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Poproś kolegę z pracy, żeby zrobił ci
kilka niepozowanych zdjęć ze zwykłego
dnia. Wyślij je do dziadków, którzy mieszkają daleko.
H. Jackson Brown, Jr.
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Kupon bierze udział
w losowaniu upominków

17 czerwca 2015 r.

Nr 24
(907)

cena 1,90 zł

pizza na telefon,
87-520-31-32

V096057

SKUP STARYCH I ROZBITYCH POJAZDÓW
kasacja pojazdów (ciężarowe, osobowe), zaświadczenia, skup złomu
Najwyższe ceny, Olecko, ul. Ełcka 2, tel. 501-611-961
V11735

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

50 lat posługi kapłańskiej
- jubileusz księdza prałata
Stanisława Tabaki, s. 10
Bezpieczny Powiat, s 11
fotoreportaż Józefa Kunickiego

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

Młodzieżowe Mistrzostwa
Olecka w wędkarstwie
sławikowym, s. 18

„Rodzina Razem” s. 6
masaż, rehabilitacja,
terapie manualne, kinesiotaping
tel. 605-869-755 K10903

V11505

V12604

V12902

L92403

Uwaga: co tydzień do rozlosowania jeden bilet do oleckiego kina.
Warunki udziału w losowaniu na dole strony 4
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Archiwum „Tygodnika oleckiego” znajdziesz
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19 czerwca - godz. 19:00, sala kina „Mazur”
Marek Dyjak urodził się 18 kwietnia 1975 roku. Skończył
zawodówkę i zdobył papiery hydraulika. Wystarczyło kilka
rzeczy, by życie było pełne i szczęśliwe - robotnicze życie,
żona robotnicza, robotnicza klitka w bloku. Zwykłe, proste
życie, bez dłubania w niuansach duszy i serca. Chciał więcej.
Sam siebie nazywa barowym grajkiem. „Najbardziej
prawdziwy głos na polskim rynku muzycznym” - tak ocenia
go krytyczka muzyczna, nauczycielka śpiewu Elżbieta Zapendowska. Głos na granicy desperacji, krzyku i rozpaczy,
nic sobie nie robi z takiej czy owakiej konwencji. Dyjak to
Dyjak - mówią przyjaciele; facet, który żył po bandzie, pił
po bandzie, aż dotarł do końca drogi. On też tak czuł. Dyjak
nagrał do tej pory 9 płyt, z czego ostatnia KOBIETY, została
uznana przez Kubę Wojewódzkiego za najlepszy album roku
2013.
Bilety w cenie 40 zł do nabycia w kasie ROK „MG”.
Przedsprzedaż biletów od 8.06.2015 r.

Szachy

V13102

Sekcja szachowa MLKS Czarni Olecko oraz Szkoła Podstawowa nr 1 im. H. Sienkiewicza w Olecku zapraszają uczniów
szkół podstawowych do wzięcia udziału w Otwartym Turnieju Szachowym o Puchar Dyrektora SP nr 1 w Olecku. Zawody odbędą się w dniu 20.06.2014 w SP nr 1.
Zgłoszenia na adres krzysztofszachy@wp.pl lub do godz.
9:00 dniu zawodów . Rozpoczęcie o 9:10, zakończenie ok.
13:00. Dystans 7 rund, tempo gry 15 minut na zawodnika,
kojarzenie komputerowe.

K11402

Koncert Marka Dyjaka

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

UBEZPIECZENIA,

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

WIZY ROSJA, TANIO
BT Sambia, tel. 87-520-16-44
* sprzedam dom, szergówka, Zielona 9 z lokalami pod
wynajm, tel. 501-263-133
K11603

SKUP ZIÓŁ, tel. 606-933-980 K06008
SZKOŁA RODZENIA

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

V09408

GRÜNLAND
Centrum Roślin Ozdobnych

najnowsza kolekcja bylin

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

V09707

V11905

V10906

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

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

KRONIKA PO¯ARNICZA
24 maja od 14.12 dwa zastępy JRG PSP zabezpieczały budynek mieszkalny w Lesku. Zgłoszono zapach
gazu na klatce schodowej.
Informacji udzielił
kapitan Piotr Talkowski
31 maja od 17.19 jeden zastęp JRG PSP zabezpieczał
miejsce i usuwał skutki kolizji drogowej w Zatykach. Zderzenie trzech pojazdów.
31 maja od 17.55 jeden zastęp OSP Świętajno usuwał w
Świętajnie rój pszczół z poddasza domu mieszkalnego.
31 maja od 21.40 jeden zastę JRG PSP gasił przy ulicy
Gołdapskiej pożar suchej trway
informacji udzielił aspirant sztabowy Mariusz Domin
1 czerwca od 16.29 dwa zastępy JRG PSP w Kleszczewie
zabezpieczały miejsce i usuwały skutki kolizji drogowej.
3 czerwca od 11.35 jeden zastęp JRG PSP usuwał konar
drzewa zwisający niebezpiecznie nad chodnikiem ulicy Mickiewicza.
3 czerwca od 20.27 jeden zastęp JRG PSP usuwał w Gordejkach konar drzewa tarasujący drogę.
6 czerwca od 8.30 dwa zastępy JRG PSP zabezieczały przy
ulicy Kościuszki miejsce zwararcie w skrzynce elektrycznej.
6 czerwca od 21.56 dwa zastępy JRG PSP interweniowały
na osiedlu Lesk. Zgłoszono zapach gazu na klatce schodowej
bliku mieszkalnego.
6 czerwca od 23.01 dwa zastępy JRG PSP w Chełchach
zabezpieczały miejsce i usuwały skutki kolizji drogowej. samochód seat uderzył w drzewo.
7 czerwca od 17.55 jeden zastęp JRG PSP zabezpieczał
garaże przy ulicy Zielonej. Zgłoszono zapach dymu.
8 czerwca od 12.24 jeden zastęp OSP Świętajno usuwał w
Sulejkach drzewo tarasujące drogę.
informacji udzielił młodszy kapitan
Piotr Gabruś

NAJTANIEJ W MIEŚCIE

Aleje Lipowe 1, Tel. (87) 520-41-91
ON.............................. 4,74 zł
Pb 95......................... 4,79 zł
PB 98......................... 4.89 zł
LPG............................ 1,79 zł
Olej opałowy............... 3.30 zł (powyżej 1000 litrów)
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V13002

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
• Niemiecka sztuka współczesna, 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
17 czerwca (środa)
apteka dyżurna Gołdapska 1
wydanie „Tygodnika Oleckiego”
Bezpłatna mammografia, punkt przy szpitalu, Gołdapska 1
(szczegóły w TO 21)
13.00 - wspólne posiedzenie Komisji Polityki Prorodzinnej,
Ochrony Zdrowia i Bezpieczeństwa Rady Miejskiej w Olecku oraz Komisji Oświaty, Kultury, Promocji Gminy, Sportu
i Rekreacji Rady Miejskiej, Ratusz
18 czerwca (czwartek)
apteka dyżurna plac Wolności 25
16.00 - Rummikub, gra rodzinna, scrable, Biblioteka Publiczna, Kopernika 6
19 czerwca (piątek)
apteka dyżurna Zielona 35
16.00 - Bajkolandia, biblioteka miejska, ul. Kopernika
19.00 - Marek Dyjak - koncert, sala kina „Mazur
20 czerwca (sobota)
apteka dyżurna Składowa 6
9.00 - Otwartym Turnieju Szachowym o Puchar Dyrektora
SP nr 1 w Olecku
11.00 - Mecz trampkarzy ligi piłki nożnej MLKS „Czarni”
Olecko - Granica Kętrzyn, stadion ze sztuczna murawą
16.00 - Mecz V ligi piłki nożnej MLKS „Czarni” Olecko Knopin, wyjazd
17.00 - Kapitan Szablozębny i skarb piratów, film, kino Mazur
19.00 - Rozumiemy się bez słów, film, kino Mazur
21 czerwca (niedziela)
apteka dyżurna Kolejowa 15
Puchar Rospudy (Koło Wędkarskie „Okoń”), jezioro Rospuda z łodzi
10.00 - XV Turniej o Puchar „IGNASIÓWKI”, korty miejskie
16.00 - OKO w OKO - rozwój miasta, PTTK Olecko
17.00 - Kapitan Szablozębny i skarb piratów, film, kino Mazur
19.00 - Rozumiemy się bez słów, film, kino Mazur
22 czerwca (poniedziałek)
apteka dyżurna Zielona 37
23 czerwca (wtorek)
apteka dyżurna plac Wolności 7B
9.45 - XIV Międzynarodowego Turnieju Piłki Nożnej Żaków rocznik 2006 i młodsi o Puchar Prezesa Polskiego
Związku Piłki Nożnej, boisko ze sztuczną murawą
13.00 - posiedzenie komisji oświaty i kultury RM, sala nr
13 , Ratusz
24 czerwca (środa)
apteka dyżurna 11 Listopada 9
wydanie „Tygodnika Oleckiego”
Wędkarski Powiatowy Turniej Szkół, rzeka Lega
14.00 - posiedzenie komisji ochrony zdrowia RM, sala nr
13 , Ratusz
14.00 - posiedzenie komisji planowania i budżetu RM, sala
nr 13 , Ratusz
25 czerwca (czwartek)
apteka dyżurna Gołdapska 1
16.00 - Rummikub, gra rodzinna, scrable, Biblioteka Publiczna, Kopernika 6
17.00 - Ełk. Na tyłach historii czy w centrum nowoczesności, wykład, Olecka Izba Historyczna, plac Wolności 22
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Uwaga: co tydzień do rozlosowania jeden karnet do oleckiego kina.
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Rada Organizacji Pozarządowych WoSUKCESY UCZNIÓW
jewództwa Warmińsko-Mazurskiego zaprasza na doKonferencję Plenarną Organizacji Pozarządowych
OLECKIEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ roczną
Województwa Warmińsko-Mazurskiego, która odbędzie

28 kwietnia w Państwowej Szkole Muzycznej I i II stopnia w Olsztynie odbył się Ponadwojewódzki Konkurs z
Kształcenia Słuchu - dla uczniów klasy VI cyklu sześcioletniego i klasy IV cyklu czteroletniego szkół muzycznych I
stopnia. Jan Sawicz ,uczeń klasy VI/6 przygotowany przez
Jolantę Werner zdobył II miejsce. Szkołę reprezentował
również uczeń kl. VI/6 Jan Paweł Pieczur.
Uczniowie mieli za zadanie zapisać na pięciolinii rozpoznane słuchowo interwały, trójdźwięki, rytmy i dyktanda
melodyczne. W konkursie wzięło udział 34 uczestników ze
szkół regionu północno-wschodniego. W opinii uczestników
zadania były trudne.
W dniach 12 - 15 maja w Państwowej Szkole Muzycznej I i II stopnia im. I. J. Paderewskiego w Piotrkowie Trybunalskim odbył się XI Festiwal Klarnetowy. Anna Skindzier, uczennica klasy V/6 przygotowana przez Weronikę
Kordowską zdobyła II miejsce. Należy dodać, że w grupie I
spośród 35 uczestników I miejsca nie przyznano. Laureatce
akompaniował Michał Makarewicz.
30 maja w Operze Podlaskiej w Białymstoku odbyła się
III Edycja Konkursu „Mali dziś, wielcy jutro” zorganizowanego przez fundację Edu Pro Arte.
Wzięło w nim udział kilkudziesięciu wykonawców w
trzech kategoriach instrumentów: skrzypce, wiolonczela
oraz trąbka. Te z kolei podzielono na dwie grupy „stażowe”
: klasy 1-3 cyklu 6-letniego połączono z klasami 1-2 cyklu
4-letniego. Klasy 4 - 6 cyklu 6-letniego wraz z klasami 3-4
cyklu 4-letniego stanowiły drugą grupę. W każdej specjalności główną (pierwszą) nagrodą jest instrument. Uczennica Martyna Sadłowska kl. II/4 przygotowana przez Piotra Marciniaka zdobyła I miejsce oraz Trąbkę. Uczennicy
akompaniował Michał Makarewicz.
Serdecznie gratulujemy Janowi, Ani, Martynie oraz Jolancie Werner, Weronice Kordowskiej i Piotrowi Marciniakowi – życzymy dalszych sukcesów!
Wojciech Borowik

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:

się 26 czerwca 2015 w Hotelu Warmińskim w Olsztynie.
Wydarzenie poświęcone będzie najbardziej istotnym,
aktualnym sprawom warmińsko-mazurskiego sektora pozarządowego. Głównym motywem tegorocznego spotkania
będzie szeroko pojęta współpraca administracji publicznej
i organizacji pozarządowych. Pojawi się też tematyka związana z wdrażaniem Regionalnego Programu Operacyjnego
Warmia i Mazury na lata 2014-2020. Będzie także mowa
o czekających nas zmianach w uregulowaniach prawnych
dotyczących sektora pozarządowego.
Konferencję zakończą równoległe sesje warsztatowe
poświęcone powstającej właśnie strategii rozwoju trzeciego sektora, konsultacjom społecznym w województwie,
Regionalnemu Programowi Operacyjnemu oraz prawodawstwu dotyczącemu organizacji pozarządowych. Prosimy o wybór najbardziej interesującego Państwa warsztatu.
Do udziału w wydarzeniu zapraszamy zarówno przedstawicieli sektora pozarządowego - liderów, członków, wolontariuszy, jak i przedstawicieli samorządów.
Konferencja odbędzie się w piątek 26 czerwca 2015 r.,
o godz. 11.00 w Olsztynie w Hotelu Warmińskim, ul. Kołobrzeska 1.
Wszystkich zainteresowanych prosimy o wypełnienie
formularza zgłoszeniowego i przesłanie go na adres a.sojka@eswip.pl. W przypadku pytań prosimy o kontakt z sekretariatem Rady Organizacji Pozarządowych Województwa Warmińsko-Mazurskiego pod numerem
tel. 89 523 73 45.

