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Dawaj ludziom więcej niż się spodziewają, 
wi rób to z radością. 

H. Jackson Brown, Jr.
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Przez zielone wrota 
Polskiej Amazonii, s. 17
Regionalny Fundusz 

Pożyczkowy, s. 9

Komitet Obrony Demokracji, 
spotkanie w Giżycku, s. 10
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GRÜNLAND
Centrum Roślin Ozdobnych

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

Archiwum „Tygodnika oleckiego” znajdziesz
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MSZE I NABOŻEŃSTWA
Parafia pw. Krzyża Świętego, 

ul. Zamkowa
Msze Święte:

Dni powszednie: 7.30; 18.00
Niedziele i święta: 8.00; 10.00; 12.00 dla dzieci; 17.00
Koronka do Miłosierdzia Bożego – codziennie o godz. 
15.00 w kaplicy Krzyża

Parafia pw. Najświętszej Maryi Panny 
Królowej Polski, 
Plac Wolności

Dni powszednie: 6.30; 7.00; 18.00
Uroczystości i święta: 6.30; 10.00; 16.00 dla dzieci; 18.00 
Niedziela: 7.00; 8.30; 10.00; 11.30 dla dzieci; 13.00 dla 
młodzieży; 18.00

Parafia pw. Świętej Rodziny, 
Osiedle Siejnik I

Dni powszednie: 18.00
Niedziele i święta: 8.30; 11.00; 18.00

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

tel. 507-047-750 V06314
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Z życia 
„Społecznej”

Uczniowie Społecznego Gim-
nazjum STO Bartek Karpiuk i 
Janek Ogonowski uczestniczyli 
w konkursie kulinarnym „Euro-
pejski smak czekolady” organizo-
wanym przez ZSLiZ w Olecku. 

Konkurs był dwuetapowy. Uczniowie rozwiązywali 
test o Unii Europejskiej i wykonywali deser z użyciem 
czekolady. Janek wyróżniony został nagrodą za wiedzę nt. 
UE. Gratulujemy!

Waldemar Snarski

Obóz w Siamoszycach 
w dniach 10-23.07.2016r.
w programie: zajęcia rekreacyjno-sportowe (piłka noż-

na, koszykówka, siatkówka), zajęcia z elementami metody-
ki ZHP, wycieczki rowerowe i piesze, dwie wycieczki do 
Krakowa i Centrum Rozrywki w Chorzowie, noc na zamku, 
strzelnica ( strzelanie z łuku, wiatrówki), kąpiele w jeziorze, 
Paintball, tor sprawnościowy - wojskowy, park linowy, ogni-
ska. Opłata 1248zł. Zgłoszenia pod nr 723-679-859

Półkolonie na Zamku
I turnus 25.07-5.08.2016r.
II turnus 8-19.08.2016r.
 w programie: zajęcia rekreacyjno-sportowe, zajęcia z 

elementami metodyki ZHP, wycieczki piesze, jedna wyciecz-
ki, noc na zamku, kąpiele w jeziorze, ogniska. Opłata 350zł. 
Zgłoszenia pod nr 698-345-521
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OLECKI TERMINARZ
WYSTAWY STAŁE

• Sztuka Jadalna, 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, portrety wystawa fotografii, Galerii Foto-

grafii „Klatka”, ROK MG

KRONIKA PO¯ARNICZA 

Zapraszamy od 600 do 2100, 

niedziela od  900 do 1700

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

NAJTANIEJ W MIEŚCIE

ON .............................3,99 zł
ON Arctic ................. 4,19 zł
Pb 95 ........................4,04 zł
PB 98 ........................4,24 zł
LPG ...........................1,59 zł
Olej opałowy ..............2,35 zł (powyżej 1000 litrów)
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Promocja!!! 
czysty samochód za tankowanie

www.paliwa-kozlowski.pl

AUTOMYJNIA

27 kwietnia (środa)
apteka dyżurna Zielona 37
wydanie „Tygodnika Oleckiego”
8.30 - spotkanie autorskie z Renatą Piatkowską, biblioteka, 
ul. Kopernika
14.30 - posiedzenie Komisji Planowania, Budżetu i Gospo-
darki Rady Miejskiej, Ratusz
28 kwietnia (czwartek)
apteka dyżurna Składowa 2A
10.00 - Mistrzostwa Powiatu Oleckiego SZS w Lekkiej Atle-
tyce Szkół Podstawowych, stadion miejski
13.00 - Sesja Rady Powiatu, Starostwo, ulica Kolejowa
16.00 - warsztaty wokalne dla finalistów Gratki dla nastolat-
ka, sala baletowa ROK MG
29 kwietnia (piątek)
apteka dyżurna plac Wolności 25
13.00 - Sesja Rady Miejskiej, sala konferencyjna Ratusza
15.00 - warsztaty wokalne dla finalistów Gratki dla nastolat-
ka, sala baletowa ROK MG
16.00 - Bajkolandia, biblioteka miejska, ul. Kopernika
18.00 - Moje wielkie greckie wesele 2, film, kino Mazur
20.00 - Po tamtej stronie lustra, film, kino Mazur
30 kwietnia (sobota)
apteka dyżurna Składowa 6
11.00 - Czarni Olecko - MLKS Znicz Biała Piska, Mecz 
trampkarzy piłki nożnej
18.00 - Moje wielkie greckie wesele 2, film, kino Mazur
20.00 - Po tamtej stronie lustra, film, kino Mazur
1 maja (niedziela)
apteka dyżurna Gołdapska 1
9.30 - Mistrzostwa Polski Juniorów w Szachach, XXII Ogól-
nopolska Olimpiada Młodzieży w sportach halowych, hala 
Lega
10.00 - Otwarty Turniej Tenisa Ziemnego – Otwarcie Sezo-
nu 2016, korty miejskie
12.00 - 9. Finał konkursu „Gratka dla nastolatka” 
15.30 - Bóg nie umarł 2, film, kino Mazur
18.00 - Moje wielkie greckie wesele 2, film, kino Mazur
20.00 - Po tamtej stronie lustra, film, kino Mazur
2 maja (poniedziałek)
apteka dyżurna plac Wolności 12
9.30 - Mistrzostwa Polski Juniorów w Szachach, XXII Ogól-
nopolska Olimpiada Młodzieży w sportach halowych, hala
Lega
19.00 - Nocny Turniej Tenisa Ziemnego z okazji rocznicy 
Konstytucji 3 Maja, korty miejskie
3 maja (wtorek)
apteka dyżurna Zielona 37
9.30 - Mistrzostwa Polski Juniorów w Szachach, XXII Ogól-
nopolska Olimpiada Młodzieży w sportach halowych, hala 
Lega
13.00 - Msza w intencji Ojczyzny, kościół p.w. NMP KP
17.00 - Czarni Olecko - GKS Cresovia Górowo Ił., Mecz V 
ligi piłki nożnej, stadion miejski
4 maja (środa)
apteka dyżurna plac Wolności 7B
wydanie „Tygodnika Oleckiego”
9.30 - Mistrzostwa Polski Juniorów w Szachach, XXII Ogól-
nopolska Olimpiada Młodzieży w sportach halowych, hala 
Lega
5 maja (czwartek)

na stronie internetowej www.olecko.info (w pliku *.pdf)
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 6 kwietnia od 23.50 trzy zastępy JRG PSP 
oraz po jednym OSP Borawskie, OSP Gąski, 
OSP Szczecinki gasiły pożar opuszczonego 
budynku mieszkalnego w Zatykach.

7 kwietnia od 10.52 dwa zastępy JRG PSP zabezpieczały 
obluzowane dachówki na budynku Gimnazjum w Wielicz-
kach.

7 kwietnia od 13.37 jeden zastęp OSP Wieliczki gasił w 
okolicach Wieliczek pożar traw.

7 kwietnia od 18.28 jeden zastęp OSP Gąski gasił w oko-
licach Gąsek pożar traw.

7 kwietnia od 19.31 dwa zastępy JRG PSP oraz jeden za-
stęp OSP Gąski gasiły w Kukowie pożar traw.

7 kwietnia od 21.02 jeden zastęp JRG PSP gasił w okoli-
cach osiedla Siejnik pożar traw.

8 kwietnia od 16.24 jeden zastęp OSP Wieliczki gasił w 
okolicach Wieliczek pożar traw.

9 kwietnia od 15.50 jeden zastęp JRG PSP gasił przy ulicy 
Leśnej pożar traw.

9 kwietnia od 18.17 jeden zastęp JRG PSP gasił przy ulicy 
Leśnej pożar traw.

9 kwietnia od 21.56 jeden zastęp JRG PSP gasił w okoli-
cach Osiedla Siejnik pożar traw.

10 kwietnia od 16.31 jeden zastęp JRG PSP gasił przy uli-
cy Parkowej pożar traw.

10 kwietnia od 20.15 jeden zastęp OSP Sokółki gasił w 
okolicach Mściszewa pożar traw.

11 kwietnia od 13.18 jeden zastęp JRG PSP gasił przy uli-
cy Zielonej pożar śmieci w śmietniku kontenerowym.

11 kwietnia od 15.49 jeden zastęp JRG PSP gasił przy uli-
cy Parkowej pożar traw.

11 kwietnia od 16.41 jeden zastęp JRG PSP gasił przy uli-
cy Wiejskiej pożar traw.

11 kwietnia od 19.54 jeden zastęp OSP Gąski gasił w oko-
licach Ślepia pożar traw.

Informacji udzieliła ogniomistrz Katarzyna Jeglińska
12 kwietnia od 16.55 jeden zastęp JRG PSP gasił przy 

ulicy Syrokomli pożar traw.
12 kwietnia od 18.04 jeden zastęp JRG PSP gasił przy 

ulicy KOściuszki pożar traw.
12 kwietnia od 19.58 jeden zastęp JRG PSP oraz jeden 

OSP Gąski gasiły w Gąskach pożar traw.
15 kwietnia od 12.02 jeden zastęp JRG PSP gasił przy 

ulicy Gołdapskiej pożar traw.
informacji udzielił młodszy kapitan Piotr Gabruś

UWAGA: 
stacja dołącza do akcji Olecka Rodzina +3

(upusty do zakupu: 10 gr paliwo, 5 gr gaz oraz 5% 
akcesoria i usługi
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NASZ KONKURS
Jeśli chcecie wziąć państwo udział w konkur-

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

W tym tygodniu wylosowano następujące osoby:
• Grażyna Błaździewicz

• Romuald Brodowski (Nowa Wieś)
• Jan Sołtan (Kętrzyn)

• Katarzyna Zabłocka (Zabielne)
• Maciej zaremba
• Michał Żarnecki
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, kalen-
darze, pocztówki, gry logiczne, modele do sklejania, itp.

