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Najwyższe ceny, Olecko, ul. Ełcka 2, tel. 501-611-961

SKUP STARYCH I ROZBITYCH POJAZDÓW
kasacja pojazdów (ciężarowe, osobowe), zaświadczenia, skup złomu 
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Obraz Matki Boskiej Jasnogórskiej  w Olecku
fotoreportaż Bolesława Słomkowskiego s. 10
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GRÜNLAND
Centrum Roślin Ozdobnych

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

Archiwum „Tygodnika oleckiego” znajdziesz
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X Powiatowy Konkurs 
Ortograficzny „Mistrz Ortografii”
W jubileuszowym, bo już X Powiatowym Konkursie Orto-
graficznym „Mistrz Ortografii” klas drugich, który odbył się 
29 kwietnia w Szkole Podstawowej nr 1 im. Henryka Sien-
kiewicza w Olecku wzięło udział 23 uczestników. Oprócz 
gospodarzy udział wzięli reprezentanci Szkoły Podstawowej 
nr 3 im. Jana Pawła II w Olecku, Szkoły Podstawowej nr 4 
z Oddziałami Integracyjnymi im. ks. Jana Twardowskiego w 
Olecku, Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Kowalach 
Oleckich, Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w 

Sokółkach, Szkoły Podstawowej im. Marszałka Józefa Pił-
sudskiego w Gąskach, Szkoły Podstawowej im. Ignacego 
Krasickiego w Świętajnie oraz Zespołu Szkolno-Przedszkol-
nego w Wieliczkach.
Tym razem Mistrzem Ortografii wśród uczniów klas drugich 
naszego powiatu został Filip Gorlo (SP Wieliczki). Laure-

atami II miejsca zostali Miłosz 
Skrzypiec (SP 4 Olecko) i Ju-
lia Bednarek (SP 1 Olecko), 
natomiast III miejsce przyzna-
no: Igorowi Waluśkiewiczowi 
(SP Kowale Oleckie), Piotrowi 
Waszkiewiczowi (SP 3 Olec-
ko) oraz Karolinie Żuryńskiej 
(SP Świętajno).
Zarówno laureatom jak i po-
zostałym uczestnikom ortogra-
ficznych zmagań serdecznie 
gratulujemy, życzymy kolej-
nych sukcesów i dziękujemy 
za udział w naszym konkursie. 
Mamy nadzieję, że było to dla 

nich miłe i wartościowe doświadczenie.
Gorące podziękowania kierujemy w stronę Szanownej 
Rady Rodziców działającej przy szkole SP 1, Samorządu 
Uczniowskiego kl. I-III, opiekuna Sklepiku Uczniowskie-
go „Szarotka” Krzysztofa Zaniewskiego oraz właściciela 
„Cukierni – Piekarni” w Olecku Jana Staniszewskiego za 
okazaną życzliwość i wsparcie nas przy organizacji wyjąt-
kowej dla nas, bo X już edycji naszego konkursu.

W imieniu organizatorów konkursu
Renata Bogdan
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OLECKI TERMINARZ
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

KRONIKA PO¯ARNICZA 
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Zapraszamy od 600 do 2100

Aleje Lipowe 1, Tel. (87) 520-41-91

NAJTANIEJ W MIEŚCIE

ON .............................5.35 zł
Pb 95 ........................5.25 zł
PB 98 ........................5,35 zł
LPG ...........................2,55 zł
Olej opałowy ..............3,70 zł (powyżej 1000 litrów)
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sponsorujemy „Czarnych”, 
bilet 5 gr taniej na litrze

www.paliwa-kozlowski.pl

AUTOMYJNIA

14 maja (środa)
apteka dyżurna 11 Listopada 9
wydanie „Tygodnika Oleckiego”
15 maja (czwartek)
apteka dyżurna Gołdapska 1
Koncert edukacyjny Szkoły Muzycznej, sala kina Mazur
16.00 - Rummikub, gra rodzinna, scrable, Biblioteka Pu-
bliczna, Kopernika 6
17.00 - Świat dawnych Prusów i Jaćwiengów, spotkanie z 
dr  Aleksandrą Dobrosielską, Olecka Izba Historyczna, plac 
Wolności 22
16 maja (piątek)
apteka dyżurna plac Wolności 25
16.00 - Bajkolandia, spotkanie z bajką, biblioteka miejska, 
ul. Kopernika
17.00 - Brick Mansions. Najlepszy z najlepszych, film, kino 
„Mazur”, (2D, napisy)
19:00 - Medicus, film, kino „Mazur”, (2D, napisy)
17 maja (sobota)
apteka dyżurna Zielona 35
9,00 - Turniej piłkarski Spring Football Festival Olecko 
2014, stadion miejski
9.00 - Badania uzdolnień muzycznych, nabór do szkoły mu-
zycznej, cykl 6-letni
11.00 - II Olecka Trzynastka, bieg przełajowy dookoła jezio-
ra Wiewiórczą Ścieżką
16.00 -  Mecz B-klasy piłki nożnej „Unia” Olecko - „Tytan” 
Łankiejmy, stadion ze sztuczną murawą
16.00 -  Mecz V ligi piłki nożnej „Czarni” Olecko - „Leśnik” 
Nowe Ramuki, stadion miejski
17.00 - Brick Mansions. Najlepszy z najlepszych, film, kino 
„Mazur”, (2D, napisy)
19:00 - Medicus, film, kino „Mazur”, (2D, napisy)
18 maja (niedziela)
apteka dyżurna Składowa 6
9,00 - Turniej piłkarski Spring Football Festival Olecko 
2014, stadion miejski
19.00 - Sphere of Heaven, koncert, sala kina „Mazur”
19 maja (poniedziałek)
apteka dyżurna Zielona 37
20 maja (wtorek)
apteka dyżurna Kolejowa 15
16.00 - Scrabble w bibliotece, Biblioteka Miejska, ul. Ko-
pernika
21 maja (środa)
apteka dyżurna plac Wolności 7B
wydanie „Tygodnika Oleckiego”
Koncert edukacyjny Szkoły Muzycznej, sala kina Mazur
10.00 - Turniej Siatkówki Plażowej szkół gimnazjalnych, 
boisko do siatkówki plażowej
22 maja (czwartek)
apteka dyżurna 11 Listopada 9
16.00 - Rummikub, gra rodzinna, scrable, Biblioteka Pu-
bliczna, Kopernika 6
Koncert edukacyjny Szkoły Muzycznej, sala kina Mazur
16.00 - Badania uzdolnień muzycznych, nabór do szkoły 
muzycznej, cykl 4-letni
23 maja (piątek)
apteka dyżurna Gołdapska 1
Popis Szkoły Muzycznej, sala kina Mazur
16.00 - Bajkolandia, spotkanie z bajką, biblioteka miejska, 
ul. Kopernika
17.00 - Transcendencja, film, kino „Mazur”, (2D, napisy)
18.30 - Klimakterium 2 czyli menopauzy szał, spektakl te-
atralny, hala Lega

20 kwietnia od 20.58 jeden zastęp OSP 
Borawskie gasił w Borawskich pożar suchej 
trawy.

20 kwietnia od 21.24 jeden zastęp JRG PSP gasił przy ulicy 
Gołdapskiej pożar samochodu osobowego.

20 kwietnia od 21.36 jeden zastęp JRG PSP gasił w Moż-
niach pożar suchej trawy.

21 kwietnia od  13.38 jeden zastęp JRG PSP oraz jeden OSP 
Ciche gasiły w Olszewie pożar suchej trzciny na tamtejszym 
jeziorze.

21 kwietnia od 17.02 jeden zastęp JRG PSP gasił w Wielicz-
kach pożar samochodu dostawczego.

23 kwietnia od 9.50 jeden zastęp JRG PSP usuwał znad 
jezdni w Sulejkach nadłamany konar drzewa.

23 kwietnia od 20.30 jeden zastęp OSP ŚŚwiętajno gasił we 
Wronkach pożar sadzy w kominie domu mieszkalnego.

23 kwietnia od 22.15 jeden zastęp JRG PSP gasił przy ulicy 
Grunwaldzkiej pożar śmieci w śmietniku kontenerowym.

24 kwietnia od 8.40 jeden zastęp JRG PSP gasił przy ulicy 
Kościuszki pożar suchej trawy.

24 kwietnia od 19.11 jeden zastęp OSP Sokółki gasił w 
Mściszewie pożar suchej trawy.

25 kwietnia od 17.18 jeden zastęp OSP Kowale Oleckie usu-
wał osy z pobliża budynku mieszkalnego przy ulicy Kolejowej.

25 kwietnia od 20.50 dwa zastępy JRG PSP oraz jeden OSP 
Wieliczki zabezpieczały miejsce i usuwały skutki wypadku 
drogowego. Śmiertelne potrącenie pieszego przez samochód 
osobowy.

25 kwietnia od 20.55 jeden zastęp OSP Kowale Oleckie 
gasił w Stożnem pożar suchej trawy.

26 kwietnia od 18.02 jeden zastęp JRG PSP gasił w Kuko-
wie pożar desek.

28 kwietnia od 5.11 jeden zastęp JRG PSP usuwał przy ulicy 
Zyndrama wodę z zalanego mieszkania.

informacji udzieliła młodsza ogniomistrz 
Katarzyna Jeglińska

na stronie internetowej www.olecko.info (w pliku *.pdf)
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NASZ KONKURS
Jeśli chcecie wziąć państwo udział w konkur-

sie, wystarczy tylko na adres redakcji wysłać kart-
kę pocztową z nalepionym kuponem z pierwszej strony  
i wpisanym własnym imieniem i adresem. Wszystkie karty biorą 
udział w cotygodniowym losowaniu – aż do skutku.

W tym tygodniu wylosowano następujące osoby:
• Adam Nalazko

• Natalia Senderacka
• Andrzej Szabło

• Michał Zdankiewicz
• Daniel Zawoźny

• Jan Zdrojecki (Łomża)
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, magne-
sy, smycze, pocztówki, gry logiczne itp.

II Olecka Trzynastka 
czyli bieg Wiewiórczą Ścieżką objęta została  Honoro-
wym Patronatem Burmistrza. 

To biegowe wydarzenie sportowe o zasięgu ogólnopol-
skim, odbędzie się 17 maja b.r. 

Uczestnicy rozpoczną bieg o godz. 11.00 na Stadionie 
Miejskim w Olecku, z którego udadzą się na malowniczą 
Wiewiórczą Ścieżkę.

Olecka Trzynastka to nie tylko bieg. Temu wydarzeniu 
sportowemu towarzyszyć będzie marsz nordic walking i 
inne atrakcje.

Więcej na temat imprezy, formularz zgłoszenia i regu-
lamin na stronie www.13.olecko.pl

DBAM O SWOJE BEZPIECZEŃ-
STWO 

- etap powiatowy konkursu 
rozstrzygnięty

Kilkadziesiąt prac plastycznych nadesłano do Komendy 
Powiatowej Policji w Olecku w ramach zorganizowanej IV 
już Edycji  konkursu plastycznego dla uczniów klas I – III 
szkół podstawowych.  Powołana komisja sędziowska wyło-
niła 9 laureatów, których prace zostały przesłane do Wydzia-
łu Prewencji i Ruchu Drogowego KWP w Olsztynie i wezmą 
udział w etapie wojewódzkim konkursu.

Organizatorem IV wojewódzkiego konkursu Plastyczne-

Olecka Izba Historyczna 
zaprasza

Regionalny Ośrodek Kultury w Olecku „Mazury Garba-
te” i Olecka Izba Historyczna zapraszają 15 maja (czwartek) 
o godzinie 17,00 na spotkanie  z dr Alicją Aleksandrą Do-
brosielską pt. Świat dawnych Prusów i Jaćwięgów. 

