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chleb swojski, ciasta, wypiek, tel. 605-107-755 B37302

pizza na telefon, 87-520-31-32
V09312

V
06

30
8

Naucz się słuchać. Okazja czasami puka 
bardzo cicho.

H. Jackson Brown, Jr.
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Szczegóły s. 7

Wycieczka rowerowa, 
s. 10-11

ZAPROSZENIE
Koło Wędkarskie OKOŃ wraz z Klubem Wędkarskim Ukleja, bardzo 
serdecznie zaprasza na cykliczne, organizowane już po raz dziesiąty 
Młodzieżowe Spławikowe otwarte Mistrzostwa Olecka. Łowiskiem, 
wzorem lat ubiegłych, będzie odcinek rzeki Lega, za targowiskiem 
przy ulicy Rzeźnickiej. Zbiórka uczestników dnia 1 czerwca o godzi-
nie 16. Zapraszamy wędkarki i wędkarzy od lat 0 do 18 oczywiście z 
opiekunami. Zawody odbędą się z podziałem na trzy kategorie wie-
kowe. Najlepsi otrzymają ufundowane przez Koło Okoń i licznych 
sponsorów nagrody honorowe, dyplomy, puchary, a wszyscy uczest-
nicy upominki i nagrody rzeczowe. Po zawodach grill wędkarski! 
Zapraszamy serdecznie

Zarząd Koła OKOŃ Olecko  
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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 V06318
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WYJĄTKOWO, NASTROJOWO 
I PROFESJONALNIE. SKRZYPCE NA ŚLUBIE. 

Tel. 662 414 006K
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Dobra passa matematyków 
z I LO trwa

I Liceum Ogólnokształcące im. Jana Kochanowskiego 
może pochwalić się kolejnymi osiągnięciami w konkursach 
matematycznych. Oprócz finalistek etapu centralnego w 
konkursie organizowanym przez Politechnikę Warszawską, 
mamy jeszcze  finalistów w  Międzynarodowym Konkursie 
Matematycznym „Pangea”, którego finisz odbył się 29 kwiet-
nia w Warszawie i uczestniczyły w nim: z klas pierwszych: 
Magdalena Drobiszewska i Aleksander Krupa, z drugich: 
Mateusz Biszewski. 

Ze względu na rozdanie w tym dniu świadectw ukoń-
czenia szkoły, nie pojechali uczniowie  z klas matural-
nych: Angelika Motulewicz, Olga Przekop, Aleksandra 
Wilke i Cezary Szmurło. W tym konkursie do ostatniego 
etapu zostaje zakwalifikowanych 150 osób z  najlepszymi 
wynikami z kraju w danej kategorii. Konkurs jest organi-
zowany przez Meridian International School we współ-

pracy z Akademią Finansów i Biznesu w Warszawie.                                                                                                                                       
Kolejnym, z którego znamy już ostateczne wyniki są: 
„Matematyczne Preteksty”. Tu pierwsze miejsce w kraju 
w kategorii klas trzecich szkół ponadgimnazjalnych zajęła 
Aleksandra Wilke z klasy 3b, a wśród klas pierwszych  
Magdalena Dąbrowska z klasy 1a zajęła trzecie miejsce.                                           

Nasi uczniowie startowali również w IX edycji Ogól-
nopolskiej Olimpiadzy „O Diamentowy Indeks AGH”, 
której organizatorem jest Akademia Górniczo–Hutnicza w 
Krakowie. Tu w drugim etapie wzięli udział uczniowie z 
klasy 3b: Angelika Motulewicz, Olga Przekop, Aleksan-
dra Wilke, Cezary Szmurło.  

Trzy uczennice: Aleksandra Wilke, Angelika Motu-
lewicz i Olga Przekop zostały już  finalistkami w VI Łom-
żyńskim Konkursie Matematycznym, którego ostatni etap  
odbędzie się 9 czerwca. Konkurs organizowany jest przez 
Instytut Informatyki i Automatyki w Państwowej Wyższej 
Szkole Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży.   

Możemy pochwalić się też wynikami w Międzyna-
rodowym Konkursie „Kangur Matematyczny”. Magda 
Drobiszewska z klasy 1a uzyskała najlepszy wynik w re-
gionie w kategorii Junior 2, pokonując uczniów ze szkół 
z Ełku, Gołdapi, Pisza i Olecka. Szymon Kowalewski i 
Olga Przekop osiągnęli najlepszy rezultat w powiecie, w 
kategorii Student 1 i Student 2.

Celem nadrzędnym konkursów jest zachęcenie 
uczniów szkół ponadgimnazjalnych do zainteresowania 
się matematyką, do wzbogacania wiedzy z tej dziedziny 
nauki, jak też intensywnego powtarzania materiału, a przez 
to pomoc w przygotowaniu się do egzaminu maturalnego i 
studiów wyższych.

Nauczycielem wymienionych uczniów jest Elżbieta 
Guziejko.

Ewa Przemielewska
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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

Zapraszamy od 600 do 2100, 

niedziela od  900 do 1700

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

NAJTANIEJ W MIEŚCIE

ON .............................4,09 zł
Pb 95 ........................4,44 zł
PB 98 ........................4,64 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

24 maja (wtorek)
apteka dyżurna Zielona 37
wydanie „Tygodnika Oleckiego”
10.00 - IV Integracyjny Turniej Badmintona, hala Lega
10.00 - Mistrzostwa Powiatu Oleckiego SZS w Siatkówce 
Plażowej Szkół Gimnazjalnych i Ponadgimnazjalnych, bo-
isko do siatkówki plażowej
25 maja (środa)
apteka dyżurna Składowa 2A
10.00 - Mistrzostwa Powiatu Oleckiego SZS w Siatkówce 
Plażowej Szkół Podstawowych,  boisko do siatkówki pla-
żowej
11.00 - Sesja Rady Miejskiej, Ratusz
26 maja (czwartek) (Boże Ciało)
apteka dyżurna plac Wolności 12
27 maja (piątek)
apteka dyżurna plac Wolności 25
16.00 - Bajkolandia, biblioteka miejska, ul. Kopernika
15.30 - Mój przyjaciel orzeł, film, kino Mazur
17.15 - Dzień Matki, film, kino Mazur
19.30 - Wszystko gra, film, kino Mazur
28 maja (sobota)
apteka dyżurna Gołdapska 1
15.30 - Mój przyjaciel orzeł, film, kino Mazur
16.00 - IX Olecka Olimpiada Milusińskich, stadion miejski
17.00 - Mecz V ligi piłki nożnej MLKS Czarni Olecko - KS 
Pojezierze Prostki, stadion miejski
17.15 - Dzień Matki, film, kino Mazur
19.30 - Wszystko gra, film, kino Mazur
29 maja (niedziela)
apteka dyżurna Składowa 6
11.00 - Mecz trampkarzy piłki nożnej MLKS Czarni Olec-
ko - MKS Mrągowia Mrągowo, boisko ze sztuczną murawą
13.00 - Dzień Matki, koncert chóru „Oleckie Echo” i Studia 
Piosenki, sala kina Mazur
15.30 - Mój przyjaciel orzeł, film, kino Mazur
16.00 - Mecz A-klasy piłki nożnej G-Soft SAS - KS Żagiel 
Piecki, boisko ze sztuczną murawą
17.15 - Dzień Matki, film, kino Mazur
19.30 - Wszystko gra, film, kino Mazur
30 maja (poniedziałek)
apteka dyżurna Zielona 35
10.00 - Finał Mistrzostwa Województwa SZS w halowej pił-
ce nożnej dziewcząt ze szkół Podstawowych, hala Lega
31 maja (wtorek)
apteka dyżurna plac Wolności 7B
10.00 - Mistrzostwa Powiatu Oleckiego SZS w Tenisie 
Ziemnym Szkół Podstawowych, Gimnazjalnych i Ponad-
gimnazjalnych, korty miejskie
1 czerwca (środa
apteka dyżurna 11 Listopada 9
wydanie „Tygodnika Oleckiego”
16.00 - Młodzieżowe Spławikowe Otwarte Mistrzostwa 
Olecka, brzeg Legi obok targowicy miejskiej
16.00 - W indiańskiej wiosce, Dzień Dziecka w sali kina 
Mazur, 
2 czerwca (czwartek)
apteka dyżurna Zielona 37
8.00 - 11.00 - pobór krwi od honorowych dawców, Zespół 
Szkół Licealnych i Zawodowych (budynek internatu, sala 
konferencyjna), ul. Gołdapskiej 27
3 czerwca (piątek)
apteka dyżurna Składowa 2A

na stronie internetowej www.olecko.info (w pliku *.pdf)
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UWAGA: 
stacja dołącza do akcji Olecka Rodzina +3

(upusty do zakupu: 10 gr paliwo, 5 gr gaz oraz 5% 
akcesoria i usługi

Maria Alicja 
Czubaszek-Karolak 

(9 sierpnia 1939 - 12 maja 2016)

Niewiele o niej wiem, bo od lat nie trzymam się „dzien-
nikarzy rozrywkowych”. Satyrycy, to są ludzie, których 
mają powagę do ironii. Nie zapominajmy o tym, że na dnie 
śmiechu, kołysze się ludzka łza. 

