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Poproś dziecko, żeby dla odmiany to  ono 
przeczytało ci historyjkę na dobranoc.

H. Jackson Brown, Jr.

chleb swojski, ciasta, wypiek, tel. 605-107-755B63307

EMULSJA AKRYLOWA ALFA 10 L

26,79zł

       Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej  
                w Olecku 

        Zarząd Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Olecku 
 

                     PATRONAT HONOROWY 
                       Burmistrz Olecka   

       03.09.2017 r. 
         NIEDZIELA 
       STADION MIEJSKI  
           W OLECKU 
              godz. 10:00 
 

WSZYSTKICH KIBICÓW I SYMPATYKÓW 
SPORTÓW POŻARNICZYCH 

DO WSPÓLNEGO KIBICOWANIA ZAPRASZAJĄ: 

Razem na sportowo, 
wesoło i zdrowo s. 18-19

II Festyn Rodzinny, s. 14
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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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Uniwersytet Trzeciego Wieku 
w Olecku

Rozpoczynamy nabór słuchaczy na rok akademicki 
2017/2018 do Uniwersytetu Trzeciego Wieku, który two-
rzony jest w gminie Olecko w ramach Regionalnej Sieci 
Uniwersytetów Trzeciego Wieku Wyższej Szkoły Gospo-
darki w Bydgoszczy.

Utworzenie UTW uwarunkowane jest złożeniem dekla-
racji przez minimum 20 osób. Nie ma ograniczenia wieko-
wego

Zajęcia będą odbywały się raz na dwa tygodnie, a tema-
tyka zajęć zostanie określona na podstawie ankiet wypeł-
nionych przez zainteresowane osoby.

Wszyscy słuchacze uniwersytetu otrzymają indeksy.
Opłata za semestr jest symboliczna i  wynosi tylko 50 zł 

(opłata roczna -100 zł).
Nabór słuchaczy prowadzony będzie do 8 września.
Więcej informacji oraz druki deklaracji można uzyskać 

w Urzędzie Miejskim w Olecku, Plac Wolności 1, pokój nr 
8. tel. 87 520 23 95,  87 520 12 32.
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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.......4,35 zł
Pb 95 ........................4,52 zł
PB 98 ........................4,72 zł
LPG ...........................1,92 zł
Olej opałowy ..............2.70 zł (powyżej 1000 litrów)
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w weekend przy płaceniu gotówką 
litr paliwa sprzedajemy 10 gr taniej

www.paliwa-kozlowski.pl

AUTOMYJNIA

30 sierpnia (środa)
apteka dyżurna Składowa 2A
wydanie „Tygodnika Oleckiego”
11.00 - Otwarte Mistrzostwa Województwa Podlaskiego 
Młodzików w Lekkiej Atletyce, stadion miejski
16.00 - Mecz piłki nożnej trampkarzy MLKS Czarni Olec-
ko - AP Ostróda, boisko ze sztuczną murawą
31 sierpnia (czwartek)
apteka dyżurna Gołdapska 1
19.00 - Mężczyzna imieniem Ove - film z cyklu KADR, 
kino Mazur
1 września (piątek)
apteka dyżurna Składowa 6
16.30 - Valerian i Miasto Tysiąca Planet, kino Mazur
19.00 - Obdarowani, kino Mazur
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
16.30 - Valerian i Miasto Tysiąca Planet, kino Mazur
19.00 - Obdarowani, kino Mazur
3 września (niedziela)
apteka dyżurna Zielona 37
10.00 - VIII Powiatowe Zawody Jednostek Ochotniczych 
Straży Pożarnych, stadion miejski
10.00 - Piknik Charytatywny, Mezomorf, na zapleczu skle-
pu chińskiego, ul. Grunwaldzka 15
16.30 - Valerian i Miasto Tysiąca Planet, kino Mazur
19.00 - Obdarowani, kino Mazur
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
17.00 - Gang Wiewióra 2, kino Mazur
17.00 - Spotkanie: Mieszkańcy Olecka o kulturze i dla kul-
tury, Galeria Prawdziwej Sztuki im. A. Legusa
19.00 - Mamuśki mają wychodne, kino Mazur
9 września (sobota)
apteka dyżurna Składowa 2A
10.00 - Zamknięte Mistrzostwa w Tenisie Ziemnym
dla Mieszkańców Powiatu Oleckiego, korty miejskie
17.00 - Gang Wiewióra 2, kino Mazur
19.00 - Mamuśki mają wychodne, kino Mazur
10 września (niedziela)
apteka dyżurna Gołdapska 1
10.00 - uroczysta dożynkowa Msza św., Kościół p.w. NMP 
Królowej Polski
10.00 - Zamknięte Mistrzostwa w Tenisie Ziemnym
dla Mieszkańców Powiatu Oleckiego, korty miejskie

na stronie internetowej www.olecko.info (w pliku *.pdf)
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31 lipca od 19.05 jeden zastęp OSP Świętajno 
usuwał gniazdo os z domu mieszkalnego w Świętaj-
nie.

31 lipca od 19.22 jeden zastęp OSP Sokółki usu-
wał gniazdo os z domu mieszkalnego w Sokółkach.

1 sierpnia od 9.05 jeden zastęp JRG PSP usuwał 
przy ulicy Park gniazdo os z budynku MOSiR.

1 sierpnia od 17.57 jeden zastęp JRG PSP usuwał 
rój pszczół ze świetlicy wiejskiej w Zatykach.

1 sierpnia od 19.24 jeden zastęp OSP Mazury 
usuwał gniazdo os z posesji domu mieszkalnego w 
Borkach.

2 sierpnia od 11.15 jeden zastęp OSP Cichy usu-
wał niebezpiecznie pochylone nad linią energetyczną 
drzewo w Borkach.

2 sierpnia od 18.42 jeden zastęp JRG PSP usuwał 
lisa z posesji domu mieszkalnego przy ulicy Tunelo-
wej w Wieliczkach.

2 sierpnia od 19.42 jeden zastęp JRG PSP oraz 
OSP Kowale Oleckie usuwał w Guzach drzewo 
uszkodzone przez piorun i zagrażające domowi 
mieszkalnemu. 

3 sierpnia od 0.24 jeden zastęp JRG PSP usuwał 
przy ulicy Przytorowej nietoperza z mieszkania 
domu wielorodzinnego.

3 sierpnia od 9.04 dwa zastępy JRG PSP usuwały 
plamę oleju z jezdni ulicy Armii Krajowej.

3 sierpnia od 12.54 jeden zastęp OSP Świętajno 
usuwał gniazdo szerszeni z domu mieszkalnego w 
Krzywym.

4 sierpnia od 14.27 jeden zastęp JRG PSP usu-
wał gniazdo szerszeni z budynku gospodarczego w 
Możnych.

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:
• Adam Ambrożewski

• Barbara Brodowska (Nowa Wieś)
• Ewa Dobecka (Zambrów)

• Alicja Jaszczanin (Świętajno)
• Ryszard Marciniak

• Jan Zawadzki (Niepołomice)
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

K
27

00
1

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

tylko raz.

8 września 
– Spotkanie Kultura

Spotkanie: Mieszkańcy Olecka o kulturze i dla kultury
Miejsce: Galeria Prawdziwej Sztuki im. A. Legusa
Termin: 8 września 2017r., godzina 17.00
Uczestnicy: Lokalni twórcy, pasjonaci, organizacje, 

osoby zainteresowane rozwojem kultury w Olecku, miesz-
kańcy

Cel spotkania:  Zwiększenie zaangażowania mieszkań-
ców gminy Olecko w działania na rzecz rozwoju kultury. 
Aktywny udział społeczeństwa i współtworzenie oferty 
kulturalnej na bazie zmodernizowanej infrastruktury. 

Ramowy program:
1. Przedstawienie planów inwestycyjnych Gminy Olec-

ko dotyczących infrastruktury kultury oraz wymagań kon-
kursowych przy ubieganiu się o dofinansowanie ze środ-

GPS dla czworonożnych 
przyjaciół człowieka

Pełen energii owczarek belgijski Nero, używając tylko 
swojego nosa, czterech łap oraz umiejętności zdobytych 
podczas profesjonalnych szkoleń, potrafi odszukać ludzkie 
zwłoki na lądzie i na wodzie czy uratować tonącego.

– Dzięki nowej obroży z GPS on i jego kolega – 
owczarek niemiecki Kabar – będą mogli poruszać się 
swobodniej i bezpieczniej, wykonując swoje obowiązki 
służbowe – powiedział Tomasz Klimek, Komendant Wo-
jewódzki Policji w Olsztynie.

Urządzenia przekazał marszałek województwa Gustaw 
Marek Brzezin.

– Praca Nero jest bardzo trudna, ale i potrzebna – mó-
wił marszałek Brzezin. – Sam byłem świadkiem sytuacji, 
kiedy rodzina mogła odnaleźć spokój i zorganizować 
pogrzeb bliskiej osoby po sześciu latach poszukiwania. 
Samorząd województwa rokrocznie wspiera policjantów z 
Warmii i Mazur kwotą 200 tys. zł, która przeznaczona jest 
na wyposażenie i sprzęt służący bezpieczeństwu miesz-
kańców oraz odwiedzających nas gości.

Najnowszej generacji sprzęt umożliwi śledzenie psa w 
terenie w promieniu do 14,5 km, dostarczając dane o jego 
dokładnej pozycji co 2,5 sekundy, zapewniając tym samym 
większą kontrolę nad psem i jego bezpieczeństwem. W 
warmińsko-mazurskiej policji służbę pełni 36 psów wy-
szkolonych w różnych kategoriach.

Biuro Prasowe
Urzędu Marszałkowskiego

ków Unii Europejskiej.
2. Prezentacja obiektów i rozwiązań techniczno-organi-

zacyjnych zawartych w dokumentacji technicznej.
3. Omówienie moż-

liwości wykorzystania 
obiektów po moderniza-
cji.

4. Dyskusja na temat 
możliwości i pomysłów 
na rozszerzenie oferty 
kulturalnej, w tym: ofer-
ty muzycznej, teatralnej, 
filmowej wystawienni-
czej.

5. Omówienie moż-
liwości wzbogacenia 
dotychczasowej oferty 
kulturalnej np.: 

- zmiana sposobu 
udostepnienia/prezen-
tacji zasobów instytucji 
kultury w oparciu o in-
nowacyjne rozwiązania 

dotychczas nie stosowane w jednostce, 
– wprowadzenie elementów budowania świadomości i 

tożsamości,
– wprowadzenie elementów edukacji dotyczącej kultu-

ry (np. warsztaty kreatywne).
6. Część warsztatowa polegająca na wypracowaniu 

propozycji nowych produktów turystycznych bądź dopra-
cowaniu istniejących (takich jak Przystanek Olecko), w 
celu włączenia ich lub utrzymania w wachlarzu produktów 
województwa. 