 W trakcie wykładu słuchacze poznają szereg elementów 
kultury,  wierzeń, zwyczajów i sposobów w jaki radzili so-
bie w niebezpiecznym świecie starożytności i średniowiecza 
mieszkańcy  dzisiejszej Warmii, Mazur i Powiśla. Zadanie 
to ułatwi towarzysząca spotkaniu prezentacja multimedialna 
oraz przygotowane przez prowadzącą rekonstrukcje przed-
miotów z epoki. 

Alicja Aleksandra Dobrosielska jest pracownikiem 
Ośrodka Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego w 
Olsztynie. Tytuł doktora w zakresie nauk humanistycznych 
uzyskała w wrześniu minionego roku na podstawie dyser-
tacji p.t. Opór – oportunizm – współpraca. Prusowie wobec 
zakonu krzyżackiego w dobie podboju, praca powstała pod 
kierunkiem prof. dr. hab. Grzegorza Białuńskiego. Jest autor-
ką ponad 20 artykułów naukowych. Należy do Towarzystwa 
Naukowego Pruthenia w Olsztynie. 

Zainteresowania naukowe: historia ziem pruskich w 
okresie średniowiecza i nowożytności, historia społeczna. 
Jest miłośniczką białej czekolady i szczęśliwą posiadaczką 
psa o pruskim imieniu Divan.

Zapraszamy

go „Dbam o swoje bezpieczeństwo”  jest Wydział Prewen-
cji i Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w 
Olsztynie oraz Szkoła Podstawowa nr 30 w Olsztynie. Do 
uczestnictwa w konkursie zaproszono uczniów klas I - III z 
niemal wszystkich szkół podstawowych naszego powiatu. 
Pierwszy etap powiatowy trwał do 6 maja. Prace należało 
wykonać na papieże formatu A3 dowolną techniką. Do-
zwolona była forma plakatu i komiksu. 

W sumie do oleckiej jednostki nadesłano 56  wspania-
łych kolorowych dzieł  najmłodszych artystów. Specjalna  
komisja złożona z  przedstawicieli Policji oraz nauczyciela 
plastyki oceniła prace w trzech kategoriach wiekowych.

Decyzją jury do etapu wojewódzkiego zakwalifikowa-
no prace następujących uczniów:

Klasy I :
Aleksander Woronko (Zespół Szkolno-Przedszkolny 

w Wieliczkach), Paulina Smolera (SP nr 3 w Olecku), 
Weronika Nikola Wiszniewska (SP nr 3 w Olecku)

Klasy II:
Jacek Życzewski (Zespół Szkolno-Przedszkolny w 

Wieliczkach), Urszula Szulc (Zespół Szkolno-Przedszkol-
ny w Cimochach), Kacper Łapiński (SP nr 3 w Olecku)

Klasy III:
Paweł Arodź (Zespół Szkolno-Przedszkolny w Cimo-

chach), Krystian Iszkuło (SP w Gąskach), Natasza Wisz-
niewska (Zespół Szkół STO w Olecku)  

Wszystkim uczniom, rodzicom i nauczycielom,  którzy 
wzięli udział w konkursie dziękujemy. Zwycięzcom gra-
tulujemy i  życzymy powodzenia w  etapie wojewódzkim.

asp. Tomasz Jegliński
KPP w Olecku

KOMUNIKAT
W dniu 17 maja w godz. od 11.00 – do 13.00 na Wiewiór-

czej Ścieżce nad Jeziorem Oleckie Wielkie wystąpią utrud-
nienia w ruchu związane z odbywającą się imprezą biegową 
II Olecka Trzynastka. W związku z powyższym apelujemy 
do wszystkich osób korzystających ze ścieżki o dostosowa-
nie się do poleceń pilotów biegu, służb porządkowych oraz 
zachowania szczególnej ostrożności. 

Zapraszamy do kibicowania.
Organizatorzy – Stowarzyszenie Olecko Biega
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Rano we wtorek, gdy siadam do pisania 
felietonu patrzę na miniony tydzień czasem 
z przerażeniem, czasem z satysfakcję, że już 
minął. Bywa, że te siedem dni ciągnie się w 
nieskończoność, ale czasem czas biegnie jak 
światło. Najlepiej jest jednak, gdy zdarzenia 
płyną naturalnym trybem, a życie jest zaskle-

pione w normalności. 
Teraz nie ma normalności.
Codziennie rano sprawdzam w Internecie, co wydarzyło 

się na Ukrainie. Nie każdy zdaje sobie sprawę, że tam jest 
wojna. Giną ludzie, są torturowani, zastraszani. Zaraz za na-
szą wschodnią granicą normalny świat się kończy. 

Jest XXI wiek. Triumf cywilizacji!? Potężny naród i zda-
wałoby się, że mądry, rozpętał wojnę... i chce krwi. To już nie 
przelewki. To ruszyła cała machina propagandy. Ukraińcy i 
Polacy to faszyści. Oni zaś, Wielcy Rosjanie walczą o narodo-
wą wolność. Oni są bojownikami postępu! My, narody, które 
dotknęła rosyjska buta dominacji, jesteśmy zakałą świata. We-
dług nich cofamy rozwój cywilizacji.

Nie czytałem „Mein Kampf” ale znam streszczenia i to, 
co głosi Putin, to jest wypisz wymaluj „toczka w toczkę” głos 
Hitlera z zaświatów. A nas nazywają faszystami?

To, co dzieje się na Ukrainie bardzo przypomina działania 
przed rozbiorem Polski. Żaden z rządzących palcem nie kiw-
nął... Że są restrykcje? Guzik prawda! Takie działania, to tak 
jakby pluć Putinowi w oczy, a i tak Ławrow za niego odpowie, 
że to deszcz pada. Cyniczny rosyjski car ma gdzieś wszelkie 
przeciwdziałania. On tylko boi się siły. No, może nie boi się, 
ale się z nią liczy. Przecież takiemu satrapie włos z głowy nie 
spadnie, gdy w chorej ambicji wyśle naród na wojnę, i nawet 
gdy ją przegra, to co? Osądzą go? 

Jednak trzeba zdać sobie sprawę z jednego. Nie byłoby ta-
kich działań Rosji, gdyby nie polityka Unii, gdyby nie zdrada 
Schredera (kanclerza Niemiec). Po prostu, gdyby nie mamona 
stała na pierwszym miejscu.

Jakże cynicznie brzmi teraz hymn unijny? Gwiazdki z 
flagi przeniosły się na banknoty i miedziaki. To nie flaga, 
ale przyszłość waluty jest ważna. Mamona na pierwszym 
miejscu!

Nie o takim państwie marzyłem!
Mam gdzieś takich polityków!
Nieuczciwy polityk to najbardziej złowieszczy zawód 

naszego świata. Wystarczy, że taki jeden z drugim wymyśli 
coś w chorym umyśle i potem wszyscy bujamy się z tym 
przez lata. I to właśnie politycy są jedynymi mieszkańcami 
Ziemi, którzy nie chodzą do szkoły i cały czas przebywają 
na wagarach. Oderwani od swoich społeczeństw zapatrze-
ni w trwanie przy korycie, spolegliwi odrywacze kuponów 
od swoich dawnych idei, przemyśleń, które wyniosły ich na 
szczyty władzy. I dzieje się tak od zaścianka po ONZ.

Bo w działaniach politycznych za każdym razem cykl 
zdarzeń jest podobny. Cele na dzisiaj są ważniejsze od tych, 
dalekosiężnych, ważnych. Priorytety dotyczące sprawiedli-
wości i wolności stawiane są na drugim, albo trzecim miej-
scu. Małe narody, grupy etniczne się nie liczą. To nie jest 
sprawiedliwy świat! Wiem, że to truizm... ale jeśli będziemy 
sobie z tego zdawać sprawę, bez przerwy to powtarzać, to 
może coś się zacznie zmieniać na lepsze? Może?

Tymczasem, pomimo wojny Francuzi sprzedadzą Ro-
sjanom najnowsze technologicznie okręty desantowe. Jak 
nic! Przydadzą się one Putinowi do przewiezienia wojsk i 
zaanektowania Naddniestrza. Samolotami byłoby przecież i 
dłużej, i kosztowniej. Potem może Odessa? Albo może naj-
pierw Odessa? W chorym umyśle może się też zrodzić plan, 
że po co odbierać okręty z Francji? Może lepiej od razu wy-
słać tam wojsko. Przecież Francja jest taka piękna? Hitler 
odbierał defiladę w Paryżu. Może i Putinowi by się to udało?

Na razie jednak Car Rosji marzy o odebraniu defilady w 
Kijowie. Krym już zaliczył. 

Fajnie byłoby też odebrać defiladę w Tallinie, Rydze i 
Wilnie. Potem jeszcze Warszawa, a i Sztokholm też się Ro-
sji stawia. I nagle Putin spojrzał na Helsinki. To przepiękne 
miasto. Nie udało się w 1941, może teraz?

A panowie w Londynie, Berlinie, Brukseli, Rzymie itp., 
itd. będą nakładać kolejne sankcje: embargo na wywóz tata-
raku z Rosji, na wywóz słoniny, cebuli, na trzonki do łopat.

Polityka to k...ski zawód, nie ubliżając paniom i panom 
w tej profesji. 

B. Marek Borawski 
Ps. Przepraszam Państwa za te ciągłe dywagacje na temat 

wojny na Ukrainie. Boję się, że rozleje się też na nasz kraj. 
Nie jest to wcale takie futurystyczne, jakby się na pierwszy 
rzut oka zdawało. Co by zrobiła wtedy Unia? To samo co 
wobec Ukrainy. Teraz mamy przynajmniej jakieś tam obiet-
nice, ale gdy Korwin-Mikke wygra wybory, to i tych obiet-
nic dla nas nie będzie.

Zawsze jest jakaś humorystyczna strona medalu. 
Chiński internauta puścił plotkę, że ambasada ukraińska 

w Pekinie ogłasza nabór ochotników na wojnę z Rosją. Zna-
lazło się tylu chętnych, że padły serwery ambasady i utwo-
rzyła się przed nią wielka kolejka Chińczyków chętnych 
oddać swoje życie za wolną Ukrainę. Może jednak społe-
czeństwa są normalne, a politycy powinni przemyśleć swoje 
postępowanie albo udać się na leczenie psychiatryczne.

Ulica Letnia
Gmina przyjęła projekt techniczny chodnika przy ulicy 

Letniej. Wykonała go za 2 tysiące złotych olecka firma K. 
Sawczuka. Obecnie trwają przygotowania do realizacji robót 
budowlanych. Kosztorys inwestorski podaje kwotę ponad 27 
tysięcy złotych. 

UM
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   ul. Armii Krajowej 30
tel. 87-520-30-78
tel. 87-520-25-33

fax. 87-520-27-46
OFERTY PRACY                         

1. pomoc kuchenna 
2. kucharz 
3. kelner  
4. sprzedawca 
5. kierowca samochodu ciężarowego
6. operator spycharki
7. formierz odlewnik 
8. elektryk 
9. ślusarz
10. spawacz ręczny gazowy
11. murarz
12. robotnik budowlany
13. dekarz
14. operator żurawia jezdniowego
15. magazynier
16. sekretarz sądowy
17. ogrodnik
18. pracownik fizyczny
19. konserwator części
20. tapicer
21. pakowacz
22. krawiec
23. magazynier
24. tokarz w metalu
25. operator maszyn do rozkładania mas bitumicznych
26. operator skrapiarek do nawierzchni bitumicznych
27. operator walca drogowego
28. spawacz ręczny łukiem elektrycznym
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Ponad trzy promile
Oficer dyżurny oleckiej komendy otrzymał zgłoszenie, 

że na obwodnicy Olecka samochód osobowy wbił się w ba-
rierę ochronną. Przybyli na miejsce funkcjonariusze usta-
lili, że 45-letni Marek Z. nie dostosował prędkości do wa-
runków panujących na drodze i uderzył w barierę ochroną. 
Badanie alkomatem wykazało w jego organizmie ponad 3 
promile alkoholu.

