
to@borawski.plZałożony w 1997 r.

Nr 19 (954) 11 maja 2016 r. cena 2,00 zł

Kupon bierze udział 
w losowaniu upominków

Nr 19
(954)

V
06

70
4

V
06

90
5

ISSN 1505-0246
V0

59
07

chleb swojski, ciasta, wypiek, tel. 605-107-755 B36103

pizza na telefon, 87-520-31-32
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Słowa są czasami niewystarczające. 
Najgłębsze uczucia wyrażamy wzrokiem.w

H. Jackson Brown, Jr.
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Sukcesy uczniów 
Szkoły Muzycznej, 17
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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 V06315a
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WYJĄTKOWO, NASTROJOWO 
I PROFESJONALNIE. SKRZYPCE NA ŚLUBIE. 

Tel. 662 414 006K
19

30
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Z życia „Społecznej”
Z radością informujemy o wysokich wynikach naszych 

uczniów w Ogólnopolskim Konkursie Języka Angielskie-
go FOX. 

Julia Jańczuk (II klasa Społecz-
nego Gimnazjum STO) uzyskała wy-
nik bardzo dobry i nagrodę I stopnia, 
natomiast Magda Kumkowska-Le-
onarczyk (IV klasa Społecznej Szkoły 
Podstawowej STO) - wynik dobry i na-
grodę II stopnia. Gratulujemy uczenni-
com i ich nauczycielowi, Wojciechowi 

Słomkowskiemu. 
Nagrody, dyplomy i podziękowania zostaną wręczone 

24 maja w Mazurskim Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli 
w Ełku.

Waldemar Snarski
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OLECKI TERMINARZ
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 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 ........................4,29 zł
PB 98 ........................4,49 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

11 maja (środa)
apteka dyżurna Zielona 35
wydanie „Tygodnika Oleckiego”
10.00 - Mistrzostwa Powiatu Oleckiego SZS w Czwórboju 
LA Szkół Podstawowych, stadion miejski
12 maja (czwartek)
apteka dyżurna Składowa 6
upływa termin składania wniosków o przyjęcie do szkoły 
muzycznej
10.00 - Mistrzostwa Powiatu Oleckiego SZS w Trójboju LA 
Szkół Podstawowych, stadion miejski
13 maja (piątek)
apteka dyżurna plac Wolności 7B
16.00 - Bajkolandia, biblioteka miejska, ul. Kopernika
17.00 - Księga dżungli, film, kino Mazur (3D)
19.00 - Niewygodna prawda, film, kino Mazur
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
17.00 - Księga dżungli, film, kino Mazur (2D)
17.00 -  Mecz A-klasy SAS Unia Olecko- MKS Kłobuk Mi-
kołajki, stadion ze sztuczną murawą
17.00 - Księga dżungli, film, kino Mazur (3D)
19.00 - Niewygodna prawda, film, kino Mazur
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
17.00 - Księga dżungli, film, kino Mazur (2D)
17.00 - Księga dżungli, film, kino Mazur (3D)
19.00 - Niewygodna prawda, film, kino Mazur
16 maja (poniedziałek)
apteka dyżurna Składowa 2A
12.30 - posiedzenie Komisji Statutowej Rady Miejskiej, Ra-
tusz
16.00 - Scena Przedszkolaka, kino Mazur
17 maja (wtorek)
apteka dyżurna plac Wolności 25
16.00 - Scena Przedszkolaka, kino Mazur
18 maja (środa)
apteka dyżurna Gołdapska 1
wydanie „Tygodnika Oleckiego”
16.00 - Warsztaty kulinarne, biblioteka miejska, ul. Koper-
nika
19 maja (czwartek)
apteka dyżurna plac Wolności 12
16.00 - rozpoczęcie kursu na kierowców w szkole jazdy Je-
rzego Miliszewskiego, aleje Lipowe 3
19.00 - Syn Szawła, film z cyklu KADR, kino Mazur
20 maja (piątek)
apteka dyżurna Zielona 35
16.00 - Bajkolandia, biblioteka miejska, ul. Kopernika
17.00 - Dzielny kogut Maniek, film, kino Mazur
19.00 - Letnie przesilenie, film, kino Mazur
21 maja (sobota)
apteka dyżurna Składowa 6
10.00 - Otwarte Mistrzostwa Województwa Warmińsko-Ma-

na stronie internetowej www.olecko.info (w pliku *.pdf)
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20 kwietnia od 20.04 jeden zastęp JRG PSP 
gasił przy ulicy Wiejskiej pożar suchej trawy.

20 kwietnia od 22.09 jeden zastęp OSP Sokółki usuwał ko-
nar drzewa blokujący jezdnię w Jabłonowie.

21 kwietnia od 8.08 jeden zastęp JRG PSP zabezpieczał 
wejście do kościoła w Judzikach. Obsypujący się tynk.

21 kwietnia od 19.36 jeden zastęp JRG PSP gasił w Klesz-
czewie pożar sadzy w kominie budynku mieszkalnego.

21 kwietnia od 23.04 jeden zastęp JRG PSP gasił w Dą-
browskich pożar sadzy w kominie budynku mieszkalnego.

22 kwietnia od 13.38 jeden zastęp JRG PSP usuwał drzewa 
powalone na jezdnię w Możnych.

22 kwietnia od 14.35 trzy zastępy JRG OPSP wyciągały 
przewróconą żaglówkę na jeziorze Oleckie Wielkie. 

23 kwietnia od 7.12 jeden zastęp JRG PSP w Golubkach 
zabezpieczał miejsce i usuwał skutki kolizji drogowej. Zde-
rzenie samochodów osobowych volvo i niva.

23 kwietnia od 11.52 jeden zastęp JRG PSP gasił przy pla-
cu Wolności pożar śmieci w śmietniku kontenerowym.

24 kwietnia od 6.08 dwa zastępy JRG PSP gasiły w Stoż-
nem pożar przesiewacza do ziemi. 

24 kwietnia od 12.23 jeden zastęp JRG PSP gasił przy uli-
cy 1 Maja pożar śmieci w śmietniku kontenerowym.

24 kwietnia od 20.33 dwa zastępy JRG PSP gasiły pożar 
altany ogrodowej w obrębie osiedla Lesk. 

25 kwietnia od 2.39 jeden zastęp JRG PSP w Cichym za-
bezpieczał miejsce i usuwał skutki kolizji drogowej. Motoro-
wer uderzył w barierkę ochronną drogi.

25 kwietnia od 15.31 jeden zastęp JRG PSP pomagał przy 
ulicy 1 Maja w transporcie chorego do karetki ratunkowej. 

25 kwietnia od 22.29 zastępy OSP Cichy i OSP Mazury 
gasiły w okolicach Niemst pożar słomy na polu. 

30 kwietnia od 16.13 jeden zastęp JRG PSP pomagał na 
osiedlu Lesk w transporcie chorego do karetki ratunkowej.

1 maja od 15.11 jeden zastęp OSP Kowale Oleckie poma-
gał w Dorszach przy ściąganiu samobójcy z drzewa. 

Informacji udzielił aspirant Andrzej Zajkowski
2 maja od 15.41 jeden zastęp JRG PSP gasił przy ulicy Ar-

mii Krajowej pożar sadzy w kominie budynku mieszkalnego
3 maja od 11.58 trzy zastępy JRG PSP zabezpieczały miej-

sce i usuwały skutki wypadku drogowego na skrzyżowaniu 
obwodnicy z drogą do Giżycka. Kolizja forda i deewo.

3 maja od 16.25 jeden zastęp JRG PSP uwalniał osoby 
uwięzione w windzie domu przy ulicy Zamkowej.

informacji udzieliła ogniomistrz Katarzyna Jeglińska

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:
• Andrzej Borowy

• Barbara Brodowska (Nowa Wieś)
• Zygfryd Mrozowski
• Anna Warakomska

• katarzyna Zabłocka (Zabielne)
• Andrzej 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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Obóz w Siamoszycach 

w dniach 10-23 lipca 2016
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 sierpnia 2016r.
II turnus 8-19 sierpnia 2016r.

w programie: zajęcia rekreacyjno-sportowe, zajęcia z ele-
mentami metodyki ZHP, wycieczki piesze, jedna wycieczki, 
noc na zamku, kąpiele w jeziorze, ogniska. Opłata 350zł. 
Zgłoszenia pod nr 698-345-521

Miejsko-Powiatowa Biblioteka Publiczna w Olecku Ze-
spół Szkół Licealnych i Zawodowych w Olecku zaprasza-
ją na 4. spotkanie z cyklu

ŻYJ ZDROWO – RUSZAJ SIĘ 
I ODŻYWIAJ PRAWIDŁOWO!!!

pod tytułem Warsztaty kulinarne Jak przygotować do-
mowego „Kubusia” poprowadzi technolog żywności i ży-
wienia człowieka.

W programie przewidziano:
- jak prawidłowo komponować posiłki,
- ile soli, ile cukru?
- jakich produktów z jakimi nie łączyć,
- na co zwracać uwagę w żywieniu rodziny
Spróbujemy domowego Kubusia, 
sporządzonego specjalnie przez naszego gościa.
Miejsce spotkania: 
Miejsko-Powiatowa Biblioteka Publiczna w Olecku, ul. 

Kopernika 6 (czytelnia). Kontakt: 87 731 40 04

Komisja Statutowa RM
W dniu 16 maja 2016 r. (poniedziałek) o godzinie 12:30 
w pokoju Nr 13 Urzędu Miejskiego w Olecku odbędzie 
się posiedzenie Komisji Statutowej Rady Miejskiej w 
Olecku.
Proponowany porządek posiedzenia:
1. Analiza projektu uchwały w sprawie zmiany Statutu 
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Olecku.
2. Aktualizacja Statutu Gminy Olecko.
3. Sprawy wniesione.
4. Wolne wnioski.  newsletterUM

Przebudowa ulicy Ludowej
Sezon prac budowlanych  ruszył w Olecku. Niebawem 

rozpoczną się prace związane z przebudową ulicy Ludo-
wej.  Do końca czerwca br. wykonawca, Przedsiębiorstwo 
Handlowo-Usługowe, Mirosław Dębowski powinien za-
kończyć inwestycję. Docelowo ma powstać 1972,50 m2 
nawierzchni z kostki betonowej, chodniki, kanalizacja 
deszczowa oraz oświetlenie. Wartość robót to 337 0000 zł.
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Minął kolejny tydzień. Słońce co-
raz wyżej, a na drzewie przed oknem, 
na jednym z drzew, wyrosły liście i 
wreszcie widać, że to jest klon. 

Wraz z bilionami wyrosłych liści 
nasza poczciwa Ziemia przyspieszyła 
swój obrót względem osi. To ten sam 
efekt kiedy wirując na obrotowym 
krześle wyciąga się ręce, a potem przy-
ciąga je do ciała. Drugi raz przyspieszy 
na jesieni, gdy liście z drzew spadną. 

W ubiegłą niedzielę wziąłem udział 
w rajdzie rowerowym w Węgorzewie. Jest on poświęcony pamię-
ci Janka Biłata. Harcerza, żeglarza, działacza społecznego i... 
wymieniać by można długo. Był przez jakiś czas również komen-
dantem oleckiego Hufca Związku Harcerstwa Polskiego. Ożenił 
się z olecczanką Ireną Dzienisiewicz. 

Janek Biłat – postać światła, którego odejście mocno zawa-
żyło na codziennym życiu co najmniej dwóch pokoleń harcerzy. 
Był również komendantem wyszkolenia morskiego w ZHP i to 
nie tylko działaczem, ale czynnym żeglarzem o wielkiej wiedzy 
i praktyce. 

Rajd prowadził ścieżkami rowerowymi wokół Węgorzewa. 
Sieć ich jest naprawdę imponujące. Nawet w mieście, gdzie są 
dość wąskie chodniki, wydzielone są tego typu trasy. Wszystkie 
trasy nad jeziorem są w zasadzie płaskie. I gdy już ucieszyłem się, 
że jedziemy cały czas po równym, trasa wycieczki poprowadzi-
ła w głąb lądu. Tam już nie było tak wesoło. Dojechałem jednak 
do końca. Otrzymałem nawet wyróżnienie w postaci rowerowego 
licznika prędkości. Bardzo miły suwenir. 

