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Dawaj sowite napiwki kelnerkom i kelne-
rom, którzy zarabiają na studia. 

H. Jackson Brown, Jr.

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

EMULSJA AKRYLOWA ALFA 10 L

26,79zł

Narodowe Czytanie 
już po raz piąty,

s. 16-17
fot. Bolesław Słomkowski

Szybki i wściekły, s. 10-11

Wakacje w
Świetlicy Wiejskiej w Kukowie, 

s. 18

Europejski Tydzień Sportu, s. 19
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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 p.w. Podwyższenia 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 p.w. 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.

W „Galerii Jednego Obrazu” w zajeździe 
„Borysówka” w Sedrankach zawisła nowy obraz 
Olgi Kowal.

8 września od 10.00 do 14.00 zapraszamy na 
DYŻUR EKSPERTA 

Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Gołdapi 
z zakresu: prowadzonej działalności gospodarczej, zatrud-
niania pracowników, - emerytur , rent, kapitału początko-
wego, - zasiłków i prewencji rentowej
Osoby zainteresowane będą miały również możliwość za-
łożenia profilu PUE, dzięki któremu można uzyskać dostęp 
do własnych danych zgromadzonych na osobistym koncie  
w ZUS (należy zabrać dowód osobisty i pamiętać swój 
adres e-mail).  Dyżury w UM w Olecku, Plac Wolności 3 
będą prowadzone cyklicznie, raz  w miesiącu  w drugi pią-
tek miesiąca.
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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

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
10.00 - 14.00 - dyżur eksperta ZUS w Urzędzie Miejskim
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
11.00 – korowód wokół Placu Wolności
11.30 - uroczyste otwarcie Święta Plonów, Rynek
12.00 - koncerty
14.30 - rozstrzygnięcie konkursu na najładniejszy wieniec 
dożynkowy
16.00  - Mecz V ligi piłki nożnej MLKS Czarni Olecko - 
LUKS Wilczek Wilkowo, stadion miejski
17.00 - Milano, koncert
17.00 - Gang Wiewióra 2, kino Mazur
19.00 - Mamuśki mają wychodne, kino Mazur
11 września (poniedziałek)
apteka dyżurna Składowa 6
12 września (wtorek)
apteka dyżurna 11 Listopada 9
13 września (środa)
wydanie „Tygodnika Oleckiego”
apteka dyżurna Zielona 37
14 września (czwartek)
apteka dyżurna plac Wolności 25
15 września (piątek)
apteka dyżurna Kolejowa 15
17.00 - Królewicz Olch, kino Mazur
19.00 - Bodyguard Zawodowiec, kino Mazur
16 września (sobota)
apteka dyżurna Zielona 35
17.00 - Królewicz Olch, kino Mazur
19.00 - Bodyguard Zawodowiec, kino Mazur
17 września (niedziela)
apteka dyżurna plac Wolności 7B
17.00 - Królewicz Olch, kino Mazur
19.00 - Bodyguard Zawodowiec, kino Mazur
18 września (poniedziałek)

na stronie internetowej www.olecko.info (w pliku *.pdf)
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5 sierpnia od 7.42 dwa zastępy JRG PSP oraz 
jeden OSP Kowale Oleckie gasiły pożar skrzynki 
rozdzielczej domu przy ulicy Witosa w Kowalach 
Oleckich.

5 sierpnia od 12.55 jeden zastęp OSP Kowale 
Oleckie na ulicy Kościuszki w Kowalach Oleckich 
zabezpieczał miejsce i usuwał skutki kolizji drogo-
wej. Zderzenie dwóch samochodów.

5 sierpnia od 14.48 dwa zastępy JRG PSP oraz je-
den OSP Wieliczki zabezpieczały miejsce i usuwały 
skutki kolizji drogowej w Skowronkach. Samochód 
osobowy w rowie.

5 sierpnia od 17.14 jeden zastęp OSP Kowale 
Oleckie przy ulicy Witosa usuwał gniazdo os z bu-
dynku szatni  przy boisku Orlik w Kowalach Olec-
kich.

5 sierpnia od 19.14 jeden zastęp OSP Kowale 
Oleckie usuwał gniazdo szerszeni z domu mieszkal-
nego w Jabłonowie.

6 sierpnia od 11.38 jeden zastęp OSP Cichy gasił 
pożar pnia drzewa w Cichym.

6 sierpnia od 21.11 jeden zastęp OSP Gąski po-
magał policji oświetlając miejsce wypadku drogowe-
go w Zajdach-Folwark.

7 sierpnia od 18.38 jeden zastęp OSP Mazury 
usuwał gniazdo szerszeni z domu mieszkalnego w 
Dybowie.

7 sierpnia od 20.55 jeden zastęp OSP Lenarty 
ratował w Lenartach młodego bociana. 

8 sierpnia od 9.48 jeden zastęp JRG PSP usuwał 
z ulicy Mazurskiej niebezpiecznie pochylone nad 
chodnikiem i jednią drzewo.

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:
• Tadeusz Brodowski (Nowa Wieś)

• Andrzej Dęba
• Marek Rzecki

• Joanna Wierciszewska
• Monika Zimorowicz

• Jan Żarnecki
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 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-

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

Jesienna edycja programu 
dotacyjnego Kultura – Inter-

wencje 2017
Narodowe Centrum Kultury ogłosiło nabór wniosków 

do jesiennej edycji programu dotacyjnego „Kultura – In-
terwencje 2017”, którego celem jest tworzenie warunków 
dla wzmacniania tożsamości i uczestnictwa w kulturze na 
poziomie regionalnym, lokalnym i krajowym poprzez fi-
nansowe wsparcie realizacji projektów upowszechniają-
cych dorobek kultury i zwiększających obecność kultury 
w życiu społecznym.

Oferty należy składać do 15 września 2017 r.
Więcej na ten temat: 

http://fundusze.ngo.pl/wiadomosc/2111441.html
newsletter um

Wypadek
Do wypadku doszło 4 września przed godziną 11:00 na 

trasie Olecko – Gołdap. Jak ustalili policjanci, pracujący na 
miejscu zdarzenia, kierujący samochodem osobowym marki 
Audi wyprzedzając inny pojazd, uderzył w samochód oso-
bowy marki Polonez, którego kierujący wykonywał manewr 
skrętu w lewo.

W wyniku zderzenia ucierpiały dwie osoby podróżujące 
audi, które zostały przetransportowane do szpitala w Olecku. 

Badanie alkomatem wykazało, że obaj kierujący byli 
trzeźwi

rzeczniczka prasowa KPP 
młodsza aspirantka Justyna Sznel
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Felieton

Choć to jeszcze kalendarzowe 
lato, to niektórzy już wieszczą, że 
nadeszła jesień. Co prawda jedynym 
objawem tej pory roku są ciągłe 
deszcze. Drzewa są jeszcze zielone. 
Temperatura co prawda nie jest let-
nia ale, gdy nagle na termometrach 
pokazało się 18°C i nie było wiatru 
stało się całkiem znośnie.

Bardzie, też znośnie stało się 
po zwycięstwie Polskich piłkarzy 
nad Kazachstanem. Choć do zago-

rzałych kibiców nie należę, to jednak jakaś tam we mnie 
nutka zabrzmi, gdy gra nasza drużyna. Oglądając mecz, np. 
z Danią, dotrzymałem tylko do drugiej bramki, którą nam 
strzelili. Potem już po meczu dowiedziałem się o wielkości 
naszej porażki. Piszę „naszej”, bo utożsamiam się z dru-
żyną. Wolałbym jednak, by takich niespodzianek nam nie 
sprawiali, jak to duńskie cztery do jaja. 

Tak więc zielone drzewa i wygrana polskiej drużyny 
nadal trzymają we mnie i dla mnie lato.

Jeśli chodzi o te kibicowanie drużynie narodowej, to 
mam znajomego, który w ogóle nie interesuje się sportem. 
Czasami jednak siada przed telewizorem. Pyta się: „Którzy 
to Polacy?” i kibicuje. Taki typ sportowca kanapowego też 
istnieje. Mam też znajomego, który oglądałby rywalizację 
sportową nie odstępując od telewizora. Przeszkadza mu w 
tej przyjemności praca, małżeństwo oraz potrzeba jedzenia 
i spania. Gdyby nie te cztery przeszkody już na ziemi otwo-
rzyłby się dla niego Raj. 

Ale co tam! Z niczym nie należy przesadzać. Z kibico-
waniem też. 

