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Nautika 1100 Soley
zdobywa tytuł
„Jacht Roku w Japonii 2015”

II edycja powiatowego konkursu języka angielskiego

„CHAMPS OF ENGLISH”
rozstrzygnięta, s. 9

J.Arnold Hościłło
Czy warto?, s. 14
Ewa Kozłowska, Ełk - Mityczna
stolica Mazur, s. 17
Harmonogram Samochodwoego
73. Rajdu Polski, s. 19

V02105

V31118

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

B31905

pizza na telefon, 87-520-31-32

V037a11

V03901

www.mezomorf.pl
SIŁOWNIA TRENER PERSONALNY ODŻYWKI
OLECKO, UL. GRUNWALDZKA 15
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Archiwum „Tygodnika oleckiego” znajdziesz

V01806

sprzedaż mieszkań, Armii Krajowej 1
mieszkania od 30 do 75 m.kw.
więcej na: deweloper-luto.pl
V01227
tel. 507-047-750

19 marca
III Olecki
Jarmark Wielkanocny
Lokalna Organizacja Turystyczna Ziemi Oleckiej
we współpracy z Regionalnym Ośrodkiem Kultury w
Olecku „Mazury Garbate” zaprasza do wzięcia udziału
w III Oleckim Jarmarku Wielkanocnym, który odbędzie
się 19 marca (sobota), w godz. 11.00-14.00 na rynku Placu Wolności w Olecku.
Wszystkich zainteresowanych wystawieniem swoich
wyrobów prosimy o zgłoszenia telefoniczne lub mailowe:
e-mail: biuro@lot.olecko.pl
tel. biura LOT Ziemi Oleckiej – 514-522-014
tel. Wioletta Żukowska – 605-107-755

Burmistrz Olecka
zaprasza wszystkie małżeństwa
obchodzące w 2016 roku Złote Gody

o zgłaszanie się do Urzędu Stanu Cywilnego w Olecku
Plac Wolności 1, pok. nr 4, tel. 87 520 26 58,
celem potwierdzenia chęci
uczestniczenia w uroczystościach
odznaczenia medalami
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
za długoletnie pożycie małżeńskie.
Zgłoszenia należy dokonać w terminie do 31 marca 2016 r.

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

GRÜNLAND
Centrum Roślin Ozdobnych

najnowsza kolekcja bylin

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

V03003

V02405

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)

Program Rodzina 500+
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OLECKI TERMINARZ
WYSTAWY STAŁE

Wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wy- • Sztuka Jadalna, Galeria Prawdziwej Sztuki im. A. Legusa,
chowawczego realizowanego w ramach Programu
ROK „MG”
Rodzina 500+ przyjmowane będą od dnia 1 kwietnia • Fashion & Beauty wystawa fotografii, Galeria Hol, ROK
2016 roku w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej
„MG”
w Olecku, ul. Kolejowa 31, parter pokój nr 5 w godzi- • 4 tysiące lat monety chińskiej - wystawa w Oleckim
Stowarzyszeniu Aktywnych „Zamek”
nach 7:30 do 15:30.

• Ekspozycja stała - Olecka Izba Historyczna, plac Wolności 22
• Bajeczna zima, portrety wystawa fotografii, Galerii Fotografii „Klatka”, ROK MG

NAJTANIEJ W MIEŚCIE

AUTOMYJNIA

V31208
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Aleje Lipowe 1, Tel. (87) 520-41-91
ON.............................. 3,89 zł
ON Arctic ................. 4,09 zł
Pb 95......................... 3,98 zł
PB 98......................... 4,13 zł
LPG............................ 1,69 zł
Olej opałowy............... 2,10 zł (powyżej 1000 litrów)

Zapraszamy od 600 do 2100,
niedziela od 900 do 1700

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

UWAGA:
stacja dołącza do akcji Olecka Rodzina +3
(upusty do zakupu: 10 gr paliwo, 5 gr gaz oraz 5%
akcesoria i usługi

9 marca (środa)
apteka dyżurna Zielona 35
wydanie „Tygodnika Oleckiego”
16.00 - Pozytywne myślenie = zdrowy organizm, spotkanie
z cyklu W zdrowym ciele, zdrowy duch, Biblioteka Miejska,
ul. Kopernika
10 marca (czwartek)
apteka dyżurna Składowa 6
Mammografia, badanie profilaktyczne przy szpitalu w Olecku
11 marca (piątek)
apteka dyżurna plac Wolności 7B
Mammografia, badanie profilaktyczne, mammobus przy
szpitalu w Olecku
Mammografia, badanie profilaktyczne, mammobus przy targowisku miejskim w Kowalach Oleckich
16.00 - Bajkolandia Andersena, biblioteka miejska, ul. Kopernika
17.00 - Bogowie Egiptu, film, Kino Mazur
19.00 - Akademia Tańca, warsztaty, ROK MG
19.20 - The Boy, film, kino Mazur
12 marca (sobota)
apteka dyżurna 11 Listopada 9
10.00 - IV turniej z cyklu „Edkar Grand Prix” w Tenisie Stołowym, hala Lega
16.00 - Czarni Olecko - Sparta Augustów - sparing, boisko
ze sztuczną murawą
16.00 - Unia Olecko - Mazur Pisz - sparing, boisko ze sztuczną murawą 17.00 - Bogowie Egiptu, film, Kino Mazur
17.00 - Bogowie Egiptu, film, Kino Mazur
18.00 - III Nocny Maraton Pływacki „Otyliada” (Zgłosiło
się 50 pływaków i limit miejsc został wyczerpany)
19.00 - Akademia Tańca, warsztaty, ROK MG
19.20 - The Boy, film, kino Mazur
13 marca (niedziela)
apteka dyżurna Zielona 37
15.00 - A to historia! czyli idole przed Spidermanem i Elsą...
- spotkanie w Oleckiej Izbie Historycznej, plac Wolności 22
19.00 - Akademia Tańca, warsztaty, ROK MG
14 marca (poniedziałek)
apteka dyżurna Składowa 2A
Mammografia, badanie profilaktyczne, mammobus przy
szpitalu w Olecku
Mammografia, badanie profilaktyczne, mammobus przy
Ośrodku Zdrowia w Wieliczkach
15 marca (wtorek)
apteka dyżurna plac Wolności 25
10.00 - Półfinał Mistrzostw Województwa SZS w Halowej
Piłce Nożnej Szkół Podstawowych, hala Lega
14.00 - posiedzenie Komisji Statutowej Rady Miejskiej, Ratusz
15.00 - XX edycja Gratki dla Nastolatka, sala kina Mazur
16 marca (środa)
apteka dyżurna Gołdapska 1
wydanie „Tygodnika Oleckiego”
17 marca (czwartek)
apteka dyżurna Kolejowa 15
16.00 - rozpoczęcie kursu na kierowców w szkole jazdy Jerzego Miliszewskiego, aleje Lipowe 3
18 marca (piątek)
apteka dyżurna Zielona 35
14.30 - Cierń Boga, film, kino Mazur
16.00 - Bajkolandia Andersena, biblioteka miejska, ul. Ko-

4

to@borawski.pl

Tygodnik olecki 10/945 - r. 2016

Uwaga: co tydzień do rozlosowania jeden bilet do oleckiego kina.
Warunki udziału w losowaniu na dole strony 4

11-13 marca 2016 r. -

AKADEMIA TAŃCA
„Performance Flow”
Regionalny Ośrodek Kultury w Olecku „Mazury Garbate”
zaprasza na 8. edycję Akademii Tańca „Performance Flow”.
Warsztaty poprowadzi Studio
Tańca B.K.Step. Instruktorzy:
Marek Kisiel, Adrianna Rajkowska, Krystian Pieloch
Pokazy zespołów: -B.K.Team,
-B.K.Kids, Skrecz, C.T.GROUP, Taka Sytuacja, City Dance
Pokaz finałowy 13.03.2016,
godz. 19:00
Wstęp na pokaz finałowy - 10
zł
Uczestnictwo w warsztatach
- 50 zł
Zapisy na warsztaty w sekretariacie ROK „MG”.

JAK PŁACIĆ ZA ŚMIECI?
Każdy właściciel nieruchomości. składa deklarację o ilości osób faktycznie zamieszkałych na danej nieruchomości
oraz deklaruje sposób gromadzenia odpadów co wiążę się z
określeniem wysokości opłaty za śmieci ( mówiąc w skrócie
określa czy będzie śmieci segregował**/*czy nie). Jeśli nastąpią zmiany, polegające np. na zmniejszeniu lub zwiększeniu ilości osób zamieszkałych lub ilości pojemników należy
wtedy złożyć kolejną zmienioną deklarację w terminie do 14
dni od dnia zaistnienia zmiany. Opłatę za gospodarowanie
odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się
za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.
newsletterUM
wyrób pomników, pielęgnacja grobów
Lakiele 45, 19-420 Kowale Oleckie

Mariusz Przekop
tel. 507-222-344

Pan Andrzej Witold Wajda urodził się 6 marca 1926
roku w Suwałkach. Ojciec Jakub (1900-1940) był zawodowym żołnierzem, matka Aniela (1901-1950) była nie praktykującą nauczycielką. Miał brata Leszka (1930-2015),
scenografa. W 1934 roku rodzina Wajdów, w związku z
awansem ojca na stopień kapitana, przeprowadziła się do
Radomia.
Nie będę wymieniał tytułów z dorobku teatralnego i
filmowego Andrzeja Wajdy, bo przeciętny widz doskonale zna filmy podejmujące polskie dole i niedole, porażki
i drobne sukcesy. Andrzej Wajda to artysta-komentator,
który nas budzi (nie)grzecznie. To narrator historii polskich. Zakopuje głęboko znaki zapytania. Uczula, żebyśmy dbali o zdrowy rozsądek i nie wstydzili się myśleć.
Żebyśmy brali przeszłość z całym inwentarzem, nawet z
głupotą. Jego filmy uczą patrzeć. Są rozmową z widownią
całego świata. Jubilat nie ukrywa tego, że „Kto ma 90 lat,
jest prawdziwie starym człowiekiem. Dlatego śpieszę się i
myślę już o następnym filmie.”
Starych mistrzów się nie ocenia. Im się tylko życzy
zdrowia i szczęścia.
Czesław Mirosław Szczepaniak

Wyniki VII rundy IMPULS LIGA
SQUASHA – LEGA OLECKO
2015/2016
Karol Lemański x Marcin Roszko 0 : 3
Adam Brzoziewski x Krzysztof Szczepaniak 3 : 0
Krzysztof Bajkowski x Marcin Putra 3 : 0
Adam Brzoziewski x Dariusz Stefanowski 3 : 0
Michał Karniej x Robert Sienica 3 : 0
Michał Karniej x Krzysztof Bajkowski 3 : 1

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:

• Mirosław Aktynowicz
• Anna Cwalina (Zabielne)
• Adam Gozdecki
• Jan Kolasiński
• Agata Wołkońska (Szymany)
• Agnieszka Zabłocka

