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SKUP STARYCH I ROZBITYCH POJAZDÓW
kasacja pojazdów (ciężarowe, osobowe), zaświadczenia, skup złomu 
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Festyn „Bezpieczny powiat”, 
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Olimpiada Milusińskich, s. 11

Im więcej jest przepisów tym mniej 
naród się bogaci.

Paul Claudel

Wycieczka, s. 8

Warmia i Mazury Pływają, 
wyniki, s. 18 - 19

Sukcesy oleckich tancerzy
s. 2

Edukacja obywatelska 
„Młodzi głosują”, s. 4

8 pomysłów w Pomysłodajni, s 6
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GRÜNLAND
Centrum Roślin Ozdobnych

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

Archiwum „Tygodnika oleckiego” znajdziesz

29 maja Zespole Szkół w Olecku odbył się XV Konkurs 
Matematyczny klas II „Mistrz Zadań Tekstowych”. Do kon-
kursu przystąpiło 19 uczniów z sześciu szkół powiatu olec-
kiego.

Mistrzem Zadań Tekstowych został Miłosz Skrzypiec, 
uczeń Szkoły Podstawowej nr 4 z Oddziałami Integracyjny-
mi im. ks. Jana Twardowskiego w Olecku (klasa II b). 

II i III miejsce zajęli uczniowie  tej samej szkoły – Filip 
Krawczyk i Dawid Suchocki (klasa II a). 

IV miejsce przypadło Jędrzejowi Żukowskiemu, ucznio-
wi Szkoły Podstawowej nr 3 im. Jana Pawła II w Olecku.

V miejsce w konkursie zajął Filip Gorlo, uczeń Szkoły 
Podstawowej w Wieliczkach.

Serdecznie gratulujemy zwycięzcom i opiekunom, ży-
cząc dalszych sukcesów.

Organizatorki konkursu Joanna Cichanowicz i Alicja 
Czerniecka serdecznie dziękują sponsorom.          it

Sukcesy oleckich tancerzy
To, że olecka młodzież 

pasjonuje się tańcem, wia-
domo nie od dziś. Ich pasja 
w ostatnich dniach przeło-
żyła się na sukcesy. 

24 maja w Augustowie 
odbył się V Festiwal Tańca 
Focus. Zespół „Taka Sytu-
acja” w kategorii formacje 
hip hop debiuty powyżej 
12 lat wywalczył 3 miejsce. 
Trzeba zaznaczyć, że był to 
pierwszy wyjazd na zawo-
dy tej grupy! 

Ale to nie koniec ta-
necznych laurów. Między 

29, a 31 maja odbyła się XIV edycja Międzynarodowego 
Festiwalu Piosenki i Tańca MUSZELKI WIGIER. Do kon-
kursu stanęło wielu wykonawców, najlepszym przyznano 
złote, srebrne i brązowe Muszelki Wigier. 

W kategorii HIP-HOP 12-16 lat II miejsce i Srebrna 
Muszelka Wigier przypadła dla naszego zespołu „Taka Sy-
tuacja”, III miejsce czyli Brązowa Muszelka Wigier powę-
drowała do oleckiego zespołu „City Dance”. 

W kategorii 17-25 lat III miejsce i Brązową Muszelkę 
Wigier  wywalczył  Zespół „You Know” z Olecka. Oprócz 
udziału w konkursie uczestnicy skorzystali z  profesjo-
nalnych warsztatów,  które poprowadziła choreografka i 
tancerka znana z programu Got to Dance – Anna „Youya” 
Jujka.

Gratulujemy wszystkim tancerzom i oczywiście Annie 
Duchnowskiej – instruktorce tanecznej, która stworzyła 
choreografie i przygotowała zespoły do zawodów. Życzy-
my dalszych sukcesów!

ROK „Mazury Garbate”
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OLECKI TERMINARZ
WYSTAWY STAŁE

• Iwona Bielawska, malarstwo, 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 

Zapraszamy od 600 do 2100

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

NAJTANIEJ W MIEŚCIE

ON .............................5.29 zł
Pb 95 ........................5.29 zł
PB 98 ........................5,39 zł
LPG ...........................2,39 zł
Olej opałowy ..............3,80 zł (powyżej 1000 litrów)
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sponsorujemy „Czarnych”, 
bilet 5 gr taniej na litrze

www.paliwa-kozlowski.pl

AUTOMYJNIA

11 czerwca (środa)
wydanie „Tygodnika Oleckiego”
apteka dyżurna Składowa 6
9.00 - MINIMUNDIAL dla dzieci (Polska - Litwa), stadion 
ze sztuczną murawą
13.00 - posiedzenie Komisji Statutowej RM, Ratusz
12 czerwca (czwartek)
apteka dyżurna Zielona 37
10.00 - 12.00 - Debata „Wakacje wolne od uzależnień”, de-
bata, sala konferencyjna ZSLiZ przy ul. Gołdapskiej
16.00 - rozpoczęcie kursu na kierowców w szkole jazdy Je-
rzego Miliszewskiego, aleje Lipowe 3
16.00 - Rummikub, gra rodzinna, scrable, Biblioteka Pu-
bliczna, Kopernika 6
13 czerwca (piątek)
apteka dyżurna Kolejowa 15
10.00 - krajowy czwórbój lekkoatletyczny, stadion miejski
10.00 -  Zawody Wojewódzkie Warmińsko-Mazurskiego 
Szkolnego Związku Sportowego w tenisie ziemnym szkół 
podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych w 
grach singlowych, korty miejskie
11.00 - Uroczystość zakończenia akcji charytatywnej na 
rzecz Adrianka Sznurkowskiego, Ośrodek Szkolno-Wycho-
wawczy dla Dzieci Głuchych, ul. Słowiańska
11.00 - 16.00 - pokaz wizażu, sklep Agat, plac Wolności 13
16.00 - Bajkolandia, spotkanie z bajką, biblioteka miejska, 
ul. Kopernika
16.00 - Listonosz Pat i wielki świat, film, kino Mazur (2D)
18.00 - X-Men: Przeszłość, która nadejdzie, film, kino 
Mazur (3D)
20.15 - Uśpieni, film, kino Mazur (2D)
14 czerwca (sobota)
apteka dyżurna plac Wolności 7B
9.00 -  Turniej Szachowy o Puchar Dyrektora Szkoły Podsta-
wowej nr 1 w Olecku, Szkoła Podstawowa nr 1 Informacja 
wewnątrz tego numeru TO)
10.00 - Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego  o Pu-
char Burmistrza Olecka, hala Lega
10.00 - krajowy czwórbój lekkoatletyczny, stadion miejski
10.00 - Moje Małe Mistrzostwa-2014. Piknik o charakterze 
sportowo-rekreacyjnym, stadion ze sztuczną murawą
16.00 - Listonosz Pat i wielki świat, film, kino Mazur (2D)
17.00 - Czarni Olecko - Wilczek Wilkowo, mecz piłki noż-
nej, V liga, Stadion Miejski
18.00 - X-Men: Przeszłość, która nadejdzie, film, kino 
Mazur (3D)
20.15 - Uśpieni, film, kino Mazur (2D)
15 czerwca (niedziela)
apteka dyżurna 11 Listopada 9
16.00 - Listonosz Pat i wielki świat, film, kino Mazur (2D)
18.00 - X-Men: Przeszłość, która nadejdzie, film, kino 
Mazur (3D)
20.15 - Uśpieni, film, kino Mazur (2D)
16 czerwca (poniedziałek)
apteka dyżurna Gołdapska 1
17 czerwca (wtorek)
apteka dyżurna plac Wolności 25
wydanie „Tygodnika Oleckiego”
16.00 - Scrabble w bibliotece, Biblioteka Miejska, ul. Ko-
pernika
18 czerwca (środa)
apteka dyżurna Zielona 35
19 czerwca (czwartek, Boże Ciało)
apteka dyżurna Składowa 6
16.00 - Rummikub, gra rodzinna, scrable, Biblioteka Pu-

19 maja od 15.01 jeden zastęp JRG PSP 
usuwał skutki kolizji z jedni alei Lipowych 
(quad zderzył się z samochodem osobowym). 

19 maja od 18.07 jeden zastęp JRG PSP usuwał nadłama-
ny konar drzewa znad chodnika przy alei Zwycięstwa.

21 maja od 12.07 jeden zastęp JRG PSP w Gordejkach 
Małych zdejmował kota uwięzionego na drzewie.

22 maja od 12.29 trzy zastępy JRK GSP gasiły pożar sa-
mochodu osobowego na stacji benzynowej przy rondzie 11 
Listopada, aleja Wojska Polskiego.

23 maja od 11.04 dwa zastępy JRG PSP usuwały plamę 
oleju z jezdni ulicy Ełckiej.

23 maja od 12.45 trzy zastępy JRG PSP oraz po jednym 
OSP Wieliczki i OSP Markowskie gasiły w Wojnasach pożar 
drewnianego budynku gospodarczego.

23 maja od 16.05 jeden zastęp JRG PSP w Gordejkach 
zdejmował kota uwięzionego na drzewie.

23 maja od 19.41 jeden zastęp OSP Cichy usuwał gniaz-
do os z przewodu wentylacyjnego domu mieszkalnego w Ci-
chym.

23 maja od 22.59 jeden zastęp OSP Kowale Oleckie w 
Drozdowie usuwał jezdnię po kolizji  drogowej.

24 maja od 18.18 jeden zastęp JRG PSP gasił przy ulicy 
Rzemieślniczej pożar posuszu traw.

25 maja od 14.32 jeden zastęp JRG PSP w Sedrankach 
zdejmował kota uwięzionego na drzewie.

25 maja od 17.28 jeden zastęp JRG PSP gasił pożar 
skrzynki elektrycznej w Giżach. 

25 maja od 17.35 jeden zastęp JRG PSP usuwał wodę z 
zalanej ulicy Mickiewicza i z piwnicy domu mieszkalnego.

25 od 17.40 jeden zastęp OSP Szczecinki usuwał wodę z 
zalanej piwnicy domu mieszkalnego.

25 od 18.02 jeden zastęp OSP Gąski usuwał z drogi we 
Świdrach powalony na nią konar drzewa.

Informacji udzielił młodszy aspirant Andrzej Zajkowski

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:
• Maciej Adamczewski
• Maciej Dobrzyński
• Michał Jabłoński

• Izabela Murawska
• Jan K. szaciło

• Krystyna Wołczek
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.

Biblioteka Pedagogiczna 
nieczynna z powodu 

inwentaryzacji księgozbioru
Informujemy, że Filia Warmińsko-Mazurskiej Bibliote-

ki Pedagogicznej w Olecku będzie nieczynna od 9 do 27  
czerwca 2014 r. z powodu prowadzonego skontrum księ-
gozbioru. Zwroty wypożyczonych książek będą  przyjmo-
wane codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach 
8.00 – 15.00.  

Skontrum czyli kontrola zbiorów bibliotecznych zwa-
na inaczej inwentaryzacją jest prowadzona w związku z 
restrukturyzacją Warmińsko-Mazurskiej Biblioteki Peda-
gogicznej im. Prof. Tadeusza Kotarbińskiego w Olsztynie 
Filia w Olecku, która od 1 września 2014 r. będzie Powia-
tową Biblioteką Pedagogiczną w Olecku.

Ponadto uprzejmie informujemy, że w okresie letnim 
od 30 czerwca do 29 sierpnia nastąpi zmiana godzin pra-
cy biblioteki - będzie czynna od poniedziałku do piątku w 
godz. 9.00 – 15.00, w soboty – nieczynna.

