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Kiedy widzisz, że ktoś zadał sobie wiele
trudu, żeby się wystroić, powiedz mu,że
wygląda wspaniale.
H. Jackson Brown, Jr.

cena 2,00 zł
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Kupon bierze udział
w losowaniu upominków

Gratka, s. 11

Iść pod prąd, s. 9

fotoreportaż Bolesława Słomkowskiego

II Zamkowe
Manewry Wojskowe, s. 19

V06804

Turniej Bezpieczeństwo
w Ruchu Drogowym, 18
3 Maja w Olecku, s. 10

V06904

V06703

V05906

fotoreportaż Bolesława Słomkowskiego

pizza na telefon, 87-520-31-32

V037a19

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

B36102
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Archiwum „Tygodnika oleckiego” znajdziesz

V07004

sprzedaż mieszkań, Armii Krajowej 1
mieszkania od 30 do 75 m.kw.
więcej na: deweloper-luto.pl
V06315
tel. 507-047-750

K19301

Narkotyki

WYJĄTKOWO, NASTROJOWO
I PROFESJONALNIE. SKRZYPCE NA ŚLUBIE.
Tel. 662 414 006

Włamanie

b35403

1 maja oleccy policjanci zatrzymali 36-latka, który włamał się do sklepu monopolowego. Włamywacz miał też na
sumieniu inne włamanie i był poszukiwany listem gończym.
W minioną niedzielę przed czwartą rano policjanci patrolujący Olecko, w centrum miasta usłyszeli huk tłuczonego
szkła. Kiedy pojechali w tym kierunku zauważyli mężczyznę
wybiegającego z sklepu monopolowego. Policjanci natychmiast ruszyli w pościg i po chwili zatrzymali 36-latka.
Funkcjonariusze pracujący na miejscu ustalili, że Krzysztof S. po wybiciu kamieniem szyby w drzwiach wejściowych,
wszedł do sklepu skąd zabrał pieniądze w kwocie ponad 600
zł oraz karty doładowujące o wartości blisko 800 zł.
Ponadto podczas wykonywanych czynności kryminalni
ustalili, że mężczyzna ma na sumieniu również inne włamanie. Do zdarzenia doszło w nocy 6/7 lutego 2016 r. w Olecku.
Sprawca włamał się do samochodu skąd dokonał kradzieży
biżuterii, radia, nawigacji oraz innych drobnych przedmiotów powodując straty na ponad tysiąc złotych. W tej sprawie
1 kwietnia br publikowane było nagranie z monitoringu z
apelem o kontakt w przypadku rozpoznania osoby widniejącej na filmie.
Podczas przesłuchania Krzysztof S. przyznał się do zarzucanych mu czynów.
Pracujący nad tą sprawą policjanci ustalili także, że
36-latek był poszukiwany listem gończym za wcześniejsze
włamania. 2 maja zastosowano wobec włamywacza areszt.
Za kradzież z włamaniem grozi kara do 10 lat pozbawienia wolności.
rzeczniczka prasowa KPP
młodsza aspirantka Justyna Sznel

Podczas kontroli drogowej u pasażera znaleźli narkotyki
2 maja funkcjonariusze ruchu drogowego zatrzymali
do kontroli osobowe audi. Po sprawdzeniu jednego z pasażerów okazało się, że posiada on narkotyki.
22-latek trafił do policyjnego aresztu.
2 maja przed godziną 17:00 na terenie gminy Olecko
policjanci ruchu drogowego zatrzymali do kontroli samochód osobowy marki Audi, którym podróżowały 4 osoby.
Podczas wykonywanych czynności jeden z pasażerów zachowywał się nerwowo co wzbudziło w policjantach podejrzenie, że może mieć on coś na sumieniu. W związku z
tym funkcjonariusze dokonali przeszukania odzieży mężczyzny i znaleźli przy nim woreczek z suszem roślinnym.
22-latek został zatrzymany i trafił do policyjnego aresztu do wyjaśnienia.
3 maja po godz. 9:00 w Kowalach Oleckich policjanci
ruchu drogowego zatrzymali do kontroli drogowej osobowego volkswagena.
Badanie alkomatem wykazało w organizmie Mirosława J. blisko promil alkoholu.
Ponadto po sprawdzeniu policyjnych baz danych okazało się, że mężczyzna posiada aktualny zakaz prowadzenia pojazdów, a także sąd wydał nakaz jego doprowadzenia
do aresztu celem odbycia kary za poprzednie kierowanie
pojazdem pod wpływem alkoholu.
rzeczniczka prasowa KPP
młodsza aspirantka Justyna Sznel

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

V08501

V07403

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

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

KRONIKA PO¯ARNICZA
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OLECKI TERMINARZ

15 kwietnia od 13.48 jeden zastęp JRG
PSP gasił przy ulicy Gołdapskiej pożar śmieci
w śmietniku kontenerowym.
15 kwietnia od 14.31 jeden zastęp JRG PSP gasił przy
ulicy Gołdapskiej pożar traw.
15 kwietnia od 17.38 jeden zastęp JRG PSP gasił przy
ulicy Szeremety pożar traw.
15 kwietnia od 20.00 jeden zastęp JRG PSP gasił przy
ulicy Parkowej pożar traw.
16 kwietnia od 11.56 jeden zastęp JRG PSP gasił przy
ulicy Wiejskiej pożar traw.
16 kwietnia od 14.58 jeden zastęp JRG PSP gasił przy
ulicy Zielonej pożar traw.
16 kwietnia od 18.56 jeden zastęp JRG PSP usuwał plamę oleju z jezdni ulicy Nocznickiego.
16 kwietnia od 19.02 jeden zastęp JRG PSP gasił w Sedrankach pożar traw.
17 kwietnia od 12.29 dwa zastępy OSP Wieliczki wyjechały do fałszywego alarmu. W kościele w Wieliczkach
nastąpiła awaria alarmu przeciwpożarowego.
17 kwietnia od 18.14 dwa zastępy JRG PSP oraz jeden
OSP Szczecinki zabezpieczały miejsce i usuwały skutki kolizji drogowej, do której doszło w Dąbrowskich.
18 kwietnia od 16.59 jeden zastęp JRG PSP gasił przy
ulicy Leśnej pożar traw.
18 kwietnia od 22.22 cztery zastępy JRG PSP, po dwa
z Kowal Oleckich i Świętajna oraz po jednym z Sokółek,
Szczecinek i Borawskich gasiły w Golubiech Wężewskich
pożar obory.
19 kwietnia od 7.34 jeden zastęp OSP Sokółki dogaszał
pożar obory w Golubiach Wężewskich.
informacji udzielił młodszy kapitan Piotr Gabruś
19 kwietnia od 18.47 jeden zastęp JRG PSP gasił przy ulicy Leśnej pożar suchej trawy.
19 kwietnia od 20.40 jeden zastęp OSP Gąski usuwał konar drzewa blokujący jezdnię w Gąskach.
20 kwietnia od 8.19 jeden zastęp JRG PSP usuwał wodę z
zalanej piwnicy domu przy ulicy Słowiańskiej.
20 kwietnia od 10.21 jeden zastęp JRG PSP oraz jeden
OSP Borawskie usuwały drzewo powalone na jezdnię w Borawskich.
20 kwietnia od 19.29 jeden zastęp JRG PSP zabezpieczał
naderwany przewód telefoniczny wiszący nad jezdnią ulicy
Batorego
Informacji udzielił aspirant Andrzej Zajkowski

NAJTANIEJ W MIEŚCIE

AUTOMYJNIA

Aleje Lipowe 1, Tel. (87) 520-41-91
ON.............................. 3,99 zł
ON Arctic ................. 4,19 zł
Pb 95......................... 4,24 zł
PB 98......................... 4,44 zł
LPG............................ 1,59 zł
Olej opałowy............... 2,35 zł (powyżej 1000 litrów)
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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

WYSTAWY STAŁE
• Fotograria Rifki Sameem, 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 Fotografii „Klatka”, ROK MG
4 maja (środa)
apteka dyżurna plac Wolności 7B
wydanie „Tygodnika Oleckiego”
9.30 - Mistrzostwa Polski Juniorów w Szachach, XXII Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży w sportach halowych, hala
Lega
5 maja (czwartek)
apteka dyżurna 11 Listopada 9
Rozpoczyna się rekrutacja do publicznych gimnazjów

