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Pamiętaj, że kiedy matka mówi ci:
„Będziesz tego żałował”, to pewnie tak
będzie.
H. Jackson Brown, Jr.
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SKUP STARYCH I ROZBITYCH POJAZDÓW
kasacja pojazdów (ciężarowe, osobowe), zaświadczenia, skup złomu
Najwyższe ceny, Olecko, ul. Ełcka 2, tel. 501-611-961

Kupon bierze udział
w losowaniu upominków

13 maja 2015 r.

Nr 19
(902)

cena 1,90 zł

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

K04508

Dzień Strażaka, s. 10-11

Zmiany w kodeksie karnym
i innych ustawach
wejdą w życie 18 maja 2015 r.,
s. 16
www.mezomorf.pl
SIŁOWNIA TRENER PERSONALNY ODŻYWKI
OLECKO, UL. TARGOWA 10

V07307

Warmia i Mazury Pływają Olecko i okolice pływają
wyniki s. 13

V08305

V08604

sklep „PANEL”
masaż, rehabilitacja,
panele podłogowe, PCV, drzwi, glazura, terakota,
terapie manualne, kinesiotaping
ul. Targowa 4, tel. 87-520-41-89 K025707
tel. 605-869-755 K04608
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Archiwum „Tygodnika oleckiego” znajdziesz

UBEZPIECZENIA,

V10901

samochód, dom, firma
Plac Wolności 24a/3, tel. 502-861-795

kontakt tel. 605-107-755

Od 30 kwietnia do 3 maja w Poroninie odbył się Puchar
Polski Młodzików do lat 8 w szachach.
Zawody rozegrano na dystansie 9 rund i tempem gry 60
minut plus 30 sekund na ruch. Klub Czarnych Olecko reprezentowało dwóch zawodników: Miłosz Truchan i Michał Bartnik. Michał zdobył 3 pkt i został sklasyfikowany
na 90. miejscu, a Miłosz – z dorobkiem 2,5 pkt zajął 93.
miejsce. Startowało 98 zawodników.
Krzysztof Konewko
MLKS Czarni Olecko

MSZE I NABOŻEŃSTWA

Skrzypaczka zagra na ślubie,
tel. 660-584-848 K06202

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

V07207

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
K05404a

SKUP ZIÓŁ, tel. 606-933-980 K06003
SZKOŁA RODZENIA

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

V09403

GRÜNLAND

najnowsza kolekcja bylin

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

V09702

V07305

Centrum Roślin Ozdobnych

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

KRONIKA PO¯ARNICZA

25 kwietnia od 17.12 jeden zastęp JRG PSP
gasił pożar suchej trawy w Kukowie.
26 kwietnia od 13.19 jeden zastęp OSP Świętajno wyjechał do złośliwego fałszywego alarmu. Zadymienie w mieszkaniu.
Informacji udzielił starszy ogniomistrz Andrzej Milewski
29 kwietnia od 11.47 jeden zastęp JRG PSP mocował
naderwaną przez wiatr rynnę na budynku policji przy ulicy
Zamkowej.
30 kwietnia od 6.35 trzy zastępy JRG PSP gasiły pożar
sadzy w kominie w budynku wielorodzinnym przy ulicy Młynowej.
1 maja od 12.22 jeden zastęp JRG PSP zabezpieczał miejsce i usuwał w Sedrankach skutki kolizji drogowej. Zderzenie
forda Focus z audi.
2 maja od 18.03 jeden zastęp JRG PSP zabezpieczał miejsce i usuwał na alei Zwycięstwa skutki kolizji drogowej. Zderzenie toyoty z audi.
3 maja od 15.15 jeden zastęp JRG PSP gasił przy alei Wojska Polskiego pożar suchej trawy.
3 maja od 20.31 jeden zastęp JRG PSP zabezpieczał miejsce i usuwał w Szarejkach skutki kolizji drogowej.
3 maja od 20.39 cztery zastępy JRG PSP oraz po jednym
OSP Borawskie i Osp Szczecinki gasiły w Borawskich pożar
domu mieszkalnego. Paliła się więźba dachowa i poddasze
budynku.
5 maja od 10.37 jeden zastęp JRG PSP oraz jeden OSP
Mazury gasiły w okolicach Mazur pożar słomy w budynku
inwentarskim. Uratowano wszystkie zwierzęta.
informacji udzielił aspirant sztabowy Mariusz Domin
5 maja od 14.26 jeden zastęp OSP Kowale Oleckie gasił w
Drozdowie pożar suchej trawy.
6 maja od 10.19 trzy zastępy JRG PSP zabezpieczały lądowanie śmigłowca ratowniczego na Rynku placu Wolności.
6 maja od 10.31 jeden zastęp OSP Świętajno usuwał drzewo powalone na drogę w Giżach.
7 maja od 21.00 jeden zastęp JRG PSP oraz jeden OSP
Świętajno zabezpieczały w Doliwach miejsce kolizji drogowej oraz prowadziły akcję ratowniczą. Samochód osobowy
wpadł do stawu.
7 maja od 21.01 trzy zastępy JRG PSP oraz jeden zastęp
JRG PSP z Ełku brały udział w akcji ratowniczej. samobójca
chciał skoczyć z dachu jednego z budynków przy ulicy Targowej.
8 maja od 14.52 pięć zastępów JRG PSP, jeden JRG PSP z
Ełku oraz po jednym z Cimoch, Kleszczewa i Wieliczek brały
udział w akcji ratowniczej. Samochód osobowy z pasażerami
przywalony drzewem, które zsunęło się z samochodu ciężarowego. Wydobycie pasażerów.
informacji udzielił
młodszy kapitan Piotr Gabruś

NAJTANIEJ W MIEŚCIE

Aleje Lipowe 1, Tel. (87) 520-41-91
ON.............................. 4,69 zł
Pb 95......................... 4,69 zł
PB 98......................... 4.79 zł
LPG............................ 1,88 zł
Olej opałowy............... 3.20 zł (powyżej 1000 litrów)
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V07107

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
13 maja (środa)
wydanie „Tygodnika Oleckiego”
apteka dyżurna Zielona 37
13.00 - Aktywność lokalnych organizacji pozarządowych,
konferencja, restauracja Astra, ul. Partyzantów
14.00 - posiedzenia komisji planowania, budżetu i gospodarki Rady Miejskiej, Ratusz, biuro Rady
14 maja (czwartek)
apteka dyżurna plac Wolności 7B
10.30 - Podlaskie Igrzyska w Lekkiej Atletyce im. Zbigniewa Orzeszko Mistrzostwa Powiatu Oleckiego SZS w Lekkiej Atletyce szkół podstawowych, Stadion Miejski
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
10.00 - Football Festival - Turniej piłki nożnej chłopców z
rocznika 2004 z udziałem zaproszonych drużyn Termin i
miejsce:
11.00 - III Olecka Trzynastka, start ze stadionu miejskiego
14.30 - mecz piłki nożnej, młodzicy W-MZPN, boisko ze
sztuczną murawą
15.00 - Dom, film, kino Mazur
16.00 - II runda eliminacji Mistrzostw Województwa w siatkówce kobiet LZS, hala Lega
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
10.00 - Football Festival - Turniej piłki nożnej chłopców z
rocznika 2004 z udziałem zaproszonych drużyn Termin i
miejsce:
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
16.00 - Mecz A klasy piłki nożnej G-Soft Unia Olecko –
Bisztynek, boisko ze sztuczną murawą
17.00 - Dom, film, kino Mazur
19.00 - System, film, kino Mazur
18 maja (poniedziałek)
apteka dyżurna Zielona 35
19 maja (wtorek)
apteka dyżurna Składowa 6
16.00 - jedyne spotkanie konsultacyjne dotyczące zagospodarowania naszego oleckiego jeziora i części nabrzeża rzeki
Legi, hala Lega
20 maja (środa)
apteka dyżurna Kolejowa 15
wydanie „Tygodnika Oleckiego”
21 maja (czwartek)
apteka dyżurna Zielona 37
13.00 - Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Olecko do 2025,
spotkanie z młodzieżą, Galeria im. A. Legusa

4

to@borawski.pl

Tygodnik olecki 19/902 - r. 2015

Uwaga: co tydzień do rozlosowania jeden karnet do oleckiego kina.
Losowanie i warunki udziału na dole strony

IV koncert poetycki pamięci
Wacława Klejmonta

Na emeryturę...

po 26 latach pracy w Policji odszedł starszy aspirant
Jacek Kołodziński.
Uroczyste pożegnanie odbyło się 11 maja w sali odpraw oleckiej jednostki.
W czasie uroczystości Komendant Powiatowy Policji insp. Rafał Klauza podziękował Jackowi Kołodzińskiemu za wieloletnia i rzetelną służbę.
Do życzeń i gratulacji dołączyli się również pracownicy cywilni i policjanci z oleckiej jednostki. Jacek Kołodziński w czasie swojej służbowej kariery był
min. dzielnicowym. Ponadto przez wiele lat pracował
w pionie kryminalnym. Przez ostatni rok zajmował stanowisko dyżurnego jednostki. Za długoletnią służbę
był odznaczony postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polski srebrnym medalem. Decyzją Ministra
Spraw Wewnętrznych był wyróżniony także srebrną
odznaką „Zasłużony Policjant.”
st. asp. Tomasz Jegliński

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.

Pomimo protestów
przedsiębiorców
Maraton chcą remontować

19 maja, o 16-tej w Hali Lega odbędzie się jedno spotkanie konsultacyjne dotyczące zagospodarowania naszego
oleckiego jeziora i części nabrzeża rzeki Legi.
Mimo wcześniejszych protestów wielu przedsiębiorców przeciw budowie za pieniądze z kasy miejskiej hotelu
Maraton, w planie zagospodarowania jest, między innymi:
1. Maraton - jako schronisko młodzieżowe na 60
miejsc, pokoje dwuosobowe z łazienkami,
2. Dawny teren PTTK przy Policji - ośrodek wypoczynkowy, z przeznaczeniem jako własność miasta, z założeniem jego wynajmu dla najemcy oraz domki campingowe,
miejsca pod namiot i campingi.
Na projekt „Zagospodarowanie jeziora i nabrzeża rzeki
Legi” wydano 100 tys. złotych z budżetu Olecka.

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.

