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B a r ok na M a z u r a c h
Olecko – Gołdap, 25 czerwca – 2 lipca 2017 r.
25 czerwca, godz. 14:00, Olecko
Wzgórze kościelne

„MARGGRABOWA. TREUBURG. OLECKO
– MIASTO RÓŻNYCH KULTUR I WYZNAŃ”
Orazio Gentileschi, The Lute Player, źródło: National Gallery of Art, Washington

Boże Ciało

otwarcie fotograficznej wystawy plenerowej

25 czerwca, godz. 19:00, Olecko
Kościół pw. NMP Królowej Polski

- fotoreportaż Bolesława Słomkowskiego,
s. 10-11

„BAROKOWE IMPRESJE”

Royal Baroque Ensemble
– orkiestra historyczna
Liliana Stawarz (klawesyn, kierownik zespołu)
Grzegorz Lalek (skrzypce)
Michał Piotrowski (skrzypce)
Marcin Stefaniuk (altówka barokowa)
Maciej Łukaszuk (wiolonczela)
Grzegorz Zimak (kontrabas barokowy)
Anton Birula (chitarrone)

2 lipca, godz. 14:30, Gołdap
Kościół pw. NMP Matki Kościoła

2 lipca, godz. 19:00, Olecko
Kościół pw. NMP Królowej Polski

J. S. BACH – „Aria na strunie G”
z III Suity orkiestrowej D-dur, BWV 1068
W. A. MOZART – „REQUIEM” d-moll, KV 626

Muzycy Orkiestry Symfonicznej Opery i Filharmonii Podlaskiej
Chór Akademicki Politechniki Warszawskiej
pod batutą Dariusza Zimnickiego

Nowy spektakl
Agaty J. Prosińskiej, s. 16
ORGANIZATOR:

Festyn,
s. 18-19

Fundacja Wspierania Rozwoju Edukacji i Kultury NA MAZURACH
Dyrektor Festiwalu:
Katarzyna Krajewska-Openchowska
Dyrektor Artystyczny:
Paweł Czekała
Prowadzenie koncertów: Piotr Burakiewicz

Wstęp wolny

Plakat opracował społecznie Grzegorz Kłoczko

Soliści:
– Olga Siemieńczuk (sopran)
– Wanda Franek (mezzosopran)
– Rafał Grozdew (tenor)
– Paweł Czekała (bas)

Festiwal dofinansowany ze środków ROK Mazury Garbate w Olecku
PATRONAT HONOROWY:

PATRONAT MEDIALNY:

PARTNERZY:
Urząd Miasta w Olecku
Urząd Miasta w Gołdapi

Marszałek
Województwa Warmińsko-Mazurskiego
Gustaw Marek Brzezin

Regionalny Ośrodek Kultury Mazury Garbate

Parafia NMP Królowej Polski w Olecku
PARTNERZY MEDIALNI:

Burmistrz Gołdapi
Tomasz Rafał Luto

Parafia Św.Leona i Św. Bonifacego w Gołdapi

Nadleśnictwo Olecko

PHUP PALWOD
Export-Import

MAR-BUD
Mariusz Szczepański

GAL-INST
Gołdap

USŁUGI SPRZĘTOWO-TRANSPORTOWE
Józef Brzeziński

Parafia NMP Matki Kościoła w Gołdapi

GOSPODARSTWO ROLNE
Krzysztof Smokowski

V07603

KOSA SPALINOWA VERTEX 3,0 KM 476 zł

V07902

Izba Historyczna w Olecku
Burmistrz Olecka
Wacław Olszewski

KOSA SPALINOWA BEST 2,0 KM 397 zł

zgubiono klucze, tel 601 - 152 - 454

chleb swojski, ciasta, wypiek, tel. 605-107-755 L00608

ANNA KOT

MAJSTER CENTRUM
BUDOWLANE GOŁDAP

Stomatologia
STYPUŁKOWSKI

AGROMASZ. Centrum mechaniki,
motoryzacji i budownictwa w Olecku
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Archiwum „Tygodnika oleckiego” znajdziesz

rysuje Tadeusz Krotos

Rysunek Waldemara Rukścia nagrodzony w konkursie
„Cztery pory roku - Wiosna 2017” organizowanym przez
Muzeum Karykatury w Warszawie (u góry).
Ponadto informujemy, że Tadeusz Krotos został wyróżniony dyplomem uznania za zestaw prac na Międzynarodowym Konkursie na rysunek satyryczny w Strumicy w
Macedonii „18 International Festival Of Aphorism and
Caricature - 2017.”
W katalogu pokonkursowym zaprezentowane zostały
wszystkie nagrodzone rysunki.

MSZE I NABOŻEŃSTWA

L10103

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

WYJĄTKOWO, NASTROJOWO
I PROFESJONALNIE. SKRZYPCE NA ŚLUBIE.
Tel. 662 414 006

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

GRÜNLAND
Centrum Roślin Ozdobnych

najnowsza kolekcja bylin

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

K25508

L10202

Parafia pw. Świętej Rodziny,
Osiedle Siejnik I
Dni powszednie: 18.00
Niedziele i święta: 8.30; 11.00; 18.00

na stronie internetowej www.olecko.info (w pliku *.pdf)
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OLECKI TERMINARZ

WYSTAWY STAŁE
• Galeria Prawdziwej Sztuki im. A. Legusa, ROK „MG”
Janina Osewska, wystawa fotografii, Nowa Zelandia
• Fashion & Beauty wystawa fotografii, Galeria Hol kina
• Ekspozycja stała - Olecka Izba Historyczna, plac Wolności 22
• Bajeczna zima, portrety wystawa fotografii, Galerii Fotografii „Klatka”, ROK MG
• 10. rocznica śmierci Ryszarda Kapuścińskiego, Inność\
Tożsamość, wystawa edukacyjna, biblioteka pedagogiczna
• Żyć pasją, wystawa malarstwa Teresy Kudrawiec i Jadwigi
Wiśniewskiej, biblioteka pedagogiczna
• Wystawa dotycząca historii regionu, siedziba OSA „Zamek”, Zamek

Urząd Miejski zaprasza
Szanowni Państwo!
14 lipca 2017 r.
w godz. 10.00 – 12.00
zapraszamy na
DYŻUR EKSPERTA
Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
w Gołdapi
z zakresu:

- prowadzonej działalności gospodarczej
- zatrudniania pracowników
- emerytur, rent, kapitału początkowego
- zasiłków i prewencji rentowej
Osoby zainteresowane będą miały również
możliwość założenia profilu PUE, dzięki któremu można uzyskać dostęp do własnych danych
zgromadzonych na osobistym koncie w ZUS
(należy zabrać dowód osobisty i pamiętać swój
adres e-mail).
Dyżury w UM w Olecku będą prowadzone
cyklicznie, raz w miesiącu w drugi piątek miesiąca.

NAJTANIEJ W MIEŚCIE

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

V07503
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ON.............................. 4,28 zł
ON bez dodatków bio.......4,28 zł
Pb 95......................... 4,35 zł
PB 98......................... 4,55 zł
LPG............................ 1,82 zł
Olej opałowy............... 2.70 zł (powyżej 1000 litrów)

Zapraszamy od 600 do 2100,
niedziela od 900 do 1700

w weekend przy płaceniu gotówką
litr paliwa sprzedajemy 10 gr taniej
www.paliwa-kozlowski.pl

UWAGA:
stacja dołącza do akcji Olecka Rodzina +3
(upusty do zakupu: 10 gr paliwo, 5 gr gaz oraz 5%
akcesoria i usługi

21 czerwca (środa)
apteka dyżurna Składowa 2A
wydanie „Tygodnika Oleckiego”
22 czerwca (czwartek)
apteka dyżurna Gołdapska 1
12.00 - Sesja Rady Powiatu, Starostwo, ul. Kolejowa
16.00 - rozpoczęcie kursu na kierowców w szkole jazdy
Jerzego Miliszewskiego, aleje Lipowe 3
23 czerwca (piątek)
apteka dyżurna Składowa 6
11.00 - posiedzenie komisji kultury rady Miejskiej, Ratusz
16.00 - Game-oteka, biblioteka miejska, ul. Kopernika
17.00 - Mamy 2 mamy, film, kino Mazur
19.00 - Ostatnie klątwa, film, kino Mazur
24 czerwca (sobota)
apteka dyżurna 11 Listopada 9
10.30 - Uroczyste Obchody 60-lecia Czarnych Olecko, stadion miejski
11.30 - Turniej Szachowy z okazji 60-lecia istnienia MLKS
Czarni Olecko, Gimnazjum nr 2, ul. Słowiańska
17.00 - Mamy 2 mamy, film, kino Mazur
19.00 - Barokowe Impresje, kościół p.w. NMP Królowej
Polski, koncert z cyklu „Barok na Mazurach”
19.00 - Ostatnie klątwa, film, kino Mazur
25 czerwca (niedziela)
apteka dyżurna Zielona 37
10.00 - XXI Turniej Tenisa Ziemnego o „Wielki Tort” piekarni Jana Staniszewskiego, korty miejskie
10.00 - I Turniej Siatkówki Plażowej z cyklu Grand Prix
Olecka 2017, boisko obok kortów MOSiR
15.30 - „Piknik Seniora”, pole namiotowe przy stadionie
MOSiR
17.00 - Mamy 2 mamy, film, kino Mazur
17.00 - I Gala Mażoretek, hala Lega
19.00 - Ostatnie klątwa, film, kino Mazur
26 czerwca (poniedziałek)
apteka dyżurna plac Wolności 25
27 czerwca (wtorek)
apteka dyżurna Kolejowa 15
12.00 - posiedzenie komisji ochrony zdrowia Rady Miejskiej, Ratusz
28 czerwca (środa)
apteka dyżurna Zielona 35
wydanie „Tygodnika Oleckiego”
13.30 - posiedzenie komisji budżetu Rady Miejskiej, Ratusz
29 czerwca (czwartek)
apteka dyżurna plac Wolności 7B
19.00 - film z cyklu KADR, kino Mazur
30 czerwca (piątek)
apteka dyżurna plac Wolności 12
11.00 - Sesja Rady Miejskiej, Ratusz
16.00 - Game-oteka, biblioteka miejska, ul. Kopernika
1 lipca (sobota)
apteka dyżurna Składowa 2A
2 lipca (niedziela)
apteka dyżurna Gołdapska 1