Organizatorzy: 
Urząd Miejski w Olecku, 

Regionalny Ośrodek Kultury w Olecku
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Felieton

Prawie wszyscy, których spo-
tkam mówią, że już jest jesień. 
Wcale nie! Ani kalendarzowa, ani 
nie pogodowa... To tylko wahnięcia 
temperatury. Nic nie znaczące blicz-
ki pogody... Nie straszcie lata, bo 
jeszcze sobie pójdzie.

Słonko się zmęczyło i schowa-
ło się za chmurki. Tak mówiła moja 
mama, gdy marudziliśmy, że pada. 

Co prawda, jeśli chodzi o to ma-
rudzenie, to za czasów mojej młodo-

ści najlepsze zabawy w wakacje odbywały się na świeżym 
powietrzu. 

Tutaj, już tak na marginesie. Wiecie Państwo czym się 
różną zabawy dzieci w Krakowie od tych w Polsce północ-
nej? Dzieci w krakowskim bawią się na polu, my bawimy się 
na dworze!

Wracając do czasów dzieciństwa. Wtedy pogoda mogła 
pokrzyżować plany dzieciom. W domu przecież już tak fajnie 
bawić się nie dawało. Chociaż?

Teraz pogoda nie ma najmniejszego wpływu na 90% po-
pulacji dzieci i młodzieży szkolnej. Urządzenia elektroniczne 
różnego rodzaju zapewniają doskonałą zabawę, najczęściej, 
w pojedynkę. Za oknem może dziać się wszystko. Jeśli rodzi-
ce nie zabiorą komputera (lub inne urządzenie rozrywkowe), 
lub nie wygonią z domu zabawa idzie na całego. 

Wiem, że jestem stary wapniak ale przecież wokół tyle 
rzeczy jest, że aż czasami zapiera dech w piersiach. Co tu 
dużo pisać? Wystarczy co tydzień przeczytać co znalazł do 
zwiedzania Andrzej Malinowski. Wokół nas świat jest prze-
dziwny i ciekawy. 

Kiedyś wszyscy ci, którzy podróżowali i zwiedzali obce 
ziemie, a czasami nawet te oddalone o kilka lub kilkanaście 
wiorst od jakiejś wioski byli zapraszani do domów, po to tylko 
by opowiedzieli o obcych ziemiach, o dziwnych zwyczajach 
lub po prostu o tym, jak żyją inni, jak się ubierają, co jedzą. 

W wierszu „Zaproście mnie do stołu” Włodzimierza Szy-
manowicza, który wspaniale zaśpiewała Elżbieta Wojnowska 
są takie wersy:

„Zaproście mnie do stołu
zróbcie mi miejsce miedzy wami
(...)
może znajdzie się między wami wojażer
opowie zadziwiająco o barwnych egzotycznych krajach.”
Tak! To był 1974 rok. Festiwal o Opolu. Na scenę wy-

szła, wtedy jeszcze nikomu nie znana i zaśpiewała... Zafa-
scynowany byłem. Znałem ten wiersz. Miałem tomik, a może 
bardziej książeczkę Włodzimierza Szymanowicza, wydana 
już po śmierci tego 21 letniego poety i przyszłego artysty, bo 
studiował na warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych. Tomik 
oprócz wierszy i prozy zawierał też reprodukcje jego rysun-
ków. Ta książka jest gdzieś w mojej bibliotece. Tylko nie 
wiem gdzie. Być może w mieszkaniu po ś.p. rodzicach, może 
w mieszkaniu syna, a może w kartonach w piwnicy? Wiem 
tylko, że ją mam. 

Elżbietę Wojnowską poznałem w 1982 w Olsztynie. By-
liśmy tam całym Teatrem AGT na Spotkaniach Zamkowych. 
Występowała na scenie festiwalu Grupa Balladowa „Po dro-
dze”, a my chyba graliśmy któryś z naszych spektakli. 

Spotkaliśmy się w którymś z pokoi hotelu „Warmińskie-
go”. Wszyscy wtedy palili papierosy. Właśnie na początku 
sierpnia wprowadzono reglamentacje papierosów. Można 
było je kupić tylko na kartki. 

Zaprosiło nas na koncert wojsko. Oficer kulturalny po-
wiedział, że nie ma funduszy ale za to ma papierosy. Obie-
cał wszystkim występującym po jednej paczce wojskowych 
„Sportów”. Pojechała dość duża grupa wykonawców. Pamię-
tam, że byli to, oprócz nas czyli „Po Drodze”, Mirek Czyży-
kiewicz,  Maciek „Hrabia” Borhert, Jan Kondrak. Koncert był 
wyśmienity. Po nim dostaliśmy po tej jednej paczce „Spor-
tów” i wróciliśmy do hotelu. 

Papierosów nikt nie maił... chyba, że miał dolary to mógł 
kupić Malbora, Galuazy lub inne w tzw Peweksie. 

Usiedliśmy w fotelach i zapaliliśmy. Zapach dymu po-
niósł się po piętrach i powoli nasz pokój się zapełniał. Wtedy 
właśnie zawitała do nas Elżbeita Wojnowska. Rozmawiali-
śmy do końca paczki papierosów i trochę dłużej. Teraz, gdy 
już od kilkudziesięciu lat nie palę nadal wspominam i pamię-
tam ten dzień, jakby to było wczoraj. Bo wieczór wcale tak 
się szybko, jakby to wynikało z mojej wcześniejszej wypo-
wiedzi, nie skończył. 

Alkohol też był reglamentowany na kartki, ale w melinach 
można było go kupić. Złożyliśmy się i wysłano mnie i Mir-
ka Czyżykiewicza. Kierowca wywiózł nas na przedmieścia 
Olsztyna. Tam zatrzymał się 200 metrów od meliny pokazał 
nam gdzie iść i czekał. Do drzwi domu, w którym pogaszono 
wszystkie światła trzeba było walić pięścią. Otworzył nam 
drab i od razu podał cennik (cen nie pamiętam, ale podaje je w 
dzisiejszej walucie, żeby było przejrzyście): wóda 30 złotych, 
wino 10 złotych, piwo 5 złotych, denaturat 4 złote”. Wzięli-
śmy wino i wódę i do hotelu. Szybko. Po drodze kierowca 
powiedział nam, że jakby go milicja złapała przy melinie, to 
mógłby stracić pracę.

Drugi raz z Elżbietą Wojnowską spotkałem się na jakimś 
festiwalu w Łodzi. Tam też byliśmy z Teatrem AGT i  „Po 
drodze”. Mieszkaliśmy w „Sawoy –u (Chyba?). 

Naturalnie, że byłem wtedy na jej koncertach. To takie 
utwory, że czasami ciarki szły po plecach. Tak jak siedząc 
przed telewizorem, w domu rodziców wysłuchałem pierwszy 
raz utworu „Zaproście mnie do stołu”, która uczyniła Elżbie-
tę Wojnowską znaną w całym kraju. Muzykę napisał Henryk 
Alber. Tekst też różni się od tego, który napisał Szymano-
wicz. Jest jednak równie mocny i nośny. 

Ciekawe czy teraz, gdy już mamy tzw. wolność takim 
utworem, takim typem utworu, ktoś mógłby podbić szerszą 
rzeszę publiczności?

Może jednak za komuny wykształcenie ogólne społeczeń-
stwa było na wyższym poziomie niż teraz?

Wtedy nie daliśmy się zwieść demagogom... teraz.. sami 
Państwo widzicie co za oknami się dzieje. 

Może jednak jeszcze przez jakiś czas najmłodsi niech zo-
staną w domu... Tylko niech nie słuchają „Dziennika”... prze-
praszam „Wiadomości”.

Z poważaniem 
Bogusław Marek Borawski
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2 września 
– Narodowe Czytanie

W sobotę 2 września odbędzie się szósta edycja Akcji 
Narodowe Czytanie „Wesela” Stanisława Wyspiańskiego  
pod Honorowym Patronatem  Pary Prezydenckiej Andrzeja 
Dudy i Agaty Kornhauser-Dudy. 

W tym roku akcja będzie miała miejsce w parku miej-
skim na tyłach budynku Urzędu Stanu Cywilnego, Plac 
Wolności 1, w godzinach 11.00- 13.00. 

Organizatorzy zapraszają do wspólnego czytania 
wszystkich chętnych: władze miasta, przedstawicieli insty-
tucji, uczniów i nauczycieli. Zainteresowanym przekaza-
ne zostaną wybrane fragmenty sztuki. Mile widziane będą 
stroje i rekwizyty z epoki! 

„Narodowe Czytanie”, to akcja zainicjowana przez pre-
zydenta Bronisława Komorowskiego, mająca popularyzo-
wać fundamentalne w polskiej kulturze dzieła, wzmacniać 
poczucie wspólnej tożsamości, a także promować kulturę 
żywego słowa w jej najdoskonalszych przejawach. 

Z uwagi na sprawy organizacyjne zwracamy się z proś-
bą o potwierdzenie udziału w spotkaniu do 23 sierpnia.

Będzie nam miło jeśli zechcą Państwo wziąć udział w 
tegorocznej akcji. 

Liczymy na Państwa Obecność! 
Kontakt: 
Katarzyna Jeżewska tel. 87-731-40-04, 503-155-007, 
biblioteka@przystanek.pl
Agnieszka Makarewicz  87-523-93-53, 665-456-822, 
biblioteka_olecko@op.pl

Wspólne służby policjantów 
ruchu drogowego 
i funkcjonariuszy 
Straży Granicznej

Policjanci z oleckiej komendy pełnili wspól-
ną służbę z funkcjonariuszami Straży Granicznej. 
Mundurowi kontrolowali nie tylko przestrzeganie 
przez kierujących przepisów ruchu drogowego, ale 
również czy pobyt w naszym kraju osób poruszają-
cych się po drogach powiatu jest zgodny z obowiązu-
jącym prawem.

Chyba każdy wie, jakie zadania realizują  poli-
cjanci ruchu drogowego. Są to funkcjonariusze wy-
specjalizowanej komórki, która zajmuje się kontrolą 
ruchu pojazdów, jego nadzorem oraz zapewnieniem 
bezpieczeństwa wszystkim jego uczestnikom. 

Przede wszystkim funkcjonariusze zajmują się 
przestępstwami i wykroczeniami popełnianymi na 
drogach, kontrolują stan  techniczny pojazdów oraz 
przewożony ładunek. Policjanci sprawdzają również 
osoby pod kątem posiadanych uprawnień do kierowa-
nia oraz ważności i legalności ich dokumentów. 