Proszę Państwa, chciałbym tutaj jeszcze napisać o organiza-
cji Rajdu. Wspaniałej organizacji. Choć trasa krzyżowała się kil-
kakrotnie z drogami wojewódzkimi i powiatowymi, o miejskich 
nie wspominając, żadna z tras nie została zamknięta. W każdym 
takim newralgicznym punkcie organizatorzy na chwile wstrzy-
mywali ruch, a po przejechaniu ostatniego rajdowicza, czekające 
grzecznie samochody ruszały dalej. 

Trasa biegła również przez cmentarz, gdzie na grobie Janka 
Biłata uczestnicy złożyli kwiaty, harcerze zaśpiewali jego ulubio-
ną balladę. Warto tutaj wspomnieć o pięknym pomniku. Z czarne-

go granitu prosta stojąca płyta ustawiona na drugiej również czar-
nej poziomej. Oszczędny, graficznie doskonały napis. Poruszająca, 
ważna treść.

W rajdzie uczestniczył burmistrz Węgorzewa oraz wicestarosta. 
W ten zaś weekend byłem w swoim ulubionym porcie w Raj-

grodzie. Pojechałem zobaczyć się z przyjaciółmi. Był to też wy-
jazd roboczy. Z dwóch powodów: organizacja we wrześniu zlotu 
wszystkich instruktorów żeglarskich, którzy prowadzili szkolenia 
podczas obozów w Zawadach (nad tym jeziorem) oraz regaty w 
klasie OK-dinghy. Zasady zjazdu uzgodniliśmy w niedzielę rano, 
zaś co do regat...

Zostałem członkiem komisji regatowej. 
Start miał miejsce między pomostem kąpieliska, a naszym jach-

tem. Naturalnie pod wiatr. 
To był naprawdę ciekawy wyścig. Po pierwsze dlatego, że 

lina kotwicząca naszą łódkę była położona prawie płasko pod po-
wierzchnią wody i startujące jachty musiały brać to pod uwagę. 
Niestety nie wszystkie. Jedna z OK-ejek wjechała na naszą linę i 
o mało nie połamała mi wędki. Bo uważałem, że po co bezczynnie 
tracić czas. Można przecież nałapać ryb na kolację. Wędka wysta-
wała z jachtu i po jej czubku przesuwała się maszt żaglówki. 

Wyścig był ciekawy, bo wiało tzw. z pod chmur. Czyli słaby 
wiatr wiejący z kilku kierunków na raz. Coś dla wytrawnych żegla-
rzy i dobrych taktyków. Było ciekawie.

Była jedna wywrotka. Jedna asekuracja. Poza tym biegu nie 
wygrał faworyt. 

Ale co było potem? Opowieści. Analizowanie każdego ma-
newru. Dowcipne uwagi na temat umiejętności przeciwników. Był 
półmisek smażonej świeżej ryby, kapka alkoholu i w końcu inne 
opowieści. 

Potem przyjechał ktoś, kto słuchał wiadomości i powiedział, 
że na marszu KOD w Warszawie było prawdopodobnie dwieście 
tysięcy ludzi.

Po takiej wiadomości wszyscy biorący udział w spotkaniu że-
glarze wyraźnie się ożywili i dyskusja zeszła na sprawy zahaczają-
ce o politykę. Również dowcipy. 

Chociażby taki. Pytanie: jak można określić drastyczny spadek 
oglądalności Programów TV1 i TV2? Odpowiedź: katastrofą Kur-
ską.

Zabawa była przednia. Nad nami rozgwieżdżone wiosenne nie-
bo z Jowiszem płynącym dostojnie przez nieboskłon. Oświetlony 
lampami port. Wychylające się zza barierek tarasu ogrodowe wierz-
by. Skwierczące grilowane kiełbaski i kaszanka. Stół zastawiony 
sałatkami, smażonymi rybami, przystawkami. Półmisek z chleb-
kiem. Dobry alkohol. W miarę ciepła noc, na dodatek. Wspaniałe 
towarzystwo. Czego więcej?

Lubię Rajgród. Lubię ten port i zjeżdżających się tam ludzi. 
Jezioro te jest we mnie jakby takim smakiem dzieciństwa. 

Może, nie dzieciństwa, ale smakiem młodości. Pierwszych doro-
słych przygód. Pierwszych ważnych wyborów. Nauki samodziel-
ności i decydowania o sobie. Wiele, co się w moich nastych latach 
wydarzało, działo się właśnie tam. Naturalnie, był jeszcze dom, 
szkoła i Wielkie Jeziora Mazurskie. 

Bogusław Marek Borawski
Ps. Żeby nie było, że napisałem nic , albo praktycznie nic o tym, 

że trzeba o demokrację walczyć. 
Zacytuję po prostu słowa Papieża Franciszka, które wypowie-

dział przyjmując Nagrodę Karola Wielkiego:
„”Co ci się stało, Europo humanizmu i praw człowieka, demo-

kracji i wolności? Co się z tobą stało, Europo, ojczyzno poetów, 
filozofów, artystów, muzyków, ludzi pióra? Co się z tobą stało, Eu-
ropo, matko ludów i narodów, matko wspaniałych mężczyzn i ko-
biet, którzy bronili godności swoich braci i sióstr, a nawet oddawali 
za nich życie?”

„Marzę o Europie, o której nikt nie powie, że przywiązanie do 
praw człowieka było jej ostatnią utopią”. 

Międzynarodowa Nagroda Karola Wielkiego – najbardziej 
znana polityczna nagroda w Niemczech. Przyznawana corocznie 
od 1950 wybitnym osobistościom i instytucjom za zasługi w pro-
mowaniu pokoju i jedności w Europie. Wśród laureatów byli m.in.: 
Winston Churchill, Robert Schuman, Helmut Kohl, Bronisław Ge-
remek, Jan Paweł II, Donald Tusk, Tony Blair, Jacques Delors oraz 
Bill Clinton.

Treść wystąpienia Papieża zamieściła „Gazeta Wyborcza” w 
wydaniu z 7-8 maja na s. 26-27. Trzeba koniecznie przeczytać.
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Protokół z finału XX edycji 
konkursu piosenki

 „Gratka dla nastolatka” – 
1.05.2016 r.

Komisja w składzie: Radosław Skrodzki – przewodniczący 
komisji, Jadwiga Malinowska – członek komisji, kierow-
niczka chóru „Oleckie Echo”, Anna Duchnowska – człon-
kini komisji, instruktor ROK „MG”stwierdziła, że w finale 
XX edycji konkursu piosenki „Gratka dla nastolatka” uczest-
niczyło 21 podmiotów wykonawczych.  Decyzją Jury przy-
znano miejsca:

Kategoria klas I-IV
(w kolejności: miejsce, nazwisko i imię, tytuł utworu, 
szkoła, klasa
1. Zuzanna Jarosz, Małe c, SP 1 Olecko, IV
2. Biedroneczki, Duszki leśne, SP4 Olecko, I
3. Karolina Ciszewska, Poloneza barwny czar, SP 1 Olecko, III
4. Nadia Romotowska, Drewniane lalki, SP3 Olecko, III

Kategoria klas V-VI oraz I-II Gimnazjum
1. Natasza Wiszniewska, Joszko Broda, SP STO Olecko, V
2. Weronika Kołodzińska, Nie wierz mi, nie ufaj, SP 
Kowale Olec., VI
3. Oliwia Sulima, Odpuść sobie, wrzuć na luz, SP3 Olecko, V
4. Rafał Gajdek, Nice, Gim., I

Kategoria klas III Gimnazjum oraz szkoły średnie
1. Aleksandra Truchel, Nieznajomy, ZSLiZ Olecko, II
2. Weronika Mogilska, Granda, Gim. nr 2 w Olecku, III
3. Wiktoria Pawłowska, Dante, ZSLiZ Olecko, II
4. Sandra Świerzbin, O mnie się nie martw, LO Olecko, I

KOMUNIKAT
14 maja 2016 roku od 11.00 – do 13.00 na Wiewiórczej 

Ścieżce nad Jeziorem Oleckie Wielkie wystąpią utrudnie-
nia w ruchu związane z odbywającą się imprezą biegową 
IV Olecka Trzynastka. W związku z powyższym apeluje-
my do wszystkich osób korzystających ze ścieżki o dosto-
sowanie się do poleceń pilotów biegu, służb porządkowych 
oraz zachowania szczególnej ostrożności. 

Zapraszamy do kibicowania.
Organizatorzy – Stowarzyszenie Olecko Biega

„Biblioteka Inspiruje” 
to hasło tegorocznego Tygodnia Bibliotek, który roz-

pocznie się 8 maja i potrwa do 15.
Jest to ogólnopolski program  mający na celu promocję 

bibliotek oraz podkreślanie roli czytania i zainteresowania 
książką szerokich kręgów społeczeństwa. Organizowany 
jest już po raz trzynasty przez Stowarzyszenie Bibliote-
karzy Polskich. W związku z tym, specjalnie na tę okazję 
PCWE/ Powiatowa Biblioteka Pedagogiczna w Olecku 
przygotowała  poniższą ofertę:

▪ dla grup przedszkolnych oraz uczniów klas 0 - 3 szkół 
podstawowych - czytanie wybranych fragmentów książek: 
Marii Kownackiej „Plastusiowy pamiętnik”  oraz  „Przy-
gody Kubusia Puchatka” Alana Aleksandra Milne, połą-
czone z zabawą. 

▪ dla uczniów gimnazjów - wystawa pt.„Henryk Sien-
kiewicz i jego czasy” prezentująca ciekawe fakty z życia i 
twórczości pisarza. W oparciu o ekspozycję prowadzone 
będą również zajęcia edukacyjne.

Zainteresowane  grupy prosimy o wcześniejszy kon-
takt: tel. 87 523 93 53 ; e-mail: biblioteka_olecko@op.pl

Ponadto, do końca maja 2016 r. czytelnicy mają szansę  
zwrócić zaległe książki bez ponoszenia kary za ich prze-
trzymanie.

Zapraszamy!
oprac. Agnieszka Makarewicz

Powiatowe Centrum Wspierania Edukacji / Powiatowa 
Biblioteka Pedagogiczna w Olecku

Policyjny weekend
Od piątku 6 maja do niedzieli 8 niedzieli br. oleccy po-

licjanci odnotowali 39 interwencji. W trakcie pełnionych 
służb funkcjonariusze wylegitymowali i skontrolowali na 
drodze125 osób. 24 sprawców wykroczeń ukarano manda-
tami karnymi. 

Doszło do 4 kolizji drogowych i zatrzymano 1 nietrzeź-
wego kierującego.

Kolizje drogowe
6 maja o 18.55 w miejscowości Jelitki na terenie gminy 

Wieliczki kierujący pojazdem suzuki wyjeżdżając z prywat-
nej posesji nie ustąpił pierwszeństwa przejazdu kierującemu 
fiatem. Doszło do zderzenia. Sprawcę zdarzenia Józefa J. 
ukarano mandatem 500 złotych.

Tego samego dnia o 20.20 w Olecku na ul. Wojska Pol-
skiego kierujący toyotą nie ustąpił pierwszeństwa przejazdu 
kierującemu seatem. 

Sprawca kolizji Kamil R. został ukarany mandatem kar-
nym w wysokości 500 złotych.

Kolizje ze zwierzyną leśna
7 maja o 21.50 na drodze krajowej nr 65 w pobliżu miej-

scowości Ślepie doszło do kolizji z łosiem. 
W tym samym czasie doszło do kolizji w miejscowości 

Pietrasze na drodze wojewódzkiej nr 655. Wprost pod jacy 
od strony giżycka samochód osobowy marki Mercedes z le-
wej strony wybiegła sarna. W wyniku tych zdarzeń pojazdy 
zostały uszkodzone kierującym nic się nie stało, a zwierzęta 
zginęły.

Apelujemy do wszystkich kierujących o zachowanie 
ostrożności zwłaszcza podczas jazdy o zmierzchu.

podkom. Tomasz Jegliński,

Wyniki Imluls 
Ligi Squasha 

- Lega Olecko 2015/2016
 
Józef Bućwiński - Tomasz Wieloch 0:3
Tomasz Wieloch - Ryszard Mielech 3:0
Tomasz Wieloch - Michał Karniej 0:3
Krzysztof Szczepaniak - Michał Karniej 0:3
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Bibliografia Olecka
Od 2013 ukazuje się „Biblio-

grafia Olecka” pod adresem inter-
netowym www.bibliografia.olec-
ko.info 
można znaleźć dane dotyczące liter 
alfabetu od „A” do „Ż”. Oraz hasło 
„Literatura” zawierające wykaz prze-
analizowanych tekstów źródłowych. 

