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Mądrość, a tym bardziej cnota, nie wypływa 
z większości. Oskarżenia i pomówienia nie 
nabierają słuszności od tego, że się je chóral-
nie wywrzaskuje. 

Zygmunt Bauman

Zaćmienie Księżyca, s. 2
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GRÜNLAND
Centrum Roślin Ozdobnych

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

Archiwum „Tygodnika oleckiego” znajdziesz

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 006B
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Zaćmienie Księżyca
W poniedziałek 7 sierpnia, po godzinie 20.15 rozpoczę-

ło się częściowe zaćmienie księżyca. Około godziny 20.20 
tarcza Księżyca została zaciemniona przez cień Ziemi w 
maksymalnie 24 procentach. 

Zaćmienie było widoczne gołym okiem nad płd-
-wschodnim horyzontem. Obraz przyćmionego Księżyca 
można było podziwiać przez około 45 minut. Potem na-
stąpiła faza półcieniowa, która potrwała nieco ponad pół 
godziny, aż księżyc opuścił cień Ziemi. 

W Olecku zjawisko początkowo byłe lekko przysłonię-
te przez delikatne chmury. Bardzo dobrze widoczne było 
po 20.35.

Za rok, 27 lipca 2018 roku nastąpi całkowite zaćmienie, 
które obejrzymy jak pozwoli pogoda.

fot. i tekst Bolesław Słomkowski
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OLECKI TERMINARZ
WYSTAWY STAŁE

• Galeria Prawdziwej Sztuki im. A. Legusa, ROK „MG” 
Rembrandt van Rijn, grafika

• Fashion & Beauty wystawa fotografii, Galeria Hol kina
• Ekspozycja stała - Olecka Izba Historyczna, plac Wol-

ności 22
• Bajeczna zima, portrety wystawa fotografii, Galerii Fo-

tografii „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 „Za-

mek”, Zamek

KRONIKA 
PO¯ARNICZA 

Zapraszamy od 600 do 2100, 

niedziela od  900 do 1700

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

NAJTANIEJ W MIEŚCIE

ON bez dodatków bio.......4,28 zł
Pb 95 ........................4,48 zł
PB 98 ........................4,78 zł
LPG ...........................1,82 zł
Olej opałowy ..............2.85 zł (powyżej 1000 litrów)
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w weekend przy płaceniu gotówką 
litr paliwa sprzedajemy 10 gr taniej

www.paliwa-kozlowski.pl

AUTOMYJNIA

22 sierpnia (wtorek)
apteka dyżurna Składowa 6
23 sierpnia (środa)
apteka dyżurna 11 Listopada 9
wydanie „Tygodnika Oleckiego”
24 sierpnia (czwartek)
apteka dyżurna Zielona 37
13.00 - Sesja Rady Powiatu, Starostwo, ul. Kolejowa 32
16.00 - rozpoczęcie kursu na kierowców w szkole jazdy 
Jerzego Miliszewskiego, aleje Lipowe 3
25 sierpnia (piątek)
apteka dyżurna plac Wolności 25
13.00 - Sesja Rady Miejskie, Ratusz
17.00 - Mała Wielka Stopa, film, kino Mazur
19.00 - Babskie wakacje, film, kino Mazur
26 sierpnia (sobota)
apteka dyżurna Kolejowa 15
17.00 - Mała Wielka Stopa, film, kino Mazur
17.30 - Mecz V ligi piłki nożnej MLKS Czarni Olecko - 
MBKS Viktoria Bartoszyce, stadion miejski
19.00 - Babskie wakacje, film, kino Mazur
27 sierpnia (niedziela)
apteka dyżurna Zielona 35
17.00 - Mała Wielka Stopa, film, kino Mazur
19.00 - Babskie wakacje, film, kino Mazur
28 sierpnia (poniedziałek)
apteka dyżurna plac Wolności 7B
29 sierpnia (wtorek)
apteka dyżurna plac Wolności 9
30 sierpnia (środa)
apteka dyżurna Składowa 2A
wydanie „Tygodnika Oleckiego”
31 sierpnia (czwartek)
apteka dyżurna Gołdapska 1
1 września (piątek)
apteka dyżurna Składowa 6
2 września (sobota)
apteka dyżurna 11 Listopada 9
11.00 - 13.00 - Narodowe Czytanie, tyły budynku Urzędu 
Stanu Cywilnego w parku miejskim, plac Wolności 1
3 września (niedziela)
apteka dyżurna Zielona 37
4 września (poniedziałek)
apteka dyżurna plac Wolności 25
5 września (wtorek)
apteka dyżurna Kolejowa 15
6 września (środa)
wydanie „Tygodnika Oleckiego”
apteka dyżurna Zielona 35
7 września (czwartek)
apteka dyżurna plac Wolności 7B
8 września (piątek)
apteka dyżurna plac Wolności 12
9 września (sobota)
apteka dyżurna Składowa 2A
10 września (niedziela)

na stronie internetowej www.olecko.info (w pliku *.pdf)
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28 lipca od 11.25 jeden zastęp OSP Świętajno 
usuwał gniazdo szerszeni z domu mieszkalnego w 
Świętajnie.

28 lipca od 15.32 jeden zastęp JRG PSP zabez-
pieczał miejsce i usuwał skutki kolizji drogowej z 
jezdni ulicy Wojska Polskiego. Zderzenie osobowe-
go audi i seata.

28 lipca od 16.00 jeden zastęp OSP Lenarty 
usuwał gniazdo szerszeni z domu mieszkalnego w 
Judzikach.

28 lipca od 17.54 jeden zastęp OSP Gąski usuwał 
gniazdo os ze świetlicy wiejskiej w Zatykach.

28 lipca od 18.13 jeden zastęp OSP Sokółki 
usuwał gniazdo szerszeni z domu mieszkalnego w 
Jabłonowie.

28 lipca od 18.40 jeden zastęp OSP Sokółki usu-
wał gniazdo szerszeni z posesji domu mieszkalnego 
w Szwałku.

29 lipca od 11.02 trzy zastępy JRG PSP zabezpie-
czały Olecki Maraton Pływacki.

30 lipca od 19.06 jeden zastęp OSP Kowale Olec-
kie usuwał gniazdo szerszeni z domu mieszkalnego 
w Borkowinie.

30 lipca od 21.47 jeden zastęp JRG PSP gasił 
przy ulicy Sokolej pożar śmieci w śmietniku konte-
nerowym.

31 lipca od 9.53 jeden zastęp JRG PSP zabez-
pieczał w Dunajku miejsce i usuwał skutki kolizji 
drogowej. Opel Astra w rowie. 

31 lipca od 18.02 jeden zastęp OSP Lenarty usu-
wał gniazdo os z domu mieszkalnego w Lenartach.

31 lipca od 18.13 jeden zastęp JRG PSP usuwał 
gniazdo os z domu mieszkalnego w Rosochackich.

informacji udzielił młodszy ogniomistrz 
Radosław Osiecki

UWAGA: 
stacja dołącza do akcji Olecka Rodzina +3

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

sie, wystarczy tylko na adres redakcji wysłać 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:
• Marcin Adamowski

• Anna Barnat 
• Romuald Brodowski (Nowa Wieś)

• Marek Cymański
• Bożena danaka (Zambrów)

• Andrzej Ladziński
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 skleja-

nia, 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!
Przypominamy Drogim Czytelnikom, że w losowa-
niu bierze udział tylko pojedynczy kupon nakleiony 
na kartę pocztową, Dwa, trzy czy więcej kuponów 
nalepionych na kartkę biorą udział w losowaniu 

tylko raz.

Powiatowy Zarząd Dróg w Olecku, ul. 
Wojska POlskiego 12 w Olecku, tel. 87520 
22 24, ogłasza przetarg ofertowy na sprze-
daż ciągnika rolniczego C 360, rok produkcji 
1985.

Informacja o przetargu:
1. Tablica ogłoszeń PZD w Olecku, ul. 

Wojska POlskiego 12. 
2. Tablica ogłoszeń Starostwa Powiatowe-

go w Olecku, ul. Kolejowa 32.
3. Strona internetowa: 
www.spolecko.bip.doc.pl

« Paris – eine neue Heimat ?»
Idąc kilka lat temu na spotkanie z pewna dziewięć-

dziesięcioletnią kobietą, pochodzącą ze wsi położonej pod 
Oleckiem, byłam pewna swoich przyzwyczajeń. Rozmowa 
miała dotyczyć przedwojennej epoki, odnajdywania się w 
tej powojennej oraz nostalgicznego (bądź też i nie) spojrze-
nia na przeszłość. 

Ku memu zdziwieniu, rozmowa potoczyła się w zu-
pełnie innym kierunku. Otóż, w małym domku na wsi 
zastałam kobietę, której najczulszym wspomnieniem był 
pobyt w Paryżu, a do najcenniejszych pamiątek należały: 
przechowywany w drewnianym puzderku plan paryskiego 
metra i ostatni użyty w tym mieście bilet. Reszta życia to 
dla niej już tylko powrót do domu i przez dekady być może 
nic równie istotnego jak marzenie o tym, by kiedyś jeszcze 
chociaż przez chwilę zasmakować wina w paryskiej kafej-
ce, z widokiem na licznych przechodniów. 

To spotkanie było więc inne niż mogłam przypuszczać, 
ale przede wszystkim otworzyło mi także oczy na zupełnie 
nieznane losy mazurskich kobiet. Na te losy, jak najbar-
dziej połączone bezpośrednio z dramatami wojennymi i 
pruską obyczajowością, ale także i na wydarzenia, które 
nie przeniknęły w żadnych opowiadaniach, a związane są z 
wyjazdami, z emigracją kobiet z Prus Wschodnich, z próbą 
wzięcia losu w swoje ręce. 

Historie mazurskich kobiet emigrujących do Paryża zo-
stały opublikowane pod tytułem: Paris – eine neue Heimat? 
w aktualnym, 59. numerze czasopisma „Borussia. Kultura. 
Historia. Literatura”.

Ewa Kozłowska
Tematem przewodnim 59. numeru czasopisma „Borus-

sia. Kultura. Historia. Literatura” są losy kobiet z Warmii 
i Mazur, także tych, które odegrały istotną rolę w rozwo-
ju regionu. Ich sylwetki i dorobek przybliżają w świadec-

twach historycznych, zapisach biograficznych, utworach 
literackich, materiałach społecznych autorki i autorzy, a 
wśród nich: Ewa Kozłowska, Alicja Kulik, Katarzyna 
Matwiejczuk, Ewa Schilling, Anna Matysiak, Joanna 
Szydłowska, Joanna Wańkowska -Sobiesiak, Zbigniew 
Chojnowski i Jerzy Lengauer. 

