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SKUP STARYCH I ROZBITYCH POJAZDÓW
kasacja pojazdów (ciężarowe, osobowe), zaświadczenia, skup złomu
Najwyższe ceny, Olecko, ul. Ełcka 2, tel. 501-611-961

Nr 18
(901)

cena 1,90 zł

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

K04507

Pierwsza rocznica kanonizacji,
s. 9

Gratka”98

fotoreportaż Bolesława Słomkowskiego s. 18-19

Powiatowe Obchody
Dnia Strażaka
8 maja 2015

Pływalnia „Lega”

strażacy zapraszają mieszkańców powiatu i wszystkich chętnych do wspólnego udziału w Powiatowych Obchodach Dnia
Strażaka.

Program Uroczystości:

13.00-14.00 Msza Święta w Kościele pw. Podwyższenia Krzyża
Świętego, ul. Zamkowa w Olecku
14.00-14.15 Przemarsz z Kościoła na Plac Wolności w Olecku,
14.15-15.00 Uroczystość Powiatowych Obchodów Dnia Strażaka:
- przegląd pododdziałów,
- wręczenie medali, odznaczeń, awansów i wyróżnień służbowych,
- prezentacja pojazdów pożarniczych

www.mezomorf.pl
SIŁOWNIA TRENER PERSONALNY ODŻYWKI
OLECKO, UL. TARGOWA 10

AUTO-SZROT
złomowanie pojazdów osobowych i ciężarowych, Kukowo, 2 km od Olecka, odbiór własnym
transportem, płacimy gotówką - wysokie ceny!!!!, wydajemy zaświadczenia, tel. 606-317-941

V05410

V08304

V08603

V07306
sklep „PANEL”
masaż, rehabilitacja,
panele podłogowe, PCV, drzwi, glazura, terakota, terapie manualne, kinesiotaping
tel. 605-869-755 K04607
ul. Targowa 4, tel. 87-520-41-89 K025706
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Archiwum „Tygodnika oleckiego” znajdziesz

kontakt tel. 605-107-755

MSZE I NABOŻEŃSTWA

Skrzypaczka zagra na ślubie,
tel. 660-584-848 K06201

Parafia pw. Krzyża Świętego,
ul. Zamkowa
Msze Święte:
Dni powszednie: 7.30; 18.00
Niedziele i święta: 8.00; 10.00; 12.00 dla dzieci; 17.00
Koronka do Miłosierdzia Bożego – codziennie o godz.
15.00 w kaplicy Krzyża
Parafia pw. Najświętszej Maryi Panny
Królowej Polski,
Plac Wolności
Dni powszednie: 6.30; 7.00; 18.00
Uroczystości i święta: 6.30; 10.00; 16.00 dla dzieci; 18.00
Niedziela: 7.00; 8.30; 10.00; 11.30 dla dzieci; 13.00 dla
młodzieży; 18.00

V07206

Parafia pw. Świętej Rodziny,
Osiedle Siejnik I
Dni powszednie: 18.00
Niedziele i święta: 8.30; 11.00; 18.00

* sprzedam dom, szergówka, Zielona 9 z lokalami pod
wynajm, tel. 501-263-133
K05404

SKUP ZIÓŁ, tel. 606-933-980 K06002
SZKOŁA RODZENIA

Olecko, Kościuszki 10, tel. 508-871-125

V09402

GRÜNLAND

najnowsza kolekcja bylin

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

V09701

V07304

Centrum Roślin Ozdobnych

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

KRONIKA PO¯ARNICZA
20 kwietnia od 10.25 dwa zastępy JRG PSP
usuwały drzewo niebezpiecznie pochylone nad halą produkcyjną.
Informacji udzielił młodszy kapitan Piotr Gabruś
21 kwietnia od 16.01 jeden zastęp JRG PSP gasił pożar
suchej trawy przy ulicy .Kasprowicza.
22 od 8.33 dwa zastępy JRG PSP usuwały wodę z zalanej
drogi w poblizu Olecka.
22 kwietnia od 16.36 jeden zastęp JRG PSP gasił pożar
suchej trawy przy ulicy .Ełckiej.
23 od 10.39 dwa zastępy JRG PSP usuwały drzewo niebezpiecznie pochylona nad jezdnią w Kukowie.
23 od 15.11 jeden zastęp JRG PSP i jeden OSP Gaski usuwały drzewo niebezpiecznie pochylona nad jezdnią w Ślepiu.
23 kwietnia od 16.06 jeden zastęp OSP lenarty usuwał
drzewo niebezpiecznie pochylona nad drogą w Bialskich Polach.
24 kwietnia od 14.31 jeden zastęp JRG PSP gasił pożar
suchej trawy przy ulicy .Kolejowej.
24 kwietnia od 20.25 jeden zastęp JRG PSP gasił pożar
suchej trawy w Kukowie.
Informacji udzielił starszy ogniomistrz Andrzej Milewski.

Uwaga mieszkańcy!
Zmieniła się siedziba
Obwodowej Komisji Wyborczej
Nr 2 w Olecku

(obejmująca: ul. 11 Listopada, ul. Akacjowa,
ul. Brzozowa, ul. Chopina, ul. Dębowa, ul. Grabowa, ul. Kasztanowa, ul. Kiepury, ul. Klonowa,
ul. Leśna do skrzyżowania z ul. Wiejską,
ul. Moniuszki, ul. Paderewskiego, ul. Szymanowskiego, ul. Wieniawskiego, ul. Wierzbowa,
ul. Wojska Polskiego).
Dotychczas głosowaliście Państwo w Powiatowej
Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej
przy ul. Wojska Polskiego 13 w Olecku.
Obecnie głosowanie odbędzie się w Gimnazjum
Nr 2 im. Mikołaja Kopernika przy ul. Słowiańskiej 1 w Olecku.
K06401

Burmistrz Olecka
Wacław Olszewski

NAJTANIEJ W MIEŚCIE

Aleje Lipowe 1, Tel. (87) 520-41-91
ON.............................. 4,65 zł
Pb 95......................... 4,64 zł
PB 98......................... 4.74 zł
LPG............................ 1,88 zł
Olej opałowy............... 3.10 zł (powyżej 1000 litrów)
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V07106

AUTOMYJNIA

Zapraszamy od 600 do 2100,
niedziela od 800 do 2000

Promocja!!!
czysty samochód za tankowanie
www.paliwa-kozlowski.pl
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OLECKI TERMINARZ

WYSTAWY STAŁE
• Malarstwo Marcina Radziszewskiego, Galeria Prawdziwej
Sztuki im. A. Legusa, ROK „MG”
• Fashion & Beauty wystawa fotografii, Galeria Hol, ROK
„MG”
• 4 tysiące lat monety chińskiej - wystawa w Oleckim
Stowarzyszeniu Aktywnych „Zamek”
• Ekspozycja stała - Olecka Izba Historyczna, plac Wolności 22
• Bajeczna zima, wystawa fotografii, Galerii Fotografii
„Klatka”, ROK MG
6 maja (środa)
apteka dyżurna Zielona 37
wydanie „Tygodnika Oleckiego”
7 maja (czwartek)
apteka dyżurna 11 Listopada 9
8.00 - 11.00 - akcja poboru krwi od honorowych dawców,
sala konferencyjna ZSLiZ, ul. Gołdapska 27
16.00 - Rummikub, gra rodzinna, scrable, Biblioteka Publiczna, Kopernika 6
8 maja (piątek)
apteka dyżurna Gołdapska 1
13.00 - 15.00 - Dni Strażaka, obchody powiatowe
16.00 - Bajkolandia, biblioteka miejska, ul. Kopernika
17.00 - Dom, film, kino Mazur
19.00 - System, film, kino Mazur
9 maja (sobota)
apteka dyżurna plac Wolności 25
15.00 - Orkiestra dęta z Grajewa i z Olecka, koncert integracyjny, plac Wolności, Rynek
17.00 - Mecz V ligi piłki nożnej MLKS „Czarni” Olecko Pisz, stadion miejski
10 maja (niedziela)
WYBORY PREZYDENCKIE
apteka dyżurna Zielona 35
11.00 - Mecz trampkarzy ligi piłki nożnej MLKS „Czarni”
Olecko - Biała Piska, wyjazd
11.00 - Mecz juniorów ligi piłki nożnej MLKS „Czarni”
Olecko - Rominta Gołdap, wyjazd
14.00 - Mecz A klasy piłki nożnej G-Soft Unia Olecko – Ruciane Nida, wyjazd
11 maja (poniedziałek)
apteka dyżurna Składowa 6
12 maja (wtorek)
apteka dyżurna Kolejowa 15
13 maja (środa)
wydanie „Tygodnika Oleckiego”
apteka dyżurna Zielona 37
14 maja (czwartek)
apteka dyżurna plac Wolności 7B
16.00 - Rummikub, gra rodzinna, scrable, Biblioteka Publiczna, Kopernika 6
15 maja (piątek)
apteka dyżurna 11 Listopada 9
16.00 - Bajkolandia, biblioteka miejska, ul. Kopernika
17.00 - Dom, film, kino Mazur
19.00 - System, film, kino Mazur
16 maja (sobota)
apteka dyżurna Goldapska 1
14.30 - mecz piłki nożnej, młodzicy W-MZPN, boisko ze
sztuczną murawą
15.00 - Dom, film, kino Mazur
17.00 - Mecz V ligi piłki nożnej MLKS „Czarni” Olecko Granica Bezledy, stadion miejski
17.00 - Dom, film, kino Mazur
19.00 - System, film, kino Mazur
17 maja (niedziela)
apteka dyżurna plac Wolności 25
11.00 - Mecz trampkarzy ligi piłki nożnej MLKS „Czarni”
Olecko - Mazur Ełk, wyjazd
11.00 - Mecz juniorów ligi piłki nożnej MLKS „Czarni”
Korsze, stadion miejski
15.00 - Dom, film, kino Mazur
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Uwaga: co tydzień do rozlosowania jeden karnet do oleckiego kina.
Losowanie i warunki udziału na dole strony