K16609

K18101

Zakład Kamieniarsko-budowlany

90-lecie
urodzin Andrzeja Wajdy

Redakcja

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

Upominki ufundowali:
√ INFOLAND, pl. Wolności 15
   √ Zofii Siemaszko,
√ Majster, aleje Lipowe 1B
√ BEST - Studio Reklamy, ul. Jeziorna 1A
√ „BiS” Studio Reklamy, ul. Kamienna 1A
   √ TERNET, pl. Wolności 26
√ 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.
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Jestem przesądny i wiem, że gdybym napisał, że w tą ciągłą wczesną
wiosnę zimy pewnie nie będzie, to
ona zaraz by przyszła. Dlatego tak
nie piszę, ale co myślę, to moje.
W Ledze poziom wody ciągle się
podnosi. Kaczki zadowolone. Łabędzie też. Jeszcze nie widziałem bocianów ale żurawie i owszem. Pasą
się na wzgórkach wokół miasta. Gęsi
ciągną szarym deszczowym niebem.
Z tymi bocianami, to jest taka
wróżba. Że jeżeli zobaczy się pierwszego jak leci, to się tego
roku będzie podróżowało. Jeśli zobaczy się siedzącego, to nigdzie się nie wyjedzie. A jak ptak siedzi na gnieździe, to nawet
z rodzinnego miasta nigdzie się nie wyjrzy. Ja wojażować w
tym roku nie zamierzam więc nie boję się patrzeć na bociany.
Co jeszcze ważnego w powietrzu?
Już za dwa tygodnie święta.
Lubię święta. Szczególnie te zjazdy rodzinne. Czasami
czas między nimi nie był przyjazny dla spotkań. Tylko listy,
telefony i nic więcej. Czasami nawet czasu i na to nie było.
Potem nagle w trakcie przywitań, przygotowań czy przy
świątecznym stole wypływają nowe informacje, anegdoty i
objawienia. Radość, śmiech, rodzinna czułość. Wszystko to
miesza się razem w wielkim tyglu szczęśliwego dnia lub dni,
kiedy się jest razem.
Święta, to również czas na refleksje. Na przypomnienia
i ocenę rzeczywistości, która otacza. Tak jak w Nowy Rok.
Może nawet bardziej refleksyjnie, bo w noworoczna zabawa
zakłóca rozmyślania nad losem i jego kolejami.
W święta, bo mam na myśli te najważniejsze: Wielkanoc
i Boże Narodzenie, coś się wewnątrz mnie zawsze łamie.
Zawsze coś wycisza i tonuje. Słońce, choć czasami tylko te
wewnętrzne, zapala się i ogrzewa... i bywa, że znowu jakaś
radosna myśl zaczyna napawać nadzieją, ciepłem i pozwala
spojrzeć dalej, przed siebie, w jasny i pogodny świat.
Zgoda, to wielkie rodzinne szczęście. Nic tak nie buduje
rodziny jak zgoda. Zgoda, to więź, która spaja wspólnotę ludzką i tworzy z niej wspólnotę dusz. Nie ma jednak na tym świe-
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cie czegoś łatwego. Przecież nikt nie jest doskonały. Każdy
ma jakieś drobne lub wcale niedrobne maniactwa, przywary
i przyzwyczajenia. Rodziny nigdy nie spoi próba ujednolicenia zachowania wszystkich jej członków. Spaja ją natomiast
to, że staramy się poznać jak najlepiej najbliższych, przyzwyczaić się, czasami wybaczyć lub pragnąć by nam wybaczono. Często przytulamy, pragniemy być wysłuchani lub
wiemy kiedy należy wsłuchać się w glos innych. Tak tworzy
się wspólnota. Przecież w ostatecznym rozrachunku wady
naszych najbliższych, w mądrych rodzinach zamieniamy w
anegdotę, moralną przypowieść, coś na kształt masełka spajającego dwie strony przepysznej kanapki.
To szatan dzieli. Kiedy przygniata nas kłótnia, bo takie
zdarzenia zawsze mogą się przytrafić, wiedzmy, że robi to
diabeł. To on czyni znak podziału. I jeżeli ogień kłótni już
u nas zagości, on podsyca go dalej jak tylko może. Bo jeśli gniew i niezrozumienie choć raz przyćmi umysł, to nieopatrznie wypowiedziane słowa lecą i ranią. Jest takie stare,
bo rzymskie, przysłowie, że okręty można zawrócić do portu, słów zawrócić się nie da.
Rodzinę spaja przede wszystkim wybaczenie i zrozumienie. Gdy następują gorsze dni, kiedy jest kłótnia, to potem,
tak jak po burzy, przychodzi słońce. Najlepiej jak słońce jest
cały czas... ale bywa, że trzeba zrozumieć, wysłuchać i przebaczyć.
Niejedna bowiem rodzina rozpadła się przez brak zrozumienia, a na pewno przez zemstę. Zemsta, to również
piekielny wymysł. Są bowiem zdarzenia, które nie mogą się
obejść bez kary. Zemsta jednak, to zupełnie coś innego niż
kara. Zemsta jest bowiem ślepa, szybka i zostawia wątpliwości, że została zrozumiana zasada jej wymierzenia. Zemsta
często bywa nieadekwatna do czynu za jaki została zadana.
Kara zaś, to ocena tego co się stało, wymierzenie zadośćuczynienia, przebaczenie i zrozumienie. Na końcu „resocjalizacja”. Zemsta, to gniew, a gniew, to również szatańskie
dzieło.
Każdy z nas jest inny. Każdy z nas odrębnym światem.
Dlatego jesteśmy w ostatecznym rozrachunku samotni. Bo
nigdy nie poznamy tego drugiego, nawet którego bezgranicznie kochamy, do końca. Nikt też nie pozna nas, bo zawsze będziemy mieli w sobie tylko te swoją część, której nie
chcemy lub nie odważymy się pokazać innym. Nawet tym
najbliższym. Tacy jesteśmy.
Każdą rodzinę spaja zrozumienie i wybaczenie. Miłość
bowiem jest ślepa i spajać może wszystko.
Od rodziny można oczekiwać tego wszystkiego co daje
nam najlepszy przyjaciel. Jeśli tego nie ma... to znaczy, że
diabeł zrobił swoje.
Jeżeli ktoś nie umie wybaczać, nie ma chęci rozumieć
innych, nie ma chęci współżyć tak, aby najsłabsi byli chronieni, nie zbuduje szczęśliwej ani dobrej rodziny. Rodzina,
to taka wycieczka za miasto. Najsłabsi idą na początku lub
w środku, a wszyscy pozostali mają na względzie ich możliwości i bezpieczeństwo. Najsilniejsi muszą być najbardziej
odpowiedzialni.
Wychowałem się w takiej rodzinie. Nie skłóconej, wyrozumiałej, bez jakiejkolwiek przemocy, otwartej na wszystko
i tolerancyjnej. Gdy patrzę wstecz i w przyszłość - widzę
jasno, że miałem szczęście, i to nie tylko do rodziców i brata.
Ta mnogość cudownych cioć, wujów, sióstr i braci ciotecznych lub wujecznych, ich dzieci, a teraz wnuków stwarza
świat wokół mnie. I to jest chyba najlepsze co może kogoś
spotkać...
A przecież jest jeszcze kilkoro przyjaciół... I to dopełnia
ten obraz.
Takie to przemyślenia dopadły mnie dwa tygodnie przed
świętami.
Nie dajmy się dzielić. Szanujmy ludzi i starajmy się
ich rozumieć. To się należy nam i tym, których kochamy i
szanujemy. Popatrzmy na otaczający nas świat ludzi przez
pryzmat swoich słabości... i przede wszystkim nie myślmy,
że jesteśmy od kogoś lepsi. Możemy więcej umieć, być bardziej doświadczeni, mieć więcej pieniędzy ale lepsi, to możemy, co najwyżej, być sami.
Bogusław Marek Borawski
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Obchody Narodowego Dnia
Pamięci Żołnierzy Wyklętych

SUCCESS DAY w FOREVER

28 lutego br. w kościele pw. Podwyższenia Krzyża św.
odbyła się msza św., podczas której ksiądz proboszcz tej
parafii Marian Salamon wygłosił okolicznościową homilię
poświęconą Żołnierzom Wyklętym.
Odniósł się w niej m.in. do pierwszego w Polsce pochówku żołnierzy Narodowego Zjednoczenia Wojskowego,
pochowanych w zbiorowym grobie w Orłowie, gm. Wydminy w lutym 2012 roku.
W sąsiedniej wsi Gajrowskie 10 lutego 1946 roku odbyła
się największa na Warmii i Mazurach bitwa V Brygady Wileńskiej NZW z wojskami NKWD, KBW i UB.
Po mszy św. w Domu Parafialnym nauczyciel historii
z I Liceum Ogólnoksztąłcącego im. Jana Kochanowskiego
w Paweł Kurowski przedstawił referat zawierający syntezę najważniejszych informacji nt. Żołnierzy Wyklętych, zaś
Zbigniew Stefanowski urozmaicił wykład P. Kurowskiego
prezentacją multimedialną.
Tekst i fot. Dariusz Josiewicz

20 lutego w Hotelu Novotel w Warszawie przedsiębiorcy FOREVER z powiatu oleckiego Alicja Kowalewska i
Katarzyna Szczecina oraz gołdapskiego Barbara Skuza
wzięły udział w konferencji biznesowej, w której uczestniczyło około tysiąc osób z całej Polski.
Jak zwykle wszystkich serdecznie przywitał Dyrektor
Forever Poland Jacek Kandefer. Podczas spotkania podsumował działania firmy w 2015 r. i wręczył upragnione
awanse.
Przewodnim tematem spotkania było budowanie skutecznego biznesu zestawami Forever F.I.T i ogromna dawka sportowej motywacji. Warszawska konferencja biznesowa zainspirowała uczestników do stawiania i realizacji
celów w 2016 r., które są prostą drogą do sukcesu w Forever Living Product- światowego producenta aloesu .
Więcej informacji o możliwości pracy w Forever pod nr
telefonu 605 107 755.
Wioletta Żukowska

„Daj się przyciągnąć
do ginekologa”

Szczegółowe informacje o kampanii na stronach:
www.powiat.olecko.pl
www.kwiatkobiecosci.pl
https://www.youtube.com/watch?v=DRslGFeQjxI
https://www.youtube.com/watch?v=RQLzfJztsp4&ebc=A
NyPxKq0I7X2zKGm50eJS_8-bSsWu7AH1DChQbHctb
KRW7L3gGcOWeJWVNtAZTxxn-1Pci6GEAvXqWCNx
LDs4UF7KFkcJzF0XA
Halina Kasicka
www.powiat.olecko.pl

W dniach 14-20 marca roku na terenie powiatu oleckiego
realizowana będzie ogólnopolska kampania społeczna pn.
„Piękna bo zdrowa”. Inicjatorem akcji jest Fundacja „Kwiat
Kobiecości”.
W kampanię zaangażowały się znane polskie aktorki,
Sylwia Gliwa, Barbara Kurdej-Szatan, Joanna Moro oraz
Małgorzata Pieczyńska, a także Ida Karpińska, prezeska
i założycielka Ogólnopolskiej Organizacji Kwiat Kobiecości
oraz ginekolog prof. dr hab. n. med. Włodzimierz Sawicki
Kierownik Katedry i Kliniki położnictwa i ginekologii onkologicznej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.
Patronat objął Narodowy Fundusz Zdrowia.
Celem jest zwiększenie świadomości kobiet na temat
profilaktycznych badań ginekologicznych.
Świadomość Polek związana z chorobami narządów
rodnych, a także z wykonywaniem badań ginekologicznych
w dalszym ciągu jest dość niska. Od lat pokutuje bowiem
stwierdzenie, że do lekarza idzie się wtedy, gdy coś dolega.
To błąd, za który niekiedy płaci się wysoką cenę. Wiele chorób ginekologicznych nie boli, a objawy pojawiają się dopiero w zaawansowanym stadium.
Tymczasem musimy mieć świadomość tego, że regularne badania ginekologiczne mogą pomóc we wczesnym wykryciu chorób np. raka szyjki macicy. Dlatego tegoroczna
kampania „Piękna bo Zdrowa”, nawołuje:
DAJ SIĘ PRZYCIĄGNĄĆ DO GINEKOLOGA
PAMIĘTAJ O REGULARNYCH BADANIACH GINEKOLOGICZNYCH!

Urząd Skarbowy w Olecku
informuje,

że zeznania na podatek dochodowy od osób fizycznych
za 2015 r. przyjmowane są w pokoju nr 8 w siedzibie Urzędu Skarbowego:
Olecko, ul. Wojska Polskiego 7, w dniach:
Poniedziałek:7:15
- 18:00
Wtorek:
7:15
- 15:15
Środa: 7:15
- 15:15
Czwartek:
7:15
- 15:15
Piątek:7:15
- 15:15
Informacje na temat odliczeń od podatku i dochodu w zeznaniach podatkowych za 2015 r. udzielane są przez Krajową Informację Podatkową czynną od poniedziałku do piątku
w godz. od 7.00 do 18.00.
Infolinia:
Z tel. stac.: 801 055 055
Z tel. kom.: (22) 330 0330
Z zagranicy.: +48 22 330 0330
Wzory formularzy podatkowych wraz objaśnieniami
umieszczone są na stronie internetowej Ministerstwa Finansów: www.finanse.mf.gov.pl
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Minister Sportu i Turystyki ogłosił programu

„Klub”

4 marca rozpoczęła się rywalizacja uczniów w Drużynowych Mistrzostwach Szkół Gminy Olecko w szachach.
Do zawodów zostały zaproszone drużyny ze szkół wszystkich szczebli znajdujących się na terenie Gminy Olecko.
Do turnieju zgłosiły się 4 drużyny z oleckich szkół: SP
nr 1, SP nr 3, SP nr 4 i Gimnazjum nr 2. Zawody zostaną
rozegrane w na dystansie 6 rund system każda drużyna z
każdą mecz i rewanż i z tempem gry 30 minut na zawodnika. Choroba zawodników z Gimnazjum nr 2 spowodowała
ich nieobecność podczas pierwszego zjazdu.
Wyniki:
I runda
SP nr 4 – SP nr 1 2,0 pkt:2,0 pkt
Gim nr 2 – SP nr 3 0,0 pkt:4,0 pkt
II runda
SP nr 3 – SP nr 4 1,5 pkt:2,5 pkt
SP nr 1 – Gim nr 2 4,0 pkt:0,0 pkt
III runda
SP nr 4 – Gim nr 2 3,0 pkt:0,0 pkt
SP nr 3 – SP nr 1
1,5 pkt:2,5 pkt
Składy drużyn:
1. Szkoła Podstawowa nr 4 im. Ks. Jana Twardowskiego z Oddziałami Integracyjnymi w Olecku:
Wiktor Raszkowski - kapitan, Miłosz Skrzypiec , Rafał Bartnicki, Małgorzata Laszkowska
2. Gimnazjum nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Olecku:
Mikołaj Wiśniewski, Jakub Cimochowski, Jakub
Muzykowski, Gabriela Jeglińska -kapitan, rezerwowi:
Rafał Sokalski, Agnieszka Świerzbin
3. Szkoła Podstawowa nr 3 im. Jana Pawła II w Olecku
Igor Kolczyński - kapitan, Mateusz Kabak, Mateusz
Gaworski, Iga Kolczyńska, rezerwowi: Adrian Bokuniewicz, Mateusz Kondracki
4. Szkoła Podstawowa nr 1 im. Henryka Sienkiewicza
w Olecku
Karol Racis - kapitan, Miłosz Truchan , Michał Bartnik, Justyna Racis
Następny turniej zostanie rozegrany 18.03.2016 godz.
16:45 (IV runda)
Krzysztof Konewko
W dniu 15 marca 2016 r. (wtorek) o godzinie 14.00 w
pokoju nr 13 Urzędu Miejskiego
w Olecku odbędzie się posiedzenie Komisji Statutowej
Rady Miejskiej w Olecku.
Proponowany porządek posiedzenia:
1. Aktualizacja Statutu Gminy Olecko.
2. Sprawy wniesione.
newsletterUM

EduCare – punkt edukacyjny
Punkt edukacyjny EduCare
zaprasza uczniów szkół podstawowych na zajęcia
rozwijające uzdolnienia: logiczne myślenie, koncentrację uwagi, pamięć, kompetencje polonistyczne, matematyczne, przyrodnicze.
Talent tkwi w każdym dziecku!
Gwarancja fachowej opieki i zajęcia w przyjaznej
atmosferze.