W numerze znalazł się również dział literatury obcej: 
wiersze, eseje i inne utwory literackie autorek z Litwy , 
odnoszące się do głównego tematu losów kobiet w Euro-
pie Środkowo¬-Wschodniej. Ponad 300 stron interesującej 
lektury.



5
Tygodnik Olecki 33/1020- 2017 r.

to@borawski.pl
V

09
90

3

Felieton

Zdarzeniom coraz absur-
dalniejszym nie widać końca. 
Nie chce mi się w nie wierzyć, 
a może po prostu zostałem 
wkręcony? Podobnież kurato-
ria rozesłały do szkół instruk-
cje by we wszystkich salach, w 
których prowadzone są zajęcia 
lekcyjne był kącik patriotycz-
ny. Składać ma się on z polskiej 
flagi, herbu i (tutaj kuriozum) 

powinien w nim wisieć portret szefa partii aktualnie 
sprawującej władzę (!!!). 

Nie chce mi się w to wierzyć ale, biorąc pod uwagę 
wszystko co się w Polsce dzieje, to całkiem możliwe.

Ostatnio policja (na czyjś rozkaz) wysłała swoich 
najlepszych agentów do całodobowego pilnowania 
operacyjnego obywateli, którzy brali udział w prote-
stach oraz do śledzenia posłów opozycji. 

Zamiast tropić przestępców, najlepsi policjanci 
śledzili gorszy sort Polaków. Po co? Może szukali ha-
ków na opozycję, może chcieli zastraszyć obywateli... 
nie wiadomo. W każdym bądź razie akcja, choć taka 
tajna, została ujawniona przez jednego z biorących w 
niej udział policjantów.

Właśnie! I jak nie wierzyć w instrukcje wysłaną z 
kuratorium oświaty?

Tak się zastanawiam... Prezes Kaczyński nauki 
pobierał w komunistycznych szkołach. Tak zresztą 
jak prawie wszyscy z jego rocznika. Prawie wszyscy, 
bo tylko nieliczni mogli studiować za żelazną kurty-
ną. Tutaj najzdolniejsi jechali na studia do Moskwy. 
Wszyscy uczniowie szkół średnich i wszyscy studen-
ci mieli zajęcia polityczne. W szkołach stawiano za 

wiedzę na ten temat stopnie, a na studiach wymaga-
no co najmniej zaliczeń. Zdolni uczniowie dużo z tej 
wiedzy przyswoili w sposób, który zaowocował my-
śleniem o kapitalizmie w sposób marksistowski. To, 
co robi PiS jest typowe dla systemu rządzenia władzy 
komunistycznej. Jak z historii wiemy władza komuni-
styczna zawsze łączyła się z totalitaryzmem. 

System rządzenia komunistów? Zawsze mamy 
rację i zrobimy też wszystko aby utrzymać się przy 
władzy. Nawet łamiąc prawo. Trzeba też podzielić 
społeczeństwo. W wypadku PiS na lepszy i gorszy 
sort. Trzeba znaleźć kozła ofiarnego, bo instytucja 
kozła ofiarnego jest nieodzowna w totalitaryzmie. 
U nas zrównano uchodźcę z terrorystą. Do pełnego 
obrazu wrogów dodano Żydów, lizbijki i gejów oraz 
wegetarian i cyklistów. Teraz w mediach narodowych 
kreuje się na wrogów „dobrej zmiany” partie opozy-
cyjne oraz Donalda Tuska. Do wrogów zewnętrznych 
jakimi byli uchodźcy-terroryści dodano Angele Mer-
kel i Niemców. Przestano natomiast atakować Rosjan. 
Zresztą, żeby atakować trzeba mieć armię, a pospolite 
ruszenie Macerewicza nie jest w stanie wymusić na 
Rosji oddania Tupolewa. Zdziwiony jest jedynie nasz 
minister od gaf, czyli Waszczykowski: „My tak ładnie 
Rosjan prosimy, i pan Macierewicz robi wszystko by 
się przypodobać, a oni nawet nie odpowiedzą?”

Tak więc nauki pobrana w czasie głębokiej ko-
muny czy światłego socjalizmu procentują w real-
nym kapitalizmie z nawiązką. Szkoda tylko, że nie w 
czas i nie w porę. Szkoda też, że to na Polskę trafiło. 
Szkoda też, że Wojciech Jaruzelski nie wciągnął bra-
ci Kaczyńskich na listę internowanych. Może wtedy 
inaczej spojrzeliby na socjalizm. Przede wszystkim 
umieliby odróżnić socjalizm od demokracji i wie-
dzieli co to jest władza totalitarna. Teraz wszystko się 
prezesowi myli.

* * *
Ale dość o zagranicy! 
W mieście zrodziła się nowa inicjatywa. „Gale-

ria jednego obrazu”. W piątej 11 sierpnia otwarto w 
zasadzie dwie galerie: jedną przy oleckim rynku w 
Cukierni „Ludwika”  Jana Staniszewskiego, drugą 
w Zajeździe Wiesława Borysa przy skrzyżowaniu 
dróg do Gołdapi i Suwałk w Sedrankach. W pierw-
szej obraz wystawiła Emila Urbanowicz w drugiej 
Olga Kowal. Dokumentację zdjęciową sporządzoną 
przez Bolesława Słomkowskiego możecie Państwo 
obejrzeć wewnątrz numeru. 

Zawsze byłem zainteresowany, jakby tu napisać, 
wycinkowym przedstawieniem artysty, czy znanego 
mniej lub bardziej polityka czy zwyczajnego miesz-
kańca. Ludzie zmieniają się nie tylko zewnętrznie. 
Zmienia się ich sposób patrzenia na świat. Nie chodzi 
tu o zmiany jako takie, a o związane z doświadcze-
niem pojmowanie tego świata. Takie też wystawy czy 
spotkania dokumentują ten rozwój. 

„Galeria jednego obrazu” ma otworzyć ogląda-
jących obrazy na sztukę i na jej różnorodne aspekty. 
Raz w miesiącu odbywać się będzie wernisaż. Kto 
będzie następny? Nie wiem. Pomysłodawcą przedsię-
wzięcia jest Wojciech Pokusa. 

Do obejrzenia obrazów zachęca 
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
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REGULAMIN
konkursu plastycznego 

„Moje Wakacje” 
ORGANIZATOR:
Miejsko-Powiatowa Biblioteka Publiczna w Olecku

CELE KONKURSU:
- konfrontacja dziecięcej twórczości plastycznej,
- pobudzanie aktywności twórczej młodych plastyków,
- wymiana doświadczeń i poszerzenie wiedzy z zakresu 

różnych technik plastycznych

FORMY PREZENTACJI ORAZ WARUNKI 
UCZESTNICTWA:

Uczestnikami konkursu mogą być dzieci 4 do 10 lat
- uczestnicy wykonują prace w dowolnych technikach 

malarskich, 
- malarstwo /tempera, kolorowe tusze, farby olejne, 

akwarele , pastele olejne i suche, kolaż/,
- batik, malarstwo na tkaninie - malarstwo na szkle, wi-

traż,
- grafika /linoryt, drzeworyt, monotypia/,
- nowatorskie techniki plastyczne i techniki łączone,
- format prac dowolny /minimalny A-4/; prace mogą 

zostać oprawione w kartonowe passe-partout,
- prace powinny być szczegółowo i czytelnie opisane /

pismem drukowanym/ zgodnie z załączonym wzorem,
- prace uczestnik wykonuje samodzielnie 

KRYTERIA OCENY PRAC:
Przy ocenie brane będą pod uwagę:
a) twórcza pomysłowość i wyobraźnia w zakresie 

przedstawienia tematu,
b) ogólna estetyka wykonania prac,
c) stopień opanowania technik plastycznych,

TERMINY:
1. Nieprzekraczalny termin nadsyłania prac upływa 26 

sierpnia 2017 r.
Prace należy dostarczyć na adres:
Miejsko-Powiatowa Biblioteka Publiczna w Olecku 
Kopernika 6
19-400 Olecko
Informacje:
Katarzyna Jeżewska, Krystyna Karczewska

e-mail: biblioteka@przystanek.pl
www.przystanek.pl

2. Miejsce i czas rozdania nagród – 30 sierpnia 2017 r., 
Miejsko-Powiatowa Biblioteka Publiczna w Olecku.

Uwaga!
Najlepsze prace zostaną wystawione w bibliotece. Or-

ganizator zastrzega sobie prawo pozostawienia prac kon-
kursowych w zbiorach biblioteki, oraz prawo do ich publi-
kowania i reprodukowania.  

Czy deszcz, czy słońce – w wakacje nie mu-
sisz się nudzić!

Lato z biblioteką
Wtorek - piątek od godz. 10.00 do 18.00
Sobota od godz. 8.00 do 14.00
 
w naszej bibliotece czekają na Was:
• Nowe, ciekawe książki.
• Interesujące gry planszowe i logiczne
• Świat bajkowych kolorowanek,
• Puzzle,
• Komputery, tablety i Internet
• Konkurs plastyczny pt.: „Moje wakacje”

W każdą środę o godz. 11.00 pod hasłem: 
DZIECI CZYTAJĄ DZIECIOM
 wybieramy 
Mistrza Głośnego Czytania 
***
Do podróżowania z książką oferujemy sympatyczny 

kącik w zaciszu działu dziecięco-młodzieżowego, w któ-
rym wygodne pomidorowe pufy zachęcają do wyciszenia i 
spędzenia miłych chwil w bibliotece.

W naszej ofercie znaleźć można także czasopisma: Ku-
buś Puchatek, Świerszczyk, Cogito, Victor Junior.

Dysponujemy wszelkimi artykułami plastycznymi 
(mazaki, kredki, pastele, farbki , plastelina, wycinanki, bi-
buła) dzięki którym każde dziecko będzie mogło zamienić 
się na kilka chwil w artystę i stworzyć swoje małe dzieło i 
uczestniczyć w konkursie „Moje wakacje” (regulamin kon-
kursu na stronie internetowej biblioteki www.przystanek.
pl/biblioteka)

Możecie spędzić czas nie tylko samotnie z książką w 
ręku, ale także odwiedzić nas w grupie i sięgnąć po cie-
kawe gry. Posiadamy między innymi: Kalambury, Bystre 
Oczko, Warcaby, Rummikub i Scrabble, a dla dzieci lubią-
cych zabawę i śmiech polecamy Wygibajtusa.

Jeżeli lubisz kolorować – polecamy wiele pięknych ko-
lorowanek, które zawsze znajdziecie na stolikach o każdej 
porze w godzinach pracy biblioteki.