K04208

• Marta Bochenek
• Zbigniew Bonio
• Anna Lachińska (Jeleśnia)
• Monika Łodzia (Fasty)
• Jan Moniuszko
• Maciej Oliński

Redakcja

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

to@borawski.pl

V08205

I stało się! Niektórzy z komentatorów piszą lub mówią, że naród pokazał Komorowskiemu żółtą kartkę.
Ja sądzę, że pokazał czerwoną kartkę... z jeszcze jedną różnicą – pokazał ją Platformie Obywatelskiej. Za
co? Za niedotrzymanie obietnic wyborczych, za uległość wobec wszelkich form nacisku, za nienaprawione,
pomimo obietnic, prawo skarbowe,
gdzie w majestacie złych przepisów
można puścić z torbami przedsiębiorcę. Za ograbienie przyszłych emerytów poprzez zlikwidowanie funduszy emerytalnych. Za zbyt powolne reformy państwa i prawa. Za patrzenie na słupki sondaży poparcia zamiast
efektywnego rządzenia.
Społeczeństwo dając zielone światło Platformie Obywatelskiej
czekało na rząd fachowców. Rząd, który naprawi zaniedbania.
Okazało się jednak, że nie jest to dobra inwestycja. Rząd
ten okazał się pomimo ciągłego retuszu mało reprezentatywny
dla większości grup pracowniczych czy społecznych w Polsce. Dalej niezadowoleni z chorego prawa są przedsiębiorcy.
Nie stworzono mechanizmów sprzyjających zwiększeniu zatrudnienia. Obciążenie finansowe organizacji jednego stanowiska pracy w porównaniu z wszystkimi krajami Unii jest
zbyt duże. Natomiast podatki, które Państwo pobiera z tego
tytułu są nadal przejadane. Przykładem są płace tzw. menedżerskie w spółkach państwowych. Są wielokrotnie większe
niż w porównywalnych wielkością do nich spółek prywatnych. Motywem przewodnim jest potrzeba zatrudniania wybitnych specjalistów. Przeważnie jednak sprowadza się to, do
zatrudniania z klucza politycznego lub po prostu znajomych.
Słyszałem nawet kilka tygodni przed wyborami, że „chcieliśmy rządu fachowców, a zrobili nam rząd myśliwych i piłkarzy”.
Dlaczego z takim wyrzutem piszę o tym, co się wydarzyło?
Proszę Państwa! Wierzyłem w zmiany. Wierzyłem w rozwój
Polski. Chodziłem, chodzę i będę chodził na wybory. Ale teraz
jestem tym co się dzieje zmęczony, wkurzony, zniechęcony.
Jestem rozczarowany, gdy czytam o skrzywdzonych przedsiębiorcach i ich pracownikach w doprowadzonych do ruiny przez
Urzędy Skarbowe zakładach. O pracodawcach, którzy po kil-
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kuletnim procesie wygrywają ze skarbówkami lecz zakładu
już dawno nie ma. O milionowych odszkodowaniach dla pokrzywdzonych wypłacanych przez skarb państwa. Natomiast
ci urzędnicy, którzy do bankructwa doprowadzili, pracują nadal i nawet są awansowani. Jak nie na wyższe stanowiska, to
przynajmniej dostają pensję wyższą za wysługę lat.
Wkurza mnie, że Polska jako jedyny kraj na świecie ma
prawo, które mówi, że jeśli list polecony nie zostanie odebrany po trzykrotnym powiadomieniu adresata, treść dokumentu,
który jest w kopercie uważana jest za dostarczoną. W ten sposób można dostarczyć list, np. Janowi III Sobieskiemu albo
Mikołajowi Kopernikowi. To jest dopiero paradoks! Że mamy
sądy elektroniczne, które na podstawie jednego dokumentu
mogą wydać wyrok. I nawet nie badają jego autentyczności.
Podniesiono również podatek vat, a nie dba się o to, by
racjonalnie gospodarować naszymi pieniędzmi.
Przede wszystkim jednak NIE SŁUCHA SIĘ SPOŁECZEŃSTWA. Nie reaguje na jego potrzeby i dążenia. Dla
rządzących my wyborcy, to tylko „mięso armatnie” potrzebne tylko podczas boju o sejmowe czy senackie stołki. Potem
możemy sobie co najwyżej pogwizdać.
Tak, Proszę Państwa, jestem rozgoryczony polityką
wewnętrzna naszego rządu. Jedynym jasnym punktem jest
polityka zagraniczna. Na przykład na marginesie porażki
Komorowskiego rosyjskie media skomentowały ten fakt, że
społeczeństwo polskie dało Prezydentowi żółtą kartkę za politykę wobec Rosji. I śmieszne to i straszne!
Postępowanie polityków z tej górnej póły staje się również natchnieniem dla samorządów. Szczególnie nie liczenie
się ze społeczeństwem. U nas, na przykład, pomimo oprotestowania budowy hotelu „Maraton” inicjatywa wraca jak
bumerang w formie kompleksowego zagospodarowania
brzegu jeziora Oleckie Wielkie. Ma powstać na bazie tej budowli schronisko młodzieżowe, a na miejscu byłego PTTK-u ośrodek wczasowy i domki kempingowe. Naturalnie, jako
własność miasta. Do wydzierżawienia. Za nasze pieniądze
zbuduje się infrastrukturę turystyczną, właduje się grube
miliony, by ją za jakieś np. 20 tysięcy rocznie wypożyczać.
I niech się wydatek zwraca kilkanaście lat. Po nas choćby
potop. Nie ma też szans na szybki zwrot kasy jeśli zbuduje
się za unijne pieniądze. Przepisy nie pozwalają przez 5 następnych lat zarabiać.
Wracając jednak do wyborów.
Jedno jest radosne słoneczko w tym całym chłamie. Jeżeli tendencja utrzyma się do wyborów parlamentarnych,
to znacznie przemebluje się mapa wyborcza w Sejmie RP.
Może nawet stanie się to, że PSL nie wejdzie do rządu. Nie
muszę Państwu pisać dalszego ciągu takiej historii. Naprawdę idą wielkie zmiany.
Bogusław Marek Borawski
Ps. W poprzednim felietonie popełniłem pewne nieścisłości. Opisałem historię walki o próg zwalniający na ulicy
Kopernika zwany też przez niektórych olecczan „garbem
Kościuszków” .
Otóż ta skuteczna walka trwała nie dwie ale jedną kadencję. Pieniądze na budowę progu nigdy nie były zbierane,
czyli publiczna zbiórka nie została ogłoszona. Natomiast
informacja, że radni gotowi są podjąć tę karkołomną inicjatywę, dotarła do prasy jak i do lokalnych władz te ostatnie
mocno mobilizując.
Prowadzone były kalkulacje. Radni Dobra Wspólnego zebrali też kilkaset podpisów, które stanowiły załącznik do pism.
Radny Wojciech Leonarczyk na jednej z Sesji RM usłyszał
od burmistrza zapewnienia, że miasto jest gotowe wygospodarować połowę kwoty potrzebnej na budowę... i treści tego
zapewnienia się trzymał przypominając o niej ciągle. Między
innymi wykorzystał ją w piśmie do starosty. Konsekwentnie
też na każdej Sesji RM kończąc swoje wypowiedzi w punkcie
„wnioski” zupełnie jak Katon* w rzymskim Senacie stwierdzał: „sądzę zresztą, że próg zwalniający na ul. Kościuszki
winien być zbudowany”. Taką samą konsekwencją wykazała
się radna Wioletta Żukowska dopytując się na każdej z sesji,
kiedy zbuduje się prawdziwą drogę przez Kukowo. Droga
obecnie znajduje się w budowie.
* rzymski senator Katon podczas wojen punickich
wszystkie swoje mowy na wszelkie tematy kończył słowami
„...a Kartaginę należ zburzyć!”.
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Wypadek pod Cimochami

Trzy osoby poszkodowane w wypadku, do którego doszło 8 maja około 14.50 w okolicach Cimoch.
W wyniku zderzenia samochodu ciężarowego przewożącego dłużyce z samochodem osobowym, kłody drewna
spadły z naczepy przygniatając samochód osobowy, którym
podróżowały trzy osoby.
Dwunastoletnia dziewczyna opuściła pojazd samodzielnie, dwie pozostałe poszkodowane, strażacy musieli wydostać przy użyciu sprzętu hydraulicznego oraz pilarek do
drewna. Po usunięciu kłód drewna i odcięciu dachu osoby
poszkodowane ewakuowano z pojazdu przy użyciu specjalistycznych noszy i przekazano zespołowi ratownictwa medycznego. Na miejsce akcji koordynator działań medycznych zadysponował śmigłowiec z Lotniczego Pogotowia
Ratunkowego.
Wszystkie osoby podróżujące samochodem osobowym
zostały zabrane do szpitala. Kierowca samochodu ciężarowego nie wymagał hospitalizacji. Teren akcji zabezpieczo-

Olecka Trzynastka

Zapraszamy do kibicowania biegnącym w III Oleckiej Trzynastce. Bieg główny wystartuje w sobotę 16 maja
o 11.00 ze Stadionu Miejskiego w Olecku. Weźmie w nim
udział ponad 200 uczestników. Limit organizatorzy wyznaczyli na 250 startujących.
Maksymalny czas na pokonanie trasy wynosi 2 godziny.
Dekoracja zwycięzców została zaplanowana jest na 13.15.
Ciekawą formą kibicowania biegnącym jest obserwowanie
biegu z łódki lub kajaka.
Szczegółowe informacje na stronie organizatora.
www.13.olecko.pl.
Bartosz Cieśluk

sprzedam działki budowlane, Świętajno,
tel. 509-154-347 K06601

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.

B11303

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.

no do momentu zakończenia czynności dochodzeniowych
prowadzonych przez policję, następnie usunięto dłużyce z
jezdni , a właściciele pojazdów biorących udział w zdarzeniu odholowali samochody z miejsca wypadku. W akcji
trwającej ponad 5 godzin brało udział 26 strażaków z jednostki w Olecku oraz z ochotniczych straży z Wieliczek,
Cimoch i Kleszczewa.
Zastępca Komendanta Powiatowego PSP
st. kpt. Tomasz Jagłowski

Jerzyki

Od kilku dni w Olecku na jerzyki czeka nowy dom.
Można by wręcz powiedzieć, że całe osiedle.
W ramach projektu sfinansowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego Stowarzyszenie Aktywności Sportowej Unia Olecko przygotowywało i umieściło na ścianie budynku stadionowego
nad Wiewiórczą Ścieżką 24 budki lęgowe dla jerzyków.
Te przyjazne, towarzyskie i miłe dla oka ptaki, żyją zazwyczaj w niewielkich koloniach. Są bardzo pożyteczne:
ich dieta w znacznym stopniu składa się z owadów - bardzo
często komarów. Rozmnażają się w Europie (głównie w
Polsce), a zimują w Afryce.
Warto o nie dbać - są cennym elementem przyrody,
której grozi unicestwienie. Presja człowieka wyparła je z
miejsc gniazdowania - wysokich skarp, później załomów
gzymsów i elewacji oraz niezabezpieczonych dachów.
Aby zachęcić jerzyki do zasiedlania budek w ich pobliżu odtwarzane są odgłosy gniazdującej pary. Jest to metoda
sprawdzona w wielu krajach Europy. Akcja ta potrwa przez
najbliższe dni.
Spacerując nad jeziorem, pomiędzy halą Lega, a Skocznią warto przystanąć i wsłuchać się w przyrodę.
Charakterystyczne ptasie gwizdy to właśnie odgłosy jerzyków. Pomysłodawcą i współautorem projektu był Piotr
Szurkowski. Projekt realizowany jest w partnerstwie z
Gminą Olecko i Fundacją Rozwoju Ziemi Oleckiej.
Bartosz Cieśluk
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Alkohol i Narkotyki

7 maja policjanci ruchu drogowego uczestniczyli w
centralnych działaniach pod hasłem „ Alkohol i Narkotyki”.
Głównym celem akcji było ujawnianie i eliminowanie
z ruchu kierujących pojazdami będących pod wpływem alkoholu lub środków odurzających. W czasie działań skontrolowano łącznie 343 kierujących.
Około 8.30 na ul. Gołdapskiej podczas jednej z kontroli policjanci zatrzymali kierującego samochodem ciężarowym. Po wylegitymowaniu okazał się nim 26-letni
mieszkaniec Goniądza. Przeprowadzone badanie stanu
trzeźwości Jerzego F. wykazało blisko 1 promil alkoholu
w organizmie.
Policjanci już zapowiadają kolejne wzmożone kontrole.
starszy aspirant Tomasz Jegliński