Jest tylko dosłownie kilka rzeczy na świecie, które 
uprawiając nie da się przesadzić. Pierwsza z nich to rol-
nictwo, a drugie czytanie i nauka. Można te czynności wy-
mienić w innej kolejności ale nie zmieni to w niczym faktu. 
Nie da się bowiem zaspokoić głodu ludzkości na produkty 
spożywcze ani głodu wiedzy. Oba te głody napędzają roz-
wój i czynią ludzi coraz bardziej pragnącymi. Zarówno w 

rolnictwie jak i w nauce na skutek rozwoju postępuje co-
raz większa specjalizacja. Kiedyś w uprawach wystarczała 
trójpolówka, teraz specjalizacja dotyczy, np. tylko pewne-
go okresu rozwoju jakiejś rośliny. Kiedyś twórcę i uczone-
go typu Leonarda da Vinci nazywano humanistą. Dzisiaj 
uczony, który operuje w dwóch niepokrewnych kierunkach 
wiedzy porównywany jest do tego geniusza. 

Wystarczy też spojrzeć na historię literatury. Ilu znamy 
twórców z epoki hellenistycznej? Ilu ze średniowiecza, a 
ilu z renesansu? Z dziewiętnastowiecznych pisarek i pisa-
rzy przeciętny czytelnik zna zaledwie kilka nazwisk. Do-
piero dwudziesty wiek naszej ery jest lepiej znany. Pokole-
nie, które po nas przyjdzie będzie czytało na pewno innych 
pisarzy i zachwycało się poezją innych autorów niż my. Co 
dla nich będzie ważne z literatury jaką dzisiaj czytamy?  Ilu 
„naszych” autorów „ocaleje”?

Czy da się w ogóle przewidzieć co będzie ruszało przy-
szłe pokolenia? Z doświadczenia wiadomo, że żadna ste-
rowana od góry sztuka nie przetrwała cezury czasu. Żadna 
sterowana literatura. Literatura socrealizmu poległa zanim 
jeszcze coś dotarło do społecznej wrażliwości. Z piewców 
komunizmu zostały tylko nazwiska tych, którzy ten kieru-
nek chorej filozofii i demagogicznego doświadczenia nad 
społeczeństwami piętnowali: Orwela, Bułchakowa, Sołże-
nicyna czy Miłosza.

Bo w sztuce, każdej, liczy się tylko artysta i ewentualny 
sponsor, który mu pomaga. Ten, który narzuca styl i ten, 
który ten styl na zlecenie wykonuje skazany jest na zapo-
mnienie. Bo tylko wtedy coś wielkiego może się wydarzyć, 
kiedy artysta przychodzi i mówi, mam pomysł na książkę, 
chciałbym tobie wybudować piękną budowlę, piękny dom, 
a sponsor te pieniądze daje. Lub prosi: kup ode mnie ten 
obraz lub sfinansuj wystawę moich dzieł.

Sztuka może powstać na zamówienie ale ten, który za-
mawia obraz, rzeźbę, książkę czy budowlę nie może na-
rzucać ograniczeń artyście. Naturalnie, że może powstać 
jakiś wielki kicz, ale prawdziwy artysta zawsze się w tym 
tworzeniu sprawdzi. 

Nawet sterowanie tym co czytają uczniowie, czyli lek-
turami, nie daje pewności, że obraz, który narzucić chce 
społeczeństwu jakaś partia wytrzyma próbę czasu. Mam tu 
na myśli PiS. 

Założenie jest słuszne. Większość Polaków nie czyta 
książek. Jak przeczyta w szkole podstawowej i średniej, to 
co my wyznaczymy za kanon literatury, będzie znało tylko 
tych pisarzy.

Błąd tkwi właśnie w tym ograniczeniu. Ci co nie czy-
tają i tak zapomną co czytali. Ci zaś co czytają znajdą na 
pewno znacznie lepiej napisane książki od tych ze szkoły. 
Bo wiedzy i czytania nigdy nie da się ograniczyć. Tym bar-
dziej, że wydawnictwa są niezależne i będą wydawać różną 
literaturę, której pozycje ideologów PiS i „narodowej od-
nowy” nawet do pięt nie dorastają. Przede wszystkim nowa 
ideologia w literaturze jest tak nośna, że zanudzi czytelni-
ków na śmierć.

Już na zakończenie przytoczyć Państwu jeszcze jed-
ną anegdotę zaczerpniętą z książki Wojciecha Bonowicza 
„Kapelusz na wodzie. Gawędy o księdzu Tischnerze”. 

W Niebie przed obliczem Boga stają  dwaj mieszkań-
cy Rzymu: proboszcz jednej z parafii i kierowca autobusu. 
Proboszcz bogobojny ksiądz, a kierowca kobieciarz, awan-
turnik oraz znawca trzech rodzajów łaciny ze szczególna 
biegłością rozmawiający w jej odmianie ulicznej. I oto 
mocą Boskiego sądu proboszcz idzie do czyśćca, a kierow-
ca prosto do nieba. „Dlaczego” – pyta proboszcz.

„ Bo widzisz” – tłumaczy Bóg – „Gdy ty mówiłeś kaza-
nie połowa wiernych w kościele spała, a druga chciała jak 
najprędzej znaleźć się w domu. Gdy zaś kierowca prowa-
dził autobus ulicami Rzymu, wtedy wszyscy pasażerowie 
się do mnie modlili.”

W tym wypadku nudzenie zostało uznane za bardzo 
ciężki grzech. 

Z poważaniem
Bogusław Marek Borawski
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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.  

Ruszyły pace nad przyszło-
rocznym budżetem gminy
Zgodnie z procedurą, do 15 września br. kluby rad-

nych, radni, komisje Rady Miejskiej, rady jednostek po-
mocniczych, mieszkańcy, organizacje pozarządowe i inne 
podmioty  mogą składać w formie pisemnej wnioski do 
budżetu na 2018 r.

Wniosek powinien zawierać:
- nazwę zadania,
- opis,
- uzasadnienie realizacji,
- szacunkowy koszt.
Dla ułatwienia  wnioskodawcom możliwości złożenia 

kompletnego wniosku w załączeniu przykładowy cennik 
usług oraz formularz wniosku.

newsletter um

Uciekł na drzewo
3 września. około godziny 19:00 funkcjonariusz ruchu 

drogowego oleckiej komendy, patrolując jedną z miejsco-
wości w gminie Olecko, zauważyli kierującego samocho-
dem osobowym marki Opel, który kierował samochodem 

bez włączonych świateł mijania. 
Policjanci wydali mu sygnał dźwiękowy i błyskowy do 

zatrzymania się. Jednak mężczyzna zignorował go, zjechał 
na drogę gruntową, a następnie na posesję, gdzie zatrzymał 
pojazd. Po tym wybiegł z samochodu i uciekł na drzewo. 

Po kilkuminutowej rozmowie z policjantami mężczy-
zna sam zszedł z drzewa.

Po wylegitymowaniu okazał się do być Piotr S.
Podczas wykonywanych czynności funkcjonariusze 

wyczuli od 57-latka zapach alkoholu. Badanie alkomatem 
w jego organizmie wykazało blisko promil alkoholu. Po-
nadto okazało się, ze mieszkaniec gminy Olecko nie posia-
da uprawnień do kierowania pojazdami.  

Teraz mężczyzna za niezatrzymanie się do kontroli oraz 
za prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości odpowie 
przed sądem. 

Przypominamy!
1 czerwca br. weszły w życie nowe przepisy, które re-

gulują nie zatrzymanie się do kontroli drogowej, traktując 
zachowanie takich kierujących jako przestępstwo. Każde-
mu kierowcy, który będzie uciekał przed policją grozi kara 
od 3 miesięcy do 5 lat pozbawienia wolności. Oprócz tego 
uciekinier musi liczyć się z tym, że starci prawo jazdy na-
wet na 15 lat. 

rzeczniczka prasowa KPP 
młodsza aspirantka Justyna Sznel
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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

Zakończyła się budowa drogi 
gminnej w Sedrankach

30 sierpnia br. odbył się odbiór prac związanych z bu-
dową drogi gminnej w Sedrankach.

W ramach inwestycji wykonawca - Oleckie Przedsię-
biorstwo Drogowo-Mostowe Sp. z. o.o., wykonał 2,5 km 
jezdnię asfaltową, przepust, bariery stalowe ochronne, 
ścieżkę pieszo-rowerową, wjazdy z kostki betonowej oraz 
linię oświetleniową kablową i napowietrzną  wraz ze słu-
pami i oprawami oświetleniowymi LED. Ten zakres prac 
kosztował  prawie dwa miliony złotych.

 - Na budowę tej drogi otrzymaliśmy dofinansowanie 
w wysokości 976 749,00 zł z Programu Rozwoju Gminnej 
i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019. 
Ponadto Rada Powiatu w Olecku udzieliła naszej gminie  
pomocy finansowej na ten cel w wysokości 498 142,80 zł – 
mówi burmistrz Wacław Olszewski.

30 sierpnia br. odbył się odbiór prac związanych z bu-
dową drogi gminnej w Sedrankach.