4

Tygodnik Olecki 25/1012 - 2017 r.

to@borawski.pl

Policjanci znakowali rowery
W sobotę 10 czerwca w Zespole Szkół na Osiedlu Siejnik odbył się doroczny festyn rodzinny. Podczas imprezy
na licznie zgromadzonych uczniów placówki oraz mieszkańców osiedla czekały liczne atrakcje: min. gry i zabawy,
dmuchane zjeżdżalnie czy pieczone kiełbaski.
Na festynie nie mogło również zabraknąć oleckich policjantów. Funkcjonariusze przygotowali stanowisko do znakowania rowerów, przy którym ustawiła się długa kolejka.
Każdy jednoślad został oznaczony specjalnym grawerem,
a wszystko po to aby zabezpieczyć je przed kradzieżami.
rzeczniczka prasowa KPP
młodsza aspirantka Justyna Sznel

KISD4KIDS

Oleccy policjanci wzięli udział w XI Festynie Integracyjnym KIDS4KIDS Dzieci Dzieciom organizowanym
przez Powiatowe Centrum Wspierania Edukacji w Olecku.
Podczas imprezy funkcjonariusze zaprezentowali swój
zawód.
13 czerwca w Zespole Szkół Technicznych w Olecku
odbył się Festyn Integracyjny KISD4KIDS, Dzieci dzieciom. Tegoroczna edycja imprezy odbyła się pod hasłem
„Aktywni na plus…”. Podczas festynu nie brało atrakcji.
Oprócz zabaw i konkursów uczestnicy mogli poznać różne
zawody, między innymi leśnika, fryzjera czy budowniczego.
Jak co roku podczas imprezy nie mogło zabraknąć oleckich policjantów. Funkcjonariusze również prezentowali
swój zawód, a także wykonywali uczestnikom specjalne
zdjęcia oraz pobierali odciski palców.

Impreza została zorganizowana już po raz XI przez
Powiatowe Centrum Wspierania Edukacji w Olecku.
rzeczniczka prasowa KPP
młodsza aspirantka Justyna Sznel

NASZ KONKURS
Jeśli chcecie wziąć państwo udział w konkursie, wystarczy tylko na adres redakcji wysłać kartkę
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:

• Tadeusz Brodowski (Nowa Wieś)
• Anna Dziekońska
• Iga Hołownicz
• Janina Romańska
• Jan Zalężkiewicz
• Jakub Zawadzki (Niepołomice)

K25904

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,
kalendarze, 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

Uwaga!
Przypominamy Drogim Czytelnikom, że w losowaniu bierze udział tylko pojedynczy kupon nakleiony
na kartę pocztową, Dwa, trzy czy więcej kuponów
nalepionych na kartkę biorą udział w losowaniu
tylko raz.

Felieton

to@borawski.pl

V06705a

Ostatnio słyszałem opinię, że disco polo w końcu zacznie dobierać teksty intelektualnie (!) lub inaczej ujmując
- poetyckie.
Wtedy, to już nie będzie
„disco” i nie będzie „polo”...
Po prostu jest to muzyka, przy
której bardzo dobrze się tańczy. Ba, nawet śpiewa... i tyle.
Nie rozumiem tylko tego, że
zaczyna ona zajmować eksponowane miejsce w propagowanej przez rządowe media kulturze.
Nie powiem, też będąc uczestnikiem różnego
typu uroczystości: od wesel poczynając, a na komuniach z tańcami kończąc, dobrze się przy niej bawię.
I tyle! Przez myśl mi nie przejdzie nawet pomysł, by
kasetę z nagraniami puszczać w samochodzie lub odsłuchiwać utwory w domu. Nie do tego ta muzyka służy. Rozumiem jednak, że są jej fani, i że im słuchanie
jej w czasie jazdy lub w domu służy. Jednak mogliby
to robić znacznie ciszej. Znam kilka miejsc w Olecku, gdzie przez rozwarte okna domów terroryzują oni
tą muzyką całe ulice. Bywa czasami, że są głośniejsi
od transmitowanych na zewnątrz kościołów mszy... i
muzyka leci w tym samym czasie.
Przeczytałem ostatnio książkę (nominowaną do
Nike) „Białystok. Biała siła, czarna pamięć”. Napisał
ten cykl reportaży Marcin Kącki od czci i wiary odtrącany przez białostocką prawicę... polską też.
Opisuje w niej system w jaki nacjonalizm zakorzenia się w społeczeństwie. Trzeba czytać między wierszami o jego powolnej ale ciągłej eskalacji.
Książka jest wstrząsająca. Nie na wszystkie nerwy.
Udowadnia ona, że największe zło jakie może
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społeczeństwo spotkać rozwija się powoli, wręcz niewinnie. Od jednego zdarzenia do drugiego. Przyzwyczaja świat wokół i w pewnym momencie jest już dla
sprawiedliwych za późno.
Mogą odejść stamtąd jak Lot z Sodomy. Pozostanie jednak pamięć, która zamieniona w słup soli, jak
żona Lota, zatruwa każde wspomnienie i posiłek, każdy kęs chleba. Jeśli pamięta się winy matek i ojców,
to pozostaje tylko strach przed ich powtórzeniem. I
jest on zawsze, trzymany bez rozliczenia win, wielką
traumą. Dalszy los dzieci zależy jednak od tego czy te
doświadczenie zbuduje w nich chęć do odbudowania
świata po straszliwej katastrofie i uznania historii tragedii za doświadczenie, czy przyczyny zostaną schowane i przemilczane. W tym drugim wypadku kłamstwo trzeba usprawiedliwiać i chować przy pomocy
drugiego, trzeciego i tysiącznego kłamstwa...
Cała Europa zbiera dzisiaj cięgi za błędy w wychowaniu młodzieży. Sama demokracja nie wystarczy. Żaden ustrój nie jest dany raz na zawsze. O demokrację trzeba walczyć, dbać, wychowywać w tym
duchu. Zaniedbania w edukacji obywatelskiej mszczą
się teraz na całych społecznościach. To nie uchodźcy
są źródłem terroryzmu. To wychowani w duchu fanatyzmu religijnego obywatele Europy dochodzą do
głosu. Niczym nie różni się moralnie zamach na dyskotekę w Paryżu od zamachu na wychodzących z meczetu wiernych. To ten sam ekstremizm i nacjonalizm
wyznaniowy lub narodowy.
Europa przeżyła tragedię wojen religijnych,
które trwały od XIV do XVI wieku. Wyrzynano
całe miasta. Nie oszczędzano kobiet i dzieci. Polska
była wtedy oazą dla wszelkiego rodzaju religijnych
uchodźców.
Teraz kraje arabskie mają ten sam problem. Problem związany z wrodzoną i uczoną od małego nietolerancją, Dominacja w tamtym obszarze nie polega,
tak jak w Europie na ekonomii, ale na agresji i intrygach. W końcowej fazie na wojnie.
Teraz jednak odpryski tej totalnej wojny wszystkich Arabów przeciw wszystkimi lecą na Europę. Co
prawda żaden z krajów arabskich nie popiera terroryzmu, przynajmniej otwarcie, jednak to religijna wojna
na wschodzie jest przyczyną pośrednią tych zdarzeń.
Wracam jednak do książki Marcina Kąckiego.
Jest w niej cały rozdział poświęcony disco polo.
Wśród opisywanych osób jest mini wywiad z Robertem Sasiowskim, jednym z czołowych piosenkarzy
tego gatunku, współtwórcą zespołu „Boys”.
„Pieniądz w disco polo musi być widoczny (...)
bo jak przyjeżdżam do miasteczka dobrym samochodem jako gwiazda wieczoru, to wychodzi do mnie
burmistrz”. Nic dodać, nic ująć? Samo disco polowe
życie.
A oto jeszcze fragment disco polowego przeboju, także z tej książki:
„Nieważne gdzie
i tam i tu
jabadabadoo
na trawie i na kocyku
jabadabadoo
na plecach i na brzuchu
jabadabadoo
gdy chce się jej i chce się mu
jabadabadoo”
pozdrowienia
Bogusław Marek Borawski
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Uwaga: co tydzień do rozlosowania jeden bilet do oleckiego kina.
Warunki udziału w losowaniu na dole strony 4

Decyzją mieszkańców, w ramach budżetu obywatelskiego, za 200 tys. zł, w tym roku zostanie roku rozbudowany park linowy dla dzieci przy alei 450-lecia Olecka.
Czas zadecydować, na co przeznaczymy kolejne dwieście tysięcy złotych w roku 2018. Nabór wniosków prowadzony będzie od 1 do 31 lipca.