Kilka razy ją spotkałem. W tygodniku satyrycznym 
„Szpilki” (przy placu Trzech Krzyży) mówili na nią „Mary-
sia”. Zdrobniale, bo pan Maria była filigranową kobietą. Z 
nieodłącznym papierosem. W smużce dymku. Z przenikli-
wym spojrzeniem. 

Osiągnęła biegłość w małych formach literacko-dzien-
nikarskich. Lubiła towarzystwo, jak każda osoba nieśmiała. 
Świetnie potrafiła się wypowiedzieć. Pisała ripostami. W 
pierwszym zdaniu czuło się już błysk pointy. Dobrze czuła 
się w gazecie, radiu, telewizji. 

To była kobieta z klasą. Nietuzinkowa. Miała w sobie 
warszawskość. Jej humor był lingwistyczno-malarski, pod-
rasowany pytaniem zakopanym głęboko. 

Ona nie rozbawiała, uczyła myśleć. 
Raz tylko rozmawiałem z panią Marią. Był to na począt-

ku XXI w., kiedy byłem jeszcze aktywny. Wysiedliśmy z 
autobusu na Ursynowie, przy ul. Dereniowej. Zobaczyłem, 
że nie radzi sobie z topografią, więc grzecznie zapytałem 

– Czym mogę pani, pani Mario służyć? 
Była zdziwiona. Po chwili dodała, że chciałaby się do-

stać do Centrum Onkologii na Ursynowie. Lokalny patrio-
tyzm nakazywał mi, żeby podprowadzić ją, bo na Ursyno-
wie łatwo się zagubić w dzień, a w nocy, to szkoda gadać. A 
poza tym miałem wrażenie, że pani Maria należy do osób, 
które przemieszczają się taksówką. Pamiętam, że dygła jak 
dziewczynka. Ukłoniłem się. Poczułem zapach markowych 
perfum. 

Oczywiście, że ceniłem sobie jej odwagę. Że zwracała 
uwagę na dobrą szatę literacką. Bliski był mi ten jej „Flirt 
bez żadnych kłamstw”. Ujmujący był dystans pani Marii 
Czubaszek. Że nic nie poradzimy, bo życie to jest piasek. 
Sypki.

Czesław Mirosław Szczepaniak 
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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:
• Piotr Antczak

• Anna Antosiewicz
• Romuald Brodowski (Nowa Wieś)

• Adam Milewski
• Ryszard Mitrofon (Gąsiorówko)

• Iwona Zabłocka (Zabielne)
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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Miejsko - Powiatowa Biblioteka Publiczna w 
Olecku ogłasza, iż wznawia cykl spotkań pt. 

„Poeci są wśród nas” 
Osoby chętne, które lubią pisać wiersze i chcą przedsta-

wić je szerszej publiczności, prosimy o kontakt. Czekamy 
na Państwa!!

Miejsko-Powiatowa Biblioteka Publiczna w Olecku, ul. 
Kopernika 6, tel. 87 731 40 04, biblioteka@przystanek.pl

Zgłoś usterkę
Na miejskiej stronie internetowej utworzyliśmy narzę-

dzie umożliwiające zgłaszanie wszelkiego rodzaju usterek, 
które wystąpiły na terenie gminy Olecko. Każdy miesz-
kaniec może zgłosić w ten sposób np. zniszczoną lampę 
uliczną, kosz na śmieci czy ławkę parkową a właściwym 
służbom podjąć szybką interwencję.

Jak to zrobić? Na miejskiej stronie internetowej www.
olecko.pl, przejdź do strony głównej i wybierz banner 
„Zgłoś usterkę” .

Kliknij ten banner
Po kliknięciu banneru otworzy się prosty formularz 

kontaktowy. Każdy zgłaszający ma możliwość wskazania 
zaistniałego problemu, dzięki załączonej mapie czy dodać 
zdjęcie uwidaczniające defekt. W razie prośby o kontakt 
zwrotny powinien podać swoje dane kontaktowe.

Zachęcamy Państwa do współpracy by efektywnej za-
dbać o przestrzeń publiczną.   UM

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

Maj to miesiąc bibliotek, dlatego też 
zapraszamy wszystkie grupy przedszkolne 
i szkolne, chętne odwiedzić Miejsko-Po-
wiatową Bibliotekę Publiczną w Olecku, 
w celu zapoznania się z naszą najnowszą 
ofertą wydawniczą i propozycjami zajęć 
rozwijających umiejętności czytelnicze 
oraz pracę w grupie. 

Biblioteka to alternatywny sposób na spędzanie wolne-
go czasu dla każdego, niezależnie od wieku. 

ZAPRASZAMY!!!
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Felieton

Coraz cieplej. Pięknie. Drzewa 
złapały już prawidłowy, wiosenny 
odcień zieleni. Kasztany, choć spóź-
niły się z kwitnieniem na matury ale 
wreszcie dogoniły termin. Cała ulica 
11 Listopada bialutka, ukwiecona i 
romantyczna w świetle wieczornych 
latarni. Co prawda, wraz ze zlikwi-
dowaniem wysypiska śmieci, kawki 
wróciły do miasta i za przeprosze-
niem obsrywają kasztany oraz inne 
drzewa na placu Wolności, parku 

przy stacji PKP, na Kolejowej i na 11 Listopada. Taki jest jed-
nak urok małego miasta, w którym te ptaki mieszkają i jedno-
cześnie żerują.

Na marginesie: żeby wyprowadzić je z miasta trzeba zmy-
kać klapy w śmietnikach oraz zrobić zadaszenia na koszach 
na śmieci. 

Żyjemy w malutkim mieście. Co prawda, jeśli spojrzeć na 
całą Warmię i Mazury, to nasze jest średniej wielkości, ale już 
w całym kraju, to... Jednak dzięki różnego rodzaju imprezom 
i inwestycjom jest bardziej znane od dużo większych od niego 
grodów. 

Co rozsławiło Olecko?
W latach komuny było mistrzem czystości. Później był Te-

atr AGT  i Grupa balladowa „Po drodze”. Powstała stocznia 
Delpchia Yachts i Zakłady „Prawda”. Zorganizowany został 
„Przystanek Olecko”. Dzięki śmiałym pociągnięciom gospo-
darczym starosty  zadłużony szpital stał się jednym z pierw-
szych sprywatyzowanych i nie przynoszącym strat. Sam pre-
mier Donald Tusk i ówczesna minister zdrowia Ewa Kopacz 
otwierały działalność placówki. Zbudowano halę z pływalnią 
„Lega”.

Za wszystkimi tymi wydarzeniami promującymi nasze 
miasto stali konkretni ludzie. Dlatego, że mieli wizję i pomysł. 
Dlatego, ze im zależało... Nie wierzę w powiedzenie, że „nie 
ma ludzi niezastąpionych”. Z chwilą odejścia i zastąpienia 
jednego człowieka innym zmienia się świat. Bo każdy z nas 
jest inny. Można jedynie zagwarantować ciągłość idei ale ni-
gdy ciągłość poczynań. Bo to co było dobre w danym czasie 
nie będzie się liczyło jako działanie w czasie przyszłym. Świat 
zmienia się z godziny na godzinę... i jeżeli ktoś tego nie widzi, 

to znaczy, że nie umie się dostosować. 
Znaleźć siebie w danym czasie, to nic innego jak w ten 

bieg się włączyć. Można brać wzorce ale trzeba je dostoso-
wać do tego co wokół i do miejsca w rzeczywistości. Ślepe 
kopiowanie przeszłości, to nic innego jak brak wyobraźni, 
nieumiejętność programowania rozwoju i zatrzymywanie 
„czarami” czasu.

Kiedyś, za komuny, po każdym tzw. Zjeździe Jedynej 
Prawdziwej Partii, którą była Polska Zjednoczona Partia Ro-
botnicza propaganda mówiła „że idzie nowe”. Zaś złośliwy 
język ulicy komentował, że „przyszło stare”. 

Nie zmieniali się ludzie i nie zmieniały się idee. 
Teraz?
Z perspektywy naszego małego grajdołka nie widać jak 

zmienia się kraj. A zmienia się wściekle szybko. 
Na przykład to, co widać gołym okiem. Wystąpienia 

premierki na tle flag narodowych i ani cienia niebieskości.. 
Jedyny kolor niebieski, to w budynkach rządowych flaga 
unijna na ogłoszeniach, że zostały wyremontowane dzięki 
funduszom unijnym. Na razie tablice wiszą, bo gdyby je dziś 
zdjąć Unia mogłaby zażądać zwrotu kasy. 