Redakcja 
„Tygodnika Oleckiego”, ul. Zielona 37

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

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

Zakład Kamieniarsko-budowlany
wyrób pomników, pielęgnacja grobów

Lakiele 45, 19-420 Kowale Oleckie
Mariusz Przekop
tel. 507-222-344
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EduCare – punkt edukacyjny
Punkt edukacyjny EduCare
zaprasza uczniów szkół podstawowych na zajęcia 

rozwijające uzdolnienia: logiczne myślenie, koncen-
trację 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
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„DBAM O SWOJE BEZPIECZEŃSTWO”
Konkurs plastyczny

Ponad 50  prac plastycznych nadesłano do Komendy Po-
wiatowej Policji w Olecku w ramach zorganizowanej kolej-
nej  edycji  konkursu plastycznego dla uczniów klas I – III 
szkół podstawowych.  Komisja oceniająca  wyłoniła 9 laure-
atów, których prace zostaną przesłane do Wydziału Prewen-
cji KWP w Olsztynie i wezmą udział w etapie wojewódzkim 
konkursu.

Organizatorem wojewódzkiego konkursu Plastycznego 
„DBAM O SWOJE BEZPIECZEŃSTWO „   jest Wydział 
Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie oraz 
Szkoła Podstawowa nr 30 w Olsztynie. Do uczestnictwa w 
konkursie zaproszono uczniów klas I - III ze wszystkich 
szkół podstawowych naszego powiatu. Pierwszy etap powia-
towy trwał do 24 kwietnia br.  Prace należało wykonać na pa-
pieże formatu A3 dowolną techniką. Dozwolona była forma 
plakatu i komiksu. W sumie do oleckiej jednostki nadesłano   

ponad 50 wspaniałych kolorowych dzieł  najmłodszych ar-
tystów. Wyobraźnia oraz inwencja twórcza najmłodszych 
przeszła najśmielsze oczekiwania jurorów.

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

Klasy I :
Klaudia Zielińska - Zespół Szkół w Sokółkach
Zofia Reczko - SP nr 4 w Olecku
Milena Barbara Frydryk – SP w Świętajnie

Klasy II:
Zuzanna Wojnowska - Zespół Szkolno-Przedszkolny w 
Wieliczkach
Jakub Ferenc – SP w Świętajnie    
Michał Zera – SP w Świętajnie    

Klasy III:
Weronika Franas – SP nr 4 w Olecku
Dawid Sawicki – SP w Świętajnie  
Joanna Klimasara – SP nr 3 w Olecku
Wszystkim uczniom, rodzicom i nauczycielom,  którzy 
wzięli udział w konkursie dziękujemy. Zwycięzcom gratu-
lujemy i  życzymy powodzenia w  etapie wojewódzkim.

podkom. Tomasz Jegliński
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Felieton

Każdy żyje z jakąś pasją. Natural-
nie nie wartościując tego, co tę pasję 
stanowi.

Na razie chcę opowiedzieć o pa-
sjach, które określić należy jako szla-
chetne. 

Jest ich tysiące: od zbierania 
znaczków poprzez wojażowanie po 
świecie aż do alpinizmu. Trzy cezury, 
a pomiędzy nimi morza wody złożo-
ne z pojedynczych kropli. 

Te pasje budują nasz świat. Dzięki 
nim on się rozwija i zachwyca swoją różnorodnością. Każdy 
z nas buduje ten świat i od każdego z nas zależy jaki ten świat 
będzie. Tutaj sprawdza się efekt motyla. Przytaczam tutaj fi-
lozoficzną wersję, a nie koncept matematyczny tego stwier-
dzenia. Tak więc każdy z nas ma wpływ na losy tego świata. 
Każdy z nas wpływa na to, co się w nim dzieje. 

Wystarczy spojrzeć na historię, ot choćby naszego kra-
ju. Historii się nie zmieni. Może przybyć kilka faktów, może 
zmienić się interpretacja, ale samego ciągu zdarzeń się nie da 
przeinaczyć. Prawda zawsze wyjdzie na jaw. Nie wiem jakby 
się ktoś, kto ma w sobie pasję zatajania starał, prawda zawsze 
ukaże swą twarz. Bo inni też mają pasję by tę prawdę ujawnić. 

Tak, pasje mogą być różne. Najgorsze i zarazem najlepsze 
są pasje polityczne. Bo z jednej strony produkują one poli-
tyków, którzy cofają cywilizację. Zawsze jednak po drugiej 
stronie barykady stoją politycy, którzy to co tamci napsuli 
chcą odkręcić. I odkręcają. Prędzej czy później... Tak już jest. 
Tak mówi doświadczenie historyczne. Padały wielkie impe-
ria, bo ktoś wymyślił lepszy system wartości lub lepszą broń. 
Świat nigdy nie szedł do tyłu. Czasami się cofał, ale potem 
rozwój cywilizacji szedł jakby z bicza strzelił. Hamulce zosta-
ły zrzucone i ludzkość rwała do przodu.

Najdziwniejsze jednak w tym wszystkim jest to, że żaden 
z późniejszych polityków nie wyciąga z tego wniosków. 

PiS w swej mentalności nie może pojąć, że nie da się żyć 
na koszt innych. Że trzeba myśleć standardami ponad naro-
dowymi, ponad partyjnymi. Że od kilkudziesięciu lat po raz 
pierwszy w historii żyjemy bez wojny przetaczającej się przez 
nasze ziemie. Że ze wszystkich stron naszej granicy mamy 

przyjaciół. No, może z wyjątkiem kawałka na północy. Ale wła-
śnie dlatego powinniśmy się coraz bardziej z Europą integro-
wać.

Ostatnio rozmawiałem z przyjaciółmi, którzy wytłumaczyli 
mi pewną sprawę. Faktycznie! Polska nie jest nic Unii winna, 
a pieniądze jakie otrzymała są dużo mniejsze od tych, które za-
inwestowała. Unia finansowała nam dojście do pewnych stan-
dardów. Dzięki tym funduszom mamy autostrady, odnowione 
kościoły, badania naukowe, asfaltowe ulice w miastach, internet 
szerokopasmowy, sprzęt elektroniczny, wyremontowane domy 
kultury i szkoły... i trudno wszystko wymienić. Jednak Polska 
włożyła do Unii o wiele cenniejszy wkład. Za lepszą pracą, lep-
szym życiem wyjechało z Polski po otwarciu granic około 2 mi-
lionów ludzi. W większości, około 90% z nich, to ludzie poniżej 
35 roku życia. Wyjechali ludzie najbardziej rzutcy, twórczy i 
wykształceni. Takiego wkładu w rozwój Unii nie dał żaden z 
jej krajów. To jest nasz wkład w rozwój tego luźnego związku 
państw. I nie można już mówić, że Polska jest coś Unii winna.

Z drugiej jednak strony, gdyby granice pozostały zamknię-
te, a możliwa byłaby jedynie nielegalna emigracja zarobkowa, 
stracilibyśmy tych młodych ludzi. U nas nie mieliby pracy i ja-
kiejkolwiek możliwości rozwoju. 

W tej chwili rząd chwali się, że pierwszy raz bezrobocie 
spadło poniżej 10%. 

Tak nawiasem: patrząc na czas jaki PiS w Polsce rządzi, to 
spadek bezrobocia jest zasługą poprzednich rządów.  PiS może 
się co najwyżej cieszyć, że bezrobocie spadło. My zaś powinni-
śmy się cieszyć z tego, że wcześniej nie było „dobrej zmiany”. 
Ale, to tak na marginesie. 

Wyobraźmy sobie, że z jakiegoś powodu wszyscy ci młodzi 
ludzie do Polski wracają. Może nie dwa miliony, ale przypuść-
my, jeden i pół. Co wtedy zrobi rząd? Nie wpuści ich do kraju? 
Zorganizuje im nowe miejsca pracy. Wyobraźmy sobie niezado-
wolenie społeczne. Frustracje młodych ludzi. 

Taki finał może mieć obecna polityka zagraniczna naszego rządu. 
Każdy, kto usiłuje tworzyć albo pomagać tworzyć opresyjne 

państwo musi się liczyć z tym, że prędzej czy później przegra. 
Reakcja na jego rządy zawsze jest adekwatna do tego co wcze-
śniej robił. Każdego, kto działał wbrew prawu czeka nie tylko 
ocena historyczna. Łamanie prawa ma zawsze konsekwencje 
w sądzie. Przykładem może być, to jak traktowano wszystkich 
organizatorów stanu wojennego. Nigdy im nie odpuszczono. 
Dzięki porządkowi konstytucyjnemu mamy niepodległe pań-
stwo. Wolne jest zaledwie 25 lat i już ktoś chce je zawłaszczyć?  

Po napisaniu każdego artykułu spotykam przyjaciół, znajo-
mych i w ogóle czytających moje teksty. Są wśród nich  popie-
rający moje poglądy jak i tacy, którzy ich nie popierają. Jedni 
doradzają mnie pisać o wiośnie, lecie lub żaglówkach. Inni o 
KODzie i polityce. Zawsze staram się jak mogę aby od polityki 
odejść. Ale otwieram gazetę, obejrzę przez przypadek jakiś pro-
gram telewizyjny i... krew zaczyna krążyć szybciej. 

Wczoraj obejrzałem fragment „Wiadomości” i ... zobaczy-
łem jak premierka Beata Szydło odpowiada na list byłych prezy-
dentów. W szkole podstawowej taką naukę nazywają „czytanie 
ze zrozumieniem”. Z treści wypowiedzi premierki wynikało, że 
w ogóle treści listu nie zrozumiała... a może i w tej wypowiedzi 
dominuje przekonanie, że „głupi lud to kupi”? Oj, nie kupi! Nie 
kupi.

TVP1 i TVP2 w ciągu niepełna miesiąca czy dwóch „dobrej 
zmiany” wyprzedziły w oglądalności telewizje komercyjne. Już 
nie taki „głupi lud” programy ogląda. Prawdziwych informacji 
ludzie szukają w TVN i w Polsacie. 

Pamiętam jak w prawdziwych „Wiadomościach”, tych 
sprzed stanu wojennego PiS, zaproszono obecnego ministra 
wojny Macerewicza, wtedy ledwie członka opozycji w Sejmie 
RP. Patrzyłem i nie mogłem się nadziwić. Ja już w szkole pod-
stawowej na pytanie o stolicę Polskie odpowiadałem, że „War-
szawa”. Przyszły minister na takie pytanie odpowiadał: „że ko-
leje jeżdżą nieregularnie”. Ten sposób odpowiedzi na poważne 
pytania stał się teraz powszechnie obowiązujący w szeregach 
PiS. (Patrz wypowiedz premierki Beaty Szydło na list byłych 
prezydentów wzywający do zaprzestania łamania zasad demo-
kracji w Polsce). 

Z poważaniem 
Bogusław Marek Borawski
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Żyj zdrowo – ruszaj się 
i odżywiaj prawidłowo

20 kwietnia w Miejsko-Powiatowej Bibliotece Publicz-
nej odbyło się kolejne spotkanie z cyklu „Żyj zdrowo – ru-
szaj się i odżywiaj prawidłowo”, przeprowadzone pod ha-
słem „Aktywny pomysł na każdy dzień”. 