Ul. Wojska Polskiego 5, Olecko
Tel: 691 201 120
mieszkanie 71 m.kw., 3 pokoje, centrum,
Suwałki, tanio, tel. 600-953-143 K17701

B32901

Drużynowe Mistrzostwa
Szkół w Szachach

w ramach rozwijania sportu poprzez wspieranie przedsięwzięć z zakresu upowszechniania sportu dzieci i młodzieży.
Oferty należy składać do 15 kwietnia 2016 r.
Głównymi celami programu są:
1) upowszechnianie aktywności fizycznej wśród dzieci
i młodzieży,
2) wyrównywanie szans dzieci i młodzieży w dostępie
do usystematyzowanej aktywności fizycznej,
3) wsparcie instytucjonalne działalności podstawowych
jednostek struktury organizacyjnej sportu polskiego – klubów sportowych w zakresie aktywizacji sportowej dzieci i
młodzieży,
4) inwestycja w kapitał ludzki w sporcie dzieci i młodzieży,
5) optymalizacja wykorzystania potencjału infrastrukturalnego przez samorządy lokalne w zakresie upowszechniania kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży.
Program skierowany jest do klubów sportowych (działających w formie stowarzyszenia lub związków stowarzyszeń), których podstawowym celem działalności statutowej
jest upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży oraz uczniowskich klubów sportowych.
Wnioski o dofinansowanie na realizację zadania należy
nadsyłać do dnia 15 kwietnia 2016 r.
Wniosek wraz z załącznikami musi być sporządzony na
formularzach zamieszczonych w systemie elektronicznym
AMODIT MSiT. Wypełniony formularz należy przesłać
drogą elektroniczną. Jednocześnie po wypełnieniu elektronicznego formularza wniosku wraz z załącznikami należy
go wydrukować, podpisać i wysłać pocztą (lub złożyć w
siedzibie MSiT) na adres: Ministerstwo Sportu i Turystyki,
Departament Sportu dla Wszystkich, 00-082 Warszawa, ul.
Senatorska 14 z dopiskiem na kopercie Program „KLUB”
– nabór na 2016 r. Wnioski wraz z załącznikami przesłane wyłącznie w wersji papierowej nie będą rozpatrywane,
analogicznie, w przypadku przesłania wniosku wyłącznie w
wersji elektronicznej. Dokumentacja przesłana w wersji papierowej musi być zgodna z wersją elektroniczną przesłaną
w systemie AMODIT.
Datą złożenia wniosku o dofinansowanie jest data dostarczenia do siedziby MSiT lub data stempla pocztowego.
Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej ministerstwa:
https://bip.msit.gov.pl/bip/finansowanie-zadan/
sport-powszechny/2016-ro/1779,Ogloszenie-programuKLUB-w-ramach-rozwijania-sportu-poprzez-wspieranieprzedsiew.html				
newsletterUM
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Kubuś Puchatek
Trudny jest los lektur szkolnych. Są obowiązkowe i trzeba je przeczytać. W swoim
czasie. Nieraz uczniowie do nich podchodzą
tak jak do jeża. Za to z przyjemnością lubią
sięgać do lektur nadobowiązkowych. Nie
tak dawno moja wnuczka Zuzia, uczennica
klasy III, opowiadała, że musi przeczytać całego Kubusia
Puchatka. W jej słowach nie dosłyszałem entuzjazmu. Może
już coś mam z błędnikiem? Jak przystało na dziadka, nie
perswadowałem. Poprosiłem Graszkę o egzemplarz lektury
obowiązkowej. W ten oto sposób na stole pojawiła się rozpadająca książka A.A. Milne „KUBUŚ PUCHATEK” z ilustracjami Ernesta Shepard’a. Treść z angielskiego przełożyła
Irena Tuwim. Kartki ledwo co trzymały się grzbietu. Były
sczerniałe, z zagiętymi rogami. Ulistniały się jak ciasto francuskie. Kiedy zacząłem czytać, wnuczka była lekko zadziwiona. Pocieszała mnie, że jeszcze ma czas na przeczytanie.
Pokiwałem głową i nie komentowałem. Wystarczy już tego
smrodku, który się ciągnie w III RP.
A teraz pora na olecki wtręt. Zuzia, rocznik 2007, nieraz
pojawia się w kolorowych widokówkach i listach, jakie nadesłał Wacław Klejmont, rocznik 1947
DO SZAMBUCHA ZUZI
Z OKOLIC KWITNĄCYCH SADÓW
W wianku rajskich jabłuszek
z tortem jeżyk goni …
Niedaleko spada
jabłko od jabłoni …

ka

Wnuczce
Na Pierwsze Urodziny
15 stycznia 2008 roku godz. 2220
Wacław Klejmont z rodziną z Olec-

W 2008 roku, po Trzech Królach, na
odwrocie widokówki (Nawet cień przyjaciela wystarczy, aby uczynić człowieka szczęśliwym) wykaligrafował: (…)
Pawłowi Piotrowi dziękuj za śmigłość
jaskółek nad ulicą pogodnego dzieciństwa, odrodzonego w radości i płaczu
Zuzi – (…) Niech Wam wnuczka rośnie jak na drożdżach! (…)
W Wielkanoc 2010 roku nadesłał
życzenia: (…) A Anię z Zuzią, Graszkę
z Synową, niech zdrowo w Lany Poniedziałek Śmigus z Dyngusem tak podleje, nie za rzęsiście – mam nadzieje – by rozkwitały wciąż na
nowo. Gdy ja, tak jak w 47 odradzam się na Bożą chwałę i
zastanawiam o wczesnej wiośnie, czy coś na starość ze mnie
wyrośnie. (…)
W 2011 roku, kiedy był już śmiertelnie chory (słabował,
jak mawiali na Suwalszczyźnie), jeszcze zdążył wykrzesać
Graszce z Zuzią: (…) Na dubeltowe Święto Babci i Wnuczki
oraz cały Nowy 2011 Rok rozkwitającej radości, szczęścia i
pogody ducha życzy Wacław Klejmont z Białolasem
A na kartce pocztowej, wydanej przez POLSKĄ FUNDACJĘ POMOCY DZIECIOM Maciuś, w prawym górnym
rogu naklejony znaczek Boże Narodzenie BÓG SIĘ RODZI MOC TRUCHLEJE, obok okrągły stempel OLECKO
15011115, dopisał:
W DWA DAMSKIE OGNIE
Przy Zuzi z Graszką,
Czesław jest fraszką!
Wracajmy na swoje ursynowskie podwórko. Za tydzień
Zuzia mówi, że już jest blisko końca szkolnej lektury. Odpo-

wiedziałem, że dobrze się mam, czytając książkę z dzieciństwa. Że nie doświadczam tego, o czym mówił Kłapouchy
Kubusiowi Puchatkowi: Już nie pamiętam czasów, żebym
jakoś siemiał. Nie ukrywałem, że Miś o Bardzo Małym Rozumku wraz z wszystkimi krewnymi-i-znajomymi Królika,
a więc Sową Przemądrzałą, Mamą Kangurzycą z Maleństwem, Prosiaczkiem, osiołkiem i Krzysiem, co wszystkiemu potrafił zaradzić, przypomniały mi lata spędzone daleko od domu. Ponieważ rozmowa miała miejsce w porze
podwieczorku, więc zaczęliśmy jeść Conieco.
W następnym tygodniu Zuzia poinformowała, że przeczytała całego Kubusia Puchatka. Od deski do deski. Nie
wiem, czy nie przeze mnie musiała przyśpieszyć. Grzecznie zapytałem, a który fragment ci się najbardziej podobał?
Rozdział piąty, w którym Prosiaczek spotyka Słonia, odpowiedziała wnuczka.
Dzięki wnukom (Maja, Zuzia, Staś Feliks) i szkolnej
lekturze, przypomniałem sobie o koniku na biegunach,
kolejce drewnianej z wagonikami, żołnierzykach z cyny,
plastikowym wiatraczku, książeczkach z serii Poczytaj mi
mamo … W dzieciństwie chłonąłem wszystkimi zmysłami
to, co mnie przerastało. Słuchałem ludzi, którzy nie mogli
się zdecydować, czy to, co mówią, powinno wejść w przysłowie czy przypowieść. Bali się zapisywać. Nie wiem,
dlaczego, więc z tego zacząłem robić literaturę. Ze słów,
jakie zapamiętałem, będąc chłopcem. Dopokąd żyjemy,
majaczy w nas dzieciństwo. Adam Mickiewicz cudownie
to zdefiniował:
Kraje dzieciństwa - gdzie człowiek po świecie
Biegał jak po łące, a znał tylko kwiecie
Małe i piękne jadowite rzucił,
Ku pożytkowi oka nie odwrócił. (…)
(Pan Tadeusz, Epilog)
Za Sasa
mawiano w
Sejmie lub
na sejmiku:
w trzech słowach jasno
nam wytłumacz, a nie
czuć oczu.
Mam 60+,
więc nabyłem praw na
szerszą narrację. Kiedy
szukałem
pointy, natrafiłem suficką
legendę:
Dziecko
niosło świecę. Zapytałem je:
„Skąd pochodzi światło?” Dziecko zgasiło je
i rzekło: „Teraz powiedz, dokąd odeszło?”
Czesław Mirosław Szczepaniak
Postscriptum
Ikonografią do felietonu jest rysunek Zuzi Szczepaniak,
klasa III, na którym zaznaczyła, kto jest kto. Wnuczka postarała się, żebyśmy wyglądali baśniowo. Jak nie z tej Ziemi.
Dowiedziałem się, że w Salisbury trwają przymiarki do
pomnika Terry’ego Pratchetta, który mieszkał w pobliskiej
wiosce Broad Chalke. Oczywiście, że będzie naturalnej
wielkości . Z brązu. Monument zaprojektował Paul Kidby,
który jest autorem okładek książek z cyklu „Świat Dysku”. Ku pamięci przypomnę, że Pratchett ma megalityczną
budowlę Stonehenge w hrabstwie Wiltshire. Piszę o tym,
mając na uwadze to, że Boguś Borawski wydziobuje jego
myśli do okienka na pierwszej stronie „Tygodnika Oleckiego” albo na pod winietą „Cytaty na ten tydzień”. To znak,
że wykazuje się niezłym smakiem
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II edycja powiatowego konkursu języka angielskiego

„CHAMPS OF ENGLISH”

rozstrzygnięta
26 lutego poznaliśmy zwycięzców drugiej edycji powiatowego konkursu języka angielskiego „Champs of English”. Do
zorganizowanego przez Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych w Olecku turnieju zgłosiło się 14 śmiałków.
W tegorocznej grupie mistrzów mieliśmy przyjemność gościć uczniów z Gimnazjum nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi
im. Ks. Jana Twardowskiego w Olecku, Gimnazjum nr 2 im.
Mikołaja Kopernika w Olecku, Społecznego Gimnazjum STO
w Olecku, Publicznego Gimnazjum w Kowalach Oleckich
oraz Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II w Wieliczkach.
Uczestników konkursu oraz ich opiekunów przywitała
Marzanna Pojawa-Grajewska, Dyrektorka ZSLiZ. O godzinie 9.00 w sali konferencyjnej uczniowie przystąpili do pierwszego etapu konkursu, który składał się z dziesięciu zadań.
Etap pierwszy miał na celu wyłonić pięć osób z najwyższymi
wynikami. Poziom wiedzy i umiejętności uczniów okazał się
na tyle wysoki i wyrównany, że dziesiętne punktów zadecydowały, kto zawalczył w drugim etapie.
Kolejny etap konkursu to nie tylko zmagania z zagadnieniami z zakresu gramatyki, słownictwa języka angielskiego
czy też wiedzy o krajach anglojęzycznych, ale także z zadaniami odnoszącymi się do znajomości książki/ filmu Opowieści z Narni (The Narnia Chronicles: The Lion, The Witch and
The Wardrobe).
Gratulujemy naszym finalistom tak obszernej wiedzy w
dziedzinie języka angielskiego!!! Poniżej prezentujemy listę
tegorocznych zwycięzców:
I miejsce: Agata Bielenica z Gimnazjum nr 2 im. Mikołaja Kopernika
II miejsce: Gabriela Bagan z Gimnazjum nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im Ks. Jana Twardowskiego

