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Wywieś flagę i nigdy nie wstydź się swojego 
patriotyzmu. 

H. Jackson Brown, Jr.

chleb swojski, ciasta, wypiek, tel. 605-107-755B72002

KOMPRESOR OLEJOWY 
24 L 230 V VERTO

389 zł 

ry
su

je
 T

ad
eu

sz
 K

ro
to

s

Uwaga!!!
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GMINNE OBCHODY ŚWIĘTA NIEPODLEGŁOŚCI

8 listopada
godz.17.00 - Finał Konkursu Pieśni Patriotycznej - sala 
widowiskowa ROK „MG”
10 listopada
godz. 17.00 - Koncert  „Dla Niepodległej”  - sala widowi-
skowa ROK „MG”
11 listopada
godz.10.00 - Msza Święta w intencji Ojczyzny  z udzia-
łem kompanii honorowej Wojska Polskiego - kościół pw. 
Najświętszej Maryi Panny  Królowej Polski. Po mszy 
oficjalne delegacje  złożą kwiaty w miejscach pamięci - 
Krzyżem misyjnym, Pomnikiem Papieża Jana Pawła II 
oraz Pomnikiem Wdzięczności
godz. 12.30 - „Nie ma dna w nieszczęściu ludzkim” - spo-
tkanie ze świadkiem historii, Janiną Maciukiewicz - sala 
widowiskowa ROK „MG”

Burmistrz Olecka zaprasza 
do udziału w uroczystościach

Grand Prix węd-
karzy, s. 10-11
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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
70
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Szanowni Państwo!
Wydawnictwo Wir prezentuje dwa modele kartonowe dwóch serii wydawniczych prze-
znaczone do sklejania zarówno dla dzieci jak i dla dorosłych.
Tym razem, to wydany w skali 1:50 nr 3 Kartonowej Encyklopedii Lotnictwa Focke 
Wulf FW 190A-8. Projektantem modelu jest Marek Pacyński.
Model nr 3 wydany w skali 1:300 w Kartonowej Flocie przedstawia trawler przetwór-
nia „Albakora”. Projektantem modelu jest Bogusław Marek Borawski.
Modele można kupić wysyłając zamówienie na to@borawski.pl wpisując jako temat 
„modele”. Po opłaceniu modele na terenie Olecka zostaną dostarczone na wskazany 
adres pocztą kurierską. 
Model Fw 
190 kosz-
tuje 4 zł, 
zaś model 
„Albakora” 
- 4 zł. 
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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.......4,55 zł
Pb 95 ........................4,75 zł
PB 98 ........................4,95 zł
LPG ...........................2,08 zł
Olej opałowy ..............3,10 zł (powyżej 1000 litrów)
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w weekend przy płaceniu gotówką 
litr paliwa sprzedajemy 10 gr taniej

www.paliwa-kozlowski.pl

AUTOMYJNIA

8 listopada (środa)
apteka dyżurna Składowa 2A
wydanie „Tygodnika Oleckiego”
10.00 - Mistrzostwa Rejonu VI W-M SZS w mini piłce 
ręcznej dziewcząt szkół podstawowych, hala Lega
17.00 - Eliminacje do Konkursu Pieśni Patriotycznej, sala 
kina Mazur
9 listopada (czwartek)
apteka dyżurna Gołdapska 1
8.00 - 11.00 - pobór krwi od honorowych dawców, budy-
nek internatu ZSLiZ przy ulicy Gołdapskiej 27
10.00 - Mistrzostwa Powiatu Oleckiego SZS - Piłka Ręcz-
na dziewcząt  i chłopców szkół ponadgimnazjalnych, hala 
Lega
10 listopada (piątek)
apteka dyżurna Składowa 6
17.00 - Koncert  „Dla Niepodległej”  - sala widowiskowa 
ROK „MG
11 listopada (sobota)
apteka dyżurna 11 Listopada 9
10.00 - Msza Święta w intencji Ojczyzny, kościół pw. 
NMP Królowej Polski
12.30 - „Nie ma dna w nieszczęściu ludzkim” - spotkanie 
ze świadkiem historii, Janiną Maciukiewicz
15.00 - Potworna rodzinka, film, kino Mazur
17.00 - Potworna rodzinka, film, kino Mazur
19.00 - Ach śpij kochanie, film, kino Mazur
12 listopada (niedziela)
apteka dyżurna Zielona 37
17.00 - Potworna rodzinka, film, kino Mazur
19.00 - Ach śpij kochanie, film, kino Mazur
13 listopada (poniedziałek)
apteka dyżurna plac Wolności 25
14 listopada (wtorek)
apteka dyżurna Kolejowa 15
9.00 - Szkolenie JPK - Vat w Urzędzie Skarbowym w Olec-
ku
10.00 - Mistrzostwa Powiatu Oleckiego SZS -  Piłka Ko-
szykowa dziewcząt i chłopców rocznik 2002 - 2004, hala 
Lega
13.00 - Szkolenie JPK - Vat Oddział Celny w Gołdapii
15 listopada (środa)
apteka dyżurna Zielona 35
wydanie „Tygodnika Oleckiego”
10.00 - Mistrzostwa Powiatu Oleckiego SZS -  Mini Piłka 
Siatkowa  „czwórek” dziewcząt i chłopców rocznik 2005 i 
młodsi, hala Lega
16 listopada (czwartek)
apteka dyżurna plac Wolności 7B
11.00 - Mistrzostwa Powiatu Oleckiego  w drużynowym 
pływaniu dziewcząt i chłopców szkół ponadgimnazjalnych 
o Puchar Starosty Oleckiego, hala Lega
17 listopada (piątek)
apteka dyżurna plac Wolności 12 
16.30 - Etiopia i panama, seminarium, prowadzi Andrzej 
Malinowski, Biblioteka Pedagogiczna
18.00 - koncert Stanisławy Celińskiej, kino Mazur (Poezji 

na stronie internetowej www.olecko.info (w pliku *.pdf)
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12 października od 7.30 dwa zastępy JRG PSP spraw-
dzały wnętrze budynku w Markowskich. Przypuszczalna 
obecność tlenku węgla.

12 października od 13.18 jeden zastęp JRG PSP przy 
ulicy Kościuszki zabezpieczał  naderwaną rynnę na bu-
dynku zakładu przemysłowego.

12 października od 15.42 jeden zastęp OSP Kowale 
Oleckie usuwał w Dorszach wodę z zalanej drogi gminnej.

13 października od 14.22 jeden zastęp JRG PSP oraz 
jeden OSP Cimochy gasiły w Cimoszkach pożar samo-
chodu osobowego Ford.

14 października od 8.29 jeden zastęp OSP Gąski 
usuwał drzewo niebezpiecznie pochylone nad szkołą w 
Gąskach

14 października od 16.26 Jeden Zastęp JRG PSP oraz 
jeden OSP Kowale Oleckie gasiły w Borkowinie pożar 
sadzy w budynku mieszkalnym.

14 października od 17.50 trzy zastępy JRG PSP oraz 
jeden zastęp specjalny z Węgorzewa prowadziły akcję 
ratowniczą na jeziorze Oleckie Wielkie. Wywrócona łódź 
sportowa Omega.

15 października od 19.47 jeden zastęp OSP Kowale 
Oleckie zabezpieczał w Kowalach Oleckich miejsce oraz 
usuwał skutki wypadku drogowego. Potrącenie pieszego.

15 października od 22.49 dwa zastępy JRG PSP, dwa 
zastępy OSP Kowale Oleckie oraz jeden OSP Sokółki 
gasiły w Wężewie pożar więźby dachowej. 

18 października od 15.21 jeden zastęp OSP Gąski oraz 
jeden OSP usuwały przy ulicy Kościuszki drzewo zagra-
żające budynkowi szkoły.

21 października od 14.13 jeden zastęp OSP Kowale 
Oleckie usuwał w Rogówku gniazdo szerszeni z budynku 
mieszkalnego.

21 października od 14.22 jeden zastęp OSP Gąski 
usuwał w Leśnikach gniazdo szerszeni z budynku miesz-
kalnego.

21 października od 15.17 dwa zastępy JRG PSP w Do-
liwach zabezpieczały miejsce i usuwały skutki wypadku 
drogowego. Samochód osobowy w rowie.

Informacji udzielił aspirant Andrzej Zajkowski

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:
• Jan Delny (Ełk)
• Marek Kościelny

• Jan Kreściak
• Maria U. Ledzińska

• Lech Ochenko
• Monika Żelegowska

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.

Chcesz być pewny, 
że możesz prowadzić samochód? 

Sprawdź stan trzeźwości na samoobsługowym alkomacie do-
stępnym w oleckiej komendzie

30 października w oleckiej komendzie każdy, kto ma wątpliwo-
ści czy może wsiąść za kierownicę może sprawdzić swój stan trzeź-
wości na nowym samoobsługowym alkomacie. Urządzenie zostało 
zakupione przez  Urząd Miejski w Olecku.  

W Komendzie Powiatowej Policji w Olecku pojawił się samo-
obsługowy alkomat dostępny przez całą dobę. Urządzenie zostało 
zakupione przez Urząd Miejski w Olecku i przekazane przez za-
stępcę burmistrza Mariusza Miłuna I. Zastępcy Komendanta Po-
wiatowego Policji w Olecku mł. insp. Dariuszowi Stachelek. W 
spotkaniu uczestniczył również insp. Tomasz Klimek Komendant 
Wojewódzki Policji w Olsztynie.   

Alkomat ma służyć kierowcom, którzy zanim wsiądą za kierow-
nicę chcą sprawdzić swój stan trzeźwości. Urządzenie zostało zain-
stalowane w holu komendy, a jego obsługa jest bardzo prosta i nie 
wymaga angażowania mundurowych. Wystarczy z zasobnika wyjąć 
ustnik w kształcie słomki, umieścić w otworze urządzenia, nacisnąć 
guzik z prawej strony alkomatu i postępować zgodnie z instrukcjami 
wyświetlanymi na ekranie. Wynik pojawi się na wyświetlaczu. 

Alkomat ma pełnić rolę prewencyjną i profilaktyczną. Jest to 
również kolejny krok, który ma wpłynąć na poprawę bezpieczeń-
stwa na drogach powiatu. 

rzeczniczka prasowa KPP 
młodsza aspirantka Justyna Sznel

Precz z łapami!
Trwa akcja prania (zadawnionych) brudów. Od lat piszą 

i mówią o molestowaniu. Wskazują krzywdzicieli świec-
kich i duchownych, którzy obrzydliwie się zachowali. Po-
sunęli się za daleko. I nie wiadomo, co z tymi, co żyją, 
zrobić; nie sposób znaczyć stygmatem Kaina.

Przed laty mój ojciec, tokarz, wracał ciuchcią z warsz-
tatów kolei wąskotorowej w Piasecznie do domu. W wa-
gonie podszedł do niego rzezimieszek i powiedział, że jest 
ch… Tata, nie oglądając się na pasażerów, wziął go za fraki 
(za tzw. wsiarz) i unosząc w górę, jak kukłę, wyszedł na 
pomost. Otworzył drzwi wagonu i dał do zrozumienia, że 
jak nie przestanie, to go wyrzuci z pociągu o prześwicie 
szyn 1000 mm. Zachował się jak pan rzemieślnik, który nie 
pozwala, aby ktoś mu ubliżał. 