IV koncert poetycki pamięci
Wacława Klejmonta

Pożar

Siedem osób straciło dach nad głową po pożarze budynku
mieszkalnego w miejscowości Borawskie. Do zdarzenia doszło 3 maja około godziny 20.40.
Mieszkańcy opuścili dom przed przybyciem służb ratowniczych, nikt z domowników nie ucierpiał. Na miejscu akcji
pierwsi zjawili się miejscowi strażacy ochotnicy.
Pomimo szybkiej interwencji ogień całkowicie strawił
więźbę dachowa oraz poddasze użytkowe. Pożar ugaszono,
a zagrażające zawaleniem elementy konstrukcji dachu rozebrano. Tymczasowe zakwaterowanie mieszkańcom zapewniła rodzina i sąsiedzi. Nie wiadomo co było przyczyną wybuchu pożaru.
Zastępca Komendanta Powiatowego PSP
st. kpt. Tomasz Jagłowski

Osiedle „Kompozytorów”

Trwa przygotowanie projektu przebudowy ulic Moniuszki, Wieniawskiego, Kiepury i Szymanowskiego. Zkres robót
dotyczy projektu przebudowy drogi, sieci sanitarnej i elektrycznej. Prace mają zostać ukończone do 17 lipca, a wykonuje je za ponad 22 tysiące złotych olecka firma Krzysztofa
Sawczuka. UM

NASZ KONKURS

Jeśli chcecie wziąć państwo udział w konkursie, wystarczy tylko na adres redakcji wysłać kartkę pocztową z nalepionym kuponem z pierwszej strony
i wpisanym własnym imieniem i adresem. Wszystkie karty biorą
udział w cotygodniowym losowaniu – aż do skutku.
W tym tygodniu wylosowano następujące osoby:

Zapraszamy wszystkim sympatyków koncertów poetyckich pamięci Wacława Klejmonta na czwarte już spotkanie z poezją i muzyką, któremu tym razem przyświecać
będzie refleksja o życiu i twórczości dwóch wybitnych
noblistów polskich Wisławy Szymborskiej i Czesława Miłosza.
Dwa pierwsze wieczory poświęcone były samemu
Wacławowi Klejmontowi i Jego twórczemu dziełu, ubiegłoroczny koncert upamiętnił naszego Olecczanina refleksją o św. Janie Pawle II, natomiast tegoroczne spotkanie
przypomni najpiękniejsze wiersze i fakty z życia pisarzy,
których Wacław Klejmont jako nauczyciel i poeta bardzo
sobie cenił.
Organizatorem cyklicznych poetyckich spotkań w
Olecku jest uczeń i przyjaciel Wacława Klejmonta dr Tomasz Żurawlew. Jego zabawnym i refleksyjnym interpretacjom jak zwykle będzie towarzyszył przy instrumencie
klawiszowym Rafał Gajewski - artysta olsztyńskiej sceny
muzycznej. W wykonaniu Rafała Gajewskiego usłyszymy
nowe aranżacje polskich piosenek poetyckich.
Zapraszamy 30 maja o godz. 19 do sali Kina Mazur na
koncert „ICH OCZAMI”. Wstęp wolny.

Ulica Chopina

Trwa opracowywanie kosztorysu budowy oraz projektowanie trasy, sieci sanitarnej oraz elektrycznej ulicy
Chopina. Za 9, 53 tysiąca złotych wykonuje je firma z
Płońska. Termin ukończenia projektu upływa 10 czerwca.
UM

Jaśki

Budowa przepustu melioracyjnego na rowie w Jaśkach
będzie kosztowała 2, 2 tysiąca złotych. Prace wykona olecka firma Mirosława Wojsława. Termin ukończenia przypada 29 maja. UM

Uwaga!

W okresie od 1.05.2015 r. do 31.08.2015 r. Miejsko-Powiatowa Biblioteka Publiczna w Olecku będzie czynna
w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach 10:0018:00.
W SOBOTY BIBLIOTEKA NIECZYNNA

Upominki ufundowali:
√ Zofii Siemaszko,
√ Majster, aleje Lipowe 1B
√ BEST - Studio Reklamy, ul. Jeziorna 1A
√ „BiS” Studio Reklamy, ul. Kamienna 1A
√ TERNET, pl. Wolności 26
√ INFOLAND, pl. Wolności 15
√ 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, filmy na dvd, książki, długopisy, akcesoria szkolne, wejściówki na seanse
kinowe, magnesy, kalendarze, pocztówki, gry logiczne,
modele do sklejania, itp.

K04207

• Marek Kowalski
• Jakub Makowski
• Mariusz Naruszewicz (Raków)
• Jan Sebastianowicz
• Natalia Senderacka (Kolno)
• Maria Woroszylska

Redakcja

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

to@borawski.pl

V08204

Minął tydzień. Zakończył go
pierwszy w tym roku długi weekend.
Zaczął się nowy, bardzo ważny dla naszego kraju, który zakończą niedzielne wyroby prezydenckie. Podobnież,
według wszystkich znaków na niebie i
na ziemi, będzie druga ich tura. Szkoda. Tyle kasy pójdzie w powietrze, a
przecież jest tylu potrzebujących?
Do władzy rwie się jednak kilka
osób (czytaj – partii). Nawet taka,
która twierdzi, że władza prezydencka to pilnowanie żyrandola w pałacu przy Krakowskim Przedmieściu. Widocznie lubią żyrandole, a obecny prezydent nie
umie ich dostatecznie z kurzu oczyścić, i gdy podglądają go
przez okna, to oszlifowane mistrzowsko bryły kryształu górskiego nie świecą zbyt intensywnie.
Proszę Państwa, czego ci kandydaci nie opowiadają? Na
przykład: że nie wolno nam wejść do strefy euro, bo będziemy
mieli pobory w przeliczeniu na złotówki, a towary w sklepach
będą miały ceny w przeliczeniu ze złotówek na euro w stosunku 1:1. To jedna z mniejszych bzdur wciskana ludziom.
Naturalnie w myśl starej zasady, że „ciemny lud to kupi”. I z
przykrością muszę stwierdzić, że choć lud ciemny nie jest, to
jednak kupuje ta brednie.
A co u nas? Znowu mamy sztuczny problem z przejściem
do marketu przy stacji kolejowej.
„Eksperci” twierdzą, że nie ma tam bezpiecznego przejścia dla pieszych i ludzie muszą łamać przepisy i przechodzić
w niedozwolonych miejscach. Bzdura! Jest bezpieczne przejście na skrzyżowaniu ulicy Kolejowej z Wojska Polskiego.
Podaję insurekcję obsługi tego przejścia: stajemy, patrzymy w lewo, patrzymy w prawo i jeżeli nie ma jadących samochodów, przechodzimy na druga stronę. Potem jest już ulica
prowadząca do dworca, która należy do miasta. Na niej nie ma
oznaczeń o bezpiecznym przejściu, ale za to są potężne tzw.
kocie łby, żaden pojazd nie porusza się szybciej niż 15 kilometrów na godzinę i w razie czego wyhamuje. Za drogą jest
parking i wygodne wejście do sklepu. Prawda jakie proste?
Co prawda lepszym rozwiązaniem byłoby zrobienie w tym
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miejscu ronda. Satysfakcjonowałoby to zarówno pieszych
jak i kierowców ale nasze władze od kilkunastu lat wykazują
niebywałą niemoc w realizacji tego pomysłu. Choć nawiasem mówiąc, są za takim rozwiązaniem.
Prawdziwym problemem dotyczącym bezpieczeństwa
mieszkańców miasta jest brak przejścia dla pieszych przecinającego obwodnicę i prowadzącego do szpitala w Jaśkach.
Czas najwyższy aby nasi powiatowi i miejscy włodarze
wzięli to co się bierze w troki i zaczęli załatwiać niezbędne dla
prawidłowego funkcjonowania miasta rozwiązanie. Wiadomo
wszem i wobec, że nasza obwodnica jest bardzo źle zaprojektowana, nie mająca nawet przybliżonego pomysłu dotyczącego tzw. równomiernego rozwoju. Wszyscy mówią o tym, że
projektanci potrzeby mieszkańców mieli w głębokim poważaniu. Krajowa Dyrekcja Dróg ma nasze potrzeby również
„gdzieś”. Sami więc musimy wziąć się za ich rozwiązywanie.
Zmusić nasze władze do działania, zdeterminować je.
Na przykład: przejście przy stacji już jest, a zrobienie
drugiego kilka metrów dalej nie poprawi bezpieczeństwa pieszych. W gestii miasta zaś jest poprawne rozwiązanie tego tematu. Wystarczy namalować przejście i postawić znak na drodze dojazdowej do dworca i już będzie bezpiecznie. Wyjdzie
na to tyle samo farby co na alei Wojska Polskiego. A może
mniej? I nie trzeba prosić wojewódzkich władz drogowych.
Pragnę tu przytoczyć motto z 900. wydania ‘Tygodnika”:
„Pamiętaj, że wszystkie ważne prawdy są proste”. Dodam
do tego, że również mniej ważne prawdy są również proste.
Pamiętacie Państwo ile radny Wojciech Leonarczyk walczył o próg zwalniający na Kościuszki przy szkole podstawowej? Trwało to chyba ze dwie kadencje. Upominał się o
ten cud drogowej techniki i nic. A to nie było pieniędzy, a to
niech policja postawi tam radar, a to droga powiatowa i nic
nam do tego. I tak by trwało to do dzisiaj. Radny wziął się na
sposób, ogłosił zbiórkę wśród rodziców i zebrali potrzebną
kwotę. Kwota wynosiła równo połowę tego co było potrzebne
na budowę. W międzyczasie władze powiatowe znalazły pieniądze na ten cel. I wtedy stał się cud. Pieniądze w budżecie
miasta nagle się znalazły. Złośliwi mówią, że przed wyborami zawsze kasa miejska cudownie otwiera się niczym jakiś
legendarny Sezam. Podobnież wtedy wyborcy lepiej pamiętają dobrodziejstwa władzy. Takie przedwyborcze inwestycje
działają na wyborców jak bilobil na amnezję starczą.
Mistrzem w tego typu działaniach jest obecny car Putin. Polscy wójtowie, burmistrze i prezydenci miast czerpią
od niego natchnienie całymi garściami. Ale jak już kiedyś
wspomniałem, daleko im jednak do jego władzy, pieniędzy i
zaplecza mundurowego.
Wysłuchałem niedawno wykładu na temat demokracji.
Prelegent przedstawił mapę sporządzoną przez organizację
badającą poziom demokracji w poszczególnych krajach.
Kraje w pełni demokratyczne były pomalowane na ciemny
granatowy kolor i ta gradacja szła aż do białego. Na granatowo była zaznaczona Wielka Brytania, Stany Zjednoczone, kraje Beneluksu. Zmartwiłem się, że Polska ma ledwo
niebieski kolor (i to jaśniutki). Ja się zmartwiłem! Obecni
zaś na spotkaniu Rosjanie oburzyli się. Konturów ich kraju
nie wypełniał żaden kolor. „Jak tak może być? Przecież u
nas jest demokracja! Wybieramy władze! Wybieramy prezydenta!” Chciałoby się powiedzieć, ze wszystko zależy od
punktu patrzenia... I od indoktrynacji, której poddawane jest
społeczeństwo.
Nie dajmy się więc nabrać na przedwyborcze fundowanie
nam bredni, lewych pieniędzy czy wódy. Przede wszystkim
idźmy na wybory. Skorzystajmy z demokracji i powiedzmy
w ten sposób co myślimy o władzy lub o kandydatach do
niej. Po wyborach, gdy wybrany prezydent zacznie pilnować
tego wżyrandola nikt już nas słuchać nie będzie.
Bogusław Marek Borawski