Natomiast Straż Graniczna prowadzi działania 
mające na celu skuteczne przeciwdziałanie nielegal-
nej migracji, prowadzi kontrole legalności pobytu cu-
dzoziemców, legalności pracy i zatrudnienia cudzo-
ziemców, zwalcza przemyt narkotyków i wyrobów 
akcyzowych, zapobiega wwozowi do Polski materia-
łów niebezpiecznych i szkodliwych, wykonują zada-
nia związane z ochroną szlaków komunikacyjnych o 
znaczeniu międzynarodowym, ale również realizuje 
samodzielnie i przy współpracy z innymi służbami, 
zadania na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa i po-
rządku publicznego.

Jednym ze sposobów realizacji zadań Policji i 
Straży Granicznej są wspólne służby. Dzięki temu 
funkcjonariusze realizują swoje czynności w sposób 
kompleksowy, kontrolując nie tylko sposób porusza-
nia się po drogach, ale również legalność przepływu 
osób.

rzeczniczka prasowa KPP 
młodsza aspirantka Justyna Sznel
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Studiował aktorstwo w Państwowej Wyższej Szkole 
Teatralnej w Warszawie. Był absolwentem filologii pol-
skiej na Uniwersytecie Warszawskim. Latami przyjaźnił 
się z Henrykiem Berezą, znanym krytykiem „zbereźni-
kiem”. Od 1964 roku zaczął publikować opowiadania 
i felietony w warszawskiej „Kulturze”. Z biglem pisał. 
Na odwyrtkę. Został specem od ironii. Czytałem jego 
książki od deski do deski. Szedł przez życie, lekko z nie-
go kpiąc. 

Funkcjonował w stolicy jak gatunek literacki. Mó-
wił, że chodzi warszawskim szlakiem hańby. Czyli od 
lokalu do lokalu. Miał taką reputację, że zabiegali o nie-
go ci, co chcieli się podrasować. Gościł na salonach. Nie 
unikał pism kolorowych, które jak paw. Ponieważ był 
niezwykle oczytany, więc publikowano jego niebanal-
ne komentarze. Dla kobiet to był… łamacz serc (i nie 
tylko!). Znał literaturę, która nie zawsze jest piękna, i 
slang. Potrafił napisać sztukę teatralną albo scenariusz 
filmu. Z Markiem Piwowskim stworzyli „Rejs”.  

W Bibliotece Domu Literatury często spotykałem 
jego matkę Helenę Rudzką-Głowacką, która pracowała 
jako redaktor w stołecznym wydawnictwie. Siostra Ka-
zimierza Rudzkiego (aktora, konferansjera) była pierw-
szą jego czytelniczką. Przepisywała z rękopisów, adiu-
stowała i pilotowała, żeby utwór nie trafił do kosza… 
lina. W 2016 roku dla potrzeb kwestionariusza „Ksią-
żek” (nr 2) powie: „Gdy miałem 10 lat i chorowałem na 
zapalenie płuc, matka, polonistka, czytała mi Marcela 
Prousta «W poszukiwaniu straconego czasu». Ponieważ 
zasypiałem, uznała mnie za idiotę i namawiała, żebym 
został sprawozdawcą sportowym albo wstąpił do armii, 
bo w mundurze będzie mi do twarzy. Natomiast ojciec 
czytał kryminały i radził, żebym został sławnym spor-
towcem i na pierwszych zawodach spieprzył za granicę. 
(…) kiedy matka odchodziła i była już nieprzytomna, 
powiedziałem jej: Dziękuję, mateczko, że zmusiłaś 

mnie do czytania książek. 
Wtedy nagle się uśmiechnęła. (…).”
Współpracował z opiniotwórczymi pismami, które 

płaciły niezłe honoraria. Januszowi Głowackiemu coś się 
udało, więc otrzymał niejeden splendor.  

W młodości zaczytywałem się jego książkami („Wi-
rówka nonsensu”, 1968, „Nowy taniec la-ba-da i inne 
opowiadania”, 1970, „W nocy gorzej widać”, 1972). 
Po latach jeszcze raz omiotłem to, co wydał w opasłym 
tomiszczu („Ścieki, skrzeki, karaluchy. Utwory prawie 
wszystkie”, 1996). Literacka autobiografia pt. „Z gło-
wy”, 2004) już mnie tak nie wzięła.  

Kilka razy krótko rozmawialiśmy. Ponieważ był to 
człowiek wódeczki, więc zawsze mnie zadziwiało to, że 
nie pali papierosów i nie klnie. To był wrażliwy markowy 
gość. Miał maniery i styl. Nie pisał o byle czym i byle 
czego nie nosił. 

Typ samotnika, co lubi się pławić w agorze. Świetnie 
się czuł w towarzystwie męsko-damskim. Wśród inności. 
Opisywał ludzi, którym dokucza strach. I wstydził się, 
„żeśmy spieprzyli ten świat. I że będziemy go pieprzyć 
dalej”. 

W kołonotatniku przechowuję wydarty skrawek pa-
pieru, na którym napisał swój nowojorski adres. Od lat 
już nieaktualny. Poza tym zachowuję w pamięci to, że 
na początku lat 70. XX w. rękopisy pierwszych wierszy 
wysłałem do Janusza Głowackiego (na adres redakcji 
warszawskiej „Kultury” przy ul. Wiejskiej 12). Autor 
tygodnika, który miał w logotypie motto: „Proletariusze 
wszystkich krajów, łączcie się!”, niebieskim długopisem 
napisał na karteluszku redakcyjnego druku, że wiersze są 
jakie są, a „Reszta w ręku Boga, i w ogóle”. 

Kiedy mu o tym przypomniałem, to zrobił dziwny 
wyraz twarzy, jak satyr, i odpowiedział, że tego nie pa-
mięta. Rozmowa urwała się i rozstaliśmy się na placu 
Trzech Krzyży. To było jeszcze w XX w. 

Czesław Mirosław Szczepaniak

Janusz Głowacki 
(13 września 1938 - 19 sierpnia 2017)

Szanowni Państwo,
Stowarzyszenie Pro Kultura i Sztuka jest kontynu-

atorem fundowania nagród Talent Roku, przyznawanych 
przez 10 lat przez Fundację Środowisk Twórczych, a z 
nazwą Stowarzyszenia realizowanych od kolejnych 3 lat. 
Formuła nagradzania jest prosta. Każdego roku nagradza 
się artystów z Olsztyna i regionu w różnych dziedzinach 
sztuki, zwracając uwagę na potencjał twórczy, potwierdzo-
ny nagrodami i rekomendacjami oraz konieczność wspar-
cia – nagrody dedykowane są głównie młodym twórcom na 
tzw. starcie. Nagrodę i tytuł „Talent Olsztyna” może otrzy-
mać artysta, który mieszka i tworzy w Olsztynie. Nagrodę i 
tytuł „Uskrzydleni” mogą zaś otrzymać nie tylko twórcy z 
regionu, ale też animatorzy życia kulturalnego, inicjatorzy 
wydarzeń artystycznych itp.

Wniosek o nagrodę może złożyć sama osoba zainte-
resowana, instytucja, organizacja, każdy, kto ten wniosek 
uzasadni.

Wniosek powinien zawierać:
- dane teleadresowe kandydata do nagrody;
- jego biogram artystyczny, rekomendacje, załącznik 

dokumentacyjny, pozwalający poznać dorobek z ostatnich 
kilku lat, ale wymogiem jest uwzględnienie ostatnich 2 lat 
(link na strony w sieci internet, zdjęcia, artykuły itp.);

- zgodę kandydata na przetwarzanie danych osobowych 
na cele organizacyjne obsługi wniosku o nagrodę (scan).

O nagrodzie decyduje Kapituła Stowarzyszenia Pro 
Kultura i Sztuka, którą tworzą członkowie Stowarzyszenia, 

a jej przewodniczącym z głosem decydującym w przypad-
ku braku jednoznacznych rozstrzygnięć jest prezes Stowa-
rzyszenia. Do składu Kapituły w szczególnie uzasadnio-
nych przypadkach mogą być zaproszone dodatkowe osoby 
w roli ekspertów.

Nagroda przyznawana jest corocznie.
Wnioski można składać drogą elektroniczną w ciągu 

każdego roku do końca października.
Gala wręczenia nagród odbywa się w grudniu.
Na nagrodę składają się: statuetki, nagroda finansowa 

(nie mniej niż 1.000 zł brutto) oraz oprawa artystyczna wy-
darzenia wraz z koncertem czy wernisażem nagrodzonego 
artysty.

Wszyscy członkowie Stowarzyszenia pracują społecz-
nie, a fundusz nagród tworzą dzięki sponsorom i darczyń-
com, których starają się uczulić na potrzebę wzmacniania 
lokalnych twórców.

Corocznie przyznawane są nie mniej niż 3 nagrody i 
publiczne prezentacje artystów. Na galę przybywa nie 
mniej niż 100 osób (w zależności od sali), otwartych na 
różne aktywności w kulturze i sztuce (wstęp wolny).

O organizacji można przeczytać na stronie:
http://www.prokulturaolsztyn.pl/aktualno%C5%9Bci.
html
Zapraszam do zgłaszania wniosków do nagrody artystów, 
których warto zaprezentować i poznać bliżej. 
Kontakt, zgłaszanie wniosków: 
prokulturaolsztyn@o2.pl lub elamierzynska@o2.pl

W imieniu Zarządu i z wyrazami serdeczności
Prezes Elżbieta Mierzyńska
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Lista 2
Oto ciąg dalszy wykazu osób, które od 1973 

roku prosiły mnie o teksty.
9. 10 lutego 1998 roku reporterka Małgorzata 

Szejnert, szefowa działu reportażu „Gazety Wyborczej”, napi-
sała do mnie list tradycyjny: „(…) Przysłał mi Pan kiedyś taką 
książeczkę, która była alfabetycznym przewodnikiem po Pana 
życiu i pasjach. Nie pamiętam tytułu, a nie mogę zajrzeć, bo 
mój syn to porwał i czyta i trzyma u siebie w domu, a właśnie 
wyjechał.

Tam parę razy wracały obrazy z miejscowości Wleń, różni 
ludzie stamtąd.

Jakoś mi ten Wleń podziałał na wyobraźnię. Czy Pan nie 
mógłby stworzyć jednego, większego obrazu tego Wlenia, 
jaki był, jaki jest?

Wydaje mi się, że bardzo ładnie wypadła w Magazynie Pana 
opowieść o jabłkach. To może teraz opowieść o Wleniu? (…)”

Czaty sadownicze pt. Urodziłem się w sadzie i to moje 
szczęście Z własnego życia opublikowano w „Magazynie Ga-
zety Wyborczej” 1997, nr 39.

Na zaproszenie reporterki nie odpowiedziałem osobnym 
tekstem. To, co było dobre dla mojej wioseczki Kopana, nie 
mieści się w miasteczku Wleń, w którym byłem w latach 60. 
XX w. pacjentem sanatorium dziecięcego PKP „Leśny Dwór”. 
Wtedy to była baśń.  