Pani Dorota Wellman, kobieta, która nie daje sobie w 
kaszę dmuchać, opowiedziała gazecie, której nie wszystko 
jedno: „Nasz kolega miał zwyczaj łapania kobiet za pier-
si. Dwiema rękami. Czy to były kobiety młode, starsze, 
z małym czy dużym biustem, po prostu dopadał i łapał. 
(…)”. Dziennikarka radiowa i telewizyjna mówi, że jed-
ne reagowały śmiechem inne ucieczką. Oczywiście, że ten 

zboczek jej nie przepuścił: „Tylko że ja nie stałam biernie, 
nie śmiałam się (…), tylko złapałam go za jaja i ściskałam 
tak długo, aż przestał dotykać moich piersi. A było to na 
Rynku w Krakowie, (…)” Zaczerpnąłem to z wywiadu z 
Dorotą Wellman, który przeprowadziła Agnieszka Kublik 
w  „Magazynie Świątecznym” „Gazety Wyborczej”.

Podaję dwa przykłady, jak się zachować, gdy ktoś nie 
wie, co to znaczy być przyzwoitym. W takiej sytuacji naj-
lepiej liczyć na pierwszy odruch, bo nie kłamie. A człowiek 
potem nie ma wyrzutów sumienia.

Czesław Mirosław Szczepaniak
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Felieton

ul. Armii Krajowej 30a\lok.2

Tydzień minął jak z bicza 
strzelił!

Zima miała przyjść ale do 
nas nawet nie zapukała. Gdzieś 
tam podobno spadł śnieg. Może 
w Rynie? U nas co najwyżej plu-
cha. W zasadzie w kalendarzu, 
to jeszcze jesień. Nie ma co od 
pogody wymagać. 

Tylko zza tych chmur Olec-
ko wygląda smętnie i szaro. 
Drzewa zgubiły już liście i już 

nie upiększają naszych ulic. Co najwyżej w wieczornym 
świetle lamp pozują przechodniom jak chochoły u Wy-
spiańskiego. 

Czy zauważyliście Państwo, że światło, które poda 
przez gałęzie drzew zawsze układa je w okręgi? Oświetlo-
ne nim gałązki układają się w koła.

Lubię jesienne długie wieczory. Ile spraw przychodzi 
załatwić i ile rzeczy można zdziałać lub co najmniej... za-
planować? Zamykam się w książkach, w działaniu tzw. 
krzesełkowym. Czyli czytanie lub pisanie. Sprawy doty-
czące obiadu czy kolacji zbywam szybko. Choć gotować 
lubię.

Owszem, bardzo. Nawet mam tylko mój przepis ale o 
kapuście faszerowanej już Państwu pisałem. 

Ostatnio chodzę jednak zbyt zamyślony. Wstrząsnęła 
mną śmierć „szarego człowieka” czyli Piotra Szczęsnego.

Najpierw  ogarnęło mnie milczenie. O wydarzeniu 
usłyszałem przez przypadek. Niechcący między jakąś roz-
mową, a spacerem. Myślałem, że się przesłyszałem. Wró-
ciłem do domu i w telewizji już o tym mówili. 

Zrozumiałem, że to nie w Tybecie, nie w Wietnamie, 
nie w Afryce, a właśnie w Polsce. Wiec tak bolała Go Oj-
czyzna? Tak kochał demokrację? Jak wielka bezsilność 
musiała tym człowiekiem wstrząsnąć? Samobójstwo przez 
samospalenie? Bo nie wierzył, ze w inny sposób zwróci 
uwagę społeczeństwa na to co się dzieje?

Zacytuję Państwu kilka wypowiedzi księdza Adama Bo-
nieckiego, bo sam nie umiem o tym pisać. Bo twarz z rysun-
ku jaki opublikowała „Wyborcza” wraca do mnie kilka razy 
dziennie. Wywiad przeprowadził Stanisław Skarżyński.

„ Mówiąc chłodno, nie ma sytuacji, że można powie-
dzieć: jedyną twoją adekwatną reakcją jest samospalenie. 
Ale w przypadku tego człowieka to było jedyne, co mu 
zostało. W jego subiektywnym rozumieniu, ale to trzeba 
uszanować. Żeby coś takiego zrobić, trzeba być najgłębiej 
przekonanym, że już nie ma innego sposoby, żeby obudzić 
współobywateli.”

„To onieśmiela. Ktoś zrobił coś takiego, czego ja bym 
nigdy w życiu nie zrobił, w żadnej sprawie. To jest coś tak 
strasznego, że człowiek milknie. Co ja mogę powiedzieć? 
Tym bardziej, że to nie był człowiek chory psychicznie ani 
fanatyk.”

„To była manifestacja miłości ojczyzny. Zbliża się świę-
to narodowe, więc myślimy o patriotyzmie. Oczywiście, 
wielu ludzi dziś uważa: co mi tam, zaszyję się  w swoim 
kącie i jakoś przeżyję. Ale są też inni, tacy jak on. To jest 
desperacki krok człowieka, który kocha Polskę, któremu nie 
było wszystko jedno.  Jego krzyk zwraca uwagę, że ci, któ-
rzy dziś protestują, krytykują, zabierają głos, to nie są jacyś 
cyniczni gracze o władzę, ale ludzie, którym naprawdę, do 
cholery, zależy na ich kraju”.

„Bo ludzie chcą mieć nadzieję, że ich zaangażowanie 
zostanie usłyszane, wzięte pod uwagę.

Dlatego ten krzyk jest tak ważny. Pan Piotr krzyczy do 
tych, którzy mają wpływ na społeczeństwo. Że to nie spo-
łeczeństwo jest, ale konkretni ludzie. On przejdzie do hi-
storii”.

To tyle co ksiądz Boniecki powiedział o wydarzeniu i 
panu Piotrze.

Śmierć tą można uczcić tylko milczeniem. 
„Targnięcie się na życie świadczy o straszliwym zała-

maniu. Nawet Kościół, który przez wiele lat, gdy nauka o 
człowieku nie była jeszcze rozwinięta, dyskryminował sa-
mobójców, mówiąc choćby, że nie ma dla nich pogrzebu ko-
ścielnego, dawno się z tego wycofał. Bo znawcy człowieka 
powiedzieli, że ktoś, kto dokonuje czynu samobójczego, jest 
w sytuacji tak krańcowej, że nie można go osądzać tak, jak 
się osądza człowieka w stanie równowagi. To jest cierpienie 
nie do wytrzymania.”

* * *
Dziś tak łatwo manifestujemy patriotyzm. Wystarczy 

nałożyć koszulkę z napisem „Polska” i orłem albo dres z 
wydrukowaną opaską biało-czerwoną na ramieniu i już! To 
jest manifest ale prawdziwy patriotyzm jest w nas. To nasze 
codzienne sprawy, stosunki z innymi obywatelami, decyzje. 
Koszulkę lub dres da się szybko zdjąć ale Ojczyzny z serca 
nie da się wyrzucić. Tylko jaka jest tam Ojczyzna i co jest 
dla nas w niej najważniejsze dowiadujemy się dopiero w 
chwili próby. 

To Terry Pratchet napisał w powieści „Pomniejsze bó-
stwa”, że „ Możesz ginąć za swoją ojczyznę albo za rodzinę, 
ale dla boga powinieneś żyć szczęśliwie i pracować każdego 
dnia swego długiego żywota”. 

A Robert Fulghum w „Wszystkiego co naprawdę trzeba 
wiedzieć nauczyłem się w przedszkolu” napisał:

„Wierzę, że wyobraźnia jest mocniejsza niż wiedza,
że mit jest mocniejszy niż historia,
że to, o czym się marzy, ma większą moc niż fakty,
że nadzieja zawsze triumfuje nad doświadczeniem,
że śmiech jest jedynym lekarstwem na cierpienie.”
I ja w to wierzę. Wierzę jeszcze w demokracje, bo nic 

lepszego do tej pory ludzkość nie wymyśliła. Choć to zły 
ustrój ale jednak najlepszy ze wszystkich, które do tej pory 
były. Wierzę jeszcze w ekonomię, której nikt jeszcze nie 
przeskoczył i nie olał. Dzięki niej zawaliła się komuna... i 
choć wielu na świecie ze względu na prawa ekonomii cierpi, 
to jednak ona była, jest i będzie podstawą bytu człowieka. 

Bogusław Marek Borawski
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Fermy w Imionkach nie będzie
Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Olsz-

tynie odmówiła uzgodnienia warunków realizacji przed-
sięwzięcia polegającego na budowie centrum badawczo-
-rozwojowego hodowli trzody chlewnej w skład którego 
wchodzą budynki inwentarskie wraz z niezbędną infra-
strukturą techniczną, biogazownia oraz ujęcie wód pod-
ziemnych, na działkach nr 178/7 i 178/8 w miejscowości 
Imionki, obręb 0017 Możne, gm. Olecko, pow. Olecki, 
woj. warmińsko-mazurskie.

Stanowisko RDOŚ jest dla gminy wiążące. Jeśli ta in-
stytucja nie uzgodni warunków, to wówczas burmistrz ma 
podstawy, by nie wydać pozytywnej decyzji o środowisko-
wych uwarunkowaniach dla tej inwestycji. Bez niej inwe-
stor nie otrzyma pozwolenia na budowę.

Inwestycja jest kontrowersyjna, bo pod długim tytułem 
ukrywa się przemysłowa ferma trzody chlewnej. Docelo-
wo miało powstać siedem budynków, biogazownia, ujęcie 
wód podziemnych.

Z dokumentów wynika, że w odległości 2,17 km od 
brzegów tzw. „Szyjki” na jez. Oleckim Wielkim, 721,29 
m od zabudowań Lipkowa i 816,07 m od zabudowań w 
Imionkach powstać ma na obszarze 4,5 ha ferma trzody 
chlewnej. Planuje się tam hodować 14 440 sztuk warchla-
ków (do 4 miesiąca) oraz tuczników do 110 kg 9360 szt. 
Razem to 23 760 sztuk.

Słów kilka o procedurze….. 16 grudnia 2016 r. firma 
Wesstron sp. z o .o. zwróciła się z wnioskiem o wydanie 
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach inwestycji. 
- Żeby ją wydać musimy mieć m.in. opinie od Państwowe-
go Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Olecku oraz 
uzgodnienie warunków realizacji inwestycji od Regional-
nego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie - mówi 
burmistrz Wacław Olszewski. 

W trakcie procedury obie instytucje wzywały inwestora 
do uzupełnienia raportu o oddziaływaniu na środowisko.

20 czerwca 2017 r. otrzymaliśmy pozytywną opinię 
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w 
Olecku dla tej inwestycji.

W międzyczasie przesłaliśmy do Regionalnego Dyrek-
tora Ochrony Środowiska w Olsztynie kilka opracowań. 
Były to:

- ocena zasięgu zapachowego oddziaływania fermy 
trzody chlewnej wraz z biogazownią planowanych do bu-
dowy w miejscowości Imionki, gmina Olecko;

- inwentaryzacja przyrodnicza terenu planowanej in-
westycji polegającej na „budowie Fermy Trzody chlewnej 
wraz z biogazownią planowaną do budowy w miejscowo-
ści Imionki, gmina Olecko;

- opinia dotycząca oceny wpływu na środowisko i 
zdrowie ludzi dla raportu oddziaływania na środowisko 
przedsięwzięcia polegającego na budowie „Centrum ba-
dawczo-rozwojowego hodowli trzody chlewnej, w którego 
skład wchodzą: budynki inwentarskie wraz z niezbędną in-
frastrukturą techniczną, biogazownia oraz ujęcie wód pod-
ziemnych” w miejscowości Imionki, gmina Olecko.