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

Hasła osobowe zawierają zwię-
zły życiorys opracowany na pod-
stawie przeanalizowanej literatury 
oraz wykaz publikacji, w których 
jest mowa o wymienionej olec-
czance, olecczaninie lub osobie w 
jakiś sposób związanej z Oleckiem. 
Wymienione publikacje dzielą się 
na grupy: literaturę, publikacje i 
źródła. Jeżeli wymieniony w bi-
bliografii jest autorem książek, 
artykułów, opracowań są one wpi-
sane pod hasłem „Literatura” lub 
„Publikacje”, jeżeli o danej osobie 
informacje napisał w swoich książ-
kach, artykułach i dokumentach 
ktoś inny, znajdują się one pod ha-
słem „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 przy-
syłając informacje na adres to@
borawski.pl lub listownie z poda-
niem numeru telefonu do kontak-
tu lub skontaktować się z redakcją 
telefonicznie. 

Zmiana jakiegokolwiek tekstu 
K

19
10

5

Ośrodek 
czynny
codziennie 
w godz. 800-1600

Jerzy Miliszewski
Olecko, Aleje Lipowe 3

Rozpoczęcie 
kursu

 tel. 87-520-23-36L96802

19
maja

godz. 1600

OLECKIE CENTRUM
SZKOLENIA KIEROWCÓW

B3
64

02

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.

wymaga kontaktu osobistego.
Uzyskane w ten sposób dane będą wprowadzane do Bi-

bliografii cyklicznie. 
Redakcja Bibliografii Oleckiej z góry dziękuje za wszelką 

pomoc w realizacji tego wielkiego przedsięwzięcia.
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5. ROCZNICA ŚMIERCI
Wybieram się ku słoneczku, po promie-

niu ... 

21 kwietnia 2011 roku, w czwartek, o 
godzinie 23.13 Danusia przesłała e-maila: Drogi Czesławie z 
Rodziną. Wacław dyktował mi list na łóżku szpitalnym. Ka-
zał co prędzej wysyłać, co niniejszym czynię. Sam już pisać 
nie mógł. Jest słaby...

„Najdroższy Przyjacielu Czesławie...
Uczepiony resztką życia Wielkoczwartkowej struny Bo-

skiego światła, życzę Tobie i Rodzinie pogody Zmartwych-
wstania Pańskiego na kolejne lata i dni i za wszystko z ser-
ca dziękuję tymi być może ostatnimi pozdrowieniami. A.D. 
2011”

Ugięły mi się nogi, poczułem ciepło łez w łódeczkach 
powiek. 

O 8.10 zadzwoniłem do żony Wacława. Powiedziałem, 
że przeczytałem. Że smutek mnie opanował, więc proszę mi 
wybaczyć to, że poza życzenia-
mi na Wielkanoc, nic nie po-
wiem. Danusia odpowiedziała: 
Dzisiaj zabieram Wacława do 
domu. Będziemy razem prze-
chodzili te trudne chwile. 

Ucieszyłem się, że Wacław 
ma tak troskliwą żonę, która 
robi, co do niej należy, i nawet 
więcej. Łamał mi się głos. Ci-
chutko odłożyłem słuchawkę 
telefonu na widełki.

4 maja 2011 roku, środa, za-
dzwoniłem. Odebrała Danusia, 
przekazała słuchawkę Wacławo-
wi, który powiedział: Wybieram 
się ku słoneczku, po promieniu 
... Z wielkim trudem mówił. Był 
taki pogodzony, w ten majo-
wy dzień, w którym nocą spadł 
śnieg z deszczem. Za oknami 
słońce darzyło świat ciepłem i 
czystością. 

13 maja 2011 roku, w piątek, 
zadzwoniłem do Bogusia Bo-
rawskiego, który powiedział, że 
dzisiaj o godzinie 3 zmarł Wa-
cław Klejmont. Nie widziałem, 
co odpowiedzieć. No bo co? 
Obiecałem, że prześlę do Tygo-
dnika Oleckiego wspomnienie, choć wszystko już jest poza 
słowami.

Zadzwoniłem do Jerzego Chrzanowskiego, dyrektora 
Muzeum Miasta Zduńska Wola. Jerzy zapytał: czy mam in-
formację z dobrego źródła. Też miał resztki nadziei, że ...

Odszedł Wacław Ewaryst, który z fraszki i kartki/listu 
uczynił sztukę słowa.

Nie ma Michała Fludra z Wlenia i Wacława z Olecka po 
stronie życia.  

Wysłałem do Gazety Wyborczej Stołecznej tekst opa-
trzony wersalikiem POŻEGNANIE, choć wiem, że Ci, co 
odeszli, nie czytają wspomnień, w których żywi się powta-
rzają. Chcą być tacy uprzejmi dla tych, co odeszli. Na za-
wsze. Uczyniłem to ku pamięci, bo zamknął się wersalik 
WACŁAW EWARYST KLEJMONT wraz z nawiasem (data 
przyjścia na świat i śmierci).

22 czerwca 2011 r., środa, Graszka przyniosła ze skrzynki 
pocztowej kartkę od … Wacława. Przychodzą listy z zaświa-
tów, powiedziała. Na 1. stronie wklejka: Lewandowski pa-
trzy na Niemcy, niżej dopisek: a Niemcy, nie oglądając się na 
nikogo – robią swoje. W lewym górnym rogu naklejka: Jeste-
śmy przyjaciółmi (dwa psy trzymają jedną kość). W prawym 

górnym roku dwa naklejone znaczki: Polskie abecadło li-
terka „W” z wizerunkiem wilka za 1.30 zł oraz literka „O” 
z wizerunkiem orła w koronie za 30 GR. Pod znaczkami 
dopisek zielonym atramentem:

PRZEBIŚNIEGI I ZAWILCZĘ
Nie nabierzesz Wolfa
na partyjkę golfa.
2011
Na drugiej stronie dopisek: Ostatnia kartka pisana przed 

13.04.2011 r. Niedokończona … Żona Danuta.
To, co do mnie napisał, włożyłem do teczek, gdzie trzy-

mam pamiątki po Wacławie. Mocne szare teczki, zawiąza-
ne białą tasiemką. Na kokardę. W bibliotece stoją książki 
Wacława, opatrzone dedykacją. Słowem, brakuje mi Wa-
cława! 

Rewiry
Być może troszeczkę przesadzam z tymi rewirami, ale 

… nie do końca. Jakie były Wacława rewiry w Olecku, któ-
re jest objęte lasami mieszanymi i jeziorem, i spięte Legą? 
Na pewno była to szkoła, w której cudze dzieci nauczał 
języka polskiego (i nie tylko!). Przypominał, że kultura, 

to nie tylko uprawa ziemi, ale i 
umysłu. Że nie sieje się plewa-
mi, tylko ziarnem. Wyostrzał 
apetyt na życie. 

Robił wszystko, żeby ucznio-
wie się nie bali zaglądać do słow-
ników i leksykonów. Chociażby 
po to, żeby wiedzieli, co znaczą 
takie słowo, jak imponderabilia, 
poczucie taktu, umiar, szacunek 
do innych, etc. Mówiąc prosto 
z przystani: Bądź mądra(-y), bo 
nigdy nie wiadomo, jaki ci stanie 
głupiec na drodze. 

Po lekcjach peregrynował do 
księgarni, gdzie był honorowa-
ny tak, że pani Siemaszkowa go 
zapraszała na zaplecze. Pochylał 
się nad książkami. Czynił to bez 
pośpiechu, który poniża. Jego 
dom to była biblioteka, która się 
ciągnęła od przedpokoju do po-
koi i kuchni. 

Byłem z Wacławem w księ-
garni pani Zofii Siemaszko. 
Właścicielka zaprosiła nas na 
zaplecze, żeby Wacław mógł 
omiatać wzrokiem grzbiety ksią-
żek i wybierać. Niespiesznie. 
Książka – jak wiadomo – ma 

skrzydełka i plecy, ale … nie poleci bez naszej pomocy. 
Trzeba po nią wyciągnąć rękę jak po owoc. 

Byłem pod wrażeniem, jak Wacław mówił o książkach 
i gazetach, i ludziach. Potrafił o drukach zwartych smako-
wicie pisać, że to się czytało i widziało. Ba! Nawet słyszało 
szelest kartek i czuło zapach papieru. Po prostu spijało się 
„światło druku”, choć to nieraz bywało trudniejsze niż ży-
cie, ale zawsze w eleganckiej szacie literackiej. I ten styl, 
i swojość, wyniesiona z domu rodzinnego z Hańczy. Wa-
cek to był gość, który potrafił z literatury wydłubać lek-
ki uśmiech i zadumać się nad przemijaniem. Należał do 
ludzi dyskretnych i nieśmiałych, którzy prędzej powiedzą 
dziękuję, niż o coś poproszą. Miał w sobie pogodę ducha. 
Odchodził tak cichutko, żeby nikogo nie zasmucić. Zawsze 
go wspominam przy radosnych okazjach. 

Czesław Mirosław Szczepaniak

Postscriptum 
Na fotografii Wacław Klejmont w berecie (typ „Szara 

Myszka Polska”) przed olecką księgarnią Zofii Siemaszko, 
2010 rok. Foto. Henryk Sienkiewicz 

Felieton
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V I I I  M I Ę DZ Y NA RODOW Y F E ST I WA L
M U Z Y K I ORG A NOW EJ  i   K A M ER A L N EJ

ROŻ Y ŃSK  W I E LK I  2 016

INSPIRACJE i  IMPROWIZACJE

Organizator:
Rzymskokatolicka Parafia Św. Szczepana w Rożyńsku Wielkim

19-335 Prostki, Rożyńsk Wielki 15, tel. 087 425 82 14, tel. kom. 503 19 19 00
www.rozynsk .kuria .elk .pl

Niedzielna Msza Święta o godz. 10:30

Świetlica parafialna zapewnia opiekę i ciekawe zajęcia dla dzieci
w czasie trwania koncertów. 
Uczestnicy koncertów muzycznych będą mogli spotkać się z artysta-
mi na wspólnej agapie.

15 maja godz. 1130

Jolanta Sosnowska – skrzypce (Polska & Austria)
Robert Kovács – organy (Węgry & Austria)

 Marian Sawa (1937-2005) – Bogurodzica (2003)
 Franz Schmidt (1874-1939) – z cyklu „Cztery Chorały” (1926)
  – O Ewigkeit, du Donnerwort
  – Was mein Go�  will 
 Marian Sawa (1937-2005) – Trzy Dialogi (2002)
 Franz Schmidt (1874-1939) – „O wie selig seid ihr doch, ihr Frommen” (1926)
  – „Nun danket alle Go� ” (1926)
 Marian Sawa (1937-2005) – Cadenza (2003?)
 Fritz Kreisler (1875-1962) – Recitativo und Scherzo-Caprice op. 6 (1910) 
 Franz Liszt (1811-1886) – Preludium i fuga na temat B-A-C-H, S. 260 (1869-70)
 Felix Borowski (1872-1956) – Adoration (1898)
 Fritz Kreisler (1875-1962) – Preludium i Allegro (1910)
  – Improwizacje na tematy pieśni kościelnych

KONCERT I 

„Sezon rowerowy” 
okazją dla złodziei

Wiosna i lato to bardzo przyjemny okres. Ładna pogoda, 
ciepło i czas spędzony na świeżym powietrzu. Niestety to 
także czas dużej aktywności złodziei. Olecka policja uczula, 
żeby być na każdym kroku czujnym. Często to, na co nie 
zwracamy uwagi, jest dla nich cennym łupem. 

