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SKUP STARYCH I ROZBITYCH POJAZDÓW
kasacja pojazdów (ciężarowe, osobowe), zaświadczenia, skup złomu 
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masaż, rehabilitacja,
terapie manualne, kinesiotaping 

tel. 605-869-755 K04610

sklep „PANEL”
panele podłogowe, PCV, drzwi, glazura, terakota, 

ul. Targowa 4, tel. 87-520-41-89 K025709

www.mezomorf.pl
SIŁOWNIA  TRENER PERSONALNY ODŻYWKI

OLECKO, UL. TARGOWA 10
V07309

Bądź wdzięczny, że urodziłeś się w tym 
wspaniałym kraju. 

H. Jackson Brown, Jr.
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Uwaga: co tydzień do rozlosowania jeden bilet do oleckiego kina. 
Warunki udziału w losowaniu na dole strony 4

wykaz konkurencji, s. 4

Mandatownik 2015
punkty karne, s. 12

Raz na ludowo, 
s. 10-11
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GRÜNLAND
Centrum Roślin Ozdobnych

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

Archiwum „Tygodnika oleckiego” znajdziesz

MSZE I NABOŻEŃSTWA
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

Parafia pw. Świętej Rodziny, 
Osiedle Siejnik I

Dni powszednie: 18.00
Niedziele i święta: 8.30; 11.00; 18.00
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* sprzedam dom, szergówka, Zielona 9 z lokalami pod 
wynajm, tel. 501-263-133            K05401

V
07

30
7

SZKOŁA RODZENIA 
Olecko, Kościuszki 10, tel. 508-871-125 V09405

SKUP ZIÓŁ, tel. 606-933-980 K06005

Skrzypaczka zagra na ślubie, 
tel. 660-584-848 K06204

UBEZPIECZENIA, 
samochód, dom, firma

Plac Wolności 24a/3, tel. 502-861-795
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WIZY ROSJA, TANIO 
BT Sambia, tel. 87-520-16-44V
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Stowarzyszenie Olecko 
Biega składa serdeczne po-
dziękowania za wsparcie przy 
organizacji biegu III Olecka 
Trzynastka:

Wacław Olszewski Burmistrz Olecka, Zbigniew Ponia-
towski Nadleśniczy Nadleśnictwa Olecko, MOSiR Olecko

Sponsorzy główni:
Z.P.U. Prawda, NISSAN WASILEWSKI i SYN Autory-

zowany Dealer, Apartamenty Zamkowa Deweloper Krzysz-
tof Baluta

Sponsorzy:
Darkomp – Przemysław Atkielski, Venezianka – salon 

odzieży damskiej w Ełku, G-SOFT – sklep komputerowy, 
Olimp Labs, Znicze – Sosnowski, Stocznia Jachtowa „Del-
phia Yachts” w Olecku, Augustowianka Sp. z o.o., Sklep 
Lewiatan ul. Jeziorna w Olecku, TV Kablowa Marinex, 
Quick Tours.pl, Kwiaciarnia Irys, Cukiernia Staniszewski, 
Tygodnik Olecki, Biuro Podróży Orbita, Edkar – Edyta Kar-
niej, Telebim Olecko, Salon Meblowy – Jan Bagiński, Jaren 
– przetwórstwo mięsne, Auto Części – Jan Żukowski, Dar 
– Bud  - Dariusz Zalewski, Błysk - Ewa Gorlo, Ewa Muster-
-Drażba, Agnieszka Omilian, Anna Gorlo, Artur Gryczko, 
Katarzyna i Wojciech Jeglińscy

Partnerzy:
Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Głuchych 

w Olecku, „Akademia 2012” Wojciecha Kowalewskiego, 
Przedszkole Niepubliczne „Kubuś i Przyjaciele”, Regionalny 
Ośrodek Kultury „Mazury Garbate” w Olecku, Klub Rowero-
wy Składak Olecko, Koło Łowieckie Sarna, Państwowa Straż 
Pożarna w Olecku, Komenda Powiatowa Policji w Olecku, 
Związek Harcerstwa Polskiego w Olecku, Olmedica w Olec-
ku, Lady-Fit – Jolanta Jarosz, Klub Fotograficzny „Klatka”, 
KS Czarni Olecko, Michał Matysiuk i Oleccy Bębniarze
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OLECKI TERMINARZ
WYSTAWY STAŁE

• Fotografie Piotra Bułanowa, 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

KRONIKA PO¯ARNICZA 

Zapraszamy od 600 do 2100, 

niedziela od  800 do 2000

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

NAJTANIEJ W MIEŚCIE

ON .............................4,69 zł
Pb 95 ........................4,69 zł
PB 98 ........................4.79 zł
LPG ...........................1,85 zł
Olej opałowy ..............3.20 zł (powyżej 1000 litrów)
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Promocja!!! 
czysty samochód za tankowanie

www.paliwa-kozlowski.pl

AUTOMYJNIA

27 maja (środa)
apteka dyżurna Składowa 6
wydanie „Tygodnika Oleckiego”
10.00 - Mistrzostwa Powiatu Oleckiego SZS w Siatkówce 
Plażowej szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, bo-
isko do siatkówki plazowej
28 maja (czwartek)
apteka dyżurna Kolejowa 15
10.00 - Wiosenne Zawody Zrzeszenia LZS szkół ponadgim-
nazjalnych zawody lekkoatletyczne, stadion miejski
13.00 - posiedzenie komisji oświaty Rady Miejskiej, Ratusz, 
pokój nr 13 
14.00 - - posiedzenie komisji planowania Rady Miejskiej, 
Ratusz, pokój nr 13 
14.15 - posiedzenie komisji polityki prorodzinnej Rady 
Miejskiej, Ratusz, pokój nr 13 
16.00 - Rummikub, gra rodzinna, scrable, Biblioteka Pu-
bliczna, Kopernika 6
29 maja (piątek)
apteka dyżurna Zielona 37
10.00 - Mistrzostwa Powiatu Oleckiego SZS w Tenisie 
Ziemnym szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgim-
nazjalnych, korty miejskie
13.00 - Sesja Rady Miejskiej, Ratusz
16.00 - Bajkolandia, biblioteka miejska, ul. Kopernika
17.00 - Sekrety morza, film, kino Mazur
19.00 - Wiek Adeline, film, kino Mazur
30 maja (sobota)
apteka dyżurna plac Wolności 7B
11.00 - Mecz trampkarzy ligi piłki nożnej MLKS „Czarni” 
Wilczek, wyjazd
12.00 - VIII Olimpiada Milusińskich im. Romualda Woj-
nowskiego
18.00 - Mecz V ligi piłki nożnej MLKS „Czarni” Olecko - 
Vęgoria, stadion miejski
19.00 - IV koncert pamięci Wacława Klejmonta „Ich ocza-
mi”, kino Mazur
31 maja (niedziela)
apteka dyżurna 11 Listopada 9
11.00 - Mecz juniorów ligi piłki nożnej MLKS „Czarni” 
Granica Kętrzyn, stadion miejski
16.00 - Mecz A klasy piłki nożnej G-Soft Unia Olecko – 
Olimpia Miłki, boisko ze sztuczną murawą
17.00 - Sekrety morza, film, kino Mazur
19.00 - Wiek Adeline, film, kino Mazur
1 czerwca (poniedziałek)
apteka dyżurna Gołdapska 1
Wędkarskie Młodzieżowe Mistrzostwa Olecka, rzeka Lega 
16.00 - Podróż na Dziki Zachód, występ z okazji Dnia dziec-
ka dzieci z Przedszkola „Jedyneczka”, sala kina Mazur
16.30 - mecz piłki nożnej, Grupa Orlik W-MZPN, boisko ze 
sztuczną murawą
2 czerwca (wtorek)
apteka dyżurna plac Wolności 25
wydanie „Tygodnika Oleckiego”
3 czerwca (środa)
apteka dyżurna Zielona 35
18.00 - Niemiecka sztuka współczesna, wernisaż wystawy w 
Galerii im. Andrzeja Legusa
4 czerwca (czwartek)
apteka dyżurna Gołdapska 1

na stronie internetowej www.olecko.info (w pliku *.pdf)
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12 maja od 18.11 jeden zastęp JRG PSP 
zabezpieczał budynek mieszkalny w Lesku. 
Zgłoszono zapach gazu na klatce schodowej.

14 maja od 10.11 jeden zastęp JRG PSP zabezpieczał ob-
luzowane dachówki na dachu kościoła w Judzikach.

15 maja od 15.02 jeden zastęp OSP Kowale Oleckie za-
bezpieczał w Lakielach zerwany kabel linii telefonicznej. 

16 maja od 8.25 jeden zastęp JRG PSP gasił przy ulicy 1 
Maja pożar śmieci w śmietniku kontenerowym.

16 maja od 10.25 trzy zastępy JRG PSP zabezpieczały im-
prezę sportową. Olecka 13.

16 maja od 16.49 trzy zastępy JRG PSP wyjechały do Ełku 
pomagać tamtejszym strażakom przy w ratowaniu ludzi i wy-
wróconej łodzi na jeziorze Ełk. 

16 maja od 18.42 jeden zastęp OSP Kowale Oleckie ga-
sił w Kowalach Oleckich przy ulicy Kościuszki pożar suchej 
trawy.

17 maja od 6.57 dwa zastępy JRG PSP zabezpieczały 
miejsce oraz usuwały skutki wypadku drogowego w Krupi-
nie. Samochód osobowy uderzył w drzewo.

19 maja od 16.27 trzy zastępy JRG PSP usuwały zadymie-
nie z mieszkania budynku wielorodzinnego położonego przy 
ulicy Kolejowej. 

19 maja od 16.36 jeden zastęp JRG PSP zabezpieczał lą-
dowanie śmigłowca ratowniczego na lądowisku przyszpital-
nym przy ulicy Gołdapskiej. 

19 maja od 17.18 jeden zastęp JRG PSP gasił w okolicach 
osiedla Siejnik pożar dzikiego wysypiska śmieci.

19 maja od 23.10 dwa zastępy JRG PSP zabezpieczały bu-
dynek mieszkalny w Lesku. Zgłoszono zapach gazu w miesz-
kaniu.

24 maja od 13.04 jeden zastęp JRG PSP usuwał na osiedlu 
Siejnik II rój pszczół z balkonu bloku mieszkalnego. 

Informacji udzielił 
kapitan Piotr Talkowski
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NASZ KONKURS
Jeśli chcecie wziąć państwo udział w konkur-

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

W tym tygodniu wylosowano następujące osoby:
• Alicja Jaszczanin (Świętajno)

• Kamil Kiełczewski
• Stefan Napiórko

• Jan Nitupski
• Bogdan S. Wojdowski

• Anna Ziętarska (Kielce)
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: Bilety do kina gry komputerowe, filmy 

na dvd, książki, długopisy, akcesoria szkolne, magnesy, 
kalendarze, pocztówki, gry logiczne, modele do skleja-

nia, itp.

Redakcja 
„Tygodnika Oleckiego”, ul. Zielona 37

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

kontakt telefoniczny: 601-152-454
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Uwaga: co tydzień do rozlosowania jeden karnet do oleckiego kina. 
Warunki udziału w losowaniu na dole strony 4

IV koncert poetycki pamięci 
Wacława Klejmonta

Zapraszamy wszystkim sympatyków koncertów po-
etyckich pamięci Wacława Klejmonta na czwarte już 
spotkanie z poezją i muzyką, któremu tym razem przy-
świecać 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 spo-
tkanie przypomni najpiękniejsze wiersze i fakty z życia 
pisarzy, których Wacław Klejmont jako nauczyciel i po-
eta 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 in-
strumencie klawiszowym Rafał Gajewski - artysta 
olsztyńskiej sceny muzycznej. W wykonaniu Rafała Ga-
jewskiego usłyszymy nowe aranżacje polskich piosenek 
poetyckich. 

Zapraszamy 30 maja o godz. 19 do sali Kina Mazur 
na koncert „ICH OCZAMI”. Wstęp wolny.