Pijany motorowerzysta
sprawcą kolizji
W miniona sobotę 13 czerwca kilka minut po 20.00 patrol policji interweniował na placu Wolności, gdzie doszło
do kolizji drogowej. Policjanci ustalili, że kierujący motorowerem nie zachował należytej ostrożności i odległości w
wyniku czego uderzył w samochód osobowy marki Audi.
Sprawcą zdarzenia okazał się 19-letni mieszkaniec gminy
Kowale Oleckie. Policjanci sprawdzi stan trzeźwości Pawła M i okazało się, że jechał motorowerem mając ponad 2
promile alkoholu w organizmie.
Za spowodowanie zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu
drogowym sprawcy kolizji grozi kara grzywny. Natomiast
za jazdę w stanie nietrzeźwości 19-latek odpowie przed sądem za co grozi kara nawet 2 lat pozbawienia wolności.
starszy aspirant Tomasz Jegliński

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 sklejania, itp.

K10803

• Maciej Omilianowicz
• Natalia Senderacka
• Michał Zdancewicz
• Jagoda Zborowska
• Jan Zdrojewski (Łomża)
• Alina Zodryk

Redakcja

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

to@borawski.pl

V11305

„Pisanego i siekierą nie wyrąbiesz” – ten cytat, kiedyś, gdy w 1996
reaktywowaliśmy wydawanie „Gazety Oleckiej” wynalazł gdzieś Tomek
Łaskowski. Zamieściliśmy go w jednym z pierwszych numerów. W mojej
pamięci trwa on do dzisiaj. I gdy się
nad tym zastanowić jest żelazną zasadą historyczną. Jak coś było napisane
i zaginęło lub pismo zostało ukryte,
to i tak, prędzej czy później, zostanie
znalezione. Bywa nawet, że próbowano tekst zniszczyć, ale
zawsze ktoś zrobił notatki. Ktoś inny nauczył się go na pamięć i słowo pisane ocalało. Tak było przecież z homerowską
„Iliadą”.
Zasadzie tej towarzyszy druga. Najlepiej zobrazuje ją
rzymskie przysłowie. Statek, który wypłynął z portu można
zatrzymać. Słowo, które wypadło z ust nie zatrzyma się już
nigdy.
Piszę o tym, gdyż ostatnimi czasy coraz częściej zdarza
się, że nie bacząc zasadę, piesze się i mówi. Można prościej
określić te ustne i pisane deklaracje..., że się kłamie.
Papier przyjmie wszystko i usta potrafią wszystko wypowiedzieć. Prędzej, czy później wyjdzie też na jaw kłamstwo,
nierzetelność w ocenie czy po prostu okaże się, że podana informacja to plotka.
Chciałoby się żyć w systemie informacji, gdzie jest się rzetelnie informowanym. Gdzie na plotkę i potwarz nie ma miejsca. Chciałbym żyć w systemie, gdzie, kiedy mam inne zdanie, podejmuje się ze mną dyskusję. Dyskutując pięknie się
różnimy i obie strony wyciągają z tego wnioski. Gdzie bierze
się pod uwagę potrzeby i przemyślenia innych. Gdzie władza
stara się mnie przekonać do swoich poczynań, a nie robić ze
mnie wroga publicznego, a w końcu, to co jej się wymarzyło
kazać mi polubić. Kazać!
Przecież może być tak, że ja to już lubię!? Nie podoba mi
się system jakim się coś wdraża. Bo system nakazu w końcu
prowadzi do dyktatury. U nas, w zasadzie, co cztery lata zmie-
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nia się rząd, co pięć lat prezydent. Czy w Rosji może się
dziać coś takiego? O demokrację w tym wszystkim chodzi.
O możliwość wyboru.
Większość Polaków (wg badań) chce jednomandatowych
okręgów wyborczych i uważa, że coś to zmieni. Myślę, że
jeżeli będzie tak jak chce Kukiz, to stanie się tak jak w Wielkiej Brytanii. Zostaną dwie partie i tyle. Może to i dobre?
Natomiast ważniejsza jest uchwała sejmowa ograniczająca do dwóch ilość kadencji wójtów, burmistrzów, prezydentów miast i starostów. To co się teraz dzieje i prawo, które to sankcjonuje prowadzi w konsekwencji do możliwości
korupcji. Do tworzenia dworów wokół lokalnych władyków.
Dzieje się to bez względu na zasługi i dobre chęci. Zawsze
bowiem, przy najlepszych intencjach będzie grupa ludzi,
którzy układy chcą wykorzystać. To są specjaliści w dziedzinie tej ludzkiej aktywności. Żyją tym. Nie oprze się temu
żaden włodarz i bywa, że nawet tych działań nie zauważy.
Potrzeba nam jak powietrza kadencyjności władzy gminnej, miejskiej i powiatowej. Bez tego polska demokracja nie
ruszy dalej. Zostaniemy w tych zapyziałych terytoriach,
gdzie kierunki rozwoju zależą od kaprysu albo możliwości. Bo rozwój, to dalekosiężna myśl. To takie działanie, by
przyszli włodarze akceptując kierunek jeszcze bardziej go
rozwijali, a społeczność była dumna z osiągnięć.
Chciałoby się takiego rozwoju i przyszłości, aby w wyłożonym dywanem reprezentacyjnym holu w Ratuszu wisiały
na ścianach portrety kolejnych burmistrzów czy prezydentów obrazując jedność dążeń i szacunek dla osiągnięć innych.
Kadencyjność, to wielki krok do przodu demokratycznego społeczeństwa. Bez niej nie będzie nowoczesnej Polski.
***
Zadzwoniła do mnie czytelniczka z ulicy Kamiennej.
Było to 8 czerwca po południu:
„Proszę pana, ja w sprawie tych trzech milionów, co to
mogło Starostwo wydać na drogi, ale oddając „Skarpę” miastu, te pieniądze straciło. Bo, proszę pana, nasza ulica jest w
fatalnym stanie. Po chodniku chodzić się nie da, a asfaltem,
to niebezpiecznie bo duży ruch. Przecież dzieci chodzą do i
ze szkoły tą ulicą.
Dzisiaj około o ósmej był tutaj wypadek. Nie samochodowy. Chodnik jest w takim fatalnym stanie i jest tak nierówny, że starsza pani przewróciła się na tych kocich łbach.
Uderzyła się głową. Złamała okulary, a pobite szkła skaleczyły jej powieki oraz policzek i usta.
Nie mogła wstać. Przyjechało do niej pogotowie i zabrało ją do szpitala.
Myślę, że gdyby powiat miał te trzy miliony, to może
wyremontowałby tę naszą Kamienną. Przecież to właściwie
ulica reprezentacyjna. Parkują tutaj samochody pragnących
załatwić jakieś sprawy w Starostwie?”
Tak więc wracając do początku felietonu: „Pisanego i
siekierą nie wyrąbiesz”.
Bogusław Marek Borawski
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,,Rodzina Razem”

– to hasło Dni Rodziny obchodzonych w
Środowiskowym Domu Samopomocy i Centrum
Edukacji Specjalnej w Olecku.
Bogaty program obchodów Dni Rodziny w
naszych placówkach rozpoczął się już 26 maja
w Dniu Matki. W progach Domu i Szkoły gościliśmy najważniejsze osoby w życiu każdego
człowieka – dziecka i dorosłego – naszych kochanych rodziców.
W programie artystycznym zaprezentowały
się w stylu ludowym najmłodsi uczestnicy. Inscenizację z zastosowaniem komunikacji alternatywnej metodą ,,Makatonu” wykonały dzieci
starsze. Natomiast dorośli uczestnicy Zespołu

Muzycznego przedstawili kilka wzruszających
piosenek o matce.
Chcąc nadać szczególnie podniosły nastrój
uroczystości i uhonorować rodziców prezentacje artystyczne zakończył narodowy taniec polonez w wykonaniu uczestników, nauczycieli
i terapeutów. Dzieci rozdały gościom własnoręcznie zrobione upominki. Rodzice, dzieci,
młodzież, dorośli uczestnicy oraz wszyscy
pracownicy integrowali się przy słodkim poczęstunku przygotowanym przez uczniów.
We wtorek 9 czerwca świętowaliśmy Dzień Dziecka – dzieci,
młodzież, opiekunowie i terapeuci

spędzili czas na ciekawie zorganizowanych
zajęciach w ,,zielonej
szkole”.
Połączono
aktywny
wypoczynek, sport i kontakt z
przyrodą z rozwijającymi grami i zabawami. Po intensywnych,
wyczerpujących zajęciach - obiad i deser!
Zabawa oraz radosne,
wspólne świętowanie
uprzyjemniło najpiękniejszy dzień w roku
każdego dziecka.
Podsumowaniem
obchodów Dni Rodziny było rozstrzygnięcie organizowanego
w naszych placówkach
konkursu plastycznego
pt. ,,Rodzina Razem”,
najciekawsze
prace
(wszystkie) nagrodzono drobnymi upominkami.
aga

V13601

MTL Creation, tel. 600 936 589, www.mtl.olecko.pl

sprzedam dachówkę używaną Roben,
1567 sztuk, 1,70 zł za sztukę; gąsiory,
88 szt. 13 zł za sztukę, tel. 604-935-224

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.