psycholog terapeuta Aleksandra Radyno

tel. 502-322-300
www.psychologolecko.pl

K03810
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wowej im. Ignacego Krasickiego w Świętajnie, Szkoły Podstawowej im. Marszałka
Józefa Piłsudskiego w Gąskach, Szkoły
Podstawowej im. Jana Pawła II w Kowalach Oleckich, Szkoły Podstawowej im.
Jana Pawła II w Olecku, z Zespołu Szkół w
Olecku i Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
w Wieliczkach oraz gospodarze.
Wszyscy uczestnicy konkursu wykazali
się dużą czujnością ortograficzną, a tegorocznym Mistrzem Ortografii klas drugich
został Dawid Sawicki (SP Świętajno). II
miejsce równorzędnie zajęli Kornel Kasprzyk (Zespół Szkół Olecko) oraz Maciej
Karniej (Zespół Szkolno-Przedszkolny
Wieliczki). Laureatem III miejsca został
Kacper Karaś (SP nr 1 Olecko).
Wszystkim gratulujemy, życzymy dalszych sukcesów i dziękujemy za aktywny
udział w naszym konkursie.
Zespół organizujący konkurs pragnie
serdecznie podziękować za okazaną życzliwość i wsparcie działań związanych z przygotowaniem konkursu Szanownej Radzie
Rodziców, opiekunowi Sklepiku Szkolnego
„Szarotka” Krzysztofowi Zaniewskiemu
Już po raz XI najbogatsi w wiedzę i umiejętności ortograficzne uczniowie oraz Samorządowi Uczniowskiemu klas Iklas drugich zawalczyli o tytuł Mistrza Ortografii w Powiatowym Konkursie -III działającym przy Szkole Podstawowej
Ortograficznym, który odbył się 23 kwietnia w Szkole Podstawowej nr 1 im. nr 1 w Olecku.
Henryka Sienkiewicza w Olecku.
tekst: Renata Bogdan
Do ortograficznych konkurencji przystąpili uczniowie ze Szkoły Podstazdjęcia: Ewa Łapszys
W miniona sobotę po 22.00 oficer dyżurny oleckiej komendy zostawał powiadomiony, że w miejscowości Lakiele
w przydrożnym rowie znajduje się samochód, a przy nim
mężczyzna, najprawdopodobniej pijany.
Oleccy policjanci od czwartku 30 prowadzili akcję „MaNatychmiast na miejsce pojechali policjanci ruchu drojowy weekend”. W tym czasie na drogach powiatu nie do- gowego. We skazanym miejscu, w rowie, zastali samochód
szło do żadnego wypadku drogowego. Odnotowano jednak osobowy marki Audi, a na tylniej kanapie siedzącego męż3 kolizje drogowe i zatrzymano 3 nietrzeźwych kierujących. czyznę, którego wylegitymowali. Był to Henryk K.
W ciągu tych trzech dni do służby skierowano kilkuJak wynikało z relacji świadka, 58-latek zatrzymał go
dziesięciu funkcjonariuszy. Na terenie powiatu nie doszło z prośbą o pomoc w wyciągnięciu pojazdu z przydrożnego
na szczęście do żadnych wypadków. Odnotowano jednak 3 rowu. W jego obecności Henryk K. wsiadł do samochodu
kolizje i zatrzymano 3 nietrzeźwych kierujących.
próbując wyjechać, a kiedy ten zwrócił mu uwagę, że jest
pijany próbował uciec z miejsca zdarzenia.
Badanie alkomatem wykazało w organizmie Henryka K.
ponad 2 promile alkoholu. Został on zatrzymany w policyjnym areszcie do wyjaśnienia.
3 maja 58-latek usłyszał zarzut kierowania pojazdem pod
wpływem alkoholu i przyznał się do winy.

Mistrz Ortografii klas drugich

Długi weekend
na drogach powiatu

Drugiego nietrzeźwego kierującego oleccy policjanci
zatrzymali również 2 maja przed 18.00 w miejscowości Mazury. Leszach H. kierował samochodem osobowym marki
Nissan mając ponad 0,5 promila alkoholu w organizmie.
Funkcjonariusze zatrzymali mężczyźnie prawo jazdy.
Ostatniego nietrzeźwego kierującego policjanci oleckiej
drogówki zatrzymali w minioną sobotę przed 20.00 na trasie
c. d. na sąsiedniej stronie
W czytelni Miejsko-Powiatowej Biblioteki Publicznej w
Olecku co każdy czwartek spotykają się miłośnicy gry logicznej, Rummikub. Spotkania odbywają się w przyjaznej,
wesołej atmosferze, zrzeszamy ludzi w każdym wieku –
dzieci, młodzież, dorosłych. Ostatnio mistrzem okazał się
nasz „nowy nabytek”, 6-letni Antoś. Bardzo nas cieszy to, iż
przychodzą do nas nawet tak młodzi czytelnicy.
Od marca rozpoczęliśmy wielki turniej, odbyły się już
dwa spotkania, ale nadal czekamy na nowych graczy, którzy
chcą sprawdzić swoje siły z „weteranami”.
Zapraszamy serdecznie do czytelni w każdy czwartek na
godz. 16.00.
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Szkolenie kadry medycznej

objawów i ich nasilenia. Jednak najważniejsze jest wczesne
wykrycie choroby, zastosowanie różnego rodzaju terapii i
innych działań. Osoby, u których występują zaburzenia wymagają dużo pracy, wysiłku, cierpliwości i zaangażowania
ze strony kadry specjalistów z nimi pracującej.
Od 2013 roku spektrum zaburzeń autystycznych zostało
wpisane do wykazu jednostek chorobowych. Od tego czasu
NFZ finansuje koszty leczenia osób z tą chorobą (np. w Poradni dla Osób z Autyzmem).
Po dokonaniu tego wpisu Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Ełku (ul. Kilińskiego 36)
wydaje orzeczenia o niepełnosprawności (do 16 roku życia)
lub orzeczenia o stopniu niepełnosprawności (od 16 r. ż.) osobom ze spektrum autyzmu.
W Polsce nie jest znana dokładna liczba osób cierpiących
na te zaburzenia. Podawane są tylko dane szacunkowe.
Najnowsze amerykańskie badania pokazują, że zaburzenia ze spektrum autyzmu występują raz na 86 urodzeń.
Konferencje zorganizowało Starostwo Powiatowe w
Olecku oraz Stowarzyszenie Pomocy Osobom Autystycznym z Gdańska.
Szczegółowe informacje w linkach poniżej:
http://www.zrozumiecautyzm.eu/?window=81
http://synapsis.org.pl/images/stories/pliki/porady/informacjedlarodzin/suo%2002_05_2012.pdf
Opracowanie H. Kasicka
www.powiat.olecko.pl

Jabłonowo – Czerwony Dwór.
Mateusz P. kierował motorowerem mając blisko promil
alkoholu w organizmie.
Teraz mężczyźni odpowiedzą przed sądem.
Do pierwszej kolizji drogowej doszło w miniony
czwartek przed 16.00 w Olecku. Kierujący samochodem
osobowym marki Ford nie zachował bezpiecznej odległości od poprzedzającego go pojazdu marki Skoda, w wyniku
czego doszło do zderzenia. Następnie w wyniku uderzenia
skoda przesunęła się i uderzyła w samochód osobowy marki Volkswagen. Nikomu nic się nie stało. Kierujący fordem
Michał M. został ukarany mandatem karnym w wysokości
250 zł.

Kolejna kolizja miała miejsce 1 maja po 12.00 na ul.
Gołdapskiej.
Kierujący samochodem osobowym marki Lexus nie
ustąpił pierwszeństwa przejazdu kierującemu audi w wyniku czego doszło do zderzenia. Kierujący lexusem, obywatel
Litwy został pouczony.
Do ostatniej kolizji drogowej doszło w minioną sobotę
około 18.00 na ul. Kościuszki. Kierująca audi nie ustąpiła
pierwszeństwa przejazdu kierującemu samochodem osobowym marki Toyota w wyniku czego doszło do zderzenia
pojazdów. Kierująca audi Martyna G. została ukarana mandatem karnym.
rzeczniczka prasowa KPP sierż. szt. Justyna Sznel

21 kwietnia b.r. odbyło się bezpłatne szkolenie dla lekarzy i pielęgniarek pn. „Autyzm. Jak rozpoznać wczesne
symptomy i dlaczego im wcześniej tym lepiej.”
Szkolenie przeprowadziła Małgorzata Marszałek certyfikowana superwizorka behawioralna, od przeszło
dwudziestu lat pracująca w Specjalnym Ośrodku Rewalidacyjno-Wychowawczym dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem w Gdańsku.
Małgorzata Marszałek mówiła, że zaburzenia ze spektrum autyzmu mogą różnić się zarówno pod względem

OLECKIE CENTRUM
SZKOLENIA KIEROWCÓW
Jerzy Miliszewski
Olecko, Aleje Lipowe 3

b10902

Rozpoczęcie
kursu

21
maja
godz.