7 maja kilka minut po godzinie 15 oficer dyżurny olec-
kiej komendy otrzymał zgłoszenie, że na obwodnicy Olec-
ka samochód osobowy wbił się w barierę ochronną. Na-
tychmiast na miejsce zostali skierowani policjanci ruchu 
drogowego. 

Funkcjonariusze w wskazanym miejscu znaleźli samo-
chód osobowy marki Peugeot wbity w barierę ochronną, a w 
środku siedzącego mężczyznę. Policjanci ustalili, że 45–la-
tek chcąc wykonać manewr skrętu w prawo stracił panowa-
nie nad pojazdem i uderzył w barierkę ochronną. 

Badanie alkomatem wykazało w jego organizmie ponad 
3 promile alkoholu. Marek Z. podróżował sam i nie odniósł 
żadnych obrażeń. Został zatrzymany w policyjnym areszcie.

8 maja Marek Z. usłyszy zarzut prowadzenia pojazdu 
mechanicznego znajdując się w stanie nietrzeźwości oraz 
zostanie doprowadzony do Sądu gdzie zapadnie wyrok w 
jego sprawie.

rzeczniczka prasowa KPP sierż. szt. Justyna Sznel

Jechał  pijany 
i uderzył w most

Patrol prewencji 10 maja zatrzymał nietrzeźwego kie-
rującego. 30-letni Arkadiusz S. kierując osobowym volks-
wagenem na ulicy Nocznickiego z nieustalonej przyczyny 
zjechał na przeciwległy pas ruchu i uderzył w betonowy 
most. Podejrzany trafił do policyjnego aresztu do wyjaśnie-
nia sprawy.

10 maja około północy dyżurny oleckiej komendy 
otrzymał zgłoszenie, że ulicy Nocznickiego na samochód 
uderzył w most. Natychmiast na miejsce skierowano pa-
trol prewencji. Funkcjonariusze zauważyli na miejscu 
uszkodzony pojazd i stojącego obok mężczyznę. Na widok 
podjeżdżającego radiowozu mężczyzna zaczął uciekać. Po 
krótkim pościgu został zatrzymany i obezwładniony. Na-
stępnie po wylegitymowaniu ustalono, że jest to Arkadiusz 
S. mieszkaniec Olecka. 

Był on pod widocznym działaniem alkoholu. W rozmo-
wie z policjantami 30-latek przyznał się, że jechał samocho-
dem i uderzył w most. Odmówił poddania się badaniu na 
alkomacie w związku z czym pobrano mu krew do dalszych 
badań. Ponadto po sprawdzeniu w policyjnej bazie okazało 
się, że był on już wcześniej karany za jazdę po alkoholu. 

W trakcie kontroli osobistej policjanci znaleźli w kie-
szeni mężczyzny torebkę z białym proszkiem. Substancję 
zabezpieczono w celu ustalenia czy jest środkiem zabronio-
nym. 

Arkadiusz S. został zatrzymany i noc spędził w policyj-
nym areszcie.  

Za jazdę w stanie nietrzeźwości grozi mu kara nawet 2 
lat pozbawienia wolności.

asp. Tomasz Jegliński KPP w Olecku

 W dniach 17-23 maja odbędzie się jubileuszowa 
XX edycja Sportowego Turnieju Miast 

i Gmin - STMiG 2014. 
Jest największa impreza sportu masowego w Polsce 

rozgrywana w ramach VI Europejskiego Tygodnia Sportu 
dla Wszystkich. Patronat nad nią sprawuje prezydent RP 
Bronisław Komorowski. Olecko tak jak i w latach ubie-
głych uczestniczy w tej imprezie. W tym roku wpisane w 
nią zostaną następujące imprezy:

II Olecka Trzynastka – bieg wiewiórczą ścieżką oraz 
imprezy towarzyszące

termin i miejsce: 17 maja 2014 r. (sobota) godzina 
11:00, Stadion Miejski w Olecku

Turniej piłkarski Spring Football Festival Olecko 
2014

termin i miejsce: 17- 18 maja 2014 r. (sobota - niedzie-
la) godzina 9:00

Stadion Miejski w Olecku
Turniej Siatkówki Plażowej szkół gimnazjalnych
termin i miejsce: 21 maja 2014 r. (środa) godzina 10:00
Boisko do siatkówki plażowej

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa i kibicowania!
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W dniach 9 i 10 maja 2014 roku odbył się VI Kongres 
Kobiet. Miał szczególny charakter z uwagi na dwie waż-
ne rocznice – 25-lecie transformacji ustrojowej i 10-lecie 
przystąpienia do Unii Europejskiej – wzięło w nim udział 
ok. 9 tys. osób z całej Polski. Dotarły też delegacje z kilku-
nastu krajów Europy – Estonii, Litwy, Łotwy, Czech, Nie-
miec, Francji, Finlandii, Norwegii, Szwecji, Bułgarii – a 
także ze Stanów Zjednoczonych i Indii (…) oraz Tunezji. 
VI Kongres Kobiet, którego hasła brzmiały „wspólnota, 
równość, odpowiedzialność”, otworzyły jego twórczynie 
i działaczki, Henryka Bochniarz, Magdalena Środa i 
Dorota Warakomska.

Następnie głos zabrała gościni specjalna – pani prezy-
dentowa Anna Komorowska, która pozdrowiła uczest-
niczki Kongresu od męża. Jak mówiła Anna Komorowska, 
prezydent Bronisław Komorowski chciał być obecny, ale 
zatrzymało go spotkanie z delegacją najwyższego szczebla 
z Ukrainy. Pani prezydentowa podkreśliła, że grono aktyw-
nych kobiet wciąż się powiększa. – Przed nami wybory. W 
swoim i męża imieniu życzę powodzenia wszystkim kobie-
tom, które w nich startują (…). 

VI

prof. Danuta Hübner

Doskonałą frekwencję miał też prowadzony przez prof. 
Małgorzatę Fuszarę panel, którego tematem był gen-
der. Uczestniczki – publicystka, pisarka i wykładowczyni 
Agnieszka Graff, redaktorka naczelna „Znaku” Dominika 
Kozłowska, diakonka kościoła ewangelicko-augsburskie-
go Halina Radacz, dzia-
łaczka społeczna i przed-
siębiorczyni Małgorzata 
Tkacz-Janik oraz socjoloż-
ka Karolina Wigura – za-
prezentowały bardzo mery-
toryczne punkty widzenia, 
przekonując, że „gender to 
nie danger”.

Dzień pierwszy Kon-
gresu zakończył niezwy-
kle energetyzujący koncert 
Justyny Steczkowskiej ze 
specjalnym kongresowym 
repertuarem. 

Drugi dzień otworzyła nowość – Hymn Kongresu Ko-
biet w wykonaniu mezzosopranistki Alicji Węgorzewskiej-

 prof. Małgorzata Fuszara

Anna Komorowska

Rusłana Łyżyczko z Grażyną Torbicką

-Whiskerd (słowa Agnieszka 
Szygenda, muzyka Bogdan 
Kierejsza). (…)

Po raz pierwszy na Kon-
gresie Kobiet wystąpiła mar-
szałkini Sejmu Ewa Kopacz, 
która powiedziała o różnych 
wymiarach równości i zachę-
ciła do tego, by kobiety starto-
wały w wyborach i głosowały 
na kobiety, przełamując stereo-
typy. 

Bardzo ważnym punktem 
kongresowego programu był 
porywający występ ukraińskiej 

Justyna 
Steczkowska

gwiazdy piosenki, a zarazem aktywistki, „kobiecej twarzy 
Majdanu”, Rusłany Łyżyczko, która mocnym głosem wy-
powiedziała się o aktualnej sytuacji na Ukrainie i apelowała 
do polskich kobiet, żeby wpływały na mężczyzn, by po-
wstrzymać wojnę. VI Kongres Kobiet przyjął uchwałę – list 
poparcia dla kobiet na Ukrainie:„Dyskryminowane w cza-

sach pokoju, heroicznie zaradne w czasach kryzysu, są naj-
większymi ofiarami czasów zamętu i konfliktów zbrojnych. 
Kobiety Ukrainy są wyjątkowo silne i dzielne: ukształtowała 
je niełatwa historia, bieda, trudna troska o rodzinę, bliskich 
i pracę.”

Uroczystym momentem drugiego dnia było wręczenie 
nagród. Laureatką Nagrody VI Kongresu Kobiet zosta-
ła pierwsza polska komisarz w Unii Europejskiej, Danuta 
Hübner, natomiast Nagrodę Diversity otrzymał dziennikarz 
Piotr Pacewicz – feminista, propagujący różnorodność. 
Punktem kulminacyjnym drugiego dnia było wystąpienie 
prezesa Rady Ministrów, Donalda Tuska, który jak co roku, 
relacjonował działania rządu na rzecz kobiet. Następnie Da-
nuta Hübner wręczyła mu postulaty VI Kongresu Kobiet.
(…)

Rozentuzjazmowane i pełne energii uczestniczki Kon-
gresu opuściły Pałac Kultury i Nauki, umawiając się na ko-
lejny Kongres za rok. 

Źródło: www.kongreskobiet.pl
Fot. Maria W. Dzienisiewicz

Marszałkini Sejmu
 Ewa Kopacz



Tygodnik olecki 19/852 - r. 2014
8 to@borawski.pl

Redakcja 
„Tygodnika Oleckiego”, ul. Zielona 37

czynna:  poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek
w godzinach 1200-1700

kontakt telefoniczny: 601-152-454

Komenda Hufca ZHP w Olecku
zaprasza na obóz harcerski

w Jarosławcu 
w dn. 3.-16.07.2014r.

„Słowiański Gród”: Uczestnicy stanowią 
część społeczności słowiańskiej – rody, z których 
każdy ma swojego starszego – przywódcę. Spo-
tkawszy się przypadkowo postanawiają połączyć 
swe siły tworząc nowe plemię, które osiedliło się 
w nadmorskim lesie. Mieszkańcy grodu nadal podzieleni 
są na rody (zastępy), każdy ród bierze udział w zajęciach 
starając się zdobyć zaszczytny tytuł „Najznamienitszego 
rodu w grodzie”. Zadania i inne obozowe formy aktyw-
ności służą zintegrowaniu zuchów, harcerzy oraz dzieci i 
młodzieży niezrzeszonej w wieku 7 – 17 lat z terenu powia-
tu oleckiego z mieszkańcami Polski.

Zakwaterowanie w pawilonie w pokojach 4-osobo-
wych, stołówka (4 posiłki), toalety, prysznice, boiska, teren 
ogrodzony i oświetlony – bez możliwości wstępu osobom 
postronnym, odległość od morza ok. 350m, ratownik.

W programie obozu m.in.:
integracja zuchów, harcerzy oraz dzieci i młodzieży niezrzeszonej,
przybliżenie historii i obyczajów Słowian,
zdobycie nowych umiejętności i wiedzy,
rozwijanie sprawności fizycznej dzieci i młodzieży,
nawiązanie współpracy z innymi środowiskami harcerskimi,
nauka samodzielności i pracy zespołowej,
atrakcje Jarosławca (sportowe i kulturalne),
całodniowa wycieczka autokarowa.
Zapewniamy wykwalifikowaną i miłą kadrę! 
Koszt obozu:  1248zł
Informacje i zapisy w Komendzie Hufca ZHP przy ul. Plac Zam-

kowy 2 lub telefonicznie:
hm Teresa Gałaszewska – tel. 698 345 521, phm Katarzyna Fiećko 

– tel. 723 679 859.
Oni już wiedzą, że wakacje spędzone z harcerzami są niezapo-

mniane!

