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Kiedy zaczynasz interes, nie martw się,
że masz za mało pieniędzy. Ograniczone fundusze to nie wada, lecz zaleta. Nic
bardziej nie rozwija pomysłowości.
H. Jackson Brown, Jr.
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SKUP STARYCH I ROZBITYCH POJAZDÓW
kasacja pojazdów (ciężarowe, osobowe), zaświadczenia, skup złomu
Najwyższe ceny, Olecko, ul. Ełcka 2, tel. 501-611-961
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WSPOMNIENIE
Czesław Mirosław Szczepaniak

sz

Wacław Ewaryst
Klejmont
(6 IV 1947
-13 V 2011)
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Archiwum „Tygodnika oleckiego” znajdziesz

6. Marcin Brynda 38.25 (3. w M2 -20-29 lat).
22. Gerard Rożek 43.31 (7. w M3 - 30-39 lat)
42. Piotr Jasiński 47.15 ( 11. w M4 - 40-49 lat)
47. Paweł Interewicz 47.35 (16. w M4)
56. Agnieszka Omilian 48.15 (4. w K3 - 30-39 lat)
58. Tomasz Kownacki 48.29 (20. w M3)
64. Cezary Gierszewski 49.04 (22. w M4)
67. Wojciech Jegliński 49.33 (23. w M4)
77. Stanisław Warykowski 52.25 (6. w M5 - 50-59 lat)
87. Marzena Jasińska 56.29 (9. w K3)
90. Ewa Muster-Drażba 56.53 (1. w K4 - 40-49)
101. Dorota Chmielewska (3. w K4).
Bieg ukończyło 110 osób.

Oleccy kryminalni zatrzymali mężczyznę podejrzanego
o dokonanie rozboju na pracownicy salonu gier w Olecku. Sąd zdecydował o jego aresztowaniu na trzy miesiące.
Wspólnik Rafała M. ukrywa się w związku z czym Prokurator zarządził poszukiwania mężczyzny.
Do zdarzenia doszło 1 marca br około północy. Oficer
dyżurny oleckiej komendy został poinformowany, że dwóch
zamaskowanych mężczyzn weszło do salony gier w Olecku,
gdzie jeden z nich uderzył pracownicę w twarz po czym zabrał jej telefon komórkowy, tablet oraz pieniądze.
Natychmiast na miejsce skierowano policjantów prewen-

I Olecki Jarmark
Wielkanocny

- tradycyjne pieczywo i wędliny, oraz wielkanocne przysmaki.
Imprezie towarzyszyć będą liczne występy artystyczne,
loteria wielkanocna, oraz konkurs dla najmłodszych na najpiękniejszą pisankę wielkanocną.
Szczegółowy program jarmarku:
11:00 – występy artystyczne grup z oleckich przedszkoli (Jedynaczka, Bajka, Smyk, Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi)
12:00 – spektakl grupy teatralnej ZA KURTYNĄ
12:30 – występy zespołów Oleckie Echo, Świętowiacy,
Prząśniczki oraz Jarka
14:00 – wyniki loterii wielkanocnej, oraz rozstrzygnięcie konkursu na pisankę wielkanocną
Organizatorem Jarmarku Wielkanocnego jest Lokalna
Organizacja Turystyczna Ziemi Oleckiej, przy współpracy z Regionalnym Ośrodkiem Kultury w Olecku ”Mazury
Garbate”.

V10001

Nadchodzi wiosna, a wraz z nią I Olecki Jarmark Wielkanocny. 12 kwietnia 2014r. w godzinach 11:00 – 15:00 plac w
centrum miasta wypełnią stoiska wystawców prezentujących
najróżniejsze wyroby. Odwiedzający jarmark będą mogli zakupić między innymi:
- stroiki świąteczne,
- rękodzielnicze wyroby ceramiczne, drewniane, papierowe,
- ręcznie wykonaną biżuterię,

cji i Wydziału Kryminalnego. Funkcjonariusze szczegółowo przesłuchali świadków, przeprowadzili oględziny, dokonali kontroli monitoringów, hoteli i dworców.
Żmudna praca kryminalnych już po dwóch dniach pozwoliła zatrzymać jednego ze sprawców. Do policyjnego
aresztu trafił 23- letni Rafał M. Mężczyzna przyznał się do
winy, a sąd zdecydował o jego aresztowaniu na trzy miesiące. Natomiast drugi ze sprawców 21 – letni Patryk F.
ukrywa się w związku z czym Prokurator na wniosek policji zarządził jego poszukiwania.
Mężczyznom za rozbój grozi kara do 12 lat pozbawienia wolności.
rzeczniczka prasowa KPP
sierż. szt. Justyna Sznel
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Jeden z bandytów aresztowany

GRÜNLAND
Centrum Roślin Ozdobnych

najnowsza kolekcja bylin

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

V05807

23 marca biegacze ze Stowarzyszenia Olecko Biega wzięła
udział w I Wiosennym Biegu po Miód w Giełczynie k.
Łomży. na dystansie 10 km. O to wyniki:

W niedzielę 30 marca Stanisław Warykowski oraz
Gerard Rożek wzięli udział w 9. Półmaratonie Warszawskim na którym poprawili swoje rekordy życiowe:
1246. Gerard Rożek 1:34:59 (520 w M30)
6401. Stanisław Warykowski 1:56 (392. w M50)
Był to jednocześnie największy półmaraton w Polsce,
gdzie zawody ukończyło ponad 11000 osób.

na stronie internetowej www.olecko.info (w pliku *.pdf)

KRONIKA PO¯ARNICZA

13 marca od 13.08 dwa zastępy JRG PSP
gasiły na osiedlu Siejnik pożar suchych traw.
13 marca od 15.40 jeden zastęp JRG PSP
gasił przy ulicy 11 Listopada pożar suchych traw.
13 marca od 20.02 jeden zastęp JRG PSP gasił przy ulicy
Gołdapskiej pożar suchych traw.
13 marca od 21.19 jeden zastęp JRG PSP gasił na osiedlu
Siejnik pożar suchych traw.
14 marca od 9.19 dwa zastępy JRG PSP usuwały w Sedrankach drzewo pochylone nad budynkiem mieszkalnym.
14 marca od 16.23 jeden zastęp OSP Świętajno gasił w Jurokwie pożar suchych traw.
14 marca od 17.14 jeden zastęp JRG PSP gasił przy alei Zwycięstwa pożar suchych traw.
14 marca od 17.41 jeden zastęp OSP Sokółki gasił w Stożnem pożar suchych traw.
14 marca od 19.58 dwa zastępy JRG PSP wyjechały do fałszywego alarmu w dobrej wierze. Dom w domu mieszkalnym
przy ulicy Słowackiego.
14 marca od 20.30 dwa zastępy JRG PSP usuwały gaz z budynku przy ulicy Składowej.
14 marca od 21.41 jeden zastęp JRG PSP oraz jeden OSP
Gąski gasiły w Ślepiu pożar suchych traw.
15 marca od 8.40 jeden zastęp JRG PSP oraz jeden OSP Lenarty usuwały w Lenartach skutki wypadku drogowego. (Ford
Mondeo uderzył w barierkę mostu).
15 marca od 13.15 jeden zastęp OSP Lenarty usuwał w okolicach Bialskich Pól drzewo powalone na drogę.
15 marca od 13.28 jeden zastęp OSP Świętajno usuwał w
okolicach Jurkowa drzewo powalone na drogę.
15 marca od 13.30 jeden zastęp JRG PSP usuwał w okolicach
Zajd drzewo powalone na drogę.
15 marca od 14.04 jeden zastęp OSP Świętajno usuwał w Połomie drzewo powalone na drogę.
informacji udzieliła młodsza ogniomistrz
Katarzyna Jeglińska

NAJTANIEJ W MIEŚCIE

Aleje Lipowe 1, Tel. (87) 520-41-91
ON.............................. 5.35 zł
ON Arctic ................. 5,69 zł
Pb 95......................... 5.22 zł
PB 98......................... 5,32 zł
LPG............................ 2,65 zł
Olej opałowy............... 3,80 zł (powyżej 1000 litrów)
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AUTOMYJNIA

Zapraszamy od 600 do 2100
www.paliwa-kozlowski.pl

V06007

sponsorujemy „Czarnych”,
bilet 5 gr taniej na litrze
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WYSTAWY STAŁE
• Witold Jurkiewicz, Po drodze, wystawa fotografii, Galeria
Prawdziwej Sztuki im. A. Legusa, ROK „MG”
• wystawa fotografii, Galeria Hol, ROK „MG”
• Ekspozycja stała - wystawa w Oleckim Stowarzyszeniu
Aktywnych „Zamek”
• Ekspozycja stała - Olecka Izba Historyczna, plac Wolności 22
2 kwietnia (środa)
apteka dyżurna Zielona 37
wydanie „Tygodnika Oleckiego”
17.00 - LUKS ABC Żak Pisanica -OSP Grom Lenarty, liga
tenisa stołowego
3 kwietnia (czwartek)
apteka dyżurna 11 Listopada 9
8.30 - 11.00 - Pobór krwi od honorowych dawców, sala konferencyjna w internacie ZSLiZ przy ul. Gołdapskiej
9.00 - 13.00 - Dzień Otwarty w Urzędzie Skarbowym, szczegóły s. 19
14.30 - I Sesja Oleckiej Rady Młodzieżowej, Ratusz
16.00 - rozpoczęcie kursu na kierowców w szkole jazdy Jerzego Miliszewskiego, aleje Lipowe 3
16.00 - Rummikub, gra rodzinna, scrable, Biblioteka Publiczna, Kopernika 6
19:00 - Ida - film, z cyklu KADR – Kino Ambitne Daje
Radę, kino Mazur
19.00 - IX Kolejka ELECTRO - MIX FOOTBALL LIGI LEGA OLECKO 2014, hala Lega
4 kwietnia (piątek)
apteka dyżurna Kolejowa 15
16.00 - Bajkolandia, spotkanie z bajką, biblioteka miejska,
ul. Kopernika
16:00 - Muppety: Poza prawem (2D), film, kino Mazur
18:00 - Need for Speed (2D), film, kino Mazur
20:15 - Witaj w klubie (2D), film, kino Mazur
5 kwietnia (sobota)
apteka dyżurna plac Wolności 7B
Unia Olecko - Mrągowia II Mrągowo (A Klasa, grupa:
warmińsko-mazurska) - mecz sparingowy
9.00 - 13.00 - Dzień Otwarty w Urzędzie Skarbowym
9.00 - rozpoczęcie zajęć programu Metamorfozy, budynek
internatu ZSLiZ (szczegóły TO 12, s. 4)
9.00 - VII Memoriał I. Jasieluna i F. Pietrołaja w tenisie stołowym pod patronatem Burmistrza Olecka, hala Lega
10:00 - Muppety: Poza prawem (2D), film, kino Mazur
10.00 - Kurs opratora ścianek wspinaczkowych, hala Lega
10.30 - Warmia i Mazury pływają - Olecko i okolice pływają - eliminacje VII, pływalnia, hala Lega
17.00 - Szpulka, spektakl muzyczny, kino Mazur
19:00 - Need for Speed (2D), film, kino Mazur
21:15 - Witaj w klubie (2D), film, kino Mazur
6 kwietnia (niedziela)
apteka dyżurna Gołdapska 1
Unia Olecko - Mrągowia II Mrągowo (A Klasa, grupa:
warmińsko-mazurska) - mecz sparingowy
9.00 - VII Memoriał I. Jasieluna i F. Pietrołaja w tenisie stołowym pod patronatem Burmistrza Olecka, hala Lega
10.00 - Kurs operatora ścianek wspinaczkowych, hala Lega
16:00 - Muppety: Poza prawem (2D), film, kino Mazur
18:00 - Need for Speed (2D), film, kino Mazur
20:15 - Witaj w klubie (2D), film, kino Mazur
7 kwietnia (poniedziałek)
apteka dyżurna Zielona 35
8 kwietnia (wtorek)
apteka dyżurna Składowa 6
14.00 - posiedzenie komisji rewizyjnej RM, sala konferencyjna Rady, Ratusz
17.00 - XVIII Gratka dla Nastolatka, półfinał, sala kina Mazur
9 kwietnia (środa)
apteka dyżurna plac Wolności 25
wydanie „Tygodnika Oleckiego”
16.30 - UKS Orły Gawliki Wielkie - Czarni Olecko, liga
tenisa stołowego
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SZPULKA
– spektakl taneczny