1600

tel. 87-520-23-36

B10503

Ośrodek
czynny
codziennie
w godz. 800-1600
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Wacław Ewaryst Klejmont
(6 kwietnia 1947 -13 maja 2011)
Do Gołdapi
W 1989 roku, w lipcu, kiedy wyjeżdżaliśmy z synem
Pawłem Piotrem, lat 10, z Olecka, podjąłem decyzję, że
pojedziemy do Gołdapi, żeby zająć miejsce w pociągu osobowym, klasa II, do Warszawy. Z Wacławem pojechaliśmy
pociągiem, który ciągnęła lokomotywa parowa. Był jeden
tor. Podobnie jak w Izraelu, tak mi opowiadał Aleksander
Rozenfeld, który wrócił do Polski tylko dlatego, że był jeden
tor na Ziemi Świętej. Rozumiałem Olka, bo pochodzę z okolic Kwitnącej Jabłoni, gdzie był też jeden wąskotorowy tor o
prześwicie 1000 mm.
Mknęliśmy przez łąki i pejzaż o takiej zieleni, że aż się
chciało wracać. Lokomotywa rozsiewała dym. Jak tęsknoty
po polach. Ziemia nie była skażona melancholią. Na dłuższą
chwilę zatrzymaliśmy się w na stacji Gołdap. Czyli w miejscu najdalej oddalonym na północ Polski. Na tzw. biegunie
zimna, gdzie diabeł, podobno, mówi dobranoc. Z tego, co
wiem, piekło jest zimne. Musi takie być, skoro w nim tyle
zimnych drani.
Pociągiem zawróciliśmy. Wacław wysiadł w Olecku, a
my pojechaliśmy dalej.
Mogę napisać, że łykałem trochę gołdapskiego powietrza.
Wacław nieraz mi pisał o Gołdapi, przesyłał pismo „Przypisani Północy”, które redagował pan Mirosław Słapik, poeta, prozaik, krytyk, animator. Oto passus Wacława o tym
sympatycznym miasteczku: ,(…) Gołdap przejęła z pewnymi
modyfikacjami tradycje Oleckich Czerwców Poetyckich. Reanimowano spotkania za sprawą Zbyszka Fałtynowicza i suwalskiego STK, które chyli się ku upadkowi, mimo międzynarodowego fajerwerku, jakim była Nagroda im. Kościelskich
przyznana Marzannie Bogumile Kielar za tomik „Sacra
conversazione”. Wcześniej ten suwalski zbiorek 26 wierszy
wyróżniony został Nagrodą Poetycką im. Kazimiery Iłłakowiczówny. Zbyszek ma powody do dumy, ale jednocześnie nie
opuszcza go troska o przyszłość wydawnictwa, którego los
– jak to w Suwałkach – wydaje się być przesądzony. Poza
M.B. Kielar do Gołdapi zaproszono lokalnych poetów, którzy
wydali w tym roku jakąś książkę. Stąd i ja tam znalazłem się,
choć pasuję do poważnych poetów jak tulipan do kożucha.
Spotkanie opisaliśmy z każdej strony w lokalnych gazetach,
ja ze swojej – w „Lega-rytmach”. (…) Wczoraj M. Słapik
przysłał mi świąteczna wkładkę „Ocaleni przez poezję” do
ich gołdapskiego tygodnika „Z bliska”. Gołdapska impreza
odbywa się pod duchowym patronatem śp. Wiesława Kozaneckiego, którego pięknie wspominał Waldemar Smaszcz.
Wieśkowe wiersze śpiewał białostocki aktor Paweł Szymański. (…) Olecko w Sylwestra 1993 roku
Minęły lata i w Oficynie „Z Bliska”, Biblioteka Publiczna w Gołdapi, ul. Partyzantów 3, 19-500 Gołdap, wydaję w
2015 roku swoją debiutancką prozatorską książkę (Opowiadania z cyklu Bądź Zdrów!). Mocniejszą niż tomik Mieliśmy
Białe ściany (Wydawnictwo Iskry, Warszawa 1977). O to zadbał pan Mirosław Słapik, który nie dość, że lubi zimę, to ma
słabośc do Bieli, z której wyszedłem, choć Biel ze mnie nie
wyszła. Jest człowiekiem spokojnym. Ma dowcip. Nie nadużywa słów. Kiedy 20 kwietnia 2015 roku, w poniedziałek,
wysłałem SMS: List priorytet polecony wysłała moja Żona,
natychmiast zareagował: „Chwała żonom”. Poza tym świetnie zna się na współczesnych technikach druku, o których
mam wiedzę jak małe a. Panu Mirosławowi pomaga Jan Jastrzębski, który jest specem o do małych form literackich.
Potrafi zrobić polonistyczny ład, ale nie jest to upierdliwy
belfer. To spoko gość. Nigdzie się nie spieszy. Słucha. Nie

przerywa. Ma świetne mini narracje. I dyskretny humor.
Wydusić z Jana coś jest trudno. Ale jak już coś powie, to
się pamięta.
Gołdap, mając na co dzień i od święta pana Mirosława
i Jana, powinna być dumna z takich obywateli. Dla mnie to
zaszczyt, że stanęli na mojej drodze.
I pomyśleć, że Gołdap, którą mi przed laty Wacław naraił, nie wyrzuciła moich tekstów do Kosza… lina. Dalekie okazało się Bliskie. Paradoks z wbitą zagadką. A gdzie
tam. W życiu trzeba umieć przeczekać. Warto być zdeterminowanym i ufać, że przetrą się wszelkie kłopoty i gorycz
się ździebko osłodzi. Życie jest jedno, więc za mało jest
czasu, żeby pracować byle jak. Trzeba robić na swoich warunkach. Nie słuchać, co ludzie powiedzą. Nie reagować
nerwowo na za i przeciw. Trzeba umieć zażartować i na
siebie liczyć.
Ponieważ w Polsce ludzie się cieszą z sukcesów bliźnich, więc dopowiem, że to będzie moja 150 książeczka,
która się nie wymknęła spod mojej kontroli. Większość
druków zwartych wydałem nakładem własnym, bo polscy
wydawcy nie byli tego typu pisaniem zainteresowani; lekceważyli to, co wystukałem na komputerze. Nieraz dawali
mi do zrozumienia, że zgłaszając swoją propozycję, wygłupiłem się. Żem stuknięty jak kowadło. Zamiast zaciskać
pięści, zacisnąłem powieki. Starałam się pisać tak, żeby
to kiedyś czytali od deski do deski, bo jak ognia unikam
drewnianego języka. Latami to trwało. Aż się zestarzałem i
nie dla mnie orzechy włoskie.
W młodości mój ojciec Czesław, starszy rzemieślnika
obróbki skrawaniem, tokarz, z warsztatów Kolei Wąskotorowej w Piasecznie, gdzie w III RP zrobiono knajpę Odjazd, nieraz mi powtarzał: Synu, nie oczekuj pochwał za
pracę. Masz dobrze pracować, a opieprzyć zawsze ciebie
mogą ...
Ja nic takiego nie robię. Staram się odkryć w codzienności niecodzienność, i nie nakłamać w tym, co piszę, choć
wiem, że kłamstwem w życiu daleko się zachodzi, ale się
nie powraca.
Mam 60+ lat.
Przyszedł czas i wstrzeliłem się w sam raz z książką, co
ma skrzydełka, plecy i grzbiet, co spina około 200 stron,
job twoju mać!
Czesław Mirosław Szczepaniak
Postscriptum
9 sierpnia 2015 roku w Gołdapi odbędzie się XX
Międzynarodowy Konkurs Krzyku w kategorii kobiet i
mężczyzn. Zwycięzcą zostanie osoba, która wyda z siebie najgłośniejszy okrzyk. Ponieważ mieszkam w stolicy,
gdzie wniebogłosy i pośpiech, westchnę aforystycznie:
Siej ciszę, a zbierzesz owoce spokoju.
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Pierwsza rocznica kanonizacji

„Nie bój się, wypłyń na głębię! Jest przy tobie Chrystus!”
– pod takim hasłem przebiegała uroczystość pierwszej roczni-
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wa odtwarzane z nagrań, a także liczne
zdjęcia i filmy o pielgrzymkach papieża
stanowiły przesłanie ludziom dzisiejszych czasów.
Podczas końcowej pieśni „Nie bój
się, wypłyń na głębię…” uczniowie
dekorowali portret papieża kobiercem
symbolicznych, skromnych kwiatów,
będących wyrazem wdzięczności za
dar jego osoby w naszym życiu. Wykonali też prace plastyczne nt. „Święty
Jan Paweł II – mój przyjaciel”, za które otrzymali dyplomy. Po odmówieniu
modlitwy do Ojca Świętego z prośbą o
jego wstawiennictwo, wszyscy mogli
skosztować „papieskich kremówek”,
które zostały przygotowane przez
uczniów Szkoły Przysposabiającej do
Pracy.
I choć podjęta tematyka jawiła się
jako trudna, nie boimy się takich wyzwań i przybliżamy ważne treści także
naszym uczniom.
Prezentowane w trakcie uroczystości prace plastyczne można zobaczyć w kościele NMP Królowej Polski w Olecku.
30 kwietnia br. akademię obejrzeli pensjonariusze z
Domu Pomocy Społecznej w Jaśkach. Uwieńczeniem wspomnień o Świętym Janie Pawle II była degustacja najsłynniej-

szego „papieskiego ciasta” przygotowanego przez uczniów
naszej szkoły.
Marzanna Walczyk-Surowiec
Urszula Muszyńska