Za  utrudnienia serdecznie przepraszamy!
W imieniu zespołu

kierownik Filii WMBP w Olecku
Elżbieta Rowińska

Edukacja obywatelska 
„Młodzi głosują”

Akcja „Młodzi głosują” trwa już 19 lat i uczestniczyło 
w niej dotąd ponad 2,6 miliona uczniów. To nie tylko efek-
tywny sposób na edukację obywatelską, ale i zwiększanie 
udziału młodych Polaków w życiu publicznym. Dodatkowo 
uczniowie, organizując w swoich środowiskach działania 
na rzecz aktywnego udziału w wyborach, przyczyniają się 
do większej aktywności obywatelskiej dorosłych Polaków. 
Chciałoby się zadać kilka podstawowych pytań:

Czy prawo korzystania z przywileju wyborczego pojawia 
się automatycznie w dniu ukończenia 18 roku życia? Jakie 
jest znaczenie udziału szczególnie młodych obywateli w wy-
borach?

W ramach ogólnopolskiego projektu edukacyjnego 
uczniowie Gimnazjum nr 2 im. Mikołaja Kopernika przygo-
towali i zorganizowali młodzieżowe prawybory do Parlamen-
tu Europejskiego. Celem przedsięwzięcia było przekonanie 
uczniów, że warto brać udział w wyborach. Przebiegały one 
w okolicznościach adekwatnych do atmosfery właściwych 
wyborów. 

Szkolną koordynatorką była Jolanta Barbara Jelenie-
wicz przy zaangażowaniu i wsparciu nauczycielki historii 
Katarzyny Laszkowskiej. 

Lokalem wyborczym 19 maja stała się aula szkoły. Na 
przerwach wszyscy chętni uczniowie  oddawali głosy, wrzu-
cając je do urny. Głosowano na komitety wyborcze, a nie na 
konkretne osoby. Nad poprawnością wyborów czuwała Mło-
dzieżowa Komisja Wyborcza - Hanna Karsztun – przewod-
nicząca, Anna Jessica Wasilewska, Klaudia Kozłowska i 
Kacper Chodnicki. 

Przed wyborami nauczyciele wiedzy o społeczeństwie 
przeprowadzili lekcje na temat roli Parlamentu Europejskie-
go,  zapoznali  też z ordynacją wyborczą do PE. Uczniowie 
klasy If, a także klas drugich przygotowali plakaty wyborcze 
z hasłami zachęcającymi do głosowania. Rozwieszono je na 
terenie szkoły. Zawierały one  informację, iż są to materiały 
edukacyjne. Sukcesem głosujących był fakt, że wszystkie od-
dane głosy były ważne.

Projekt Młodzi głosują nie jest agitacją polityczną, tylko 
obywatelskim działaniem. Dlatego też wyniki wyborów mło-
dzieżowych mają w pewnym sensie znaczenie drugorzędne 
– najważniejsze jest poznanie zasad demokratycznych wybo-
rów. Frekwencja wyborcza wyniosła 33.3 %.

W ramach akcji „Młodzi głosują” odbyła się młodzieżowa 
debata na temat aktywności obywatelskiej. Zastanawiano się, 
dlaczego młodzi ludzie nie chcą brać udziału w wyborach. 
Marszałkiem debaty była Natalia Brodowska.  Profesjonal-
nie potrafiła poprowadzić panel dyskusyjny, którego pierw-
szą część poświęcono tematyce znaczenia udziału młodych 
obywateli w wyborach. Głos w tej sprawie zabrali prelegenci: 
Jakub Kowalewski, Paweł Werla oraz Hubert Jachimski. 
Stwierdzili oni, że powinni mieć prawo wypowiadania się w 
sprawach publicznych, także w okresie kampanii wyborczej, 
ponieważ to w nich pokładane są nadzieje na przyszłość. Gło-

sując, nabierają doświadczenia, a przede wszystkim mogą 
wyrazić swoje poglądy. 

Szukano pomysłów na zwiększenie aktywności oby-
watelskiej. Głos zabrała też przewodnicząca samorządu 
uczniowskiego, a także radna Oleckiej Rady Młodzieżo-
wej, Żaneta Szukieć, która podkreśliła, że to dzięki gło-
som uczniów oddanym w czasie wyborów do samorządu 
szkolnego, może dzisiaj ich reprezentować, a także rozwi-
jać swoją aktywność na rzecz szkoły i środowiska.

Drugą część debaty poświęcono podsumowaniu 10 lat 
Polski w Unii Europejskiej, w tym naszego miasta i regio-
nu. Głos w debacie zabrali: Kinga Kondracka, Mateusz 
Czyżewski, Mateusz Biszewski oraz Mateusz Ryszkie-
wicz. Podkreślono znaczenie członkostwa Polski w UE, a 
także pozytywne zmiany, które zaszły w naszym regionie. 
Uczniowie wykazali się dużą wiedzą na ten temat.

To była kolejna edycja Młodzi głosują, która na pewno 
wpłynie na zwiększenie świadomości młodych ludzi w ży-
ciu publicznym, a w przyszłości przyczyni się do odpowie-
dzialnego głosowania. 

Jolanta Barbara Jeleniewicz
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Nieliczni z nas osiągnęli ten stopień 
szczęścia, w którym do pracy idzie się z 
ochotą. Po prostu ją lubią. Nie myślę tutaj 
o jej wykonywaniu, bo to już inna para ka-
loszy, ale o tym, że praca jest takim małym 
radosnym stanem duchowym. Nie myślę też 
o uzależnieniu się od jej wykonywania, jak 

to się dzieje u pracoholika. Piszę o tych, którzy z radością idą 
do pracy, kończą ją radośni i radośnie zabierają się do przeży-
cia dalszej części dnia.

Ciekawe, ilu takich ludzi jest?
Pewnie uśmiechacie się teraz Państwo do siebie i szukacie 

w zakamarkach pamięci twarzy tych przyjaciół i znajomych. I 
jak? Są tacy czy ich nie ma?

Ja znam kilku. Naprawdę budującym jest patrzenie na ich 
codzienny trud, uśmiech, oddanie temu co robią i temu co 
przez swą pracę dają innym. I to mogą być zawody w prze-
dziale: od uważanych przez nas za wielkie do pogardzanych 
przez społeczeństwo lub po prostu niedocenianych. Prze-
cież, żeby było wokół nas pięknie i przyjemnie, ktoś musi te 
wszystkie czynności wykonać. 

Dla kogo praca jest radością? Kto pochyla się nad jej co-
dziennym i monotonnym tempem ze szczerym oddaniem?

Według naszej Konstytucji, znacznie upraszczając, praca 
jest dobrem, które w zasadzie należy się wszystkim obywate-
lom. To wyrażenie „w zasadzie” właściwie powinno się wy-
kreślić. W każdym bądź razie praca jest dobrem. Ale dobro 
to jest nieosiągalne dla 11% procent społeczeństwa. Ile zaś z 
tych 89%, którzy mają pracę, jest szczęśliwych?

Powoli, ale konsekwentnie i systematycznie u jednych za-
traca się etos pracy. U innych w miarę upływu lat praca staje 
się wartością ważną, a czasami wręcz lekarstwem, które na 
należytym poziomie trzyma umysł. Jest wiele przykładów, 
kiedy weźmiemy życiorysy wielkich i znanych ludzi, tego jak 
szybko niszczy się organizm wyrwany z codziennego nawy-
ku. Ci wielcy po przejściu na emeryturę czy z innego powodu 

zrywając z wykonywanym wcześniej zawodem, zaczynają 
chorować, są mniej odporni na zakażenia itp., itd. Piszę tutaj 
o życiorysach wielkich, bo są one powszechnie znane. Zwy-
kli śmiertelnicy odchodzą niezauważeni. 

Zauważyłem, że najciężej rozstać się z zawodem polity-
kom. Choć tutaj znajomość tych faktów może związana jest 
z tym, że ich życiorysy są śledzone przez dziennikarzy. 

Z opublikowanych w 2013 badań wynika, że najmniejsze 
zadowolenie z wykonywanej pracy mają urzędnicy. Wśród 
nich przeważa pogląd, że nie mają wpływu na swoje decy-
zje, bo wymuszają je przełożeni oraz przepisy. Nie ma w tym 
zawodzie miejsca, tak uważają, na własną inwencję, a tylko 
mozolne przepisywanie dokumentów i pisanie nowych. Na-
tomiast  w jednej z ankiet, wypełnionych przez urzędnicz-
kę i to do tego zadowolonej z wykonywanych czynności, 
było stwierdzenie, które powinno być motywem każdego 
urzędnika. Kobietę tą najbardziej cieszy uśmiechnięta twarz 
osoby, której zamiast w przeciągu ustawowych 30 załatwiła 
sprawę w ciągu dni kilku. Żeby wszyscy urzędnicy tak my-
śleli, byłoby i im, i nam klientom, znacznie łatwiej i przy-
jemniej. Był to jednak tak odrębny głos w ankiecie, że został 
z niej wyłuskany jako kuriozum.

Według mnie jest tak: nie ma etosu pracy, jest za to wiel-
ka rzesza urzędników, których ambicje są większe od moż-
liwości.

Poza tym administracja rozrasta się z dnia na dzień. I to 
wcale nie z winy jej samej. Proszę spojrzeć na nasz Ratusz. 
Kiedyś wystarczyło pokoi na dwóch piętrach. Teraz już cały 
gmach nie wystarcza. Dwa wydziały przeniosły się do bu-
dynku Starego Ratusza w parku. Ciekawe, ilu urzędników 
jest szczęśliwych z wykonywania swej codziennej pracy?

A ilu olecczan jest zadowolonych z pracy? Nie mam na 
myśli mieszkańców, którzy są szczęśliwi, że pracę mają, bo 
muszą mieć pieniądze na utrzymanie. Pytam o takich, którzy 
z radością ją wykonują. Cieszą się z tego, że ktoś inny się 
cieszy i mają poczucie spełnionego wobec nas obowiązku?

Wiem, że taka radość wiąże się z wieloma różnymi wa-
runkami. Nie wszystkie mogą się spełnić i zaistnieć. Ale 
gdyby? Bo tutaj nie chodzi o wrednych szefów, ani o wredną 
załogę. Znam prywatnych przedsiębiorców, dla których pra-
ca, którą wykonują jest złem koniecznym, choć z powodze-
niem mogą zmienić zawód. Przekwalifikowanie mogłoby 
ten stosunek zmienić, ale marazm duszy nie pozwala. Taki 
ciągły kołowrót myśli i zdarzeń, a w gruncie rzeczy bez-
czynności i beznadziei. 

Tysiące pytań.
Co nam daje satysfakcję? Co cieszy?
Na czym polega owa radość, że pracę się lubi? Czego 

nam do szczęścia potrzeba? Jednocześnie, dlaczego wyko-
nywanej pracy się nie lubi? Co powoduje, że stajemy się 
apatyczni albo nerwowi? Dlaczego?

Czy wina leży w nas samych, czy gdzieś obok w umy-
słach i postępowaniu innych?

A czy zadowolenie to cecha naszego charakteru, czy 
zewnętrzna ingerencja kochających nas partnerów, czy cie-
płych i oddanych przyjaciół?