B11308

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.
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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 wolontariuszy), 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 profesjonalnej scenie, przed doświadczonym jury i publicznością. Olecku z kolei przybędzie ciekawa muzyczna impreza na początek lata, którą, mamy nadzieję kontynuować co
roku.
Do Przeglądu mogą przystąpić zespoły amatorskie/
wykonawcy, reprezentujące/y
dowolny styl muzyczny. Za
zespół amatorski rozumiemy
grupę, która nie ma podpisanego kontraktu płytowego
oraz głównym źródłem utrzymania członków zespołu nie
jest muzyka.
Zespoły do 15 czerwca
muszą dostarczyć kartę zgłoszenia oraz min. 2 nagrania
demonstracyjne grupy. Materiały należy przesłać drogą
elektroniczną (format MP3 lub linki do stron internetowych, na których widnieją utwory) na adres oleckaradamlodziezowa@o2.pl lub tradycyjną pocztą (płyta CD lub
DVD) na adres Regionalny Ośrodek Kultury w Olecku
„Mazury Garbate”, Plac Wolności 22, 19-400 Olecko (decyduje data wpłynięcia do Ośrodka Kultury, a nie data
stempla pocztowego).
Organizator powołuje jury, które na podstawie nagrań
demo wybierze ok. 8 zespołów. Zostaną one powiadomione o zakwalifikowaniu do 18 czerwca drogą mailową lub
telefonicznie. Uczestnicy biorący udział w konkursie będą
oceniani przez profesjonalne jury. Ostateczny werdykt zostanie ogłoszony w dniu konkursu.
Organizatorzy:
Olecka Rada Młodzieżowa
Fundacja Akademia Radosnej Twórczości
Regionalny Ośrodek Kultury w Olecku „Mazury Garbate”
Regulamin i karta zgłoszenia do pobrania na stronie
www.przystanek.pl

sprzedam działki budowlane, Świętajno,
tel. 509-154-347 K11202
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Olecka Izba Historyczna

Regionalny Ośrodek Kultury w Olecku „Mazury Garbate” i Olecka Izba Historyczna zapraszają 25 czerwca (czwartek) o godzinie 17,00 na spotkanie z dr Rafałem Żytyńcem
pt. Ełk. Na tyłach historii czy w
centrum nowoczesności.
Ełk jest największym mazurskim miastem. Nowoczesny i pięknie położony nad jeziorem przyciąga turystów latem, a mieszkańców
okolicznych miast i miasteczek
przez cały rok.
Nauka w szkołach średnich, doświadczeni lekarze i dobrze zaopatrzone sklepy już przed stu i więcej
laty były powodem do wizyt w mieście. Jako kulturalna i gospodarcza
stolica Mazur był Ełk jednocześnie
po prostu niewielkim miasteczkiem
położonym w oddalonej od centrum prowincji jaka były niegdyś Prusy Wschodnie. Teraz także leży na peryferiach.
O zmaganiach ograniczeń związanych z położeniem, oddaleniem od centrum, sytuacją gospodarczą z ambicjami i
potencjałem miasta opowie dr Rafał Żytyniec historyk, pracownik Muzeum Historycznego w Ełku.
Zapraszamy.

policjant po służbie zatrzymał
nietrzeźwego kierowcę

W Kowalach Oleckich policjant z Komendy Powiatowej
Policji w Gołdapi, po służbie doprowadził do zatrzymania
Łukasz P. lat 31 który kierował samochodem m-ki VW Passat mając 2,5 promila alkoholu.
10 czerwca około godz. 19.45 do oficera dyżurny policji
w Olecku zadzwonił policjant z Komendy Powiatowej Policji w Gołdapi informując, iż jedzie po służbie prywatnym
samochodem na trasie Olecko – Gołdap za samochodem
m-ki VW Passat, którego kierowca zjeżdża na pobocze oraz
przeciwległy pas ruchu co wskazywało, iż może znajdować
się pod działaniem alkoholu.
Oficer dyżurny z Olecka natychmiast skierował tam patrol ruchu drogowego. W tym czasie policjant z Gołdapi jechał cały czas za VW Passatem nie tracąc go z oczu. Kiedy
dojechali do Kowal Oleckich, gdzie kierujący samochodem
VW passat zatrzymał się pod jednym z osiedlowych bloków.
Wówczas policjant od razu udał się do kierowcy Passata zabierając mu kluczyki i zabronił wyjścia z samochodu obserwując jego zachowanie i czekał na przyjazd policjantów z
Olecka.
Po przyjeździe oleckiej drogówki okazało się, iż 31 letni
mieszkaniec powiatu oleckiego Łukasz P. kierował samochód mając 2.5 promila alkoholu w wydychanym powietrzu.
Teraz będzie odpowiadał przed sądem za kierowanie samochodem pod wpływem alkoholu.
starszy aspirant Tomasz Jegliński

OLECKIE CENTRUM
SZKOLENIA KIEROWCÓW
Jerzy Miliszewski
Olecko, Aleje Lipowe 3

b13104

Rozpoczęcie
kursu

26
czerwca
godz.

1600

tel. 87-520-23-36

L92502

Ośrodek
czynny
codziennie
w godz. 800-1600
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Pod winietką

Starzeję się, bo zaczynam się chwalić.
Nie wiem, czy to pierwsze objawy sklerozy,
popular-nie zwanej miażdżycą. Jeszcze nie
wiem, ale pewnie się dowiem, gdy pomylę
sól z pie-przem, a cukier z gorczycą. I sypnę
się.
W pewien ursynowski dzień podjadłem
decyzję, żeby odbyć wirtualną peregrynację po Olecku. Sorry, powinno być napisane: Street view. Moim celem była Redakcja Tygodnika Oleckiego, ul. Zielona 37. Byłem uzbrojony w komputer i myszkę. Na dodatek trzeźwy jak szkło.
Po szatańskiej kawie i dwóch szlugach (papierosy). I nagle
na ekranie komputera pojawiło się to, czego szukałem. I z
tej radości skrzyknąłem rodzinę, żeby się pochwalić Redakcją, z którą współpracuję i wspomagam tekstami. Ponieważ
rodzina nie za bardzo się orientuje w rozkładzie ulic, stąd
robiłem za cicerone po mieście wybudowanym nad suchym
korzeniem. Syn zapytał: czy na pewno dobrze wklepałem?
Zareagowałem, jak ojciec i dziadek 3. wnuków: synu, za moich młodych lat, gdyby tak dziecko powiedziało do ojca, to
tatuś by go zdzielił pasem, czyli nahajem zwanym też „kozia
nóżka” (drewniana rękojeść z plecionką), a matka by przyłożyła tym, co by miała pod rękę: sznur od żelazka, szmata,
zmywak, miotła.
Przy ulicy Zielona 37 stoi budynek o dużej kubaturze. Z
białej cegły. Jednopiętrowy z mansardą. Wybudowano go
przy ulicy. Jak przystało na industrialny sznyt, od frontonu
ma szyl-dy: SKOK SPÓŁDZIELCZA KASA OSZCZĘDNOŚCIOWO-KREDYTOWA. O pieniądzach nie będę pisał,
bo pisząc w „TO”, nie otrzymuję honorarium. Tak zresztą
umówiłem się z Bogusiem. Nie dlatego, żem taki szlachetny
i uważam, że pieniądze śmierdzą. Takim świrem to nigdy nie
byłem. Redakcja jest na dorobku, więc jak zauważę, że zaczyna się jej przelewać, to upomnę się za tym, do czego ludzie
się tak modlą. Czyli: za pieniędzmi, mamoną, sałatą. Zwał
to jak zwał. Wiadomo, co mam na myśli. Póki co, odczekam
ten skok na Bogusia kasę. Jak zając pod miedzą. Albo jakiś
wilk. W swoim czasie będę się łasił. Celowo wprowadzam
porównania ze świata zwierząt, bo w tym budynku, białym
domku, jest SKLEP ZOOLOGICZNY. I tuż obok LEKARZE
SPECJALIŚCI. Ponieważ człowiek też jest ssakiem, więc się
nie dziwię. Na krawędzi budynku, na tzw. winku, przymocowano tabliczkę pod wersalikiem TYGODNIK OLECKI.
Aha! Na mapie Google’a widać wyraźnie trzy schodki.
Bardzo zadeptane. Mają faskę, czyli są zaokrąglone. Powiedzmy. To znak, że to miejsce jest często zadeptywane i
ludzie mają zdrowe nogi, bo chorymi by nie pokruszyli betonowego rantu.
W pewnym momencie myszka zacząłem najeżdżać, żeby
trafić na miejsce, gdzie jest wejście do Redakcji. I nie mogłem znaleźć. Natrafiałem na krzaki albo drzewa. Jak tam

„Scena Przedszkolaka”

Protokół jury z prezentacji w XIV Miejsko-Gminnym
Przeglądzie Twórczości Dziecięcej „Scena Przedszkolaka”
Olecko, 10.06.2015 r.
Jury w składzie:
1. Radosław Skrodzki – przewodniczący, Małgorzata
Krejpcio – instruktorka ds. teatru, Zofia Kardel-Kłoszewska – instruktorka ds. plastyki stwierdziło, że w drugim dniu
prezentacji w XIV Miejsko-Gminnym Przeglądzie Twórczości Dziecięcej „Scena Przedszkolaka” w kategorii 5-6-latków
uczestniczyło 10 podmiotów wykonawczych.
Decyzją Jury nagrodzono:
1. Oddział Przedszkolny Szkoła Podstawowa nr 3 im. Jana
Pawla II w Olecku, grupa „Wesołe Nutki” – za niewiarygodnie roztańczona polkę pełną energii i entuzjazmu.
2. Przedszkole Niepubliczne „Bajka”, grupa „Umiałki” –
za niezwykły taniec kwiatów z elementami baletu.
3. Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi im.
Marszałka J. Piłsudskiego w Gąskach, grupa „Promyczek” –
za pełną energii musicalową podróż.

można wejść? – pytam. Interweniuje syn, potem Graszka, i
trafiamy na … schody.
Nie daję za wygraną, przecież chcę się pochwalić. Biorę za telefon i dzwonię do Bogusia Marka Borawskiego.
Do źródła informacji z pierwszej ręki. Szalejącego lokalnego reportera. Opowiadam, że jestem Street view, mówiąc po polsku, na ulicy Zielonej 37 w Olecku. Odbywam
wirtualną peregrynację i chwalę się miejscem, do którego
wysyłam e-maile. Nie mogę znaleźć drzwi, którymi można wejść do Tygodnika Oleckiego? Nie jestem zdziwiony,
bo na Ursynowie przy ulicy Dereniowej do Domu Kultury,
wchodzi się … schodami prowadzącymi przez komin! Na
ulicy Zielonej 37 nie widzę takiego komina, więc sprawa
się nieco komplikuje.
Boguś ze spokojem wysłuchał i wyjaśnił: „Czesiu, do
redakcji wchodzi się przez Sklep zoologiczny, a potem
trzeba zejść schodami do piwnicy. Redakcja jest takim magazynem. Dobrą stroną jest, że korespondencję zostawiają
w sklepie.”
A co z petentami i tymi, którzy uważają: «Artykuł
pierwszej potrzeby» - ten, który posyłamy do gazety, jak
pisał Ramón Gómez de la Serna w jednej z Myśli rozbrykanej?
Boguś szybciutko gasi moje pytanie: „Czesiu, wsiadam
w samochód i jadę do petenta”.
Oczywiście, że zaimponował mi tym nerwem dziennikarskim. W Warszawie nie znajdziesz takiego dziennikarza, chociażbyś wziął na platformę jupiter ze Stadionu
Narodowego.
Po dłuższej chwili rzekłem do syna Pawła Piotra, co
dłubie grafiki na swym jabłkowitym komputerze, wyprodukowanym w USA: widziałeś synu Redakcję Tygodnika
Oleckiego, gdzie ojciec pisze bezcenne teksty. Mówiąc po
angielsku, pokazałem Ci entourage.
„Tato, to jest po francusku!” – poprawił syn.
Sorry, nie wiedziałem, że znam język romański, odburknąłem jak cebryta, czy jakiś inny dziwak zwany hipsterem, na przykład z placu Zbawiciela.
Po czym uzgodniliśmy, że zaprojektuje winietkę do
tekstów, jakie będę pisał dla TYGODNIKA OLECKIEGO.
Żeby był ślad po tym, jak go wirtualnie podprowadziłem
do redakcji.
Nie myślałem, że po 1989 roku będę pisał w podziemnym tygodniku. Z czasem nabiorę kombatanckich przywilejów. Po latach, jako dowód do odszkodowania, wezmę
ze sobą zszywkę tygodników. Dzięki temu załatwię sobie
emeryturę specjalną, którą przyznaje Prezydent, albo premier, albo prezes ZUS. Taki mam plan. Sorry, że wyciągam
to na światło druku, czynię to tylko dlatego, że przede mną
jest mniej czasu niż za mną. Ja wcale nie żartuję. Na starość
nie ma lekarstwa – mawia mój szwagier, Jędruś Luterek z
Kopanej.
Czesław Mirosław Szczepaniak
4. Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi w Olecku,
grupa „Ekoludki” – za przemiłą zabawę z misiem, połączoną z nauką angielskiego.
5. Zespół Szkół Szkoła Podstawowa nr 4 z Oddziałami
Integracyjnymi im. Ks. Jana Twardowskiego w Olecku, grupa „Zerówiaki” – za dworskie maniery i dostojny taniec.
6. Zespół Szkół Szkoła Podstawowa nr 4 z Oddziałami
Integracyjnymi im. Ks. Jana Twardowskiego w Olecku, grupa „Słoneczka” – za piękną recytację połączoną z radosnym
tańcem.
7. Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi w Olecku,
grupa „Motylki” – za mądrą opowieść o stworzeniu świata
w połączeniu z patriotycznym przekazem.
8. Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi w Olecku,
grupa „Kropelki” – za niezwykle precyzyjny taniec i elegancję na scenie godną największych sal balowych.
9. Przedszkole Niepubliczne „Jedyneczka”, grupa „Ekoludki” – za pomysłową choreografię i piękne stroje.
10. Przedszkole Niepubliczne „Jedyneczka”, grupa
„Kotki” – za kowbojski taniec rodem z dzikiego Zachodu.
Olecko, dnia 10.06.2015 r.