K04008

B08609

cy kanonizacji Jana Pawła II. Program artystyczny poświęcony papieżowi odbył się 28 kwietnia br. w Centrum Edukacji
przy Środowiskowym Domu Samopomocy w Olecku.
Na powitanie, przy wtórze gitar, zabrzmiała „Barka”,
która była ulubioną pieśnią papieża. A później wszyscy przenieśli się w czasy dorastania, młodości i posługi kapłańskiej
Karola Wojtyły. Teksty o życiu Wielkiego Polaka, jego myśli
i przesłania czytane przez uczestników oraz jego własne sło-
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Polonijne Spotkanie Pokoleń
W Węgorzewie od 1 do 3 maja miało miejsce Polonijne
Spotkanie Pokoleń. Uczestniczyli w nim przedstawiciele Polonii z Okręgu Kaliningradzkiego Federacji Rosyjskiej oraz
harcerze z Hufca Związku Harcerstwa Polskiego Węgorzewo.
Trzy dni pobytu polonijnych gości wypełnił bardzo intensywny i jednocześnie ciekawy program. W jego ramach
odbyły się dwa wykłady: Możliwości współpracy organizacji
pozarządowych z Polski z organizacjami polonijnymi oraz
Podstawy demokracji w społeczeństwie obywatelskim.
Odbyły się też warsztaty fotograficzne i dziennikarskie.
Część z nich odbyła się 2 maja w sali konferencyjnej Urzędu
Miejskiego w Węgorzewie, który mimo świątecznej przerwy
otworzył swe podwoje na Polonijne Spotkanie Pokoleń.
Wielką atrakcją dla wszystkich uczestników był udział
w regatach żeglarskich na Jeziorze Święcajty. Poprzedził je
wykład dotyczący podstaw żeglarstwa, a przede wszystkim
zachowania bezpieczeństwa na wodzie.
Okazało się, że polonijni goście po raz pierwszy postawili stopy na pokładach żaglówek. Jachty wypłynęły z portu i
czekały na dźwięk dzwonu, który oznaczał start w wyścigu.
Uczestnictwo w regatach zrobiło na gościach wielkie wrażenie.
Wiał mocny, ale w miarę równy wiatr i sędzia regat wydał rozkaz włożenia kapoków. Gdy rozpoczął się wyścig,
wszyscy mogli w praktyce wykorzystać zdobytą wiedzę.
Żeglarze mogli czuć się bezpiecznie, bo sternikami jachtów
byli harcerze-żeglarze. „Wodniaków” asekurowała policyjna
motorówka. Zmagania sportowe zostały nagrodzone dyplomami.
2 maja uczestnicy uczcili Dzień Flagi Rzeczpospolitej
Polskiej oraz Dzień Polonii i Polaków zamieszkałych poza
granicami kraju. Harcerze złożyli gościom życzenia i wręczyli im kwiaty. Wieczorem odbyło się również ognisko integracyjne. Polonusi uczyli się przy akompaniamencie gitary
piosenek harcerskich i patriotycznych. Sami również zaśpiewali kilka starych polskich pieśni. Wieczór zakończyło spotkanie z przedstawicielami władz powiatowych i miejskich
- Panem Krzysztofem Kołaszewskim Wicestarostą i Panem
Andrzejem Lachowiczem Wiceburmistrzem.
Ostatniego dnia goście wybrali się autokarem na wycieczkę do Świętej Lipki i Gierłoży.
W przepięknym barokowym kościele wysłuchali zagranego specjalnie dla nich koncertu organowego.
Polonia żegnała gościnne Węgorzewo z niezapomnianymi wrażeniami i obietnicą organizatorów na następne spotkanie.
Polonijne Spotkanie Pokoleń zorganizował Hufiec ZHP
Węgorzewo dzięki dofinansowaniu przez Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Burmistrza Węgorzewa
i Starostwo Powiatowe. Pomysłodawczynią, organizatorką
i koordynatorką całego projektu była dh hm Irena Biłat,
komendantka Hufca ZHP Węgorzewo. Cały projekt został

to@borawski.pl
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sprawnie przeprowadzony dzięki instruktorom węgorzewskiego
Hufca: Barbarze Ślimko, Barbarze Zawodzińskiej, Maćkowi
Witczakowi, Monice Drożyner, Agnieszce Wiszniewskiej, Tomkowi Biłatowi, Kajtkowi Krupie, Krzysztofowi Wilczyńskiemu.
Był też olecki akcent tej imprezy. Wykład o możliwościach
współpracy polskich organizacji pozarządowych z Polonią wygłosiła Maria Dzienisiewicz, zaś warsztaty fotograficzne i dziennikarskie prowadził Marek Borawski. Profesor Mieczysław Ronkowski
z Politechniki Gdańskiej wygłosił wykład o demokracji, a Marek
Białkowski z Warszawy przeprowadził szkolenie i regaty żeglarskie.
Artykuł napisany wspólnie przez uczestników w ramach warsztatów dziennikarskich
Zdjęcia - uczestnicy Polonijnego Spotkania Pokoleń

12
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Turystyka

Konkurs ogłoszony przez

gminę na zadania z zakresu turystyki został rozstrzygnięty. Oleckie stowarzyszenie
Nurkowe
„Amfiprion” otrzymało 3
tysiące złotych na organizację Pucharu Polski w Pływaniu Długodystansowym
w Płetwach Olecka Mila
2015. Zawody już się odbyły.
Drugim beneficjentem
zostało Towarzystwo Przyjaciół dzieci, które otrzymało 2, 45 tysiąca złotych na
organizacje dwóch imprez
pod wspólnym tytułem „Na
końskim grzbiecie przez
gminę Olecko” UM

Głosowanie korespondencyjne
dla wszystkich

W wyborach prezydenckich 10 maja 2015 roku po raz
pierwszy wszyscy wyborcy będą mogli zagłosować za pośrednictwem poczty. Aby móc to zrobić do 27 kwietnia trzeba zgłosić zamiar głosowania korespondencyjnego w Urzędzie Gminy lub Urzędzie Miasta.
W Polsce od 2011 roku do tej pory zagłosować korespondencyjnie mogły tylko osoby z niepełnosprawnościami i
przebywające za granicą.

Jak zagłosować korespondencyjnie?
Zamiar głosowania korespondencyjnego należy zgłosić
w urzędzie gminy/miasta najpóźniej do 27 kwietnia 2015
r. Wyborca niepełnosprawny niewidzący lub słabo widzący
może zażądać dołączenia do pakietu wyborczego nakładki na
kartę do głosowania sporządzonej w alfabecie Braille’a.
Zgłoszenie może być dokonany ustnie, pisemnie, faksem
lub w formie elektronicznej. Musi zawierać: nazwisko i imię
(imiona), imię ojca, datę urodzenia, numer ewidencyjny PESEL wyborcy, oznaczenie wyborów, których dotyczy zgłoszenie, a także adres, na który ma być wysłany pakiet wyborczy lub deklarację osobistego odbioru. Do zgłoszenia należy
dołączyć oświadczenie o wpisaniu wyborcy do rejestru wyborców w danej gminie (nie dotyczy to wyborców mieszkających na stałe za granicą i nieposiadających meldunku
w Polsce). Wyborca wnioskujący o możliwość głosowania
korespondencyjnego umieszczany jest w spisie wyborców w
obwodzie głosowania dostosowanym do potrzeb wyborców
niepełnosprawnych.
Jeśli wniosek o głosowanie korespondencyjne nie spełni
tych wymogów, to wyborca zostanie wezwany do uzupełnienia zgłoszenia w terminie 3 dni od dnia doręczenia wezwania. Jeśli wniosek będzie spełniał wymogi, wyborca otrzyma
pakiet wyborczy w ciągu 7 dni, nie później jednak niż do 4
maja 2015 r. Jeśli wyborca zadeklarował we wniosku odbiór
osobisty, musi taki pakiet odebrać samodzielnie.

W skład pakietu wyborczego wchodzą:
zaadresowana koperta zwrotna;
jedna karta do głosowania;
koperta na kartę do głosowania;
instrukcja głosowania korespondencyjnego;
oświadczenie o osobistym i tajnym oddaniu głosu na karcie do głosowania, które wyborca musi wypełnić, aby głos

był ważny;
nakładka na kartę do głosowania sporządzona w alfabecie Braille’a (jeżeli wyborca zażądał ich przesłania).
Wyborca wypełnienia kartę do głosowania, a następnie
wkłada ją do koperty na kartę do głosowania i ją zakleja.
Uwaga! Niezaklejenie koperty na kartę do głosowania
spowoduje, że karta taka nie będzie policzona.
Kopertę na kartę do głosowania wkłada się z kolei do
koperty zwrotnej razem z podpisanym oświadczeniem o
osobistym i tajnym głosowaniu. Koperta ta jest już zaadresowana i zwolniona z opłat pocztowych, dlatego wystarczy
ją przed dniem głosowania wrzucić do skrzynki pocztowej.
Uwaga! Niewłożenie oświadczenia o osobistym i tajnym głosowaniu do koperty zwrotnej lub niepodpisanie go
spowoduje, że karta do głosowania nie będzie policzona.
Przed dniem głosowania możliwe jest dostarczenie koperty zwrotnej do swojego urzędu gminy/miasta. Wyborca może również osobiście dostarczyć kopertę zwrotną do
obwodowej komisji wyborczej w obwodzie głosowania, w
którym jest wpisany do spisu wyborców podczas trwania
głosowania.
Wyborcy głosujący za granicą wysyłają kopertę na własny koszt do właściwego konsula. Można też dostarczyć
kopertę zwrotną osobiście do konsulatu przed dniem głosowania.
Koalicja Masz Głos, Masz Wybór od lat apelowała
o wprowadzenie możliwości głosowania korespondencyjnego dla wszystkich wyborców. Mamy nadzieję, że to
ułatwienie wpłynie na wzrost frekwencji wyborczej. Teraz
niezwykle istotne jest,, aby o tej możliwości dowiedzieli się
wszyscy zainteresowani. Apelujemy do mediów i urzędów
gmin i miast o jak najszersze rozpowszechnianie informacji
dotyczących głosowania korespondencyjnego - mówi Joanna Załuska, dyrektor programu Masz Głos, Masz Wybór w
Fundacji im. Stefana Batorego.
Głosowanie korespondencyjne dla wszystkich możliwe
jest m.in. w Niemczech, Irlandii, Hiszpanii i Szwajcarii.
W Niemczech regularnie głosuje w ten sposób około 1/5
wyborców.
Kontakt:
Olga Skarżyńska
Fundacja im. Stefana Batorego
22 536 02 62
oskarzynska@batory.org.pl
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Kanał 1920

