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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
67
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Zmiana w „Galeri jednego 
obrazu”

Emilia Urbanowicz wystawiła nowy obraz. Przedstawia 
on Pałac w Łazienkach warszawskich. Można go obejrzeć 
w kawiarni Jana Staniszewskiego przy placu Wolności.

inf. lot zo

Rusza Uniwersytet Trzeciego 
Wieku w Olecku

Serdecznie zapraszamy na pierwszą uroczystą in-
augurację roku akademickiego 2017/2018 Uniwersy-
tetu Trzeciego Wieku, która odbędzie się 1 paździer-
nika o godz. 12.00 w sali kina Regionalnego Ośrodka 
Kultury „Mazury Garbate” w Olecku.

Podczas uroczystości podpisany zostanie Akt Po-
wołania Uniwersytetu Trzeciego Wieku nad którym 
opiekę naukową sprawować będzie Wyższa Szkoła 
Gospodarki w Bydgoszczy. Słuchacze złożą ślubowa-
nie, odbiorą indeksy studenta oraz wysłuchają wykła-
du inauguracyjnego.

Prezentacja artystyczna w wykonaniu zespołu 
„Oleckie Echo” oraz wspólne zdjęcie zakończą uro-
czystość inauguracji roku akademickiego.

Alicja Mieszuk
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OLECKI TERMINARZ
WYSTAWY STAŁE

• Galeria Prawdziwej Sztuki im. A. Legusa, ROK „MG” 
Kamil B. Janicki - malarstwo

• 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.......4,49 zł
Pb 95 ........................4,69 zł
PB 98 ........................4,89 zł
LPG ...........................2,02 zł
Olej opałowy ..............2.90 zł (powyżej 1000 litrów)
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w weekend przy płaceniu gotówką 
litr paliwa sprzedajemy 10 gr taniej

www.paliwa-kozlowski.pl

AUTOMYJNIA

27 września (środa)
apteka dyżurna plac Wolności 7B
wydanie „Tygodnika Oleckiego”
28 września (czwartek)
apteka dyżurna plac Wolności 12
16.00 - rozpoczęcie kursu na kierowców w szkole jazdy 
Jerzego Miliszewskiego, aleje Lipowe 3
17.30 - casting do grupy tanecznej „Taka sytuacja”, Regio-
nalny Ośrodek Kultury, sala baletowa (II piętro) 
29 września (piątek)
apteka dyżurna Składowa 2A
12.30 - Sesja Rady Miejskiej, Ratusz
17.00 - Moje wakacje z Rudym, film, kino Mazur
19.00 - Na układy nie ma rady, film, kino Mazur
30 września (sobota)
apteka dyżurna Gołdapska 1
14.00 - Wielkie grilowanie z Ranczem Arabians (koniec 
lata), Możne
17.00 - Moje wakacje z Rudym, film, kino Mazur
18.30 - Sacrum w muzyce kameralnej, koncert, pałac w 
Białej Oleckiej
19.00 - Na układy nie ma rady, film, kino Mazur
1 października (niedziela)
apteka dyżurna Składowa 6
12.00 - inauguracja roku akademickiego Uniwersytetu 
Trzeciego Wieku, wykład inauguracyjny, sala kina Mazur
17.00 - Moje wakacje z Rudym, film, kino Mazur
19.00 - Na układy nie ma rady, film, kino Mazur
2 października (poniedziałek)
apteka dyżurna 11 Listopada 9
3 października (wtorek)
apteka dyżurna Zielona 37
4 października (środa)
apteka dyżurna plac Wolności 25
wydanie „Tygodnika Oleckiego”
16.00 - Mecz V ligi piłki nożnej MLKS Czarni Olecko - 
LKS Łyna Sępopol, stadion miejski
5 października (czwartek)
apteka dyżurna Kolejowa 15
8.00 - 11.00 - pobór krwi od honorowych dawców, budy-
nek internatu ZSLiZ przy ulicy Gołdapskiej 27
6 października (piątek)
apteka dyżurna Zielona 35
7 października (sobota)
apteka dyżurna plac Wolności 7B
8 października (niedziela)
apteka dyżurna plac Wolności 12
9 października (poniedziałek)
apteka dyżurna Składowa 2A
10 października (wtorek) 
apteka dyżurna Gołdapska 1
11 października (środa)
apteka dyżurna Składowa 6
wydanie „Tygodnika Oleckiego”
12 października (czwartek)
apteka dyżurna 11 Listopada 9

na stronie internetowej www.olecko.info (w pliku *.pdf)
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4 września od 12.01 jeden zastęp JRG PSP gasił 
pożar trocin w opuszczonym zakładzie produkcyj-
nym przy ulicy Ełckiej.

informacji udzielił aspirant sztabowy 
Mariusz Domin

4 września od 17.07 jeden zastęp JRG PSP 
usuwał gniazdo szerszeni z domu mieszkalnego w 
Jaśkach. 

4 września od 18.03 jeden zastęp OSP Kowale 
Oleckie wyjechał do Leśnego Zakątka do fałszywe-
go alarmu.

5 września od 9.45 jeden zastęp JRG PSP usuwał 
w Giżach drzewo powalone na drogę.

5 września od 14.32 jeden zastęp JRG PSP 
usuwał gniazdo szerszeni z domu mieszkalnego w 
Jaśkach.

5 września od 15.03 jeden zastęp JRG PSP 
usuwał gniazdo szerszeni z domu mieszkalnego w 
Krupinie.

5 września od 17.07 jeden zastęp OSP Świętajno 
usuwał gniazdo szerszeni z domu mieszkalnego w 
Połomie.

5 września od 18.06 jeden zastęp OSP Sokółki 
usuwał gniazdo szerszeni z domu mieszkalnego w 
Jabłonowie.

5 września od 18.07 jeden zastęp OSP Szczecinki 
usuwał gniazdo szerszeni z domu mieszkalnego w 
Szczecinkach.

5 września od 18.57 jeden zastęp OSP Szczecinki 
usuwał gniazdo szerszeni z domu mieszkalnego w 
Dąbrowskich.

8 września od 13.40 dwa zastępy JRG PSP zabez-
pieczały miejsce i usuwały skutki wypadku drogo-
wego w Imionkach. Samochód opel Vectra uderzył 
w drzewo.

informacji udzielił młodszy ogniomistrz 
Radosław Osieck

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:
• Władysław Adamiak 

• Rafał Bartkowski
• tadeusz Brodowski (Nowa Wieś)

• Jan Szczepanowski
• Marianna Tarno

• Ada Warońska (Kielce)
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.

Mężczyzna potrącony przez samochód. Policjanci 
przypominają, że pieszy poruszający się po zmroku poza 
terenem zabudowanym ma obowiązek używać elementów 
odblaskowych 

Oleccy policjanci wyjaśniają okoliczności potrącenia 
pieszego na trasie Olecko - Kowale Oleckie. Podczas pod-
jętych czynności ustalono, że kierujący osobowym fordem 
potrącił mężczyznę idącego prawą stroną jezdni, bez od-
blasków. W wyniku odniesionych obrażeń 46-latek zmarł 
na miejscu. 

W minioną sobotę 23 września po godz. 19:00 oficer 
dyżurny oleckiej komendy otrzymał zgłoszenie o zdarze-
niu drogowym, do którego doszło na trasie Olecko – Ko-
wale Oleckie w pobliżu miejscowości Sedranki.

Jak wynika ze wstępnych ustaleń pracujących na miej-
scu policjantów, kierujący samochodem osobowym marki 
Ford, na prostym odcinku drogi, jadąc w kierunku Kowal 
Oleckich potrącił pieszego, który szedł prawą stroną drogi 
również w kierunku Kowal Oleckich i nie posiadał żad-
nych elementów odblaskowych. 46-latek w wyniku odnie-
sionych obrażeń zmarł na miejscu.  

Przypominamy!!!
Od 31 sierpnia 2014 roku każdy pieszy, który porusza 

się po zmroku poza terenem zabudowanym ma obowiązek 
używać elementów odblaskowych w sposób widoczny dla 
innych użytkowników ruchu. 

Piesi, którzy nie mają odblasków narażają własne ży-
cie, ale i innych uczestników ruchu drogowego. 

Po zmroku, przy złej pogodzie, pieszy ubrany w ciem-

ny strój jest widziany przez kierującego samochodem z od-
ległości około 20 metrów, a jeśli ma na sobie jasne ubranie 
– 50 metrów.

Zakładając, że minimalna droga zatrzymania samocho-
du jadącego z prędkością 50 km/h wynosi około 30 me-
trów, a przy prędkości 100 km/h – 80 metrów, wypadku 
może nie udać się uniknąć!

Posiadając na sobie elementy odblaskowe, kierujący 
pojazdem może zauważyć pieszego z odległości większej 
niż 150 metrów. Właściwa widoczność pieszego daje szan-
sę kierowcy na jego odpowiednio wczesne zauważanie, a 
tym samym na uniknięcie wypadku!

Zakup odblasku to koszt rzędu kilku złotych. Życia nie 
da się wycenić. By uniknąć  płacenia mandatu, który może 
wynieść nawet 500 złotych, kupmy zawieszkę, opaskę, 
breloczek, inne przedmioty, które być może uchronią nas 
przed niebezpieczeństwem.

rzeczniczka prasowa KPP 
młodsza aspirantka Justyna Sznel

Tragiczny wypadek
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Felieton

Kilka dni temu mój znacznie 
młodszy ode mnie znajomy powie-
dział mi, że te moje felietony, to są 
pisane jak taki nieregularny inter-
netowy blog. Ja mu na to, że blog, 
z samej swojej natury musi być pi-
sany co najmniej raz dziennie. 

- No tak, ale ty masz tygodnik. 
W każdym jest twój felieton, czy-
li piszesz, można tak powiedzieć, 
codziennie.

Nie było sensu dyskutować da-
lej na ten temat. Zresztą, tematów mieliśmy do przegadania 
kilka.

Ten mój młodszy kolega troszeczkę różni się ode mnie 
w poglądach politycznych. Nasza stała porozumienia, to 
stosunek do demokracji i jej przestrzegania. Tutaj jesteśmy 
zgodni. 