Każdy zapewne ma odrębne zdanie... i to jest budujące.
B. Marek Borawski
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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. kelner  
2. kierowca samochodu ciężarowego
3. operator spycharki
4. magazynier
5. pracownik fizyczny
6. konserwator części
7. tapicer
8. krawiec
9. tokarz w metalu
10. operator maszyn do rozkładania mas bitumicznych
11. operator skrapiarek do nawierzchni bitumicznych
12. operator walca drogowego
13. spawacz ręczny łukiem elektrycznym
14. pomocnik stolarza
15. brukarz
16. pomocniczy robotnik przy hodowli zwierząt
17. stolarz
18. opiekun osoby starszej
19. ceramik wyrobów ceramiki budowlanej
20. konsultant telefoniczny
21. kucharz
22. robotnik drogowy
23. stolarz meblowy
24. pozostali operatorzy urządzeń do obróbki drewna
25. mechanik samochodów ciężarowych
26. technik prac biurowych
27. ślusarz
28. lakiernik wyrobów drzewnych
29. sterowniczy urządzeń krusząco – sortujących
30. technik geodeta
31. kierowca ciągnika rolniczego
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8 pomysłów w Pomysłodajni
Druga edycja „Pomysłodajni” - konkursu na inicjatywę 

kulturalną mieszkańców Olecka - weszła w ostateczną i za-
razem najbardziej emocjonującą fazę. 8 czerwca minął ter-
min zgłaszania pomysłów, dotarło do nas osiem projektów, 
spośród których zrealizujemy 5. Wzorem ubiegłego roku 
mieszkańcy Olecka do 15 czerwca będą mogli głosować na 
najlepszy ich zdaniem pomysł. A mogą wybierać spośród:

1. Zajęć z grafiki warsztatowej. W trakcie warsztatów 
uczestnicy poznają technikę grafiki warsztatowej i własno-
ręcznie wykonają matryce graficzne oraz odbitki. Uczestnicy 
będą pracować przy użyciu dwóch technik - wklęsłodruku 
realizowanego metodą foliorytu, polegającą na rysowaniu 
igłą graficzną rysunku na folii RTG, a następnie na odbiciu 
jej na papierze graficznym w prasie bądź metodą łyżeczkową 
oraz linorytu realizowanego na podkładach z linoleum PCV, 
które będą odbijane na papierze graficznym w prasie bądź 
metodą łyżeczkową. Warsztaty potrwają trzy dni, a zakończą 
się wspólną wystawą wszystkich uczestników.

2. Warsztatów Fotograficznych Fashion & Beau-
ty, które pozwolą uczestnikom poznać praktyczne aspekty 
wykonania zdjęć o tematyce fashion & beauty oraz pro-
fesjonalną obróbkę graficzną materiału fotograficznego. 
Uczestnicy wykonają fotografie na własnym sprzęcie, ale w 

specjalistycznie wyposażonym pomieszczeniu. Następnie 
pod okiem fachowca podejmą się obróbki cyfrowej zdjęć. 
Zwieńczeniem warsztatów będzie wystawa uczestników.

3. Przystanku TWÓRCZE DZIECIAKI. To projekt, 
który stwarza dzieciom i rodzicom możliwość uczestnicze-
nia w pasjonujących zajęciach twórczych podczas Przy-
stanku Olecko. Proponuje warsztaty i zajęcia w przestrzeni 
miejskiej, dzięki którym dzieci rozbudzą swoją kreatyw-
ność i wraz z rodzicami będą tworzyć. Na bazie swoich  
doświadczeń twórcy projektu opracowali propozycję za-
jęć, która łączy różne dziedziny kultury. W ramach akcji 
Przystanek TWÓRCZE DZIECIAKI odbędą się warszta-
ty i zajęcia m.in.: tworzenia zabawek, czytamy i twórczo 
działamy na trawie, tekturowe zabawy małych architektów. 

4. Warsztatów fotograficznych technik analogowych 
- emulsja fotograficzna. Warsztaty pogłębią wiedzę Olec-
czan na temat analogowych technik fotograficznych, przy-
bliżą metodę wykorzystania emulsji fotograficznej. Każdy 
uczestnik, z pomocą animatorów będzie mógł naświetlić 
swoją fotografię na wybrany przez siebie przedmiot np. 
kamień, szkło bądź drewno. Głównym elementem warsz-
tatu będzie wykonanie naświetlenia na zewnętrznej ścianie 
jednego z budynków ROK. Działanie zakończy się werni-
sażem.

5. Akcji „Dzięki Oleckie Dźwięki”. W Olecku od daw-
na istnieje tradycja związana z muzyką, w szczególności z 
bębnami. Projekt ten stwarza możliwość kontynuowania 
tej tradycji, rozwijania pasji i przede wszystkim spotkania 
sie w jednym miejscu osób w jakiś sposób związanych z 
Oleckiem, muzyką i bębnami. W ramach akcji odbędą się 
warsztaty bębniarskie, praca nad nagraniem płyty z gry na 
bębnach, bicie rekordu w ilości osób grających „rytm ser-
ca˝ oraz jam session z udziałem lokalnych muzyków.

6. Historii na bis w Kukowie! W zeszłym roku „Od-
kurzając historię Kukowa” mieszkańcy Kukowa badali 
legendę pobytu Napoleona w Kukowie, porządkowali 
groby napoleońskie i poniemieckie, poznawali przygody 
dzieci powojennego Kukowa. Odbyli nostalgiczną podróż 
w czasie z najstarszymi mieszkańcami naszej wsi. Szybko 
okazało się, jak wiele jeszcze wspomnień należy spisać, by 
nie odeszły na zawsze. To jest plan na ten rok. Pod okiem 
dziennikarza najmłodsi mieszkańcy wsi spiszą wspomnie-
nia najstarszych a całość zostanie wydana w folderze. W 
świetlicy wiejskiej powstanie wystawa dokumentująca re-
alizację zadania. 

7. Tworzeniu Muralu na ROKu. W ramach akcji na 
jednym z budynków Roku powstanie wielkoformatowy 
mural – (dekoracyjne malarstwo ścienne ) wpisujący się w 
historię miasta, nawiązujący do Przystanku Olecko i przed-
stawiający piękno dzikiej przyrody.  Dzięki  takiej lokaliza-
cji muralu powstanie zaplecze dla działań ROKu, a nawet 
samego miasta np. podczas organizacji koncertów na pla-
cu, mógłby to być swoisty backstage do spotkań z artysta-
mi, wywiadów z mediami oraz wielu innych inicjatyw. 

8. Akcji „Zrób sobie bęben”. To warsztaty z robienia 
bębnów podczas których powstanie kilka profesjonalnych 
instrumentów.  Inicjatywa narodziła sie z potrzeby rozwija-
nia pasji wśród oleckiej młodzieży, która od długiego czasu 
interesuje sie bębnami, lecz z różnych przyczyn ma ogra-
niczony dostęp do posiadani własnego instrumentu, a co za 
tym idzie, do możliwości rozwijania swojej pasji.  

Na wybraną inicjatywę będzie można głosować inter-
netowo na:

• Oficjalnym profilu ROK „Mazury Garbate” na face-
booku

• Stronie www.olecko.wm.pl
• Stronie www.iolecko.com
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ZAPRASZAMY
NA DEBATĘ NA TEMAT 

„WAKACJE WOLNE 
OD UZALEŻNIEŃ”

12 CZERWCA W GODZINACH 10.00 
– 12.00
w INTERNACIE ZESPOŁU SZKÓŁ LICEALNYCH I 
ZAWODOWYCH 
w OLECKU
PRZY UL. GOŁDAPSKIEJ

PLAN DEBATY:
10.00 - POWITANIE GOŚCI
10.10 - WPROWADZENIE DO DEBATY
10.20 - PRZEDSTAWIENIE NEGATYWNYCH SKUT-
KÓW UZALEŻNIEŃ
10.40 - PRZEPISY PRAWA
11.00 - DEBATA
12.00 - PODSUMOWANIE DEBATY

Poprzez poznanie opinii, propozycji  i oczekiwań wy-
pracujemy wspólne działania na rzecz bezpieczeństwa 
młodzieży w czasie wolnym od nauki
Bezpieczeństwo w wakacje to nasza wspólna sprawa

Szanowni Państwo, 

Fundacja Rozwoju Ziemi Oleckiej z dniem 1 czerwca 
2014 r. rozpoczęła realizację projektu „Aktyny senior” 
współfinansowanego przez Ministerstwo Pracy i Polityki 
Społecznej w ramach Rządowego Programu na rzecz Ak-
tywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020.

Projekt skierowany jest do osób 60+ zamieszkałych na 
terenie gminy Olecko. Jego realizacja ma na celu zwięk-
szenie wśród uczestników aktywności osobistej i społecz-
nej. Projekt realizowany będzie w okresie od 01.06.2014 r. 
do 30.11.2014 r.  

W ramach projektu przewidziano następujące formy 
wsparcia:

Warsztaty integracyjne z psychologiem,
Zajęcia z zakresu zdrowego żywienia,
Zajęcia ruchowe - będą realizowane w 3 katego-

riach: zajęcia fitness z elementami tańca, nordic walking, 
zajęcia na pływalni,

Kurs komputerowy obejmujący podstawy obsługi 
komputera oraz korzystania z Internetu.

Pragniemy poinformować, iż obecnie ma miejsce proces 
rekrutacji. Osoby zainteresowane udziałem w projekcie prosi-
my o dostarczenie wypełnionego formularza zgłoszeniowego  
do siedziby Fundacji Rozwoju Ziemi Oleckiej,  która mie-
ści się w Olecku przy Placu Wolności 2 pokój nr 14, do 25 
czerwca 2014 r. Formularz jest dostępny na stronie inter-
netowej www.fundacja.olecko.pl oraz w siedzibie Fundacji 
Rozwoju Ziemi Oleckiej.

Więcej informacji o projekcie mogą Państwo uzyskać 
w siedzibie Fundacji Rozwoju Ziemi Oleckiej w Olecku 
ul. Plac Wolności 2, pokój nr 14, tel. 694 748 671, tel./fax. 
87 520 21 59.

FUNDACJA ROZWOJU ZIEMI OLECKIEJ
ul. Plac Wolności 2, 19-400 Olecko

tel. 87 520 21 59,     87 520 11 48
www.fundacja.olecko.pl      e-mail:  biuro@fundacja.olecko.pl

FUNDACJA ROZWOJU  
ZIEMI  OLECKIEJ

Zadanie jest współfinansowane przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej  
w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020

Nietrzeźwy wszczął awanturę 
z konkubiną po czym 

odjechał samochodem
W nocy 5 maja do policyjnego aresztu trafił 43–latek, 

który pod wpływem alkoholu wszczął awanturę z konku-

biną po czym odjechał samochodem. Wkrótce po tym został 
zatrzymany przez oleckich policjantów. Jerzy D. miał po-
nad 0,5 promila alkoholu w organizmie. 

5 maja tuż przed godziną 1:00 oficer dyżurny oleckiej 
komendy otrzymał zgłoszenie o awanturze domowej w jed-
nej z miejscowości na terenie gminy Olecko. 

Skierowani na miejsce funkcjonariusze ustalili, że nie-
trzeźwy Jerzy D. wszczął awanturę z konkubiną, wybił szy-
bę w drzwiach pokojowych po czym odjechał samochodem. 

Wkrótce po przekazaniu powyższej informacji innym 
patrolom w Olecku policjanci prewencji zatrzymali Jerzego 
D., kierującego osobowym volkswagenem. Badanie alko-
matem wykazało ponad 0,5 promila alkoholu w jego organi-
zmie. Funkcjonariusze zatrzymali mężczyźnie prawo jazdy. 

W związku z tym, że 43- latek był agresywny wobec 
konkubiny trafił do policyjnego aresztu. 

Teraz Jerzy D. za kierowanie pojazdem w stanie nie-
trzeźwości odpowie przed sądem. Grozi mu kara do 2 lat 
pozbawienia wolności. 

rzeczniczka prasowa KPP sierż. szt. Justyna Sznel
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„Spodziewałam się nudnej wycieczki, ale jak tylko wje-
chaliśmy na teren kopalni, to już wiedziałam, że będzie 
bardzo ciekawie” – mówi Sara Obiedzińska, uczestniczka 
wyprawy do Zakładu Górniczego Cemex w Jaśkach koło 
Olecka. 