10. W październiku 2014 roku wysłałem do Jarosława Mi-
kołajewskiego, chociaż mnie o to nie prosił, pewną propozycję. 
W marcu 2014 roku  w weekendowym 
wydaniu „Gazety Wyborczej” pojawi-
ła się rubryka z wierszem „Sabat z po-
ezją”. Redaktor-poeta pisał: „Wiersz 
jest cudem, który potrafi zmienić na 
lepsze”. Ukazało się 6 sabatów. W 
czerwcu pojawiła się nowa winieta, 
też pod wersalikiem, „Wiersz jest cu-
dem”. Zaproponowałem liryk Icyka 
Mangera pt. Na drodze stało drzewo. 
Pan Jarosław zamiast mnie ofukać, że 
wtrącam się do jego ogródka, przesłał 
e-maila: „dziękuję, spróbuję włączyć, 
a swojego nie chce Pan przesłać?” 
Kiedy to przeczytałem, to pomyślałem, że w moim komputerze 
coś się stało. Ale gdzie tam! Wybrałem wierszyk pt. Graszce, 
kolejny zapisek. Liryk wystukałem, żeby kolejny raz powie-
dzieć o tym, że cały splendor należy się mojej filigranowej Żo-
nie. W lipcu 2016 roku podmieniłem wierszyk, który zdążył się 
ukazać w książce, a „Gazeta Wyborcza” za nim nie nadążyła. 
Dziennikarz „GW” poinformował, że „publikacje się przesu-
wają, proszę o cierpliwość, (…)”. Koniki polne, 9 wersów, 315 
znaków czekał i czekał, aż w końcu wlazł na papier (Wiersz 
jest cudem, „Magazyn Świąteczny, Gazeta Wyborcza” 2016, 
nr 236). Z notki wydłubano m.in. passus, który zredagował 
Pan Jarosław Mikołajewski dla potrzeb poetyckiego okienka: 
„Wydałem – napisał do mnie - ponad 154 książek, większość 
nakładem własnym, bo polscy wydawcy nie byli tego typu pi-
saniem zainteresowani”.   

Poza tym w internecie można znaleźć 70-sekundowy fil-
mik, gdzie Kamil Siegmund recytuje Koniki polne. Ponad mi-
nutę moje koniki i świerszcze skaczą. 

11. Było to 7 listopada 2014 roku, po godzinie 12, za-
dzwonił do Andrzej Górecki i zapytał grzecznie: „Mirek, czy 
nie mógłbyś pisać do «Kuriera Wleńskiego»?” Zamurowało 
mnie, nie dlatego że mieszkam w bloku z wielkiej płyty na Ur-
synowie, ale… że ktoś z Wlenia prosi o teksty. Z miasteczka, 
które niedawno gościło chore dzieci kolejarzy w sanatorium  
„Leśny Dwór”, które spłonęło w 1983 roku. 

Nieregularnik wleński po kilku numerach przestał się uka-
zywać. Papierowo-elektroniczne pismo niedługo bobrowało, 
choć miało w sobie tyle entuzjazmu.  

12. Jesienią 2014 roku pan Mirosław Słapik, ówczesny dy-
rektor Biblioteki Publicznej w Gołdapi, szef wydawnictwa „Z 
bliska”, zasugerował, żebym w Gołdapi wydał tomik wierszy. 
Po dłuższym sumitowaniu się przygotowałem debiutancki 
tom prozy pt. Opowiadania, z cyklu Bądź zdrów! Od 1957 
roku zmagam się z chorobą, więc słowo zdrowie pasuje jak 
paradoks. Debiutancki tom latami odrzucały polskie wydaw-

nictwa. Jesienią 2015 roku otrzymałem pierwsze egzempla-
rze. Książka została niezauważona przez krytykę; tylko M. 
(Mieczysław Orski, redaktor naczelny „Odry”) we wrocław-
skim miesięczniku zamieścił notę o prozie, jaką napisałem na 
lewym brzegu Wisły. Jaka z tego nauczka? Ano taka, że nadal 
aktualne jest to, co  powiedział pewien francuski wydawca, 
żyjący w XIX w., że „Dobra książka jest jak porządna kobieta, 
nie sprzedaje się”.

13. Dnia 18 lutego 2015 roku, w Środę Popielcową, Bogu-
sław Marek Borawski, redaktor naczelny „Tygodnika Oleckie-
go”, zgłosił propozycję, żebym nadesłał cykl wierszy do arku-
sza poetyckiego. Za wkładkę odpowiada Zbyszek Fałtynowicz 
z Suwałk, który redaguje, wybiera i pisze noty biograficzne, 
zaś Zbyszek Terepko z Monet koło Kowal Oleckich, co spieszy 
się powoli, dba o opracowanie graficzne. Propozycją byłem za-
skoczony. Wysłałem e-mailem. Liryki nie ukazały się, bo Zby-
szek Fałtynowicz jeszcze nie napisał, choć mu przesłałem tyle 
garści słów, że miał w czym przebierać. Być może Z.F. zrobi 
taki numer, że wymiecie o mnie kronikarską książkę pt. Miruś 
I z Kopanej. I trafię, poza kolejnością, do muzeum. 

14. W czerwcu 2015 roku pan dr n. med. Jerzy Golański 
poprosił mnie, żebym pisał do „Wiadomości Tarczyńskich”. 
Dzięki niemu uaktywniłem się nieco na terenie gminy Tar-
czyn, która słynie z tego, że wyciska soki. Do ostatniej kropli. 

15. Alfred Kohn, szef „Wiadomości Tarczyńskich” Nie-
zależnego Miesięcznika Regionalnego, wydawanego przez 
Gminny Ośrodek Kultury w Tarczynie, w rozmowie telefo-

nicznej prosił o wiersze i prozę. 
Uczynił to za namową dr. n. med. Je-
rzego Golańskiego, chirurga i urolo-
ga, urodzonego w Tarczynie. Mogę 
napisać, że po protekcji pojawiłem 
się tam, gdzie po raz 1. zachłysnąłem 
się powietrzem. Pisać dla krajanów 
to jest dopiero frajda i zobowiązanie. 
Swoim jest dogodzić najtrudniej.

16. W marcu 2016 roku, kiedy 
Rada Miasta Tarczyna przyznała mi 
tytuł Honorowego Obywatela Tar-
czyna za rok 2015, redaktor Domi-
nik Górecki nadesłał e-mail: „Prosił-

bym również (…) o kilka Pana utworów o Tarczynie, Kopanej 
i okolicach. (…)”. Prośbę spełniłem i wysłałem utwory do 
Góry Kalwarii, gdzie siedziba redakcji „Nad Wisłą” (gazeta 
podwarszawska, tygodnik bezpłatny). Prace nie ukazały się w 
mieście, gdzie drzewiej był cadyk i kolej wąskotorowa. Wy-
korzystano li tylko trzy zdania. Reszta poszła do Kosza…lina. 

Szesnaście osób naliczyłem. To ci, którzy między wiersza-
mi radzili: pisz dalej! 

No cóż! 
Lepiej wyciągać rękę, żeby dawać niż brać. 
Pomimo, że drukowałem w ponad 150. tytułach praso-

wych, to nie uważam siebie za dziennikarza. 
Dlaczego?
„Jak kominiarza, /Tak dziennikarza /Zawód diable trudny: 

/Czyści – a sam brudny” (Aleksander Fredro, Dziennikarz). 
Trzymam z tymi, w których duszach tli się poezja. Daję 

dyla, gdy czuję (nosem) i widzę (okiem) - szarości.
Dzięki osobom, którzy mieli odwagę prosić mnie o teksty, 

wiem, że to moje pisanie nie odlatuje na jaskółcze szlaki. I to cie-
szy, bo dźwigam spory bagaż: 35 lat żyłem w PRL-u i 27 lat żyję 
już w III RP. Oddaję z nawiązką zaciągnięty dług. Stare przysłowie 
trafnie określało taki stan rzeczy: „Masz więc byka za jendyka”. 

Czesław Mirosław Szczepaniak
Postscriptum
Rysunek  Marek Karpowicz, Klin, którego użyto do wbi-

jania, rysunek cienkopisem. W „Słowniku frazeologicznym” 
odnotowano dwa powiedzenia: wbić klin (klina) między 
kogoś «poróżnić, pokłócić kogoś» oraz (wybić) klin klinem 
«zwalczyć podobne podobnym, usunąć skutki czegoś, stosu-
jąc środek podobny do tego, który był przyczyną istniejącego 
a niepożądanego stanu». 

Warto odnotować dowcip, jaki krąży po Śląsku Opolskim. 
Rozmawiają dwie wdowy. Pierwsza zwierza się – Mój mąż 
zmarł z przepicia. Na co ta druga ją pociesza – A mojego to te 
kliny rozsadziły.
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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

Kolejne kontrowersyjne 
inwestycje 

na terenie gminy Olecko
Do Urzędu Miejskiego w Olecku wpłynęły dwa wnio-

ski o wydanie decyzji o warunkach zabudowy na budowę 
kurników na brojlery w Rosochackich i Kukowie.

Pierwszy wniosek dotyczy budowy (w odległości ok. 
24 metrów od zabudowy mieszkaniowej) budynku kurni-
ka dla brojlerów o powierzchni zabudowy ok. 3000 m2 ( 
22x134 m) z zapleczem magazynowo - socjalnym oraz in-
frastrukturą techniczną na działce o nr ewidencyjnym 43/4 
w Rosochackich. Inwestor zmienił pierwotnie wnioskowa-
ną ilość DJP ze 118 na 59,6. Obecnie został wezwany do 
uzupełnienia wniosku o decyzję o środowiskowych uwa-
runkowaniach na środowisko. Wskazana lokalizacja terenu 
objętego inwestycją przy zakładanej wielkości 59,6 DJP 
nie wymaga decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 
przy zachowaniu odległości minimum 100 m od zabudowy 
mieszkaniowej. W przypadku złożonego wniosku odle-
głość ta wynosi ok. 24 m.

Kolejny wniosek dotyczy również budowy kurnika dla 
brojlerów o powierzchni zabudowy ok. 3000 m2 ( 22x134 
m) z zapleczem magazynowo-socjalnym oraz infrastruk-
turą techniczną w zabudowie zagrodowej na działce o nr 
ewid. 57/4 w Kukowie. Inwestor zmienił pierwotnie wnio-
skowaną ilość DJP ze 118 na 59,6. Obecnie wszczęto po-
stępowanie w sprawie wydania decyzji o warunkach zabu-
dowy dla tej inwestycji. Strony postępowania (11) mogą 
zapoznać się z aktami sprawy oraz mają możliwość wnie-
sienia na piśmie uwag, wyjaśnień w terminie 7 dni od dnia 
otrzymania zawiadomienia.