Do zdrowego trybu życia i aktywności fizycznej zachę-
cały nas mgr dietetyczka, Marta Sierocka z Naturhouse w 
Suwałkach oraz trenerka personalna, instruktorka rekreacji 
ruchowej oraz jogi z LADY FIT w Hali Lega, Jolanta Ja-
rosz.

O tym jak bardzo niezbędna jest zdrowa, zbilansowana 
dieta, wie chyba każdy. Nieprawidłowe odżywianie w kon-
sekwencji doprowadza do otyłości, chorób takich jak ano-
reksja i bulimia (które szczegółowo scharakteryzowała nam 
M. Sierocka), powoduje utratę sił, osłabienie psychiczne i 
fizyczne, chroniczne zmęczenie i wiele, wiele innych.

Jolanta Jarosz opowiedziała, w jaki sposób ćwiczenia ru-
chowe wpływają na czynnościowe doskonalenie się naszego 
ciała, albowiem praca mięśni mobilizuje funkcje całego or-
ganizmu. Podczas ćwiczeń rozwijają się one, dostosowując 
do szerokiego zakresu zadań. 

Stan sprawności fizycznej jest niezwykle ważny. O efek-

tach ćwiczeń nie trzeba chyba nikogo przekonywać. Sport 
w bardzo widoczny sposób wpływa na naszą sprawność, 
jest  niezwykle istotnym czynnikiem rozwoju motoryczne-
go już od najmłodszych lat. J. Jarosz pokazała różnorodne 
metody zadań ruchowych – przyniosła ze sobą piłkę oraz 
wałek, na których zaprezentowała kilka sposobów ćwi-
czeń, jakie można wykonać również w domu. 

Nasz poziom sprawności fizycznej zależy w dużym 
stopniu od trybu życia, a w nim od poziomu aktywności 
ruchowej. W połączeniu ze zdrową dietą, aktywność ru-
chowa poprawia stan zdrowia na wiele różnych sposobów, 
a także jest najprostszym sposobem zapobiegania wielu 
schorzeniom.

Ruch jest w stanie zastąpić każdy lek, lecz żaden lek 
nie jest w stanie zastąpić ruchu. Zatem aktywność fizyczna 
powinna być dla każdego z nas sprawą priorytetową.

Warto dodać, iż każdy przybyły otrzymał drobny upo-
minek od pań prowadzących spotkanie. 

Na kolejne spotkanie zapraszamy już w maju!
Ewa Omilian
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Szczepienia przeciw wirusowi HPV
W 2016 roku w ramach powiatowego programu zdrowot-

nego „Profilaktyka raka szyjki macicy na lata 2009 - 2020” 
zostaną przeprowadzone szczepienia dziewcząt urodzonych 
w 2002 roku, przeciw wirusowi brodawczaka ludzkiego 
(HPV) typ 6, 11, 16, 18, odpowiadającego za powstawanie 
raka szyjki macicy, raka sromu, raka pochwy, raka odbytnicy 
oraz brodawek płciowych. 

Koszt realizacji programu w całości zostanie sfinanso-
wany z budżetu: Powiatu Oleckiego, Gminy Olecko, Gminy 
Kowale Oleckie, Gminy Wieliczki i Gminy Świętajno.

Realizatorem programu zdrowotnego jest Olmedica Sp. 
z o.o. w Olecku. 

Zostaną one przeprowadzane na terenie 4 gmin Powiatu 
Oleckiego, tj. jak najbliżej miejsca zamieszkania dziewcząt 
(harmonogram w załączeniu).

Zapraszamy do skorzystania z bezpłatnego w/w szcze-
pienia. Udział dziecka w programie wymaga zgody rodzica/
opiekuna prawnego.

Więcej informacji o tematyce HPV na: http://www.koali-
cjarsm.pl  oraz http://zdrowie.avd.pl .

Szczegółowe informacje dotyczące realizowanego w 
2016 r. powiatowego programu zdrowotnego „Profilaktyka 
raka szyjki macicy na lata 2009 - 2020” dostępne

są od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 – 15.30 pod nr 
tel. 721 870 216.

Halina Kasicka 
www.powiat.olecko.pl 

Harmonogram szczepień: 
Kowale Oleckie 
27, 28 i 29 kwietnia 12.00 - 13.00 i 16.00 - 17 
Wieliczki: 
27, 28, 29 kwietnia 8.00 - 12.00 oraz dodatkowo 28 kwiet-
nia od 16.00 do 18.00
Świętajno:
27, 28, 29 kwietnia od 8.00 do 13.00 i od 16.30 do 18.00
Szpital Olmedica:
27 kwietnia od 8.00 do 15.00, 
28 kwietnia od 10.30 do 18.00
29 kwietnia od 8.00 do 15.00
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mieszkanie 71 m.kw., 3 pokoje, centrum, 
Suwałki, tanio, tel. 600-953-143 K17708
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Ośrodek 
czynny
codziennie 
w godz. 800-1600

Jerzy Miliszewski
Olecko, Aleje Lipowe 3

Rozpoczęcie 
kursu

 tel. 87-520-23-36B32509

19
maja

godz. 1600

OLECKIE CENTRUM
SZKOLENIA KIEROWCÓW

B3
44
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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. Oprogramowa-
nie, sprzęt, integracja z Płatnikiem, wdrożenia, wszystko w sie-
dzibie klienta.

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

Sesja 
Rady Powiatu

Zapraszam na posiedzenie XVII 
Sesji Rady Powiatu w Olecku w dniu 
28 kwietnia 2016 roku (czwartek) o 
godz. 13:00 – sala konferencyjna (po-
kój nr 4) Starostwa Powiatowego w 
Olecku, przy ul. Kolejowej 32. 

Porządek sesji:  
1. Otwarcie sesji i przyjęcie po-

rządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z ostatniej 

sesji.
3. Informacja Starosty z wykona-

nia uchwał Rady Powiatu i o działal-
ności Zarządu w okresie międzysesyj-
nym.

4. Zapytania i interpelacje rad-
nych.

5. Wnioski i oświadczenia rad-
nych.

6. Wnioski Komisji Stałych Rady.
7. Funkcjonowanie Powiatowego 

Urzędu Pracy w Olecku. Analiza wy-
datków poniesionych na aktywne for-
my walki z bezrobociem w 2015 roku 
realizowanych przez Powiatowy Urząd 
Pracy w Olecku.

8. Sprawozdanie z realizacji pro-
gramu Powiatu Oleckiego z organiza-
cjami pozarządowymi i innymi pod-
miotami zrównanymi za 2015r.

9. Podjęcie uchwał:
a) w sprawie przyjęcia „Oceny 

zasobów pomocy społecznej Powiatu 
Oleckiego za 2015 rok”;

b) w sprawie zmiany Wieloletniej 
Prognozy Finansowej Powiatu Olec-
kiego na lata 2016 – 2027;

c) w sprawie zmian budżetu po-
wiatu na rok 2016.

10. Odpowiedzi na zgłoszone za-
pytania, interpelacje, wnioski radnych 
i Komisji Stałych Rady.

11. Głos wolny, wolność ubezpieczający”.
12. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady Powiatu
Wacław Sapieha  
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Fujarka
1. Kto dziś wspomina ten pasterski instru-

ment, wystrugany z witki wierzbowej? Mó-
wiono o niej też dudka, dutka, piszczałka. To 
był flet z wierzby. 

Kto dziś pamięta płótna Tadeusza Ma-
kowskiego (Chłopcy z fujarką), Jacka Malczewskiego (Faun z 
piszczałką)? Konia z rzędem temu, co zachwyca  się drzewory-
tem wykonanym wedle obrazu Alfreda Wierusza-Kowalskiego 
przez niemieckiego rytow-
nika, który ukazał się w 29 
numerze Tygodnika Ilu-
strowanego w 1895. Przy-
pomnę, że na łące siedzi 
w kucki chłop, który gra 
na fujarce, obok niewiasta, 
oparta na łokciu, zapatrzo-
na i zasłuchana. Komu się 
odbija w uszach melodia 
fujarki? - pytam grzecznie.  

2. Fujarka to był ludo-
wy instrument muzyczny w 
formie piszczałki z drewna. 
Nie znam jej wersji paster-
skiej. Poznałem ją jako instrument zmodyfikowany, na którym 
można wygrać najprostsze piosenki. W niej słychać coś takie-
go, jakby zapisakania na listkach. Jest delikatna i nieśmiała. Nie 
roztrzęsiona jak osika. Ciepła jak mech. Wyobrażam sobie z 
jakim wysiłkiem musiał wystrugać fujareczkę pastuszek. Trze-
ba było znaleźć wierzbową witkę. Opukać ją nożem (gnypem), 
aby zdjąć skórkę, a potem wydłubać otworki. I zestroić. Fujarka 
to taki nieco udoskonalony 
gwizdek, którego też nie 
jest łatwo wykonać. Coś o 
tym wiem, bo nieraz robi-
łem gwizdawki, żeby sobie 
umilić wolne chwile spę-
dzone na łące albo pod gru-
szą na miedzy. 

3. W polskiej literaturze, 
na palcach obu rąk, moż-
na policzyć cytaty o tym 
pastewnym instrumencie: 
Maria Konopnicka (Ma-
ciuś, Co dzieci widziały w 
drodze), Jan Kanty Grygo-
rowicz (Werbel domowy), 
Stanisław Wyspiański (Rudera).

Poza tym do słów skrzydlatych trafiła strofa z pieśniczki lu-
dowej z Łowickiego: 

A mam-ci ja fujareczkę
za pasem. 
4. Adam Mickiewicz marzył, żeby to, co pisze, dotarło do 

tych, co są do ziemi przypisani: (…) 
O, gdybym kiedy dożył tej pociechy,
Żeby te księgi zbłądziły pod strzechy,
Żeby wieśniaczki, kręcąc kołowrotki,
Gdy odśpiewują ulubione zwrotki,
O tej dziewczynie, co tak grać lubiła,
Że przy skrzypeczkach gąski pogubiła,
O tej sierocie, co piękna jak zorze/
Zaganiać gąski szła w wieczornej porze –
Gdyby też wzięły na koniec do ręki
Te księgi, proste jako ich piosenki! 

(…) (EPILOG, Pan Tadeusz)
5. W szkolnym programie języka polskiego nie ma już lek-

tury noweli „Stygmat” Cypriana Kamila Norwida, w której tyle 
czułości o pewnej pomylonej: 

„Dzieweczka maleńka pono gęsi te pasła, albo one ją? 
Skrzywdzona i poniżana dziewczynka wrzuciła mi w rękę kwiat 
i pióro, wołając: - Chcesz, to masz! … ja – za gęsiami lecę (…)”. 

Norwid nie ukrywał, że „Dopiero więc tej głupiej winien 

jestem powrócenia mi pióra do ręki, a którego i używanie, i 
użytek obmierzli byli mi literaci”. 