Szkół Licealnych i Zawodowych (budynek internatu, sala
konferencyjna), ul. Gołdapskiej 27
9.30 - Mistrzostwa Polski Juniorów w Szachach, XXII Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży w sportach halowych, hala
Lega
6 maja (piątek)
apteka dyżurna Zielona 35
9.00 - Mistrzostwa Polski Juniorów w Szachach, XXII
Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży w sportach halowych,
hala Lega
9.30 - Mistrzostwa Polski Juniorów w Szachach, XXII
Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży w sportach halowych,
hala Lega
16.00 - Bajkolandia, biblioteka miejska, ul. Kopernika
7 maja (sobota)
apteka dyżurna Składowa 2A
9.00 - Mistrzostwa Polski Juniorów w Szachach, XXII
Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży w sportach halowych
10.00 - Warmia i Mazury Pływają - eliminacje VIII, hala
Lega
8 maja (niedziela)
apteka dyżurna plac Wolności 25
11.00 - Czarni Olecko - MLKS Znicz Biała Piska, mecz juniorów piłki nożnej
9 maja (poniedziałek)
apteka dyżurna Gołdapska 1
10 maja (wtorek)
apteka dyżurna Kolejowa 15
17.00 - Spotkanie z Jerzym Niemczukiem, współscenarzystą
„Rancza”, biblioteka miejska, ul. Kopernika
11 maja (środa)
apteka dyżurna Zielona 35
wydanie „Tygodnika Oleckiego”
12 maja (czwartek)
apteka dyżurna Składowa 6
upływa termin składania wniosków o przyjęcie do szkoły
muzycznej
13 maja (piątek)
apteka dyżurna plac Wolności 7B
16.00 - Bajkolandia, biblioteka miejska, ul. Kopernika
14 maja (sobota)
apteka dyżurna Zielona 37
9.00-12.00 - padanie przydatności kandydatów do szkoły
muzycznej
11.00 - IV Olecka Trzynastka - Bieg Wiewiórczą Ścieżką,
start i meta - stadion miejski
15 maja (niedziela)
apteka dyżurna 11 Listopada 9
10.30 - Lekkoatletyka dla każdego Nestle Cup 2016
Eliminacje regionalne w trójboju szkół podstawowych oraz
wielobojach szkół gimnazjalnych, stadion miejski
16 maja (poniedziałek)
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Uwaga: co tydzień do rozlosowania jeden bilet do oleckiego kina.
Warunki udziału w losowaniu na dole strony 4

Obóz w Siamoszycach
w dniach 10-23 lipca 2016
w programie: zajęcia rekreacyjno-sportowe (piłka nożna, koszykówka, siatkówka), zajęcia z elementami metodyki 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, ogniska. Opłata 1248zł. Zgłoszenia pod nr 723-679-859

Półkolonie na Zamku

I turnus 25.07-5 sierpnia 2016r.
II turnus 8-19 sierpnia 2016r.
w programie: zajęcia rekreacyjno-sportowe, zajęcia z elementami metodyki ZHP, wycieczki piesze, jedna wycieczki,
noc na zamku, kąpiele w jeziorze, ogniska. Opłata 350zł.
Zgłoszenia pod nr 698-345-521

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!

B34505

Gwarancja fachowej opieki i zajęcia w przyjaznej
atmosferze.

Ul. Wojska Polskiego 5, Olecko
Tel: 691 201 120
wyrób pomników, pielęgnacja grobów
Lakiele 45, 19-420 Kowale Oleckie

Mariusz Przekop
tel. 507-222-344

Jerzym Niemczukiem

Jerzy Niemczuk - polski prozaik, komediopisarz, scenarzysta, autor słuchowisk i książek dla dzieci.
Polonista, absolwent Uniwersytetu Warszawskiego.
Debiutował w 1970
w
Nowych
książkach.
W
latach
1972-76 był
sekretarzem
miesięcznika
literackiego
Nowy
Wyraz. W latach
1979-81 pracował w tygodniku Kultura.
Publikował na
łamach Literatury, Poezji,
Odry.
Za książkę „Przygody Zuzanki”
otrzymał
w
1995 Nagrodę
Literacką im.
K. Makuszyńskiego dla najlepszej książki dla dzieci roku 1994.
Pomysłodawca i współscenarzysta kultowego serialu
„Ranczo” – bezkonkurencyjnego hitu TVP, który od kilku lat serial konsekwentnie utrzymuje jedną z najlepszych
oglądalności. Autor scenariuszy bardzo popularnych seriali i filmów fabularnych, m.in. „Siła Wyższa”, „Stacyjka”,
„Rodzina zastępcza”. Mieszka na Mazurach.

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:

• Romuald Brodowski (Nowa Wieś)
• Nina Centkiewicz
• Filip Dąbrowski
• Ryszard Marciniak
• Magdalena Okońska
• Iwona Zabłocka (Zabielne)

K18407

K18109

Zakład Kamieniarsko-budowlany

10 maja 2016 godz. 17.00, Miejsko-Powiatowa Biblioteka
Publiczna w Olecku zaprasza na spotkanie autorskie z

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.

Felieton

to@borawski.pl

V06704

Jest ranek 3 Maja. Święto Konstytucji. Piąta trzydzieści. Miasto
jeszcze śpi, a przez okno widzę czubki drzew z rozkwitającymi powolutku, od kilku dni liśćmi. Było zimno.
Może wreszcie Wiosna rozgości się
na Mazurach Garbatych?
Zapowiada się piękny dzień. Słoneczny.
Może w studni między domami
jest zimniej? Bo w prześwicie bramy drzewa na ulicy mają
już duże zielone liście. Chmury ułożyły się w setki małych
obłoczków i wyglądają jak cukrowa wata. To poranna wilgoć
wyparowuje z ziemi w niebo.
Dzisiaj mamy więc Święto naszej ponad dwustuletniej
Konstytucji.
Jakiż krąg zatoczyła nasza historia? Wtedy też była radość
z możliwości naprawy Rzeczypospolitej. Pojednanie trzech
stanów. Możliwość obrony przed mocarstwami. Reformy
ustrojowe. Równe prawa. Po prostu Konstytucja. Polska nie
miała wówczas przyjaciół wokół swych granic. Tam były tylko królestwa, carstwa i cesarstwa, które nasze ziemie anektowały.
Dzisiaj też mamy Konstytucję. Wyważoną, kompromis między wszystkimi. Dająca możliwość zgodnego życia
wszystkim Polakom. Nie jest doskonała, bo kompromis tego
wymagał. Wokół naszych granic mamy też tylko przyjaciół.
Nawet z okręgiem kaliningradzkim. Bo to nie ludzie są pazerni na cudze ziemie, ale satrapowie sąsiednich państwa. Gdyby
nie było polityków i pojęcie polityki, żyłoby się nam zapewne
bez wojen. Ale cóż? Mamy politykę, czyli ochronę interesów
obywateli danego państwa. Każde zaś państwo ma takich polityków na jakich zasłużyło.
Zasłużyliśmy sobie na takich jacy teraz nami rządzą. Trzeba chodzić na wybory.
Ta mniejszość, która rządzi, a która uważa się za większość chce zmienić obecną Konstytucję. Historia zatoczyła
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krąg. To cały naród brał udział w jej tworzeniu. W referendum nad jej przyjęciem. Teraz tak jak w latach czterdziestych, kilkunastoprocentowa „reprezentacja” społeczeństwa
chce zmienić ustalony po długiej walce o niepodległość consensus. Wybrana w demokratycznych wyborach grupka manipulując demokratycznymi zasadami chce stworzyć system
totalitarny. Jeden z polityków, czy dziennikarzy zauważył
bardzo trafnie, że „Do faszyzmu brakuje nam w Polsce tylko
przemocy. Całą resztę już mamy”.
Najgorsze w tym całym układzie jest to, że nie widać
kogoś, czyli jakiejś siły politycznej, której można byłoby zawierzyć i wziąć jaką przeciwwagę dla PiS i jej autorytarnych
zapędów.
Najdziwniejsze w tym wszystkim co się wokół nas dzieje
jest rola jaką przyjął lider PiS, Jarosław Kaczyński. Gdzieś
tam z zacisza swego gabinetu reżyseruje cały ten spektakl.
Pociąga za sznureczki marionetek swej sztuki o przejęciu
władzy. A sztuka i scenariusz się rozrasta. W końcu przestanie panować nad przedstawieniem. Lalki zaczną grać same,
a gdy spodoba im się samodzielność cały misterny scenariusz się zawali.
Wydaje mi się, że Kaczyńskiego wizja świata została
wyśniona w jakimś koszmarnym śnie. Najgorsze jest jednak to, że są tacy którym się ona podoba. Świat te, to coś
tak przystającego do pojęcia „homosowietikus” jak nic dotąd. Kiedyś powiedział profesor Geremek, że żeby zmienić
myślenie po latach komunistycznego zniewolenia trzeba co
najmniej dwóch pokoleń. To stwierdzenie jest prawdziwe
jeśli weźmie się priorytety PiS. Bo praktycznie cała reszta
polskiego narodu już jest w trzecim pokoleniu. PiS nadal do
demokracji nie dojrzał.
Thomas Carlyle powiedział, że „Człowiek nie może dać
smutniejszego dowodu własnej małości niż swoją niewiarę
w ludzi wielkich”. To też jest cytat o Prezesie. Taki jest ten
nasz świat. Patrząc na poczynania szefa szefów mam wrażenie, ze żeby tworzyć historię trzeba ją najpierw studiować.
Co na to sama historia?
Ona powie za trzysta lat:
- Jaka tam IV RP? Nawet bąbel na powierzchni wiedzy
nie wyskoczy z głębiny czasu. W opisach naszego świata
nikt nie uwzględni małej membrany teorii chaosu. Historia
świata polega bowiem, jak to wynika z zapisów, że idzie
on do przodu. Idzie ku wznioślejszym ideom, w kierunku
wolności, tolerancji, a później zrozumienia. Narodowy socjalizm był tylko straszną chorobą skórną na ciele ludzkości.
Tak też będzie z każdą kolejną chorobą.
Minie trzysta lat i... naukowiec patrząc na naszą historię i
rolę jaką w niej odegrał PiS pomyśli, że cała ta przepychanka była jednak tylko pryszczem na d...e demokracji. Może
nawet powstanie o PiS jakaś praca magisterska ale do chwalebnej historia tej partii zaliczyć się na pewno nie da.
Dlaczego? A chociażby z takiego powodu, ze przejmowanie władzy i pazerność z jaką robią to członkowie „jedynej prawdziwej partii” skończy się nepotyzmem i korupcją.
Koniec „panowania”, to będą nie tylko wyroki Trybunału
Stanu. To będą pospolite procesy sądowe. Za łapówki, Za
nepotyzm,. Za brak kontroli. Za niekompetencję. Za pranie
pieniędzy. Za spowodowanie strat w gospodarce kraju. Za
katastrofy, czyli, w sumie, za niekompetencje.
Ale, Proszę Państwa, najważniejsze, że przyszła wiosna.
Wschodzi słońce i księżyc. Fundamenty naszego świata są
przynajmniej dla historii ludzkości wieczne. I jest ktoś, kto
nad tym czuwa i patrzy. Obojętnie jak się go nazywa. I jeżeli
stworzył ludzkość, to nie po to, by się nawzajem wyrzynała,
maltretowała i zamykała w obozach. Mamy wolną wolę i
w ostatecznym rozrachunku wychodzi na to, że tych co naprawdę mają ją wolną, jest więcej.
Bogusław Marek Borawski
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UCZNIOWIE CES
NA ZAWODACH BOWLINGU
W SUWAŁKACH

Kolejny sukces Jana Ogonowskiego!