Co prawda „nasz” rząd mógłby powiedzieć, że nie odda 
kasy. Jednak czegoś się można nauczyć i od Putina, nie tylko 
polityki wobec konstytucyjnych organów państwa. Bowiem, 
gdy Rosja przegrywając w arbitrażu sprawę o majątek dysy-
denta powiedziała, że ma w „głębokim poważaniu” decyzje 
Trybunału, zatrzymano na lotniskach całej Europy i Amery-
ki samoloty zalęgającej z opłatami sądowymi państwowej 
firmy. 

Tak więc poprzez doświadczenie Rosjan, PiS wie, że na 
razie tablic określających, kto ufundował remonty lub inwe-
stycje zdejmować nie można. Ale tysiącletnia „Dobra Zmia-
na” może poczekać cierpliwie, a po czasie karencji zawie-
si tablice, że „Wybudowano dzięki.....”. W miejsce kropek 
wpisze się odpowiednią firmę lub osobę.

Rozmawiałem z przyjacielem, który jest odmiennego 
zdania o polityce obecnego rządu. Cieszę się, że mam choć 
jednego z tej przeciwnej strony. Do tego takiego, z którym 
można na ten temat spokojnie porozmawiać.

Dziwi mnie natomiast zaciekłość i bezrefleksyjność tych, 
którzy starają się mnie nawrócić na „ideologię smoleńską”. 
Najbardziej zaś dziwi to, że powołują się w tym nawracaniu 
na wiarę i na Boga. 

Tym, którzy powołują się na wiarę chcę coś przypo-
mnieć.

Wyrzynaliśmy się w imię religii od tysiącleci. Na po-
czątku były to „nieśmiałe”, bez żadnego rozmachu konflikty. 
Dopiero katolicy i muzułmanie pokazali światu co to znaczy 
wojna w imię Boga. 

W konfliktach poświęconych wierze od narodzenia 
Chrystusa zginęło zapewne wiele milionów ludzi. 

A przecież Bóg, każdy i ten muzułmanów i katolików 
stworzył człowieka na swoje podobieństwo. To dlatego nie-
którzy dziwią się temu, że Matka Boska była Żydówką, a dla 
katolickich ludów Afryki niepojętym jest, że w Europie ma 
ona białą twarz. 

My w Europie mamy już za sobą traumę wojen religij-
nych i niesione przez wyznawców jedynych prawdziwych 
wiar śmieć, pożogę i zniewolenie. Zdołaliśmy jakoś kult róż-
nych wiar i bogów ucywilizować. Choć dla wszystkich nie 
jest to jednoznaczne. Trauma wojen religijnych przetaczają-
cych się przez nasz kontynent zrobiła swoje. Dała temat do 
przemyśleń. Kto o tym doświadczeniu zapomina prowadzi 
wyznawców do konfliktów jakie dzielą w tej chwili muzuł-
manów. Trzeba umieć wyciągać wnioski z historii. To Pa-
pież Franciszek powiedział, że każde państwo wyznaniowe 
źle kończyło, że państwo powinno być świeckie. To samo 
powiedział również Chrystus: „co boskie Bogu, a co cesar-
skie Cesarzowi”.   

Za te wszystkie konflikty i śmierć milionów odpowiada-
ją politycy i kapłani. I jedni i drudzy nieśli śmierć i zniszcze-
nie w imię Boga. Bóg dał wszystkim wolną wolę... i widzi 
co się dzieje.

To jeden z papieży powiedział, że gdy nadejdzie Sąd 
Ostateczny, to zapewne wielu się zdziwi, kto zostanie przy-
jęty, a kto otchłań strącony.

Z poważaniem 
Bogusław Marek Borawski
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kreatywnydzieciak.pl
edukacyjne kolorowanki dla 

dzieci
Zachęcamy rodziców, pedagogów, nauczycieli i dzieci 

do korzystania z portalu www.kreatywnydzieciak.pl. 
Strona zawiera materiały dydaktyczne w postaci kolo-

rowanek edukacyjnych, które można bezpłatnie pobrać i 
wydrukować.

Wśród dostępnych publikacji można znaleźć między in-
nymi „Bezpieczne wakacje”, „Zdrówko na bis”, „Zawiercie 
wczoraj i dziś” czy „Wędrówki Jurajskim Szlakiem”. Ko-
lorowanki przede wszystkim promują wśród najmłodszych 
zdrowe odżywianie, aktywność fizyczną, bezpieczeństwo, 
a także dbałość o historię i tradycję lokalną.

Baza dydaktyczna kreatywnego dzieciaka będzie stale 
się powiększać, aby w przyszłości oferować jeszcze więcej 
bezpłatnych materiałów do pobrania.

Zachęcamy do odwiedzania www.kreatywnydzieciak.
pl i korzystania z materiałów dydaktycznych podczas za-
jęć w przedszkolach, szkołach, świetlicach czy zabawy w 
domu.

Anna Turowska
www.powiat.olecko.pl
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Podejrzani o pobicie 
ze skutkiem śmiertelnym 

trafili do aresztu
10 lat pozbawienia wolności grozi 18 i 25-latkowi, którzy 

pobili mieszkańca powiatu oleckiego. Mężczyzna w wyniku 
odniesionych obrażeń zmarł. Sprawcy już usłyszeli zarzuty, 
a sąd zastosował wobec nich tymczasowe aresztowanie.  

16 maja oficer dyżurny oleckiej komendy otrzymał zgło-
szenie, że w mieszkaniu w Kowalach Oleckich znaleziono 
zwłoki mężczyzny. Natychmiast pod wskazany adres po-
jechali kryminalni oraz prokurator. Wykonane na miejscu 
czynności wskazywały, że najprawdopodobniej mężczyzna 
został wcześniej pobity. 

W związku tym policjanci szybko wytypowali osoby 
mogące mieć związek z tym zdarzeniem i jeszcze tego same-
go dnia do policyjnego aresztu trafiło 6 osób. 

Zebrany w tej sprawie materiał dowodowy w postaci 
oględzin, zeznań świadków oraz opinii biegłego pozwolił 
na przedstawienie zarzutu pobicia ze skutkiem śmiertelnym 
dwóm z zatrzymanych mężczyzn. 

19 maja 18. i 25-latek zostali doprowadzeni do sądu, 
gdzie na wniosek prokuratora i policji sąd zastosował wobec 
nich tymczasowe aresztowanie.  

Za przestępstwo pobicia, którego następstwem jest 
śmierć człowiek kodeks karny przewiduje karę do 10 lat po-
zbawienia wolności. 

 rzeczniczka prasowa KPP 
młodsza aspirantka Justyna Szne

Pamiątka regionu 
Warmii i Mazur

Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego za-
prasza do udziału w konkursie „Pamiątka regionu Warmii i 
Mazur”, którego celem jest pozyskanie pamiątki turystycz-
nej służącej promocji regionu. Praca ma nawiązywać do 
charakterystyki regionu i jego dziedzictwa kulturowego, a 
jej przedmiotem może być: rzeźba i płaskorzeźba, grafiki, 
plecionkarstwo, kowalstwo artystyczne, wytwory ręko-
dzieła artystycznego. 

W konkursie mogą wziąć udział pełnoletnie osoby fi-
zyczne, twórcy i artyści, którzy prowadzą działalność go-
spodarczą samodzielnie lub są zrzeszeni w związkach i sto-
warzyszeniach. Termin składania prac upływa 30 czerwca 
2016 r. Zwycięzcom zostaną przyznane nagrody: I stopnia 
w wysokości 5.000,-zł, II stopnia – 3.000,- zł, III stopnia 
– 2.000,- zł.

Regulamin konkursu oraz karta zgłoszeniowa są za-
mieszczone na www.warmia.mazury.pl w zakładce „TU-
RYSTYKA I PROMOCJA”. Informacje o konkursie moż-
na uzyskać pod numerem telefonu 89 521 69 00, e-mail: 
dt@warmia.mazury.pl.              Anna Turowska

www.powiat.olecko.pl

Płatne staże 
w Parlamencie Europejskim.
16 płatnych staży w Parlamencie Europejskim, 32 wyjaz-

dy studyjne i 300 dodatkowych nagród czeka na laureatów 
kolejnej edycji EuroStażu. Nie czekaj - weź udział w kon-
kursie i zdobywaj doświadczenie w jednej z najważniejszych 
unijnych instytucji!

Wejdź na stronę www.eurostaz.pl i dowiedz się więcej!
Konkurs EuroStaż skierowany jest do osób między 19 a 

26 rokiem życia. Szukamy tych, którzy nie siedzą z założo-
nymi rękami, ale chcą inwestować w siebie, szukają nowych 
wyzwań i dążą do podniesienia swoich kwalifikacji. Pamię-
taj - EuroStaż jest nie tylko dla tych, którzy chcą związać 
swoją przyszłość z szeroko pojętą polityką. Doświadczenie 
nabyte w Brukseli może przydać Ci się w wielu dziedzinach 
lub być po prostu niezapomniana przygodą!