SZPULKA to widowisko taneczne przygotowane przez
Akademię Tańca Szał w Białymstoku. Na początku kwietnia
zobaczymy je na oleckiej scenie.
Przedstawienie powstawało pod okiem kierującej Akademią Bernadetty Ziółek.
W spektaklu bierze udział 8 tancerzy z Akademii Tańca
Szał, których mogliśmy wielokrotnie oglądać w programach
telewizyjnych takich jak Got To Dance Tylko Taniec, Mam
Talent i You Can Dance.
Tancerzom towarzyszą gitarzyści – Tomasz Kozieł i Michał Skwierczyński. W ich wykonaniu będzie można usłyszeć największe przeboje zespołu Dżem i Ryszarda Riedla
takie jak: „Czerwony jak cegła”, „W życiu piękne są tylko
chwile”, „Sen o Victorii”.
Spektakl utrzymany jest w konwencji tańca współczesnego. Tytułowa szpulka odzwierciedlać ma ludzki los. Spektakl
pokazuje wydarzenia z życia każdego człowieka. Opowiada
o miłości, tęsknocie, rozczarowaniu, smutku i radości.
5.04.2014 r. godz. 17:00, sala kina „Mazur”, Plac Wolności 22, Olecko, wstęp: 20 zł, sprzedaż biletów w kasie ROK
od 31 marca.

Wyniki wyborów do Oleckiej
Rady Młodzieżowej

Od 14 do 15 marca odbyły się wybory do Oleckiej Rady
Młodzieżowej na kadencję 2014-2016.
Zgodnie ze statutem Oleckiej Rady, w skład Rady weszli:
- kandydaci, którzy uzyskali największą liczbę głosów w
danym okręgu wyborczym,
- 4 kandydatów, którzy uzyskali w okręgach wyborczych
kolejno największą liczbę głosów,
- radny Rady Miejskiej w Olecku.
Skład osobowy Oleckiej Rady Młodzieżowej:
Laura Gabriela Brzezińska, Artur Harasim, Agata Jurewicz, Kamil Łabanowski, Mateusz Olenkiewicz, Martyna Olszewska, Natalia Piekielniak, Michał Polakowski,
Martyna Sadłowska, Weronika Sienkiewicz, Julia Strzyżewska, Żaneta Szukieć, Olga Wojnowska, Dominik Zawada, Łukasz Jeleniewicz – radny Rady Miejskiej w Olecku
wg www.olecko.pl
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa
oczekuje na honorowych dawców krwi
Wszyscy chętni, którzy są zdrowi i pełnoletni mogą zostać
honorowymi dawcami krwi.
Pobór krwi od honorowych dawców w 2014r. odbywał się
będzie w Zespole Szkół Licealnych i Zawodowych w Olecku
(budynek internatu, sala konferencyjna) przy ul. Gołdapskiej
27, od godz. 830 do 11.00 w poniższych terminach:
3 kwietnia
8 maja
5 czerwca
3 lipca
7 sierpnia

Alejka, zdj. Waldemar Rukść

METAMORFOZA

Starostwo Powiatowe, Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych w Olecku organizują akcję pod hasłem „ METAMORFOZA” - promującą zdrowy styl życia.
Program METAMORFOZY:
Edukacja dietetyczna (pomiar wagi i tkanki tłuszczowej, wyliczanie wieku biologicznego) – Dalicja Szuszczewicz, psycholog, dietetyk
Aktywność fizyczna nie męka a dla zdrowia, radości i
przyjemności – Tomasz Zubkowicz, instruktor personalny
Warsztaty kulinarne, kuchnia włoska – Artur Zabokrzycki, kucharz
Pokaz makijażu – Aleksandra Łaszczyńska, kosmetyczka
Pokaz fryzjerski – Katarzyna Lotkowska, fryzjerka
Prowadzący omówią zagadnienia z zakresu dietetyki i
zdrowego stylu życia oraz odpowiedzą na pytania uczestników. Osobom biorącym udział w METAMORFOZIE
zostaną również zaoferowane w późniejszych terminach
zajęcia z aktywności fizycznej: nordic walking, aerobik
wodny, zumba gold. Terminy zajęć zostaną ustalone z
uczestnikami.
Rozpoczęcie zajęć 5 kwietnia 2014 roku o godz. 9.00
w ZSLiZ w Olecku, ul. Gołdapska 27 (budynek internatu,
sala konferencyjna)
Chętnych do udziału w zajęciach, ze względu na ograniczoną ilość miejsc prosimy o wcześniejsze zgłoszenie
Halina Kasicka
telefoniczne 87 5202475.		

NASZ KONKURS

Jeśli chcecie wziąć państwo udział w konkursie, 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 Eliański
• Jan Łazarski
• Marcin Naruszewicz (Raków)
• Maciej Omilianowicz
• Jan Sebastianowicz
• Marcin Włodarski

Upominki ufundowali:
√ Księgarnia Zofii Siemaszko, plac Wolności 26
√ „BiS” Studio Reklamy, ul. Kamienna 1A
√ INFOLAND, pl. Wolności 15
√ Libra, ul. Akawcjowa 9
√ TERNET, pl. Wolności 26
√ BEST - Studio Reklamy, ul. Jeziorna 1A
√ Drukarnia „Gryfix”, Ełk, ulica Sasankowa 17
√ Urząd Miejski w Olecku, plac Wolności 3
√ Wydawnictwo „Wir”, Zielona 37
Upominki będą wysyłane pocztą.
Do rozlosowania: gry komputerowe, książki, pióra wieczne,
długopisy, akcesoria szkolne, modele do sklejania, magnesy, smycze, pocztówki, gry logiczne itp.

to@borawski.pl
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Jedną z handlowych atrakcji Olecka
stał się Jarmark Świąteczny organizowany
przed Bożym Narodzeniem i po raz pierwszy w sobotę 12 kwietnia przed Wielkanocą. Przygotowuje go Lokalna Organizacja
Turystyczna Ziemi Oleckiej oraz Regionalny Ośrodek Kultury „Mazury Garbate”. Z
imprezy na imprezę przedsięwzięcie rozkwita i prawdopodobnie już na stałe wejdzie do terminarza imprez miejskich.
Warto przyjść i zobaczyć, kupić coś by Święta były piękniejsze. Będą nawet koncerty zespołów. Wystąpią przedszkolaki oraz zespoły folklorystyczne.
Coraz więcej mamy takich imprez. Coraz bardziej ożywia
się centrum miasta. Kiedyś, podczas długich Przystanków
Olecko Rynek tętnił życiem przez całą dobę. Może czasami
było to uciążliwe, ale wtedy Olecko kwitło. Było słynne w
Polsce. Dobrze promowana impreza przyciąga jak magnes.
Wszyscy olecczanie byli wtedy chyba bardziej otwarci.
Więcej się działo. Teatry przyjeżdżały jak do siebie, wystawiali znani w Polsce artyści. Nie brakło pomysłów i nie brakło
pieniędzy. Wydatki były zrównoważone. Sport dostawał swoje, kultura swoje i jakoś szło. Nikt nie narzekał, a jak psioczył
to tylko na siebie, że nie potrafi.
Teraz.
Chyba proporcje pomiędzy kulturą, a sportem lekko się
zdeformowały. Domu kultury już nie stać na wiele imprez.
Sztuki wysokich lotów przedstawić nie można, bo jest droga.
Przeciętna łatwo daje się i wystawić i kupić.
Znika splendor artystyczny miasta. Już nie osiadają się w
nim artyści.
Pamiętam jak kiedyś śmialiśmy się z Suwałk, że tam wszyscy są znajomi, więc żadnego przedsięwzięcia zrealizować nie
można żeby komuś na odcisk nie nadepnąć lub przekłuć balon
rozdmuchanego do niemożliwości „JA”. Teraz chyba i Olecko
tak ma.
Jakoś tak się powolutku nasze miasto zamienia w zaścia-
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nek.
Może i kraczę, ale tego co było i tego co mogłoby być,
gdyby się kilku ludziom chciało, żal.
Jest grono młodych i naprawdę zdolnych ludzi związanych z regionalnym Ośrodkiem Kultury tworzących teatr
oraz zajmujących się tzw. propedeutyką sztuki. Robią to jednak na potrzeby najbliższego kręgu osób. Żeby być artystą
trzeba wznieść się ponad to, co swojskie, co nasze. Trzeba
myśleć szerzej i szerzej ogarniać. Poza tym trzeba mieć ideę,
która poniesie ponad powszedniością.
Czekam na jakąś nieokiełznaną duszę, na bojownika
sztuki. Czekam na kogoś, kto potrafi poruszyć i władzę i widzów. I nie mam na myśli wspaniałych skandali. Mam na
myśli prawdziwą, wielką sztukę.
***
Wracając jednak do oleckiego Rynku.
Jest jeszcze jedna sprawa związana właśnie z tym miejscem. Jego nazwa.
To jest Rynek. Miejsce, w którym odbywają się miejskie
imprezy, spotkania i kiermasze. Miejsce, na którym rozstawiają namioty wystawcy, na którym funkcjonuje kino letnie.
Proszę Państwa, zadam teraz pytanie: czy mamy największy w Europie plac Pawlaka? Czy mamy największy w
Europie plac Wolności?
Mamy największy w Europie RYNEK i to jest właściwa
promocja nazwy tego miejsca. Plac Pawlaka to raczej nazwa
„lokalna” i nie raz słyszałem anegdoty związane z osobą,
które splendoru temu miejscu nie przynoszą. Myślę, że nadając ulicom nazwiska słynnych olecczan powinniśmy bardzo mocno zastanawiać się nad ich zasługami dla naszego
miasta i wybierać najznamienitszych
Plac Wolności, to w zasadzie ciąg kamienic i budynków,
a nie nazwa dla centrum życia miejskiego. Mamy Rynek.
Z propozycją, aby tak nazywać to miejsce, wystąpiło przed
laty Stowarzyszenie Kulturalne „Przypisani Północy”. I
myślę, że nazwa ta jest nadzwyczaj trafna i oddająca ducha
każdego miasta, a nie tylko Olecka. Zresztą, każdy gród odróżniał się od wiochy tym, że miał prawo organizować targi.
W czasach nam już znanych władze miast zaczęły usuwać
targowiska z centrów na obrzeża miast. Teraz tendencja jest
odwrotna. Centra, aby przyciągnąć turystów i żeby ożywić
infrastrukturę miejską stają się oczkiem w głowie administracji. Czy u nas miasto dojrzeje do tego, by i ten kierunek
rozwoju przynajmniej przemyśleć?
Coś trzeba robić, aby Olecko nie umierało. Coś trzeba
zdziałać, aby przechodniów i turystów nie straszyły napisy:
„Bank”, „Do wynajęcia”, Bank” „Do wynajęcia”, „Tania
odzież”, „Bank” i „Do wynajęcia”
Z poważaniem zatroskany o przyszłość Rynku
B. Marek Borawski
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Półfinał XVIII edycji konkursu
Gratka dla Nastolatka

ul. Armii Krajowej 30
tel. 87-520-30-78
tel. 87-520-25-33
fax. 87-520-27-46

V10101

OFERTY PRACY          

1. kelner
2. pomoc kuchenna
3. kucharz
4. mechanik maszyn i urządzeń przemysłowych
5. stolarz meblowy
6. szkutnik
7. pilarz
8. asystent biura budowy
9. specjalista do spraw marketingu i handlu
10. operator obrabiarek sterowanych numerycznie / operator CNC
11. magazynier / zaopatrzeniowiec
12. stolarz galanterii drzewnej
13. instruktor nauki jazdy
14. operator maszyn do rozkładania mas
bitumicznych
15. operator urządzeń do produkcji mas
bitumicznych
16. pracownik fizyczny
17. krawiec
18. technik produkcji cabrio/plandek
19. tapicer
20. kierowca operator wózka jezdniowego
21. pomocniczy robotnik przy produkcji zwierząt
22. kierowca samochodu ciężarowego
23. fizjoterapeuta
24. pracownik biura kredytowego
25. sprzedawca
26. robotnik budowlany
27. kierowca samochodu dostawczego
28. sterowniczy
29. magazynier
30. barman
31. pracownik do spraw promocji i reklamy