W sobotę dnia 23 kwietnia w siedzibie II Liceum Ogólnokształcącego w Ełku odbył się finał VI Międzyszkolnego
Konkursu Wiedzy o Wielkiej Brytanii.
Jan Ogonowski zajął w nim II miejsce i otrzymał nagrody ufundowane przez Wydawnictwo MACMILLAN.
Gratujemy uczniowi i jego nauczycielowi, Wojciechowi
Słomkowskiemu.
Waldemar Snarski

Gołdap. Z bliska

Katarzyna Pawłowska na łamach weekendowego wydania „Gazety Wyborczej” z 30 kwietnia opublikowała artykuł-wspomnienie pt. Bo cię, synku, Ruscy złapią GOŁDAP,
MOJA MIŁOŚĆ.
Autorka z entuzjazmem pisze o 14-tysięcznym mieście,
jedynym uzdrowisku w województwie warmińsko-mazurskim. Tu przyjeżdżają kuracjusze, żeby korzystać z błot borowinowych i pooddychać świeżym powietrzem. Jest park
zdrojowy, tężnia, pijalnia wód, wyciągi narciarskie na Pięknej Górze, trasy zjazdowe i saneczkowe oraz szlak rowerowy, na którym można spotkać pana Mirosława Słapika, co
lubi pisać krótkie teksty, wierszem i prozą, i rozmyślać.
Z obwodu kaliningradzkiej wpadają Rosjanie, nie tylko
do sieci „Biedronka”. Poza tym, o czym mało kto wie, zimą
w drugiej połowie XVIII w. do Gołdapi przyjechał saniami
z Królewca Immanuel Kant. Dwa dni mu zajęło pokonanie
120 kilometrów. Filozofa zaprosił dowódca garnizonu gołdapskiego, generał Daniel Friedrich von Lossow. Kant obdarował gospodarza teleskopem, lunetą i okularami.
W 1996 roku, na pamiątkę tego wydarzenia, odsłonięto pomnik filozofa, zagorzałego starego kawalera, który nie
wyściubiał nosa poza Królewiec. Monument wykonano z leżących latami w krzakach bloków piaskowca, które pozostały z pomniku polsko-radzieckiego braterstwa broni. Obelisk
Kanta jest znakiem, że warto otwierać miasto dla gości, jak
to czyni Gołdap.
Coś o tym, wiem, bo w Oficynie „Z Bliska” Biblioteki
Publicznej w Gołdapi, opublikowałem prozatorską książkę, którą latami odrzucano i poniewierano. Doczekałem się
światło druku w Gołdapi. Słaabo?!
Czesław Mirosław Szczepaniak

Eligia Bańkowska

powołana na dyrektorkę Szkoły Podstawowej nr 1 w Olecku
Na konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 w Olecku wpłynęła tylko jedna oferta.
Komisja konkursowa, po przeanalizowaniu otrzymanych dokumentów i przesłuchaniu kandydatki zaproponowała na to stanowisko Eligię Bańkowską, która pełniła
funkcję dyrektorki tej szkoły od dwóch kadencji. Burmistrz,
zarządzeniem z 29 kwietnia 2016 r. powołał ją na to stanowisko na kolejne pięć lat.
newsletterUM

B34704

Z życia „Społecznej”

21 i 22 kwietnia w Suwałkach odbył się Turniej Bowlingowy Dzieci Niepełnosprawnych, w którym uczestniczyli uczniowie I-go i II-go etapu edukacyjnego z Centrum
Edukacji. W programie imprezy były nie tylko sportowe
zmagania, ale także wycieczka po Suwalszczyźnie. Pierwszego dnia uczestnicy wybrali się do Wigierskiego Parku
Narodowego, aby poznać przyrodę regionu.
Wszyscy sportowcy wrócili z uśmiechami na twarzach.
Starsza drużyna w składzie: Michał Omilian, Tomasz
Dec, Paweł Bagiński zajęła III miejsce, a młodsza w składzie: Jakub Mucuś, Jakub Obiedziński, Kewin Bąkowski otrzymała wyróżnienie. Gratulujemy młodym bowling-owcom.
Edyta Musialik

to@borawski.pl
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Od 2013 ukazuje się „Bibliografia Olecka” pod adresem internetowym www.bibliografia.olecko.info
można znaleźć dane dotyczące liter
alfabetu od „A” do „Ż”. Oraz hasło
„Literatura” zawierające wykaz przeanalizowanych tekstów źródłowych.
Bibliografia dotyczy tylko tego
fragmentu wydawnictw oleckich,
które zostały przeanalizowane i opublikowane w rozdziale „Literatura”.
Hasła osobowe zawierają zwięzły życiorys opracowany na podstawie przeanalizowanej literatury
oraz wykaz publikacji, w których
jest mowa o wymienionej olecczance, olecczaninie lub osobie w
jakiś sposób związanej z Oleckiem.
Wymienione publikacje dzielą się
na grupy: literaturę, publikacje i
źródła. Jeżeli wymieniony w bibliografii jest autorem książek,
artykułów, opracowań są one wpisane pod hasłem „Literatura” lub
„Publikacje”, jeżeli o danej osobie
informacje napisał w swoich książkach, artykułach i dokumentach
ktoś inny, znajdują się one pod hasłem „Źródła”.
Jako olecczan w „Bibliografii”
uznano osoby zamieszkujące teren
powiatu w granicach sprzed 1945
roku oraz teren powiatu po 1945.
Wykaz zawiera także osoby czasowo
zamieszkujące oraz osoby związane
z miastem przez pracę, sztukę oraz
zasługi dla miasta, a nie mieszkające
na branym pod uwagę terenie.
Wszelkie dane w życiorysach
czytelnicy mogą uzupełniać przysyłając informacje na adres to@
borawski.pl lub listownie z podaniem numeru telefonu do kontaktu lub skontaktować się z redakcją
telefonicznie.
Zmiana jakiegokolwiek tekstu
wymaga kontaktu osobistego.
Uzyskane w ten sposób dane będą wprowadzane do Bibliografii cyklicznie.
Redakcja Bibliografii Oleckiej z góry dziękuje za wszelką
pomoc w realizacji tego wielkiego przedsięwzięcia.

B36401

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.
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.

K19104

Bibliografia Olecka

OLECKIE CENTRUM
SZKOLENIA KIEROWCÓW
Jerzy Miliszewski
Olecko, Aleje Lipowe 3

Ośrodek
czynny
codziennie
w godz. 800-1600
L96801

Rozpoczęcie
kursu

19
maja

godz.