Nowo wybudowany odcinek drogi w Sedrankach bie-
gnie od drogi powiatowej za młynem do drogi wojewódz-
kiej Olecko - Bakałarzewo.

Całkowita wartość zadania to 1 953 499, 58 zł.
newsletter um

Problemy z oświetleniem 
ulicznym

29 sierpnia br. odnotowano awarię systemu sterowania 
oświetleniem w mieście w wyniku czego  przestały świecić 

latarnie uliczne na terenie połowy Olecka.
Firma Instalator rozpoczęła naprawę ale pomimo starań 
latarnie nie działały jeszcze 30 sierpnia na ulicach: Kole-
jowej, Zielonej, Kamiennej, Przykamiennej, Słonecznej, 
Przytorowej, Środkowej, Cichej, Kopernika oraz części 
placu Wolności i ulicy 11 Listopada.             newsletter um
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Bez szyn i podkładów
Nareszcie mogę odnotować, że coś się udało 

po 1989 roku. W III RP znikło już 7 000 km linii 
kolejowych. Jesteśmy liderem w likwidowaniu kolei sze-
rokotorowych i wąskotorowych. Ponieważ ta wiadomość 
nie pojedzie z biegiem szyn, więc niech wlezie na nośnik 
papierowy i elektroniczny „TO”. 

Książę gaf
Książę Filip, mąż królowej Elżbiety II, w wieku 96 lat, 

w sierpniu 2017 roku przeszedł na emeryturę. Skrupulatni 
statystycy wyliczyli, że w czasie swojej pracy odbył ponad 
22 000 spotkań, nie liczących tych, w których – jak na-
kazuje protokół – musiał iść krok za krokiem za królową 
Wielkiej Brytanii. Mówiono, że jak na marynarza przysta-
ło, lubi kobiety, choć na wyspach mawiano, że królewskie 
małżeństwo jest udane. 

Książę Filip wygłosił ponad 5000 mów wiązanych, z 
których zapamiętano, to co powiedział poza protokołem. 
Kiedy w 1981 r. głośno rozmawiano o kryzysie gospodar-
czym, to rzec skomentował w dwóch zdaniach: „Wszyscy 
powtarzali, że musimy mieć więcej czasu wolnego. A teraz 
narzekają, że są bezrobotni”. 

Podczas występu Eltona Johna szeptem dodał: „Szko-
da, że nie wyłączył mikrofonu”. Młodą policjantkę w ka-
mizelce kuloodpornej obdarował komplementem: „Wyglą-
da pani, jakby się miała wysadzić”. O miłości jego córki do 
koni strzelił jak z bata: „Jeśli ktoś nie pierdzi i nie żywi się 
sianem, nie jest nim zainteresowana”. 

Jak przystało na gentlemana uprzejmie stwierdził, że 
„jeśli mężczyzna otwiera żonie drzwi auta, to albo auto jest 
nowe, albo żona”.

O niedoszłym porywaczu swojej córki Anny powie-
dział: „Gdyby udało mu się ją schwytać, w niewoli urzą-
dziłaby mu piekło”. 

Książę zwrócił się do ojca noblistki Malali Yousafzai, 
która walczy o to, żeby pakistańskim dziewczynkom tali-
bowie nie zabraniali chodzić do szkoły: „Dzieciaki chodzą 
do szkoły, bo ich rodzice nie chcą mieć ich w domu”. 

Po koronacji Elżbiety II zapytał małżonkę: „Skąd wy-
trzasnęłaś ten kapelusz?”

Książę Filip za życia stał się klasykiem różnych faux 
pas (fałszywy krok). Był mistrzem jeżeli chodzi o gafy. 
Kiedyś takie coś zwało się u nas michałkiem (drobnostka, 
drobiazg, kiks, zgrzyt). Proszę tego nie mylić z jesienną 
odmianą gruszki albo cukierkiem w czekoladzie.

Książę Filip, to jest skarb, więc wcale się nie dziwię, 
że Brytyjczycy chuchają na jego obsuwki, które trafiają do 
ogródka, nie niszcząc żywopłotu i trawnika.

 
Na odwyrtkę

Rzadko kto dzisiaj tak mówi. Czasami zastępuje się to 
słowami – na opak. Czyli odwrotnie, niż jest. Kiedy ktoś 
mówi na odwyrtkę, to przychodzi do mnie pewne wydarze-
nie sprzed lat, konkretnie z 20 wrześnie 2004 roku. Wraca-
łem z pracy autobusem 504 relacji Emilii Plater - Kabaty. 
Czytałem książkę. Obok mnie siedziała młoda Japonka i 
trzymała na kolanach otwartą książkę. Czytaliśmy - ja od 
pierwszej strony do końca, zaś Japonka od tyłu do pierw-
szej strony. Dwie kultury. Daleki Wschód i basen Morza 
Śródziemnego. I gdyby tak ktoś to nagrał na video, to mo-
głoby być zabawnie. Zapewne wyglądałoby, jakby Japonka 
już od końca chciała wiedzieć, co jest na początku, zaś ja 
przypominałbym czytelnika, który mozolnie idzie ku koń-
cowi. Oczywiście, że byłby to pozór. Jedno tylko nas w 
tym wszystkim łączyło, że pragnęliśmy przeczytać druk 
zwarty, od deski do deski, bo to, co czytaliśmy, nie było 
pisane drewnianym językiem. 

Wysiadłem z autobusu i leciutko się uśmiechnąłem do 
mieszkanki Kraju Kwitnącej Wiśni, która nie wiedziała o 
tym, że pochodzę z okolic Kwitnącej Jabłoni.   
Można by to wszystko płatkami wiśni i jabłoni opisać, któ-

re otrząsnęły się. Ale tego się już nie da. I w tym cała ta-
jemnica, jak pestka czereśni/wiśni, z której strzelaliśmy w 
dzieciństwie tak, żeby nie trafić.

Lipa
To piękne drzewo o szerokiej koronie, ma sercowate li-

ście i przepiękne żółte kwiaty, które wabią owady. Potocz-
nie ludzie mówią lipa, kiedy wyczuwają oszustwo, kłam-
stwo, tandetę itp., itd. O jednym i drugim warto pamiętać. 

Przez trzy lata mieszkałem w Zduńskiej Woli, przy ul. 
Łaskiej 61 (internat Technikum Elektronicznego), która  
jest obsadzona z obu stron lipami. Nie wiem, dlaczego o 
tym mieście mówi się, że jest Pod Topolami, które tak buj-
nie się rozrosły na obrzeżach miasta. Może bano się, że 
lipa będzie się kojarzyła z potocznością, a nie z drzewem?  
Zapewne komuś znowu zabrakło odwagi. Dla mnie lipa, to 
takie serduszko dendrologii. Wcale się nie dziwię, że Jan 
Kochanowski uczynił to drzewo swoim ex librisem. 

W porze kwitnienia pszczoły w lipie mają swój wyraj. 
Piją do dna z jej kielichów kwiatów. 

Wiosną i latem przyjemnie jest wejść w rozstrzelane 
cienie lipy. Śmiesznie wygląda lipa jesienią, kiedy wiatr 
strąca sercowate liście i przykleja, jak znaczki, do fartucha 
ziemi.  

Lipa należy do poetyckich drzew, malarstwo sobie z nią 
nie radzi, jak z sosną, bukiem, grabem... 

Kiedy przed laty zapytano ks. Jana Twardowskiego, 
jaki proponuje tytuł na kolejną swoją książkę, odpowie-
dział: Może Lipa? 

Szkoda, że wydawca nie poznał się na świetnej ripo-
ście. Może się bał, że to będzie „kawa na ławę”? 

Lipa jest połyskiem wierszy, a nie wierzba, z której ro-
biono fujarki.

Platon
Tu nie chodzi o filozofa Platona (właśc. Arystokles), 

który miał szerokie bary. Dzięki plecom otrzymał przydo-
mek Platon. Platon, to jest pół skrzynki na owoce. Można 
w wielkim uproszczeniu napisać, że to, z grubsza rzecz 
biorąc, pół skrzyni. Do platonów kładziono owoce (czere-
śnie, wiśnie, jabłka, śliwki, gruszki). Platony było łatwiej 
nosić niż skrzynki. W nich najczęściej przechowywano 
owoce. Oczywiście, że platony były zbite z drewnianych 
deszczułek. Plastikowe platony to późniejszy wynalazek, 
choć nikt nie mówi, ze to platony tylko skrzynki.

