictwem Banku Spółdzielczego w 
Nadarzynie, o pilny kontakt z najbliższą jednostką orga-
nizacyjną KRUS i zmianę rachunku bankowego, na który 
mają być przekazywane świadczenia. 
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Uzbrojeni
9 października o siódmej trzydzieści dziewięć dwuoso-

bowych załóg łodzi wyruszyło na 150 ha powierzchni wody 
jeziora Garbas, w ramach ostatnich, spinningowych zawodów, 
organizowanych przez koło Okoń w 2016 roku. 

W każdej łodzi dwie osoby, ponieważ w tych zawodach, 
jedna łódka, to jedność. Ryby do jednego wiaderka. Po kilku-
dniowych opadach, pogoda w niedzielę była znakomita. Słaby 
wiatr, bez opadów, a nawet na kwadrans pokazało się słonecz-
ko. Sprzyjająca pogoda oraz załadowane po brzegi prądem 
akumulatory pozwoliły opłynąć jezioro dookoła, niektórym 
załogom nawet dwa razy. I nic. Prawie nic. 

Zapisy drobnicy i owszem, były, ale drapieżniki nie da-
wały się nabrać na nawet najbardziej wymyślne przynęty. Ło-
wiliśmy pojedyncze okonie, a raczej okonki, bo do wymiaro-
wych 18 cm brakowało co najmniej kilka kresek. 

Dzień mijał szybko. Ryb w wiaderkach nie przybywa-
ło. Łódki uzbrojone po zęby w echosondy, silniki, wędkarze 
uzbrojeni jeszcze bardziej. Precyzyjne kołowrotki, super moc-
ne, cieniutnie żyłki, oplecione tytanem węglowe wędeczki, 
przynęty, od różnorodności których aż boli głowa, a wszystko, 
aby oszukać biedną rybkę. 

Tak , jesteśmy uzbrojeni, niczym husaria, a jednak prze-
grywamy z bezbronną przecież rybką. Bo jak inaczej nazwać 
złowione dwa szczupaki (jeden to raczej szczupaczek) i cztery 
okonki przez 18 zbrojnych, niż porażką!? Nie pierwsza i z 
pewnością nie ostatnia to porażka wędkarzy z rybami. 

I bardzo dobrze, bo inaczej to chyba tylko kijanki byśmy 
ścigali. A więc szacunek rybom i chwała pokonanym wędka-
rzem, bo jednak w końcu coś złowiliśmy. 

1 miejsce: Palczewski Wojciech, Rowiński Michał, Agu-
stów, szczupak, 3235g

2 miejsce: Kaczanowski Mieczysław, Galicki Renisław,  
Raczki, szczupak, 885g

3 miejsce: Gryniewicz Krzysztof, Wróblewski Jerzy        
Olecko, 2 okonie, 155g

4 miejsce: Krajewski Krzysztof, Rynkowski Jerzy              
Olecko, okoń, 70g

5 miejsce: Hodana Krzysztof, Hościłło Arnold, Olecko       
okoń, 65g

Kolejne duety to: Chodnicki Robert i Makowski Józef, 
Wasilewski Bogdan i Słomski Jacek, Gojlik Mieczysław i 
Przekop Marek, Iwaniuk Mirosław i Kuliś Hubert.

Na koniec ciekawostka. Startowaliśmy z plaży gminnej 
we wsi Matlak. Okazuje się , że właśnie na terenie tej wsi od-
kryto najstarsze ślady osadnictwa człowieka, sięgające epoki 
kamiennej! Teraz chyba rozumiem skąd powiedzenie, „po tołk 

( w domyśle rozum) do Matlaku”. Tam  najstarsi i z pewno-
ścią najmądrzejsi. A może ktoś zna inną genezę powiedzenia 
o „tołku”? Namawiam do podzielenia się wiedzą. 