Konkurs jest podzielony na trzy etapy:
- etap I trwa od 17 maja do 10 czerwca. Wejdź na stronę 

www.eurostaz.pl i wypełnij test sprawdzający podstawową 
wiedzę o Unii Europejskiej. Do etapu II awansuje po 50% 
najlepszych uczestników z każdego województwa. - etap 
II potrwa od 14 czerwca do 4 lipca i będzie miał charakter 
regionalny. Zadaniem będzie napisanie pracy na wskazany 
przez organizatorów temat. Do kolejnego etapu awansuje po 
10 uczestników z każdego województwa. - etap III potrwa 
od 16 lipca do 5 sierpnia i będzie polegał na wyłonieniu dro-
gą głosowania na Facebooku 16 laureatów, którzy wyjadą 
na płatny staż do Parlamentu Europejskiego. Nagrody do-
datkowe w konkursie to 32 wizyty studyjne oraz 300 nagród 
niespodzianek.

Nie wiesz, czy Ci się uda? Sprawdź się! Wejdź do gry! 
Przekonaj się, że Bruksela jest na wyciągnięcie ręki. Płatny 
staż to doskonała okazja, by pod okiem merytorycznej kadry 
w międzynarodowym otoczeniu poznać, jak działają unijne 
instytucje. Wejdź: www.eurostaz.pl
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Ośrodek 
czynny
codziennie 
w godz. 800-1600

Jerzy Miliszewski
Olecko, Aleje Lipowe 3

Rozpoczęcie 
kursu

 tel. 87-520-23-36L96804

16
czerwca

godz. 1600

OLECKIE CENTRUM
SZKOLENIA KIEROWCÓW

B3
64
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Podpis elektroniczny, certyfikat kwalifikowany, PUE ZUS
AUTORYZOWANY PARTNER UNIZETO TECHNOLOGIES 
S.A.

PUNKT POTWIERDZANIA TOŻSAMOŚCI
Skrzynka podawcza, e-faktura, certyfikaty niekwalifikowane, 
ssl, zabezpieczenia serwerów, system unilock. Oprogramowa-
nie, sprzęt, integracja z Płatnikiem, wdrożenia, wszystko w sie-
dzibie klienta.

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

MOSiR Olecko zaprasza na największą olec-
ką imprezę dedykowaną najmłodszym sportow-
com oraz ich najbliższym - IX Olecką Olimpiadę 
Milusińskich 2016 im. Romulada Wojnowskie-
go. 

Zabawę rozpoczniemy w sobotę 28 maja o 
godz. 12:00 na Stadionie Miejskim w Olecku. 

W programie jak co roku konkurencje dla 
dzieci od lat 3 do 10 oraz tor przeszkód pokony-
wany wspólnie z rodzicem. Zapisy w przedszko-
lach, szkołach oraz na imprezie.

Olecka impreza czci pamięć niezapomniane-
go nauczyciela, trenera lekkoatletyki i propaga-
tora aktywności ficzycznej - Romualda Wojnow-
skiego.

 
Konkurencje

 
Zestaw konkurencji dla dzieci 3 - letnich
Toczenie dużej piłki gumowej z punktu A do pkt B 

i powrót do pkt A

,,Kto szybciej przeniesie woreczek z obręczy do ro-
dzica”

Tor przeszkód dla dziecka wraz z rodzicem
Zestaw konkurencji dla dzieci 4 - letnich
Toczenie dużej piłki gumowej slalomem między 

pachołkami
„Wskakiwanie do dziupli” - wskakiwanie do kolej-

nych hula-hop
Tor przeszkód dla dziecka wraz z rodzicem

Zestaw konkurencji dla dzieci 5 - letnich
Pchanie taczki z piłeczkami palantowymi z pkt A do 

B i z pkt B do A
Przejście przez tunel przodem
Tor przeszkód dla dziecka wraz z rodzicem

Zestaw konkurencji dla dzieci 6 - letnich
Przejście przez tunel tyłem
Pchanie taczki z piłeczkami palantowymi między 

tyczkami
Tor przeszkód dla dziecka wraz z rodzicem

Zestaw konkurencji dla dzieci 7-8 - letnich
Konkurs strzałów na bramkę
Skoki w workach slalomem z punktu A do pkt B i 

powrót do pkt A
Tor przeszkód dla dziecka wraz z rodzicem

Zestaw konkurencji dla dzieci 9-10 - letnich
Skoki w workach slalomem między tyczkami z pkt 

A do pkt B i z powrotem
Konkurs strzałów na bramkę
Tor przeszkód dla dziecka wraz z rodzicem
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Don Kichote z Olecka
Czekałem, że ktoś z Olecka, co leży nad 

Legą, wspomni o tym, że w tym roku przy-
pada czterechsetna rocznica śmierci Miguela 
Cervantesa i Williama Szekspira. Data ich zej-

ścia ze świata jest łatwa do zapamiętania, bo to tylko dwie „16” 
(1616). 

W „Odrze” (nr 5) pani Urszula Kozioł w „zagranicznych 
sygnałach literackich”, w sposób skomprymowany, pisze o Au-
torze Don Quijote (Don Kichote). O tym, jak ich wspominają 
Francuzi, konkretnie - redakcja „Le Magazine Littéraire” (sty-
czeń). 

Przy okazji świetna poetka-felietonistka przedstawia burzli-
we jego życie. Nie zataja, że był ranny i „stracił władzę w lewej 
ręce”. Że napisał genialne dzieło, które jest klasyką współcze-
snej literatury. Przemilcza nieudane wiersze i inne prozatorskie 
utwory. 

Po przeczytaniu noty przyszło do mnie wspomnienie sprzed 
lat, którymi chciałbym zanudzić. 

Na styku lat 80. XX w. dowiedziałem się od Marka Ga-
łązki, że AGT przygotowuje spektakl pt. Don Kichote. „Jak-
byś coś znalazł, to podeślij”, powiedział Marek, który jeszcze 
wtedy był pasjonatem i nie odbiła mu żadna klepka ze sceny. 
Trzymał się grupy balladowej „Po drodze”, która prezentowa-
ła wiersze z najwyższej półki 
(Edward Stachura, Adam Zie-
mianin, Ryszard Milczewski-
-Bruno, Korniej Czukowski). 
Miała wspaniałego skrzypka 
Andrzeja Boruszewskiego, co 
potrafił zrobić taki szlif, że sło-
wo i muzyka były dopasowane. 
Jak buty na dalszą drogę. 

Zrobiłem kwerendę i wy-
słałem koledze-pieśniarzowi-
-gitarzyście li tylko jedną strof-
kę, tj. „ojczyzną moją jest twoja 
uroda” (Halina Poświatowska, 
„Koncepcja”, z tomu „Dzień 
dzisiejszy”, 1963). Wybrałem 
cytat, w którym zmieściłaby 
się Dulcynea; postać, za którą 
podążał szlachcic z La Manchy 
wraz giermkiem Sanczo Pansą. 
Czyli taki sympatyczny bzik, 
który brał ziemię za obłoki, bo 
za dużo się naczytał. Tak mu się w tej łepetynie pomieszało, że 
życie wziął jak romans. Rycerz peregrynował na koniu wedle 
planu wyobraźni. Był takim chodzącym wiatrakiem, co miele 
obłoki zamiast ziarna. 

Linijka z wiersza to był mój wkład do oleckiego spektaklu. 
Aha! Marek poinformował mnie, że na scenie zaprezentuje kilka 
wierszy Ryszarda Milczewskiego-Bruno. Pomyślałem - świet-
nie. Poetwojażer z Grudziądza wprawdzie nie miał nic wspólne-
go z donkiszoterią, ale kto tam wie, co w nim siedziało. Bruno 
był nieobliczalny, tzn. liryczny i cham (człowiek nieuważny). W 
poezji dobrze sobie radził, odpadał w prozie. Był nieobliczalny 
w żartach, jak ktoś, kto miesza piwo z wódką. Posuwał się da-
lej, niż Andrzej Bursa, liryczny chuligan. Gdzieś w nim siedział 
Rafał Wojaczek. Czerpał z Bolesława Leśmiana i Tymoteusza 
Karpowicza. Bliżej mu było do Mieczysława Czychowskiego 
niż do Edwarda Stachury. Pastewność chciał podnieść do rangi 
sztuki. Z prowincji chciał uczynić centrum, ale nie tak jak Józef 
Czechowicz. Chyba nie znał takiego pojęcia, jak nie skrewić. To 
był dość trudny gość. Ciągle gdzieś go gnało. Na własne życze-
nie pakował się w kłopoty. Kiedy o tym wspominam, to humor 
tracę, bo szkoda, że ktoś talent przechlapał. 