Różnimy się tylko, na przykład, w ocenie pociągnięć 
ekonomicznych wprowadzanych przez obecna władzę. 

Ale teraz o czymś bardzo przyjemnym. O słonku, które 
miłościwie nam świeci od kilku dni. Nie trzeba chyba zbyt-
nio zwracać na to Państwa uwagi. Sami to doskonale wi-
dzicie. Zaczęła się bowiem złota Polska jesień. No, może 
jeszcze nie złota, ale słoneczna i piękna. Grzybów w lasach 
dalej na tony można zbierać. W tym temacie przyroda nie 
powiedziała jeszcze ostatniego słowa. Bo przecież jeszcze 
będą opieńki, drugi rzut rydzów, a potem zimnolubne zie-
lonki, te żółte i te szare. Będą również jesienne borowiki i 
podgrzybki. 

Tak w ogóle, to samo chodzenie po lesie daje niezłą 
satysfakcję i zabierając energię z nóg przemieszcza ją do 
głowy. Jesienny las jest piękny. Liściasty pokazuje, gdzie 
na drzewach mieszkały w gniazdach ptaki. Odkrywa przed 
wzrokiem nowe widoki zasłaniane dotychczas przez liście. 
Jesienny las powoli cichnie, by w zimę wyciszyć się zupeł-
nie. W zimę słychać tylko wrzask sójek, krakanie wron i 
kruków i czasami gdzieś z wysoka krzyk jastrzębi. Bywa, 
że i orła. Bo w naszej okolicy są aż trzy jego zamieszkałe 
gniazda. Naturalnie, mówiąc o okolicy, mam na myśli co 

najmniej powierzchnię naszego powiatu.
Tak więc przyszła do nas Pani jesień. Rozsiadła się i 

łaskawie pozwoliła słońcu nas dogrzewać. Choć przez te 
kilka dni, bo przecież nie wiadomo jak będzie dalej? Co 
nam meteorolodzy zaserwują w najbliższym czasie, a co 
się sprawdzi lub nie? Oby tylko nie było takich katakli-
zmów jakie nawiedziły nas w sierpniu.

Kto śledzi kronikę pożarniczą, ten wie, że jak przycho-
dzi mocny wiatr, to strażacy wyjeżdżają kilka co najmniej 
razy do powalonych na jezdnię oraz domy drzew. Jak jest 
ciepło, to gniazda zakładają nam w domach szerszenie i 
osy. Roją się pszczoły. Przychodzi wiosna... i co najmniej 
kilka razy po ulicach Olecka maszerują kacze rodziny 
przepuszczane cierpliwie przez kierowców. Tutaj dziwna 
dygresja. Nigdy nie zdarzyło się, że ktoś przejechał jakieś 
dzikie zwierze na naszych ulicach. Mamy do nich wyro-
zumiały stosunek. Zdarza się jednak, że zwyczajny homo 
sapiens zostaje potrącony podczas przechodzenia przez uli-
cę, a bywa nawet, że na przejściu dla pieszych!?! Dziwne? 
Prawda?

Przyjaciel, który rezydował przez pewien czas w Olec-
ku, (znaczy się, wypoczywał w wakacje) był zachwycony 
ruchem samochodowym w naszym mieście. Pomimo mo-
ich narzekań i smędzenia na różne wg mnie złe aspekty 
tego zjawiska. „U was nie ma świateł, a praktycznie każdy 
zatrzymuje się przed przejściem i przepuszcza pieszych. 
Samochody zatrzymują się i pozwalają wyjechać innym z 
parkingów. Przepuszczają na skrzyżowaniach. Ustawiają 
się tak, by nie blokować drugiego pasa ruchu, choć nie ma 
linii. Czego ty się czepiasz?”

Bo, Proszę Państwa, ja bym chciał, żeby jeszcze do-
brze parkowali. Chciałbym, żeby każdy mógł zaparkować 
samochód i miał do tego miejsce. I żeby nie był wściekły, 
że ktoś wjechał na parking blokując trzy miejsca. Żeby nikt 
nie tłumaczył się, że on tylko na chwilę. Przecież wszyscy 
parkują tylko na chwilę? Nikt nie zamierza pozostawić sa-
mochód pod sklepem i pójść do domu z siatkami pełnymi 
zakupów piechotą! 

No i w tym momencie mnie poniosło. Ale nie za dużo. 
Troszeczkę. 

Bardziej mnie ponosi, gdy patrzę na poczynania rzą-
du. Ale co tam? W trzydziestosześciomilionowym naro-
dzie mają sześciomilionowego suwerena. Tyle wyborców 
głosowało na tę partię. Przecież dla niego, tego suwerena, 
wszystko, to rząd robi. W zasadzie jednak, to rząd czyni 
wszystko na życzenie lub rozkaż Jaśnie Panującego pre-
zesa. Sam nie może nic. Bez instrukcji kwiatka na oknie 
w ministerstwie nie przestawią. „Ucho prezesa” to mały 
pryszcz w porównaniu z codziennymi działaniami. Życie 
już dawno przerosło kabaret. Jak za komuny! Żyjemy w 
paranoi. 

Czy zauważyliście Państwo, że główne hasło „rewolu-
cji moralnej” PiS „Oni robili to samo” już nie jest używane 
jako tłumaczenie się z czynów? Kiedyś był popularny taki 
dowcip o Władysławie Gomułce. Informacja dla młodych: 
to był sekretarz Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, 
który jak dzisiaj prezes PiS, nigdy się w ocenach rzeczywi-
stości nie mylił, i którego rozkazy były wykonywane bez 
szemrania. Do pewnego czasu.

Otóż ten W. Gomułka podczas jednego ze swych kilku-
godzinnych przemówień powiedział: „Przed wojną (świa-
tową) byliśmy o krok od przepaści, teraz, za socjalizmu 
zrobiliśmy duży krok do przodu”. 

I jak się to rządzenie komunistów skończyło? Długami, 
zapyziałym przemysłem, brakiem wszelkiego rodzaju to-
warów, inflacją sięgającą kilkuset procent i rewolucją Soli-
darności z Lechem Wałęsą na czele. 

Teraz odeszliśmy znad przepaści. Prezes jednak kazał 
rządowi zawrócić. Co prawda do krawędzi jest daleko. 
Bywa jednak, że idąc w noc, nawet nie wiedząc kiedy zro-
bimy ten jeden fatalny krok.

Nie chcący się odwracać od światełka w tunelu
Bogusław Marek Borawski

Ps. To Leonard Cohen powiedział, że pęknięcia są po-
trzebne. Przez nie wpada światło.
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Walczymy o pieniądze na 
miejską infrastrukturę kultury

28 września br. Gmina Olecko oraz Regionalny Ośro-
dek Kultury „Mazury Garbate” złożą wnioski do Regio-
nalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmiń-
sko-Mazurskiego na przebudowę amfiteatru oraz budynku 
AGT.

W ramach przygotowania dokumentów projektowych 
8 września br. w Galerii Prawdziwej Sztuki im. A. Legusa, 
odbyło się spotkanie z osobami zainteresowanymi działa-
niami samorządu na rzecz rozwoju infrastruktury kultury w 
Olecku oraz rozszerzeniem na tej bazie oferty kulturalnej. 
W spotkaniu wzięli udział  mieszkańcy zainteresowani roz-
wojem kultury w Olecku, m.in.  lokalni twórcy, pasjonaci, 
przedstawiciele organizacji pozarządowych.

Aneta Milczarek, kierowniczka Wydziału Strategii i 
Rozwoju Urzędu Miejskiego w Olecku przedstawiła plany 
związane z pozyskaniem środków zewnętrznych na moder-
nizację infrastruktury kultury. 

Autorzy projektu technicznego, Iwona i Cezary Gier-
szewscy zaprezentowali  przebudowę amfiteatru oraz bu-
dynku AGT. W trakcie spotkania, na bieżąco, udzielali 
odpowiedzi na temat rozwiązań technicznych oraz funk-

cjonalności obiektów. W drugiej części spotkania  miesz-
kańcy mieli możliwość wypowiedzenia się na temat oferty 
kulturalnej oraz złożenia swoich propozycji do kalendarza 
imprez na piśmie. Równocześnie prowadzono badanie an-
kietowe w kierunku zapotrzebowania w Olecku na infra-
strukturę kultury.

Spotkanie miało na celu włączenie zainteresowanych 
mieszkańców w proces przygotowania wniosków aplika-
cyjnych oraz uzyskanie informacji zwrotnej na temat moż-
liwości wzbogacenia oferty kulturalnej.

info newsletter um

Przystanek historia
Regionalnym Ośrodku Kultury „Mazury garbate” w ostat-
nią niedzielę Olecka Izba Historyczna zorganizowała im-
prezę pod hasłem „Przystanek Historia”. Oto kilka zdjęć 
wykonanych przez Bolesława Słomkowskiego.
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Szanowni Zebrani! Przewielebni Księża! Drodzy 
Przyjaciele!

Zebraliśmy się wszyscy tak licznie, żeby złożyć 
ostatni hołd i pożegnać śp. Jadwigę Szyjkowską, Drogą 
Panią Jadzię, jedną z najstarszych mieszkanek Olecka.

Jadwiga Szyjkowska urodziła się i spędziła dzieciń-
stwo na dalekiej Łotwie w rejonie Dyneburga (kraina hi-
storyczna Łatgalia), pośród tamtejszych polskich rodzin 
i polskiego otoczenia. Gdy okazało się, że nie będzie 
polskiej szkoły, Ojciec rodziny zdecydował, że czas je-
chać do nowo odrodzonej Polski. W ten sposób przepro-
wadzili się do miasteczka Worniany w województwie 
wileńskim, skąd wywodzi się znaczna część miesz-
kańców dzisiejszego Olecka, by wspomnieć rodziny 
Żurowskich, nauczycielkę Jadwigę Dryllową z matką, 
moich dziadków Lewickich, Urbanowiczów, Kieżunów 
i wielu innych.