Z wędkarskim pozdrowieniem
J.Arnold Hościłło
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1 Listopada

1 listopada. To jedno z najważniejszych świąt w 
polskim kalendarzu. Jakże odmienne od innych. Pomi-
mo smutku, jaki ze sobą niesie, jest bardzo rodzinne. 
W atmosferze skupienia gromadzimy się i zapalamy 
znicze na grobach naszych bliskich, którzy odeszli do 
wieczności. 

Odeszli, ale żyją wciąż w naszej pamięci. Ten 
okres wspomnień, zadumy i modlitwy, to doskonały 
czas refleksji. To czas wyhamowania w tym rozpędzo-
nym jak pociąg świecie. To doskonała pora zastanowie-
nia się nad sensem własnego życia. 

Może też to być dobra okazja do przewartościo-
wania własnego świata i wybrania tylko tego, co na-
prawdę ważne. 

W tej gonitwie, chaosie moralnym łatwo się po-
gubić i stracić z oczu to, co naprawdę ważne i ulec ułu-
dzie bezsensownych gadżetów.

W codziennej walce o wszystko najlepiej widać 
było, jak łatwo zatracić to, co człowiekowi przypisane 
– przyzwoitość i uczciwość. 

Bo listopadowe święto zmusza nas do refleksji 
nad życiem i nad śmiercią. Mnie dzisiaj przypomnia-
ły się słowa jednego z poetów (którego?): żyj tak, aby 
pozostał po tobie ślad na ziemi. Ba! To ogromne wy-
zwanie i przypisane największym z wielkich. Bo tylko 
ich imiona przetrwały wieki, bo o nich pieśni, wiersze, 
książki. Ich imiona wykuwają na kamiennych nagrob-
kach. Zarezerwowane to jest dla największych: nobli-
stom, gwiazdom sportu, małego i wielkiego ekranu, pi-
sarzom, dziennikarzom, bohaterom wojen, politykom... 
wszystkim wielkim. 

Ale czy tylko sława jest ważna? Czy tylko o nią 
trzeba zabiegać przez całe życie? 

Ostatnimi czasy mam wrażenie, że tak. Patrzę 
i widzę, że tylko tacy ludzie się liczą. Znani z me-
diów mniejszych czy większych. Niektórzy możni 
tego świata chcąc przedłużyć pamięć o swoich naj-
bliższych, budują okazałe grobowce. Wielcy zapisują 
się w pamięci zbiorowej społeczeństwa, lecz swoje 
miejsce znajdą w niej nieliczni. 

Pozostaje jeszcze ta zdecydowanie większa 
część całości, ci ludzie zwani szarym tłumem, czy oni 
(my) już się nie liczą? 

My jesteśmy bohaterami dnia codziennego, 
zmagamy się z tą codziennością w różny sposób. 
Swoją wielkość każdy wyznacza sobie sam i wcale 
nie musi to być wymyślanie prochu. 

Bohaterami są zwyczajne rodziny. Bohater-
skie może być wychowanie, uczciwa praca, pogoda 
ducha, może szczerość i tak już niemodna dobroć. 
Swoim życiem niejeden z nas stara się jednak wpi-
sać w pamięć bliskim i znajomym tak, aby kiedy gdy 
nas nie będzie pośród żywych, ktoś zapalił świeczkę 
i wspomniał o nas dobrze. I to też jest ważne, to jest 
nasz ślad.

* * *
A w tym roku zamiast zadumy, trzeba pilnować 

kwiatów na grobach bliskich. Po akcji „Znicz”, przy-
szła  pora na akcję „Hiena”. Pomimo patroli, niektó-
rzy nie są do wytropienia i schwytania. Niech im się 
przyśnią Ci, których okradli.

I jeszcze jedna tradycja chce się wkraść do na-
szego społeczeństwa, która ma wyprzeć Halloween. 
Wiele parafii przygotowało z tej okazji Bal Wszyst-
kich Świętych w wigilię Wszystkich Świętych. Zoba-
czymy jak wyjdzie, ale życzę powodzenia. 

 Marusia