Te same dokumenty zostały przesłane również do Pań-
stwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Olecku 
z prośbą o podjęcie nowego stanowiska w tej sprawie.

30 października 2017 r. otrzymaliśmy z RDOŚ posta-
nowienie o odmowie uzgodnienia warunków realizacji 
przedsięwzięcia.

Dodatkowo radni podjęli uchwałę w sprawie przystą-
pienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodaro-
wania przestrzennego obszaru „Imionki I”, obejmującą 
m.in. przedmiotowy teren. 

Zainteresowanie było duże: 999 osób podpisało się pod 
8 wnioskami do miejscowego planu na „ Imionki I”.

Obecnie na ten teren opracowany został projekt planu 
miejscowego, który został przekazany do zaopiniowania 
przez właściwe organy i instytucje. Jeśli zapisy planu będą 
utrzymane, to w przyszłości na tym terenie tak duża inwe-
stycja nie będzie mogła być realizowana.

newsletter um

Sprawca zatrzymany 
w niespełna godzinę 

po dokonaniu rozboju
Oleccy policjanci w niespełna godzinę po zdarzeniu zatrzymali 

sprawcę rozboju. Mężczyzna zaatakował kobietę, by po chwili zabrać 
jej telefon komórkowy. Teraz za swoje zachowanie będzie odpowia-
dał przed sądem. 

Do zdarzenia doszło w minioną sobotę 4 listopada po godzinie 
18:00 na jednej z ulic Olecka.  Oficer dyżurny miejscowej jednostki 
został poinformowany o tym, że kobieta idąca chodnikiem została za-
atakowana przez znanego jej z widzenia mężczyznę, który po chwalili 
wyrwał jej telefon komórkowy przez który prowadziła rozmowę. 

Policjanci natychmiast sprawdzili ulice miasta, a kiedy nie napo-
tkali opisanego przez pokrzywdzoną mężczyzny, po ustaleniu adresu, 
pojechali do jego miejsca zamieszkania.  

Kiedy funkcjonariusze pojawili się u 24-latka od razu wydał on 
skradziony telefon. 

W związku ze zdarzeniem mieszkaniec Olecka został zatrzymany 
w policyjnym areszcie.

Badanie alkomatem w jego organizmie wykazało ponad 2 promile 
alkoholu. 

5 listopada, po wytrzeźwieniu, 24-latek usłyszał zarzut rozboju i 
przyznał się do winy.

Teraz za swoje zachowanie będzie odpowiadał przed sądem. 
rzeczniczka prasowa KPP 

młodsza aspirantka Justyna Sznel



7
Tygodnik Olecki 45/1032- 2017 r.

to@borawski.pl

ry
su

je
 T

ad
eu

sz
 K

ro
to

s

Zadaj pytanie burmistrzowi
Odpowiedzi na pytania z serwisu internetowego:

Szanowny Panie Burmistrzu,
chciałabym zapytać o możliwość wykonania na-

wierzchni drogi wewnetrznej oraz oświetlenia w miejsco-
wości Kolonia Olecko. W/w obszar poprzez brak oświetle-
nia i drogi jest zupełnie odizolowany od miasta, a przeciez 
jest jego częścią. Po zmroku skręt w lewo przed obwodnicą  
jest bardzo utrudniony z racji braku jakiegokolwiek oświe-
tlenia. Poruszanie się po obszarze również bardzo mnie 
niepokoi, poniewaz panuje tam totalna ciemność oraz bark 
drogi i chodnika, a przecież mieszkają tam dzieci, które 
dojeżdżają do szkoły autobusem szkolnym i zmuszone są 
chodzić po błocie oraz oczekiwac na autobus bez wyzna-
czonego miejsca jego zatrzymania. Bardzo proszę o zro-
zumienie, ponieważ znajduje się tam kilkanaście domków, 
których mieszkańcy  w porze jesiennej i zimowej zmuszoni 
są poruszać się w miejscu zamieszkania po błotnistym pod-
łożu z latarkami jako jedynym źrodłem światła. Zaznaczam 
również, że brak chodnika oraz nierówności nawierzchni 
sątak duże, iż powodują znaczne utrudnienia w poruszaniu 
się i funkcjonowaniu na tym obszarze zarówno pieszym jak 
i pojazdom. 

 Szanowna Pani
W nawiązaniu do zapytania dot. przebudowy drogi 

wewnętrznej wraz z infrastruktura towarzyszącą (oświetle-
nie, kanalizacja deszczowa) w obrębie zwartej zabudowy 
Olecko-Kolonia informuję, że taki wniosek był analizowa-
ny przy konstrukcji projektu uchwały budżetowej na 2018 
r., a także w latach ubiegłych, jednakże wykonanie przed-
miotowej inwestycji wiąże się z bardzo dużym nakładem 
finansowym. W chwili obecnej, Gmina Olecko nie posiada 
wystarczających środków finansowych na konieczną prze-
budowę, dlatego będziemy czynić starania by pozyskać na 
ten cel środki zewnętrzne.

Pani Burmistrzu.
Temat obwodnicy wraca wiecznie jak bumerang. Sama 

jestem jej codziennym urzytkownikiem. Coraz częsciej 
spotykam na niej ludzi spacerujących od strony Zielonów-
ka w stronę Jasiek. Stoją znaki zakazu wjazdu ciągnikiem, 
rowerem, jak i pojazdów zaprzęgowych. Nie ma natomiast 
zakazu poruszania się pieszo. Stwarza to szczególne zagro-
żenie dla ludzi tam się poruszających. Już nie mówię żeby 
mieli odzielną śieżkę z boku (chociaż mozna to było zrobić 
podczas budowy obwodnicy i dla pieszych i dla rowerów) 
to może chociaż jakiś znak zakazu??

Szanowna Pani
W nawiązaniu do Pani zgłoszenia informuję, iż sprawa 

oznakowania obwodnicy we wskazanym przez Panią za-
kresie, została przekazana, wg właściwości do Generalnej 
Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, z prośbą o ustosun-
kowanie się do zgłoszonego problemu i udzielenie Pani 
odpowiedzi.

Panie burmistrzu. Dziękuję za remont ul. Żeromskiego, 
a zwłaszcza za nowe piękne chodniki. Przeniesione nagle 
zostało przejście dla pieszych, które miało znajdować się 
na skrzyżowaniu z ul. Syrokomli po stronie w kierunku 
„szyjki”, a zostało z niewiadomej przyczyny usytuowane 
bez obniżenia krawężnika na drugą stronę skrzyżowania, 
akurat na tą mało widoczną dodając następne utrudnienie 
wyjeżdżajacym z ul. SYROKOMLI. Proszę o interwencję 
w tej sprawie. Proszę również o spowodowanie, żeby na 
tym odcinku z ograniczeniem do 30 km/h zostały zamonto-
wane progi zwalniające. Jest to niebezpieczny wąski odci-
nek, na którym z obu stron wyłaniają się „piraci drogowi”, 
zamiast karać lepiej zapobiegać. Moje pismo z prośbą zo-
stało zlekceważone przez Pana Dyrektora Zarządu Dróg, 
który twierdził,że ten odcinek nie spełnia norm prawnych 
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Wspólne 
działania profilaktyczne

W ramach realizacji programu wychowawczo-profi-
laktycznego uczniowie I Liceum Ogólnokształcącego im. 
Jana Kochanowskiego uczestniczyli w zajęciach prowa-
dzonych przez przedstawiciela Komendy Powiatowej Po-
licji w Olecku – sierż. szt. Rafała Wasilewskiego. Zajęcia 
zostały zorganizowane przez psycholożkę szkolną Alicję 
Selwocką. 

Uczniowie zapoznawali się z problemami demoraliza-
cji, jej przejawami i sposobami zapobiegania. Omawiano 
także zagadnienie bezpieczeństwa na drogach. Zajęcia były 
również okazją do poznawania charakteru pracy policjan-
ta, jej ważności i odpowiedzialności, o czym opowiedział 
przybyły funkcjonariusz. 

Wsparcie przedstawicieli policji w realizacji programu 
profilaktycznego szkoły przyczyni się do zmniejszenia za-
chowań niepożądanych wśród uczniów i zwiększy ich bez-
pieczeństwo na drogach.

zol

aby położyć takie progi, a w innych miejscach zamontowa-
no chociaż są tej samej kategorii (np. Wiejska, Kasprowi-
cza, Mickiewicza, Czerwonego Krzyża).

Karanie działa na jednego, a za nim pojawia się następ-
ny, którego nikt nie złapie, do nieszczęścia tylko kwestia 
czasu...

Szanowna Panie
informuję, iż sprawa przejścia dla pieszych oraz progu 

spowalniającego na ul. Żeromskiego została przekazana, 
wg właściwości do Powiatowego Zarządu Dróg Olecku. 
Jednocześnie chciałbym poinformować, że Pana wniosek 
w sprawie przejścia dla pieszych uważamy za zasadny i 
takie stanowisko wyraziliśmy w piśmie do PZD w Olecku.
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Odwrócone do ściany
Książki, które są za moimi plecami, nale-

żą do tych, po które często sięgam. Są ułożone 
wedle zasady: grzbietami do ściany, żeby wyglądały jak 
tajemnica. Czy wszyscy muszą wiedzieć, po jakie książki 
najczęściej sięgam? No właśnie. Nie powinni. Przy oka-
zji przypomnę kilka linijek zapomnianego poety Ludwika 
Kondratowicza (1823-1862): 

„Przypatrzał tylko ksiąg grzbiety,
Tytułów piękne odbicie:
Złoto aż kapie z poety,
Co chodził w łatanej świcie” („Księgarnia”).
Nie tak znowu dawno przeczytałem, że profesor Jean-

ne Herach z Uniwersytetu Genewskiego w przedpokoju 
ustawiła obrazy Józefa Czapskiego „przodem do ścia-
ny”. Murielle Gagnebin, gdy je zobaczyła, to… zaczęła 
je oglądać, i to ją tak oszołomiło, że przystąpiła do pisa-
nia książki. Peregrynowała między Paryżem (tam miesz-
kał Czapski), a Genewą. Bardzo wcześnie wiedziała, co to 
znaczy smacznie pisać: „Ojciec nauczył mnie, co to znaczy 
dobra francuszczyzna. Kiedy miałam szesnaście lat, napi-
sałam do niego bardzo ważny dla mnie, piętnastostronico-
wy list z opisami krajobrazów dzieł sztuki. Nie otrzymałam 
odpowiedzi. Kiedy wróciłam, wręczył mi mój list. Podkre-
ślił wszystkie błędy ortogra-
ficzne, wszystkie niewłaści-
we sformułowania. Jakby 
miecz przeszył mi serce… 
Ale zrozumiałam, co to zna-
czy pisać. Wiele zawdzię-
czam ojcu”  Emerytowana 
profesor paryskiego Uniwer-
sytetu Sorbonne Nouvelle, 
psychoanalityczka opowiada 
o książce „Czapski, ręka i 
przestrzeń”, wydanej w 1974 
roku w Lozannie. Czyni to 
tak smacznie, że przytoczę 
następny passus, żeby polscy 
krytycy mieli wzór: „Jego 
[Czapskiego] owoce zdają 
się oddychać. To mogą być 
jabłka i grejpfruty leżące na 
czarnej szafce nocnej stoją-
cej przy jego łóżku, a nawet 
zwykła szmata używana przy pracy, podkreślająca nastrój 
wyciszenia”. 