Pierwszy Dzień Wiosny
w Kowalach Oleckich

Pierwszy Dzień Wiosny - na to hasło każdemu pojawia
się uśmiech na twarzy! Wiosna... czyli ciepły wiatr, dużo
słońca i coraz więcej zieleni wokół. Zaczynają pojawiać
się listki na drzewach i kwitnąć pierwsze kwiaty. Przyroda
budzi się do życia!
Jak co roku, dzieci i młodzież z terenu gminy Kowale Oleckie przygotowali z tej okazji część artystyczną,
by w ten sposób wyrazić radość płynącą z nadejścia nowej pory roku. Wzorem lat ubiegłych, młodzi artyści postawili na nieskrępowaną normami ekspresję oraz humor
i dobrą zabawę. Te ostatnie szczególnie były widoczne w
przygotowanych przez nich przedstawieniach i skeczach
kabaretowych, w których komizm sytuacyjny przeplatał
się z komizmem słownym. Oprócz grup teatralnych funkcjonujących przy Gminnym Centrum Kultury, gościnnie
wystąpili również podopieczni Świetlicy Środowiskowej
w Kowalach Oleckich, którzy mimo swojego scenicznego
debiutu, stanęli na wysokości zadania.
Dodatkową atrakcją imprezy był pokaz tańca nowoczesnego w wykonaniu młodzieżowych grup tanecznych
funkcjonujących przy GCK. Show, inspirowane stylistyką
hip-hop i funky, szczególnie przypadło do gustu publiczności, która nagrodziła młode artystki gromkimi brawami.
Zbigniew Sieńko

L85602

W tym roku już po raz osiemnasty na scenie kina „Mazur” będziemy mieli okazję oglądać największe talenty wokalne z Olecka. Wstępne przesłuchania odbyły się 18 marca
w sali kina. Jury w składzie: Radosław Skrodzki, Anna
Duchnowska i Zofia Kardel wybrało najlepsze zespoły
i wokalistów, którzy zaprezentują się na scenie 8 kwietnia
podczas półfinału.
Gratka dla Nastolatka od lat cieszy się niesłabnącym
zainteresowaniem uczestników i widowni. Olecki przegląd
wychowuje już kolejne pokolenie muzyków.
Piosenek konkursowych wysłuchamy w trzech kategoriach wiekowych: I kategoria: klasy I-IV , II kategoria: klasy
V-VI oraz I-II gimnazjum, III kategoria: klasa III gimnazjum
i szkoły średnie. Zapraszamy!
Półfinał XVIII edycji Gratki dla Nastolatka, 8 kwietnia
2014 r., godz. 17:00, sala kina „Mazur” , wstęp bezpłatny.

to@borawski.pl

Zespołowe potyczki z wiosną
Od wielu lat w Zespole Szkół w Olecku, zgodnie z tradycją, uroczyście

świętujemy nadejście wiosny. Często ten dzień jest okazją do wagarów, ale uczniowie naszej szkoły pokazali, że to szczególne święto
można spędzić inaczej - na wesoło i z pożytkiem. Nie musi ono sprowadzać się również do tradycyjnego topienia marzanny.
Tegoroczne powitanie wiosny w Szkole Podstawowej nr 4 im. Ks.
Jana Twardowskiego rozpoczęło się nietypowo. Najmłodsi uczniowie
z klas 0 - III wykonywali plakat pt. ,,Olecko - moje marzenia”. Zaproszeni zostali też do uczestnictwa w grach i zabawach integracyjnych.
Klasy II b i III b wybrały się na wycieczkę w poszukiwaniu wiosny. Uczniowie obejrzeli w oleckim kinie film ,,Pan Peabody i Sherman”, który był nagrodą za zajęcie I, II i III miejsca w konkursie plastycznym ,,Zostań wolontariuszem”.
Uczniowie klas IV – VI wzięli udział w turnieju wiedzy o wiośnie pt. ,,Wiosenne zmagania z naturą 2014” przygotowanym przez
Samorząd Uczniowski. Przedstawiciele klas odpowiadali na pytania
dotyczące przyrody, tradycji ludowych związanych z nadejściem
nowej pory roku. Musieli np. zmierzyć się z pytaniem: ile waży
gniazdo bociana? Następnie wzięli udział w zmaganiach zręcznościowych. Rywalizowali m.in. w zajęczych skokach po wiosenną sałatę
czy naśladowaniu bocianiego klekotu. Zwycięzcami turnieju zostali
uczniowie klasy IV. Konkurencją, która wywołała najwięcej emocji,
były klasowe mecze piłki siatkowej. Tu bezkonkurencyjni okazali się
uczniowie klasy VI b. Kolejne lekcje w wielu klasach prowadzone
były przez uczniów, oczywiście pod czujnym okiem nauczycieli.
Oj, działo się, działo i w gimnazjum!
Pierwszo- i drugoklasiści mieli okazję wcielić się w rolę belfrów
i poprowadzić trzy pierwsze lekcje. Trzecioklasiści lotem błyskawicy
odwiedzali miejscowe szkoły średnie, zapoznając się z ofertą edukacyjną oraz przygotowanymi z okazji nadejścia wiosny atrakcjami. Na
czwartej godzinie lekcyjnej klasy I-III G1 wraz z wychowawcami
wykonywały plakat o wiośnie i czyniły przygotowania do prezentacji
wiosennego teledysku. Zaś potem wszyscy grzecznie udali się na salę
gimnastyczną, by przedstawić swoje prace i wybraną piosenkę.
Jury konkursowe oceniło dokonania artystyczne gimnazjalistów.
Ci zaś - najspokojniej w świecie - zamienili estradę na arenę sportową. Pełni zapału do walki i sił witalnych przyniesionych z pierwszymi
wiosennymi promieniami słońca wdziali stroje sportowe i stanęli do
pojedynku siatkarskich czwórek.
Gimnazjalną rywalizację wygrały klasy trzecie, które dla potrzeb
turnieju zawiązały koalicję! Na drugim miejscu uplasowała się klasa
II a, na trzecim kl. I b.
W piątek wszyscy
promienieli ze szczęścia,
wszak to dzień bezstresowy, bez ocen i odpytywania. Słowo wiosna odmieniano przez
wszystkie
przypadki,
zapisano, wyśpiewano!
Wiosna, wiosna…
Wiosna, ach, to ty!
Karolina Szyłkiewicz,
Anna Klimasara
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MISTRZOWIE ORTOGRAFII

W deszczową środę, 26 marca do Zespołu Szkół Technicznych w Olecku przybyli gimnazjaliści z siedmiu szkół.
Wszyscy mieli jeden cel – wygrać II Zamkowy Konkurs
Ortograficzny dla Gimnazjalistów „MISTRZ ORTOGRAFII” - Konkurs Powiatowy. Na pojedynek z ortografią
zdecydowali się uczniowie z Bakałarzewa, Judzik, Babek Oleckich, Wieliczek oraz trzech oleckich gimnazjów
(STO, OHP i Gimnazjum Nr 1). 16 zawodników musiało
rozwiązać kilka zadań ortograficznych i napisać niełatwe
dyktando. Niełatwe dla zwykłego śmiertelnika, dla laureatek – fraszka (dziewczyny, które stanęły na podium dyktando napisały bezbłędnie).
Tytuł Mistrzyni Ortografii zdobyła uczennica Społecznego Gimnazjum STO - Zuzanna Adamska, którą do konkursu przygotowała polonistka Katarzyna Werstak. Dwa
pozostałe miejsca na podium zajęły uczennice Gimnazjum

Nr 1 w Olecku: Marcela Wojciechowska i Katarzyna
Wójtowicz. Zwyciężczynie nagrodzono akcesoriami elektronicznymi, każdy uczestnik otrzymał pamiątkowy kubek
z logo konkursu. Zmagania uczniów oceniała komisja w
składzie: Dorota Reich, Celina Czarniecka, Alina Podolska, Mariola Borys oraz Honorata Szwajda.
„W przyszłym roku spróbuję jeszcze raz – zdradziła
zawodniczka z Olecka – będą większe szanse, bo niepokonane, dwukrotne laureatki - Zuzia i Marcela, już nie będą
mogły wziąć udziału (w tym roku kończą one naukę w gimnazjum).
Po raz kolejny potwierdziło się, że ortografia leży w
sferze zainteresowań kobiet, bowiem zmierzyć się z nią
miało odwagę zaledwie dwóch przedstawicieli płci męskiej - Marcin Domoradzki (Gimnazjum w Wieliczkach)
oraz Wojciech Urbanowicz (Gimnazjum dla Dorosłych w
Olecku).
Honorata Szwajda

Pierwsza Sesja
Oleckiej Rady Młodzieżowej

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej
Rady Miejskiej

3 kwietnia w czwartek o godzinie 14.30 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Olecku plac Wolności 3,
odbędzie się pierwsza sesja Oleckiej Rady Młodzieżowej.
Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie sesji.
2. Ślubowanie radnych.
3. Wybór Przewodniczącego Oleckiej Rady Młodzieżowej.
4. Wybór Wiceprzewodniczącego i Sekretarza Oleckiej
Rady Młodzieżowej.
5. Sprawy organizacyjne związane z działalnością
Oleckiej Rady Młodzieżowej.
Burmistrz
Wacław Olszewski
info www.olecko.pl

8 kwietnia we wtorek o godzinie 14.00 w pokoju nr 13
Urzędu Miejskiego w Olecku odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Olecku.
Porządek posiedzenia:
1. Ocena stanu gospodarki lokalami użytkowymi gminy i jednostek organizacyjnych – ciąg dalszy.
2. Sprawy wniesione.
3. Wolne wnioski.
Przewodniczący Komisji
info www.olecko.pl

SPRAWDŹ STAN REALIZACJI
ZWROTU
SWOJEGO PODATKU!

temat statusu zwrotu podatku wykazanego w zeznaniach
za 2013r.
Aby uzyskać dostęp do informacji należy wejść na stronę internetową www.us.olecko.pl wybrać Urząd Skarbowy w Olecku, wpisać użyty w zeznaniu identyfikator podatkowy (PESEL/NIP) pierwszego podatnika z zeznania
oraz kwotę przychodu z zeznania za rok 2013 zaokrąglonego do pełnych złotych np. w PIT-37 poz. 64.
Po prawidłowym wypełnieniu formularza na stronie internetowej pojawi się informacja dotycząca tego na jakim
etapie jest realizacja zwrotu podatku.
Zachęcamy również do wysyłania deklaracji podatkowych przez Internet. Wejdź na stronę systemu e-Deklaracje na www.finanse.mf.gov.pl

Uprzejmie informujemy, że Naczelnik Urzędu Skarbowego w Olecku uruchomił nową usługę online. Osoby, które złożyły zeznanie podatkowe mogą na stronie internetowej Urzędu Skarbowego w Olecku uzyskać informację na

Redakcja

„Tygodnika Oleckiego”, ul. Zielona 37
czynna: poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek
w godzinach 1200-1700
kontakt telefoniczny: 601-152-454

to@borawski.pl
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Bibliografia Olecka

KONKURS W ŚWIETLICY „KRĄG”

W marcu zorganizowano w świetlicy „Krąg” konkurs pt.
„Znam przysłowia i powiedzenia polskie”,
Udział w nim mogli wziąć wszyscy chętni uczniowie.
Pierwszy etap konkursu trwał od 24 lutego do 10 marca.
W tym czasie każdy mógł przyjść do świetlicy i odebrać karty
konkursowe, które mógł rozwiązać w domu przy pomocy rodziców. Wszystkie osoby, które uzyskały dużą liczbę głosów
zakwalifikowały się do II etapu. Drugi etap konkursu odbył
się 17 marca o 13.30. Wzięło w nim udział 21 osób.
Oto nazwiska laureatów w kolejności alfabetycznej:Eryk
Czaplejewicz, Daria Dopierała, Weronika Grądzka.
Zwycięzcom gratuluję i życzę dalszych sukcesów.
Zdjęcia oraz poszczególne etapy konkursu można znaleźć
na stronie www.zs.olecko.pl
Iwona Wawruch

Gąski

Rozstrzygnięto przetarg na dzierżawę działki rolnej położonej w Gąskach. Działka o powierzchni 0,5697 hektara zostanie wydzierżawiona za 330 złotych rocznie.
um

Nie wypalaj - nie zabijaj!