Pamiątka regionu
Warmii i Mazur

Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego zaprasza do udziału w konkursie „Pamiątka regionu Warmii i
Mazur”, którego celem jest pozyskanie pamiątki turystycznej
służącej promocji regionu. Praca ma nawiązywać do charakterystyki regionu i jego dziedzictwa kulturowego, a jej
przedmiotem może być: rzeźba i płaskorzeźba, grafiki, plecionkarstwo, kowalstwo artystyczne, wytwory rękodzieła artystycznego.
W konkursie mogą wziąć udział pełnoletnie osoby fi-

III miejsce: Oliwier Mateusz Czerwiński z Publicznego
Gimnazjum w Kowalach Oleckich
IV miejsce: Bartosz Biszewski z Gimnazjum nr 2 im.
Mikołaja Kopernika
V miejsce: Weronika Karczewska z Gimnazjum nr 1
z Oddziałami Integracyjnymi im Ks. Jana Twardowskiego
Wszyscy uczniowie, którzy przystąpili do konkursu
otrzymali dyplomy uczestnictwa oraz cenne nagrody rzeczowe. Zwycięskiej piątce wręczono słowniki i książki do
samodzielnej nauki języka angielskiego, akcesoria komputerowe oraz przybory szkolno-biurowe. Społeczność ZSLiZ
serdecznie dziękuje opiekunom uczniów oraz życzy im dalszych sukcesów w pracy zawodowej. Szczególne podziękowania należą się sponsorom nagród.
Konkurs, nad którym honorowy patronat objął Warmińsko-Mazurski kurator Oświaty, zorganizowała Justyna
Tyczkowska i Justyna Cimochowska, nauczycielki ZSLiZ.
Justyna Tyczkowska
zyczne, twórcy i artyści, którzy prowadzą działalność gospodarczą samodzielnie lub są zrzeszeni w związkach i stowarzyszeniach. Termin składania prac upływa 30 czerwca
2016 r. Zwycięzcom zostaną przyznane nagrody: I stopnia
w wysokości 5.000,-zł, II stopnia – 3.000,- zł, III stopnia –
2.000,- zł.
Regulamin konkursu oraz karta zgłoszeniowa są zamieszczone na www.warmia.mazury.pl w zakładce „TURYSTYKA I PROMOCJA”. Informacje o konkursie można
uzyskać pod numerem telefonu 89 521 69 00, e-mail: dt@
warmia.mazury.pl.		
Anna Turowska
www.powiat.olecko.pl

L95803

MTL Creation, tel. 600 936 589, www.mtl.olecko.pl
WYDAJEMY CERTYFIKAT W JEDEN DZIEŃ ROBOCZY
PUNKT INFORMACJI KRS - WYPISY AKTUALNE I PEŁNE
NOWOŚĆ: Obsługa Platformy Usług Elektronicznych (PUE)
ZUS. Profil, podpis elektroniczny, wsparcie, integracja firmy z
profilem osobistym. Zapraszamy instytucje i osoby fizyczne.

L95902

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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Nautika 1100 Soley
zdobywa tytuł
„Jacht Roku w Japonii 2015”
Należący do gamy jachtów motorowych stoczni Delphia
Yachts model Nautika 1100 Soley otrzymał nagrodę „Jacht
Roku w Japonii 2015” (Boat of the Year Japan 2015).
Nautika 1100 Soley to luksusowa jednostka zaprojektowana przez znanego polskiego projektanta, Andrzeja Skrzata. Model łączy w sobie zalety houseboot’ów i łodzi typowo
motorowych.
Nautika 1100 Soley jest zwinna, o dużej manewrowości
i niewielkim zanurzeniu. Silnik i ster strumieniowy umożliwiają obrót w miejscu o 360 stopni, z łatwością da się nią
podpłynąć do każdego typu brzegu.
Jednostka pozwala cieszyć się słońcem dzięki przestronnej platformie słonecznej z dopinanym materacem. Jest
bezpieczna dla dzieci i osób starszych. Cechuje się funkcjonalnością i łatwością w komunikacji (półpokłady ułatwiają
przejście do części dziobowej i pokładu słonecznego).
Nautika 1100 Soley została zaprojektowana z myślą o
możliwości rozbudowywania i dostosowywania jednostki do

Uroczystość wręczenia tytułu
Boat of the Year Japan 2015
indywidualnych potrzeb, zarówno pod względem designu
wnętrza, jak i wyposażenia. Łódź wyposażona w silnik stacjonarny o mocy 300 KM oraz z kategorią projektową B
może odbywać pełnomorskie rejsy.
„Jacht Roku w Japonii 2015” to kolejne wyróżnienie
przyznane Nautice 1100 Soley, która ma już na swoim koncie nominację do nagrody „Best of Boats 2015” w kategorii
„Best for Family”.
Ewa Kot
E e.kot@delphiayachts.eu

to@borawski.pl

Wypadek drogowy, kolizja
i dwóch nietrzeźwych
awanturników

.Do wypadku drogowego doszło w minioną sobotę po
16:00 na trasie Olecko – Wronki. Jak ustalili policjanci ruchu
drogowego, pracujący na miejscu zdarzenia, kierujący osobowym volkswagenem najprawdopodobniej zasnął w wyniku
czego na łuku drogi w lewo zjechał na lewą stronę jezdni, a

Honorowe krwiodawstwo

3 marca odbyło się spotkanie informacyjno–edukacyjne
z zakresu zdrowia. Przedstawiciele Regionalnego Centrum
Krwiodawstwa propagowali ideę honorowego krwiodawstwa
wśród uczniów Zespołu Szkół Licealnych i Zawodowych w
Olecku.
Celem spotkania było uświadomienie jak ważna jest krew
dla ratowania ludzkiego życia. Ponadto zapoznanie z zasadami funkcjonowania systemu krwiodawstwa i krwiolecznictwa, a także przygotowanie młodych ludzi do odpowiedzialności moralnej za siebie i innych.
W spotkaniu uczestniczyło 96 osób.
Prelegenci poinformowali uczestników, że:
• oddawanie krwi jest bezbolesne;
• organizm w ciągu zaledwie kilku godzin uzupełnia ilość
krwi, która została oddana, a dawca nie odczuwa żadnych dolegliwości;
ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU
W KONKURSIE PIOSENKI

„Gratka dla nastolatka”
– XX edycja

1. Konkurs skierowany jest do dzieci i młodzieży szkół
podstawowych, gimnazjów i średnich powiatu oleckiego, a
odbywać się będzie w trzech kategoriach wiekowych: (I kategoria: klasy I-IV , II kategoria: klasy V-VI oraz I-II gimnazjum, III kategoria: klasa III gimnazjum i szkoły średnie)
2. Zakres konkursu – repertuar dostosowany do wieku
wykonawcy, wyłącznie w języku polskim.
3. Wstępne przesłuchania do konkursu odbędą się w dniu
15.03.2016 r. o godz. 1500 w sali widowiskowej ROK „MG”.
4. Zgłoszenia: do dnia 11 marca 2016 r. – Regionalny
Ośrodek Kultury w Olecku „Mazury Garbate”, Plac Wolności
22, pokój nr 14, tel. (87) 520 20 59.
Uwaga! Biorący udział w konkursie winien posiadać półplaybeck śpiewanego utworu lub akompaniament.
5. Spośród wszystkich zgłoszonych w drodze eliminacji
do koncertu finałowego dopuszczonych zostanie 15 uczestników. Eliminacje odbędą się w dniu 12 kwietnia 2016 r. o godz.
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następnie uderzył w drzewo. Kierujący nie odniósł żadnych
obrażeń zaś jego pasażer z urazem nogi został przetransportowany do szpitala w Giżycku. Daniel P. był trzeźwy.
Do kolizji drogowej doszło również w miniona sobotę po
14:00 w Olecku. Kierujący samochodem osobowym marki
Ford nie zachował bezpiecznej odległości od poprzedzającego pojazdu marki Seat w wyniku czego doszło do zderzenia.
Tomasz B. został ukarany mandatem karnym w wysokości
250 zł.
W miniony piątek po 17:00 oficer dyżurny oleckiej komendy otrzymał zgłoszenie, że u jednej z rodzin zamieszkałej na terenie gminy Olecko doszło do awantury. Jak ustalili
funkcjonariusze, którzy pojechali na miejsce Rober B. wrócił do domu wszczął awanturę z bratem oraz groził spaleniem gospodarstwa. Mężczyzna w obecności policjantów
był agresywny, nie reagował na polecenia do uspokojenia
się w związku z czym został zatrzymany i trafił do policyjnej
celi. Badanie alkomatem wykazało w organizmie 36-latak
ponad 2 promile alkoholu.
O kolejnej awanturze domowej oleccy policjanci zostali
powiadomieni wczoraj około północy. Mieszkanka Olecka
zawiadomiła, że jej nietrzeźwy konkubent zachowuje się
agresywnie oraz niszczy przedmioty w mieszkaniu. Adam
W. podczas podejmowanej interwencji był agresywny i nie
wykonywał poleceń mundurowych w związku z czym trafił
do policyjnego aresztu. Badanie alkomatem wykazało w organizmie 29-latak ponad 2 promile alkoholu.
rzeczniczka prasowa KPP
młodsza aspirantka Justyna Sznel
• sprzęt do poboru krwi jest jednorazowy, warunki poboru sterylne;
• każdy dawca jest badany przed pobraniem, aby ustalić
czy odpowiada wymaganiom zdrowotnym;
• krew każdego dawcy jest badana na obecność zarazków
chorób wenerycznych, AIDS czy żółtaczki zakaźnej;
• o przydatności krwi dawcy decyduje wynik badania i
testy;
• dorosły człowiek posiada ok. 5 – 6 litrów krwi. Jednorazowo dawca oddaje jej 450 ml, czyli mniej niż 10%. Krew
pełna może być pobierana nie częściej niż 6 razy w roku od
mężczyzn i nie częściej niż 4 razy w roku od kobiet, z tym
że przerwa pomiędzy pobraniami nie może być krótsza niż
8 tygodni.
Halina Kasicka
www.powiat.olecko.pl
1700. W przypadku dużej liczby uczestników z przesłuchań,
dodatkowo eliminacje zostaną przeprowadzone również w
dniu 8 kwietnia.
6. Osoby, które zajęły miejsca 1, 2, 3 w poprzedniej edycji „Gratki dla nastolatka” dopuszczone zostaną do eliminacji bez przesłuchań (obowiązuje zgłoszenie uczestnictwa).
7. Podczas eliminacji i finału uczestnik prezentuje jeden
utwór.
8. Uczestnik Gratki może brać udział wyłącznie w jednej
prezentacji (niedopuszczalne jest występowanie w innych
grupach: np. tercetach, kwartetach, chórkach itp.)
9. Finał konkursu „Gratka dla nastolatka” odbędzie się 1
maja 2016 r. o godz. 1200.
10. Przyjazd uczestników na eliminacje i koncert finałowy – we własnym zakresie lub na koszt jednostki delegującej.
11. Zwycięzcy w poszczególnych kategoriach zostaną
uhonorowani nagrodami.
12. Komisja konkursowa zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian do niniejszego regulaminu.
13. Finalistom „Gratki dla nastolatka” organizator zapewnia warsztaty wokalne, które prowadzone będą w ROK
„MG”.
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AUTO-MOTO

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

* AUTO-CENTER, CZĘŚCI SAMOCHODOWE,
ul. Zamostowa 2, tel. 87-523-32-32 V01237

AUTO IMPORT nowy komis samochodowy

V02604
V26217

V02804

Gołdapska 31, na placu „Biedronki”, tel. 500-800-086

AUTO-MAX, ul. Paderewskiego 3a, naprawa: zawieszenia, amortyzatory, elektronika, komputerowa
geometria zawieszenia, klimatyzacja, chiptuning, tel.
509-746-264 V03601

* MYJNIA GĄBKOWA AUTOMATYCZNA
			
aleje Lipowe 1A

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

V31238

V02903

* chleb swojski, ciasta, wypiek, tel. 605-107-755 B30807
V02005

SERWIS OGUMIENIA

11 Listopada 31
OPONY, FELGI, prostowanie felg (szosa na Giżycko).
OLEJE SHELL (wymiana gratis)
Tel. (87) 520-14-98

* bezprzewodowy internet iPlus, tel. 87-520-13-31 B30907
* Budowlana firma, Tadeusz WITKOWSKI, kompleksowe
prace budowlane, tel. 603-754-167, 87-523-41-44 V03402

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

B32302

B32702

V03801

MOTO-NAPRAWA-SPRZEDAM

* CZĘŚCI SAMOCHODOWE,, tel. 509-746-264 V03611
* CZĘŚCI SAMOCHODOWE, ul. Sokola 1D, tel. 87520-12-88 V02814
* CZĘŚCI SAMOCHODOWE, ul. Zamostowa, tel.
87-523-32-32 V27117
* Hunday Santa Fe CRDI, 2006, 2,2D tel. 509-338-320,
508-097-660 V30918
* Jawa 350, 1989, stan bardzo dobry, stylizowany na
chopper, 2500 złotych, tel. 884-014-664 B32602
* Mitsubishi Outlander, 2005, 2,4B+G tel. 604-193-413

* gazowe, hydraulik, tel. 502-383-533 V02504
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

druk cyfrowy
uszlachetnianie: foliowanie, lakierowanie UV...