Pani Jadzia przyjechała tu jak większość z nas, jako  
tzw. repatriantka z Kresów, której transport dotarł w 
rejon Koszalina. I dopiero stamtąd na wezwanie Olec-
kiego Starosty, z rodzicami, siostrą i braćmi, w jednym 
wagonie z rodziną państwa Urbanowiczów przybyła do 
Olecka. 

Śp. Jadwiga Szyjkowska wyróżniała się bardzo swo-

ją postawą religijną, jednocześnie wielką skromnością 
oraz umiłowaniem prawdy, co lubiła podkreślać. Przez 
najtrudniejsze lata reżimu komunistycznego prowadziła 
lekcje religii, tam gdzie to było możliwe, a nie zawsze 
w szkole. Mam gdzieś głęboko w pamięci lekcję religii 
prowadzoną w naszym starym kościele Podwyższenia 
Krzyża Świętego, kiedy my wszystkie dzieci siedzieli-
śmy wprost na drewnianej podłodze, dzisiaj tam nieist-
niejącej, zasłuchane w słowa naszej Katechetki.

Nade wszystko w jej życiu dominował etos religijny, 
postawa niezłomna, żarliwe umiłowanie wiary, o której 
lubiła mówić zaskakująco prostym i pięknym językiem, 
wyniesionym z domu i z wielu lektur. Nade wszyst-
ko lubiła czytać powieści historyczne Kraszewskiego. 
Przez jej ręce, zawsze tak serdecznie wyciągnięte do 
dzieci i młodych przeszła większość młodzieży olec-
kiej tamtych lat. Kiedy w ostatnim okresie świadomie 
wybranej samotności, w swym małym mieszkanku na 
trzecim piętrze, wspominała wiele z tamtych lat, kiedy 
wymieniała swoich przyjaciół, na ogół wszyscy okazy-
wali się uczestnikami jej lekcji religii.

Będąc tak bogata wewnętrznie Pani Jadzia nigdy nie 
była samotna. Nie tylko myślę tu o społeczności Gie-
trzwałdzkiej, gdzie tak lubiła przebywać i wzmacniać 
się we wspólnej modlitwie, ale myślę też o każdym co-
dziennym Jej dniu. O tylu serdecznych osobach, tylu 
zaprzyjaźnionych Paniach, które wstępowały do Jej 
mieszkania, by wspierać w trudach życia codziennego, i 
którym należą się słowa wdzięczności i podziękowania.

To niecodzienne życie zostało dostrzeżone z Daleka 
i z Wysokości, zostało wyróżnione wysokim odznacze-
niem Ojca Świętego, chluba najwyższa z możliwych. 
Dyplom początkowo wisiał honorowo nad stolikiem. 
Po jakimś czasie zniknął i znalazł się po drugiej stro-
nie pokoju przysłonięty drzwiami. W taki sposób było 
skromniej, bez stałego uwidaczniania splendoru na jaki 
zasłużyła prawdziwie Pani Szyjkowska.

Kończąc tę laudację dla śp. Jadwigi Szyjkowskiej 
pragnę podkreślić, że powinniśmy wszyscy zdać sobie 
sprawę, że tu pośród nas, w Olecku, żyła osoba nieco-
dzienna i bardzo szczególna, która przedkładała życie 
duchowe ponad codzienność. Konsekwentnie to życie 
kultywowała, wspierana przez Księdza Infułata podczas 
niedzielnych nawiedzeń z Komunią Świętą i przez krąg 
najbliższych zaprzyjaźnionych Pań obecnych w Jej ży-
ciu i we wspólnej modlitwie.

Droga, Kochana Pani Jadziu, głęboko wierzymy, że 
Twoje życie i posłannictwo zostało spełnione. Możemy 
dołączyć tylko nasz podziw i wdzięczność, naszą wspie-
rającą modlitwę, a Pan Najwyższy niech przyjmie Cie-
bie do Królestwa Niebieskiego. 

Jerzy Stankiewicz

Wygłoszone 22 września 2017 roku podczas Mszy 
św. pogrzebowej w kościele pw. NMP Królowej Polski 
w Olecku.

In memoriam 
Jadwiga Szyjkowska 

(1923-2017) 

Jadwiga Szyjkowska, lato 2016 
Fot. Jerzy Stankiewicz

Konkurs na hejnał 
gminy Olecko

Gmina Olecko ogłosiła konkurs na utwór muzyczny, 
który stanie się jej hejnałem. Konkurs ma charakter otwar-
ty i kierowany jest do osób pełnoletnich, głównie muzy-
ków, kompozytorów, instrumentalistów oraz studentów i 
uczniów szkół muzycznych. Utwór musi być kompozycją 
własną nie krótszą niż 30 i nie dłuższą niż 60 sekund. Zgło-
szone utwory powinny być rozpisane na trąbkę solo. Nie 
może to być fragment piosenki, lecz typowy hejnał. Każdy 
z uczestników konkursu może zgłosić maksymalnie trzy 
utwory, które mają rozszerzać akcenty promujące gminę 
oraz wzbogacać jej tradycje kulturalne.

Ze wszystkich utworów komisja konkursowa wybierze 

najwyżej trzy kompozycje, które zostaną poddane interne-
towemu głosowaniu, z udziałem mieszkańców. W przy-
padku wybrania tylko jednej kompozycji, przeprowadzenie 
głosowania nie będzie konieczne.

Utwory muzyczne, wraz z wymaganymi załącznikami, 
można zgłaszać do Urzędu Miejskiego w Olecku do 16 
października do godz. 15.30.

 Głosowanie internetowe na stronie www.olecko.pl bę-
dzie prowadzone od 23 do 31 października (do północy). 
Do 6 listopada komisja konkursowa podsumuje wyniki 
głosowania.

Wybrana kompozycja zostanie przedstawiona Radzie 
Miejskiej w Olecku. Jeśli zostanie przyjęta uchwałą, stanie 
się oficjalnie hejnałem gminy Olecko. Autor wyłonionego 
utworu muzycznego otrzyma wynagrodzenie w wysokości 
2 000 zł brutto, które zostanie mu wypłacone w oparciu o 
umowę o dzieło.               newsletter um
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Tadzio
Tadeusz Franciszek Machnowski, to jedyny 

poeta, o którym myślę z taką czułością. Nie po-
trafię inaczej. Piszę o tym na wstępie, żeby uprzedzić tych, 
którzy zaczęli czytać i wahają się, czy warto dalej iść przez 
„światło druku”. To był pierwszy poeta, jakiego na oczy wi-
działem. To był pierwszy poeta, który podał mi rękę, więc 
ścisnąłem jego palce, co wiersze piszą. Spotkałem go na po-
czątku lat 70. XX wieku w PGR Pawłowice, które są naprze-
ciw Kopany. Tu, gdzie słońce wschodzi.

Pamiętam, że w owym czasie pisałem o big-beacie, czy-
li muzyce niepoważnej, tj. mocnym uderzeniu. Kawałki z 
listów pojawiały się w „Sztandarze Młodych” i „Trybunie 
Mazowieckiej”. Tadzio nie hamował mojej pasji. Wręcz 
przeciwnie! Gdybym jego posłuchał, to zostałbym kryty-
kiem muzycznym, który nie zna nut i nie potrafi grać, nawet 
ze słuchu, na gitarze. Tadziu zamieszkał w „czworakach”, 
czyli w budynku o czterech mieszkaniach, wchodzących 
w skład zespołu zabudowań dworskich lub folwarcznych, 
gdzie mieszkała zazwyczaj służba. Były też dwojaki (dwa 
mieszkania), sześcioraki (sześć mieszkań), a nawet ośmio-
raki (osiem mieszkań). 

Jego sąsiadami na parterze byli p. Józefa i Stanisław 
Rodzim. Na stryszku, w mansardowym pokoiku, wymościł 
sobie matecznik. Maleńki, gdzie był tapczanik, szafeczka, 
toaletka. Na parapecie leżały polne kamienie. Pamiętam 
małe okienko, jakie dziś można spotkać w łazience. Widział 
przez szyby stawy i ścianę lasu z olszynami. 

Do pokoiku nikogo nie wpuszczał. Skąd nagle dostą-
piłem takiego wyróżnienia, że mnie zaprosił? Nie wiem. 
Krysia Stawicka (z d. Rodzim), moja sąsiadka, obecnie 
mieszkanka Grójca, mówi, że „Ciebie Tadzio traktował jak 
młodszego idola”. Jest mi głupio cytować to, ale… muszę, 
bo do tej pory nie wiem, dlaczego w pewien lipcowy dzień 
zaprosił mnie do siebie. Po wypiciu mleka, podał mi świe-
żo ugotowany kisiel. To musiało być w porze podwieczorku 
(po kurpiowsku – „Ło śródźecérzu”)

Kiedy zapytałem Krysię – jak go zapa-
miętała? - odpowiedział, że „był oczytany, 
grzeczny, nie pił i nie palił. Moi rodzice bar-
dzo go lubili, bo moi rodzice mieli upodoba-
nie do tych, co nie piją, nie palą. Często do 
nas przychodził. Z książką. Smarował chleb 
smalcem i jadł. Nie chodził do baraku, jak 
inni, tylko siedział u siebie”. Należał do tych, 
co… nie walczą pod sklepem Gminnej Spół-
dzielni.

Pamiętam, że jesienią 1971 roku wybra-
łem się do Pawłowic. Spotkałem panią Cza-
charowską, która pracowała na świetlicy. Po-
wiedziała, że Tadzio Machnowski podarował 
jej tomik wierszy. W przypływie życzliwości 
pożyczyła mi szczuplutką broszurkę, zszytą 
jak szkolny zeszyt. To była pierwsza książka 
poetycka poety, którego poznałem. 

Na podstawie tych spotkań napisałem po-
emat pt. „Czy Tadek Machnowski znalazł miejsce, gdzie na 
dłużej zagrzeje?” Długi wiersz wysłałem na konkurs poetyc-
ki z okazji Festiwalu Poezji w Łodzi. Jeden z jurorów, Ta-
deusz Chróścielewski, opowiadał, że wiersz był brany pod 
uwagę do nagrody w 1972 roku. I gdyby nie jego długość, 
zapewne tym lirykiem bym w 1973 debiutował na łamach 
12. nr „Nowego Medyka”. Zamiast tego opublikowano 4 
krótkie liryki.