Prosimy o rozwagę i niewypalanie traw i to nie tylko ze
względu na własne bezpieczeństwo. Wystarczy nagły podmuch wiatru, bądź zmiana jego kierunku, by zapanowanie
nad ogniem było niemożliwe.
Cierpią na tym także zwierzęta. W bezpośrednim zagrożeniu są również budynki i lasy. Wypalanie traw może skończyć
się tragicznie!
Wraz z nadchodzącą wiosną rozpoczął
się sezon nielegalnego wypalania traw.
Jest to tania metoda pozbycia się chwastów, traw i zeszłorocznych pozostałości
roślinnych. Niestety wypalanie traw niesie
ze sobą wiele zagrożeń i jest najczęstszą
przyczyną pożarów lasów. W pożarach
giną chronione gatunki roślin, owadów,
zwierząt, ptaków. Do atmosfery przedostają się duże ilości dwutlenku węgla, siarki
i węglowodorów aromatycznych o właściwościach rakotwórczych.
Oleccy strażacy w przeciągu kilku
ostatnich dni wyjeżdżali do pożarów traw
kilkunastokrotnie. Zdecydowana większość pożarów miała miejsce w mieście i
na jego obrzeżach. Apelujemy o rozwagę i
niewypalanie traw! Strażacy którzy muszą
gasić płonące trawy mogą być potrzebni w
tej samej chwili do ratowania zdrowia i życia ludzkiego, czas dojazdu do innych zdarzeń może się znacznie wydłużyć.
Przypominamy również, że wypalanie

Od 16 marca 2013 zostały zamieszczone w internetowej
wersji pierwsze części „Bibliografii Oleckiej”. Pod adresem internetowym
www.bibliografia.olecko.info
można znaleźć dane dotyczące dwóch pierwszych liter alfabetu od „A” do „O” . Oraz hasło „Literatura” zawierające wykaz przeanalizowanych tekstów źródłowych. Od 20
marca znajduje się litera „O”. W przygotowaniu są litery
„P” i „R”.
Bibliografia dotyczy tylko tego fragmentu wydawnictw
oleckich, które zostały przeanalizowane i opublikowane w
rozdziale „Literatura”.
Hasła osobowe zawierają zwięzły życiorys opracowany na podstawie przeanalizowanej literatury oraz wykaz
publikacji, w których jest mowa o wymienionej olecczance, olecczaninie lub osobie w jakiś sposób związanej z
Oleckiem. Wymienione publikacje dzielą się na grupy:
literaturę, publikacje i źródła. Jeżeli wymieniony w bibliografii jest autorem książek, artykułów, opracowań są one
wpisane pod hasłem „Literatura” lub „Publikacje”, jeżeli
o danej osobie informacje napisał w swoich książkach, artykułach i dokumentach ktoś inny, znajdują się one pod
hasłem „Źródła”.
Jako olecczan w „Bibliografii” uznano osoby zamieszkujące teren powiatu w granicach sprzed 1945 roku oraz
teren powiatu po 1945. Wykaz zawiera także osoby czasowo zamieszkujące oraz osoby związane z miastem przez
pracę, sztukę oraz zasługi dla miasta, a nie mieszkające na
branym pod uwagę terenie.
Wszelkie dane w życiorysach czytelnicy mogą uzupełniać przysyłając informacje na adres to@borawski.pl lub
listownie z podaniem numeru telefonu do kontaktu lub
skontaktować się z redakcją telefonicznie. Zmiana jakiegokolwiek tekstu wymaga kontaktu osobistego.
Uzyskane w ten sposób dane będą wprowadzane do
Bibliograf wraz z ukazaniem się następnych liter, w tym
wypadku litery „P” lub „R” (przypuszczalnie połowa maja
b.r.).
Redakcja Bibliografii Oleckiej z góry dziękuje za wszelką pomoc w realizacji tego wielkiego przedsięwzięcia.
traw, łąk, pastwisk i innych nieużytków jest w Polsce zabronione. Grozi za to kara grzywny, a w przypadku stworzenia
zagrożenia dla zdrowia i życia wielu osób oraz spowodowania dużych strat materialnych – także kara pozbawienia
wolności nawet do 10 lat.
Zastępca Komendanta Powiatowego Państwowej Straży
Pożarnej w Olecku
st. kpt. Tomasz Jagłowski
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XXXVII Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej
„MŁODZIEŻ ZAPOBIEGA POŻAROM”

31 marca w świetlicy Komendy Powiatowej PSP w
Olecku odbyły się eliminacje powiatowe XXXVII Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „MŁODZIEŻ ZAPOBIEGA POŻAROM”. W eliminacjach uczestniczyło 32
uczniów w trzech kategoriach wiekowych.
W grupie wiekowej – szkoła podstawowa zwyciężył Błażej Gałkowski SP 1 w Olecku, drugie miejsce zajął Łukasz
Grygięć z SP w Sokółkach, a trzecie Julia Chołodowska z
SP w Mazurach po dogrywce ustnej z Marcelem Makal SP
4 w Olecku, który uzyskał ten sam wynik z testu.
W grupie szkoły gimnazjalne zwyciężyła Anna Arasimowicz z Gimnazjum w Świętajnie przed Jakubem Lubereckim z Gimnazjum w Sokółkach i Patrykiem Szwajca
również z Gimnazjum w Świętajnie.
W rywalizacji szkół średnich najlepsza okazała się Marta
Koncewicz z LO w Olecku przed Julią Nietubyć z ZST w

Olecku, a trzecie miejsce przypadło Hubertowi Szwarc z
ZSLiZ w Olecku.
Uczestnicy konkursu otrzymali atrakcyjne nagrody
ufundowane przez Starostwo Powiatowe w Olecku i Nadleśnictwo Olecko. Zwycięzcy poszczególnych grup wiekowych reprezentować będą nasz powiat w eliminacjach
wojewódzkich.
Zastępca Komendanta Powiatowego PSP
st. kpt. Tomasz Jagłowski

Zajęcia z wizażu
i kosmetologii

Zajęcia z wizażu oraz kosmetologii dla uczennic kształcących się w trzeciej klasie liceum profilowanego o profilu
socjalnym ze specjalnością ELEMENTY KOSMETOLOGII,
WIZAŻU I GIMNASTYKI WSPOMAGAJĄCEJ przeprowadziła zaprzyjaźniona ze szkołą Dorota Chmielewska ze
Studia Kosmetycznego „Prestiż”. Lekcja, która składała się z
części teoretycznej i praktycznej, odbyła się w nowoczesnej
pracowni do kształcenia w przedmiotach hotelarskich.
Od września 2014 r. we wskazanej sali będą realizowane
również dodatkowe lekcje z MODELINGU I STYLIZACJI
zaadresowane do uczniów pierwszej klasy kształcącej w zawodzie technik hotelarstwa. 		
P. Michniewicz

Społeczność Zespołu Szkół Licealnych i Zawodowych
w Olecku serdecznie dziękuje Dorocie Chmielewskiej
za wspieranie inicjatyw szkolnych.

MOSiR Olecko zaprasza na kurs operatora ścianek
wspinaczkowych. Kurs upoważnia do asekuracji dolnej
wspinaczy za pomocą lin na obiektach zamkniętych. Termin i
miejsce: 5-6.04.2014r. Godz: 10:00 Hala Lega MOSIR Olecko ul. Park 1. Liczba miejsc jest ograniczona.

„ Artyści są wśród nas”
– Dwie ręce, głowa
i sztuka gotowa

28 marca w Miejsko-Powiatowej Bibliotece Publicznej
w Olecku odbyło się już po raz piąty spotkanie z cyklu „
Artyści są wśród nas” – Dwie ręce, głowa i sztuka gotowa.
Gościem specjalnym była Barbara Szulińska, specjalizująca się w tworzeniu rzeźb z korzenia, betonu i drewna.
Tu można było poznać cały proces powstawania rzeźb:
od potrzebnych narzędzi, po pędzle, pilniki, farby i inne
materiały, które bardziej przydają się w kuchni, np. różne
rodzaje kasz.
Jak się okazuje, najwięcej zależy od pomysłu. Z tego
samego kawałka korzenia każdy z uczestników wykonałby
inny motyw. I tak się stało. W końcowym efekcie powstały
bajeczne wręcz stworki, a wszystko pięknie wygładzone, w
kolorze, z wielką dbałością o szczegóły. Na pamiątkę spotkania powstała księga, na której zostały uwiecznione metodą wypalania imiona i nazwiska uczestników spotkania.
Takie pomysły, by zapraszać lokalnych artystów przyszły
do głowy Jolancie Krasowskiej, którą wspiera Teresa
Rakus, a nad całością zawsze czuwa nasza kierowniczka
biblioteki Katarzyna Jeżewska.

to@borawski.pl
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Wacław Ewaryst Klejmont
(6 IV 1947 -13 V 2011)

WSPOMNIENIE

Było to w 1975 (?) roku. W warszawskim Klubie Medyk
(ul. Oczki 5) odbywało się seminarium literackie. Pamiętam
stoisko z książkami i gazetami, które okupowałem wraz z
innymi molami. Fotografię zamieszczono w dwutygodniku
Nowy Medyk. Widać mnie w sweterku w serek, obok stoi
mężczyzna z plerezą jak beatles.