Pozostawione na klatce schodowej, na parkingach czy też 
na korytarzu piwnicznym niezabezpieczony rower, to wy-
jątkowa okazja dla złodzieja, który bez trudu może dokonać 
kradzieży naszego jednośladu. Aby móc cieszyć się jazdą na 
rowerze przez cały sezon, pomyślmy o jego zabezpieczeniu 
przed kradzieżą. Rower, który nie posiada żadnego zabezpie-
czenia, jest dla złodzieja bardzo łatwym  łupem. Jeżeli jednak 
zastosujemy jakiekolwiek zabezpieczenie, to kradzież będzie 
utrudniona, gdyż przestępca będzie musiał je pokonać, a to 
wymaga czasu, odpowiednich narzędzi oraz istnieje większe 
prawdopodobieństwo, że ktoś zauważy jak złodziej zmaga 
się z „problemem”. Dobrą praktyką jest również nie pozo-
stawianie na klatce schodowej rowerów na noc. Jeżeli po-
zostawiamy rower bez zabezpieczenia to ułatwiamy zadanie 
złodziejowi. 

W „ sezonie rowerowym”, co roku policjanci otrzymują 
zgłoszenia o kradzieży rowerów. W bardzo wielu przypad-
kach kradzione są jednoślady, które nie były zabezpieczone 

i pozostawione na klatce schodowej czy korytarzu piwnicz-
nym. 

Doświadczenie policjantów pokazuje, że w znacznym 
stopniu można ograniczyć ryzyko kradzieży rowerów, zacho-
wując się po prostu rozsądnie.

Aby zmniejszyć ilość kradzieży rowerów, należy pamię-
tać, że złodzieje najczęściej wykorzystują:

- pozostawienie roweru na balkonie bez dobrego zabez-
pieczenia,

- pozostawienie roweru na klatce schodowej, korytarzu 
piwnicznym,

- pozostawienie roweru przed sklepem, barem, budyn-
kiem mieszkalnym,

- pozostawienie otwartych drzwi do garażu, piwnicy 
domu lub mieszkania.

Funkcjonariusze apelują również, aby w każdym przy-
padku zauważenia w swoim otoczeniu obcych osób, które na 
przykład wynoszą coś z piwnicy, wchodzą lub wychodzą z 
niej bez powodu, wchodzą do klatek schodowych i w nich 
pozostają zawiadamiajmy policję.  

Ponadto aby zwiększyć szanse odnalezienia utraconego 
roweru dobrze mieć jest jego zdjęcie (zrobione chociażby 
telefonem komórkowym) oraz jego numery fabryczne. Ko-
menda Powiatowa Policji w Olecku przypomina również, że 
istnieje możliwość oznakowania swojego roweru przez funk-
cjonariuszy Policji. 

rzeczniczka prasowa KPP Olecko 
mł. asp. Justyna Sznel
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Tomasz Żurawlew
Mija pięć lat od Jego śmierci, ale moja pamięć o Nim 

jest ciągle żywa. To jest nawet coś więcej niż pamięć − 
jakaś trudno definiowalna przestrzeń mojego myślenia 
o Nim. Mam bardzo autentyczne przeczucie Jego obec-
ności i te ostatnie minione lata zupełnie niczego tu nie 
zmieniły. Wrył się w mój los na stałe i na tyle skutecznie, 
że nawet gdybym bardzo chciał, nie potrafię myśleć o 
Nim jako o umarłym. Wydaje się, że źródła tych moich 
doświadczeń tkwią w Jego życiowej postawie − takiej na 
miarę Kazania na Górze... Miał absolutne przekonanie o 
tym, że nasz ziemski los to stan przejściowy, i że warto 
trudzić się dla wieczności. To przeświadczenie umacniał 
we mnie przez lata, dlatego mam kłopot z uznaniem, że 
Jego nie ma. Paradoksalnie jest dla mnie bardziej obecny 
niż wtedy, gdy spotykaliśmy się na Wiejskiej. 

Bardzo Go lubiłem. Mam cały stos listów od Niego, 
z których dałoby się ułożyć dobrą powieść. Zawsze gdy 
sięgam po któryś z nich, a zwłaszcza po ten ostatni z 
5 kwietnia 2011 roku, przejmująco doświadczam Jego 
obecności. Wiele w tych listach satyry, życiowego kon-
kretu, ale chyba tyle samo czułości, dobroci, empatii 
do ludzi − i żadnych narzekań. „Słońce coraz gorętsze. 
Niebawem rozbudzi trawy, drzewa, kwiaty... Powiośnie-
jemy!” − tym wykrzyknikiem nadziei zakończył swój 
ostatni „wiosenny” list do mnie. U schyłku życia zwykły 
człowiek nie pisze w taki sposób... Był niezwykły, jedy-
ny taki na świecie. Odszedł 13 maja 2011 roku, w święto 
objawień Matki Bożej w Fatimie. 

Nie wiem, dlaczego mnie nie słuchał i nie chciał pi-
sać dłuższej prozy. Przekonywałem Go, że ma talent, 
za który nagradza się Noblem. Ale On wolał pisać fe-
lietony, nierzadko zabawne ale także ujmujące życiową 
mądrością krótkie formy poetyckie i − zawsze z dobrą 
myślą o innych pisarzach − recenzje ich twórczości. Ma 
też w swoim dorobku coś bardzo wyjątkowego − pisał 

raz w roku wiersz z okazji Bożego Narodzenia. Uda-
ło mi się zebrać prawie czterdzieści takich utworów. 
Nigdy ich nie publikował, wysyłał natomiast przyja-
ciołom do Paryża wraz z serdecznymi życzeniami na 

13 maja 2011 roku odszedł Wacław Klejmont
Zamiast koncertu...

Wacław Klejmont z Tomaszem Żurawlewem podczas 
spotkania z publicznością. Olecko, Zespół Szkół Lice-

alnych i Zawodowych, 26 stycznia 2011 roku.

Nowy Rok. W tych utworach 
łączył refleksję chrystologicz-
ną z bieżącymi wydarzenia-
mi w kraju − historia zaczyna 
w nich swój liryczny bieg od 
dziejowych wstrząsów na Po-
morzu we wczesnych latach 
70., a kończy się na dramacie 
smoleńskim 2010 roku. Pisał te 
wiersze językiem, którego pięk-
no trudno mi scharakteryzować. 
Powstała wierszem pisana bo-
żonarodzeniowa historia Polski 
− dopominająca się publikacji. 
Czuwam nad tym. 

Ceniłem Go za mądrość 
− przede wszystkim mądrość 
serca i wielkoduszność. Były 
to cechy, które chyba ukrywał 
przed światem. Eksponował ra-
czej swój satyryczny uśmiech, Podczas I koncertu pamięci Wacława Klejmonta, 

Olecko, sala kina Mazur, 13 maja 2012 roku.

Rafał Gajewski i Tomasz Żurawlew podczas III koncertu pamięci Wacława Klejmonta, 
Olecko, sala kina Mazur, 24 maja 2014 roku.
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który pomagał Mu szukać prawdy, jednak czasem na tyle 
zaszyfrowany, że trzeba było się trochę natrudzić, by zro-
zumieć sens Jego błyskotliwego języka. Cóż poradzić... 
Nie przeczytałem tylu książek, co On. Pamiętam pewną 
kolację, jedną z wielu na Wiejskiej, podczas której do-
brotliwie irytował się na Żonę Danusię i na mnie z tego 
właśnie powodu, że nie rozumieliśmy, co do nas mówił. 
Pamiętam wspólnie przeżywaną Mszę Świętą, podczas 
której w trójkę chwyciliśmy się za ręce i tak przez dłuż-
szy moment trwaliśmy razem. Zapamiętałem też Jego 
wielki szacunek do rodziców i rodzinnego domu w Hań-
czy i jeszcze wiele innych rzeczy pamiętam z okresu, 
gdy byłem Jego uczniem, a potem towarzyszem drogi. W 
mojej pamięci układa się obraz człowieka niezłomnego, 
świadomego obowiązków wobec spraw ludzkich i bez-
względnie szczerego, o głębokiej intuicji moralnej. My-
ślę, że bardziej niż o własne dobre samopoczucie dbał o 
poczucie braterstwa z innymi. 

W ciągu minionych pięciu lat zorganizowałem w 
Olecku cztery koncerty poetyckie Jego pamięci. Bardzo 
bliska mi jest scena mojego miasta. Stałem na niej wiele 
razy w dzieciństwie, a potem przez te minione lata Klej-
montowskich koncertów, czytając publiczności wiersze, 
opowiadając o literaturze i wartościach Jemu bliskich. 
Były to dla mnie niezapomniane przeżycia. Za każdym 
razem towarzyszył mi z piosenką poetycką Rafał Gajew-

Rafał Gajewski i Tomasz Żurawlew podczas III koncertu pamięci Wacława Klejmonta, 
Olecko, sala kina Mazur, 24 maja 2014 roku.

ski − pianista, pedagog i muzyk, którego wokalne inter-
pretacje zachwycały Olecczan. W tym roku, mimo mo-
ich szczerych chęci i nieustających pasji literackich, nie 
udało mi się zorganizować koncertu. Wobec tego pomy-
ślałem, że może bardziej trwałym upamiętnieniem życia 
Wacława Klejmonta stanie się książka Mu poświęcona, 
która zarazem będzie uwieńczeniem moich dążeń habili-
tacyjnych na uniwersytecie. Bardzo Mu zależało na tym, 
bym pisał habilitację. To niełatwe zadanie podjąłem. 

Panu burmistrzowi Wacławowi Olszewskiemu, Jego 
Żonie oraz przyjaciołom, którzy wspierali mnie w organi-
zacji oleckich koncertów, najserdeczniej dziękuję.

Powiośniejemy!

B
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ZST w międzynarodowym 
projekcie wymiany młodzieży

Zespół Szkół Technicznych w Olecku otrzymał z Cen-
trum Polsko – Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia dofinan-
sowanie do realizacji projektu Polsko – Rosyjska Wymiana 
Młodzieży 2016. Tematem  projektu jest Historia Polski i 
Rosji w malarstwie obu krajów.

W ramach przedsięwzięcia szkoła nawiązała już współ-
pracę z College’em Rolniczo–Przemysłowym  w Gusiewie 
(Obwód Kaliningradzki). 

Projekt zakłada dwa tygodniowe spotkania 10-oso-
bowych grup uczniów z obu szkół partnerskich, podczas 
których poznają oni historię Polski i Rosji przedstawioną 
w malarstwie, odkryją tajniki malarstwa ze szczególnym 
uwzględnieniem tematyki historycznej oraz zdobędą umie-
jętność interpretacji dzieła historycznego. W ramach wizyty 
w Rosji uczestnicy zwiedzą Sankt–Petersburg, a w nim m.in. 
Ermitaż oraz Muzeum Rosyjskie. W Polsce natomiast za-
witają w Krakowie, by podziwiać Wawel, Sukiennice i inne 

atrakcyjne miejsca dawnej stolicy. 
Podsumowaniem projektu będzie wystawa fotografii 

„żywych obrazów” zatytułowana Karty historii Polski
 i Rosji w „żywym” wydaniu. 
Mimo, iż wspólne wyjazdy młodzieży rozpoczną się do-

piero we wrześniu, współpraca obu szkół już trwa. Delega-
cje nauczycieli z rosyjskiej szkoły gościły w ZST już trzy 
razy. Podczas ostatniej wizyty, wraz z grupą uczniów wzięli 
udział w uroczystościach zakończenia roku szkolnego klas 
maturalnych, poznali społeczność uczniowską, radę peda-
gogiczną, zwiedzili szkołę oraz muzeum OSA „Zamek”.

Rewizyta nauczycieli z Zespołu Szkół Technicznych w 
Gusiewie odbędzie się w maju.

Realizowany projekt cieszy się dużym zainteresowa-
niem wśród uczniów obu szkół, którzy wiążą z nim na-
dzieje na poznanie nie tylko kultury i obyczajów rówieśni-
ków mieszkających po drugiej stronie granicy, ale również 
miejsc, które choć położone blisko, dla większości z nich 
pozostają wciąż  nieodkryte.