Na początku 1982 roku zaproszono mnie na „Don Kicho-
ta” wystawianego w maleńkiej sali Amatorskiej Grupy Teatral-
nej (AGT) w Olecku przy placu Wolności. Wsiadłem w pociąg 
i po kilkunastu godzinach dobiłem do miejsca przeznaczenia. 

Pod wieczór zasiadłem w krzesełku i nie był to czas straco-
ny. Wręcz przeciwnie! W tym miejscu, proszę wybaczyć, ale 
padną przymiotniki: świetny, poetycki; spektakl z doskonałą 
oprawą muzyczną. Boguś był Sancho Pansą, kudłaty, w kape-
luszu, taki brat łata; Zbyszek Terepko, chudy, wysoki, ze spi-
czastą brodą, w rajstopach i lancą, grał Don Kichota, a Ania 
Łowczyńska była ni to Rachelą, ni Dulcyneą, obleczoną w 
biel sukienki, uciekała przed zalotnikami. Był w tym zamysł i 
dowcip, który się nie przejadał.  

Po przedstawieniu długo nie mogłem ochłonąć, bo byłem 
świadkiem dobrej roboty, a nie wyklepanej jak blacha. Bra-
wo! Mówiąc po angielsku: Chapeau bas!!! [wymawiaj szapo 
ba] Przepraszam, to jest po francusku. O przedstawieniach 
teatralnych nieraz pisałem: Don Kichote w Olecku (Sztandar 
Młodych 1982, nr 82), Było głośno ...(Tygodnik Kulturalny 
1982  nr 24), SZTAMA-82 (Sztandar Młodych 1982, nr 133). 
To można znaleźć w zszywkach, do których nikt nie zagląda, 
bo manierą III RP jest zniszczyć, co było w PRL-u, a potem 
… nic w zamian. To tak na marginesie, z cienką kreską. Czer-
woną. 

I kiedy przychodzi pora na pointę, jest mi strasznie głupio.
Dlaczego?
O tym, co nabazgrałem, powinien skrobnąć Sancho Pansa 

(Boguś Borawski), zaś Don Kichote (Zbyszek Terepko) mógł-
by wykonać stosowną ilustrację (grafikę).. 

A ponieważ nikt o tym w Olecku nie pisnął półgębkiem, 
więc ja z lewego brzegu 
Wisły piszę. Czynię to nie 
dlatego, że mam świetną 
pamięć, ale … 

Po prostu, nie chciał-
bym, żeby było tak, jak w 
anegdocie, którą przyta-
cza pani Urszula Kozioł, 
co mieszka we Wrocławiu 
nad Odrą: „Najważniejszy 
w hiszpańskim języku au-
tor «Don Kichota» nigdy 
nie otrzymał nagrody Ce-
rvantesa!”

O tym, jak prawda od-
chodzi z przysłowia

Wieczorem pomagam 
Graszce ścielić łóżko. W 
czasie tych czynności zda-
rza mi się wygłosić mini 

wykład. Opowiadam, że przysłowia wietrzeją. Na przykład: 
Jak sobie pościelisz, tak się wyśpisz. Mówię do kochanej, 
filigranowej żony: Graszka, starasz się, żeby prześcieradło 
było równo, wygładzasz zmarszczki, strzepujesz kołdrę i 
oklepujesz poduszki. Idziemy spać i nie możemy zasnąć, bo 
odzywa się ból. Stawy i mięśnie, i inne narządy dostają bzika. 
Serce bije jak chuligan. Wątroba szczypie jak gęś. Żołądek 
prosi o kropelki. A gdy ciśnienie skacze, to szukamy szklanki 
z wodą, żeby popić tabletki (cytrynian potasu). Wiercimy się 
z boku na bok. Przeszywa nas zimno i gorąco. Jak się ma te 
60+, to wszystko staje się takie ciężkie. Z wiekiem trudniej 
zasnąć. Starannie ścielimy łóżko, a budzimy się czasami tacy 
pomarszczeni jak jabłuszka z piekarnika. A przecież powinni-
śmy być rześcy, jak przysłowie - Miękko ścielesz, lecz twardo 
spać.  

Czesław Mirosław Szczepaniak

Postscriptum
Fotografię wykonałem w pewne niedzielne popołudnie. 

Zatrzymałem na światłoczułej kliszy promienie słońca, co pa-
dły na dywan, co leży na dębowej mozaice. Rozgrzane świa-
tło zatrzymało się pod stołem w naszym pokoju. Nic innego 
mi nie pozostało jak wziąć aparat i zatrzymać snop promieni, 
który przeszył szyby w  oknach. Promieni, co nigdy się nie 
brudzą, choć padają na różne nieczystości. 

Felieton
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12 maja w Szkole Podstawowej nr 1 w Olecku odbył się 
IV Powiatowy Konkurs Recytatorski Poezji Obcojęzycznej. 
Przybyłych gości powitała uroczyście dyrektorka Eligia Bań-
kowska.  

Celem konkursu jest popularyzacja poezji obcojęzycznej 
poprzez stworzenie uczniom możliwości zaprezentowania 
umiejętności językowych i artystycznych. Uczestnicy byli po-
dzieleni na 2 grupy konkursowe: uczniowie klas V – VI szkół 
podstawowych oraz uczniowie klas I gimnazjów. Komisja 
w składzie: Zbigniew Bogdan, Katarzyna Kaczor, Anna 
Chmielewska, Wioletta Janczenia i Ewa Omilian przyznała 
miejsca I, II, III i wyróżnienia w kategoriach:

szkoła podstawowa; I miejsce – Weronika Maciejewska 
(SP Stożne), II miejsce – Aleksandra Makarewicz (SP Gą-

IV Powiatowy Konkurs Recytatorski Poezji Obcojęzycznej

ski), III miejsce – Jakub Truchan (SP Stożne), wyróżnienia 
– Maria Michniewicz (ZS Babki Oleckie) i Maja Barto-
szewicz (SP Gąski);

gimnazjum; I miejsce - Sandra Romanowska (ZS Ju-
dziki), II miejsce – Maciej Sławiński (Gimnazjum Kijewo), 
III miejsce – Olaf Sujata (Gimnazjum nr 2 Olecko) i Ju-
styna Sznurkowska (Gimnazjum nr 1 Olecko), wyróżnienia 
– Amelia Żylińska (Gimnazjum nr 2 Olecko) oraz Kamila 
Łęgowska (ZS Judziki).

Wszyscy uczestnicy otrzymali dyplomy, a laureaci także 
nagrody książkowe.

Nauczyciele języków obcych w  SP1 w Olecku.
Agata Tomczyk-Żylińska

Jak zrobić domowego Kubusia? 
– spotkanie warsztatowe w 

bibliotece
18 maja w Miejsko-Powiatowej Bibliotece Publicznej w 

Olecku odbyło się ostatnie spotkanie z cyklu „Żyj zdrowo – 
ruszaj się i odżywiaj prawidłowo”.

Były to warsztaty podsumowujące zebraną przez ostatnie 
miesiące wiedzę. Naszym gościem była Marzanna Pojawa-
-Grajewska, która doskonale i profesjonalnie poprowadziła 
spotkanie. Dowiedzieliśmy się o witaminach rozpuszczalnych 
w wodzie i w tłuszczach, o tym, do czego potrzebny jest błon-

nik oraz jakie jest zastosowanie lubczyku.  
Prelegentka przyniosła ze sobą wszelkie możliwe zioła, 

które sama hoduje w przydomowym ogrodzie. Kolejno czu-
liśmy zapach melisy, rozmarynu, lubczyku, estragonu, mię-
ty i majeranku… Podczas rozmów dotyczących zdrowego 
odżywiania, nasz gość sporządził w termomixie wspaniałe-
go domowego Kubusia, którego spróbować mogli wszyscy 
uczestnicy warsztatów. 

Bardzo dziękujemy Marzannie Pojawie-Grajewskiej za 
ogromną pomoc i współpracę, a także szczególne podzięko-
wania składamy uczniom z internatu z Zespołu Szkół Tech-
nicznych oraz ich opiekunce, Annie Jarmołowicz za to, iż 
tłumnie przybywali na każde ze spotkań tego cyklu.