* „ASTRA” restauracja, pizza, zestawy obiadowe na telefon:
87-520-25-68, profesjonalny katering, imprezy okolicznościowe,
dancingi, ul. Partyzantów 7, www.astra.olecko.pl
V30709

* chleb swojski, ciasta, wypiek, tel. 605-107-755 B31505
* kino, plac Wolności 22, tel. 87-520-20-59 B31106
* „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
V03103

PIZZA NA TELEFON

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

V037a01

* konie kabardyńskie, przejażdżki, pod siodło,
Grądzkie 47, tel. 666-316-780, 87-421-22-48 B32104
PIZZERIA „PRIVE” zaprasza od 1000 do 2200

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

* pracownia pisania ikon, pracownia plastyczna,
Katarzyna Waraksa, tel. 663-805-960 B31705
* wczasy; tel. 87-421-22-48, 666-316-780, www.wiatrakart.fr.pl, e-mail: kawarak@o2.pl B30208

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

V02704

* hurtownia wędlin, od 4.00 do 14.00, ul. Gołdapska
631, tel. 87-520-22-13 B32004
* instalacje elektryczne, Henryk Rowiński, tel. 510-145891 V01516
* korepetycje - język angielski; szkoły podstawowe,
gimnazja, szkoły średnie, tel. 608-215-475 B32402a
* kowalskie, spawalnicze, ślusarskie, Gołdapska 31,
tel. 87-523-00-80 B30607
* księgowe usługi, Ternet spółka z o,o, tel. 87-520-31-70
B30308

* MEBLE - salon, Jan Bagiński, ul. Rzeźnicka, tel.
(87) 520 29-23.
V01107

* OLEJ OPAŁOWY, NAJTANIEJ, tel. 87-520-41-91 V31228

* 21 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu,
Katarzyna Jeruć, Przytorowa 3, tel. 508-266-446, 512-109121, ubezpieczenia majątkowe i komunikacyjne, V02415
* AGA Agnieszka Wyszyńska, BIURO RACHUNKOWE,
Kolejowa 12, tel. 500-174-672 K17503
* angielski korepetycje, magister UW, tel. 502-954-863
B33001

V01506

LICZNE PRZECENY

* OCIEPLANIE BUDYNKÓW, tel. 881-507-760, V01906
* pizza na telefon – od 10.00 do 22.00, tel.87-520-3132 lub sms 505-314-536 V037a21
* Pralnia chemiczna, pranie wodne, usługi w ciągu 24 godzin,
ul. Grunwaldzka 12, te. 723-565-284
V30609

ARTYKUŁY ELEKTRYCZNE, SPRZEDAŻ, WYKONAWSTWO

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

V03302

USŁUGI

to@borawski.pl

* ROWERY – naprawy i wypożyczalnia, Centrum
Handlowe Impuls, tel. 87-520-36-92 V02015
* sprzątanie, opieka nad osobami starszymi lub dziećmi, tel.
506-462-495 B31605
K17601

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

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

V04001

V30908

* tłumacz języka francuskiego, tel. 888-605-885 B30009

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

Wyrób nagrobków, blatów kuchennych, parapetów
V01607
i okładzin schodowych
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SPRZEDAM

PRZYCHODNIA WETERYNARYJNA

ul. 11 Listopada 24C • usługi weterynaryjne
tel. (87) 520-30-73 • leczenie zwierząt domowych
tel. (87) 520-27-89
kom. 660-422-476 • badanie mięsa
V30808
czipowanie, paszporty europejskie
psy, koty, fretki
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* gospodarstwo rolne, zabudowane, 4,88 ha, okolice
Olecka, tel. 693-841-421 B31805
* kotły c.o., grzejniki, bojlery, HYDROMAX,
ul. Targowa 18, tel. 87-615-31-90

V31008

* książki, I i II klasa gimnazjum, (Gimnazjum nr 2), tel.
603-113-040 V02824
* luksfery Fala niebieskie 36 sztuk, TANIO, tel. 508610-285 L95704
* łóżeczko dziecięce z materacem, 65x125 cm, 150 złotych, tel. 691-201-120 B31406
* maszyny, urządzenia rolnicze, tel. 516-670-859 B003b30
* meble BRW z kolekcji „Indiana”, kolor – sosna antyczna: komoda – 350 zł, regał – 350 zł, szafa – 550zł.
Stan - super!!! 600-936-589
* mieszkania NOVA, tel. 604-456-732, 601-056-238 V03212
* mieszkania od 30 do 75 m.kw., więcej na: deweloper-luto.pl, tel. 507-047-750 V01237
* mieszkanie 71 m.kw., 3 pokoje, centrum Suwałk, , tel.
600-953-143 K17801
* 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 V31218
* siedlisko, ul. Wiejska, ok. 40 arów, zabudowane budynkiem gospodarskim, dojazd od strony ulicy Wiejskiej, siła
na miejscu, tel. 602-293-333 V30818
O- Y
OMKE
R
P Aw
CJ

Pompy ciepła
CWU + CO + kolektory słoneczne
przydomowe oczyszczalnie ścieków
V03711
możliwość montażu
DWORZEC PKP
tel. 883-110-101

* 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 szczenięta yorshire terier, tel. 507-847044 B32203

INNE

WYNAJEM

* oddam koty czarne w dobre ręce, przyjmuję tylko
sms-y, odpowiadam, tel. 605-202-305 B29310
* oddam kocurka,młody, łowny, tel. 600-953-143 K17901

* lokal użytkowy, 54 m.k, 980 złotych, Kolejowa, tel.
721-643-708 K17502
* Lokal użytkowy 90 m.kw , ul Targowa 10, tel. 508 945
734 B30707
* lokal użytkowy 100 m.kw., centrum, tel. 723-565-284

PRACA
* ślusarza, spawacza zatrudnię, tel. 602-709-756 B31006
* zatrudnię mężczyznę na kuchnię, tel. 501-620-577,
506-865-480 V027a41
* zatrudnię stomatologa, tel. 605-893-381 K18001

SPRZEDAM
* drukarka kolorowa OKI C3300n, A4, idealna do
wizytówek, mało używana, 290 złotych, tel. 604-193413 B328801
* działka usługowa, granica obwodnicy, tel. 601-210819 B001b30
* działkę budowlaną, 1650 m.kw., Olecko, tel. 602-709756 B29609
* działkę pod garaż (ew. piętrowy) z projektem, Gołdapska, tel. 602-793-432 K16809
* działkę pod garaż pojedynczy z projektem, Gołdapska,
tel. 602-793-432 K16709
* działki budowlane, uzbrojone, tel. 601-210-819 B002b30

V30619

* lokal użytkowy 140 m.kw., centrum, tel. 501-620-577
V037a31

* mieszkanie do wynajęcia z dofinansowaniem gminy, tel. 502-264-901 K17408
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Czy warto?

prawdziwą, wyrośnięta troć?!
Podobnie może być z rybami ze stawu. Bo kto będzie pilnował tej wody? Straż społeczna? Policja? Straż rybacka, a
może straż obywatelska? Bardzo chciałbym się mylić.
Kolejna sprawa to woda.
Nie znam się na hydrologii, ale obserwując, szczególnie
latem zastraszająco niski poziom Legi, zastanawiam się, czy
utworzenie stawu nie wpłynie negatywnie na naszą rzekę?
Miejsce na spacery z pewnością będzie fajne, o ile komary pozwolą, może nawet wieczorem. Ale czy to będzie dla wędkarzy
spełnienie marzeń? Nie wiem.
I rzecz najważniejsza. Jezioro. Mamy w samym mieście
ponad dwieście hektarów wody. Spacerowicze, cykliści, biegacze, wodniacy, plażowicze i pływacy mają swoje ścieżki,
plaże, pomosty. Wędkarze? Najczęściej wzburzoną po przepłynięciu motorówki lub skutera wodę. Brak wygodnego slipu
do wodowania łodzi (jedyne takie miejsce to szeroki na pięć
metrów utwardzony pas brzegu przy szyjce), zarośnięte trzciną
i olszynami brzegi.
Miejsca dostępne latem zwykle są zajęte przez kąpiących
się i słusznie!
A może przygotować stanowiska wędkarskie, umożliwiające zorganizowanie zawodów spławikowych? Jeszcze 10 lat
temu zawody takie organizowałem na „szyjce”, a startowało
nawet trzydzieści osób, z całej okolicy. To również promocja
miasta.
Podsumowując, jestem za innowacją, za pomysłami, za
działaniem, jednak proszę o głębokie przemyślenia, analizę,
zastanowienie. Aby staw za kilka lat nie był tylko wylęgarnią
owadów i dostarczycielem taniej ryby.
Mamy jezioro. Czyste i całkiem duże. Można zrobić coś
dla wędkarzy. Ja najbardziej chciałbym, aby właśnie na jeziorze.
To są moje przemyślenia. Możesz się czytelniku wędkarzu
z nimi nie zgadzać. A może myślisz podobnie. Napisz o tym
do redakcji. Na zebrania wędkarskie chodzi garstka wędkarzy.
W imprezach uczestniczy najczęściej ta sama garstka. Czy rzeczywiście wszystko wędkarzom „zwisa kalafiorkiem?”
Mam nadzieję, że nie.
Z wędkarskim pozdrowieniem J.Arnold Hościłło
Klub Wędkarski Ukleja

„Masz wybór, segreguj, odzyskuj – odpady opakowaniowe” – konkurs na komiks
Stowarzyszenie „Tilia” zaprasza uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych z województwa kujawsko-pomorskiego, pomorskiego i warmińsko-mazurskiego do udziału w konkursie na komiks w
ramach projektu „Masz wybór, segreguj, odzyskuj – odpady
opakowaniowe”, finansowanego ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w
Warszawie i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Toruniu.

kl. IV-VI szkoły podstawowej oraz gimnazja i szkoły
ponadgimnazjalne – wykonanie pełnej pracy komiksowej
na 6 stronach formatu A5 (2 strony okładki + 4 strony komiksu): na jednej stronie nie powinno być więcej niż 4
rysunki/ scenki, rysunek można wykonać kredkami ołówkowymi, świecowymi, ołówkiem, pisakiem, flamastrem,
teksty w komiksie powinny być pisane czarnym cienkopisem, tak aby były czytelne.
Termin nadesłania prac komiksowych upływa 31 marca
2016 r. (liczy się data wpływu do Szkoły Leśnej na Barbarce). Na laureatów konkursu czekają atrakcyjne nagrody
rzeczowe.
Więcej informacji o konkursie, regulamin i karty zgłoszenia na www.odpadyopakowaniowe.pl
w zakładce „konkurs”.
Anna Turowska
www.powiat.olecko.pl