Zapraszamy na VIII Olecką Olimpiadę Milusińskich 
2015 im Romualda Wojnowskiego. Największe święto naj-
młodszych oleckich sportowców już w sobotę 30 maja. Start 
imprezy godz. 12:00 na Stadionie Miejskim w Olecku. Jak co 
roku przygotowaliśmy wiele zabaw sportowych dostosowa-
nych do wieku uczestników czyli dla dzieci w wieku od 3 do 
10 lat. Impreza jest częścią oleckich obchodów Europejskie-
go Tygodnia Sportu dla Wszystkich. MOSiR Olecko

W programie m.in.:
- konkurencje sportowe i zręcznościowe w sześciu kate-

goriach wiekowych
Dla dzieci 3-letnich (ur. 2012)

- Toczenie dużej piłki gumowej z punktu A do pkt B i 
powrót do pkt A

- „Kto szybciej przeniesie woreczek z obręczy do rodzica”
- Tor przeszkód dla dziecka wraz z rodzicem

Dla dzieci 4- letnich (ur. 2011)
- Toczenie dużej piłki gumowej slalomem między pachołkami
- „Wskakiwanie do dziupli” wskakiwanie do kolejnych 

hula-hop
- Tor przeszkód dla dziecka wraz z rodzicem

Dla dzieci 5- letnich (ur. 2010)
- Pchanie taczki z piłeczkami plantowymi z pkt A do pkt 

B i powrót do pkt A
-  Przejście przez tunel przodem
- Tor przeszkód dla dziecka wraz z rodzicem

Dla dzieci 6- letnich (ur. 2009)
- Przejście przez tunel tyłem
- Pchanie taczki z piłeczkami plantowymi między tycz-

kami
- Tor przeszkód dla dziecka wraz z rodzicem

Dla dzieci 7-8 - letnich (ur. 2008-2007)
- Konkurs strzałów na bramkę
- Skoki w workach slalomem  z pkt A do pkt B i powrót 

do pkt A
- Tor przeszkód dla dziecka wraz z rodzicem

Dla dzieci 9-10 - letnich (ur. 2006-2005)
- Skoki w workach slalomem między tyczkami z pkt A do 

pkt B i powrót do pkt A
- Konkurs strzałów na bramkę
- Tor przeszkód dla dziecka wraz z rodzicem
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Ostatnimi czasy, a ściślej w prze-
ciągu ostatniego tygodnia dostawa-
łem listy, rozmawiałem osobiście lub 
przez telefon z kilkunastoma osoba-
mi. Wszystkie te rozmowy dotyczyły 
tego, co na łamach piątej strony w 
„Tygodniku” piszę. Naturalnie, ten 
nawał opinii dotyczył polityki oraz 
mego stosunku do wyborów prezy-
denckich. 

Były, te które usłyszałem, skrajne 
opinie. Najważniejsze jednak jest, że tylko psioczyłem na wła-
dzę ale nikomu głosowania na kogokolwiek nie sugerowałem. 

Fragment jednej z rozmów chciałem Państwo przytoczyć. 
Zadzwonił do mnie poeta, redaktor i wiecznie piszący ra-
cjonalizator słowa Czesław Mirosław Szczepaniak. Od razu 
przeszedł do rzeczy: „Ty się Boguś tak w politykę nie zagłę-
biaj. Nie denerwuj się i sobie odpuść. Opowiem tobie pewną 
anegdotę o Nikiforze. 

Do Nikifora wybrał się profesor Jackowski. Chciał zoba-
czyć co nowego tamten namalował. Przegląda rysunki i na 
jednym z nich widzi wizję nieba podczas Sądu Ostateczne-
go. Na samym szczycie Bóg, Jezus, Maria i razem z aniołami 
stoją Hitler i Stalin. Zbulwersowało to profesora. Pyta więc 
Nikifora dlaczego umieścił w niebie tych dwóch zbrodniarzy. 
Nikifor w odpowiedzi zabełkotał pod nosem (jak to było w 
jego zwyczaju): Oni, tam na górze, wszyscy się lubią. 

Tak więc, Boguś, odpuść sobie i zwolnij. Odpuść sobie 
politykę, bo oni tam na górze wszyscy się lubią.”

To tyle, jeśli chodzi o jedną z rozmów. 
Świat na naszych oczach zmienia się w zawrotnym tempie. 

W krajach kolejno buntują się warstwy odsunięte od decydo-
wania o swoim losie. I, jeżeli przyjrzeć się temu dokładnie, to 
nie o populizm tutaj chodzi. To jest bunt przeciw zastanemu 
„porządkowi”. Bunt przeciw dobrobytowi tylko dla wybra-
nych. Bunt przeciw kanonowi i wynaturzeniom władzy. Bunt 
przeciw politykom, którzy rządzą w imieniu swoich partii, a 

nie społeczeństwa, z których się wywodzą. Bunt przeciw 
szklanemu sufitowi. To idzie rewolucja, która tylko w kra-
jach demokratycznych ma szanse przebiegać bezkrwawo. 

Manuela Carmena, która wraz ze swoją lewicową partią 
i koalicją weszła jak burza do rady miejskiej Madrytu po-
wiedziała: „Wygrała zmiana. Uczynimy z Madrytu miasto 
przyzwoite, sprawiedliwe i zrównoważone”. 

Dlaczego przegrywają dotychczasowi władcy?
Partie dostają nielegalne dotacje od biznesu, prowadzą 

lewą kasę, ustawiają za łapówki przetargi na zamówienia pu-
bliczne. Pogrążają je niepopularne cięcia budżetowe. Szcze-
gólnie pogrąża je głęboka demoralizacja. Partie władzy stały 
się zamkniętym klubem ludzi potężnych i bogatych. Ludzi 
stojących poza prawem lub wyznaczającym granice jego 
stosowania wobec siebie. Ludzie ci żyją poza społeczeń-
stwem. Schodzą ze swojego „nieba” tylko na czas wyborów. 
System zaś był urządzony tak, że zawsze wygrywali. 

Teraz już nie. W siłę urosła nowa generacja. M.in. war-
stwa prekariuszy.

A co u nas, na naszym podwórku się dzieje? Miasto chce 
budować nowe budynki socjalne.  Na razie odłożyło te  za-
danie na później. Co prawda budynki nie takie jak w Imion-
kach, ale w gruncie rzeczy będziemy budować getto. 

Wokół Olecka będzie rosło więc miasto odrzuconych. 
Wyjętych ze społeczeństwa osób. Pokrzywdzonych już 
wcześniej przez los (i nie ważne z czyjej winy). Takim kimś 
może się stać każdy z nas. Wystarczy wziąć złą pożycz-
kę, stracić pracę, stracić dom. Niektórzy z nas są silni i się 
podniosą. Są jednak tacy, dla których kolejne nieszczęście, 
spowoduje, że dalej będzie już tylko zjazd po linii pochyłej. 
Zamiast pomagać, wyrzucamy ludzi poza margines społe-
czeństwa. 

Byłem w Imionkach w jednym z tych mieszkań. Było 
dość zadbane (jak na tamte warunki) ale wrażenia nie zapo-
mnę do końca życia. 

Co więc u nas? Ano, budujemy osiedla odrzuconych?
W Warszawie w ostatnią niedzielę przeszedł pochód tzw. 

prekariuszy. 
Co to jest prekariat?
Pojęcie stworzył Guy Standing, brytyjski ekonomista. 

W wywiadzie dla „Wyborczej” powiedział on: „Prekariat to 
pracownicy tymczasowi, zatrudnienie w niepełnym wymia-
rze godzin, wiecznie niepewni. Prekariat, to także pierwsza 
klasa w historii mająca zbyt wysokie kwalifikacje w stosun-
ku do zadań, które wykonuje. Większość prekariuszy ma 
średnie lub wyższe wykształcenie...”

Olecko też ma swoich prekariuszy. Walczą dzielnie o 
swoje, ale nie wiadomo jak się ta walka skończy. Prekarian-
ki nasze, to panie, które wcześniej opiekowały się osobami 
starszymi czy niepełnosprawnymi w ich domach, a teraz zo-
stały bez pracy albo na umowach śmieciowych. Stało się to 
po tym jak miasto ogłosiło przetarg na tę usługę. Wygrała 
go obca firma. Wcześniej zatrudnione na umowach o pracę, 
teraz miano je zatrudnić na umowach śmieciowych. Stanęły 
okoniem i niektóre zostały bez pracy. Inne pracują właśnie 
na śmieciówkach. 

Burmistrz ani zarządzająca Miejskim Ośrodkiem Pomo-
cy Społecznej nie widzą problemu. Powołują się na to, że 
zaoszczędzono kilka złotych. Może i zaoszczędzono... ale 
kosztem mieszkańców miasta. Myślę, że takie działanie nie 
sprzyja rozwojowi. Co jest droższe? Czy pozbawienie kilku 
osób pracy i ich przejście na kapryśny garnuszek MOPS, czy 
takie skonstruowanie przetargu, żeby w konsekwencji firma 
go wygrywająca zapewniała pracę zatrudnionym, a nie pre-
kariat. Czy powinno się wspomagać finansowo obce firmy 
czy raczej pomagać olecczanom? Kto u nas płaci podatki?

Z tymi pytaniami pozostawiam Szanownych Czytelni-
ków.

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

PUNKT POTWIERDZANIA TOŻSAMOŚCI
Skrzynka podawcza, e-faktura, certyfikaty niekwalifi-
kowane, ssl, zabezpieczenia serwerów, system unilock. 
Oprogramowanie, sprzęt, integracja z Płatnikiem, wdroże-
nia, wszystko w siedzibie klienta.
MTL Creation, tel. 600 936 589, www.mtl.olecko.pl
WYDAJEMY CERTYFIKAT W JEDEN DZIEŃ ROBOCZY
PUNKT INFORMACJI KRS - WYPISY AKTUALNE I PEŁNE
NOWOŚĆ: Obsługa Platformy Usług Elektronicznych 
(PUE) ZUS. Profil, podpis elektroniczny, wsparcie, inte-
gracja firmy z profilem osobistym. Zapraszamy instytucje 
i osoby fizyczne.

sprzedam dachówkę używaną Jesienny Liść, 
1567 sztuk, 1,70 zł za sztukę; gasiory, 

88 szt. 13 zł za sztukę, tel. 604-935-224 V
11

20
2

Znamy pierwszy harmono-
gram unijnych konkursów

Pierwsze konkursy w nowej perspektywie ogłaszane 
przez Urząd Marszałkowski w Olsztynie dotyczyć będą 
wspierania przedsiębiorczości społecznej oraz aktywizacji 
społecznej i zawodowej osób wykluczonych. 

19 maja zarząd województwa przyjął harmonogram 
naborów na 2015 rok w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego 
2014-2020.

Konkursy w poddziałaniach wsparcie przedsiębior-
czości społecznej oraz aktywizacja społeczna i zawodowa 
osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem spo-
łecznym ruszą jeszcze w III kwartale tego roku. 

W kolejnym kwartale przewidziane są nabory w takich 
obszarach jak między innymi: poprawa dostępu do przed-
szkoli i podnoszenie jakości oferty edukacyjnej oraz two-
rzenie warunków do nowoczesnego nauczania, rozwoju 
umiejętności zawodowych osób dorosłych, e-administracja 
i e-zdrowie, produkcja odnawialnych źródeł energii, gospo-
darka wodno-ściekowej oraz bezpieczeństwo w regionie.

Biuro Prasowe UM 
Województwa Warmińsko-Mazurskiego

15 maja w Szkole Podstawowej nr 1 im. H. Sienkiewi-
cza odbył się III Powiatowy Konkurs Recytatorski Poezji 
Obcojęzycznej. Przybyłych gości przywitał gość honorowy 
- Przewodniczący Rady Miejskiej Karol Sobczak. Oceny 
prezentacji konkursowych dokonała komisja w składzie: 
przewodniczący Zbigniew Bogdan, członkinie: Anna 
Chmielewska, Violetta Janczenia, Bogumiła Jarocka i 
Agnieszka Truchan.

Celem konkursu jest popularyzacja poezji obcojęzycznej 
poprzez stworzenie uczniom możliwości zaprezentowania 
umiejętności językowych i artystycznych. 