Członkowie zespołu doradczego ds. inwestycji znaczą-
co oddziałujących na środowisko zostali zaznajomieni z 
tematem tych inwestycji.

newsletter UM

Przekroczył dozwoloną 
prędkość o 63 km/h 

i był pijany 
Nadmierna prędkość i promile – to przewinienia wo-

bec, których policjanci nie maja taryfy ulgowej. Przekonał 
się o tym mieszkaniec gminy Gołdap, który przekroczył 
dozwolona prędkość o 63 hm/h i był pijany.  

22 sierpnia około godz. 09:30 na terenie gminy Kowa-
le Oleckie  policjanci ruchu drogowego podczas pomiaru 
prędkości zatrzymali do kontroli drogowej kierującego 
mazdą. Marcin P. w terenie zabudowanym jechał z pręd-
kością 113 km/h. Podczas wykonywanych czynności po-
licjanci od kierującego poczuli zapach alkoholu. Badanie 
alkomatem w organizmie 24-latka wykazała blisko 0,5 pro-
mila alkoholu. 

Przypominamy!
Kierujący, który w terenie zabudowanym przekroczy 

dozwolona prędkość o co najmniej 50 km/h straci prawo 
jazdy na okres 3 miesięcy. Jeżeli, pomimo utraty prawa 
jazdy, taka osoba nadal będzie poruszała się samochodem 
i zostanie zatrzymana przez policję, okres zatrzymania 
prawa jazdy wydłuży się do 6 miesięcy. Jeśli to nadal nie 
zniechęci kierowcy – ryzykuje on utrata uprawnień i po-
nownym przystąpieniem do egzaminu na prawo jazdy.

Przypominamy również!!!! 
Kary za prowadzenie 

pojazdu pod wpływem alkoholu!

W Polsce kary za prowadzenie pojazdu pod wpływem 
alkoholu są bardzo surowe. 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami za jazdę po 
spożyciu alkoholu – gdy jego zawartość we krwi kierow-
cy wynosi od 0,2 do 0,5 promila (stan po użyciu alkoho-
lu) – grozi do 30 dni aresztu lub do 5000 zł grzywny oraz 
zakaz prowadzenia pojazdów do lat trzech. Jeśli stężenie 
alkoholu przekracza 0,5 promila (mamy do czynienia ze 
stanem nietrzeźwości), kierowcy grozi kara grzywny, ogra-
niczenia wolności lub nawet pozbawienia wolności do 2 
lat oraz utrata prawa jazdy na okres nie krótszy niż 3 lata, 
a nawet do 15 lat. 

Sprawców skazanych za prowadzenie pojazdu w stanie 
nietrzeźwości lub środka odurzającego nie ominie także 
kara pieniężna. W takim przypadku sąd orzeka świadcze-
nie pieniężne na rzecz Fundacji Pomocy Pokrzywdzonym 
oraz Pomocy Postpenitencjarnej w wysokości co najmniej 
5000 zł. 

W razie skazania za przestępstwo prowadzenia pojazdu 
w stanie nietrzeźwości będąc uprzednio karanym za pro-
wadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości lub środka odu-
rzającego jest to co najmniej 10 000 zł.

rzeczniczka prasowa KPP 
młodsza aspirantka Justyna Sznel
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Olecczanie zagłosują 
na jeden 

z czterech projektów 
zgłoszonych w ramach 

budżetu obywatelskiego 2018
W wyznaczonym terminie do 31 lipca br. wpłynęło pięć 

wniosków do budżetu obywatelskiego na 2018 r. Po wery-
fikacji formalno-prawnej do głosowania zakwalifikowały 
się cztery następujące projekty:

1. „STREET WORKOUT DLA KAŻDEGO”.
2. „TEREN REKREACYJNO -WYPOCZYNKOWY”.
3. „ZAGOSPODAROWANIE TERENÓW ZIELENI 

NA OSIEDLU SIEJNIK”.
4. „ZAGOSPODAROWANIE PLAŻY „SZYJKA” 

(BUDOWA PLACU ZABAW DLA DZIECI ORAZ BO-
ISKA DO PIŁKI PLAŻOWEJ)”

Projekt złożony przez Spółdzielnię Mieszkaniową Lesk 
na budowę placu zabaw na tym osiedlu nie przeszedł we-
ryfikacji formalno-prawnej. Wnioskodawcą była osoba 
prawna a nie fizyczna, wniosek nie został złożony przez 
aplikację w wersji elektronicznej oraz nie załączono do 
niego listy co najmniej 15 osób popierających projekt.

Wszystkie projekty są interesujące i warte realizacji ale 
to od Państwa zależy, który z nich będzie zrealizowany w 
2018 r. Warto wspomnieć, że na ten cel gmina przeznaczyła 
200 000,00 zł.

Głosowanie nad projektami do budżetu obywatelskiego 
na 2018 r. rozpocznie się 6 września i trwać będzie do 20 
września 2017 roku.

Projekt nr 1
 „STREET WORKOUT DLA 

KAŻDEGO”
Wnioskodawca: Piotr Jasiński
Lokalizacja projektu: Olecko, strefa aktywności przy 

Alei 450-lecia, między siłownią a ulicą Letnią.
Plac do Street Workout jest to kompletny zestaw urzą-

dzeń (rury pionowe, poziome drążki na różnych wysoko-
ściach, poręcze, drabinki, ławeczki, kółka gimnastyczne 
) które wykorzystujemy do ćwiczeń z ciężarem własnego 
ciała.

Jest on wzbogaceniem bezpłatnej i ogólnie dostępnej 
oferty strefy aktywności ruchowej dla mieszkańców i od-
wiedzających nad jeziorem w sąsiedztwie siłowni plenero-
wej, skateparku oraz placu zabaw poprzez umiejscowienie 
tam zestawu do ćwiczeń Street Workout.

Uzasadnienie:
Jedną z najbardziej skutecznych metod dbania o zdro-

wie mieszkańców jest tworzenie w otwartych miejscach 
publicznych warunków do aktywnej rekreacji, ruchu na 
świeżym powietrzu. Strefa aktywności na jeziorem jest 
tego najlepszym przykładem i dlatego warto to miejsce 
rozwijać. Street Workout podniesie walor tego miejsca, 
powiększy grupę mieszkańców korzystających aktywnie 

z tego miejsca. Nie do przecenienia jest również efekt in-
tegracyjny takiego miejsca, gdzie ludzie różnego wieku 
i sprawności mogą się poznać i integrować. Dodatkowo 
umiejscowienie placu tworzyło by kompleks sportowo-
-wypoczynkowy dla dzieci, młodzieży i dorosłych.

Szacunkowy kosztorys*
Plac do Street workout 49990 zł
Zakup i montaż kosza na śmieci szt. 1  - 300 zł
Zakup i montaż ławki z oparciem szt.2  - 1600 zł
RAZEM: 51890 zł

Szacunkowe roczne koszty utrzymania infrastruktury 
powstałej w wyniku

realizacji projektu*:

Około 3000 zł/rok

Projekt nr 2
 „TEREN 

REKREACYJNO-WYPOCZYN-
KOWY”

Wnioskodawca: Marta Szmyt w imieniu mieszkań-
ców ulic 11 Listopada 6,4, Składowa1,Kopernika 2

Lokalizacja projektu: Olecko, Działka nr 348/22
Celem projektu jest zagospodarowanie działki nr 

348/22 położonej w Olecku poprzez organizację na niej 
przestrzeni do zabawy i rozwoju dla najmłodszych oraz 
miejsca odpoczynku i spotkań dla starszych mieszkańców 
osiedla. Dzieci i młodzież mają znaleźć tu miejsce nie tyl-
ko do zabaw, ale także przestrzeń sprzyjającą rozwojowi 
ich pasji i umiejętności. Realizacja projektu rozwiąże pro-
blem zarówno estetyki, jak również funkcjonalności ak-
tualnie niewykorzystanego miejsca, zapewni bezpieczeń-
stwo i możliwość kreatywnej zabawy pod okiem rodziców 
najmłodszym mieszkańcom kilku przyległych ulic, a doro-
słym miejsce spotkań i odpoczynku na świeżym powietrzu.

Uzasadnienie:
Strategia Rozwoju dla Miasta i Gminy Olecko do 

2025r. określa jako słabą stronę przestrzeń publiczną nie 
w pełni dostosowaną do potrzeb mieszkańców. Problem 
przestrzeni publicznej sprowadza się przede wszystkim do 
niedoboru miejsc do spędzania wolnego czasu oraz słabo 
rozbudowanej bazy kulturalnej. Realizacja projektu po-
zwoli zamienić mało atrakcyjny trawnik w pobudzający 
dziecięcą kreatywność i aktywność strefę

zabaw. Dzieci będą mogły bezpiecznie bawić się pod 
okiem swoich opiekunów. Aranżacja strefy odpoczynku 
pozwoli stworzyć przyjemne miejsce sąsiedzkich spotkań, 
przysłuży się to zacieśnianiu więzi, otwarciu na innych 
ludzi, ograniczeniu czasu spędzanego przed telewizorem, 
komputerem, co będzie miało korzyści dla zdrowia.
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Szacunkowy kosztorys:
1. Zestawy zabawowe i elementy infrastruktury- oferta 

Buglo, ogrodzenie
88m, tablica informacyjna – koszt 111000 zł
Zieleń( kwietnik z materiałem roślinnym 

2x2m2)4mx150 zł, podłoże3x(10x10)
3x2000tyś zł – koszt 6600 zł
RAZEM: 117600 zł
Szacunkowe roczne koszty utrzymania infrastruktury 

powstałej w wyniku
realizacji projektu:
Około 2500 zł/rok

Projekt nr 3
„ZAGOSPODAROWANIE 

TERENÓW ZIELENI 
NA OSIEDLU SIEJNIK”

Wnioskodawca: Krystyna Kołodziejska
Lokalizacja projektu: Olecko, Działki o Nr 

Geod.276,277,146/1,132/3 19-400 Olecko Właściciel 
Gmina Olecko

Celem jest zagospodarowanie poprzez wykonanie cią-
gów komunikacji, stworzenie miejsc do wypoczynku oraz 
nasadzenie roślin (drzewa, krzewy, stworzenie rabat wielo-
letnich). Projekt uwzględnia też uzupełnienie i ustawienie 
małej architektury: ławek, koszy, wiat, miejsca pod ogni-
sko, oświetlenia i pomostów na stawie. Łączna powierzch-
nia terenów: 1,15 ha.

Uzasadnienie:
Potrzeba stworzenia mieszkańcom osiedla miejsca do 

wypoczynku w nawiązaniu do istniejącego naturalnego 
charakteru otoczenia. Poprawa walorów przyrodniczych 
przełoży się na podniesienie komfortu życia mieszkańców. 
Zagospodarowanie terenów zostanie wykonane zgodnie z 
koncepcją i projektem zagospodarowania przygotowanym 
przez Gminę Olecko w 2016 roku.