Ludzi aktywnych bardzo cenię. Cenię ich zaangażowanie,
pomysły, działania. Nawet jeżeli kierunki tych działań nie do
końca mnie przekonują, zawsze chylę czoła przed aktywnymi.
Najłatwiej nie robić nic i tylko wszystko krytykować. Dużo
trudniej po prostu mieć pomysły, a jeszcze trudniej je realizować.
W ostatnim czasie, w bardzo interesującej mnie branży wędkarskiej, pojawił się zupełnie świeżutki, rzekł bym innowacyjny
pomysł. Chodzi o utworzenie w zakolu Legi , między ulicami
Tunelową, Łąkową, Aleją Zwycięstwa stawu.
Początkowo bardzo spodobał mi się ten pomysł. Fajnie, w
środku miasta mogłoby powstać całkiem zgrabne łowisko. Renciści, emeryci, kobiety, dzieci, niepełnosprawni, a także pozostali
wędkarze mieliby okazję na spędzenie wolnego czasu, z wędką
w garści, prawie w centrum miasta, niektórzy mogliby przyjść
nawet w kapciach!
Wystarczy wykopać kilkuhektarowe zagłębienie, umocnić
brzegi, wykonać jakiś dojazd, zapuścić rybki i już! Oczywiście
wszystko musi być poprzedzone stosownymi projektami i analizami. No i jasne , że „kilka” euro potrzeba. Tutaj jednak niezawodna Unia , przy dobrze opracowanym projekcie z pewnością
pomoże, może w ramach „podziękowania” za przyjęcie uchodźców w Olecku.
W tym miejscu zaczęły jednak nachodzić mnie wątpliwości.
Środków własnych gminy, a także tych pozyskanych, trzeba zainwestować, całkiem sporo. Czy skórka warta będzie wyprawki?
Nie jestem przekonany.
Pierwsza rzecz to ryby. Jeżeli ma to być łowisko wędkarskie,
rybki muszą być. Pływające w Ledze ukleje, nieliczne płocie, czy
zmierzające wiosną w górę rzeki z jeziora Olecko Małe krąpie, a
nawet leszcze, nie będą w stanie sprostać wędkarskim apetytom.
A presja wędkarska będzie bardzo duża. Tym bardziej, że łowisko to ma być bezpłatne. Czyli zarybianie będzie koniecznością.
Powiedzmy, że władze miasta zdobędą środki na kilkaset kilo
karasi lub karpi. Znając pomysłowość i często chciwość wędkarską nie wróżę dużych rocznych przyrostów zapuszczonych
ryb. Pamiętacie wpuszczone do jeziora Olecko Wielkie trocie?!
I pamiętacie jak te ryby, zgodnie z naturą szukały wody bieżącej
i jak trafiały na nadziane haczykami robaki!? Czy ktoś złowił

Konkurs prowadzony jest w kategorii wiekowej:
kl. I-III szkoły podstawowej – dokończenie historii komiksowej na karcie zgłoszenia z wstępną historią komiksową
(format A4, 2 strony), do pobrania na www.odpadyopakowaniowe.pl,
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Kalendarz imion
9 marca
Anastazji, Dominiki, Elwiry, Franciszki, Kai, Kariny, Katarzyny, Mścisławy, Rebeki, Teresy, Samanty
Anastazego, Apolla, Apollina, Brunona, Dominika, Franciszka, Mścisława,
Stoigniewa
10 marca (Dzień Mężczyzn)(Europejski Dzień Logopedy)
Atalii, Bożysławy, Eugenii, Sofronii,
Witosławy
Aleksandra, Alojzego, Bernarda,
Bożysława, Cypriana, Emila, Emiliusza, Grzegorza, Makara, Makarego,
Makariusza, Marcela, Marcelego,
Witosława
11 marca
Angeliki, Balbiny, Dobrosławy, Drogosławy, Konstantyny, Ludosławy,
Rozyny, Sofronii
Benedykta, Benedyktyna, Edwina,
Erwina, Kandyda, Konstantego,
Konstantyna, Ludosława, Nawoja,
Prokopa, Sofroniusza
12 marca
Bernadetty, Bernadety, Józefiny,
Justyny, Kiry, Krystyny, Patrycji, Wiki
Alojzego, Bernarda, Blizbora, Cieszymysła, Ernesta, Grzegorza, Justyna,

Maksymiliana, Mariusza, Roderyka,
Swatosza, Wasyla
13 marca
Bożeny, Ernestyny, Eufrazji, Iwety,
Kiry, Krystyny, Marianny, Patrycji,
Weroniki
Arkadego, Arkadiusza, Ernesta,
Hilarego, Marka, Nikifora, Patryka,
Roderyka, Rodryga, Trzebiesława,
Trzebisława
14 marca
Dalii, Ewy, Florentyny, Jarmiły, Martyny, Matyldy
Benedykta, Bożeciechy, Fabrycego,
Fabrycjusza, Jakuba, Leona, Łazarza,
Łukasza, Michała, Rościsława,
15 marca (Międzynarodowy Dzień
Konsumenta)
Delfiny, Heloizy, Longiny, Ludwiki,
Lutosławy
Gościmierza, Jana, Klemensa, Krzysztofa, Leona, Longina, Longinusa,
Ludwika, Lukrecjusza, Lutosława,
Zachariasza, Zacheusza
16 marca
Euzebii, Gabrieli, Henriety, Henryki,
Hiacyntii, Hiacynty, Izabeli. Oktawii
Abrahama, Ciriaka, Gabriela, Henryka,
Herberta, Hiacynta, Hilarego, Jacka,
Juliana, Miłostryja, Oktawiana

Nasz przepis
Ciasto półkruche
na paszteciki

temperaturze 200°C przez godzinę. Kilkakrotnie polewamy skrzydełka sosem z
pieczenia.
Skrzydełka przekładamy na talerz.
Z brytfanki odlewamy ewentualnie
nadmiar tłuszczu.
Cebule i pokruszony chleb podsmażamy na złoto na dwóch łyżkach oleju
i przekładamy do brytfanki, do sosu ze
skrzydełek.
Do brytfanki wlewamy szklankę
wody, wino i gotujemy na wolnym ogniu
około 5 minut.
Sos dokładnie miksujemy
Skrzydełka podajemy z sosem.

30 dag mąki, 9 dag margaryny, 2
żółtka, 2 łyżeczki śmietany, jajko,
2 łyżeczki proszku do pieczenia, 1
łyżeczka soli
Mąkę przesiewamy z proszkiem do
pieczenia. Dodajemy tłuszcz i siekamy. Dodajemy śmietanę, żółtko, jajo
i sól. Ciasto dokładnie wyrabiamy i
schładzamy.
Na paszteciki wałkujemy ciasto
o grubości 0,5 centymetra, formując
prostokąty o wielkości 30 ma 10 cm.
Następnie wycinamy kwadraty o
boku 10 centymetrów, na które nakładamy wcześniej przygotowany farsz i Jabłka zapiekane w syropie
rolujemy.
3 jabłka, 7 łyżek cukru, 2 pomarańcze
Skrzydełka
Jabłka myjemy i nacinamy skórkę na
krzyż.
w sosie cebulowym
Pomarańcze szorujemy i przekrajamy
8 skrzydełek, 1 duża cebula, 2 kromki na pół.
razowego chleba, 2 łyżki białego
Z jednej pomarańczy odkrajamy 3
wytrawnego wina, olej,
plastry ze skórką, z reszt zdejmujemy
skórkę i wyciskamy sok.
Marynata: sól, 2 ząbki startego
Zdjętą skórkę kroimy w paseczki.
czosnku, łyżeczka majeranku, posiePlastry pomarańczy układamy w
kana drobno jedna cebula, łyżeczka
tymianku, łyżeczka kminku, pół łyżecz- naczyniu żaroodpornym i na każdym
umieszczamy jabłko, posypujemy cuki startego imbiru, łyżeczka oregano,
krem, a pociętą w paski skórkę pomarańłyżeczka soku z cytryny, 4 łyżki oleju
czy układamy między jabłkami.
Wszystkie składniki marynaty
Zapiekamy 10 minut polewając 2-3
mieszamy i ucieramy. Tak przygo- razy sokiem z pomarańczy.
towaną pastą nacieramy skrzydełka.
Po wyjęciu studzimy i podajemy z
Układamy je w brytfance i wstawiamy syropem, który powstał podczas zapiedo gorącego piekarnika. Pieczemy w kania.
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Cytaty na ten tydzień
Za tym, że ludzie godzą się
pracować w fabryce, kopalni
czy biurze, kryje się oczywiście
przemoc. Czy ktoś zgodziłby się
co dzień w dzień patroszyć ryby w
obrzydliwych, oślizłych pomieszczeniach, akceptując ponadto woń
tych ryb – jak to robią pracownice
wytwórni konserw – gdyby w
grę nie wchodziło życie? Czy bez
skrajnego przymusu ktokolwiek
zgodziłby się na to, żeby kafary
i wiertła udarowe gruchotały mu
stawy, żeby fabryka samochodów
niszczyła mu słuch, kopalnia –
tkanki płucne, a zakłady chemiczne – skórę? Komu chciałoby się
przepisywać idiotyczne listy handlowe i znosić humory biurowych
półgłówków? Gospodyni domowa
wykonuje swoje czynności pod
przymusem, wychowuje się dzieci, nawet miłość uprawiana jest
najczęściej pod presją przemocy
i zależności. Jeśli przyjrzeć się
bliżej stosunkom międzyludzkim, zawsze zawarty jest w nich
element gwałtu, można więc
wobec tego mówić o społecznym
charakterze przemocy. Stosuje ją
ten, kto uosabia warunki pracy:
przełożony, szef, majster itd.
Maskowanie przymusu, sugerowanie ujarzmionej jednostce, że
wybrała go z własnej i nieprzymuszonej woli, to obowiązek warstw
rzeczoznawców i intelektualistów.
Przedstawiają oni przymus jako
coś pierwotnego, wypływającego
z natury rzeczy.
Być może zbliżamy się do
zrozumienia psychozy, jeżeli w
katastrofie układy powiązań społecznych zaczniemy dostrzegać
dziki, irracjonalny protest przeciw
przemocy, która stała się nie do
zniesienia (...)
Heinar Kipphardt, März

PRZYS£OWIA
Na świętego Grzegorza (12 marca)
idą lody do morza.
Gdy Matylda (14 marca) spotka się
z boćkiem, będzie szczęście za każdym
kroczkiem.
Gdy w Matyldę (14 marca) leje,
pole, łąka wnet zielenieje.
Jaskółka i bociek lata, znakiem to
wiosny dla świata.
Kiedy w marcu plucha, to w maju
posucha.
Po suchej zimie wiosna bez deszczów nie minie.
Suchy marzec, mokry kwiecień i
zimny maj napełniają piwnice i spichlerze, także obfite siano dają.
W marcu jak w garncu.
Gdy w marcu grzmoty, to w maju
śniegi.
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Mogiły Żołnierzy Wyklętych
w Orłowie
Andrzej Malinowski

Dojazd: Olecko - Wronki - Jelonek - Gajrowskie - Orłowo
Orłowo. Niewielka wieś w powiecie giżyckim, w gminie Wydminy. Około 400. mieszkańców. To tutaj, na miejscowym cmentarzu znajdują się mogiły dziewięciu żołnierzy
wyklętych III Brygady Wileńskiej Narodowego Zjednoczenia Wojskowego. Do roku 2015 ich szczątki spoczywały
nieopodal wsi Gajrowskie na skraju Puszczy Boreckiej. Dzisiaj na niewysokim wzgórzu pozostała symboliczna mogiła.
Wcześniej stał w tym miejscu pomnik – krzyż z rur sześciocalowych wmurowanych w płytę betonową o wymiarach 5 x
2 m ogrodzoną słupkami z ozdobnymi łańcuchami. Na podstawie krzyża umiejscowiona była płyta nagrobna z napisem:
Ś+P
OFICEROM, PODOFICEROM, ŻOŁNIERZOM SZEREGOWYM
III BRYGADY WILEŃSKIEJ NARODOWEGO
ZJEDNOCZENIA WOJSKOWEGO OKR. BIAŁYSTOK
POR. WŁODZIMIERZ JURASOW PS. „WIARUS”
POR. JAN BOGUSZEWSKI PS. „BITNY”
SIERŻ. JÓZEF KUPIEC PS. „RYSZARD”
SIERŻ. N.N. PS. „MODRZEW”
PLUT. N.N. PS. „TĘCZA”
PLUT. N.N. PS. „KWIATEK”
KAPR. N.N. PS. „FALA”
KAPR. N.N. PS. „ŻANDARM”
14 ŻOŁNIERZY N.N. PS. N.N.
14 ŻOŁNIERZOM O NIEUSTALONYCH NAZWISKACH
I PSEUDONIMACH POLEGŁYM I ZAMORDOWANYM
W DN. 16.02.1946 R. WE WSI GAJROWSKIE I OKOLICY
PRZEZ NKWD I UB ZA WOLNOŚĆ I SUWERENNOŚĆ OJCZYZNY
WIECZNA IM CZEŚĆ I CHWAŁA
ZWIĄZEK ŻOŁNIERZY
NARODOWYCH SIŁ ZBROJNYCH
OKRĘG BIAŁYSTOK
Odsłonięcia pomnika, postawionego przez byłych żołnierzy podziemia narodowego z Białegostoku dokonał 6 listopada 1994 r. Józef Wojtecki – uczestnik bitwy pod wsią
Gajrowskie, a poświęcenia ks. kpt. Marian Wydra i ks. ks.
Ireneusz Szymkiewicz – proboszcz parafii Orłowo.
Bitwa pod Gajrowskimi (16 II 1946) była największą bitwą podziemia niepodległościowego na Warmii i Mazurach.
Podczas postoju na kwaterach ok. 120. żołnierzy NZW zostało zaatakowanych przez 1500.osobową grupę operacyjną
NKWD - UB - MO. W bitwie zginęło 23. partyzantów (większość z nich miała około 20-26 lat), 2. zostało aresztowanych;
po stronie NKWD odnotowano 2. zabitych funkcjonariuszy.