Plaga nietrzeźwych kierujących

Pracowity weekend mieli policjanci oleckiej drogówki.
Od piątku do niedzieli funkcjonariusze zatrzymali łącznie
10 kierowców, którzy prowadzili pojazdy pod wpływem alkoholu. Ponadto jeden z mężczyzn zdecydował się na jazdę
autem wbrew orzeczonemu sądowemu zakazowi. Dwóch z
nich było „tak zmęczonych” jazdą, że interweniujący policjanci zastali ich śpiących w swoich samochodach.
10 maj o 19.00 na trasie Szeszki - Golubie
Wężewskie policjanci zatrzymali 56-letniego
Zbigniewa Z, który kierował osobowym oplem.
Mężczyzna był tak pijany, że wjechał w przydrożne ogrodzenie i zasnął. Szybka reakcja jednego z mieszkańców i poinformowanie dyżurnego policji doprowadziła do zatrzymania. Interweniujący
policjanci na tylnym siedzeniu znaleźli butelkę wódki do
połowy wypitą. Przeprowadzone badanie alkomatem wykazało blisko 2,5 promila alkoholu w organizmie. Zbigniew Z. trafił do policyjnego aresztu
Tego samego dnia o 22.10 policjanci prewencji podejmowali interwencję w Możnych, gdzie pojazd wjechał do
rowu. Funkcjonariusze na miejscu zastali uszkodzony samochód osobowy marki Audi. Wewnątrz pojazdu za kierownica spał mężczyzna. Po wylegitymowaniu ustalono,
że jest to 33-letni Daniel L . Był on w stanie upojenia alkoholowego. Przeprowadzone badanie stanu trzeźwości wykazało ponad 2 promile alkoholu w organizmie. Samochód
zabezpieczono na policyjnym parkingu, a 33-latek został
zatrzymany w policyjnym areszcie.
Gmina Olecko
9 maja o 15.30 w Sedrankach policjanci zatrzymali
27-letniego Dominika B. który jechał samochodem mając
0,4 promila alkoholu w organizmie.
9 maja o 15.40 w Sedrankach patrol ruchu drogowego
zatrzymał 35-letniego Tomasza W. Kierujący nie posiadał
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wylądował w wodzie

7 maja o 20.55 policjanci otrzymali zgłoszenie o samochodzie osobowym, który wjechał do stawu w Doliwach.
Policjanci ustalili, że 76-letni obywatel Łotwy kierujący samochodem audi, na łuku drogi, z niewyjaśnionych przyczyn
zjechał z jezdni i wjechał do stawu.
Pojazd zatonął do wysokości dachu. Na szczęście kierowcy udało się wydostać z auta nie doznając żadnych obrażeń. Funkcjonariusze zabezpieczyli miejsce zdarzenia, a
następnie po wydobyciu samochodu z wody odholowali go
na policyjny parking.
Kierowca był trzeźwy i został pouczony.
starszy aspirant Tomasz Jegliński
prawa jazdy i kierował wbrew sądowemu zakazowi obowiązującemu do sierpnia 2015 roku.
9 maja o 23.50 w Giżach policjanci zatrzymali
50-letniego Andrzeja Ż., który jechał motorowerem mając 1,3 promila alkoholu w organizmie.
10 maja o 18.10 w Gąskach na drodze krajowej policjanci zatrzymali 23-letniego Andrzeja C. jadącego motorowerem. Miał 1,5 promila alkoholu w organizmie.
10 maja o 7.35 w Szczecinkach policjanci zatrzymali
23-letniego Zbigniewa K., który kierował samochodem mając 0,84 promila alkoholu w organizmie.
Gmina Świętajno
10 maja o 10.35 w Cichym policjanci zatrzymali 21-letniego Michała S., który prowadził pojazd mając ponad 1
promil alkoholu w organizmie.
Gmina Kowale Oleckie
8 maja o 17.00 policjanci drogówki zatrzymali w Kowalach Oleckich 29-letniego Karola S., który jechał rowerem
mając ponad 2 promile alkoholu w organizmie.
8 maja o 17.40 również w Kowalach Oleckich policjanci zatrzymali kolejnego pijanego rowerzystę, Był to 56-letni Wiesław L.
10 maja o 9.40 w Sokółkach policjanci zatrzymali 39-letniego Leszka S., który kierował osobowym audi mając 1,8
promila alkoholu w organizmie
st. asp. Tomasz Jegliński

OLECKIE CENTRUM
SZKOLENIA KIEROWCÓW
Jerzy Miliszewski
Olecko, Aleje Lipowe 3

b10903

Rozpoczęcie
kursu

21
maja
godz.

1600

tel. 87-520-23-36

B10504

Ośrodek
czynny
codziennie
w godz. 800-1600
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Wacław Ewaryst Klejmont
(6 kwietnia 1947 -13 maja 2011)
Na niwie pedagogicznej

Wacław był praktykującym pedagogiem, nauczycielem.
Uczył języka polskiego i kultury języka w Zespole Szkół
Rolniczych w Olecku. Posiadał ogromną wiedzę i miał duży
margines wyrozumiałości do uczniów. Czyli potrafił patrzeć
przez palce na ludzi. Nie okazywał tego, jakie kołyszą go
nastroje.
1. Na odwrocie widokówki Kiedy pesymista marudzi,
optymista rozdmuchuje chmury (© Edycja Świętego Pawła 2005) pisał: (…) TERAZ SZYMBORSKA. Mój uczeń a dziś
germanista i wykładowca Wszechnicy Mazurskiej – Tomasz
Żurawlew z olsztyńskim bardem - Rafałem Gajewskim na
rozpoczęcie pierwszych oleckich Juwenaliów wystawili rzecz
skromną a niesamowitą: oratorium poetycko-muzyczne. Tak
wspaniale oddanej ironii słowa, jak zrobił to Tomasz – jeszcze nie słyszałem. Pięknie uczcili 10-lecie Nobla. Niesłychane! Aż Gałązka pozazdrościł mi TAKIEGO UCZNIA.
Cieszę się, że młodzi przejmuje się i przejmują co dobre.
(24 kwietnia 2006 roku)
Na odwrocie pocztówki Wacław nakleił dwa znaczki
POLSKIE MILENIUM /Mikołaj Rej i Wisława Szymborska/
Polska 1 zł oraz RAK PPOLSKA 30 GR. Okrągły stempel
pocztowy: OLECKO 240406… Obok fraszkoznaczek:
NIE TRZECI KUR, NIE KACZKI, NIE GĘSI …
Ironią budzą dusze w polskich czytelnikach
Nicolas z Żurawiem z Vislavą z Kórnika.
2. O panu Tomaszu wspominał na kartce pocztowej z 2
czerwca 2006 roku.
Na widokówce (EŁK NA STAREJ FOTOGRAFII Zniszczony podczas wojny budynek ełckiej drukarni. Budynek
rozebrany ostatecznie w 2008 roku. GAZETA WSPÓŁCZESNA. Na s. 1 podpis na górze: Der Krieg im Osten – Lyck.
Druckerei der Lycker Zeitung), w górnym rogu Olecko - Ełk
11 stycznia 2011 roku, w czasie przeglądu „terapii zastrzykowo-opatrunkowej” doda: (…) Dokonałem odkrycia bardzo
istotnego do eseju T. Żurawlewa o „Metamorfozach i transmutacjach wieży Babel”. No i umotywowałem się w intencjach zduńskowolskiego „Ubezwłasnowolnionego piecucha
na etacie Feniksa” Mistrz Wacław z Potoka tak pisze:
Wszystkim droga otwarta i gościniec bity,
Nie wszyscy jedne mają sławy apetyty.
Prózno pieką piecucha leniwego zgagi,
Prozny sławy apetyt, kiedy brak odwagi
Sielanka”, w. 143-146
Czesławowi Więcesław z drogi do Ełku
Na odwrocie ww. widokówki jest ramka z paseczkiem
ŚWIATOWY DZIEŃ POCZTY i naklejony znaczek z listonoszami stojącymi w piramidce, jak akrobaci, POLSKA 1,95
ZŁ Nad nimi dopisek:
A MOŻE Z TARCZĄ
albo
POCZCIE NA ZDROWIE
Ja stoję na głowie, by odzyskać zdrowie,
a Poczta na tarczy ma kartkę dostarczyć?
Obok jest okrągły stempel pocztowy: EŁK 12011118
3. Ponieważ jestem niepraktykującym absolwentem
Wyższej Szkoły Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie, więc wysoko ceniłem jego sukcesy
pedagogiczno-wychowawcze. Że ma swoich uczniów, a z
jednego jest dumny. To znaczyło, że nauka, jaką głosił, nie
poszła w las albo na łąki, albo w pole, i nie musi o tym pisać na wodzie Jeziora Olecko Wielkie. Ja takich uczniów nie
miałem.
O, przepraszam, raz zdarzyło mi się taka oto przygoda
wychowawcza, która nieco osładza moje niepowodzenia.
Był maj, rok 2007. Straszliwy upał. Zostałem zaproszony
na Anińskie Spotkanie Przyjaciół ks. Jana Twardowskiego,
które organizowała pani dr Aldona Kraus. Trochę się z tym
wyjazdem ociągałem, ale ostatecznie przekonał mnie do peregrynacji artystycznej mój sąsiad z I piętra, pan dr Edward

Mroczkowski, laryngolog, który mnie do Anina zabrał na
tzw. łebka. Pan doktor przed laty przemawiał na pogrzebie
małżonka pani dr Kraus, który odszedł na wieczny dyżur,
tak to teologicznie ujął. Oczywiście, że te pocieszające
słowa zapamiętała sobie jego koleżanka. Pan dr Edward o
tym opowiadał mi w drodze do Anina, który ma ulice poprzeczne.
Podczas tego spotkania miałem wygłosić mowę. Mnóstwo ludzi się zeszło na ul. Niemodlińską 36. Wszystko
miało się odbyć w pięknej scenerii, wśród drzew i śpiewu paków. I nagle spotykam kolegę ze studiów (Wyższa
Szkoła Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej),
który jest dyrektorem szkoły specjalnej, prowadzi szkolny
chór, w którym występują upośledzone dzieci. Jest mi trochę głupio, bo on pracuje w swoim zawodzie, a ja jestem
niepraktykującym pedagogiem. Dla mnie jest to sytuacja
niezręczna. Mam dyskomfort. Mój kolega narzeka jak Polak, to znaczy, że doskonale sobie radzi w życiu. Wspominamy studenckie lata. Rozmowa raczej się nie klei, jak to
bywa po latach, kiedy to spotyka się ludzi, którzy strasznie się zmieniają. Półgębkiem opowiadam o swoim życiu,
bo chwalenie się nie jest w moim stylu. Kolega nie miał
dla mnie za wiele czasu, bo w pokoju trwały próby przed
koncertem i jedna z dziewczyn powiedziała, że nie będzie
występowała. Powiedziała tak zdecydowanie nie, że mój
starszy kolega, jak przystało na wytrawnego pedagoga specjalnego, wziął ją na stronę i zaczął perswadować, że koncert, że ludzie czekają, że ... Upośledzona dziewczyna nie
dała się przekonać.
Poprosiłem dziewczynę do pokoju obok. Poszła za mną
jak baranek. I zamiast jej ustawiać w głowie, powiedziałem tylko: Zobacz jak ja wyglądam. Mam przydeptane
buty. Wąsiska sznurówek nie zaciskają języków. Dżinsowe spodnie wymagają prania. T-shirt jest wymięty i płowy.
Niedokładnie się ogoliłem. Wszystko u mnie jest w nieładzie. Z taką elegancją daleko droga do kariery. Gdybym
stanął na scenie, to by mnie wygwizdali i wytupali, bo wyglądam jak dziadyga.
Dziewczyna zlustrowała mnie i dała do zrozumienia, że
nie kłamię. Mimochodem odpowiedziała: Będę śpiewała
na koncercie!
Po spotkaniu kolega gratuluje mi mowy, jaką wygłosiłem ze zwoju kartki. Co tam przemowa! To chór, który
prowadziłeś, dopiero pokazał, jaka to jest ciężka praca z
dziećmi i młodzieżą. Utrzymać ich w ryzach, to jest dopiero coś – odpowiadam.
Mówiąc o chórze, myślałem o dziewczynie, która oceniła mój image tak, że mogła się pokazać na scenie w upalny majowy dzień. Po tym sukcesie pedagogicznym wiem,
że mogę być wzorem dla tych, których zżera trema (mają
motyle w żołądku). Piszę o tym kawa na ławę, żeby mi
ktoś nie powiedział po śląsku: Chwoli się, bo mu nigdy nie
tąpło nad głową.
Czesław Mirosław Szczepaniak
Dla tych, którzy nie mają w pobliżu słownika, przypomnę,
że niwa to tyle, co «ziemia uprawna», w przenośni «dziedzina działalności ludzkiej».
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Manewry wojskowe
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Zmagania w manewrach wygrała drużyna Gimnazjum
im. Marszałka Piłsudskiego w Stradunach, drugie miejsce
zajęła drużyna z Gimnazjum w Świętajnie, miejsce trzecie
drużyna z Gimnazjum w Raczkach.
Zwycięscy otrzymali cenne nagrody.
Mimo zaciętej walki i zmęczenia wszyscy byli zadowoleni z formy rywalizacji, którą przygotowali organizatorzy i
deklarowali swój udział za rok.
Na koniec uczestnicy manewrów wojskowych mieli
okazję skosztowania wspaniałej grochówki przygotowanej
przez kuchnię internatu ZST w Olecku.
Opiekun Grupy Militarnej ZAMEK
Grzegorz Miszczak