Ileż trzeba mieć w sobie subtelności, żeby w kilku sło-
wach dotknąć istoty sprawy. 

I pomyśleć, że trzeba czasami coś odwrócić do ściany, 
żeby ktoś zobaczył i napisał w zachwycie: „Czapski umiał 
natomiast znaleźć odpowiednie słowo, by wyrazić to, co 
chciał. Potrafił też w jednej chwili przejść od śmiechu do 
łez. Miał niezwykły, radosny śmiech młodego człowieka. A 
potem nagle ze łzami w oczach opowiadał o czymś straszli-
wym, co sam przeżył”. 

Zduńskowolana
W zasięgu ręki mam książkę koloru eozyna (odcień 

czerwieni, wpadający w intensywną róż), w sztywnej 
okładce, pt. „Zbiór przepisów z ochrony przeciwpożaro-
wej” wydanej z okazji 50-lecia zawodowego pożarnictwa 
w Zduńskiej Woli.

Druk zwarty nadesłał mi przed laty muzealnik Jerzy 
Chrzanowski wraz z albumem pt. „50 lat Zawodowe-
go Pożarnictwa w Zduńskiej Woli” wydanego staraniem  
Zduńskowolskiego Stowarzyszenia Oświatowego, Mu-
zeum Historii Miasta Zduńska Wola, Towarzystwo Przyja-
ciół Zduńskiej Woli, Zduńska Wola 2007. 

Kiedy ktoś do mnie przychodzi i pyta o książki, to 
zwykłem podawać strażacki podręcznik. Zainteresowany 
otwiera okładki i w wyciętych kartkach, jak w futerale, za-

uważa jak w nich leży butelka pod wersalikiem WÓDKA 
WYBOROWA 40% vol 200 ml.

Oczywiście, że większość jest zadziwiona, po chwili 
uśmiech gości na ich twarzy. To zduńskowalana pokazują 
gościom, którzy legitymują się dowodem osobistym. W ten 
oto sposób wyostrzam odwiedzającym nas głód czytelni-
czy. 

Pomysł na strażacką książkę jest dowcipny. A przy oka-
zji mogę sobie przypomnieć, jak chodziłem do Domu Kul-
tury, który mieścił się w budynku Remizy Strażackiej przy 
ul. Dąbrowskiego, żeby fetować imprezy artystyczne, jakie 
się odbywały w mieście nad Pichną. 

Widowisko bez strażaków, to była rzadkość. Pamiętam, 
że była to najgłośniejsza część widowni. Dzięki tej publika-
cji wiem, skąd, mówiąc synonimem, sikawkowi mieli taką 
ochotę do śpiewu i lubili w czasie trwania przedstawienia 
i po pompie stroić dobrotliwe żarciki. Duża w tym zasługa 
wódeczki, co rozgrzewa, a nie przytula, jak mawiają w Pol-
sce. Albo jak mówią w Rosji – napili się chlebowego wina. 
W sprawie wódki są spory między Polakami, a Rosjanami. 
Przypomnę, że w Rosji produkuje się wódkę od czasów 
cara Piotra I, zaś Dmitrij Mendelejew opracował zasady 
teorii produkcji wody życia (łac. aqua vitae). 

Książka z buteleczką wody rozmownej służy mi nieraz 
jako przerywnik. No bo, ile można toczyć uczone wywody 

w zasięgu biblioteki?
Buteleczka-pier-

siuweczka drzemie 
w tym strażackim 
bryku. Drzewiej tak 
nieraz czyniono. W 
XX w. wkładano 
wódkę do dzieł Le-
nina, Marksa i En-
gelsa. Pozbywano 
się tekstu i w ten oto 
sposób próbowano 
zgłębiać to, co pisali 
ci, co uzurpowali so-
bie prawo do filozofii 
(czytaj: życia). Nie 
słyszałem, żeby ktoś 
to nazwał profanacją. 
Wręcz przeciwnie! 
Traktowano to jak 
anegdotę. 

Jerzy Ziętek (Stary Jorg, Generał, Wojewoda, komuni-
sta) mawiał: „Do gorzoły trza mieć nie zdrowie, ino silno 
wola”.

Kiedy Graszka piecze „Babkę pijaczkę”, to przychodzi 
do mnie i pyta, czy może użyczyć trochę alkoholu. Dzię-
ki wypiekom, wódeczka się upłynnia. Gdyby nie ciasto, to 
zapewne butelka by siedziała wbita w kartki, jak chuligan, 
czyli młot strażacki. 

Czesław Mirosław Szczepaniak

Postscriptum
Marek Karpowicz, Kruk, akwarelka. 
Poprosiłem Marka z Sejn, żeby wypacykował czarnego 

kruka, który przegląda się w wodzie i widzi odwrotną swo-
ją stronę, tj. Białego Kruka. Takie narcystyczne zapatrze-
nie, jak kruczek. Uczyniłem to, ponieważ ptak ten nie ma 
dobrej reputacji. Za to ma silny, ostry dziób i czarne upie-
rzenie. Poza tym wleciał do tylu powiedzonek, jak rzadko 
które ptaszysko: „Bo jak pióro białe u czarnego kruka, tak 
w pysznym a bogatym rzadka rzecz – nauka” (Wacław Po-
tocki). 

Moja sąsiadka z Kopanej, p. Jolanta Sas, w jednym z 
listów pisze: „Proszę sobie wyobrazić, że do mojej mamy 
przychodziła sympatyczna sąsiadka. Miała zwyczaj, że je-
żeli spódnica ubrudzi się, zakładała ją na lewą stronę, czyli 
zabrudzoną stroną do środka. Mama zawsze wtedy mówi-
ła: «Pani O. znowu złożyła spódnicę na odwyrtkę»”.
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Olecko miejscem spotkań
Tym razem było to spotkanie z graffiti. Z inicjatywy 

Iwony Saulewicz swoją pracę miał szansę wykonać w 
Olecku Graffunk (bardziej przyziemnie nazywany Mar-
cinem  Malickim lub po prostu Malikiem). Marcin to do-
świadczony artysta - już prawie dwadzieścia lat zajmuje się 
różnymi dziedzinami sztuki:  od wspomnianego już graf-

fiti, poprzez fo-
tografię aż po 
sztukę tatuażu, 
której poświęca 
się na co dzień. 
Graffiti, którym 
zainteresował 
się jeszcze jako 
nastolatek wy-
pełniło też jego 
karierę naukową 
– napisał dwie 
rozprawy doty-
czące tego zja-
wiska. 

Jego prace 
pojawiły się w 
wielu miastach 
Polski, ale tak-
że Czech i Sło-
wacji. Jedną z 
bardziej rozpo-
znawalnych jest 
mural z Bielska 
- Białej noszą-
cy tytuł „Fra-

sunek”. Zainteresowanych zachęcamy do porównania tej 
pracy z naszym oleckim nieco mniejszym formatem - za-
pewniamy – są punkty wspólne!

A skoro już mowa o tym co wydarzyło się w Olecku 
warto podkreślić, że sam pomysł narodził się kilka mie-
sięcy temu. Po pierwszych myślach o wielkim muralu na 
kilkupiętrowym budynku musieliśmy zejść na ziemię i po-
stanowiliśmy temat podzielić na etapy. 

Pierwszy z nich to zakończona 30 października praca 
na ścianie jednego z garaży przy parkingu Szkoły Pod-
stawowej nr 3. Powierzchnia została oddana w nasze ręce 

przez Waldemara Łowczyńskiego. Projekt, materiały 
i wykonanie, to sprawka Malika. Koordynacją zajęła się 
Iwona. Warto podkreślić, że zanim powstał projekt Iwo-
na i Malik zrobili kwerendę lokalnych podań i legend, tak 
żeby do nich nawiązać nie tylko w pracy wykonanej w paź-
dzierniku, ale również w kolejnych, które mają łączyć się 
w swojego rodzaju cykl.

Aura w dniu malowania niestety nie sprzyjała – sza-
lał orkan Grzegorz, jednak udało się! Po całym dniu pracy 
Malik oddał w wasze ręce swoje pierwsze oleckie graffiti. 
Mamy ochotę na więcej. Liczymy na to, że praca ta po-
kazała, że graffiti to nie tylko wulgarne napisy szpecące 
mury miejskie. Kolejny krok będzie możliwy dopiero wio-
sną. Ale do tego czasu przed osobami zaangażowanymi w 
projekt dużo pracy. Jeżeli to, co już się wydarzyło ma mieć 
swoją kontynuację potrzebne jest przede wszystkim wspar-
cie mieszkańców. To wasza zgoda na taką formę sztuki w 
przestrzeni miejskiej Olecka będzie kluczowa. Ale prze-
cież Olecko to miejsce spotkań, może nie zawsze łatwych, 
ale najczęściej inspirujących i bardzo ciekawych.

Spotkajmy się wiosną pod kolejną ścianą!
Tekst i zdjęcia Agnieszka Kowejsza

Od redakcji:
Chcemy sprostować, że pierwszy olecki mural powstał na 
ścianie Teatru AGT od strony placu Wolności. Zaprojekto-
wał go Andrzej Legus. Mural nosi tytuł „Oleckim psom”. 
Istnieje do dzisiaj, choć został mocno zagrezdany przez do-
morosłych „moralowców”.

Podsumowanie 
akcji „Znicz 2017”

Oleccy policjanci od piątku 27 października prowadzili 
działania  „Znicz 2017”. W tym czasie na drogach powiatu 
oraz  w rejonie nekropolii nie doszło do żadnego wypadku 
drogowego. Odnotowano jedynie kilka drobnych kolizji.

Jak co roku na drogi powiatu zostali skierowani poli-
cjanci ruchu drogowego, którzy czuwali nad bezpieczeń-
stwem osób odwiedzających nekropolie. Funkcjonariusze 
nie odnotowali zakłóceń ładu i porządku publicznego na 
cmentarzach czy na terenie parkingów przy cmentarzach, 
nie było także większych utrudnień w ruchu. 

Na szczęście podczas trwania wzmożonych działań 

nie doszło do żadnego wypadku. Funkcjonariusze odno-
towali jedynie 7 niegroźnych kolizji.  Ponadto policjanci 
skontrolowali blisko 200 pojazdów, nałożyli  27 mandatów 
karnych, 4 pouczenia oraz zatrzymali 6 dowodów rejestra-
cyjnych.   

Policjanci zatrzymali także jednego nietrzeźwego kie-
rującego.