Szacunkowy kosztorys:
Koszt Zagospodarowanie terenów zgodnie z kosztory-

sem 
RAZEM: 200 000 zł
Szacunkowe roczne koszty utrzymania infrastruktury 

powstałej w wyniku
realizacji projektu:
Około 8000 zł/rok

Projekt nr 4
ZAGOSPODAROWANIE PLAŻY 

„SZYJKA” 
( BUDOWA PLACU ZABAW 
DLA DZIECI ORAZ BOISKA 

DO PIŁKI PLAŻOWEJ).”
Wnioskodawca: Alicja Nowik
Lokalizacja projektu: Plaża „ Szyjka” nr. działki 

1188/122- obręb 2 Olecko
Projekt ma na celu uatrakcyjnienie plaży „Szyjka” po-

przez budowę placu zabaw dla dzieci, budowę boiska do 
piłki plażowej oraz utworzenie miejsc do wypoczynku po-
przez ustawienie stołów piknikowych z ławkami betono-
wymi oraz utworzenie miejsc do grillowania.

   Przykładowe realizacje firmy BUGLO, nr produktu 
8026 oraz 8027

Stoły piknikowe z ławkami betonowymi
Uzasadnienie:
Olecko jest pięknym miastem położnym przy jeziorze, 

jednakże należało by zagospodarować plaże „ Szyjka” bo-
wiem jest wspaniałym miejscem, w którym można spędzać 
czas z dziećmi, ale niestety brakuje tam atrakcji dla naj-
młodszych. Realizacja projektu jednocześnie uczyniła by 
plaże atrakcyjniejszą i umiliła by czas spędzony nad wodą. 
Realizacja projektu była by zgodna z projektem zagospo-
darowania plaży „ Szyjka” opracowanym przez Gminę 
Olecko w 2015 ROKU.

Szacunkowy kosztorys:
1. Plac zabaw – koszt 70000 zł
2. Boisko do siatkówki - koszt 15000 zł
3. Stoły piknikowe z ławkami betonowymi z grillem 4 

szt.- koszt 15000 zł
4. Stojaki na rowery – koszt 2000 zł
RAZEM: 102000 zł
Szacunkowe roczne koszty utrzymania infrastruktury 

powstałej w wyniku
realizacji projektu:
Około 3000 zł/rok



Tygodnik Olecki 34/1021- 2017 r.
to@borawski.pl12

* „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

V1
03

01

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
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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

B
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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
73

10

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  

K
26

21
0

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

07
41

0

* 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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II Festyn Rodzinny
5 sierpnia w Zajdach odbył się II Festyn Rodzinny. 
Mieszkańców przywitał Sołtys Krzysztof Klima-

szewski razem z  członkami Rady Sołeckiej: Ryszar-
dem Rękawkiem i Markiem Szpunarem. Impreza 
rozpoczęła się meczem piłki nożnej Seniorzy kontra 
Juniorzy, który  tym razem wygrała młodzież. Wygra-
na drużyna zdobyła Puchar Sołtysa.

Po meczu na sygnale dołączyła Jednostka OSP 
Gąski. Uczestnicy mieli możliwość zapoznania się ze 
sprzętem gaśniczym poprzez udział w akcji ratunko-
wej na czas. Najszybsi zostali odznaczeni medalami z 

rąk Eweliny Murzyn. 
Strażacy poczęstowali wszystkich wodą, ale ze 

szlauchu. Co niektórzy byli bardzo zaskoczeni. Nie-
którzy skorzystali z możliwości przejażdżki samo-
chodem strażackim.

Następnym  punktem festynu były rodzinne kon-
kursy, które cieszyły się dużym zainteresowaniem. 
Uczestnicy festynu brali udział w biegu w workach i  
ze szczotką , w rzucie kaloszem sołtysa, w strzałach 
do bramki oraz zawodach w staniu na rękach. Było 
dużo zabawy, śmiechu i nagród .

Nie zabrakło też ogniska z poczęstunkiem, muzy-
ką i 

tańcami.
Organizatorzy i mieszkańcy Zajd dziękują Roma-

nowi Prawdzie za udostępnienie miejsca na festyn. 
Wioletcie Żukowskiej za nagrody do konkursów. 
Markowi Kaczorek za oprawę muzyczną

Imprezie towarzyszyła miła i rodzinna 
atmosfera. Pogoda też dopisała. Mieszkańcy 
Zajd mają pomysł na kolejny  festyn rodzin-
ny .

dga
zdj. Krzysztof Klimaszewski i Wioletta 

Żukowska 
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Kalendarz imion

Nasz przepis

Cytaty na ten tydzień

PRZYS£OWIA

30 sierpnia
Gaudencji, Jowity, Małgorzaty, Mi-
chaliny, Rebeki, Róży, Tekli
Benona, Częstowoja, Feliksa, Micha-
ła, Mirona, Szczęsława, Szczęsnego
31 sierpnia
Izabeli, Pauliny, Rajmundy, Ramony, 
Romy
Bogdana, Bohdana, Cyrusa, Mar-
ka, Paulina, Rajmunda, Romualda, 
Świętosława
1 września (Początek roku szkol-
nego)(rocznica wybuchu II wojny 
światowej)
Alicji, Any, Beatrycze, Belindy, Bro-
nisławy, Izabeli, Reny, Ruty
Augusta, Bronisława, Bronisza, 
Dzierżysława, Egona, Idziego, Wik-
tora, Wiktoriana
2 września
Bohdany, Brygidy, Dionizy, Elizy, 
Ingi, Izy
Aksela, Axela, Bogdana, Bohdana, 
Czesława, Dionizego, Jana, Juliana, 
Oliwera, Salomona, Seweryna, Ste-
fana, Tobiasza, Wilhelma, Wiliama, 
Witomysła
3 września
Doroty, Erazmy, Eufemii, Izabeli, 
Liliany, Sylwiny
Antoniego, Bartłomieja, Bartosza, 

Bronisława, Erazma, Grzegorza, Jo-
achima, Mojmierza, Piusa, Przecława, 
Sylwina, Szymona, Zenona
4 września (godz. 12. Neptun w 
najmniejszej odległości od Ziemi - 
4329,3 mln km) (Neptun w maksi-
mum jasności - 7,8 mag)
Agnieszki, Dali, Idy, Irmgardy, Ju-
lianny, Laury, Lili, Lilianny, Liliany, 
Lilii, Lindy, Rozalii, Rozyny, Róży
Bartłomieja, Bonifacego, Laurencju-
sza, Przemysława, Rocha, Roścignie-
wa
5 września (Koniunkcja Merkure-
go z Maresem, godz. 7. Neptun w 
opozycji)
Adeli, Deli, Doroty, Justyny, Rozwity, 
Stronisławy, Wiktoryny
Alberta, Bojana, Herkulesa, Justyna, 
Laurencjusza, Racisłąwa, Racława, 
Stanisława, Teodora, Wawrzyńca, 
Wiktora, Wiktoryna
6 września (Dzień Energetyka) 
(Księżyc - pełnia)
Albiny, Beaty, Betiny, Eugenii, Lidy, 
Rozalindy
Albina, Aleksego, Bertranda, Bo-
lemira, Eugeniusza, Fausta, Lindy, 
Magnusa, Michała, Petroniusza, 
Saturnina, Uniwieta, Zachariasza, 
Zacheusza

Ranek niesie obietnice...
Po dniu długim i cierpliwym
Wieczór nas zostawia z niczym. 

Mons
Zapewne tylko nadzieja jest 
jeszcze większa niż wszystkie 
zbrojenia. .

Marion Dönhoff, Nazwy, któ-
rych nikt już nie wymienia

Doświadczenie namiętno-
ści próbuje pojąć siebie jako 
niewymuszone posłuszeństwo 
wobec obowiązujących bodźców 
egzystencjalnych. 

Carlos Fuentes, W to wierzę
... narodziny są zawsze świętem, 
a ja całe życie świętuje mój 
przemarsz przez świat i guzik 
mnie obchodzi, skąd jestem, 
co się działo na początku, jak i 
gdzie urodziła mnie matka, jak 
zachował się ojciec... 

Carlos Fuentes, Lata z Laurą 
Diaz

Kłopot z myśleniem polega na 
tym, że jak już zaczniesz, nie 
możesz przestać. 

Terry Pratchett, Zadziwiający 
Maurycy... 

Musi pomyśleć. A to zawsze 
martwi. Zwłaszcza nieprzyzwy-
czajonych. 

Terry Pratchett, Księga nomów

Ostatni dzień sierpnia zapowiada, 
jaka pogoda na wrzesień wypada.
Jak pierwszy, drugi, trzeci, taki cały 
wrzesień zleci.
Jaki czas około św. Idziego (1 wrze-
śnia), takie powietrze trwać będzie 
cztery tygodnie.
Jaki pierwszy wrzesień, taka będzie 
jesień.
Św. Idzi nic już w polu nie widzi.
Św. Idzi kłosa w polu nie widzi.
Św. Idzi siać wyjdzij.
Wielka dla zbóż i siewu wygoda, gdy 
z św. Idziego pogoda.
Św. Idzi podwieczorka nie widzi.
Chmiel zbierać około św. Idziego i 
chować porządnie do zwietrzenia.
Gdy wrzesień bez deszczów będzie, 
w zimie wiatrów pełno wszędzie.

szaszłyki owocowe
Pół ananasa, owoc mango, papaja, 
10 dag truskawek, puszka mandary-
nek, dwie łyżki cukru

Ananas obieramy i kroimy w 
kostkę. Mango przekrajamy przez 
pół, usuwamy pestkę, a owoc obiera-
my i kroimy w kostkę. Papaję także 
przekrajamy na pół i po usunięciu na-
sion obieramy i kroimy w kostkę.

Truskawki płuczemy, odsączamy 
wodę i kroimy na pół. Z mandarynek 
odsączamy zalewę. 

Kawałki owoców nabijamy na 
przemian na szpikulce od szaszły-
ków, posypujemy cukrem. Pieczemy 
w dobrze nagrzanym piekarniku oko-
ło 10 minut. Gdy robimy to na grilu 
wystarczy około 4 minut.

sałatka z krewetek 
i kalafiora

Duża puszka krewetek (20 dag), 
średni kalafior, sól, cukier,
Sos: szklanka majonezu, 2 łyżki śmie-
tanki deserowej (kremówki), sól, mie-
lony pieprz, curry, natka pietruszki

Krewetki wyjmujemy z puszki i 
starannie odsączamy z nich zalewę. 
Kalafior gotujemy w wodzie z solą i 
cukrem do miękkości i odsączamy z 
wody. Studzimy.

Kalafior dzielimy na różyczki i 
układamy na środku dużego półmi-
ska. Wokół układamy krewetki.