to@borawski.pl

Piękny Franio

- No i niech pani zobaczy, do czego to dojdzie? – Piękny
Franio przechylał głowę przez płot sąsiadki. - Po dwunastu latach kwiaciarnię zamknęli. Żeby tam zamknęli. Zlikwidowali.
Zrównali z ziemią i wywieźli. Na wysypisko.
Sąsiadka dała się złapać na mieciowe pogawędki. Kto go
znał, ten się krył. Zwłaszcza, gdy z tej kwiaciarni wracał. Wtedy pachniał samogonem, chód miał sprężynowy i ochotę do
gadki o niczym.
- Którą kwiaciarnię? - zagadnęła bardziej z grzeczności,
niż z ciekawości.
- Tę na rogu, zaraz tutaj...
- Aaa, ten barak – ugryzła się w język bo wiedziała, że
odrapana buda z wyblakłym szyldem od lat pełniła rolę dwuosobowego klubu: Frania i jego kompana. Kwiatka stamtąd
Franio nigdy nie przyniósł, za to spędzał tam każde przedpołudnie.
- Barak, barak. Kwiaciarnię, mówię. Gdzie teraz kwiatka kupić, wiązankę zamówić? Trzeba będzie na drugi koniec
miasta lecieć. A już lata nie te...
Franio rzadko przywoływał swój wiek, choć od dawna
był na emeryturze. Za wszelką cenę bronił się przed starością.
W zlikwidowanej kwiaciarni wiedli z kompanem zakrapiane

Leśny Szlak Rowerowy

30 maja uroczyście otwarto „Leśny Szlak Rowerowy Powiatu Ełckiego”. W inauguracji wzięli udział starosta ełcki
Marek Chojnacki oraz wicestarostka Anna Iwaszko. Gościem
honorowym uroczystości był Cezary Zamana.
Cezary Zamana od lat propaguje czynne spędzanie czasu
na rowerze. Co roku organizuje zawody dla amatorów i zawodowców pod nazwą „Wielka Gwiazda Mazurska” i kilkakrotnie jego etapy prowadziły trasami powiatu oleckiego.
Trasa „Leśnego Szlaku Rowerowego Powiatu Ełckiego”
wiedzie malowniczymi ścieżkami leśnymi. Ma mnóstwo podjazdów i zjazdów, wiedzie zacienionymi wąwozami, skrajami
strumyków lub nawet je przecina. Szlak został wytyczony w
okolicach jeziora Tatarskiego i Tatarskiej Góry w okolicach
Prostek. Za 6 tysięcy złotych w przeciągu niecałych dwóch
miesięcy tego roku (kwiecień, maj) projekt wykonał Uczniowski Klub Kolarski Prostki. Trasę wyposażono w znaki komunikacyjne i tablice informacyjne.
„Jestem bardzo szczęśliwy, że ten szlak powstał i na pewno
będę go promował w całej Polsce podczas sezonu kolarskiego
2015 i w następnych latach” – stwierdził Cezary Zamana.
Za 6 tysięcy złotych i pewnie jakieś 500 złotych rocznie
przeznaczonych na konserwację trasy powiat ełcki ma coś, co
promuje go znacznie lepiej niż tysiące wydane na inne formy
reklamy.
Nasuwa się tutaj pewna analogia do wcześniej czynionych przez C. Zamanę starań o organizację „Gwiazdy Mazurskiej” na terenie powiatu oleckiego. Nic z tego nie wyszło.
O staraniach tych wypowiedział się dyrektor MOSiR Andrzej
Kamiński w wywiadzie dla „Głosu Olecka”. Stwierdził on,
że „była u nas rozgrywana „Gwiazda Mazurska”. Potem pan
Zamana napisał projekt, na który potrzebował 10 tys. zł, to
czy mieliśmy jemu dać te pieniądze, czy lepiej pięciu naszym
stowarzyszeniom po 2 tyś. zł, które organizują równie atrakcyjne imprezy?”
Z tej wypowiedzi wynika, że nasze władze nie odróżniają
pojęcia promocji od organizacji imprez lokalnych. Są to zagadnienia praktycznie nie mające ze sobą nic wspólnego.
W drugim wypadku organizacje pozarządowe realizują
za pieniądze z budżetu atrakcyjne dla mieszkańców działania. W pierwszym wypadku chodzi o wyjście działaniami na
zewnątrz. Jeżeli za promocję bierze się organizacje miejskich
imprez, to nigdy nie wyjdzie się poza granice miasta.
W otwartym liście do burmistrza przedsiębiorcy oleccy
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rozmowy. Raczej unikali wspomnień - nie wypadało wspominać kiedy jeszcze tyle było przed nimi. Bywało, że ktoś
wstąpił, nawet kwiatka kupił. Plastikowego. Ale to raczej zamiejscowy. Bo miejscowi wiedzieli, że do prawdziwej kwiaciarni trzeba na drugi koniec. A tu masz... Zlikwidowali.
- Widzę, że sąsiadka czasu nie ma, no to idę – i odszedł
pod swój próg, za którym czekała najcierpliwsza żona świata.
Następnego ranka, kiedy ucichły auta wiozące ludzi do
pracy, Piękny Franio wyszedł z domu. Szedł krokiem miarowym i sztywnym. Zamyślony i małomówny jak prawie każdy kto ma kaca. Dotarł do końca ulicy, przystanął. Rozejrzał
się i ruszył tam gdzie zawsze.
Minęła godzina, może półtorej. Franio wracał. Po raz
pierwszy od dwunastu lat wracał krokiem tak samo miarowym jakim wyszedł. Nie było w nim ani odrobiny sprężystości. Nikogo nie zaczepiał, nawet nie szukał okazji do pogawędki. Szedł prosto trzymając w ręku papierowe zawiniątko.
Dotarł pod dom, gdzie w progu stała żona. Odwinął papier
i wydukał:
- Zobacz, kwiaciarni nie ma, a ja dla Ciebie kwiaty zdobyłem...
Żona włożyła wiązankę do wazonu i westchnęła:
- Odchodzisz...
Piękny Franio zgłupiał. I odszedł...
www.adam.andryszczyk.com
piszą: „Urząd powinien zajmować się promocją miasta w
Polsce i za granicą. Powinien wspierać przedsiębiorców, a
nie zakładać konkurencyjne spółki, w których zatrudnieni są
koledzy i rodziny”.
Kilka lat temu miasto zainwestowało 60 tysięcy w projekt EGO SA, z którego nie odczuliśmy praktycznie żadnego
pożytku. W wypadku Zamany 10 tysięcy złotych, byłaby to
promocja kilkuletnia z pełną przejrzystością i możliwością
sprawdzenia efektów.
Chciałbym też zobaczyć wykaz dofinansowanych tamtego roku po 2 tysiące złotych imprez, o których mówi dyrektor MOSiR. Udzielając wywiadu trzeba myśleć o tym, co się
mówi, a gdy się ma wątpliwości, należy poprosić o autoryzację. Cała wina za przekłamanie spada wtedy na dziennikarza, a nie na jego rozmówcę.
Cezary Zamana jest nietuzinkowym człowiekiem. Jego
nazwisko w kraju i w Europie jest synonimem dobrej firmy.
W beztroski sposób straciliśmy szansę na dobrą promocję i
na trwałą obecność w tej sferze sportu.
Skorzystała na tym Gołdap, korzysta Ełk gdzie rajd zadomowił się i jest imprezą, na którą przyjeżdżają setki rowerzystów z całej Polski, a także zagraniczni pasjonaci kolarstwa.
A Olecko dalej na bocznym torze.
Bogusław Marek Borawski

B12006

Adam Andryszczyk
- z cyklu „Opowiastki”
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50 lat posługi kapłańskiej
- jubileusz księdza prałata
Stanisława Tabaki
W sobotę, 13 czerwca br. o godz. 11. w kościele pw. Podwyższenia Krzyża Św. w Olecku odprawiono mszę św., jubileuszową z okazji 50-lecia posługi kapłańskiej długoletniego
proboszcza tej parafii ks. prałata Stanisława Tabaki. Jeszcze
przed jej rozpoczęciem obecni i byli członkowie parafialnej scholi z oleckiej parafii i parafii w Gąskach, prowadzeni
przez organistę Marka Kondrackiego wprowadzili wiernych pięknym śpiewem w klimat tego jubileuszu.
Na początku do dostojnego jubilata ustawiła się długa
kolejka delegacji, które chciały złożyć mu podziękowania.
Jako pierwsi z życzeniami ustawili się w imieniu
małżeństw z oleckiej parafii Teresa
i Józef Krajewscy. Jako kolejni
podziękowali mu
za piękne homilie wygłaszane z
okazji mszy św. w
intencji Ojczyzny
przedstawiciele oleckiego Prawa i Sprawiedliwości, Marek
Dobrzyń i Bożena Wiszniewska. Wśród gratulantów była
też Janina Maciukiewicz ze Związku Sybiraków w Olecku, przedstawiciele grup modlitewnych, dzieci i młodzieży,
scholi oraz delegacja strażaków, którymi jako kapelan opiekował się ks. prałat St. Tabaka. Gratulacje złożył też starosta
olecki Marian Świerszcz z małżonką.
Jako ostatnia najbardziej wzruszające życzenia jubilatowi
złożyła jego najmłodsza siostra, na stałe mieszkająca z mężem w Wiedniu (w rodzinie ks. Tabaki było 13 dzieci, pięcioro z nich nie żyje).
- Powiem szczerze, że jako małe dziecko niewiele pamiętam z tej prymicji brata, sprzed 50 lat – wspominała dzień
13 czerwca 1965 roku prymicję w konkatedrze św Jakuba
w Olsztynie - Najbardziej jednak pamiętam to, że dostałam
wtedy nowe buty.
Jubileuszową
mszę św.
prowadził sam
jubilat, a
oprócz tłumu wiernych brali w niej
udział jego
goście:
ksiądz senior z parafii w Stradunach, mający już za sobą 70
lat posługi kapłańskiej, księża z oleckiego dekanatu, ks. infułat Edmund Łagód, księża, którzy wcześniej pracowali z

nim w parafii Podwyższenia Krzyża Św. Uroczystą homilię, poświęconą jubilatowi wygłosił jego były współpracownik ks. Marcin Maczan, obecnie kanclerz Kurii Biskupiej w Ełku.
– Po święceniach kapłańskich trafiłem pod skrzydła
księdza prałata. Przyznam, że nieraz było ciężko. Ksiądz
Stanisław był bardzo pracowity i wymagający. Na przykład
procesję Bożego Ciała przygotowywał o wiele wcześniej,
tak aby wszystko było świetnie zorganizowane. W kancelarii panował idealny porządek.
Ksiądz kanclerz przedstawił też drogę ks. Tabaki, którą
przebył jako kapłan.
– Po wyświęceniu w Olsztynie przez księdza biskupa
Tomasza Wilczyńskiego rozpoczął służbę w parafii św.
Józefa w Olsztynie, gdzie bardzo ceniono go za katechezę
dla dzieci i młodzieży. Później trafił do parafii w Gąskach,
następnie do Świątek. W 1987 roku został proboszczem parafii pw. Podwyższenia Krzyża Św. w Olecku, skąd odszedł
na emeryturę – mówił do uczestników jubileuszowej mszy
św. ksiądz kanclerz.
Dzięki zapobiegliwości i pracowitości ks. prałata St. Tabaki w oleckiej parafii pw. Podwyższenia Krzyża Św. wybudowano Dom Parafialny, kaplicę Krzyża Św., kapliczkę
Matki Boskiej,
parking,
ogrodzenie wokół kościoła i cmentarza, stacje Drogi
Krzyżowej
Na
koniec
jubileuszu
ks.
prałat St. Tabaka podziękował
wszystkim, którym zawdzięcza swoje kapłaństwo.
- Pięćdziesiąt lat posługi kapłańskiej zawdzięczam miłosierdziu Bożemu. Dziękuję przede wszystkim za urodzenie
i wychowanie ojcu i matce, za przygotowanie do prymicji
cioci i wujkowi. Szesnastka z nas alumnów została wtedy
wyświęcona przed 50 laty. Dziesięciu z nas jeszcze żyje,
wśród nich jest ksiądz biskup Józef Wysocki z Radomia.
Moimi kolegami seminaryjnymi byli ksiądz infułat Łagód i
ksiądz Walenty, który był kiedyś proboszczem w Kowalach
Oleckich. W pamięci utkwiło mi to , jak ówczesne władze
komunistyczne przeniosły nasze seminarium z bardzo dobrych warunków do starego budynku, który trzeba było wyremontować własnymi rękoma - wspominał ksiądz jubilat.
-W mojej posłudze kapłańskiej dla mnie najważniejsze
są 3 wartości: rodzina, niedziela i różaniec. Przyznam, że
miałem w ciągu tych lat kapłaństwa także chwile zwątpienia – mówił do wiernych.
Ksiądz jubilat Tabaka szczególnie podziękował księdzu prałatowi Marianowi Salamonowi, który pozwolił
mu jako emerytowi pozostać w tej parafii i zamieszkać w
Domu Parafialnym.
Po zakończeniu mszy św. rozdawano wiernym okolicznościowe obrazki, a zaproszeni goście zjedli obiad w
restauracji |Astra”.
Warto dodać, że w uznaniu wielkiego autorytetu i
szacunku, jakim obdarzają księdza St. Tabakę olecczanie
wygrał konkurs na „Olecczanina Roku 1994”, ogłoszony
przez olecki dwutygodnik „Lega-rytmy”.
Dariusz Josiewicz, fot. Józef Kunicki
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Bezpieczny
Powiat
fotoreportaż
Józefa
Kunickiego
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Święto Ośrodka
dla Dzieci Głuchych w Olecku