Przypomnę: „Nowy Medyk” dwutygodnik studencki, 
Pismo pod patronatem ideowym Zrzeszenia Studentów Pol-
skich i Związku Młodzieży Socjalistycznej. Redakcja mie-
ściła się w Warszawie przy ul. Filtrowej na poddaszu Klubu 
Studenckiego „Medyk”. Była położona w świetny, zacisz-
nym miejscu. 

Czarno-biały dwutygodnik „Nowy Medyk” kupowałem 
w kiosku przy ulicy Dąbrowskiego w Zduńskiej Woli. Stary 

kioskarz dostawał chyba tylko 3 numery. Wysłałem wier-
sze zupełnie przypadkowo. Przepisałem garść liryków, po-
ciąłem je w paseczki i wrzuciłem do niebieskiej koperty. O 
dziwo, zostały przyjęte do druku przez Władysława Huzi-
ka. Wiersze ukazały się w czerwcu, przed moimi 19-letnimi 
urodzinami. Kończyłem Zasadniczą Szkołę Elektroniczną. 
Wykupiłem wszystkie numery. Jeden dałem do szkolnej kro-
niki. Nie wiem dlaczego to zrobiłem, bo przecież tego typu 
poezje nie miały racji bytu w ówczesnych podręcznikach do 
nauki języka polskiego. To był taki odruch niekontrolowa-
nej radości. Nie sprawdzałem, czy znalazły się w szkolnej 
kronice. Jedynie mgr inż. Jerzy Mieleszkiewicz, elektronik, 
nauczyciel, tymi strofami się zainteresował. 

W notce nad debiutanckimi wierszami prowadzący „Ka-
wiarnię poetycką” w „Nowym Medyku” Władysław Huzik, 
pisał: „Czesław Mirosław Szczepaniak - debiut. Ma 19 lat, 
jest uczniem szkoły średniej, po przebytej w dzieciństwie 
chorobie polio kilkanaście lat spędził w różnego rodzaju 
zamkniętych zakładach  leczniczych. Mieszka w Zduńskiej 
Woli. Najlepszy z nadesłanych wierszy „Czy Tadek Mach-
nowski znalazł miejsce, gdzie na dłużej zagrzeje?” rozsadza 
objętością ramy «Kawiarni», w pozostałych - pewne niedo-
ciągnięcia formalne są oczywiste. Drukujemy jednak. Proro-
kujemy z nich wielki talent lub szaleństwo”.

Wracajmy do Pawłowic. Do mansardy, gdzie Tadzio 
Machnowski mieszkał. Nie wiem ile powstało tam wierszy. 
Wiem, że przez to małe okienko widział słoneczko, a kiedy 
chciał zobaczyć rogaty księżyc i wysyp gwiazd, to musiał 
zejść po drewnianych schodach na podwórko (po kurpiow-
sku pógródky), zarosłe bosą trawą. Za krzaczorami były sta-
wy, na których go spotykałem i przyłapywałem, jak w czasie 
odpoczynku czyta wiersze z tomiku Biblioteki Poetów Lu-
dowej Spółdzielni Wydawniczej. Trzymał książkę, oparty o 
drewniane grabie. 

To był pierwszy i jedyny poeta, z którym piłem. Mleko.

Kanka brymuchy
Z internetu dowiedziałem się, że podczas 

XXI Ogólnopolskiego Festiwalu Filmów 
Komediowych w Lubomierzu, w 2017 roku, 
zorganizowano Turniej Miast Partnerskich o 
kankę swojskiej brymuchy. 

Przypomnę, że kanka to duży pojemnik na 
płyn, np. mleko, potocznie dzbanek, w biało-
stockim mówią – konewka, a w poznańskim 
- bańka na mleko. W slangu – marihuana. W 
medycynie tak nazwano zakończenie irygato-
ra, np. gruszki do wlewów doodbytniczych. 

Brymucha to bimber, samogon, okowita, 
księżycówka. Przepis jest łatwy do zapamię-
tania, bo 1410 rok kojarzy się z bitwą pod 
Grunwaldem. 1 kg cukru, 4 l wody, 10 dkg 
drożdży, i dużo ostrożności, żeby nikt nie po-
czuł i nie doniósł, bo sprawa może się skoń-
czyć w sądzie. 

A jeżeli już jesteśmy przy wokandzie, to 
przytoczę dowcip. 

Sędzia prowadzi pierwszą w swoim życiu rozprawę. 
Oskarżonym jest mężczyzna, który pędził bimber. 

Sędzia waha się, jaki wydać wyrok, więc ogłasza prze-
rwę i dzwoni do doświadczonego kolegi.

– Słuchaj, mam tu gościa, który pędzi bimber. Jak my-
ślisz, ile mam mu dać? – pyta.

– Hmm... 15 zł za litr i ani grosza więcej!
Czesław Mirosław Szczepaniak

Postscriptum
Marek Karpowicz, Bańka - akwarela, technika miesza-

na.
W internecie znalazłem mleczny dowcip: „Dlaczego 

Szwedzi otwierają mleko od razu z sklepie? – Ponieważ na 
opakowaniu jest napisane: «Tu otwierać».
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Msza w intencji ofiar więzień i łagrów sowieckich 
oraz zesłańców Sybiru

24 września 2017
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Młodzi strażacy
Na zawodach młodzieżowych drużyn pożarniczych, 

które odbyły się w Kowalach Oleckich wśród chłopców 
pierwsze miejsce zajęła drużyna Lenart z wynikiem 1006,2 
punktów. Drugie miejsce zdobyły Gąski z wynikiem 957,5, 
a trzecie Kowale Oleckie zdobywając 945,6 punktów.

Wystartowała tylko jedna drużyna żeńska z Kowal 
Oleckich, która zdobyła 925,6 punktów.

Dwie pierwsze drużyny zakwalifikowały się do woje-

wódzkich zawodów w 
Iławie.

opr. red
16 września w Iła-

wie odbyły się VIII 
Młodzieżowe Zawody 
Sportowo - Pożarnicze 
Województwa Warmiń-
sko - Mazurskiego. W 
zawodach z powiatu 
oleckiego uczestni-
czyły dwie drużyny: 
Młodzieżowa Drużyna 
Pożarnicza dziewczę-
ca z Kowali Oleckich i 
Młodzieżowa Drużyna 
Pożarnicza chłopięca z 
Lenart. 

Dziewczęta pomimo 
zajętego trzeciego miej-
sca w sztafecie pożarni-
czej 400 m z przeszko-
dami ostatecznie zajęły 

szóste miejsce w województwie. 
Chłopięca drużyną z Lenart ostatecznie zajęła drugie 

miejsce w klasyfikacji generalnej uzyskując 1035,2 pkt. 
Na pierwszym miejscu uplasowała się drużyna z Kalinowa 
uzyskując 1048,1 pkt, a trzecie miejsce przypadło drużynie 
z Brzozia Lubawskiego, która uzyskała 1033,9 pkt. 

To już kolejny sukces chłopców z Lenart, gdyż dwa lata 
temu również zajęli drugie miejsce za drużyną z Kalinowa.

mł. bryg. Tomasz Milewski
 Zdjęcia: archiwum OSP Lenarty
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Wsparcie dla osób 
poszkodowanych przez ży-

wioł
Mieszkańców województw pomorskiego i kujawsko-

-pomorskiego dotknęła tragedia. Niszczycielski żywioł 
dokonał spustoszeń w obu województwach. Zniszczone 
lub uszkodzone są domy, budynki gospodarcze, drogi, spu-
stoszone pola uprawne i powalone wielkie połacie lasów. 
Mieszkańcy zniszczonych terenów pozbawieni zostali nie-
kiedy dorobku całego życia.

To jedna z sytuacji kiedy potrzebna jest solidarność,  
współpraca i pomoc: finansowa, rzeczowa, osobowa.

W związku z powyższym w ramach solidarności i 
współpracy między samorządami Gmina Olecko zamierza 
udzielić pomocy finansowej wybranej gminie na wskazane 
przez nią zadanie publiczne.

Mieszkańcy i podmioty gospodarcze także mogą 
udzielić wsparcia poszkodowanym mieszkańcom woje-
wództw pomorskiego i kujawsko – pomorskiego poprzez 
dokonanie wpłaty na konto Carits oraz PCK.  Liczy się 
każda forma zaangażowania.

Caritas:
aby pomóc poszkodowanym można wysłać SMS z 

hasłem WICHURA pod numer
72052 (koszt 2,46 zł z VAT)
lub dokonać wpłaty na konto Caritas PL 77 1160 2202 

0000 0000 3436 4384
- z dopiskiem WICHURA.

PCK:
aby pomóc poszkodowanym można dokonać wpłaty  

na konto
PCK PL16 1160 2202 0000 0002 7718
3060 z dopiskiem BURZA

Ponadto  Polski Czerwony Krzyż prowadzi specjalną 
zbiórkę rzeczową. Wszystkie zgromadzone środki  zostaną 
przeznaczone na bezpośrednią pomoc poszkodowanym.

Ponadto w pomoc włączył się marszałek wojewódz-
twa  warmińsko-mazurskiego.