Uczestnicy konkursu zmierzyli się w dwóch kategoriach 
wiekowych: uczniowie klasy szóstej szkoły podstawowej 
oraz pierwszej gimnazjum. Oceniani byli pod względem 
interpretacji utworu, poprawności wymowy, wrażenia ar-
tystycznego i estetycznego oraz stopnia opanowania tekstu 
utworu. Po burzliwych obradach przyznano następujące na-

grody:
szkoła podstawowa:

I miejsce Sandra Romanowska (Zespół Szkół w Judzi-
kach)
II miejsce Olaf Rafał Sujata (SP 3 w Olecku)
III miejsce Elwira Gudanowska (SP w Gąskach)
wyróżnienie Rafał Gajdek (SP w Gąskach), Nikola 
Kempisty (SP 1 w Olecku)

gimnazjum:
I miejsce Jan Ogonowski (Społeczne Gimnazjum STO)
II miejsce Urszula Kamińska (Gimnazjum nr2 w Olecku)
III miejsce Marcel Makal (Gimnazjum nr1 w Olecku)
wyróżnienie Maria Głębocka (Gimnazjum nr 2 w Olec-
ku) 

Agnieszka Tomczyk-Żylińska
zdjęcie: szkolne archiwum 

III Powiatowy Konkurs Recytatorski Poezji Obcojęzycznej

„Moje Małe 
Mistrzostwa - 2015

3 tysiące dofinansowania otrzymało Stowarzyszenie Na 
Rzecz Promocji Sportu i Rekreacji „Akademia 2012” na zor-
ganizowanie pikniku rodzinnego pod hasłem „Moje Małe 
Mistrzostwa - 2015”. Kwotę w formie zarządzenia przyznał 
Burmistrz Olecka.

nwesletter UM
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Ośrodek 
czynny
codziennie 
w godz. 800-1600

Jerzy Miliszewski
Olecko, Aleje Lipowe 3

Rozpoczęcie 
kursu

 tel. 87-520-23-36b13101

21
maja
godz. 1600

OLECKIE CENTRUM
SZKOLENIA KIEROWCÓW

sprzedam działki budowlane, Świętajno, 
tel. 509-154-347 K06603

 I Przegląd Zespołów 
Amatorskich „LegaFest”
26-27 czerwca 2015 r. 
Olecko, Plaża Miejska

„Skocznia”
„LegaFest” jest imprezą wymyśloną i realizowaną 

przez młodzież (Olecką Radę Młodzieżową i wolontariu-
szy), która ma służyć integracji i aktywizacji, szczególnie 
młodych mieszkańców Olecka. Przegląd będzie okazją 
do promocji wyróżniających się zespołów/wykonawców, 
umożliwi im zaprezentowanie swoich utworów na profe-
sjonalnej scenie, przed doświadczonym jury i publiczno-
ścią. Olecku z kolei przybędzie ciekawa muzyczna impre-
za na początek lata, którą, mamy nadzieję kontynuować co 
roku. 

Do Przeglądu mogą przy-
stąpić zespoły amatorskie/
wykonawcy, reprezentujące/y 
dowolny styl muzyczny. Za 
zespół amatorski rozumiemy 
grupę, która nie ma podpi-
sanego kontraktu płytowego 
oraz głównym źródłem utrzy-
mania członków zespołu nie 
jest muzyka.

Zespoły do 15 czerwca 
muszą dostarczyć kartę zgło-
szenia oraz min. 2 nagrania 
demonstracyjne grupy. Ma-
teriały należy przesłać drogą 
elektroniczną (format MP3 lub linki do stron interneto-
wych, na których widnieją utwory) na adres oleckaradam-
lodziezowa@o2.pl  lub tradycyjną pocztą (płyta CD lub 
DVD) na adres Regionalny Ośrodek Kultury w Olecku 
„Mazury Garbate”, Plac Wolności 22, 19-400 Olecko (de-
cyduje data wpłynięcia do Ośrodka Kultury, a nie data 
stempla pocztowego).

Organizator powołuje jury, które na podstawie nagrań 
demo wybierze ok. 8 zespołów. Zostaną one powiadomio-
ne o zakwalifikowaniu do 18 czerwca drogą mailową lub 
telefonicznie. Uczestnicy biorący udział w konkursie będą 
oceniani przez profesjonalne jury. Ostateczny  werdykt zo-
stanie ogłoszony w dniu konkursu.  

Organizatorzy:
Olecka Rada Młodzieżowa
Fundacja Akademia Radosnej Twórczości
Regionalny Ośrodek Kultury w Olecku „Mazury Gar-

bate”
Regulamin i karta zgłoszenia do pobrania na stronie 

www.przystanek.pl

Wystawa „Niemiecka sztuka współczesna” przedsta-
wia sztukę znaczących artystów, tworzących współcze-
sną, niemiecką scenę artystyczną. 

W ramach wystawy zgrupowano prace 8 artystów,  
przedstawicieli młodszego i średniego pokolenia - two-
rzących głównie w Berlinie, ale także w Hamburgu, Lip-
sku, Weimarze i Brunszwiku. 

Mazurska Fundacja Sztuki Art Progress
i Verein Berliner Kunstler

zapraszają
Punk art, pop mart, konstruktywizm, taszyzm, surrealizm 

- to część kierunków artystycznych, z którymi będzie można 
zapoznać się na wystawie pt. „Niemiecka Sztuka Współcze-
sna”. 

Ekspozycję przygoto-
wała Mazurska Fundacja 
Sztuki Art Progress we 
współpracy z Verein Ber-
liner Kunstler. Prace po-
chodzą ze zbiorów kolek-
cjonera sztuki Dariusza 
Matyjasa. 

Autorzy prac to nie-
mieccy artyści średniego 
i najmłodszego pokole-
nia: Alex Dick, Johnny 
Friedlaender, Peter Keil, 
Jurgen Peters, Oliver 
Priebe, Peter Schlangen-
bader, Doreen Schmidt, 
Jorg Wolf.

Artyści tworzący wy-
stawę wykorzystują różnorodne media: fotografię, malar-
stwo, grafikę, kolaże i asamblaże. Twórcy poprzez swoją 
sztukę wyrażają emocje. Ich prace są niezwykle ekspresyjne 
o silnie nasyconych kolorach. Zapraszają tym samym wi-
dzów do interpretacji tego, co nas otacza. Autorzy prezento-
wani na wystawie nie prezentuję żadnego jednolitego stylu 
ani poglądów artystycznych. Dzieła przez nich wykonane 
figurują w nurtach całkowicie sobie przeciwnych: pop art., 
op art., konstruktywizm, taszyzm, surrealizm, neoekspresjo-
nizm, i punk art. Zestawienie ich obok siebie pozwala nie 
tylko na porównanie, ale czyni przegląd bardziej interesu-
jącym.

Ekspozycja niemieckiego malarstwa współczesnego po-
zwala na poznanie pewnych nurtów sztuki współczesnej, 
porównanie z pracami polskich twórców. 

Jest niemożliwe, aby artyści urodzeni i żyjący w innym 
obszarze kulturowym myśleli, czuli, przeżywali i doświad-
czali świata identycznie jak my, pomiędzy Wisłą a Bugiem. 
Do naszych zachodnich sąsiadów jest blisko, ale i bardzo 
daleko.         opr.rokmg
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Wacław Ewaryst Klejmont 
(6 kwietnia 1947 -13 maja 2011)

Wisława Szymborska – Czesław Miłosz
Część I

Nie zamierzam się rozpisywać na temat polskich nobli-
stów, bo lepiej będzie, gdy zrobię wyciąg z listów Wacława 
Ewarysta i opatrzę je drobnym przypisem, żeby troszeczkę 
uczytelnić. Uprzedzam, że będą passusy, więc proszę się tro-
szeczkę skupić. 

1. ZACZYNAM OD WISŁAWY SZYMBORSKIEJ
ZIEMI PODDANI
W niebo zapatrzeni
wyszliśmy z raju
w arce i mierzwie
nie dla szczepienia
gruszek na wierzbie

*
(…) sporo dzieje się w naszej małej oleckiej ojczyźnie i 

na Pograniczu. Choć chromam na zdrowiu, to nie wyłączam 
się. 17 stycznia stawiłem się przed Wojewodą Warmińsko-
-Mazurskim Marianem Podziewskim i Biskupem Ełckim Je-
rzym Mazurem, by m.in. odebrać przyznany przez Prezyden-
ta RP Bronisława Komorowskiego Krzyż Kawalerski Orderu 
Odrodzenia Polski. Tego samego dnia na Wawelu Prezydent 
honorował Wisławę Szymborską i inne znakomitości kul-
tury polskiej. (…) [Na kopercie okrągły stempel pocztowy: 
OLECKO 24011121]

Czesław Mirosław Szczepaniak 

Wisława Szymborska – Czesław Miłosz
Część II

2. PORA NA WYPISY O CZESŁAWIE MIŁOSZU

(…) Białolas ściska konarami Kwitnącą Jabłoń a przypie-
czętowuje to Klejmo*-nt   Wacław

___
*Klejmo – wg Miłosza: cechownik na drzewie (Oby \

Wiadomości Dobrego)
Wacław Klejmont, Olecko, 21 lutego 1988 
*
(…) Suwałki się europeizują, mało – amerykanizują! Zje-

chał do nas gdzieś tydzień temu Zbyszek Fałtynowicz z sen-
sacją niebywałą. Na Wigrach bawił 4 godziny u Miłosza! Wi-
zyta Noblisty utrzymana była w ścisłej tajemnicy, ale gdzie 
Anioł nie może, Zbyszek na skrzydłach doleci. Opowiadał 
nam wiele, dzielił się wrażeniami. Zamierza wydać i ma już 
starannie przygotowany przez dwa ostatnie lata mrówczej 
pracy wybór wierszy Suwalszczyzną inspirowanych. 

W „Krajobrazach” drukował autoryzowane fragmenty 
wypowiedzi autora „Doliny Issy”. Goście mieli czysto pol-
ską przygodę w Suwałkach. Chciał ich wylegitymować ktoś 
z bezpieki, gdy bracia Czesław z Andrzejem filmowali dom, 
w którym mieszkali jakiś czas ich rodzice. Andrzej, zresz-
tą, kończył suwalskie gimnazjum. Danka próbowała coś tam 
poboczami ze Zbyszkiem zagajać, ale Julia ją wyciszyła, że 
chce tylko, aby wujek Zbyszek o tym mówił, co tam było. 
A gdy Fałtynowicz mimochodem wygadał się, że na spotka-
niu byli razem z Agnieszką, ciekawości i zazdrości nie było 
końca. 

To był jedyny temat tamtego poniedziałkowego wie-
czoru, bo czyż mogło być inaczej? Ludzka ciekawość i bał-
wochwalstwo nie znają granic! A Zbyszek mówił  pięknie 
i smacznie. Czesław Miłosz w jego relacji ukazał się bez 

koturnu jako ludzki człowiek. Właściwie takim go zawsze  
[sobie] wyobrażałem. Ma się to wyczucie Kresów!

(…) Olecko, 22 października 1989, godz. 22 35
*

(…) Siedzę nad recenzją eseju Zbyszka Fałtynowicz 
„Wieczorem wiatr. Czesław Miłosz i Suwalszczyzna” za 
oknem przepastne słońce, ale i przedwiosenny wiatr folgu-
je sobie do woli. Obudzona łaskawymi promieniami bie-
dronka pnie się po kwiecistej firance okna wychodzącego 
na Wiejską i hen poza miasto. Świetlista łagodność księdza 
Jana smuży się wstęgą pamięci otrzymanych od Ciebie 
„Pasem” vis-à-vis półki książek, w których drobne sznu-
reczki serdecznych słów wpisanych Jego ręką I SŁOWO, 
TRWA NAD CZASEM …  

(…) Wacław Klejmont Olecko, 14 marca 2007 roku
*

(…) odchodzą Wielcy, Wielcy Duchem i Mocą Praw-
dy wyniesionej ponad krętactwo historycznych układów, 
które przedstulecia zapętlały narodową wolność. (…) Dziś 
wolni wolni jesteśmy daną i zadaną wolnością Santo Sub-
ito Ojca Świętego Jana Pawła II, niedźwiedzia Litwina – 
Czesława Miłosza, pogodnego franciszkanizmem Jana od 
Biedronki, broniącego potęgi smaku i honoru – Zbigniewa 
Herberta …

Odeszli, a krok w krok, serce w serca, dusza w duszę 
idą wciąż za nami … Oby ich światłolubny trud słowa nie 
pogrążył się w narodowej niepamięci i bezwstydzie!!! Po-
dążają drogą Wszystkich Świętych. Niech nam to świętych 
obcowanie obce nie będzie, bo pięknie żyjąc, godnie umie-
rając przenieśli światło słowa do światłości wiekuistej, 
nie uroniwszy żadnego promyka Wiary, Nadziei, Miłości. 
Niech zatem wszystkich nas lekko nogi i za kompasem ser-
ca ku wieczności niosą, gdzie świętość wiekuista świeci

WK
Olecko, przed Wszystkimi Świętymi A.D. 2007

*
(…) Esej  [Jerzego] Stempowskiego szybuje ku War-

szawie z … Suwałk. W moich zbiorach akurat tego teksu 
zabrakło. Więc użyczył go z własnej biblioteki Zbyszek 
Fałtynowicz, któremu wydawnictwo Piotra Kłoczowskie-
go  „Słowo/obraz terytoria” niedawno opublikowało książ-
kę „Wieczorem wiatr. Czesław Miłosz i Suwalszczyzna”. 
Tym tropem idąc „Eseje dla Kasandry” wytropiłem na te-
rytorium Suwałk pod  Szwajcarią, którą w pogodny dzień 
dojrzeć można z balkonu Osiedla „Północ”, na którym 
szwagierka Marianna pakowała ksero „Wroniej i Siennej”. 
Niech leci … nikt nie woła między meczami Wacław Klej-
mont [Na kopercie okrągły stempel pocztowy: OLECKO 
100608]
*

Drogi Czesławie!
Twój Nobilitowany imiennik – Czesław Miłosz, cytu-

jąc ks. Bakę medytował: „Ach te muchi, ach te muchi / wy-
konują dziwne ruchi” O Poeci - Muchy Boże kropek nad 
„i” pstrzonych! Pająk kosmiczny z wami tańcował! Tym 
razem okołopoetycznie podcytuje żonę Poety warmińsko-
-mazurskiego Kazimierza Brakonieckiego – Hannę, choć 
feministką się mieni, a mnie z Faonem na Lesbos nie po 
drodze. 