Pomimo zakończonej akcji „Znicz” oleccy policjanci 
apelują do osób, które czeka jeszcze powrót do domu o roz-
wagę, ostrożność i dostosowanie prędkości do warunków 
panujących na drodze. Warto jechać wolniej, aby bezpiecz-
nie dotrzeć do celu swojej podróży. 

rzeczniczka prasowa KPP 
młodsza aspirantka Justyna Sznel
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Garbas ostatnie starcie
Od dziesięciu lat koło wędkarskie Okoń prowadzi rocz-

ną klasyfikację wszystkich członków, którzy uczestniczą 
w organizowanych przez koło zawodach wędkarskich. 
Na podstawie wyników tworzona jest lista najskuteczniej-
szych wędkarzy. Początkowo do klasyfikacji liczone były 
tylko zawody spinningowe. Od tego roku doliczamy rów-
nież podlodowe i spławikowe mistrzostwa koła. W sumie 9 
imprez, które mogły dać 99 punktów.

Fajna dodatkowa rywalizacja, mobilizująca do udziału 
w zawodach. A każda rywalizacja, wiadomo podnosi po-
ziom. Tradycją również stało się to, że ostatnie zawody, 
organizowane na jeziorze Garbas, to zawody rozgrywane 
parami. Takie właśnie zawody odbyły się 29 października. 

Na starcie stanęło 8 załóg, czyli 16 wędkarzy. Mało? No 
mniej niż na poprzednich imprezach, ale jeżeli wziąć pod 
uwagę panującą od dłuższego czasu, paskudną pogodę, a 
także zapowiadany właśnie na ten dzień atak Grzegorza, 
uważam, że frekwencja była znakomita. Zaplanowana na 
godzinę szóstą zbiórka nad jeziorem, mimo zmiany czasu 
rozpoczęła się w ciemnościach i a jakże, przy padającym 
deszczu. Nie było jednak bardzo zimno, a o orkanie poczy-
taliśmy, że nadejdzie w południe. Startujemy. 

Wszyscy zainteresowni, stanowiący czołówkę klasyfi-
kacji rocznej oczywiście na starcie. Wyniki tak się ułożyły, 
że nikt nie miał dużej przewagi, a zwycięzcą mógł zastać 
każdy z pierwszej czwórki. Ja pływałem z Krzysiem Ho-
daną. Zaraz po starcie, blisko miejsca wodowania łodzi 
złowiliśmy kilka okoni. Jest super! Mordki nam się cieszą. 
Nie ma zera, co w tych zawodach zdarza się często, a nasze 
okonie są całkiem ładne. Później niestety tylko gorzej. Do-
ławialiśmy jednak troszeczkę. 

Jest dobrze, orzekliśmy zgodnie i roz-
poczęliśmy komunikację z innymi łodzia-
mi. Swoista walka na dezinformację. Kto 
mówił prawdę, kto tylko pół prawdy, a 
kto łgał jak najęty, nie dowiemy się nigdy. 
Wyniki trochę wyjaśniły, jednak nikt nie 
miał przy wadze tylu ryb ile deklarował 
podczas telefonicznych kontaktów. To też 
element rywalizacji. Deszcz nie ustawał, 
a wiatr narastał. Jeszcze o jedenastej była 
całkowita cisza i w zapowiadane podmu-
chy o prędkości prawie siedemdziesięciu 
kilometrów na godzinę, trudno było uwie-
rzyć. Gdy jednak nagle pajawiły się na 
wodzie pokaźne fale zakończone białymi 
grzywami, spojrzałem na zegarek. Było 
dokładnie południe. Sprawdziło się nie-
stety. 

Nikt jednak łowienia wcześniej nie 
kończył, nie licząc załogi, która nie prze-
stawiła zegarków i zamiast o pierwszej 
spłynęła o dwunastej. Trzynasta, czyli 
godzina zakończenia łowienia zaskoczyła 

nas zanikającymi opadami. Wiatr dmuchał, ale to na rozpa-
lające się ognisko działało bardzo pozytywnie. Przyjemny 
ogień suszył ubrania i przypalał nadziane na patyki kieł-
baski i boczek. Ciepło, smacznie i przyjemnie. Ale to co 
najważniejsze, ogłoszenie wyników, nastąpiło wkrótce.

Czujne oko Józka i cyferki wagi, wskazywały, że zawo-
dy wygrała para połączonych sił Suwałk i Raczek. Złowili 
dwa ładne szczupaki. Pozostali łowili okonie. Mniej lub 
więcej. Znamienne, że chyba po raz pierwszy w zawodach 
na Garbasie nie było wyników zerowych. 

A oto one:1. Janusz Zalewski/Renisław Galicki 
3175g

2. Arnold Hościłło/Krzysztof Hodana 1195g 
3. Marian Dermont/Mirosław Dermont 695g
4. Krzysztof Gryniewicz/Jerzy Wróblewski 685g
5. Andrzej Stępkowski/Andrzej Sztukowski 625g
6. Mieczysław Sowulewski/Krzysztof Krajewski 430g                                                                                           
7.MarekPrzekop/MieczysławGojlik 385g
8. Józef Makowski/Grzegorz Makowski 275g
Zawodów odbywały się jednak w cieniu klasyfikacji 

rocznej, która właśnie się decydowała. Pobieżne wylicze-

nia wskazywały, że czołówka nadal będzie bardzo blisko 
siebie. I to się sprawdziło. Bliżej być nie może. Pierwsze 
miejsce zajęli wspólnie, zdobywając po 56 pkt prowadzą-
cy właściwie od początku cyklu, aż do ostatnich zawodów, 
mając momentami ogromną przewagę, Marek Przekop 
oraz  pędzący co sił za Markiem, którego dopadł rzutem na 
taśmę, niżej tu podpisany Arnold Hościłło. Tuż za nami, 
zdobywając zaledwie o dwa punkty mniej, uplasował się 
Krzysztof Krajewski. Kolejny w ścisłej czołówce, to 
partner z łodzi Marka, Mieczysław Gojlik. Dalej różnice 
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już nieco większe, 
a grupę tych węd-
karzy otwiera zna-
komicie finiszujący 
Krzysztof Grynie-
wicz. Wyniki były 
tak wyrównane, że 
w dziesiątce honoro-
wanej upominkami , 
zmieściło się aż 14 

zawodników. I tak powstała lista 50 wędkarzy, 
członków koła Okoń, którzy uczestniczyli w cy-
klu naszych zawodów w 2017. 

Bardzo serdecznie gratuluję i dziękuję wszyst-
kim w imieniu całego zarządu koła Okoń. Dzie-
więć imprez, łącznie 13 tur (część zawodów 
składała się z dwóch tur), budująca frekwencja. 
Zabawa warta kontynuacji, co z pewnością się 
stanie. Obok tabela i cała pięćdziesiątka:

Kolejny cykl już wkrótce. O zasadach oczywi-
ście powiadomimy.

 Z wędkarskim pozdrowieniem  
J. Arnold Hościłło 
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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          V13105

* „ASTRA” restauracja, pizza, zestawy obiadowe na telefon: 87-
520-25-68, profesjonalny katering, imprezy okolicznościowe, 
dancingi, ul. Partyzantów 7, www.astra.olecko.pl  V13803

* Foto-Ślub i inne uroczystości, tel. 660 122 049     B69005

3* hurtownia spożywcza, ul. Gołdapska 31, tel. (87) 520-01-50 V11507

V1
03

10

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                                     V11607

* Centrum Ogrodnicze, ul. Rzeźnicka 6; tel. 87-520-22-07   V02333

* MEBLE - salon, Jan Bagiński, ul. Rzeźnicka, tel.  
(87) 520 29-23. V10909

* MYJNIA GĄBKOWA AUTOMATYCZNA 
   aleje Lipowe 1A                           V10630

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
13

40
4

* Jawa 350, 1989, stan bardzo dobry, stylizowany na 
chopper, 2500 złotych, tel. 884-014-664 B71502

* VW Passat 1,9TDI, 2004, 130PS,  nawigacja, półskóry, 
tel. 693-647-169 V07322b

* Mazda 5, minivan, 2006, 2,0D, tel. 602-709-756  B70503

* chleb swojski, ciasta, wypiek, tel. 605-107-755 B70603

* Habicat 18, jacht, sprzedam, tel. 664-358-073 B68108

* kino, plac Wolności 22, tel. 87-520-20-59 L11901

* konie konie kabardyńskie, przejażdżki, pod siodło, 
Grądzkie 47, tel. 666-316-780, 87-421-22-48 B70703

* OK Dinghy, jacht regatowy sprzedam, tel. 664-358-
073 L11407

* pracownia pisania ikon, pracownia plastyczna, 
Katarzyna Waraksa, tel. 663-805-960 B71602

* Sasanka 650, jacht turystyczny sprzedam, tel. 664-
358-073 B68407

* wczasy; tel. 87-421-22-48, 666-316-780,  www.wiatra-
kart.fr.pl, e-mail: kawarak@o2.pl L11802

AUTO-MOTO

MOTO-SPRZEDAM

TURYSTYKA-NOCLEGI-ROZRYWKA

USŁUGI
* AGA Agnieszka Wyszyńska, BIURO RACHUNKOWE, 
Kolejowa 12, tel. 500-174-672 V13404

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

B69804

* bezprzewodowy internet iPlus, tel. 87-520-13-31 B71902

* chleb swojski, ciasta, wypiek, tel. 605-107-755 B70803

* gazowe, hydraulik, tel. 502-383-533 V11407

* hurtownia wędlin, od 4.00 do 14.00, ul. Gołdapska 
31, tel. 87-520-22-13 B69404

* korepetycje - język angielski; szkoły podstawo-
we, gimnazja, szkoły średnie, tel. 608-215-475 B68008

* kowalskie, spawalnicze, ślusarskie, zmechanizo-
wane cięcie plazmą do 20 mm, prasa krawędziowa, 
Gołdapska 31, tel. 87-523-00-80 B70103

* księgowe usługi, Ternet spółka z o,o, tel. 87-520-31-70 
B67609

* OLEJ OPAŁOWY, NAJTANIEJ, tel. 87-520-41-91 V10640

2* Pralnia chemiczna, pranie wodne, usługi w ciągu 24 godzin, 
ul. Grunwaldzka 12                                      V13903
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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

V10810

V1
04

10

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

Wyrób nagrobków, blatów kuchennych, parapetów 
i okładzin schodowych V11707

PROMO-

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

DWORZEC PKP
tel. 883-110-101

V13613

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
28
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SPRZEDAM 

INNE

PRACA

SPRZEDAM

WYNAJEM

* SKRZYPCE NA ŚLUBIE, tel. 662-414-006, B71003

* sprzątanie, opieka nad osobami starszymi lub dziećmi, tel. 
506-462-495 B71601

* tłumacz języka francuskiego, tel. 888-605-885 B71302

* oddam koty czarne w dobre ręce, przyjmuję tylko 
sms-y, odpowiadam, tel. 605-202-305 B71501

* urocze kotki przekaże w dobre ręce, tel. 600-953-143 
K28903

* kupię silniki stacjonarne typu „ES”, tel. 602-235-182, 
V10650

* do prac ogrodniczych emeryta zatrudnię, tel. 604-
557-693 K28505

* zatrudnię kierowcę, kat. C+E, wymagana karta kie-
rowcy, tel. 501-157-577, V07120uj

* zatrudnię ślusarza, tel. 602-709-756 B70403

* akwarium duże, tanio, tel. 605-893-381 K28703

* drukarka kolorowa OKI C3300n, A4, idealna do 
wizytówek, mało używana, 290 złotych, tel. 604-193-
413 B68507

* działkę budowlaną, 1650 m.kw., Olecko, tel. 602-709-
756 L11702

* działkę pod garaż (ew. piętrowy) z projektem, Gołdap-
ska, tel. 602-793-432 K29203

* działkę pod garaż pojedynczy z projektem, Gołdapska, 
tel. 602-793-432 K29103

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

* gospodarstwo rolne, zabudowane, 4,88 ha, okolice 
Olecka, tel. 693-841-421 B71702

* Hobicat 18, jacht sprzedam, tel. 664-358-073 B71802

KUPIĘ
V
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* komoda, szafa, kredens, biurko, stół, stolik, tanio, 
tel. 605-893-381 K28803

* kuchenkę mikrofalową, zamrażarkę, tanio, tel. 605-
893-381 B28603

* luksfery Fala niebieskie 36 sztuk, TANIO, tel. 508-
610-285 L71103

* 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 B70303

* OLEJ OPAŁOWY, NAJTANIEJ, tel. 87-520-41-91 
V10620

* Sasanka 650, jacht turystyczny sprzedam, tel. 664-
358-073 B69305

* siedlisko, ul. Wiejska, ok. 40 arów, zabudowane budyn-
kiem gospodarskim, dojazd od strony ulicy Wiejskiej, siła 
na miejscu, tel. 602-293-333 V10820

* lokal użytkowy 90 m.kw., ul. Targowa 10, tel. 508 
945 734 B71402

* lokal użytkowy 100 m.kw., centrum, tel. 723-565-284 
V13913
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Pływanie
27 października na pływalni Lega odbyły się Mistrzostw 
Powiatu Oleckiego SZS w drużynowym pływaniu szkół 
podstawowych
Sędzią główną była Iza Osiecka, sędzią startowym Ro-
bert Markowski, a sędzią aparatury pomiarowej Robert 
Jankowski.