Drewniane platony na 
owoce były używane w oko-
licach „Kwitnącej Jabłoni”. 
Oprócz nich były skrzynki 
(30x50x40 cm), czyli dwa 
platony. Mini skrzynki mia-
ły wymiar 20x60x40 cm. 
Oczywiście, że zostały wy-
parte przez kartonowe albo 
plastikowe pojemniki na 

owoce. Jeszcze można je spotkać na strychach. Platony 
zbijał w Kopanie stolarz Jan Ogrodny z Wołynia wraz z po-
mocnikami. Tego typu konstrukcję potrafił wykonać każ-
dy na wsi. Wystarczyło mieć młotek, gwoździe, listewki i 
trochę zapału. „To żadna filozofia”, mawiano. Aha! Polski 
pawilon na EXPO 2015 w Mediolanie zbudowany został w 
kształcie skrzynki na jabłka. Na podstawie zdjęcia mojego 
brata Ireneusza, Marek Karpowicz wykonał akwarelkę ku 
pamięci, a nie dla kaprysu. 

Drewniany platon odszedł już do lamusa; podobnie jak 
wieś zabita dechami. 

No cóż!
Rozpisuję to, co zwie się sentymentem. Dopokąd żyje-

my gra w nas harmonia uczuć i budzi wspomnienia. Mam 
swoją wioseczkę Kopanę, z XX w., stąd się biorą moje cią-
gotki.

Czesław Mirosław Szczepaniak
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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

Nagrody za wybitne 
osiągnięcia w dziedzinie 

pomocy 
i integracji społecznej

Zarząd Województwa Warmińsko – Mazurskiego ogło-
sił siedemnastą edycję Nagród i Wyróżnień Marszałka 
Województwa Warmińsko – Mazurskiego za wybitne osią-
gnięcia w dziedzinie pomocy i integracji społecznej.

Nagrody i wyróżnienia będą przyznawane w dwóch ka-
tegoriach:

1) indywidualnej – pracownikom pomocy i integracji 
społecznej oraz najbardziej aktywnym liderom organizacji 
pozarządowych z terenu województwa warmińsko – ma-
zurskiego,

2) zespołowej – jednostkom organizacyjnym pomocy 
i integracji społecznej oraz organizacjom pozarządowym, 
działającym na terenie województwa warmińsko – mazur-
skiego w obszarze pomocy i integracji społecznej.

Celem przyznania nagród i wyróżnień jest promocja 
nowoczesnych oraz twórczych rozwiązań w dziedzinie po-
mocy i integracji społecznej, w szczególności za:

1. Działania w zakresie kompleksowej pomocy osobom 
i rodzinom, prowadzącej do samodzielnego funkcjonowa-
nia w społeczeństwie.

2. Wspierania społecznej i zawodowej aktywności w 
zaspokajaniu potrzeb życiowych rodzin.

3. Wypracowanie i wdrażanie innowacyjnych metod 
pracy z osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym.

4. Aktywizację społeczności lokalnych na rzecz roz-
wiązywania problemów społecznych, w tym organizo-
wanie przedsięwzięć mających na celu integrację osób 
zagrożonych wykluczeniem społecznym ze środowiskiem 
lokalnym.

5. Inicjowanie i wdrażanie programów służących zapo-
bieganiu problemom społecznym, w tym m. in. na rzecz 
wsparcia rodzin, aktywizacji osób starszych, wyrównaniu 
szans edukacyjnych i zawodowych młodzieży, osób niepeł-
nosprawnych, osób bezrobotnych, rozwiązywania proble-
mów uzależnień oraz przeciwdziałania przemocy, wycho-
dzenia z bezdomności.

6. Realizowanie projektów integracji społecznej, skie-
rowanych do osób zagrożonych wykluczeniem społecz-
nym.

7. Wspieranie działalności sektora ekonomii społecz-
nej.

8. Wdrażanie kompleksowych, nowatorskich rozwią-
zań we współpracy wielu podmiotów w dziedzinie pomocy 
i integracji społecznej.

Wnioski o przyznanie nagród i wyróżnień mogą skła-
dać osoby fizyczne, osoby prawne i  instytucje oraz organi-
zacje społeczne działające w obszarze pomocy i integracji 
społecznej.

Dodatkowe informacje, druki wniosków oraz regula-
min znajdują się na stronie www.wrota.warmia.mazury.pl 
(w zakładce polityka społeczna – pomoc i integracja spo-
łeczna).

Wnioski wraz z kompletem dokumentów należy skła-
dać do dnia 20 września 2017 r. na adres: Urząd Mar-
szałkowski Województwa Warmińsko – Mazurskiego w 
Olsztynie, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej, ul. 
Głowackiego 17, 10-447 Olsztyn.

Sporządziła: H.Kasicka
www.powiat.olecko.pl 
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Szybki i wściekły
Chociaż nie przepadam za tym gatunkiem filmu o nad-

miernej brawurze podczas jazdy samochodem, to stał się on 
zalążkiem do refleksji na temat życia w Olecku. Jak to jest 
móc rozwijać maksymalnie swoim pojazdem 25 km/godz., 
martwić się czy naładowanie baterii starczy na załatwienie 
spraw w mieście i jak się wtedy załatwia sprawy w mie-
ście? Tematem mojej refleksji nie jest jednak bynajmniej 
nowa generacja samochodów elektrycznych typu slow life, 
ale …elektryczny wózek inwalidzki, a raczej jakość życia 
osób niepełnosprawnych w naszym mieście poruszających 
się takim środkiem lokomocji. 

Wszak wszystkich nas może dopaść niepełnospraw-
ność, czy też, tak, tak, starość, może nawet wcześniej niż 
dumnie temu i gorąco zaprzeczamy, i warto się nad tym 
zastanowić, póki pora, spojrzeć na sprawy z innej perspek-
tywy. Niepełnosprawność (czy też starość) może radykal-
nie obniżyć naszą sprawność. Czy chcemy tego czy też 
nie. Wstępne wyniki z Narodowego Spisu Powszechnego 
z 2011 roku w zakresie populacji osób niepełnosprawnych 
wykazały, że liczba osób, które posiadały ważne orzecze-
nie kwalifikujące je do zaliczenia do zbiorowości osób nie-
pełnosprawnych wynosiła 4 697,5 tys., a to stanowi 12,2% 
ludności kraju!

Prawa osób niepełnosprawnych gwarantowane są w 
Konstytucji RP i Konwencji ONZ. Konwencja ONZ pod 
pojęciem „osoby niepełnosprawne” rozumie osoby, które 
mają długotrwale naruszoną sprawność fizyczną, umy-
słową, intelektualną lub w zakresie zmysłów, co może, w 
oddziaływaniu z różnymi barierami, utrudniać im pełny i 
skuteczny udział w życiu społecznym, na zasadzie równo-
ści z innymi osobami. Konstytucja RP zapewnia prawo do 
niedyskryminacji stanowiąc, że nikt nie może być dyskry-
minowany w życiu politycznym, społecznym lub gospo-
darczym z jakiejkolwiek przyczyny (art. 32 pkt 2.). Ustawa 
zasadnicza nakłada też na władze publiczne obowiązek 
zapewnienia szczególnej opieki zdrowotnej osobom nie-
pełnosprawnym (art. 68), a także obowiązek pomocy tym 
osobom w zabezpieczeniu egzystencji, przysposobieniu do 
pracy oraz komunikacji społecznej (art. 69).

Odkąd pamiętam, zawsze zastanawiałam się nad bra-
kiem wyobraźni tych, którzy kiedyś źle wykańczali przej-
ścia, podjazdy, itp.. Dziś rozumiem, iż było to związane 
zapewne ze zwykłą fuszerką wynikającą z wad ówcze-
snego systemu. Dziś mamy już całe szczęście inne czasy, 
inne wymogi do spełnienia, mniej także przejawów bra-
ku wyobraźni, także wynikającej z braku empatii. Mając 
sprawność fizyczną można przeskoczyć każdą przeszkodę, 
nie widzi się wtedy barier, które dla niepełnosprawnych są 
barierami praktycznie nie do przebycia. W celu weryfikacji 
sytuacji w naszym mieście odbyłam więc spacer po nim z 
osobą na wózku inwalidzkim, aby przekonać się, jak na-
prawdę wygląda sytuacja. I łatwo nie było, a w celu zwięk-
szenia utrudnienia nie był to spontaniczny spacer lecz ob-
raliśmy sobie konkretne, przykładowe cele.

Tak. Łatwo nie było. Ba, na tym spacerze można było 
dostać zadyszki. Trzeba było nieźle się namęczyć, żeby 
znaleźć dogodny wjazd/zjazd, sprytnie opracować sobie 
trasy, które wbrew logice, ale jednak, w końcu prowadzi-
ły do obranego celu. Po drodze niemniej spotykaliśmy się 
nieraz z wielką przychylnością napotkanych ludzi (prze-
chodniów i kierowców), także z pomocą, a czasem z ner-
wowym zachowaniem, bo niestety nie wszyscy wiedzą, że 
bycie inwalidą to nie dramat, chociaż dobrym dowodem na 
to są grupy sportowców na wózkach, które śmiało niejed-
nemu dokopią w wielu dyscyplinach. Wniosek po takim 
spacerze jest raczej pozytywny, bo i ludzie serdeczni, jak i 
przeszkody koniec końców w większości są do pokonania. 
Warto jednak kilku sprawom przyjrzeć się bliżej.