Budżet obywatelski - co to takiego?
Budżet obywatelski, zwany także partycypacyjnym,
jest formą mobilizacji mieszkańców do współtworzenia
budżetu jednostki samorządu terytorialnego jaką jest gmina. To narzędzie umożliwiające mieszkańcom współdecydowanie o wydatkowaniu części środków z lokalnego
budżetu.
Każda osoba zamieszkująca w gminie Olecko, posiadająca czynne prawo wyborcze do organów samorządowych,
może przedstawić swój projekt do budżetu. Ważne, musi
on dotyczyć terenów będących własnością gminy i mieć
poparcie co najmniej 15 mieszkańców gminy Olecko. Taki
projekt, po przeanalizowaniu i zatwierdzeniu przez zespół
ds. budżetu obywatelskiego, trafi pod głosowanie mieszkańców. Na wybrany projekt będzie można oddać głos, zarówno w formie elektronicznej, jak i tradycyjnej. W celu
ułatwienia kalkulacji robót budowlanych, usług i dostaw

Sesja Rady Miejskiej

Zapraszam do udziału w sesji Rady Miejskiej w Olecku, która odbędzie się w dniu 30 czerwca 2017 r. (piątek)
o godzinie 11.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego
w Olecku.
Porządek sesji:
1. Otwarcie sesji i ustalenie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady.
3. Informacja Burmistrza o działalności w okresie międzysesyjnym.
4. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o
działaniach podejmowanych w okresie od ostatniej sesji.
5. Rozpatrzenie sprawy postępowania administracyjnego gminy w zakresie dotyczącym budowy fermy w Imionkach i rozbudowy ferm w Kukowie – referat Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Olecku.
6. Stan i potrzeby oleckiej kultury – referat Komisji
Oświaty, Kultury, Promocji Gminy, Sportu i Rekreacji
Rady Miejskiej w Olecku.
7. Stan przygotowań do reformy oświaty w Gminie
Olecko. Nowa sieć szkół Gminy Olecko – referat Komisji Oświaty, Kultury, Promocji Gminy, Sportu i Rekreacji
Rady Miejskiej w Olecku.
8. Interpelacje oraz odpowiedzi na interpelacje radnych, wnioski i oświadczenia radnych.
9. Uwagi i wnioski Sołtysów, Przewodniczących Rad i
Zarządów Osiedli, radnych Oleckiej Rady Młodzieżowej i
Oleckiej Rady Seniorów oraz innych osób zainteresowanych, dotyczące projektów uchwał.
10. Podjęcie uchwał w sprawach:
a) uchwalenia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2017 – 2019,
b) ustalenia wysokości wynagrodzenia za pracę Burmistrzowi Olecka,
c) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Olecku w rejonie ulic: Wojska Polskiego, Słonecznej

na miejskiej stronie, w zakładce budżet obywatelski, zamieszczony zostanie przykładowy cennik, z którego mogą
korzystać wnioskodawcy.
Najważniejsze etapy wdrożenia budżetu obywatelskiego to:
- powołanie wielosektorowego Zespołu, którego zadaniem jest opracowanie zasad budżetu i spisanie ich w formie Regulaminu,
- konsultacje społeczne Regulaminu, zebranie uwag od
mieszkańców,
- kampania informacyjno-edukacyjna,
- nabór wniosków, weryfikacja formalna i upublicznienie projektów zadań,
- głosowanie nad wyborem najlepszych przedsięwzięć,
- realizacja wybranych projektów w kolejnym roku budżetowym.
Terminarz budżetu obywatelskiego
1 - 30 czerwca 2017 r. - spotkania informacyjne z
mieszkańcami, opracowanie projektów zadań, kampania
informacyjno-promocyjna,
1-31 lipca 2017 r. - nabór projektów zadań,
1-21 sierpnia 2017 r. - weryfikacja projektów, uzupełnienia wniosków i procedura odwoławcza
22 sierpnia - 5 września 2017 r. - upublicznienie projektów zadań,
6 -20 września 2017 r. - głosowanie nad wyborem najlepszych przedsięwzięć,
do 28 września 2017 r. - ogłoszenie wyników.
i 11 Listopada,
d) zmiany nazwy ulicy w mieście Olecko – dotyczy ul.
Armii Ludowej,
e) zmiany nazwy ulicy w mieście Olecko – dotyczy ul.
Bohaterów Białostocczyzny,
f) udzielenia pomocy finansowej na zadania związane z
funkcjonowaniem Biura Regionalnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Brukseli,
g) udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Oleckiemu na zadanie pn. „Przebudowa drogi Nr 1808N Sedranki
– Łęgowo”,
h) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Olecko na lata 2017-2024,
i) zmiany budżetu gminy na 2017 rok.
11. „Głos wolny, wolność ubezpieczający”.
12. Zamknięcie obrad sesji.
Przewodniczący Rady Miejskiej
Karol Sobczak

B60904

Nowy budżet obywatelski
2017!
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Uczniowie klas mundurowych
ćwiczą strzelanie

Uczniowie kształcący się w Zespole Szkół Licealnych i
Zawodowych w Olecku w klasach mundurowych zgodnie
z zatwierdzonym przez Warmińsko-Mazurskiego Kuratora
Oświaty programem nauczania dla przedmiotu Edukacja
wojskowa i Edukacja policyjno-pożarnicza trenują strzelectwo.
Młodzież realizuje zajęcia na strzelnicy sportowej w
hali widowiskowo-sportowej „Lega”, na strzelnicy interaktywnej w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w
Suwałkach oraz na strzelnicy w Klubie Strzeleckim LOK
„Wigry” w Suwałkach. Oprócz wyszkolenia strzeleckiego
uczniowie klas mundurowych uczestniczą także w kursach
udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, w szkoleniach z zakresu zasad transportu broni i amunicji, w trzydniowych obozach szkoleniowych oraz w ćwiczeniach z
samoobrony.

Potrącenie rowerzysty

W miniony weekend w Olecku doszło do potrącenia rowerzysty. Mężczyzna z połamanymi żebrami trafił do szpitala. Ponadto policjanci zatrzymali czterech nietrzeźwych
kierujących.
Do potrącenia pieszego doszło w minioną sobotę 17
czerwca przed godz. 12:00 na skrzyżowaniu ulic Kościuszki i Rzeźnickiej. Jak ustalili funkcjonariusze pracujący
na miejscu, kierująca samochodem osobowym marki Daewoo, skręcając w lewo, nie ustąpiła pierwszeństwa przejazdu prawidłowo jadącemu rowerzyście w wyniku czego
doszło do zderzenia.
64-letni rowerzysta z urazem żeber został przetransportowany do szpitala.
Oboje kierujący byli trzeźwi.

Nietrzeźwi kierujący
W miniony piątek 16 czerwca przed godz. 18:00 w
miejscowości Wilkasy gm. Wieliczki policjanci ruchu
drogowego zatrzymali do kontroli drogowej kierującego
samochodem osobowym marki Volkswagen. Podczas wykonywanych czynności policjanci od Tomasza O. wyuczyli
zapach alkoholu. Badanie alkomatem wykazało w jego organizmie ponad 1,5 promila alkoholu.
Ponadto po sprawdzeniu policyjnych baz danych okazało się, że 50-latek nie posiada uprawnień do kierowania
pojazdami.
Kolejny nietrzeźwy kierujący został zatrzymany 17
czarwca około drugiej nad ranem w miejscowości Kijewo

Osoby zainteresowane kształceniem w klasach mundurowych od września 2017 r. będą mogły rozpocząć naukę w
Technikum Nr 1 w Olecku kształcącym w zawodzie technik logistyk ze specjalnością WOJSKOWĄ lub POLICYJNO-POŻARNICZĄ.
Przemysław Michniewicz
gm. Olecko. Piotr D. kierował samochodem osobowym
marki Opel mając blisko dwa promile alkoholu w organizmie. Ponadto, jak ustalili policjanci 39-latek nie posiada
uprawnień do kierowania pojazdami.
Trzeci nietrzeźwy kierujący został zatrzymany 18
czarwca w Cimochach gm. Wieliczki. Jan S. kierował osobową skodą mając blisko dwa promile alkoholu w organizmie.
Funkcjonariusze zatrzymali 58-latkowi prawo jazdy.
Jako ostatni został zatrzymany 18 czerwca po godz.
17:00 w miejscowości Kowale Oleckie kierujący motorowerem. Badanie alkomatem wykazało w organizmie Czesława R. ponad 0,5 promila alkoholu.
Oleccy policjanci po raz kolejny apelują do użytkowników dróg o ostrożność.
Ponadto apelują do kierowców, aby za kierownicę
wsiadali zawsze wypoczęci i trzeźwi. Jeśli ktoś ma wątpliwości czy może kierować pojazdem, informujemy, że istnieje możliwość sprawdzenia stanu trzeźwości w oleckiej
komendzie.
Nie powinniśmy również pozostać obojętni, gdy widzimy osobę nietrzeźwą wsiadającą za kierownicę samochodu lub na rower. W takim przypadku należy nie dopuścić
takiej osoby do kierowania pojazdem, a jeżeli to okaże się
bezskuteczne niezwłocznie powiadomić Policję. W ten
sposób możemy zapobiec tragedii.
rzeczniczka prasowa KPP
młodsza aspirantka Justyna Sznel
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Zamiast wstępu