WYNIKI:
Rocznik 2007-2008:

50 m styl dowolny dziewcząt
1. Julia Chorąży SP 1 Olecko 0:52,56 17 pkt.
2. Emilia Szczech SP 1 Olecko 1:06,52 15 pkt.

50 m styl dowolny chłopców
1. Hubert Jurewicz SP 1 Olecko 0:49,05 17 pkt.
2. Kacper Barszczewski SP 1 Olecko 0:53,54 15 pkt.
3. Mateusz Żukowski SP 4 Olecko 0:59,74 14 pkt.

50 m styl klasyczny dziewcząt
1. Nina Szyłkiewicz SP 1 Olecko 1:09,97 17 pkt.
2. Lena Czaplejewicz SP 4 Olecko 1:55,79 15 pkt.

50 m styl klasyczny chłopców
1. Michał Tyczkowski SP 1 Olecko 1:20,32 17 pkt.

50 m styl grzbietowy dziewcząt
1. Nikola Drobiszewska SP 1 Olecko 1:05,24  17 pkt.
2. Amelia Rynkiewicz SP 4 Olecko 1:30,73 15 pkt.

50 m styl grzbietowy chłopców
1. Bartosz Gierak  SP 1 Olecko 1:10,20 17 pkt.

Rocznik 2005 i młodsi:
50 m styl motylkowy dziewcząt

1. Ada Adamska SP 1 Olecko 0:57,12 17 pkt.

50 m styl motylkowy chłopców
1. Antoni Witkowski SP 1 Olecko 0:43,32 17 pkt.

50 m styl klasyczny dziewcząt
1. Julia Truszczyńska SP 4 Olecko 0:58,96 17 pkt.
2. Martyna Kaszkiel SP 1 Olecko 1:00,96 15 pkt.

50 m styl klasyczny chłopców
1. Maksymilian Gałkowski SP 1 Olecko 0:53,06 17 pkt.

50 m styl grzbietowy dziewcząt
1. Marta Chołod SP 1 Olecko 0:51,51 17 pkt.
2. Antonina Dębska SP 4 Olecko 1:12,60 15 pkt.

50 m styl grzbietowy chłopców
1. Szymon Rutkowski SP 4 Olecko 0:47,73 17 pkt.
2. Janusz Krajewski SP 1 Olecko 0:54,10 15 pkt.

50 m styl dowolny dziewcząt
1. Amelia Gajewska SP 1 Olecko 0:41,21 17 pkt.

50 m styl dowolny chłopców
1. Michał Matyjewicz SP 1 Olecko 0:40,66 17 pkt.
2. Kornel Romotowski SP 4 Olecko  0:42,60 15 pkt.

Sztafety dziewcząt (8x25m)
1. SP 1 Olecko 2:52,56 34 pkt.
2. SP 4 Olecko 4:27,38 30 pkt.

Sztafety chłopców (8x25m)
1. SP 1 Olecko 2:52,86 34 pkt.
2. SP 4 Olecko 3:49,73 30 pkt.

Rocznik 2002-2004:
100 m styl grzbietowy dziewcząt

1. Weronika Rutkowska SP 2 Olecko 1:44,17 17 pkt.

100 m styl grzbietowy chłopców
1. Filip Szmyt SP 2 Olecko 1:24,68 17 pkt.

100 m styl dowolny dziewcząt
1. Natalia Hatalska SP 2 Olecko 1:13,41 17 pkt.

100 m styl dowolny chłopców
1. Piotr Modzelewski SP 2 Olecko 1:02,64 17 pkt.

50 m styl motylkowy dziewcząt
1. Ewa Łapucka SP 2 Olecko 0:49,69 17 pkt.

50 m styl motylkowy chłopców
1. Paweł Masalski SP 2 Olecko 0:30,78 17 pkt.

50 m styl klasyczny dziewcząt
1. Joanna Jankowska SP 2 Olecko 1:35,42 17 pkt.

50m styl klasyczny chłopców
1. Filip Drażba SP 2 Olecko 0:41,94 17 pkt.

50 m styl grzbietowy dziewcząt
1. Natalia Chołod  SP 2 Olecko 1:08,11 17 pkt.

50 m styl grzbietowy chłopców
1. Rafał Jobczyński SP 2 Olecko 0:42,91 17 pkt.

50 m styl dowolny dziewcząt
1. Aleksandra Rudzińska SP 2 Olecko 0:37,95 17 pkt.

50 m styl dowolny chłopców
1. Dawid Mitin SP 2 Olecko 0:29,44 17 pkt.

Sztafety dziewcząt (6x50m)
1. SP 2 Olecko 4:36,58 34 pkt.

Sztafety chłopców (6x50m)
1. SP 2 Olecko 3:04,59 34 pkt.

KLASYFIKACJA KOŃCOWA DZIEWCZĄT rocznik 
2005 i młodsi:

1. SP 1 Olecko 151 pkt.
2. SP 4 Olecko 107 pkt.

KLASYFIKACJA KOŃCOWA CHŁOPCÓW rocznik 
2005 i młodsi:

1. SP 1 Olecko 166 pkt.
2. SP 4 Olecko 76 pkt.

KLASYFIKACJA KOŃCOWA DZIEWCZĄT rocznik 
2002-2004:

1. SP 2 Olecko 136 pkt.

KLASYFIKACJA KOŃCOWA CHŁOPCÓW rocznik 
2002-2004:

1. SP 2 Olecko 136 pkt.

Pierwszych trzech zawodników w każdej kategorii uhono-
rowano dyplomami. 
Wszystkie szkoły otrzymały pamiątkowe dyplomy, a zwy-
cięskie  puchary ufundowane przez Starostwo Powiatowe 
w Olecku. W zawodach uczestniczyło 22 zawodniczki i 
22 zawodników

.
Paweł Maksimowicz
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Kalendarz imion

Nasz przepis

Cytaty na ten tydzień

PRZYS£OWIA

8 listopada
Hadrianny, Klaudii, Seweryny, 
Wiktoryny
Bogdana, Dymitra, Godfryda, Ha-
driana, Klaudiusza, Radosta, Sewera, 
Seweryna, Sędziwoja, Wiktora, 
Wiktoriusza, Wiktoryna
9 listopada
Anatoli, Debory, Genowefy, Gracji, 
Joanny, Liliany, Lilii
Aleksandra, Anatola, Bogdana, 
Bogurada, Bożydara, Czcibora, Go-
rzysława, Ludwika, Nestora, Oresta, 
Ścibora, Teodora, Ursyna, Waltera 
10 listopada (Dzień Jeża) (Księżyc 
- ostatnia kwadra)
Florencji, Leny, Leony, Leonory, 
Luby, Ludmiły, Natalii, Nel, Neli, 
Nelly, Nimfy 
Andrzeja, Leona, Lubomira, Ludo-
mira, Modesta, Stefana, Tyberiusza
11 listopada (Narodowe Święto 
Niepodległości)
Anastazji, Gertrudy, Miny, Trudy
Aleksandra, Bartłomieja, Emila, 
Felicjana, Jana, Macieja, Marcina, 
Piotra, Prota, Spycisława, Teodora, 
Waldemar
12 listopada
Chrysty, Emiliany, Konradyny, Kry-

styny, Renaty
Astrydy, Benedykta, Czcibora, Emi-
liana, Flawiana, Flawiusza, Izaaka, 
Izadiusza, Jonasza, Józefata, Konrada, 
Krystiana, Krystyna, Marcina, Mate-
usza, Ścibora, Witolda
13 listopada (13.00 - koniunkcja 
Wenus z Jowiszem)
Arkadii, Krystyny, Stanisławy, Wa-
lentyny
Arkadego, Arkadiusza, Benedykta, 
Eugeniusza, Izaaka, Jakuba, Jana, 
Kryspiana, Krystyna, Mikołaja, Sta-
nisława, Walentyna, Wiktora, Wodzi-
sława
14 listopada (Światowy Dzień Walki 
z Cukrzycą)
Agaty, Elżbiety, Judyty, Juty, Laury
Damiana, Emila, Emiliana, Filipa, 
Hipacego, Józefa, Lewina, Rogera, 
Serafina, Ścibora, Świerada, Waw-
rzyńca, Włodzimierza, Wszerada
15 listopada
Alidy, Amelii, Gertrudy, Idalii, Le-
opoldy, Leopoldyny, Marii, Sławy
Alberta, Artura, Artusa, Dymitra, 
Leopolda, Przybygniewa, Roberta, 
Rogera

... istota miłości jest pracować dla 
czegoś i sprawiać, by coś rosło: 
że miłość i praca to rzecz nieroz-
łączna. Kocha się to, dla czego się 
pracuje, i pracuje się dla tego, co 
się kocha. 

Erich Fromm, O sztuce miłości
„Wewnętrzny brzask” uczy nas 
także z czasem, że można kochać 
pewne niedoskonałości ukocha-
nej osoby. Kochać nie mimo że 
są niedoskonałe, lecz dlatego, 
że takie są. Ponieważ jakiś brak, 
jakiś wymierny defekt sprawia, że 
odnosimy się bardziej serdecznie 
do owej osoby, nie dlatego że ów 
defekt każe nam wierzyć we wła-
sną wyższość. 