O tym pomyślałem sobie, kiedy w latach 80. XX wieku
stanąłem w Olecku i odnalazłem mężczyznę z czarno-białej
fotografii. To był Wacław Klejmont. Od słowa do słowa tak
się polubiliśmy, że przeszliśmy na ty, choć nie lubię tej formy. Zaczęliśmy pisać do siebie listy. Starałem się, żeby nie
upadła sztuka epistolarna. Potem wspomagał mnie mój wychowawca z sanatorium Leśny Dwór, Michał Fluder. Mogę
napisać, że byłem pośrodku, na jednym końcu był Wleń, zaś
na drugim Olecko. Michał miał artystyczną wyobraźnię i
świat widział w kolorach zaklęty, zaś Wacek przypominał, że
wszystko zostało wykute ze SŁOWA. Michał był liryczny,
a Wacek w małych formach literackich przemycał fraszki.
I tak to trwało w najlepsze. Czekałem na ich listy. W miarę
systematycznie odpisywałem.
Wacek miał upodobanie do oksymorontautologii, ale
nie ma w tym, co pisał, knota, był miód z ziół gorzkich,
które pozbierały pracowite pszczoły. No cóż! Bo gorzkie są
prawdy naszego dnia powszedniego. (...) Na domiar złego
pogrzebałem się w gminie, a „gmin rozumowi bluźni”, jak
mój pobratymiec Mickiewicz stwierdził. (Olecko, 21 lutego
1988 roku)
Pisał fraszkoznaczki, zaś znaczki naklejał na koperty Jego
Białolas: żona Danuta i córka Julia.
Urzekało mnie to, że nigdy nie wyparł się swoich korzeni. Z dyskrecją czasami wyjawiał, gdzie zawiązano Jego
pępek: (...) Obym nie zaczął buzować, jak przesuszone sosnowe polana w zimowych piecach mojego rodzinnego domu
w Hańczy. Matka moja nawiedziła nas w te dni. Siedzimy ...
Bajamy ... Śp. Babkę się wspominało, która w ludowym koncepcie niezrównana była. Po Niej chyba sól attycką odziedziczyłem i pieprznością własną ją okraszam, dwadzieścia lat z
górą tułając się dwuwierszowymi ślizgami fraszek po łamach
sprzyjających mi pism. Babka w komunikacji językowej była
bardziej bezpośrednia. „Metryka na końcu języka” – mówiła i tak się zaczynało...
Niech Jej tam wieczny humor i niebieska pogoda sprzyja!
(...).
W Lany Poniedziałek Wielkanocny 1988 roku dopisze:
(...) Część świąt spędziliśmy w Hańczy na resztkach mojej
rodowej posiadłości. Pokłoniliśmy się sędziwej chacie, która
z każdym rokiem wrasta w ziemię, a według przekazów
rodzinnych pamięta jeszcze czasy powstania styczniowego.
Zresztą ród mój zanim osiadł na roli z lasów się ponoć
wywodzi. Klejmo – to nacięcie na drzewie, cechownik w
mowie pogranicza. Starzy rodzice dożywają swoich lat
wspólnie z wioską, która starzeje się w szybkim tempie. (...)
Miał bardzo wysmakowane poczucie humoru, choć
w tym przypadku powinienem napisać kulturę słowa. Jak
przystało na zodiakalnego byka: (...) Bykiem jestem tylko w
papierach, bo po wojnie ospale zapisywano nawet przyjście
na świat. Wg wieści rodzinnej znak Barana mi przysługuje.
Tak czy owak rogaciznę stanowię, ale jak, wiesz nie tę, co
„na rogi i w nogi”. Rak ma niebywalne prawo szczypania,
strzelec – strzelania. Baran – badowania. (...) Olecko, 5 wrze-

śnia 1987

Tylko raz z synem Pawłem Piotrem odwiedziłem
Wacława Białolas. I były to takie wakacje, że Paweł do
tej pory ich nie zapomina. Pamiętam, że obstawiliśmy się
książkami, białymi krukami i braliśmy się na zapasy na
cytaty.
Po śmierci Michała Fludra (12 marca 1989 roku), przestałem odpisywać na listy. Żal mnie oślepił. Pozacinały mi
się kreseczki uśmiechu. A Wacek nie ustawał. Przesyłał mi
karki, sążniste listy. Przyozdabiał koperty wykaligrafowanym pismem, maczał długopis w baśni życia, które podcina
lotki. Obok znaczka pisał fraszkoznaczki. Potrafił znaczek
pocztowy, w ząbek czesany, stosownym kłaczkiem lirycznym przyozdobić.
Jaki musiał być Wacek skoro mnie nie przekreśli, pomimo, że nie odpisywałem latami.
Jedyne co mam na swoje usprawiedliwienie, to jest to,
że dzwoniłem do Wacka.
Wacek był niebywale oczytany. Nauczał dzieci i młodzież języka polskiego. To był polonista pełną gębą. Dla
mnie Wacław był pewną miarą. Takim Diogenesem, który
agorę porzucił, żeby chodzić z kołczanem promieni.
Od lat przygotowywałem się, żeby pojechać do Olecka,
ale z takim zdrowiem, jakie mam, raczej powinienem się
nie oddalać od Ursynowa.
Po latach okazało się, że mam wielki dług wdzięczności
do mojego kolegi, więc w ramach bezinteresu opracowałem kilka jego książek, które wydałem nakładem własnym
(Fraszkoznaczki Wacława Klejmonta, Warszawa-Ursynów
2005, ALFABET O WACŁAWIE Z BIAŁOLASU, Warszawa-Ursynów 2006, Fraszki wypieczone przez Wacława
z Białolasu, Warszawa-Ursynów 2007, niech nam żagle
chmur po myśli płyną /wybór cytatów z listów i kartek
Wacława Ewarysta Klejmonta/, Warszawa-Ursynów-Olecko 2011).
Chciałem pokazać z jakim to ja się człowiekiem przez
lata zadawałem. No cóż! Sumienie ruszyło sługę nieużytecznego.
Kiedy zbliżam się do pointy, to jest mi bardzo głupio
przed Wacławem, który potrafi jednym szaśnięciem pióra
załatwić sprawę krótko. Nie robił sobie ze śmiechu żartów;
miał powagę do ironii, w której tkwi zagadka. Był lirykiem, który osiągnął biegłość w pisaniu. W Jego maleńkim
zwierciadełku widać, co ludziom odbija, jakiego ludzkość
nakręca sobie bączka. Trzeba mieć poukładane wszystkie
klepki w głowie, żeby zachować stoicką postawę i epikurejską pogodę ducha.
Ponieważ włosów mam za mało, żeby je rwać, więc
chowam uszy po sobie, żeby czasami ktoś sobie nie
pomyślał, że uszy zrosły mi się z językiem. Wystarczy,
że bieżnikuję włosy na łysinie (por. Karl Kraus). Wacław
Klejmont to był szlifierz słów, formierz treści. Samotnik z
Białolasu, który robił wszystko, żeby słońce nie zachodziło
nad zagniewanymi. Potrafił pisać świetne skomprymowane
teksty, które się czytałem jednym tchem.
Czesław Mirosław Szczepaniak
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Andrzej Malinowski
Zabytkowa architektura w Gawieniańcach

KOMPUTERY  NOTEBOOKI  KASY FISKALNE
SERWIS BIURO  RACHUNKOWE

mobilny internet w Orange

Poniedziałek - Piątek: 900 - 1800
PLAC WOLNOŚCI 26
Sobota: 1000 - 1400
tel.: +48 87 520 31 70
http://www.sklep.ternet.com.pl/
e-mail: sklep@ternet.com.pl ; ternet@ternet.com.pl
gg:3985104, skype: skype:marter2?call

B89203

Dojazd: Olecko - Suwałki - Sejny - Gawieniańce
Około 3 km od Sejn w kierunku na Bubele pośród lasu
i jeziora Gawieniańskiego (jezioro dystroficzne, zarastające)
położona jest wieś Gawieniańce. Historia wsi sięga XVII
wieku.
Do dzisiaj zachowały się w niej drewniane chałupy z XIX
w., spichlerze i chlewy (zagroda nr 13, nr 15 i dom nr 16).
To modelowa drewniana dziewiętnastowieczna architektura.
Świronki, składziki, drzwi wejściowe zamykane na skobel.
Bardzo ciekawy jest przysadzisty dom z naczółkowym
dachem z 1868 r.
Zachował się tutaj tradycyjny układ zabudowań – wzdłuż
głównej drogi tzw. rzędówka i archaiczny układ gruntów
„szachownica” (duże rozwarstwienie działek, gospodarstwo
jest podzielone nawet na kilkadziesiąt oddalonych od siebie
części), ponieważ w Gawieniańcach nie zdążono przeprowadzić komasacji gruntów do II wojny światowej.
Nazwę wsi można tłumaczyć z litewskiego jako „biedne
piaski”, „biedna wieś” lub „wielkanocny post”. W Gawieniańcach nie ma rolników, z wyjątkiem jednej rodziny.
W pogodną sobotę, 15 lutego 2014 r. w Gawieniańcach
byli widzieli: Marta Kiejdo i Andrzej Malinowski.

to@borawski.pl
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Jubileuszowy X Koncert Pieśni Wielkopostnych
w Kowalach Oleckich

W niedzielę, 30 marca w Gminnym Centrum Kultury w
Kowalach Oleckich odbył się jubileuszowy X Koncert Pieśni Wielkopostnych, w którym udział wzięły zespoły i kapele ludowe z terenu województwa warmińsko-mazurskiego
i podlaskiego.

Przedsięwzięciu od dziesięciu lat przyświecają takie cele,
jak: popularyzacja wokalno-instrumentalnej twórczości ludowej, mającej ewidentnie charakter niszowy, a także przybliżenie publiczności najstarszych pieśni wielkopostnych, głęboko
zakorzenionych w tradycji chrześcijańskiej.
W koncercie udział wzięło dziesięć zespołów, które w
swoim dorobku twórczym mogą poszczycić się występami na
najważniejszych festiwalach i przeglądach kultury ludowej.
Uroczystość rozpoczął występ grupy Jarka oraz zespołu
Prząśniczki, który w bieżącym roku będzie obchodził jubileusz 40-lecia pracy twórczej.
Następnie swój repertuar zaprezentowały zespoły: Znaroku
oraz Przeroślaki z Przerośli, Rospuda z Filipowa, Zajączkowiaki oraz Bakałarz z Bakałarzewa, Rominczanie z Dubeninek,
Gozdawa z Raczek, a także Pokolenie ze Świętajna. Podczas
koncertu wystąpił również solista Józef Sinderewicz z Monet,
który jest wielokrotnym laureatem Ogólnopolskiego Festiwalu
Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu Dolnym.
Wszyscy wykonawcy zadbali o to, by jak najwierniej odtworzyć archaiczną melodię i słowa najstarszych i rzadko już
wykonywanych pieśni wielkopostnych. Za tę szczególną troskę w pielęgnowaniu dziedzictwa kulturowego wykonawcom
podziękował dyrektor Gminnego Centrum Kultury Karol
Czerwiński.
Zbigniew Sieńko

Urząd Skarbowy w Olecku

informuje, że zeznania na podatek
dochodowy od osób fizycznych za
2013 r. przyjmowane są w pokoju
nr 8 w siedzibie Urzędu Skarbowego:
Olecko, ul. Wojska Polskiego 7, w
dniach:
Poniedziałek: 7:15 - 15:15
Wtorek: 7:15 - 18:00
Środa: 7:15 - 15:15
Czwartek: 7:15 - 15:15
Piątek: 7:15 - 15:15

Biblioteka i Stowarzyszenie
Osób Myślących Olecko

W czytelni Biblioteki Publicznej w Olecku od trzech miesięcy w każdy czwartek rozgrywany jest długoterminowy ranking potyczek w Rummikuba. Tu spędzamy wolny czas na
grach i logicznym myśleniu, który bardzo nas integruje. Na
zajęciach przy jednym stole spotykają się gracze w różnym
wieku : dorośli, młodzież i dzieci, a łączy nas wszystkich
wspólne popołudnie na rozgrywkach. Każde spotkanie to
wielka niewiadoma, jak to będzie dzisiaj z tym szczęściem.
Jesteśmy w połowie rozgrywek i już widać, że Monikę,
Kubę i Mateusza trudno będzie zepchnąć z pudełka. Ta wiadomość bardzo innych mobilizuje do dalszej zabawy i zrobimy wszystko, by jak najwięcej „namieszać”. Wygrana, to
też nagrody, więc jest o co walczyć. Nad poprawnością rozgrywek czuwa Darek Kruchelski, a zajęcia prowadzi Teresa
Rakus.		

-

OLECKIE CENTRUM
SZKOLENIA KIEROWCÓW
Jerzy Miliszewski
Olecko, Aleje Lipowe 3

Ośrodek
czynny
codziennie
w godz. 800-1600
M89403

Rozpoczęcie
kursu

3
kwietnia
godz.