Komenda Hufca ZHP w Olecku
Zaprasza na nieobozową akcję 
letnią – półkolonie dla dzieci 
i młodzieży z terenu powiatu 
olecko w wieku 6-13 lat

 I turnus: 14.-25.07.2014r.   
 II turnus: 28.07.-8.08.2014r.

w godzinach 9:00-16:00   
Koszt jednego turnusu: 400 zł
W programie m.in.:
- jednodniowa wycieczka autokarowa   

- „Noc w Zamku”+ ognisko z kiełbaskami
- gry i zabawy      

- turnieje sportowe i wiedzy
- plażowanie      

 - wyjście do kina
- zajęcia ekologiczne na wiewiórczej ścieżce  - 

oraz inne atrakcje
Zapewniamy:
- II śniadanie i obiad
- wykwalifikowaną i miłą kadrę
Informacje i zapisy w Komendzie Hufca ZHP
przy ul. Plac Zamkowy 2
lub telefonicznie:
hm Teresa Gałaszewska – tel. 698 345 521.

Policjanci zatrzymali 
włamywacza

Oleccy kryminalni zatrzymali mężczyznę podejrzanego 
o kradzież z włamaniem do dwóch altan na terenie ogród-
ków działkowych. W niespełna kilka godzin od zgłoszenia 
przestępstwa  do policyjnego aresztu trafił 28-letni Paweł O. 
Podejrzany już usłyszał zarzuty i przyznał się do winy.

7 maja kilka minut po godzinie 9:00 oficer dyżurny olec-
kiej komendy otrzymał zgłoszenie o kradzieży z włamaniem 
do altany na terenie ogródków działkowych w Olecku.

Na miejsce skierowano patrol prewencji. Funkcjonariu-
sze potwierdzili zgłoszenie oraz wstępnie ustalili, że spraw-
ca po wyważeniu drzwi wejściowych ukradł wykaszarkę 
spalinową. Pracujący na miejscu kryminalni  w trakcie wy-
konywania oględzin zauważyli, że w innej altanie także są 
wyłamane drzwi. Właściciel oświadczył, że z wnętrza zosta-
ły skradzione narzędzia kuchenne, koc, radio oraz drewnia-
na szkatułka. 

Policjanci we współpracy z poszkodowanymi szybko 
wytypowali osobę, która mogła mieć związek z tą sprawą.  
Do policyjnego aresztu trafił Paweł. O mieszkaniec Olecka. 
Funkcjonariusze podczas przeszukania mieszkania 29- latka 
odnaleźli skradzioną kosę spalinowa. Zgromadzony mate-
riał dowodowy pozwolił na przedstawienie podejrzanemu 
dwóch zarzutów kradzieży z włamaniem.
Zgodnie z kodeksem karnym za kradzież z włamaniem grozi 
kara nawet 10 lat pozbawienia wolności.

asp. Tomasz Jegliński

Kronika policyjna
W miniony weekend na terenie powiatu oleckiego poli-

cjanci zatrzymali dwóch nietrzeźwych kierujących. Ponad-
to doszło do jednej kolizji drogowej. 

Pierwszego nietrzeźwego kierującego policjanci pre-
wencji oleckiej komendy zatrzymali 10 maja około godz. 
20:40 na terenie gminy Olecko. Franciszek W. kierował 
samochodem osobowym marki Opel mając blisko 1 ‰ al-
koholu w organizmie.

11 maja około godz. 1:00 w miejscowości Krupin funk-
cjonariusze ruchu drogowego zatrzymali do kontroli dro-
gowej kierującego samochodem osobowym marki Rover. 
31- letni Przemysław M. miał ponad 1,5 ‰ alkoholu w 
organizmie.

Teraz mężczyźni za popełnione czyny odpowiedzą 
przed sądem. Grozi im kara do 2 lat pozbawienia wolności.

Ponadto 09 maja około godz. 23:40 w Olecku doszło do 
kolizji drogowej. 

Kierujący peugeotem nie dostosował prędkości do 
warunków panujących na drodze w wyniku czego stracił 
panowanie nad pojazdem i uderzył w barierę ochronną. 
Dariusz K. został ukarany mandatem karnym w wysokości 
300 zł. 

Rzeczniczka prasowa KPP Olecko
sierż. szt. Justyna Sznel
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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 zaję-
ciach 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 nie-
wiadoma, 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 in-
nych 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.

REKRUTACJA
na rok szkolny 2014/2015

do Państwowej Szkoły Muzycznej 
I stopnia

im. I. J. Paderewskiego w Olecku
Warunkiem ubiegania się kandydata o przyjęcie do 

klasy I szkoły muzycznej jest:
Pozytywne przejście badania uzdolnień muzycznych;
Wiek 6 – 8 lat w przypadku cyklu 6 – letniego ( w przy-

padku dziecka 6-letniego należy dołączyć opinię Poradni 
Psychologiczno-Pedagogicznej o psychofizycznej dojrzałości 
dziecka  do podjęcia nauki w szkole);

Wiek 9 – 16 lat w przypadku cyklu 4-letniego;
Wszyscy kandydaci dostarczają zaświadczenie lekarskie o 

braku przeciwwskazań do nauki w szkole muzycznej;
Badania uzdolnień muzycznych (m. in. zaśpiewanie pio-

senki, wyklaskanie rytmu, powtarzanie dźwięków i melodii) 

odbędą się:
17 V 2014 r. o godz. 9 do cyklu 

6 – letniego
22 V 2014 r. o godz. 16 do cyklu 

4 – letniego 

Instrumenty w cyklu 6 – letnim: fortepian, skrzypce, wio-
lonczela, flet, klarnet, trąbka, waltornia, akordeon; 
Instrumenty w cyklu 4 – letnim: akordeon, altówka, wio-
lonczela, flet, klarnet, saksofon, trąbka, waltornia, perkusja;

Serdecznie zapraszamy 15 V, 21 V i 22 V w godzinach 
przedpołudniowych na koncerty edukacyjne.

Szczegółowych informacji udziela sekretariat szkoły 
(87/520 30 97).

Zapraszamy również na stronę internetową szkoły mu-
zycznej: www.psmolecko.pl
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ZMAGANIA KONKURSOWE 
UCZNIÓW 

Oleckiej Szkoły Muzycznej
Miniony miesiąc w Oleckiej Szkole Muzycznej był obfity 

był  w sukcesy. Młodzi muzycy wyjeżdżali na konkursy ma-
kroregionalne i ogólnopolskie, na których zaprezentowali się 
na dobrym i bardzo dobrym poziomie. Wysiłek nauczycieli  i 
ich podopiecznych przyniósł nagrody i wyróżnienia.

W II Makroregionalnych Spotkaniach Instrumentów Dę-
tych w Łomży ( 14 – 15 IV 2014r.) Anna Skindzier (klarnet) 
z klasy W. Kordowskiej otrzymała wyróżnienie I stopnia; 
Dominika Jankowska (trąbka) z klasy P. Marciniaka otrzy-
mała II miejsce;  Mateusz Kruwelski (saksofon) z klasy K. 
Skorupskiego otrzymał III miejsce.

W Chełmnie w dniach 25 – 26 IV 2014r odbył się Ogólno-
polski Konkurs Instrumentów Dętych, na którym klarneciści 
przygotowani przez W. Kordowską  zajęli następujące miej-
sca: Anna Skindzier - II, Weronika Sadowska –wyróżnie-
nie, duet w składzie: Anna Skindzier – Weronika Sadowska 
wyróżnienie. Wyróżnienie na konkursie w Łomży i Chełmnie 
otrzymał akompaniator Michał Makarewicz.

Uczniom i nauczycielom  serdecznie gratulujemy.
Wojciech Borowik

Nietypowy w-f
Uczniowie II LO w ramach WF-u pływają, ćwiczą na 

ściance wspinaczkowej i grają w squosha.
Zajęcia w Hali widowiskowo-sportowej „LEGA” reali-

zują uczniowie II Liceum Ogólnokształcącego ze specjalno-
ścią policyjno-pożarniczo-sportową. W ramach wychowania 
fizycznego przez dwie godziny w tygodniu reprezentanci 
pierwszej i drugiej klasy mają do dyspozycji pływalnię, no-
woczesną siłownię, ściankę wspinaczkową oraz pomiesz-
czenie do gry w squasha. 

Ćwiczenia są prowadzone przede wszystkim w celu po-
prawienie tężyzny fizycznej oraz sprawności uczniów, któ-
rzy w przyszłości planują podjąć pracę w służbach mundu-
rowych.

Wojciech Luberecki
20 maja

...  przypada termin ukończenia prac inwestycyjnych przy 
budowie boiska sportowego w Lenartach. Buduje je gołdap-
ska firma za 357 tysięcy złotych. 

Zostanie wykonane boisko trawiaste z bramkami, bieżnia 
lekkoatletyczna z mączki ceglanej, droga dojazdowa z parkin-
giem wyłożona kostką polbrukową, zostaną założone dreny, 
zostanie zbudowany przepust, przyłącze wodociągowe oraz 

szczelne szambo. W ramach inwestycji zostaną również za-
montowane ławki dla kibiców.

Nadzór nad budową sprawuje olecka firma Wiktora Wer-
staka. Koszt nadzoru to blisko 3,2 tysiąca złotych. 

UM
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Obraz Matki Boskiej Jasnogórskiej  w Olecku
fotoreportaż Bolesława Słomkowskiego
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Spektakl teatralny wystawiony na Rynku związany 
z peregrynacją Obraz Matki Boskiej Jasnogórskiej do Olecka

fotoreportaż Bolesława Słomkowskiego
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Andrzej Malinowski

Piwnice ziemne w Kryłatce
Dojazd: Olecko - Augustów - Cisów - Kryłatka

Jednym z największych wynalazków człowieka są piwni-
ce ziemne (ziemianki). W niewielkiej wsi Kryłatka w gminie 
Sztabin są one prawie we wszystkich gospodarstwach. Piw-
nice te są ponadczasowe. 

Ziemianki to prymitywne schronienie wykopane w ziemi, 
przeważnie przykryte poszyciem leśnym i porośnięte trawą. 
Używane były m.in. przez plemiona germańskie i słowiań-
skie. 

Przetrwały do dnia dzisiejszego i bardzo często służą do 
przechowywania żywności, przetworów i niektórych płodów 
rolnych. 

Ziemniaki można przechowywać przez 4-6 miesięcy; 
buraki, marchew, pietruszkę nawet do 12 miesięcy; zielone 
pomidory – 4 miesiące. To pewien rodzaj spiżarni. Przez 

cały rok w piwnicach ziemnych panuje 
względnie stała, optymalna temperatura 
5-8°C. W czasach, gdy nie istniały jesz-
cze lodówki, takie piwnice były niezastą-
pione.

Piwnice ziemne mają różne kształty, różną wielkość, 
głębokość i wygląd. Najczęściej są częściowo wkopane 
w ziemię z zaakcentowaną ścianą szczytową, drzwiami i 
konstrukcją dachu. Mogą być też w całości zagłębione pod 
powierzchnią ziemi. 

Najlepszą dla nich lokalizacją jest suche miejsce. Spo-
tyka się je we wszystkich regionach Polski i świata.  