Ta baba i koleżanka polonistka emerytowana ma jednak 
iście męski chwyt, gdy kreśląc na www.habra.blog.pl ży-
ciokomiksy konstatuje między kreskami: „są ludzie, którzy 
patrząc przez szybę na piękny krajobraz, będą się nim za-
chwycać. I są tacy, którzy powiedzą, że szyba jest brudna”. 

I jeszcze taka myśl Hanny Brakonieckiej: „Myślę, że 
ludzie dobierają się na zasadzie wypartego cienia. Szukają 
w drugiej osobie tego, co w nich samych jest, tyle że głę-
boko ukryte.”.

Wypełniajmy i spełniajmy się więc do ostatniej kreski i 
kropki: kropka, kropka, kryska, kryska … [Olecko 5 maja 
2009 roku]
*
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Adam Andryszczyk
 - z cyklu „Opowiastki”

BABCIA SZYMKOWSKA
- Matulu, co wy tam dodajecie? - pytał sześćdziesięcio-

ośmioletni syn pochylając się nad szpitalnym łóżkiem. Sta-
ruszka ledwie podniosła powiekę i słabo szepnęła:

- Nie powiem.
- Powiedzcie. Lubczyk i korzeń octowca to wiem, ale co 

ten odór zabija?
- Podglądałeś? - uniosła drugą powiekę.
- Po zapachu wyczułem. Powiedzcie, ludzie żyć nie dadzą.
- Nie powiem.
- Czemu?
- Jak powiem, to szybko pójdę w zapomnienie.
- Matulu, przecież muszę z czegoś żyć.
- Na pewno nie z mojego przepisu.
Styrany sobą syn, którego dzieci mogłyby mieć wnuki, 

patrzył bezradnie na schorowaną matkę. Ominęła go rodzi-
na, dentysta, a nawet fryzjer. Nie miał czasu by poznać wła-
sny dom, o legendarnym przepisie na samogon nie mówiąc. 
Złożona chorobą matka obnażyła jego mizerotę. Wiedział, że 

mimo swoich sześćdziesięciu ośmiu lat był jak dziecko we 
mgle. Przeniósł wzrok na pomarszczone jabłka w plastiko-
wej siatce, potem za okno, gdzie wiatr kołysał gałęziami klo-
nu. Gapił się w rozhuśtane wiatrem gałęzie i żebrał:

- Może klonowego syropu dajecie?
- Nie wymyślaj - odwróciła głowę do ściany. - Idź już. 

Będę umierać.
- No co wy, matulu...
- Cicho... - i umarła.
Niebo za oknem pociemniało, klonowe liście rozpuściły 

zieloną grzywę. Z oddali dobiegł pomruk nadchodzącej bu-
rzy: Niebieskie Wrota się rozsuwały i babcia Szymkowska 
paradowała ze swoim przepisem nie bacząc na coraz grub-
sze krople deszczu. Jej syn patrzył z niedowierzaniem na 
niewielkie truchło stygnące w szpitalnej pościeli, a babcia 
dawała się witać na Tamtej Stronie.

Po trzecim grzmocie burza ucichła. Półprzezroczysta 
para unosiła się z niedokoszonych trawników. Zza coraz to 
bielszych chmur, hen z wysoka, dobiegły pierwsze odgłosy 
wesołej imprezy.

Nad szpitalem rozniósł się zapach lubczyku i korzenia 
octowca...

www.adam.andryszczyk.com

„My guide”
Rok po uruchomieniu aplikacji „my guide” – mobilnego 

przewodnika po Warmii i Mazurach – rozpoczynają się pra-
ce nad jej rozszerzeniem. Już niedługo do opisanych miast 
dołączą: Braniewo, Nidzica, Kętrzyn, Węgorzewo, Gołdap, 
Mikołajki, Mrągowo i Elbląg.

Aplikacja „my guide” to turystyczny niezbędnik, w któ-
rym zgromadzone są aktualne wiadomości o miejscowo-
ściach Warmii i Mazur, wydarzeniach, szlakach turystycz-
nych i trasach wycieczek w regionie. 

Co ważne, treści są przygotowane tak, żeby były dostęp-
ne dla osób z dysfunkcjami wzroku i słuchu – można je od-
czytać, obejrzeć oraz odsłuchać. Przewodnik można również 
pobrać w wersjach obcojęzycznych – po angielsku, niemiec-
ku i rosyjsku.
Aplikacja jest udostępniona bezpłatnie na stronie: www.
my-guide.warmia.mazury.pl.

Biuro Prasowe Marszałka 
Województwa Warmińsko-Mazurskiego 

23 maja Dzień Europy 
w Lenartach 

Przy remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Lenartach od-
była się impreza pod nazwą „Dzień Europy”.

Konkurs mody, konkursy sportowe oraz wiele innych 
atrakcji zostało przygotowanych dla mieszkańców powiatu 
oleckiego przez Ochotniczą Straż Pożarną w Lenartach oraz 
Zespoły Szkół – w Babkach Oleckich i Judzikach.

newsletter UM
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Serdecznie zapraszamy wszystkie Panie w wieku 50-69 lat na bezpłatne 
badanie mammograficzne (prześwietlenie piersi) w ramach Populacyjnego 
Programu Wczesnego wykrywania Raka Piersi. 

Panie w wieku 40-49 oraz 70-75 lat zapraszamy na bezpłatne badania mammograficzne  
w ramach Funduszy Norweskich! Konieczna wcześniejsza rejestracja i skierowanie lekarskie. 

12, 15, 16, 17 czerwca przy Szpitalu, ul. Gołdapska 1 
14 czerwca na placu w Centrum Olecka w ramach akcji  festyn rodzinny 

"Zdrowa rodzina - szczęśliwa rodzina" 
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Raz na ludowo
W Przedszkolu Niepublicznym „Smyk” w Olecku odbył się już 

po raz piąty festyn „Raz na Ludowo”. Pogoda nie sprzyjała or-
ganizatorom jednak deszcz nie zepsuł dobrej zabawy i wszystkim 
dopisywały humory.

Celem imprezy jest nie tylko zabawa, ale rozbudzenie wśród 
dzieci zainteresowania folklorem i sztuką ludową. 

W festynie uczestniczyły dzieci z przedszkoli i szkół z Gąsek, 
Wieliczek, Judzik oraz Olecka. 

Grupy przedszkolaków prezentowały tańce, przedstawienie oraz piosenkę  
ludową i w nagrodę otrzymały statuetki „Kolorowego Koguta” oraz dyplomy 
i naklejki z kogucikiem. 

Było też wiele innych atrakcji – warsztaty rękodzieła i muzyka ludowa na 
żywo. Wioletta Żukowska z Kukowa prowadziła dla dzieci warsztaty zaba-
wek z siana, Anna i Stanisław Bałdygowie przyjechali do nas z Mazuchówki 
z warsztatem tkackim i muzyką ludową. 

Wyśmienicie smakował wszystkim wiejski chleb ze smalcem i ogórkiem 
małosolnym, a także słodkie wypieki. 

Nie zabrakło sękacza w- tradycyjnego cia-
sta z naszego regionu.

Warto jeszcze nadmienić, że podczas im-
prezy plenerowej wystąpiło ponad 230 przed-
szkolaków i uczniów szkół podstawowych z 
Olecka i gminy Olecko. Dzieci tańczyły m.in. 
krakowiaka, trojaka, polkę i poloneza. Podczas 
festynu odbył się też familijny konkurs pla-
styczny „Kwiaty z wiejskiego ogrodu”

Ewa Borzeńska
zdj. arch. przedszkola
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Mandatownik 2015
punkty karne

DOPUSZCZALNA PRĘDKOŚĆ
Przekroczenie dopuszczalnej prędkości:
od 11 do 20 km/h  50-100 zł 2 punkty
od 21 do 30 km/h  100-200 zł 4 p.
od 31 do 40 km/h  200-300 zł 6 p.
od 41 do 50 km/h  300-400 zł 8 p
 51 km/h i więcej  400-500 zł 10 p

Spowodowanie zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu dro-
gowym - kolizja drogowa 6 p

Kierowanie pojazdem mechanicznym w stanie po użyciu 
alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu 10 p

Nieudzielenie pomocy ofiarom wypadku 10 p

ZAGROŻENIE NA DRODZE

PRZEWÓZ OSÓB

ZNAKI I SYGNAŁY DROGOWE

Przewożenie dziecka w pojeździe w sposób niezgodny z 
przepisami 6 p

Przewożenie pasażerów niezgodnie z przepisami o korzy-
staniu z pasów bezpieczeństwa 4 p

Przewóz osób pojazdem nieprzeznaczonym lub nieprzy-
stosowanym do tego celu bądź w liczbie przekraczającej licz-
bę miejsc określonych w dowodzie rejestracyjnym pojazdu

od 1 p (1 osoba) do 10 p (10 osób i więcej)

Niezastosowanie się do sygnałów świetlnych 6 p
Niezastosowanie się do sygnałów i poleceń wydawanych 

przez osoby uprawnione do kierowania ruchem drogowym 
oraz do kontroli ruchu drogowego 6 p

Niezastosowanie się w celu uniknięcia kontroli, do sy-
gnału osoby uprawnionej do kontroli ruchu drogowego naka-
zującego zatrzymanie pojazdu 8 p

Niezastosowanie się do znaków:
„zakaz wjazdu” - 5 p
„zakaz ruchu w obu kierunkach” 5 p
„zakaz skręcania w lewo” lub „zakaz skręcania w pra-

wo”  5 p
„nakaz jazdy” 5 p
„pierwszeństwo dla nadjeżdżających z przeciwka”4 p
linia podwójna ciągła 5 p
niezatrzymanie pojazdu w związku ze znakiem „stop” 2 p

ŚWIATŁA
Niezastosowanie się podczas jazdy do obowiązku uży-

wania wymaganych przepisami świateł:
od zmierzchu do świtu 4 p
w warunkach zmniejszonej przejrzystości powietrza 2 p
od świtu do zmierzchu 2 p
w tunelu, niezależnie d pory doby 4 p

OMIJANIE I WYPRZEDZANIE
Omijanie pojazdu, który jechał w tym samym kierunku, lecz 

zatrzymał się w celu ustąpienia pierwszeństwa pieszy  10 p
Omijanie pojazdu z niewłaściwej strony 2 p
Wyprzedzanie na przejściach dla pieszych lub bezpośred-

nio przed nimi 10 p
Zwiększanie prędkości przez kierującego pojazdem wy-

przedzanym 3 p
Wyprzedzanie z niewłaściwej strony 3 p
Naruszenie zakazu wyprzedzania:
na przejazdach rowerowych i bezpośrednio przed nimi 10 p
dojeżdżaniu do wierzchołka wzniesienia 5 p
na zakrętach oznaczonych znakami ostrzegawczymi 5 p
na skrzyżowaniach 5 p
na przejazdach kolejowych i tramwajowych i bezpośred-

nio przed nimi 5 p
niezastosowanie się do znaku „zakaz wyprzedzania” 5 p

PIERWSZEŃSTWO
Nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu znajdującemu 

się na przejściu dla pieszych  10 p
Nieustąpienie pierwszeństwa przez kierującego pojaz-

dem, który skręca w drogę poprzeczną, pieszemu przecho-
dzącemu na skrzyżowaniu przez jezdnię drogi, na którą 
wjeżdża pojazd 10 p

Nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu podczas cofa-
nia 6 p

Nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu:
na skrzyżowaniu w sytuacji równorzędnej 6 p
na skrzyżowaniu oznaczonym znakami określającymi 

pierwszeństwo przejazdu 6 p
pojazdom szynowym 6 p
rowerzystom 6 p
podczas zmiany pasa ruchu 5 p
w razie przecinania się poza skrzyżowaniem kierunków 

ruchu torów jazdy pojazdów poruszających się po tej samej 
drodze 5 p

podczas włączania się do ruchu 5 p
podczas cofania 4 p
Nieułatwienie przejazdu pojazdowi uprzywilejowane-

mu 5 p

COFANIE, ZAWRACANIE I POSTÓJ
Naruszenie zakazu zawracania 5 p
Naruszenie zakazu cofania:
na drodze ekspresowej lub autostradzie 5 p
w tunelu, na moście lub wiadukcie 2 p
naruszenie przepisów określających warunki oraz za-

kaz zatrzymywania się lub postoju 1 p
oddalenie się kierującego od pojazdu, gdy silnik jest w 

ruchu 0 p

INNE
Naruszenie obowiązku korzystania z pasów bezpie-

czeństwa przez kierującego pojazdem 2 p
Naruszenie zakazu korzystania podczas jazdy z telefo-

nu wymagającego trzymania słuchawki lub mikrofonu w 
ręku 5 p

Wyposażenie pojazdu w urządzenia informujące o dzia-
łaniu sprzętu kontrolno-pomiarowego używanego przez 
organy kontroli ruchu drogowego lub działanie to zakłó-
cające albo przewożone w pojeździe takiego urządzenia w 
stanie wskazującym na gotowość jego użycia 3 p