„W pierwszych minutach dech zaparł 
mi księżycowy krajobraz, przekrój geo-
logiczny ziemi. Zobaczyłam przeróżne 
skały” – dodaje podekscytowana Sandra 
Romanowska. „Najbardziej zaintereso-
wało mnie rozpoznawanie kamieni. Ska-
ły kruszone są przez specjalne maszyny. 
Oglądaliśmy ziemię „od środka” – kolejne 
warstwy suche i mokre. Mieliśmy na so-
bie białe kaski, pomarańczowe kamizelki 
i specjalistyczne okulary. Musieliśmy też 
założyć odpowiednie obuwie” – mówi Ga-
briela Truchel.

Na czas wizyty uczniów klasy piątej ze 
Szkoły Podstawowej im. M. J. Piłsudskie-
go w Gąskach w zakładzie wstrzymano 
wydobycie. 

Zwiedzanie poprzedziło krótkie szko-
lenie BHP. Przeprowadził je Specjalista 
ds. BHP Wojciech Puchalski. Następnie 
Kierownik Zakładu Rafał Kędzierski oprowadził nas po 
terenie kopalni. Pięknie opowiadał o kruszywach, maszy-
nach górniczych, koparkach, ale też o wymaganiach praw-
nych dotyczących przestrzegania ochrony środowiska i ra-
cjonalnym gospodarowaniu zasobami naturalnymi. 

Wyjaśnił, jak istotna jest właściwa rekultywacja tere-
nów poeksploatacyjnych. Towarzyszyła nam laborantka 
Dominika Krawiec, która cierpliwie odpowiadała na nie-
zliczone pytania uczniów. Opowiadała o przekroju geolo-
gicznym ziemi, skałach i historii ich powstania. 

Wycieczka

Serdecznie dziękujemy Panu Rafałowi Kę-
dzierskiemu, Panu Wojciechowi Puchalskie-
mu, Pani Dominice Krawiec, Pani Katarzynie 
Osowieckiej, wolontariuszom Firmy CEMEX i 
Fundacji CEMEX Budujemy Przyszłość

„Pani geolog pokazywała różne skały, ale najbardziej 
podobał mi się szmaragd” –podkreślił Dawid Aniszkie-
wicz. 

Z kolei Martynę Medycką urzekły maszyny – „Byłam 
zadziwiona, jak mogliśmy wsiąść po pojazdów, oglądać je 

w środku”.
Wycieczka możliwa była dzięki nawiązanej współpra-

cy Stowarzyszenia „Ku Słońcu” z siedzibą w Gąskach z  
Fundacją CEMEX Budujemy Przyszłość, które wspólnie 
realizują projekt ekologiczny „Z Cemexem gramy w zie-
lone”. 

Fundacja CEMEX Budujemy Przyszłość powstała z 
myślą o lokalnych inicjatywach, których działania ukie-
runkowane są na wsparcie i kształtowanie edukacji, sportu, 
kultury, ekologii i szeroko rozumianych programów oby-
watelskich. Jej najważniejszymi filarami są organizowany 
raz do roku Konkurs Grantowy, w którym wziąć udział 
może każda organizacja działająca na terenie, gdzie firma 
CEMEX prowadzi swoją działalność oraz funkcjonujący 
od 2011 roku Program Wolontariatu Pracowniczego. 

Na zakończenie przytoczę słowa Damiana Zaręby, 
który moim zdaniem, bardzo trafnie ujął cel wycieczki – 
„Warto brać udział w takich wycieczkach, bo to pozwala 
utrwalić wiadomości i pomaga w rozwoju”.

Iwona Grabek
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Biblioteka i Stowarzyszenie 
Osób Myślących Olecko

W czytelni Biblioteki Publicznej w Olecku w każdy czwartek 
rozgrywany jest długoterminowy ranking potyczek w Rum-
mikuba. Tu spędzamy wolny czas na grach i logicznym my-
śleniu, 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 roz-
grywkach. Każde spotkanie to wielka niewiadoma, jak to bę-
dzie dzisiaj z tym szczęściem.
Wygrana, to też nagrody, więc jest o co walczyć. Nad popraw-
nością rozgrywek czuwa Darek Kruchelski, a zajęcia prowa-
dzi Teresa Rakus.
Zbliżają się wakacje więc i obowiązków mniej. Zapraszamy 
do naszej biblioteki – bawimy się w każdy czwartek o 16.00

Bibliografia Olecka
Od 16 marca 2013 zostały zamieszczone w internetowej 

wersji pierwsze części „Bibliografii Oleckiej”. Pod adresem 
internetowym 

www.bibliografia.olecko.info 
można znaleźć dane dotyczące liter alfabetu od „A” do „Ś”. 
Oraz hasło „Literatura” zawierające wykaz przeanalizowa-
nych tekstów źródłowych. Od 29 maja znajduje się litera „S 
Ś”. W przygotowaniu są  litera „T”.

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, arty-

Rola rodziny
W piątek, 30 maja w Gminnym Centrum Kultury w Ko-

walach Oleckich odbyła się konferencja pt.: „Rodzina funda-
mentem życia społecznego”.

Konferencja została zorganizowana w ramach XVI War-
mińsko-Mazurskich Dni Rodziny przez Stowarzyszenie Kul-
tury Fizycznej i Rekreacji „Kowalak” przy współpracy z 
Gminnym Centrum Kultury oraz Gminą Kowale Oleckie. 

Podczas konferencji jako pierwsza głos zabrała wójt Ko-
wali Oleckich Helena Żukowska, która przedstawiła ideę pa-
tronującą Warmińsko-Mazurskim Dniom Rodziny, sytuację 
rodzin w gminie oraz poszczególne formy pomocy rodzinom 
potrzebującym. 

Następnie wystąpił psycholog Maciej Śnieżyński, który 
mówił na temat „Dramatu braku rodzica”.

 Na temat „Budowania oraz podtrzymywania więzi mię-
dzypokoleniowych” wypowiedziała się dyrektor SPZZOD w 
Olecku Emilia Urbanowicz, która swoje rozważania oparła 
na wieloletniej praktyce zawodowej. 

Na zakończenie wystąpiła pedagożka, terapeutka Ma-
rzanna Krajewska. Poruszyła ona temat budowania autory-
tetu rodzica w oczach dziecka, uwzględniając w swoim wy-
stąpieniu rozwiązania metodyczne. 

Tego dnia nastąpiło także rozstrzygnięcie konkursu na 
najbogatsze drzewo genealogiczne oraz konkursu fotograficz-
nego „Piękno życia rodzinnego”. W konkursie na drzewo ge-
nealogiczne w kategorii klas I-III szkół podstawowych pierw-
sze miejsce zajęły dwie prace: Dominiki Jarockiej (Świetlica 
Środowiskowa w Kowalach Ol.) oraz Macieja Karpińskiego 
(SP Sokółki), drugie miejsce przypadło w udziale Joannie 
Lewińskiej i Hubertowi Kacprzykowi (SP Kowale Olec-
kie), zaś trzecie Zuzannie Hołubowicz oraz Milenie Kurek 
(SP Kowale Oleckie). 

Wyróżnienie otrzymały drzewa genealogiczne Kingi i 
Izabeli Czerwińskich (SP Kowale Oleckie). 

W kategorii klas IV-VI szkół podstawowych pierwsze 
miejsce zajęła praca Emila Przekopa (SP Kowale Oleckie), 
drugie miejsce przyznano Julii Szaraszewicz (SP Sokółki), 
trzecie Aleksandrze Sznel (SP Stożne), zaś wyróżnienia 
otrzymali Weronika Słowikowska (SP Stożne) i Mateusz 
Klaus (SP Sokółki). 

W kategorii klas I-III gimnazjum komisja konkursowa 
pierwszą nagrodę przyznała Ewelinie Szymanowskiej, dru-
gie miejsce zajęła Kamila Buraczewska, trzecie miejsce 
przypadło w udziale Sandrze Świerzbin, zaś wyróżnienie 
Jessice Klaudii Kościecha (wszystkie PG Kowale Oleckie). 

W konkursie fotograficznym komisja konkursowa przy-
znała dwie nagrody. Pierwsze miejsce zajęła Karolina 
Kiarszys (PG Kowale Oleckie), zaś drugie Bartek Koście-
cha (świetlica Kowale Oleckie). Laureaci poszczególnych 
miejsc otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz nagrody rzeczo-
we, zaś pozostali uczestnicy nagrody pocieszenia. 

Dodatkową atrakcją podczas konferencji był koncert ze-
społu Legarytmy oraz piknik „Smaczne i zdrowe potrawy 
domowe”, podczas którego uczestnicy przedsięwzięcia mo-
gli skosztować specjałów kuchni regionalnej. 

Zbigniew Sieńko

kułów, opracowań są one wpisane pod hasłem „Literatura” 
lub „Publikacje”, jeżeli o danej osobie informacje napisał w 
swoich książkach, artykułach i dokumentach ktoś inny, znaj-
dują się one pod hasłem „Źródła”.

Jako olecczan w „Bibliografii” uznano osoby zamiesz-
kujące teren powiatu w granicach sprzed 1945 roku oraz te-
ren 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 uzupeł-
niać przysyłając informacje na adres to@borawski.pl  lub 
listownie z podaniem numeru telefonu do kontaktu lub 
skontaktować się z redakcją telefonicznie. Zmiana jakiego-
kolwiek tekstu wymaga kontaktu osobistego.

Uzyskane w ten sposób dane będą wprowadzane do Bi-
bliograf wraz z ukazaniem się następnych liter, w tym wy-
padku litery„T” (przypuszczalnie koniec czerwca b.r.). 

Redakcja Bibliografii Oleckiej z góry dziękuje za wszel-
ką pomoc w realizacji tego wielkiego przedsięwzięcia.
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8 czerwca o godzinie 14.00 już po raz siódmy rozpoczął 
się strażacki festyn pod nazwą „Bezpieczny Powiat”. Miesz-
kańcy nie zawiedli i licznie przybyli na Rynek w Olecku, 
gdzie uczestniczyli w zorganizowanych konkursach, zaba-
wach i wystawach. 

W ramach festynu zorganizowanego przez Komendę Po-
wiatową Państwowej Straży Pożarnej w Olecku dzieci wraz 
z rodzicami brali udział w konkursach zgłębiając swoją wie-
dzę z zakresu udzielania pierwszej pomocy, zachowania się 
w sytuacjach zagrożenia oraz bezpieczeństwa pożarowego. 
Chętni do czynnego udziału w festynie otrzymali imienny 
kupon uczestnika, na którym wyszczególniono poszczególne 
konkurencje i stanowiska konieczne do zaliczenia  w trakcie 
trwania imprezy. Wypełnione kupony wzięły udział w loso-
waniu atrakcyjnych nagród ufundowanych przez Starostwo 
Powiatowe w Olecku.

Celem imprezy była popularyzacja i promocja zasad bez-
pieczeństwa publicznego  i pożarowego, edukacja i promocja 
zdrowia w szczególności pierwsza pomoc medyczna, eduka-
cja bezpieczeństwa poprzez zabawy i konkursy dla dzieci i 
młodzieży, promocja zawodu ratownika medycznego, straża-
ka, policjanta oraz społecznej działalności Ochotniczej Stra-
ży Pożarnej.

Zastępca Komendanta Powiatowego PSP w Olecku
st. kpt. Tomasz Jagłowski

„Bezpieczny Powiat”
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Olimpiada Milusińskich
fotoreportaż Józef Kunicki

c. d. w następnym numerze „TO”
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Andrzej Malinowski

Kalinówka Kościelna

Dojazd: Olecko - Augustów - Suchowola - Zabiele - Do-
listowo Stare - Jaświły - Kalinówka Kościelna

Kalinówka Kościelna położona jest w powiecie moniec-
kim. Można w niej zobaczyć piękny barokowy drewniany 
kościół pw. św. Anny z 1774 r., lamus z 1783 r., bramę i 
ogrodzenie cmentarza z 1848 r., a także zabytkowy wiatrak 
z 1924 r. 