Agnieszka Truchan, Marta Gogacz
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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          V08302

PIZZERIA „PRIVE” zaprasza od 1000 do 2200

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

a1
0PIZZA 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  V05308

* Foto-Ślub i inne uroczystości, tel. 660 122 049       L96604

* hurtownia spożywcza, ul. Gołdapska 31, tel. (87) 520-01-50 V08103

V0
73

04

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            V08003

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

* Artykuły i usługi elektryczne, Grunwaldzka 6, 
      tel. 87-610-00-66                                     V07903

* Centrum Ogrodnicze, ul. Rzeźnicka 6; tel. 87-520-22-07   V02912

* MEBLE - salon, Jan Bagiński, ul. Rzeźnicka, tel.  
(87) 520 29-23. V06406

* Budowlana firma, Tadeusz WITKOWSKI, kompleksowe 
prace budowlane, tel. 603-754-167, 87-523-41-44 V08701

V06506

* MYJNIA GĄBKOWA AUTOMATYCZNA 
   aleje Lipowe 1A                           V05737

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
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* CZĘŚCI SAMOCHODOWE,, tel. 509-746-264 V03620

* CZĘŚCI SAMOCHODOWE, ul. Sokola 1D, tel. 87-
520-12-88 V08013

* CZĘŚCI SAMOCHODOWE, ul. Zamostowa, tel. 
87-523-32-32 V06336

* Hunday Santa Fe CRDI, 2006, 2,2D tel. 509-338-320, 
508-097-660 V05517

* Jawa 350, 1989, stan bardzo dobry, stylizowany na 
chopper, 2500 złotych, tel. 884-014-664 B35204

* Mitsubishi Outlander, 2005, 2,4B+G tel. 604-193-413 
B35903

* chleb swojski, ciasta, wypiek, tel. 605-107-755 B34007

* kino, plac Wolności 22, tel. 87-520-20-59 B35604

* konie kabardyńskie, przejażdżki, pod siodło, 
Grądzkie 47, tel. 666-316-780, 87-421-22-48 B34107

* pracownia pisania ikon, pracownia plastyczna, 
Katarzyna Waraksa, tel. 663-805-960 B36502

* wczasy; tel. 87-421-22-48, 666-316-780,  www.wiatra-
kart.fr.pl, e-mail: kawarak@o2.pl B33508

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, V07414

* AGA Agnieszka Wyszyńska, BIURO RACHUNKOWE, 
Kolejowa 12, tel. 500-174-672 V08402

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

B34805

* bezprzewodowy internet iPlus, tel. 87-520-13-31 B36701

* chleb swojski, ciasta, wypiek, tel. 605-107-755 B35105

* gazowe, hydraulik, tel. 502-383-533 V02513

* hurtownia wędlin, od 4.00 do 14.00, ul. Gołdapska 
631, tel. 87-520-22-13 B36302

* Internet MilichSOFT, 80 Mbit/s, 19,90 zł, Zielona 
9, www.milichsoft.pl, tel. 87-520-09-09 V07015

* korepetycje - język angielski; szkoły podstawo-
we, gimnazja, szkoły średnie, tel. 608-215-475 L96703

* kowalskie, spawalnicze, ślusarskie, zmechanizo-
wane cięcie plazmą do 20 mm, prasa krawędziowa, 
Gołdapska 31, tel. 87-523-00-80 B35304

* księgowe usługi, Ternet spółka z o,o, tel. 87-520-31-70 
B35704

* OLEJ OPAŁOWY, NAJTANIEJ, tel. 87-520-41-91 V05717

AUTO-MAX, ul. Paderewskiego 3a, naprawa: zawie-
szenia, amortyzatory, elektronika, komputerowa 
geometria zawieszenia, klimatyzacja, chiptuning, tel. 
509-746-264 V03610

V
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* OCIEPLANIE BUDYNKÓW, tel. 881-507-760, V01915

* pizza na telefon – od 10.00 do 22.00, tel.87-520-31-
32 lub sms 505-314-536 V037a30

* AUTO-CENTER, CZĘŚCI SAMOCHODOWE, 
ul. Zamostowa 2, tel. 87-523-32-32 V06326

* AUTO-NAPRAWA, ul. Zamostowa, tel. 87-523-32-
32 V06356

* STACJA KONTROLI POJAZDÓW + PREZENT, ul. 
Zamostowa, tel. 87-520-32-33 V06366

K
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10   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

V05807

V0
55

07

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

Wyrób nagrobków, blatów kuchennych, parapetów 
i okładzin schodowych V07806

PROMO-

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

DWORZEC PKP
tel. 883-110-101

V06715

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                          V05408

SPRZEDAM 

INNE

PRACA

SPRZEDAM

WYNAJEM

* ROWERY – naprawy i wypożyczalnia, Centrum 
Handlowe Impuls, tel. 87-520-36-92 V07614

* SKRZYPCE NA ŚLUBIE, TEL. 662-414-006, K19402

* sprzątanie, opieka nad osobami starszymi lub dziećmi, tel. 
506-462-495 B36203

* tłumacz języka francuskiego, tel. 888-605-885 B36602

* oddam koty czarne w dobre ręce, przyjmuję tylko 
sms-y, odpowiadam, tel. 605-202-305 B34606

* zatrudnię kierowcę, kat. C+E, wymagana karta kie-
rowcy, tel. 501-157-577, V07114

* zatrudnię mężczyznę na kuchnię, tel. 501-620-577, 
506-865-480 V027a50

* zatrudnię stomatologa, tel. 605-893-381 K18010

* drukarka kolorowa OKI C3300n, A4, idealna do 
wizytówek, mało używana, 290 złotych, tel. 604-193-
413 B35804

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

* działkę budowlaną, 1650 m.kw., Olecko, tel. 602-709-
756 B36901

* działkę pod garaż (ew. piętrowy) z projektem, Gołdap-
ska, tel. 602-793-432 K18608

* działkę pod garaż pojedynczy z projektem, Gołdapska, 
tel. 602-793-432 K18508

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

* gospodarstwo rolne, zabudowane, 4,88 ha, okolice 
Olecka, tel. 693-841-421 B33409

* książki, I i II klasa gimnazjum, (Gimnazjum nr 2), tel. 
603-113-040 V08023

* luksfery Fala niebieskie 36 sztuk, TANIO, tel. 508-
610-285 B35504

* łóżeczko dziecięce z materacem, 65x125 cm, 150 zło-
tych, tel. 691-201-120 L96901

* 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 od 30 do 75 m.kw., więcej na: deweloper-lu-
to.pl, tel. 507-047-750 V06346

* 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 V05727

* siedlisko, ul. Wiejska, ok. 40 arów, zabudowane budyn-
kiem gospodarskim, dojazd od strony ulicy Wiejskiej, siła 
na miejscu, tel. 602-293-333 V05817

* 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 B32212

* hala przy szosie Świętajno, plac manewrowy, zaple-
cze socjalne, tel. 502-264-901 K19202

* lokal użytkowy 54 m.kw., 890 zł, ul. Kolejowa, tel. 
0049-721-64-37-08 K19601

* Lokal użytkowy 90 m.kw , ul Targowa 10, tel. 508 945 
734 B36003

* lokal użytkowy 100 m.kw., centrum, tel. 723-565-284 
V05418

* lokal użytkowy 140 m.kw., centrum, tel. 501-620-577 
V037a40

* mieszkanie do wynajęcia z dofinansowaniem gmi-
ny, tel. 502-264-901 K18817

V
05

60
7



Tygodnik Olecki 19/954 - r. 2016
14 to@borawski.pl

Jedna osoba ranna w wypadku
Oleccy policjanci wyjaśniają okoliczności wypadku dro-

gowego na drodze wojewódzkiej nr 655. Ze wstępnych usta-
leń wynika, że kierujący pojazdem m-ki Daewoo nie ustąpił 
pierwszeństwa przejazdu jadącej z przeciwka kierującej for-
dem. W wyniku czego doszło do zderzenia bocznego, a jedna 
osoba ranna  trafiła do szpitala w Ełku.

Do zdarzenia doszło 4 maja około godziny 11.50. Oficer 
dyżurny oleckiej komendy otrzymał zgłoszenie o wypadku 
drogowym. Natychmiast na miejsce skierowano patrol dro-
gówki. 

Funkcjonariusze pracujący na miejscu wypadku wstępnie 
ustalili, że kierujący samochodem osobowym marki Daewoo 
-51 letni  Marek P. z Ełku w trakcie manewru skrętu w lewo 
nie ustąpił pierwszeństwa przejazdu prawidłowo jadącej z 
przeciwka kierującej fordem. Trzy osoby poszkodowane 
trafiły do szpitali w Olecku i Ełku. Policjanci zabezpieczy-
li miejsce wypadku, przeprowadzili oględziny pojazdów i 
przesłuchali świadków. Z informacji uzyskanych od lekarzy 
ustalono, że poszkodowana 74-letnia pasażerka daewoo do-
znała złamania dwóch żeber. Pozostali uczestnicy nie doznali 
poważnych obrażeń ciała. Kierujący pojazdem daewoo był 
trzeźwy. 

Za rażące naruszenie przepisów ruchu drogowego zatrzy-
mano mu uprawnienia do kierowania pojazdami.

Teraz policyjne dochodzenie wyjaśni szczegółowe oko-
liczności i przebieg tego wypadku.

Nietrzeźwi kierowcy:
3 maja o 15.00 policjanci 

ruchu drogowego wykonywali 
czynności służbowe w związku 
ze zgłoszoną awantura mężczyzny 
na stacji paliw w Kowlach Olec-
kich. Krzysztof G. przyjechał na 
miejsce samochodem osobowym 
marki Volkswagen. Następnie pi-
jany agresor wszczął awanturę 
podczas której rozbił kilkanaście 
szklanych butelek. Napastnik zo-
stał zatrzymany i trafił do policyj-

nego aresztu. 
Badanie alkomatem wykazało ponad 2,5 promila alkoho-

lu. Teraz 28-latek po wytrzeźwianiu będzie odpowiadał za 
jazdę w stanie nietrzeźwości i zniszczenie mienia.
3 maja o 16.20 patrol prewencji interweniował w Dudkach. 
Na miejscu funkcjonariusze zastali samochód osobowy mar-
ki mercedes, a w nim dwóch siedzących mężczyzn, którzy 
przyjechali na jedną z prywatnych posesji. Po wylegitymo-
waniu  ustalono, że kierującym był Damian W. mieszkaniec 
gminy Olecko. 
Po sprawdzeniu stanu trzeźwości ustalono, że 23-latek ma 
blisko 1,5 promila alkoholu w organizmie. W rozmowie z 
policjantami sam przyznał się, ze w takim stanie przyjechał 
samochodem. W związku z tym został zatrzymany w poli-
cyjnym areszcie do wyjaśnienia sprawy. Po wytrzeźwieniu 
usłyszy zarzut jazdy w stanie nietrzeźwości za co będzie 
odpowiadał przed sadem.

Podsumowanie działań 
„Majowy Weekend” na terenie 

powiatu oleckiego
Akcja na drogach powiatu była prowadzona od piątku 29 

kwietnia do wtorku 3 maja br. Głównym celem działań było 
zapewnienie bezpieczeństwa uczestnikom ruchu drogowego. 

W trakcie pełnionych służb policjanci ruchu drogowego 
przeprowadzili 97 kontroli drogowych. Nałożyli 24 mandaty 
karne i zastosowali 5 pouczeń. Mundurowi zatrzymali 7 kie-

rujących pod wpływem alkoholu. Odnotowano 1 kolizję i 
1 wypadek .

podkom. 
Tomasz Jegliński 

5 maja - dwie kolizje
5 maja na terenie powiatu doszło do dwóch kolizji dro-

gowych. Na szczęście nikt nie odniósł żadnych obrażeń. 
Po 16:00 oficer dyżurny oleckiej komendy został poin-

formowany, że w miejscowości Gąski gm. Olecko doszło 
do zderzenia dwóch pojazdów. 

Policjanci ruchu drogowego, którzy pojechali na miej-
sce ustalili, że kierujący samochodem osobowym marki 
Volkswagen nie zachował bezpiecznej odległości od po-
przedzającego go pojazdu dacia w wyniku czego doszło do 
zderzenia. 

Kierujący volkswagenem został ukarany mandatem 
karnym w wysokości 250 zł. 