1600

tel. 87-520-23-36

mieszkanie 71 m.kw., 3 pokoje, centrum,
Suwałki, tanio, tel. 600-953-143 K17709
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Państwo Defrysowie
Pan Defrys w latach 60. XX w. pojawił
się w Państwowym Gospodarstwie Rolnym
Pawłowice koło Tarczyna, powiat grójecki,
woj. warszawskie. Zamieszkał wraz żoną i
córką w biurowcu, który wyglądem przypominał domek wielorodzinny. Był jak wilegiatura. Pan Defrys
był specem ds. hodowli kwiatów na wielohektarowym poletku doświadczalnym Pawłowice. O jego pracy mało wiem.
Raz tylko, w drodze powrotnej od dziadka, zanurzyłem się w
łąki i zobaczyłem wielkie pole w barwach biało-czerwonych
i żółtych. To był taki niesamowity widok, że aż mi się ugięły
drewniane kule. Miałem 13 lat. Stałem o kulach, jak wryty, w łące po kolana. Poruszony pięknem. To wszystko było
dziełem pana Defrysa z Holandii. On był jak mag, co dzieli
pastewność, żeby sypnąć radością.
W południe, czasami na drodze, mijałem się z panią Defrysową. To była taka elegancka pani. Zadbana. Świeżutka.
Mocno umalowana. Nosiła natapirowany kok, tzw. ul na głowie, podobny jaki miała Amy Winehouse, co nie trzymała
pionu.
Żona pana Defrysa była kobietą pełną życia i energii.
Szła z córką Wandzią, poboczem drogi, ułożonej z polnych
kamieni. Dziewczyna była blada. Z piętnem choroby, to można było poznać po rumieńcach. Wiotka. Nie widziałem, żeby
okoliczna ludność z nimi rozmawiała, jak to czynią baby albo
chłopy. Kłaniałem się pani Defrysowej, która mówiła dzień
dobry z lekkim zaśpiewem. Z serdecznością. To
znaczyło, że jest nietutejsza. Uśmiechała się. Była
zawsze taka pogodna, choć
ździebko przygaszona.
W 1968 roku, kiedy
wróciłem z sanatorium,
dowiedziałem się, że z
Pawłowic „przegoniono”
pana Defrysa z żoną i dyrektora Wilka z rodziną.
Mówiono, że coś przeskrobali.
- Co? – zapytałem
grzecznie. Nikt nie umiał
mi na to odpowiedzieć.
Ktoś mówił, że to byli
Żydzi. Więc powiedziałem, że przecież, za to nie
ma kary. Lud chyba wie, że Pan Jezus jest z Matki Żydówki. Przecież Matka Kościoła jest w Judei, a Watykan, to tylko furta. Tam serce bije. Gdzie Rzym, a gdzie Jerozolima?
Gdzie Kopana, a gdzie Betlejem?
Oczywiście, że za to, co powiedziałem, zostałem obsztorcowany przez najbliższych. Pamiętam ich katechezę. Dodałem, że wstydzę się, choć jestem daleko o spraw, które się
dzieją w niebie. Trzymam się Ziemi, co trzyma sztamę ze
Słońcem. Że wszechświat jest nieskończony, tj. w nim pęcznieją rodzynki jak w drożdżowym cieście.
A potem skojarzyłam sobie ich odejście z marcowymi
wydarzeniami, które zaczęły się od Mickiewiczowskich
„Dziadów”, a potem skończyły na dworcach. W ten oto sposób ludzi, co byli „solą”, potraktowano tak, jak nie uchodzi.
Próbowałem o tym rozmawiać w szkole. Pani od historii nie
chciała mi wyjaśnić, dlaczego tak się stało? Podobnie rzecz
się miała z panią od języka polskiego. Zrozumiałem, że jestem głupi goj, bo swoje wiem. I wstydzę się za Polskę.
Mijają lata, a pamięć o nim do mnie powraca wraz z każdym nadejściem wiosny. Kiedy patrzę, jak budzą się tulipany, rozkwitają pączki na drzewach i krzewach, myślę o panu
Defrysie, o jego żonie i córce, która zmarła w czasie, gdy u
nas pracował. W chwilach wspomnień cichutko sobie wzdycham, żeby już nigdy nie było tak, że komuś się wręcza bilet
w jedną stronę. Żeby nikogo nie wyganiano i nie poniewiera-

Felieton

no. Żeby nikt stodoły nie podpalił. Żeby już nikt nie musiał
w budynkach dworcowych umieszczać pamiątkowej tablicy z napisem: Tu więcej zostawili po sobie, niż mieli.
A potem jak dorosłem, to w pracy też o nim myślałem,
bo miałem okno z widokiem na ulicę Sienną, na którą, jak
się wsłuchasz, usłyszysz jak powietrze płacze. Na tej ulicy
zawsze czułem niemy krzyk, widziałem taniec bez ruchu,
klęcznie bez zginania kolan. Wyjawiam to dopiero teraz,
kiedy już nie pracuję w Państwowym Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, bo to się we mnie już uleżało, więc w słowach mogę przebierać. Nie jest mi słodko.
Gdy o tym pomyślę, jest mi nadal głupio, choć jestem już
dorosły.
Minęły lata i jakby czas się cofnął. W Gazecie Wyborczej w numerze z 12 grudnia 2012 roku, Jacek Pawlicki
i Katarzyna Pawłowska-Salińska opublikowali artykuł pt.
„Polski cud w Hadze”, w który zilustrowano kolorowym
zdjęciem, opatrzonym stosownym podpisem: „Pole tulipanów spod Schagerbrugiem”.
W Holandii Polacy masowo pracują w ogrodnictwie.
Przecieram oczy, bo widzę takie pole tulipanów, jakie było
w Pawłowicach za czasów pana Defrysa. Konkretnie, pod
Raciborzami i Kawęczynem. Dywan kwiatowy. Widziałem
go z oddali. Od strony drogi Pawłowickiej, gdy szedłem
do dziadka. Czerwone, różowe, białe, żółte. Niesamowite robiły wrażenie. Rosły za horyzontem, gdzie forpoczta
widnokresu. Stałem na drodze i patrzyłem, pełen zachwytu
i zdumienia. Nieraz mnie kusiło, żeby podejść bliżej, ale
brakło odwagi, bo dziadek mnie uczył, żeby do radości
się nie zbliżać za blisko.
Szkoda.
Oczywiście, że były
piękniejsze niż w Holandii. Mieniły się bielą,
czerwienią, żółcią … W
swoich zbiorach mam
kolorowe zdjęcie od brata Ireneusza, na którym
widać biało-czerwony
pasek tulipanów, a tuż
za nim rozkwitłe drzewa
śnieżno-różowe, i topole jak miotły. Fotografia
(slajd) jest jak flaga biało-czerwona, w szczerym polu. Widać też rozkwitniętą polną gruszkę?
A może to tarnina?
W moich stronach
kolejność zakwitania była chyba taka: ałycze (mirabelki),
czereśnie, jabłonie, wiśnie, grusze, bzy, jaśminy, lipy, śliwy
... Jakim musiał być patriotą pan Defrys, żeby stworzyć takie pole i ożywić, i uweselić pejzaż mazowiecki, który jest
„prosty” jak deska do prasowania.
Piszę o nim, choć już jest za późno na przepraszam.
Że jest mi głupio. Oczywiście, za innych, którzy nie zachowywali się przyzwoicie. Wstydzę się, choć nie zawiniłem. Przecież jedliśmy te same owoce i piliśmy wodę
ze studni w okolicach Kwitnącej Jabłoni. Było miejsce dla
tulipanów o dużych, barwnych kwiatach i lancetowatych
liściach. Jak na kolorowej fotografii. Wspomnienia, które
powracają, ilekroć patrzę na kwiaty, które są takie różne,
jak świat światem. Kwiaty łagodzą. Wszystko. Tylko zielsko jest do siebie podobne, niestety. Mógłbym powtórzyć
za Stanisławem Wyspiańskim, który w debiutanckiej sztuce „Daniel” pisał:
„Pieśni pobiegły polami,
przebrzmiały za polami,
nie wracają echami.”
Czesław Mirosław Szczepaniak
Fot. Ireneusz Szczepaniak, Poletko tulipanów na polach
PGR w Pawłowicach pod Raciborzami i Kawęczynem, lata
70. XX w., czasy PRL-u.
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Pójść pod prąd
„Weźmy nasze książki i pióra.
To najpotężniejsza broń.
Jedno dziecko, jeden nauczyciel,
jedna książka
i jedno pióro mogą zmienić świat
Malala Yousafzai, 2013
27 kwietnia Miejsko-Powiatowa Biblioteka Publiczna w
Olecku gościła po raz kolejny Renatę Piątkowską, autorkę
książek dla dzieci. Pisarka przyjechała do nas wraz z profesjonalną lektorką swych dzieł, Malwiną Kożuchno.
Piątkowska opowiedziała uczniom przybyłym ze szkół:
SP nr 1, SP nr 3, SP nr 4 i Szkoły Społecznej STO w Olecku,
całą historię Malali – bohaterki książki pt. „Która to Malala?”,
pakistańskiej działaczki na rzecz praw kobiet.

B34206

Malalę poznajemy jako młodziutką dziewczynkę, mającą
odwagę przeciwstawić się talibom i ich reżimowi. Jako jedyna
nie zasłaniała twarzy, na założonym przez siebie blogu przedstawiała życie w Pakistanie pod rządami agresorów, opisywała tam swoje przemyślenia i przeżycia, za co została postrzelona w głowę przez jednego z talibów. Pomimo krytycznego
stanu, w jakim się znalazła, przeżyła i nadal, nie poddając się,
walczyła z niesprawiedliwością.
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Za swoją działalność została odznaczona wieloma nagrodami – między innymi: Pakistańską Nagrodą Pokojową,
Nagrodą Sacharowa, Międzynarodową Dziecięcą Nagrodą
Pokojową, Nagrodą Anny Politkowskiej, Nagrodą Simone
de Beauvoir i najważniejszą – przyznaną w 2014 roku - Pokojową Nagrodą Nobla.
Renata Piątkowska w doskonały sposób przedstawiła
dzieciom dzieje tej dzielnej dziewczynki, wkręconej w wir
walki dorosłych.
Patrząc na to, co dzisiaj dzieje się w Europie, temat tej-

że historii jest niezwykle nam bliski i aktualny. „Która to
Malala?” to lekcja odwagi. Historia Malali niesie za sobą
istotne przesłanie: nie ważne, jak jest źle, zawsze warto jest
mieć swoje zdanie i walczyć o lepsze życie. Jest to niesamowicie wzruszająca opowieść o ogromnej sile, drzemiącej w
każdym człowieku, pokazująca, że warto jest czasem pójść
pod prąd, że wystarczy jednostka, by poruszyć rzesze.
Spotkanie z autorką było inspirujące i bogate w literackie doznania. Na zakończenie dzieci mogły zakupić wybrane książki pisarki, uzyskać od niej dedykację oraz zrobić
pamiątkowe zdjęcie.
Ewa Omilian, fot. archiwum biblioteki
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3 Maja w Olecku
fotoreportaż Bolesława Słomkowskiego

to@borawski.pl

Gratka dla
Nastolatka
fotoreportaż
Bolesława
Słomkowskiego
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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 V06325
* AUTO-NAPRAWA, ul. Zamostowa, tel. 87-523-3232 V06355