W modrzewiowym kościele ołtarz główny ozdobiony jest 
obrazem Matki Boskiej z Dzieciątkiem oraz rzeźbami archa-
niołów z I połowy XVII w. Świątynia została wybudowana 
na planie prostokąta, jest trzynawowa, kryta gontem, z wie-
życzkami. Przy kościele znajduje się kamienna dzwonnica 
- w XVIII wieku była drewniana i lamus – zrębowy, drew-
niany plebański budynek dwukondygnacyjny z podcieniami. 
Przechowywano w nim zboże, żywność i sprzęt gospodarski. 
Jest najstarszym budynkiem w Kalinówce Kościelnej i w 
okolicy.

Do dzisiejszych czasów, bez większych zmian przetrwała 
brama cmentarna. Wybudowano ją z cegły i kamienia na wa-
piennej zaprawie, otynkowana.

W ciepłą i słoneczną sobotę, 29 marca 2014 r. w Kalinów-
ce Kościelnej byli: Marta Kiejdo i Andrzej Malinowski.

Barok – główny kierunek w kulturze środkowo i zachod-
nioeuropejskiej, którego trwanie datuje się na zakres czasowy 
od końca XVI do XVIII w. Uznany za oficjalny styl Kościoła 
katolickiego czasów potrydenckich (po soborze trydenckim).

 

Nawa – składowa 
część kościoła poło-
żona pomiędzy pre-
zbiterium (przestrzeń 
dla duchowieństwa i 
służby liturgicznej), a 
kruchtą (przedsionek), 
przeznaczona dla wier-
nych. Oprócz świątyń 
jednonawowych wy-
stępują dwu-, trzy-, 
pięcio- oraz siedmiona-
wowe. Nawy są zazwy-
czaj oddzielone rzędem 
podpór – słupów, fila-
rów lub kolumn. 

Zręb – szkielet, wiązanie budowli, podstawa, zarys.
Kondygnacja – w budownictwie część budynku za-

warta między bezpośrednio nad sobą położonymi stropami 
(poziomy element konstrukcyjny).

Podcień – pomieszczenia w dolnej części budynków, 
otwarte na zewnątrz, ograniczone słupkami lub filarami 
wzdłuż lica muru, nie przekraczające dwóch kondygnacji.

Gont – drewniany materiał do wykonywania pokryć 
dachowych. Jest to deseczka z drewna iglastego, o prze-
kroju klina, z wpustem wzdłuż szerszej krawędzi, łączona 
poprzez wsunięcie jednej deseczki w drugą.
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Ośrodek 
czynny
codziennie 
w godz. 800-1600

Jerzy Miliszewski

OLECKIE CENTRUM
SZKOLENIA KIEROWCÓW

Olecko, Aleje Lipowe 3
Rozpoczęcie 
kursu

 tel. 87-520-23-36B91208

12
czerwca

godz. 1600

Finału Mistrzostw Województwa WMZ 
LZS w lekkiej atletyce

rozegrany w Olecku 27 maja. 
Wyniki klasyfikacji gmin:

    Gmina Lubawa 174 pkt.
    Olecko 118,5 pkt.
    Dywity 115 pkt.
    Miasto Lidzbark W. 107 pkt.
    Kalinowo 99 pkt.
    Gmina Iława 95,5 pkt.
    Wilczęta 90 pkt.
    Mikołajki 80 pkt.
    Węgorzewo 80 pkt.
    Pasłęk 73 pkt.
    Ruciane Nida 63 pkt.
    Piecki 55 pkt.
    Gmina Lidzbark W. 54 pkt.
    Kowale Oleckie 47 pkt.
    Bisztynek 40 pkt.
    Gołdap 29 pkt.
    Sępopol 28 pkt.
    Działdowo 27 pkt.
    Gmina Ełk 22 pkt.
    Orneta 17 pkt.
    Grunwald 15 pkt.
    Biskupiec 0 p

Sprzęt za sprzęt
Fundacja „Zaraz Wracam” we 

współpracy z portalem interneto-
wym www.futbolowo.pl koordynuje 
akcję „Sprzęt za sprzęt”, która pole-
ga na organizacji zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego oraz baterii w klubach sportowych. Odpady 
zostaną przekazane recyklerom wskazanych przez Fundację, 
a następnie przeliczone na punkty, które klub może wymie-
nić na sprzęt sportowy zgodnie z regulaminem akcji (piłki, 
stroje, bramki, itp.).

Celem akcji „Sprzęt za sprzęt” jest wspieranie sportu i 
kultury fizycznej w klubach sportowych, propagowanie wła-
ściwych nawyków w gospodarowaniu zużytym sprzętem i 
uświadomienie zagrożeń wynikających z niewłaściwego po-
stępowania z „elektroodpadami”. 

Udział w akcji jest dobrowolny i bezpłatny. 
Zachęcam do zapoznania się z regulaminem akcji „Sprzęt 

za sprzęt” na www.zarazwracam.pl i wzięcia w niej udziału.
Anna Turowska

Zapowiedzi nadchodzących 
imprez sportowych
Piłka nożna
MINIMUNDIAL dla dzieci z Gminy Olecko i regionów 
przygranicznych Litwy urodzonych w roku 2005 (drużyny 
dziewcząt i chłopców, wyłonione w ramach eliminacji gmin-
nych). 10-11.06.2014 r. (wtorek - środa) godz. 9:00 Boisko z 
murawą sztuczną

Moje Małe Mistrzostwa-2014. Piknik o charakterze sporto-
wo-rekreacyjnym. 14.06.2014 r. (sobota) godz. 10:00 Boisko 
z murawą sztuczną

V liga Warmińsko-Mazurska 28. kolejka: Czarni Olec-
ko - Wilczek Wilkowo. 14.06.2014 r. (sobota) godz. 17:00 
Stadion Miejski

V liga Warmińsko-Mazurska 29. kolejka: Czarni Olecko - 
Błękitni Pasym. 21.06.2014 r. (sobota) godz. 17:00 Stadion 
Miejski

B - klasa Warmińsko-Mazurska 21. kolejka: Unia Olecko - 
Orkan Sątopy. 22.06.2014 r. (niedziela) godz. 14:00 Boisko z 
murawą sztuczną

Tenis ziemny
Zawody Wojewódzkie Warmińsko-Mazurskiego Szkolnego 
Związku Sportowego w tenisie ziemnym szkół podstawo-
wych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych w grach singlo-
wych. 13.06.2014 r. (piątek) godz. 10:00 Korty Miejskie

XIV Turniej o Puchar IGNASIÓWKI. 22.06.2014 r. (niedzie-
la) godz. 10:00 Korty Miejskie

Lekkoatletyka
Finał Krajowy w Czwórboju Lekkoatletycznym SZS 
dziewcząt i chłopców szkół podstawowych. 13-14.06.2014 r. 
(piątek-sobota) godz. 10:00 Stadion Miejski

Taniec
Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego  o Puchar Burmi-
strza Olecka
14.06.2014 r. (sobota) godz. 10:00 Hala LEGA

Od stycznia br. działa w portalu organizacji pozarządowych 
ngo.pl nowy serwis - 

obywatelskieinfo.ngo.pl 
Zachęcamy Państwa serdecznie do korzystania z serwi-

su obywatelskieinfo.ngo.pl, w którym oprócz darmowych i 
anonimowych porad on-line dla osób prywatnych oferuje-
my: 

a. e-poradnik z podstawowymi informacjami prawnymi 
dotycz?cymi spraw mieszkaniowych, rodzinnych, zadłużeń, 
emerytur itd., 

b.. bieżące wiadomości związane z działalnością organi-
zacji pomocowych, 

c.. informacje o konferencjach, szkoleniach itp., 
d.. artykuły o ważnych problemach społecznych, 
e.. aktualności prawne. 
Prosimy o pomoc w dotarciu z informacją o serwisie 

do osób z Państwa otoczenia, które potrzebują wsparcia w 
rozwiązywaniu codziennych problemów życiowych. Po-
magamy w sprawach mieszkaniowych, rodzinnych, zadłu-
żeń, zatrudnienia, emerytur, prawa spadkowego, pomocy 
społecznej. Pomagamy bezpłatnie i anonimowo. Wystarczy 
wysłać pytanie przez formularz dostępny na stronie obywa-
telskieinfo.ngo.pl, a zespół doradców z Biur Porad Obywa-
telskich odpowie w ciągu 14 dni. 

Prosimy Państwa również o umieszczanie w miarę moż-
liwości materiałów informacyjno-promocyjnych dotyczą-
cych serwisu obywatelskieinfo.ngo.pl na Państwa stronach 
internetowych: wiadomości o powstaniu serwisu i możliwo-
ści uzyskania darmowej porady on-line i/lub załączonych do 
maila materiałów (załączniki). 

W imieniu Zespołu Informatora Obywatelskiego redak-
torka serwisu obywatelskieinfo.ngo.pl Beata Maria Kwiat-
kowska
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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          V13807

PIZZERIA „PRIVE” zaprasza od 1000 do 2200

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

05

PIZZA NA TELEFON

* materiały budowlane, metalowe, hydraulika – SKLEP 
   BUD-MET, ul. Gołdapska 22, tel. (87) 520 22 41. V12109

* „ASTRA” restauracja, pizza, zestawy obiadowe na telefon: 
87-520-25-68, profesjonalny katering, imprezy okolicznościowe, 
dancingi, ul. Partyzantów 7, www.astra.olecko.pl  V17903

* AUTO-MAX, ul. Paderewskiego 3A, naprawa: zawieszenia, 
amortyzatory, elektronika, komputerowa geometria zawieszenia, 
klimatyzacja, chiptuning tel. 509-746-264;                                        V12309

* Foto-Ślub i inne uroczystości, tel. 660 122 049       B93103

* hurtownia spożywcza, ul. Gołdapska 31, tel. (87) 520-01-50 V13108

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

19
10

V1
25

09

SERWIS OGUMIENIA
      OPONY, FELGI
OLEJE SHELL (wymiana gratis)

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

AUTO LAND                                           V13308

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

* Artykuły i usługi elektryczne, Grunwaldzka 6, 
      tel. 87-610-00-66                                     V13208

* Centrum Ogrodnicze, ul. Rzeźnicka 6; tel. 87-520-22-07   V02621

* MEBLE - salon, Jan Bagiński, ul. Rzeźnicka, tel.  
(87) 520 29-23. V18701

* Budowlana firma, Tadeusz WITKOWSKI, kompleksowe 
prace budowlane, tel. 603-754-167, 87-523-41-44 V15406

V11110

* MYJNIA GĄBKOWA AUTOMATYCZNA 
   aleje Lipowe 1A                           V18412

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...