Każdy, kto chciałby pomóc, proszony jest o kontakt z:
- Łukaszem Walkuszem, Dyrektorem Departamentu 

Organizacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Wojewódz-
twa Kujawsko-Pomorskiego, pod nr tel. (56) 621 83 11, 
e-mail: or.sekretariat@kujawsko-pomorskie.pl

- Beatą Skrobotowicz, Dyrektorem Departamentu 
Finansów  i Zastępcą Skarbnika Urzędu Marszałkowskie-
go Województwa Pomorskiego, tel. 58 326 85 78, tel.502 
757241

-  Zygmuntem Kierszem, Dyrektorem Gabinetu Mar-
szałka w Urzędzie Marszałkowskim Województwa War-
mińsko-Mazurskiego, nr tel. (89) 521 91 40, e-mail: gm@
warmia.mazury.pl

Liczy się każda forma zaangażowania. Każdy z nas 
mógł znaleźć się na trasie wichury. Pomóżmy poszkodo-
wanym, w odbudowie ich domów.
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KUPON 
NA NAJTAŃSZE  
OG£OSZENIE 

DROBNE  
– 70 groszy za słowo

 auto        sprzedam  

       wynajmę     kupię
 praca
 inne

* „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          V08410

* „ASTRA” restauracja, pizza, zestawy obiadowe na telefon: 87-
520-25-68, profesjonalny katering, imprezy okolicznościowe, 
dancingi, ul. Partyzantów 7, www.astra.olecko.pl  V10006

* Foto-Ślub i inne uroczystości, tel. 660 122 049     B65707

3* hurtownia spożywcza, ul. Gołdapska 31, tel. (87) 520-01-50 V11502

V1
03

06

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                                     V11602

* Centrum Ogrodnicze, ul. Rzeźnicka 6; tel. 87-520-22-07   V02328

* MEBLE - salon, Jan Bagiński, ul. Rzeźnicka, tel.  
(87) 520 29-23. V10904

* MYJNIA GĄBKOWA AUTOMATYCZNA 
   aleje Lipowe 1A                           V10625

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 B65607

* VW Passat 1,9TDI, 20024, 130PS,  nawigacja, półskó-
ry, tel. 693-647-169 V07321

* Mazda 5, minivan, 2006, 2,oD, tel. 602-709-756  B67802

* chleb swojski, ciasta, wypiek, tel. 605-107-755 B64310

* Habicat 18, jacht, sprzedam, tel. 664-358-073 L11204

* kino, plac Wolności 22, tel. 87-520-20-59 B67504

* konie konie kabardyńskie, przejażdżki, pod siodło, 
Grądzkie 47, tel. 666-316-780, 87-421-22-48 B66306

* OK Dinghy, jacht regatowy sprzedam, tel. 664-358-
073 L11402

* pracownia pisania ikon, pracownia plastyczna, 
Katarzyna Waraksa, tel. 663-805-960 B68203

* Sasanka 650, jacht turystyczny sprzedam, tel. 664-
358-073 B68402

* wczasy; tel. 87-421-22-48, 666-316-780,  www.wiatra-
kart.fr.pl, e-mail: kawarak@o2.pl B66506

AUTO-MOTO

MOTO-SPRZEDAM

TURYSTYKA-NOCLEGI-ROZRYWKA

USŁUGI
* AGA Agnieszka Wyszyńska, BIURO RACHUNKOWE, 
Kolejowa 12, tel. 500-174-672 V08609

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

B67703

* bezprzewodowy internet iPlus, tel. 87-520-13-31 B64909

* chleb swojski, ciasta, wypiek, tel. 605-107-755 B66106

* gazowe, hydraulik, tel. 502-383-533 V11402

* hurtownia wędlin, od 4.00 do 14.00, ul. Gołdapska 
31, tel. 87-520-22-13 B65807

* korepetycje - język angielski; szkoły podstawo-
we, gimnazja, szkoły średnie, tel. 608-215-475 B68003

* kowalskie, spawalnicze, ślusarskie, zmechanizo-
wane cięcie plazmą do 20 mm, prasa krawędziowa, 
Gołdapska 31, tel. 87-523-00-80 B64410

* księgowe usługi, Ternet spółka z o,o, tel. 87-520-31-70 
B67604

* OLEJ OPAŁOWY, NAJTANIEJ, tel. 87-520-41-91 V10635

2* Pralnia chemiczna, pranie wodne, usługi w ciągu 24 godzin, 
ul. Grunwaldzka 12                                      V10106

B
67

00
5

B
64

80
9

K
26

91
0



13
Tygodnik Olecki 38/1025- 2017 r.

to@borawski.pl

V0
88

09   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

V10805

V1
04

05

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

Wyrób nagrobków, blatów kuchennych, parapetów 
i okładzin schodowych V11702

PROMO-

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

DWORZEC PKP
tel. 883-110-101

V11113

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
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SPRZEDAM 

INNE

PRACA

SPRZEDAM

WYNAJEM

* SKRZYPCE NA ŚLUBIE, tel. 662-414-006, L11105

* sprzątanie, opieka nad osobami starszymi lub dziećmi, tel. 
506-462-495 B66606

* tłumacz języka francuskiego, tel. 888-605-885 B67404

* oddam koty czarne w dobre ręce, przyjmuję tylko 
sms-y, odpowiadam, tel. 605-202-305 L11303

* urocze kotki przekaże w dobre ręce, tel. 600-953-143 
K28607

* kupię silniki stacjonarne typu „ES”, tel. 602-235-182, 
V10645

* do prac ogrodniczych emeryta zatrudnię, tel. 604-
557-693 K26810

* zatrudnię kierowcę, kat. C+E, wymagana karta kie-
rowcy, tel. 501-157-577, V07120ug

* zatrudnię ślusarza, tel. 602-709-756 B68602

* akwarium duże, tanio, tel. 605-893-381 K27807

* drukarka kolorowa OKI C3300n, A4, idealna do 
wizytówek, mało używana, 290 złotych, tel. 604-193-
413 B68502

* działkę budowlaną, 1650 m.kw., Olecko, tel. 602-709-
756 B65907

* działkę pod garaż (ew. piętrowy) z projektem, Gołdap-
ska, tel. 602-793-432 K27106

* działkę pod garaż pojedynczy z projektem, Gołdapska, 
tel. 602-793-432 K27206

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

* gospodarstwo rolne, zabudowane, 4,88 ha, okolice 
Olecka, tel. 693-841-421 B66905

* Hobicat 18, jacht sprzedam, tel. 664-358-073 B65208

* komoda, szafa, kredens, biurko, stół, stolik, tanio, 
tel. 605-893-381 K27907

KUPIĘ
V
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* kuchenkę mikrofalową, zamrażarkę, tanio, tel. 605-
893-381 K27407

* luksfery Fala niebieskie 36 sztuk, TANIO, tel. 508-
610-285 B66706

* 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 B68302

* OLEJ OPAŁOWY, NAJTANIEJ, tel. 87-520-41-91 
V10615

* Sasanka 650, jacht turystyczny sprzedam, tel. 664-
358-073 B66206

* siedlisko, ul. Wiejska, ok. 40 arów, zabudowane budyn-
kiem gospodarskim, dojazd od strony ulicy Wiejskiej, siła 
na miejscu, tel. 602-293-333 V11805

* lokal użytkowy 90 m.kw., ul. Targowa 10, tel. 508 
945 734 B67903

* lokal użytkowy 100 m.kw., centrum, tel. 723-565-284 
V10106
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Dom z ryzalitem 
i Wilhelmina w Kruklankach

Andrzej Malinowski

Dojazd: Olecko - Mazuchówka - Żywki - Kruklanki

Kruklanki – duża wieś w powiecie giżyckim. Przy ul. 
22 Lipca, stoi dom z ciekawym ryzalitem. Znajduje się on 
w części bocznej i ma kształt półkola.

Przez teren gmin: Kruklanki i Pozezdrze biegnie 102. 
kilometrowa ścieżka rowerowa Szlakiem Mazurskich 
Legend” z 27. przystankami. Nazwy przystanków są jed-
nocześnie tytułami legend opisanych w książce Jadwigi 
Tressenberg „Mazurskie opowieści” i oznakowane rzeź-
bami wraz z opisem. Rzeźby wykonał Józef Niewiński. 

W pobliżu jeziora Gołdopiwo, tuż przy głównej drodze 
znajduje się jeden z przystanków – Wilhelmina i jej diabel-
skie ziele. Właśnie nad tym jeziorem mieszkała bohaterka 
legendy. Kiedy jej mąż Konrad, rybak, został wcielony do 
wojska, została sama z dziećmi bez środków do życia. Zna-
lazła jednak sposób na utrzymanie rodziny.

W ciepłą sobotę, 1 kwietnia 2017 r. dom z ryzalitem 
widzieli i przy Wilhelminie się zatrzymali (jadąc samocho-
dem, a nie rowerem): Cezary Lasota i Andrzej Malinow-
ski.

Ryzalit – występ z lica w elewacji budynku w jego czę-
ści środkowej, bocznej lub narożnej, prowadzony od fun-
damentów po dach, stanowiący jego organiczną część; w 
rzucie poziomym ryzalit może mieć kształt prostokąta lub 
półkola; popularny od renesansu w architekturze pałaców, 
później stosowany także przy budowie domów wieloro-
dzinnych; w budynkach reprezentacyjnych w środkowym 
ryzalicie fasady znajduje się główne wejście do budowli, 
natomiast w tylnej elewacji wyjście na taras lub ogród; ry-
zalit ożywia elewację i zwiększa powierzchnię pomiesz-
czeń
Jadwiga Tressenberg (ur. w 1924 r. w Teolinie koło Grod-
na, zm. w 2004 r. w Kutach) - nauczycielka polska, popu-
laryzatorka baśni mazurskich; w 2000 r. wydała zbiór 24. 
baśni ludowych z Mazur „Mazurskie opowieści”; drugie 
wydanie, poszerzone o kolejne dwie baśnie, ukazało się 
już po jej śmierci, wiosną 2005 r.; była także współautor-
ką „Kiermaszu bajek” (1957) i „Nowego kiermaszu bajek” 
(1969); w pracy zbiorowej „Siła życia” (1973) ogłosiła 
swoje wspomnienia
Tak zaczyna się legenda: Wilhelmina siedząc przy paleni-
sku pieca i rozgrzebując patykiem czarne węgle, nie do-
strzegła drewnianej skrzyni, w której wynoszono jej ojca. 
W jakiś czas potem, w podobnej skrzyni, wyniesiono 
matkę. I również nie wiele rozumiała z tego, co się wokół 
dzieje, chyba tylko to, że zabrakło ciepłej ręki, która pod-
tykała pokruszony chleb do ust i dawała zapić pachnącą 
lipowym kwiatem wodą. Brak ciepłej dłoni i okruszek po-
znała wkrótce. Najpierw był donośny, żałosny płacz, potem 
strach i krzyk „mamo”… 
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Kalendarz imion