Dnia 2 czerwca na boisku szkolnym zgromadziła się cała
społeczność szkolna. Tegoroczne obchody Dnia Patrona były
szczególne, ponieważ uroczyście witaliśmy Dzień Dziecka,
Dzień Matki i Dzień Ojca. Wszystkich powitał dyrektor Artur Sobolewski. Naszym gościem był Wicestarosta Powiatu
Oleckiego Kazimierz Iwanowski i prezes ZNP Józef Siwko. W swoich wystąpieniach podkreślali oni, że Patron św.
Filip Smaldone powinien być dla nas wszystkim wzorem do
naśladowania.
Następnie dzieci i młodzież przystąpiła do wykonywania
zadań konkursowych, które podkreślały jak ważne miejsce w
sercu Patrona zajmowały dzieci niepełnosprawne, porzucone
przez rodziców, sieroty. Po części konkursowej odbył się festyn z udziałem całej społeczności szkolnej.
Następnie po złożeniu wiązanki kwiatów pod tablicą pamiątkową przeszliśmy z pocztem sztandarowym do kościoła
p.w. Krzyża Świętego na mszę świętą, której przewodniczył
ks. prałat Stanisław Tabaka Przy ołtarzu widniał ogromny
portret włoskiego księdza Filipa Smaldone oraz stały jego
relikwie. W nabożeństwie uczestniczył Marian Świerszcz Starosta Olecki oraz cała społeczność Ośrodka. W homilii,
którą wygłosił ks. Radosław Pańko, zapoznano z życiorysem św. Filipa Smaldone – Patrona Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Głuchych w Olecku:
W tym miejscu życiorys:
Filip Smaldone urodził się w Neapolu 22 lipca 1848 roku.
w 1858 roku przyjmuje I komunię świętą. 27 września 1863
roku przyodziewa na siebie sutannę w parafii św. Katarzyny
w Neapolu. W latach 1863-1866 przyjmuje święcenia niższe
(ostiariat, lektorat, egzorcysta, akolita). W lipcu 1870 roku
otrzymuje święcenia subdiakonatu. W tym okresie dochodzi
w jego życiu do bardzo ważnego wydarzenia – przy kościele
św. Katarzyny spotyka zdesperowaną matkę z dzieckiem niesłyszącym na rękach, które bardzo płacze. Od
tego czasu wzmaga się jego zainteresowanie
dziećmi niesłyszącymi.
W 1871 roku otrzymuje święcenia kapłańskie i pracuje jako katecheta i wikary w kilku
parafiach. Jest kapelanem szpitalnym, odwiedza chorych w domach.
We wrześniu 1884 roku wybucha epidemia cholery. W tym czasie ks. Smaldone
poleca się pod opiekę Matki Bożej z miasta
Pompeje – Królowej Różańca Świętego. Epidemia ustaje. Opiekując się ofiarami wielkiej
epidemii dżumy, sam zaraża się tą chorobą.
Odzyskuje zdrowie jedynie dzięki nadzwyczajnej pomocy Madonny z Pompei, dla której żywi przez całe życie szczególną wdzięczność.
W 1885 roku zakłada w Lecce zakład dla
niesłyszących, którym kieruje grupa kobiet.
Ksiądz Smaldone otwiera kolejne domy, do

których przyjmuje głuche dziewczęta z
ubogich rodzin, dzieci niewidome, sieroty i dzieci porzucone przez rodziców.
27 lipca 1917 roku dostaje tytuł Kanonika Katedry w Lecce. Umiera w opinii
świętości 4 czerwca 1923 roku.
Święty Filip Smaldone poświęcił
całe swoje życie pomocy głuchoniemym. Po ponad 100 latach córki ks.
Filipa Smaldone nadal idą drogą wytyczoną przez ich założyciela nie tylko we
Włoszech, ale także w Brazylii, Rwandzie, na Filipinach, w Paragwaju, Indonezji, Tanzanii i od niedawna również
w Polsce. Święty Filip Smaldone był
człowiekiem modlitwy, spędzał długie
godziny na modlitwie przed Tabernakulum. Znane jest również to, że jego
życie przepełnione było poświęceniem i pokutą. W Lecce
we Włoszech zachowały się, takie rzeczy jak: włosienica czy bicze, którymi się biczował. Są jeszcze na świecie
świadkowie, którzy pamiętają jego heroiczną ofiarę. Dawał
potrzebującym także to wszystko, czego sam potrzebował:
uwielbienie Eucharystii i pobożność Maryjna była stałą cechą jego duchowości.
Nie był teologiem, ale wiedział, jak przekazać dobrą
nowinę w sposób prosty i jasny. Tak stał się formatorem i
mistrzem duchowym założonego przez siebie zgromadzenia.
W osobie Świętego Filipa Smaldone można było dostrzec heroiczność cnót wiary, nadziei i miłości. Był człowiekiem wiary, który z codziennej eucharystii i adoracji
czerpał siłę do przezwyciężenia burz i rozbudzał wiarę w
tych, którzy spotykali go na swojej drodze, siostry zakonne, wierni, głuchoniemi.
Był również spowiednikiem, u którego wszyscy chcieli
się spowiadać, był pokornym i prostym kaznodzieją, który
opierał swój „Urząd” na relacji z Chrystusem kapłanem.
Żywa była również cnota nadziei w jego sercu, był optymistą, nie zrażał się przeciwnościami i dawał wszystkim ufność, cierpliwość i nadzieję. Ale to miłość była tym co go
wyróżniało i sprawiało, że stawał się swojego rodzaju księgą, z której można było wyczytać jego życie przepełnione
miłością. Niezwykła była w nim również cnota roztropności, sprawiedliwości, męstwa, ubóstwa, posłuszeństwa,
czystości. Zupełnie nie przywiązywał wagi do dóbr materialnych, ale nade wszystko cenił sobie kapłańską czystość
i całkowite posłuszeństwo kościołowi. Pracował z pokorą.
12 maja 1996 roku został ogłoszony Błogosławionym
przez Jana Pawła II, a 15 października 2006 roku Ojciec
Święty Benedykt XVI dokonał jego kanonizacji. Święty Filip Smaldone został ogłoszony Patronem niesłyszących na
całym świecie, a od 16 maja 2008 roku Patronem Ośrodka
Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Głuchych w Olecku.
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72 Rajd Polski na nowych
trasach w powiecie oleckim

72 Rajd Polski (w dniach 2 lipca - 5 lipca 2015 r) na nowych trasach w powiecie oleckim i gołdapskim. Opublikowano najnowszy Rally Guide 1 z harmonogramem oraz mapą
LOTOS 72. Trasa rajdu liczy 1204,65 km w tym 19 odcinków specjalnych o długości 325,15 km. Próby sportowe, które przebiegają wśród malowniczych mazurskich jezior oraz
wzgórz morenowych, zostały zmienione niemal w dziewięćdziesięciu procentach w porównaniu z ubiegłoroczną edycją
polskiego klasyka.
W Mikołajkach oczywiście nie zabraknie najważniejszych
aktorów sportowego spektaklu, jakim jest światowy czempionat, reprezentantów czterech fabrycznych ekip, czyli Volkswagena, Hyundaia, Citroena i M-Sportu (Forda).
Do grona faworytów polskiego klasyka możemy zaliczyć
trzech muszkieterów dysponujących Volkswagenami Polo R
WRC, czyli urzędującego mistrza świata i zwycięzcę zeszłorocznej edycji polskiego klasyka Sebastiena Ogiera, a także
Jari-Matti Latvalę oraz Andreasa Mikkelsena – drugiego na
mecie w Mikołajkach przed rokiem.
Najliczniej reprezentowanym zespołem fabrycznym będzie Hyundai. Ekipa z Alzenau już ogłosiła, że oprócz dwójki
etatowych kierowców, czyli Thierry’ego Neuville’a (trzeci rok

Oko w oko z żubrem,
czyli wycieczka do Puszczy Boreckiej

We wtorek, 2 czerwca uczniowie klas I - III Gimnazjum nr
2 im. Mikołaja Kopernika udali się na długo wyczekiwaną i
odkładaną z powodu deszczowej pogody wycieczkę do Nadleśnictwa Borki w Puszczy Boreckiej.
Miała ona charakter zajęć terenowych, na których zapoznaliśmy się z Puszczą Borecką oraz największymi zwierzętami, które w niej żyją – żubrami. Poznaliśmy zwyczaje i tryb
życia tych chronionych zwierząt. Żubry w Puszczy Boreckiej
żyją od 1956 roku, gdy naukowcy z Polskiej Akademii Nauk
przywieźli je z Niepołomic do zagrody w Wolisku.
Kilka lat później podczas remontu zagrody stado uciekło
do lasu i od tej pory zwierzęta żyją na wolności. W tej chwili
w Puszczy Boreckiej żyje 100 osobników, które są pod czujną opieką służby leśnej. Na szczęście nie musieliśmy wędrować po lasach, by oko w oko stanąć z żubrem, bo przewodnik
Krzysztof Żoch zaprowadził nas na platformę widokową w
zagrodzie w Wolisku. Z wysokości obserwowaliśmy, jak te
majestatyczne kolosy wygrzewały się w promieniach słońca.
Każdy z nas czekał na jak najlepszy moment, by „strzelić”
fotkę stadu samców. Obserwacja żubrów, które były tak blisko
nas to niesamowite przeżycie.
Jak na wycieczkę w plener przystało nie zabrakło ogniska
i pieczonych kiełbasek. W towarzystwie naszych opiekunów
Elżbiety Orlik-Gogacz i Wojciecha Jeglińskiego wymienialiśmy się wrażeniami z pobytu.
Wyprawę do Puszczy Boreckiej zapewne wielu z nas zapamięta na długo.
Zajęcia terenowe w Wolisku odbyły się w ramach realizacji zadania z zakresu działalności ekologicznej.
Uczennice klasy Ie:
Małgorzata Ankianiec i Wioleta Rybczyńska
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temu w Polsce) i doświadczonego Hiszpana Daniego Sordo,
na Mazurach powalczą także Nowozelandczyk Hayden Paddon (mistrz świata w kategorii samochodów produkcyjnych
z 2010 r.) oraz holenderski kierowca Kevin Abbring. Ten
ostatni ma już za sobą zwycięstwo w Rajdzie Polski. Były
zawodnik Peugeot Rally Academy w 2009 r. triumfował w
kategorii Junior WRC.
Uroczysty start rajdu nastąpi w czwartek, 2 lipca 2015 o
godzinie 16:00 w centrum Mikołajek. Tego samego dnia o
godzinie 19:05 pierwsze kilometry rywalizacji na torze Mikołajki Arena.
W piątek, 3 lipca na zawodników czeka 8 odcinków specjalnych o długości 161,20 km. Odcinki znajdują się w powiecie gołdapskim Babki i Stańczyki).
W sobotę 4 lipca kolejnych 7 oesów, ale tym razem o
długości 132,25 km zostanie rozegranych w większości w
naszym powiecie. Wyścigi na tych trasach mogą zdecydować o wynikach 72 Rajdu Polski.
OS 10
Mazury – 1
17,70 km
08:25
OS 11
Wieliczki – 1
12,87 km
09:30
tankowanie w Olecku
OS 12
Świętajno – 1
21,25 km
10:30
OS 14
Mazury – 2
17,70 km
15:38
OS 15
Wieliczki – 2
12,87 km
16:43
tankowanie w Olecku
OS 16
Świętajno – 2
21,25 km
17:43
W niedzielę, 5 lipca ostatnie trzy odcinki LOTOS 72.
Rajdu Polski w tym między innymi superoes (Mikołajki
Arena) oraz kończący rywalizację Power Stage z dodatkowymi punktami (3-2-1) dla trzech pierwszych zawodników.
Meta rajdu o godzinie 14:00 i podobnie jak uroczysty start,
w tym roku także w urokliwym centrum Mikołajek.
Szczegóły dotyczące rajdu, harmonogramu oraz mapy
rajdu dostępne są na stronie: www.rallypoland.pl
Józef Kunicki
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AUTO-MOTO