W ciepłą i słoneczną sobotę, 29 marca 2014 r. piwni-
ce ziemne w Kryłatce widzieli: Marta Kiejdo i Andrzej 
Malinowski.
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Ośrodek 
czynny
codziennie 
w godz. 800-1600

Jerzy Miliszewski

OLECKIE CENTRUM
SZKOLENIA KIEROWCÓW

Olecko, Aleje Lipowe 3
Rozpoczęcie 
kursu

 tel. 87-520-23-36B91204

12
czerwca

godz. 1600

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 Skarbo-
wego:
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

wyniki
Panie kategoria 1-6 lat i poniżej dystans 12,5m
1. Marta Jeżewska 00:31:15
2. Lidia Panuszko 00:42:10
3. Maria Ostrowska 00:44:10
4. Lena Bernatowicz 00:52:22
Panowie kategoria  1-6 lat i poniżej dy-
stans 12,5m 
1. Daniel Kamiński 00:18:35
2. Jakub Wieloch 00:21:49
3. Jakub Kamiński 00:22:98
Panie kategoria  7-9 lat dystans 25m
1. Aleksandra Chmielewska 00:21:12
2. Ania Kramkowska 00:24:11
3. Julia Jurkowska 00:26:89
4. Dominika Kosakowska 00:28:16
5. Daria Dźwilewska 00:32:10
6. Aleksandra Kamińska 00:33:85
7. Ada Adamska 00:53:29
8. Wiktoria Jankowska 01:14:30
Panowie kategoria 7-9 lat dystans 25m 
1. Piotr Bielenica 00:19:09
2. Wiktor Żenda 00:21:12
3. Igor Wieloch 00:23:89
4. Maciek Karniej 00:24:36
5. Daniel Jan Walendzewicz 00:25:59
6. Miłosz Sienkiewicz 00:26:38
7. Kamil Gryko 00:30:60
8. Piotr Szumarski 00:30:72
9. Antoni Witkowski 00:31:41
10. Rafał Życzkowski 00:32:56
11. Jan Omilian 00:37:46
12. Janusz Krajewski 00:43:41
13. Kacper Młynarczyk 00:51:16
Panie kategoria 10-12 lat dystans 25m 
1. Magdalena Żukowska 00:16:61
2. Zofia Wojtecka 00:17:20
3. Maja Lenkiewicz 00:17:66
4. Natalia Hatalska 00:18:74
5. Maja Bagieńska 00:19:18
6. Ewa Łapucka 00:21:36
7. Aleksandra Małyszko 00:21:42
8. Monika Dworakowska 00:24:16
9. Ola Rudzińska 00:25:60
10. Kornelia Piwowarczyk 00:27:72
11. Amelia Ropel 00:29:58
12. Julia Jarmołowicz 00:32:24
13. Irmina Dębowska 00:33:10
14. Joanna Jankowska 00:34:68
15. Daria Machnacz 00:34:92
16. Julia Czapkowska 00:39:46
17. Laura Zyskowska 00:54:86
Panowie kategoria 10-12 lat dystans 25m 
1. Wiktor Czech 00:16:01
2. Piotr Perło 00:16:43
3. Herbert Matuk 00:16:62
4. Dawid Mitin 00:17:28
5. Paweł Masalski 00:17:29
6. Olaf Marcinkiewicz 00:18:39

7. Borys Kosior 00:18:41
8. Dominik Świsłocki 00:19:23
9. Michał Liman 00:19:39
10. Krzysztof Sawczyński 00:19:61
11. Dominik Hapunik 00:19:65
12. Jan Trypuć 00:19:82
13. Stanisław Hapunik 00:20:14
14. Adam Wysocki 00:20:93
15. Hubert Warsiewicz 00:21:10
16. Karol Kamiński 00:22:27
17. Klaudiusz Domoradzki 00:22:42
18. Kacper Bernatowicz 00:23:05
19. Filip Szmyt 00:23:22
20. Tymoteusz Malinowski 00:23:67
21. Kacper Puczko 00:26:01
22. Maksymilian Sawicki 00:26:96
23. Szymon Sewastianowicz 00:28:42
24. Aleksander Krajewski 00:28:86
25. Mateusz Młynarczyk 00:30:38
26. Bartosz Gdak 00:39:92
Panie kategoria  13-14 lat dystans 50m 
1. Gabriela Guziak 00:35:41
2. Małgorzata Sobocińska 00:37:57
3. Weronika Sienkiewicz 00:38:88
4. Anna Omilian 00:40:48
5. Wiktoria Płazińska 00:41:14
6. Alicja Dembińska 00:42:71
7. Martyna Stasiewicz 00:43:46
8. Gabriela Jeglińska 00:44:17
9. Małgorzata Ankianiec 00:45:60
10. Julia Pełszyńska 00:46:15
11. Julia Łapucka 00:47:81
12. Julita Domoracka 00:52:22
13. Daria Dopierała 01:08:50
14. Wiktoria Kamińska 01:09:01
Panowie kategoria 13-14 lat dystans 50m 
1. Błażej Gałkowski 00:33:43
2. Daniel Mitin 00:35:23
3. Bartosz Grabowiecki 00:36:24
4. Piotr Szmurło 00:36:53
5. Mateusz Mitin 00:37:53
6. Bartosz Interewicz 00:40:91
7. Bartosz Biszewski 00:41:16
8. Nataniel Zaniewski 00:41:30
9. Sebastian Jarzębowicz 00:44:10
10. Marcel Makal 01:03:43
Panie kategoria  15-16 lat dystans 50m
1. Wiktoria Kasprzak 00:36:34
2. Zuzanna Bubrowska 00:38:86
3. Marcela Wojciechowska 00:38:91
Panowie kategoria 15-16 lat dystans 50m
1. Grzegorz Cylwik 00:30:79
2. Mateusz Biszewski 00:33:20
3. Jakub Chrobak 00:33:86
4. Mikołaj Marczak 00:34:94
5. Mateusz Jabłoński 00:39:05
6. Michał Gryko 00:42:79
7. Wojciech Hodana 00:43:65
8. Maciej Starosta 00:44:44

9. Juliusz Stramowski 00:44:65
10. Patryk Domoracki 00:46:11
11. Marcin Nawrocki 00:47:72
12. Patryk Kłeczek 00:48:09
13. Karol Wójcik 00:48:84
Panie kategoria 17-19 lat dystans 50m
1. Magdalena Iga Backiel 00:33:43
2. Marika Sochoń 00:34:00
Panowie kategoria 17-19 lat dystans 50m
1. Dominik Franciszek Zawada 00:33:12
2. Daniel Ostrowski 00:33:65
3. Hubert Wróblewski-Klimaszewski 00:33:82
4. Patryk Maksimowicz 00:49:92
5. Jakub Domitrz 00:52:89
Panie kategoria 20-29 lat dystans 50m
1. Ewa Januszko 00:56:95
Panowie kategoria 20-29 lat dystans 50m
1. Michał Dunaj 00:28:78
Panie kategoria 30-39 lat dystans 50m
1. Elżbieta Jeżewska 00:39:41
2. Joanna Kozłowska 01:02:79
Panowie kategoria 30-39 lat dystans 50m
1. Piotr Kamiński 00:29:29
2. Jerzy Mitin 00:33:93
3. Dariusz Jeżewski 00:35:97
4. Michał Matysiuk 00:36:28
5. Michał Windorpski 00:44:12
6. Tomasz Wieloch 00:50:14
Panie kategoria 40-49 lat dystans 50m
1. Mirosława Wojciechowska  01:08:9
Panowie kategoria 40-49 lat dystans 50m
1. Adam Łapucki 00:33:90
2. Romuald Warsiewicz 00:37:86
3. Jacek Malinowski 00:40:07
4. Wojciech Jegliński 00:46:21
5. Jan Hołubowicz 01:14:73
Panie kategoria 50-59 lat dystans 50m
1. Wiesława Kosińska 01:31:82
2. Renata Dunaj 02:35:42
Panowie kategoria 50-59 lat dystans 50m
1. Kazimierz Suchocki 00:36:97
2. Wiesław Zalewski 00:42:69
3. Andrzej Dunaj 00:49:54
4. Stanisław Kopycki 00:55:60
Panie kategoria 60 lat i powyżej dystans 50m
1. Alicja Gąglewska 01:01:40
2. Anna Piwowarczyk 01:26:20
3. Olga Kowal 01:43:14
Panowie kategoria 60 lat i powyżej 
dystans 50m
1. Ryszard Zabolewicz 00:40:50
2. Jerzy Hołownia 00:45:17
3. Ryszard Jankowski 01:03:23
W zawodach wystartowało 146 osób. 
Zwycięzcy otrzymali pamiątkowe 
dyplomy, a najmłodsi dodatkowo 
upominki.

Cykl Warmia i Mazury pływają - Olecko i okolice pływają 
Eliminacje VIII - 10.05.2014 Hala LEGA w Olecku
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* „KOALA” - bar. Kuchnia tradycyjna, dowóz dań od po-
niedziałku do piątku od 9.30 do 16.30, od 26 zł. dowóz gratis 
(poza Oleckiem 3 zł za 1 km) tel. (87) 520 15 78          V13803

PIZZERIA „PRIVE” zaprasza od 1000 do 2200

Tel. (87) 520-31-32, sms  505-314-536 V1
50

01

PIZZA NA TELEFON * materiały budowlane, metalowe, hydraulika – SKLEP 
   BUD-MET, ul. Gołdapska 22, tel. (87) 520 22 41. V12105

* „ASTRA” restauracja, pizza, zestawy obiadowe na telefon: 
87-520-25-68, profesjonalny katering, imprezy okolicznościowe, 
dancingi, ul. Partyzantów 7, www.astra.olecko.pl  V09309

* AUTO-MAX, ul. Paderewskiego 3A, naprawa: zawieszenia, 
amortyzatory, elektronika, komputerowa geometria zawieszenia, 
klimatyzacja, chiptuning tel. 509-746-264;                                        V12305

* Foto-Ślub i inne uroczystości, tel. 660 122 049       B89608

* hurtownia spożywcza, ul. Gołdapska 31, tel. (87) 520-01-50 V13104

ARTYKUŁY ELEKTRYCZNE, SPRZEDAŻ, WYKONAWSTWO
Sklep „PSTRYK”, ul. Zielona 33
tel. (87) 520-18-44; 510-145-891 V1

19
06

V1
25

05

SERWIS OGUMIENIA
      OPONY, FELGI
OLEJE SHELL (wymiana gratis)

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

AUTO LAND                                           V13304

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

* Artykuły i usługi elektryczne, Grunwaldzka 6, 
      tel. 87-610-00-66                                     V13204

* Centrum Ogrodnicze, ul. Rzeźnicka 6; tel. 87-520-22-07   V02617

* MEBLE - salon, Jan Bagiński, ul. Rzeźnicka, tel.  
(87) 520 29-23. V10207

* Budowlana firma, Tadeusz WITKOWSKI, kompleksowe 
prace budowlane, tel. 603-754-167, 87-523-41-44 V15402

V11106

* MYJNIA GĄBKOWA AUTOMATYCZNA 
   aleje Lipowe 1A                           V09848

V0
92

09

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...