W kilka dni po bitwie ciała
dziewięciu z nich odnaleźli i pochowali mieszkańcy wsi – Stefania Gazda i jej brat Stanisław
Augustynowicz oraz Mazur o nazwisku Klimek.
W dniach 20-26 października
2014 r. Fundacja Niezłomni im. Zygmunta Szendzielarza
„Łupaszki” przeprowadziła ekshumację 9. pogrzebanych
żołnierzy, których następnie po prawie czterech miesiącach (15.02.2015 r.) pochowano na cmentarzu w Orłowie,
gdzie zgodnie z decyzjami władz gminy ma być zbudowany Panteon Niezłomnych Żołnierzy. To pierwsza w Polsce,
przeprowadzona przez organizację pozarządową, imienna
identyfikacja genetyczna poległych żołnierzy podziemia
antykomunistycznego. Przy ekshumowanych nie znaleziono dokumentów, a jedynie elementy wojskowego wyposażenia i przedmioty osobiste.
W Orłowie znajduje się siedziba parafii rzymskokatolickiej pw. Świętego Kazimierza Królewicza, a także parafii
prawosławnej pw. św. Jana Chrzciciela. Parafia prawosławna została utworzona w 1965 r. dla przesiedlonej ludności
ukraińskiej w ramach Akcji „Wisła” (1947). Świątynie obu
wyznań znajdują się obok siebie. Obecna cerkiew to dawny kościół ewangelicki (w stylu neogotyckim) zbudowany
w latach 1855-1857. W 1965 r. ewangelicy przekazali go
prawosławnym.
W chłodną i bezwietrzną sobotę, 5 marca 2016 r. w
Gajrowskich i Orłowie byli, mogiły żołnierzy wyklętych
widzieli: Konrad Radzewicz, Cezary Lasota i Andrzej
Malinowski.
________________________________________
Żołnierze wyklęci, żołnierze niezłomni, polskie powojenne podziemie niepodległościowe i antykomunistyczne –
antykomunistyczny, niepodległościowy ruch partyzancki,
stawiający opór sowietyzacji Polski i podporzadkowaniu jej
ZSRR, toczący walkę ze służbami bezpieczeństwa ZSRR i
podporządkowanymi im służbami w Polsce. Liczbę członków wszystkich organizacji i grup konspiracyjnych szacuje
się na 120-180 tysięcy osób. W ostatnich dniach wojny na
terenie Polski działało 80 tysięcy partyzantów antykomunistycznych. W walkach podziemia z władzą zginęło około
15 tys. ludzi, w tym około 7 tys. członków podziemia.
Od 2011 r. dzień 1 marca został ustanowiony świętem
państwowym, poświęconym żołnierzom zbrojnego podziemia antykomunistycznego.
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Ełk - Mityczna stolica Mazur
„Raz rozłączone - na wieki rozłączone – mówiła Sonja Turk:
nie ma żadnego zaczynania od nowa.” – Stefan Marcinkiewicz,
autor właśnie wydanej publikacji „Mityczna stolica Mazur.
Między Ełkiem a Lyck”, przygląda się swemu miastu, mitom i
procesom zachodzącym na całym obszarze Mazur, od XIX wieku po aktualne czasy. Czy z Ełkiem, Mazurami i mitami jest
tak, jak mówiła Sonja Turk, bohaterka z książki „Muzeum ziemi
ojczystej” S. Lenza?
S. Marcinkiewicz przygląda się powstawaniu mitu: początkowo wyidealizowanej historii pruskiego generała H. J. von
Günthera, ełckiemu gimnazjum, które kształciło elity niemieckie, wydawcy pisma „Ha-Maggid” i silnej społeczności żydowskiej, linii kolejowej i rozwojowi dróg, symbolice wojny prusko-francuskiej oraz życiu intelektualnemu, któremu wcześniej
przyglądał się i które opisał M. Toeppen. Faktem jest, iż ówczesne Mazury posiadały swoją osobliwą piękność i że w XIX
wieku do opinii publicznej przedarł się informacja, iż ówcześni
ełczanie określali swoje miasto „stolicą Mazur”.
Do takiego przekonania ówczesnych ełczan doprowadziły
zmiany w krajobrazie miejskim, nowa zabudowa, które zaczęły nadawać miastu bardziej wielkomiejski charakter czyniąc
go niejako naturalnie, w ich mniemaniu, początkowo stolicą
wschodnich Mazur. I wojna światowa, pomimo ducha wschodniopruskości wskrzeszonego przez Hindenburga, doprowadziła
do znacznych zniszczeń, ale sławetna przemowa cesarza Wilhelma II była tak dopingująca, że jej następstwem była propaganda jedności: tworzono cmentarze wojenne, które łączyły
wszystko w jeden obraz Ojczyzny, a plebiscyt doprowadził do
kolejnego przełomu świadomościowo-tożsamościowego: Ełk
stał się już stolicą całych Mazur, a temu mitowi towarzyszył
duch niemieckości. To już nie tylko stolica, ale i „ostatnia kolonia Niemieckiej Rzeszy” , gdzie usuwało się osoby o „skłonnościach lewicowych” i antynazistowskich przekonaniach, gdzie
rozwijał się nazistowski etnonarcyzm.
Pomimo budowanej pozycji wizerunkowej Ełk rywalizował
m.in.: z Giżyckiem o miano stolicy Mazur. Nagłe wykluczenie z
ruchu turystycznego i I wojna światowa zepchnęły jednak miasto w kryzys gospodarczy, detronizując je na jakiś czas. Dzięki
solidarności miast niemieckich Ełk szybko został odbudowany,
tym razem z rozmachem i w duchu wielkomiejskości, z reprezentacyjnym centrum i ratuszem, ponownie pracował na miano
oddanej stolicy. Ten rozmach popłacił, gdyż już w latach 30. i
40. XX wieku Ełk w przewodnikach nastawionych na turystykę
patriotyczną funkcjonował oficjalnie jako stolica (niemieckich)
Mazur i uświęcona kraina. Według Christel Moczarski , Ełk był
skazany z góry na sukces dzięki geograficznemu położeniu, powołaniu urzędu archiprezbitera, który obejmowały oświecone
osoby duchowne, funkcjonowaniu teatru, szkolnictwu i istnieniu drukarni, garnizonowi, urzędom (sąd krajowy), kolejowemu
węzłowi komunikacyjnemu i …pobytowi polskich emigrantów,
dla których Ełk był etapem przejściowym w podróży za ocean.
Kwitł także handel na granicy, w którym nie bez znaczenia było
z kim sąsiadowały ówczesne Mazury.
Co ciekawe, ogólny rozwój gospodarczy, rozwój środków
komunikacji i postęp techniczny związany ze zmianą obyczajów
(np.: zakupy poprzez sprzedaż wysyłkową) były również przyczynami jednoczesnego zmniejszenia roli Ełku, a zwiększenia
kulturalnych wpływów Królewca, jako stolicy prowincji (lepiej
sytuowani mieszkańcy Ełku zaczęli czuć się więźniami prowincji, co w konsekwencji prowadziło do wydawania osiąganych
dochodów poza Ełkiem). Pomimo trudności, wielkomiejskość
Ełku była jednak rekompensatą za wiele lat upokorzeń i pogardy dla bycia na uboczu i koniec końców miasto stało się też
i centrum ideologii wschodniopruskiej. Stało się też później
niechlubną stolicą brunatnych Mazur: Najpiękniejsze Miasto,
Stolica Regionu, Kraina na Rubieżach – hasła te to zaczarowywanie rzeczywistości, dodawanie sobie ważności, reklama oraz
niemiecka propaganda, niewątpliwie jednak gospodarczy rozwój miasta umacniał takie przekonania, mimo, iż atrakcyjność
innych mazurskich miast stawała się konkurencyjna dla Ełku.
Ełk jako Stolicę Mazur należy więc rozpatrywać w kontekście XIX-wiecznych procesów narodowotwórczych i asymilacyjnych (zerwanie z ideą wieloetnicznego i wielokulturowego
państwa), których siłą napędową było mieszczaństwo – niemieckojęzyczne elity i modnego darwinizmu społecznego ukazującego wyższość niemieckiej kultury. Rozważania o słusz-
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ności miana „Stolicy Mazur” mogą także i pozostać na etapie
rozważań o samozwańczych tytułach, przyszła jednak epoka
kultu niemieckości, kiedy i hasło „Masurens Hauptstadt – Lyck”
lepiej było zastąpić terminem „południowo-wschodnie Prusy
Wschodnie”, aby nie było połączenia z terminem etnicznym.
Brunatność czasów II wojny światowej pogrzebała wbrew pokładanych nadziejom wielkomiejskie aspiracje miasta i przypieczętowała koniec mrzonek o stolicy. Do 1945 roku Mazury nigdy też nie stały się oficjalnie rejencją, ani Ełk oficjalnie stolicą.
Powojenną rzeczywistością „Stolicy Mazur” zajęli się szabrownicy oraz wyzwoliciele: 1 lipca 1945 roku miasto Ełk
liczyło zaledwie 1765 mieszkańców (16243 w 1939 roku).
Mieszkańcy Ełku, którzy przeżyli, przeszli etap weryfikacji lub
wysiedleń i migracji, stali się uchodźcami, opuszczali swoje
miasto, a na ich miejsce przybywali nowi przesiedleńcy i repatrianci. Mazury definitywnie zerwały z mazurskim mitem „Stolicy Mazur” i stały się po prostu krainą o atrakcyjnych walorach
przyrodniczych, bez mazurskości. Włączone do województwa
białostockiego (68,1% mieszkańców powiatu ełckiego pochodziło z białostocczyzny), trawione powojennymi zagrożeniami
(przestępstwa, grabieże, oficjalny wywóz dóbr, problemy zdrowotne ludności, a także przyjęta mentalnie brutalna, wojenna
zasada odpowiedzialności zbiorowej i klimat „ziemi niczyjej”
oraz poczucie tymczasowości/degradacja) zajęły się życiem
przyziemnym, a przedwojenny mit przydał się dopiero w przypadku poszukiwania wsparcia: W. Gomułka został pierwszym
Mazurem otrzymując honorowe obywatelstwo Ełku.
Ogłoszenie W. Gomułki pierwszym Mazurem nie zmieniło
ogólnych nastrojów. Po emocjach nacechowanych rewanżyzmem nastąpiło jednak podejmowanie prób przezwyciężenia
poczucia obcości (cywilizacyjnej i kulturowej/materialnej)
wśród ludności napływowej poprzez tworzenie nowej symboliki nawiązującej do katolickiego, polskiego i socjalistycznego
świata, poprzez tworzenie nowego porządku historycznego: mit
Stolicy Mazur został zastąpiony mitem „Ziem Odzyskanych”,
ziem piastowskich i lokalnych „bojowników o polskość”, np.:
M. Kajka. Nowa symbolika była związana z etapem stalinizacji,
gospodarki zespołowej, weryfikacji światopoglądowej, cenzury i działalności Urzędu Bezpieczeństwa . Powstały pierwsze
przemysłowe inwestycje i osiedla będące odpowiedzią na powojenny wyż demograficzny oraz wiążące się z nim problemy
mieszkaniowe i socjalistyczną urbanizacją, a reforma administracyjna wprowadziła kolejne zmiany i utworzyła województwo suwalskie, w którego granicach znalazł się Ełk. Trudno było
być Stolicą Suwalską.
Ełk pozostał jednak Stolicą Mazur w sercach byłych mieszkańców powiatu ełckiego, którzy kultywowali pamięć o dawnej ojczyźnie, którą mogli wreszcie odwiedzić w latach 70-tych
najczęściej przeżywając rozczarowanie. Ełk to już nie był Lyck
z 1938 roku lecz z 1945 roku i nie wszyscy potrafili to zrozumieć. Jeśli byli mieszkańcy Ełku tracili nadzieję żyjąc nostalgią
to nowa zabudowa „wieżowcowa” odsłoniła ponowne marzenia włodarzy miasta o Ełku wielkomiejskim, PRL był wówczas
dla mieszkańców Ełku epoką awansu społecznego (edukacyjnego). Kolejne zmiany kraju i dekomunizacja na nowo zreinterpretowały rzeczywistość żegnając mit „Ziem Odzyskanych”
oraz przyczyniając się do zainteresowania pruską i mazurską
historią, do pewnej formy idealizacji Prus Wschodnich, także w
oczach powojennych mieszkańców Ełku. Bardziej zrozumiały
stał się M. Kajka, jego mit i wtłoczenie w konieczność identyfikacji narodowej, identyfikacji poza wspólnotą języka, jak i
zrozumiały stał się ekspansywność nacjonalizmów i szowinistycznych ideologii czy też brak możliwości samostanowienia.
Czy mit stolicy powraca, czy też jest to obojętne dla dzisiejszych mieszkańców Ełku i czy jest to możliwe? Małomiasteczkowy patriotyzm i lokalna stronniczość – być może to
te uczucia i emocje będą już zawsze zmuszały ludzi, ponad
systemami, do szukania dowodów na wyjątkowość miejsc, w
których przyszło im żyć. Warto przeczytać „Mityczną stolicę
Mazur” S. Marcinkiewicza, aby bliżej poznać Ełk i zadać sobie
po prostu podstawowe pytania o mity, które nas tworzą, o ich
podstawy i z jakich potrzeb wynikają, aby zrozumieć/przewidzieć, co jeszcze przed nami i jak budowana jest obecnie świadomość zbiorowa oraz tożsamość lokalna. Zrozumieć, pomimo,
iż najczęściej „zdarzenia, jak i pojęcia w świecie ludzkim mają
różne poziomy znaczeń, z których część ukryta jest przed świadomością potoczną” .