1920, właśnie tyle metrów długości liczy Kanał Mioduński. Jest jednym z trzynastu kanałów mazurskich, tworzących wyjątkowy system szlaków wodnych od Pisza do
Węgorzewa. Kanał Mioduński, zawdzięczający swoją
nazwę pobliskiej wsi, łączy jeziora Kotek i Szymon. Szerokość ponad 20 metrów, głębokość około 1,7 pozwala
wielu rybom skutecznie żerować, a licznym jachtom i
motorówkom, na nieszczęście wędkarzy skutecznie przepływać.
Nie wszyscy wodniacy szanują innych użytkowników
kanału, jakimi są wędkarze i często, mając możliwość
płynięcia przy drugim brzegu, nie zważają zupełnie na
pluskające spławiki. Ale nie o tym. Pewnych ludzi, niezależnie od przynależności do grupy hobbystów kultury
się nie nauczy.
I tyle. Zajmę się tym, co w kanale pływa, a nie po nim.
W ostatnią kwietniową niedzielę, wraz z Jurkiem i Ryśkiem wybrałem się właśnie na kanał Mioduński. Na ryby.
Nasza grupka początkowo miała być liczniejsza, jednak
kilku kolegów wykruszyło się z różnych względów, być
może finansowych także, ponieważ jednodniówka w
Zakładzie Rybackim Mikołajki, kosztuje 25 zł. Jakoś to
przełknęliśmy i po przejechaniu 85 km, już o szóstej rano
byliśmy nad wodą. Przy kanale kilka samochodów, a także namiotów. To koło wędkarskie z Białegostoku przeprowadzało swoje mistrzostwa. Miejsca jest jednak dużo.
Kanał Mioduński jest bardziej zarośnięty i po prostu
bardziej zaniedbany od np. Szymońskiego, przez co taki
trochę dziki .Zawsze daje to nadzieję na mniejszą ilość
wędkarzy, a większą ryb. Sprawdziło się.
Ustawiliśmy swoje stanowiska w odstępach ponad
trzydzieści metrów. Przyciemniona ziemią i dociążona
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gliną zanęta w postaci kul wielkości pomarańczy ląduje na na odległość wędki 7 metrów.
Już po chwili ryby pluskają w siatkach. Jest ich dużo. Płoć,
grube krąpie, uklejki. Marzymy o leszczach, które na tym kanale trafiają się również złote, jednak nie
wszystkie marzenia
się spełniają. Przynajmniej nie tego
dnia. Przepływające
jachty nie odstraszały
ryb, tylko utrudniały nam łowienie, ale
szybko się przystosowaliśmy. Na jachtach nikt szant nie
śpiewał, zresztą i tak
byśmy nic nie zrozumieli, bo językiem najczęściej słyszanym był litewski.
Kilka godzin łowienia przyniosło nam po około 10 kg ryb na
głowę. Rybki wróciły do kanału, bo przecież my również jeszcze
tu wrócimy. Może na zawody, jak koło z Białegostoku?
Jurek łowił prawie wyłącznie na kukurydzę, co skutecznie
eliminowało ryby małe. Ja z Rysiem na grube białe robaki, zakładane po kilka na haczyk nr 12. I tylko tych leszczy brak. W
sumie wyprawa bardzo udana. Potwierdziło się to, co zawsze wiedziałem. Kanał jest wdzięcznym łowiskiem, obfitującym w dużo
średniej wielkości białej ryby. Namawiam więc wszystkich miłośników łowienia batem do wyjazdu nad kanał. To tylko 75 minut
jazdy. A więc jazda na kanał!
Arnold Hościłło

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

V07505

B11302

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, integracja firmy z profilem osobistym. Zapraszamy instytucje
i osoby fizyczne.

14

to@borawski.pl

Tygodnik olecki 18/901 - r. 2015

AUTO-MOTO

AUTO LAND

V09302

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

* MYJNIA GĄBKOWA AUTOMATYCZNA
			
aleje Lipowe 1A

V03213

* gazowe, hydraulik, tel. 502-383-533 V09102

V07136

SERWIS OGUMIENIA

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

K08803

OPONY, FELGI
OLEJE SHELL (wymiana gratis)

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

K05006

Mieszalnik Farb Samochodowych
K05806
ul. Targowa 4
tel. 87-520-41-89

* chleb swojski, ciasta, wypiek, tel. 605-107-755 B09407
* Budowlana firma, Tadeusz WITKOWSKI, kompleksowe
prace budowlane, tel. 603-754-167, 87-523-41-44 V05510

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

B11402

V05809

* WULKANIZACJA, wymiana opon, wszelkie pojazdy,
Kukowo, tel. 606-317-941 V05440

MOTO-NAPRAWA-SPRZEDAM
* Auta używane, tel. 501-611-961 V09631
* CZĘŚCI SAMOCHODOWE, ul. Sokola 1D, tel. 87520-12-88 V09312
* części używane, wszystkie marki, Ełcka 2 (przy
skupie złomu), tel. 501-611-961 V09621
* Ford Escort Combi, 1,4B, 1999, tel. 605-485-376 B10304
* Hunday Santa Fe CRDI, 2006, 2,2D tel. 509-338-320,
508-097-660 V06916
* Jawa 350, 1989, stan bardzo dobry, stylizowany na
chopper, 2500 złotych, tel. 884-014-664 B11501
* Mitsubishi Outlander, 2005, 2,4B+G tel. 604-193-413
B10204

TURYSTYKA-NOCLEGI-ROZRYWKA

* „ASTRA” restauracja, pizza, zestawy obiadowe na telefon:
87-520-25-68, profesjonalny katering, imprezy okolicznościowe,
dancingi, ul. Partyzantów 7, www.astra.olecko.pl
V06707

* chleb swojski, ciasta, wypiek, tel. 605-107-755 B10005
* kino, plac Wolności 22, tel. 87-520-20-59 B11701
* „KOALA” - bar. Kuchnia tradycyjna, dowóz dań od poniedziałku do piątku od 9.30 do 16.30, od 26 zł. dowóz gratis
(inne terminy na telefon) tel. (87) 520 15 78
V09901
* konie kabardyńskie, przejażdżki, pod siodło,
Grądzkie 47, tel. 666-316-780, 87-421-22-48 B11601
V06009

PIZZA NA TELEFON

PIZZERIA „PRIVE” zaprasza od 1000 do 2200

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

* pracownia pisania ikon, pracownia plastyczna,
Katarzyna Waraksa, tel. 663-805-960 L92001
* skrzypaczka zagra na ślubie, tel. 660-584-844 K06301
* wczasy; tel. 87-421-22-48, 666-316-780, www.wiatrakart.fr.pl, e-mail: kawarak@o2.pl B08010

USŁUGI

* angielski korepetycje, magister UW, tel. 502-954-863 l91902
* bezprzewodowy internet iPlus, tel. 87-520-13-31 B10603

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

Drukarnia Offsetowa

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

* hurtownia spożywcza, ul. Gołdapska 31, tel. (87) 520-01-50 V09002
* hurtownia wędlin, od 4.00 do 14.00, ul. Gołdapska
631, tel. 87-520-22-13 B11801
* instalacje elektryczne, Henryk Rowiński, tel. 510-145891 V08414
* korepetycje - język angielski; szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły średnie, tel. 608-215-475 B10404
* kowalskie, spawalnicze, ślusarskie, Gołdapska 31,
tel. 87-523-00-80 L91803
* księgowe usługi, Ternet spółka z o,o, tel. 87-520-31-70
B11002

* 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

masaż, rehabilitacja,
terapie manualne, kinesiotaping
tel. 605-869-755 K04707

* MEBLE - salon, Jan Bagiński, ul. Rzeźnicka, tel.
(87) 520 29-23.
V07705
Monitoring, alarmy, tel. 607-384-323

V09811

* OLEJ OPAŁOWY, NAJTANIEJ, tel. 87-520-41-91 V07126
* pizza na telefon – od 10.00 do 22.00, tel.87-520-3132 lub sms 505-314-536 V06019
* PRACE ZIEMNE WSZELKIE, tel. 606-317-941 V04520
* ROWERY – naprawy i wypożyczalnia, Centrum
Handlowe Impuls, tel. 87-520-36-92 V08613

Sklep „PSTRYK”, ul. Zielona 33
tel. (87) 520-18-44; 510-145-891
* Artykuły i usługi elektryczne, Grunwaldzka 6,
tel. 87-610-00-66

V08404

ARTYKUŁY ELEKTRYCZNE, SPRZEDAŻ, WYKONAWSTWO

V09202
V02714

V14110y

* skup metali i surowców wtórnych, odbiór własnym transportem, najwyższe ceny, Ełcka 2, tel.
501-611-961 V09611
* Pralnia chemiczna, pranie wodne, usługi w ciągu 24 godzin,
ul. Grunwaldzka 12, te. 723-565-284
V06607

to@borawski.pl
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SPRZEDAM
PRZYCHODNIA WETERYNARYJNA

ul. 11 Listopada 24C • usługi weterynaryjne
tel. (87) 520-30-73 • leczenie zwierząt domowych
tel. (87) 520-27-89
kom. 660-422-476 • badanie mięsa
V06806
czipowanie, paszporty europejskie
psy, koty, fretki

* sprzątanie, opieka nad osobami starszymi lub dziećmi, tel.
506-462-495 L91704
* tłumacz języka francuskiego, tel. 888-605-885 B11901
K03809

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

* SZKOŁA RODZENIA, tel. 508-871-125

V09412

* książki, I i II klasa gimnazjum, (Gimnazjum nr 2), tel.
603-113-040 V09322
* luksfery Fala niebieskie 36 sztuk, TANIO, tel. 508610-285 B09706
* łóżeczko dziecięce z materacem, 65x125 cm, 150 złotych, tel. 691-201-120 B11102
* maszyny, urządzenia rolnicze, tel. 516-670-859 B003a18
* mieszkanie 60 m.kw. z działką 400 m.kw.,tel. 602345-477 V06826
* modele do sklejania z kartonu, Wydawnictwo WIR,
(samoloty 1:50, okręty 1:300), tel. 601-152-454
* OLEJ OPAŁOWY, NAJTANIEJ, tel. 87-520-41-91 V07116
* oryginalne sukienki taneczne, buty, tel. 604-886-221
K05504

MOEY
O
K
PRA w
CJ

Pompy ciepła
CWU + CO + kolektory słoneczne
przydomowe oczyszczalnie ścieków
V08214
możliwość montażu
DWORZEC PKP
tel. 883-110-101

* siedlisko, ul. Wiejska, ok. 40 arów, zabudowane budynkiem gospodarskim, dojazd od strony ulicy Wiejskiej, siła
na miejscu, tel. 602-293-333 V06816
* sypialnię BRW (seria Dream) - cena 500 zł. Łóżko
160x200, komoda, 44,5x76x86, 2 x szafka nocna i szafka
RTV, stojak na CD i lustro. Uwaga - materac grudzień
2014, kokos, strefy, sprężyny autonomiczne („Egipt” - „wygoda snu”) - extra płatny 350 zł. Mogę pomóc w organizacji transportu. 600936589.