W 1855 roku pisał w Paryżu do Teofila Lenartowicza: 
- Czytałem ślicznego twego „Danta na mokrej fujarce 

wierzbowej wygranego”. 
Do Łucji Rautenstrauchowej nabazgrze na początku 1868 

roku:
- Jać wiem, że dla publiczności polskiej trzeba tak, jak dla 

niektórych romantycznych starych panien, które życzą sobie 
bardzo uprzejmie, aby ów przyszły szczęśliwy (nieszczęśli-
wy) był (…) jak pasterz z fletem wierzbowym, (…). 

6. Czasami fujar-
ka pojawiała się w 
domu jak przysłowie: 
To prawdziwa fujara! 
Tak mawiano o niedo-
łędze, ślamazarze, ga-
moniu. O człowieku, 
który nie pilnuje swo-
ich obowiązków gada-
no – Tyrlili na fujarce, 
a krowy w dworskiej 
tatarce. Nie słyszałem, 
żeby ktoś mówił – Za-
gram ja mu na fujarze.

7. Gdybym nie  
natrafił na artykuł w gazecie o przysmakach na Podkarpaciu, 
zupełnie bym o fujarce zapomniał. 

Otóż we wsi Nockowa, gmina Iwierzyce, powiat ropczyc-
ko-sędziszowski, wypiekane są fujarki pastusze. Drzewiej na-
bijano na cienki leszczynowy patyk bób albo pieczarki, które 
pieczono nad ogniskiem. To było zajęcie tych, co wypasali 
gęsi, krowy albo konie. Dzisiaj z krajobrazu zniknęli pastusz-

kowie. Uwspółcze-
śniono i ubogacono 
przepis. Obecnie pasz-
teciki nadziewa się 
farszem składającym 
się z posiekanych i 
przesmażonych pie-
czarek, cebuli i bobu. 
Farsz  zawijany jest 
w płaty ciasta, która 
przypomina rurkę. 
Czyli: dawną fujar-
kę z kory wierzby. 
Paszteciki są przygo-
towywano na różne 
świąteczne okazje i 

uroczystości rodzinne. Są przekąską z czerwonym barszczem. 
8. Kiedy przesłałem Markowi Karpowiczowi z Sejn plik 

PDF Tygodnika Oleckiego nr 7 i 8 z 20016 roku, w którym 
opublikowałem felieton pt. „O łupaniu orzechów”, to mój 
starszy kolega rysownik natychmiast napisał e-maila z załącz-
nikami: „Czesławie, w rewanżu za TO, róg i fujarkę naryso-
wałem. Dzięki za cd. orzechów”. W załączniku była ikonogra-
fia: Gwizdek (fujarka) z gałązki wierzbowej oraz róg z kołka 
wierzbowego. Dodaję rysunki jako ilustrację do niniejszego 
felietonu.

9. Sen z 25 grudnia na 26 grudnia [2013 roku], z środy 
na czwartek. Z pierwszego dnia świąt na drugi dzień świąt. 
Pojawił się motyw muzyczny, który miał się przewijać nad za-
piskami. Zapamiętałem, że podśpiewywałem sobie leciutko: 
Będę na fujarce na skrzypcach grał… Nie było spójnika „i”. 
Nie czułem, żeby był między fujarką, a skrzypeczkami prze-
cinek, więc go nie stawiam. Poczułem się, jakbym miał grać 
naraz na fujarce i skrzypcach. To był leitmotiv. I tak wokoło. 
Do zapamiętania. Z tekstu wychodziła muzyka, która unosiła 
się nad słowami. Czyżby we mnie obudził się we śnie pastu-
szek, co na jawie śpi?! 

Czesław Mirosław Szczepaniak
Postscriptum
Marek Karpowicz, Fujarka i róg, rysunki.

Felieton
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Olecczanki w XVII edycji 
konkursu 

Politechniki Warszawskiej 
Uczennice klasy 3B I Liceum Ogólnokształcącego: An-

gelika Motulewicz i Aleksandra Wilke zostały finalistkami 
Powszechnego Internetowego Konkursu dla Uczniów Szkół 
Średnich – Matematyka, organizowanego przez wydział Ma-
tematyki i  Nauk Informacyjnych  Politechniki Warszawskiej, 

który uzyskał poparcie Ministerstwa Edukacji Narodowej.  
Celem konkursu jest zachęcenie uczniów szkół średnich, 
szczególnie klas maturalnych, do intensywnego powtarzania 
materiału, a przez to pomoc im w przygotowaniu się do ma-
tury. 

Uczennice musiały zmagać się z dwoma etapami, łącznie 
pięć tur po dziesięć zadań, na które w trybie testu wielo-
krotnego wyboru udzielały odpowiedzi on-line. Ich poziom 
trudności rośnie wraz z etapem, a rozwiązania często wyma-
gają wieloetapowego rozumowania i umiejętności twórcze-
go myślenia. 

Po uzyskaniu wymaganej liczby punktów zakwalifiko-
wały się do trzeciego etapu, w którym uczestnik losuje jeden 
zestaw, składający się z 10 zadań. Rozwiązania ich podle-
gają ocenie wybitnych matematyków, którzy oceniają  nie 
tylko zawartość merytoryczną, ale również same rozwiąza-
nia, powinny więc być napisane kompletnie, logiczność ro-
zumowania powinna być czytelna i dokładnie opisana. Praca 
Angeliki dostała 100 punktów na 100. Zadania wymagały 
wszechstronnej wiedzy matematycznej i w wielu sytuacjach 
wykraczały poza program.

Konkurs Politechniki Warszawskiej cieszy się bardzo 
dużą popularnością wśród licealistów, przez sześć lat co 
roku zgłasza się od 8 do 11 tysięcy nowych uczestników. 

W tym roku do trzeciego etapu dotarło 203 uczniów, a do 
półfinału (z co najmniej 70% wynikiem) 159. 

W półfinałach I LO reprezentowały Angelika Motule-
wicz, Olga Przekop  i Aleksandra Wilke. Jest to jeden z 
długotrwałych i prestiżowych konkursów matematycznych, 
który rozpoczął się 24 listopada 2015 roku, a finał, do któ-
rego przystąpiło 135 osób, rozegrał się 16 kwietnia 2016 r. 

Wszystkie wymienione osoby to uczennice Elżbiety 
Guziejko.

Emilia Przemielewska

Wypadek
Oleccy policjanci wyjaśniają okoliczności wypadku drogo-

wego  do którego doszło w nocy 25 kwietnia na trasie Cichy 
- Szwałk. Ze wstępnych ustaleń wynika, że kierujący motoro-
werem wpadł w poślizg i uderzył w barierkę ochronną. 

25 kwietnia około godziny 2.40 oficer dyżurny oleckiej ko-
mendy został poinformowany przez dyspozytora pogotowia o 
wypadku drogowym. Do zdarzenia doszło w miejscowości Ci-
chy. Natychmiast na miejsce skierowany został patrol prewen-
cji. Wstępnie  ustalono, że 22-letni  kierujący motorowerem 
jechał za szybko i wypadł z drogi. Poszkodowany po zdarzeniu 
leżał przez dłuższy czas w przydrożnym rowie. Przejeżdżający 
obok miejsca wypadku mężczyzna zauważył leżący motoro-
wer i leżącego mężczyznę. Natychmiast powiadomił służby 
ratunkowe. 

Policjanci zabezpieczyli miejsce zdarzenia. Funkcjonariu-
sze wydziału kryminalnego przeprowadzili oględziny miejsca 
wypadku i zabezpieczyli ślady. W wyniku wypadku motoro-
werzysta doznał urazu nogi i trafił do szpitala w Ełku. Przepro-
wadzone badanie stanu trzeźwości potwierdziło, że  Tomasz S. 
prowadził pojazd mając 1,5 promila alkoholu w organizmie.

Szczegóły i okoliczności tego wypadku wyjaśni policyjne 
dochodzenie.              podkom. Tomasz Jegliński

Regionalny Fundusz Pożyczkowy
Regionalny Fundusz Pożyczkowy (RFP) od 12 lat 

wspiera działalność przedsiębiorstw z Warmii i Mazur, 
udzielając korzystnie oprocentowanych pożyczek. Kapitał, 
jakim dysponuje Fundusz, pochodzi ze środków Samorządu 
Województwa, budżetu państwa oraz ze środków unijnych i 
wynosi 50 mln złotych (stan na 31.12.2015 r.).

Z oferty RFP mogą skorzystać mikro, małe i średnie 
przedsiębiorstwa mające siedzibę lub inwestujące na terenie 
Warmii i Mazur oraz podmioty rozpoczynające działalność 
gospodarczą.

Regionalny Fundusz Pożyczkowy 
Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego 

S. A. w Olsztynie
10-516 Olsztyn, Plac Gen. Józefa Bema 3
czynny od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-15:00 
tel. 89 521 12 79/ 89, faks 89 521 12 60, e-mail: wmarr@

wmarr.olsztyn.pl
www.wmarr.olsztyn.pl

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą:
oprocentowanie pożyczek w stosunku rocznym od 2,43 

%, przy czym dla podmiotów rozpoczynających działalność 
gospodarczą od 5,83%;

300.000,- zł – maksymalna kwota pożyczki;
1.000.000,- zł – maksymalna kwota zaangażowania wo-

bec jednego podmiotu;
7 lat – maksymalny okres finansowania.
Informacje na temat pożyczek, formularze wymaganych 

dokumentów i pomoc w ich wypełnieniu można otrzymać w 
siedzibie RFP.

Więcej informacji na http://www.wmarr.olsztyn.pl/rfp/

Anna Turowska
www.powiat.olecko.pl
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KOD
19 kwietnia w Giżycku odbyło się kolejne już spotkanie 

grupy Mazury Komitetu Obrony Demokracji. W wojewódz-
twie Warmińsko-Mazurskim działają formalnie trzy grupy: 
KOD Warmia, KOD Elbląg i  

wschodnia grupa KOD Mazury, wszystkie zjednoczone 
w KOD - Region Warmińsko-Mazurski.

Członkami grupy KOD Mazury są mieszkańcy powiatów 
ełckiego, giżyckiego, gołdapskiego, mrągowskiego, oleckie-
go oraz sąsiednich. Na spotkanie do Giżycka zjechało się 
około 60 osób pochodzących z tych powiatów . W spotka-
niu wziął udział Krzysztof Łoziński, który uchodzi za „ojca 
założyciela” obywatelskiego ruchu KOD. Obecna była rów-
nież Regina Ludwiszewska, koordynatorka krajowa regionu 
Warmińsko-Mazurskiego

W założeniu miało to być spotkanie robocze, ale ze 
względu na zaistniałą sytuację, co chwila przekształcało się 

w informacyjne. Na otwarte spotkanie przybyli bowiem 
nie tylko działacze KOD, ale także sympatycy tego ruchu, 
którzy chcieli się dokładniej poinformować o konkretnych 
celach działania KODu i zorientować w możliwości podję-
cia współpracy. 