1600

tel. 87-520-23-36
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AUTO-MOTO

V41920

AUTO LAND

V05408

części samochodowe, ul. SOKOLA 1D, tel. (87) 520-12-88

* AUTO-MAX, ul. Paderewskiego 3A, naprawa: zawieszenia,

amortyzatory, elektronika, komputerowa geometria zawieszenia,
klimatyzacja, chiptuning tel. 509-746-264;
V03909

* MYJNIA GĄBKOWA AUTOMATYCZNA
			
aleje Lipowe 1A

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

V09842

V02611

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

SERWIS OGUMIENIA

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

B89104

V04009

OPONY, FELGI
OLEJE SHELL (wymiana gratis)

* bezprzewodowy internet iPlus, tel. 87-520-13-31 B90201
* Budowlana firma, Tadeusz WITKOWSKI, kompleksowe
prace budowlane, tel. 603-754-167, 87-523-41-44 V06606

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

B89602

MOTO-NAPRAWA-SPRZEDAM
* Auta używane, tel. 501-611-961 V05937
* Auto - Naprawa - Wulkanizacja - Spawanie, konkurencyjne ceny, również ciągniki i maszyny, Golubki
56, tel. 604-514-845 K94403
* CZĘŚCI SAMOCHODOWE, tel. 509-746-264 V03919
* CZĘŚCI SAMOCHODOWE, ul. Sokola 1D, tel. 87520-12-88 V05418
* części używane, wszystkie marki, Ełcka 2 (przy
skupie złomu), tel. 501-611-961 V05927
* Ford Escort Combi, 1,4B, 1999, tel. 605-485-376 L88704
* Mitsubishi Outlander, 2005, 2,4B+G tel. 604-193-413

V07705

* gazowe, hydraulik, tel. 502-383-533 V05208
19-300 Ełk, ul. Sasankowa 17
tel.: 087 620 03 09, 620 13 08
fax: 087 621 56 07
e-mail: poligrafia@gryfix.pl
KOMPLEKSOWE USŁUGI DRUKARSKIE

Drukarnia Offsetowa

profesjonalne przygotowanie do druku:
projekty graﬁczne, skład i łamanie tekstu...
druk oﬀsetowy na nowoczesnych maszynach
jedno- i czterokolorowych
druk cyfrowy

B90001

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...

* Żuk, sprawny, ubezpieczony, po przeglądzie, B+G,
pierwsze ręce, tel. 604-557-693 V05817

TURYSTYKA-NOCLEGI-ROZRYWKA

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

* „ASTRA” restauracja, pizza, zestawy obiadowe na telefon:
87-520-25-68, profesjonalny katering, imprezy okolicznościowe,
dancingi, ul. Partyzantów 7, www.astra.olecko.pl
V09303

* chleb swojski, ciasta, wypiek, tel. 605-107-755 B89004
* kino, plac Wolności 22, tel. 87-520-20-59 B89702
* „KOALA” - bar. Kuchnia tradycyjna, dowóz dań od
poniedziałku do piątku od 9.30 do 16.30, od 26 zł. dowóz
gratis (w Olecku 3 zł) tel. (87) 520 15 78
V06107

V05108

* hurtownia wędlin, od 4.00 do 14.00, ul. Gołdapska
31, tel. 87-520-22-13 L86403
* instalacje elektryczne, Henryk Rowiński, tel. 510-145891 V03420
* korepetycje - język angielski; szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły średnie, tel. 608-215-475 L86205
* kowalskie, spawalnicze, ślusarskie, Gołdapska 31,
tel. 87-523-00-80 B88504
* księgowe usługi, Ternet spółka z o,o, tel. 87-520-31-70
B89503

* materiały budowlane, metalowe, hydraulika – SKLEP
BUD-MET, ul. Gołdapska 22, tel. (87) 520 22 41. V03809

* konie kabardyńskie, przejażdżki, pod siodło,
Grądzkie 47, tel. 666-316-780, 87-421-22-48 B89303
V07505

PIZZA NA TELEFON

PIZZERIA „PRIVE” zaprasza od 1000 do 2200

Tel. (87) 520-31-32, sms 505-314-536

* pracownia pisania ikon, pracownia plastyczna,
Katarzyna Waraksa, tel. 663-805-960 B88804
* wczasy; tel. 87-421-22-48, 666-316-780, www.wiatrakart.fr.pl, e-mail: kawarak@o2.pl B89901

* MEBLE - salon, Jan Bagiński, ul. Rzeźnicka, tel.
(87) 520 29-23.
V10201
* NAUKA GRY NA GITARZE: muzyka klasyczna,
muzyka rozrywkowa. Zapraszamy dzieci, młodzież
oraz dorosłych. Ilość i wymiar lekcji do uzgodnienia.
Nauczanie indywidualne. Pierwsza lekcja gratis! tel:
506 191 486

V09203

USŁUGI
* angielski korepetycje, magister UW, tel. 502-954-863
B88207

Sklep „PSTRYK”, ul. Zielona 33
tel. (87) 520-18-44; 510-145-891

* Artykuły i usługi elektryczne, Grunwaldzka 6,
tel. 87-610-00-66

V03410

ARTYKUŁY ELEKTRYCZNE, SPRZEDAŻ, WYKONAWSTWO

V05308

* OLEJ OPAŁOWY, NAJTANIEJ, tel. 87-520-41-91
V09812

* pakowanie próżniowe żywności, ulica Rzeźnicka 6,
tel. 87-520-22-07 K92410

to@borawski.pl
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SPRZEDAM
V06307

* pizza na telefon – od 10.00 do 22.00, tel.87-520-31-32
lub sms 505-314-536 V07515
* Pralnia chemiczna, pranie wodne, usługi w ciągu 24 godzin,
ul. Grunwaldzka 12, te. 723-565-284
V09103

PRZYCHODNIA WETERYNARYJNA

ul. 11 Listopada 24C • usługi weterynaryjne
tel. (87) 520-30-73 • leczenie zwierząt domowych
tel. (87) 520-27-89
kom. 660-422-476 • badanie mięsa
V09502
czipowanie, paszporty europejskie
psy, koty, fretki

* ROWERY – naprawy i wypożyczalnia, Centrum
Handlowe Impuls, tel. 87-520-36-92 V07914
* skup metali i surowców wtórnych, odbiór własnym
transportem, najwyższe ceny, Ełcka 2, tel. 501-611-961
V05917

* sprzątanie, opieka nad osobami starszymi lub dziećmi, tel.
506-462-495 B89801
K93405

STOMATOLOG – 24 godz. tel. 605-893-381
pełny zakres usług
DERMATOLOG
plac Wolności 11, , rejestracja tel. 605-893-381 , 87-520-22-22

* tłumacz języka francuskiego, tel. 888-605-885 B87509

* dom, 3 ha, Jaśki, tel. 502-088-402 K89921
* działka budowlana, Świętajno, 1850 m.kw., tel. 509154-347 K94103
* działka budowlana, Zajdy, 30 arów, tel. 662-509-994 V03819
* działka usługowa, granica obwodnicy, tel. 601-210819 B863a12
* działkę budowlaną, 1650 m.kw., Olecko, tel. 602709-756 L88107
* działki budowlane, Jaśki, tel.502-088-402 K90021
* działki budowlane, uzbrojone, tel. 601-210-819 K864a12
* komplet mebli do salonu. BRW seria Kent: witryna, komoda, RTV, kolor - kasztan, 700 zł. tel. 600-936-589 B90101
* kotły c.o., grzejniki, bojlery, HYDROMAX,
ul. Targowa 18, tel. 87-615-31-90
V09702
* książki, I i II klasa gimnazjum, (Gimnazjum nr 2), tel.
603-113-040 V05428
* luksfery Fala niebieskie 36 sztuk, TANIO, tel. 508610-285 B88406
* maszyny, urządzenia rolnicze, tel. 516-670-859 K865a12
* mieszkanie 60 m.kw. z działką 400 m.kw.,tel. 602345-477 V09522
* modele kartonowe, Wydawnictwo WIR, (samoloty
1:50, okręty 1:300), tel. 601-152-454
* OLEJ OPAŁOWY, NAJTANIEJ, tel. 87-520-41-91
V09822

* siedlisko, ul. Wiejska, ok. 40 arów, zabudowane budynkiem gospodarskim, dojazd od strony ulicy Wiejskiej,
siła na miejscu, tel. 602-293-333 V09512
ciepła
O- Y Pompy
CWU + CO + kolektory słoneczne
M
E
O K
przydomowe oczyszczalnie ścieków
PRA w
możliwość montażu
J
DWORZEC PKP
C

V06915

tel. 883-110-101

WYNAJEM
* dom z zabudowaniami gospodarczymi do wynajęcia, tel. 663-301-936 K94004
* lokal użytkowy 100 m.kw., centrum, tel. 723-565-284
V09113
V09602

* lokal użytkowy 140 m.kw., centrum, tel. 501-620-577

Pomieszczenia biurowe do wynajęcia.
V07605

Wypożyczalnia elektronarzędzi HITACHI
SKLEP „MAJSTER”, Armii Krajowej 3
Tel. (87) 520-26-39

V07525

Olecko, ul. Gołdapska 22, tel. 502-200-053

ZAKŁAD KAMIENIARSKI, Ryszard Topolski

KUPON
NA NAJTAŃSZE
OG£OSZENIE
DROBNE
– 37 groszy za słowo

Wieliczki, ul. Spokojna 1, tel. 501-611-547

Wyrób nagrobków, blatów kuchennych, parapetów
i okładzin schodowych
V09902

INNE

* oddam koty (wszystkie czarne) w dobre ręce, tel.
504-997-481 L85908

KUPIĘ

* stary traktor, tel. 602-235-182 V09832

PRACA

* ślusarza, spawacza zatrudnię, tel. 602-709-756 B88604
* zatrudnię spawaczy, PWP Skórkiewicz, tel. 668-868203 K932043
* zatrudnię stomatologa, tel. 605-893-381 K93505

SPRZEDAM

* 27 m.kw., lokal, centrum, tel. 659-602-891 K94701
* drukarka kolorowa OKI C3300n, A4, idealna do
wizytówek, mało używana, 290 złotych, tel. 604-193413 B87808

V10011

 auto  sprzedam
 praca
 wynajmę  kupię
 inne
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K89610

Podpis elektroniczny, certyfikat kwalifikowany, PUE ZUS
AUTORYZOWANY PARTNER UNIZETO TECHNOLOGIES S.A.
PUNKT POTWIERDZANIA TOŻSAMOŚCI
Skrzynka podawcza, e-faktura, certyfikaty niekwalifikowane, ssl, zabezpieczenia serwerów, system unilock.
Oprogramowanie, sprzęt, integracja z Płatnikiem, wdrożenia, wszystko w siedzibie klienta.

MTL Creation, tel. 600 936 589, www.mtl.olecko.pl
K94303

WYDAJEMY CERTYFIKAT W JEDEN DZIEŃ ROBOCZY
PUNKT INFORMACJI KRS - WYPISY AKTUALNE I PEŁNE
NOWOŚĆ: Obsługa Platformy Usług Elektronicznych
(PUE) ZUS. Profil, podpis elektroniczny, wsparcie, integracja firmy z profilem osobistym. Zapraszamy instytucje
i osoby fizyczne.