AUTO IMPORT nowy komis samochodowy

V06505

V08002

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

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

szenia, amortyzatory, elektronika, komputerowa
geometria zawieszenia, klimatyzacja, chiptuning, tel.
509-746-264 V03609

* MYJNIA GĄBKOWA AUTOMATYCZNA
			
aleje Lipowe 1A

V07902

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

V02911

* chleb swojski, ciasta, wypiek, tel. 605-107-755 B35104

V05736

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

L96603

V07303

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 B33906
* Budowlana firma, Tadeusz WITKOWSKI, kompleksowe
prace budowlane, tel. 603-754-167, 87-523-41-44 V03410

V03809
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* STACJA KONTROLI POJAZDÓW + PREZENT, ul.
Zamostowa, tel. 87-520-32-33 V06365

MOTO-SPRZEDAM

* CZĘŚCI SAMOCHODOWE,, tel. 509-746-264 V03619
* CZĘŚCI SAMOCHODOWE, ul. Sokola 1D, tel. 87520-12-88 V08012
* CZĘŚCI SAMOCHODOWE, ul. Zamostowa, tel.
87-523-32-32 V06335
* Hunday Santa Fe CRDI, 2006, 2,2D tel. 509-338-320,
508-097-660 V05516
* Jawa 350, 1989, stan bardzo dobry, stylizowany na
chopper, 2500 złotych, tel. 884-014-664 B35203
* Mitsubishi Outlander, 2005, 2,4B+G tel. 604-193-413

* gazowe, hydraulik, tel. 502-383-533 V02512
19-300 Ełk, ul. Sasankowa 17
tel.: 087 620 03 09, 620 13 08
fax: 087 621 56 07
e-mail: poligrafia@gryfix.pl
KOMPLEKSOWE USŁUGI DRUKARSKIE

Drukarnia Offsetowa

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

B35902

TURYSTYKA-NOCLEGI-ROZRYWKA

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

* „ASTRA” restauracja, pizza, zestawy obiadowe na telefon:
87-520-25-68, profesjonalny katering, imprezy okolicznościowe,
dancingi, ul. Partyzantów 7, www.astra.olecko.pl
V05307

* chleb swojski, ciasta, wypiek, tel. 605-107-755 B34006
* kino, plac Wolności 22, tel. 87-520-20-59 B35603
* „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
V08301
* konie kabardyńskie, przejażdżki, pod siodło,
Grądzkie 47, tel. 666-316-780, 87-421-22-48 B34106

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

V08102

* hurtownia wędlin, od 4.00 do 14.00, ul. Gołdapska
631, tel. 87-520-22-13 B36301
* Internet MilichSOFT, 80 Mbit/s, 19,90 zł, Zielona
9, www.milichsoft.pl, tel. 87-520-09-09 V07014
* korepetycje - język angielski; szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły średnie, tel. 608-215-475 L96702
* kowalskie, spawalnicze, ślusarskie, zmechanizowane cięcie plazmą do 20 mm, prasa krawędziowa,
Gołdapska 31, tel. 87-523-00-80 B35303
* księgowe usługi, Ternet spółka z o,o, tel. 87-520-31-70

K18904

B35703

V037a09

PIZZA NA TELEFON

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 B36501
* wczasy; tel. 87-421-22-48, 666-316-780, www.wiatrakart.fr.pl, e-mail: kawarak@o2.pl B33507

* MEBLE - salon, Jan Bagiński, ul. Rzeźnicka, tel.
(87) 520 29-23.
V06405

* OLEJ OPAŁOWY, NAJTANIEJ, tel. 87-520-41-91 V05716

* 21 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu,
Katarzyna Jeruć, Przytorowa 3, tel. 508-266-446, 512-109121, ubezpieczenia majątkowe i komunikacyjne, V07413
* AGA Agnieszka Wyszyńska, BIURO RACHUNKOWE,
Kolejowa 12, tel. 500-174-672 V08401
* angielski korepetycje, magister UW, tel. 502-954-863
B34804

V03310

USŁUGI

* OCIEPLANIE BUDYNKÓW, tel. 881-507-760, V01914
* pizza na telefon – od 10.00 do 22.00, tel.87-520-3132 lub sms 505-314-536 V037a29

to@borawski.pl
Pralnia chemiczna, pranie wodne, usługi w ciągu 24 godzin,
ul. Grunwaldzka 12, te. 723-565-284
V05407

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
V05806
czipowanie, paszporty europejskie
psy, koty, fretki

STOMATOLOG – 24 godz. tel. 605-893-381
pełny zakres usług
DERMATOLOG

K17609

* ROWERY – naprawy i wypożyczalnia, Centrum
Handlowe Impuls, tel. 87-520-36-92 V07613
* SKRZYPCE NA ŚLUBIE, TEL. 662-414-006, K19401
* sprzątanie, opieka nad osobami starszymi lub dziećmi, tel.
506-462-495 B36202

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

V04009

V05506

* tłumacz języka francuskiego, tel. 888-605-885 B36601

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

Wyrób nagrobków, blatów kuchennych, parapetów
V07805
i okładzin schodowych

INNE
* oddam koty czarne w dobre ręce, przyjmuję tylko
sms-y, odpowiadam, tel. 605-202-305 B34605
* oddam kocurka,młody, łowny, tel. 600-953-143 K17909

PRACA
* zatrudnię kierowcę, kat. C+E, wymagana karta kierowcy, tel. 501-157-577, V07113
* zatrudnię mężczyznę na kuchnię, tel. 501-620-577,
506-865-480 V027a49
* zatrudnię stomatologa, tel. 605-893-381 K18009

SPRZEDAM

* drukarka kolorowa OKI C3300n, A4, idealna do
wizytówek, mało używana, 290 złotych, tel. 604-193413 B35803
* działka usługowa, granica obwodnicy, tel. 601-210819 B001b30
* działkę budowlaną, 1650 m.kw., Olecko, tel. 602-709756 B35004
* działkę pod garaż (ew. piętrowy) z projektem, Gołdapska, tel. 602-793-432 K18607
* działkę pod garaż pojedynczy z projektem, Gołdapska,
tel. 602-793-432 K18507
* działki budowlane, uzbrojone, tel. 601-210-819 B002b30
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SPRZEDAM
* gospodarstwo rolne, zabudowane, 4,88 ha, okolice
Olecka, tel. 693-841-421 B33408
V05607

2*
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* książki, I i II klasa gimnazjum, (Gimnazjum nr 2), tel.
603-113-040 V08022
* luksfery Fala niebieskie 36 sztuk, TANIO, tel. 508610-285 B35503
* łóżeczko dziecięce z materacem, 65x125 cm, 150 złotych, tel. 691-201-120 B33308
* 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 V03220
* mieszkania od 30 do 75 m.kw., więcej na: deweloper-luto.pl, tel. 507-047-750 V06345
* mieszkanie 71 m.kw., 3 pokoje, centrum Suwałk, , tel.
600-953-143 K17809
* 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 V05726
* siedlisko, ul. Wiejska, ok. 40 arów, zabudowane budynkiem gospodarskim, dojazd od strony ulicy Wiejskiej, siła
na miejscu, tel. 602-293-333 V05816
O- Y
OMKE
R
P Aw
CJ

Pompy ciepła
CWU + CO + kolektory słoneczne
przydomowe oczyszczalnie ścieków
V06714
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 B32211

WYNAJEM
* hala przy szosie Świętajno, plac manewrowy, zaplecze socjalne, tel. 502-264-901 K19201
* Lokal użytkowy 90 m.kw , ul Targowa 10, tel. 508 945
734 B36002
* lokal użytkowy 100 m.kw., centrum, tel. 723-565-284
V05417

* lokal użytkowy 140 m.kw., centrum, tel. 501-620-577
V037a39

* mieszkanie do wynajęcia z dofinansowaniem gminy, tel. 502-264-901 K18816
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Narkotyki

Do policyjnego aresztu w 25 kwietnia trafiło dwóch mężczyzn, którzy posiadali narkotyki. Pierwszy „wpadł” podczas
kontroli drogowej, zaś drugi wszczął awanturę w domu, a
podczas osadzania w policyjnym areszcie znaleziono przy
nim marihuanę.
W poniedziałek 25 kwietniw przed godz. 10:00
w Olecku oleccy policjanci zatrzymali do kontroli
drogowej samochód osobowym marki Audi. Kierujący pojazdem podczas czynności zachowywał się
nienaturalnie, miał zaczerwienione oczy co wzbudziło podejrzenia mundurowych, że może być pod
wpływem środków odurzających. W związku z tym
policjanci przeszukali samochód 19-latka gdzie
znaleźli zawiniątka z foli aluminiowej oraz woreczek foliowy z białym proszkiem.
W związku z powyższym Kacper K. został zatrzymany.
Wstępne badania wykazały, że zabezpieczona substancja to
amfetamina. Łącznie zabezpieczono ponad 30 g narkotyku o
szacowanej czarnorynkowej wartości 1200 zł.
Ponadto podczas wykonywanych czynności kryminalni

Policyjne działania „Prędkość”