Obok ustalenia kalendarza działań, toczyły się żywe 
dyskusje na aktualne tematy polityczne. Pokazały one ja-
sno, że niezadowolenie z niedemokratycznych działań 
rządu wśród obywateli wyraźnie wzrasta. Omawiając pro-
blemy aktualne, szukano również analogii ze zdarzeniami 
historycznymi. 

Wśród niektórych uczestników dało się również odczuć 
lęk przed działaniami władz w kontekście działań w obro-
nie demokracji. Wyczuwało się obawę przed możliwymi 
represjami ze strony władz. Działacze uspokajali, apelując 
o cierpliwość, a przede wszystkim o działania zgodne z 
prawem. 

Jednym z wniosków spotkania było stwierdzenie, że 
konieczna jest organizacja różnych akcji propagandowych 
na dużą i małą skalę. Działania te miałyby ukazywać i ob-
nażać niedemokratyczne działania rządu.

tekst i fotografie Wojtek Wojtkowski

Nieznany sprawca zniszczył zabyt-
kowy mur przy placu Zamkowym. Nikt 
nic nie widział ale wieść gminna niesie, 
że był to duży ciężarowy samochód.

Może jednak ktoś z Czytelników wi-
dział incydent.

Policja prowadzi dochodzenie i do 
policji należy zwrócić się z tą informa-
cją. 

Dziwne, że w tak ruchliwym miejscu 
objętym monitoringiem nic nikt nie za-
uważył.

obm
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Warsztaty popularnonaukowe 
w Kukowie

W kwietniu w świetlicy wiejskiej w Kukowie opie-
kunka Beata Jarmołowicz zorganizowała w terenie 
warsztaty przyrodniczo- ekologiczne.

Uczestnicy, mali i duzi mieli okazję poznać bliżej ro-
ślinność, z którą obcują na codzień, nie zwracali do tej 
pory na nią uwagi.

Na pierwszy ogień poszła ścieląca się w przydo-
mowych ogródkach i na pobliskiej polanie błękitna ce-
bulnica. Potem trwały poszukiwania kotków, które nie 
miauczą. Okazało się, że owe kotki mieszkają na drze-
wie topoli - tak nazywają się kwiaty męskie - grube i 

czerwone, a żeńskie - cienkie i żółtozielone. 
W drodze na wiejskie boisko uczestnicy zaintereso-

wali się następną rośliną, rosnącą na podmokłej łące. 
Był to tatarak,  który, jak okazało się, że jest jadalny. 

Wszyscy ochoczo zabrali się do spróbowania tejże po-
spolitej u nas rośliny. 

Idąc dalej nasza przewodniczka pokazała nam jesz-
cze jedną roślinę jadalną i zarazem leczniczą, a mia-
nowicie podagrycznikik, zwanym wiosenną nowalijką, 
rosnącą dosłownie wszędzie. Można z niej ugotować 
zupę, doskonale nadaje się na surówkę, m.in. zawiera 
dużo witaminy C. 

Ostatnim i najtrudniejszym zadaniem było szukanie 
grzybów, których o tej porze roku zazwyczaj trudno 
znaleźć. Okazało się, że teraz rosną na drzewach, a zwą 
się porostami. Uczestnicy mogli je obserwować za po-
mocą lupy.

Zajęcia przeprowadziła w sposób profesjonalny 
biolożka Elżbieta Milewska. Uczestnicy z zacieka-
wieniem słuchali, oglądali, poznawali i badali otacza-
jący ich świat.

Zajęcia zakończyły się wspólnym ogniskiem, pie-
czeniem kiełbasek i słodkim poczęstunkiem.

Podczas spotkania uczestnicy wysłuchali recitalu 
gitary klasycznej, na której grał Waldemar Milewski. 
Wszyscy pełni entuzjazmu rozeszli się do swoich do-
mów z nadzieją na następne ciekawe zajęcia.

Wioletta Żukowska

W dniu 27 kwietnia 2016 r. (środa) o godzinie 14:30 w 
pokoju nr 13 Urzędu Miejskiego w Olecku odbędzie się 
posiedzenie 

Komisji Planowania, Budżetu i Gospodarki 
Rady Miejskiej w Olecku.

Proponowany porządek posiedzenia:
1. Analiza sprawozdania Miejskiego Ośrodka Pomocy Spo-
łecznej za 2015 r. Podsumowanie realizacji Strategii Rozwią-
zywania Problemów Społecznych Miasta i Gminy Olecko 
do roku 2015. 2. Zaopiniowanie projektów uchwał na sesję 
Rady Miejskiej. 3. Sprawy wniesione.
4. Wolne wnioski.
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* „KOALA” - bar. Kuchnia tradycyjna, dowóz dań od po-
niedziałku do piątku od 9.30 do 16.30, od 26 zł. dowóz gratis 
(inne terminy na telefon) tel. (87) 520 15 78          V03110

PIZZERIA „PRIVE” zaprasza od 1000 do 2200

Tel. (87) 520-31-32, sms  505-314-536 V0
37

a0
8PIZZA NA TELEFON

* „ASTRA” restauracja, pizza, zestawy obiadowe na telefon: 
87-520-25-68, profesjonalny katering, imprezy okolicznościowe, 
dancingi, ul. Partyzantów 7, www.astra.olecko.pl  V05306

* Foto-Ślub i inne uroczystości, tel. 660 122 049       L96602

* hurtownia spożywcza, ul. Gołdapska 31, tel. (87) 520-01-50 V08101

V0
73

02

SERWIS OGUMIENIA
OPONY, FELGI, prostowanie felg
OLEJE SHELL (wymiana gratis)

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

AUTO IMPORT nowy komis samochodowy            V08001

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

* Artykuły i usługi elektryczne, Grunwaldzka 6, 
      tel. 87-610-00-66                                     V07901

* Centrum Ogrodnicze, ul. Rzeźnicka 6; tel. 87-520-22-07   V02910

* MEBLE - salon, Jan Bagiński, ul. Rzeźnicka, tel.  
(87) 520 29-23. V06404

* Budowlana firma, Tadeusz WITKOWSKI, kompleksowe 
prace budowlane, tel. 603-754-167, 87-523-41-44 V03409

V06504

* MYJNIA GĄBKOWA AUTOMATYCZNA 
   aleje Lipowe 1A                           V05735

Drukarnia Offsetowa

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

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

KOMPLEKSOWE USŁUGI DRUKARSKIE
 profesjonalne przygotowanie do druku:

projekty grafi czne, skład i łamanie tekstu...

 druk off setowy na nowoczesnych maszynach
jedno- i czterokolorowych

 druk cyfrowy

 uszlachetnianie: foliowanie, lakierowanie UV...

 prace introligatorskie
wykonywane przy użyciu profesjonalnych maszyn:

linia do produkcji broszur,
urządzenia do bigowania, perforowania,

bindowania w spirali plastikowej i drucianej...

V
03

80
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* CZĘŚCI SAMOCHODOWE,, tel. 509-746-264 V03618

* CZĘŚCI SAMOCHODOWE, ul. Sokola 1D, tel. 87-
520-12-88 V08011

* CZĘŚCI SAMOCHODOWE, ul. Zamostowa, tel. 
87-523-32-32 V06334

* Hunday Santa Fe CRDI, 2006, 2,2D tel. 509-338-320, 
508-097-660 V05515

* Jawa 350, 1989, stan bardzo dobry, stylizowany na 
chopper, 2500 złotych, tel. 884-014-664 B35202

* Mitsubishi Outlander, 2005, 2,4B+G tel. 604-193-413 
B35901

* chleb swojski, ciasta, wypiek, tel. 605-107-755 B34005

* kino, plac Wolności 22, tel. 87-520-20-59 B35602

* konie kabardyńskie, przejażdżki, pod siodło, 
Grądzkie 47, tel. 666-316-780, 87-421-22-48 B34105

* pracownia pisania ikon, pracownia plastyczna, 
Katarzyna Waraksa, tel. 663-805-960 L96503

* wczasy; tel. 87-421-22-48, 666-316-780,  www.wiatra-
kart.fr.pl, e-mail: kawarak@o2.pl B33506

AUTO-MOTO

MOTO-SPRZEDAM

TURYSTYKA-NOCLEGI-ROZRYWKA

USŁUGI
* 21 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu, 
Katarzyna Jeruć, Przytorowa 3, tel. 508-266-446, 512-109-
121, ubezpieczenia majątkowe i komunikacyjne, V07412

* AGA Agnieszka Wyszyńska, BIURO RACHUNKOWE, 
Kolejowa 12, tel. 500-174-672 K17510

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

B34803

* bezprzewodowy internet iPlus, tel. 87-520-13-31 B33905

* chleb swojski, ciasta, wypiek, tel. 605-107-755 B35103

* gazowe, hydraulik, tel. 502-383-533 V02511

* hurtownia wędlin, od 4.00 do 14.00, ul. Gołdapska 
631, tel. 87-520-22-13 B33906

* Internet MilichSOFT, 80 Mbit/s, 19,90 zł, Zielona 
9, www.milichsoft.pl, tel. 87-520-09-09 V07013

* korepetycje - język angielski; szkoły podstawo-
we, gimnazja, szkoły średnie, tel. 608-215-475 L96701

* kowalskie, spawalnicze, ślusarskie, zmechanizo-
wane cięcie plazmą do 20 mm, prasa krawędziowa, 
Gołdapska 31, tel. 87-523-00-80 B35302

* księgowe usługi, Ternet spółka z o,o, tel. 87-520-31-70 
B35702

* OLEJ OPAŁOWY, NAJTANIEJ, tel. 87-520-41-91 V05715

AUTO-MAX, ul. Paderewskiego 3a, naprawa: zawie-
szenia, amortyzatory, elektronika, komputerowa 
geometria zawieszenia, klimatyzacja, chiptuning, tel. 
509-746-264 V03608

V
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* OCIEPLANIE BUDYNKÓW, tel. 881-507-760, V01913

* pizza na telefon – od 10.00 do 22.00, tel.87-520-31-
32 lub sms 505-314-536 V037a28

* AUTO-CENTER, CZĘŚCI SAMOCHODOWE, 
ul. Zamostowa 2, tel. 87-523-32-32 V06324

* AUTO-NAPRAWA, ul. Zamostowa, tel. 87-523-32-
32 V06354

* STACJA KONTROLI POJAZDÓW + PREZENT, ul. 
Zamostowa, tel. 87-520-32-33 V06364

K
18

90
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08   SKLEP „MAJSTER”, Armii Krajowej 3
Tel. (87) 520-26-39

Wypożyczalnia elektronarzędzi HITACHI

• usługi weterynaryjne
• leczenie zwierząt do   -

mo  wych
• badanie mięsa

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

czipowanie, paszporty europejskie
psy, koty, fretki

V05805

V0
55

05

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

Wyrób nagrobków, blatów kuchennych, parapetów 
i okładzin schodowych V07804

PROMO-

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

DWORZEC PKP
tel. 883-110-101

V06713

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

K
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2* Pralnia chemiczna, pranie wodne, usługi w ciągu 24 godzin, 
ul. Grunwaldzka 12, te. 723-565-284                          V05406