Teraz przyrządzamy sos. Majonez 
mieszamy ze śmietaną i doprawiamy 
solą , pieprzem i curry. Pietruszkę sie-
kamy drobno i dodajemy do sosu. Do-
kładnie m mieszamy.

Kalafior i krewetki polewamy so-
sem i na jedną godzinę przed poda-
niem oziębiamy.

węgierska zapiekanka
1 kg kiszonej kapusty, 50 dag mielo-
nej wołowiny, szklanka ryżu, 4 łyżki 
smalcu, 20 dag kiełbasy, cebula, 125 
ml niskoprocentowej śmietany, pieprz, 
sól

Kapustę dusimy do miękkości na 
łyżce smalcu.

Na 3 łyżkach smalcu zarumienia-
my drobno posiekaną cebulę. Doda-
jemy do niej mięso i chwilę podsma-
żamy.Ryż gotujemy w dużej objętości 
wody.

W żaroodpornym naczyniu ukła-
damy warstwami ryż, mięso i kapustę, 
przekładając warstwy kiełbasą i lekko 
posypując solą i pieprzem.

Ostatnią warstwą powinna być ka-
pusta.Z wierzchu zalewamy wszystko 
śmietaną.Pieczemy około 35 minut w 
średnio nagrzanym piekarniku.

Babka puchowa
6 jaj, 25 dag masła, 2 szklanki cukru, 
2 szklanki mąki ziemniaczanej, 6 
łyżek mąki pszennej, 6 łyżek oleju, 2 
płaskie łyżeczki proszku do pieczenia, 

łyżka octu, tłuszcz, bułka tarta, cukier 
puder 

Masło ucieramy z cukrem, a następ-
nie dodajemy jajka. Do masy, ciągle 
ucierając, dodajemy mąkę pszenną wy-
mieszana z pszenną i proszkiem do pie-
czenia, olej i ocet. 

Ucieramy aż do powstania gładkiej 
masy. Wlewamy ja do wysmarowanej 
tłuszczem i wysypanej tarta bułką for-
my, pieczemy w średnio nagrzanym pie-
karniku około 40 minut. Jeszcze ciepłą 
babkę posypujemy cukrem pudrem.
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Obelisk poświęcony  
Józefowi Piłsudskiemu w Filipowie

Dojazd: Olecko - Lenarty - Mieruniszki - Filipów

Filipów – obecnie duża wieś w województwie podla-
skim, w powiecie suwalskim, niegdyś  miasto (Filipów był 
jednym z pierwszych miast w tej części Polski).

Obelisk poświęcony Józefowi Piłsudskiemu znajduje 
się w centrum miejscowości, w parku (dawny rynek). Jest 
kopią monumentu, zniszczonego przez Niemców w cza-
sie okupacji. Jego pierwotne, uroczyste odsłonięcie miało 
miejsce 6 lipca 1930 r. W 2005 r. dzięki Stowarzyszeniu 
na Rzecz Rozwoju i Promocji Gminy Filipów został on 
zrekonstruowany i odbudowany. Napis na tablicy pamiąt-
kowej: „1920-1930/Pierwszemu Marszałkowi Polski/Józe-
fowi Piłsudskiemu/w dziesiątą rocznicę odparcia/najazdu 
bolszewickiego/29 BAON K.O.P. Społeczeństwo”. Obe-
lisk ma wysokość ponad 2 metry. 

Przy obelisku odbywają się uroczystości z okazji 
uchwalenia Konstytucji 3 Maja, Święta Wojska Polskiego i 
Narodowego Święta Niepodległości. 

W ciepłą niedzielę, 5 marca 2017 r. obelisk w Filipowie 
widzieli: Cezary Lasota, Piotr Ciuk i Andrzej Malinow-
ski.

Józef Klemens Piłsudski (1867-1935) – polski dzia-
łacz społeczny i niepodległościowy, żołnierz, polityk, mąż 
stanu; od 1892 członek PPS i jej przywódca w kraju, twór-
ca Organizacji Bojowej PPS (1904), Legionów Polskich 
(1914) i Polskiej Organizacji Wojskowej (1914), kierow-
nik Komisji Wojskowej Tymczasowej Rady Stanu (1917), 
od 11 listopada 1918 r. naczelny wódz Armii Polskiej, w 
latach 1918–1922 naczelnik państwa, pierwszy marszałek 
Polski (1920); przywódca obozu sanacji, po przewrocie 
majowym (1926) dwukrotny premier Polski (1926–1928 i 
1930)

Artur Ochał, Pomnik Józefa Piłsudskiego w Filipowie 
– „Trudno dziś, ze względu na brak świadków i zachowa-
nych dokumentów dokładnie ustalić, kiedy wśród oficerów 
i podoficerów 29. Batalionu KOP w Suwałkach pojawiła 
się idea ufundowania i wybudowania w pogranicznym 
Filipowie pomnika ku czci Marszałka Józefa Piłsudskie-
go. Na podstawie artykułów z prasy wojskowej i lokalnej 
można przypuszczać, że wzorem innych batalionów KOP 
z wschodniej granicy Rzeczypospolitej, pierwsze przygo-
towania do jego budowy podjęte zostały pod koniec 1929 
roku. Pomysł wybudowania pomnika należał prawdopo-
dobnie do mjr. Jana Józefa Krausa, ówczesnego dowódcy 
jednostki, inicjatora wielu akcji kulturalno-oświatowych 
batalionu. (…) Przygotowania do zbiórki funduszy na bu-
dowę obelisku rozpoczęto prawdopodobnie pod koniec 
1929 roku. Ograniczony budżet formacji, przy dużych po-
trzebach jednostek (między innymi w zakresie budownic-
twa i ich wyposażenia), nie pozwalał na przeznaczenie na 
ten cel środków finansowych batalionu. Jedyną możliwo-
ścią ich pozyskania mogła być kwesta wśród kadry i żoł-
nierzy, społeczeństwa suwalskiego oraz dochody uzyskane 
z akcji kulturalnych zorganizowanych przez jednostkę. 
Przykładowo, 23 lutego 1930 roku, w pogranicznym Fi-
lipowie odbyła się zabawa taneczna zorganizowana przez 
podoficerów Kompanii Granicznej „Filipów”. Honorowy 
protektorat nad nią objął mjr Jan Kraus, który o godzinie 
20.00 przybył na salę zabaw w towarzystwie dowódcy 
kompanii kpt. Bronisława Feliksa Łozińskiego  i oficerów 
batalionu. Na powitanie swego dowódcy orkiestra odegrała 
Pierwszą Brygadę. Po krótkiej przemowie, rozpoczęto bal 
tradycyjnym polonezem, a w pierwszej parze mjr Kraus po-

prowadził p. Dębowską, żonę sierż. Karola Dębowskiego, 
szefa kompanii granicznej. Do tańca przygrywała orkiestra 
batalionu (wyposażona w instrumenty zakupione także za 
pieniądze ze społecznych zbiórek). Czysty dochód z zaba-
wy, uzyskany z biletów w kwocie 160 zł, został w całości 
przeznaczony na fundusz budowy pomnika (…) 18 mar-
ca w Filipowie odbył się uroczysty capstrzyk żołnierski z 
okazji obchodzonych corocznie Imienin Marszałka Józefa 
Piłsudskiego. Zorganizowała go kadra kompanii granicz-
nej, pod kierunkiem kpt. Bronisława Łozińskiego, dowód-
cy pododdziału i organizatora wielu miejscowych imprez 
kulturalno-oświatowych.(…) Kolejną inicjatywą żołnierzy 
KOP, w ramach gromadzenia środków na pomnik, były 
amatorskie występy teatralne. (…) 29 czerwca, w majątku 
Karolinów koło Filipowa, odbył się wiejski festyn zorgani-
zowany przez podoficerów kompanii granicznej, ponownie 
pod kierunkiem kpt. Bronisława Łozińskiego. Dzięki sta-
raniom utworzonego wcześniej komitetu organizacyjnego, 
od mieszkańców Filipowa, okolicznych wsi oraz oficerów 
i podoficerów, udało się zebrać liczne fanty i upominki do 
rozgrywanych w czasie festynu gier i zabaw, takich jak lo-
teria fantowa, strzelnica i koło szczęścia. Był również kon-
kurs piękności pań i brzydoty panów, błyskawiczna foto-
grafia, „wróżka”, gabinet osobliwości i menażeria. Dzięki 
dobrej pogodzie na festyn licznie przybyła okoliczna lud-
ność, która przy muzyce batalionowej orkiestry bawiła się 
wesoło aż do zmroku. Dochód z imprezy również przezna-
czono na budowę pomnika. (…) 

Uroczyste odsłonięcie pomnika w Filipowie, ufundo-
wanego przez środowisko suwalskiego batalionu KOP, 
miało miejsce 6 lipca 1930 roku. Tego dnia miasteczko 
przybrało odświętny wygląd. Na budynkach powiewały 
flagi, a na balkonach domów wywieszono portrety Marszał-
ka Józefa Piłsudskiego. Uroczystości rozpoczęła poranna 
msza święta w miejscowym kościele pw. Wniebowzięcia 
Najświętszej Marii Panny. (…) Po nabożeństwie uczestni-
cy udali się na rynek, gdzie do zebranych przemówił mjr 
Jan Kraus, który – jak napisała korespondentka W. E. Za-
rzecka – „...prosto i z serca wyraził całe gorące uczucia dla 
Pana Marszałka...”. Po jego wystąpieniu kompania hono-
rowa 29. Batalionu KOP w Suwałkach sprezentowała broń 

Andrzej Malinowski
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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

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

i przy dźwiękach hymnu narodowego gen. bryg. Aleksan-
der Litwinowicz dokonał odsłonięcia obelisku. Według 
słów korespondentki: „...jakby za dotknięciem różdżki 
czarodziejskiej jakaś moc i wiara w dobre jutro spłynęła 
na nas wszystkich, gdyśmy ujrzeli rzeźbione oblicze Mar-
szałka...”. Przed odsłoniętym pomnikiem, przy dźwiękach 
marsza fanfarowego odegranego przez orkiestrę batalio-
nu, odbyła się defilada oddziałów wojskowych oraz przy-
byłych stowarzyszeń. Uroczystości zakończyło wspólne 
śniadanie z udziałem przybyłych delegatów wojskowych 
i przedstawicieli władz. Miejsce wystawienia pomnika – 
rynek w Filipowie – nie było przypadkowe. W tym właśnie 
miasteczku stacjonowało dowództwo kompanii granicznej, 
której żołnierze pełnili ciężką służbę graniczną. Przebiega-
jąca w pobliżu granica polsko-pruska nie była bezpieczną, 
a trwająca w tym czasie polsko-niemiecka tak zwana „woj-
na celna” często przynosiła śmiertelne ofiary. Przemytnicy, 
często zdeterminowani biedą, ryzykowali swoim życiem, a 
czasami nie wahali się używać broni w stosunku do strze-
gących granicy kopistów. Mimo to, oficerowie i podofi-
cerowie starali się poprzez różnorakie akcje kulturalne i 
oświatowe zdobyć sympatię miejscowego społeczeństwa 
i pozyskać go do pracy nad bezpieczeństwem pogranicza. 
Wydaje się, że fundowanie przez jednostki KOP pomników 
ku czci Józefa Piłsudskiego miało również na celu zjed-
nanie tutejszych mieszkańców dla polskiej państwowo-
ści. (…) Należy pamiętać, że rok 1930 był szczególny dla 
młodej polskiej państwowości – obchodzono wówczas 10. 
rocznicę zwycięskiej wojny polsko-bolszewickiej. Między 
innymi dlatego w okresie tym, w ramach spontanicznej 
akcji upamiętniania narodowego dzieła Marszałka Józefa 
Piłsudskiego, pomniki ku jego czci wznoszono nie tylko w 
dużych miastach, ale także w wielu miasteczkach pograni-
cza (…) 

Po latach wojny, okupacji hitlerowskiej i sowieckiej, po 
okresie negacji osiągnięć okresu międzywojennego, tylko 
dzięki mieszkańcom Filipowa (a zwłaszcza rodzinie Sowu-
lewskich, która przechowała pamiątkową tablicę z obeli-
sku) możliwa była rekonstrukcja pomnika Marszałka Józe-
fa Piłsudskiego. Wraz z nim przywrócona została pamięć o 
ofiarności społeczeństwa i żołnierzy KOP z poświęceniem 
strzegących polsko-pruskiej granicy.”