AUTO LAND

V09308

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

AUTO-MAX, ul. Paderewskiego 3a, naprawa: zawie-

* MYJNIA GĄBKOWA AUTOMATYCZNA
			
aleje Lipowe 1A

V03219

* chleb swojski, ciasta, wypiek, tel. 605-107-755 B13703

V13032

SERWIS OGUMIENIA

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

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

B11408

V11405

K08809

OPONY, FELGI
OLEJE SHELL (wymiana gratis)

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

K11102

szenia, amortyzatory, elektronika, komputerowa
geometria zawieszenia, klimatyzacja, chiptuning, tel.
509-746-264 V11805

* bezprzewodowy internet iPlus, tel. 87-520-13-31 L92601
* Budowlana firma, Tadeusz WITKOWSKI, kompleksowe
prace budowlane, tel. 603-754-167, 87-523-41-44 V11006

MOTO-NAPRAWA-SPRZEDAM
* Auta używane, tel. 501-611-961 V09637
* CZĘŚCI SAMOCHODOWE,, tel. 509-746-264 V11815
* CZĘŚCI SAMOCHODOWE, ul. Sokola 1D, tel. 87520-12-88 V09318
* części używane, wszystkie marki, Ełcka 2 (przy
skupie złomu), tel. 501-611-961 V09627
* Hunday Santa Fe CRDI, 2006, 2,2D tel. 509-338-320,
508-097-660 V12712
* Jawa 350, 1989, stan bardzo dobry, stylizowany na
chopper, 2500 złotych, tel. 884-014-664 B13503
* Mitsubishi Outlander, 2005, 2,4B+G tel. 604-193-413

GEODEZYJNE, tel. 501-269-997

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

TURYSTYKA-NOCLEGI-ROZRYWKA

* chleb swojski, ciasta, wypiek, tel. 605-107-755 B14102
* kino, plac Wolności 22, tel. 87-520-20-59 B14301
* „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
V09907
* konie kabardyńskie, przejażdżki, pod siodło,
Grądzkie 47, tel. 666-316-780, 87-421-22-48 B13902

druk cyfrowy
prace introligatorskie
wykonywane przy użyciu profesjonalnych maszyn:
linia do produkcji broszur,
urządzenia do bigowania, perforowania,
bindowania w spirali plastikowej i drucianej...

* hurtownia spożywcza, ul. Gołdapska 31, tel. (87) 520-01-50 V09008
* gazowe, hydraulik, tel. 502-383-533 V09108
* hurtownia wędlin, od 4.00 do 14.00, ul. Gołdapska
631, tel. 87-520-22-13 B11807
* instalacje elektryczne, Henryk Rowiński, tel. 510-145891 V08420
* korepetycje - język angielski; szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły średnie, tel. 608-215-475 B12804
* kowalskie, spawalnicze, ślusarskie, Gołdapska 31,
tel. 87-523-00-80 B12904
* księgowe usługi, Ternet spółka z o,o, tel. 87-520-31-70
B13403

PIZZA NA TELEFON

V11705

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 B13204
* wczasy; tel. 87-421-22-48, 666-316-780, www.wiatrakart.fr.pl, e-mail: kawarak@o2.pl B13603
* wizy Rosja, tanio, BT Sambia, tel 87-520-16-44, V11915

USŁUGI

* 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 K11003

* MEBLE - salon, Jan Bagiński, ul. Rzeźnicka, tel.
(87) 520 29-23.
V13401

Monitoring, alarmy, tel. 607-384-232

* angielski korepetycje, magister UW, tel. 502-954-863
B13004
V08410

ARTYKUŁY ELEKTRYCZNE, SPRZEDAŻ, WYKONAWSTWO

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

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

B12306

* „ASTRA” restauracja, pizza, zestawy obiadowe na telefon:
87-520-25-68, profesjonalny katering, imprezy okolicznościowe,
dancingi, ul. Partyzantów 7, www.astra.olecko.pl
V12403

V12503

V09208
V02720

V09817

* OLEJ OPAŁOWY, NAJTANIEJ, tel. 87-520-41-91 V13002
* pizza na telefon – od 10.00 do 22.00, tel.87-520-3132 lub sms 505-314-536 V11715
* ROWERY – naprawy i wypożyczalnia, Centrum
Handlowe Impuls, tel. 87-520-36-92 V12614
V14110z2

to@borawski.pl
* skup metali i surowców wtórnych, odbiór własnym
transportem, najwyższe ceny, Ełcka 2, tel. 501-611-961
V09617
2

* Pralnia chemiczna, pranie wodne, usługi w ciągu 24 godzin,
ul. Grunwaldzka 12, te. 723-565-284
V12303

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
V13302
czipowanie, paszporty europejskie
psy, koty, fretki

* sprzątanie, opieka nad osobami starszymi lub dziećmi, tel.
506-462-495 B12704
* tłumacz języka francuskiego, tel. 888-605-885 B11907
K06705

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

V11605

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

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

Wyrób nagrobków, blatów kuchennych, parapetów
i okładzin schodowych
V07910a

INNE

* oddam koty różne kolory w dobre ręce, nie odpowiadam na sms-y, tel. 500-210-251 L92205

PRACA

* ślusarza, spawacza zatrudnię, tel. 602-709-756 L92304
* zatrudnię barmana, tel. 87-520-31-32 V11745
* zatrudnię stomatologa, tel. 605-893-381 K06805

SPRZEDAM

* biurko, tel. 505-335-841 B12505
* 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 - napędy Nice, Hormann, Somfy i całej reszty...) - 1200 zł. 600936589
* drukarka kolorowa OKI C3300n, A4, idealna do
wizytówek, mało używana, 290 złotych, tel. 604-193413 B12605
* działka usługowa, granica obwodnicy, tel. 601-210819 B001b03
* działkę budowlaną, 1650 m.kw., Olecko, tel. 602-709756 B14201
* działkę pod garaż (ew. piętrowy) z projektem, Gołdapska, tel. 602-793-432 K10813
* działkę pod garaż pojedynczy z projektem, Gołdapska,
tel. 602-793-432 K10823
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SPRZEDAM
* działki budowlane, Świętajno, tel. 509-154-347K11302
* działki budowlane, uzbrojone, tel. 601-210-819 B002b03
* książki, I i II klasa gimnazjum, (Gimnazjum nr 2), tel.
603-113-040 V09328
* kotły c.o., grzejniki, bojlery, HYDROMAX,
ul. Targowa 18, tel. 87-615-31-90
V12802
* luksfery Fala niebieskie 36 sztuk, TANIO, tel. 508610-285 B14002
* łóżeczko dziecięce z materacem, 65x125 cm, 150 złotych, tel. 691-201-120 B13802
* maszyny, urządzenia rolnicze, tel. 516-670-859 B003b03
* meble BRW z kolekcji „Indiana”, kolor – sosna antyczna: komoda – 350 zł, regał – 350 zł, szafa – 550zł.
Stan - super!!! 600-936-589
* mieszkanie 60 m.kw. z działką 400 m.kw.,tel. 602345-477 V13322
* 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 V13022
MOEY
O
K
PRA w
CJ

V09418

V12702

* SZKOŁA RODZENIA, tel. 508-871-125

Tygodnik olecki 24/907 r. 2015

Pompy ciepła
CWU + CO + kolektory słoneczne
przydomowe oczyszczalnie ścieków
V11315
możliwość montażu
DWORZEC PKP
tel. 883-110-101

* siedlisko, ul. Wiejska, ok. 40 arów, zabudowane budynkiem gospodarskim, dojazd od strony ulicy Wiejskiej, siła
na miejscu, tel. 602-293-333 V12312
* 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.
* tanio sprzedam 3-pokojowe mieszkanie 75 m.kw.,
bardzo ładne położenie w ścisłym centrum Suwałk, tel.
600-953-143 K06905

WYNAJEM

* lokal do wynajęcia, 20 m.kw., Zielona 9,
tel. 501-263-133
V07003
* lokal użytkowy 100 m.kw., centrum, tel. 723-565-284
V12313

* lokal użytkowy 140 m.kw., centrum, tel. 501-620-577
V11725

* pokoje, tel. 500-708-095 K07004

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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„To były piękne dni, po prostu piękne dni…” –
tak można podsumować wyprawę uczniów ze Szkoły
Podstawowej w Gąskach do szkół na przeciwległym
krańcu naszego województwa.
Przypomnijmy – na początku ubiegłego tygodnia,
na trzy dni zawitali do nas goście ze Szkoły Podstawowej w Ostrowitem w Gminie Biskupiec – uczniowie, rodzice i kadra pedagogiczna. Był to czas wzajemnego poznawania się, wymiany doświadczeń a
także wspaniałej zabawy. Teraz była kolej na wizytę
uczniów i nauczycieli z Gąsek w zaprzyjaźnionych
szkołach.
Wyprawa rozpoczęła się w środę 13 czerwca. Na
miejscu niezwykle ciepło przywitali nas Dyrektor SP
w Ostrowitem Krzysztof Przybysz i Dyrektor SP w
Szwarcenowie Jan Getka oraz uczniowie. To właśnie szkoła w Szwarcenowie była miejscem naszego
noclegu. Jest malowniczo usytuowana na wzgórzu,
w budynku sprzed I Wojny Światowej. Dzieciom najbardziej przypadł do gustu nowoczesny plac zabaw
przy pięknym szkolnym ogrodzie i przestronna sala
gimnastyczna. Szybko nawiązana nić porozumienia zaowocowała meczem piłki nożnej uczniów obu
szkół. Nauczyciele natomiast wspólnie spędzony czas

wykorzystali na rozmowy o dydaktyce, wymianę spostrzeżeń i pomysłów.
Na każdym kroku dało się odczuć
przyjemną, rodzinną atmosferę i
życzliwość naszych gospodarzy.
Ta swoista wymiana między placówkami to idealny sposób na organizację taniej wycieczki. W przyszłości
chcemy rozwinąć współpracę z innymi szkołami w Polsce – być może, iż
precedens stanie się dobrą praktyką.
Wizyta w SP w Szwarcenowie
była jedynie przystankiem w podróży
uczniów z SP w Gąskach nad polskie
morze o czym więcej w relacji za tydzień.
Iwona Grabek

„To były piękne dni,
po prostu piękne dni…”

MEDYCYNA ALTERNATYwNA
Pędy i kiełki

W Chinach już przed tysiącami lat stosowano metodę kiełkowania zbóż, suszonych nasion strączkowych i innych. Młode pędy, ewentualnie kiełki spożywano na surowo.
Ten sam zwyczaj istniał wśród Azteków i kilku północnoamerykańskich szczepów indiańskich.
W Europie te metody były mało popularne. W XVIII
wieku na niektórych statkach korzystano z kiełków,
aby zapewnić załodze i pasażerom świeże pożywienie i
ustrzec ich przed awitaminozą.
Kiełki i pędy mają największą wartość odżywczą ze
wszystkich składników naszego pożywienia. Zwierają
bogactwo enzymów i białek, węglowodanów i witaminy.