Zaproszenie
na badanie cytologiczne

Na terenie powiatu oleckiego w ramach Populacyjnego
Programu Profilaktyki Raka Szyjki Macicy przeprowadzane
są bezpłatne badania cytologiczne dla kobiet w wieku 2559 lat, finansowane w ramach powszechnego ubezpieczenia
zdrowotnego. Z możliwością jego powtarzania co 3 lata.
Badanie można wykonać m. in. w Centrum Medycznym
- Zakładzie Opieki Zdrowotnej „OLMEDICA” w Olecku
sp. z o.o., ul Gołdapska 1.
Pacjentka, która wykona cytologię bierze udział w losowaniu nagród. Każdego miesiąca nagradzanych jest 5 kobiet.
Sponsorami nagród są:
Halina Kasicka
www.zdrowie.powiat.olecko.pl

V07506

B12001

K04009

29 kwietnia w Zespole Szkół Technicznych w Olecku, przy
współpracy 15. Giżyckiej Brygady Zmechanizowanej, odbyły się ZAMKOWE MANEWRY WOJSKOWE dla uczniów
szkół gimnazjalnych.
Na zaproszenie organizatorów odpowiedziało siedem
czteroosobowych drużyn z sześciu gimnazjów: Gimnazjum nr
2 w Olecku, Świętajna, Stradun, Grabowa, Raczek i STO w
Olecku.
Uczestnicy musieli zmierzyć się z szeregiem ciekawych
zadań. Instruktorzy wojskowi przygotowali konkurencję
strzelecką, rzut „granatem” do celu i zakładanie maski przeciw gazowej na czas. Pozostałe konkurencje: przenoszenie
skrzynki z amunicją pod zasiekami, bieg przez opony, udzielanie pierwszej pomocy, przygotowali nauczyciele ZST: M.
Siennicka, M. Kozłowska, Z. Borzeński, G. Miszczak wraz
z młodzieżą z Grupy Militarnej ZAMEK. Na zakończenie odbył się bieg na dystansie 1 km.
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Dzień Strażaka
8 maja 2015

Na Rynku w centrum Olecka odbył się uroczysty apel z
okazji Dnia Strażaka. Zasłużeni strażacy otrzymali odznaczenia i awanse w stopniach pożarniczych.
Główne uroczystości poprzedziła mszą święta w kościele pw. Podwyższenia Krzyża Świętego, którą celebrowali ks.
Marian Salamon - kapelan oleckich strażaków, ks. Stanisław
Tabaka oraz ks. Grzegorz Stankiewicz. Następnie pododdziały wraz z zaproszonymi gośćmi przemaszerowały, przy
dźwiękach marszów granych przez orkiestrę miejską, na plac
Wolności w centrum Olecka, gdzie odbył się uroczysty apel.
Przeglądu pododdziałów pożarniczych i pocztów sztandarowych JRG PSP w Olecku oraz OSP Borawskie, Świętajno, Wieliczki i Lenarty dokonał warmińsko-mazurski komendant wojewódzki PSP w Olsztynie st. bryg. Mirosław
Rutecki. Strażackie święto było okazją do wyróżnienia i podziękowania strażakom oraz osobom związanym z środowiskiem pożarniczym, za wzorową służbę i pomoc w rozwoju
ochrony przeciwpożarowej.
Odznaczenia i medale otrzymali:
Brązowa Odznaka
„Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej”:
- st. ogn. Marcin Ciechanowski
- mł. ogn. Sławomir Jarmołowicz
- asp. Robert Popławski
- asp. Andrzej Zajkowski
Medal „Za Zasługi dla Pożarnictwa”:
Złoty Medal:
- dh Tomasz Dziokan
- dh Ferdynand Grodzicki
Srebrny Medal:
- dh Andrzej Osiecki
- dh Dariusz Sawicki
- dh Krzysztof Wierzbicki
Brązowy Medal:
- dh Lech Domel
- dh Marcin Konopczyński
- dh Grzegorz Stankiewicz
Odznaka

„Za Zasługi dla Związku Emerytów
i Rencistów Pożarnictwa RP”:
- Ryszard Slomziński

to@borawski.pl

Ks. Stanisław Tabaka za działalność i wsparcie duchowe na rzecz Związku Emerytów i Rencistów został
uhonorowany okolicznościowym medalem z okazji 20-lecia powstania ZEiRP RP nadanym przez Prezesa Zarządu
Głównego Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa
RP.
Ponadto strażacy Komendy Powiatowej PSP w Olecku zostali odznaczeni: Medalem Srebrnym za Długoletnią
Służbę”: st.ogn. Andrzej MILEWSKI, ,,Brązową Odznaką „Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej”: ogn.
Katarzyna JEGLIŃSKA, kpt. Piotr Talkowski osoby te
otrzymają odznaczenia podczas Krajowych Obchodów
Dnia Strażaka, które odbędą się w Olsztynie dnia 16 maja
2015 roku.
Awanse w stopniach pożarniczych otrzymali:
- Andrzej Zajkowski na stopień aspiranta
- Katarzyna Jeglińska na stopień ogniomistrza
- Rafał Domel, Marcin Sertel i Adam Więcko na stopień młodszego ogniomistrza
- Krzysztof Iwanowski i Marcin Rowiński na stopień
starszego sekcyjnego
- Tomasz Bronakowski i Karol Sejnowski na stopień
starszego strażaka
W uroczystościach wzięli udział miedzy innymi: wojewoda warmińsko-mazurski Marian Podziewski, warmińsko-mazurski komendant wojewódzki PSP w Olsztynie st.
bryg. Mirosław Rutecki, radny sejmiku wojewódzkiego
w Olsztynie Edward Adamczyk, przedstawiciele władz
samorządowych gmin i powiatu oleckiego, nadleśnictwa,
policji, kierownicy instytucji współpracującej ze strażą pożarną, a przede wszystkim strażacy z komendy powiatowej
w Olecku, strażacy ochotnicy i emeryci pożarnictwa.
Zastępca Komendanta Powiatowego PSP
		
st. kpt. Tomasz Jagłowski
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Sześć razy dwa
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Biebrza, to taka 165 kilometrowa wstęga, pokręcona na
terenie jednego z 23 parków narodowych. Biebrzański Park
Narodowy, utworzony w 1993 roku, jest największym parkiem w Polsce. Ma ponad 590 km2 powierzchni.
Nas jednak, 18 wędkarzy, przybyłych na spinningowe
otwarcie sezonu Koła Okoń, najbardziej interesuje 8,9 km2
powierzchni wodnej parku. A właściwie, już od kilkunastu
lat odcinek Biebrzy od tamy w Dębowie, do mostu w Dolistowie. Pełny bus amatorów spinningowania już o 7 rano
zajechał nad Biebrzę.
Pogoda była całkiem, całkiem. Trochę zimno, ale bez
opadów i tylko jak to na równinie wiatr wiał i wiał. Po krótkiej odprawie i szybkim przygotowaniu sprzętu, na hasło
Prezesa Krajewskiego:” JUŻ!” rozpoczęliśmy zawody. I tylko ja trochę burczałem, że do drugiej to zbyt krótko. Ale cóż,
tak postanowił zarząd i musiałem się podporządkować.
Cała osiemnastka zawodników rozsypała się wzdłuż
brzegów rzeki. Bardzo niski stan wody nie wróżył wielkich
sukcesów.
Ruszyłem w wybranym kierunku w ślad za żółtą czapeczką Jurka. Idę. Kilometr, dwa, trzy, cztery i jeszcze dwa. Sześć
kilometrów. A jeszcze tyle, żeby wrócić. Dwa razy sześć to
dwanaście. Niezły spacer. Tylko w kilku miejscach pacnąłem
przynętą . Już nie jest mi zimno. Nawet gorąco.
Jurek jest świetnym piechurem i nie łatwo mu sprostać.
Szczególnie w woderach, z wędką i całkiem pokaźna torbą,
po trzcinach, wysokich trawach, wśród bobrowych jam i
ukrytych wielkich kamieni. Ale dotarłem do zaplanowanego
miejsca.
Minęło już jednak sporo czasu i powrót z obławianiem
najciekawszych miejscówek, musiał nastąpić natychmiast.
I to jest wytłumaczenie mojego rannego burczenia. Wraz z
Jurkiem próbujemy co chwilę dopaść jakiegoś drapieżnika.
Łowimy krótkie szczupaki, ale również wymiarowe okonie.
Mijamy Tomka Gawrońskiego, z benedyktyńską cierpliwością rozplątującego nowiutką plecionkę.
Łowił przy nas, a właściwie ścigał szczupaki Mietek Gojlik. Na razie były zbyt krótkie. Co robili pozostali koledzy