„Szkolnictwo wyobrażam sobie jako drzewo,
którego korzenie stanowią szkoły początkowe;
pień – szkoły średnie, koronę – wyższe zakłady
naukowe; szkoły zawodowe i średnie – to boczne pędy wyrastające z głównego pnia szkoły średniej. Jedynie drzewo
silnie ukorzenione da zdrowy pień mogący wytworzyć nie
tylko bujną koronę rodzącą dorodny owoc, lecz także, przy
nadmiarze soków, liczne boczne pędy. (…)” - Wojciech
Górski

Szkolne wspomnienie
Szkoła za nami idzie do końca życia. To nie jest tak, że
opuściliśmy jej mury i wszystko odeszło, jak ręką odjął.
Nieraz powracają w snach historie, z klas, korytarzy i schodów. Ileż to razy śnią nam się egzaminy, klasówki. Im jesteśmy starsi, tym częściej powracają szkolne wspomnienia.
Uśmiechamy się do tego, co napawało nieraz nas grozą. Po
latach sympatyczniej patrzymy na tych, co nas uczyli, pouczali, kontrolowali i poprawiali: nauczycieli, wychowawców i woźnych.
W tych wspomnieniach jest więcej żartu.
Pamiętam, jak na lekcjach matematyki, pani nie mogła
wytłumaczyć koledze, że przez zero nigdy się nie mnoży.
Mój koleżka ani w ząb tego nie chciał zrozumieć. Dopiero
kiedy wrócił do domu, to rodzice go pouczyli: „pamiętaj,
cholero, nigdy nie mnóż przez zero”.
Pan Józef Chodecki był przez długie lata kierownikiem
Szkołę Podstawowej im. Wojciecha i Anieli Małżonków
Górskich w Pamiątce koło Tarczyna. Uczył i wychowywał. Czasami
pomagał sobie paskiem, zwanym
też „dyscypliną”. Miał specyficzne
poczucie humoru i ostrość sądów.
Ponieważ nie był utopijnym socjalistą, więc nie wypada mi napisać,
że miał „łaskę stanu”, choć coś takiego na pewno posiadał. Takich
zarządzających szkołą w Polsce już
(chyba) nie ma. Starał się przez palce patrzeć na uczennice i srogo na
uczniów. Niekiedy zbywał to eufemizmami, żeby było „w rzeczy mocno, w sposobie łagodnie”. I dowcipnie.
Lubił dobrotliwie pocieszać tych, co urywali się z lekcji
i chodzili przez las gdzieś w pole. Czyli w kratkę. Do Ryszarda G. nieraz powtarzał, że przychodzi do szkoły w środę
i sobotę, czyli wtedy, kiedy nie ma targu. I przypominał pan
kierownik, że w poniedziałek nie może przyjść uczeń Ryszard, bo w Tarczynie jest jarmark, we wtorek jedzie na targ
w Piasecznie, w czwartek znowu wyrusza do Grójca, zaś w
piątek pędzi do Tarczyna. Ma tylko dwa dni, żeby przyjść
do szkoły.
Minęły lata. Odszedł pan kierownik, uczeń nie żyje. Targi pozostały, z tym, że zmienił się ich rozkład: we wtorek
są w Piasecznie, w czwartek w Grójcu, zaś w sobotę w Tarczynie.
Dzisiaj taki dowcip jak suchar, by nie przeszedł. Pan
kierownik Józef Chodecki przestrzegał, żeby szkoła była
szkołą, a nie kruchtą, jak to się czyni w Polsce pod 1989
roku. Wiedza, a wiara, to zupełnie różne sprawy. W PRL-u nauczyłem się, że lepiej z mądrymi siać, niż z głupimi
zbierać pokłosie.

Rozmowa z Grzegorzem Jakubowskim z Lipia
koło Grójca, z którym chodziłem do jednej klasy
Czesław M. Szczepaniak - Ilekroć myślę o Pamiątce, to
zawsze myślę o kaflowych piecach. Stały w każdej klasie.
Paliła w nich pani Genowefa Wróblowa. Jesienią i zimą
uczniowie przytulali się do ciepłych kafelków. Siedzieliśmy
ławkach, a w piecu się buzowało. Pod piecem stało wiaderko z węglem. Było w klasie jak w domu.

Felieton

Była też ciemna i niemiła strona, bo w jednym z pieców
spalono szkolny dziennik. Zrobiła się afera. Dziewczęta i
chłopcy zostali ukarani, tj. musieli powtórzyć klasę. Sprawa
jest przedawniona, ale wspominam, żeby nie było hagiografii. Aha! Potem sprawców spalenia dziennika rodzice naznaczyli pasem. Zbili na kwaśne jabłko. W domu był krzyk
i raban. Wstyd na całą wieś. Zostawmy ten nieprzyjemny
epizod. I wyprzedźmy czas. Ci, co spalili dziennik, wyrośli
na ludzi przyzwoitych, pracowitych, którzy nie mieli konfliktów z prawem.
Grzegorz Jakubowski - Ja tego już nie pamiętam.
CMS - Ale pieców nie zapomniałeś?
GJ - Oczywiście. Fajne to było. W szkole zawsze było
cieplutko. Nie było możliwości, żebyśmy marzli.
CMS 0- Są ludzie, pozostają w nas, bo pamiętamy, jak
uczyli nas znosić samotność. Czy spotkałeś takich w Pamiątce?
GJ - Zawsze byłem samotnikiem i to mi nie przeszkadzało. Wolałem przeczytać książkę, niż kopać piłkę na
szkolnym boisku.
CMS - Opowiedz coś o zakazach w Pamiątce?
GJ - Nie miałem żadnych zakazów. Rodzice mi ufali,
wiedzieli, że nic takiego złego nie robię. Raczej.
CMS - Jakie były Twoje ścieżki?
GJ - To było codzienne zbieranie pieczarek w lasku.
Chodziłem na grzyby. Miałem swoje skrytki w krzakach,
jak to dziecko.
CMS - Czego się bałeś w Pamiątce? Na wsi, co rusz nas
ostrzegano przed strachami, upominano, żebyśmy nie zaglądali do studni etc.
GJ - Niczym mnie nie straszono…
Nie bałem się burzy. Do tej pory lubię
burzę.
CMS - Jakie były Twoje lektury
nadobowiązkowe?
GJ - Zawsze bardzo dużo czytałem.
Miałem założony dzienniczek lektur, w
którym zapisywałem to, co przeczytałem.
CMS - Czy ten dzienniczek się zachował?
GJ - Nie!
CMS - Przed czym zawsze uciekałeś, a do czego się zawsze garnąłeś?
GJ - Bardzo lubiłem przebywać w warsztacie pana Stanisława Wróbla. Zawsze lubiłem stolarkę.
CMS - Powiedź coś o swoich zwątpieniach i nadziejach?
GJ - Marzyłem jako chłopiec, żeby mieć gospodarstwo.
Przyjeżdżałem do dziadka. Do Lipia. Łowiłem ryby, zbierałem grzyby. Moje marzenie spełniło się.
CMS - Jakie pamiątki zabrałeś ze sobą z Pamiątki?
GJ - Mam stary obraz, który dostała mama od żołnierzy
radzieckich, kiedy ich gościła w domu podczas wojny. On
wisiał w pokoju rodziców w Pamiątce. Teraz ten widoczek
wisi u mnie na ścianie.
CMS - Czy śni Ci się czasami Pamiątka?
GJ - Nie. Powiem ci, że ciągnie mnie, żeby tam zajrzeć.
Od czasu, jak mama wyprowadziła się z Pamiątki do Prac
Małych pod Tarczynem, to nie byłem a Pamiątce.

Zapisek uczniowski
Dzięki szkole Wojciecha Górskiego w Pamiątce,
co leży między Tarczynem, a Grójcem, na wsi
jest jaśniej i więcej ocalano marzeń, które
lubią iść do miasta, żeby rozwinąć skrzydła,
szkołę można ocenić po tym, ilu uczniów zwalnia,
kiedy jedzie trasą E77 przez Pamiątkę,
a ilu zatrzymuje się, żeby ochłonąć z dzieciństwa?
Czesław Mirosław Szczepaniak
Postscriptum
Marek Karpowicz, Szkoła im. Wojciecha i Anieli Małżonków Górskich w Pamiątce.
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VII Powiatowy Konkurs Recytatorsko-Muzyczny
Poezji Jana od Biedronki