Zakrywanie świateł oraz urządzeń sygnalizacyjnych, 
tablic rejestracyjnych lub innych wymaganych tablic albo 
znaków, które powinny być widoczne  3 p

Ciągnięcie za pojazdem osoby na nartach, sankach, 
wrotkach lub innym podobnym urządzeniu 5 p

Ciągnięcie przyczepy o rzeczywistej masie całkowitej 
większej niż dopuszczalna w odniesieniu do określonego 
rodzaju pojazdu ciągnikowego 0 p

jazda wzdłuż pod chodniku lub przejściu dla pieszych 
pojazdem silnikowych 0 p

Wjeżdżanie na pas między jezdniami 0 p
Kierowanie przez osobę niemającą uprawnień do kiero-

wania pojazdami 0 p
Naruszenie zakazu holowania 0 p
UWAGA: „0” punktów oznacza jedynie, że za dane 

przewinienie jest jedynie przewidziany mandat.
Wysokość mandatów karnych w następnym nume-

rze „Tygodnika Oleckiego”. 
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Potrącenie dziecka
21 maja po 18.00 oficer dyżurny oleckiej komendy otrzy-

mał zgłoszenie, że na przejściu dla pieszych na placu Wolno-
ści zostało potrącone dziecko. 

Natychmiast na miejsce skierowano policjantów pre-
wencji. Funkcjonariusze wstępnie ustalili, że 5-letnia dziew-
czynka wbiegła na przejście dla pieszych wprost pod nad-
jeżdżający samochód osobowy marki Toyota. Dziewczynka 
została przetransportowana do szpitala w Suwałkach lecz nie 
odniosła żadnych poważniejszych obrażeń.

Funkcjonariusze wyjaśniają  dokładne okoliczności zda-
rzenia. 

rzeczniczka prasowa KPP sierż. szt. Justyna Sznel

Schował się w wannie
Oleccy policjanci pojechali do mieszkania 18-letnie-

go mężczyzny, który w swoim sms-ach do byłej dziewczyny 
groził popełnieniem samobójstwa. Mężczyzna, po przyjeź-
dzie patrolu, w obawie przed konsekwencjami schował się 
w wannie, gdzie odnaleźli go 
funkcjonariusze. W domu 
oprócz „dowcipnisia” odna-
leziono kilka roślin konopi 
indyjskich. 18-latek trafił do 
policyjnego aresztu. 

21 maja po 22.00 oficer dy-
żurny oleckiej komendy został 
poinformowany, że w ełckiej 
komendzie zgłoszono zaginię-
cie 18-latka zamieszkałego na 
ternie gminy Olecko. Ponadto 
ustalono, iż mężczyzna do by-
łej dziewczyny wysyłał sms-y, 
w których twierdził, że popełni 
samobójstwo.

Oleccy policjanci otrzyma-
ne zgłoszenie potraktowali bardzo poważnie. Natychmiast 
pojechali do miejsca zamieszkania mężczyzny. Na miejscu 
ojciec Krzysztofa R. poinformował, że syna nie ma w miesz-
kaniu. 

Policjanci jednak sprawdzili pomieszczenia. W trakcie 

sprawdzania okazało się, że drzwi łazienki zamknięte są od 
środka. Funkcjonariusze w wannie zastali rzekomego samo-
bójcę. Krzysztof R. tłumaczył, że obawiał się konsekwencji 
za wysłane sms-y do byłej dziewczyny i dlatego się ukrył. 
Zaprzeczył także, aby chciał odebrać sobie życie. 

Ponadto podczas rozmowy 18-latek przyznał, że w 
mieszkaniu posiada rośliny konopi indyjskich. Funkcjona-
riusze zabezpieczyli trzy doniczki z roślinami, które ukryte 
były pod biurkiem w jednym z pokoi. 

Krzysztof R. trafił do policyjnego aresztu, a policjanci 
wydziału kryminalnego wykonują dalsze czynności w tej 
sprawie. 

rzeczniczka prasowa KPP sierż. szt. Justyna Sznel

Umiłowani w Chrystusie!
Rada wraz z Duchownym Staroprawosławnej Cerkwi Sta-

roobrzędowców z siedzibą w Gabowych Grądach zwraca z 
uprzejmą prośbą do Państwa o złożenie ofiary finansowej lub 
materialnej dotyczącej realizacji projektu, jakim jest BUDO-
WA świątyni staroobrzędowej (w załączeniu prośba).

Wyrażamy głęboką nadzieję, że nasza prośba spotka się z 
zainteresowaniem i poparciem z Państwa strony.

Ze względu na niespodziewane, dodatkowe koszty przy 
budowie świątyni, które obniżyły nam znacząco budżet pa-
rafii oraz związanym z tym ryzykiem wstrzymania procesu 
budowy świątyni stanęliśmy przed faktem poszukiwania po-
tencjalnych darczyńców, aby móc bezproblemowo zakończyć 
dzieło Budowy Domu Bożego.

Mając powyższe na względzie jeszcze raz od serca pro-
simy o wspieranie naszego projektu budowy świątyni, nawet 
najdrobniejszą ofiarą.

Nazwy wszystkich darczyńców (za Waszą zgodą) zostaną 
opublikowane na naszej stronie internetowej http://staropra-
woslawie.pl/darczyncy.html oraz na facebooku i Twitterze.

Do bezproblemowego zakończenia inwestycji potrzebuje-
my jeszcze kwoty około 40000 zł.

Jest to już kwota dla nas nie do udźwignięcia.
Mała parafia - około 500 osób wraz z dziećmi, trudna sy-

tuacja finansowa parafian, powzięte już kredyty na budowę 
świątyni to wszystko wpływa, że potrzebujemy wsparcia od 
ludzi dobrej woli, na co też liczymy.

Każda więc, najdrobniejsza wpłata jest dla nas bardzo 
ważna.

Wpłaty można dokonać bezpośrednio przez stronę inter-
netową naszej parafii http://staroprawoslawie.pl/kontakt.html 
(płatność przez DOTPAY lub bezpośrednio na konto banko-
we).

Jesteśmy przekonani, że nasz apel nie pozostanie bez echa.
Za wszystkie wpłaty serdeczne „Bóg zapłać”.
Z szacunkiem i chrześcijańską miłością
Duchowny o. Martinijan J. wraz z Radą Ogólnego Zebra-

nia Cerkwi Staroobrzędowców
Wesprzyj budowę Cerkwi Staroobrzędowców. Przyczyńmy 

się do tworzenia Polskiej kultury!
http://staroprawoslawie.pl/kontakt.html

Zgłoś się na bezpłatną mammografię!
LUX MED Diagnostyka zaprasza kobiety na bezpłatne 

badanie mammograficzne w (mammobusie):
• 12, 15, 16, 17 czerwca 2015r. - przy szpitalu w Olecku, 

ul. Gołdapska 1
• 14 czerwca 2015 r. – na parkingu przy placu w centrum 

Olecka, podczas festynu rodzinnego pn. „Zdrowa rodzina - 
szczęśliwa rodzina”.

Bezpłatna mammografia dla kobiet w wieku: 
1) 50 – 69 lat 
Badanie w ramach Populacyjnego Programu Wczesnego 

Wykrywania Raka Piersi, refundowane kobietom co 2 lata 
przez Narodowy Fundusz Zdrowia (lub co 12 miesięcy dla 
kobiet, które w ramach realizacji Programu otrzymały odpo-
wiednie pisemne wskazanie). Nie jest wymagane skierowa-
nie lekarskie.

2) 40 – 49 oraz 70 – 75 lat 
Badanie wykonywane jest w ramach Projektu  „Poprawa 

dostępności i jakości usług medycznych w ramach Popu-
lacyjnego Programu Wczesnego Wykrywania Raka Piersi” 
współfinansowanego z funduszy EOG i Norweskiego Me-
chanizmu Finansowego. 

W zakresie realizowanego Projektu i zwiększenia do-
stępności do badań, Firma LUX MED zapewnia paniom nie 
kwalifikującym się jeszcze / lub już do Programu finanso-
wanego przez NFZ,  bezpłatną mammografię. Wymagane 
jest skierowanie lekarskie od lekarza dowolnej specjalizacji. 
Więcej Informacji o badaniach oraz wzór skierowania na 
stronie: www.fundusze.mammo.pl 

Na badania w ramach obu programów prosimy o wcze-
śniejszą rejestrację pod nr tel. 58 666 2 444. Call Center 
czynne jest 7 dni w tygodniu. 

Mammografia trwa jedynie kilka minut. Badanie pozwa-
la na rozpoznanie i wykrycie tzw. zmian bezobjawowych 
(guzków oraz innych nieprawidłowości w piersi) w bardzo 
wczesnym etapie rozwoju – wtedy, kiedy nie są one wyczu-
walne przez kobietę lub lekarza, a co bardzo istotnie zwięk-
sza szansę wyleczenia.

opracowała: Halina Kasicka
www.powiat.olecko.pl
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* „KOALA” - bar. Kuchnia tradycyjna, dowóz dań od po-
niedziałku do piątku od 9.30 do 16.30, od 26 zł. dowóz gratis 
(inne terminy na telefon) tel. (87) 520 15 78          V09904

PIZZERIA „PRIVE” zaprasza od 1000 do 2200

Tel. (87) 520-31-32, sms  505-314-536 V1
17
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PIZZA NA TELEFON

* „ASTRA” restauracja, pizza, zestawy obiadowe na telefon: 
87-520-25-68, profesjonalny katering, imprezy okolicznościowe, 
dancingi, ul. Partyzantów 7, www.astra.olecko.pl  V06710

* Foto-Ślub i inne uroczystości, tel. 660 122 049       B11405

* hurtownia spożywcza, ul. Gołdapska 31, tel. (87) 520-01-50 V09005

ARTYKUŁY ELEKTRYCZNE, SPRZEDAŻ, WYKONAWSTWO
Sklep „PSTRYK”, ul. Zielona 33
tel. (87) 520-18-44; 510-145-891 V0
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SERWIS OGUMIENIA
      OPONY, FELGI
OLEJE SHELL (wymiana gratis)

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

AUTO LAND                                           V09305

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

* Artykuły i usługi elektryczne, Grunwaldzka 6, 
      tel. 87-610-00-66                                     V09205

* Centrum Ogrodnicze, ul. Rzeźnicka 6; tel. 87-520-22-07   V03216

* MEBLE - salon, Jan Bagiński, ul. Rzeźnicka, tel.  
(87) 520 29-23. V07708

* Budowlana firma, Tadeusz WITKOWSKI, kompleksowe 
prace budowlane, tel. 603-754-167, 87-523-41-44 V11003

V02717

* MYJNIA GĄBKOWA AUTOMATYCZNA 
   aleje Lipowe 1A                           V07139

Drukarnia Offsetowa

19-300 Ełk, ul. Sasankowa 17
tel.: 087 620 03 09, 620 13 08

fax: 087 621 56 07
e-mail: poligrafi a@gryfi x.pl

KOMPLEKSOWE USŁUGI DRUKARSKIE
 profesjonalne przygotowanie do druku:

projekty grafi czne, skład i łamanie tekstu...

 druk off setowy na nowoczesnych maszynach
jedno- i czterokolorowych

 druk cyfrowy

 uszlachetnianie: foliowanie, lakierowanie UV...

 prace introligatorskie
wykonywane przy użyciu profesjonalnych maszyn:

linia do produkcji broszur,
urządzenia do bigowania, perforowania,

bindowania w spirali plastikowej i drucianej...
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* Auta używane, tel. 501-611-961 V09634

* CZĘŚCI SAMOCHODOWE,, tel. 509-746-264 V11812

* CZĘŚCI SAMOCHODOWE, ul. Sokola 1D, tel. 87-
520-12-88 V09315

* części używane, wszystkie marki, Ełcka 2 (przy 
skupie złomu), tel. 501-611-961 V09624

* Hunday Santa Fe CRDI, 2006, 2,2D tel. 509-338-320, 
508-097-660 V06919

* Jawa 350, 1989, stan bardzo dobry, stylizowany na 
chopper, 2500 złotych, tel. 884-014-664 B11504