W każdą środę o godz. 11:00 zapraszamy wszystkie 
dzieci do udziału w konkursie na mistrza głośnego czy-
tania. Co tydzień wybieramy nowego mistrza. Atrakcyjne 
nagrody książkowe.

Serdecznie zapraszamy!!!
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Absolwent filologii polskiej UW. Niepraktykują-
cy nauczyciel. Małe formy literacko-dziennikarskie 
sygnował ksywkami (Hadrian we „Współczesności”, 
Hamilton w warszawskiej „Kulturze” prowadził „Per-
swazje”, Karakalla w „Tu i Teraz” , HAM w „Polityce”, 
gdzie redagował „Perswazje i wycinki”). Pisał artykuły  
i eseje („Szczurowisko” o Julianie Ursynie Niemcewi-
czu i „Dreszczowisko” o Adamie Mickiewiczu).

To był pisarz ostatniej strony. Wcielał się w różne 
pseudonimy. Kreował się na dziadygę. Kiedy inni odej-
mowali sobie lat, on dodawał, z nawiązką. Felieton pi-
sał kawałkami (cząstkami) i stawiał cyfrę arabską, żeby 
był porządek. 

To, co napisał, ukazywało się w książkach, wbrew 
temu, co skreślił: „(...) felieton pamięta się tydzień, naj-
wyżej dwa tygodnie.”

Wydał: Maleńka złota szubieniczka. Felietony z lat 
1963-1967, Państwowy Instytut Wydawniczy 1969,

Puste miejsce. Felietony z lat 1967-1971, PIW 
1973,

Drzwi na lewo, drzwi na prawo. Felietony z lat 
1972-1975, PIW 1979, 

Pod znakiem Lwa i Armaty. Felietony z lat 1975-
1980, Czytelnik 1984, 

Kiedy twarda waluta zmięknie? Felietony, Wyd. 
„Iskry” 1988. 

To był niesamowicie oczytany gość. Lekki cynik i 
niespokojny stoik. Skory do żartów i ironii. Praktykujący 
perypatetyk, chodził tak, jakby układał sobie w głowie, 
to, co potem dyktował sekretarce. Kilka razy się spotka-
liśmy w redakcji „Kultury”, na ulicy i w bibliotece. 

Podczas cotygodniowych spotkań redakcyjnych nie-
raz wszedł za skórę Januszowi Wilhelmiemu. Redaktor 
naczelny „Kultury” nieraz boczył się na niego: „Panie 
Hamilton, niech pan się uspokoi, bo nie mogę prowadzić 
zebrania”. Jan Zbigniew Słojewski odpowiadał: „Panie 
Wilhelmi, czy do Sienkiewicza byś się pan zwracał Panie 
Wołodyjowski?”

To co pisał mieściło się na górnej półce, gdzie felieto-
ny Boya i Prusa. Takiego felietonisty nie miała Warsza-
wa. Jan Zbigniew Słojewski był jak gatunek felietonu. 

W felietonie pt. „Mój pogrzeb” z 24 maja 1964 roku 
napisał przesłanie do potomnych: „(...) przystąpić do wy-
dania dzieł wszystkich (podkreślam: wszystkich) w ko-
lejności następującej: tom I – felietony, polemiki i docin-
ki, tom II – humoreski, tom III – rozprawy i recenzje, tom 
IV – artykuły programowe i wstępne (zawsze przywią-
zywałem najmniejszą wagę do szyldów; jestem zawsze 
obecny na ostatniej stronie pisma, na pierwszej stronie 
też bywam, ale tylko w pięćdziesięciu procentach).  (...)”. 

Czesław Mirosław Szczepaniak 

Jan Zbigniew Słojewski 
(12 I 1934-9 VIII 2017)

Święto Plonów 
Olecko 2017

10 września 2017, plac Wolności
10.00-11.00 – uroczysta Msza św., Kościół p.w. 
NMP Królowej Polski
11.00-11.30 – korowód wokół Placu Wolności
11.30-12.00 – uroczyste otwarcie Święta Plo-
nów
– Agapa (dzielenie się chlebem z tegorocznych 
plonów)
– wręczenie odznak „Zasłużony dla rolnictwa”
12.00-18:30 – blok artystyczny:
 Miejska Orkiestra Dęta z Olecka
 „MY PISZANIE” z Pisza
 „METRUM” z Pisza
 „ŚWIĘTOWIACY” ze Świętajna
 „SEDRANIAKI” z Sedrank
 Kapela „ONEGDAJ” z Filipowa
 Zespół taneczny „ZŁOTA JESIEŃ” z 
Giżycka
 „OLECKIE ECHO” 
Gwiazda Wieczoru - MILANO (ok. godz. 
17:00)

w przerwie ok. 14.30 – rozstrzygnięcie konkur-
su na najładniejszy wieniec dożynkowy

***
11.00-18.00 – festyn dożynkowy: 
- stoiska z jadłem chłopskim
- degustacja potraw regionalnych
- park rozrywki dla dzieci
- stoiska promocyjne firm i organizacji działa-
jących w obszarze rolnictwa

Sesja Rady Miejskiej
Zapraszam do udziału w sesji Rady Miejskiej w Olecku, któ-
ra odbędzie się w dniu 25 sierpnia 2017 r. (piątek) o godzinie 
13.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Olecku.
Porządek sesji:
1. Otwarcie sesji i ustalenie porządku obrad.
2. Informacja dotycząca planowanej przebudowy linii 110 kV 
Olecko-Ełk.
3. Informacja Burmistrza o działalności w okresie międzyse-
syjnym.
4. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o działaniach 
podejmowanych w okresie od ostatniej sesji.
5. Interpelacje oraz odpowiedzi na interpelacje radnych, wnio-
ski i oświadczenia radnych.
6. Uwagi i wnioski Sołtysów, Przewodniczących Rad i Zarzą-
dów Osiedli, radnych Oleckiej Rady Młodzieżowej i Oleckiej 
Rady Seniorów oraz innych osób zainteresowanych, dotyczące 
projektów uchwał.
7. Podjęcie uchwał w sprawach:
a) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia ramowego pla-
nu pracy Rady Miejskiej w Olecku i sposobów jego realizacji 
w roku 2017,
b) szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za 
usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wy-
łączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z 
zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków 
częściowego lub całkowitego zwalniania z opłat oraz trybu ich 
pobierania,
c) zmiany nazwy ulicy w mieście Olecko,
d) wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji zadania 
inwestycyjnego w 2018 roku w ramach „Programu rozwoju 
gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-
2019”,
e) udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Oleckiemu na za-
danie pn. „Przebudowa ulicy Żeromskiego w Olecku”,
f) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Olecko na 
lata 2017-2024,
g) zmiany budżetu gminy na 2017 rok.
8. „Głos wolny, wolność ubezpieczający”.
9. Zamknięcie obrad sesji.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Karol Sobczak
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Lista 1
Mówią, że poeci nie potrafią liczyć i są na ba-

kier z Królową Nauk, matematyką. Oczywiście, 
że jest to bujda na resorach. Lirycy nie biorą zie-

mi za obłoki. 
Dla potrzeb felietonu kolumnowego sporządziłem wy-

kaz osób, które od 1973 roku prosili o teksty. Oto wyciąg 
z komentarzem.

1. W 1973 roku w mieście Łodzi, w Polskim Radio 
Łódź, ul. Narutowicza 130, na parterze rozgłośni, redak-
tor Marek Wawrzkiewicz i redaktor Wiesław Jażdżyński 
z Działu Literackiego prosili mnie o teksty. Przyniosłem 
maszynopis z prozą i wierszami. Opowiadanie pt. Wciąż 
czegoś żal wyemitowano 10 października 1973 roku. Za 
kilka tygodni recytowano liryki, które znalazły się w spisie 
treści debiutanckiego tomiku poetyckiego (Mieliśmy Białe 
ściany, Wydawnictwo „Iskry”, 1977). Za kilkanaście dni 
otrzymałem wierszówkę, jak to było zwyczaju w PRL-u. 

2. W 1974 roku poeta Andrzej Biskupski, z Bałut, re-
daktor Wydawnictwa Łódzkiego,  zapytał grzecznie, czy 
bym nie przygotował 
bloku wierszy do nume-
ru łódzkiego miesięcz-
nika „Nowego Wyrazu” 
(redakcja miał siedzibę 
w Warszawie przy uli-
cy Smolnej 13; parter 
Wydawnictwa „Iskry”). 
W nr 2 z 1974 roku 
ukazał się cykl liryków, 
omyłkowo podpisanych 
Stanisław Mirosław 
Szczepaniak. Nie spro-
stowałem, bo zajęty by-
łem nauką w IX LO dla 
Pracujących (ul. Obroń-
ców Stalingradu 27, obecnie ul. Legionów).

3. 9 stycznia 1974 roku Polskie Radio Łódź wyemito-
wało prozę pt. Na piasku urodzaj. Opowiadanie napisałem 
dość szybko, bo ponaglał ówczesny prezes Oddziału Łódz-
kiego Związku Literatów Polskich, Wiesław Jażdżyński. 
Machnąłem słabiutki kawałek, choć tak bardzo się stara-
łem. Pan Wiesław poczynił stosowne poprawki, ale nie 
udało się opanować sentymentalnej prozy z okolic Kwit-
nącej Jabłoni. Miałem dobry zamysł, który mnie przerósł.  
Zainkasowałem niezłe honorarium, bo radiu i telewizji za-
wsze szastały pieniędzmi podatników. 

4. W 1977 roku dr Roch Sulima (obecnie profesor) 
powiedział, kwartalnik „Regiony” przygotowuje numer o 
Polsce. Z wioseczki Kopana, co leży między Tarczynem a 
Grójcem, wysłałem poemat pt. W chwili narodowej, który 
ujrzał światło druku („Regiony” 1979 nr 4). Strofy o lokal-
nym patriotyzmie wydrukowali w Warszawie. Poemat za-
mieściłem w drugim tomiku poetyckim (Przerwane wier-
sze, Wydawnictwo „Iskry”, Warszawa 1981.)

5. Daniela Lewandowska, sekretarz redakcji miesięcz-
nika pracy twórczej „Radar” (ul. Smolna 40, Warszawa), 
w 1979 roku prosiła mnie, żebym prozę do „AGORY” nie 
wysyłał na bibułce (papier o gramaturze 25 g/m2), tylko 
na grubszym papierze. Wystukiwałem teksty na maszynie 
walizkowej marki „Łucznik”. Moje maszynopisy były po-
siekane dziurkami po literce o, to świadczyło jakie miałem 
mocne palce. Miesięcznik płacił autorom, a nie dziadował, 
jak to bywa po 1989 roku, gdzie obowiązuje strategia ostat-
niego frajera.