Na początek warto zauważyć, iż w naszym mieście da 
się, przy odrobinie kombinowania, dojechać do większości 
miejsc, całe szczęście, chociaż wiele przejść dla pieszych 
jest nieprzejezdnych dla osób na wózku inwalidzkim. Wie-
le miejsc jest jednak zupełnie niedostępnych, albo z utrud-
nionym dostępem. Na uwagę zasługuje np.: 

1. Klub Seniora, do którego wjazd jest niemożliwy, bo 
prowadzą do niego bardzo strome schody. Można w tym 
przypadku mówić o wykluczeniu wśród tych, którzy i tak 
muszą borykać się z cichym wykluczeniem w społeczeń-
stwie. 

2. Do wielu banków, do których prowadzą piękne pod-
jazdy, dojazd jest utrudniony, a raczej przez wysokie i krzy-
we krawężniki jest praktycznie niemożliwy.

3. Piękne są też parkingi dla niepełnosprawnych, nie-
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mniej z takiego miejsca niepełnosprawny od razu nie wje-
dzie na chodnik, bo dzieli go krawężnik, bariera nie do 
przejścia bez pomocy innych.

4. W przypadku kościoła czy przychodni, sprawy mają 
się podobnie. 

To tylko kilka wyrywkowych przykładów. Utrudnienia 
są do obejścia, i wiele osób niepełnosprawnych się stara, 
ale dyskomfort się pojawia. Można dojechać do szpitala, 
cmentarza, także do urzędów. Wszyscy mają obowiązek 
świadczenia udogodnień dla osób niepełnosprawnych i 
się z nich wywiązują.  Poczta świadczy usługi regulowane 
przepisami ustawy z dnia 23 listopada 2012 (prawo pocz-
towe (Dz. U. z 2016 r. poz. 1113, z późn. zm.)),  do Urzędu 
Miejskiego prowadzi bardzo wygodny podjazd, jest także, 
według informacji, przystosowana toaleta i sprawy zała-
twia się niestandardowo na parterze, niemniej żaden petent 
z utrudnionym poruszaniem nie odjedzie z kwitkiem, bo 
to urzędnicy zejdą do niego i postarają się załatwić wszel-
kie sprawy. Osoba niepełnosprawna nie może jednak np.: 
uczestniczyć w obradach Rady Miejskiej. Miejski Ośro-
dek Pomocy Społecznej reguluje brak udogodnień w ten 
sposób, iż można umówić się z pracownikiem MOPS’u na 
osobiste spotkanie, zaś Powiatowe Centrum Pomocy w Ro-
dzinie gwarantuje dostępność i ma wszelkie przystosowa-
nia. W Starostwie Powiatowym, jak w Urzędzie Miejskim, 
jest zagwarantowany dostęp na parter, według informacji 
lepiej jednak wcześniej urzędników poinformować o swo-
ich planach przybycia. 

Wszystkie te miejsca i sytuacje starają się być komfor-
towe, otwiera to jednak dyskusję na temat samodzielności 
osoby niepełnosprawnej, która jest zdana na dobrą wolę in-
nych osób oraz jak najbardziej profesjonalizm urzędników, 
niemniej skazana jest na zależność. I jeszcze to kombino-
wanie „jak dojechać do punktu X?” - łączy się to z jazdą 
po ulicach pod prąd, czy też po prostu z jazdą po, czy też 
z przecinaniem ruchliwej ulicy, co jest mało bezpieczne. 
Wówczas „szybki i wściekły” boi się tych, którym jawi się 
jako zakała na drodze. 25km/godz. to jest niewiele w takim 
przypadku, slow life robi się bardzo nerwowe. Nie pomaga 
nawet koszulka odblaskowa, zresztą, w wielu sytuacjach, 
jest to po prostu łamanie prawa przez osobę niepełno-

sprawną, nawet jeśli z racji niepełnosprawności wiele jej 
można. Artykuł 9. Konwencji ONZ szczegółowo określa 
zasady dostępności oraz środki, jakie Państwo zobowiązu-
je się podjąć w celu zapewnienia osobom niepełnospraw-
nym, na zasadzie równości z innymi osobami, dostępu do 
środowiska fizycznego, środków transportu, informacji i 
komunikacji, w tym technologii i systemów informacyj-
no-komunikacyjnych, w celu umożliwienia osobom nie-
pełnosprawnym samodzielnego funkcjonowania i pełnego 
udziału we wszystkich sferach życia.

Dlaczego poświęcam się tej kwestii? Nie po to, aby 
wyliczać błędy, raczej niestety z pobudek czysto ego-
istycznych, bo nie chciałabym być kiedyś ciężarem dla 
innych i dla siebie, chciałabym móc cieszyć się z własnej 
autonomii a także dlatego, iż warto o czymś czasem przy-
pominać, aby wszystkim nam lepiej w przyszłości się żyło. 
Usprawnienia i przywileje są zagwarantowane prawnie i 
czasem wystarczy drobna poprawka, aby dojechać do celu. 
Ułatwienie funkcjonowania osobom niepełnosprawnym 
jest nie tylko obowiązkiem wynikającym z prawa, ale i z 
człowieczeństwa, jest także poszanowaniem odmienności 
i akceptacją osób niepełnosprawnych, będących częścią 
ludzkiej różnorodności oraz ludzkości. Bardziej dostęp-
ne/przystępne miasto, to także efekt pracy urzędników 
na rzecz podniesienia świadomości społeczeństwa. Uła-
twiony dostęp, to także prawa pozostałych mieszkańców 
miasta. Przecież będzie wtedy łatwiej także i dla matek/
ojców z wózkami. Będzie łatwiej i dla osób z wózkami 
wypełnionymi zakupami. Będzie łatwiej dla wielu osób 
niepełnosprawnych, które wcale nie chcą stracić swojej 
aktywności, a na chwilę obecną wiele z nich woli nie ru-
szać się z domów. 

Odbyłam tylko fragment podróży po mieście, bo pra-
wa człowieka, pełny i skuteczny udział w społeczeństwie 
oraz integracja społeczna są mi bliskie. Zachęcam innych 
mieszkańców Olecka do dalszej, osobistej weryfikacji i 
uwrażliwienia, do stworzenia mapy nieprzejezdności i za-
leżności oraz do zrozumienia Innego oraz tego, jak to jest, 
kiedy nie można być już szybkim, a bardzo łatwo można 
wpaść w smutną wściekłość na samego siebie.

Ewa Kozłowska
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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
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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

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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Pomniki i fontanna, 
figurka św. Agaty i młyn w Przerośli

Andrzej Malinowski

 Dojazd: Olecko - Lenarty - Mieruniszki - Fili-
pów - Przerośl

Przerośl – duża miejscowość w województwie 
podlaskim, w powiecie suwalskim, z dawnym, ma-
czugowym układem rynku (po części z przedwo-
jenną zabudową) i miejskim układem ulic (niegdyś 
Przerośl była miastem; w I połowie XVII w. należa-
ła do największych miast Suwalszczyzny).

Obecnie w parku, znajdującym się w centrum 
wsi usytuowane są dwa pomniki: jeden z nich upa-
miętnia 400-lecie Przerośli (1576-1976) z herbem 
miejscowości (lew za kratą); drugi to pamiątkowy 
kamień „Dąbek Wolności”, przy pokaźnym już dę-
bie posadzonym przez mieszkańców Przerośli w 
dniu 3 maja 1926 r. na pamiątkę odzyskania nie-
podległości (1918). 

Uwagę przyciąga fontanna z ciekawą oprawą 
rzeźbiarską – dwójka dzieci oraz zabytkowa drew-
niana figurka świętej Agaty z końca XVIII wieku 
(ufundowali ją ówcześni mieszkańcy po licznych 
pożarach), patronki Przerośli. Umieszczona jest na 
wysokim cokole w szklanej zabudowie z metalo-
wym daszkiem (napis na daszku: AD 1989).  Fi-
gurka znajduje się na wprost wjazdu do Przerośli 
od strony Filipowa. Stała tam do czasu wybuchu II 
wojny światowej; w okresie wojennym przechowy-
wana w stodole przez pana Gołowskiego. Na swoje 
dawne miejsce powróciła po 1989 r. 

Przy drodze gruntowej Przerośl - Nowa Prze-
rośl, w kierunku Jeziora Bocznego stoi nieczynny 
murowany młyn wodny z 1852 r. Młyn posiadał 
drewniane koło młyńskie. 