V14501* Auta używane, tel. 501-611-961 V13533

* CZĘŚCI SAMOCHODOWE, tel. 509-746-264 V12315

* CZĘŚCI SAMOCHODOWE, ul. Sokola 1D, tel. 87-
520-12-88 V13314

* części używane, wszystkie marki, Ełcka 2 (przy 
skupie złomu), tel. 501-611-961 V13523

* Ford Escort Combi, 1,4B, 1999, tel. 605-485-376 B91503

* Mitsubishi Outlander, 2005, 2,4B+G tel. 604-193-413 
B90007

* Żuk, sprawny, ubezpieczony, po przeglądzie, B+G, 
pierwsze ręce, tel. 604-557-693 V13413

* chleb swojski, ciasta, wypiek, tel. 605-107-755 B90606

* kino, plac Wolności 22, tel. 87-520-20-59 B89708

* konie kabardyńskie, przejażdżki, pod siodło, 
Grądzkie 47, tel. 666-316-780, 87-421-22-48 B92101

* pracownia pisania ikon, pracownia plastyczna, 
Katarzyna Waraksa, tel. 663-805-960 L87102

* Pub Arts, pizza przez telefon 87 523  33 33, interne-
tem www.arts.olecko.pl, zbieraj punkty V03318

* wczasy; tel. 87-421-22-48, 666-316-780,  www.wiatra-
kart.fr.pl, e-mail: kawarak@o2.pl B89907

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

L87003

AUTO-MOTO

MOTO-NAPRAWA-SPRZEDAM

TURYSTYKA-NOCLEGI-ROZRYWKA

USŁUGI

* bezprzewodowy internet iPlus, tel. 87-520-13-31 B91404

* chleb swojski, ciasta, wypiek, tel. 605-107-755 
B91703

* gazowe, hydraulik, tel. 502-383-533 V05214

* hurtownia wędlin, od 4.00 do 14.00, ul. Gołdapska 
31, tel. 87-520-22-13 L86409

* instalacje elektryczne, Henryk Rowiński, tel. 510-145-
891 V11916

* korepetycje - język angielski; szkoły podstawo-
we, gimnazja, szkoły średnie, tel. 608-215-475 L87201

* kowalskie, spawalnicze, ślusarskie, Gołdapska 31, 
tel. 87-523-00-80 B90905

* księgowe usługi, Ternet spółka z o,o, tel. 87-520-31-70 
B91901

* 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

* OLEJ OPAŁOWY, NAJTANIEJ, tel. 87-520-41-91 
V09818

* pakowanie próżniowe żywności, ulica Rzeźnicka 6, 
tel. 87-520-22-07 K94906
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V1
49

01   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

V09508

V0
96

08

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

Wyrób nagrobków, blatów kuchennych, parapetów 
i okładzin schodowych V09908

PROMO-

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

DWORZEC PKP
tel. 883-110-101

V15511

* kotły c.o., grzejniki, bojlery, HYDROMAX, 
            ul. Targowa 18, tel. 87-615-31-90             V09708

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

K
95

90
1

V10017

Pomieszczenia biurowe do wynajęcia. 
Olecko, ul. Gołdapska 22, tel. 502-200-053

* Pralnia chemiczna, pranie wodne, usługi w ciągu 24 godzin, 
ul. Grunwaldzka 12, te. 723-565-284                          V09109

Treść: ......................................................
..................................................................... 
.....................................................................
......................................................................

Podpis: ......................................................

Ilość publikacji: x 1 x 2 x 3 x 4 x ?

KUPON 
NA NAJTAŃSZE  
OG£OSZENIE 

DROBNE  
– 37 groszy za słowo auto        sprzedam  

       wynajmę     kupię
 praca
 inne

V14103

SPRZEDAM 

INNE

PRACA

SPRZEDAM

WYNAJEM

* pizza na telefon – od 10.00 do 22.00, tel.87-520-31-32 
lub sms 505-314-536 V15011

* ROWERY – naprawy i wypożyczalnia, Centrum 
Handlowe Impuls, tel. 87-520-36-92 V12415

* skup metali i surowców wtórnych, odbiór własnym 
transportem, najwyższe ceny, Ełcka 2, tel. 501-611-961 

V13513

* skup ziół, tel. 606-933-980 K95801

* sprzątanie, opieka nad osobami starszymi lub dziećmi, tel. 
506-462-495 B89807

* tłumacz języka francuskiego, tel. 888-605-885 L86706

* oddam koty (wszystkie czarne) w dobre ręce, tel. 
504-997-481 L86805

* ślusarza, spawacza zatrudnię, tel. 602-709-756 B91104

* zatrudnię stomatologa, tel. 605-893-381 K96001

* drukarka kolorowa OKI C3300n, A4, idealna do 
wizytówek, mało używana, 290 złotych, tel. 604-193-
413 B92201

* działka budowlana, Świętajno, 1850 m.kw., tel. 509-
154-347 K95204a

* działka budowlana, Zajdy, 30 arów, tel. 662-509-994 V12115

* działka usługowa, granica obwodnicy, tel. 601-210-
819 B863a18

* działkę budowlaną, 1650 m.kw., Olecko, tel. 602-
709-756 B91603

* działki budowlane, uzbrojone, tel. 601-210-819 K864a18

* garaż, aleja Zwycięstwa 39, tel. 506-215-610 K95802

* komplet mebli do salonu. BRW seria Kent: witryna, ko-
moda, RTV, kolor - kasztan, 700 zł. tel. 600-936-589 B90107

* książki, I i II klasa gimnazjum, (Gimnazjum nr 2), tel. 
603-113-040 V13324

* luksfery Fala niebieskie 36 sztuk, TANIO, tel. 508-
610-285 B91802

* maszyny, urządzenia rolnicze, tel. 516-670-859  K865a18

* mieszkanie M3, 62,14 m.kw., garaż, tel. 791-978-355 
K95702

* mieszkanie 60 m.kw. z działką 400 m.kw.,tel. 602-
345-477 V09528

* modele kartonowe, Wydawnictwo WIR, (samoloty 
1:50, okręty 1:300), tel. 601-152-454
* OLEJ OPAŁOWY, NAJTANIEJ, tel. 87-520-41-91 
V09828

* siedlisko, ul. Wiejska, ok. 40 arów, zabudowane bu-
dynkiem gospodarskim, dojazd od strony ulicy Wiejskiej, 
siła na miejscu, tel. 602-293-333 V09518

* dom z zabudowaniami gospodarczymi do wynaję-
cia, tel. 663-301-936 K94004e

* lokal użytkowy 100 m.kw., centrum, tel. 723-565-284 
V09119

* lokal użytkowy 140 m.kw., centrum, tel. 501-620-577 
V15021
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MEDYCYNA ALTERNATYwNA
Czereśnie przeciw łupieżowi

30 g żywicy z drzewa podgrzewamy w szklance 
wody. Dolewamy pół szklanki soku z pokrzywy i ły-
żeczkę spirytusu. Wcieramy w skórę głowy.

Ziołolecznictwo 
- uporczywe obstrukcje

Bardzo skuteczna mieszanka ziołowa: 60 g rozdrob-
nionej kory kruszyny, 20 g rozgniecionych owoców 
jarzębiny, 20 g liści babki. Zalewamy łyżkę tak zmie-
szanych ziół 2/3 szklanki ciepłej przegotowanej wody i 
odstawiamy na 3 godziny.

Przecedzamy i wypijamy przed snem.

Miejsca mocy
Są na globie ziemskim miejsca niezwykle, centra ener-

getyczne, gdzie gromadzą się tajemnicze energie z kosmosu 
i ziemi. Obszary te zwane są „miejscami mocy”. Chronią 
one budowie wokół nich stojące, wpływają na zachowanie 
ludzi, poruszają ich serca, uzdrawiają ducha i ciało. Jedno z 

K
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takich miejsc mocy znajduje się również w Polsce, w Krako-
wie na Wawelu. Najsilniej podobno odczuwa się tajemniczą 
energię blisko wejścia do Muzeum Wawelskiego.

.
Cera normalna

Cerę normalną u dorosłych spotyka się bardzo rzadko. 
Skóra prawidłowa jest gładka, matowa, lekko różowa, napię-
ta, jędrna, odporna na wpływy atmosferyczne. Prawidłowo 
reaguje na wodę i mydło.

Cerę normalną myjemy wieczorem mydłem przetłuszczonym 
lub mydłem dla dzieci i spłukujemy twarz chłodna wodą, a następ-
nie wodą o temperaturze pokojowej. 

Rano spłukujemy twarz chłodną wodą dla odświeżenia. 
Na dzień można użyć odrobinę półtłustego kremu. Ważne 

jest to szczególnie zimą, gdyż zabezpiecza przed mrozem. Latem, 
zwłaszcza podczas opalania, należy nałożyć na twarz grubszą war-
stwę kremu. 

Należy wystrzegać się przesuszenia skóry, może to bowiem 
spowodować przedwczesne powstanie zmarszczek.

Jeśli pojawia się drobne zmarszczki, można używać na noc 
kremu odżywczego i witaminowego. Mogą to być kremy poziom-
kowe, żółtkowe lub chlorofilowe.

Podpis elektroniczny, certyfikat kwalifikowany, PUE ZUS
AUTORYZOWANY PARTNER UNIZETO TECHNO-
LOGIES S.A.

PUNKT POTWIERDZANIA TOŻSAMOŚCI
Skrzynka podawcza, e-faktura, certyfikaty niekwalifi-
kowane, ssl, zabezpieczenia serwerów, system unilock. 
Oprogramowanie, sprzęt, integracja z Płatnikiem, wdroże-
nia, wszystko w siedzibie klienta.
MTL Creation, tel. 600 936 589, www.mtl.olecko.pl
WYDAJEMY CERTYFIKAT W JEDEN DZIEŃ ROBOCZY
PUNKT INFORMACJI KRS - WYPISY AKTUALNE I PEŁNE
NOWOŚĆ: Obsługa Platformy Usług Elektronicznych 
(PUE) ZUS. Profil, podpis elektroniczny, wsparcie, inte-
gracja firmy z profilem osobistym. Zapraszamy instytucje 
i osoby fizyczne.
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18 maja w sali widowiskowej ROK odbędzie się wyjąt-
kowy koncert.  Na oleckiej scenie wystąpi międzynarodowej 
sławy harfista Michal Matejčík oraz grająca na pile soprano-
wej Celestine. 

Michal Matejčík to harfista koncertujący na estradach ca-
łego świata. Pochodzi ze Słowacji, gdzie odbył pierwsze stu-
dia muzyczne w Žilinie i Bratysławie. Naukę kontynuował 
na Uniwersytecie Muzycznym w Wiedniu, który ukończył 
w roku 2005. Jest laureatem wielu konkursów harfowych 
na Słowacji. Był stypendysta Fundacji Roberta i Liny Thyll-
-Dürr i austriackiej Fundacji im. Viktora Bünzla, a także 
Fundacji im. Yehudi Menuhina „Live Music Now“. Artysta 
koncertuje z prestiżowymi orkiestrami Austrii, jak np. Or-
kiestra Opery Wiedeńskiej, Wiener Kammeroper, Orkiestra 
RSO (Radiowa) Wiener Kammer Orchester, Filharmonia 
Słowacka, czy Symfoniczna Orkiestra z Sapporo w Japo-
nii. Brał udział w wielu festiwalach muzycznych, występuje 
jako solista i muzyk rozrywkowy: z wokalistą Georgem Mi-
chaelem w takich projektach jak „Europa George Michael”, 
„Symphonica: The Orchestral Tour (2011 i 2012)“, „Europa 
IL DIVO & Orchestra In Concert Tour (2012)“. Koncertował 
wielokrotnie z zespołem Depeche Mode. Występował jako 
solista/support przed koncertem Depeche Mode w Wiedniu, 

co było życzeniem autora piosenek DM - Martina Gore. 
Harfista koncertował na targach Depeche Mode w Makr-
thalle w Hamburgu, a także na Depeche Mode Warm Up 
Party w New York City.