nie wiem, ponieważ byli daleko.
Kolejne sześć kilometrów ponownie mnie
rozgrzało. Ale udało się dopaść 5 miarowych
okoni, w tym jeden całkiem niezły. Jurek również ma pięć. Po powrocie obserwuję jak Miecio przykłada kolejną miarkę do szczupaka.
- Dobra, Panie sędzio daję do wagi- rzekł w
stronę komisji sędziowskiej. Znany z dokładności i bezkompromisowości Józek Makowski,
sędzia główny zawodów, stwierdził, że szczupak jest ok. 50 cm i 2 milimetry. Jednak Mietek
dopiął swego.
A był to jedyny szczupak.
Jednak niski stan wody, nie pozwolił złowić
więcej ryb. A może po prostu nie potrafiliśmy?
W końcu na Biebrzę jeździmy od wielu, wielu lat, ale wyłącznie raz w roku. Mało czasu na
naukę. A w dodatku zawody tylko do drugiej?
Po kilku latach przerwy pojawił się Andrzej
Motulewicz, a wśród uczestników był też starujący po raz
pierwszy Mariusz Zajkowski. Bardzo miło. A oto co zważył Józek Makowski:
1. Mieczysław Gojlik
885 g
2. Jerzy Rynkowski
665 g
3. Arnold Hościłło
635 g
4. Mariusz Zajkowski
395 g
5. Józef Makowski
150 g
6. Krzysztof Krajewski
95 g
7. Wojciech Kozakiewicz 75 g
8. Tomasz Gawroński
65 g
W zawodach uczestniczyli również: Andrzej Zdanowicz, Robert Chodnicki, Edward Szurkowski, Wojciech
Łaziński, Maciej Bartosiewicz, Andrzej Motulewicz,
Kamil Urbanowicz, Tomasz Iszkuło, Ryszard Ponikiewski, Marian Wojsiat.
Największym okoniem zawodów była moja zdobycz o
wadze 370 g.
Po zawodach oczywiście grill, przecież 1 maja to również otwarcie sezonu grillowego. Miła atmosfera, jak zwykle. Wesoło, jednak chmury deszczowe nadciągają, więc
do domu. Deszcz dopadł nas dopiero w drodze. A może to
dobrze, że tylko do 14 łowiliśmy?! Mhy, muszę to przemyśleć. W związku z 20-leciem Koła Okoń przypominam
wyniki zawodów na Biebrzy z roku 2001:
1. Krzysztof Krajewski
150 g
2. Józef Makowski
150 g
3. Andrzej Sazanowicz
100 g
4. Jerzy Rynkowski
100 g
5. Janusz Derencz
50 g
6. Marek Grygo
50 g
Udział w zawodach, które odbyły się trzeciego maja
wzięło 8 wędkarzy. Cóż, nazwiska się powtarzają, ale frekwencja, a także ilość ryb zdecydowanie wzrosły. I tego się
trzymajmy! Niech za kolejnych kilkanaście lat będzie nas
trzydziestu i niech połowa uczestników przyniesie do wagi
komplet szczupaków!
Z wędkarskim pozdrowieniem
J.Arnold Hościłło

Klasa wojskowa ZSLiZ

24 kwietnia uczniowie Zespołu Szkół Licealnych i Zawodowych w Olecku kształcący się w liceum ogólnokształcącym ze
specjalnością policyjno-pożarniczą oraz w technikum w zawodzie technik logistyk ze specjalnością wojskową wzięli udział w
zajęciach ze strzelectwa.
Ćwiczenia odbyły się na najnowocześniejszej w regionie
strzelnicy interaktywnej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Suwałkach. Wyjazd uczniów ZSLiZ do PWSZ w Suwałkach to efekt zawartego porozumienia o współpracy miedzy
podmiotami. Ćwiczenia zorganizowano w ramach projektu edukacyjnego pod nazwą „STOP zwolnieniom z WF-u”.
in.o

to@borawski.pl
17. Amelia Obrębowska 00:27:41
18. Lidka Wawrzyn
00:27:79
19. Karolina Kopycka
00:29:53
Eliminacje VIII - 9 maja
20. Natalia Ampulska
00:29:79
Organizator: Miejski Ośrodek Sportu i Re21. Daria Machnacz
00:29:84
kreacji Olecko
22. Paula Ulińska		
00:30:38
Prowadzenie: Andrzej Kamiński, sędzia
23. Zuzanna Kieczeń
00:31:12
startowy: Janusz Romańczuk
24. Natalia Kopeć
00:33:72
25. Weronika Giero
00:35:30
Panie kat.1 1-6 lat i poniżej dystans 12,5
26. Karina Lenarczyk
00:35:36
1. Marysia Ostrowska
00:25:22
27. Natalia Chołod
00:35:69
2. Martyna Kaszkiel
00:25:76
28. Aleksandra Kamińska 00:36:17
3. Amelia Gajewska
00:25:90
29. Aleksandra Plaga
00:39:15
4. Zuzanna Wasilewska 00:25:96
30. Zofia Obrębowska
00:44:22
5. Zofia Chmielewska
00:26:61
31. Gabriela Góralczyk 00:44:91
6. Zosia Łapucka		
00:31:67
32. Wiktoria Jankowska 00:45:13
7. Hania Masianis
00:39:69
33. Anna Kowalewska
00:45:78
8. Lena Czaplejewicz
00:44:33
34. Natalia Czapkowska 00:53:61
9. Kornelia Łapucka
00:48:71
Panowie kat.1 1-6 lat i poniżej dystans 12,5m Panowie kat.3 10-12 lat dystans 25m
1. Wiktor Czech		
00:15:15
1. Wiktor Kochanowski 00:24:71
2. Dawid Mitin		
00:16:19
2. Kuba Wieloch		
00:24:90
3. Piotr Perło		
00:16:72
3. Franciszek Trypuć
00:27:08
4. Borys Kosior		
00:17:65
4. Władysław Domelewski00:28:62
5. Wiktor Żenda		
00:17:78
5. Łukasz Wiński		
00:28:70
6. Mateusz Młynarczyk 00:18:02
6. Aleksander Domelewski00:45:01
7. Filip Szmyt		
00:18:65
Panie kat.2 7-9 lat dystans 25m
8. Jan Trypuć		
00:18:79
1. Aleksandra Chmielewska 00:18:39
9. Kamil Milczarek
00:19:47
2. Ania Kramkowska
00:19:97
10. Tomasz D. Kaszkiel 00:19:65
3. Marianna Jeżewska
00:21:68
11. Karol Kamiński
00:19:85
4. Ada Adamska		
00:24:79
12. Klaudiusz Domaradzki 00:20:27
5. Dominika Kosakowska 00:25:67
13. Jan Szekalski		
00:20:29
6. Magdalena Anna Sienkiewicz 00:26:09
14. Igor Wieloch		
00:20:38
7. Malwina Parchimowicz 00:26:17
15. Kamil Buchowski
00:21:37
8. Marta Chołod		
00:31:31
16. Mikołaj Formejster
00:21:66
9. Karolina Ciszewska
00:36:70
17. Tymoteusz Malinowski 00:21:76
10. Emilia Szczech
00:39:20
18. Bartłomiej Warchoł 00:21:93
Panowie kat.2 7-9 lat dystans 25m
19. Miłosz Sienkiewicz 00:22:52
1. Maciej Karniej		
00:18:47
20. Maksymilian Sawicki 00:23:95
2. Antoni Witkowski
00:18:55
21. Daniel Bogdan
00:24:32
3. Kamil Gryko		
00:22:93
22. Oskar Olszewski
00:25:39
4. Michał Stankiewicz
00:26:03
23. Filip Rubin		
00:26:14
5. Janusz Krajewski
00:28:23
24. Eryk Czaplejewicz
00:28:71
6. Kal-El Cisneros
00:28:27
25. Hubert Waluś		
00:30:58
7. Bartłomiej Pęcak
00:28:39
26. Jakub Orchowski
00:44:91
8. Rafał Życzkowski
00:29:80
27. Kacper Tylman
00:47:10
9. Ernest Zagacki		
00:29:82
Panie kat.4 13-14 lat dystans 50m
10. Filip Formejster
00:29:89
1. Magdalena Żukowska 00:34:65
11. Borys Maksymiuk
00:29:93
2. Gabriela Guziak
00:35:02
12. Patryk Sawicki
00:32:21
3. Melania Szymańska
00:37:31
13. Daniel Kamiński
00:32:89
4. Patrycja Owsianiuk
00:37:58
14. Konrad Miszkiel
00:36:29
5. Julia Łapucka		
00:40:19
15. Krystian Skarżyński 00:42:66
6. Julia Czajkowska
00:41:04
16. Jakub Kamiński
01:02:77
7. Karolina Gacuta
00:43:62
Panie kat.3 10-12 lat dystans 25m
8. Emilia Czajewska
00:53:41
1. Natalia Hatalska
00:16:62
Panowie kat.4 13-14 lat dystans 50m
2. Maja Lenkiewicz
00:16:92
1. Jakub Milewski
00:31:61
3. Maja Bagieńska
00:17:00
2. Bartosz Biszewski
00:32:47
4. Ewa Łapucka		
00:18:54
3. Mateusz Mitin		
00:33:41
5. Gabriela Biszewska
00:18:92
4. Paweł Masalski
00:33:88
6. Aleksandra rudzińska 00:19:08
5. Franciszek Łukaszewicz00:35:04
7. Daria Dźwilewska
00:21:08
6. Piotr Modzelewski
00:35:16
8. Selwina Jankojć
00:21:38
7. Adam Wysocki		
00:42:34
9. Julia Jurkowska
00:21:48
8. Miłosz Myszkiewicz 00:45:30
10. Rebeka Kasprzak
00:21:94
9. Marcel Makal		
00:46:99
11. Gabriela Krajewska 00:22:58
Panie kat.5 15-16 lat dystans 50m
12. Amelia Ropel		
00:24:81
1. Wiktoria Kasprzak
00:33:62
13. Dominika Stasiak
00:25:17
2. Małgorzata Sobocińska 00:35:82
14. Joanna Jankowska
00:25:49
3. Aleksandra Karaś
00:42:44
15. Wiktoria Leszczyńska 00:25:87
4. Julita Domoracka
00:52:58
16. Julia Murawska
00:26:43

Warmia i Mazury Pływają Olecko i okolice pływają
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5. Gabriela Pokora
01:00:31
Panowie kat.5 15-16 lat dystans 50m
1. Grzegorz Cylwik
00:29:98
2. Bartosz Grabowiecki 00:30:82
3. Artur Czech		
00:31:53
4. Kuba Chrobak		
00:31:87
5. Piotr Szmurło		
00:32:68
6. Daniel Mitin		
00:32:80
7. Michał Gryko		
00:34:88
8. Wojciech Hodana
00:39:18
9. Maciej Stalmaski
00:39:28
10. Marcin Nawrocki
00:43:52
Panie kat.6 17-19 lat dystans 50m
1. Marika Sochoń		
00:31:91
2. Marcela Wojciechowska 00:36:97
Panowie kat.6 17-18 lat dystans 50m
1. Dominik F. Zawada
00:29:93
2. Mateusz Biszewski
00:30:61
Panowie kat.8 30-39 lat dystans 50m
1. Piotr Kamiński		
00:29:54
2. Tomasz Wieloch
00:45:43
Panie kat.9 40-49 lat dystans 50m
1. Joanna M. Kaszkiel
00:55:84
Panowie kat.9 40-49 lat dystans 50m
1. Jerzy Mitin		
00:33:49
2. Adam Łapucki		
00:34:41
3. Jacek Malinowski
00:38:75
Panie kat.10 50-59 lat dystans 50m
1. Marzena Czajkowska 00:39:66
Panowie kat.10 50-59 lat dystans 50m
1. Tomasz Czajkowski
00:36:03
2. Stanisław Kopycki
00:53:49
Panowie kat.11 60 lat
i powyżej dystans 50m
1. Ryszard Zabolewicz
00:42:27
W zawodach wystartowało 148 osób.
NAJMŁODSZA ZAWODNICZKA
Lena Giełazis - za miesiąc skończy
4 lata (ur. 2011-6-13)
NAJMŁODSZY ZAWODNIK
Aleksander Domelewski - niespełna 4,5 roku (ur. 2010-12-2)
NAJSTARSZA ZAWODNICZKA
Olga Kowal - 18 lat i pół wieku (ur.
1947-5-20)
NAJSTARSZY ZAWODNIK
Ryszard Zabolewicz - 64 lata (ur.
1951-8-8)
NAJSZYBSZA ZAWODNICZKA
Aleksandra Kaszkiel - czas
00:31:96 na dystansie 50m			
ustanowiony 2015-03-07
NAJSZYBSZY ZAWODNIK
Błażej Gałkowski - czas 00:29:83
na dystansie 50m				
ustanowiony 2015-02-07
NAJLEPSZA RODZINA
Mitin - 343 pkt
NAJLEPSZA SZKOŁA
Szkoła Podstawowa nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Olecku - 1055
pkt
Pamiątkowe nagrody ufundowane
przez Urząd Miejski w Olecku wręczał Wiceburmistrz Olecka Henryk
Trznadel.
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AUTO-MOTO