6. Było to latem 1987 roku. Pracowałem, żeby napra-
wić pcv, co odklejał się od betonu. I nagle usłyszałem pu-
kanie do drzwi. Otwieram. W progu stoi Marek Przybylik, 
redaktor działu gospodarczego „Życia Warszawy”, sza-
lejący reporter na targach, jarmarkach i bazarach. „Panie 
Czesławie, z «Wróblem» założyliśmy «Pasmo» - Pismo 
Ursynowsko-Natolińskiego Towarzystwa Kulturalnego. 

Jestem redaktorem naczelnym. Będzie Pan do nas pisał?”, 
pyta. Tak – odpowiadam. „Więc proszę o teksty!”, mówi, 
i tyle go widzę. W nr 1., jaskółczym,  opublikowano felie-
ton pt. Na skraju. W ten sposób zacząłem współpracować z 
tygodnikiem, który świetnie zaczynał, a źle skończył. Póki 
żył pan Andrzej Ibis-Wróblewski, warszawski felietonista, 
Ursynów coś znaczył na mapie kulturalnej Polski. To był 
wrażliwy gość na poezję, choć bykiem traktował wszelkie 
błędy i lapsusy. 

7. W latach 90. XX w. redaktor Andrzej Ibis-Wróblew-
ski, dziennikarz „Życia Warszawy”, który na Festiwalu 
Piosenki w Opolu w 1977 roku dał 0 (czytaj zero) punktów 
piosence Janusza Laskowskiego pt. Kolorowe jarmarki,  
prosił o wiersze dla „Pasmo”. Ibis, Ptak Ponury polskiej 
felietonistyki, niejeden liryk, aforyzm, mini kawałki dzien-
nikarskie protegował do druku. Ba! Śmignął na mój temat 
felieton i zrobił mi legendę, której nie prostowałem, bo i 
po co. Przecież czasami trzeba nakłamać, żeby było łatwiej 
czytać. A zresztą, gazeta żyje z kłamstwa.

8. W 1996 roku byłem dobrze zakręcony religijnie. Ży-
łem jak mnich na Ursynowie, 
ale… według własnej reguły. 
Powiedzmy bez fałszywej pru-
derii, jak święty milczek. Dzi-
siejsi, co tacy są bogobojnie, 
przy mnie wyglądają jak diabły. 
Zgłębiałem Biblię, katechizm, 
brewiarz, encykliki, różaniec, 
często siedziałem w zakrystii z 
ks. Janem Twardowskim, który 
był uśmiechniętym konserwa-
tystą, otoczony wianuszkiem 
adoratorek (i nie tylko!). Nie 
był taki łagodny, jak piszą ci, co 
z przesady żyją, czyli z hagio-
grafii. Za to, że zamieszczałem 
teksty w „Naszym Dzienniku”, 

który wyrósł z rydzyka, nieraz mnie ofukiwał Autor Nie 
przyszedłem pana nawracać. Raz to nawet tak się zdener-
wował, że długo wzywałem Słońce, żeby nie zaszło nad 
jego gniewem. O Panu, Bogu pisałem wierszem i prozą. W 
1996 roku na łamach ursynowskiego „Pasma” (nr 51-52) 
opublikowałem felieton pt. Odchodzące zwyczaje (dot. Jó-
zef Smosarski, Świętowanie doroczne w Polsce, Biblioteka 
Więzi, Warszawa 1996). Pan Józef Smosarski z miesięcz-
nika „Więź”, za kilka dni, zadzwonił do PFRON i poprosił 
o przesłanie opowiadań do katolickiego Radia VIA z Rze-
szowa. Spełniłem jego prośbą. Od maja do października 
w cyklu Pora na czytanie na falach eteru płynęła proza pt. 
W okolicach „Kwitnącej Jabłoni”. W sumie 21 audycji za 
Bóg zapłać, bo kościół lubi brać, a nie dawać. Realizatorzy 
programu nadesłali mi 4 kasety (jedna 90 minut). Prawie 6 
godzin się katowałem, żeby je przesłuchać. Dobór autorów 
był rzewny, więc ździebko przysypiałem. Dzięki tej przy-
godzie z religią, staram się być, jak najdalej od mediów 
katolickich. Papierowych, elektronicznych i innych. Tych, 
którzy będą chcieli mi dołożyć, pocieszę - moje teksty o 
charakterze katolickim są najsłabsze. Liryka i proza. Lite-
ratura i dziennikarstwo. Gdzie Ursynów, gdzie Jerozolima? 
To jest socrealizm katolicki, z którego wyrosłem. To są 
marne utwory. Wspominam o nich, bo nie będę zamazywał 
lat 1989-1998, w których dopadł mnie „bzik” na punkcie 
teologii. Piszę o tym epizodzie, jaki byłem pieprznięty. I 
nagle to wszystko, co było takie bogobojne, z aktem strze-
listym, pękło, wyschło i odkleiło, więc wymiotłem wszyst-
ko. Dzięki temu nie mam wyrzutów sumienia. Przy okazji 
tej przygody zrozumiałem, że ateista to jest najbardziej re-
ligijny człowiek. Dlaczego? Bo ciągle odmawia.

Cdn. w następnym nr „TO”
Czesław Mirosław Szczepaniak

Postscriptum
Marek Karpowicz, Klin wystrugany z kawałka drewna, 

rysunek cienkopisem.
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Samorząd województwa 
poszukuje 

wybitnych społeczników
Zgłoszenia do XVII edycji Nagród i Wyróżnień Mar-

szałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego za wybitne 
osiągnięcia w dziedzinie pomocy i integracji społecznej 
przyjmowane są do 20 września 2017 roku.

Ideą przedsięwzięcia jest promocja innowacyjnych i 
twórczych rozwiązań w tej dziedzinie. Nagrody oraz wy-
różnienia przyznawane są od 2001 roku w dwóch katego-
riach: indywidualnej (pracownikom pomocy i integracji 
społecznej oraz najbardziej aktywnym liderom organizacji 
pozarządowych z terenu województwa warmińsko-mazur-
skiego) oraz zespołowej (jednostkom pomocy i integracji 
społecznej oraz organizacjom pozarządowym działającym 
na terenie województwa warmińsko-mazurskiego w obsza-
rze pomocy i integracji społecznej).

- Wszyscy laureaci poświęcają swój czas i energię na 
wspieranie samodzielności osób wykluczonych, zapobie-
ganie problemom społecznym, pomoc rodzinom i senio-
rom czy wyrównanie szans edukacyjnych – mówi Gustaw 
Marek Brzezin, marszałek województwa warmińsko-
-mazurskiego. – Takie inicjatywy są przez nas cenione, bo 
dzięki nim osoby najbardziej potrzebujące nie pozostają ze 
swoimi problemami zdane jedynie na siebie.

Wyróżnienia można otrzymać za działania w zakresie:
- kompleksowej pomocy osobom i rodzinom, prowa-

dzącej do samodzielnego funkcjonowania w społeczeń-
stwie;

- wspieranie społecznej i zawodowej aktywności w za-
spokajaniu potrzeb życiowych rodzin; wypracowywanie i 
wdrażanie innowacyjnych metod pracy z osobami zagro-
żonymi wykluczeniem społecznym;

- aktywizację społeczności lokalnych na rzecz rozwiązy-
wania problemów społecznych, w tym organizowanie przed-
sięwzięć mających na celu integrację osób zagrożonych wy-
kluczeniem społecznym ze środowiskiem lokalnym;

- inicjowanie i wdrażanie programów służących zapo-
bieganiu problemom społecznym, w tym m.in. na rzecz 
wsparcia rodzin, aktywizacji osób starszych, wyrówny-
wanie szans edukacyjnych i zawodowych młodzieży, osób 
niepełnosprawnych, osób bezrobotnych, rozwiązywania 
problemów uzależnień oraz przeciwdziałania przemocy, 
wychodzenia z bezdomności;

- realizowanie projektów integracji społecznej skiero-
wanych do osób zagrożonych wykluczeniem społecznym;

- wspieranie działalności sektora ekonomii społecznej 
oraz wdrażanie kompleksowych, nowatorskich rozwiązań 
we współpracy wielu podmiotów w dziedzinie pomocy i 
integracji społecznej.

Wnioski należy składać w terminie do 20 września 
2017 roku do Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej 
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Ma-
zurskiego w Olsztynie (ul. Głowackiego 17, 10-447 Olsz-
tyn).

Biuro Prasowe
Urzędu Marszałkowskiego

Ponad tysiąc zawodniczek i zawodników z całej Pol-
ski rywalizowało od 6 do 9 sierpnia we wrocławskiej Hali 
Stulecia w Mistrzostwach Polski w szachach szybkich i 
błyskawicznych. 

MLKS Czarni Olecko reprezentował Michał Bartnik, 
który wystąpił w kategorii chłopców do lat 10. W Mistrzo-
stwach Polski w szachach szybkich tempo gry wynosiło 15 
minut plus 10 sekund za każde wykonane posunięcie na 
zawodnika. Zawody rozegrano na dystansie 11 rund syste-
mem szwajcarskim. Michał zdobył 5 punktów i zajął  93. 
miejsce. W tej grupie wiekowej startowało 149 zawodni-
ków. 

Mistrzostwa Polski w szachach błyskawicznych roze-
grano także na dystansie 11 rund, ale z tempem gry 6 minut 
plus 4 sekundy za każde wykonane posunięcie na zawod-
nika. Michał zdobył również 5 punktów i zajął 84. miejsce. 
Startowało 128 zawodników.

Krzysztof Konewko
MLKS Czarni Olecko
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Na światowej liście UNESCO „Pamięć Świata” - dzie-
dzictwa dokumentacyjnego - umieszczone zostały tablice 
z Postulatami Gdańskimi sformułowanymi przez strajku-
jących na terenie stoczni w nocy z 16 na 17 sierpnia 1980 
roku. Światowa Lista obejmuje 89 obiektów, spośród któ-
rych pięć należy do polskiego dziedzictwa: autograf dzieła 
Mikołaja Kopernika De revolutionibus, akt Konfederacji 
Warszawskiej z 1573 r., rękopisy Fryderyka Chopina, pod-
ziemne archiwum getta warszawskiego.

21 postulatów Międzyzakładowego Komitetu Straj-
kowego, który później przekształcił się w Niezależny 
Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność”, spisało 
wspólnie osiemnaście osób. Pracowali nad nimi całą noc.   
Najpierw tych postulatów było kilka tysięcy. Każdy zakład 
przyłączający się do strajku przesyłał swoje. Potem zostało 
ich tysiąc i wreszcie, po negocjacjach 21.