* Mitsubishi Outlander, 2005, 2,4B+G tel. 604-193-413 
B12303

* chleb swojski, ciasta, wypiek, tel. 605-107-755 B12402

* kino, plac Wolności 22, tel. 87-520-20-59 B11704

* konie kabardyńskie, przejażdżki, pod siodło, 
Grądzkie 47, tel. 666-316-780, 87-421-22-48 B11604

* pracownia pisania ikon, pracownia plastyczna, 
Katarzyna Waraksa, tel. 663-805-960 B13201

* skrzypaczka zagra na ślubie, tel. 660-584-848 K06304

* wczasy; tel. 87-421-22-48, 666-316-780,  www.wiatra-
kart.fr.pl, e-mail: kawarak@o2.pl L92103

* wizy Rosja, tanio, BT Sambia, tel 87-520-16-44, V11912

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

B13001

V14110y

AUTO-MOTO

MOTO-NAPRAWA-SPRZEDAM

TURYSTYKA-NOCLEGI-ROZRYWKA

USŁUGI

* bezprzewodowy internet iPlus, tel. 87-520-13-31 B10606

* chleb swojski, ciasta, wypiek, tel. 605-107-755 B12103

* gazowe, hydraulik, tel. 502-383-533 V09105

* hurtownia wędlin, od 4.00 do 14.00, ul. Gołdapska 
631, tel. 87-520-22-13 B11804

* instalacje elektryczne, Henryk Rowiński, tel. 510-145-
891 V08417

* korepetycje - język angielski; szkoły podstawo-
we, gimnazja, szkoły średnie, tel. 608-215-475 B12801

* kowalskie, spawalnicze, ślusarskie, Gołdapska 31, 
tel. 87-523-00-80 B12901

* księgowe usługi, Ternet spółka z o,o, tel. 87-520-31-70 
B11005

* NAUKA GRY NA GITARZE: muzyka klasyczna, 
muzyka rozrywkowa. Zapraszamy dzieci, młodzież 
oraz dorosłych. Ilość i wymiar lekcji do uzgodnienia. 
Nauczanie indywidualne. Pierwsza lekcja gratis! tel: 
506 191 486

* OLEJ OPAŁOWY, NAJTANIEJ, tel. 87-520-41-91 V07129

* pizza na telefon – od 10.00 do 22.00, tel.87-520-31-
32 lub sms 505-314-536 V11712

* ROWERY – naprawy i wypożyczalnia, Centrum 
Handlowe Impuls, tel. 87-520-36-92 V08615a
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Mieszalnik Farb Samochodowych
ul. Targowa 4
tel. 87-520-41-89

K05809

AUTO-MAX, ul. Paderewskiego 3a, naprawa: zawie-
szenia, amortyzatory, elektronika, komputerowa 
geometria zawieszenia, klimatyzacja, chiptuning, tel. 
509-746-264 V11802

masaż, rehabilitacja,
terapie manualne, kinesiotaping 

tel. 605-869-755 K04710

Monitoring, alarmy, tel. 607-384-232 V09814
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02   SKLEP „MAJSTER”, Armii Krajowej 3
Tel. (87) 520-26-39

Wypożyczalnia elektronarzędzi HITACHI

• usługi weterynaryjne
• leczenie zwierząt do   -

mo  wych
• badanie mięsa

PRZYCHODNIA WETERYNARYJNA
ul. 11 Listopada 24C
tel. (87) 520-30-73
tel. (87) 520-27-89
kom. 660-422-476

czipowanie, paszporty europejskie
psy, koty, fretki

V06809
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ZAKŁAD KAMIENIARSKI,  Ryszard Topolski
Wieliczki, ul. Spokojna 1, tel. 501-611-547

Wyrób nagrobków, blatów kuchennych, parapetów 
i okładzin schodowych V07908

PROMO-

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

DWORZEC PKP
tel. 883-110-101

V11312

* kotły c.o., grzejniki, bojlery, HYDROMAX, 
            ul. Targowa 18, tel. 87-615-31-90            V07009

STOMATOLOG – 24 godz. tel. 605-893-381
pełny zakres usług
DERMATOLOG
plac Wolności 11, , rejestracja tel. 605-893-381 , 87-520-22-22  
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* Pralnia chemiczna, pranie wodne, usługi w ciągu 24 godzin, 
ul. Grunwaldzka 12, te. 723-565-284                          V06610

SPRZEDAM 

INNE

PRACA

SPRZEDAM

WYNAJEM

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

V09614

* sprzątanie, opieka nad osobami starszymi lub dziećmi, tel. 
506-462-495 B12701

* tłumacz języka francuskiego, tel. 888-605-885 B11904

* SZKOŁA RODZENIA, tel. 508-871-125 V09415

* oddam koty różne kolory w dobre ręce, nie odpowia-
dam na sms-y, tel. 500-210-251 L92202

* ślusarza, spawacza zatrudnię, tel. 602-709-756 L92301

* zatrudnię barmana, tel. 87-520-31-32 V11742

* zatrudnię stomatologa, tel. 605-893-381 K06802

* biurko, tel. 505-335-841 B12502

* brama przesuwna 3m, przęsło 3 m, bramka 98 cm. Stal, 
teownik. W komplecie rolki, zawiasy, rolka najazdowa, rolka 
trzymająca ze słupkiem, listwa zębata (moduł zęba 4mm - napę-
dy Nice, Hormann, Somfy i całej reszty...) - 1200 zł. 600936589
* drukarka kolorowa OKI C3300n, A4, idealna do 
wizytówek, mało używana, 290 złotych, tel. 604-193-
413 B12602

* działka usługowa, granica obwodnicy, tel. 601-210-
819 B001a20

* działkę budowlaną, 1650 m.kw., Olecko, tel. 602-709-
756 B11205

* działkę pod garaż (ew. piętrowy) z projektem, Gołdap-
ska, tel. 602-793-432 K04310

* działkę pod garaż pojedynczy z projektem, Gołdapska, 
tel. 602-793-432 K04410

Nie Jesteś anonimowy w sieci….
Internet przez wielu ludzi kojarzony jest jako coś ano-

nimowego. Nieświadomi użytkownicy wychodzą z zało-
żenia, że siedzą przed ekranem laptopa, telefonu i są nie-
widoczni, anonimowi. Jednak nie. 

Przeglądając strony internetowe, korzystając z portali 
społecznościowych, umieszczając jakiekolwiek informa-
cje w sieci pozostawiamy po sobie ślady, które w realnym 
świecie pozwalają nas szybko zidentyfikować

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

Przykładem powyższej sytuacji są postępowania pro-
wadzone przez Komendę Powiatową Policji w Olecku,  
gdzie internauci umieszczając w Internecie swoje komen-
tarze, a w jednym przypadku film wideo zniesławili osoby 
publiczne z naszego powiatu. 

Oleccy kryminalni szybko ustalili użytkowników IP z 
których zostały umieszczone obraźliwe treści. 

Część osób już została przesłuchana przez funkcjona-
riuszy i musiała tłumaczyć się ze swojego zachowania.

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

Należy pamiętać, że ponosimy odpowiedzialność za to 
co robimy w sieci. Nie jesteśmy nigdy anonimowi i jeże-
li złamiemy w Internecie prawo, to nie możemy czuć się 
bezkarni.                   KPP  Olecko

* działki budowlane, Świętajno, tel. 509-154-347K06713

* działki budowlane, uzbrojone, tel. 601-210-819 B002a22

* książki, I i II klasa gimnazjum, (Gimnazjum nr 2), tel. 
603-113-040 V09325

* luksfery Fala niebieskie 36 sztuk, TANIO, tel. 508-
610-285 B12203

* lokal do wynajęcia, 20 m.kw., Zielona 9, 
tel. 501-263-133            V07001

* łóżeczko dziecięce z materacem, 65x125 cm, 150 zło-
tych, tel. 691-201-120 B11105

* maszyny, urządzenia rolnicze, tel. 516-670-859  B003a22

* meble BRW z kolekcji „Indiana”, kolor – sosna an-
tyczna: komoda – 350 zł, regał – 350 zł, szafa – 550zł. 
Stan - super!!! 600-936-589
* mieszkanie 60 m.kw. z działką 400 m.kw.,tel. 602-
345-477 V06829

* 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 V07119

* siedlisko, ul. Wiejska, ok. 40 arów, zabudowane budyn-
kiem gospodarskim, dojazd od strony ulicy Wiejskiej, siła 
na miejscu, tel. 602-293-333 V06819

* 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” - „wy-
goda snu”) - extra płatny 350 zł. Mogę pomóc w organiza-
cji transportu. 600936589.
* tanio sprzedam 3-pokojowe mieszkanie 75 m.kw., bardzo 
ładne położenie w ścisłym centrum Suwałk, tel. 600-953-
143 K06902

* lokal użytkowy 100 m.kw., centrum, tel. 723-565-284 
V06620

* lokal użytkowy 140 m.kw., centrum, tel. 501-620-577 
V11722

* pokoje, tel. 500-708-095 K07001
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MEDYCYNA ALTERNATYwNA
Na upał

Ratowanie zemdlonego od upału według „Kalen-
darza na rok zwyczajny 1869”:

Zemdlonego należy ułożyć w cieniu i czekać, póki 
pot nie zniknie, po czem przykładać mu na głowę pła-
ty  maczane w coraz zimniejszej wodzie i wyżymane, 

czyli tak zwane kompresy. Przy upatszych zemdleniach 
rozluźnić trzeba nieco ubranie, utrudniające krążenie 
krwi, i moczyć nogi w wodzie ciepłej i słonej. Jeżeli ze-
mdlenie nie ustępuje, przystawia się dziesięć pijawek za 
uszami. 

Zboża
Uprawiane dzisiaj w skali rolniczej rośliny zbożowe 

wyhodowano w ciągu wielu lat z dziko rosnących traw. 
Rozróżniamy pszenicę zwykłą, twardą, ryż, kukury-

dzę, proso, jęczmień, owies i żyto. 
Zboża są p[odstawowym produktem spożywczym 

dla przeważającej części ludzkości. 
W stanie naturalnym dostarczają one oprócz węglo-

wodanów także wartościowego białka, witamin, składni-
ków mineralnych oraz błonnika. 

W kuchni zdrowożywieniowej wykorzystuje się płat-

ki, otręby, maki i makarony. 

Coca-Cola
Receptura Coca-Coli spoczywa w skarbcu Trust Com-

pany of Georgia i tylko dyrektorzy koncernu mają do niej 
dostęp. Rzolewnie na całym świecie otrzymują gotowe 
komponenty, które miesza się z wodą sodową.

Chemicy pragnący zdobyć sekret napoju sugerują, że 
9 jednostek towarowych mieszanych z wiodą to: 1 – kar-
mel, 2 – kofeina, 3 – cukier, 4 – kwas fosforowy, 5 – wy-
ciąg z liści koki, 6 – kwas cytrynowy, 7x – komponenty 
cytryny, pomarańczy, kasji, gałki muszkatołowej, 8 0- gli-
ceryna, 9 – wanilia.

Symbol „x” nie został wyjaśniony, a wzajemne prze-
nikanie się olejków eterycznych nie jest możliwe do zba-
dania przy pomocy analizy chemicznej.

Wysokie obcasy
Pantofle i sandałki na wysokim obcasie oraz skarpetki, 

podkolanówki i rajstopy zakończone gumką przyspiesza-
ją powstawanie żylaków. Idąc do pracy, w której musimy 
dużo chodzić, zakładajmy obuwie na płaskim lub niezbyt 
wysokim obcasie. 

Konkurs plastyczny 
„DBAM 

O SWOJE BEZPIECZEŃSTWO”.
Kilkadziesiąt prac plastycznych nadesłano do Komendy 

Powiatowej Policji w Olecku w ramach zorganizowanej V 
edycji  konkursu plastycznego dla uczniów klas I – III szkół 
podstawowych. Komisja oceniająca wyłoniła 9 laureatów, 
których prace zostaną przesłane do Wydziału Prewencji i 
Ruchu Drogowego KWP w Olsztynie i wezmą udział w eta-
pie wojewódzkim konkursu.

Organizatorem wojewódzkiego konkursu Plastycznego 
„DBAM O SWOJE BEZPIECZEŃSTWO „ jest Wydział 
Prewencji Komendy Wojewódzkiej 
Policji w Olsztynie oraz Szkoła 
Podstawowa nr 30 w Olsztynie. Do 
uczestnictwa w konkursie zapro-
szono uczniów klas I - III z niemal 
wszystkich szkół podstawowych 
naszego powiatu. 