Ewa Kozłowska
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Sparingi oleckich piłkarzy

Zapraszamy na sparingi oleckich piłkarzy. Walczący o
awans do IV ligi Czarni Olecko rozegrają 5 spotkań kontrolnych. Unia Olecko (również marząca o awansie) zaplanowała aż 7 sparingów.
Sparingi Czarnych Olecko Boisko z murawą sztuczną
12 marca Sparta Augustów
Sparingi Unia Olecko wszystkie mecze o godz. 16:00
Boisko z murawą sztuczną
12 marzec Mazur Pisz
19 marzec Pojezierze Prostki
2 kwiecień Kowalak Kowale Oleckie
9 kwiecień Polonia Raczki

Od 4 do 5 marca około 60 młodych wolontariuszy ze
szkolnych kół Caritas z Gimnazjum nr 2 w Olecku, Szkoły Podstawowej nr 3 w Olecku, Zespołu Szkół Licealnych
i Zawodowych w Olecku uczestniczyło w kolejnej zbiórce
żywności zorganizowanej przez Parafialny Caritas z Parafii
N.M.P. Królowej Polski w Olecku. Zbiórki są organizowane na terenie Diecezji Ełckiej, przez Diecezjalny Caritas od
2002 roku. Oleckie szkoły biorą udział w akcji od samego
początku. Składamy serdeczne podziękowania wszystkim
darczyńcom i właścicielom sklepów.
Opiekun Szkolnego Koła Caritas
Dariusz Gałaszewski

„Nad Wigrami
płynie,
nie płynie czas?”
– rozstrzygnięcie
konkursu fotograficznego
W Gimnazjum nr 2 im. Mikołaja Kopernika rozstrzygnięto Szkolny Konkurs
Fotograficzny pt. „Nad Wigrami płynie,
nie płynie czas?”. Konkurs został przeprowadzony wśród uczestników projektu z zakresu działalności ekologicznej.
Gimnazjaliści zgłosili bardzo ciekawe fotografie prezentujące przyrodę lub
dziedzictwo kulturowe Wigierskiego
Parku Narodowego.

Harmonogram 73. Rajdu Polski

czwartek 30 czerwca
OS1 Mikołajki Arena, godz. 19.08 (2,5 km)
Piątek 1 lipca
OS2 Chmielewo 1 7.15 (6.55 km)
OS3 Wieliczki
19.00 (12.87 km)
OS4 Świętajno 1 10.00 (21.25 km)
OS5 Stare Juchy 1 10.45 (13,7 km)
OS6 Chmielewo 2 13.45 (6.55 km)
OS7 Wieliczki 2 15.30 (12.87 km)
OS8 Świętajno 2 16.30 (21.25 km)
OS9 Stare Juchy 2 17.15 (13.7 km)
OS10 Mijkołajki Arena 19.08 (2.5 km)

Sobota (2 lipca)
OS11 Matuszek 1 8.10 (9,5 km)
OS12 Gołdap 1 10.05 (14.75 km)
OS13 Stańczyki 1 11.35 (26.9 km)
OS14 Babki 1
12.20 (23.8 km)
OS15 Stańczyki 2 14.55 (26,9 km)
OS16 Babki 2
15.40 (23.8 km)
OS17 Gołdap 2 16.50 (14.75 km)
OS18 Mikołajki Arena
19.08 (2.5 km)
Niedziela 3 lipca
OS19 Baranowo 1 8.20 (21.10 km)
OS20 Sady 1
9.08 (8,9 km)
OS21 Baranowo 2 10.50 (21.10 km)
OS22 Sady 2 (Power Stage) 12.08 (8,9 km)

Wyróżnienie,
Filip Drażba (1e),
Suchary jesienną porą

Wydawca: Agencja Promocyjno-Wydawnicza
Bogusław Marek Borawski. Adres redakcji: Olecko, ul. Zielona 37, skr.
poczt. 44, tel. 601-152-454; e-mail: to@borawski.pl. Redaktor naczelny: Bogusław Marek Borawski. Dyżur redakcyjny:
poniedziałki, wtorki, czwartki, piątki w godz. 1200-1700.(proszę dzwonić). Za treść ogłoszeń pismo nie ponosi odpowiedzialności.
Redakcja zastrzega sobie prawo do adiustacji, skracania oraz opatrywania nadesłanych artykułów własnymi tytułami.
Drukarnia „Gryfix”, 19-300 Ełk, ul. Sasankowa 17
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Biegacze Stowarzyszenia Olecko Biega uczcili pamięć
Żołnierzy Niezłomnych – Wyklętych biorąc udział w biegu
„Tropem Wilczym. Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych” 2016
rozgrywanych w Augustowie w niedzielę 28 lutego. Olecczanie osiągnęli bardzo dobre rezultaty, plasując się na czołowych
miejscach poszczególnych klasyfikacji. Na szczególne wyróżnienie zasługuje postawa młodzieży, której wyniki napawają
optymizmem na przyszłość. Tak trzymać! Wyniki zawodów:
1 km kobiet - 2 miejsce Alicja Pietruczuk (ur. 2000) Gim 2
Olecko 0:03:48
1 km mężczyzn - 2 miejsce Wojciech Tomczyk (ur. 2002)
Gim 2 Olecko
0:03:18
5 km kobiet - 3 miejsce Agata Korotko (ur. 1997) Olecko
0:22:32
5 miejsce Weronika Sienkiewicz (ur. 1999) Olecko
0:23:17
13 miejsce Ewa Muster-Drażba (ur. 1973) Olecko
0:26:35

15 miejsce Ewa Przemielewska (ur. 1985)
Stożne 0:27:12
27 miejsce Edyta Truszczyńska (ur. 1975)
Olecko 0:30:27
5 km mężczyzn: 2 miejsce Marcin Brynda (ur.
1988) Olecko 0:18:28
10 miejsce Wojciech Sosnowski (ur. 1974)
Olecko 0:20:13
16 miejsce Kamil Przemielewski (ur. 1985)
Stożne 0:20:45
18 miejsce Mariusz Morawski (ur. 1970)
Olecko 0:21:15
22 miejsce Jarosław Jasiński (ur. 1973)
Olecko 0:21:44
23 miejsce Cezary Gieryszewski (ur. 1967)
Olecko 0:21:52
25 miejsce Tomasz Kownacki (ur.1978)
Olecko 0:22:02
26 miejsce Kamil Sowa (ur. 1984) Olecko
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0:22:02
29 miejsce Gerard Rożek( ur. 1976) Olecko 0:22:31
30 miejsce Przemysław Tomczyk (ur.
1998) Sedranki 0:22:32
34 miejsce Sławomir Sienkiewicz (ur.
1971) Olecko 0:23:05
41 miejsce Grzegorz Truszczyński (ur.
1974) Olecko 0:23:43
42 miejsce Piotr Jasiński (ur. 1973) Olecko 0:23:48
45 miejsce Jakub Jasiński (ur. 1999)
Olecko 0:23:55
Bieg 1963 metry:
3 miejsce Adam Kopiczko (ur. 2000)
Olecko 0:07:04
16 miejsce Michał Erszpt (ur. 1999) Olecko Biega Szkoła ZSLiZ 0:08:35
17 miejsce Michał Wasilewski (ur. 1999)
Olecko Biega Szkoła ZSLiZ 0:08:36
46 miejsce Grzegorz Hermanowicz (ur.
1998) Olecko Biega Szkoła ZSLiZ 0:10:03
38 miejsce Arkadiusz Bandysz (ur. 1997)
Olecko Biega Szkoła ZSLiZ 0:10:05
54 miejsce Hubert Drażba (ur. 1975)
Olecko 0:11:57

V02205

Bieg
Pamięci Żołnierzy Wyklętych
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PO KOKARDĘ (258)

Rekolekcji czas
Rekolekcje w już trwają. Można to poznać po tym, że w
ostatnich dniach na ulicach naszego miasta widać było w godzinach przedpołudniowych grupy wałęsającej się młodzieży.
To znak, że w szkołach rozpoczęły się rekolekcje wielkopostne.
Rekolekcje w katolicyzmie, to kilkudniowy okres, najczęściej czterodniowy, włączając w to niedzielę w czasie adwentu, poświęcony odnowie duchowej poprzez modlitwę, konferencje oraz spowiedź.
Tłumacząc z łacińskiego, „rekolekcje”, to zbieranie na
nowo, powtórnie. Powtórnie i na nowo mamy przeżyć Wielki
Post i odnowić swoją wiarę, oczyścić się i przygotować do
Wielkiego Tygodnia.
Każdy proboszcz stawia sobie zapewne „za punkt honoru”, by rekolekcje przyciągnęły jak największą liczbę wiernych. Zapraszani są wtedy inni duszpasterze do wygłaszania
kazań, prowadzenia Mszy św.
Od wielu lat rekolekcje są częścią, elementem edukacji
szkolnej, gdyż są wplecione w zajęcia szkolne. Przez ten okres
bywały różne formy rekolekcji: było część zajęć szkolnych,
potem uczniowie szli do kościoła i wracali znowu do szkoły. Innym razem nie było typowych zajęć, czyli lekcji, a spotkania z wychowawcami, katechetami, siostrami zakonnymi;
były konkursy, rozmowy, wspólna nauka pieśni.
Wiem też o takich rekolekcjach w gimnazjach, gdzie do
gimnazjów byli zapraszani klerycy albo zakonnicy, a ci zamiast tradycyjnego nauczania, po prostu zachwycili młodzież
muzyką swego zespołu, którą wykonywali na żywo.
Duszpasterze przez cały rok zapewne zastanawiają się,
czym zaskoczyć dzieci i młodzież, czym ich przyciągnąć.
Zmieniły się czasy, zmienił się przekaz i kościół też idzie z
duchem współczesnej technologii. Zamiast ustnego kazania,
są pokazy multimedialne. Na dobrze zorganizowanych rekolekcjach zależy również dyrekcjom szkół, bo wspólne wychowanie przyniesie większe efekty.

A jakie przynosi?
Pomimo, iż szkoły w tych dniach zrezygnowały z zajęć edukacyjnych i skoncentrowały się na przygotowaniach
do nabożeństw, dla sporej grupy uczniów była to okazja
do swoistych wagarów. Chociaż zdecydowana większość
uczniów uczęszcza na katechizację, to kościoły jednak nie
pękały w szwach, zwłaszcza, gdy podczas rekolekcji szkół
gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.
Czego to jest oznaką pytają wszyscy?
Myślę, że jest to ogólny upadek wszelkich wartości. Z
problemem tym nie jest w stanie poradzić ani szkoła, ani
Kościół, ani coraz częściej rodzina. Panuje swoiste rozdwojenie między tym, czym żyje młodzież, a tym, co próbują
przekazać wspomniane instytucje. Wszechogarniający konsumpcjonizm kładący nacisk na „mieć” niż „być” rodzi rozterki. Coraz trudniej jest „mieć”.
Na to nakładają się frustracje wynoszone z domów: bieda, bezrobocie, awantury, patologie w rodzinach. Wszystko
to, nie pomagaja młodemu człowiekowi odnaleźć sensu życia. Myślę, że wielu młodych ludzi czuje się bardzo samotnie, mają coraz większe problemy z adaptacją otaczającej
rzeczywistości. Wielu z nich reaguje agresją, chamstwem i
wulgarnością.
Czy to jest wina młodych? A może oni są soczewką nas
dorosłych. Czy potrafimy im pomóc?
Sami coraz częściej czujemy się sfrustrowani, zaganiani,
zagubieni i potrzebujący pomocy. Może zbyt wysoko mierzymy, może za szybko chcemy? Jeśli sami sobie nie pomożemy, to też nikt nie pomoże naszym dzieciom. Może czas
Wielkiego Postu jest doskonałą okazją do wyciszenia się,
zastanowienia i zrobienia choć najmniejszego remanentu.
Przypomniały mi się moje rekolekcje za czasów szkolnych.
O rekolekcjach w szkole mowy być nie mogło.
Nauczyciele „po cichu” nie zadawali w tych dniach żadnych prac domowych, nie robili sprawdzianów, a po południu wraz z rodzicami wszyscy szli do kościoła. Porządek
był wielki, bo rodzice mieli nas zawsze na oku. Może więc
stare, sprawdzone przez lata metody wcale nie są takie złe?
Może warto do nich wrócić?
Marusia
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