Kasztany

Oprócz walorów ozdobnych i smakowych kasztany
mają także właściwości lecznicze.
Odwar z kwiatów i wyciągi z owoców używane są
do leczenia obrzęków żylaków i zapalenia żył, kruchości
naczyń krwionośnych i przy oparzeniach.
Według medycyny ludowej noszenie przy sobie, bli-

sko ciała, dojrzałych kasztanów łagodzi bóle reumatyczne
i zapalenia stawów. Można je kłaść do łóżka lub wsunąć
pod pościel.
Nalewka z kasztanów służy do nacierania przy bólach
reumatycznych. Robi się ją z dojrzałych drobno posiekanych kasztanów. Po dziesięciu dniach można ją wcierać w
zbolałe miejsce.

Musli na śniadanie

Na jedną porcję bierzemy łyżkę płatków owsianych
albo sojowych lub płatków z prosa lub zarodków pszennych. Następnie dodajemy szklankę mleka, ewentualnie
śmietany, mleka orzechowego lub migdałowego albo słodzonego mleka skondensowanego, które świetnie komponuje się z lekko kwaśnymi owocami.
Najlepsze są morele, brzoskwinie, truskawki, jeżyny,
czarne porzeczki, maliny i śliwki.
Potrawę posypujemy orzechami. Dodajemy odrobinę
miodu i soku z cytryny.
Regularne spożywanie musli zmniejsza ryzyka zawału serca.

to@borawski.pl

Kalendarz imion
17 czerwca
Adolfy, Aldony, Aliny, Irmy, Jolanty,
Laury
Alberta, Adolfa, Drogomysła, Franciszka, Grzegorza, Hipacego, Ignacego,
Innocentego, Leszka, Łazarza, Marcjana,
Radomiła, Rainera, Wolmara
18 czerwca
Amandy, Betty, Elżbiety, Halszki, Leonii, Mariny, Mileny, Pauli
Amanda, Długosława, Efrema, Gerwazego, Grzegorza, Leoncjusza, Marcelego, Marka, Mikołaja, Milana, Miłowana, Modliboga
19 czerwca
Julianny, Juliany, Michaliny, Ody,
Odylii, Odylli, Sylwii
Borzysława, Bożysława, Gerwazego,
Juliana, Odona, Protazego, Romualda
20 czerwca
Benigny, Bogdy, Bogny, Bogumiły,
Bożeny, Diny, Florencji, Florentyny, Rafaeli
Bogdana, Florencjusza, Florentyna,
Michała, Rafaela, Rafała, Sylweriusza

21 czerwca (Pierwszy Dzień Lata)
(Dzień Pracowników Morza)
Alicji, Alojzji, Alojzy, Demetrii,
Marii, Marty, Rudolfiny, Rudolfy
Alojzego, Dynamierza, Ikarusa, Rudolfa, Teodora
22 czerwca
Innocenty, Pauliny, Sabiny, Saby
Agenora, Broniwoja, Eberharda,
Euzebiusza, Flawiusza, Hilarego, Innocentego, Inocentego, Jana, Kiryła, Paulina, Tomasza
23 czerwca (Dzień Ojca) (Noc
Świętojańska)
Agrypiny, Albiny, Edeltrudy, Sydonii, Trudy, Wandy, Zenobii
Albina, Arystoklesa, Bazylego, Dobrowiesława, Józefa, Piotra, Prospera,
Sydoniusza, Zenona
24 czerwca (Światowy Dzień
Osteoporozy)
Danuty, Dany, Dorydy, Emilii,
Giny, Janiny
Bartłomieja, Bartosza, Benigny,
Fausta, Jana, Janisława, Mierogniewa,
Wilhelma, Wiliama

Nasz przepis
Sałatka z mozzarellą

Pół pęczka dymki, główka sałaty lollo, główka sałaty bianco, główka sałaty
radicchio, 2 strąki żółtej papryki, 12 dag
mozzarelli, 2 pomidory, pół pęczka bazylii, 3 łyżki octu balsamicznego, łyżka soku
z cytryny, 3 łyżki oleju z orzeszków, sól,
pieprz, cukier
Dymkę kroimy w kawałki. Obgotowujemy w osolonej wodzie.
Listki sałaty oczyszczamy i rwiemy
na kawalki.
Pomidory i paprykę kroimy w kostkę.
Mozzarellę odsączamy i kroimy na
kawałki. Bazylię siekamy.
Ocet mieszamy z sokiem z cytryny i
doprawiamy solą i pieprzem. Ucieramy
razem z olejem.
Mieszamy z pomidorami i bazylią.
Składniki sałatki przekładamy do miski i polewamy marynatą.
Podajemy danie z bagietką.

Faworki

12,5 dag miękkiego masła, 10 dag
cukru, szczypta soli, 2 jajka, łyżeczka
startej skórki cytryny, łyżka rumu, 50 dag
mąki, łyżeczka proszku do pieczenia, 50
dag tłuszczu, cukier puder
Masło, cukier i sól ucieramy na gładką masę. Mieszając dodajemy po jednym
jajku. Dodajemy skórkę z cytryny, mąkę
wymieszaną z proszkiem do pieczenia,
szczyptę soli i rum.
Wyrabiamy gładkie ciasto konsystencją przypominające ciasto na makaron.
Rozwałkowujemy cienki kawałek o
wymiarach 20 na 50 centymetrów.
Radełkiem wykrajamy paski o wymiarach 2,5 na 10 zm. Środek każdego
paska nacinamy, a końce przekładamy do
wewnątrz.

Faworki smażymy z obu stron na
głębokim mocno rozgrzanym tłuszczu.
Odsączamy tłuszcz rozkładając je
na papierze. Posypujemy cukrem pudrem.

Bliny szczypiorkowe
z ziołowym sosem
i kawiorem

Ciasto: łyżeczka suchych drożdży,
100 ml ciepłej wody, pół szklanki mąki
pszennej, łyżka posiekanego szczypiorku, ćwierć łyżeczki gruboziarnistej soli,
120 ml naturalnego jogurtu, pół łyżki
masła, ćwierć łyżeczki cukru, jajko
Sos: pęczek koperku, pół pęczka
szczypiorku, pół pęczka pietruszki, 2 łyżeczki musztardy dijon, ćwierć szklanki
oleju rzepakowego, pół szklanki jogurtu, słoiczek ikry, 4 jaja ugotowane na
twardo
Zaczynamy od sosu. Zioła grubo
siekamy i wrzucamy na pół minuty do
wrzącej osolonej wody. Odcedzamy i
odstawiamy do osuszenia.
Miksujemy z musztardą olej dodając go nie przerywając mieszania wolnym strumieniem aż masa zgęstnieje.
Na koniec mieszamy wszystko z
jogurtem i doprawiamy do smaku. Sos
można przechowywać w szczelnym pojemniku przez kilka dni.
Teraz bierzemy się za bliny. Ciepłą
wodę wlewamy do miseczki i mieszamy z cukrem i drożdżami. Pozostawiamy w ciemnym miejscu przez około 7
minut.
W misce miksujemy jogurt, masło,
sól i żółtko. Dodajemy drożdże i mąkę
ze szczypiorkiem. Mieszamy i odstawiamy na pół godziny.
Białko ubijamy na sztywną pianę,
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Cytaty na ten tydzień
Z Syrakuzami łączy się przecież historia mądrej starszej pani,
która modliła się codziennie w
świątyni o najdłuższe życie dla
panującego tyrana. Ona wiedziała najlepiej, że następni mogą być
gorsi.
Ela & Andrzej Banach,
Podróż na Sycylię czyli koniec
świata
Jednego dnia biją dzwony
i pada zły tyran, a następnego
wszyscy narzekają, że po upadku
tyrana nikt nie wywozi śmieci.
Ponieważ źli ludzie umieją planować. To element charakterystyki,
można powiedzieć. Każdy zły tyran ma plan, jak rządzić światem.
Dobrzy ludzie jakoś sobie z tym
nie radzą.
Terry Pratchett, Straż! Straż!
Zawsze poruszaj się szybko.
Nigdy nie wiesz, co cię dogania.
Terry Pratchett,
Piekło pocztowe
Zadaniem historyka i poety
jest umacniać cele naszego życia, zadaniem uczonego jest zapewnić, by cele te nie okazały się
nieosiągalne wskutek ignorancji i
brania własnych pragnień za rzeczywistość.
Philip Bagby,
Kultura i historia

PRZYS£OWIA
Na św. Gerwazego (19 czerwca) jest
w ogrodzie coś pięknego.
Gdy w Wandy (23 czerwiec) deszcz,
mgła i wieje na dobre siano utrać nadzieję.
Do świętego Jana prosić o deszcz
trzeba, później baba zapaską napędzi go
z nieba.
Kiedy deszcz przed św. Janem, to po
żniwach gbur jest panem.
Jak się Jan (24 czerwiec) obwieści,
takich będzie dni czterdzieści.
Gdy św. Jan (24 czerwiec) łąkę kosi
lada baba deszcz uprosi.
Na św. Jana (24 czerwiec) z kosą do
siana.
Święty Jan (24 czerwiec) przynosi
oleju dzban. (W końcu czerwca tłoczono
olej rzepakowy, stąd to przysłowie).
W początku lata poranne grzmoty są
zapowiedzią rychliwej słoty.
Czerwiec się czerwieni, będzie dość
w kieszeni.
dodajmy do ciasta i delikatnie mieszamy.
Na suchą patelnię nakładamy łyżką
masę i smażymy po 2 minuty z każdej
strony do chwili aż bliny będą rumiane.
Przed podaniem na każdy placuszek
nakładamy porcję sosu, część ugotowanego jajka i porcję kawioru.
Skrapiamy sokiem z cytryny i dekorujemy gałązką ziół.
Usmażone bliny można przechowywać w lodówce do 2 dni.
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Jest Narybek

1 czerwca . Święto Dzieci. Wszystkich dzieci. Tych ło-

wiących ryby również. Dlatego w tym dniu, już po raz kolejny
Koło Wędkarskie Okoń, zorganizowało Młodzieżowe Mistrzostwa Olecka w wędkarstwie Spławikowym. Terenem zawodów
tradycyjnie już była rzeka Lega w okolicach bazaru miejskiego.
Frekwencja dopisała znakomicie i o szesnastej nad rzeką zameldowało się 32 uczestników od lat sześciu do 18. Startujący
zostali podzieleni na trzy kategorie wiekowe. Po krótkim przywitaniu prezes Koła Krzysztof Krajewski, przedstawił zasady
rywalizacji. Sprawne losowanie stanowisk i już o 16 30, spławiki wylądowały w rzece, głębokiej miejscami na około 30 cm.
Czy tu będą ryby!? Zastanawiali się zarówno młodzi wędkarze, jak i ich opiekunowie. Tylko pomysłodawca tego łowiska
Józek Makowski, był pewny swojego wyboru. I miał rację. W
chwilę po sygnale pierwsze rybki trafiały do wiaderek. Emocji
podczas 1,5 godzinnego łowienia nie brakowało. A to się wędka
splątała, a to ryba uciekła z wiaderka, a to podwodny lub nadrzewny zaczep uprzykrzał łowienie. Młodzi wędkarze, często
przy wydatnej pomocy opiekunów i organizatorów dawali sobie
jednak radę. Rybki ciągle wpadały do wiaderek. Głównie uklejki, ale kilka całkiem pokaźnych płotek również.
Miło był patrzeć na skupione twarze zawodników, którzy
nawet odbierając telefon , nie przestawali łowić ryb. Hihihihi
! Jest Narybek! 32 wędkarzy, to znakomity wynik. Będą więc
następcy i miejmy nadzieję kontynuatorzy wędkarstwa w Olecku. Na tak trudnym i niestety nie równym łowisku , jak Lega,
duże znaczenie miało losowanie stanowiska. Nie wszystkie dawały jednakową możliwość złowienia ryb. Ale podobnie jest
na wszystkich, znanych mi łowiskach, a zjechałem startując w
zawodach spławikowych całą Polskę. Świetnym rozwiązaniem
byłoby podniesienie poziomu rzeki. Nie jestem fachowcem od
hydrologii, ale gdyby utworzyć poniżej na rzece jeden, albo nawet dwa progi wodne, poziom by z pewnością się podniósł, no i
rybek byłby więcej.
Szkoda, że nikt z władz miasta nie mógł zjawić się na zawodach, byłaby okazja porozmawiania o tym. Rybek jednak było
dużo, nawet bardzo . Komisja sędziowska zanotowała takie wyniki:
Kategoria gimnazjum: 11 zawodników, sami chłopcy. Niektórym los nie sprzyjał i wylosowali wyjątkowo niekorzystne
stanowiska. Budujące jest to, że wielu uczestników pamiętam,
gdy startowali w młodszych kategoriach wiekowych. Zapał
więc nie mija. Brawo! Wszyscy łowili całkowicie samodzielnie.
Każdy miał własnoręcznie przygotowany sprzęt, a zaczepy, czy
kłopoty z gałęziami zdarzały się bardzo rzadko. Słowo do Patryka. Nie przejmuj się i nie zrażaj. Każdemu zdarzają się takie
wpadki.
1. Maciej Nikielec
1415g
2. Mateusz Dziedziach 730g
3. Andrzej Barszczewski 725g
4. Wojciech Hodana
525g
5. Dawid Gałażyn
320g
6. Przemysław Mazuruk 180g
7. Jacek Barszczewski 120g
8. Konrad Chmielewski 85g
9. Łukasz Rutkowski 65g