Nasz przepis

Cytaty na ten tydzień

PRZYS£OWIA

27 września (Dzień Polskiego 
Państwa Podziemnego) (Światowy 
Dzień Turystyki)
Adolfiny, Adolfy, Armandy, Flo-
rencji, Justyny, Mirabeli, Mirabelli, 
Mireli, Sabiny
Adolfa, Amadeusza, Damiana, Ele-
azara, Kosmy, Urbana, Wawrzyńca, 
Wincentego
28 września (Światowy Dzień Mo-
rza) (Księżyc - pierwsza kwadra)
Klementyny, Libuszy, Luby, Salome, 
Wacławy, Więcławy
Heliodora, Jana, Klemensa, Marka, 
Nikity, Salomona, Tymona, Wacła-
wa, Wawrzyńca, Więcława
29 września
Fulgencji, Gabrieli, Marceli, Marce-
liny, Michaliny, Sylwii
Dadźboga, Franciszka, Gabriela, 
Marcelego, Michała, Rafaela, Rafała
30 września (Dzień Chłopaka) 
(Światowy Dzień Rzek)
Felicji, Geraldy, Honoraty, Nadziei, 
Racheli, Samanty, Sofii, Soni, Sonii, 
Wery, Zofii
Antoniego, Franciszka, Geralda, 
Grzegorza, Hieronima, Honorego, 
Honoriusza, Imisława, Wiktora

1 października (Międzynarodowy 
Dzień Muzyki)(Rozpoczyna się Mie-
siąc Profilaktyki Raka Piersi) (Świa-
towy Dzień Wegetarianina) (Mars w 
minimum jasności - 1,8 mag)
Danuty, Heloizy, Izy, Klementyny, 
Teresy
Bazylego, Benigny, Cieszysława, Igo-
ra, Jana, Jauliana, Marka, Remigiusza, 
Remisława, Romana, Wernera
2 października (Dzień Anioła Stróża)
Dionizji, Dionizy, Haliny, Marty, Ra-
cheli, Sławomiry, Sławy
Dionizego, Izydora, Jana, Makarego, 
Oliwera, Rustyka, Sławoja, Sławomira, 
Stanimira, Teofila, Tomasza, Trofima
3 października
Bogumiły, Gerardy, Ireny, Józefiny, 
Józefy, Kandydy, Sylwii, Teresy
Bogumiła, Eustachego, Ewalda, 
Franciszka, Gerarda, Heliodora, Jana, 
Józefa, Kandyda, Sierosława, Sulibora
4 października (Światowy Dzień 
Zwierząt) (imieniny Franciszka z 
Asyżu) (Światowy Dzień Onkologii) 
Dobromiły, Edwiny, Radosławy, Rosła-
wy, Rozalii, Róży, Teresy
Edwarda, Edwina, Franciszka, Kon-
rada, Manfreda, Marka, Nieznawuja, 
Petroniusza, Radosława, Rosława

Miłość, prawdziwa miłość, to coś, 
na co się zasługuje dzięki charak-
terowi i osobowości. To nie nagro-
da za łóżkowe doświadczenie. 

Terry Goodkind, Spowiedniczka

Chodź ze mną! Dostrzegasz poni-
żej księżyca
Nieśmiałe, migotliwie płynące 
światło.
(...)
Najmniejsze i najukochańsze 
dziecko Pana Boga,
Srebrzystą gwiazdkę – miłość? 

Gertrud Kolmar, Gwiazdy

Czy ktoś potrafi jednak odróżnić 
miłość od mniemania, że się jest 
zakochanym? Nawet kiedy zako-
chujemy się naprawdę, czynimy to 
przecież w akcie wyobraźni. 
John Irving, Jednoroczna wdowa

Analiza natury miłości prowadzi 
do odkrycia powszechnego dziś jej 
braku oraz do krytyki warunków 
społecznych, które ponoszą odpo-
wiedzialność za taki stan rzeczy. 

Erich Fromm, O sztuce miłości

Nie dbaj o jutro, póki jesteś młody,
nie pytaj nigdy losu: a cóż dalej?
i szukaj przygód – łatwo o przy-
gody –
baw się, mój chłopcze, kochaj się 
i szalej. 

Horacy, Pieśni

Idzie święty Michał (29 września), 
będzie lato spychał.

Ptaszki przed Michałem odleciały 
będzie ostry grudzień cały.

Gdy noc jasna na Michała, to na-
stąpi zima trwała.

Na świętego Michała zaczyna się 
łowcy chwała.

Mroźna noc na Michała– zima 
cała biała.

Jak anioły w słońcu ciepłym cha-
dzają (30 września), to potem w zimie 
mrozy się trzymają.

Na św. Franciszka (4 październi-
ka) chłop już w polu nic nie zyska.

Październik, bo paździerze baba z 
lnu cierlicą bierze.

Babie lato wtedy bywa, gdy w 
słońcu się snują pajęcze przędziwa.

Tarta z musem czekola-
dowym 

(przepis z Australii)
Spód: 15-20 w zależności od wiel-
kości czekoladowych markiz, 7 dag 
masła lub margaryny
Mus: 35 dag czekolady deserowej 
(około 3,5 tabliczki) zawierającej 
około 50% kakao, 750 ml schłodzo-
nej śmietanki 30% (3 szklanki), 5 dag 
cukru, jedno opakowanie cukru wa-
niliowego (może być łyżeczka esencji 
waniliowej)
Do dekoracji: wiórki czekoladowe 
lub bita śmietana (do wyboru)

Przygotowanie spodu tarty: ciast-
ka miksujemy na drobne okruchy, do-
dajemy masło i mieszamy. 

Masę wkładamy do lekko na-
tłuszczonej tortownicy o średnicy 
20-23 centymetrów. Wstawiamy do 
piekarnika nagrzanego do 180°C i za-
piekamy 5 do 6 minut. Wyjmujemy i 
studzimy.

Przygotowanie musu: czekoladę 
łamiemy na kawałki.

W rondelku gotujemy szklankę 
śmietany i dodajemy do niej pokru-
szoną czekoladę oraz esencję wa-
niliową. Zdejmujemy z ognia i do-
kładnie mieszamy do chwili aż masa 
stanie się  gładka i błyszcząca. Prze-
lewamy ją do dużej miski i studzimy 
do temperatury pokojowej. 

Pozostałą śmietanę mieszamy z 
cukrem i ubijamy na sztywno. Na-
stępnie delikatnie partiami mieszamy 

łyżką nie mikserem z masą czekolado-
wą.

Całość przekładamy do tortownicy 
z zabezpieczonym spodem i wstawia-
my do lodówki ba około 5 godzin.

Wyjmujemy z lodówki na 10-15 
minut przed podaniem.

Gotową tartę podajemy z wiórka-
mi czekoladowymi lub kleksem bitej 
śmietany.

Rolada z kaczki
Kaczka z wątróbką i żołądkiem, 20 
dag wieprzowiny, 20 dag cielęciny, 2 
jaja, pół szklanki mleka, bułka, 5 dag 
pieczarek, łyżeczka masła, 1,5 litra 
wywaru z jarzyn, majeranek, pieprz, 
sól

Tuszkę myjemy, wyjmujemy ko-
ści, rozkładamy płasko i nacieramy 
solą.

Mięso wieprzowe i cielęcinę dwu-
krotnie przepuszczamy przez maszyn-
kę. 

Pieczarki drobno kroimy i dusimy 
na maśle. Dodajemy do mięsa wraz z 
żółtkami i przyprawami i ucieramy na 
jednolitą masę. 

Białko bijemy na sztywną pianę i 
dodajemy do masy. 

Farsz rozkładamy na mięsie. Teraz 
mięso rolujemy i dokładnie zszywamy.

Wkładamy je do wrzącego wywa-
ru z jarzyn i gotujemy na małym ogniu 
około dwóch godzin. Możemy je rów-
nież wstawić do piekarnika i upiec. 

Podajemy na gorąco lub zimno z 

żurawinami albo borówkami i ostrymi 
sosami.

White russian drink
60 ml wódki, 40 ml likieru kawowego, 
20 ml śmietany kremówki, lód

Wódkę i likier kawowy wlewamy do 
shakera z lodem. Do alkoholu dodajemy 
śmietankę i dokładnie mieszamy.

W szklankach do drinków wkłada-
my lód i wlewamy wymieszany drink.
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W 78. rocznicę 
tragicznych dni września

19 września uczniowie i nauczyciele I Liceum 
Ogólnokształcącego im. J. Kochanowskiego w 
Olecku upamiętnili 78. rocznicę ataku z 1 września 
1939 r. wojsk niemieckich i z 17 września 1939 r. 
wojsk Związku Sowieckiego na Polskę. Porusza-
jący w treści i symbolice apel nawiązywał do obu 
wrześniowych totalitarnych agresji.

„A więc wojna” – te słowa Józefa Becka roz-
brzmiały jako pierwsze, przygotowując uczestni-
ków spotkania do przeżyć tamtych jesiennych tra-
gicznych dni.

Akademia została zrealizowana w formie te-
atralno- lirycznej. Istotną rolę odgrywały kostiumy, 

rekwizyty i symbolika. Na scenie pojawiły się postaci pre-
zydenta Ignacego Mościckiego, w którego rolę wcielił się 
Jakub Borowski (kl. II B 1), i, reprezentującego bolszewi-
ków członka Rady Wojennej Frontu, Piotra Smokaczowa, 
którego odezwę odczytał Łukasz Grygieńć (kl. I C).

Bardzo wymowną i pozostawiającą po sobie nostal-
giczny ślad sceną było wyprowadzenie postaci, przepasa-

nej biało- czerwoną szarfą, symbolizującej Polonię (San-
dra Klewicka, kl. I C) przez ubrane na czarno osoby z 
totalitarnymi flagami w rękach (Michalina Bałazy z kl. II 
B 1 i Anna Skorupska z k. II B 2).

Wydarzenie uzupełniły teksty i piosenki, nawiązujące 
do agresji z połowy września 1939 r., jak również do, będą-
cej jej konsekwencją, zbrodni katyńskiej. Zaprezentowany 
został patriotyczny dorobek takich twórców jak: Z. Her-
bert, A. Słonimski, J. Kaczmarski czy P. Kukiz.