W ciepłą nie-
dzielę, 5 marca 
2017 r. w par-
ku w Przerośli i 
przy młynie byli: 
Cezary Lasota, 
Piotr Ciuk i An-
drzej Malinow-
ski.

Maczugowy układ rynku – średniowieczny układ za-
budowy rynku; z rogów dużego, prostokątnego rynku wy-
chodzą ulice 

Św. Agata – patronka, która chroni od pożarów i nie-
bezpieczeństwa ognia; jest także orędowniczką zawodów, 
które mają do czynienia z ogniem m.in. piekarzy (stąd wła-
śnie chleb św. Agaty, chleb podróżnych) i kominiarzy; z 
powodu swojej męczeńskiej śmierci patronuje także pielę-
gniarkom; jej atrybutami są: dom w płomieniach, kość sło-
niowa – symbol czystości i niewinności oraz siły moralnej 
– a także misa z obciętymi podczas męczeństwa piersiami.
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Kalendarz imion

Nasz przepis

Cytaty na ten tydzień

PRZYS£OWIA

6 września (Dzień Energetyka) 
(Księżyc pełnia)
Albiny, Beaty, Betiny, Eugenii, 
Lidy, Rozalindy
Albina, Aleksego, Bertranda, Bole-
mira, Eugeniusza, Fausta, Lindy, 
Magnusa, Michała, Petroniusza, 
Saturnina, Uniwieta, Zachariasza, 
Zacheusza
7 września
Begonii, Domasławy, Domisła-
wy, Melanii, Meli, Reginy, Reny, 
Ryszardy
Domana, Domasława, Marka, 
Melchiora, Rafała, Ryszarda, 
Stefana
8 września (Narodzenie NMP / 
MB Siewnej) (Dzień Dobrych 
Wiadomości) (Międzynarodowy 
Dzień Walki z Analfabetyzmem)
Adrianny, Klementyny, Marian-
ny, Marii, Natalii, Radosławy, 
Serafiny
Adriana, Bratumiła,  Czcibora, 
Eustachego, Hadriana, Klaudiusza, 
Klemensa, Nestora, Radosława, 
Serafina, Teofila
9 września
Aldony, Anieli, Augusty, Augu-
styny, Bolemiry, Marii, Radochny, 
Radosławy, Ścibory

Augustyna, Aurelego, Aureliusza, 
Bolemira, Daniela, Dionizego, Jacka, 
Jakuba, Ozariana, Piotra, Sergiusza, 
Sobiesada, Ścibora
10 września
Aldony, Eligii, Irminy, Irmy, Julii, Łu-
cji, Pulcherii
Daniela, Eligiusza, Łukasza, Mikołaja, 
Mścibora, Mścisława, Sebastiana
11 września
Dagny, Helgi, Hiacenty, Justyny, Krze-
sisławy
Feliksa, Hiacynta, Jacentego, Jacka, 
Jana, Justyna, Krzesisława, Naczesława, 
Pafnucego, Piotra, Prota, Teodora
12 września (godz. 12. Merkury w 
maksymalnej elongacji porannej - 
17,92°)
Bratumiły, Gwidy, Mai, Marii, Marleny, 
Sylwii, Sylwiny
Amadeusza, Apolinarego, Cyrusa, Gwi-
da, Gwidona, Macedoniusza, Piotra, 
Radzimira, Sylwina
13 września (Światowy Dzień Pierw-
szej Pomocy) (Dni Patrolowca) (Księ-
życ - ostatnia kwadra)
Aurelii, Eugenii, Eulalii, Lubomiry
Aleksandra, Amata, Apolinarego, Aure-
liusza, Chryzostoma, Eulogiusza, Filipa, 
Genadiusza, Jana, Lubomira, Lubora, 
Materny, Morzysława, Szeligi

Modlitwa nie jest większym 
wstydem niż picie i oddychanie. 
Człowiek potrzebuje Pana Boga 
tak samo, jak wody i tlenu. 

Alexis Carrel
... komunikacja werbalna jest 
substytutem działania, środkiem 
nakłaniania innych do działań. 

Philip Bagby, Kultura i historia
... kto mówi, (...) z nikim nie roz-
mawia, tylko mówi ... 

Paul Celan, Rozmowa o górach
... struktura indywidualnego 
myślenia i odczuwania wykazuje 
znaczne różnice między krajami i 
między epokami.

 Philip Bagby, Kultura i historia
(myśl jest) ...jedynie podstępnym 
zakresem niewiedzy, w rzeczy-
wistości najbardziej podstępnym 
spośród wszystkich zwodniczych 
konceptów. 

Wedanta - maya
Musimy się zgodzić, iż w pewnym 
sensie wszelkie ludzkie myśle-
nie, w tym i naukowe, jest formą 
zabawy. 

Jacob Bronowski, Potęga wy-
obraźni

Kiedy się obrodzi ma gospodarz i 
złodziej.

Na Święty Krzyż (Podwyższenie 
Krzyża św. 14 września) owce strzyż.

Pogoda na Nikodema (15 wrze-
śnia), niedziel cztery deszczu nie ma.

Gdy we wrześniu krety kopią po 
nizinach, będzie wietrzna, ale lekka 
zima.

Im głębiej na jesień włażą pędraki, 
tym bardziej zima daje się we znaki.

Jesień tego nie zrodzi, czego nie 
zasiała wiosna.

Jak żółte liście na brzozie, miej 
ziemniaki w komorze.

„Crecy”
Mała cebulka, 25 dag marchwi, ło-
dyga selera naciowego, biała część 
małego pora, dwie szklanki bulionu 
jarzynowego z kostki, sól, pieprz, 
posiekana natka pietruszki, łyżka 
mąki pszennej, dwie łyżki kwaśnej 
śmietany

Wszystkie warzywa kroimy w 
kostkę i gotujemy przez około pół 
godziny, a następnie miksujemy. 

Mąkę rozdrabniamy z niewielką 
ilością wody i ciągle mieszając, do-
prowadzamy do wrzenia i gotujemy. 
Przyprawiamy i dodajemy do zmik-
sowanej zupy. 

Przed podaniem polewamy kwa-
śną śmietaną i posypujemy świeżo 
posiekaną natką pietruszki. Solimy i 
podajemy na zimno.

Surówka z jabłek 
i cebuli

2 jabłka, 4 cebule, 3 jajka ugotowa-
ne na twardo, łyżka musztardy, pół 
szklanki oliwy, pół ząbka czosnku, 
sok z cytryny, sól, pieprz, cukier do 
smaku

Jajka obieramy i jedno żółtko 
odkładamy. Pozostałe jajka drobno 
siekamy. Żółtko rozcieramy razem 
z musztardą i dodajemy po trochu 
oliwę. Ucieramy w ten sposób sos. 
Przyprawiamy go do smaku solą, 

cukrem i sokiem z cytryny. Obraną ce-
bule kroimy w cienkie paski i dodajemy 
do sosu mieszając, następnie wrzuca-
my do sosu utarte na  tarce o dużych 
oczkach jabłka. Na koniec dodajemy 
posiekane jajka i drobno utarty czosnek. 
Wszystko dokładnie mieszamy.

Owocowa whisky
½ małego ananasa lub cząstka dużego, 
½ szklanki schłodzonego ginger albo 
piwa imbirowego, 2 łyżeczki soku z 
limonki lub cytryny, kilka kostek lodu, 3 
łyżeczki whisky, wisienki koktajlowe

Cząstkę ananasa odkładamy do de-
koracji. Resztę obieramy i kroimy na 
kawałki. Wkładamy do szklanki. Do-
dajemy whisky, sok z cytryny oraz lód. 
Napój uzupełniamy piwem imbirowym. 
Cząstkę ananasa i wisienkę koktajlową 
nasadzamy na wykałaczkę i dekoruje-
my niż drink. Podawać zaraz po przy-
gotowaniu.

Bakłażany po turecku
2 bakłażany, 2 cebule, 3 łyżki oleju, 2 
ząbki czosnku, 2 pomidory, pół czer-
wonej i pół żółtej papryki, 15 dag sera 
mozarella, 2 łyżki pestek słonecznika, 
sól, pieprz

Bakłażan nacinamy w poprzek tak, 
aby utworzyły się „przegródki”. Posy-
pujemy go solą i pieprzem i odstawia-
my na 2 godziny.

Posiekaną cebulę i czosnek podsma-

żamy.
Paprykę, ser i pomidory kroimy w 

paski.
W „przegródki” bakłażana wkłada-

my paski pomidora, papryki i sera, a ca-
łość posypujemy pestkami słonecznika.

Pieczemy razem z cebulą i czosn-
kiem w średnio nagrzanym piekarniku.

Sałatka buraczkowa 
z ziemniakami

4 ugotowane w mundurkach ziemniaki, 
4 ugotowane buraki, 4 kiszone ogórki, 
pół małej cebuli, 2 łyżki majonezu, 
gałązka koperku, sól, pieprz

Obrane ziemniaki i buraki kroimy w 
kostkę. Ogórki kroimy w plasterki.