Celestine jest jedyną kobietą w Polsce i jedną z nielicz-
nych na świecie zajmującą się grą na tym instrumencie. 
Znakomicie wykształcona muzycznie, pasję gry na pile 
sopranowej rozwinęła pod wpływem dziecięcych wspo-
mnień. Ta fascynujaca przygoda przyniosła artystce angaże 
koncertowe nie tylko w Polsce, ale i w Austrii, a także w 
USA oraz w Peru. Celestine w sposób  niekonwencjonal-
ny wykorzystuje piłę w repertuarze muzyki rożnych sty-
lów, np. filmowej, popularnej i etnicznej. Specjalizuje się 
w kolażach przeróżnych gatunków i brzmień. Poszukuje 
harmonii brzmienia i piękna, które buduje przy akompa-
niamencie rożnych rzadkich instrumentów jak harfa, lut-
nia, greckie lauto, teorba, organy piszczałkowe czy Organy 
Hammonda. Celestine koncertuje na pile sopranowej pro-
dukcji szwedzkiej firmy BAHCO, z użyciem wypukłego, 
barokowego smyczka skrzypcowego.

Koncert „Sphere of Heaven czyli inspirujące brzmienia 
nie z tej ziemi”, 18 maja, godz. 19:00, sala widowiskowa 
ROK, wstęp 20 zł. 

Sphere of Heaven 
czyli inspirujące brzmienia nie z tej ziemi
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Kalendarz imion

Nasz przepis

  

Cytaty na ten tydzień

PRZYS£OWIA

14 maja 
Bonifacji, Bony, Dobiesławy, Izydy, 
Julity, Justyny
Bazylego, Bonifacego, Bończy, Dobie-
sława, Filipa, Jeremiasza, Jeremiego, 
Macieja, Michała, Wiktora, Wiktoriu-
sza, Wiktoryna
15 maja (Święto Polskiej Niezapomi-
najki)
Aleksandry, Beaty, Berty, Brendy, Czci-
bory, Dionizji, Nadziei, Ofki, Zofii
Afanazego, Anastazego, Dionizego, Izy-
dora, Jana, Maksyma, Ruperta, Stanibo-
ra, Strzeżysława
16 maja (Dzień Rodziny)
Diany, Honoraty, Małgorzaty, Przemy-
sławy
Adama, Andrzeja, Jana, Jędrzeja, 
Przemysława, Szymona, Trzebomira, 
Trzebomysława, Ubalda, Wieńczysława
17 maja 
Brunony, Miry, Weroniki, Wery, Wro-
cisławy
Bruna, Brunona, Chwalimira, Feliksa, 
Heraklesa, Herakliusza, Paschalisa, 
Paschaliusa, Sławomira, Sławosza, Sta-

nisława, Torpeta, Wiktora, Wilhelma
18 maja 
Aleksandry, Aleksy, Ali, Alicji, Eryki, 
Iriny, Nataszy, Sandry
Aleksandra, Bohdana, Edwina, Eryka, 
Feliksa, Jana, Myślibora, Wenancjusza
19 maja 
Celestyny, Emiliany, Iny, Iwony, Iwy,  
Patrycji
Augustyna, Celestyna, Emiliana, Iwa, 
Iwona, Krzesomira, Lwa, Mikołaja, 
Milana, Pękosława, Piotra, Urbana
20 maja 
Bernardy, Efrydy, Elfrydy, Krystyny, 
Sawy, Wiktorii, Wiktoryny
Aleksandra, Anastazego, Bazylego, Ba-
zylisa, Bernarda, Bernardyna, Bromi-
mierza, Bronimira, Iwona, Teodora
21 maja 
Donaty, Gizeli, Konstancji, Moniki, 
Przecławy
Donata, Jana, Juliusza, Konstantyna, 
Kryspina, Nepomucena, Przecława, 
Przesława, Tymoteusza, Walentego, 
Wiktora, Wszemira

Każdy w takim czy innym stop-
niu musi stawić czoło wyzwaniom 
życia.  Zawsze będą tacy, którzy 
zechcą na nas wpłynąć lub nas zdo-
minować. Nie możemy usprawiedli-
wiać naszych  błędnych decyzji. W 
końcu każdy żyje własnym życiem i 
jest za nie odpowiedzialny. 

Terry Goodkind, 
Spowiedniczka

Bo życie samo w sobie jest wy-
starczająco złe. 

Terry Pratchett, 
Opowieści o Johnnym Maxwellu
Życie jest procesem odkrywania, 

jak daleko można się posunąć, choć 
łatwo się w tym procesie posunąć za 
daleko. 

Terry Pratchett, 
Potworny regiment

Święta Zofija (15 maja)  kłosy roz-
wija.

Każda Zosia (15 maja)  dobra gospo-
sia.

Święta Zofija, zimna przywodzi ale 
kłosom to już nie szkodzi.

Gdy maj wilgotny, dodaje otuchy, a 
gdy maj suchy, to i rok suchy.

Rok dobry będzie, jeżeli w maju za-
wiążą się żołędzie.

Wesoło w maju ze słowikiem w gaju.
Suchy marzec, maj zaś chłodny, 

kwiecień mokry, rok niegłodny.
Mokry maj, rośnie żytko jako gaj.
Kto się w maju urodzi, dobrze się mu 

powodzi.
Na św. Urbana (19 maja) wszystka 

rola zasiana.
Jak przy zachodzie słońca niebo czy-

ste, nazajutrz słońce będzie bystre.
Kobiety to są ujeżdżacze i pogromcy 

męskiego rodu.

Szwedzka zupa rybna
1 kg ryb morskich, 30 dag włoszczyzny 
(marchew, seler, pietruszka, por), 1 litr 
wody, 1 liść laurowy, 2 goździki, kilka 
ziaren pieprzu, sól, 2 łyżki margaryny, 
1 łyżka mąki, pół szklanki śmietany, 1 
żółtko

Ryby czyścimy, płuczemy i dzielimy 
na porcję.

Włoszczyznę myjemy, obieramy i 
płuczemy.

Dzwonka ryby i warzywa zalewamy 
wodą, dodajemy pokruszony liść lauro-
wy, goździki, pieprz, sól i gotujemy 25 
minut na bardzo małym ogniu. Po tym 
czasie rybę wyjmujemy, a zupę przece-
dzamy.

Z tłuszczu i mąki robimy jasną za-
smażkę. Wlewamy ją do zupy i ponow-
nie gotujemy.

Zupę doprawiamy śmietaną wymie-
szana z żółtkiem. Wkładamy porcje ryby 
i podgrzewamy, ale nie gotujemy.

Zupę podajemy w filiżankach do zup 
z porcjami ryby. Oddzielnie podajemy 
ziemniaki z wody.

Klops zapiekany 
z boczkiem

2 bułki, 200 ml kwaśnej śmietany, 2 
cebule, 10 dag marchwi, 1 łyżka masła, 
2 łyżki tartej bułki, 50 dag mielonego 
mięsa, 3 jajka, 2 łyżki siekanej natki 
pietruszki, 2 łyżki siekanych migdałów, 
sól, biały pieprz, 4 plasterki boczku

Bułki kroimy w kostkę i moczymy 
w śmietanie. Obraną cebulę i marchew 
ścieramy na tarce.

Podłużną formę do pieczenia smaru-
jemy masłem i obsypujemy tarta bułką.

Mięso mieszamy z bułką, cebulą, 

marchwią, jajkami, pietruszką i mig-
dałami. 

Masę mięsną wkładamy do formy, 
a na wierzchu układamy plastry bocz-
ku. 

Pieczemy w nagrzanym piekarni-
ku 90 minut.

Przed krojeniem klops powinien 
pozostać w formie co najmniej przez 
10 minut.

Pomidory faszerowane
8 średnich pomidorów, 2 cebule, 10 
dag boczku, 4 jajka, 10 dag tartego 
sera gouda, 4 łyżki siekanego szczy-
piorku, 1 łyżka słodkiej papryki, sól, 
pieprz mielony

Pomidory myjemy, odkrajamy 
wierzchy i wydrążamy. Odwracamy je 
tak aby wyciekł z nich sok.

Cebule i boczek kroimy w kostkę i 
zapiekamy w żaroodpornej formie na 
średnim ogniu.

Jajka, ser i szczypiorek dokładnie 
mieszamy. Doprawiamy do smaku 
solą, pieprzem i paprykę. Masą na-
pełniamy pomidory i przykrywamy je 
odkrojonymi wierzchołkami.

Pomidory wkładamy do formy i 
wstawiamy do nagrzanego piekarnika. 
Pieczemy przez 20 minut.

Podajemy z ryżem posypanym na-
tką pietruszki.
Pasta z wędzonego dor-

sza i żółtego sera
2 wędzone dorsze, 20 dag żółtego 
sera, 3 łyżki majonezu, koperek, 
szczypiorek

Dorsze obieramy ze skóry i usu-
wamy ości. Mielimy wraz z serem. 

Dodajemy majonez i posiekany koperek 
i szczypiorem. Ucieramy. 

Ciasto „szachownica”
25 dag mąki, 25 dag masła, 25 dag cu-
kru pudru, 4 jajka, 1 łyżka rumu, 1 łyżka 
cukru waniliowego, 3 dag kakao, 1 łyżka 
mleka, pół szklanki konfitury morelowej

Dwie małe prostokątne foremki wy-
kładamy papierem do pieczenia.

Nagrzewamy piekarnik do 190°C.
Masło ucieramy z cukrem do białości, 

dodając po jednym jajku i po trochu rum 
oraz mąkę. 

Ciasto dzielimy na dwie części. 
Jedną mieszamy z cukrem wanilio-

wym, drugą z mlekiem i kakao.
Poszczególne ciasta wkładamy do 

foremek, wstawiamy do piekarnika i pie-
czemy około 40 minut.

Po upieczeniu i wystudzeniu kroimy 
je wzdłuż na wąskie „belki”. Belecz-
ki smarujemy z jednej strony konfiturą 
morelową i zlepiamy w jedno ciasto o 
dwóch smakach. Każdy ze zlepionych 
kawałków lukrujemy.
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Mistrzostwa Powiatu Oleckie-
go SZS w Czwórboju LA

8 maja na stadionie miejskim odbyły się Mistrzostwa Po-
wiatu Oleckiego SZS w Czwórboju Lekkoatletycznym
Organizatorami były OTSS, POSS i MOSiR Olecko.
Sędzią głównym był Paweł Maksimowicz.