Carlos Fuentes, W to wierzę
Ludzie, którzy mieli możność żyć 
w innych kulturach niż europejska, 
zwykli uważać, iż europejskie 
pojęcie miłości jest czymś, co w 
szczególny sposób wyróżnia tę 
kulturę spośród innych. Zjawisko, 
któremu daliśmy miano miłości, 
wydaje się stanowić zbiór naszych 
najwyższych ideałów, zawierają-
cych w sobie większość tego, co 
czyni życie wartościowym. Życie 
bez miłości nie jest życiem, a za-
ledwie marną jego namiastką. Być 
może tutaj należy szukać przyczy-
ny, dla której wielu ludzi łączy się 
w pary, by uniknąć samotności. 
Pojęcie miłości może mieć dowol-
ną ilość znaczeń i prawdopodobnie 
każdy z nas rozumie ją na swój 
sposób. 
Karen Zimsen, Dlaczego tak trud-

no być razem?

Na św. Teodora ściągaj krupy do chałupy 
(9 listopada).
Gdy listopad suchy, zima pełna pluchy.
Gdy liście przed Marcinem nie opadają, to 
mroźną zimę przepowiadają. (11 listopada).
Na św. Marcina lód, na Trzy Króle wody 
w bród.
Gdy św. Marcina  po wodzie – Boże Naro-
dzenie po lodzie.
Dzień św. Marcina  dużo gęsi zarzyna. 
(Tradycyjnie był to termin bicia gęsi).
Na Marcina gęś na stole, którą nade wszyst-
ko wolę. (Z koloru kości ptaków prognozo-
wano przebieg zimy – biała oznaczała mróz 
i śnieg).
Wiatr od południa na św. Marcina – Będzie 
lekka zima.
Wszyscy Święci gdy jasnością uroczą, a 
Zaduszki nie płaczą, Marcin nam też nie 
zawieje, wówczas bracie, miej nadzieję, że 
w Ofiarowanie (21 listopada) masz piękne 
zaranie, a na Niepokalaną (8 grudnia) rze-
ki nam nie staną, a do Wilii na to – dotrwa 
babskie lato.
Święty Marcin pije wino, wodę pozostawia 
młynom.
Na Stanisława Kostkę (13 listopada) uj-
rzysz śniegu drobnostkę, a na Ofiarowanie 
(21 listopada) przydadzą się sanie..

Paszteciki z grzybami
Ciasto: 20 dag masła, 40 dag mąki 
pszennej, 3 łyżki zimnej wody
Farsz: 1 kg mrożonych podgrzybków, 
oliwa do smażenia, 2 cebule, 2-3 
ząbki czosnku, sól, pieprz, łyżeczka 
suszonego rozmarynu

Mąkę zagniatamy z masłem i 
wodą zagniatamy ciasto i odstawiamy 
do lodówki na co najmniej 40 minut. 

Rozmrożone podgrzybki drobno siekamy. 
Na oliwie szklimy cebulę pokro-

joną w półplasterki. Dodajemy grzy-
by, posiekany czosnek. Doprawiamy 
solą, pierzem i rozmarynem.

Dusimy około 20 minut i następ-
nie studzimy.

Piekarnik nagrzewamy do 180°C.
Ciasto wałkujemy na grubość 2 mm.
Wycinamy 10 prostokątów o wy-

miarach 8 x 4 cm. Na każdy prostokąt 
nakładamy łyżkę farszu. Przykrywa-
my drugim prostokątem. Brzegi moc-
no łączymy. 

Paszteciki smarujemy roztrzepa-
nym jajkiem i wstawiamy na 15 mi-
nut do piekarnika.

Drób w maladze
Pieczony drób (kurczak, indyk, kacz-
ka, gęś), żelatyna, parę goździków, 
pół butelki czerwonego słodkiego 
wina Malaga, owoce kopru, owoce 
z kompotu (gruszki, brzoskwinie, 
winogrona, śliwki)

Z zimnego sosu od pieczenia 

zdejmujemy tłuszcz.
Wlewamy do garnka sos, dodajemy 

goździki i parę minut gotujemy.
Dodajemy dwie szklanki wina i 

wlewamy przygotowaną żelatynę.
Sos musi być aromatyczny i słodki. 

W razie potrzeby dosładzamy. 
Kawałki pieczonego drobiu układa-

my na półmisku, przybieramy owoca-
mi z kompotu i zalewamy przygotowa-
nym sosem i wstawiamy do lodówki do 
stężenia. 

Danie jest wytworne, smaczne, a 
ponadto tak przygotowany drób nie 
wysycha.

Pstrąg po parysku
4 pstrągi, 2 cebule, 5 pieczarek, 3 łyżki 
mąki, 3 łyżki tartej bułki, szklanka 
białego wytrawnego wina, szklanka 
śmietany, łyżeczka tymianku, łyżeczka 
natki pietruszki, łyżeczka bazylii, sól, 
olej do smażenia

Poszatkowane pieczarki i cebulę 
dusimy na winie. Uduszone przeciera-
my przez sitko i mieszamy z tartą buł-
ką. 

Ryby czyścimy ale nie odcinamy 
głów. Usuwamy jedynie oczy i skrze-
la. Ryby tak przygotowane napełniamy 
wewnątrz farszem pieczarkowym, spi-
namy, oprószamy mąką i smażymy na 
złoty kolor.

Ryby układamy w żaroodpornym 
naczyniu, posypujemy przyprawami, 
zalewamy śmietaną i wstawiamy do 
piekarnika na 15 minut.
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Park Etnograficzny w Sanoku
Andrzej Malinowski

Wyjazd weekendowy: 28 kwietnia - 2 maja 2017 r.

Trasa: Olecko - Rzeszów - Domaradz - Blizne - Stara 
Wieś - Brzozów - Jurowce - Sanok

W Sanoku (województwo podkarpackie) znajduje się 
Muzeum Budownictwa Ludowego (skansen), w skład któ-
rego wchodzi Park Etnograficzny (przy ul. Rybickiego). 
Muzeum zostało założone w 1958 r. i prezentuje kulturę 
ludową polsko-ukraińskiego pogranicza na obszarze pogó-
rzy oraz wschodniej części polskich Karpat (Bieszczady, 
Beskid Niski). 

Pod względem ilości obiektów (ponad 150) jest naj-
większym skansenem w Polsce. Należy też do najpiękniej-

szych muzeów na wolnym powietrzu w Europie. Położony 
jest na prawym brzegu Sanu u podnóża Gór Sanocko-Tur-
czańskich i zajmuje powierzchnię 38 ha.

Poszczególne grupy etnograficzne – Pogórzanie, Doli-
nianie, Łemkowie i Bojkowie posiadają oddzielne sektory 
ekspozycyjne. Budownictwo pogórzańskie i doliniańskie 
zlokalizowano w niższej partii skansenu, natomiast Łem-
kowskie i Bojkowskie – w wyższej. 

Pogórzanie zamieszkujący całe Podkarpacie to ludność 
polska, typowo rolnicza. Dolinianie zajmujący obszary 
wokół Sanoka i Leska byli grupą mieszaną polsko-ruską, 

z kolei Łemkowie i Bojkowie to potomkowie osadników 
rusko-wołoskich. Łemkowie zamieszkiwali Beskid Niski, 
trudniąc się rolnictwem i hodowlą. Bojkowie zajmowali 
teren Bieszczadów i Pogórza Bieszczadzkiego. 

Zgromadzone w skansenie obiekty pochodzą z okresu 
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Ośrodek 
czynny
codziennie 
w godz. 800-1600

Jerzy Miliszewski
Olecko, Aleje Lipowe 3

Rozpoczęcie 
kursu

 tel. 87-520-23-36B70203

23
listopada

godz. 1600

OLECKIE CENTRUM
SZKOLENIA KIEROWCÓW

Grupa etnograficzna – grupa ludzi zamieszkujących 
określony obszar geograficzny, którzy wyróżniają się spo-
śród okolicznej ludności swoistymi cechami kulturowymi i 
mają świadomość przynależności do swojej grupy poprzez 
odczuwaną odrębność kulturową 

Park etnograficzny – obszar o wybitnych walorach 
krajobrazowych, na którym zgromadzone są najstarsze i 
najbardziej oryginalne obiekty stanowiące przykład regio-
nalnego budownictwa ludowego (chaty, karczmy, kościół-
ki, wiatraki), często razem z przedmiotami codziennego 
użytku (stroje, kołyski, garnki)

Wołosi – zbiorcza nazwa różnych grup etnicznych za-
mieszkujących pierwotnie Półwysep Bałkański, posługują-
cych się językami wschodnioromańskimi 

Galicja (1772–1918) – nazwa ziem zaboru austriackie-
go

od XVII do XX wieku – stare chaty, drewniane świątynie, 
zabytki techniki (m.in. wiatrak, kuźnia, tartak). Odtworzono 
też typowe dla podkarpackich wsi uprawy i sady. Zarówno 
świątynie jak i większość budynków mieszkalnych oraz go-
spodarczych, posiadają w pełni urządzone i udostępnione do 
zwiedzania wnętrza (m.in. warsztaty rzemieślnicze: tkackie, 
garncarza, kołodzieja, wytwórcy drewnianych łyżek, koszy 
wiklinowych). Najstarszą budowla sakralną skansenu jest 
gotycki kościół z Bączala Dolnego z 1667 r. Stoi tutaj rów-
nież osiemnastowieczna cerkiew z Grąziowej, w tzw. typie 
bojkowskim – charakterystycznym dla nieistniejących już 
bieszczadzkich wsi. Takich świątyń nie można już spotkać 
w terenie. 

Ciekawy jest też „Galicyjski Rynek” – rekonstrukcja 
centrum małego galicyjskiego miasta, gdzie wokół czwo-
robocznego placu posadowiono 28 drewnianych budynków 
o charakterze mieszkalnym, mieszkalno-produkcyjnym, 
mieszkalno-handlowym i mieszkalno-usługowym.

Na terenie Parku Etnograficznego urządzono stałą eks-
pozycję malarstwa ikonowego „Ikona karpacka”, na której 
zaprezentowano ponad 220 ikon (od XV do XX w.), ukazu-
jących pełny rozwój tego typu malarstwa w strefie polskich 
Karpat.