Podpisanie porozumienia w Gdańsku 31 sierpnia 1980 
roku między komisją rządową, a komitetem strajkowym 
i powstanie Solidarności stały się początkiem przemian, 
które w 1989 roku doprowadziły do obalenia komunizmu i 
upadku systemu pojałtańskiego.

Poniżej, zgodnie z oryginalną pisownią, postulaty za-
pisane na drewnianych tablicach przez członków Ruchu 
Młodej Polski Arkadiusza Rybickiego i Macieja Grzy-
waczewskiego:

1. Akceptacja niezależnych od partii i pracodawców 
wolnych związków zawodowych wynikających z ratyfi-
kowanych przez PRL Konwencji nr 87 Międzynarodowej 
Organizacji Pracy dotyczących wolności związków zawo-
dowych.

2. Zagwarantowanie prawa do strajku oraz bezpieczeń-
stwa strajkującym i osobom wspomagającym.

3. Przestrzegać zagwarantowanej w Konstytucji PRL 

Pamięć Świata - 21 Postulatów Gdańskich z Sierpnia 1980

wolności słowa, druku i publikacji, a tym samym nie re-
presjonować niezależnych wydawnictw oraz udostępnić 
środki masowego przekazu dla przedstawicieli wszystkich 
wyznań.

4. Przywrócić do poprzednich praw.
a. ludzi zwolnionych z pracy po strajkach w 1970 i 

1976 r., studentów wydalonych z uczelni za przekonania,
b. zwolnić wszystkich więźniów politycznych (w tym 

Edmunda Zadrożyńskiego, Jana Kozłowskiego, Marka Ko-
złowskiego),

c. znieść represję za przekonania.
5. Podać w środkach masowego przekazu informację 

o utworzeniu Międzyzakładowego Komitetu Strajkowego 
oraz publikować jego żądania.

6. Podać realne działania mające na celu wyprowa-
dzenie kraju z sytuacji kryzysowej poprzez: a. podanie do 
publicznej wiadomości pełnej informacji o sytuacji spo-
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łeczno-gospodarczej, b. umożliwienie wszystkim środowi-
skom i warstwom społecznym uczestniczenie w dyskusji 
nad programem reform.

7. Wypłacić wszystkim pracownikom biorącym udział 
w strajku wynagrodzenie za okres strajku jak za urlop wy-
poczynkowy, z funduszu Centralnej Rady Związków Za-
wodowych (CRZZ).

8. Podnieść zasadnicze uposażenie każdego pracowni-
ka o 2 tys. zł na miesiąc jako rekompensatę dotychczaso-
wego wzrostu cen.

9. Zagwarantować automatyczny wzrost płac równole-
gle do wzrostu cen i spadku wartości pieniądza.

10. Realizować pełne zaopatrzenie rynku wewnętrzne-
go w artykuły żywnościowe, a eksportować tylko nadwyż-
ki.

11. Znieść ceny komercyjne oraz sprzedaż za dewizy w 
tzw. eksporcie wewnętrznym.

12. Wprowadzić zasady doboru kadry kierowniczej na 
zasadach kwalifikacji, a nie przynależności partyjnej oraz 
znieść przywilejów Milicji Obywatelskiej, Służby Bezpie-
czeństwa i aparatu partyjnego poprzez: zrównanie zasił-
ków rodzinnych, zlikwidowanie specjalnych sprzedaży itp.

13. Wprowadzić na mięso i jego przetwory kartki - bony 
żywnościowe (do czasu opanowania sytuacji na rynku).

14. Obniżyć wiek emerytalny dla kobiet do 55 lat, dla 
mężczyzn do 60 lub przepracowanie w PRL 30 lat dla ko-
biet i 35 dla mężczyzn bez względu na wiek.

15. Zrównać renty i emerytur starego portfela do pozio-
mu aktualnie wypłacanych.

16. Poprawić warunki pracy służby zdrowia, co zapew-
ni pełna opiekę medyczną osobom pracującym.

17. Zapewnić odpowiednią ilość miejsc w żłobkach i 
przedszkolach dla dzieci kobiet pracujących.

18. Wprowadzić urlop macierzyński płatny przez okres 
3 lat na wychowanie dziecka.

19. Skrócić czas oczekiwania na mieszkania.
20. Podnieść diety z 40 do 100 złotych i dodatek za 

rozłąkę.
21. Wprowadzić wszystkie soboty wolne od pracy. 

Pracownikom w ruchu ciągłym i systemie czterobrygado-
wym brak wolnych sobót zrekompensować zwiększonym 
wymiarem urlopu wypoczynkowego lub innymi płatnymi 
dniami wolnymi od pracy. 

PS.
Z wielkim szacunkiem i podziwem dziękuję Wszyst-

kim, dzięki którym żyję w demokratycznej Polsce. Jak po-
wietrza potrzebuję poczucia wolności i równości. 

W Europejskim Centrum Solidarności od pierwszej 
ekspozycji odczuwa się ogrom poświęcenia zdrowia, bez-
pieczeństwa, spokojnego snu na rzecz sprawiedliwości i 
solidarności, na rzecz wspólnoty i dobra ogółu. Dziękuję...

Maria W. Dzienisiewicz
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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          V08405

* „ASTRA” restauracja, pizza, zestawy obiadowe na telefon: 87-
520-25-68, profesjonalny katering, imprezy okolicznościowe, 
dancingi, ul. Partyzantów 7, www.astra.olecko.pl  V10001

* Foto-Ślub i inne uroczystości, tel. 660 122 049     B65702

3* hurtownia spożywcza, ul. Gołdapska 31, tel. (87) 520-01-50 V08207
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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                                     V08107

* Centrum Ogrodnicze, ul. Rzeźnicka 6; tel. 87-520-22-07   V02323

* MEBLE - salon, Jan Bagiński, ul. Rzeźnicka, tel.  
(87) 520 29-23. V07809

* MYJNIA GĄBKOWA AUTOMATYCZNA 
   aleje Lipowe 1A                           V07530

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
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* Jawa 350, 1989, stan bardzo dobry, stylizowany na 
chopper, 2500 złotych, tel. 884-014-664 B65602

* VW Passat 1,9TDI, 20024, 130PS,  nawigacja, półskó-
ry, tel. 693-647-169 V07320

* chleb swojski, ciasta, wypiek, tel. 605-107-755 B64305

* Habicat 18, jacht, sprzedam, tel. 664-358-073 B63208

* kino, plac Wolności 22, tel. 87-520-20-59 L10803

* konie konie kabardyńskie, przejażdżki, pod siodło, 
Grądzkie 47, tel. 666-316-780, 87-421-22-48 B66301

* OK Dinghy, jacht regatowy sprzedam, tel. 664-358-
073 B64205

* pracownia pisania ikon, pracownia plastyczna, 
Katarzyna Waraksa, tel. 663-805-960 L11001

* Sasanka 650, jacht turystyczny sprzedam, tel. 664-
358-073 B65502

* wczasy; tel. 87-421-22-48, 666-316-780,  www.wiatra-
kart.fr.pl, e-mail: kawarak@o2.pl B66501

AUTO-MOTO

MOTO-SPRZEDAM

TURYSTYKA-NOCLEGI-ROZRYWKA

USŁUGI
* AGA Agnieszka Wyszyńska, BIURO RACHUNKOWE, 
Kolejowa 12, tel. 500-174-672 V08604

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

L10605

* bezprzewodowy internet iPlus, tel. 87-520-13-31 B64904

* chleb swojski, ciasta, wypiek, tel. 605-107-755 B66101

* gazowe, hydraulik, tel. 502-383-533 V06317

* hurtownia wędlin, od 4.00 do 14.00, ul. Gołdapska 
31, tel. 87-520-22-13 B65802

* korepetycje - język angielski; szkoły podstawo-
we, gimnazja, szkoły średnie, tel. 608-215-475 B65402

* kowalskie, spawalnicze, ślusarskie, zmechanizo-
wane cięcie plazmą do 20 mm, prasa krawędziowa, 
Gołdapska 31, tel. 87-523-00-80 B64405

* księgowe usługi, Ternet spółka z o,o, tel. 87-520-31-70 
L10902

* OLEJ OPAŁOWY, NAJTANIEJ, tel. 87-520-41-91 V07520

2* Pralnia chemiczna, pranie wodne, usługi w ciągu 24 godzin, 
ul. Grunwaldzka 12, te. 723-565-284                   V10101

B
63

10
8

B
64

80
4

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 popraw-
kowe)

- 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, 721 303 473
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04   SKLEP „MAJSTER”, Armii Krajowej 3
Tel. (87) 520-26-39

Wypożyczalnia elektronarzędzi HITACHI

• usługi weterynaryjne
• leczenie zwierząt do   -

mo  wych
• badanie mięsa

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

czipowanie, paszporty europejskie
psy, koty, fretki

V07210

V0
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ZAKŁAD KAMIENIARSKI,  Ryszard Topolski
Wieliczki, ul. Spokojna 1, tel. 501-611-547

Wyrób nagrobków, blatów kuchennych, parapetów 
i okładzin schodowych V08507

PROMO-

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

DWORZEC PKP
tel. 883-110-101

V09913

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

INNE

PRACA

SPRZEDAM

WYNAJEM

* SKRZYPCE NA ŚLUBIE, tel. 662-414-006, B62709

* sprzątanie, opieka nad osobami starszymi lub dziećmi, tel. 
506-462-495 B66601

* tłumacz języka francuskiego, tel. 888-605-885 B64504

* oddam koty czarne w dobre ręce, przyjmuję tylko 
sms-y, odpowiadam, tel. 605-202-305 B63407

* oddam w dobre ręce urocze kocięta, kotkę, tel. 605-
893-381 K26010

* kupię silniki stacjonarne typu „ES”, tel. 602-235-182, 
V07550

* do prac ogrodniczych emeryta zatrudnię, tel. 604-
557-693 K26805

* zatrudnię kierowcę, kat. C+E, wymagana karta kie-
rowcy, tel. 501-157-577, V07120ue

* akwarium duże, tanio, tel. 605-893-381 B26410

* drukarka kolorowa OKI C3300n, A4, idealna do 
wizytówek, mało używana, 290 złotych, tel. 604-193-
413 B66001

* działkę budowlaną, 1650 m.kw., Olecko, tel. 602-709-
756 B65902

* działkę pod garaż (ew. piętrowy) z projektem, Gołdap-
ska, tel. 602-793-432 K27101

* działkę pod garaż pojedynczy z projektem, Gołdapska, 
tel. 602-793-432 K27201

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

* gospodarstwo rolne, zabudowane, 4,88 ha, okolice 
Olecka, tel. 693-841-421 B62809