VII Memoriał
I. Jasieluna i F. Pietrołaja

w tenisie stołowym pod patronatem Burmistrza Olecka.
Termin i miejsce: 5-6.04.2014r. (sobota-niedziela), hala
LEGA w Olecku ul. Park 1.
Organizatorzy: MOSiR Olecko, MLKS ,,Czarni” Olecko,
Warm.-Maz. Związek Tenisa Stołowego
Harmonogram gier:
sobota (5.04.2014r.)
godz. 9.00 - niepełnosprawni,
godz. 10.00 - open kobiet i mężczyzn
godz. 11.00 - uroczyste otwarcie zawodów
godz. 13.00 - powyżej 50 lat kobiet i mężczyzn
godz. 14.00 - powyżej 60 lat kobiet i mężczyzn
godz. 16.00 - VIP
od godz. 16.00 - gra podwójna kobiet, gra podwójna mężczyzn i gra podwójna weteranów powyżej 45 lat
od godz. 17.00 - gry mieszane.
niedziela (6.04.2014r.)
godz.9.00- 2005r i młodsi dziewcząt i chłopców
godz. 10.00 - 2003r i młodsi dziewcząt i chłopców
godz. 11.00 - otwarcie zawodów,
godz. 11.10 - 2001r i młodsi dziewcząt i chłopców
godz. 12.00 - 1998r i młodsi dziewcząt i chłopców

godz. 14.00 - 1995r i młodsi dziewcząt i chłopców
System gier: do dwóch porażek lub w przypadku małej
ilości zawodników w danej kategorii w grupach. Obowiązują przepisy PZTS.
Uwaga!: zawodnik może wystąpić tylko w dwóch kategoriach wiekowych oraz w jednej grze podwójnej.
Wpisowe do każdej kategorii indywidualnej osobno:
(wpisowe obejmuje udział w turnieju oraz korzystanie z
basenu.
10 zł – dzieci i młodzież ucząca się,
20 zł – osoby dorosłe
Nagrody: za zajęcie I-III miejsca – pamiątkowe dyplomy, puchary, upominki.
Przewidziane również pamiątkowe statuetki dla najmłodszego i najstarszego uczestnika turnieju.
Zapisy: W dniu turnieju, nie później niż na 30 min.
przed rozpoczęciem danej kategorii.
Osoba odpowiedzialna:
Paweł Maksimowicz
tel. 606106773 – organizator imprez sportowych w
MOSiR Olecko
Zapraszamy wszystkich chętnych !!!

MEDYCYNA ALTERNATYwNA
Świetlik

Roślina lecznicza, obficie rozgałęziona. Liście
ciemne, niewielki, ząbkowane. Kwiaty białe z fioletowymi żyłkami i żółtą plamką na dolnym płatku.
Występuje na wilgotnych łąkach, wzgórzach, pastwiskach, w zaroślach i rzadkich lasach.
Świetlik stosuje się głównie zewnętrznie w chorobach oczu: zapaleniu spojówek, światłowstręcie, nadmiernym łzawieniu, szybkim męczeniu się wzroku. Lek
w postaci przemywań i okładów.

Homoseksualne geny

Rodzice, którzy wyrzekają się swego dziecka, gdy
dowiadują się, że ma ono inną orientację seksualną, powinni wiedzieć, że grupa genetyków z USA wykryła w
obrębie ludzkiego chromosomu X „geny homoseksualne”. Ich dziedziczenie stwierdzono u ponad 60% przebadanych kobiet i mężczyzn żyjących w związkach homoseksualnych.
Wspomniany gen nie jest czynnikiem przesądzającym o preferencji seksualnej, może ona również powstać
w wyniku działania czynników pozagenetycznych, np.
uwiedzeniu w młodym wieku.

Obecność takiego genu stanowi jednak „aluzję’ do
orientacji nosiciela. Wiele dylematów etycznych budzi
projekt opracowania testów wykonywanych we wczesnym życiu płodowym, umożliwiających wykrycie „genu
homoseksualizmu”.

Zmarszczki złości

Skąd się biorą zmarszczki? Czasem z niedo¬widzenia,
czasem ze złości, a czasem z nienoszenia okularów przeciwsłonecznych.
Co robić, żeby je choćby spłycić? Rozluźniać mięśnie
twarzy. Roztasowywać miejsce między brwiami, natłuszczone oliwką lub tłustym kremem, kolistymi ruchami palców serdecznych. Czasem na szczególne okazje można
posmarować „zmarszczki złości” wygładzającym liftingiem w żelu; nie działa on długo, ale przez parę godzin
twarz wygląda młodziej. A na koniec najważniejsza rada:
uśmiechajmy się jak najczęściej. Kąciki ust podniosą się
zamiast opadać, a wtedy wszystkie bruzdy spłycą się.

Na anginę i ból gardła

Przy tego rodzaju dolegliwościach zalecane jest płukanie gardła odwarem szałwi lekarskiej osłodzonym miodem wielokwiatowym lub lipowym.

L86601

to@borawski.pl
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K a l e n d a r6 kwietnia
z imion

Ady, Celestyny, Izoldy, Katarzyny,
Kornelii, Prudencji, Sieciesławy, Wity
2 kwietnia (Międzynarodowy Dzień
Adama, Celestyna, Ireneusza, MarKsiążki dla Dzieci) (Światowy Dzień
celina, Marcina, Michała, Piotra,
Wiedzy o Autyzmie)
Sykstusa, Świętobora, Wilhelma,
Eryki, Malwiny, Marii, Teodozji, WłaWilliama, Wita, Zachariasza
dysławy
Arona, Eryka, Franciszka, Sądomierza, 7 kwietnia (Dzień Pamięci o Holocauście)
Urbana, Władysława
Donaty, Herminy, Klary, Mariki,
3 kwietnia
Róży
Benigny, Iny, Ireny, Renaty, Reny
Armina, Donata, Grzegorza, HerAntoniego, Cieszygora, Jakuba, Pankracego, Ryszarda, Sykstusa, Sylwestra, mana, Herminiusza, Jana, Lotara,
Przecława, Przemysława, Rufina,
Winicjusza, Władysława
Saturnina
4 kwietnia
8 kwietnia
Antoniny, Izydory, Kwiatosławy, KwiBeaty, Cezaryny, Emmy, Emy, Juliaryny, Miry, Wacławy
Ambrożego, Antoniego, Benedykta, Izy- ny, Julii, Siecisławy
Alberta, Amadeusza, Cezarego,
dora, Kwiatosława, Kwiryna, Platona,
Dionizego, Dionizjusza, Gawryły,
Wacława, Zdzimierza
5 kwietnia (Dzień Leśnika i Drzewia- Januarego, Juliana, Marcelego, Radosława, Seweryna, Waltera
rza)
9 kwietnia
Ireny, Julianny, Juliany, Katarzyny,
Dobrosławy, Mai, Marceliny, Marii
Kleo, Mirochny, Wincenty
Antoniego, Dobrosława, Dominika,
Alberta, Alojzego, Borzywoja, BożyDymitra, Heliodora, Hugona, Marcewoja, Dobromiła, Fereniusza, Juliana,
lego, Marcina, Wadima
Kleofasa, Tristana, Wincentego

Nasz przepis
Parówki
nadziewane kukurydzą

28 dag kukurydzy konserwowej, 1 cebula, 1 czerwona papryka, 1 łyżka oleju,
sól, pieprz, 60 dag parówek (mogą być
serdelki), 1 łyżka masła
Kukurydzę odsączamy.
Cebulę obieramy i kroimy w kostkę.
Paprykę myjemy, przekrajamy na
pół, usuwamy nasiona i kroimy w drobna kostkę.
Cebule i paprykę dusimy przez 10
minut na rozgrzanym oleju. Następnie
dodajemy kukurydzę, podgrzewamy, solimy i przyprawiamy pieprzem.
Parówki przekrajamy wzdłuż, a każdą z połówek nacinamy jeszcze raz w
środku aby później napełnić je farszem
i podsmażamy na rozpuszczonym maśle.
Układamy je na talerzach i napełniamy farszem.

Pierogi ruskie

80 dag mąki, 60 dag ugotowanych ziemniaków, 25 dag twarogu, cebula, 15 dag
wędzonego boczku, olej, sól, pieprz
Cebulę obieramy, siekamy i rumienimy
na oleju.
Ziemniaki mielimy.
Twaróg rozgniatamy.
Cebulę, ziemniaki i twaróg mieszamy. Przyprawiamy do smaku solą i pieprzem.
Mąkę przesiewamy i dodajemy do
niej tyle wody, aby zagnieść zwarte,
lśniące ciasto.
Wykładamy je na stolnicę, rozwałkowujemy i wycinamy z niego szklanką
krążki. Na każdy kładziemy łyżką farsz i
dokładnie zalepiamy brzegi.
Gotowe pierogi wrzucamy na osolo-

ny wrzątek i gotujemy około 5 minut
aż wypłyną na wierzch. Dobrze do
wrzątku dodać łyżeczkę oleju. Wtedy
pierogi nie będą się sklejać.
Boczek kroimy w małą kostkę,
wytapiamy z niego tłuszcz na patelni
i polewamy nim pierogi.

Sałatka włoska

30 dag mortadeli drobiowej kroimy w paseczki.
Pomidory sparzamy, obieramy i
kroimy w kostkę.
Wędlinę i pomidor dodajemy do 5
dag ugotowanego i ostudzonego makaronu.
Z 3 łyżeczek oleju, octu do smaku
i dowolnych przypraw przyrządzamy
sos. Polewamy nim sałatkę.
Posypujemy posiekanymi listkami
bazylii.

Mus cytrynowy

4 galaretki o smaku cytrynowym, 2
szklanki mleka skondensowanego bez
cukru, 4 łyżki cukru pudru
do dekoracji: cytryna, listki melisy,
kolorowe żelki
Galaretkę rozpuszczamy w 2
szklankach gorącej wody. Przestudzamy i wstawiamy do lodówki.
Mleko ubijamy z cukrem do chwili
aż podwoi swoją objętość.
Gdy galaretka zacznie tężeć wlewamy ją do ubitego mleka, cały czas
miksując.
Mus nakładamy do pucharków i
wstawiamy je do lodówki.
Cytrynę sparzamy i kroimy w cienkie plasterki.
Przed podaniem mus dekorujemy
plasterkami cytryny, listkami melisy
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Cytaty na ten tydzień
chciałbym zasnąć na chwilę,
na chwilę, na minutę, na wiek;
by wiedzieli wszyscy, że nie jestem
martwy;
Federico Garcia Lorca,
Gazela o mrocznej śmierci
Lecz policyjna armada
prze naprzód wzniecając ognie,
tam gdzie młoda i naga
wyobraźnia płonie swobodnie.
Federico Garcia Lorca,
Ballada o hiszpańskiej Straży
Obywatelskiej

PRZYS£OWIA
Dobrze się tam dzieje, gdy dwóch
orze, jeden sieje.
Kwiecień rozmaicie plecie, bywa, że
śniegu do dziur namiecie.
Gdy brzoza pęka, słońce grzeje, to
się najlepiej sieje.
Gdy kwiecień chmurny, a maj z wiatrami, dobry rok przed nami.
Gdy w kwietniu ciepłe deszcze padają, pogodną jesień zapowiadają.
Grzmot w kwietniu dobra nowina,
już szron roślin nie pościna.
Grom wszystko dobre znaczy, gdy
będzie słyszany.
W kwietniu nasienie miej, orz, bronuj i siej.
Jak skowronek zaświergoli, myślą
chłopi o roli.

Brokuły,

kapustę, brukselkę można gotować
z dodatkiem paru łyżek mleka, które
chroni witaminę C i poprawia smak.

Aby masło...

nie jełczało, można je przetopić na
małym ogniu i zbierać tworzącą się
piankę tak długo, aż będzie przejrzyste
jak oliwa.