Druga kolizja miała miejsce w Olecku po 18.00 na ul. 
Zyndrama. Jak wynika z ustaleń mundurowych kierujący 
fiatem nie domknął drzwi w pojeździe, które w trakcie wy-
mijania się z samochodem osobowym marki Audi otwo-
rzyły się i go uszkodziły. Kierujący fiatem został pouczony.

rzeczniczka prasowa KPP 
młodsza aspirantka Justyna Sznel

Pijany awanturnik
8 maja około godziny 13.00 na ul. Zamkowej policjanci 

prewencji interweniowali wobec pijanego mężczyzny. 
41-letni Jerzy C. wchodził pod nadjeżdżające samocho-

dy czym stwarzał zagrożenie samemu sobie, a także dla kie-
rujących. Agresor nie reagował na polecenia do uspokoje-
nia, był wulgarny i zaczepiając przechodniów prowokował 
do bójki. Został szybko obezwładniony. Przeprowadzone 
badanie na alkomacie wykazało blisko 3 promile alkoholu. 
Sprawca interwencji został zatrzymany do wytrzeźwienia 
w policyjnym areszcie. 

Po wytrzeźwieniu będzie odpowiadał za zakłócenie po-
rządku publicznego.

podkom. 
Tomasz Jegliński

Znaleziono klucze 
od samochodu SEAT

Jeden z mieszkańców przyniósł do Ko-
mendy Powiatowej Policji w Olecku kluczyk 
do samochodu marki SEAT. Został on znale-
ziony 1 maja na klatce schodowej bloku nr 5 
na Osiedlu nad Lega. 

Właściciel klucza może go odebrać w 
pokoju nr 4 w Wydziale Prewencji i Ruchu 
Drogowego (tel. 87 520 72 51).
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Kalendarz imion

Nasz przepis

  

Cytaty na ten tydzień

PRZYS£OWIA

Filet z ryby morskiej 
po francusku

60 dag filetów z białej ryby morskiej 
(morszczuk, dorsz), 3 łyżki oleju, śred-
nia cebula, 2 ząbki czosnku, 2 łyżki 
pasty pomidorowej, 100 ml białego 
wina, listek laurowy, szczypta tymian-
ku, sól, pieprz

Olej rozgrzewamy w głębokiej pa-
telni. Przesmażamy na nim na złocisty 
kolor pokrojoną w drobną kostkę ce-
bulę. Dodajemy zmiażdżony czosnek, 
pastę pomidorową, zioła, sól, pieprz. 
Na koniec wlewamy wino. 

Kilka minut gotujemy na wolnym 
ogniu. 

Pokrojoną na porcje rybę wkłada-
my do gotującego się sosu. Gotujemy 
pod przykryciem około 20 minut. 

Fasola po tracku
50 dag fasoli, 4 cebule, ćwierć szklan-
ki oleju, 2 łyżki przecieru pomidoro-
wego, 5 kwaszonych papryk lub pół 
cytryny, pęczek natki pietruszki, 4 
ziarna pieprzu czarnego, sól

Fasolę zalewamy przegotowaną 
wodą dzień przed jej przyrządzeniem.

Odlewamy wodę i zalewamy świe-
żą i gotujemy aż zmięknie.

Przed zdjęciem z ognia solimy. 
W tłuszczy dusimy drobno posie-

kaną cebulę. Dodajemy przecier po-
midorowy, pokrojoną natkę pietruszki. 
Dodajemy 2 łyżki wody i rozprowa-

dzamy. 
Fasolę rozkładamy na talerzach. Po-

sypujemy zmielonym świeżo pieprzem i 
polewamy przyrządzonym zdjętym z go-
towania sosem. 

Brokuły z szynką
60 dag brokułów, 20 dag szynki, średnia 
cebula, łyżka oleju, gałka muszkatołowa, 
czarny pieprz, sól

Brokuły myjemy. Dzielimy na cząst-
ki. Łodygi odcinamy i kroimy w pla-
sterki. Całość cząstki i łodygi gotujemy 
razem w osolonej wodzie przez 7 minut. 

Wylewamy na sito i przelewamy zim-
ną wodą. Dokładnie odcedzamy.

Cebule obieramy, myjemy i siekamy 
w drobną kostkę. Szklimy na gorącym 
oleju. Dodajemy pokrojoną w kostkę 
szynkę i brokuły. Doprawiamy do sma-
ku solą, pieprzem i gałką muszkatołową. 
Skrapiamy odrobiną wody. 

Dusimy pod przykryciem około 7 mi-
nut.

Podajemy z plackami ziemniaczany-
mi lub jako samodzielne danie. 

Ryby
... w lecie można utrzymać w stanie 

świeżości przez 2-3 dni, jeśli będą wypa-
troszone, posolone i natarte kwasem sa-
licylowym. Nie należy ich płukać wcze-
śniej niż przez przygotowaniem.

Ocet ziołowy
Ze zwykłego octu spirytusowego lub 

winnego otrzymamy ocet ziołowy, jeże-

li dodamy do niego odrobinę ziół, m.in. 
melisy, cząbru, estragonu czy bazylii.

Ocet zostawiamy na dwa, trzy tygo-
dnie.

Możemy co pewien czas wstrząsać 
naczyniem. 

Ocet daje się przechowywać bardzo 
długo bez obawy zepsucia

11 maja 
Hortensji, Igi, Ignacji, Mirandy, Miry, 
Władysławy 
Alberta, Filipa, Franciszka, Ignacego, 
Jakuba, Leoncjusza, Ludomira, Lu-
togniewa, Lwa, Mamerta, Metodego, 
Żegoty
12 maja (Dzień Ptaków Wędrow-
nych) (Międzynarodowy Dzień 
Pielęgniarek)
Balbiny, Domiceli, Fanny, Imeldy, 
Joanny, Nawojki, Salwiny
Achillesa, Domicjana, Dominika, 
Epifaniego, Jana, Jazona, Nereusza, 
Pankracego, Wszechmiła, Wszemiła, 
Wszemira
13 maja (Światowy Dzień Chrego)
Agnieszki, Dobiesławy, Glorii, Mag-
daleny, Marii, Ofelii, Roberty
Andrzeja, Arona, Cichosława, Cie-
chosława, Cieszymira, Dobiesława, 
Gerwazego, Jana, Mucjusza, Piotra, 
Roberta, Rolanda, Serwacego
14 maja 
Bonifacji, Bony, Dobiesławy, Izydy, 
Julity, Justyny
Bazylego, Bonifacego, Bończy, Do-
biesława, Filipa, Jeremiasza, Jeremie-

go, Macieja, Michała, Wiktora, Wikto-
riusza, Wiktoryna
15 maja (Święto Polskiej Niezapomi-
najki) (Zielone Świątki)
Aleksandry, Beaty, Berty, Brendy, Czci-
bory, Dionizji, Nadziei, Ofki, Zofii
Afanazego, Anastazego, Dionizego, Izy-
dora, Jana, Maksyma, Ruperta, Stanibo-
ra, Strzeżysława
16 maja (Dzień Rodziny)
Diany, Honoraty, Małgorzaty, Przemy-
sławy
Adama, Andrzeja, Jana, Jędrzeja, 
Przemysława, Szymona, Trzebomira, 
Trzebomysława, Ubalda, Wieńczysława
17 maja 
Brunony, Miry, Weroniki, Wery, Wroci-
sławy
Bruna, Brunona, Chwalimira, Feliksa, 
Heraklesa, Herakliusza, Paschalisa, Pas-
chaliusa, Sławomira, Sławosza, Stanisła-
wa, Torpeta, Wiktora, Wilhelma
18 maja 
Aleksandry, Aleksy, Ali, Alicji, Eryki, 
Iriny, Nataszy, Sandry
Aleksandra, Bohdana, Edwina, Eryka, 
Feliksa, Jana, Myślibora, Wenancjusza

Wieżę Sztuk spotkało już wszyst-
ko z wyjątkiem runięcia w gruzy. 
Wyglądała na tak zniszczoną, że 
pewnie nawet grawitacja dała jej 
spokój. 

Terry Pratchett, 
Czarodzicielstwo

Ludzie tak bardzo lubią oszukiwać 
się wzajemnie, że wymyślili rząd, 
by robił to za nich. 

Terry Pratchett, 
Zadziwiający Maurycy... 

A może wszystko jest złudą, snem 
jeszcze nie przebudzonym, w 
którym dziwadła i kształty, jak 
wiatrem na brzeg przygnane ucho-
dzą w głąb oczu i straszą, a potem 
z falą snu spływają... 

Tadeusz Borowski, 
Obrazy snu

Rzeczywistości nie ma, rzeczywi-
stość trzeba odnajdywać i zdoby-
wać. 

Paul Celan
Niewiele jest na świecie zjawisk 
pozornie tak nieskażonych przez 
rzeczywistość, jak uśpione dziec-
ko. 

John Irving, 
Jednoroczna wdowa

Rzeczywistość to coś, co ciężko 
przydeptuje plecy. 

Terry Pratchett, 
Ruchome obrazki

Jeśli się w maju śnieg zdarzy, to lato 
dobrze wyparzy.

W maju zbiera pszczółka, zbierajcież 
też ziółka na ratunek w potrzebie i dla 
drugich i dla siebie.

Zbiera w maju pszczółka, zbierajże 
też ziółka.

Jak się zasieje len na św. Stanisława 
(8 maj), to tak urośnie jak ława.

Na św. Izydora (10 maja) często 
bywa chłodna pora.

Pankracy, Serwacy, Bonifacy (10-13 
maja), źli na ogród chłopacy.

Jeśli w maju śnieg się zdarzy, to lato 
dobrze wyparzy.

Grzmot w maju nie szkodzi, sad 
dobrze obrodzi.

Przed Pankracym (11 maja) nie ma 
lata, po Bonifacym (14 maja) mróz 
odlata.

Gdy przed Pankracym (11 maja) 
przymrozek nocny się zdarzy, zimną 
wiosnę zwarzy.

Pnakracy, Serwacy, Bonifacy (11, 
12, 13 maja) zimni święci.
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Zabytkowy cmentarz żydowski 
w Gołdapi

Andrzej Malinowski

Dojazd: Olecko - Gołdap
Cmentarz żydowski w Gołdapi został założony na po-

czątku XIX w. przy ul. Cmentarnej (wówczas Szosie Dar-
kiejmskiej). 

Jest nieduży, jego powierzchnia wynosi 0,1 ha. Otoczony 
jest murem ceglanym i metalowym płotem. Należy do naj-
lepiej zachowanych i urokliwych nekropolii żydowskich w 
Polsce północno-wschodniej. 

Zachowały się na nim 23 macewy, w tym 11 w dobrym 
stanie, 3 tumby wraz z podstawami i 9 podstaw macew (wy-
konane z piaskowca, granitów, marmuru, lastryko, betonu, 
wapienia). 

Macewa – żydowska stela nagrobna, najczęściej w 
formie pionowo ustawionej, prostokątnej płyty kamiennej, 
drewnianej lub żeliwnej zwieńczonej linią prostą, trójką-
tem, półkolem lub dwoma odcinkami koła. 

Tumba – poziomy nagrobek.

Najstarsza zachowana macewa pochodzi z 1860 r., naj-
młodsza z 1907 r. Inskrypcje zapisane są po hebrajsku i 
niemiecku. Spoczywa tutaj około 70. osób. 

W 1890 r. w Gołdapi mieszkało 159 Żydów (0,5% ogó-
łu liczby mieszkańców), a w 1939 r. –29.

W wietrzną 
i pochmurną 
niedzielę, 10 
kwietnia 2016 
r. na zabytko-
wym cmentarzu 
żydowskim w 
Gołdapi byli: 
Cezary Lasota 
i Andrzej Ma-
linowski.
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SUKCESY 
UCZNIÓW 

SZKOŁY MUZYCZNEJ
W dniach 22 i 23 kwietnia odbył się Ogólnopolski Kon-

kurs Instrumenty Dęte Chełmno 2016 . W grupie I w kategorii 
instrumentów dętych drewnianych I miejsce zdobyła Anna 
Skindzier.  

W kategorii II instrumentów dętych drewnianych wyróż-
nienie  zdobyła Weronika Sadowska. W kategorii III duetów 
instrumentów dętych drewnianych III miejsce zdobył duet w 
składzie: Julia Szlaszyńska i Anna Skindzier. Klarnecistki 
przygotowała Weronika Kordowska. 

Weronika Kordowska otrzymała wyróżnienie za przygo-
towanie uczniów, zaś Michał Makarewicz za wyróżniający 
akompaniament.