* Hobicat 18, jacht sprzedam, tel. 664-358-073 B65203

* komoda, szafa, kredens, biurko, stół, stolik, tanio, 
tel. 605-893-381 B26510

KUPIĘ
V
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* kuchenkę mikrofalową, zamrażarkę, tanio, tel. 605-
893-381 K26310

* luksfery Fala niebieskie 36 sztuk, TANIO, tel. 508-
610-285 B66701

* 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. 664-358-
073 B64704

* OLEJ OPAŁOWY, NAJTANIEJ, tel. 87-520-41-91 
V07540* 

Sasanka 650, jacht turystyczny sprzedam, tel. 664-358-
073 B66201

* siedlisko, ul. Wiejska, ok. 40 arów, zabudowane budyn-
kiem gospodarskim, dojazd od strony ulicy Wiejskiej, siła 
na miejscu, tel. 602-293-333 V07220

* lokal użytkowy 90 m.kw., ul. Targowa 10, tel. 508 
945 734 B65103

* lokal użytkowy 100 m.kw., centrum, tel. 723-565-284 
V10111
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Cmentarz wojenny z 1914-1918
w Mieruniszkach 

Andrzej Malinowski

Dojazd: Olecko - Lenarty - Mieruniszki

Mieruniszki to najstarsza miejscowość w dawnym po-
wiecie oleckim, dzisiaj należąca do powiatu suwalskiego. 
We wsi znajdują się trzy nieczynne cmentarze: ewangelic-
ki (przy drodze Mieruniszki - Filipów), dawny wiejski z 
wydzieloną kwaterą wojenną 1914-18 i żydowski (zupeł-
nie zapomniany, za cmentarzem ewangelickim, w polu, na 
wzniesieniu, zasypany kamieniami zbieranymi z pól, bez 
macew).

Zabytkowy cmentarz wojenny z lat 1914-1918, w wy-
dzielonej części dawnego, ewangelickiego cmentarza jest 
miejscem spoczynku 57 żołnierzy niemieckich (12 niezna-
nych) i 2 rosyjskich (nieznanych). Nagrobki w różnym sta-
nie, najczęściej uszkodzone.

Cmentarz o powierzchni 1,32 ha założono w II połowie 
XIX w. Położony jest w zagajniku, około 400 m za ruinami 
kościoła. 

W ciepłą niedzielę, 5 marca 2017 r. na cmentarzu wo-
jennym byli: Cezary Lasota, Piotr Ciuk i Andrzej Ma-
linowski.

Wielka Wojna Światowa kilkakrotnie przetoczyła się 
przez Suwalszczyznę, pokrywając jej lasy i pola dziesiąt-
kami podobnych cmentarzy i żołnierskich mogił. Zdarze-
nia z lat 1914-1918 nie budzą dziś większego zaintereso-
wania; odzyskanie niepodległości, następna wojna i walki 
o Polskę przyćmiły przeszłe zmagania zaborczych armii. 
Warto przypomnieć ich przebieg, wytłumaczyć istnienie 
wojennych cmentarzy.

Między 28 lipca a 6 sierpnia 1914 r. system sojuszy 
międzynarodowych sprawił, że wszystkie jego państwa 
znalazły się w stanie wojny. Jak kostki domina posypały 
się mobilizacje i deklaracje wojny. 29 lipca Rosja zarzą-
dziła częściową mobilizację przeciwko Austro-Węgrom. 
Niemcy 31 lipca zagroziły wypowiedzeniem wojny w wy-
padku, gdyby Rosja przeprowadziła pełną mobilizację. W 
odpowiedzi na to ogłosiła mobilizację Francja. 1 sierpnia II 
Rzesza ogłosiła wojnę przeciw Rosji.

Wojna nie była zaskoczeniem – planowali ją wszyscy 
jej wielcy uczestnicy. Niemcy pragnęli dominacji w Euro-
pie, Francja szukała odwetu za przegraną wojnę z 1870 r., 
Anglia, Rosja i Austria szukały zdobyczy terytorialnych, 
wszyscy byli przekonani że przyniesie im korzyści. Zwy-
cięską wojnę miał rozstrzygnąć krótki brutalny atak, nie-
mieccy sztabowcy planowali go maksymalnie na sześć 
tygodni.

Już 9 sierpnia 1914 r. na granicy Filipów – Mierunisz-
ki doszło do incydentu na Froncie Północno-Zachodnim. 
Na cmentarzu w Mieruniszkach przy skrzyżowaniu dawnej 
wąskotorówki z szosą, znajduje się kamienny żołnierski 
krzyż z wyrytym napisem „Tu spoczywa Gottlieb Der-
lath zabity przez Rosjan dnia 9.8.1914″. Być może była 
to pierwsza ofiara tej wojny. Na mapie powiatu oleckiego 
z naniesionymi datami sierpniowych bitew możemy odna-
leźć jej miejsce, jest to pierwsza potyczka tej wojny.
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Kalendarz imion

Nasz przepis

Cytaty na ten tydzień

PRZYS£OWIA

23 sierpnia (Europejski Dzień 
Pamięci Ofiar Stalinizmu i 
Nazizmu) (godz. 21. Merkury w 
najmniejszej odległości od Ziemi 
(92,3 mln km)
Alerii, Lubomiry, Miły, Poli, Róży, 
Walerii
Apolinarego, Apoloniusza, Cicho-
mira, Filipa, Ireneusza, Justyniana, 
Kalinika, Laurentego, Sulidara, 
Waleriana, Wiktora, Zacheusza
24 sierpnia
Christy, Emilii, Joanny, Maliny, 
Malwiny, Michaliny
Alberta, Bartłomieja, Bartosza, 
Cieszymierza, Cieszymira, Dona-
ta, Jerzego
25 sierpnia
Beli, Elwiry, Izabeli, Lucyli, Lucy-
lii, Ludwiki, Luizy, Patrycji
Gaudentego, Gregorego, Grzego-
rza, Józefa, Kalasantego, Ludwika, 
Maksymiliana, Michała, Namysła-
wa, Sieciesława, Zbigniewa
26 sierpnia
Adriany, Adrianny, Joanny, Marii, 
Natalii, Rozyny, Sandry, Teresy, 
Zefiryny

Adriana, Dawida, Dobroniegi, Ire-
neusza, Konstantego, Konstantyna, 
Maksyma, Wierzchosława, Wiktora, 
Włastymira, Zefiryna
27 sierpnia (gdoz. 4. Koniunkcja dol-
na Merkurego ze Słońcem)
Agnieszki, Gosławy, Małgorzaty, Mo-
niki, Oty
Angela, Cezarego, Dominika, Gosława, 
Józefa, Kakasantego, Przedzisława, 
Przybymira, Rufusa, Teodora
28 sierpnia (Święto Lotnictwa)
Adeliny, Fredy, Gusty, Patrycji, Wiwia-
ny
Aleksandra, Aleksego, Augustyna, Era-
zma, Freda, Sobiesława, Stronisława, 
Wyszomira
29 sierpnia ((Księżyc - pierwsza 
kwadra)
Beaty, Beatryczy, Ernestyny, Erny, 
Flory, Sabiny, Saby
Jana, Janusza, Jeremiasza, Jeremiego, 
Kandyda, Racibora, Witalisa
30 sierpnia
Gaudencji, Jowity, Małgorzaty, Michali-
ny, Rebeki, Róży, Tekli
Benona, Częstowoja, Feliksa, Michała, 
Mirona, Szczęsława, Szczęsnego

Naród (...) tworzy się sam, od 
momentu kiedy odniósł pierwsze 
rany. 

Carlos Fuentes, W to wierzę
Ja wcale nie chcę wszystkiego 
czego pragnę. Nikt tego nie chce. 
Nie tak naprawdę. Co to za zaba-
wa dostawać wszystko, o czym się 
marzy, tak po prostu? Wtedy to 
nic nie znaczy. Zupełnie nic. 

Neil Gaiman, Koralina
... ręka jest czynnikiem napędo-
wym rozwoju mózgu, i że jest 
to coś więcej niż symboliczny 
przypadek w ewolucji człowie-
ka. Odnajdujemy dziś narzędzia 
wytwarzane przez ludzi nim się 
uczłowieczyli. Beniamin Franklin 
w 1778 roku nazwał człowieka 
„zwierzęciem wytwarzającym 
narzędzia” i miał rację. 

Jacob Bronowski, Potęga wy-
obraźni

Te niezliczone, drobne, przemyśl-
ne przedmioty – igła, szydło, gar-
nek, rożen, łopata, gwóźdź, śruba, 
miech, sprężyna, węzeł, strzemię, 
hak, guzik czy podkowa – są w 
pewnym sensie równie ważne w 
procesie wznoszenia się człowie-
ka, co najbardziej skomplikowane 
aparaty fizyki jądrowej. 

Jacob Bronowski, Potęga wy-
obraźni

W sierpniu mgły w górach – pew-
ne wody, a mgły w dolinach – pewne 
pogody.

W sierpniu mgła na górach Mroź-
ne Gody, gdy mgły na dolinach, dla 
pogody.

W sierpniu ubywa gorąca.
Od głodowych cierpień najlepsze 

lekarstwo – sierpień.
Mgła opada, będzie pogoda, mgła 

w górę idzie, będzie deszcz.
Gospodarz dobry rok zaczyna od 

św. Bartłomieja (24 sierpnia)
Jeśli na Bartłomieja (24 sierpnia) 

ziemia twarda, to będzie zima harda, a 
jak miękka to lekka.

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

Św. Bartek (24 sierpnia) kanikułę 
kończy i do jesieni już sposobi.

Gdy na Bartłomieja (24 sierpnia) 
liść opada, prędko zima bywa rada.

Na św. Ludwika (25 sierpnia) zbo-
że z pola umyka.

Boćki odleciały - podwieczorki 
zabrały.

Na św. Augustyna (28 sierpnia) 
orka dobrze się poczyna.

Serniczki owocowe
50 dag sera twarogowego, 10 dag 
cukru, 3 jajka, 15 dag malin lub 
truskawek, sól, 8 dag mąki pszen-
nej, 10 dag śmietany, 5 dag tłuszczu

Ser mielimy w maszynce. Żółt-
ka ucieramy z cukrem, dodajemy do 
nich przetarte przez sito maliny i tak 
przygotowane łączymy ze zmielo-
nym serem i na koniec wszystko to 
solimy. 

Z białek ubijamy na sztywno 
pianę i mieszamy ją z masą serową 
i mąką.

Formujemy owalne serniczki i 
smażymy je na gorącym tłuszczu.