7 czerwca w sali Teatru AGT odbył się już po raz siódmy
Powiatowy Konkurs Recytatorsko–Muzyczny Poezji Jana
od Biedronki, którego mottem były słowa Twardowskiego:
,,Wiersze ocalają to, co podeptane. W dobie komputerów i
techniki objawiają się jako coś ludzkiego, serdecznego, co
nie jest zatrute nienawiścią, złością, sporami. Wnoszą ład i
harmonię. Odkażają dzisiejszą rzeczywistość.”
Była to wyjątkowa okazja nie tylko do uwrażliwiania
dzieci i młodzieży na piękno poezji, ale przede wszystkim
do zadumy nad wiarą, nadzieją i znaczeniem tych ponadczasowych wartości w życiu człowieka. Poezja księdza
Twardowskiego jest drogowskazem, uczy miłości do Boga,
do drugiego człowieka, do otaczającego nas świata. Spotkanie dostarczyło uczestnikom wielu doznań duchowych,
gdyż uczniowie z zaproszonych szkół ze wzruszeniem
i niezwykłą wrażliwością zaprezentowali dwa wybrane
utwory poety, będącego patronem naszej szkoły. Rywalizacja przebiegała w ciepłej i serdecznej atmosferze.
Konkurs organizowany przez Zespół Szkół w Olecku
niezmiennie cieszy się dużym zainteresowaniem wśród
uczniów i nauczycieli z powiatu oleckiego. Do konkursowych zmagań zgłosiło się 16 uczniów ze szkół podstawowych i 12 z gimnazjów.
Słowa powitania do uczestników skierował Dyrektor
Zespołu Szkół w Olecku - Stanisław Kopycki. Młodych
recytatorów oceniała komisja w składzie: Bożena Gałązka, Katarzyna Jeżewska, Agnieszka Makarewicz i
Agnieszka Lewandowska. Uczniowie byli oceniani w
dwóch kategoriach wiekowych: klasy IV-VI szkoły podstawowej i klasy I – III gimnazjum. Jury wyłoniło laureatów i

przyznało wyróżnienia.
I KATEGORIA – kl. IV– VI szkoły podstawowej:
I m. Filip Bartoszewicz (Szkoła Podstawowa w Gąskach);
II m. Martyna Borys (Szkoła Podstawowa nr 1 w Olecku) i Zofia Kozłowska (Szkoła Podstawowa w Wieliczkach);
III m. Sylwia Żykowska (Szkoła Podstawowa w Wieliczkach) i Filip Krawczyk (Szkoła Podstawowa nr 4 w
Olecku);
Wyróżnienia:
Natasza Wiszniewska (Szkoła Podstawowa nr 3 w
Olecku); Rebeka Kasprzak – (Szkoła Podstawowa nr 4
w Olecku).
II KATEGORIA – klasy I – III gimnazjum:
I m. Klaudia Łożyńska (Gimnazjum w Świętajnie);
II m. Sandra Romotowska (Zespół Szkół w Judzikach);
III m. Agnieszka Majewska (Gimnazjum nr 1 w Olecku)
i Jan Ogonowski (Społeczne Gimnazjum w Olecku).
Wyróżnienia:
Jakub Skrzypiec (Zespół Szkół w Judzikach); Natalia
Drażba (Gimnazjum w Wieliczkach)
Wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy,
laureaci nagrody książkowe oraz upominki sportowe i
elektroniczne. W oczekiwaniu na werdykt komisji konkursowej recytatorzy wraz z opiekunami skorzystali z przygotowanego przez organizatorów poczęstunku.
Serdecznie podziękowania składamy sponsorom.
Organizatorki konkursu:
Anna Klimasara, Agnieszka Anna Kopycka i Anna
Karolina Szyłkiewicz
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Boże Ciało

- fotoreportaż
Bolesława Słomkowskiego
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AUTO-MOTO
* MYJNIA GĄBKOWA AUTOMATYCZNA
			
aleje Lipowe 1A

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

* chleb swojski, ciasta, wypiek, tel. 605-107-755 B61304
* Foto-Ślub i inne uroczystości, tel. 660 122 049 B62602

V07503

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

V04010

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

V02316

V06606

MOTO-SPRZEDAM

* Jawa 350, 1989, stan bardzo dobry, stylizowany na
chopper, 2500 złotych, tel. 884-014-664 B62103
* VW Passat 1,9TDI, 20024, 130PS, nawigacja, półskóry, tel. 693-647-169 V07303

* gazowe, hydraulik, tel. 502-383-533 V06310
19-300 Ełk, ul. Sasankowa 17
tel.: 087 620 03 09, 620 13 08
fax: 087 621 56 07
e-mail: poligrafia@gryfix.pl

TURYSTYKA-NOCLEGI-ROZRYWKA

* „ASTRA” restauracja, pizza, zestawy obiadowe na telefon: 87520-25-68, profesjonalny katering, imprezy okolicznościowe,
dancingi, ul. Partyzantów 7, www.astra.olecko.pl
V07104

KOMPLEKSOWE USŁUGI DRUKARSKIE

Drukarnia Offsetowa

profesjonalne przygotowanie do druku:
projekty graﬁczne, skład i łamanie tekstu...
druk oﬀsetowy na nowoczesnych maszynach
jedno- i czterokolorowych
druk cyfrowy

* chleb swojski, ciasta, wypiek, tel. 605-107-755 B62003
* Habicat 18, jacht, sprzedam, tel. 664-358-073 B63201
* kino, plac Wolności 22, tel. 87-520-20-59 B61104

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...

* „KOALA” - bar. Kuchnia tradycyjna, dowóz dań od po- *3hurtownia spożywcza, ul. Gołdapska 31, tel. (87) 520-01-50 V03910
niedziałku do piątku od 9.30 do 16.30, od 26 zł. dowóz gratis
* hurtownia wędlin, od 4.00 do 14.00, ul. Gołdapska
(inne terminy na telefon) tel. (87) 520 15 78
V04508
31, tel. 87-520-22-13 B62303
* konie konie kabardyńskie, przejażdżki, pod siodło, * korepetycje - język angielski; szkoły podstawoGrądzkie 47, tel. 666-316-780, 87-421-22-48 B6220359704
we, gimnazja, szkoły średnie, tel. 608-215-475 B61204
* kowalskie, spawalnicze, ślusarskie, zmechanizo* OK Dinghy, jacht regatowy sprzedam, tel. 664-358wane cięcie plazmą do 20 mm, prasa krawędziowa,
073 B61804
Gołdapska 31, tel. 87-523-00-80 L10301
* pracownia pisania ikon, pracownia plastyczna,
* księgowe usługi, Ternet spółka z o,o, tel. 87-520-31-70
Katarzyna Waraksa, tel. 663-805-960 L01004
B60605
* Sasanka 650, jacht turystyczny sprzedam, tel. 664358-073 B61904
* wczasy; tel. 87-421-22-48, 666-316-780, www.wiatrakart.fr.pl, e-mail: kawarak@o2.pl B59109

USŁUGI
* AGA Agnieszka Wyszyńska, BIURO RACHUNKOWE,
Kolejowa 12, tel. 500-174-672 V04408
* angielski korepetycje, magister UW, tel. 502-954-863
B60206

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

V04110

K25608
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* MEBLE - salon, Jan Bagiński, ul. Rzeźnicka, tel.
(87) 520 29-23.
V07802
* OLEJ OPAŁOWY, NAJTANIEJ, tel. 87-520-41-91 V07513
2

* Pralnia chemiczna, pranie wodne, usługi w ciągu 24 godzin,
ul. Grunwaldzka 12, te. 723-565-284
V07704

Popołudniowa Szkoła EduCare

B64202

OFERTA

* bezprzewodowy internet iPlus, tel. 87-520-13-31 B62901

- Indywidualne korepetycje z języka polskiego i
matematyki na wszystkich poziomach (szkoła podstawowa, 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 poprawkowe)
- Odrabianki – pomoc w pracach domowych
Wszelkie pomoce i materiały dydaktyczne w cenie
zajęć.

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

L00707

B63104

Przygotowanie do matury na poziom rozszerzony
– ostatnie miejsca.

to@borawski.pl
ul. 11 Listopada 24C • usługi weterynaryjne
tel. (87) 520-30-73 • leczenie zwierząt domowych
tel. (87) 520-27-89
kom. 660-422-476 • badanie mięsa
V07203
czipowanie, paszporty europejskie
psy, koty, fretki

STOMATOLOG – 24 godz. tel. 605-893-381
pełny zakres usług,
DERMATOLOG,
MEDYCYNA ESTETYCZNA

SPRZEDAM
* działkę pod garaż pojedynczy z projektem, Gołdapska, tel. 602-793-432 K26104
* działki budowlane, uzbrojone, tel. 601-210-819 B002b30
* gospodarstwo rolne, zabudowane, 4,88 ha, okolice
Olecka, tel. 693-841-421 B62802
* kuchenkę mikrofalową, tanio, tel. 605-893-281 K25410f
* Hobicat 18, jacht sprzedam, tel. 664-358-073 B61404

K25210f

* SKRZYPCE NA ŚLUBIE, tel. 662-414-006, B62702
* sprzątanie, opieka nad osobami starszymi lub dziećmi, tel.
506-462-495 B61004
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plac Zamkowy 5, , rejestracja tel. 605-893-381 , 87-520-22-22

* luksfery Fala niebieskie 36 sztuk, TANIO, tel. 508610-285 B59507
* łóżeczko dziecięce z materacem, 65x125 cm, 150 złotych, tel. 691-201-120 B63001
* 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
* OK Dinghy, jacht regatowy sprzedam, tel. 664-358073 B61504
* OLEJ OPAŁOWY, NAJTANIEJ, tel. 87-520-41-91 V07533

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

V06407

V07303

* tłumacz języka francuskiego, tel. 888-605-885 B60306

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

Wyrób nagrobków, blatów kuchennych, parapetów
V04610
i okładzin schodowych

INNE

* oddam koty czarne w dobre ręce, przyjmuję tylko
sms-y, odpowiadam, tel. 605-202-305 B60006
* szczenię (suczka) poszukuje domu. Podobna jest do
owczarka kaukaskiego. inf. pod nr 504-653-152