Bilet wstępu 15 zł, ulgowy 10 zł.
W deszczową i chłodną sobotę, 29 kwietnia 2017 r. w 

parku etnograficznym byli i obiekty zwiedzali: Cezary La-
sota i Andrzej Malinowski.
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Drukarnia „Gryfix”, 19-300 Ełk, ul. Sasankowa 17

ry
su

je
 T

ad
eu

sz
 K

ro
to

s

Organizator: MOSiR Olecko
Patronat regionalny - Marszałek Województwa Warmiń-
sko-Mazurskiego - Gustaw Marek Brzezin
Patronat lokalny - Burmistrz Olecka - Wacław Olszewski

Kategoria Panie 1-6 lat dystans 15 m
1. Liliana Wasilewska 00:36:00

Kategoria Panowie 1-6 lat dystans 15 m
1. Janusz Niedziejko-Ziółkowski 00:19:44

Kategoria Panie 7-9 lat dystans 25 m
1. Amelia Gajewska 00:19:20
2. Nina Szyłkiewicz 00:21:77
3. Julia Chorąży 00:22:00
4. Malwina Muszyńska 00:22:08
5. Martyna Kaszkiel 00:22:18
6. Nikola Wiktoria Drobiszewska 00:23:64
7. Alicja Romanowska 00:24:18
8. Oliwia Szczerbinska 00:29:12
9. Julia Masianis 00:32:13
10. Maja Wasilewska 00:32:20
11. Karolina Niedziejko 00:32:33

Kategoria Panowie 7-9 lat dystans 25 m
1. Igor Max Szejnoga 00:19:67
2. Hubert Jurewicz 00:22:57
3. Kacper Pietrzyk 00:24:81
4. Filip Żurawlew 00:27:64
5. Wiktor Czarniecki 00:28:61
6. Daniel Kamiński 00:28:74
7. Emanuel Gajda 00:29:23
8. Filip Daniłowicz 00:32:86
9. Łukasz Kosakowski 00:32:90
10. Filip Kopeć 00:33:49
11. Mikołaj Panuszko 00:36:19
12. Kuba Wieloch 00:40:50

Kategoria Panie 10-12 lat dystans 25 m
1. Ada Adamska 00:17:42
2. Daria Dźwilewska 00:19:08
3. Dominika Kosakowska 00:20:25
4. Zuzanna Śnieżyńska 00:22:54
5. Natalia Kopeć 00:22:63
6. Zuzanna Sędzicka 00:22:64
7. Marta Chołod 00:25:57

8. Aleksandra Plaga 00:25:84
9. Karolina Ciszewska 00:25:92
10. Izabela Rybczyńska 00:40:10

Kategoria Panowie 10-12 lat dystans 25 m
1. Hubert Modzelewski 00:15:73
2. Igor Wieloch 00:16:98
3. Rafał Życzkowski 00:17:68
4. Kamil Gryko 00:18:58
5. Michał Stankiewicz 00:18:85
6. Bartosz Czerwiński 00:18:86
7. Janusz Krajewski 00:20:28
8. Ernest Zagacki 00:22:64
9. Cyprian Jórczyk 00:23:26
10. Patryk Sawicki 00:25:67
11. Karol Sieniawski 00:27:95
12. Bartosz Gierak 00:29:13
13. Rafał Boratyński 00:41:70

Kategoria Panie 13-14 lat dystans 50 m
1. Rebeka Kasprzak 00:34:29
2. Ewa Łapucka 00:35:83

Kategoria Panowie 13-14 lat dystans 50 m
1. Dawid Mitin 00:29:25
2. Tomasz Kaszkiel 00:33:00
3. Filip Szmyt 00:33:29
4. Daniel Dobaj 01:03:14

Kategoria Panowie 15-16 lat dystans 50 m
1. Seweryn Zaniewski 00:38:67

Kategoria Panie 17-19 lat dystans 50 m
1. Anna Omilian 00:37:27

Kategoria Panowie 17-19 lat dystans 50 m
1. Marcin Nawrocki 00:38:03

Kategoria Panowie 30-39 lat dystans 50 m
1. Tomasz Wieloch 00:47:57

Kategoria Panowie 60+ lat dystans 50 m
1. Ryszard Zabolewicz 00:41:49
W zawodach wzięło udział 56 zawodników i zawodni-
czek. 

Izabela Osiecka-Żukowska

Zawody  Warmia i Mazury Pływają Eliminacje II
4 listopada 2017 Pływalnia LEGA

Mieszkańcy wybrali propozycję hejnału gminy Olecko
192 osoby wzięły udział w głosowaniu na hejnał. Komisja konkur-

sowa wskazała 3 utwory, na które można było głosować od 23 do 31 
października. Głosowanie w formie elektronicznej było możliwe po-
przez gminną stronę internetową, gdzie zamieszczone zostały 3 pliki 
muzyczne oraz formularz, który pozwalał oddać głos tylko na jedną 
kompozycję.

Głosowały 192 osoby, z czego kompozycja nr 1 otrzymała 11 gło-
sów, kompozycja nr 2 - 18 głosów natomiast kompozycja nr 3 - 163 
głosy.

Autorem zwycięskiego utworu jest pan Przemysław Szczotka z Ka-
towic. Jego kompozycja zostanie zaprezentowana Radzie Miejskiej w 
Olecku jako propozycja hejnału gminy Olecko na sesji listopadowej. 
Jeśli zostanie przyjęta uchwałą, stanie się oficjalnie hejnałem gminy 
Olecko.

newsletter um
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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

TAEKWONDO OLIMPIJSKIE  
„RUT-CUP” 2017

28 listopada br. w Zespole Szkół w Barczewie odbył 
się Turniej Taekwondo Olimpijskiego Organizatorem za-
wodów był Klub AZS UWM OLSZTYN. W turnieju udział 
wzięło ok 180 zawodników, reprezentujących kluby Ta-
ekwondo Olimpijskiego z różnych rejonów Polski.

LUKS „HIDORI” Olecko reprezentowali zawodnicy , 
podopieczni Doroty i Tomasza Miszczak z kategorii dzie-
ci, młodzik, kadet, którzy po raz kolejny pokazali wysoki 
poziom oraz dostarczyli wielu emocji.

Indywidualne wyniki zawodników LUKS”HIDORI” 
Olecko:

Lena Szyłkiewicz – 1 miejsce walki dzieci
Milena Kamińska - 1 miejsce walki dzieci
Antoni Miszczak – 1 miejsce , 2 miejsce w konkuren-

cji technik specjalnych oraz 3 miejsce walki młodzik,
Zofia Reczko – 2 miejsce walki dzieci,
Julia Butkiewicz – 2 miejsce walki młodzik
Tadeusz Nowik – 2 miejsce walki kadet
Gabriela Koronkiewicz – 2 miejsce walki dzieci
Klaudia Kamińska – 3 miejsce walki dzieci,
Maja Dziubińska – 3 miejsce walki dzieci
LUKS HIDORI Olecko zajęło 3 miejsce w klasyfikacji 

drużynowej.
Przygotowania i start był współfinansowany z dotacji 

Starostwa Powiatowego Olecko.
inf gh

Tenis stołowy
25 października w hali sportowej SP 4 na Siejniku odbyły 
się Powiatowe Drużynowe Zawody w tenisie stołowym 
SZS szkół podstawowych i ponadgimnazjalnych
Sędzią główną była Marzena Jasińska.

WYNIKI:
Szkoły Podstawowe rocznik 2005 i młodsi:

Dziewczęta:
SP 1 – SP 4b 3:1

Chłopcy:
SP 1 – SP 4b 2:3

Szkoły Podstawowe rocznik 2002-2004:
Dziewczęta:

SP 4 – SP 1 3:0
SP 1 – SP 2 0:3
SP 4 – SP 2 0:3

Klasyfikacja końcowa:
1. Szkoła Podstawowa Nr 2 w Olecku
2. Szkoła Podstawowa Nr 4 w Olecku
3. Szkoła Podstawowa Nr 1 w Olecku

Chłopcy:
SP 4 – SP Kijewo 3:1

SP 2 – SP 1 3:2
SP 4 – SP 2 3:0

SP Kijewo – SP 1 3:0
SP 4 – SP 1 3:0

SP Kijewo – SP 2 3:0

Klasyfikacja końcowa:
1. Szkoła Podstawowa Nr 4 w Olecku
2. Szkoła Podstawowa w Kijewie
3. Szkoła Podstawowa Nr 2 w Olecku

4. Szkoła Podstawowa Nr 1 w Olecku

Szkoły Średnie:
Dziewczęta:

I LO – ZSLiZ 0:3
ZSLiZ – ZST 3:1
I LO – ZST 3:0

Klasyfikacja końcowa:
1. Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych w Olecku
2. I Liceum Ogólnokształcące w Olecku
3. Zespół Szkół Technicznych w Olecku

Chłopcy:
I LO – ZST 3:2

ZST – ZSLiZ 1:3
I LO – ZSLiZ 0:3

Klasyfikacja końcowa:
1. Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych w Olecku
2. I Liceum Ogólnokształcące w Olecku
3. Zespół Szkół Technicznych w Olecku

W zawodach uczestniczyło 41 zawodniczek i zawodni-
ków. Wszystkie drużyny otrzymały pamiątkowe dyplo-
my, a zwycięskie statuetki ufundowane przez Starostwo 
Powiatowe w Olecku.

Paweł Maksimowicz
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Święta i Niepodległa 
po raz 99

Niepodległość...

-

F
ot

og
ra

fu
je

B
ol
es
ła
w

S
ło
m
k
ow
sk
i

11 Listopada to święto nas wszystkich. 
To lekcja historii, którą odrobić powin-

ni wszyscy. Nie tylko młodzież uczęszczają-
ca do szkół. Zapewne nie jeden z nas zadaje  
pytanie, dlaczego jest to ważny moment do 
świętowania? 

Dziewięćdziesiąt dziewięć lata temu 
nasza Ojczyzna odzyskała wolność. Po 123 
latach zaborów nie tylko Polacy, ale więk-
szość obywateli II RP z zapałem przystąpiła 
do odbudowy struktur państwowych, które 
albo legły w gruzach lub były mocno zanie-
dbane. 

Niepodległość ta trwała zaledwie nieco 
ponad dwadzieścia lat. Przerwał ją wybuch 
wojny i okupacja hitlerowska i sowiecka. Po 
jej zakończeniu wprawdzie odzyskaliśmy 
wolność, ale popadliśmy w strefę wpływów 
komunistycznego Związku Sowieckiego. 

Suwerenność odzyskaliśmy dopiero po 
1989 roku. I tyle faktów historycznych.

Dorobek naszego państwa dwóch ostat-
nich dekad pokazuje, że tylko w wolnej i 
suwerennej ojczyźnie jest możliwy rozwój. 
Nigdy w naszej historii nie osiągnęliśmy tak 
wiele i w tak krótkim czasie. Dokonaliśmy 
prawdziwego skoku cywilizacyjnego, który 
cieszy nie tylko garstkę wybrańców. 

Nasz wspólny sukces jest przedmiotem 

podziwu wielu. Bycie obywatelem polskim 
to powód do dumy. Mamy coraz mniej kom-
pleksów, że jesteśmy gorsi, że odstajemy od 
innych. Potrafimy być kreatywni, skuteczni i 
odnoszący sukcesy w wielu dziedzinach.  

„Kto nie szanuje i nie ceni swojej prze-
szłości, ten nie jest godzien szacunku, teraź-
niejszości ani prawa do przyszłości” - tak po-
wiedział prawie wiek temu Marszałek Józef 
Piłsudski. I słowa te, pomimo zmieniającej 
się historii, są aktualne do dzisiaj. 

Ogromna radość, głębokie wzruszenie, 
wręcz upojenie ogarnęło ludność, kiedy naród 
polski uświadomił sobie w pełni odzyskanie 
niepodległości. Cztery pokolenia nadaremno 
na tę chwilę czekały, a piąte się doczekało 
Polski Wolnej, Niepodległej i Zjednoczonej. 
Własne państwo! Na zawsze.

Bohater listopadowego święta, Mar-
szałek Józef Piłsudski, powiedział: „Chce-
my Polski niepodległej, abyśmy tam mogli 
urządzić życie lepsze i sprawiedliwsze dla 
wszystkich. (…) Z szanowania wzajemnego 
wypływa moc wielka w chwilach trudnych”, 
a tych chwil trudnych na pewno nie zabrak-
nie, więc… szanujmy się.

Jesteśmy kolejnym pokoleniem, które 
żyje w wolnej Polsce i chcę dzisiaj złożyć 
hołd tym wszystkim, którzy nam tę Wolną 
Polskę ofiarowali w prezencie. 

Święta i Niepodległa jest nasza ziemia 
ojczysta. Świętości nie można szargać. 

Mamy Niepodległą! – cieszmy się!  

Marusia