SPRZEDAM 

INNE

PRACA

SPRZEDAM

WYNAJEM

* ROWERY – naprawy i wypożyczalnia, Centrum 
Handlowe Impuls, tel. 87-520-36-92 V07612

* sprzątanie, opieka nad osobami starszymi lub dziećmi, tel. 
506-462-495 B36201

* tłumacz języka francuskiego, tel. 888-605-885 B34903

* oddam koty czarne w dobre ręce, przyjmuję tylko 
sms-y, odpowiadam, tel. 605-202-305 B34604

* oddam kocurka,młody, łowny, tel. 600-953-143 K17908

* zatrudnię kierowcę, kat. C+E, wymagana karta kie-
rowcy, tel. 501-157-577, V07112

* zatrudnię mężczyznę na kuchnię, tel. 501-620-577, 
506-865-480 V027a48

* zatrudnię stomatologa, tel. 605-893-381 K18008

* drukarka kolorowa OKI C3300n, A4, idealna do 
wizytówek, mało używana, 290 złotych, tel. 604-193-
413 B35802

* działka usługowa, granica obwodnicy, tel. 601-210-
819 B001b30

* działkę budowlaną, 1650 m.kw., Olecko, tel. 602-709-
756 B35003

* działkę pod garaż (ew. piętrowy) z projektem, Gołdap-
ska, tel. 602-793-432 K18606

* działkę pod garaż pojedynczy z projektem, Gołdapska, 
tel. 602-793-432 K18506

* działki budowlane, uzbrojone, tel. 601-210-819 B002b30

* gospodarstwo rolne, zabudowane, 4,88 ha, okolice 
Olecka, tel. 693-841-421 B33407

* książki, I i II klasa gimnazjum, (Gimnazjum nr 2), tel. 
603-113-040 V08021

* luksfery Fala niebieskie 36 sztuk, TANIO, tel. 508-
610-285 B35502

* łóżeczko dziecięce z materacem, 65x125 cm, 150 zło-
tych, tel. 691-201-120 B33307

* maszyny, urządzenia rolnicze, tel. 516-670-859  B003b30

* meble BRW z kolekcji „Indiana”, kolor – sosna an-
tyczna: komoda – 350 zł, regał – 350 zł, szafa – 550zł. 
Stan - super!!! 600-936-589
* mieszkania NOVA, tel. 604-456-732, 601-056-238 V03219

* mieszkania od 30 do 75 m.kw., więcej na: deweloper-lu-
to.pl, tel. 507-047-750 V06344

* mieszkanie 71 m.kw., 3 pokoje, centrum Suwałk, , tel. 
600-953-143 K17808

* 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 V05725

* siedlisko, ul. Wiejska, ok. 40 arów, zabudowane budyn-
kiem gospodarskim, dojazd od strony ulicy Wiejskiej, siła 
na miejscu, tel. 602-293-333 V05815

* 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 trans-
portu. 600936589.
* tanio sprzedam szczenięta yorshire terier, tel. 507-847-
044 B32210

* hala przy szosie Świętajno, plac manewrowy, zaple-
cze socjalne, tel. 502-264-901 V06604

* Lokal użytkowy 90 m.kw , ul Targowa 10, tel. 508 945 
734 B36001

* lokal użytkowy 100 m.kw., centrum, tel. 723-565-284 
V05416

* lokal użytkowy 140 m.kw., centrum, tel. 501-620-577 
V037a38

* mieszkanie do wynajęcia z dofinansowaniem gmi-
ny, tel. 502-264-901 K18815

V
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60
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Kampania Zdrowotna 
„Chroń się przed kleszczami”

Zaczął się sezon żerowania kleszczy, w tym roku mogą 
być jeszcze groźniejsze. Przypadków boreliozy przenoszo-
nej przez kleszcze jest coraz więcej. Choroba może dać o 
sobie znać nawet po wielu latach od ukąszenia. Gdzie naj-
częściej można spotkać kleszcze? – na skraju lasu, na łąkach, 

w bujnie porośniętych 
okolicach rzek i jezior, 
zagajnikach, parkach. 
Jak sie chronić? –  od-
powiednio się ubierać, 
zakrywać ciało od stóp 
do głowy, stosować tzw. 
repelenty, czyli odsta-
szacze.

Fundacja podejmuje 
kolejny raz działania w 
zakresie ochrony zdro-

wia. Wolontariusze fundacji / Iza, Daria, Kornelia i Natalka/ 
prowadzili edukację na temat profilaktyki chorób przenoszo-
nych przez kleszcze. Zachęcali do szczepień p/KZM. Tym ra-
zem działania profilaktyczne skierowane są do mieszkańców 
Olecka i Kruklanek.

Zadanie jest współfinansowane ze środków Urzędu Mar-
szałkowskiego w Olsztynie, realizowane w partnerstwie ze 
Spółdzielnią Socjalną” Mixgraf Studio Reklamy.

Kampania Zdrowotna jest realizowana na terenie powiatu 
oleckiego i giżyckiego.

http://mazurskafundacja.pl   newsletterUM

Światowy Dzień Książki
Jak powstaje książka? Jaka jest jej dro-

ga, zanim znajdzie swe miejsce na półce w 
bibliotece? Na te i inne pytania staraliśmy 
się odpowiedzieć wspólnie z dziećmi pod-
czas zajęć Bajkolandii. 

Dzisiejszy dzień to dobra okazja by 
porozmawiać o książkach, albowiem 23 
kwietnia na całym świecie obchodzony jest 
Dzień Książki i Praw Autorskich. 

Jest to doroczne święto organizowane 
przez UNESCO w celu promocji czytel-
nictwa, edytorstwa i ochrony własności 
intelektualnej za pomocą praw autorskich. 
Dzień ten po raz pierwszy obchodzono w 
1995 roku. 

Przybyłe na spotkanie do biblioteki 
dzieci wysłuchały opowiadania pt. „Mam 

przyjaciółkę księgarkę”. Zajęcia obfitowały w różne 
zagadki, zabawy i gry integracyjne. Na zakończenie 
nasi najmłodsi czytelnicy wykonali zakładki do ksią-
żek.

W związku z obchodami Światowego Dnia Książ-
ki przez cały tydzień gościliśmy w bibliotece kilka 
klas z Zespołu Szkół na Siejniku. Uczniowie za-
poznali się z biblioteką,  księgozbiorem i zasadami 
funkcjonowania placówki. 

Oczywiście  serdecznie zapraszamy dzieciaki na 
spotkania z książką w krainie Bajkolandii, które od-
bywają się w każdy piątek o godz. 16.00 w oddziale 
dziecięco-młodzieżowym!

Ewa Omilian
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Kalendarz imion

Nasz przepis

  

Cytaty na ten tydzień

PRZYS£OWIA

27 kwietnia 
Andrei, Felicji, Feliksy, Martyny, 
Teofili, Zyty
Anastazego, Andrzeja, Bożebora, 
Kastora, Piotra, Sergiusza, Teodora, 
Teofila, Żywisława
28 kwietnia - (Światowy Dzień Pa-
mięci Ofiar Wypadków przy Pracy)
Bogny, Ludmiły, Ludomiły, Ludy, 
Marii, Teodory, Walerii
Bogdana, Bogusława, Ludwika, 
Marka, Pawła, Piotra, Przybyczesta, 
Witalisa, Żywisława
29 kwietnia (Światowy Dzień Miast 
Bliźniaczych, Międzynarodowy 
Dzień Tańca)
Angeliny, Katarzyny, Margerity, Rity, 
Roberty, Ryty
Augustyna, Bogusława, Hugona, Jaku-
ba, Myślimira, Piotra, Roberta, Sewera
30 kwietnia 
Balbiny, Balladyny, Chwalisławy, 
Donaty, Hildegardy, Kai, Katarzyny , 
Lilii, Lilisny, Marianny, Marii, Tamary
Bartłomieja, Bartosza, Donata, 
Filomena, Igora, Jakuba, Ludwika, 
Mariana, Piusa

1 maja (Święto Pracy)
Anieli, Filipy, Filippy, Mai, Ramony
Filipa, Freda, Jakuba, Jeremiasza, 
Jeremiego, Józefa, Lubomierza, Lu-
bomira, Romana
2 maja (Dzień Flagi RP)
Atanazji, Celestyny, Elizy, Irminy, 
Longiny, Toli
Anastazego, Anatola, Antoniego, Ata-
nazego, Borysa, Częstowoja, Euge-
niusza, Longina, Walentego, Waltera, 
Witomierza, Witymira, Zygmunta
3 maja (Święto Konstytucji 3 Maja, 
Święto NMP Królowej Polski)
Aleksandry, Aniki, Antoniny, Broni-
woi, Marii, Marioli, Niny, Światosła-
wy, Świętosławy, Żakliny
Aleksandra, Broniwoja, Jaropełka, 
Stanisława, Światosława, Teodozju-
sza, Teodozego
4 maja (Dzień Strażaka, Dzień Ko-
miniarza, Dzień Hutnika)
Amelii, Antoniny, Flory, Ireny, Mal-
winy, Moniki, Poli
Floriana, Gościsława, Gostarda, Grze-
gorza, Januarego, Łazarza, Michała, 
Polikarpa, Roberta, Władysława

Umiejętność pozostawania w 
samotności jest nieodzowną i 
wzbogacającą nagrodą dla ko-
goś, kto umie być z przyjaciółmi. 

Carlos Fuentes, 
W to wierzę

Słusznie mówił Thoreau, że ma 
w domu trzy krzesła. Jedno dla 
samotności. Drugie dla przyja-
ciół. A trzecie dla towarzystwa. 

Carlos Fuentes, 
W to wierzę

Ten kto umie żyć sam, potrafi 
także żyć w parze. 

Kierkegaard,
W tej metropolii upstrzonej 
gołębimi odchodami mieszka 
przecież osiem milionów ludzi, 
tymczasem nagle zdałem sobie 
sprawę z tego, że zostałem sam 
ze swoimi myślami, od których 
bił zapach siarki. Myślę, że nie-
których może dziwić, że z taką 
łatwością pokonujemy dzielące 
nas 3000 mil, ale mnie wydaje 
się to zupełnie naturalne. Męż-
czyzna nie może żyć bez serca, a 
ty jesteś moim sercem, jak dotąd 
najwspanialszą rzeczą we mnie i 
tak bardzo potrzebną. Bez ciebie 
nie byłoby dla mnie życia, nawet 
bym takiego życia nie chciał. 

Ronald Regan do żony Nancy

Gdy w końcu kwietnia deszcz rosi, 
błogosławieństwo polom przynosi.

Z kwietniem ciepłym, idzie maj 
chłodny.

Na pierwszy maj szron obiecuje do-
bry plon.

Jeśli pierwszy maj płacze będą chude 
klacze.

Boże daj, Boże daj, aby wiecznie 
trwał ten maj.