Pierwszy etap powiatowy trwał 
do 18 maja . Prace należało wyko-
nać na papieże formatu A3 dowol-
ną techniką. Prace mogły być wy-
konane również w formie komiksu 
lub plakatu. W sumie do oleckiej 

jednostki nadesłano 60 wspaniałych kolorowych dzieł naj-
młodszych artystów. Komisja złożona z  przedstawicieli 
Policji oraz nauczyciela plastyki oceniła prace w trzech 
kategoriach wiekowych.

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

Klasy I :
Maja Gładyszewska - Zespół Szkolno-Przedszkolny w 
Wieliczkach
Joanna Sulżycka - Zespół Szkolno-Przedszkolny w 
Wieliczkach
Kamila Cichucka – SP w Kowalach Oleckich

Klasy II:
Milena Kurek - SP w Kowalach Oleckich
Filip Gnap – SP w Świętajnie    
Amelia Michałowska – Zespół Szkół w Babkach olec-

kich
Klasy III:

Weronika Kryłowicz – SP w Gą-
skach
Julia Bednarek – SP nr 1 w Olecku  
Adriana Sulżycka – SP w Wielicz-
kach
Wszystkim uczniom, rodzicom i 
nauczycielom, którzy wzięli udział w 
konkursie dziękujemy. Zwycięzcom 
gratulujemy i życzymy powodzenia 
w etapie wojewódzkim.

starszy aspirant Tomasz Jegliński
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Kalendarz imion

Nasz przepis

  

Cytaty na ten tydzień

PRZYS£OWIA

Galaretka drobiowa 
2 skrzydła indycze (ok. 75 dag), 2 
kurczaki (ok. 35 dag), 3 nogi kurczaka 
(ok. 60 dag, włoszczyzna (ok. 75 dag), 
3 łyżki żelatyny, 6 ząbków czosnku, 2 
cebule, puszka groszku konserwowe-
go, 3 jajka, pęczek natki pietruszki, 
sól, 3 liście laurowe, 7 ziaren pieprzu 
czarnego, 4 ziarna ziela angielskiego, 
pieprz cytrynowy mielony

Do garnka wlewamy 5 litrów 
wody i wkładamy całe mięso. Gotuje-
my około 1 godziny. W trakcie szumu-
jemy. Po tym czasie dodajemy włosz-
czyznę, cebule, pieprz ziarnisty, ziele 
angielskie, liście laurowe i solimy do 
smaku.

Gotujemy jeszcze półtorej godzi-
ny. Po tym czasie mięso i włoszczyznę 
wyjmujemy.

Pozostały wywar przecedzamy. W 
jednej szklance wywaru rozpuszcza-
my żelatynę. 

Do wywaru dodajemy rozgniecio-
ne ząbki czosnku i oraz niecałe pół ły-
żeczki pieprzu cytrynowego mielone-
go i wywar ponownie zagotowujemy. 
Wraz z żelatyną.

W międzyczasie z mięsa zdejmu-
jemy skóry i oddzielamy je od kości. 

Na dno szklanych foremek wkła-
damy listek natki pietruszki, 4 ziarna 
groszku, jedna część podzielonego na 
osiem jajka oraz drobno pokrojone 
mięso do wysokości dwóch trzecich 
naczynia. 

Następnie zalewamy chłodnym 
wywarem, a po dalszym wystudzeniu 
wstawiamy do lodówki do zastygnię-
cia.

27 maja (Dzień Samorządowca)
Amandy, Janiny, Ludy, Magdaleny, 
Rady, Teodory 
Augustyna, Fryderyka, Jana, Juliana, 
Juliusza, Justa, Lucjana, Radosława, 
Radowita, Rusława, Świętobora
28 maja 
Augustyny, Balladyny, Emilii, Gusty, 
Ingi, Jarominy, Jaromiry, Justyny, 
Wilhelminy
Augustyna, Bogurada, Emila, Feliksa, 
Germana, Jaromira, Justa, Lucjusza, 
Priama, Wiktora, Wilhelma
29 maja 
Benity, Bogumiły, Bogusławy, Marii, 
Magdaleny, Marii-Magdaleny, Teodo-
zji, Urszuli
Aleksandra, Bogusława, Maksyma, 
Maksymiliana, Piotra, Teodora
30 maja (Dzień bez Biustonosza)
Bony, Felicji, Gryzeldy, Joanny, 
Marii, Żanety
Brodzisława, Felicjana, Feliksa, 
Ferdynanda, Jana, Joana, Karola, 
Mirogniewa, Sulimierza, Sulimira, 
Zdzisława, Zyndrama

31 maja (Światowy Dzień bez Tytoniu) 
(Dzień Bociana Białego)
Anieli, Ernesty, Ernestyny, Kamili, 
Ksawery, Marietty, Marii, Petroneli, 
Petronii 
Bożysława, Ernesta, Feliksa, Ksawere-
go, Leona
1 czerwca (Dzień Dziecka) 
Anieli, Gracjany, Gracji, Hortensji, 
Justyny, Konrady, Magdaleny, Niki, 
Pameli
Alfonsa, Fortunata, Gracjana, Jakuba, 
Justyna, Konrada, Nikodema, Symeona, 
Szymona, Świętopełka
2 czerwca 
Blandyny, Jarmiły, Marceliny, Ma-
rianny, Marii, Marzanny, Marzenny, 
Marzeny
Abla, Amina, Erazma, Eugeniusza, Ja-
romiła, Marcelego, Marcelina, Mikoła-
ja, Ottona, Piotra, Racisława, Radosty
3 czerwca 
Aldony, Klotyldy, Laurentyny, Tamary
Anatola, Ferdynada, Karola, Kewina, 
Konstantyna, Laurencjiusza, Lauren-
tego, Laurentyna, Leszka, Łukasza, 
Macieja, Tomasza, Wawrzyńca

Barszcz czerwony
Duży ugotowany burak, łyżeczka pszen-
nej mąki, 3 łyżki octu jabłkowego albo 
pół szklanki białego wina, cukier, sól, 
pieprz, papryka mielona, kostka bulionu 
jarzynowego, 2 łyżki kwaśniej śmietany, 
pokrojone w kostkę grzanki

Burak miksujemy razem z mąką. 
Przekładamy do rondla i zalewamy 
dwiema szklankami wody. Przyprawia-
my octem lub winem, cukrem, solą, pie-
przem, kostką bulionową oraz papryką. 

Zagotowujemy i ewentualnie dopra-
wiamy do smaku. 

Zupę ozdabiamy kleksem kwaśnej śmie-
tany i pokrojonymi w kostkę grzankami.

Dodatkowo można podać do barsz-
czu kwaśną śmietanę, chleb z masłem i 
świeżą rzeżuchą albo chrupiące bułki z 
twarogiem. 

Kotlety faszerowanie
4 filety z piersi kurczaka, 30 dag piecza-
rek, czerwona papryka, cebula, 4 łyżki 
startego żółtego sera, pół szklanki bułki 
tartej, 2 jajka, 2 łyżki mąki, olej, sól, 
pieprz

Filety rozbijamy na cztery plasterki i 
oprószamy solą i pieprzem. 

Pieczarki kroimy w kostkę. 
Na patelni rozgrzewamy olej i na 

rozgrzany wrzucamy pieczarki i opró-
szamy solą. Smażymy 5 minut. 

Paprykę myjemy, czyścimy z nasion 
i kroimy w kostkę.

Cebulę obieramy i  siekamy. 
Na dwóch plastrach mięsa rozkłada-

my pieczarki, cebulę i paprykę. Posypu-
jemy serem. 

Przykrywamy pozostałym mięsem i 
spinamy wykałaczkami.

Jajka roztrzepujemy. Kotlety opró-
szamy mąką i panierujemy w jajku i buł-
ce tartej.

Smażymy kotlety z obu stron.

Brokuły 
z kremem czosnkowym

Kg brokułów, 125 ml osolonej wody, 3 
łyżki oleju, 2 łyżki soku cytrynowego, 20 
dag twarożku z czosnkiem, 4 łyżki bitej 
śmietany, sok cytrynowy, sól, pieprz 
mielony, 2 jajka ugotowane na twardo

Z brokułów usuwamy listki. Grube 
łodygi nacinamy na krzyż tuż przed ró-
życzkami.

Brokuły zalewamy osolonym wrząt-
kiem i zagotowujemy.

Dodajemy olej i 2 łyżki soku cytry-
nowego i gotujemy około 10 minut do 
miękkości. Nieco przestudzamy.

Twarożek mieszamy z bitą śmietaną, 
przyprawiamy sokiem z cytryny, solą i 
pieprzem. 

Brokuły układamy na talerzach, po-
lewamy twarożkiem i posypujemy sieka-
nym jajkiem.

Podajemy z chlebem natartym czosnkiem. 

Traktujcie ludzi z szacunkiem, 
nigdy nie prowadźcie po alkoho-
lu, a jeśli weźmiecie narkotyki, 
powiedzcie mi o tym, bo chcę 
wiedzieć, co się po tym czuje. Ale 
jeśli kiedykolwiek któryś weźmie 
kokainę, zabiję. 

Teresa Kerry, 
Recepta pani Heinz, 

Ale że mężczyzna trwał przy 
swoim,

Poszła z nim, na śmierć zde-
cydowana. 

Rainer Maria Rilke, 
„Ewa”

Jeśli natomiast całkowicie 
uzależnimy się od partnera, jego 
pomysłów oraz inicjatywy, jeśli 
nieustannie trzymamy się go kur-
czowo i próbujemy stąpać jego 
śladami, możemy się nigdy nie 
dowiedzieć, co rzeczywiście sami 
potrafimy i jaki wkład we wspól-
ne życie moglibyśmy wnieść. 

Karen Zimsen, 
Dlaczego tak trudno być razem?

Gdy w maju żołądź dobrze okwita, 
rok urodzajny zawita.

Koniec maja pokazuje, jaki lipiec się 
szykuje.

Czerwiec po deszczowym maju, czę-
sto dżdżysty w naszym kraju.

Grzmoty czerwca rozweselają rolni-
kom serca.

Czerwiec-pierwiec, bo przerywa go-
spodarkę aż po żniwa.

Gdy czerwiec mokry po zimnym 
maju, chłopom jesienią będzie jak w 
raju.
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Drukarnia „Gryfix”, 19-300 Ełk, ul. Sasankowa 17

Światowy Dzień bez Tytoniu 2015: 
Zatrzymać nielegalny handel 

wyrobami tytoniowymi
Każdego roku w dniu 31 maja, Światowa Organizacja 

Zdrowia (WHO) wraz z organizacjami partnerskimi orga-
nizuje obchody Światowego Dnia bez Tytoniu, zwracając 
szczególną uwagę na zagrożenia zdrowotne 
związane z używaniem tytoniu. Ostatecz-
nym celem Światowego Dnia Bez Tytoniu 
jest przyczynienie się do ochrony obecnych 
i przyszłych pokoleń przed niszczącymi 
skutkami zdrowotnymi spowodowanymi 
paleniem tytoniu, ale też konsekwencjami 
społecznymi, środowiskowymi i ekonomicz-
nymi używania tytoniu i narażenia na dym tytoniowy.

W 2015 roku WHO wzywa wszystkie kraje do współpra-
cy na rzecz zatrzymania nielegalnego handlu wyrobami tyto-
niowymi, ponieważ:

1. Jest problemem gospodarczym.
Roczne straty finansowe dla budżetu Unii Europejskiej i 

jej państw członkowskich z tytułu niepobranych należności 
podatkowych Biuro OLAF Komisji Europejskiej (Europej-
skiego Urzędu ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych) sza-
cuje na co najmniej 10 mld euro, natomiast Europol (Euro-
pejski Urząd Policji) ocenia na 12,5 mld euro. Ministerstwo 
Finansów i Służba Celna w „Strategicznym Planie Kontroli 
na 2014 r.” straty krajowego budżetu z tytułu niepobranej ak-
cyzy na papierosy szacowały na poziomie 2,7 mld zł, zaś w 
przypadku tytoniu do palenia, cygar i cygaretek – na 1,9 mld 
zł (łącznie 4,6 mld zł).

Dodatkowo wprowadzanie na rynek tytoniu bez akcyzy 
generuje straty finansowe przedsiębiorców spowodowane 
nieuczciwą konkurencją i spadkiem sprzedaży wyrobów le-
galnych .

2. Stanowi zagrożenie dla zdrowia obywateli.
Palenie tytoniu należy do najważniejszych czynników 

zwiększających ryzyko nowotworów oraz chorób układu 
krążenia i układu oddechowego. Jeżeli dodamy do tego kon-
sumpcję wyrobów gorszej jakości niewiadomego pochodze-
nia, zagrożenie staje się jeszcze większe. 