Poza wymienionymi uczniami wystąpili: Anna Nale-
wajko i Natalia Szymanowska (kl. II B 1) oraz Marcin 
Domaradzki (kl. III B 2).

Apel przygotowali nauczyciele historii: Zbigniew Ste-
fanowski i Paweł Kurowski.

Mariola Pezowicz
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Ośrodek 
czynny
codziennie 
w godz. 800-1600

Jerzy Miliszewski
Olecko, Aleje Lipowe 3

Rozpoczęcie 
kursu

 tel. 87-520-23-36B67803

28
września

godz. 1600

OLECKIE CENTRUM
SZKOLENIA KIEROWCÓW

 Udział  LOT ZO w Święcie 
Plonów w Olecku

10 września Lokalna Organizacja Turystyczna Ziemi 
Oleckiej promowała sektor pamiątkarski, zainspirowała do 
tworzenia nowych produktów, które zainteresują nie tylko 
turystów. Wspierała także wymianę dobrych praktyk. We 
współpracy z Urzędem Miejskim i ROK Mazury Garbate, 

podczas tegorocznych gminnych dożynek nasi twórcy za-
prezentowali swoje wyroby.

Zofia Nowikowska pokazała ręcznie robioną biżute-
rię, kwiaty, drzewka z koralików oraz smaczne i zdrowe 
„mrowiska”. Natomiast Monika Chmielewska częstowała 
tradycyjnie lokalnymi przysmaki, m. in. kartaczami, pie-
rogami, rybą mazurską w wekach, ciastami i nalewkami. 
Ozdobą stoiska były kolorowe pamiątki z origami. Stoisko 
Zbigniewa Wasilewskiego zaprezentowało różnorodny 
miod z własnej pasieki. 

Regina Biziewska promowała własnoręcznie zrobione 
przedmioty, biżuterię i ozdoby ze słomy i włóczki m.in.ka-
pelusze, bransoletki, kolczyki i broszki.

Wiejskie przysmaki można było spróbować przy stole 
Cecylii Truchan, m.in. chleb, twarożek, pasztet ,pierogi 
oraz ciasta.

Najmłodsi  uczestnicy mieli do dyspozycji stół, aby za-
jąć się stawianiem pieczątek z ziemniaka.

Podczas dożynek zbieraliśmy podpisy pod wnioskiem 
do miejscowgo planu zagospodarowania przestrzennego 
dotyczącego fermy norek w Kukowie.

Dziękujemy wszystkim zaangażowanym członkom, 
sympatykom i przyjaciołom LOT ZO za udział w tegorocz-
nym Święcie Plonów.

w imieniu Zarządu LOT ZO
Maria Dzienisiewicz i Wioletta Żukowska

Sołectwo Kukowo
10 września mieszkańcy sołectwa Kukowo wzięli 

udział w Dożynkach  Gminnych w prezentacji stołu so-
łeckiego. Przy pięknie przystrojonym stole gromadziły się 
tłumy degustatorów, którzy mogli skosztować potraw re-
gionalnych własnego wyrobu, m.in. bigosu, kiełbasy, chle-
ba, smalcu ze skwareczkami, ogórków małosolnych, mie-
niących się różnymi kolorami babeczek, szarlotki razowej, 
kompotu z papierówek oraz różnego rodzaju nalewek.

Byliśmy podwójnie dumni, gdyż gospodarzami tego-
rocznych dożynek byli Kukowianie, Teresa i Wiesław Sa-
wiccy.

Serdecznie dziękujemy wszystkim zaangażowanym w 
przygotowanie ekspozycji, szczególnie Wiesławie Lube-
reckiej, Annie Rydzewskiej i Basi Jasińskiej za kwiaty, 
słoneczniki, warzywa, owoce, kukurydzę do udekorowania 

stoiska. Walentynie Lios za pomoc w zdobieniu stoiska 
i  za upieczenie ciasta. Natomiast Annie Warsiewicz za 
przygotowanie babeczek, które miały wzięcie u najmłod-
szych uczestników dożynek. Stoisko cieszyło się dużym 
zainteresowaniem mieszkańców Gminy Olecko.Do zoba-
czenia za rok.

Wioletta Żukowska, radna
Antoni Rydzewski, sołtys

Historia regionu
W siedzibie Oleckiego Stowarzyszenia Aktywnych 

„Zamek” można obejrzeć wystawę dotyczącą historii re-
gionu. Ekspozycja obejmuje sprzęt gospodarstwa domo-
wego, militaria i innych rzeczy przekazane przez miesz-
kańców Olecka związane z codziennym życiem na tych 
terenach przed II wojną światowa i po niej

Wystawa znajduje się w budynku ZST (Zamek) przy 
Placu Zamkowym 2, 
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Sztama, OPISY 
19 października (czwartek)

10:00 i 12:00 - „Miś” Tymoteusz, Teatr Lalki i Aktora w Łomży, 
sala kina „Mazur” 
Jedna z najpiękniejszych i najbardziej wzruszających historii dla 
dzieci napisanych przez Jana Wilkow-skiego mówiąca o przyjaź-
ni, odpowiedzialności, o poszukiwaniu zrozumienia. Miś Tymo-
teusz to przeu-roczy łobuziak o wrażliwym usposobieniu, ale też 
i zwyczajny chłopiec, który poszukuje swego świata wartości. 
Nade wszystko chce poznać świat i być kochanym. Poznajemy 
także jego Tatę, który nie pała sympatią do piesków. A to właśnie 
Psiuńcio, bezdomny pies, stał się przyjacielem Tymoteusza...
Autor: Jan Wilkowski
Reżyseria: Jarosław Antoniuk
Scenografia: Przemysław Karwowski 
Muzyka: Bogdan Szczepański Choreografia: Jacek Gębura
Animacje: Katarzyna Jastrzębska
Obsada: Beata Antoniuk, Michał Pieczatowski, Marek Janik, To-
masz Bogdan Rynkowski, Rafał Swaczyna

20 października (piątek) 
16:00 – otwarcie wystawy „OP ART I GEOMETRYCZNA ABS-
TRAKCJA”, Galeria Prawdzi-wej Sztuki im. A. Legusa
Mazurska Fundacja Sztuki Art  Progress  zaprasza na  niezwy-
kłą wystawę  prezentującą dokonania arty-stów  współczesnych  
z Polski i z  zagranicy.  Dzieła niezwykle popularnych obecnie 
artystów  tworzących  w kierunkach sztuki optycznej i abstrak-
cji geometrycznej.  Richard Anuszkiewicz, Jozef Albers, Victor 
Vasarely,  James Juszczyk , Corrado Cagli, Jurgen Peters , Axel 
Dick, Henryk Stażewski , Jan Pamuła oraz wielu innych. Wy-
stawa to próba pokazania artystycznych dokonań współczesnych 
twórców, których pod-stawą działania jest kolor, geometria, lo-
gika formy.

17:00 – „Zła matka”, Teatr TrzyRzecze z Warszawy, sala AGT
Spektakl powstał w wyniku doświadczeń macierzyńskich autorki 
– Karoliny Porcari. Jest to studium ma-cierzyństwa i kobiety, w 
komediowym, autoironicznym kluczu. Muzyka na żywo i cho-
reografia są istot-nymi częściami składowymi całości spektaklu.
„Ta zła matka jest bardzo dobra bo prawdziwa, naturalna, kocha-
jąca, bolesna, fizjologiczna, plemienna, taneczna, zabawna, roz-
brajająca, kosmiczna, bez granic... Silna, piękna i mądra kobieta 
czyli człowiek.
Must see!” 
Katarzyna Figura
„Spektakl chwyta za gardło - bo jest wzruszająco. Śmiejemy się 
przez godzinę, a potem wycieramy łzę i nie wiadomo, czy to z 
radości czy smutku.”
Sylwia Chutnik
„Spektakl Karoliny Porcari przekracza pewne tabu dotyczące 
kobiecości. Dotyka i oburza, ale mówi prawdę. Ten spektakl to 
krzyk, wołanie o zrozumienie i pokochanie mimo wszystko.”
Kinga Dębska, reżyserka filmu „Moje córki krowy”
„Myślałem, że wiem o kobietach wszystko…Spektakl „Zła Mat-
ka” wybił mi to przekonanie z głowy.”
Piotr Najsztub
Tekst: Krzysztof Szekalski
Reżyseria: Karolina Porcari
Występują: Karolina Porcari, Małgorzata Bogdańska
Muzyka na żywo: Daniel Pigoński
Choreografia: Izabela Chlewińska

19:00 – „Mam tak samo jak ty”, Teatr TrzyRzecze z Warszawy, 
sala kina „Mazur” 
„Mam tak samo jak ty
miasto moje a w nim
stół
mały, w kuchni.
Poza tym trzy pokoje, cztery lokatorki
wszystkie w stadium larwalnym
gotowe zmienić się w ćmy, ważki, muszki owocówki
 ale każda marzy, że to właśnie ona zostanie motylem”
 To o mnie i o tobie. 
Uchodźcach z Radomia, Suwałk, Rzeszowa, Olecka - miejsc 
nieistotnych, pogardzanych i wyśmiewa-nych.

To o nas.
W mieście jak ocean, w wynajętych klitkach, w Mordorze i na Zba-
wiksie. Współcześni budowniczy pi-ramid.
Cztery dziewczyny, trzy pokoje wynajętego mieszkania. 
Studiujemy, chwytamy się doraźnych zajęć, wchodzimy w przelotne 
związki. Z wiarą, że to tylko na chwilę, a potem wyśni się upragnio-
ny „warszawski sen”. 
W tym mieście to grzech być przeciętnym.

Piosenki Meli Koteluk, Anny Jantar, Bajmu, Radiohead, Łony i 
Webbera, Świetlików w nieoczekiwa-nych aranżacjach stanowią ko-
mentarz do opowieści o pokoleniu migrantów. Szukających szczęścia 
nie pamiętając, że nie da się uciec od siebie.
Nieważne jak daleko się wyjechało. 