Obfitość zbóż przynoszą, ptactwa 
skąpość – grzmoty, lecz gospodarz z 
robactwem ma dość roboty. (Powyż-
szy prognostyk staropolski znajduje w 
pełni potwierdzenie w bogatej tradycji 
ludowej, która grzmoty, chłody majowe 
uznawała za dobrą prognozę dla urodza-
jów w polu i sadzie).

Na św. Floriana (4 maja) deszczyk 
rzęsisty, będzie plon obfity, dobry i  czy-
sty.

Święty Florianie, miej ten dom w 
obronie, niechaj płomieniem od ognia 
nie chłonie!

Kiedy w marcu plucha, to w maju 
posucha.

Kruche pierożki
20 dag mąki, 12 dag masła, 1 jako, 
dwa surowe żółtka, pół łyżeczki soli, 
łyżka śmietany

Wszystkie składniki łączymy sie-
kając je nożem, a następnie szybko za-
gniatamy ciasto. Po wyrobieniu schła-
dzamy je pół godziny w lodówce. 

Po tym czasie ciasto cienko roz-
wałkowujemy. Wycinamy z niego 
kieliszkiem do wina kółka. Na każde 
nakładamy nieco farszu grzybowego 
i ze złożonych połówek formujemy 
zgrabne pierożki, dokładnie zlepiając 
ich brzegi. 

Pierożki pieczemy na złoty kolor 
na wysmarowanej tłuszczem blasze w 
temperaturze 180°C.

Podajemy ciepłe bezpośrednio z 
piekarnika.

Filet rybny „Solferino”
40 dag filetów rybnych, łyżeczka sosu 
worcester, sok z cytryny, 1 jako, wól, 
mąka, bułka tarta, 2 łyżki startego 
sera, 2 łyżeczki koncentratu pomido-
rowego, 5 dag masła, strąk czerwo-
nej papryki, sól czosnkowa, oliwki, 
plasterki cytryny

Filety skrapiamy sokiem z cytryny 
i sosem worcester. Posypujemy solą. 
Odstawiamy na pół godziny.

Panierujemy w mące, jaku i mie-
szance tartej bułki i sera.

Filety smażymy z obu stron na zło-
tobrązowy kolor

Koncentrat pomidorowy miesza-
my z drobno posiekaną papryką, solą 

czosnkową i 2 łyżkami masła.
Usmażoną rybę układamy na pół-

misku. Plasterki cytryny układamy na 
rybie i na każdym  układamy łyżką 
masę pomidorową i oliwki.

Fasola zapiekana
50 dag fasoli, 20 dag boczku, 2 śred-
nie cebule, 2 łyżki masła, pół szklanki 
śmietany, 15 dag parmezanu, sól, 
pieprz

Fasolę moczymy dzień wcześniej. 
Następnego dnia gotujemy ją do mięk-
kości. Odcedzamy.

Boczek kroimy w kostkę. Rumie-
nimy go wraz z cebulą. Dodajemy fa-
solę, pieprz i sól do smaku.

Potrawę wykładamy na żaroodpor-
ny półmisek, zalewamy śmietaną i po-
sypujemy parmezanem.

Zapiekamy w gorącym piekarniku 
przez 15 minut.

Dżem truskawkowy 
z mango

50 dag truskawek, 2 dojrzałe mango, 
1 cytryna, 50 dag cukru żelującego, 
korzeń imbiru

Truskawki przebieramy i myje-
my. Duże owoce przekrajamy na pół. 
Z cytryny wyciekamy sok. Truskawki 
mieszamy z mango i sokiem z cytryny. 
Posypujemy cukrem i odstawiamy, by 
owoce puściły sok. 

Całość miksujemy.
Korzeń imbiru obieramy dokładnie 

i ścieramy na tarce o małych oczkach i 

dodajemy do owoców.
Całość gotujemy na ostrym ogniu 

prze 1 minutę.
Gorący dżem wlewamy do wyparzo-

nych słoików. Naczynia zamykamy na-
tychmiast. 
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Solne
Andrzej Malinowski

Dojazd: Olecko - Lenarty - Drozdowo - Drozdówko

Solne, to nazwa niedużego kompleksu leśnego w okoli-
cy osady Drozdówko w gminie Kowale Oleckie. 

Samochód można zostawić przy metalowym krzyżu osa-
dzonym w kamieniu. Tuż za nim znajduje się droga polna 
prowadząca przez nieużytkowane zabudowania do lasu. 

Solne to miejsce niezwykłe. 
Las na wzgórzach rzadki i ciemny, w obrębie którego 

znajduje się wiele bagien i jarów. Dokoła rozległe pastwiska 
i malownicze pola uprawne. 

Tereny odludne, dzikie i piękne, gleby łąkowo-bagienne, 
roślinność torfowiskowa. 

W wietrzną i pochmurną niedzielę, 10 kwietnia 2016 r. w 
Solnem byli: Cezary Lasota i Andrzej Malinowski.

Kompleks leśny – powierzchnia terenu porośnięta la-
sem i ograniczona obszarami bezleśnymi np. wodami, ba-
gnami i polami, powiązana w całość administracyjną, go-
spodarczą lub przyrodniczą. 
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Przez zielone wrota 
Polskiej Amazonii

W piękną wiosenną sobotę 16 kwietnia uczniowie miło-
śnicy przyrody z pierwszych i drugich klas Gimnazjum nr 2 
im. Mikołaja Kopernika wzięli udział w wycieczce o charak-
terze ekologiczno–geograficzno-kulturowym do Narwiań-
skiego Parku Narodowego. 

Opiekunami młodzieży byli nauczyciele biologii - Elżbie-
ta Orlik-Gogacz, Agnieszka Baranowska-Moroz i geografii 
Wojciech Jegliński. Dodatkową opiekę sprawowali rodzice 
Ewa Muster-Drażba i Wioletta Kempisty. Tajemnice nad-
narwiańskiej przyrody wyjaśniały nam specjalistki ds. udo-
stępniania parku Marzenna Bielonko i Monika Olszewska. 

Narwiański Park Narodowy powstał 1 lipca 1996 roku. 
Położony jest w północno-wschodniej części Polski, w woje-
wództwie podlaskim, 30 km na zachód od Białegostoku. Jego 
obszar wynosi 6810 ha i obejmuje dolinę Narwi pomiędzy 
miejscowościami Suraż, a Rzędziany. 

Symbolem parku jest błotniak stawowy, duży ptak dra-
pieżny z rodziny jastrzębiowatych.  Siedziba NPN w Ku-
rowie mieści się w zabytkowym dworku  pochodzącym z 
XIX wieku i sąsiadującym z nim urokliwym, przydworskim 
parku.

Pobyt rozpoczęliśmy spacerem przyrodniczym kładkami 
po bagnach, mokradłach i torfowiskach (ok.2,1 km) z Wa-
niewa do Śliwna. 

Atrakcją była przeprawa przez liczne w tym miejscu ko-
ryta rzeczne przy pomocy pływających pomostów umoco-
wanych na linach. Z uwagi, iż Narew płynie w tej okolicy 
wieloma korytami tworząc labirynt większych i mniejszych 
strumieni, które przeplatają się ze sobą albo nikną w szuwa-
rach, rzeka nazywana jest Polską Amazonią. 

W połowie trasy znajduje się wieża widokowa, z której 
podziwialiśmy panoramę doliny. Tuż obok jest miejsce, po 
zamczysku, które w dawnych wiekach służyło za punkt po-
boru opłat w przeprawie przez Narew. 

Następnie przystąpiliśmy do pracy w grupach. Tematyka 
zajęć obejmowała wodę i glebę nadnarwiańskiego ekosyste-
mu. Pobraliśmy próbki wody z rzeki i zbadaliśmy jej właści-
wości fizyczno–chemiczne. 

Poznaliśmy strukturę gleby znajdującą się, zarówno przy 
powierzchni i pod powierzchnią. Dokonaliśmy badania jej 
parametrów fizycznych, chemicznych oraz rozpoznawali-
śmy podstawowe organizmy glebowe. 

Pierwszy etap naszego projektu z zakresu działalności 
ekologicznej „Dzień w Dolinie Narwi czyli przez zielone 
wrota Polskiej Amazonii” zakończyliśmy integracyjnym 
ogniskiem z pieczoną kiełbaską oraz wiosenną, słoneczną 
„kąpielą”. Drugi etap obejmować będzie rozstrzygnięcie 
konkursu fotograficznego „Polska Amazonia w obiektywie 
gimnazjalisty”. O szczegółach poinformujemy wkrótce. 

Zachęcamy wszystkich na weekendowy wypad do Na-
rwiańskiego Parku Narodowego, to tylko 150 km. Dojazd 
samochodem trasą Olecko – Ełk – Grajewo – Knyszyn – Ty-
kocin - Jeżewo Stare – Pszczółczyn – Waniewo – Kurowo. 

Warto poznać to piękne miejsce i spędzić tam cudowny 
dzień. 

Gabriela Jeglińska klasa 2d
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Drukarnia „Gryfix”, 19-300 Ełk, ul. Sasankowa 17

„Nad Wigrami płynie, 
nie płynie czas?” 
– rozstrzygnięcie 

konkursu fotograficznego
W Gimnazjum nr 2 im. Mikołaja Kopernika rozstrzy-

gnięto Szkolny Konkurs Fotograficzny pt. „Nad Wigrami 
płynie, nie płynie czas?”. Konkurs został przeprowadzony 
wśród uczestników projektu z zakresu działalności ekolo-
gicznej.

Gimnazjaliści zgłosili bardzo ciekawe fotografie pre-
zentujące przyrodę lub dziedzictwo kulturowe Wigierskie-
go Parku Narodowego. 
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Wyniki kolejnej rundy 
IMPULS LIGA SQUASHA 

– LEGA OLECKO 2015/2016
 
Marcin Roszko – Robert Sienica  3:0
Józef Bućwiński – Marcin Putra  0:3
Arkadiusz Puchalski – Kamil Kowalewski 0:3
Karol Lemański – Robert Sienica 3:0
Michał Karniej – Józef Bućwiński 3:0
Marcin Roszko – Kamil Kowalewski 3:0
Bućwiński – Arkadiusz Puchalski 1:3
Marcin Roszko – Arkadiusz Puchalski 3:0
Robert Sienica – Dariusz Stefanowski 1:3
Arkadiusz Puchalski – Krzysztof Bajkowski 0:3 

Bartosz Cieśluk

Czy z racji wieku, czy z doświadczenia,
Nieskromnie powiem, ze coś tam umiem.
A i z dniem każdym swego istnienia,
Wiedzy przybywa w moim rozumie.

Jajka potrafię woskiem malować,
Choć dziełem sztuki nazwać to trudno,
Umiem dla psiaka budę zbudować,
Choć moim psiakom w budzie jest nudno.

Rower naprawię i czajnik prawie,
Choć zwykle po naprawie czajnika,
Gdy w gniazdko ten naprawiony wstawię,
W całym mieszkaniu napięcie znika.