Nie pomagaj złodziejom! 
W ostatnich tygodniach oleccy policjanci odnotowali 

kilka kradzieży, w których nieświadomie pomogli sami po-
krzywdzeni. Policjanci apelują – nie zostawiaj otwartego 
domu, samochodu czy garażu. 

Olecka policja w minionych tygodniach otrzymała kil-
ka zgłoszeń kradzieży o podobnym scenariuszu. Pokrzyw-
dzeni pozostawiali nie zamknięte samochody czy garaże po 
czym stwierdzali znikniecie elektronarzędzi, portfela z do-
kumentami, pieniędzy czy aparatu fotograficznego. Dzięki 
ich „uprzejmości”  złodziej wchodził na nie zamkniętą po-
sesję zabierał wartościowe przedmioty i jak gdyby nigdy 
nic wychodzi.  

W związku z tymi zdarzeniami oleccy policjanci apelu-
ją o rozwagę i radzą jak nie dać się okraść!

Nigdy nie zostawiaj otwartych drzwi domu, mieszka-
nia czy garażu. Nie zostawiaj wartościowych przedmiotów 
przy drzwiach wejściowym, gdyż nawet podczas krótkiej 
wizyty osoby obcej możesz utracić swoje rzeczy. Zamykaj 
również bramę na posesję. Nie zostawiał otwartych drzwi 
czy okna w samochodzie nawet podczas krótkich zakupów 
czy chwilowym pobycie w mieszkaniu. Nie zostawiaj port-
fela, telefonu, dokumentów w otartym samochodzie nawet 
na swoim podwórku. 

Kiedy w swoim otoczeniu zauważysz obcą, dziwnie 
zachowującą się osobę niech wzbudzi to twoją czujność. 
Postaraj się zapamiętać jej wygląd zewnętrzny oraz cha-

rakterystyczne szczegóły ubioru, które później pomogą 
Policji w zidentyfikowaniu danej osoby.

Nawiąż kontakt z sąsiadami – razem łatwiej zadbać o 
bezpieczeństwo w miejscu zamieszkania. Poproś o zwraca-
nie uwagi na swoje mieszkanie czy posesję podczas twojej 
nieobecności i zaoferuj pomoc w podobnej sytuacji. Bądź 
„czujnym” sąsiadem na co dzień!

 Zawsze kiedy zauważysz coś niepokojącego poinfor-
muj Policję! Informacje takie należy zgłaszać jak najszyb-
ciej, aby funkcjonariusze mogli podjąć skuteczną inter-
wencję.  

rzeczniczka prasowa KPP 
młodsza aspirantka Justyna Sznel
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Razem na sportowo, 
wesoło i zdrowo

We czwartek 17 sierpnia br. w 
Środowiskowym Domu Samopomo-
cy we Wronkach zorganizowane zo-
stało wakacyjne spotkanie dla dzieci 
ze świetlicy wiejskiej z Wronek. Kil-
ka miesięcy temu dzieci wraz z opie-
kunami zaprezentowały bajkę pt. 
„Kto jest najsilniejszy?”. Przedsta-
wienie miało wspaniałą oprawę mu-
zyczną, scenograficzną i kostiumy! 

Społeczność Domu Środowiskowego w podzięko-
waniu za przedstawienie zaprosiła małych aktorów oraz 
wszystkie dzieci przebywające na wakacjach we Wronkach 
do wspólnej zabawy. 

Dzieci i ich rodzice uczestniczyli w różnorodnych kon-
kurencjach sportowych, brały udział w zabawie z chustą 
animacyjną, grały w bule, puszczały mydlane bańki, ma-
lowano im kolorowe buźki. W przerwach między sporto-
wymi zmaganiami zajadały się pieczoną nad ogniskiem 
kiełbaską. Na deser przygotowano pyszne ciasta. 

Uczestnicy ŚDS bardzo zaangażowali się w przygoto-
wanie ciekawych zabaw oraz sędziowali w konkurencjach 
sportowych, podtrzymywali płomień w ognisku, czuwali 
nad bezpieczeństwem dzieci. Wszyscy bawili się doskona-
le!

Katarzyna Bańkowska-Bąk
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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
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PO KOKARDĘ (3267)

Espresso 
w samo południe

To już koniec wakacji
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Miało być dzisiaj o wakacjach, bo to już ostatnie podry-
gi, a lato dopiero teraz postanowiło zachwycić. Spóźnione, 
a piękne. I właśnie w taki dzień umówiła się na kawę. Ba-
nalne, prawda? Tysiące ludzi pewnie dzisiaj w samo połu-
dnie umówiło się w kawiarniach od Odry i Nysy Łużyckiej 
przez Wisłę i jeszcze dalej na wschód.

Zaprosiła go na kawę, ale wcześniej, jak uprzedziła, 
postanowiła odwiedzić dwóch ich wspólnych  znajomych. 
Zgodził się z niekłamaną radością, bo to też byli jego bliscy 
znajomi. 

Zaparkowała na dużym, pustym o tej porze roku i dnia 
parkingu. Sierpniowy wtorek w samo południe był napraw-
dę piękny. Słoneczko pieściło twarze, a lekki wiaterek nie 
pozwalał zapomnieć, że już lato schodzi z pól wprost do 
plecaków.

Sprawdziła, czy ma w torebce zapalarkę, więc poprosi-
ła tylko o dwa znicze, dla dwóch kolegów. Do pierwszego 
łatwo trafić, bo leży przy głównej alei w nowej części. I jak 
na artystę fotografika ma oryginalny, prosty, z białego mar-
muru pomnik, raczej płytę z nazwiskiem i datą tak łatwą 
do zapamiętania. Dziesiąta rocznica tragedii World Trade 
Center była tragedią dla Staszka rodziny i przyjaciół. 

To już sześć lat nie ma z nami Staszka W. Zmagał się z 
chorobą, na którą nie wynaleziono jeszcze lekarstwa. Bar-
dzo cierpiał i bardzo wierzył, że wyzdrowieje.

Osobiście poznała go na krótko przed atakiem choroby. 
Wcześniej był dla niej artystą niedościgłym, wrażliwym, 
kochającym miasto, w którym zakotwiczył. Często widy-
wała go na ulicy z aparatem fotograficznym. Bywała na 
jego wystawach, znała jego prace, ale nie śmiała choć na 
krok zbliżyć się do wielkiej osobowości. A potem stała się 
rzecz niesłychana, zaczęli razem współpracować. Z wiel-
kiego artysty wyszedł ciepły, przyjazny człowiek, który nie 
zawahał się sprzedać tajniki swojej przeogromnej wiedzy z 
dziedziny fotografii i grafiki. Robił to z ogromnym taktem.

Zapalili znicz. Ona przeżegnała się i odmówiła modli-

twę, której nauczyła ją babcia, on zdjął kapelusz. Pomil-
czeli. Powspominali, westchnęli. Staszek miał sześćdzie-
siąt lat. To naprawdę niewiele.

Z odwiedzeniem drugiego kolegi też nie mieli proble-
mu. Wystarczyło od Staszka pójść od razu na lewo, po-
między innymi i dojść prawie do muru. Czekał na nich. 
Norbert H. 

Przypomniała sobie dzień, w którym zadzwoniła do 
Norberta z kondolencjami. Był bardzo wzruszony i mó-
wił, że bardzo mu brakuje Staszka. Współpracowali razem 
przez kilka lat, a potem zostali przyjaciółmi. Odszedł nie-
spełna cztery lata później w Staszka imieniny, na tę samą 
chorobę. Też bardzo wierzył, że z tego wyjdzie. Nie wy-
szedł. Też artysta w swej dziedzinie, niezwykle dokładny, 
wyczulony na estetykę, a przy tym rzetelny, terminowy, 
wrażliwy i dowcipny.

Zapalili znicze. Ona przeżegnała się i odmówiła modli-
twę, której nauczyła ją babcia, on zdjął kapelusz. Pomil-
czeli.  Powspominali, westchnęli. Norbert miał pięćdziesiąt 
cztery lata. To naprawdę niewiele.

 
Słoneczko nieśmiało wkradało się między aleje. Uznali 

oboje, że pora na kawę. Siedli na zewnątrz lokalu, bo był 
piękny widok na rzekę i to słoneczko nieśmiało pieściło 
ich twarze. Ile lat już się znają? Oj, będzie ze trzy dekady. 

Ona sprowadziła się do miasta, w którym on był re-
daktorem poczytnego tygodnika, nawet redaktorem naczel-
nym. Oczywiście, jak nietrudno zgadnąć, ich losy splotły 
się i wcale nie ma tu podtekstu erotycznego, choć tak się 
zapowiada.

Ona nieporadnie pisała i na wielką literaturę to się nie 
zanosiło. Pewnie przez uprzejmość, może żal młodego 
dziewczątka, od czasu do czasu publikował na łamach te 
jej tekściki. A przyjaźń kiełkowała. I przetrwała, choć były 
kilkuletnie przerwy. Przy drugiej espresso doszli do wnio-
sku, że ich drogi w pewnym momencie przecięły się. Całą 
czwórkę połączyła gazeta. 

Jest pewna, że za rok, tuż przed pakowaniem plecaków, 
umówią się na espresso, ale wcześniej odwiedzą kolegów. 

Marusia 