10. Hubert Świeczka
15g
11. Patryk Piwek
0g
Kategoria klasy IV-VI szkoły podstawowej. Również
11 uczestników. Wybitnie damska grupa. Dwie dziewczyny
i obie zajęły dwa pierwsze miejsca. Znakomity wynik Wiktorii to połączenie dobrego stanowiska, dużych umiejętności
i świetnej pracy trenera. Brawo. Ponad kilogram złowiony
przez drugą w klasyfikacji Kingę, również budzi szacunek. O
pozostałe lokaty trwała bardzo wyrównana rywalizacja.
1. Wiktoria Barszczewska
1755g
2. Kinga Gutowska
1060g
3. Jakub Nietubyć
655g
4. Erwin Oleszczuk
510g
5. Krystian Mazur
430g
6. Szymon Orchowski 270g
7. Marcel Kumkowski 265g
8. Jakub Gościewski
210g
9. Rafał Ampulski
120g
10. Adam Wysocki
110g
11. Kacper Przyborowski
20g
Na deser kategoria najmłodsza, do klasy III szkoły podstawowej. Tutaj największe znaczenie miała opieka i pomoc
trenera. Fantastyczny narybek! Z wielką przyjemnością obserwowałem zacięcie młodych adeptów wędkarstwa. Może jeszcze rączki niezbyt sprawnie zdejmowały rybki, może nie każdy zarzut przynęty lądował w wybranym miejscu, a złośliwe
zaczepy brały się nie wiadomo skąd, ale charakteru i zapału
nie brakowało nikomu. A Janusz… cóż, prawie dwa kilo ryb
w 1,5h, to daje około 4 kg w trzygodzinnej turze. Gdyby trener
Krzysztof tyle złowił na wiosennych Mistrzostwach Koła na
Mazurce, wygrałby zdecydowanie. Bój się Tata, młodzi idą !
1. Janusz Krajewski
1915g
2. Jakub Mackun
670g
3. Natan Koda 615g
4. Kuba Wieloch
560g
5. Ola Andrzejewska
335g
6. Igor Wieloch
325g
7. Tomasz Pskowski
220g
8. Szymon Nietubyć
200g
9. Ernest Zagacki
135g
10. Kacper Kukowski 80g
Najmłodszym uczestnikiem zawodów był sześcioletni
Kuba Wieloch. Tyko rok starsi byli Szymon Nietubyć i Kacper Kukowski.
Wszyscy otrzymali nagrody rzeczowe oraz okolicznościowe dyplomy. Zwycięzcy poszczególnych kategorii również puchary. Nad całością czuwali członkowie Koła Okoń.
A także rodzice i opiekunowie. Po zawodach oczywiście suto
zastawiona kuchnia polowa. Smakowało, tylko ten wredny
keczup czasem wylewał się na ubranie. Szczęśliwie dopisała
pogoda. Impreza odbyła się dzięki pieniążkom uzyskanym od
Burmistrza Olecka Wacława Olszewskiego , Dyrektora Zakładu Rybackiego Pawła Matyjewicza i przede wszystkim z kasy
Koła Wędkarskiego Okoń. Wszystkim składamy serdeczne
podziękowania. Za rok kolejne Mistrzostwa, a najpierw, 22
czerwca Powiatowy Turniej Szkół w Wędkarstwie spławikowym. Do zobaczenia

Z wędkarskim pozdrowieniem Arnold Hościłło

Wydawca: Agencja Promocyjno-Wydawnicza
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Centrum Edukacji i Rozwoju
Zawodowego w Olecku
19-400 Olecko, ul. Batorego 14 A
tel. 87-520-27-30
Zaprasza do:

LICEUM Ogólnokształcącego dla Dorosłych

POLICEALNE Studium Zarządzania Biznesem
Technika Administracji (cztery semestry)

Piłka nożna dziewcząt

Zapraszamy
Jarosław Bańkowski

Startujemy z Oleckimi
Kawiarenkami Obywatelskimi
(OKO w OKO).

Pierwsza już w najbliższą niedzielę, 21 czerwca, start o
16.00 w PTTK Olecko.
Weź kocyk, weź coś do jedzenia (nie tylko dla siebie),
weź swoją ulubioną planszówkę, sprzęt sportowy, album ze
zdjęciami, swoją szajbkę - hobby znaczy się, wreszcie weź
rodzinę i znajomych.
Będzie miło i pożytecznie? Jak się wspólnie postaramy!
Pogadamy o Olecku (rozwój, inicjatywa lokalna, budżet
obywatelski, jezioro i rzeka, wydarzenia letnie w PTTK,
akcje w mieście: Ławka, Kosz, Latarnia, Trawa, Bariery),
pogadamy na luzie w bardzo przyjemnych okolicznościach
przyrody.
Intelektualny urobek Kawiarenki zostanie użyty bez wahania w pracy w Radzie Miejskiej - więc konstruktywnie i
do przodu.
UWAGA! Wydarzenie bez używek (alkoholu i narkotyków). Uwierzcie - da się!
-Zapraszam i pozdrawiam, Maciej Juchniewicz
Olecka Kooperatywa Obywatelska (OKO)

V12104

K08110

V09807

9 czerwca w hali Lega został rozegrany Finał Wojewódzki
Igrzysk Młodzieży Szkolnej WM SZS w halowej piłce nożnej
dziewcząt szkół podstawowych.
Sędziowali Karol Warsewicz i Adam Wyszyński.
W zawodach wzięłu udział: Szkoła Podstawowa Nr 30
im. Marii Zientary-Malewskiej w Olsztynie, Szkoła Podstawowa Nr 18 im. Orła Białego w Olsztynie, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Pieniężnie, Szkoła Podstawowa Nr 6 im.
Jana Pawła II w Braniewie, Szkoła Podstawowa im. Tadeusza
Kościuszki w Białej Piskiej oraz Szkoła Podstawowa Nr 3 im.
Jana Pawła II w Olecku.
Wyniki: Grupa A:
SP 18 Olsztyn – SP 30 Olsztyn
2:5
SP 30 Olsztyn – SP Pieniężno
1:1
SP 18 Olsztyn – SP Pieniężno
1:1
Grupa B:
SP 6 Braniewo – SP Biała Piska
4:0
SP Biała Piska – SP 3 Olecko
2:5
SP 6 Braniewo – SP 3 Olecko
3:0
Półfinały:
SP 30 Olsztyn – SP 3 Olecko
3:4
SP 6 Braniewo – SP Pieniężno
6:1
Mecz o V miejsce:
SP 18 Olsztyn – SP Biała Piska
3:2
Mecz o III miejsce:
SP 30 Olsztyn – SP Pieniężno
1:2
Mecz o I miejsce:
SP 3 Olecko – SP 6 Braniewo
1:2
Kolejność końcowa:
1. SP 6 Braniewo; 2. SP 3 Olecko; 3. SP Pieniężno; 4. SP 30
Olsztyn; 5. SP 18 Olsztyn; 6. SP Biała Piska
Wszystkie drużyny otrzymały pamiątkowe dyplomy, a trzy
pierwsze zespoły uhonorowane zostały pucharami oraz medalami ufundowanymi przez Warmińsko-Mazurski Szkolny
Związek Sportowy, a zawodniczki dekorował Przewodniczący WM SZS Wacław Wasiela.
Wszyscy uczestnicy zawodów otrzymali dodatkowo wejściówki na pływalnię Lega w Olecku.
Paweł Maksimowicz

Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym dwa razy
w miesiącu (soboty, niedziele)
Absolwenci szkół zawodowych bezpośrednio przyjmowani są na semestr trzeci!!!

K11701

na podbudowie gimnazjum, szkoły podstawowej, szkoły
zawodowej
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I szepczę, i wołam...: Tato!
Tata, tato, ojciec…, czyli mężczyzna mający własne dziecko. O tym wie nawet dziecko.
Ciekawie określa się go w prawie rodzinnym:
„wstępny krewny pierwszego stopnia w linii prostej,
od którego dziecko pochodzi bezpośrednio”.
O matce napisano tony wierszy, piosenek, a o
ojcu… „wstępny krewny”. Zupełnie po cichutku
przemyka w kalendarzu czerwcowe święto. Prezydent USA ustanowił je w 1966 r. na trzecią niedzielę czerwca. Przyczyniła się do tego zapewne pewna córka, która chciała uczcić swego tatę, który po
śmierci żony wychowywał sam sześcioro dzieci. W
polskiej tradycji święto ojca jest od 45 lat, to o pół
wieku później niż Dzień Matki. Ale nie o daty tu
chodzi, choć piękny to dzień, bo przypada na Noc
Świętojańską.
Ojciec był głową rodziny. To on zarabiał i martwił się o byt rodziny. Matka była u jego boku, zazwyczaj w jego cieniu, pokorna, ale i ciepła.
Jakże się to zmieniło. Ileż kobiet zapragnęło
wziąć ster w swoje ręce, wyzwolić się, być niezależną. I wzięło, ale wiele z nich do dziś dnia tego żałuje.
Wróćmy do ojca. Jak dzisiaj wygląda jego status? Całkiem nieźle. Może pracę scedować na żonę,
wychowanie dzieci też. Może pójść na urlop wychowawczy, jeśli to bardziej się opłaca. Jedynie w sądzie rodzinnym czuje się dyskryminowany.
I zapewne ci, którzy tak twierdzą, mają rację.
Ojciec… ileż w tym słowie siły, dostojeństwa.
W poezji matka jest ujęta jako ciepła, nadzwyczajna
osoba, zaś poeci o wiele skromniej wypowiadają się
o ojcach. Zazwyczaj jest to osoba (właśnie) silna,
czasami niedostępna, albo po prostu niezaradna.

Ojciec poprzez swoje zapracowanie, nie zawsze
miał czas na zabawy z własnymi dziećmi, które
kochał na swój sposób, choć nie zawsze umiał
to wyrazić słowami. Często czułość zamieniał na
surowość. Taki był mój. Właśnie poprzez surowe
reguły go zapamiętałam.
Dzisiaj mogę tylko zapalić świeczkę i… dopiero teraz powoli zaczynam rozumieć filozofię jego
życia. Przede wszystkim, chciał nas nauczyć zwykłej uczciwości. Niczego się nie dorobił, ale umiał
pomagać sąsiadom i tak go zapamiętali, że nigdy
nie odmówił pomocy, choćby nawet miał sam stracić.
Nade wszystko nauczył nas szacunku do ludzi
zwyczajnych i prostych, może dlatego, że sam taki
był. Wierzył w potęgę nauki, choć sam nie miał
warunków jej posiąść. Jednak każdemu z nas zagwarantował możliwość nauki, choć wymagało to
od niego nie lada wysiłku.
Może był niedostępny, ale męska (głupia) duma
nie pozwalała mu pokazać swojej miłości wobec
nas. I tak dzień po dniu, zdarzenie po zdarzeniu
odkrywam JEGO.
Żałuję, że tak późno. Żałuję, że nie powiedziałam mu tylu rzeczy. I tej najważniejszej. Żałuję.
Wierzę jednak, że nawet teraz obserwuje mnie
z góry i dalej się mną opiekuje. Nawet w tej chwili czyta to, co o Nim piszę. Wiem to, bo przecież
inaczej zapomniałabym o Nim, wymazałabym z
pamięci.
Dopiero teraz docierają do mnie Jego wskazówki. Jak drogowskazy prowadzą mnie po krętych ścieżkach życia.
Choć tak często nie zgadzałam się z Tobą, dzisiaj chcę być podobna do Ciebie. I nieważne, co
piszą i jak poeci Cię postrzegają... ja i szepczę, i
wołam: TATO…!
Marusia