AUTO LAND

V09303

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

* MYJNIA GĄBKOWA AUTOMATYCZNA
			
aleje Lipowe 1A

V03214

* gazowe, hydraulik, tel. 502-383-533 V09103

V07137

SERWIS OGUMIENIA

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

K08804

OPONY, FELGI
OLEJE SHELL (wymiana gratis)

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

K05007

Mieszalnik Farb Samochodowych
K05807
ul. Targowa 4
tel. 87-520-41-89

* chleb swojski, ciasta, wypiek, tel. 605-107-755 B12101
* Budowlana firma, Tadeusz WITKOWSKI, kompleksowe
prace budowlane, tel. 603-754-167, 87-523-41-44 V11001

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

B11403

* Auta używane, tel. 501-611-961 V09632
* CZĘŚCI SAMOCHODOWE, ul. Sokola 1D, tel. 87520-12-88 V09313
* części używane, wszystkie marki, Ełcka 2 (przy
skupie złomu), tel. 501-611-961 V09622
* Ford Escort Combi, 1,4B, 1999, tel. 605-485-376 B10305
* Hunday Santa Fe CRDI, 2006, 2,2D tel. 509-338-320,
508-097-660 V06917
* Jawa 350, 1989, stan bardzo dobry, stylizowany na
chopper, 2500 złotych, tel. 884-014-664 B11502
* Mitsubishi Outlander, 2005, 2,4B+G tel. 604-193-413

V05810

MOTO-NAPRAWA-SPRZEDAM
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

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...

B12301

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
V06708

* chleb swojski, ciasta, wypiek, tel. 605-107-755 B10006
* kino, plac Wolności 22, tel. 87-520-20-59 B11702
* „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
V09902
* konie kabardyńskie, przejażdżki, pod siodło,
Grądzkie 47, tel. 666-316-780, 87-421-22-48 B11602
V06010

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 L92002
* skrzypaczka zagra na ślubie, tel. 660-584-848 K06302
* wczasy; tel. 87-421-22-48, 666-316-780, www.wiatrakart.fr.pl, e-mail: kawarak@o2.pl L92101

USŁUGI

* angielski korepetycje, magister UW, tel. 502-954-863 l91903
* bezprzewodowy internet iPlus, tel. 87-520-13-31 B10604
Sklep „PSTRYK”, ul. Zielona 33
tel. (87) 520-18-44; 510-145-891
* Artykuły i usługi elektryczne, Grunwaldzka 6,
tel. 87-610-00-66

V08405

ARTYKUŁY ELEKTRYCZNE, SPRZEDAŻ, WYKONAWSTWO

V09203
V02715

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

* hurtownia spożywcza, ul. Gołdapska 31, tel. (87) 520-01-50 V09003
* hurtownia wędlin, od 4.00 do 14.00, ul. Gołdapska
631, tel. 87-520-22-13 B11802
* instalacje elektryczne, Henryk Rowiński, tel. 510-145891 V08415
* korepetycje - język angielski; szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły średnie, tel. 608-215-475 B10405
* kowalskie, spawalnicze, ślusarskie, Gołdapska 31,
tel. 87-523-00-80 L91804
* księgowe usługi, Ternet spółka z o,o, tel. 87-520-31-70
B11003

* 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 K04708

* MEBLE - salon, Jan Bagiński, ul. Rzeźnicka, tel.
(87) 520 29-23.
V07706
Monitoring, alarmy, tel. 607-384-323

V09812

* OLEJ OPAŁOWY, NAJTANIEJ, tel. 87-520-41-91 V07127
* pizza na telefon – od 10.00 do 22.00, tel.87-520-3132 lub sms 505-314-536 V06020
* ROWERY – naprawy i wypożyczalnia, Centrum
Handlowe Impuls, tel. 87-520-36-92 V08614
V14110w

* skup metali i surowców wtórnych, odbiór własnym transportem, najwyższe ceny, Ełcka 2, tel.
501-611-961 V09612
* Pralnia chemiczna, pranie wodne, usługi w ciągu 24 godzin,
ul. Grunwaldzka 12, te. 723-565-284
V06608

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
V06807
czipowanie, paszporty europejskie
psy, koty, fretki

* sprzątanie, opieka nad osobami starszymi lub dziećmi, tel.
506-462-495 L91705
* tłumacz języka francuskiego, tel. 888-605-885 B11902
K03810

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
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V09413

* książki, I i II klasa gimnazjum, (Gimnazjum nr 2), tel.
603-113-040 V09323
* luksfery Fala niebieskie 36 sztuk, TANIO, tel. 508610-285 B12201
* łóżeczko dziecięce z materacem, 65x125 cm, 150 złotych, tel. 691-201-120 B11103
* maszyny, urządzenia rolnicze, tel. 516-670-859 B003a19
* mieszkanie 60 m.kw. z działką 400 m.kw.,tel. 602345-477 V06827
* 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 V07117
O- Y
OMKE
R
P Aw
CJ

Pompy ciepła
CWU + CO + kolektory słoneczne
przydomowe oczyszczalnie ścieków
V08215
możliwość montażu
DWORZEC PKP
tel. 883-110-101

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

V06110

V06907

* siedlisko, ul. Wiejska, ok. 40 arów, zabudowane budynkiem gospodarskim, dojazd od strony ulicy Wiejskiej, siła
na miejscu, tel. 602-293-333 V06817
* 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.

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

Wyrób nagrobków, blatów kuchennych, parapetów
i okładzin schodowych
V07906

INNE

* oddam koty różne kolory w dobre ręce, nie odpowiadam na sms-y, tel. 500-210-251 B9807

PRACA

* ślusarza, spawacza zatrudnię, tel. 602-709-756 B09907
* zatrudnię stomatologa, tel. 605-893-381 K03940

SPRZEDAM

* atrakcyjne dwupokojowe mieszkanie, 43 m.kw., drugie piętro, centrum, plac Wolności 26, ,tel. 519-477-589
K06103

* biurko, tel. 505-335-841 B10704
* 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 B10803
* działka usługowa, granica obwodnicy, tel. 601-210819 B001a18
* działkę budowlaną, 1650 m.kw., Olecko, tel. 602-709756 B11203
* działkę pod garaż (ew. piętrowy) z projektem, Gołdapska, tel. 602-793-432 K04308
* działkę pod garaż pojedynczy z projektem, Gołdapska,
tel. 602-793-432 K04408
* działki budowlane, Świętajno, tel. 509-154-237 K06701
* działki budowlane, uzbrojone, tel. 601-210-819 B002a20
* kotły c.o., grzejniki, bojlery, HYDROMAX,
ul. Targowa 18, tel. 87-615-31-90
V07007

WYNAJEM
* lokal do wynajęcia, 20 m.kw., Zielona 9,
tel. 501-263-133
V07004b
* lokal użytkowy do wynajęcia, tel. 502-264-901 K03625
* lokal użytkowy 100 m.kw., centrum, tel. 723-565-284
V06618

* lokal użytkowy 140 m.kw., centrum, tel. 501-620-577
V06030

* pokoje, tel. 500-708-095 K02019

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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Zmiany w kodeksie karnym i innych ustawach
wejdą w życie 18 maja 2015 r.

18 maja br wejdą w życie zmiany w kodeksie karnym, kodeksie wykroczeń, Ustawie Prawo o Ruchu
Drogowy oraz Ustawie o kierujących pojazdami. Na
przykład kierujący, który przekroczy dozwoloną prędkości w terenie zabudowanym o 50 km/h czy będzie
przewoził o 2 osoby więcej niż pozwala na to zapis w
dowodzie rejestracyjnym straci prawo jazdy na 3 miesiące. Nowością jest również, że kierujący który zdecyduje się prowadzić pojazd po wydaniu decyzji przez
właściwy organ o cofnięciu uprawnienia do kierowania
pojazdami będzie odpowiadał za przestępstwo, za które
grozi kara do 2 lat pozbawienia wolności.

Zmiany w kodeksie karnym
Po 18 maja 2015 r. sąd wobec osoby, która zostanie
skazana za przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu w
komunikacji i w czasie popełnienia tego czyny była w
stanie nietrzeźwości, pod wpływem środka odurzającego lub zbiegła z miejsca katastrofy w komunikacji,
sprowadzenia bezpośredniego niebezpieczeństwa katastrofy lub wypadku w komunikacji będzie orzekał zakaz
prowadzenia pojazdów na okres nie krótszy niż 3 lata.
„ Po nowemu” sąd będzie orzekał dożywotni zakaz
prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych w
przypadku osoby, która po raz kolejny prowadziła pojazd pod wpływem alkoholu, będąc wcześniej prawomocnie skazana za prowadzenie pojazdu pod wpływem
alkoholu (art. 178a l 4 kk) lub jeżeli sprawca w czasie
popełnienia przestępstwa z art. 173 kk ( spowodowanie
katastrofy w komunikacji), którego następstwem jest
śmierć innej osoby lub ciężki uszczerbek na zdrowiu
albo w czasie spowodowania wypadku drogowego ze
skutkiem śmiertelnym był w stanie nietrzeźwości lub
pod wpływem środka odurzającego lub zbiegł z miejsca
zdarzenia.
Kolejna zmiana w kodeksie karnym zakłada, iż w
przypadku skazania osoby za umyślne przestępstwo
przeciwko zdrowiu lub życiu albo za inne przestępstwo
umyślne, którego skutkiem jest śmierć człowieka, ciężki uszczerbek na zdrowiu, naruszenie narządu ciała lub
rozstrój zdrowia sąd będzie mógł orzec nawiązkę na
rzecz Fundacji Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy
Postpenitencjarnej.
W przypadku sprawców skazanych za katastrofę w
komunikacji, sprowadzenia bezpośredniego niebezpieczeństwa w komunikacji lub spowodowania wypadku
w komunikacji, jeżeli sprawca był w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego lub zbiegł z
miejsca zdarzenia sąd będzie orzekał nawiązkę na rzecz
pokrzywdzonego, a w razie jego śmierci w wyniku popełnionego przez sprawcę przestępstwa nawiązkę na
rzecz osoby najbliższej. Sąd nawiązkę będzie orzekał w
wysokości co najmniej 10 000 zł.
Kara pieniężna nie ominie także sprawców skazanych za prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości
lub środka odurzającego, dopuszczenie do ruchu niebezpiecznego pojazdu lub pełnienie czynności związanych bezpośrednio z zapewnieniem bezpieczeństwa
ruchu pojazdów znajdując się w stanie nietrzeźwości
lub pod wpływem środka odurzającego. W takich przy-

padkach sąd będzie orzekał świadczenie pieniężne na
rzecz Fundacji Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej w wysokości co najmniej 5000
zł. W razie skazania za przestępstwo prowadzenia pojazdu w stanie nietrzeźwości będąc uprzednio karanym za prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości
lub środka odurzającego będzie to co najmniej 10 000
zł.
Od 18 maja br przestępstwem będzie także prowadzenie pojazdu mechanicznego nie stosując się do
decyzji właściwego organy o cofnięciu uprawnienia
do kierowania. Za to przestępstwo będzie groziła kara
do 2 lat pozbawienia wolności.