Policjanci oleckiej drogówki przez trzy dni przeprowadzili działania „Prędkość”. Podczas akcji funkcjonariusze wykorzystywali radiowóz wyposażony w videorejestrator oraz
laserowy miernik prędkości. Działania były ukierunkowane
na poprawę bezpieczeństwa w ruchu drogowym.
Najczęstszą przyczyną powodującą zagrożenia bezpieczeństwa
na drogach jest łamanie przepisów prawa o ruchu drogowym, w
szczególności przekroczenie dozwolonej prędkości jazdy. Dlatego
też policjanci oleckiej drogówki po
raz kolejny przeprowadzili działania ukierunkowane na ujawnianie
kierujących poruszających się z
nadmierną prędkością. Kontrole
funkcjonariusze przeprowadzali za
pomocą videorejestratora oraz laserowego miernika prędkości.
Niestety, kolejny raz okazało się, że na naszych drogach
nie brakuje osób, które umyślnie łamią przepisy, narażając
tym na niebezpieczeństwo siebie, ale i innych uczestników

ustalili, że 19-latek nie tylko posiadał środki odurzające ale
także udzielał je innym osobom.
tego samego dnia przed godz. 14:00 oficer dyżurny oleckiej komendy otrzymał zgłoszenie o awanturze domowej u
jeden z rodzin zamieszkałej na terenie gminy Olecko. Policjanci, którzy pojechali na miejsce ustalili, że Karol M.
wszczął awanturę, podczas której wyzywał żonę słowami
wulgarnymi i prowokował ją do kłótni.
Podczas podejmowanej interwencji mężczyzna twierdził, że się nie uspokoi w
związku z czym został zatrzymany. Podczas kontroli osobistej 36-latka w policyjnym areszcie policjanci znaleźli przy nim
torebkę z suszem roślinnym.
Wstępne badania wykazały, że jest to
marihuana. Funkcjonariusze zabezpieczyli
ponad 2,5 g narkotyku.
Teraz Karol M. będzie odpowiadał za posiadanie narkotyków zaś Kacper K. za posiadanie narkotyków oraz za
udzielanie ich innym osobom.
rzeczniczka prasowa KPP
młodsza aspirantka Justyna Sznel
ruchu drogowego. W trakcie działań policjanci ukarali mandatami karnymi 54 kierujących.
Podczas akcji aż trzech kierujących straciło prawo jazdy.
Niechlubnym rekordzistą był mieszkaniec Gołdapi, który
kierujący samochodem osobowym marki Volkswagen przekroczył dozwolona prędkość o 67 km/h.
Kolejnym kierowcą, który stracił swoje uprawnienia do
kierowania pojazdami był obywatel Litw. W terenie zabudowanym jechał on z prędkością 109 km/h.
Trzeci „szczęśliwiec” kierując samochodem osobowym
marki Kia w miejscowości Kowale Oleckie jechał z prędkością 102 km/h i również stracił prawo jazdy na 3 miesiące.
Przymnijmy, że według obowiązujących przepisów dotyczących ruchu drogowego kierujący, który przekroczy
dozwoloną prędkość o więcej niż 50 km/h w obszarze zabudowanym straci prawo jazdy na okres trzech miesięcy. Jeżeli
osoba ta będzie w dalszym ciągu prowadzić pojazd bez prawa jazdy i zostanie zatrzymana przez policję, 3-miesięczny
okres, będzie przedłużony do 6 miesięcy. Jeśli i to nie zniechęci kierującego i ponownie zdecyduje się na prowadzenie
auta, starosta wyda decyzję o cofnięciu uprawnień do kierowania pojazdami. Aby je odzyskać, trzeba będzie jeszcze raz
zdać egzamin na prawo jazdy.
rzeczniczka prasowa KPP
młodsza aspirantka Justyna Sznel

Mundurowi zatrzymali mężczyznę posiadającego narkotyki, dwóch nietrzeźwych kierujących, a także odnotowali jedną kolizję drogową

osobowym fordem mając ponad 1,5 promila alkoholu w organizmie. Ponadto po sprawdzeniu policyjnych baz danych
okazało się, że nie posiada on uprawnień do kierowania pojazdami.

W miniony piątek przed północą w Olecku funkcjonariusze prewencji zauważyli młodego mężczyznę, który na widok
patrolu zaczął zachowywać się nerwowo, kręcił się i próbował
wyrzucić coś z kieszeni. W związku z powyższym policjanci podjęli wobec niego interwencję. Podczas przeszukania
odzieży 18-latka mundurowi znaleźli przy nim torebkę z suszem roślinnym.
Funkcjonariusze zatrzymali Piotra R. Wstępne badania
wykazały, że zabezpieczone narkotyki to marihuana.
Teraz mężczyzna będzie odpowiadała za posiadanie środków odurzających, za co grozi kara do 3 lat pozbawienia wolności.

Drugi nietrzeźwy kierujący został zatrzymany 1 maja w
miejscowości Wieliczki. Karol B. kierował rowerem mając
blisko 2 promile alkoholu w organizmie.

Narkotyki

Kolizja drogowa

Do kolizji drogowej doszło 29 kwietnia w Olecku na ul.
Wojska Polskiego.
Jak ustalili policjanci kierujący samochodem osobowym
marki Audi na skrzyżowaniu, nieprawidłowo wyprzedzał innym pojazd, który ustępował pierwszeństwa przejazdu poprzedzającemu go kierującemu.
W wyniku nieprawidłowego manewru doszło do zderzenia pojazdów. Józef. S. za spowodowanie zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym został ukarany mandatem karnym w wysokości 300 zł.
Pierwszego nietrzeźwego kierującego oleccy policjanci
rzeczniczka prasowa KPP
ruchu drogowego zatrzymali w miniony piątek przed godz.
młodsza aspirantka Justyna Sznel
19:00 na terenie gm. Kowale Oleckie. Marian S. kierował

Nietrzeźwi kierujący

to@borawski.pl

Kalendarz imion
4 maja (Dzień Strażaka, Dzień Kominiarza, Dzień Hutnika)
Amelii, Antoniny, Flory, Ireny, Malwiny, Moniki, Poli
Floriana, Gościsława, Gostarda, Grzegorza, Januarego, Łazarza, Michała,
Polikarpa, Roberta, Władysława
5 maja (Dzień Ochrony Środowiska)
Ireny, Irydy, Ity, Tamary, Wincenty
Chociemira, Hilarego, Lubosława,
Piusa, Teodora, Waldemara, Wincentego, Zdzibora
6 maja
Benedykty, Beniny, Benity, Ditty,
Domicelli, Filipa, Fredy, Judyty, Juty,
Ludomiły
Benedykta, Dominika, Filipa, Gościsława, Gościwita, Jakuba, Jana, Juranda, Ludomiła, Mariana, Owidiusza,
Waldemara, Wiktora
7 maja
Domiceli, Doniceli, Flawii, Gizeli,
Gustawy, Gusty, Helgi, Ludmiły,
Ludomiły, Ludomiry, Róży, Sawy,
Wincencji, Wincenty
Augusta, Benedykta, Floriana, Ludomira, Stanimira, Stojana, Wincentego
8 maja (Dzień Zwycięstwa nad

Faszyzmem)
Dezyderii, Eryki, Ilzy, Izy, Kornelii,
Lizy, Stanisławy
Achacego, Aleksandra, Benedykta,
Eryka, Fryderyka, Kornela, Marka,
Michała, Mirona, Piotra, Stanisława,
Wiktora
9 maja (Wniebowstąpienie Pańskie)
Beaty, Bożeny, Karoli, Karoliny, Katarzyny, Marii, Tekli, Ulriki
Beatusa, Bożydara, Grzegorza, Joba,
Karola, Mikołaja, Otokara, Pachomiusza
10 maja (Dzień Hutnika oraz Dzień
Pracownika Gospodarki Komunalnej)
Antoniny, Beatrycze, Dory, Izydory,
Wiktoryny
Antoniana, Antoniego, Antonina,
Chociesława, Cierpimira, Częstomierza,
Częstomira, Gordiana, Gordona, Hioba,
Izydora, Jana, Symeona, Szymona
11 maja
Hortensji, Igi, Ignacji, Mirandy, Miry,
Władysławy
Alberta, Filipa, Franciszka, Ignacego,
Jakuba, Leoncjusza, Ludomira, Lutogniewa, Lwa, Mamerta, Metodego,
Żegoty

Nasz przepis
Sałatka z twarożkiem
i szynką

0,5 kg ziemniaków, 15 dag cienko
pokrojonej szynki, 20 dag twarożku,
ogórek, pęczek koperku, 3 łyżki śmietany, ząbek czosnku, sok z cytryny, sól,
biały pieprz
Ziemniaki gotujemy w łupinkach.
Studzimy i kroimy w plasterki. Szynkę
kroimy w paseczki. Ogórek myjemy i
razem ze skórką szatkujemy. Wszystkie składniki mieszamy w misce. Doprawiamy solą, pieprzem i odrobiną
soku z cytryny.
Twarożek rozcieramy ze śmietaną,
doprawiamy zmiażdżonym czosnkiem,
solą i pieprzem. Sałatkę przekładamy
do salaterki, polewamy twarożkowym
sosem i posypujemy posiekanym koperkiem.