Nielegalny obrót wyrobami tytoniowymi szkodzi także 
politycznym inicjatywom ukierunkowanym na ograniczenie 
konsumpcji wyrobów tytoniowych (w szczególności wśród 
grup szczególnie podatnych, takich jak młodzież i osoby o 
niskich dochodach). Jak pokazują badania, odsetek doro-
słych osób palących w Polsce nie ulega istotnym zmianom, 
pomimo spadku popytu na legalne wyroby tytoniowe, za co 
odpowiedzialna jest szara strefa.

3. Jest zagrożeniem dla prawa i 
porządku publicznego.

Nielegalny handel wyrobami ty-
toniowymi jest działalnością niskie-
go ryzyka, która przynosi wysokie 
zyski i w związku z tym jest szcze-
gólnie atrakcyjna dla zorganizowa-
nych grup przestępczych, co sprzyja 
wzmacnianiu już istniejących i powstawaniu nowych sza-
jek, oddziałujących w negatywny sposób na różne obszary 
funkcjonowania państwa i stanowiących zagrożenie dla 
bezpieczeństwa narodowego. 

Poza tym produkcja, handel i konsumpcja wyrobów 
tytoniowych jest regulowana przez polskie i unijne prawo 
zgodnie z potrzebami ochrony zdrowia, a wyroby tytonio-
we z nieoficjalnego źródła nie są produkowane zgodnie z 
wymogami prawodawstwa tytoniowego.

Niezgodny z przepisami handel wyrobami tytoniowymi 
nie ogranicza się tylko do UE, ale jest problemem ogólno-
światowym. Szacuje się, że 12% globalnego handlu papie-
rosami wynika z nielegalnego obrotu. 

Głównymi państwami, z których przemycane są wy-
roby tytoniowe są Chiny, Zjednoczone Emiraty Arabskie, 
Wietnam, Malezja, Federacja Rosyjska, Singapur, Białoruś 
i Ukraina. Motorem napędowym przemytu są różnice cen 
w krajach zakupu i sprzedaży oraz łatwy dostęp do prze-
mycanych wyrobów.

Polska ze względu na swoje położenie geograficzne jest 
zarówno krajem docelowym, krajem pochodzenia nielegal-
nych wyrobów tytoniowych, jak też krajem tranzytowym 
dla nielegalnych papierosów przeznaczonych na rynki za-
chodniej UE. Wielkość szarej strefy wyrobów tytoniowych 
trzy lata temu szacowana była na ok. 13% całego rynku, 
obecnie jest to ok. 25%, a w województwach wschodnich 
nawet 50% całości sprzedaży.

Z uwagi na systematyczny wzrost niezgodnego z pra-
wem handlu wyrobami tytoniowymi, niezbędne jest pod-
jęcie działań prewencyjnych, służących przede wszystkim 
ograniczeniu przemytu papierosów i szlaków tranzytowych 
na obszarze Polski oraz nielegalnej produkcji wyrobów ty-
toniowych w kraju, realizowane przede wszystkim przez 
Służbę Celną, Straż Graniczną, Policję i organy kontroli 
skarbowej.

Wspierając wysiłki służb mundurowych w tym zakre-
sie, Państwowa Inspekcja Sanitarna jako instytucja stoją-
ca na straży zdrowia publicznego, włącza się w realizację 
polityki ograniczenia konsumpcji wyrobów tytoniowych 
pochodzących z nielegalnych źródeł poprzez prowadzenie 
działań informacyjno-edukacyjnych, służących uświada-
mianiu skutków zdrowotnych inhalacji dymu tytoniowego.

Katarzyna Krasnoborska
Promocja Zdrowia i Oświata Zdrowotna

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Olecku

Bibliografia Olecka
Od 2013 ukazuje się „Bibliografia Olecka” pod adresem 

internetowym www.bibliografia.olecko.info 
można znaleźć dane dotyczące liter alfabetu od „A” do „Ż”. 
Oraz hasło „Literatura” zawierające wykaz przeanalizowa-
nych tekstów źródłowych. 

Bibliografia dotyczy tylko tego fragmentu wydawnictw 
oleckich, które zostały przeanalizowane i opublikowane w 
rozdziale „Literatura”. 

Hasła osobowe zawierają zwięzły życiorys opracowany 
na podstawie przeanalizowanej literatury oraz wykaz publi-
kacji, w których jest mowa o wymienionej olecczance, olec-
czaninie lub osobie w jakiś sposób związanej z Oleckiem. 
Wymienione publikacje dzielą się na grupy: literaturę, publi-
kacje i źródła. Jeżeli wymieniony w bibliografii jest autorem 
książek, artykułów, opracowań są one wpisane pod hasłem 
„Literatura” lub „Publikacje”, jeżeli o danej osobie informa-
cje napisał w swoich książkach, artykułach i dokumentach 

ktoś inny, znajdują się one pod hasłem „Źródła”.
Jako olecczan w „Bibliografii” uznano osoby zamiesz-

kujące teren powiatu w granicach sprzed 1945 roku oraz 
teren powiatu po 1945. Wykaz zawiera także osoby czaso-
wo zamieszkujące oraz osoby związane z miastem przez 
pracę, sztukę oraz zasługi dla miasta, a nie mieszkające na 
branym pod uwagę terenie.  

Wszelkie dane w życiorysach czytelnicy mogą uzupeł-
niać przysyłając informacje na adres to@borawski.pl lub 
listownie z podaniem numeru telefonu do kontaktu lub 
skontaktować się z redakcją telefonicznie. 

Zmiana jakiegokolwiek tekstu 
wymaga kontaktu osobistego.

Uzyskane w ten sposób dane będą wprowadzane do Bi-
bliografii cyklicznie. 

Redakcja Bibliografii Oleckiej z góry dziękuje za 
wszelką pomoc w realizacji tego wielkiego przedsięwzię-
cia.
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SIATKÓWKA PLAŻOWA
22  maja na obiektach MOSiR rozegrane zostały Mistrzo-

stwa Powiatu Oleckiego SZS w siatkówce plażowej szkół 
podstawowych. Sędzią głównym był Paweł Maksimowicz.

Do zawodów przystąpiły drużyny z SP w Wieliczkach, SP 
Nr 1 w Olecku oraz z SP Nr 3 w Olecku

WYNIKI:
dziewczęta:

SP 1 Olecko - SP Wieliczki 0:2 (12:21, 10:21)
SP Wieliczki - SP 3 Olecko 2:0 (21:11, 21:19)
SP 1 Olecko - SP 3 Olecko 2:0 (11:21, 18:21)

chłopcy:
SP 1 Olecko – SP 3 Olecko 0:2 (8:21, 11:21)

Kolejność końcowa (dziewczęta):

1. SP Wieliczki (opiekun Karol Warsewicz)
2. SP 3 Olecko (opiekun Wojciech Rejterada)
3. SP 1 Olecko (opiekun Krzysztof Zaniewski)

Kolejność końcowa (chłopcy):
1. SP 3 Olecko (opiekun Artur Szarnecki)
2. SP 1 Olecko (opiekun Krzysztof Dawidziuk)
Skład zwycięskiej drużyny dziewcząt z SP Wieliczki: 

Anita Olenkiewicz i Marlena Putra.
Skład zwycięskiej drużyny chłopców z SP 3 Olecko: 

Wojciech Tomczyk i Wojciech Kukliński.
Drużyny otrzymały pamiątkowe dyplomy, natomiast 

zwycięzcy uhonorowani zostali pucharami. W zawodach 
uczestniczyło 20 zawodników i zawodniczek.

Paweł Maksimowicz

Szachy
W sobotę, 23 maja odbyły się Szachowe Mistrzostwa UKS 

Salos w Ełku.
W zawodach uczestniczyło trzech reprezentantów Czar-

nych Olecko: z grupy średniozaawansowanej: Piotr Kopycki 
i Łukasz Bartnicki, a z grupy początkującej: Rafał Bartnic-
ki. 

Tempo gry ustalono na 30 minut na zawodnika, a dystans 
gry na 6 rund. 

Najlepiej wypadł Łukasz, który zdobył 5,0 pkt z 6 partii i 
zajął pierwsze miejsce w turnieju. Punkt mniej zdobył Piotrek 
i zajął 4. miejsce. 

Na 10. miejscu zakończył rywalizację Rafał (3,0 pkt). W 
zawodach uczestniczyło 22 zawodników. 

W dodatkowej klasyfikacji juniorów do lat 18 pierwsze 
miejsce przypadło Łukaszowi, a czwarte Piotrkowi. 

W klasyfikacji juniorów do lat 13 5. miejsce zajął Rafał.

Krzysztof Konewko
Kierownik sekcji szachowej

MLKS Czarni Olecko
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Dzień Dziecka

Już samo słowo „dziecko” wywołuje w nas ciepło 
i uśmiech. Oczywiście myślimy wówczas o słodkim 
bobo, które wierzga rączkami i uśmiecha się do każdej 
pochylonej nad wózkiem głowy. Przy tym gaworzy i w 
ogóle mamy nieodpartą ochotę je schrupać. 

Za kilkanaście lat, zdaniem tych, którzy już okres 
dojrzewania mają za sobą, żałujemy, że tego nie zrobi-
liśmy. 

Właśnie. 
W fazie oczekiwania snujemy plany, marzymy i w 

ogóle wyobrażamy siebie jako idealnych rodziców: ja 
to nigdy nie krzyknę na swoje dziecko, klaps? – nigdy; 
zawsze będę miał/a czas dla niego – wprost ideał. 

Wystarczy, że brzdąc odskoczy parę miesięcy od 
podłogi i nie daj Boże ma swoje zdanie, które zresztą na 
początku cieszy domowników, to zaczynają się schody. 
Już mija okres pierwszej fascynacji nad jego słodkością 
i… no co ja będę tłumaczyć. 

Każdy, kto je ma, wie, o czym mówię. 
Było słodko, a potem… nianie drogie, żłobki prze-

pełnione, przedszkole za ciasne, w szkole ciągle czegoś 
chcą… codziennie nowe problemy.

Z zazdrością ogromną obserwuję młode mamy 
pchające wózki. Im nigdzie się nie spieszy. I na szczę-
ście. 

Pchają te swoje pociechy w pojazdach zerkając, 
czy aby głośne samochody nie zbudziły pociechy. Albo 
trzymają je za rękę i dotrzymują im kroku, a one tup, 
tup, powolutku chodzą po tym świecie i wszystko je 
fascynuje. 

Och, zazdroszczę, bo to najpiękniejszy okres w ży-
ciu 

i mam i pociech – nareszcie razem, bez pośpiechu. 
Ileż bym dała, żeby tak znowu poszwędać się po-

woli po tym świecie bez konkretnego celu (jeśli spacer 

na świeżym powietrzu nie jest celem?). 
Ależ oczywiście trzeba to wszystko stracić, by 

się o tym przekonać. 
Dzisiaj, z perspektywy lat, uważam, że powin-

nam była pójść na urlop wychowawczy. Nie, oczy-
wiście młoda mama rwała się do pracy, bo zabiorą 
(pracę), bo czuła się bezproduktywna, zepchnięta na 
margines… 

Kto mi takich bzdur nawkładał do głowy? 
Kto mi kazał tak myśleć? 
Jak zazdroszczę odwagi matkom, które świado-

mie dokonały wyboru, że chcą mieć więcej dzieci niż 
jedno czy dwoje!

Miało być o dzieciach, a wyszło o matkach. I nie 
pomyliłam się, bo to nierozerwalne osoby. Nie ma 
większego skarbu ponad dziecko, nawet z problema-
mi i bez instrukcji obsługi, bo każde jest inne i niepo-
wtarzalne.

Trochę faktów. 
Dzień Dziecka w Polsce zaczęto obchodzić od 

sześćdziesięciu lat. 
Data upamiętnia uchwalenie Deklaracji Praw 

Dziecka. Miało to miejsce w Genewie w 1924r. Wów-
czas to przyjęto uchwałę zwaną Deklaracją Praw 
Dziecka. Od tej daty dzieci uznano za pełnoprawnych 
obywateli społeczeństwa. Ten dzień w kalendarzu 
miał uświadomić i przypomnieć, że dziecko nie jest 
przedmiotem, ma prawo do życia, ochrony i pomocy 
gwarantowane Deklaracją Praw Dziecka.

W naszej cywilizacji każdy dzień jest DD, czyli 
dniem pełnym miłości, opieki, troski. Nikt już dzisiaj 
nie kwestionuje jego prawa do życia, nauki, zabawy. 

A jeszcze trochę ponad pół wieku temu trzeba 
było zawalczyć o ich człowieczeństwo i status spo-
łeczny.

Z okazji Dnia Dziecka, życzę Waszym Dzieciom, 
moi Drodzy Czytelnicy, mniej zabawek i mniej sło-
dyczy. Życzę mądrych odpowiedzialnych rodziców i 
byśmy mieli dla własnych dzieci więcej czasu, cier-
pliwości i zwyczajnej… miłości.

 Marusia