Najbardziej komentowaną zmianą w kodeksie
karnym jest możliwość orzeczenia przez sąd zakazu
prowadzenia pojazdów niewyposażonych w blokadę
alkoholową.
Taka sytuacja będzie możliwa w przypadku, gdy
zakaz prowadzenia pojazdów był wykonywany przez
okres co najmniej połowy orzeczonego wymiaru, a w
przypadku zakazu prowadzenia pojazdów orzeczonego za spowodowanie katastrofy w komunikacji, którego następstwem jest śmierć innej osoby lub ciężki
uszczerbek na zdrowiu przez okres co najmniej 10 lat.
W takich właśnie przypadkach kierujący będzie mógł
kierować jedynie pojazdami wyposażonymi w blokadę alkoholową. Urządzenie takie uniemożliwi uruchomienie silnika pojazdu, w przypadku gdy zawartość
alkoholu w wydychanym przez kierującego powietrzu
wyniesie co najmniej 0,1 mg alkoholu w dm3.

Kodeks wykroczeń
Jedyną zmianą zawartą ustawie jest możliwość
orzeczenia przez sąd zakazu prowadzenia pojazdów
wobec osoby, która prowadziła pojazd bez uprawnień.

Prawo o ruchu Drogowym
Ustawa Prawo o Ruchu Drogowym otrzymała kilka niewielkich zmian. Między innymi rozszerzeniu
uległa kwestia zatrzymania prawa przez policjanta.
Oprócz kierujących, którzy w okresie 1 roku od dnia
wydania po raz pierwszy prawa jazdy przekroczyli liczbę 20 punktów za naruszenie przepisów ruchu
drogowego, prawo jazdy stracą również kierujący w
przypadku stwierdzenia, że w okresie 2 lat od wydania po raz pierwszy prawa jazdy popełnił przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji lub
trzy wykroczenia określone w art.. 86 § 1 lub 2 czyli
spowodowanie zagrożenia w ruchu drogowym, art.
87 § 1 kierowanie pojazdem pod wpływem alkoholu, art. 92a przekroczenie dozwolonej prędkości w
przypadku, gdy przekroczenie dozwolonej prędkości
wynosiło ponad 30 km/h czy art. 98 niezachowania
ostrożności przy korzystaniu z dróg wewnętrznych.
Kolejnymi sytuacjami kiedy kierujący starci prawo jazdy są: przekroczenie dopuszczalnej prędkości
o więcej niż 50 km/h na obszarze zabudowanym oraz
przewożenie o 2 osoby więcej niż pozwala na to zapis
w dowodzie rejestracyjnym.
opracował
st. asp. Tomasz Jegliński
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Kalendarz imion
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
14 maja
Bonifacji, Bony, Dobiesławy, Izydy,
Julity, Justyny
Bazylego, Bonifacego, Bończy, Dobiesława, Filipa, Jeremiasza, Jeremiego,
Macieja, Michała, Wiktora, Wiktoriusza, Wiktoryna
15 maja (Święto Polskiej Niezapominajki)
Aleksandry, Beaty, Berty, Brendy, Czcibory, Dionizji, Nadziei, Ofki, Zofii
Afanazego, Anastazego, Dionizego,
Izydora, Jana, Maksyma, Ruperta, Stanibora, Strzeżysława
16 maja (Dzień Rodziny)
Diany, Honoraty, Małgorzaty, Przemysławy
Adama, Andrzeja, Jana, Jędrzeja,
Przemysława, Szymona, Trzebomira,
Trzebomysława, Ubalda, Wieńczysława

17 maja
Brunony, Miry, Weroniki, Wery,
Wrocisławy
Bruna, Brunona, Chwalimira, Feliksa,
Heraklesa, Herakliusza, Paschalisa,
Paschaliusa, Sławomira, Sławosza,
Stanisława, Torpeta, Wiktora, Wilhelma
18 maja
Aleksandry, Aleksy, Ali, Alicji, Eryki,
Iriny, Nataszy, Sandry
Aleksandra, Bohdana, Edwina, Eryka,
Feliksa, Jana, Myślibora, Wenancjusza
19 maja (Dzień Dobrych Uczynków)
Celestyny, Emiliany, Iny, Iwony, Iwy,
Patrycji
Augustyna, Celestyna, Emiliana, Iwa,
Iwona, Krzesomira, Lwa, Mikołaja,
Milana, Pękosława, Piotra, Urbana
20 maja
Bernardy, Efrydy, Elfrydy, Krystyny,
Sawy, Wiktorii, Wiktoryny
Aleksandra, Anastazego, Bazylego,
Bazylisa, Bernarda, Bernardyna, Bromimierza, Bronimira, Iwona, Teodora

Nasz przepis
Pomarańczowy Cocktail

Dwie części wódki czystej, dziewięć
części soku pomarańczowego, 2-3 kostki lodu, plasterek pomarańczy.
Wymieszać, podawać z lodem.

Cocktail porzeczkowy

W mikserze rozcieramy 4 łyżki białych lub czerwonych porzeczek, dwie
kostki lodu, łyżeczkę miodu i szczyptę
cynamonu.
Do szklanki wlewamy 250 ml mleka i
dodajemy przetarte porzeczki. Mieszamy. Koktajl można przecedzić przez
sitko.

Cocktail pomidorowy

Dwie części wódki, dziewięć części
soku pomidorowego, odrobina pieprzu i
papryki, sól, sok z cytryny.
Wymieszać, podawać z lodem.

Cocktail rumowy

50 ml rumu białego, 10 ml świeżego
soku cytrynowego, 10 ml syropu malinowego, kostki lodu.

Cocktail słoneczny

10 dag truskawek zmiksować z
połową banana, czubatą łyżką cukru,
szczyptą cynamonu i połową szklanki
mleka. Udekorować truskawką i łyżką bitej śmietany, posypać wiórkami
czekoladowymi.

Zupa selerowa

10 dag selera, 2 dag masła lub margaryny, szklanka mleka, pół szklanki
śmietany, łyżka płatków owsianych,
posiekana natka pietruszki, sól, gałka
muszkatołowa, biały pieprz, seler
naciowy
Seler obieramy i kroimy w kawałki. Gotujemy w szklance osolonej
wody po czym miksujemy.
Listki selera dusimy na maśle lub
margarynie, dodajemy płatki owsiane
i zalewamy mlekiem i zmiksowanym
selerem.
Gotujemy. Przyprawiamy do smaku. Na koniec dodajemy kwaśną śmietanę.

Kaczka duszona
z kapustą

Pół kaczki, sól, majeranek, czosnek,
łyżka tłuszczu, łyżka mąki, 60 dag
kwaszonej kapusty, cebula, 3 suszone
grzyby
Sól, majeranek i roztarty czosnek
mieszamy aż powstanie masa do wyCocktail szampański
Lekko podrumienioną kostkę cukru uło- smarowania mięsa kaczki.
Mięso kaczki bez udek oddzielażyć na plasterku cytryny, dodać kostkę
my
od kości. Kroimy na 2 do 4 części.
lodu, zalać szampanem.
Nacieramy przyprawami, oprószamy
mąką i rumienimy na tłuszczu.
Cocktail truskawkowy
Zdejmujemy mięso z patelni, a na
Mieszamy po 60 ml: likieru pomarańczowego, nektaru morelowego i soku
pomarańczowego. Dodajemy kostki
lodu.
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Cytaty na ten tydzień
O wartości działa nie decyduje
jedynie wrodzony talent czy
wykształcenie artysty, lecz w
pierwszej mierze siła i pełnia
przeżycia, bez których wszelka
lekkość ręki i ostrość spojrzenia
nic nie pomogą.
Peter Meyer,
Historia sztuki europejskiej
To wpajane przez stulecia, niemal
wrodzone poczucie wyższości
każe mężczyźnie bić kobietę. Na
najbardziej kulturalnego, światłego mężczyznę przychodzi zawsze
taka chwila, kiedy ulega popędowi swego poczucia wyższości. Sam jest potem przerażony.
Zdumiony swoim postępkiem,
który ma tak niewiele wspólnego
z jego „właściwym” zachowaniem. Zazwyczaj natychmiast
wtedy przeprasza, jest speszony,
analizuje sam siebie znajdując
zawsze jakieś wystarczające wytłumaczenie.
Christoph Hein,
Obcy przyjaciel
Posługując się intelektem potrafi
i jest gotowy uznać kobietę za
równą sobie, za równorzędnego
partnera. Ale w głębszych warstwach owładnięty jest podświadomie męskim poczuciem własnej
wartości, mieszanina zakompleksienia i pychy. Christoph Hein,
Obcy przyjaciel

PRZYS£OWIA
Święta Zofija (15 maja) kłosy rozwija.
Każda Zosia (15 maja) dobra gosposia.
Święta Zofija, zimna przywodzi ale
kłosom to już nie szkodzi.
Gdy maj wilgotny, dodaje otuchy, a
gdy maj suchy, to i rok suchy.
Rok dobry będzie, jeżeli w maju zawiążą się żołędzie.
Wesoło w maju ze słowikiem w gaju.
Suchy marzec, maj zaś chłodny,
kwiecień mokry, rok niegłodny.
Mokry maj, rośnie żytko jako gaj.
Kto się w maju urodzi, dobrze się mu
powodzi.
Na św. Urbana (19 maja) wszystka
rola zasiana.
Jak przy zachodzie słońca niebo czyste, nazajutrz słońce będzie bystre.
Kobiety to są ujeżdżacze i pogromcy
męskiego rodu.
pozostałym tłuszczu podsmażamy posiekana w drobna kostkę cebulę.
Kwaszoną kapustę mieszamy z cebulą, układamy na niej mięso kaczki,
dodajemy rozdrobnione grzyby, podlewamy niewielką ilością wody i dusimy pod
przykryciem.
Pod koniec duszenia oprószamy kapustę mąką i podsmażamy.
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Nocny Turniej Tenisa Ziemnego
Otwarty Turnieju Tenisa
z okazji rocznicy Konstytucji 3 Maja Ziemnego - Otwarcie Sezonu
3 maja na kortach MOSiR w Olecku rozegrano Nocny Tur2015
niej Tenisa. Sędzią głównym był Bartosz Cieśluk
Do turnieju rozgrywanego w kategorii OPEN przystąpiło
sześciu zawodników z Suwałk, Sejn i Olecka. Turniej toczył
się w przyjaznej atmosferze i pod bezchmurnym niebem.
Pewien kłopot sprawiała temperatura, która po zmroku
gwałtownie spadła ale zawodnicy grali w systemie każdy z
każdym i toczyli kolejne pojedynki praktycznie bez przerw.
Po 5 godzinach zmagań niepokonany z kortu zszedł Piotr
Matulewicz z Suwałk. Jedną porażkę odnotował zdobywca
drugiego miejsca - Bogdan Frydrych (Sejny). Trzecie miejsce przypadło olecczaninowi Kamilowi Bomber.