Podajemy ze śmietaną.

polewka staropolska
litr rosołu, litr zsiadłego mleka, 
2-3 łyżki mąki, sól, pieprz, 50 dkg 
ziemniaków, wiórki masła, natka 
pietruszki

Przygotowujemy esencjonalny 
rosół (np. 3 kostki rosołowe na litr 
wody). Część mleka mieszamy z 
mąką i dodajemy do rosołu. 

Resztę mleka dokładnie roztrze-
pujemy i też dodajemy do rosołu. 
Przyprawiamy solą i pieprzem do 
smaku i raz gotujemy. 

Osobno gotujemy kilka ziem-
niaków w mundurkach, obieramy je 
i kroimy w plasterki i rozkładamy 
na talerzach. 

Na każdy talerz dajemy kawałeczek 
masła, łyżkę posiekanej pietruszki i 
wszystko zalewamy gorącą polewką.

Surówka z porów 
z ananasem

ładny por, słoiczek majonezu, puszka 
ananasów, sól, pieprz, cytryna do 
smaku

Por dokładnie myjemy, przecinamy 
wzdłuż i wypłukujemy resztki piasku. 
Odcinamy części zielone. 

Białe kroimy w dość długie od 1 do 
2 cm paski. Do porów dokładamy po-
siekane ananasy. 

Nadmiar soku odciskamy na sitku. 
Do porów i ananasów wlewamy 

mały słoiczek majonezu, przyprawia-
my solą, sokiem z cytryny i pieprzem. 

Sałatka nadaje się do drobiu poda-
wanego na gorąco.

Surówka 
z czerwonej kapusty

Kilogram kapusty czerwonej, sól, pół 
kilograma jabłek, 2 dag cebuli, 8 dag 
oliwy i sok z cytryny

Kapustę myjemy pod bieżącą wodą. 
Szatkujemy jak najcieniej i solimy. 

Odstawiamy ale nie dociskamy. 
Jabłka płuczemy, obieramy ze skór-

ki i ścieramy na tarce na wiórki. 
Teraz kapustę mieszamy z jabłkami, 

dodajemy oliwy. 
Drobniutko posiekaną cebulą przy-

prawiamy do smaku, według naszego 
upodobania. Dodajemy sok z cytryny i 
cukier.
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I Towarzyskich Zawody 
w Skokach przez Przeszkody

Stajnia „U Rogatego” działa od dwóch i pół roku. Re-
prezentanci stajni systematycznie biorą udział w zawodach 
w skokach przez przeszkody, chociaż dopiero od tego roku 
stajnia zaczęła wystawiać swoich zawodników. Dotych-
czasowe osiągnięcia to dwukrotne zdobycie pierwszego 
miejsca (w kategoriach 50 cm i 70 cm) oraz drugie miejsce 
w kategorii 90 cm w podczas zawodów w Stajni „Kocio-
łek”, a także drugie miejsce w kategorii 100 cm podczas 
zawodów w w Stajni „Janisze”. Zawodnicy stajni zdoby-
li również pierwsze miejsce w konkurencji 50 cm i 100 
cm na własnym terenie. Obecnie w stajni startuje czterech 
zawodników: Julia Czarniecka, Natalia Falko, Łukasz 
Falko i Wiktoria Grygo.

Treningi odbywają się 6 razy w tygodniu, jako instruk-
tor pracuje Anna Baczyńska.

– „Przykładam najbardziej uwagę do dosiadu i harmo-
nii z koniem. Uczę cierpliwości, wyciągania wniosków z 
porażek i sukcesów. Plany na przyszłość, to zdobycie brą-
zowych i srebrnych odznak przez zawodniczki oraz uzy-
skanie uprawnień do startów koni w regionalnych zawo-
dach, a nie tylko towarzyskich” - stwierdza instruktorka.

Zawody w Urbankach odbyły się dzięki sponsorom: 
Ryszardowi Drobiszewskiemu i Joannie Czarnieckiej. 
Udział wzięło 14 koni koni, ale przejazdów w kategorii 60 
cm było 22.

WYNIKI:

KATEGORIA 60 cm:
1. Julia Czarniecka, 2. Kaja Bykowska, 3. Joanna Bełdyk

KATEGORIA 80cm
1. Oliwia Ziniewicz, 2. Kaja Bykowska, 3. Paweł Milewski

KATEGORIA 100
1. Natalia Falko, 2. Julia Czarniecka, 3. Kaja Bykowska

Relację z zawodów obejrzało w Internecie ok. 5500 osób, a 
w czasie zawodów przewinęło się kilkuset widzów. Stajnia 
otrzymała wiele pochwał i podziękowań.

zdjęcia z imprezy:  https://dysk.onet.pl/link/s8Ukl

oraz na stronie stajni na FB: 
https://web.facebook.com/stajniau.rogatego/

7 osób poszkodowanych 
w dwóch 

wypadkach drogowych 
Niemal w tym samym czasie na drogach powiatu olec-

kiego doszło do dwóch wypadków drogowych. W pierw-
szym kierujący renault potrącił pieszą znajdująca się na 
przejściu, zaś w drugim kierujący dacią nie ustąpił pierw-
szeństwa przejazdu kierującemu osobowym audi. W wyni-
ku tych zdarzeń aż 7 osób trafiło do szpitala. 

W miniony piątek przed godz. 21:00 oficer dyżurny 
otrzymał zgłoszenie o wypadku drogowym, do którego do-
szło w Olecku na ul. Kościuszki. Jak ustalili policjanci ru-
chu drogowego, pracujący na miejscu, kierujący samocho-
dem osobowym marki Renault potrącił 76-latkę znajdująca 
się na przejściu dla pieszych. 

W wyniku zdarzenia kobieta doznała urazu głowy oraz  
miednicy i została przetransportowana do szpitala w Ełku.

Kierujący był trzeźwy.

Drogie zdarzenie drogowe miało miejsce również w 
piątek kilka minut po 21:00. Jak wynika z ustaleń funkcjo-
nariuszy kierujący samochodem osobowym marki Dacia, 
podczas wykonywania manewru skrętu w lewo, nie ustąpił  
pierwszeństwa przejazdu jadącemu z naprzeciwka kierują-
cemu osobowym audi. 

W wyniku zdarzenia do szpitala w Olecko, Ełku i Su-
wałkach trafiło aż 7 osób. 

Po raz kolejny oleccy policjanci apelują do kierujących 
o rozwagę i zachowanie ostrożności.. Nie przestrzeganie 
przepisów, brawurowa jazda czy roztargnienie mogą do-
prowadzi do niebezpiecznych sytuacji. 

rzeczniczka prasowa KPP 
młodsza aspirantka Justyna Sznel

Na pomoc sąsiadom
W związku z kataklizmem, jaki w nocy z 11 na 12 sierp-

nia dotknął województwo pomorskie, zarząd województwa 
warmińsko-mazurskiego postanowił przyznać wsparcie fi-
nansowe jednej z gmin, wskazanej przez koordynatora za-
rządzającego pomocą dla poszkodowanych. 

Podczas posiedzenia zarządu, które odbyło się 22 sierp-
nia, przyjęto uchwałę o skierowaniu odpowiedniego wnio-
sku na najbliższe obrady Sejmiku Województwa. Marsza-
łek Gustaw Marek Brzezin zwróci się również z apelem o 
pomoc w tym zakresie do wszystkich lokalnych samorzą-
dów województwa warmińsko-mazurskiego.

informacja
Biuro Prasowe

Urzędu Marszałkowskiegory
su

je
 T

ad
eu

sz
 K

ro
to

s



17
Tygodnik Olecki 33/1020- 2017 r.

to@borawski.pl

Ośrodek 
czynny
codziennie 
w godz. 800-1600

Jerzy Miliszewski
Olecko, Aleje Lipowe 3

Rozpoczęcie 
kursu

 tel. 87-520-23-36B64604

24
sierpnia

godz. 1600

OLECKIE CENTRUM
SZKOLENIA KIEROWCÓW

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 przeana-
lizowanych tekstów źródłowych. 

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

Hasła osobowe zawierają zwięzły życiorys opracowa-
ny na podstawie przeanalizowanej literatury oraz wykaz 
publikacji, w których jest mowa o wymienionej olecczance, 
olecczaninie lub osobie w jakiś sposób związanej z Oleckiem. 
Wymienione publikacje dzielą się na grupy: literaturę, publi-
kacje i źródła. Jeżeli wymieniony 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 zamieszkują-
ce teren powiatu w granicach sprzed 1945 roku oraz teren po-
wiatu po 1945. Wykaz zawiera także osoby czasowo zamiesz-
kujące 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 uzupełniać 
przysyłając informacje na adres  to@borawski.pl 

lub listownie z podaniem numeru telefonu do kontaktu 
lub skontaktować się z redakcją telefonicznie. 

Zmiana jakiegokolwiek tekstu 
wymaga kontaktu osobistego.

Uzyskane w ten sposób dane będą wprowadzane do Biblio-
grafii cyklicznie. 

Redakcja Bibliografii Oleckiej z góry dziękuje za wszelką 
pomoc w realizacji tego wielkiego przedsięwzięcia.

Jest też możliwość komercyjnego opracowania haseł. 
Opracowanie małej publikacji kosztuje 50 zł + vat 23%. Dużej 
- cena do uzgodnienia. 

Lampa uliczna nie świeci. 
Zadzwoń!