KUPIĘ

* kupię silniki stacjonarne typu „ES”, tel. 602-235-182,
V07543

PRACA

V07110s

* do prac ogrodniczych emeryta zatrudnię, tel. 604557-693 K24610f
* do sprzątania zatrudnię, tel. 605-893-381 K25310f
* zatrudnię kierowcę, kat. C+E, wymagana karta kierowcy, tel. 501-157-577, V07120uc

SPRZEDAM

* drukarka kolorowa OKI C3300n, A4, idealna do
wizytówek, mało używana, 290 złotych, tel. 604-193413 B60704
* działka usługowa, granica obwodnicy, tel. 601-210819 B001b30
* działkę budowlaną, 1650 m.kw., Olecko, tel. 602-709756 B60106
* działkę pod garaż (ew. piętrowy) z projektem, Gołdapska, tel. 602-793-432 K26004

OM
O EY
PRw K
A
CJ

Pompy ciepła
CWU + CO + kolektory słoneczne
przydomowe oczyszczalnie ścieków
V06715a
możliwość montażu
DWORZEC PKP
tel. 883-110-101

* Sasanka 650, jacht turystyczny sprzedam, tel. 664358-073 B61604
* siedlisko, ul. Wiejska, ok. 40 arów, zabudowane budynkiem gospodarskim, dojazd od strony ulicy Wiejskiej, siła
na miejscu, tel. 602-293-333 V07213

WYNAJEM

* lokal użytkowy 90 m.kw., ul. Targowa 10, tel. 508
945 734 B62502
* lokal użytkowy 100 m.kw., centrum, tel. 723-565-284
V07704
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Andrzej Malinowski

Latarnie gazowe
w Ełku

Dojazd: Olecko - Ełk
Na zabytkowym moście drogowym na Jeziorze Ełckim
znajdują się 4 stare latarnie gazowe. Umiejscowione są na
murowanych słupach zwieńczonych wieżyczkami pokrytymi dachówką ceramiczną i blachą. Nieczynne. Zastąpiły
je od 2010 r. nowe, stalowe.
Czteroprzęsłowy żelbetowy most na planie wydłużonego prostokąta, został zbudowany w 1910 r. w miejsce
drewnianego. Filary, przęsła, przyczółki, pomost, belki
podtrzymujące chodniki, rogatki wykonano z czerwonego
kamienia.
W mglistą i pochmurną sobotę, 18 lutego 2017 r. w
Ełku byli i latarnie gazowe widzieli: Cezary Lasota, Konrad Radzewicz i Andrzej Malinowski.

Lampa gazowa – lampa, która emituje światło przez
spalanie gazu. Efekt świecenia powstaje dzięki znajdującym się w płomieniu, rozżarzonym cząsteczkom węgla, lub
żarnikowi w postaci koszulki Auera. Lampy gazowe były
stosowane w XIX w. w Europie i Ameryce Południowej
jako oświetlenie miejsc publicznych. Ze względu na konieczność doprowadzania gazu nie przyjęły się jako oświetlenie domów mieszkalnych. Na dzisiejszych ziemiach
polskich pierwsza lampa gazowa została użyta pokazowo
w Krakowie w 1830 r. W Polsce oświetlenie gazowe było
stosowane masowo w kilkudziesięciu miejscowościach.
Z czasem oświetlenie gazowe zostało zastąpione przez
oświetlenie elektryczne. Obecnie bywa stosowane w postaci lamp turystycznych na gaz płynny. Spotyka się także
lampy zabytkowe, jako atrakcja zabytkowych hoteli, pałaców czy też pozostawione ze względów historycznych w

wybranych miejscach jako oświetlenie miejskie.
„Lampy gazowe w Ełku (wycinek z Ełk 1945), Jarosław Kamiński: … I najważniejsze to było to, że oświetlenie było gazowe. Były lampy gazowe i później, tak jak za
Niemców, i za naszych czasów chodził taki pan z kijem, z
petlem, hakiem zaczepiał, tam iskra była. Płomień nie był
biały taki, tylko seledyn. Bardzo to ładnie wyglądało na tle
jeziora.”
Żelbet – beton wzmocniony zbrojeniem lub jednym
elementem stalowym. Żelbet formuje się w elementy konstrukcyjne lub całe obiekty monolityczne za pomocą form
drewnianych (szalowanie), stalowych lub plastikowych.
Nazywany jest czasem wynalazkiem XIX wieku.

to@borawski.pl

Kalendarz imion

21 czerwca (Dzień Pracowników
Morza) (Międzynarodowy Dzień
Jogi) (Pierwszy dzień lata) (6:24
początek astronomicznego lata)
(Najdłuższy dzień w roku 16h 47 m)
(godz. 14. Koniunkcja górna Merkurego ze Słońcem)
Alicji, Alojzji, Alojzy, Demetrii, Marii,
Marty, Rudolfiny, Rudolfy
Alojzego, Dynamierza, Ikarusa, Rudolfa, Teodora
22 czerwca (godz. 12. Merkury w
najwięszej odległości od Ziemi 198,2
mln km) (17:52 - 18:06. Dzienne
zakrycie Aldebarana przez Księżyc)
Innocenty, Pauliny, Sabiny, Saby
Agenora, Broniwoja, Eberharda,
Euzebiusza, Flawiusza, Hilarego,
Innocentego, Inocentego, Jana, Kiryła,
Paulina, Tomasza
23 czerwca (Dzień Ojca) (Noc Świętojańska)
Agrypiny, Albiny, Edeltrudy, Sydonii,
Trudy, Wandy, Zenobii
Albina, Arystoklesa, Bazylego, Dobrowiesława, Józefa, Piotra, Prospera,
Sydoniusza, Zenona
24 czerwca (Światowy Dzień Osteoporozy) (Księżyc nów)
Danuty, Dany, Dorydy, Emilii, Giny,
Janiny
Bartłomieja, Bartosza, Benigny,
Fausta, Jana, Janisława, Mierogniewa,

Wilhelma, Wiliama
25 czerwca (dzień, w który Słońce
zachodzi najpóźniej 21:01)
Doris, Doroty, Dory, Lucji, Łucji,
Tolisławy, Wilhelminy
Albrechta, Emila, Emiliusza, Jana,
Maksyma, Olbrachta, Prospera,
Tolisława, Wilama, Wilhelma, Wiliama, Witolda, Włastymila
26 czerwca
Armandy, Beaty, Pauliny, Rudolfiny, Tulisławy
Dawida, Jana, Jeremiego, Jeremiasz, Miromira, Pawła, Rudolfa,
Tulisława, Wirgiliusza
27 czerwca (Dzień Walki z Cukrzycą) (Światowy Dzień Rybołówstwa)
Emanueli, Franciszki, Heloizy,
Magdaleny, Marii, Marii Magdaleny, Maryli, Pelagii, Teresy, Władysławy
Cypriana, Cyryla, Jerzego, Władysława, Włodzimierza, Włodzisława
28 czerwca (godz. 21. Koniunkcja
Merkurego z Marsem)
Florentyny, Iry, Ligii, Olgi, Raisy,
Raissy, Wincencji
Amosa, Benigny, Bolesława,
Hektora, Ilona, Ireneusza, Józefa,
Leona, Lubomira, Marcelego, Pawła, Zbrosława

Nasz przepis
Sernik cytrynowy

Spód: 15 dag ciasteczek, 7 dag cukru,
7 dag miękkiego masła lub margaryny,
sól
Masa serowa: 75 dag kremowego
białego sera zmielonego co najmniej
dwukrotnie, 20 dag cukru, 190 ml
śmietany 18-22%, 3 jajka, łyżeczka
esencji waniliowej
Krem cytrynowy: 10 dag cukru, 6
dag miękkiego masła, 3 jajka, 125 ml
świeżo wyciśniętego soku z cytryny,
łyżeczka skórki otartej z cytryny
Krem: w rondlu o grubym dnia ubijamy jajka z cukrem, skórką i sokiem
cytrynowym. Dodajemy masło. Podgrzewamy i ubijamy do czasu aż masa
zgęstnieje i zacznie bomblować. Gorącą masę ostrożnie przecieramy przez
sitko. Na powierzchnię kremu żeby nie
wytworzył się kożuch kładziemy folię
spożywczą. Studzimy mieszając od
czasu do czasu.
Spód sernika: miksujemy ciasteczka z cukrem i masłem. Tortownicę o
średnicy 23-24 cm wykładamy papierem do pieczenia. Masę miasteczkową
układamy na dnie tortownicy i dociskamy. Wstawiamy do piekarnika rozgrzanego do 180°C i pieczemy około
10 minut. Wyjmujemy i studzimy.
Masa: ser z cukrem ubijamy mikserem, a następnie pojedynczo dodajemy

jajka, śmietanę i esencję. Dokładnie
mieszamy.
Dwie trzecie masy serowej
przekładamy do sernika. Na wierzch
kładziemy połowę kremu cytrynowego. Z pomocą widelca kolistym
ruchem mieszamy masę z kremem.
Czynność powtarzamy z pozostałą
masą i kremem.
Tortownicę wkładamy do piekarnika rozgrzanego do 150°C i
pieczemy do czasu aż brzegi ciasta
się zetną ale środek będzie „luźny”.
Trwa to około 45 minut. Sernik dojdzie jak będzie stygł.
Wyjmujemy sernik z pieca,
przestawiamy na kratkę i studzimy
do temperatury pokojowej.
Wstawiamy do lodówki na co
najmniej 4 godziny. Sernik wyjmujemy z tortownicy dopiero przed
podaniem.
Sernik można przechowywać w
szczelnym pojemniku w lodówce 2
do 3 dni.