V14505

* Auta używane, tel. 501-611-961 V13537

* Citroen Xara, 1998, 1,8B, 4000 złotych, tel. 508-097-
660 V18212

* CZĘŚCI SAMOCHODOWE, tel. 509-746-264 V12319

* CZĘŚCI SAMOCHODOWE, ul. Sokola 1D, tel. 87-
520-12-88 V13318

* części używane, wszystkie marki, Ełcka 2 (przy 
skupie złomu), tel. 501-611-961 V13527

* Ford Escort Combi, 1,4B, 1999, tel. 605-485-376 L87601

* Mitsubishi Outlander, 2005, 2,4B+G tel. 604-193-413 
B93402

* Żuk, sprawny, ubezpieczony, po przeglądzie, B+G, 
pierwsze ręce, tel. 604-557-693 V13417

* chleb swojski, ciasta, wypiek, tel. 605-107-755 B90610

* kino, plac Wolności 22, tel. 87-520-20-59 L87502

* konie kabardyńskie, przejażdżki, pod siodło, 
Grądzkie 47, tel. 666-316-780, 87-421-22-48 B93702

* obiady domowe, imprezy okolicznościowe, dancin-
gi (sobota), „Smaczek” (Rarytas), 11 Listopada 11, tel. 
664-035-929K96104

* pracownia pisania ikon, pracownia plastyczna, 
Katarzyna Waraksa, tel. 663-805-960 B93602

* wczasy; tel. 87-421-22-48, 666-316-780,  www.wiatra-
kart.fr.pl, e-mail: kawarak@o2.pl B93203

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

B92704

V14107

AUTO-MOTO

MOTO-NAPRAWA-SPRZEDAM

TURYSTYKA-NOCLEGI-ROZRYWKA

USŁUGI

* bezprzewodowy internet iPlus, tel. 87-520-13-31 B92604

* chleb swojski, ciasta, wypiek, tel. 605-107-755 B93401

* gazowe, hydraulik, tel. 502-383-533 V05218

* hurtownia wędlin, od 4.00 do 14.00, ul. Gołdapska 
31, tel. 87-520-22-13 L87403

* instalacje elektryczne, Henryk Rowiński, tel. 510-145-
891 V11920

* korepetycje - język angielski; szkoły podstawo-
we, gimnazja, szkoły średnie, tel. 608-215-475 B93601

* kowalskie, spawalnicze, ślusarskie, Gołdapska 31, 
tel. 87-523-00-80 B90909

* księgowe usługi, Ternet spółka z o,o, tel. 87-520-31-70 
B91905

* 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 V18412

* pakowanie próżniowe żywności, ulica Rzeźnicka 6, 
tel. 87-520-22-07 K94910

* pizza na telefon – od 10.00 do 22.00, tel.87-520-31-
32 lub sms 505-314-536 V15015
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05   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

V18102
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ZAKŁAD KAMIENIARSKI,  Ryszard Topolski
Wieliczki, ul. Spokojna 1, tel. 501-611-547

Wyrób nagrobków, blatów kuchennych, parapetów 
i okładzin schodowych V09910b

PROMO-

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

DWORZEC PKP
tel. 883-110-101 V15515

* kotły c.o., grzejniki, bojlery, HYDROMAX, 
            ul. Targowa 18, tel. 87-615-31-90             V18302

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

K
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V18611

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                          V17503

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

SPRZEDAM 

INNE

PRACA

SPRZEDAM

WYNAJEM

* ROWERY – naprawy i wypożyczalnia, Centrum 
Handlowe Impuls, tel. 87-520-36-92 V15914

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

V13517

* sprzątanie, opieka nad osobami starszymi lub dziećmi, tel. 
506-462-495 L87304

* skup ziół, tel. 606-933-980 K96701

* tłumacz języka francuskiego, tel. 888-605-885 L86710

* oddam koty (wszystkie czarne) w dobre ręce, tel. 
504-997-481 B93502

* w okolicach Ogródków Działkowych 40-lecia (ul. Ko-
ściuszki) znaleziono kompletne koło samochodu. Kon-
takt ze znalazcą tel. 507-759-508 B92804

* ślusarza, spawacza zatrudnię, tel. 602-709-756 B91108

* zatrudnię stomatologa, tel. 605-893-381 K96005

* biurko, tel. 505-335-841 B93004

* drukarka kolorowa OKI C3300n, A4, idealna do 
wizytówek, mało używana, 290 złotych, tel. 604-193-
413 B92205

* działka budowlana, Świętajno, 1850 m.kw., tel. 509-
154-347 K95204e

* działka budowlana, Zajdy, 30 arów, tel. 662-509-994 V12119

* działka usługowa, granica obwodnicy, tel. 601-210-
819 B863a22

* działkę budowlaną, 1650 m.kw., Olecko, tel. 602-
709-756 B91607

* działki budowlane, uzbrojone, tel. 601-210-819 K864a22

* książki, I i II klasa gimnazjum, (Gimnazjum nr 2), tel. 
603-113-040 V13328

* luksfery Fala niebieskie 36 sztuk, TANIO, tel. 508-
610-285 B93501

* łóżeczko dziecięce z materacem, 65x125 cm, 150 zło-
tych, tel. 691-201-120 B93303

* Łubianki plastikowe, 1000 sztuk po 1,50 złotego, tel. 
696-252-734 K96601

* maszyny, urządzenia rolnicze, tel. 516-670-859  K865a22

* mieszkanie 60 m.kw. z działką 400 m.kw.,tel. 602-
345-477 V18122

* modele kartonowe, Wydawnictwo WIR, (samoloty 
1:50, okręty 1:300), tel. 601-152-454
* OLEJ OPAŁOWY, NAJTANIEJ, tel. 87-520-41-91 
V18422

* siedlisko, ul. Wiejska, ok. 40 arów, zabudowane bu-
dynkiem gospodarskim, dojazd od strony ulicy Wiejskiej, 
siła na miejscu, tel. 602-293-333 V18112

* dom z zabudowaniami gospodarczymi do wynaję-
cia, tel. 663-301-936 K96404

* lokal użytkowy 100 m.kw., centrum, tel. 723-565-284 
V17513

* lokal użytkowy 140 m.kw., centrum, tel. 501-620-577 
V15025
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MEDYCYNA ALTERNATYwNA
Ziołolecznictwo 

- uporczywe obstrukcje
Zaparzone siemię lniane pobudza ruchy robacz-

kowe jelit. Można również zażyć tabletkę leku żół-
ciopędnego na czczo.

Jaką czekoladę lubisz, tym jesteś
Mleczna – jesteś wrażliwcem. Wzbudzasz zaufanie 

i jesteś lubiana, ale łatwo popadasz w nostalgię. Smak 
mlecznej czekolady przypomina ci dzieciństwo, kiedy 
życie było proste, a ty czułaś się bezpieczna. 

Gorzka – jesteś optymistką. Bierzesz to, co życie ci 
daje, i jak nikt potrafisz się z tego cieszyć. Bywasz często 
podporą duchową dla wielu ludzi i umiesz zarażać ich 
swoim wrodzonym optymizmem.

Biała – jesteś roztropna. Potrafisz łagodzić spory i 
chętnie idziesz na kompromis. Jesteś uważana za mądrą 
i znającą życie osobę, której warto słuchać, dlatego twoje 
rady wzbudzają zaufanie.

Pięć razy dziennie warzywa i owoce
To hasło propagowane przez prof. Witolda Zatońskie-
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go, lekarza, kierującego badaniem przyczyn umieralności 
na nowotwór złośliwy. Jako najlepsze remedium na wszel-
kie postacie tej groźnej choroby poleca on spożywanie co-
dziennie dużej ilości warzyw, owoców, orzechów i nasion. 
Lansuje zwłaszcza śliwki i morele suszone, które dostar-
czają także boru, pozwalającego utrzymać odpowiedni po-
ziom estrogenów, co ważne przy profilaktyce osteoporozy. 
W orzechach, migdałach i innych nasionach jest też dużo 
kwasów tłuszczowych, zapobiegających tworzeniu się w 
naczyniach zakrzepów krwi. Zawarta w słoneczniku wita-
mina E opóźnia procesy starzenia. Obecny w nich cynk to 
lek pomocniczy w zwalczaniu przerostu prostaty.

Suszone owoce jedzmy między posiłkami, pogryzamy 
pestki podczas lektury czy oglądowi telewizji. Chodzi o 
regularne dostarczanie ważnych dla kondycji człowieka 
związków.

Walczymy z łupieżem
Odżywka z naftą: ucieramy jedno żółtko z łyżką nafty 

oczyszczonej. Dodajemy 40 kropli witaminy A+D i łyżkę 
soku z cytryny.

Wszystko to ucieramy. Smarujemy maścią włosy, 
owijamy ściereczką i pozostawiamy na 12 godzin. Po tym 
czasie zmywamy.

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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PLAC WOLNO
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

ŚCI 26 Poniedzia :
Sobota: 10 - 14

łek - Piątek 9 - 1800 00

00 00

KOMPUTERY NOTEBOOKI KASY FISKALNE

SERWIS BIURO RACHUNKOWE

� �
�

mobilny internet w Orange
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Nie Jesteś anonimowy w sieci….
Internet przez wielu ludzi kojarzony jest jako coś 

anonimowego. Nieświadomi użytkownicy wychodzą z 
założenia, że siedzą przed ekranem laptopa, telefonu i są 
niewidoczni, anonimowi. Jednak nie. Przeglądając stro-
ny internetowe, korzystając z portali społecznościowych, 
umieszczając jakiekolwiek informacje w sieci pozostawia-
my po sobie ślady, które w realnym świecie pozwalają nas 
szybko zidentyfikować

Użytkownicy sieci korzystając z iluzorycznej anoni-
mowości często pod wpływem emocji lub chęci dołożenia 
komuś nie przebierając w słowach wulgaryzmami i obraź-
liwymi komentarzami na czyjś temat naruszają jej dobra 
osobiste.

Przykładem powyższej sytuacji są postępowania pro-
wadzone przez Komendę Powiatową Policji w Olecku  
gdzie internauci umieszczając w Internecie swoje komen-
tarze, a w jednym przypadku film wideo zniesławili osoby 
publiczne  z naszego powiatu. Oleccy kryminalni szybko 
ustalili użytkowników IP z których zostały umieszczo-
ne obraźliwe treści. Część osób już została przesłuchana 
przez funkcjonariuszy i musiała tłumaczyć się ze swojego 
zachowania.

Nadmienić jednak należy, iż zniesławienie osoby pry-
watnej jest przestępstwem ściganym z oskarżenia prywat-
no- skargowego. Każdy kto czuje się pokrzywdzony takim 
przestępstwem może złożyć skargę do sądu rejonowego.

Należy pamiętać, że ponosimy odpowiedzialność za to co 
robimy w sieci. Nie jesteśmy nigdy anonimowi i jeżeli zła-
miemy w Internecie prawo to nie możemy czuć się bezkarni.

KPP  Olecko
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Kalendarz imion

Nasz przepis

  

Cytaty na ten tydzień

PRZYS£OWIA

11 czerwca 
Adelajdy, Anastazji, Barbary, Flory, 
Radomiły, Róży, Teodozji 
Anastazego, Barabasza, Barnaby, 
Benedykta, Daniela, Feliksa, Radomiła, 
Radomira, Radosława, Radosza
12 czerwca 
Alicji, Antoniny, Janiny, Leokadii, 
Leonii, Niny 
Bazylego, Gwidona, Jana, Juliusza, 
Leona, Onufrego, Placyda, Przybyrada, 
Wyszemira, Wyszomira
13 czerwca 
Anety, Gracji, Łucji, Magdaleny, Marii, 
Marii Magdaleny, Olgi, Olimpii 
Antoniego, Chocimiera, Chocimierza, 
Chytomira, Fortunata, Gerarda, Grze-
gorza, Hermana, Lucjana, Łucjana, 
Rolanda, Tobiasza
14 czerwca
Alfredy, Bazylidy, Elizy, Elwiry, Elżbie-
ty, Justyny, Lizy
Alfreda, Bazylego, Bazylisa, Elizeusza, 
Justyna, Michała, Myslibora, Nieno-

gniewa, Przemira, Rufina, Rufusa, 
Walerego, Waleriana
15 czerwca 
Angeliny, Grażyny, Izoldy, Jolanty, 
Leny, Leony, Placydy, Toli, Wioli, 
Witosławy 
Abrahama, Bernarda, Germana, Le-
ona, Lotara, Modesta, Wita, Witolda, 
Witosława
16 czerwca 
Aliny, Anety, Julii, Julity, Justyny, 
Ludgardy, Żywi 
Aureliana, Barnaby, Benona, Bertol-
da, Budzimierza, Budzimira, Fran-
ciszka, Justyna, Ludgarda, Żywosła-
wa
17 czerwca
Adolfy, Aldony, Aliny, Irmy, Jolanty, 
Laury
Alberta, Adolfa, Drogomysła, 
Franciszka, Grzegorza, Hipacego, 
Ignacego, Innocentego, Leszka, Ła-
zarza, Marcjana, Radomiła, Rainera, 
Wolmara

i gdy człowiek wejdzie w las, to nie 
wie,
czy ma lat pięćdziesiąt, czy dziewięć,
patrzy w las jak w śmieszny rysunek;

i przeciera oślepłe oczy,
dzwonek leśny poznaje, ćmę płoszy
i na serce kładzie mech jak opatru-
nek.