W dniach 22 i 23 kwietnia odbyły się III Makroregionalne 
Spotkania Instrumentów Dętych szkół muzycznych I stopnia 
w Łomży. W kategorii III uczeń Mateusz Kruwelski zdobył 
III miejsce. Saksofonistę przygotował Kamil Skorupski. W 
konkursie wzięło udział blisko 90 młodych muzyków. 

18 kwietnia w Państwowej Szkole Muzycznej I stopnia 
w Olecku odbył się VI Międzyszkolny Turniej Gamowy z 
kształcenia słuchu. W turnieju brali udział uczniowie ze szkół 
muzycznych w Olecku i Gołdapi. Olecką szkołę muzyczną 
reprezentowali: Jakub Kłoczko, Eryk Czaplejewicz, Julia 

Truszczyńska, Julia Szlaszyńska, Weronika Sadowska, 
Anna Miluć, Jan Kamiński, Mateusz Polakowski.

W tegorocznych zmaganiach II miejsce zdobył zespół 
w składzie: Jakub Kłoczko i Eryk Czaplejewicz, III miej-
sce zdobył zespół w składzie: Julia Truszczyńska i Julia 
Szlaszyńska. Uczniowie zostali przygotowani przez Jolan-
tę Werner. Uczniowie odpowiadali na wylosowane pytania 
teoretyczne, śpiewali gamy, rozpoznawali ze słuchu inter-
wały i trójdźwięki oraz realizowali zadania na czas. Turniej 
przebiegał w bardzo miłej atmosferze.

Laureatom i pedagogom gratulujemy i życzymy kolej-
nych sukcesów!

Wojciech Borowik
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Drukarnia „Gryfix”, 19-300 Ełk, ul. Sasankowa 17

Mistrzostwa Powiatu Oleckiego SZS
w lekkiej atletyce szkół podstawowych

5 maja na stadionie miejskim
Organizatorzy: MOSiR Olecko.

Sędzia główny: Paweł Maksimowicz.
WYNIKI:

Dziewczęta:
bieg na 60 m:

1. Natalia Bogdanowicz (SP Sokółki) 9,09
2. Dominika Stasiak (SP 4 Olecko) 9,23
3. Kinga Kuklińska (SP 3 Olecko) 9,31
4. Weronika Sajnaga (SP Babki Oleckie) 9,32
5. Gabriela Torebko (SP 4 Olecko) 9,42
6. Dominika Bordzio (SP Sokółki) 9,53
7. Maja Lenkiewicz (SP 1 Olecko) 9,58
8. Nadia Szyłkiewicz (SP 1 Olecko) 9,64
9. Julia Kulczyniec (SP 3 Olecko) 9,64
10. Aleksandra Kuczyńska (SP 1 Olecko) 9,68
11. Wiktoria Jackiewicz (SP 3 Olecko) 9,73 (PK)
12. Natasza Wiszniewska (SP 3 Olecko) 9,80 (PK)
13. Aleksandra Rudzińska (SP 3 Olecko) 9,99 (PK)
14. Magdalena Gawrych (SP Sokółki) 10,06 (PK)
15. Daria Dźwilewska (SP 3 Olecko) 10,06 (PK)
16. Kinga Czerwińska (SP 3 Olecko) 10,23 (PK)
17. Gabriela Trofimow (SP 4 Olecko) 10,58
18. Amelia Krynicka (SP Babki Oleckie) 10,68
19. Maria Karandziej (SP 3 Olecko) 11,05 (PK)
20. Aleksandra Bartkowiak (SP 3 Olecko) 11,18 (PK)

bieg na 300 m:
1. Aleksandra Chojnacka (SP 1 Olecko) 49,95
2. Kinga Kuklińska (SP 3 Olecko) 52,81
3. Maja Bagieńska (SP 1 Olecko) 52,91
4. Rozalia Piotrowska (SP 4 Olecko) 53,75
5. Daria Dźwilewska (SP 3 Olecko) 53,90 (PK)
6. Wiktoria Grudzińska (SP 4 Olecko) 55,14 (PK)
7. Małgorzata Laszkowska (SP 4 Olecko) 56,92
8. Paulina Kijewska (SP Sokółki) 57,08
9. Zuzanna Dębska (SP 3 Olecko) 57,17
10. Natasza Wiszniewska (SP 3 Olecko) 57,34 (PK)
11. Dominika Bordzio (SP Sokółki) 57,37
12. Kinga Czerwińska (SP 3 Olecko) 58,71 (PK)
13. Irmina Dębowska (SP 1 Olecko) 60,55
14. Maria Karandziej (SP 3 Olecko) 61,24 (PK)
15. Amelia Klonowska (SP Sokółki) 61,38
16. Angelika Danilewicz (SP 3 Olecko) 62,17
17. Roksana Piwek (SP 3 Olecko) 65,59
18. Aleksandra Bartkowiak (SP 3 Olecko) 67,49 (PK)
19. Oliwia Karbasz (SP 3 Olecko) 68,14
Weronika Sajnaga (SP Babki Oleckie) DNF

bieg na 600 m:
1. Natalia Chołod (SP 1 Olecko) 2:01,95
2. Anna Jankowska (SP 4 Olecko) 2:04,26
3. Wiktoria Warejko (SP 3 Olecko) 2:07,17
4. Gabriela Sokołowska (SP 4 Olecko) 2:07,68 (PK)
5. Zuzanna Kruszniewska (SP 1 Olecko) 2:07,94
6. Wiktoria Jackiewicz (SP 3 Olecko) 2:08,49 (PK)
7. Pola Bagińska (SP 3 Olecko) 2:11,70
8. Melania Reszuta (SP 3 Olecko) 2:12,57
9. Klaudia Jackiewicz (SP 3 Olecko) 2:17,26
10. Aleksandra Rudzińska (SP 3 Olecko) 2:18,97
11. Alicja Szarnecka (SP 3 Olecko) 2:25,27
12. Weronika Retel (SP Sokółki) 2:26,02
13. Julia Szeraszewicz (SP Sokólki) 2:28,72
14. Julia Skałka (SP 3 Olecko) 2:31,39
15. Amelia Ropel (SP 4 Olecko) 2:32,53

skok w dal:
1. Maja Bagieńska (SP 1 Olecko) 3,80 m
2. Dominika Stasiak (SP 4 Olecko) 3,65 m

3. Natalia Bogdanowicz (SP Sokółki) 3,64 m
4. Nadia Szyłkiewicz (SP 1 Olecko) 3,40 m
5. Aleksandra Piotrowska (SP 1 Olecko) 3,16 m
6. Gabriela Putra (SP 3 Olecko) 3,16 m
7. Julia Kulczyniec (SP 3 Olecko) 3,10 m
8. Amelia Krynicka (SP Babki Oleckie) 2,58 m
9. Magdalena Gawrych (SP Sokółki) 2,57 m (PK)
10. Amelia Klonowska (SP Sokółki) 2,53 m

skok wzwyż:
1. Gabriela Torebko (SP 4 Olecko) 125 cm (PK)
2. Weronika Rutkowska (SP 1 Olecko) 115 cm
3. Julia Murawska (SP 1 Olecko) 115 cm
4. Gabriela Putra (SP 3 Olecko) 105 cm
Gabriela Sokołowska (SP 4 Olecko) 105 cm (PK)
Wiktoria Grudzińska (SP 4 Olecko) 105 cm (PK)

rzut piłeczką palantową:
1. Weronika Rutkowska (SP 1 Olecko) 39 m
2. Klaudia Jackiewicz (SP 3 Olecko) 38,5 m
3. Aleksandra Chojnacka (SP 1 Olecko) 35,5 m
4. Pola Stadnicka (SP 4 Olecko) 35 m
5. Paulina Kijewska (SP Sokółki) 32 m
6. Aleksandra Piotrowska (SP 1 Olecko) 31 m
7. Wiktoria Jackiewicz (SP 3 Olecko) 30 m (PK)
8. Ewelina Miłowicka (SP 1 Olecko) 29 m
9. Daria Dźwilewska (SP 3 Olecko) 29 m (PK)
10. Kinga Czerwińska (SP 3 Olecko) 28 m (PK)
11. Natasza Wiszniewska (SP 3 Olecko) 28 m (PK)
12. Oliwia Karbasz (SP 3 Olecko) 28 m
13. Gabriela Trofimow (SP 4 Olecko) 27 m
14. Aleksandra Kuczyńska (SP 1 Olecko) 26 m
15. Anna Januszczyk (SP 3 Olecko) 23 m
16. Maria Karandziej (SP 3 Olecko) 21 m
17. Aleksandra Bartkowiak (SP 3 Olecko) 15 m

Chłopcy:
bieg na 60 m:

1. Wojciech Kukliński (SP 3 Olecko) 8,70
2. Kacper Wróblewski (SP 4 Olecko) 8,83
3. Igor Borys (SP 1 Olecko) 9,03
4. Bartosz Prusko (SP 3 Olecko) 9,12
5. Olaf Marcinkiewicz (SP 1 Olecko) 9,22
6. Błażej Gabruś (SP 3 Olecko) 9,27
7. Kamil Szargiej (SP 1 Olecko) 9,41
8. Daniel Dobrzyń (SP Babki Oleckie) 9,64
9. Dawid Dziadolik (SP Sokółki) 9,69
10. Sebastian Jurewicz (SP Sokółki) 9,77
11. Erwin Oleszczuk (SP 3 Olecko) 9,86
12. Dawid Kosiński (SP 3 Olecko) 9,96 (PK)
13. Olaf Antkiewicz (SP 3 Olecko) 10,03 (PK)
14. Szymon Sofiński (SP Babki Oleckie) 10,05
15. Filip Brodowski (SP 1 Olecko) 10,16

bieg na 300 m:
1. Bartosz Wargala (SP Sokółki) 46,11
2. Filip Szypulski (SP Babki Oleckie) 51,35
3. Jakub Maciejewski (SP 4 Olecko) 52,00
4. Kornel Kozłowski (SP 1 Olecko) 52,74
5. Daniel Dobrzyń (SP Babki Oleckie) 52,89
6. Krzysztof Bielawski (SP 3 Olecko) 53,03
7. Wiktor Zamojski (SP 3 Olecko) 53,53
8. Dawid Ciszewski (SP Babki Oleckie) 53,72
9. Błażej Gabruś (SP 3 Olecko) 53,77
10. Bartosz Sokołowski (SP 4 Olecko) 55,25
11. Kacper Gajda (SP 1 Olecko) 56,34
12. Aleksander Krajewski (SP 1 Olecko) 57,90
13. Brajan Szczecina (SP 3 Olecko) 58,67 (PK)
14. Hubert Brodowski (SP 1 Olecko) 60,39
15. Maciej Karpiński (SP Sokółki) 60,83

bieg na 600 m:
1. Jakub Miszkiel (SP 3 Olecko) 1:52,50

2. Maciej Wądołowski (SP 3 Olecko) 1:58,17 (PK)
3. Kamil Buchowski (SP 1 Olecko) 2:00,44
4. Bartosz Gdak (SP 3 Olecko) 2:01,70
5. Jakub Gościewski (SP 4 Olecko) 2:03,43
6. Mateusz Kosa (SP Sokółki) 2:07,18
7. Mateusz Brodowski (SP 1 Olecko) 2:08,34
8. Filip Rubin (SP 4 Olecko) 2:23,46
9. Kacper Sawicki (SP 4 Olecko) 2:27,83 (PK)
10. Filip Krawczyk (SP 4 Olecko) 2:30,75 (PK)
11. Kacper Jurewicz (SP Sokółki) 2:50,28 (PK)

bieg na 1000 m:
1. Kacper Kłoczko (SP 3 Olecko) 3:18,90
2. Marek Nowakowski (SP 3 Olecko) 3:23,31
3. Dominik Zawistowski (SP 1 Olecko) 3:23,61
4. Aleksander Marchewka (SP 1 Olecko) 3:45,29
5. Krzysztof Złotnik (SP 1 Olecko) 3:45,62
6. Aleksander Adamajt (SP 1 Olecko) 4:23,42
Kacper Stawicki (SP 4 Olecko) DNF