Ewa Omilian
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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          V08304

PIZZERIA „PRIVE” zaprasza od 1000 do 2200

Tel. (87) 520-31-32, sms  505-314-536 V0
93

02

PIZZA 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  V05310

* Foto-Ślub i inne uroczystości, tel. 660 122 049       L96606

* hurtownia spożywcza, ul. Gołdapska 31, tel. (87) 520-01-50 V08105

V0
73

06

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            V08005

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

* Artykuły i usługi elektryczne, Grunwaldzka 6, 
      tel. 87-610-00-66                                     V07905

* Centrum Ogrodnicze, ul. Rzeźnicka 6; tel. 87-520-22-07   V02914

* MEBLE - salon, Jan Bagiński, ul. Rzeźnicka, tel.  
(87) 520 29-23. V06408

* Budowlana firma, Tadeusz WITKOWSKI, kompleksowe 
prace budowlane, tel. 603-754-167, 87-523-41-44 V08703

V06508

* MYJNIA GĄBKOWA AUTOMATYCZNA 
   aleje Lipowe 1A                           V05739

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
09

00
2

* CZĘŚCI SAMOCHODOWE, ul. Sokola 1D, tel. 87-
520-12-88 V08015

* CZĘŚCI SAMOCHODOWE, ul. Zamostowa, tel. 
87-523-32-32 V06338

* Hunday Santa Fe CRDI, 2006, 2,2D tel. 509-338-320, 
508-097-660 V05519

* Jawa 350, 1989, stan bardzo dobry, stylizowany na 
chopper, 2500 złotych, tel. 884-014-664 B35206

* Mitsubishi Outlander, 2005, 2,4B+G tel. 604-193-413 
B35905

* chleb swojski, ciasta, wypiek, tel. 605-107-755 B37002

* kino, plac Wolności 22, tel. 87-520-20-59 B35606

* konie kabardyńskie, przejażdżki, pod siodło, 
Grądzkie 47, tel. 666-316-780, 87-421-22-48 L97101

* pracownia pisania ikon, pracownia plastyczna, 
Katarzyna Waraksa, tel. 663-805-960 B36504

* wczasy; tel. 87-421-22-48, 666-316-780,  www.wiatra-
kart.fr.pl, e-mail: kawarak@o2.pl B33510

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, V07416

* AGA Agnieszka Wyszyńska, BIURO RACHUNKOWE, 
Kolejowa 12, tel. 500-174-672 V08404

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

B34807

* bezprzewodowy internet iPlus, tel. 87-520-13-31 B36703

* chleb swojski, ciasta, wypiek, tel. 605-107-755 B37202

* gazowe, hydraulik, tel. 502-383-533 V02515

* hurtownia wędlin, od 4.00 do 14.00, ul. Gołdapska 
631, tel. 87-520-22-13 B36304

* Internet MilichSOFT, 80 Mbit/s, 19,90 zł, Zielona 
9, www.milichsoft.pl, tel. 87-520-09-09 V07017

* korepetycje - język angielski; szkoły podstawo-
we, gimnazja, szkoły średnie, tel. 608-215-475 L96705

* kowalskie, spawalnicze, ślusarskie, zmechanizo-
wane cięcie plazmą do 20 mm, prasa krawędziowa, 
Gołdapska 31, tel. 87-523-00-80 B35306

* księgowe usługi, Ternet spółka z o,o, tel. 87-520-31-70 
B35706

* OLEJ OPAŁOWY, NAJTANIEJ, tel. 87-520-41-91 V05719

V
08

60
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* OCIEPLANIE BUDYNKÓW, tel. 881-507-760, V01917

* pizza na telefon – od 10.00 do 22.00, tel.87-520-31-
32 lub sms 505-314-536 V09322

* AUTO-CENTER, CZĘŚCI SAMOCHODOWE, 
ul. Zamostowa 2, tel. 87-523-32-32 V06328

* AUTO-NAPRAWA, ul. Zamostowa, tel. 87-523-32-
32 V06358

* STACJA KONTROLI POJAZDÓW + PREZENT, ul. 
Zamostowa, tel. 87-520-32-33 V06368

K
18
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02   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

V05809

V0
55

09

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

Wyrób nagrobków, blatów kuchennych, parapetów 
i okładzin schodowych V07808

PROMO-

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

DWORZEC PKP
tel. 883-110-101

V08912

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

K
19

80
2

2* Pralnia chemiczna, pranie wodne, usługi w ciągu 24 godzin, 
ul. Grunwaldzka 12, te. 723-565-284                          V05410

SPRZEDAM 

INNE

PRACA

SPRZEDAM

WYNAJEM

* ROWERY – naprawy i wypożyczalnia, Centrum 
Handlowe Impuls, tel. 87-520-36-92 V09411

* SKRZYPCE NA ŚLUBIE, TEL. 662-414-006, K19404

* sprzątanie, opieka nad osobami starszymi lub dziećmi, tel. 
506-462-495 B37401

* tłumacz języka francuskiego, tel. 888-605-885 B37501

* oddam koty czarne w dobre ręce, przyjmuję tylko 
sms-y, odpowiadam, tel. 605-202-305 B37002

* kupię silniki stacjonarne typu „ES”, tel. 602-235-182, 
V05708

* zatrudnię kierowcę, kat. C+E, wymagana karta kie-
rowcy, tel. 501-157-577, V07117

* zatrudnię mężczyznę na kuchnię, tel. 501-620-577, 
506-865-480 V09342

* zatrudnię stomatologa, tel. 605-893-381 K19902

* drukarka kolorowa OKI C3300n, A4, idealna do 
wizytówek, mało używana, 290 złotych, tel. 604-193-
413 B35806

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

* działkę budowlaną, 1650 m.kw., Olecko, tel. 602-709-
756 B36903

* działkę pod garaż (ew. piętrowy) z projektem, Gołdap-
ska, tel. 602-793-432 K18610

* działkę pod garaż pojedynczy z projektem, Gołdap-
ska, tel. 602-793-432 K18510

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

* gospodarstwo rolne, zabudowane, 4,88 ha, okolice 
Olecka, tel. 693-841-421 L97002

* kawalerka 29,4 m.kw., 3 piętro, blok obok sklepu spo-
żywczego „Magda”, ul. Kościuszki, 83 000 zł, tel. 518-384-
229 K19702

* książki, I i II klasa gimnazjum, (Gimnazjum nr 2), tel. 
603-113-040 V08025

* luksfery Fala niebieskie 36 sztuk, TANIO, tel. 508-
610-285 B35506

* łóżeczko dziecięce z materacem, 65x125 cm, 150 zło-
tych, tel. 691-201-120 L96903

* 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 V06348

* 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 V05729

KUPIĘ

* siedlisko, ul. Wiejska, ok. 40 arów, zabudowane budyn-
kiem gospodarskim, dojazd od strony ulicy Wiejskiej, siła 
na miejscu, tel. 602-293-333 V05819

* 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.

V
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* hala przy szosie Świętajno, plac manewrowy, zaple-
cze socjalne, tel. 502-264-901 K19204

* lokal użytkowy 54 m.kw., 890 zł, ul. Kolejowa, tel. 
0049-721-64-37-08 K19603

* lokal użytkowy 90 m.kw , ul Targowa 10, tel. 508 945 
734 B36005

* lokal użytkowy 100 m.kw., centrum, tel. 723-565-284 
V05420

* lokal użytkowy 140 m.kw., centrum, tel. 501-620-577 
V09332

* mieszkanie do wynajęcia z dofinansowaniem gmi-
ny, tel. 502-264-901 K18819
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Laureaci IV edycji konkursów 
zawodoznawczych

19 maja w PCWE Powiatowej Bibliotece Pedagogicznej 
w Olecku odbyła się uroczystość wręczenia dyplomów i na-
gród laureatom IV Powiatowego Konkursu Plastycznego pt. 
„Wiem, jaki zawód będę wykonywać w przyszłości”, które-
go adresatami byli uczniowie gimnazjów i IV Powiatowego 
Konkursu Fotograficznego pt. „Oni w pracy – zawodowa 
migawka” skierowanego do uczniów szkół ponadgimnazjal-
nych. 

Konkursy zostały zorganizowane przez Powiatowe Cen-
trum Wspierania Edukacji w Olecku Poradnię Psycholo-
giczno–Pedagogiczną w ramach współpracy z gimnazjami i 
szkołami ponadgimnazjalnymi oraz instytucjami rynku pracy 
w kierunku rozwoju doradztwa edukacyjno–zawodowego w 
powiecie oleckim. 

Honorowy patronat nad konkursami objął Starosta Po-
wiatu Oleckiego. Główny cel konkursów, to rozbudzanie 
zainteresowań zawodowych młodzieży i propagowanie idei 
świadomego planowania kariery edukacyjno–zawodowej. 

W konkursie wzięło udział 8 gimnazjów i 2 szkoły po-
nadgimnazjalne. Wpłynęło 16 prac plastycznych i 6 prac fo-
tograficznych. Komisja konkursowa w kategorii szkół gim-
nazjalnych wyłoniła następujących zwycięzców:  

I miejsce ex aequo zajęły Bianka Dąbek – uczennica kla-
sy II Gimnazjum nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Olecku i 

Sandra Łoś – uczennica klasy III Gimnazjum 
w Świętajnie, 

II miejsce – Julia Truchel - uczennica kla-
sy I Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi 
w Kijewie , 

III miejsce zajęła Martyna Łazarska – 
uczennica klasy III Publicznego Gimnazjum w 
Sokółkach . 