Cebulę obieramy i kroimy w drobną 
kostkę. Wszystkie warzywa delikatnie 
mieszamy, przyprawiamy solą i pie-
przem do smaku. 

Ozdabiamy kleksem z majonezu i 
gałązką kopru.
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Narodowe Czytanie 
już po raz piąty

2 września odbyła się kolejna edycja akcji „Narodowe 
Czytanie”, zorganizowana przez Miejsko-Powiatową Bi-
bliotekę Publiczną w Olecku oraz Powiatową Bibliotekę 
Publiczną w Olecku. Akcja ta została zainaugurowana w 
2012 roku przez ówczesnego prezydenta RP, Bronisława 
Komorowskiego. 

W Olecku spotkaliśmy się po raz piąty, by wspólnie 
czytać fragmenty „Wesela”. Dramat Wyspiańskiego zwy-
ciężył podczas internetowego głosowania spośród czterech 
propozycji.

W tym roku bardzo aktywnie w przygotowania do 
Narodowego Czytania włączyli się  pracownicy: Zespołu 
Szkół Technicznych w Olecku, Warsztatów Terapii Zaję-
ciowej w Olecku, Powiatowego Centrum Wspierania Edu-
kacji w Olecku oraz Regionalnego Ośrodka Kultury „Ma-
zury Garbate” w Olecku.

Na zaproszenie do wspólnego czytania odpowiedzieli: 
burmistrz miasta, Wacław Olszewski, wicestarosta olecki 
Kazimierz Iwanowski, ksiądz prałat parafii NMP Lech 
Janowicz, sekretarz gminy Olecko Barbara Jankowska, 
Dyrektorka Powiatowego Centrum Wspierania Edukacji w 
Olecku Elżbieta Domasik,  dyrektor SP nr 3 w Olecku, 
Lucyna Sadowska, dyrektor Zespołu Szkół w Babkach 
Oleckich Mirosław Matusiak, Przemysław Michnie-
wicz, Marta Jeżewska, Anna Klimasara, Elżbieta Ma-
zurek, pracownica Warsztatu Terapii Zajęciowej Anna 
Smokowska oraz Michał Bućwiński. 

W czytanie kolejnego dzieła literatury polskiej aktyw-
nie włączyła się młodzież szkolna wraz z opiekunami, a 
między innymi: uczniowie Zespołu Szkół Licealnych 
i Zawodowych w Olecku (Dominika Krupińska, Ka-
mil Niedźwiedzki, Martyna Galińska), Zespołu Szkół 
w Babkach Oleckich (Julia Sojko, Oliwia Ignatowicz, 
Kinga Burzyńska), Zespołu Szkół w Judzikach (Marek 
Zaniewski, Kamila Łęgowska), Szkoły Podstawowej w 

Gąskach (Kacper Holcman, Maja Jeżewska, Maja Bar-
toszewicz), Szkoły Podstawowej nr 1 w Olecku (Daniel 
Murawski, Zuzanna Jarosz, Jakub Szyłow), Szkoły 
Podstawowej nr 3 w Olecku (Anna Godlewska, Natasza 
Wiszniewska, Daria Dźwilewska), Gimnazum nr 2 w 
Olecku (Roksana Piwek, Emilia Antonowicz), Zespołu 
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Ośrodek 
czynny
codziennie 
w godz. 800-1600

Jerzy Miliszewski
Olecko, Aleje Lipowe 3

Rozpoczęcie 
kursu

 tel. 87-520-23-36B64604

28
września

godz. 1600

OLECKIE CENTRUM
SZKOLENIA KIEROWCÓW

Szkół w Olecku (Krzysztof Bielawski, Kamil Buchow-
ski), I Liceum Ogólnokształcącego w Olecku (Marcin Do-
moradzki, Anna Skorupska) oraz Zespołu Szkół Tech-
nicznych w Olecku (Jan Pieczur, Karolina Klimowicz, 
Mateusz Korczak).

Całe spotkanie poprowadziła, wcielając się w rolę wo-
dzireja, Bożena Gałązka, bez której zaangażowania i po-
mysłów impreza z pewnością nie byłaby tak wyjątkowa.

Dziękujemy wszystkim za pozytywną energię i uczest-
nictwo w akcji. Mamy nadzieję, iż w jeszcze większym 
gronie spotkamy się za rok!

Ewa Omilian
fot. Bolesław Słomkowski
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Wakacje w
Świetlicy Wiejskiej w Kukowie

Przez dwa tygodnie sierpnia dzieci, młodzież i dorośli 
brała udział w popołudniowych zajęciach świetlicowych 
pod czujnym okiem Walentyny Lios, opiekunki świetlicy.

W pierwszym tygodniu odbyły się warsztaty rękodziel-
nicze, na których wykonano różnokolorowe prace z masy 
solnej. Prace zdominowały zwierzęta, m.in. ślimaki, mo-
tylki i rybki .Okazało się ,że najmłodsi wykazali się wielką 
wyobraźnią i zdolnością manualną. 

W drugim tygodniu powstały kolorowe latawce. W 
ruch poszły listewki, folia ,bibuła, sznurek, taker i ręczna 
piła do drewna. Każdy chciał jak najszybciej wypróbować 
swój wytwór wyobraźni w podniebnej przestrzeni.

Uczestnicy odwiedzili też  miejscowe Gospodarstwo 
Ekoturystyczne „Martyna”, gdzie mogli przejechać się na 
koniu, pograć w piłkę nożną i skosztować słodkości. Nato-
miast w Siedlisku Konradówka obejrzeli m.in. saunę, po-
most nad stawem, miejsca noclegowe, grali w siatkówkę, 
bawili się na trampolinie i mini placu zabaw.  A największą 
atrakcją okazała się motolotnia, w której każdy mógł zro-
bić pamiątkowe zdjęcie. Grupa wybrała się w odwiedziny  
rowerami.

W pogodne dni uczestnicy spędzali czas na boisku i 
placu zabaw, wymyślając różne zabawy i gry na świeżym 
powietrzu. Nie zabrakło również karaoke, które przepro-
wadziła mieszkanka Kukowa Ania Laskowska. Każdy 

mógł zaśpiewać 
swoją ulubioną pio-
senkę.

Dużym zaintere-
sowaniem cieszyły 
się również warsz-
taty kulinarne ,na 
których powstały 
smaczne i zdrowe 
pierogi ruskie i z ja-
godami. Dzieciom 
najlepiej wychodziło 
wygniatanie, wałko-
wanie i lepienie pie-
rogów. Każdy pieróg 
miał inny kształt i 
wygląd, ale wszyst-
kie smakowały wy-
śmienicie. 

Wielkim wyzwaniem dla uczestników było przygoto-
wanie bigosu. Szatkowali i kroili kapustę. Sporo łez popły-
nęło przy krojeniu cebuli, a boczku i kiełbasy nakroili co 
niemiara .W rezultacie uczestnicy przygotowali smaczny 
bigos, który został skonsumowany na wakacyjnym pikni-
ku rodzinnym w Kukowie. Ale o szczegółach dowiecie się 
Państwo w następnej odsłonie.

Wioletta Żukowska
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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

Jan Bagiński 
...jako jedyny olecczanin pobiegł 19 sierpnia w Maratonie 
Wigry.

W olimpijskim biegu uczestniczyło 272 biegaczy. 
Olecczanin przybiegł na metę 220. 

Jest to w tym roku już drugi maraton w jakim pobiegł 
Jan Bagiński. W planie ma jeszcze jedne maraton PZU 
Warszawa, który zostanie rozegrany 24 września. Wystar-
tuje do biegu z numerem „11 282”.

Przypominamy, że Jan Bagiński zdobył w tym roku 
Koronę Polskich Maratonów. Otrzymuje się ją za przebie-
gnięcie pięciu maratonów w przeciągu dwóch lat.

opr. red 

Europejski Tydzień Sportu
Olecko już po raz trzeci bierze udział w ogólnoeuro-

pejskiej akcji promującej aktywność fizyczną #BeActive. 
W Polsce koordynuje ją Ministerstwo Sportu i Turystyki 
animując Europejski Tydzień Sportu. W dniach od od 23 
do 30 września w całej Polsce odbędzie się wiele wydarzeń 
sportowych. W Olecku sztandarową imprezą będą XXVI 
Oleckie Otwarte Biegi dla Dzieci, Młodzieży i Dorosłych 
organizowane przez olecki MOSiR. Na zwycięzców cze-
kają już pamiątkowe gadżety ufundowane przez MSiT. 
Biegom 

towarzyszyć im będzie event Gimnastyka dla Małego 
Muzyka łączący muzykę ze sportem realizowany przez 
Szkołę Muzyczną w Olecku, Spartakiada dla Młodzieży 
Niesłyszącej czyli turnieje tenisa stołowego, piłki nożnej i 
zawody lekkoatletyczne, a także mecze piłki nożnej Czar-
nych Olecko.