Konstanty Ildefons Gałczyński

Św. Antoni (13 czerwca) od zguby 
broni.

Grzmot w czerwcu głosi, że dużo 
zboża przynosi.

Pogoda na Urbana (25 maja), deszcz 
na Wita (15 czerwca), to dobrze na żyta.

Niedobrze dla żyta, gdy deszcz w 
Wita (15 czerwca).

Czerwcowy deszcz jarzynom poma-
ga.

Czerwiec ciepły i suchy, dodaje otu-
chy.

Zupa pomidorowa
1,5 litra rosołu, 1 mała puszka koncen-
tratu pomidorowego lub pół kg pomi-
dorów, 2 dag masła, pół szklanki gęstej 
śmietany, sól i pieprz do smaku, koperek 
i pietruszka do posypania

Pomidory kroimy w cząstki i usuwa-
my nasady szypułek.

Dusimy pod przykryciem w małej 
ilości wody z dodatkiem masła. 

Przecieramy przez sito i dodajemy do 
rosołu. Doprawiamy solą i pieprzem. Po-
sypujemy koperkiem i natką pietruszki.

Gdy zupę doprawiamy śmietaną 
wówczas podajemy ją z ryżem, makaro-
nem lub lanymi kluskami. 

Do zupy czystej dodajemy paszteciki 
lub groszek ptysiowy.

Karmazyn w sosie curry
60 dag filetów z karmazyna, 1 łyżeczka 
curry, 1 cebula, pół łyżki oleju, ząbek 
czosnku, sól, pieprz, 3 łyżki przecieru 
pomidorowego, pół szklanki śmietany, 
olej, koperek

Filety płuczemy, suszymy i kroimy 
na porcje. Oprószamy curry i zostawia-
my na pół godziny w lodówce.

Cebulę obieramy i drobno siekamy. 
Lekko rumienimy na oleju i przekłada-
my do rondla.

Czosnek obieramy i drobno sieka-
my. Porcje ryby obsmażamy z obu stron, 
oprószamy solą i pieprzem i układamy 
na zarumienionej cebuli. Posypujemy 
czosnkiem.

Koncentrat pomidorowy mieszamy 
ze śmietaną i polewamy przygotowaną 
rybę.

Dusimy pod przykryciem na małym 
ogniu około kwadransa.

Jeśli potrzeba to dodatkowo dopra-

wiamy solą i pieprzem.
Porcje wykładamy na ogrzany pół-

misek i posypujemy posiekanym ko-
perkiem.

Pulpeciki z mięsa 
z warzywami

15 dag mięsa mielonego, 1 jajko, 
ćwierć łyżeczki soli, 2 łyżki cebuli 
pokrojonej w kostkę, 4 łyżki otrębów 
pszennych, łyżka oleju, pieprz
warzywa: 2 cebule, łyżka masła, mała 
puszka pomidorów, 15 dag mrożo-
nego groszku, 2 łyżki posiekanej 
pietruszki, szczypta majeranku

Do mięsa dodajemy wszyst-
kie składniki i 4 łyżki zimnej wody. 
Wszystko dokładnie mieszamy i for-
mujemy z niego kulki. 

Cebulę kroimy w kostkę i szklimy 
na maśle. Dodajemy pomidory, a mię-
dzy nimi układamy pulpeciki i dusimy 
pod przykryciem na małym ogniu. 

Po 8 minutach duszenia dodajemy 
groszek, który wcześniej przepłukuje-
my zimną wodą.

Dusimy następne 7 minut. Przy-
prawiamy do smaku.

Dodajemy pietruszkę i koperek.

Sałatka z krewetek 
i szparagów

25 dag mrożonych krewetek lub 1 
duża puszka (20 dag) krewetek, pusz-
ka szparagów, szklanka majonezu, 
cukier, sól, łyżeczka posiekanej natki 
pietruszki

Krewetki rozmrażamy i odsącza-
my z zalewy. Tak samo robimy z kre-
wetkami z puszki. 

Szparagi odsączamy i układamy 
na półmisku. Na nich umieszczamy 
krewetki. 

Majonez doprawiamy do smaku cu-
krem i solą i polewamy nim krewetki i 
szparagi. Posypujemy wszystko natką 
pietruszki.

Pamiętajmy, że krewetki rozmraża 
się ułożone na sicie umieszczonym nad 
garnkiem z gotującą się wodą lub zanu-
rzonym na chwilę we wrzątku.

WIŚNIE
Do wiśni zaliczamy czerechy, to 

znaczy odmiany powstałe ze skrzyżo-
wania wiśni z czereśnią, ale bardziej po-
dobne do wiśni (np. Książęca’), wiśnie 
właściwe, wśród których wyróżniamy 
szklanki pochodzące od wiśni szkliwki 
(np. Wczesna z Prin, Szklanka Polska) 
i czarne wiśnie sokowe (np. Lutówka]. 

Szczególnie cenione są następujące 
odmiany: 

Wczesna z Prim, obficie owocują-
ca, odporna na szarą zgniliznę, mająca 
duże, krwistoczerwone owoce, dojrze-
wająca w połowie czerwca;

Książęca - późno owocująca, o owo-
cach średniej wielkości, ciemnoczerwo-
nych; 

Kerezer, później owocująca, mrozo-
odporna, pienna, mająca duże, kuliste 
owoce barwy ciemnoczerwonej, dobre 
na  przetwory;

Włodzimierska - wytrzymała na 
mróz i odporna na no szarą zgniliznę, 
wyrastająca w niewielkie drzewa, doj-
rzewająca późno, rodząca owoce śred-
niej wielkości, ciemnoczerwone, dobre 
do przerobu; 

Lutówka - wytrzymała na mróz, ale 
nieodporna na szarą zgniliznę, ceniona 
ze względu na smaczne owoce (dese-
rowe i przetwórstwo), dojrzewające w 
połowie września.
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Cykl Warmia i Mazury pływają 
– Wielki finał

7 czerwca 
Hala LEGA w Olecku

Prowadzenie: Andrzej Kamiński 
Sędzia główny: Robert Markowski 

Starty indywidualne
Panie kategoria   1-6 lat dystans 25m

1. Maja Werkowska Dobre Miasto 00:26:26
2. Agata Roczeń Gołdap 00:40:48
3. Joanna Palińska Rudzienice 00:44:36
8. Lidia Panuszko Olecko 01:41:26

Panowie kategoria   1-6 lat dystans 25m
1. Daniel Kamiński Olecko 00:41:90
2. Jakub Zalewski Iława 00:42:60
3. Filip Daniłowicz Olecko 00:42:81

Panie kategoria   7-9 lat dystans 25m
1. Kornelia Krasińska Iława 00:20:01
2. Aleksandra Chmielewska Olecko 00:20:24
3. Weronika Morska Olsztyn 00:21:48

Panowie kategoria   7-9 lat dystans 25m
1. Piotr Bielenica Olecko 00:18:39
2. Franciszek Chełstowski  olsztyn 00:18:60
3. Wiktor Żenda Olecko 00:20:94
8. Igor Wieloch Zajdy 00:23:16
 

Panie kategoria   10 -12 lat dystans 25m
1. Katarzyna Kozłowska Dobre Miasto 00:15:96
2. Alicja Gajewska Braniewo 00:16:74
3. Martyna Głąbińska Iława 00:17:10
4. Magdalena Żukowska Olecko 00:17:19
7. Maja Lenkiewicz Olecko 00:18:67
10. Maja Bagieńska Olecko 00:20:44

Panowie kategoria   10 - 12 lat dystans 25m
1. Damian Borkowski Ostróda 00:15:97
2. Dawid Mitin Olecko 00:17:21
3. Hubert Radzki Dobre Miasto 00:17:61
6. Filip Słowik Olecko 00:19:46

Panie kategoria   13 - 14 lat dystans 50 m
1. Alicja Stefaniak Dobre Miasto 00:36:01
2. Patrycja Osińska Gołdap 00:37:25
3. Anna Omilian Olecko 00:37:65
4. Weronika Sienkiewicz Olecko 00:37:65
7. Alicja Dembińska Olecko 00:40:49

Panowie kategoria   13 - 14 lat dystans 50 m
1. Szymon Dzik Iława 00:30:61
2. Jakub Chmielewski Dobre Miasto 00:32:20
3. Kacper Bąkowski Dobre Miasto 00:35:06
4. Daniel Mitin Olecko 00:35:45
6. Mateusz Mitin Olecko 00:35:87

Panie kategoria   15-16 lat dystans 50 m
1. Wiktoria Łaszkiewicz Dobre Miasto 00:34:72
2. Ania Kołatka Iława 00:34:99
3. Magdalena Jackowska Iława 00:35:80
4. Wiktoria Kasprzak Olecko 00:36:31
5. Zuzanna Bubrowska Olecko 00:37:84
6. Marcela Wojciechowska Olecko 00:39:38
10. Weronika Ulikowska Olecko 00:45:10

Panowie kategoria   15 - 16 lat dystans 50 m
1. Dominik Bugaj Olsztyn 00:29:38
2. Maciej Remiszewski Ostróda 00:29:09
3. Kacper Daniel Świtkiewicz Gołdap 00:29:50
8. Mateusz Biszewski Olecko 00:32:14
13. Juliusz Stramowski Olecko 00:41:94
14. Wojciech Hodana Olecko 00:43:14

Panie kategoria   17 -19 lat dystans 50 m
1. Magdalena Iga Backiel Olecko 00:32:55
2. Monika Jarlińska Iława 00:43:84

Panowie kategoria   17 - 19 lat dystans 50 m
1. Maciej Torhan Dobre Miasto 00:28:84
2. Maciej Reut Iława 00:29:59
3. Adrian Węglerski Iława 00:29:91
10. Dominik Franciszek Zawada Olecko 00:31:60
15. Jakub Domitrz Jaśki 00:46:93

Panie kategoria   20 - 29 lat dystans 50 m
1. Dominika Łucja Raczyńska Olsztyn 00:36:60
2. Ewa Januszko Olecko 01:00:90
3. Joanna Gajewska Dąbrowskie 01:05:76

Panowie kategoria   20 -29 lat dystans 50 m
1. Piotr Fidler Olecko 00:28:69
2. Tomasz Dunaj Olecko 00:32:00
3. Marcin Fornahl Iława 00:32:19

Panie kategoria   30-39 lat dystans 50 m
1. Emilia Wołyniec Gołdap 00:38:50
2. Emilia Osińska Gołdap 00:43:04
3. Katarzyna Woźniak Olsztyn 00:51:85

Panowie kategoria   30-39 lat dystans 50 m
1. Adam Kozłowski Gołdap 00:26:71
2. Piotr Żukowski Ostróda 00:31:99
3. Grzegorz Wieszun Bartoszyce 00:31:99
4. Jerzy Mitin Olecko 00:32:59
10. Tomasz Wieloch Zajdy 00:48:85