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

V06109

V06906

WYNAJEM

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

Wyrób nagrobków, blatów kuchennych, parapetów
i okładzin schodowych
V07905

INNE

* oddam koty różne kolory w dobre ręce, nie odpowiadam na sms-y, tel. 500-210-251 B9806

PRACA

* ślusarza, spawacza zatrudnię, tel. 602-709-756 B09906
* zatrudnię stomatologa, tel. 605-893-381 K03909

SPRZEDAM

* atrakcyjne dwupokojowe mieszkanie, 43 m.kw., drugie piętro, centrum, plac Wolności 26, ,tel. 519-477-589
K06102

* biurko, tel. 505-335-841 B10703
* bramę przesuwną 3m, przęsło 3m, bramkę 98 cm. Dokładam rolki i zawiasy. Stal, teownik, ręczna robota… cena: 1
000 zł. 600936589
* drukarka kolorowa OKI C3300n, A4, idealna do
wizytówek, mało używana, 290 złotych, tel. 604-193413 B10802
* działka usługowa, granica obwodnicy, tel. 601-210819 B001a17
* działkę budowlaną, 1650 m.kw., Olecko, tel. 602-709756 B11202
* działkę pod garaż (ew. piętrowy) z projektem, Gołdapska, tel. 602-793-432 K04307
* działkę pod garaż pojedynczy z projektem, Gołdapska,
tel. 602-793-432 K04407
* działki budowlane, uzbrojone, tel. 601-210-819 B002a18
* kotły c.o., grzejniki, bojlery, HYDROMAX,
ul. Targowa 18, tel. 87-615-31-90
V07006

* BUDOWLANY SPRZĘT, tel. 606-317-941 V05430
* lokal do wynajęcia, 20 m.kw., Zielona 9,
tel. 501-263-133
V07004a
* lokal użytkowy do wynajęcia, tel. 502-264-901 K03624
* lokal użytkowy 100 m.kw., centrum, tel. 723-565-284
V06617

* lokal użytkowy 140 m.kw., centrum, tel. 501-620-577
V06029

* pokoje, tel. 500-708-095 K02018

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 strony internetowe, korzystając z portali
społecznościowych, umieszczając jakiekolwiek informacje w sieci pozostawiamy po sobie ślady, które w realnym
świecie pozwalają nas szybko zidentyfikować
Użytkownicy sieci korzystając z iluzorycznej anonimowości często pod wpływem emocji lub chęci dołożenia komuś nie przebierając w słowach wulgaryzmami i
obraźliwymi komentarzami na czyjś temat naruszają jej
dobra osobiste.
Przykładem powyższej sytuacji są postępowania prowadzone przez Komendę Powiatową Policji w Olecku,
gdzie internauci umieszczając w Internecie swoje komentarze, a w jednym przypadku film wideo zniesławili osoby
publiczne z naszego powiatu.
Oleccy kryminalni szybko ustalili użytkowników IP z
których zostały umieszczone obraźliwe treści.
Część osób już została przesłuchana przez funkcjonariuszy i musiała tłumaczyć się ze swojego zachowania.
Nadmienić jednak należy, iż zniesławienie osoby prywatnej jest przestępstwem ściganym z oskarżenia prywatno-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 złamiemy w Internecie prawo, to nie możemy czuć się
bezkarni.			
KPP Olecko
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SUKCES UCZNIÓW
SZKOŁY MUZYCZNEJ

W dniach 16 - 17 kwietnia dobyły się XV Makroregionalne Przesłuchania Instrumentów Dętych. Przesłuchania organizowane przez olecką szkołę muzyczną od 1987 roku mają
charakter konkursowy. Uczniowie oceniani byli w trzech
kategoriach wiekowych: I kategoria - do lat 12, II kategoria powyżej 12 lat, III kategoria - zespoły kameralne składające
się wyłącznie z instrumentów dętych.
Jury w składzie: prof. Mirosław Pokrzywiński - przewodniczący, prof. Elżbieta Dastych-Szwarc, prof. Edward
Daniecki, prof. Roman Gryń wysłuchało prezentacji 98 solistów i 9 zespołów z regionu północno-wschodniego i Rosji.
Jan Paweł Pieczur - klarnet otrzymał III miejsce w kategorii II, Weronika Sadowska, Jan Paweł Pieczur, Anna
Skindzier - trio klarnetowe otrzymało I miejsce w kategorii
III, Anna Skindzier, Julia Szlaszyńska, Natalia Kamińska - trio klarnetowe otrzymało II miejsce w kategorii III,
Weronika Sadowska i Jan Paweł Pieczur duet klarnetowy
otrzymali III miejsce w kategorii III.
Jan Paweł Pieczur otrzymał nagrodę pozaregulaminową
dla ucznia Szkoły Muzycznej w Olecku z najwyższą punktacją.
Klarnecistów przygotowała Weronika Kordowska. Jury
wyróżniło akompaniatorów z naszej szkoły: Dariusza Michałowskiego i Michała Makarewicza.
Przesłuchania odbyły się w sali widowiskowej Regionalnego Ośrodka Kultury Mazury Garbate w Olecku . Ser-

decznie gratulujemy wszystkim laureatom oraz Weronice
Kordowskiej. Życzymy kolejnych sukcesów.
Wojciech Borowik

MEDYCYNA ALTERNATYwNA
nych. Robi się ją z dojrzałych drobno posiekanych kaszPuder
tanów. Po dziesięciu dniach można ją wcierać w zbolała
Pudry dzielą się na sypkie i prasowane. Są to kosmetyki o właściwie nieograniczonej trwałości. Jednak niewłaściwe ich stosowanie może mieć negatywny wpływ na upiększające efekty.
Puder sypki nakładamy wacikiem. Puder prasowany,
specjalna gąbką lub większym pędzelkiem.
Utlenianie się pudrów sypkich i prasowanych, to
najczęściej wpływ dymu z papierosów, który może przyciemniać kosmetyki nawet najlepszych gatunków.

Kasztany

Oprócz walorów ozdobnych i smakowych kasztany
mają także właściwości lecznicze. Odwar z kwiatów i
wyciągi z owoców używane są do leczenia obrzęków
żylaków i zapalenia żył, kruchości naczyń krwionośnych i przy oparzeniach. Według medycyny ludowej
noszenie przy sobie, blisko ciała, dojrzałych kasztanów
łagodzi bóle reumatyczne i zapalenia stawów. Można je
kłaść do łóżek lub wsunąć w pościel. Z kolei nalewka
z kasztanów służy do nacierania w bólach reumatycz-

miejsce.

Jabłka

Październik jest, gdy urodzaj dopisze, miesiącem jabłek. Jabłko, zgodnie z wielowiekową tradycją jest patriarchą wśród owoców. Już w starożytności jabłko było
niemal symbolem wszystkich owoców, zaś jabłoń – drzewem otoczonym szczególnym szacunkiem. Nawet „rajski
skandal”
Tak bardzo nie zaszkodził jego opinii.
Tarte jabłko jest jednym z pierwszych pokarmów
odstawionego od piersi niemowlęcia. Jest także dobre
dla ludzi w podeszłym wieku. Jabłko ma wartości lecznicze.

Myjcie owoce

Owoce należy dokładnie myć i szorować w ciepłej
wodzie przed obraniem. Przechodzą one przez wiele rąk,
a poza tym producenci zawijają je w bibułki nasycone
chemicznymi środkami konserwującymi.
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Kalendarz imion

6 maja
Benedykty, Beniny, Benity, Ditty,
Domicelli, Filipa, Fredy, Judyty, Juty,
Ludomiły
Benedykta, Dominika, Filipa, Gościsława, Gościwita, Jakuba, Jana, Juranda,
Ludomiła, Mariana, Owidiusza, Waldemara, Wiktora
7 maja
Domiceli, Doniceli, Flawii, Gizeli, Gustawy, Gusty, Helgi, Ludmiły, Ludomiły, Ludomiry, Róży, Sawy, Wincencji,
Wincenty
Augusta, Benedykta, Floriana, Ludomira, Stanimira, Stojana, Wincentego
8 maja (Dzień Zwycięstwa nad Faszyzmem)
Dezyderii, Eryki, Ilzy, Izy, Kornelii,
Lizy, Stanisławy
Achacego, Aleksandra, Benedykta,
Eryka, Fryderyka, Kornela, Marka,
Michała, Mirona, Piotra, Stanisława,
Wiktora
9 maja (Wniebowstapienie Pańskie)
Beaty, Bożeny, Karoli, Karoliny, Katarzyny, Marii, Tekli, Ulriki
Beatusa, Bożydara, Grzegorza, Joba,
Karola, Mikołaja, Otokara, Pachomiusza
10 maja (Dzień Hutnika oraz Dzień
Pracownika Gospodarki Komunal-

nej)
Antoniny, Beatrycze, Dory, Izydory,
Wiktoryny
Antoniana, Antoniego, Antonina, Chociesława, Cierpimira, Częstomierza,
Częstomira, Gordiana, Gordona, Hioba, Izydora, Jana, Symeona, Szymona
11 maja
Hortensji, Igi, Ignacji, Mirandy, Miry,
Władysławy
Alberta, Filipa, Franciszka, Ignacego,
Jakuba, Leoncjusza, Ludomira, Lutogniewa, Lwa, Mamerta, Metodego,
Żegoty
12 maja (Dzień Ptaków Wędrownych) (Międzynarodowy Dzień
Pielęgniarek)
Balbiny, Domiceli, Fanny, Imeldy,
Joanny, Nawojki, Salwiny
Achillesa, Domicjana, Dominika,
Epifaniego, Jana, Jazona, Nereusza,
Pankracego, Wszechmiła, Wszemiła,
Wszemira
13 maja (Światowy Dzień Chorego)
Agnieszki, Dobiesławy, Glorii, Magdaleny, Marii, Ofelii, Roberty
Andrzeja, Arona, Cichosława, Ciechosława, Cieszymira, Dobiesława,
Gerwazego, Jana, Mucjusza, Piotra,
Roberta, Rolanda, Serwacego