Sałatka z prawdziwkami

12 dag prawdziwków, 12 dag kurek
marynowanych, po główce różnych
sałat, pęczek rzodkiewki, pęczek
szczypiorku, 10 jaj przepiórczych,
ząbek czosnku, łyżka francuskiej
musztardy (np. Dijon), 17 dag
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Cytaty na ten tydzień
... nowatorstwa, nigdzie nie da
się lepiej odczytać jak właśnie
na monumentalnych budowlach i
dziełach sztuki, albowiem stawia
się im najwyższej rangi wymagania i cechują je najwyższe intelektualne napięcia.
Peter Meyer,
Historia sztuki europejskiej
Obce strony nadają się do krótkich
odwiedzin, ale do niczego poważnego. Mają tam ciekawe drinki i
zabawne jedzenie, lecz obce strony
to miejsce, dokąd się wyrusza,
robi to, co być może trzeba zrobić,
i wraca do domu, gdzie się żyje
naprawdę.
Terry Pratchett,
Mgnienie ekranu
...widzi się młodych chłopców,
którzy jeżdżą po ulicy z jednego
końca na drugi albo przez kilka sąsiednich ulic dookoła bez żadnego
celu poza jazdą samą, poza radością niebezpieczeństwa i hałasu.
A. i E. Babach,
Podróż na Sycylię
czyli koniec świata
Było w tobie tyle straconego czasu.
Julio Cortazar, Gra w klasy
... tak daleko pogrążył się w obłęd,
że normalności nie sięgał nawet
długim kijem.
Terry Prathett, Ciekawe czasy

PRZYS£OWIA
Gdy w Wandy (23 czerwiec)
deszcz, mgła i wieje na dobre siano
utrać nadzieję.
Jak się Jan (24 czerwiec) obwieści,
takich będzie dni czterdzieści.
Gdy św. Jan (24 czerwiec) łąkę kosi
lada baba deszcz uprosi.
Na św. Jana (24 czerwiec) z kosą
do siana.
Święty Jan (24 czerwiec) przynosi
oleju dzban. (W końcu czerwca
tłoczono olej rzepakowy, stąd to
przysłowie).
Gdy czerwiec z burzami, staw rybny a las grzybny.
Gdy na Pawła (26 czerwca) jasno,
w stodole po żniwach ciasno.
oliwek, pół cytryny
Z oliwy, czosnku, musztardy i soku
w połowy cytryny przygotowujemy sos
vinegrette.
Prawdziwki, same kapelusze myjemy i cienko kroimy.
Sałaty myjemy i rozrywamy na
mniejsze kawałki. Wkładamy do miseczek. Posypujemy pokrojonym szczypiorkiem i rzodkiewką. Dodajemy marynowane kurki. Jeżeli są małe to w
całości. Dodajemy pokrojone na ćwiartki jaja. Na wierzchu układamy pokrojone prawdziwki. Wszystko polewamy
niewielką ilością sosu vinegrette.

16

Tygodnik Olecki 25/1012 - 2017 r.

to@borawski.pl

Nowy spektakl
Agaty J. Prosińskiej
10 czerwca w sali AGT w Olecku w ramach obchodów Powiatowych Dni Rodziny po raz
kolejny I Liceum Ogólnokształcące im. Jana
Kochanowskiego wystawiło sztukę teatralną.
Podobnie jak w minionym roku sięgnęło po
tekst swojej uczennicy.
„Studium w pluszowym misiu”, to druga
wystawiona sztuka teatralna autorstwa Agaty
Julii Prosińskiej.
W realizacji przedstawienia wzięła udział
autorka i jej szkolni koledzy: Adam Kopiczko, Julia Omilian, Julia Zamojska,
Julita Milewska, Jakub Śliwiński, Sandra Świerzbin, Marcin Domoradzki, Weronika Gałaszewska, Marcin Gibowicz,
Aleksandra Szczech i Eliza Supronowicz.
Światłem i dźwiękiem zajęli się Adrian Janczenia i Łukasz Nowak.
Reżyseria: Agata J. Prosińska i Zbigniew Stefanowski - nauczyciel z I Liceum
Ogólnokształcącego im. J. Kochanowskiego.
Sztuka opowiadała o perypetiach cynicznego detektywa Roberta Loweleya.

Pewnego dnia mężczyzna otrzymał nietypowe
zlecenie. Bez śladu zniknął pluszowy miś, a zrozpaczony rodzic zwrócił się do niego z prośbą o odnalezienie. W tym samym czasie przez miasto przewijała
się fala przestępstw przypisywanych legendarnemu
Kubie Przeżuwaczowi.
Niespodziewanie,
Lowely
odkrył powiązanie między zleceniem, a poszukiwanym. Sam
pluszowy miś stanowił zaś klucz
do rozwiązania tajemnicy tożsamości Kuby Przeżuwacza. Detektyw toczył grę z czasem, aby
złapać przestępcę, który nie cofnął się przed niczym, aby zrealizować sobie jedynie znany cel, a
Lowley był jedynym, który mógł
go powstrzymać.
Takim oto sposobem Lowley
mając jedynie swój intelekt oraz
pluszowego misia, ruszył śladem
Kuby Przeżuwacza.
Spektakl cieszył się ogromnym zainteresowaniem mieszkańców
powiatu,
bowiem
wszystkie miejsca w sali AGT były zajęte.
Gra aktorów i scenografia, to pełen profesjonalizm. Widownia była pod ogromnym
wrażeniem. Po spektaklu zagrzmiały
zasłużone gromkie brawa.
Halina Kasicka
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Sesja Rady Powiatu

Zapraszam na posiedzenie XXX Sesji Rady Powiatu w
Olecku w dniu 22 czerwca 2017 roku (czwartek) o godz.
12:00 – sala konferencyjna (pokój nr 4) Starostwa Powiatowego w Olecku, przy ul. Kolejowej 32.
Porządek sesji:
1. Otwarcie sesji i przyjęcie porządku obrad.
2. Ślubowanie radnego.
3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
4. Informacja Starosty z wykonania uchwał Rady Powiatu i o działalności Zarządu w okresie międzysesyjnym.
5. Zapytania i interpelacje radnych.
6. Wnioski i oświadczenia radnych.
7. Wnioski Komisji Stałych Rady.
8. Stan opieki zdrowotnej, w tym sprawozdanie z działalności Spółki OLMEDICA oraz SPZZOD w Olecku za
rok 2016 i I kw. 2017r
9. Podjęcie uchwał:
a) zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Komisji
Stałych Rady Powiatu w Olecku;
b) zmieniająca uchwałę w sparwie powołania Komisji
Rewizyjnej;
c) w sprawie uchwalenia statutu Powiatu Oleckiego;
d) w sparwie pozbawienia drogi nr 1947N Markowskie
– Wieliczki kategorii drogi powiatowej;
e) w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie służebnością przesyłu nieruchomości stanowiących własność Powiatu Oleckiego;
f) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
Powiatu Oleckiego na lata 2017 – 2027;
g) w sprawie zmian budżetu powiatu na rok 2017;
10. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu powiatu za 2016 rok oraz udzielenie absolutorium Zarządowi
Powiatu w Olecku:
a) rozpatrzenie sprawozdania finansowego za 2016 rok,
sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2016 rok
oraz informacji o stanie mienia Powiatu Oleckiego;
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b) opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie
o sprawozdaniu z wykonania budżetu powiatu za 2016 rok;
c) opinia Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Olecku;
d) opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu w Olecku absolutorium za 2016r.;
e) dyskusja nad sprawozdaniem z wykonania budżetu
powiatu za 2016 rok oraz nad sprawozdaniem finansowym;
f) podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatu Oleckiego wraz
ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za rok 2016;
g) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium
Zarządowi Powiatu w Olecku za rok 2016.
11. Odpowiedzi na zgłoszone zapytania, interpelacje,
wnioski radnych i Komisji Stałych Rady.
12. Głos wolny, wolność ubezpieczający”.
13. Zamknięcie obrad.
Przewodniczący Rady Powiatu
Wacław Sapieha

OLECKIE CENTRUM
SZKOLENIA KIEROWCÓW
Jerzy Miliszewski
Olecko, Aleje Lipowe 3

Ośrodek
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Festyny rodzinne 2017