Jajka po florencku
z porami

8 jajek, 2 łyżeczki octu, 20 dag młodych porów, 80 dag młodych listków
szpinaku, łyżka masła, łyżka oliwy,
czerwona słodka papryka w proszku
sos serowy: 2 dag mąki kukurydzianej,
300 ml mleka, 5 dag sera typu gruyére, gałka muszkatołowa, sól, pieprz
Zaczynamy od przygotowania
sosu. Ser ścieramy na tarce o drobnych
oczkach. Mąkę rozrabiamy w 5 łyżkach mleka. Potem dolewamy do już

rozrobionej mąki znowu 5 łyżek mleka,
mieszamy i wlewamy wszystko do rondla.
Zagotowujemy i gotujemy około 2
minut cały czas mieszając. Zdejmujemy
mleko z mąką z ognia i dodajemy ser.
Doprawiamy gałką muszkatołową, solą
i pieprzem.
Dokładnie mieszamy i przykrywamy
powierzchnię sosu kawałkiem pergaminu
lub folią spożywczą aby nie tworzył się
kożuch. Odstawiamy w ciepłe miejsce.
Pory obieramy, myjemy i tylko część
zieloną kroimy w cienkie plasterki.
Liście szpinaku myjemy, usuwamy
twarde końcówki i osuszamy.
W dużym rondlu roztapiamy masło z
oliwą i przesmażamy pory aż będą miękkie. Wtedy dodajemy szpinak, mieszamy delikatnie i dusimy pod przykryciem
około 5 minut.
Warzywa odsączamy na sitku i przekładamy z powrotem do rondla. Doprawiamy solą i pieprzem. Odstawiamy w
ciepłe miejsce.
Teraz przygotowujemy jajka. Będą
w tzw. koszulkach.
Rondelek napełniamy do połowy
wodą. Wodę zagotowujemy. Następnie
zmniejszamy ogień tak aby woda lekko
wrzała. Dolewamy ocet.
Jajka wbijamy do oddzielnych miseczek. Pojedynczo wlewamy je do wrzątku i delikatnie łyżką formujemy z nich
kule tak aby żółtko było w środku. Gotujemy 3-4 minuty bardzo delikatnie raz
albo dwa je obracając.
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Cytaty na ten tydzień
I też bym skoczył w otchłań,
Gdyby nie moja miłość.
Friedrich Hölderlin,
Empedokles
Już Durkheim odkrył ciekawe
zjawisko: podczas wojny liczba
samobójstw gwałtownie spada. W
maju 1971 r. paryski „Express”
drukował w artykule o samobójstwach następujące zdanie:
„- W maju 1968 r. procent
samobójstw uległ obniżeniu. Bo
młodzież ciskała kostki z bruku – zaznacza psychiatra René
Arlobossa.
- A przecież gazety były pełne
rozpaczy i buntu!
- Tak, ale byliśmy tak bardzo razem, wcale nie samotni – dorzuca
student”
Aleksander Bocheński,
Dygresje o wyższej i niższej
kulturze
... rzeźbiarz narzuca kamieniowi
ciężar swojej woli...,
Antoine de Saint-Exupery
Twierdza

PRZYS£OWIA
Gdy w końcu kwietnia deszcz rosi,
błogosławieństwo polom przynosi.
Z kwietniem ciepłym, idzie maj
chłodny.
Na pierwszy maj szron obiecuje dobry 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. (Powyższy prognostyk staropolski znajduje w
pełni potwierdzenie w bogatej tradycji
ludowej, która grzmoty, chłody majowe
uznawała za dobrą prognozę dla urodzajów w polu i sadzie).
Na św. Floriana (4 maja) deszczyk
rzęsisty, będzie plon obfity, dobry i czysty.
Święty Florianie, miej ten dom w
obronie, niechaj płomieniem od ognia
nie chłonie!
Kiedy w marcu plucha, to w maju
posucha.
Wyjmujemy je łyżką cedzakową i
kładziemy na papierowych ręcznikach
by odsączyć z nich wodę.
W żaroodpornym naczyniu rozkładamy duszone warzywa. Robimy w nich
zagłębienia i w każde wkładamy jedno
jajko. Jajka polewamy sosem serowym.
Doprawiamy papryką.
Wstawiamy do piekarnika rozgrzanego do 180°C.
Pieczemy 3-4 minuty i od razu podajemy.
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Sedranka
Andrzej Malinowski
Dojazd: Olecko - Babki Oleckie
Przy tablicy z nazwą miejscowości Babki Oleckie (jadąc
z Olecka) można zostawić samochód (na poboczu) i udać się
polną drogą (po lewej stronie) w kierunku bagna Pełko, obok
którego przepływa Sedranka.

Długość Sedranki
wynosi 11 km.
W wietrzną i pochmurną niedzielę, 10
kwietnia 2016 r. w górę
strugi Sedranki szli: Cezary Lasota i Andrzej
Malinowski.

Struga Sedranka wypływa z okolic wsi Kiliany, płynie
wartkim strumieniem przez Stożne, Golubki, Babki Oleckie,
Sedranki, wcześniej przepływa przez Jezioro Golubie, by dotrzeć do rzeki Legi (700 m od Jeziora Oleckie Wielkie).

Na całej swojej długości tworzy przepiękne meandry i
piaszczyste niewielkie łachy, a tylko w niektórych miejscach
płynie leniwie.

Struga – niewielki ciek uchodzący do rzeki, płynący
wolno w terenie o małych deniwelacjach. Charakteryzuje
się spadkami do 2‰, a na obszarach o bardziej zróżnicowanej rzeźbie czasami do 5‰. Struga może wypływać zarówno ze źródła, jak i ze zbiornika wodnego np. z jeziora.
Deniwelacja – różnica wysokości pomiędzy najwyżej i
najniżej położonym punktem na określonym terenie.
Łacha - piaszczysta mielizna utworzona na rzece
wskutek obniżenia się poziomu wody.
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przeżycia związane z obchodami 1050 Rocznicy Chrztu
Polski.
Spotkanie to przyczyniło się również do integracji obu
szkół, dzięki takim działaniom stajemy się bardziej wrażliwi na potrzeby drugiego człowieka, a uczniowie niepełnosprawni mogą w pełni uczestniczyć w różnych obszarach
życia społecznego.
Ewa Filon

Jedna jest droga

Centrum Edukacji przy Środowiskowym Domu Samopomocy w Olecku 26 kwietnia gościło w swych murach młodych aktorów i chórzystów ze Szkoły Podstawowej nr 3 im.
Jana Pawła II w Olecku.
Dzieci i młodzież Centrum Edukacji dzięki temu mogła
obejrzeć przedstawienie „Jedna jest droga” przygotowane
przez siostrę Marzenę Kucharską. Zawarte w inscenizacji
treści przybliżyły, ale przede wszystkim wzbogaciły nasze

Gratulujemy im
zaangażowania i zaciętej rywalizacji w
specjalistycznych i
sportowych konkurencjach. Manewry
zakończył wspólny
posiłek - wojskowa grochówka oraz rozdanie nagród i dyplomów.
Waldemar Snarski

Z życia „Społecznej”

Manewry

Dwie drużyny ze Społecznego Gimnazjum STO wystartowały w II Zamkowych Manewrach Wojskowych organizowanych przez ZST w Olecku i 15 Giżycką Brygadę Zmechanizowaną. Byli to: Andżelika, Gabrysia, Janek, Maciek, Mateusz,
Marcel, Filip i Piotrek.
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Turniej Bezpieczeństwo
w Ruchu Drogowym
Uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Wieliczkach oraz
gimnazjaliści z Gimnazjum w Judzikach wygrali szkolne
eliminacje Warmińsko-Mazurskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym, którego sędziami byli policjanci
z oleckiej komendy. Zwycięzcy będą reprezentować powiat
olecki w finale wojewódzkim.

Zaś gimnazjaliści walczyli o zwycięstwo w drużynach 3 osobowych.
Młodzież pod czujnym okiem policjantów, ratowników
medycznych i nauczycieli zdawała testy pisemne. Ponadto
uczestnicy udzielali pierwszej pomocy przedmedycznej.
Za każdą z tych konkurencji otrzymywali punkty.
Zwycięzcami drużynowymi tegorocznych zmagań zostali uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Wieliczkach i
Gimnazjum w Judzikach.
Drugie miejsca zajęli uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Olecku i Gimnazjum Społecznego w Olecku.
Trzeci na podium byli uczniowie Szkoły Podstawowej w
Kowalach Oleckich oraz Gimnazjum w Świętajnie.
rzeczniczka prasowa KPP
młodsza aspirantka Justyna Sznel

29 kwietnia w Zespole Szkół w Olecku (Siejnik) odbyły
się powiatowe eliminacje Warmińsko – Mazurskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym dla uczniów szkół
podstawowych i gimnazjalnych.
Sędziami głównymi zawodów byli policjanci z Komendy
Powiatowej Policji w Olecku. Do turnieju przystąpiło kilkudziesięciu uczniów.
Szkoły podstawowe reprezentowały 4-osobowe drużyny.