Nasz przepis
Kruszon
jabłkowo-brzoskwiniowy

2 brzoskwinie, 2 jabłka, 100 ml calvadosu, sok z dwóch cytryn, 50 ml winiaku, 1 litr soku jabłkowego
Brzoskwinie sparzamy, a następnie
obieramy ze skórki, wyjmujemy pestki i
kroimy w kostkę. Jabłka myjemy, obieramy ze skórki, wyjmujemy gniazda nasienne i kroimy w kostkę.
Owoce mieszamy i zalewamy winiakiem, calvadosem i sokiem cytrynowym.
Wstawiamy na trzy godziny do lodówki.
Po tym czasie mieszamy ze schłodzonym do tej samej temperatury sokiem
jabłkowym. Pucharki z kruszonem można ozdobić świeżymi gałązkami mięty.

Kruszon morelowy

2 butelki białego wytrawnego wina lub
szampana, 25 dag suszonych moreli,
2 pomarańcze, jedna cytryna, sok z
jednej cytryny, szklanka cukru, pół litra
gazowanej zimnej wody mineralnej,
kostki lodu
Na dnie wazy przesypujemy cukrem
plastry pomarańczy i cytryny. (Owoce
muszą być wyszorowane i sparzone).
Morele moczymy w winie i kroimy.
Wkładamy je do wazy i polewamy
sokiem z cytryny. Wstawiamy do lodówki na 4 godziny.
Całość mieszamy z gazowaną wodą
mineralną i bardzo zimnym winem. Nie
możemy używać lodu.
Podajemy kiedy owoce opadną na
samo dno naczynia, a wazę ustawiamy

w misie wypełnionej lodem.

Marysia

¼ litra polskiego ginu, 10-15 ziarenek
jałowca, butelka wytrawnego wermutu, duża puszka soku z pomarańczy,
grejpfruta, cytryna, kostki lodu ew.
woda sodowa
Do dżinu wrzucamy rozgniecione
ziarenka jałowca i stawiamy w cieple
na tydzień. Po tygodniu dżin, wermut
i sok łączymy i zostawiamy na 24 godziny. Nalewamy do szklanego dodając po plasterku cytryny. Dopełniamy
kostkami lodu lub wodą sodową.

Nord Cap

Równe ilości: szkocka whisky, cherry
brandy, słodki wermut (biały lub
czerwony), sok pomarańczowy, kostki
lodu.

Miód z ginem

50 ml ginu, 10 ml płynnego miodu, 10
ml świeżego soku cytrynowego, kostki
lodu.
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Cytaty na ten tydzień
Przedmioty na pozór się nie zmieniają, ale czym jest diament albo
perła, jeśli nikt ich nie chce: szlifowanym szkiełkiem.
Antoine de Saint-Exupery, Twierdza
Miał jednak pewne wątpliwości,
które rosły i rozwijały się z biegiem
godzin – podobnie jak niektóre rośliny.
Joseph Conrad, Zwycięstwo
Istnieją przysługi tak wielkie, że
zapłacić za nie można tylko nienawiścią.
Aleksander Dumas
... „wdzięczność” jest zaledwie jednym aspektem szerszego pojęcia
miłości ...
Hans Seyle, Stres okiełznany
Nieprzerwanie połykałem książkę
za książką. Z łapczywością pochłaniałem obrazy i cykle obrazów, bez
planu, mając na uwadze jedynie
sztukę i jej środki.
Günter Grass, Pisanie po Oświęcimiu

PRZYS£OWIA
Zbiera w maju pszczółka, zbierajże
też ziółka.
Jak się zasieje len na św. Stanisława
(8 maj), to tak urośnie jak ława.
Na św. Izydora (10 maja) często bywa
chłodna pora.
Pankracy, Serwacy, Bonifacy (10-13
maja), źli na ogród chłopacy.
Jeśli w maju śnieg się zdarzy, to lato
dobrze wyparzy.
Grzmot w maju nie szkodzi, sad dobrze obrodzi.
Przed Pankracym (11 maja) nie ma
lata, po Bonifacym (14 maja) mróz odlata.
Gdy przed Pankracym (11 maja)
przymrozek nocny się zdarzy, zimną
wiosnę zwarzy.
Pnakracy, Serwacy, Bonifacy (11, 12,
13 maja) zimni święci.
Jak się rozsierdzi Serwacy (13 maja),
to wszystko zamrozi i przeinaczy.
shakerze. Napój przelewamy do schłodzonych szklanych pucharków.
Podajemy z plasterkami pomarańcz
oraz kostkami lodu.

Owocowy

Zmiksować 40 ml czystej wódki, 20
ml contreau, 10 ml soku pomarańczowego, 10 ml soku brzoskwiniowego, 10
soku jabłkowego, niewielkie kawałki
Napój pomarańczowy ml
grejpfruta,
arbuza i kilka winogron.
4 pomarańcze, butelka białego wina
Koktajl rozlewamy do kieliszków i
półsłodkiego, kostki lodu
Pomarańcze bardzo dokładnie my- wrzucamy do nich kostki lodu.
jemy i obieramy ze skórki. Zostawiamy kilka plasterków do dekoracji.
Pikantny Cocktail
Wyciskamy z pomarańczy sok.
Dwie części wytrawnego wermuMożna też użyć soku pomarańczowe- tu, jedna część ginu, dwie części soku z
go z kartonu.
grejpfruta, plasterek cytryny, kostka lodu.
Wino i sok mieszamy z lodem w
Wymieszać, ochłodzić.
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Maj, majówki i kasztany
Uwielbiam maj!
I chyba nie jestem w tym odosobniona od licznego grona z mojej płci. Typowa ze mnie baba i
wiele do szczęścia mi nie trzeba – trochę zieleni, śpiew ptaków, mnóstwo kwiatów, nawet nie
w moim ogródku, trochę słońca i już! I już jest
powód do tego, by się cieszyć.
A cieszyć się można ze wszystkiego, nawet z
tego, że można było kupić chleb, prawie bez problemów. Pamiętam taki pierwszomajowe zamieszanie, gdy chleb był na wagę złota. Pierwszy raz
od miesiąca cieszyłam się, że leżę w szpitalu, bo
tam chleba było pod dostatkiem. Dawno to było,
ale było. A teraz już nikt o to się nie martwi.
W pierwszy majowy weekend cieszyło mnie
to, że otwieram okno i… cisza, nie ma odgłosu
samochodów.
Wyglądam przez balkon, a tam spokój, pusto
na osiedlu. Niemal idealny spokój. I patrząc tak
przez chwilę, nagle doznałam totalnego uspokojenia. Nareszcie poczułam, że ja też nigdzie się
nie spieszę, że nareszcie mam czas dla siebie, dla
rodziny.
Choć pogoda w pierwszy majowy weekend
nas nie rozpieszczała, to i tak zaplanowane imprezy i spotkania na pewno się odbyły.
A kiedyś to były majówki…
Trochę jedzenia do koszyka, gitarę pod pachę
i byle polana, a ognisko rozpalaliśmy i śpiewaliśmy do późna.
Dzisiaj te ogniska zamieniamy na grillowanie.

Taki amerykański zwyczaj, który przedostał się
i na dobre zadomowił w naszych ogródkach.
Krytykować nie będę, bo po co, skoro ludzie
to lubią.
Maj to także, a może przede wszystkim,
kasztany i matura. Jacy są tegoroczni maturzyści?
Tacy jak my sprzed trzydziestu laty – pełni
marzeń. Przypomniała się „młodość chmurna i
durna”… I nie było rzeczy, która wydawała się
nie do pokonania. Och, gdyby mieć tę odwagę,
te szaleńcze pomysły, te nieokiełznane plany...
Czy tegoroczni maturzyści różnią się od tych
sprzed na przykład ćwierć wieku?
Może tylko tym, że obecni wypili więcej
trunków wysokoprocentowych i zachowują
się o wiele głośniej niż my wracając ze świadectwem w ręku (oni na razie ze świadectwem
ukończenia szkoły). Ale głowy mają tak samo
nabite setkami pomysłów, planów, a każdy na
pewno szalony i w ich wyobrażeniu do spełnienia.
Nie zazdroszczę im.
Wydaje mi się, że dzisiaj jeszcze trudniej,
choć wbrew pozorom możliwości wiele, przebić się i wyrwać życiu to, o czym się marzy.
Wiele trzeba sił, determinacji, by tego dokonać.
Dla ilu się uda spełnić marzenia o dobrych studiach i dobrej pracy? Któż to wie.
Zazdroszczę im możliwości studiowania za
granicą. Szkoda by było taką szansę zmarnować. Zazdroszczę tych marzeń i przekonania,
że zdobędą świat. Ale przecież każdy z nas posiadał takową szansę…
Kasztany nie kwitną, bo długo było zimno,
ale i tak już jest pięknie. Jak to w maju.
Marusia