Zachęcamy do współpracy i prosimy o zgłaszanie 
nie działającego oświetlenia ulicznego codziennie od 

6.00 do 22.00 
na numer  722 222 722 

lub e-mail: serwis@instalator.elk.pl

Od 1 stycznia 2017 r. firma INSTALATOR jest 
odpowiedzialna za bieżące utrzymanie i konserwację 
oświetlenia ulicznego i parkowego na terenie gminy 

Olecko

Sesja Rady Powiatu
Zapraszam na posiedzenie XXXI Sesji Rady Powiatu 

w Olecku w dniu 24 sierpnia 2017 roku (czwartek) o godz. 
13:00 – sala konferencyjna (pokój nr 4) Starostwa Powia-
towego 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 Po-

wiatu i o działalności Zarządu w okresie międzysesyjnym.
5. Zapytania i interpelacje radnych.
6. Wnioski i oświadczenia radnych.
7. Wnioski Komisji Stałych Rady.
8. Stan mienia Powiatu. Sprawozdanie z realizacji do-

chodów powiatu za I półrocze 2017r.
9. Informacja szkół o stanie przygotowania placówek 

do roku szkolnego 2017/2018.
10. Ocena wykonania nadzoru nad gospodarką leśną w 

lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa.
11. 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 zmiany uchwały Nr VI/42/03 Rady w 

Olecku z dnia 27 marca 2003 r. w sprawie wyrażenia zgody 
na utworzenie Społecznej Straży Rybackiej przy Kole Pol-
skiego Związku Wędkarskiego w Olecku oraz uchwalenia 
jej Regulaminu;

d) w sprawie przystąpienia Powiatu Oleckiego do reali-
zacji zadania inwestycyjnego w 2018r. w ramach „Progra-

mu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogo-
wej na lata 2016 – 2019” (droga na odcinku Cichy – Duły);

e) w sprawie przystąpienia Powiatu Oleckiego do reali-
zacji zadania inwestycyjnego w 2018r. w ramach „Progra-
mu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogo-
wej na lata 2016–2019” (droga w m.  Jaśki);

f) zmieniająca uchwałę Nr XXVII/155/2017 Rady Po-
wiatu w Olecku  dnia 23 lutego 2017r. w sprawie okre-
ślenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego 
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych;

g) w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie 
dotacji celowej Gminie Olecko na realizację zadania pu-
blicznego z zakresu kultury na organizację dożynek 2017;

h) w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie 
dotacji celowej Gminie Kowale Oleckie na realizację zada-
nia publicznego z zakresu kultury na organizację dożynek 
2017;

i) w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie 
dotacji celowej Gminie Wieliczki na realizację zadania pu-
blicznego z zakresu kultury na organizację dożynek 2017;

j) w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie 
dotacji celowej Gminie Świętajno na realizację zadania pu-
blicznego z zakresu kultury na organizację dożynek 2017;

k) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finanso-
wej Powiatu Oleckiego na lata 2017 – 2027; 

l) w sprawie zmian budżetu powiatu na rok 2017;
12. Odpowiedzi na zgłoszone zapytania, interpelacje, 

wnioski radnych i Komisji Stałych Rady.
13. Głos wolny, wolność ubezpieczający”.
14. Zamknięcie obrad. 

Przewodniczący Rady Powiatu
Wacław Sapieha
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XIX Turniej Tenisa 
Ziemnego 
o Puchar 

„Tygodnika 
Oleckiego”

Odbył się XIX Turniej Tenisa Ziemne-
go o Puchar”Tygodnika Oleckiego”.
Sędzią głównym był Bartosz Cieśluk.

Oto wyniki
Kategoria do lat 12
1. Piotr Sadowski (Suwałki)
2. Ignacy Łagowski (Milanówek)
3. Antoni Abramowicz (Milanówek)
4. Milena Olszewska (Suwałki)

Kategoria OPEN
1. Tomasz Szyszkowski (Gołdap)
2. Kamil Bąk (Grajewo)
3. Paweł Lipka (Ełk)
4. Tomasz Tertel (Ełk)

W turnieju wzięło udział 22 zawodników - 12 w ka-
tegorii OPEN i 10 w kategorii do lat 12. Większość star-
tujących reprezentowało barwy „Drajw” Milanówek. Star-
tujący rywalizowali w systemie brazylijskim - do dwóch 
przegranych.

baci

II Turniej Tenisa Ziemnego 
Olecczanka Cup o puchar 

Iwony Chybickiej
13 sierpnia rozegrany został II Turniej Tenisa Ziemnego 
Olecczanka Cup o puchar Iwony Chybickiej. 
Sędzią głównym był Andrzej Bomber.

Wyniki
Kategoria do lat 12

1. Szymon Machnikowski (Olecko)
2. Milena Olszewska (Suwałki)
3. Karol Racis (Olecko)

Kategoria do lat 16
1. Szymon Machnikowski (Olecko)
2. Mateusz Chybicki (Olecko)
3. Natalia Mika (Milanówek)

II Turniej Tenisa Ziemnego 
Olecczanka Cup 

o puchar Dyrektora MOSiR 
Olecko

13 sierpnia został rozegrany II Turniej Tenisa Ziemnego 
Olecczanka Cup o puchar Dyrektora MOSiR Olecko
Sędzią głównym był Andrzej Bomber.

Kategoria Open
1. Tomasz Tertel (Ełk)
2. Paweł Lipka (Ełk)
3. Robert Karniej (Olecko)
4. Wojciech Przyborowski (Grajewo)
W turnieju wzięło udział 13 zawodniczek i zawodników.
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SERWIS OGUMIENIA
OPONY, FELGI, prostowanie felg
OLEJE SHELL (wymiana gratis)

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

„Galeria jednego obrazu” 

S t o w a r z y s z e n i a 
Kulturalnego Przypi-
sani Północy została 
otwarta w piątek 11 
sierpnia 2017 o 16-tej 
w Olecku. Symbolicz-
ne otwarcie zainaugu-
rowały obrazy Emilii 
Urbanowicz 
i Olgi Ko-
wal.  

Członko-
wie Stowarzyszenia chcą wspólnie z 
twórcami inspirować i budzić pozytyw-
ne emocje. Ideą „Galerii jednego obra-
zu” jest przekazywanie i pokazywanie 
pięknych twórczych pasji. Otwarte zo-
stały nowe drzwi do sztuki, do bezinte-
resownego dzielenia się ulotnymi, ale 
cennymi przeżyciami. 

Warto odwiedzać te miejsca, któ-
re otwierają się na sztukę:  Cukiernię 
Jana Staniszewskiego w Olecku i Za-
jazd Wiesława Borysa w Sedrankach. 

Warto oglądać obrazy, rozmawiać o nich, roz-
mawiać o sztuce.

Do miłego spotkania za miesiąc: Wojciech 
Pokusa, Maria Dzienisiewicz oraz autor wizy-
tówki Galerii Zbigniew Burba.

Fot. Bolesław Słomkowski
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To dużo? Jeśli do wypicia, to zaprawieni w bojach nie 
mieliby do czego siadać i ust moczyć, bo szkoda czasu i 
atłasu. A jeśli do przeżycia, to na tę okoliczność pasuje 
pewna przypowieść. 

Żona budzi się rano, dokładnie w dwudziestą piątą 
rocznicę ślubu i pyta męża, jaki jej przygotował prezent. 
Ten patrzy spode łba i wyznaje szczerze, że gdyby ją zabił 
w dniu ślubu, dzisiaj wychodziłby już na wolność.

Obudziła się po piątej i myślała, jak będzie wyglądał 
jej dzień. Jak można świętować trzysta sześćdziesiąt pięć 
dni razy dwadzieścia pięć? Hmm…  Zerknęła, ale ten, któ-
remu ślubowała ćwierć wieku temu „miłość, wierność…”, 
spał niezmącony takimi myślami. Na pewno będą kwiaty, 
takie jak miała w ślubnej wiązance. Co roku biegał rano na 
bazar, by zakupić właśnie takie od straganiarek, bo takie 
kwiaty rosną tylko w ogrodzie i są nietypowe. Zawsze ku-
pował je dzień wcześniej, chował w garażu i rano wręczał.

Nie słyszała, jak wyszedł. Pewnie wczoraj nie kupił 
kwiatów, więc rano pobiegł na bazar, pomyślała. A może 
ma inne niespodzianki? Uśmiechnęła się do samej myśli. 
Może jakaś biżuteria, weekend we dwoje? Rozmarzyła się. 

Co można rzec mężczyźnie po ćwierć wieku mieszka-
nia razem? Już kiedy odwiesza klucze, wie, jaki był dzień. 
Wie, jak zareaguje na kolejny wyjazd, jak będzie się złościł, 
kiedy trzeba posprzątać garaż, albo zawiesić tam półki. To 
nie tym „złota rączka” i kto powiedział, że musi to lubić.

Nazbierało się przez te ćwierć wieku dni cichych, cał-
kiem cichych i głośnych, i takich pełnych łez, pełnych wy-
mówek, pretensji, dni wzruszeń, dni rozpędzonych, zaga-
nianych, zagubionych i takich, w których od ścian odbijał 
się śmiech. Tych całkiem zwyczajnych było, oczywiście, 
najwięcej.

Dzisiaj wszedł z naręczem kwiatów, chociaż nie były to 
takie, jak w ślubnej wiązance. Nie rzucił ich pod nogi, jak 

hrabia Leszek Czyński przed panną Marią Jolantą Wilczur 
ze „Znachora”. Nie wypowiedział płomiennych życzeń i 
zaklęć, jak by wypadało w takim dniu. Przytulił i to mało 
wystarczyć za te wszystkie dwadzieścia pięć lat. Rozpako-
wał zakupy i zabrał się do śniadania.

Mówią, że narzeczeni dobierają się, bo mają podobne 
zainteresowania, zapatrywania na świat, ludzi i zdarzenia. 
To nieprawda. Oni byli tego najlepszym dowodem. Byli 
jak ogień i woda, jak forte i piano, jak dzień i noc, szalona 
cha–cha i zmysłowa rumba. On poranny ptak, ona typo-
wa sowa, on pojmował świat empirycznie, ona zmysłami, 
on wolał chłody, ona smażyła się w słońcu. Pływać lubili 
oboje.

Co można rzec człowiekowi po tylu latach, które miały 
być dobre i nikt w takiej chwili nie wierzy, że będą i złe? 
To było tuż po zaręczynach. Trzeba było zrobić badania. 
Pobrano wycinek i zostały dwa długie tygodnie czekania 
na wynik. Powiedział jej wtedy, że choćby wynik był „ska-
zujący”, choćby to miało trwać kilka tygodni, miesięcy, to 
i tak się z nią ożeni. 

Dzisiaj zabrał całą rodzinę na obiad. Milczał aż do de-
seru. Gdyby nie dzieci, panowałaby głupia cisza. Bo co 
można rzec nowego po dwudziestu pięciu latach? Nawet 
nie śmiała zapytać, czy nie żałuje. A może bała się odpo-
wiedzi? Sama siebie zapytała, czy obdarowała go szczę-
ściem, na jakie zasłużył. Czy kochała go takim, jakim jest, 
a nie takim, jakiego sobie mężczyznę wyobraziła? A może 
była taka, jak w tym dowcipie o bacy, który się rozwodził. 
Zaprzeczał, kiedy go sąd zapytał, czy źle gotowała, sprzą-
tała, nie dbała o dom. Sędzia nie mógł zrozumieć powodu 
rozwodu. Prosty. „Ogólnie menconca” – odparł baca.

Zapalił, zapłacił rachunek, a na parkingu okazało się, że 
za wycieraczkami majta się mandat, tak na nową „ćwiart-
kę”. Bo kto w takiej chwili pamięta o parkometrze?

Jak się czuje po ćwiartce? Jak mawia „du… nie urywa”, 
ale w głowie szumi. Nie obiecuje, że będzie szumiało do 
kolejnej, ale tyle jeszcze dni do przeżycia. Obiecuje, że po 
połówce będzie lepiej.

Marusia