Biegi i Spartakiada odbędą się 23 września. Gimnasty-
kę dla Muzyka zaplanowano na 25 września.

Europejski Tydzień Sportu jest inicjatywą prowadzoną 
przez Komisję Europejską. Realizacja konkretnych działań 
w całej Europie jest w dużym stopniu zdecentralizowana i 
odbywa się w ścisłej współpracy z koordynatorami krajo-
wymi i wieloma różnymi partnerami zaangażowanymi w 
inicjatywę. Działania promocyjne będzie również wspierać 
zespół ambasadorów mający w składzie Marcina Gortata, 
Zofię Klepacką, Artura Siódmiaka, Zbigniewa Bródkę, 
Marię Andrejczyk i Czesława Langa.

Sport i aktywność fizyczna mają znaczny wpływ na do-
bre samopoczucie obywateli. Niestety poziom aktywności 
fizycznej w niektórych krajach Europy nie tylko nie rośnie, 
lecz nawet spada. Odpowiedzią na ten problem jest Euro-
pejski Tydzień Sportu. Brak aktywności fizycznej nie tylko 
negatywnie wpływa na społeczeństwo i zdrowie ludzkie, 
jest również kosztowny dla gospodarki. Ponadto sport 
może się przyczynić do wzmocnienia tolerancji i postaw 
obywatelskich w całej Europie. Promowanie roli sportu 

jako narzędzia włączenia społecznego pomoże stawić 
czoła wyzwaniom, przed jakimi stoi europejskie społe-
czeństwo. Europejski Tydzień Sportu ma na celu promocję 

sportu i aktywności fizycznej oraz pogłębianie wiedzy na 
temat ich licznych korzyści. Inicjatywa ta powstała z myślą 
o wszystkich obywatelach, bez względu na wiek, pocho-
dzenie lub poziom sprawności. Ma umożliwić współpracę 
osób prywatnych, organów publicznych, ruchów sporto-
wych, organizacji społeczeństwa obywatelskiego i przed-
stawicieli 

sektora prywatnego. Dzięki ukierunkowaniu na oddol-
ne inicjatywy ma zachęcać Europejczyków do regularnej 
aktywności fizycznej i stworzyć możliwość częstszego 
uprawiania sportu na co dzień.

Bartosz Cieśluk
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Tydzień Pamięci 
o Holokauście
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Niebywałe zdarzenie, które koniecznie trzeba odnotować, 
trwa właśnie w pewnym liceum. Trwa tam „Tydzień Pamięci 
o Holokauście”. Niebywałe jest z kilku powodów. Po pierwsze 
dlatego, że uczniowie wspomnianej szkoły nagle pochylili się 
nad historią naszego narodu. Zadziwia, bo w pogoni za współ-
czesnością, zapominamy, bądź nie chcemy pamiętać o bolesnych 
kartach historii. Po drugie akademia… złe słowo – po prostu Ty-
dzień Pamięci rozpoczął się wraz z rozpoczęciem roku szkolne-
go, więc musiał być przygotowywany jeszcze w wakacje. Brawa 
więc młodzieży i ich opiekunom.

Program Tygodnia dotyczący eksterminacji Żydów podczas 
II wojny światowej został podzielony na dwie części. W pierw-
szej młodzież może oglądać filmy o holokauście. Druga doty-
czy literatury. Odgrywane są scenki, oczywiście przez samych 
uczniów, dotyczące tej tematyki.

Czym jest holocaust? Kojarzy nam się z pozbawianiem praw 
obywatelskich obywatelom pochodzenia żydowskiego. Doty-
czyło to zakazu pobytu Żydów w niektórych miejscach publicz-
nych, konfiskatę przedsiębiorstw, pieniędzy, pracę przymusową, 
naznaczenie przez noszenie specjalnych opasek. Następnym eta-
pem ograniczeń było zamknięcie w gettach. Ostatnim  - stopnio-
we wywożenie mieszkańców gett do obozów śmierci.

Nietrudno zauważyć że temat, którego podjęli się uczniowie, 
jest trudny. Podołali jednak temu zamieniając literaturę na „żywe 
lekcje historii”. Wsparli się też dorobkiem kinematografii.

W jednej z sal odgrywane są scenki dramowe. Maria – bo-
haterka opowiadania T. Borowskiego cierpi dramat, jest rozdar-
ta pomiędzy życiem poza gettem, a powrotem „do piekła”, by 
godnie umrzeć, skoro odebrana jej została szansa godnego życia. 
Na uwagę zasługuje uczennica klasy drugiej, której gra aktorska 
naprawdę porusza.

W kolejne sali bohaterowie opowiadania H. Krall „Zdążyć 
przed Panem Bogiem” namawiali widzów (swoich kolegów 
szkolnych) do powstania, do czynnego przeciwstawienia się ma-
sowej zagładzie. Proponowali walkę z bronią do ostatniej kropli 
krwi. Trzeba było zobaczyć jak różnorodnie reagowali licealiści. 
Niektórzy byli gotowi do walki, u innych zwyciężył strach.

Przejmująca scena rozgrywała się w sali nr 44. W obozowej 

scenografii jedna z matek  - bohaterka „Opowiadań” M. Borow-
skiego (grana przez uczennicę II a) doprowadzona do ostatecz-
ności z głodu, wyrzeka się swego dziecka i gotowa jest oddać 
drugie, byle tylko coś zjeść. Naprawdę widziałam w niejednych 
oczach łzy podczas tej sceny.

Czy można zagłuszyć swoje sumienie, kiedy się nie pomo-
gło Żydowi? Czy można o tym zapomnieć? Próbowała bohater-
ka „Medalionów” Z. Nałkowskiej, w której postać wcieliła się 
Ewelina K. z IIb, ale bezskutecznie. Czy przekonała widzów? 
Nie wiem, ale płacz żydowskich dzieci i samobójcza śmierć nie-
jednej żydowskiej matki na pewno skruszyło niejedno serce.

Sceny z literatury na pewno trzeba dopełnić pełnym tekstem 
literackim i omawianiem ich na „normalnych” już lekcjach. Bez 
wątpienia lekcje przeprowadzone przez uczniów w Tygodniu Pa-
mięci o Holocauście zagrały na najczulszych strunach dusz tych, 
uczniów, którzy obejrzeli to, co przygotowali dla nich ich kole-
dzy. Dopełnieniem tematu była oczywiście X Muza, czyli film. 
Podejmując tematykę holocaustu nie można nie przedstawić i 
przejawów pozytywnych zachowań Niemców wobec Żydów. 
Niemcy nienawidzili Żydów, ponieważ tak im kazano czynić. 
Zdarzali się Niemcy, którzy wręcz pomagali Żydom przetrwać. 
Przy tej okazji aż wręcz należało obejrzeć dwie znamienne pozy-
cje dotyczące tego tematu. Nie zapomnieli o tym organizatorzy 
Tygodnia Pamięci o holocaście i zaprosili wszystkich na dwa – 
można by rzec „kultowe” filmy, czyli: „Lista Schindlera” i „Pia-
nista”. Naprawdę nie można tego przegapić.

O holocauście można wiele mówić, ale to, co powiedzieli 
licealiści podczas Tygodnia Pamięci, zasługuje naprawdę na wy-
razy uznania. Wielki szacunek należy oddać opiekunom, w któ-
rych to głowach zrodził się ten pomysł. Oddziaływanie na różne 
zmysły i to, co każdy z nas  nosi w środku, na pewno odniosło 
większy skutek. Teraz wystarczy to wszystko solidnie okrasić 
kolejnymi pozycjami z literatury, by zrozumieć naszą historię, 
odczuć i ocenić ją według własnych wartości. Nikt, kto uczestni-
czył choć przez chwilę w Tygodniu Pamięci o Holocauście, nie 
zapomni o wielkim nieszczęściu narodu żydowskiego. Jednocze-
śnie dokona negatywnej oceny ideologii nazizmu.

Jeśli tacy nauczyciele, jak w  tym liceum i tacy uczniowie, 
są wśród nas, to możemy być dumni. Nie można patrzeć w przy-
szłość, budować przyszłości, nie pamiętając o przeszłości.

Na zakończenie dwa cytaty:  Z. Nałkowskiej: „Ludzie lu-
dziom zgotowali ten los” i słowa wielkiego Polaka, Jana Pawła 
II: „Człowiek nie może żyć bez miłości”. I nieważne, czy jest 
Żydem, Niemcem czy Polakiem. 

Brawo młodzież i nauczyciele!                            Marusia