Tekst/reżyseria: Konrad Dulkowski
Aranżacje piosenek: Piotr Chociej
Występują: Marta Sroka, Beata Kacprzyk, Sebastian Cybulski
Zespół muzyczny: Marek Twardowski – perkusja, Tomasz Paradow-
ski – gitara, Piotr Grzegrzółka – bas

„Tekst sztuki dotyka wielu problemów: mamy tu rozpad więzi 
rodzinnych, umowy śmieciowe, egzysten-cjalną samotność. Tematy 
te nie są jednak traktowane deklaratywnie; pojawiają się w krótkich 
napo-mnieniach, lekko muśnięte, by widz mógł je sam wyłowić (lub 
nie). Pewnego rodzaju komentarzem emo-cjonalnym do sytuacji 
bohaterek są piosenki. To w nich, w kontraście do powściągliwie 
mówionych mo-nologów, jest miejsce na emocje, na wywalanie 
bebechów. Aranżacje są z ducha punk rocka: chropowate, agresywne. 
Obejrzałam wartościowy, mądry i zrobiony z pasją spektakl.”
Joanna Ostrowska, jury XX Ogólnopolskiego Konkursu na Wysta-
wienie Polskiej Sztuki Współczesnej                           

21 października (sobota) 
17:00 – „Biuro Matrymonialne”, „Teatr 6 i pół”, Olecko, sala Teatru 
AGT
Zabawne acz nie pozbawione zapału spojrzenie na kojarzenie par 
przez pośredników z zakończeniem za-skakującym nie tylko publicz-
ność, ale i samych bohaterów.
Obsada:
Krystyna Gulbierz
Alina Pawełko
Grażyna Dzienisiewicz
Grażyna Jankowska
Jakub Dziubiński
Dariusz Sawicki

Tekst: Andrzej Dembończyk
Reżyseria: Agnieszka Lewandowska

18:00 – „O tym, co powstało między nami”, Olecko, Klub Senio-
ra „Wrzos” i młodzież objęta działaniem streetworking, sala kina 
„Mazur”
Spektakl „O tym, co powstało między nami” - finał międzypokole-
niowych warsztatów artystycznych pt. „Pachnie mi koronką - od nici 
i haftu do wirtualnych sieci”, realizowanych przez Fundację Aka-
demia Radosnej Twórczości. Projekt współfinansowany ze środków 
otrzymanych z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w 
ramach Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. 
Uczestnicy: Klub Seniora „Wrzos” i młodzież objęta działaniem 
streetworking.
Reżyseria: Agnieszka Śnieżyńska

19:00 – „Jedno słowo kochającej kobiety”, „Teatr AGT”, Olecko, 
sala Teatru AGT
Nie tylko kobieta może sprawić, żeby mężczyzna stracił zimną krew. 
Jedno słowo mężczyzny może również doprowadzić do szaleństwa. 
Komiczny, odwieczny dialog odsłaniający sekrety związku z zabaw-
na puentą.

Obsada: 
Agnieszka Popczyńska
Janusz Klimaszewski

Autor: Kornel Makuszyński
Reżyseria: Agnieszka Lewandowska
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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

Narodowy Dzień Sportu
Narodowy Dzień Sportu – w tym roku przypadający na 

7 października - to wyjątkowy dzień, w którym chcemy 
zwrócić uwagę wszystkich, którzy kochają sport.

Tego dnia w kilkuset najważniejszych placówkach 
sportowych w Polsce organizowanych jest szereg działań 
promujących aktywność fizyczną.

Na naszym terenie tego dnia odbędą się dwa wydarze-
nia:

• cykl zawodów pływackich Warmia i Mazury Pływają 
– eliminacje I

• mecz piłki nożnej Międzyszkolnego Ludowego Klubu 
Sportowego Czarni Olecko.

Więcej informacji o wydarzeniach znaleźć można pod 
poniższymi linkami:
http://www.mosir.olecko.pl
http://narodowydziensportu.pl/v-edycja-7-x-2017/wyda-
rzenia-2017/olecko/

Policjanci zabezpieczyli ponad 5 kilogramów suszu ro-
ślinnego. Właściciela niedozwolonych środków prokura-
tor oddał pod dozór Policji

Funkcjonariusze Wydziału Kryminalnego oleckiej komen-
dy podczas wykonywania swoich obowiązków uzyskali 
informacje, że jeden z mieszkańców gminy Świętajno 
może posiadać środki odurzające.  
W miniony czwartek 21 września podczas przeszukania 
wskazanej posesji w domu i budynku gospodarczym poli-
cjanci ujawnili narkotyki. Łącznie zabezpieczyli ponad 5 
kilogramów suszu roślinnego o czarnorynkowej wartości 
blisko 160 tysięcy złotych. 
W związku z tym 31-latek trafił do aresztu. Zebrany ma-
teriał dowodowy pozwolił policjantom na przedstawienie 
mężczyźnie zarzutu posiadania narkotyków, a prokurator 
zdecydował o oddaniu go pod dozór policji.

rzeczniczka prasowa KPP 
młodsza aspirantka Justyna Sznel

Narkotyki

XXXVII SZTAMA 
- Spotkania ze Sztuką

PROGRAM

w19 października (czwartek) - SZTAMA Dzie-
ciom

10:00 i 12:00 - „Miś” Tymoteusz, Teatr Lalki i Akto-
ra w Łomży, sala kina „Mazur” 

20 października (piątek) 
16:00 – otwarcie wystawy „OP ART I ABSTRAK-
CJA GEOMETRYCZNA”, Galeria Prawdzi-wej 
Sztuki im. A. Legusa
17:00 – „Zła matka”, Teatr TrzyRzecze z Warszawy, sala 
AGT
19:00 – „Mam tak samo jak ty”, Teatr TrzyRzecze z 
Warszawy, sala kina „Mazur”           
20:30 – Tomasz Lipiński, kawiarnia ARTS

21 października (sobota) 
17:00 – „Biuro Matrymonialne”, „Teatr 6 i pół”, 
Olecko, sala Teatru AGT
18:00 – „O tym, co powstało między nami”, Olecko, 
Klub Seniora „Wrzos” i młodzież objęta działaniem 
streetworking, sala kina „Mazur”
19:00 – „Jedno słowo kochającej kobiety”, „Teatr 
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Nie zgadzam się

Ciekawy zakątek w okolicach Kowali Oleckich

-

F
ot

og
ra

fu
je

B
ol
es
ła
w

S
ło
m
k
ow
sk
i

Nie! 
Nie! 
I jeszcze raz nie! 
Nie zgadzam się na taki obrót sprawy. To się stało 

za szybko. Jeszcze przed chwilą nosiła swoją ulubio-
ną lalkę Asię do przedszkola, jeszcze niedawno płaka-
ła, kiedy oglądała kreskówkę o kreciku, który ratował 
bałwana przed słońcem i dolewała wody do zużytego 
bez pozwolenia lakieru do paznokci. To było napraw-
dę wczoraj. 

Pamiętam pierwszą wywiadówkę i dwóch Bart-
ków, którzy przynieśli jej do szkoły pierścionki i bili 
się o nią na przerwach. 

Cała klasa brała udział w zaaranżowanym przez 
nich ślubie. Dowiedziałam się o tym na samym koń-
cu, a zdradziła wszystko siostra zakonna, która miała 
u nich religię. 

I pamiętam pierwsze szkolne porażki i przyjaźnie, 
które miały trwać bardzo, bardzo długo, a znikały za 
szybko... i pierwsze upieczone samodzielnie ciasto 
i płacz, kiedy zgubiła portmonetkę z pieniędzmi, i 
pierwszego chłopaka pamiętam. 

To było wczoraj. Naprawdę…
Ubrania w jednej torbie, nie, w dwóch, książki w 

kartonie, w drugim ręczniki i pościel, skrzypce, ko-
smetyki, a jeszcze kurtki i buty, sportowe rzeczy… 
No nie zmieści się to wszystko nawet do dostawczego 
samochodu. 

A jeszcze naczynia, garnki, sztućce, żelazko… A 
słoiki? Całkiem nowe gospodarstwo. Pierwsze samo-
dzielne.

Torby, walizka, kartony piętrzą się w całym miesz-
kaniu i ciągle coś jeszcze przybywa. 

Moja pierworodna wyjeżdża na studia. 

To wydawało się takie odległe, a po prostu przy-
szło. I gniecie. Teraz akademik będzie jej nowym do-
mem. 

Ciągnie ją ten obcy, wielki świat. 
I dobrze, i cieszę się. Marzyłam o tym, żeby do-

stała się na wymarzony kierunek, żeby wyjechała, za-
smakowała wolności, dorosłości. I to już jutro. 

I wcale się nie cieszę1
Nie, cieszę się, że taka samodzielna, że chce bu-

dować swój świat, swoje przyjaźnie, miłości, swoją 
dorosłość, ale… ale jak to będzie bez mojej Tuśki w 
domu?

Wiem, wiem, że każda matka tego doświadczyła i 
jest to stan do przeżycia. Wiem, ale wiem tylko teore-
tycznie i wydawało mi się to, takie proste. Ale dzisiaj, 
kiedy kartony czekają, a Tuśka co chwila przytula się, 
to nie chcę, żeby jutro nadeszło.

Kaszle od trzech dni, miała gorączkę. Dobrze, że 
jeszcze przed wyjazdem. No i jak ona sobie poradzi, 
kiedy zachoruje? Kto pójdzie po bułki rano? A jaka 
będzie współlokatorka? Czy polubi moją córeczkę? 

Nie, zdecydowanie za dużo pytań i żadnej sensow-
nej odpowiedzi. 

Że niby ma boleć? 
Nie zgadzam się! Nie chcę! 
Chcę znowu biegać na pływalnię, na próby przed 

koncertami, odwozić z jednych zajęć na drugie, kupo-
wać białe rajstopy i szyć stroje na przestawienia.

Jeszcze tylko jedna noc. 
Co będzie się śniło mojej córeczce? 
Co zabierze ze sobą z domu poza walizkami i kar-

tonami? 
Czy wystarczy jej sił, ciepła i miłości, które przez 

dziewiętnaście lat jej dawaliśmy? 
Czy to ją uchroni przed światem, który nie zawsze 

będzie piękny i dobry?
Już nie mam siły pisać. 
Już jedź i szukaj swego szczęścia. 

Już tęsknię. Córeczko
Marusia