W kategorii szkół ponadgimnazjalnych
I miejsce zajęła Milena Gienieczko – 

uczennica klasy I Technikum Usług Fryzjer-
skich przy ZST w Olecku, 

II miejsce Sandra Świerzbin – uczennica 
klasy I I Liceum Ogólnokształcącego im. Jana 
Kochanowskiego w Olecku,  

III miejsce Edyta Święćkowska – uczen-
nica klasy I I Liceum Ogólnokształcącego im. 
Jana Kochanowskiego w Olecku. 

Nagrody i dyplomy  laureatom wręczył wi-
cestarota olecki Kazimierz Iwanowski wraz 
z  przewodniczącą komisji konkursowej Zofia 
Kardel, inspektor ds. plastyki w Regionalnym 
Ośrodku Kultury „ Mazury Garbate ” w Olec-

ku. Nagrody rzeczowe ( słuchawki, flashdrive, głośniki 
bezprzewodowe, power bank, media – tech monopod sel-
fie, zegarki ) zostały sfinansowane ze środków przyzna-
nych przez Starostwo Powiatowe. Pozostali uczniowie – 
uczestnicy etapu finałowego - otrzymali także dyplomy i 
drobne upominki. 

Gratulujemy zwycięzcom i dziękujemy wszystkim 
uczniom oraz opiekunom za zaangażowanie i udział w 
konkursach. Życzymy dalszych sukcesów i zapraszamy do 
obejrzenia prac konkursowych, które zostały wyekspono-
wane w czytelni Powiatowej Biblioteki Pedagogicznej w 
Olecku.

Krystyna Zdan 



15
Tygodnik Olecki 21/956 - r. 2016

to@borawski.pl

Kalendarz imion

Nasz przepis

  

Cytaty na ten tydzień

PRZYS£OWIA

24 maja (Dzień Działacza Kultury)
Cieszysławy, Dagmary, Dagny, Estery, 
Joanny, Marii, Milany, Mileny, Tomi-
ry, Zofii, Zuli, Zuzanny 
Cieszysława, Jana, Wincentego, 
Zdenka
25 maja 
Borysławy, Imisławy, Inisławy, 
Magdy, Magdaleny, Marii-Magdaleny, 
Pauliny, Wilhelminy, Wioletty
Andrzeja, Borysa, Borysława, Epifana, 
Grzegorza, Imisława, Leona, Urbana
26 maja (Dzień Matki) (Boże Ciało)
Erwiny, Eweliny, Filipy, Marianny, 
Pauliny, Wilhelminy
Bedy, Erwina, Filipa, Jana, Lamberta, 
Paulina, Pawła, Więcemiła, Wilhelma
27 maja (Dzień Samorządowca)
Amandy, Janiny, Ludy, Magdaleny, 
Rady, Teodory 
Augustyna, Fryderyka, Jana, Juliana, 
Juliusza, Justa, Lucjana, Radosława, 
Radowita, Rusława, Świętobora
28 maja 
Augustyny, Balladyny, Emilii, Gusty, 
Ingi, Jarominy, Jaromiry, Justyny, 
Wilhelminy
Augustyna, Bogurada, Emila, Feliksa, 
Germana, Jaromira, Justa, Lucjusza, 

Priama, Wiktora, Wilhelma
29 maja 
Benity, Bogumiły, Bogusławy, Marii, 
Magdaleny, Marii-Magdaleny, Teodo-
zji, Urszuli
Aleksandra, Bogusława, Maksyma, 
Maksymiliana, Piotra, Teodora
30 maja (Dzień bez Biustonosza)
Bony, Felicji, Gryzeldy, Joanny, Marii, 
Żanety
Brodzisława, Felicjana, Feliksa, Ferdy-
nanda, Jana, Joana, Karola, Mirognie-
wa, Sulimierza, Sulimira, Zdzisława, 
Zyndrama
31 maja (Światowy Dzień bez Tyto-
niu) (Dzień Bociana Białego)
Anieli, Ernesty, Ernestyny, Kamili, 
Ksawery, Marietty, Marii, Petroneli, 
Petronii 
Bożysława, Ernesta, Feliksa, Ksawere-
go, Leona
1 czerwca (Dzień Dziecka) 
Anieli, Gracjany, Gracji, Hortensji, 
Justyny, Konrady, Magdaleny, Niki, 
Pameli
Alfonsa, Fortunata, Gracjana, Jakuba, 
Justyna, Konrada, Nikodema, Syme-
ona, Szymona, Świętopełka

Bo my, ludzkie istoty, pragniemy 
rozkoszy nieskończonej i ogarnia-
jącej wszystkie nasze zmysły. 

Carlos Fuentes, 
W to wierzę

Spójrz jak rozluźnia wszystko się 
dokoła:
tak też i my się rozluźniamy błogo.
Bo co w zwierzętach – mroczną 
krwi pożogą,
to w nas, kobietach, duszą jest; ... 

Rainer Maria Rilke, Poezje, 
Śpiew kobiet do poety

A potem odwrócili się i odeszli 
powoli, a każdy szedł oddzielnie. 

Steinbeck John, 
Tortilla Flat

Nie udawajmy też, że wszystko 
świetnie rozumiemy, podczas 
gdy w rzeczywistości w ogóle nie 
wiemy, o co chodzi. 

Karen Zimsen, 
Dlaczego tak trudno być razem?

Rozwód to kwestia nie tylko po-
działu majątku czy też przyznania 
opieki nad dzieckiem. Rozwód to 
przede wszystkim separacja na po-
ziomie uczuć i wszystkie powody, 
które do niej doprowadziły. Wła-
śnie to jest najtrudniejsze i najbar-
dziej bolesne. Utracone poczucie 
bezpieczeństwa, niepewność co 
do przyszłości własnej oraz dzieci 
spędzają sen z powiek. 

Karen Zimsen, 
Dlaczego tak trudno być razem?

Gdy Zuzanna (24 maja) poleje, na 
duże plony rolnik ma nadzieję.

Gdy Zuzanna (24 maja) stułą zwiąże, 
będzie zgoda i pieniądze.

Gdy w Zuzannę burze (24 maja), je-
sienią pełne podwórze.

Pogoda na Urbana (25 maja), deszcz 
na Wita (15 czerwca), to dobrze na żyta.

Kiedy w dzień św. Urbana słońce 
świeci, tedy tego roku wiele wina się 
zrodzi. 

Na św. Urbana (25 maja) wszystka 
rola zasiana.

Na Urbana chwile jakie mówią, że i 
lato takie.

W maju jesteśmy bliżej raju.
Pieniądze są jak robaki, rozpełzają 

się na wszystkie strony.
Gdy w maju żołądź dobrze okwita, 

rok urodzajny zawita.
Koniec maja pokazuje, jaki lipiec się 

szykuje

Pikantne tertaletki
Ciasto: 1,5 szklanki mąki pszennej, 14 
dag zimnego masła, pół łyżeczki soli, 
2-4 łyżki zimnej wody
Farsz: 4 jajka, 4 plastry szynki po-
krojone na mniejsze kawałki, 2 łyżki 
posiekanej natki pietruszki, 2 średnie 
pomidory drobno pokrojone, 12 ml 
śmietany 30%, 5 dag startego sera 
typu parmezan, sól, pieprz

Ciasto: mąkę mieszamy z solą i 
dodajemy pokrojone w kawałki masło. 
Siekamy nożem aż masa będzie miała 
konsystencję mokrego piesku. Można 
mieszać w mikserze.

Teraz zagniatamy ciasto. Musi być 
zwarte i elastyczne. Dodajemy po łyż-
ce wody i zagniatamy ponownie za 
każdym razem. 

Z ciasta formujemy kulę, lekko ją 
spłaszczamy. Zawijamy w folię spo-
żywczą i wstawiamy do lodówki na co 
najmniej pół godziny. 

Następnie ciasto dzielimy na cztery 
części i każdą z nich cienko rozwałko-
wujemy na posypanym mąką blacie. 

Plackami wykładamy lekko na-
tłuszczone formy do tartaletek o śred-
nicy 12 cm. Dociskamy ciasto, a nad-
miar jego usuwamy. Dno nakłuwamy 
widelcem, wykładamy folią aluminio-
wą. Do środka wkładamy ciężarki lub 
wsypujemy suchą fasolę  i wstawiamy 
do piekarnika nagrzanego do 200°C. 
Pieczemy 5 minut i wyjmujemy.

Ostrożne usuwamy folię i ciężarki i 
znowu wstawiamy ciasto do piekarni-

ka. Pieczemy je minutę lub dwie i wyj-
mujemy.

Szynkę kroimy w kostkę. Natkę pie-
truszki myjemy, osuszamy i siekamy. 
Pomidory sparzamy, obieramy ze skór-
ki, przekrajamy na pół, usuwamy gniaz-
do nasienne, a miąższ kroimy w kostkę.