Aby mleko...

lub śmietanę dłużej utrzymać świeże,
należy rozlać płyn do butelek, które
trzeba szczelnie owinąć w zmoczone w
zimnej wodzie ściereczki.
oraz żelkami

Suflet jabłkowy

10 dag masła, 15 dag cukru, 4 jajka, 60
dag twarożku, 4 łyżki kaszy manny, 75
dag winnych jabłek, 2 łyżki cukru
Masło ucieramy z cukrem dodając po
jednym żółtku. Następnie dodajemy twarożek i kaszę mannę oraz ubite na sztywno białko.
Jabłka obieramy i kroimy w ósemki.
Usuwamy gniazda nasienne.
Żaroodporne naczynie natłuszczamy,
układamy jabłka na spodzie i posypujemy je dwiema łyżkami cukru.
Na wierzchu rozsmarowujemy masę
serową i wstawiamy do nagrzanego piekarnika.
Pieczemy około 50 minut w temperaturze 200°C.
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III Przegląd Przedszkolnych Spotkań z Poezją i Pieśnią
organizowany przez Przedszkole Niepubliczne „Jedyneczka”
„Obce rzeczy widzieć dobrze jest, swoje – obowiązek”,
pisał Zygmunt Gloger, dziewiętnastowieczny etnograf, który
kontynuował pracę nad obyczajami swojego mistrza Oskara
Kolberga, folklorysty, etnografa, muzyka i kompozytora. To
właśnie Oskar Kolberg podczas 50 lat wędrówek zebrał olbrzymi materiał ukazujący życie, kulturę i twórczość ludową
naszego kraju. Stworzył podstawy polskiej folklorystyki i etnografii dokumentując zwyczaje, sposób życia, mowę, podania,
przysłowia, obrzędy, gusła, zabawy, pieśni, muzykę i tańce.
Jego życie przyczyniło się do kultywowania starych tradycji.
„Cudze chwalicie, swego nie znacie, sami nie wiecie co
posiadacie” – dziś jak twierdzą socjologowie, polskie dzieci już nie wiele wiedzą o polskich zwyczajach. Dlatego rok
2014 został ogłoszony Rokiem Oskara Kolberga, aby nie
zgubić w gorączce dzisiejszego dnia dawnych obyczajów.
Nauczycielki dziewięciu grup przedszkolnych z gminy Olecko podjęły inicjatywę i zgłosiły swoich podopiecznych do przeglądu. Stworzyły doskonałe scenki sprzyjające
poznawaniu zapomnianych zwyczajów ludowych naszego
kraju. Dzieci wspaniale wczuły się w role przedstawianych
obrzędów. Grały z wdziękiem i radością. Nie było lepszych
i gorszych. Wszyscy grali wyśmienicie. W trakcie przerwy
wystąpił nasz lokalny zespół ludowy „Oleckie Echo”, który

Zapowiedzi nadchodzących
imprez sportowych

Pływanie
Warmia i Mazury pływają - Olecko i okolice pływają - eliminacje VII
Termin i miejsce: 5.04.2014 r. (sobota) godz. 10:30 Basen w
Hali LEGA
Tenis stołowy
VII Memoriał I. Jasieluna i F. Pietrołaja w tenisie stołowym
pod patronatem Burmistrza Olecka
Termin i miejsce: 5-6.04.2014r. (sobota-niedziela) godz.
9:00 Hala LEGA

porwał widownię do wspólnego śpiewu. Występy dzieci
udowodniły, że w Olecku kultura ludowa jest żywa, znana,
a „Wyjęte ze skrzyni Oskara Kolberga” zapomniane obyczaje nabrały blasku i znaczenia. Występujące placówki
oczarowały wieloma walorami scenicznymi, zachwycając
pomysłową choreografią, widowiskowym popisem i artyzmem wykonania.
Przedszkole Niepubliczne „Jedyneczka” serdecznie
dziękuje uczestniczącym w przeglądzie placówkom, dostrzegając w ich pracy ogromne zaangażowanie.
abj
Oto uczestnicy przeglądu:
- Zespół Szkół w Babkach Oleckich
- Oddział Przedszkolny przy Zespole Szkół w Judzikach
- Przedszkole Samorządowe w Wieliczkach.
- Szkoła Podstawowa nr 3 im. Jana Pawła II w Olecku, Grupa 0”B”
- Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi w Olecku,
Grupa „Motylki”.
- Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi w Olecku,
Grupa „Ekoludki”
- Przedszkole Niepubliczne „Jedyneczka” ul. Wiejska
w Olecku, Grupa „Tygryski”.
- Przedszkole Niepubliczne „Jedyneczka” ul. Wiejska
w Olecku, Grupa „Ekoludki”.
- Przedszkole Niepubliczne „Jedyneczka” ul. Kościuszki w Olecku, Grupa „Kotki”.
Kolejne spotkanie w Bajkolandii - i kolejny gość specjalny.
W wiosennych klimatach, opowiadanie o kruku Skarpetce i jego
przygodach przeczytała dzieciom tym razem kierowniczka Miejsko-Powiatowej Biblioteki Publicznej, Katarzyna Jeżewska.
Maluchy, zasłuchane w opowiadanie pt. „Wszystko rośnie”, z
głowami pełnymi pomysłów, stworzyły potem wiosenne kosze
pełne owoców, warzyw i kwiatów. Nasza Kraina Bajek rozkwitała coraz bardziej z każą minutą.
Nad cudownym krajem bajek czuwały bibliotekarki Krystyna Karczewska i Ewa Omilian.

Siatkówka
I Wiosenny Turniej Piłki Siatkowej Kobiet i Mężczyzn
Termin i miejsce: 12.04.2014 r. (sobota) godz. 10:00 Hala
LEGA
Pływanie
Otwarte Mistrzostwa Pływackie Dzieci ze Szkół Podstawowych i Gimnazjalnych EGO
Termin i miejsce: 13.04.2014 r. (niedziela) godz. 11:00
Basen w Hali LEGA
Wydawca: Agencja Promocyjno-Wydawnicza
Bogusław Marek Borawski. Adres redakcji: Olecko, ul. Zielona 37, skr.
poczt. 44, tel. 601-152-454; e-mail: to@borawski.pl. Redaktor naczelny: Bogusław Marek Borawski. Dyżur redakcyjny: poniedziałki, wtorki, czwartki, piątki w godz. 1200-1700. Za treść ogłoszeń pismo nie ponosi odpowiedzialności. Redakcja zastrzega
sobie prawo do adiustacji, skracania oraz opatrywania nadesłanych artykułów własnymi tytułami.
Drukarnia „Gryfix”, 19-300 Ełk, ul. Sasankowa 17
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Sukces Ludowych Zespołów
Sportowych z Olecka

DZIEŃ OTWARTY –

SOBOTA 5 KWIETNIA 2014 R.
NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO
W OLECKU INFORMUJE, IŻ DZIEŃ 5
KWIETNIA 2014 R. (SOBOTA)
W GODZ. 9:00-13:00 BĘDZIE „DNIEM
OTWARTYM URZĘDU SKARBOWEGO
W OLECKU”

Serdecznie zapraszamy

V08804

V07405

Gmina Olecko została wyróżniona V miejscem w Wojewódzkim Współzawodnictwie Sportowym Gmin w roku
2013.
To wysoka lokata, biorąc pod uwagę to, że w ubiegłorocznej kwalifikacji wzięło udział 77 gmin z naszego województwa. Obecnie to najwyższa lokata sportowców z Olecka w
ramach tego współzawodnictwa. Gratulujemy sukcesu młodzieży oraz ich trenerom. 		
info www.olecko.pl

W TYM DNIU MOŻNA BĘDZIE:
- ZŁOŻYĆ ZEZNANIE PODATKOWE,
- DOKONAĆ AKTUALIZACJI ADRESU MIEJSCA ZAMIESZKANIA, DANYCH DOTYCZĄCYCH OSOBISTEGO RACHUNKU BANKOWEGO,
- UZYSKAĆ NIEZBĘDNE INFORMACJE W ZAKRESIE ROZLICZENIA PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH ZA 2013 R.,
- WYSŁAĆ ZEZNANIE PODATKOWE DROGĄ ELEKTRONICZNĄ PRZY POMOCY PRACOWNIKA URZĘDU.
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PO KOKARDĘ

F. No 169

Sąsiad
Pozazdrościłam sąsiadowi, że uporał się z niedzielnym porankiem i wybiera się na spacer. Zapytałam, czy mogę się z nim
zabrać. Nie zgodził się.
- Dlaczego? Zabierz mnie ze sobą… - prosiłam tak słodko,
jak tylko potrafię.
- Masz na sobie pidżamę – skwitował.
- Przebiorę się. A ty też masz pidżamę – protestowałam.
- Ale ja mam skarpetki.
No i na spacer nie zostałam zabrana. Nie zakwalifikowałam
się. Szkoda, byłoby wesoło.
W ogóle życie z moim sąsiadem jest wesołe. Jeszcze rok
temu dawał się przekupić czekoladowym cukierkiem. W zamian dostawałam słodkiego buziaka, a nawet mogłam go trochę wyściskać.
Tamte czasy, niestety, odeszły bezpowrotnie. Cukierka
owszem zje, ale bez takich tam przytulanek. I jeszcze potrafi
skwitować, że cukierki są niezdrowe i wchodzą między ząbki i
wtedy boli. Tak twierdzi mama.
Jego mama, bo sąsiad ma lat trzy i trzy czwarte, mieszka
piętro niżej i strasznie lubi pepsi, tak samo jak my. I czasami
popełniamy taki mały sekrecik, to znaczy on wypowiada swoją
regułkę, że pepsi jest niezdrowa, ale trochę wypije, a my obiecujemy, że nie powiemy mamie. Takie małe grzeszki.
Dzisiaj wpadł ze spluwą. Typowy facet, tylko zabijać i łamać niewieście serca. I poczuł się obrażony, że po raz któryś
nie chcę padać jak zabita. Po czym zdenerwował się na moją
starszą pociechę tak, że wbił swoje zęby w jej nogę, gdy ta nie
okazywała mu wystarczającej uwagi.
- Przestań! Boli! – wrzeszczała, bo na poważnie ją zabolało.
- Tatę też ugryzłem i był goły i wcale tak nie wrzeszczał –
wyjaśnił i dodał, że poczuł się obrażony i idzie do domu.
Szybko jednak zrezygnował z tego pomysłu, bo przeczuwał, że spotka go kara. Zawrócił i oświadczył, że coś by zjadł.
Zaczęło się przeszukiwanie szuflad i szafek w poszukiwaniu
tego, na co w danej chwili ma ochotę nasz sąsiad.

- Hej, ciocia… - bo przecież jestem „przyszywaną” ciocią, do której chce się wymykać, kiedy tylko otworzy oczy
– takie kolorowe kuleczki chcę.
I tak codziennie, aż wpada „kidnaping”, czyli mama i z
wielkim bekiem zabiera zrozpaczonego gościa piętro niżej.
Zauważyłam, że chyba nieźle już edukują w dziedzinie
„dżender” w tym jego przedszkolu, bo kiedy chciałam się
dowiedzieć, jakie to mają dziewczynki w grupie, to uparcie
powtarza od samego początku, że dziewczynek nie ma, a najbardziej z dziewczynek lubi… „Rafałka”, pada odpowiedź.
Niestety, nie daje sobie zrobić kucyków na swoich lokach, więc może nie jest tak źle z jego „ego”.
Coś brzęknęło pewnego razu. Na reakcję sąsiada nie trzeba było długo czekać.
- Ciocia, to nawiedzony dom – skwitował i poszedł, to
znaczy kazał się odprowadzić.
Istną tragedię przeżyliśmy, kiedy nadeszły ferie zimowe,
nie po raz pierwszy, zresztą.
Tydzień bez naszej pociechy…! Pusto. Głucho. Nijak.
On, niestety, nie tęsknił aż tak strasznie, bo w zamian
miał siostry i brata ciotecznego. Też bym wolała tak odmłodzone towarzystwo.
- Ciocia… – usłyszałam dzisiaj przed kolejnym wyjściem. – Mogę szablę metalową?
- Pewnie! – nie protestowałam, bo i jak? – Tylko jutro
rano oddaj, bo wujek nie będzie mógł iść do pracy.
- Dobra, dobra – rzucił już na klatce schodowej.
Cóż, takiemu mężczyźnie nie jestem w stanie odmówić,
nawet jeśli chodzi o metalową… łyżkę do butów, nieodłączny element stroju wujka.
Naprawdę! Ja to mam szczęście. Możecie zazdrościć mi
takiego sąsiada. Sama sobie zazdroszczę.
Każdy dzień od progu jest lepszy. Zabiegam do niego
codziennie przed pracą. Czasami łaskawie rzuci na mnie
okiem. Przy wielkim szczęściu nawet załapię się na buziaka,
ale to naprawdę trzeba trafić na jego dobry humor.
Dzisiaj, kiedy tylko zapukałam, już stał w drzwiach.
- Warto powitać takiego gościa – palnął i pobiegł po pistolet. Bo spluwa w życiu mężczyzny to ważna sprawa.
Marusia