Umiem wśród ściółki leśnej jesienią,
Odnaleźć zdrowe kurki i rydze,
Wiem kiedy czas na zimowy zmienią,
I jak jest duży port w mieście Rydze.

Znam kilka wierszy, kilka piosenek,
Niektóre nawet śpiewam z lubością,
Wiem jak wygląda Martyniuk Zenek,
Jakim jest mięsem antrykot z kością.

Znam europejskie stolice wszystkie,
I całą drogę na Ostrołękę,
Umiem wymienić plagi egipskie,
Na spacer chodzę z żoną pod rękę.

W piłkę zagrałem na sztucznej trawie,
I oglądałem mecz na mistrzostwach,
Wiem jakie ryby pływają w stawie,
I jak daleko jest od nas Moskwa.

Wiem co odróżnia kwant i cząsteczkę,
Jak długo żyją poczciwe wróble,
Umiem uwędzić kiełbasę w beczce.
Zaparzyć w szklance z amino nudle.

I tylko nie wiem jasna cholera,
Bo wszystko byłby fajnie gdybym,
Wśród wiedzy com ją w życiu uzbierał,
Wiedział, gdzie jechać jutro na ryby!

 Olecko 24.04.2016
J.Arnold Hościłło 

Waligórka, czyli felieton wierszem, poświęcona pamięci 
niedoścignionego Mistrza Andrzeja Waligórskiego

Czego nie wiemNadchodzą zmiany

* wszelkie podobieństwo do osób lub zdarzeń jest przypad-
kowe

Felieton
wierszem
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Nowe kwalifikacje 
– nowe możliwości!

13 marca pożegnaliśmy w naszym ośrodku kolejnych 
absolwentów „Kursu pedagogicznego dla instruktorów 
praktycznej nauki zawodu”. W trakcie szkolenia uczestnicy 
uzupełniali i poszarzali swoją wiedzę teoretyczną oraz umie-
jętności praktyczne z zakresu podstaw pedagogiki, podstaw 
psychologii, podstaw metodyki kształcenia praktycznego oraz 
praktyki metodycznej.

Program kursu został zatwierdzony przez Kuratora Oświa-
ty w  Olsztynie. Wykłady były prowadzone przez doświadczo-
nych wykładowców/ekspertów w swoich dziedzinach.

Zajęcia cieszyły się dużym zaintere-
sowaniem i zaangażowaniem osób w nich 
uczestniczących.

Słuchacze nauczyli się m.in. w jaki 
sposób  rozwijać i wzbogacać osobowość 
zawodową uczących się, motywując ich do 
samodzielnego zdobywania, uzupełniania 
oraz pogłębiania wiadomości oraz w jaki sposób kształto-
wać i rozwijać umiejętności oraz nawyki i sprawności za-
wodowe. 

Szczególnym zainteresowaniem cieszyły się zajęcia z 
praktyki metodycznej. Słuchacze samodzielnie prowadzili 
zajęcia symulacyjne, m.in. z fryzjerstwa, czy z mechaniki 
pojazdów samochodowych. 

Zwieńczeniem szkolenia był egzamin, który potwierdził 
gotowość słuchaczy do wykonywania obowiązków instruk-
tora praktycznej nauki zawodu.

Na zakończenie przedstawiciel jednostki organizującej 
kurs złożył uczestnikom gratulacje życząc, aby efekty ich 
pracy stanowiły dobre wsparcie w realizacji dalszych celów 
życiowych. Kadrze z kolei podziękował za zaangażowanie i 
duży wkład pracy. 

Uczestnicy szkolenia wysoko ocenili zarówno organiza-
cję kursu, jak i duże zaangażowanie wykładowców w reali-
zacji części teoretycznej i praktycznej.
Aktualnie prowadzimy rekrutację na kolejna edycję kursu.

Lucyna Zaniewska  
ZDZ Olecko

MISTRZOSTWA POLSKI NIESŁYSZĄCYCH
W SIATKÓWCE DZIEWCZĄT

Od 22 do 24 kwietnia na hali Lega 
zostały rozegrane Mistrzostwa Polski 
Niesłyszących w siatkówce dziewcząt 
do lat 23. Sędzią głównym był Tadeusz 
Bogusz.

Kolejność Końcowa
1. Świt Wrocław Mistrz Polski’2016
2. ŁKSG Łódź Wicemistrz Pol-

ski’2016
3. IG Warszawa Brązowy medal
4. Wisło Szczecin
5. Mazowsze Warszawa
6. Olimpijczyk Olecko
7. Niedźwiadek Przemyśl

Nagrody indywidualne
1. Blokująca Agata Stojanowska Świt Wrocław
2. Libero Aleksandra Szot IG Warszawa
3. Przyjmująca Karolina Kuba Świt Wrocław
4. Atakująca Pamela Łuszczyńska Świt Wrocław
5. Środkowa Zofia Suchostawska ŁKSG Łódź
6. Rozgrywająca Agata Kosińska Świt Wrocław
7. Zagrywająca Aldona Kramek ŁKSG Łódź
8. MVP Turnieju Natalia Pyskło ŁKSG Łódź

Ton rozgrywkom nadawały kadrowiczki reprezentujące 
barwy Świtu Wrocław. To one zgarnęły największy puchar, 
złote medale oraz większość wyróżnień indywidualnych. Żad-

na z drużyn nie była w stanie urwać im choćby seta a nawet 
zdobyć więcej niż 17 punktów. W meczach innych zespołów 
też widać były duże różnice w ograniu ale zdarzały się też 

wyrównane spotkania dostarczające emocji i poszerzające 
świadomość widzów jak ważna jest komunikacja głosowa 
inne dźwięki związane z sytuacją na boisku.
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PO KOKARDĘ (266)

Złapane pomiędzy
pomiędzy

Pomiędzy jednym zdarzeniem, a pracą, obiadem, 
sprzątaniem, wizytą, pomiędzy przemieszczaniem się, siłownią, za-
kupami w galerii, przemykają myśli, na które czasami nie ma miej-
sca na dłuższe zatrzymanie.

zazdrość
Dzisiaj z przykrością odkryłam, że jest we mnie wiele zazdro-

ści. Niestety. Pomogłam koleżance w przygotowaniu materiałów na 
konkurs, sama jej to zaproponowałam. I zrobiłam i cieszyłam się, że 
mogłam pomóc. 

Do czasu. 
Ogłoszono wyniki i wygrała ogólnopolski konkurs, i… uszczyp-

nęło.
odmowa współpracy

Zaniemówiłam, ale nie z wrażenia, tylko struny nie działają, 
i z niedowierzaniem odkrywam, jakie to przyjemne pobyć w ci-

szy. 
Za dużo chaosu wokół mnie i we mnie. Jak dobrze oddalić się 

od świata i obserwować go bezpiecznie przez szybę okna. I za czym 
ludzie tak gonią? - trawestując tekst „Za czym kolejka ta stoi?”

mały sąsiad
„Będę singielem” – mawia mój sześcioletni sąsiad. 
Przekonuję go, że fajnie jest mieć żonę, bo można się z nią po-

kłócić, przynieść jej kwiaty… 
Wzdycha tylko i zadziera oczy do nieba. Coś jest w tym nowym 

pokoleniu. Po co brać odpowiedzialność, kiedy można w myśl „byle 
było przyjemnie”. A miłość jest i darem i zadaniem.

anioły
Sąsiadka dzisiaj ucieszyła się, kiedy zgłosiłam się na ochotnika 

do pilnowania syna: „Z nieba mi spadłaś” – powiedziała. Przecież 
anioły spadają z nieba, a niektóre mieszkają tuż obok, na wspólnej 
klatce schodowej.

przeciętność
Łatwo jest być rodzicem dziecka, które osiąga dobre wyniki w 

nauce, jest chwalone, może nawet wygrywa olimpiady, konkursy. 
Jak trudno pogodzić się z faktem, że dziecko odstaje, nie nadąża, 

nie radzi sobie, nie jest wybitne, może nie jest zdolne? Może jest po 
prostu przeciętne. Czy to znaczy, że nie zasługuje na nowy ciuch, 
kino, wycieczkę, rozpieszczanie?

przejmujące
Dwa mocne filmy pod rząd, jeden po drugim, to zdecydowanie 

za dużo. Jeśli nie wierzycie, obejrzyjcie: „Mustang” i „Dziewczyna 
z portretu”. Każdy z nich przedstawia inny problem. Oba są dobrze 
zrobione, z dobrą grą aktorską, jeszcze lepszym scenariuszem i oba 
ważne. Godne też są polecenia, bo przedstawione problemy dzieją 
się na naszym podwórku. 

Pierwszy o żywiołach młodości, pragnieniach i wolności, oraz  
o skandalu, obłudzie i konserwatywnych poglądach, tradycji, która 
doprowadza do wielu dramatów. 

Drugi o pięknej, niezwykłej miłości artystów, pomimo rywa-
lizacji na polu artystycznym i operacji zmiany płci (pierwszej w 
historii). Przejmujące.

Cud. 14 kwietnia
Jeśli ktoś nie wierzy, że cuda są tuż obok , i że w ogóle są, za-

praszam do mnie. Siedzę w oknie i obserwuję zachodzące słońce. 
Cud! Gołym okiem można zobaczyć, jak słońce chowa się za wid-
nokrąg. Nadziwić się też nie mogę kolorom: czerwona rozgrzana 
kula na tle szarego nieba i szarości ulicy. Naprawdę cud! Już go 
nie widać. Została tylko łuna jak wata cukrowa, tylko czerwona. I 
wcale nie poszło spać, tylko zadziwia tych za horyzontem.

pasja
Fajnie jest spotkać człowieka z pasją, a jeśli ta pasja dotyczy 

pracy, to już podwójnie fajnie. A tacy się zdarzają, bo właśnie ta-
kiego spotkałam. I to było widać z każdą minutą rozmowy. Miała 
być krótka rozmowa, wyszło przedpołudnie i sprawy mi uciekły, 
ale co tam.

moc słońca
Wyszło słońce. A słońce to życie. Znajoma powiedziała, że je-

śli się modli o zdrowie, to o zdrowie psychiczne. Tyle wokół ludzi 
w różnym wieku 

w depresji, często nie rozpoznanej, potem ukrywanej przez 
najbliższych. 

A słońce daje moc. Tak mało go mamy.
piękno w zwyczajności

Rozlazł mi się dzień. Trochę sprzątania, trochę czytania, trochę 
gotowania. Ale może tak czasem ma być – spokojniej i zwyczaj-
nie. Życie nie składa się tylko z koncertów, spotkań, zachwytów i 
balów. 

4 niedziela po Wielkanocy
Zwykła niedziela. Msza też. Potem na ciastko do cukierni i 

całkiem zwykła – niezwykła rozmowa o zwykłych – niezwykłych 
sprawach. Obiad ze wszystkimi przy stole. Dobrze, że dostępuję ta-
kiej łaski. „Dostaliśmy czas w prezencie i nie wolno go nadużywać 
ani trwonić” (s. M. Chmielewska)

Marusia