3 maja na kortach MOSiR w Olecku rozegrano Otwarty Turniej tenisa Ziemnego. Sędzią główny był Andrzej
Bomber
Cyklicznie 1 maja rozegrano tenisowy turniej rozpoczęcie sezonu. W trzech kategoriach wiekowych wystartowało 29 zawodniczek i zawodników z Olecka, Sejn, Suwałk, Gołdapi i Augustowa.
W najsilniej obsadzonej kategorii OPEN, w której w
szranki stanęło prawie 20 zawodników najlepszy okazał
się Robert Popławski z Gołdapi, który w finale pokonał
olecczanina Andrzeja Karnieja 6/2, 6/2. Mecz o trzecie
miejsce nie znalazł rozstrzygnięcia ze względu na deszcz,
który zakończył zawody. W każdej z trzech kategorii startujący rywalizowali w systemie brazylijskim (do dwóch
przegranych).
Kategoria do 10 lat
1. Piotr Sadłowski(Suwałki)
2. Szymon Machnikowski(Olecko)
3. Hubert Modzelewski(Olecko)
4. Rozalia Mikielska (Olecko)
Kategoria do 16 lat
1. Mateusz Tydman (Sejny)
2. Mateusz Matulewicz (Sejny)
3. Adam Machnikowski (Olecko)
4. Bartek Paszko (Suwałki)
Kategoria Open
1. Robert Popławski (Gołdap)
2. Andrzej Karniej (Olecko)

Ulica Ludowa

Trwa opracowywanie kosztorysowe projektu przebudowy drogi, sieci sanitarnej i elektrycznej ulicy Ludowej. Projekt będzie kosztował ponad 12 tysięcy złotych. Wykonawca
jest olecka firma Krzysztofa Sawczuka. Termin ukończenia
projektu upływa 19 czerwca. UM

Ulica Dębowa

19 czerwca mija termin wykonania projektu budowy
ulicy Dębowej. Dotyczy on kompleksowo drogi, sieci elektrycznej oraz sanitarnej trzech ulic Dębowej, Kasztanowej
i Grabowej. Prace projektowe za ponad 19 tysięcy złotych

wykona olecka firma Krzysztofa Sawczuka. UM

Budowa wodociągu

Trwa budowa wodociągu oraz siedmiu przydomowych
oczyszczali ścieków w Doliwach i Kijewie. Termin ukończenia inwestycji mija 22 czerwca b.r. Całkowite wykonanie projektu zostało przedłużone do 30 czerwca. UM

Oczyszczalnia ścieków

Trwa procedura przetargowa na dostawę urządzeń do
miejskiej oczyszczalni ścieków.
Zakład chce zakupić wirówkę do odwadniania osadów,
rusztu napowietrzającego i dmuchawy. UM

Wydawca: Agencja Promocyjno-Wydawnicza
Bogusław Marek Borawski. Adres redakcji: Olecko, ul. Zielona 37, skr.
poczt. 44, tel. 601-152-454; e-mail: to@borawski.pl. Redaktor naczelny: Bogusław Marek Borawski. Dyżur redakcyjny: poniedziałki, wtorki, czwartki, piątki w godz. 1200-1700. Za treść ogłoszeń pismo nie ponosi odpowiedzialności. Redakcja zastrzega
sobie prawo do adiustacji, skracania oraz opatrywania nadesłanych artykułów własnymi tytułami.
Drukarnia „Gryfix”, 19-300 Ełk, ul. Sasankowa 17
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Mistrzostwa Powiatu Oleckiego SZS w Czwórboju Lekkoatletycznym
5 maja na stadionie miejskim odbyły się Mistrzostwa Powiatu Oleckiego SZS w Czwórboju Lekkoatletycznym
dziewcząt i chłopców szkół podstawowych. Funkcję spikera pełnił Andrzej Kamiński. Sędzią startowym był Robert
Markowski, a sędzią głównym Paweł Maksimowicz.
WYNIKI:
Dziewczęta:
bieg na 60 m:
1. Martyna Rogacka (SP Sokółki) 9,32
2. Angelika Oleszczuk (SP 3 Olecko) 9,38
3. Natalia Bogdanowicz (SP Sokółki) 9,40
rzut piłeczką palantową:
1. Weronika Rutkowska (SP 1 Olecko) 36 m
2. Angelika Oleszczuk (SP 3 Olecko) 34 m
3. Kinga Kuklińska (SP 3 Olecko) 33 m
skok w dal:
1. Natalia Bogdanowicz (SP Sokółki) 3,79 m
2. Angelika Oleszczuk (SP 3 Olecko) 3,72 m
3. Aleksandra Kacprzyk (SP Świętajno) 3,67 m
skok wzwyż:
1. Karolina Jasińska (SP Gąski) 120 cm
2. Martyna Iszkuło (SP Gąski) 115 cm
3. Karolina Dzierżyk (SP Gąski) 115 cm
bieg na 600 m:
1. Angelika Oleszczuk (SP 3 Olecko) 2:03,78
2. Kinga Kuklińska (SP 3 Olecko) 2:07,57
3. Natalia Bogdanowicz (SP Sokółki) 2:10,42
klasyfikacja punktowa indywidualnie:
1. Angelika Oleszczuk (SP 3 Olecko) 226 pkt
2. Kinga Kuklińska (SP 3 Olecko) 201 pkt
3. Natalia Bogdanowicz (SP Sokółki) 198 pkt
klasyfikacja punktowa drużynowo:
1. SP 3 Olecko (opiekun Wojciech Rejterada) 871 pkt
2. SP Sokółki (opiekun Maria Letkiewicz) 697 pkt
3. SP Gąski (opiekun Wiesław Zalewski) 634 pkt
4. SP 1 Olecko (opiekun Krzysztof Zaniewski) 633 pkt
5. SP Świętajno (opiekun Iwona Gryszkiewicz) 473 pkt

drużyna SP 3

V08704

K08105

V09802

Chłopcy:
bieg na 60 m:
1. Wojciech Tomczyk (SP 3 Olecko) 8,23
2. Kacper Murawski (SP 4 Olecko) 8,37
3. Dominik Stemplewski (SP Sokółki) 8,47
rzut piłeczką palantową:
1. Damian Zaręba (SP Gąski) 60 m
2. Wojciech Tomczyk (SP 3 Olecko) 55 m
3. Sebastian Zaręba (SP Gąski) 49 m
skok w dal:
1. Wojciech Tomczyk (SP 3 Olecko) 5,03 m
2. Dominik Stemplewski (SP Sokółki) 4,68 m
3. Kacper Murawski (SP 4 Olecko) 4,41 m
skok wzwyż:
1. Damian Zaręba (SP Gąski) 148 cm
2. Robert Wasilewski (SP Gąski) 125 cm

3. Sebastian Zaręba (SP Gąski) 125 cm
Jakub Luberecki (SP Gąski) 125 cm
bieg na 1000m:
1. Wojciech Tomczyk (SP 3 Olecko) 3:21,30
2. Damian Zaręba (SP Gąski) 3:35,00
3. Kacper Murawski (SP 4 Olecko) 3:42,45
klasyfikacja punktowa indywidualnie:
1. Wojciech Tomczyk (SP 3 Olecko) 308 pkt
2. Damian Zaręba (SP Gąski) 278 pkt
3. Kacper Murawski (SP 4 Olecko) 240 pkt
klasyfikacja punktowa drużynowo:
1. SP 3 Olecko (opiekun Artur Szarnecki) 975 pkt
2. SP Gąski (opiekun Wiesław Zalewski) 861 pkt
3. SP 4 Olecko (opiekun Renata Januszczyk) 788 pkt
4. SP Sokółki (opiekun Maria Letkiewicz) 775 pkt
5. SP 1 Olecko (opiekun Kamil Szarnecki) 495 pkt
6. SP Świętajno (opiekun Iwona Gryszkiewicz) 349 pkt
Trzy najlepsze zawodniczki i trzech najlepszych zawodników uhonorowano dyplomami.
Również trzy pierwsze drużyny otrzymały pamiątkowe
dyplomy, a zwycięskie zespoły otrzymały również puchary,
ufundowane przez MOSiR Olecko.
W zawodach uczestniczyło 66 zawodniczek i zawodników.
Składy osobowe zwycięskich drużyn:
SP 3 Olecko (dziewczęta): Kinga Kuklińska, Angelika
Oleszczuk, Julia Czarniecka, Zuzanna Kopiczko, Aleksandra Lachowicz, Melania Reszuta (opiekun Wojciech
Rejterada).
SP 3 Olecko (chłopcy): Kacper Kłoczko, Wojciech
Kukliński, Wojciech Tomczyk, Jakub Prusko, Paweł
Masalski, Marcel Kielich (opiekun Artur Szarnecki).
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Majwki, matury i komunie,
oczywiście święte
W maju oprócz przyjemnego grillowania na
majówkach, stresów na maturze jest jeszcze ważne święto, o czym wiedzą każdego roku rodzice
drugoklasistów, a od teraz - trzecioklasistów.
Właśnie. Komunia święta to jeden z dwóch
najważniejszych sakramentów świętych. Jest to
uroczystość katolicka związana z uroczystą mszą
świętą, podczas której dzieci ośmioletnie przyjmują po raz pierwszy sakrament Eucharystii. „Communio” z łacińskiego oznacza wspólnotę. Uroczystość podniosła i piękna. Całe szpalery dzieci
ubranych zazwyczaj w białe alby przelewa się
ulicami miast przez cały maj. Niewinnie i ślicznie
wyglądają. I pewnie tak by pozostało, gdyby nie
dorośli.
Już na hasło „komunia święta” rozwija się internecie pasek z: dekoracje, prezenty, zaproszenia,
wiersze, menu, alby…
I pomimo nawoływań księży, sami siebie nawzajem nakręcamy komunijnymi nazwijmy to dodatkami.
Część zawiązana z tym, co „po” komunii,
znacznie przyćmiła to, co najważniejsze, to, co
stanowi istotę przystąpienia i przyjęcia I Komunii
Świętej.
Całoroczne przygotowania dziecka, zdawania
„egzaminu”, zgłębiania wiedzy o wierze, w której wychowują swoje pociechy rodzice, blednie
w porównaniu z rozmowami, gdzie odbywać się
będzie przyjęcie i prezenty, o których już wspomnieli przyszli goście. O ich liczbie nie wspomnę,
bo u niektórych nie powstydziłoby się ich ilością
niejedno wesele.
A miało to być tylko spotkanie najbliższej ro-

dziny.
Rodzice już sami nie wiedzą, co zrobić, by
zaszokować znajomych, rodzinę, własne dziecko, a najbardziej zaspokoić własną próżność.
I jak donosi telewizja, dzieci komunijne są
dowożone do kościoła… (uwaga!) limuzynami.
Na szczęście tylko niektóre. Rodzice nie widzą
w tym nic gorszącego, tłumacząc się, że musi ten
dzień zapamiętać do końca życia. Każdy element
komunii, a raczej przyjęcia, jest przemyślany,
stąd ta pomoc w Internecie związana z zaproszeniami, dekoracją, menu, itd.
Przez lata chciano wprowadzić alby zamiast
strojnych sukienek, by było skromnie i jednakowo.
I prawie się udało.
Tylko „prawie” robi ogromną różnicę. Odpuszczono sukienki, ale skupiono się na całej
reszcie, czyli, dekoracji, menu, miejscu przyjęcia, fryzjerze, dowozie, stroju „po” komunii itd.
I prezentach.
Ooooo, prezenty to już odrębny temat, aż
boję się go zaczepiać.
Dominują „koperty”, czyli pieniądze, złoto, ale zdarzają się kłady, laptopy od rodziców
chrzestnych, a rower to już przeszłość. I nie możemy mieć o to do nikogo żalu, bo sami napędzamy tę machinę.
A ile w tym wszystkim majowym święcie pozostało ze święta, niewinności, czystości,
wspólnoty?
Jak daleko odeszliśmy od tego, co najistotniejsze w tym dniu?
Ile czasu rodzina będzie spłacała kredyt zaciągnięty na to, by dorównać innym?
Jak bardzo konsumpcjonizm kroczył nasze
życie?
Nie podejmuję nawet próby odpowiedzi na
te pytania.
Marusia