skok w dal:
1. Bartosz Wargala (SP Sokółki) 4,30 m
2. Kornel Onufrienko (SP 4 Olecko) 4,18 m
3. Jakub Miszkiel (SP 3 Olecko) 4,15 m (PK)
4. Kamil Szargiej (SP 1 Olecko) 4,14 m
5. Igor Borys (SP 1 Olecko) 3,84 m
6. Maciej Karpiński (SP Sokółki) 3,82 m
7. Jakub Maciejewski (SP 4 Olecko) 3,79 m (PK)
8. Emil Miezianko (SP 4 Olecko) 3,76 m
9. Dawid Ciszewski (SP Babki Oleckie) 3,62 m
10. Bartosz Sokołowski (SP 4 Olecko) 3,51 m
11. Sebastian Gajewski (SP Babki Oleckie) 3,45 m
12. Filip Brodowski (SP 1 Olecko) 3,40 m
13. Filip Rubin (SP 4 Olecko) 3,12 m (PK)
14. Aleksander Krajewski (SP 1 Olecko) 3,08 m

skok wzwyż:
1. Kacper Łapiński (SP 3 Olecko) 125 cm (PK)
2. Filip Szypulski (SP Babki Oleckie) 120 cm
3. Szymon Sofiński (SP Babki Oleckie) 120 cm
4. Dominik Hinc (SP Babki Oleckie) 115 cm
5. Kacper Gajda (SP 1 Olecko) 115 cm
6. Kornel Kozłowski (SP 1 Olecko) 110 cm
7. Hubert Brodowski (SP 1 Olecko) 105 cm

rzut piłeczką palantową:
1. Wojciech Kukliński (SP 3 Olecko) 52 m
2. Kacper Wróblewski (SP 4 Olecko) 51 m
3. Kornel Onufrienko (SP 4 Olecko) 49,5 m
4. Jakub Miszkiel (SP 3 Olecko) 48,5 m
5. Olaf Marcinkiewicz (SP 1 Olecko) 45 m
6. Marek Nowakowski (SP 3 Olecko) 44 m (PK)
7. Kacper Stawicki (SP 4 Olecko) 43,5 m (PK)
8. Wiktor Dąbrowski (SP 1 Olecko) 43 m
9. Jakub Gościewski (SP 4 Olecko) 43 m (PK)
10. Bartosz Prusko (SP 3 Olecko) 43 m
11. Dominik Hinc (SP Babki Oleckie) 41 m
12. Konrad Jachimczuk (SP 3 Olecko) 39,5 m (PK)
13. Sebastian Gajewski (SP Babki Oleckie) 39,5 m
14. Kacper Łapiński (SP 3 Olecko) 38,5 m (PK)
15. Wiktor Zamojski (SP 3 Olecko) 37,5 m
16. Dawid Dziadolik (SP Sokółki) 33,5 m
17. Sebastian Jurewicz (SP Sokółki) 25,5 m

Trzy pierwsze zawodniczki i trzech 
pierwszych zawodników z każdej 
konkurencji otrzymało pamiątkowe 
dyplomy.
W zawodach uczestniczyło 174 za-
wodniczek i zawodników.

Paweł Maksimowicz
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Otwarcie Sezonu 2016
1 maja na kortach miejskich odbył się zorganizowany przez 
MOSiR  Otwarty Turnieju Tenisa Ziemnego - Otwarcie Sezo-
nu 2016. Sędzią głównym był Bartosz Cieśluk.

Kategoria do 10 lat
1. Szymon Machnikowski(Olecko)
2. Jan Prusko (Olecko)
3. Hubert Płaziński(Olecko)

Kategoria OPEN
1. Bartosz Olszewski (Sochaczew)
2. Filip Wysocki (Sochaczew)
3. Tomasz Szyszkowski (Gołdap)
4. Bogdan Frydrych (Sejny)

Kultywując tradycję 1 maja oleckie korty otwarły swe po-
dwoje i 19 tenisistów rywalizując w otwartym turniej tenisa 
ziemnego zainaugurowało sezon 2016. Pogoda była dość 
łaskawa, gdyż w trakcie turnieju nie spadła choćby kropla 
deszczu. 
Temperatura powietrza początkowo zachęcała do wysiłku 
fizycznego jednakże po 9 godzinach gry stopniowo pozba-
wiała sił nawet najwytrwalszych. A do nich należeli goście aż 
z Mazowsza. W finale zmierzyli się Filip Wysocki i Bartosz 
Olszewski z Sochaczewa rokrocznie wykorzystujący majowy 
weekend by poznawać nowe miejsca i rywalizować w tur-

niejach tenisa. Walka pomiędzy nimi była bardzo zaciekła, 
a zwycięstwo „wyszarpane zostało” na ostatniej prostej. 
Zdobył je Bartosz Olszewski wygrywając w tiebreaku 7:5. 
Trzecie miejsce przypadło Tomaszowi Szyszkowskiemu 
z Gołdapi, który wykorzystał atuty młodości pokonując 
Bogdana Frydrycha z Sejn 6:1. Wynik nie oddaje zaciętości 
i emocji tego meczu.
W kategorii do lat 12 rywalizowało 3 olecczan. Niepokona-
ny z kortu zszedł Szymon Machnikowski 
 

Nocny Deblowy Turniej Tenisa Ziemnego
z okazji rocznicy 

Konstytucji 3 Maja
2 maja został rozegrany następny turniej. Sędzią głównym 
był Andrzej Bomber.

Wyniki:
1. Bogdan Frydrych / Paweł Czarnialis (Sejny)
3. Łukasz Kazberuk / Grzegorz Sieklucki (Białystok)
3. Andrzej Karniej / Michał Tymiński (Olecko/Gdańsk)
W turnieju wystartowało 8 par z północnych regionów 
Polski. Rywalizacja była zacięta i bardzo ciekawa. Turniej 
zakończył się po 5 godzinach czyli już we wtorek 3 maja.

VI Międzyszkolny Konkurs 
Wiedzy o Wielkiej Brytanii

23 kwietnia odbył się etap finałowy VI Międzyszkolnego 
Konkursu Wiedzy o Wielkiej Brytanii organizowany przez II 
Liceum Ogólnokształcące im. K.K. Baczyńskiego w Ełku. Do 
eliminacji szkolnych przystąpiło aż 120 uczących się w na-
szym regionie uczestników. 

W fazie finałowej wyłoniono 10 najlepszych, w tym dwoje 

reprezentantów Gimnazjum nr 1 z Oddziałami Integracyj-
nymi im. ks. Jana Twardowskiego: Gabrielę Bagan oraz 
Marcela Makala. 

Nasi młodzi angliści zmagali się z trudnymi pytaniami 
dotyczącymi historii, zabytków, ustroju politycznego Wiel-
kiej Brytanii oraz rodziny królewskiej. Warto wspomnieć, 
iż nasi uczniowie rywalizowali ze starszymi kolegami i ko-
leżankami ze szkół średnich. Wynikiem rzetelnej pracy i 
wytrwałości jest zajęcie II miejsca przez  Gabrielę Bagan i 
III przez Marcela Makala.

Zwycięzcom konkursu gratulujemy, życząc im dal-
szych sukcesów. 

Ewa Iwanowska
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Niech się święci 3 Maja

Dwieście dwudziesta piąta rocznica uchwalenia pierw-
szej polskiej konstytucji jest doskonałą okazją do refleksji 
nad tym, czym jest konstytucja i jaką rolę pełni w funkcjono-
waniu państwa i jego obywateli. 

Refleksja ta nabiera szczególnego znaczenia w trwają-
cym obecnie konflikcie o Trybunał Konstytucyjny w czasach 
tak zwanej ,,dobrej zmiany”. Źle pojęta polityka historyczna 
daje narzędzia do populistycznej manipulacji faktami z na-
szej historii ojczystej. Przytoczmy je i uporządkujmy.

Sytuacja wewnętrzna i międzynarodowa Rzeczypospoli-
tej z pierwszej połowy XVIII wieku była bardzo zła. Czasy 
saskie był okresem totalnej anarchii. Tylko szybkie reformy 
ustrojowe mogły uratować nasze państwo przed upadkiem. 
Nie były one łatwe do przeprowadzenia. Na drodze stała 
mentalność szlachty, która broniła źle pojmowanych praw i 
wolności. Odwoływała się w tym do zaściankowej tradycji. 
Zwolennicy zmian chcieli dokonać reform ustrojowych w 
duchu europejskiej myśli oświeceniowej. Tylko one mogły 
przekształcić nasz kraj w nowoczesne i dobrze funkcjonujące 
państwo. 

Reformatorzy napotkali silny opór zubożałej szlachty, 
która była podsycana przez magnatów. Magnaci chcieli za-
chować dotychczasową pozycję. Reformatorzy  musieli więc 
szukać poparcia za granicą.

Twórcy konstytucji byli dobrze wykształconą elitą kraju. 
Byli absolwentami Szkoły Rycerskiej, która edukowała w 
duchu nowoczesnej europejskiej ideologii oświeceniowej. Z 
tego powodu doskonale wiedzieli, jak należy przeprowadzić 
reformy, aby wzmocnić zagrożoną państwowość.

Konstytucja majowa - z czego jesteśmy dumni - była 
drugą na świecie uchwaloną konstytucją. Precyzyjnie regu-
lowała kompetencje poszczególnych organów władzy, wpro-
wadzała zasadę trójpodziału władzy. Znosiła zgubną zasadę 
liberum veto, która blokowała możliwość sprawnego podej-
mowania decyzji przez sejm.

Przeciwnicy konstytucji uznali, iż jest to zamach na sta-
rą tradycję szlachecką. Poprzez swój egoistyczny szlachecki 
patriotyzm, pełen ksenofobicznych uprzedzeń, nie dostrze-
gali, iż spychają kraj na peryferia Europy, a w konsekwencji 

prowadzą go do upadku. Zawiązali  konfederację targowic-
ką i zwrócili się do Rosji o pomoc w obaleniu konstytucji 
majowej. 

Nazywanie obecnych obrońców ładu konstytucyjnego 
„Targowicą” jest nadużyciem historycznym. Przypomnij-
my: targowiczanie nie bronili konstytucji, chcieli jej likwi-
dacji. Zwrócili się do Rosji, której nie na rękę były jakie-
kolwiek reformy ustrojowe wzmacniające pozycję naszego 
kraju. W Rosji rządzonej w sposób absolutystyczny, myśl 
oświeceniowa była zupełnie obca i akceptowalna tylko po-
zornie. 

Czyż dzisiaj nie jest podobnie? To właśnie Rosji zależy 
najbardziej na słabej Unii Europejskiej, na marginaliza-
cji naszego kraju we Wspólnocie Europejskiej. Instytucje 
unijne i jak i Rada Europy bronią ładu konstytucyjnego w 
Polsce. Ich głos nie jest ingerencją w naszą suwerenność. 
Silna i solidarna Europa, to silna Polska. Tylko mocno za-
ślepiony ideologicznie człowiek nie dostrzega pozytyw-
nych zmian w Polsce wynikających z naszej  integracji 
europejskiej.

Obrona Trybunału Konstytucyjnego przed paraliżem 
jego funkcjonowania jest naszym patriotycznym, dobrze 
rozumianym obowiązkiem. Nie pozwólmy sobie wmówić, 
iż zamieszanie wokół Trybunału Konstytucyjnego nic nie 
obchodzi większości Polaków.

Nikt nie broni obecnej władzy wprowadzać  zmiany. 
Ale nikt nie dał jej politycznego mandatu do zmian kon-
stytucyjnych. Zwykłą większością nie można zmieniać 
konstytucji. Trybunał ma właśnie dlatego pilnować ładu 
konstytucyjnego, przed nadmiernymi zakusami władzy. 

Nikt z nas nie chce żyć w zanarchizowanym państwie. 
Dlatego myślę i mam nadzieję, że wszystkim nam zależy 
na pomyślnym rozwiązaniu patu konstytucyjnego. 

Można go przezwyciężyć jedynie w wyniku kompromi-
su, gdyż jak mówi jedno z japońskich powiedzeń: ,,Mądry 
kompromis jest wart więcej niż tysiąc zwycięstw.” Nieste-
ty, jak kiedyś zauważył, polski dyplomata, historyk – świę-
tej pamięci Stefan Meller: ,,Defektem polskiego myślenia 
o polityce jest rozumienie kompromisu według schematu: 
„nasze zwycięstwo, ich klęska”. Nie, na kompromisie każ-
dy musi coś zyskać i każdy z czegoś ustąpić”. Ale warto.

Marusia

Ps. Raz można i tak.