11 czerwca odbyły się na placu w centrum Olecka festyny:
„Zdrowa rodzina – szczęśliwa rodzina” zorganizowany przez Powiat Olecki w ramach obchodów Warmińsko–Mazurskich Dni Rodziny,
„Bezpieczny Powiat - 2017” zorganizowany przez Komendę Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Olecku.
Imprezy służyły umacnianiu rodziny, promocji zdrowego stylu życia i odżywiania, zachęceniu do wykonywania
badań profilaktycznych, zdobyciu wiedzy z zakresu udzielania pierwszej pomocy i zachowania się w sytuacjach zagrożenia oraz bezpieczeństwa pożarowego.
362 dzieci wzięło udział w grach i zabawach zorganizowanych przez straż, policję oraz Olmedica.
Wśród konkurencji było m. in.: trafianie do tarczy za
pomocą hydronetki, „strzelanie” strumieniem wody do
celu, gaszenie pożaru, kompletowanie sprzętu strażackiego, quiz dotyczący ratownictwa medycznego i bezpieczeństwa, podnoszenie samochodu za pomocą poduszki ciśnieniowej, a także robienie przez policjantów pamiątkowych
zdjęć „z zatrzymania”. Zmaganiom dzieci z ogromnym
zainteresowaniem przyglądali się i kibicowali ich rodzice.
Najmłodsi skorzystali również z licznych atrakcji m.in.
malowania twarzy, robienia baniek mydlanych, upinania
fryzur, trampoliny, zabawy „magiczna skrzynia” oraz zdobienia szkła.
Po raz kolejny gościliśmy jednostkę wojskową z Gołdapi, która wystawiła przeciwlotniczy zestaw artyleryjsko–rakietowy. Wzbudził on ogromne zainteresowanie nie
tylko dzieci, ale również dorosłych.
Na placu wykonano 694 bezpłatne badania (w tym: 210
badań poziomu cukru, 234 badania poziomu ciśnienia krwi,
50 pomiarów dwutlenku węgla w wydychanym powietrzu,
100 osobom obliczono wskaźnik masy ciała BMI i 100 pomiarów wagi ciała), udzielano poradnictwa dietetycznego,
zachęcano do zdrowego stylu życia i odżywiania, syste-

matycznego wykonywania badań profilaktycznych oraz
udzielano informacji dotyczących praw pacjenta. Powiatowe Centrum Rodziny promowało rodzicielstwo zastępcze,
formy przeciwdziałania przemocy w rodzinie i warsztaty
dla rodziców.
Badaniami i poradnictwem zajmowała się Grupowa
Praktyka Pielęgniarek i Położnych „Zdrowie” i Powiatowa
Stacja Sanitarno–Epidemiologiczna z Olecka oraz W-M
Oddział NFZ z Olsztyna.
Dużym zainteresowaniem cieszyła się nauka usuwania
kleszcza, którą prowadziła Powiatowa Stacja Sanitarno–
Epidemiologiczna Z edukacji tej skorzystało 100 osób.
Firma Lux Med w dniach 1, 2, 5, 6 oraz 11 czerwca br.
podczas festynu wykonywała mieszkankom naszego powiatu badanie mammograficzne. Ogółem przebadano 258
kobiet, w 46. tym podczas festynu.
W tym roku Warmińsko–Mazurski Oddział NFZ wraz
ze Starostwem Powiatowym w Olecku dodatkowo zorganizowali akcję rejestracji dawców szpiku, do której zgłosiły
się ogółem 43 osoby, a spośród nich zarejestrowało się 36.
Wystawcy oferowali wyroby masarskie, mleczarskie,
cukiernicze, piekarskie (m.in. chleb: na tradycyjnym zakwasie i niskoglutenowy), wyroby pszczelarskie, oleje roślinne tłoczone na zimno, biżuterię z lnu i drewna, wyroby
z pracowni kowalstwa artystycznego, rękodzieło, a także
wyroby drewniane m.in. do wyposażenia kuchni, zabawki
drewniane dla dzieci oraz kwiaty ozdobne.
Bardzo dużym zainteresowaniem cieszył się pokaz:
wędzenia w wędzarni, pieczenia sękacza i gofrów na urządzeniach opalanych drewnem.
Uczestnicy skorzystali również z bezpłatnego poczęstunku, tj. kiełbaski grillowej, bigosu i kompotu.
Na zakończenie festynów odbyło się losowanie atrakcyjnych nagród rzeczowych, ufundowanych przez sponsorów i Starostwo Powiatowe w Olecku. Ogółem wylosowano 72 nagrody, w tym 37 dla młodych uczestników,
biorących udział w festynie zorganizowanym przez Straż
Pożarną. Zuzanna Kieczeń otrzymała nagrodę główną -
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zapomniał też o mężczyznach. Wśród przekazanych zestawów kosmetyków była również niespodzianka dla panów.
Po losowaniu uczestnicy zostali obdarowani opaskami
odblaskowymi, pomagającymi w zapewnieniu bezpieczeństwa prowadzącym motocykle, rowery, pieszym idącym
drogą bez chodnika czy dzieciom wracającym ze szkoły.
Serdecznie dziękujemy wszystkim wystawcom, organizatorom gier i zabaw dla dzieci, sponsorom oraz mediom.
Halina Kasicka

V 07005

rower górski.
Dużym zaskoczeniem w tym roku było to, że do loterii
festynu „Zdrowa rodzina – szczęśliwa rodzina” zaproszono
tylko mieszkanki powiatu. Ale zapewniamy, że sponsor nie

Tygodnik Olecki 25/1012 - 2017 r.

20

to@borawski.pl

Tygodnik Olecki 25/1012 - 2017 r.

PO KOKARDĘ (321)

Przyszywany wujek
Najtrudniej powiedzieć pierwsze zdanie, tak powtarzała babcia, dlatego będzie bez wstępu.
Dzisiaj odwiedził nas wujek, którego do tej pory nie
znałem. Jest moim tzw. przyszywanym wujkiem i mam
pretensję do mamy, że do tej pory nie wiedziałem o jego
istnieniu. Dorośli zawsze mają jakieś swoje sekrety. Ten
nowy wujek pojawił się któregoś dnia wieczorem. Było to
tego dnia, kiedy mama poszła na koncert sama, a wróciła
właśnie z tym wujkiem. Może
W nagrodę rozdają tam takich przyszywanych wujków?
Nigdy nie byłem na takim koncercie. W każdym razie ten
mój miał długie włosy, brodę i od samego początku zaczął
opowiadać o takich rzeczach, o których można usłyszeć i
zobaczyć tylko w telewizji. Najpierw opowiadał o żeglarstwie. W każdy weekend po pracy wyjeżdża z przyjaciółmi
na jeziora pożeglować. W najbliższy piątek też pojedzie.
Pewnej jesieni on i jego przyjaciele nie mogli wyjść z łajby (tak żeglarze nazywają jacht). Sądzili, że ktoś zrobił im
kawał i zamknął luk od zewnątrz. Wołali, krzyczeli i nic.
Okazało się, że to był… przymrozek. Przymrozek uwięził
ich na łajbie.
Wujek był nawet na Bornholmie. Nawet nie wiem,
gdzie to jest, ale sama nazwa już zrobiła na mnie wrażenie.
Na wodzie żeglarze ufają sobie bezgranicznie i każdy ratowałby drugiego. Tylko tak sobie ufając, mogą wypływać
na wodę.
Od pewnego czasu wujek zakochał się w pewnej żeglarce, ale boi się jej to wyznać. Też coś! Taki duży, a ma
stracha!
Kolejną pasją wujka jest modelarstwo. Sam składa papierowe modele samolotów, ale także projektuje je. Ma
tego całe kartony i nawet sprzedaje innym modelarzom
w Polsce. Żeglarz i modelarz, czy to nie za wiele? Chciałem zapytać mamę, czy to wszystko prawda, ale wujek nie
odchodził od stołu. Gdybym zapytał wprost, mama chyba
dostałaby zawału.
- Może pasją modelarstwa zarazisz jego? – mama

wskazała głową.
Wujek bez wahania obiecał, że przyśle mi kilka prostych modeli na początek.
Nigdy mamie nie mówiłem, że chcę sklejać modele, ale
lubię dostawać prezenty.
Słuchałem opowieści nowego wujka z zaciekawieniem
i pomyślałam, że będę miał czym się jutro pochwalić kolegom na przerwie. Ale to nie koniec pasji wujka. Mama
zaczęła wspominać czasy, kiedy występowała u wujka w
teatrze. Był to teatr amatorski, ale publiczności miał wiele.
Teraz, to ja o mało nie dostałem zawału. Moja mama aktorką? Czy dorośli muszą mieć zawsze jakieś sekrety?
Nagle wujek spojrzał na zegarek i przeraził się, że jest
tak późno.
- Zasiedziałem się – powiedział. – Muszę jechać. Rano
muszę złożyć gazetę, jeszcze napisać jeden artykuł i wypadałoby przespać się trochę.
I jeszcze dziennikarz? – pomyślałem z przekąsem. Tego
już za wiele. Wujek pożegnał się z mamą, poklepał mnie
po ramieniu i zniknął tak szybko, jak się pojawił. Mama
sprzątała po kolacji i była jakaś radośniejsza. Kiedy przyszła dać mi buziaka na dobranoc – o tym nie wspominam
nawet najlepszemu koledze – zapytałem, czy wujek mówił
prawdę, bo to brzmiało fantastycznie: żeglarz, modelarz,
dziennikarz, reżyser…
- A tak naprawdę wujek kończył szkołę weterynaryjną i
kiedyś pracował na pewnej wsi. A dzisiaj prowadzi jeszcze
Galerię M 1, do której zaprasza ciekawych ludzi: pisarzy,
malarzy, polityków, muzyków. Napisał też książkę. Stoi na
półce w moim pokoju.
Tej nocy śniło mi się, że żegluję z wujkiem i trafiają na
się przygody, których będą mi zazdrościć wszyscy chłopcy
z klasy. Modele samolotów, które przysłał mi wujek zajmują już mój pokój. A nawet chodzę z wujkiem po mieście
i leczę bezpańskie psy.
Kiedy rano zapytałem mamę o termin kolejnej wizyty wujka, mama dziwnie przemilczała ten temat i od razu
zapytała, czy odrobiłem lekcje. Zacząłem się zastanawiać,
czy to mi się wszystko nie przyśniło. Tak, czy inaczej, lubię
przyszywanych wujków. Tych prawdziwych też.
Marusia
Ps. I kto zgadnie, co to za wujek?
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