WYNIKI:
Dziewczęta:

bieg na 60 m:
1. Gabriela Jeglińska (SP 3 Olecko) 8,79
2. Aleksandra Jaroniec (SP 3 Olecko) 8,82
3. Justyna Soroka (SP Cimochy) 9,10

rzut piłeczką palantową:
1. Gabriela Jeglińska (SP 3 Olecko) 39,20 m
2. Weronika Skorupska (SP 4 Olecko) 35,25 m
3. Weronika Niedźwiecka (SP Cimochy) 34,70 m

skok w dal:
1. Gabriela Jeglińska (SP 3 Olecko) 4,10 m
2. Aleksandra Jaroniec (SP 3 Olecko) 3,87 m
3. Justyna Soroka (SP Cimochy) 3,64 m

skok wzwyż:
1. Martyna Piekielniak (SP Gąski) 120 cm
2. Martyna Dzierżyk (SP Gąski) 115 cm
    Katarzyna Topór (SP Gąski) 115 cm
    Weronika Miłowicka (SP Gąski) 115 cm
    Ewelina Dzierżyk (SP Gąski) 115 cm
    Sylwia Gajdek (SP Gąski) 115 cm

bieg na 600 m:
1. Karolina Jasińska (SP 3 Olecko) 2:04,00
2. Aleksandra Jaroniec (SP 3 Olecko) 2:04,73
3. Klaudia Ćwikowska (SP 3 Olecko) 2:05,26

klasyfikacja punktowa indywidualnie:
1. Gabriela Jeglińska (SP 3 Olecko) 290 pkt
2. Aleksandra Jaroniec (SP 3 Olecko) 249 pkt
3. Karolina Jasińska (SP 3 Olecko) 234 pkt

klasyfikacja punktowa drużynowo:
1. SP 3 Olecko (opiekun Dariusz Dźwilewski) 1176 pkt
2 .SP Gąski (opiekun Wiesław Zalewski) 829 pkt
3. SP 1 Olecko (opiekun Krzysztof Dawidziuk) 734 pkt
4. SP Sokółki (opiekun Maria Letkiewicz) 663 pkt
5. SP 4 Olecko (opiekun Renata Januszczyk i Marzena 
Jasińska) 629 pkt
6. SP Cimochy (opiekun Danuta Bernaciak) 417 pkt

Chłopcy:
bieg na 60 m:

1. Tadeusz Szarnecki (SP 1 Olecko) 8,58
2. Sebastian Selwocki (SP 4 Olecko) 8,62
3. Sebastian Jarzębowicz (SP 4 Olecko) 8,66

rzut piłeczką palantową:
1. Michał Milewski (SP 3 Olecko) 53,10 m
2. Damian Zaręba (SP Gąski) 46,20 m
3. Adrian Głowacki (SP Cimochy) 44,15 m

skok w dal:
1. Wojciech Tomczyk (SP 3 Olecko) 4,37 m
2. Marcel Wasilewski (SP 3 Olecko) 4,36 m
2. Sebastian Selwocki (SP 4 Olecko) 4,26 m

skok wzwyż:
1. Damian Zaręba (SP Gąski) 120 cm
2. Jakub Kaszkiel (SP Gąski) 115 cm
    Jakub Murzyn (SP Gąski) 115 cm
    Bartosz Naruszewicz (SP Gąski) 115 cm
3. Jakub Luberecki (SP Gąski) 110 cm
    Cyprian Ogrzal (SP Gaski) 110 cm

bieg na 1000m:
1. Michał Milewski (SP 3 Olecko) 3:26,59
2. Marcel Wasilewski (SP 3 Olecko) 3:32,41
3. Gabriel Domoradzki (SP 3 Olecko) 3:35,28

klasyfikacja punktowa indywidualnie:
1. Michał Milewski (SP 3 Olecko) 246 pkt
2. Wojciech Tomczyk (SP 3 Olecko) 213 pkt
3. Marcel Wasilewski (SP 3 Olecko) 211 pkt

klasyfikacja punktowa drużynowo:
1. SP 3 Olecko (opiekun Zbyszek Polakowski) 977 pkt
2. SP 4 Olecko (opiekun Renata Januszczyk i Marzena 
Jasińska) 794 pkt
3. SP 1 Olecko (opiekun Krzysztof Dawidziuk) 694 pkt
4. SP Gąski (opiekun Wiesław Zalewski) 648 pkt
5. SP Sokółki (opiekun Maria Letkiewicz) 607 pkt
6. SP Cimochy (opiekun Danuta Bernaciak) 144 pkt

Trzy pierwsze drużyny otrzymały pamiątkowe dy-
plomy, a zwycięskie zespoły otrzymały również puchary, 
ufundowane przez MOSiR Olecko.

W zawodach uczestniczyło 66 zawodniczek i zawod-
ników.

Składy osobowe zwycięskich drużyn:
SP 3 Olecko (dziewczęta): Gabriela Jeglińska, Alek-
sandra Jaroniec, Katarzyna Mrozowska, Klaudia 
Ćwikowska, Karolina Pogorzelska, Karolina Jasińska, 
Monika Sędzicka (PK), (opiekun Dariusz Dźwilewski)

SP 3 Olecko (chłopcy): Jakub Białanowski, Michał 
Milewski, Marcel Wasilewski, Bartosz Zimnicki, Woj-
ciech Tomczyk, Gabriel Domoradzki, Maciej Waszkie-
wicz (PK), (opiekun Zbyszek Polakowski)

Paweł Maksimowicz
Specjalista Dyscypliny Sportu – MOSiR Olecko
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TURNIEJ GAMOWY W SZKOLE MUZYCZNEJ
28 kwietnia w Państwowej Szkole Muzycznej w Olecku odbyła się IV edycja Mię-

dzyszkolnego Turnieju Gamowego z kształcenia słuchu. W turnieju brali udział ucznio-
wie ze szkół muzycznych  w Olecku i Gołdapi w ramach wspólnego projektu. Olecką 
szkołę muzyczną reprezentowali: Gabriela Bagan, Urszula Kamińska, Marcin Da-
dura, Urszula Głowacka, Anna Miluć, Amelia Obrębowska, Weronika Sadowska, 
Jan Pieczur, Jan Sawicz, Dawid Kłoczko, Zuzanna Warsiewicz przygotowani przez 

Jolantę Werner i Katarzynę 
Krajewską-Openchowską. W te-
gorocznych zmaganiach III miej-
sce otrzymał zespół: Urszula Gło-
wacka i Marcin Dadura z klasy 
Katarzyny Krajewskiej-Open-
chowskiej.  Laureatami I i II miej-
sca zostali uczniowie szkoły mu-
zycznej w Gołdapi przygotowani 
przez Justynę Machalską. 

Uczniowie odpowiadali na py-
tania z zakresu teorii muzyki. Ich 
odpowiedzi oceniało jury w skła-
dzie: Remigiusz Chmiel, Ewa 
Skorupska, Kamil Skorupski. 
Najwięcej emocji wzbudzało roz-
wiązywanie zadań na czas. Kon-
kurs przebiegał w bardzo miłej 
i kolorowej atmosferze bowiem 
wszelkie pomoce, tabliczki, kla-
wiaturki były w wiosennych kolo-
rach. Uczestnicy otrzymali dyplo-
my i nagrody ufundowane przez 
Radę Rodziców.

Uczniom i nauczycielom ser-
decznie gratulujemy.

Wojciech Borowik

Ścieżka pieszo-rowerowa
Trwa ocena złożonych ofert na budowę ścieżki pieszo-ro-

werowej łączącej ulicę Ludową z Gołdapską i dalej Wiewiór-
czą Ścieżką. 

W ramach projektu zostanie wykonane oświetlenie na 
trasie od ulicy Ludowej do Gołdapskiej 18A. Draga zostanie 
pokryta nawierzchnią utwardzoną od ulicy Gdańskiej do Goł-
dapskie, a żwirową w dalszej części. 

W ramach tego samego projektu zostanie też wykonany 
remont mola „Skocznia”. Za kwotę ponad 111 tysięcy złotych 

wyremontuje je firma z Suwałk. Termin ukończenia inwesty-
cji upływa 10 czerwca. 

Całkowite wydatki gminy związane z tym projektem wy-
niosą ponad 254 tysiące euro. Dofinansowanie z Unii Euro-
pejskiej wyniesie 216 tysięcy euro.      UM

Most drewniany na ujściu Legi
Rodzinna firma Gieryszewscy opracowała projekt re-

montu długiego mostu drewnianego na ujściu Legi. Gmina 
wydała na ten cel 9,2 tysiąca złotych. Prace zostały przyjęte 
10 kwietnia.         UM
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Marzenie Imeldy

Maj to przede wszystkim dla rodziców i Kościoła katolic-
kiego czas I Komunii Świętych. Piękna to i ważna uroczy-
stość. Co więc z tym Sakramentem ma wspólnego marze-
nie obcobrzmiącego imienia żeńskiego Imelda? Okazuje 
się, że bardzo wiele.

W czternastym wieku we włoskim mieście Bolonia uro-
dziła się dziewczynka o imieniu Imelda. Rodzice słynęli 
(choć to niezbyt adekwatne słowo) z wielkiej pobożności 
i pomocy ludziom upośledzonym. W takim duchu katolic-
kiej religii wzrastała Imelda, która mając kilka lat bardzo 
zapragnęła przyjmować Eucharystię. Niestety, w tamtych 
czasach było to niemożliwe, bo wówczas dzieci przystępo-
wały do I Komunii Świętej dopiero mając czternaście lat. 

Joko dziewięcioletnia dziewczynka wstąpiła więc do 
klasztoru, ale i to nie dawało jej prawa uczestniczenia w 
pełnej Mszy św. 

Kiedy podczas modlitwy nad jej głową ukazała się ja-
śniejąca Hostia zakonnice odczytały to jako znak, że może 
przystąpić do sakramentu, że Bóg wysłuchał jej prośby. Tak 
się stało, a już następnego dnia dziewczynka zmarła. Było 
to 12 maja 1333r. Dopiero jednak sześć wieków później, 
a dokładnie w roku 1910, papież Pius X, ogłosił Imeldę 
patronką przystępujących do I Komunii Świętej. Jedno-
cześnie ogłosił dekret, że od tego czasu dzieci będą mogły 
przystępować do I Komunii Św. w wieku 8 lat, czyli w pol-
skich warunkach w klasie drugiej szkoły podstawowej. 

I tak jest do dzisiaj, tylko chyba nie znalazłabym dziec-
ka, które wie, kto jest jego patronką podczas tego święta. 

Bo to, że jest to wielkie święto w życiu rodziny, Kościo-
ła, to jest fakt bezsporny. To drugi z siedmiu Sakramentów, 
po Chrzcie Świętym, które przyjmuje dziecko. Tym razem 
świadomie, choć z wolą rodziców, którzy nadal chcą wy-
chowywać dziecko w wierze katolickiej.

Do tej uroczystości związanej z Mszą Świętą, podczas 

której dziecko po raz pierwszy przyjmuje sakrament Eu-
charystii pod postacią Hostii, przygotowuje się przez cały 
rok. 

Na lekcjach religii siostry zakonne lub katecheci in-
tensyfikują swoje siły, by dziecko naprawdę odczuło po-
wagę i zrozumiało jak najwięcej z powagi tego Sakra-
mentu. 

Wspomniany już papież Pius X dopuścił możliwość 
wcześniejszego przystąpienia dziecka do przyjęcia tego 
Sakramentu. Dziecko, jego zdaniem, może przyjąć Ko-
munię św., jeśli odróżnia chleb zwykły od Chleba Eu-
charystycznego i wierzy, że przyjmując Komunię Świętą, 
przyjmuje Chrystusa. Jeszcze tylko pierwsza spowiedź, 
czyste serce, biała szata i… „cały jestem Twój, aż na wie-
ki”, jak mówią słowa jednej z pieśni. 

Pierwsi chrześcijanie, gdy stawali się nowymi człon-
kami Kościoła, przez siedem dni nosili białe szaty na 
znak zjednoczenia z Chrystusem. Tak jest do dzisiaj, 
kiedy dzieci przez oktawę komunijną noszą białe szaty 
– dziewczynki sukienki, a chłopcy alby (dawniej garnitu-
ry), a obecnie wszyscy alby. 

Biały tydzień służyć ma wyciszeniu i wspomaganiu 
w pełnym przyjęciu sakramentu Eucharystii. Nie tylko w 
dniu I Komunii Św., ale i podczas Białego Tygodnia i ca-
łorocznych przygotowaniach powinna uczestniczyć cała 
rodzina.

Daleko zabrnęliśmy od skromnych białych szat i ra-
dości płynącej z uroczystego dnia, do strojnych i drogich 
sukienek (alb również), wymyślnych gadżetów (zapro-
szenia, serwetki, ozdóbki, zdjęcia, filmy, fryzjer, limuzy-
ny…), drogich prezentów i wielkiego przyjęcia. 

Święto to od samego początku miało wymiar ducho-
wy, a czy takie pozostało? 

Na przekór temu, iż sami narzekamy na przepych for-
my nad treścią tego dnia, nikt nie zabroni nam przeżyć go 
naprawdę duchowo i uroczyście.

Białe szaty, biel kwitnących majowych drzew, biel 
Hostii przyjętej po raz pierwszy, czystość serca, niewin-
ność duszy dziecka… niech trwa.

Marusia 