Ogłoszenie
Wojskowej Komendy Uzupełnień
w Ełku

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Ełku prosi o zgłoszenie rodziców, których troje i więcej dzieci pełni lub pełniło
nienagannie służbę wojskową. Rodzice ci zostaną uhonorowani medalem „Za zasługi dla Obronności Kraju”.
W zgłoszeniu należy podać następujące informacje:
imiona i nazwisko rodziców, adres zamieszkania, imiona i
nazwiska dzieci, daty urodzenia dzieci, jednostkę wojskową
w której pełnił/a służbę wojskową
Na zgłoszenia czekamy do dnia 6 maja 2016r. które należy kierować na adres Urzędu Miejskiego 19-400 Olecku,
Plac Wolności 3. Zgłoszenia można też dokonać osobiście w

pokoju Nr 8 w budynku Urzędu Miejskiego w Olecku Plac
Wolności 1 (w parku).
Telefon do kontaktów
– 87 520 23 95

Wystawa dotycząca
historii regionu

W siedzibie Oleckiego Stowarzyszenia Aktywnych „Zamek” można obejrzeć wystawę dotyczącą historii regionu.
Ekspozycja obejmuje sprzęt gospodarstwa domowego, militaria i innych rzeczy przekazane przez mieszkańców Olecka związane z codziennym życiem na tych terenach przed II
wojną światowa i po niej
Wystawa znajduje się w budynku ZST (Zamek) przy Placu Zamkowym 2,
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II ZAMKOWE
MANEWRY WOJSKOWE
26 kwietnia w Zespole Szkół Technicznych w Olecku przy
współpracy 15. Giżyckiej Brygady Zmechanizowanej im. Zawiszy Czarnego odbyły się II Zamkowe Manewry Wojskowe
dla szkół gimnazjalnych.
W tym roku na zaproszenie odpowiedziały: Społeczne
Gimnazjum STO w Olecku (dwie drużyny), Gimnazjum w
Grabowie (dwie drużyny), Gimnazjum w Świętajnie, Gimnazjum w Raczkach (dwie drużyny), Gimnazjum nr 2 w Olecku
i Gimnazjum nr 1 w Olecku, łącznie dziewięć drużyn z sześciu szkół.

składzie: Wiktoria Pazińska, Mikołaj Wiśniewski, Bartosz
Biszewski, Mateusz Mitin z opiekunem Janem Najechalskim.Miejsce trzecie zajęła drużyna ze Świętajna w składzie:
Julia Chołodowska, Norbert Szwajca, Piotr Rzyczkowski,
Maciej Gabruś z opiekunem Elżbietą Rudnik. Wszyscy
zwycięzcy otrzymali atrakcyjne nagrody ufundowane przez
sponsorów.
Uczestnicy, mimo wymagań jakie postawili przed nimi
organizatorzy, nie kryli swego zadowolenia z udziału w ma-

V07503

newrach. Filip Miszczak - członek drużyny Społecznego
Gimnazjum STO w Olecku - twierdzi, że dużo satysfakcji
sprawiło mu strzelanie, przenoszenie skrzynki z amunicją
pod zasiekami i rozwijanie linii gaśniczej.
Na zakończenie wszyscy skosztowali „wojskowej grochówki” przygotowanej przez kuchnię internatu Zespołu
Szkół Technicznych w Olecku.
Szczególne uznanie i podziękowania należą się młodzieży ZST zrzeszonej w Grupie Militarnej Zamek, która
wspierała instruktorów przeprowadzających konkurencje.
Dziękujemy uczestnikom Manewrów i zapraszamy ponownie za rok.
Grzegorz Miszczak

V06375

V07104

Wszyscy uczestnicy musieli zmierzyć się z szeregiem
trudnych konkurencji. Instruktorzy wojskowi przeprowadzili: strzelanie do celu z broni długiej z wykorzystaniem symulatora CYKLOP, zakładanie maski p. gazowej na czas i rzut
granatem do celu.
Nauczyciele ZST w Olecku: Małgorzata
Siennicka, Grzegorz Miszczak, Zbigniew Borzeński i Marek Chomontowski przeprowadzili pozostałe konkurencje: czołganie
pod zasiekami, bieg przez opony, udzielanie pierwszej pomocy, musztrę, zestaw sprawnościowy, bieg na 1 km.
Rozwijanie węża gaśniczego nadzorował nauczyciel Karol Skrocki - członek Ochotniczej Straży Pożarnej.
Po wyczerpujących
zmaganiach,
które
przyniosły
również wiele radości i zadowolenia
wyłoniono zwycięzców.
Pierwsze miejsce
zajęła I drużyna z
Grabowa w składzie:
Karolina Obuchowska, Filip Trzasko,
Jan Brecht, Wojciech Wałejko z
opiekunem Agnieszką
Pruszyńską,
miejsce drugie zajęła
drużyna z Gimnazjum nr 2 z Olecka w
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Spotkania
Jest ponad dekadę młodsza ode mnie. Pochodzi z południa
Polski i umie doskonale gospodarować każdą złotówką. U niej
nie zmarnuje się żadna bułka, bo kupuje ich na śniadanie tyle,
ile trzeba. Wszystko jest przemyślane. Żaden mebel, ramka do
zdjęć, ciuch, talerzyk do ciast nie został kupiony przypadkowo.
Wszystko jest przemyślane, zaplanowane i konsekwentnie realizowane.
Ma w sobie powera na życie i jest cholernie zorganizowana.
Nie marnuje żadnego popołudnia, żadnej niedzieli – sprząta w
piątkowe popołudnie, a potem - rowery, spacery, siłownia, basen. Oczywiście, nie wszystko naraz. I jest wiecznie uśmiechnięta, pogodna. Taki charakter. Zazdroszczę jej pracowitości,
konsekwencji, uporu i zorganizowania.
Dziękuję za spotkanie Anety
Tego popołudnia padał deszcz, było zimno. A pod kocem z
dobrą książką i świadomością wysprzątanego mieszkania było
naprawdę przyjemnie. Głośny dzwonek telefonu wyrwał z tej
błogości. Wcale nie miałam ochoty na wydobycie się z ciepełka.
Zaproszenie na slam. To taka nowa wersja spotkań autorskich, tylko mniej natchnionych, a bardziej nastawionych na
shou i interakcje z publicznością. Miałam odmówić, ale przebiegła mi myśl, że ważniejsze jest spotkanie niż wylegiwanie się
pod kocem. Poszłam. I całe szczęście.
Była tam ona. Pierwsza podeszła i zaczęła rozmowę. Zapytała o starą sprawę, która leżała na żołądku i uwierała. Była poruszona tym, co usłyszała, przejęta, obiecała pomoc.
Nie spodziewałam się niczego po tym spotkaniu, a już najbardziej nie tego, że ktoś mi pomoże.
Ta rozmowa, to spotkanie było tak oczyszczające, tak podnoszące wiarę w człowieka, w uczciwość, że jestem zaskoczona
do dzisiaj. I dopiero później uświadomiłam, że nie ma przypadkowych spotkań, że Ktoś mnie spod tego koca wyciągnął, żebym właśnie była w tym dniu, w tym miejscu, na tej rozmowie.
Dziękuję za to spotkanie i rozmowę.
Wpadłam na salę na kilka minut przed spektaklem. Umościłam się na zakupionym miejscu, odetchnęłam i zaczęłam kurtuazyjną rozmowę ze znajomą na krzesełku obok. Standardowo o
pogodzie, bo czymże można dyskutować na chwilę przed spek-

taklem z dawno nie widzianą i bardzo luźną znajomością.
Jest, ta znajoma, przeciętna Polką, z poniżej niż średnia krajowa poborami, z problemowym mężem i dziećmi, które nie
osładzają jej życia (które dodają smaku goryczy). Niechcący
zahaczyłam w rozmowie o rower, bo do pracy ciągle pomykała
na dwóch kółkach. I… zaczęło się.
To, że zjeździła Suwalszczyznę w każdą wolną sobotę, tego
nie uważa za żadne osiągnięcie. Traktuje to jako rozgrzewkę.
Potrafiła nocnym autobusem pojechać do Krakowa. W sobotę i
niedzielę przejechać dwieście kilometrów penetrując Jurę Krakowsko–Częstochowską, wrócić nocnym autobusem do domu i
rano pójść do pracy. Już mi szczena opadła, a spektakl się rozpoczynał, więc umówiłam się na kawę następnego dnia.
Zjeździła rowerem góry, czeskie też, wynajduje tanie loty i
na weekendy potrafi bryknąć za granicę, nocować w hostelach i
zwiedzać, co się da. Ale największym zaskoczeniem było to, że
objeździła rowerem mój wymarzony Bornholm. Nie prowadzi
bloga, nie umieszcza zdjęć z każdej wyprawy na facebooku, nie
potrzebuje rozgłosu i poklasku. Po prostu jeździ.
Za pasję, skromność – szacun wielki. Podziwiam.
Bożenko, dziękuję.
Tak jak on, nie umiał słuchać chyba nikt. Nie przerywał, nie
opowiadał o swoich kłopotach, a miał ich niemało. Po prostu
słuchał. Uważnie tak, że zawsze wiedział, jakie zadać pytanie.
I przejęciem, bo przejmował się tym moim bólem świata. Nie
musiał doradzać, wystarczy, że zawsze odebrał telefon i słuchał
tak długo, aż ból się zmniejszył.
Marku, wielkie dzięki.
Nie ma przypadkowych ludzi i nie ma przypadkowych spotkań. Za każdym razem zadziwia mnie fakt, że zawsze napotykamy ich w najbardziej odpowiednim momencie. To tylko mały
wycinek tych, którzy zostali postawieni na mojej drodze. Jest
jeszcze Andrzej, który o każdej porze dnia i nocy przybiegnie
z receptą; Piotra, który dojrzy źle napompowane koło w samochodzie; Ania, która postawi do pionu, kiedy trzeba i zabierze
na spacer z psem, by przy okazji wysłuchać moich żali. I Krystyna jest, od której uczę się kobiecości; Basia, która zaraziła
mnie dobrymi filmami; Ewa, która zawsze da się namówić na
rowery; Ela, która była sąsiadką, jakiej każdy by sobie życzył;
Monika, która nigdy nie wypuści z pustym żołądkiem; Zosia,
która pamiętała o każdej rocznicy; Jeszcze jest Witek, Wojtek,
Monika….
Za ich wszystkich na mej drodze – dziękuję.
Marusia