Panie kategoria   40 -49 lat dystans 50 m
1. Marzena Zapadka Żydek Iława 00:50:58
2. Alina Kalinowska Olecko 00:50:95
3. Bożena Jarlińska Iława 00:52:67

Panowie kategoria   40 -49 lat dystans 50m
1. Paweł Dąbrowski Olsztyn 00:29:05
2. Marek Taudul Gołdap 00:30:58
3. Tomasz Orzoł Olsztyn 00:33:41
9. Jacek Malinowski Olecko 00:39:23

Panie kategoria   50 – 59 lat dystans 50 m
1. Anna Osmólska Olsztyn 00:58:45
2. Bożena Romańczuk Olecko 01:02:20
3. Halina Żylińska Olecko 01:17:45
4. Wiesława Kosińska Olecko 01:33:40
5. Renata Dunaj Olecko 02:28:42

Panowie kategoria   50 - 59 lat dystans 50 m
1. Kazimierz Suchocki Giże 00:36:29
2. Jerzy Kmita Orneta 00:36:50
3. Krzysztof Maziec Olsztyn 00:37:32
5. Wiesław Zalewski Olecko 00:43:40
7. Andrzej Dunaj Olecko 00:49:41
8. Stanisław Kopycki Olecko 00:54:96

Panie kategoria   60 - 69 lat dystans 50 m
1. Alicja Gąglewska Olecko 01:02:92
2. Olga Kowal Olecko 01:26:22
3. Elżbieta Okulicz Olecko 01:36:64
4. Halina Jankowska Olecko 01:39:36
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Sekcja szachowa MLKS Czarni Olecko i Szkoła Podsta-
wowa nr 1 im. H. Sienkiewicza zapraszają uczniów szkół 
podstawowych do wzięcia udziału w turnieju szachowym o 
Puchar Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 w Olecku. 

Zawody rozegrane zostaną 14 czerwca w SP nr 1, ul. Ko-
ściuszki 20. 

Zapisy na adres: 
krzysztofszachy@wp.pl lub przed turniejem. 
Rozpoczęcie o godzinie 9:00. 
Turniej siedmiorundowy, 15 minut na zawodnika na par-

tię. Pełen tekst regulaminu na stronie www.szachy.olecko.pl
Krzysztof Konewko

Siatkarska „ścieżka zdrowia”
Uczniowie klas I Zespołu Szkół Licealnych i Zawodo-

wych (ZSLiZ) w Olecku uczestniczyli w siatkarskim wyjeź-
dzie do Olsztyna. 

Celem wyjazdu było zapoznanie młodzieży ze strukturą 
obiektów sportowych, na których trenują zawodnicy AZS In-
dykpol w Olsztynie oraz z historią kariery Pawła Papkego, 
Pawła Zagumnego, Wojciecha Grzyba, Łukasza Kadzie-
wicza – reprezentantów drużyny narodowej, którzy swoją 
przygodę z piłką siatkową rozpoczęli w olsztyńskim klubie 
– mówi Przemysław Michniewicz, wicedyrektor ZSLiZ  
– Największą atrakcją dla uczniów było przejście „ścieżki 
zdrowia”, którą na co dzień realizują akademicy z Uniwer-
sytetu Warmińsko-Mazurskiego. 

Dzięki zajęciom, które zostały przygotowane w akade-
mickim ośrodku sportowym, mogliśmy przekonać się, że 
treningi siatkarzy to nie tylko serwowanie, wystawianie, 
„ścinanie”, odbieranie, ale także szereg zajęć kondycyj-
no-sprawnościowych, między innymi pływanie, bieganie, 
ćwiczenia na siłowni. Przejście takiej „ścieżki zdrowia” to 
duże doświadczenie i satysfakcja – powiedział Arkadiusz 
Dębowski, jeden z uczestników wyjazdu.

Zajęcia w akademickim ośrodku sportowym były możli-
we dzięki podpisanemu porozumieniu o współpracy ZSLiZ 
z Wydziałem Humanistycznym Uniwersytetu Warmińsko-
-Mazurskiego w Olsztynie. 

Zdjęcia: archiwum ZSLiZ w Olecku
Anna Turowska

Turniej siatkówki
Z okazji Dnia Dziecka i Święta Sportu, 30 maja w Zespole 

Szkół Licealnych i Zawodowych został rozegrany turniej piłki 
siatkowej, pod patronatem Tadeusza Bogusza – trenera repre-
zentacji IKS „Atak” z Elbląga. 

Wszyscy zawodnicy otrzymali nagrody ufundowane przez 
sponsorów, między innymi koszulki reprezentacji Polski, 
markowe ręczniki, kubki termiczne, smycze. A siatkarze z 
Gimnazjum w Wieliczkach zdobyli oryginalną piłkę firmy re-
nomowanej firmy sportowej.

fot. archiwum ZSLiZ
Anna Turowska

Panowie kategoria   60-69 lat dystans 50 m
1. Bolesław Krawczyk Olsztyn 00:37:53
2. Ryszard Zabolewicz Olecko 00:39:43
3. Roman Czacharowski Lubawa 00:39:58
5. Ryszard Jankowski Olecko 01:04:99
7. Ryszard Kozielski Olecko 01:32:51

Sztafeta rodzinna dystans 1x25 m + 2x50 m: 
1. Jarliński Iława  1:25,63
2. Mitin Olecko 1:26:80
3. Rokita Dobre Miasto 1:52:40  

Sztafeta szkolna dystans 14x25 m:
1. Gimnazjum Samorządowe nr 1Iława 3:57:66
2. Gimnazjum nr 2 w Ostródzie 4:27:96
3. Szkoła Podstawowa nr 1 w Olecku 4:32:94
4. Gimnazjum nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Olec-
ku 4:47:18
5. Szkoła Podstawowa nr 3 w Olecku 5:12:32
6. Samorządowa Szkoła Podstawowa nr 3 w Iławie 5:22:46
W zawodach wzięło udział 120 najlepszych pływaków z 
całego województwa. Zdobywcy miejsc od I do III w każdej 
z kategorii otrzymali pamiątkowe medale i dyplomy, a zwy-
cięzca dodatkowo okazały puchar. Wręczali je organizatorzy 
oraz wicemarszałek Województwa Warmińsko - Mazurskie-
go Jarosław Słoma. 
Wśród uczestników finału rozlosowano wiele cennych na-
gród. Wszystkie trzy komputery ślepy los wysłał do Iławy.  

Szachy - Turniej
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60 dni po

Sześćdziesiąt dni po Wielkanocy, „od wiek wieków” 
zawsze w czwartek jest to dzień wolny od pracy. Ciekawa 
jestem, kto potrafi wytłumaczyć dlaczego ten dzień jest za-
znaczony w kalendarzu czerwonym kolorem? W tym roku 
święto to przypada 19 czerwca. To ruchome święto w koście-
le katolickim zwane jest Bożym Ciałem.  

Żeby przystąpić do czytania poniższego tekstu, muszę 
wyjaśnić moim Czytelnikom słowa: transsubstancjacja i kor-
porał. Pierwszy z nich to oznacza „przeistoczenie”, a drugi to 
„mały kwadratowy obrus liturgiczny”.

Siedemset pięćdziesiąt jeden lat temu we włoskim mie-
ście Bolsena miał miejsce cud eucharystyczny. Hostia w 
rękach wątpiącego w transsubstancjację księdza zaczęła 
krwawić. Krople krwi spadały na korporał, który jest prze-
chowywany jako relikwie w katedrze w pobliskim mieście. 

Ówczesny papież Urban rok później chciał ustanowić 
uroczystość dla całego Kościoła. To uroczystość Najświęt-
szego Ciała i Krwi Pańskiej, potocznie zwana Świętem Ciała 
i Krwi Pańskiej, a w tradycji ludowej – uroczystość Bożego 
Ciała. W kościele katolickim to uroczystość liturgiczna ku 
czci Najświętszego Sakramentu. (Aż tyle nazw dla jednego 
święta!). 

Uroczystość Bożego Ciała nierozerwalnie związana jest z 
Ostatnią Wieczerzą, kiedy to nastąpiło Przeistoczenie chleba 
i wina w Ciało i Krew Jezusa Chrystusa.  

„[...] zadośćuczynienie za znieważanie Chrystusa w Naj-
świętszym Sakramencie, błędy heretyków oraz uczczenie 
pamiątki ustanowienia Najświętszego Sakramentu, która w 
Wielki Czwartek nie może być uroczyście obchodzona ze 
względu na powagę Wielkiego Tygodnia.” – to uzasadnienie 
papieża Urbana (1264r.), kiedy ustanawiał tę uroczystość dla 
całego Kościoła. Jednak za względu na śmierć Urbana IV, 
uroczystość nie została wtedy ustanowiona. Uczynił to do-
piero papież Jan XXII (1317r.).

Do Polski uroczystość ta „przywędrowała” w roku 1320. 
Wprowadził ją biskup Nankier w diecezji krakowskiej, a 
wiek później w synagodze gnieźnieńskiej uznano ją za po-
wszechnie obchodzoną we wszystkich kościołach w pań-

stwie. Największym sanktuarium kultu Bożego Ciała w 
Polsce był kościół Bożego Ciała w Poznaniu.

W następny czwartek, czyli 19 czerwca, odprawione 
będą uroczyste msze święte w kościołach, a ulicami pol-
skich miast i miasteczek przejdą procesje z Najświętszym 
Sakramentem. 

Procesje zatrzymują się kolejno przy czterech ołta-
rzach, specjalnie zbudowanych na ten cel. Przy każdym z 
ołtarzy odczytywany jest fragment jednej z czterech Ewan-
gelii, opowiadający o Eucharystii. 

W uroczystej procesji biorą udział wierni, często ubrani 
w ludowe stroje. Dzieci posypują drogę procesji kwiatami, 
niesione są święte obrazy i śpiewane pieśni ku czci Naj-
świętszego Sakramentu. 

Ten mały okrągły opłatek wykonany z mąki pszennej, 
zwany Hostią, staje się dla miliardów ludzi na całym świe-
cie największą świętością. I ten właśnie dzień, to święto ma 
nam o tym przypominać. 

Też sobie przypomniałam wczytując się w informacje 
znalezione w Internecie, bo dobrze jest umieć wytłuma-
czyć własnemu dziecku, dlaczego jest to święto i co ono 
oznacza. 

Każdy katolik obowiązany jest do uczestnictwa w tym 
dniu we mszy świętej. I rzeczywiście procesje tego dnia są 
pełne ludzi. 

Mnie najbardziej w pamięci zapadły te z dzieciństwa. 
Oczywiście sypałam kwiatki. To było wielkie wyróżnienie, 
ale prawdziwym zaszczytem było rola „przewodniczki”. 
Jedna z dziewczynek szła na przedzie z kwiatem (nie pa-
miętam już, co to był za kwiat) i co 3 – 4 krok odwracała 
się do tyłu dając znak, że w tym momencie trzeba sypnąć 
kwiatami. 

I pewnego roku mnie w udziale przypadał ta rola. Ależ 
byłam szczęśliwa! Pewnie tak samo jak dzisiaj paniom, 
które trzymają szarfy niosąc święte obrazy. Każda „druży-
na” przy obrazie wyróżnia się innym strojem.  

Jak będą wyglądały tegoroczne procesje? Na pewno 
pięknie i tłumnie. I jeszcze jeden szczegół: nigdy w Boże 
Ciało nie pada deszcz.

Marusia
Ps. Dla wielu wystarczy wiara, że tak było, i że nie 

spadnie deszcz w czasie procesji.