Do każdej tartaletki wkładamy por-
cję szynki. Posypujemy ją posiekaną 
pietruszką i pomidorami. Do każdej 
formy wbijamy delikatnie jedno jajko, 
wlewamy dwie łyżki śmietany, posypu-
jemy parmezanem, doprawiamy solą i 
pieprzem. 

Tartaletki wstawiamy do piekarni-
ka i pieczemy przez 10 do 12 minut, aż 
białka jajek się zetną.

Danie można podawać zarówno na 
gorąco jak i na zimno.

Grzyby
Jednym z najbardziej popularnych 

grzybów to kurka, zwana też pieprzni-
kiem jadalnym. Najobficiej pojawia się 
ona od czerwca do sierpnia, ale wystę-
puje tez jeszcze we wrześniu.

Grzyb zawiera wiele cennych soli 
mineralnych, aminokwasów oraz sub-
stancji antbiotycznych o łagodnym 
działaniu. 

Podobnymi cennymi właściwościa-
mi odznacza się gąska zielona, zwana 
inaczej zielonką lub gąską żółtą.

Z powszechnie znanego i cenionego 
rydza – występuje przeważnie w końcu 
sierpnia i wrześniu – oraz kilku innych 
grzybów zawierających sok mleczny, 
uczeni uzyskali swego czasu cenny an-

tybiotyk, który hamuje wzrost różnych 
szczepów groźnych bakterii. 

Upolowaną zwierzynę
... lub dzikie ptactwo należy wypa-

troszyć i powiesić w pierzu lub skórze. 
Ptakom w miejsce wnętrzności kładzie-
my jałowiec.
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Dąbrowskie, Raczkowskie 
i Krupińskie Pagórki

Andrzej Malinowski

Trasa: Olecko - Dąbrowskie - Szczecinki - Raczki Wielkie 
- Nowe Raczki - Krupin - Imionki

Dąbrowskie Pagórki znajdują są na południe od wsi Dą-
browskie (8 km na północny zachód od Olecka) i są położone 
na wysokości do 202 m n.p.m. Z kolei Raczkowskie Pagórki 
– wzgórza o wysokości 183 m n.p.m. koło wsi Nowe Raczki 
i Krupińskie Pagórki – wzgórza o wysokości 191 m n.p.m. na 
zachód od wsi Krupin. 

Wzgórza morenowe – naturalne wzniesienia terenu, o 
niewielkich wysokościach i łagodnych zboczach. W Polsce 
występują głównie na pojezierzach jako efekt działalności 
lodowca.

Pagórek – niewielka wyniosłość o wysokości względ-
nej od paru do parudziesięciu metrów, która wyraźnie zary-
sowuje się na terenie. Pagórki różnią się od otoczenia zde-
cydowanie silniejszym nachyleniem stoku i każdy z nich 
wyodrębnia się od pozostałych. Średnica pagórków sięga 
do kilkuset metrów, a jego wierzchołki są mniej lub bar-
dziej okrągłe. 

Podobne wyniosłości lecz większych rozmiarów (do 
100 m wysokości względnej) są nazywane pagórami, a wy-
niosłości rozleglejsze wzniesieniami lub garbami.

Rozciągają się 
pośród lasów i pól 
w niewielkiej od-
ległości od siebie 
– kilka kilome-
trów, tworząc ciąg 
morenowy; poro-
śnięte trawą, po-
jedynczymi drze-
wami i krzewami, 
a także roślinami 
uprawnymi. 

Są głównym 
elementem rzeźby 
Mazur Garbatych. 
Te idealne i wy-
raźne pagórki to 
wzgórza  more-
nowe. Zachowały 
one niezmienio-
ną przez tysiące 
lat strukturę we-
wnętrzną – w od-
słonięciach widać 

liczne niewielkie 
głazy, żwir i glinę 
morenową. 

Cała mazur-
ska rzeźba terenu 
jest świadectwem 
działalności lo-
dowca, który opu-
ścił te tereny oko-

ło 18 tys. lat temu. Mazury to przepiękna kraina.
W pochmurną i deszczową sobotę, 14 maja 2016 r. 

Dąbrowskie, Raczkowskie i Krupińskie Pagórki widzieli, 
pokonując pieszo 19 km (z Judzik): Cezary Lasota i An-
drzej Malinowski. 
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„Polska Amazonia w obiekty-
wie gimnazjalisty ” – rozstrzy-
gnięcie konkursu fotograficz-

nego
10 maja w Gimnazjum nr 2 im. Mikołaja Kopernika roz-

strzygnięto Szkolny Konkurs Fotograficzny pt. „Polska Ama-
zonia w obiektywie gimnazjalisty”. Konkurs został przepro-
wadzony wśród uczestników projektu z zakresu działalności 
ekologicznej „Dzień w Dolinie Narwi, czyli przez zielone 
wrota Polskiej Amazonii”. Gimnazjaliści zgłosili bardzo cie-
kawe fotografie prezentujące osobliwości przyrodnicze Na-
rwiańskiego Parku Narodowego. Spośród zgłoszonych prac, 
w konkursie wyłoniono następującą kolejność:

I miejsce – Zuzanna Kieczeń 1a Tajemnica drzewa mchu 
I miejsce – Klaudia Szymanowska 2e Tatarakowe tańce
II miejsce – Klaudia Domel 2d   W tataraku i trawie, Na-

rew w obłokach
II miejsce – Gabriela Jeglińska 2d   W szarości wody, 

Narwiański błękit
III miejsce – Elżbieta Banas 2d  Kczeńce kwieciem wio-

sennym są nazywane…., W harmonii z przyrodą 
Wyróżnienia:
Anna Omilian 2b   Szeroki horyzont, Atuty przyrody
Filip Drażba 1e   Na drugi brzeg

Tajemnica drzewa mchu
Zuzanna Kieczeń (1a)

I miejsce

Składamy serdeczne gratulacje laureatom konkursu. 
Wręczenie nagród i dyplomów nastąpi w czerwcu pod-

czas gali osiągnięć uczniowskich. 
Elżbieta Orlik-Gogacz,

Wojciech Jegliński 
koordynatorzy konkursu

Z życia „Społecznej”
Uczniowie Zespołu Szkół Społecznych spędzili 19 maja w 

Centrum Aktywnego Wypoczynku Gwarek w Pięknej Górze 
koło Giżycka. 

Pobyt był pełen sportowych atrakcji. Dzieci pod opieką 
trenera uczyły się jak rozpalać ogień za pomocą krzesiwa, 
budować szałasy, brały udział w „szkoleniu komandosów” i 
zabawach terenowych w lesie, a także bawiły się w gry XXL. 

Na zakończenie pobytu było wspólne śpiewanie szant 
przy ognisku i pieczenie kiełbasek, a najmłodsi mieli jeszcze 
chwilkę na zabawy na placu.

Opiekunami na wycieczce były Marta Kosobucka, Elż-
bieta Tumiel i Ewa Kamińska.

Waldemar Snarski
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A jednak spróbowałem
Wędkarstwo, czyli po prostu łowienie ryb na wędkę, 

można podzielić na wiele różnych metod. Najpopularniejsze, 
to wędkarstwo spławikowe. A jest jeszcze spinning, metoda 
grunowa, łowienie podlodowe, na sztuczną muchę, trolling, 
łowienie z kutra w morzu i również w morzu ale z plaży. 

Każdą z metod możemy również podzielić na rodzaje przy-
nęt, wędek, itp itd. 

Inny podział wędkarstwa, to taki, który uzależniony 
jest od rodzaju łowiska. Jezioro, rzeka , morze, zbiornik 
zaporowy, kanał i coraz bardziej popularne stawy. 

Łowiłem wszędzie. Oprócz stawów. Jakoś mnie nigdy 
nie kusiły. Stawy kojarzą mi się z komarami i pijawkami. 
Jednak wędkarz, to także poznawca, odkrywca, więc posta-
nowiłem zajrzeć również nad staw. I to raczej taki malutki, 
z wodą do pasa. 

Nad taką wodę zabrał mnie kolega Jarek. To bardzo 
doświadczony wędkarz, znający doskonale różne metody 
wędkarstwa i różne łowiska. Łowi od dziecka, to już pra-
wie 50 lat. Ostatnio przeniósł się na stawy. 

- Jarku, dlaczego? - zapytałem. 
- Wiesz - odpowiedział podczas naszej podróży na ło-

wisko - zaczęły mnie coraz bardziej drażnić jeziora, na 
których trudno złowić rybę. Znudziły powroty o kiju - cią-
gnął Jarek- I poszukiwanie wolnego, dostępnego kawałka 
jeziora. Uwielbiam łowić z brzegu i smakują mi wyjątkowo 
karpie, karasie, liny, a także amury. Po za tym czasem mam 
tylko kilka godzin na łowienie i wtedy dużo łatwiej namie-
rzyć rybkę w stawie. Jeszcze jedno. Stawów jest wokół bar-
dzo dużo - dodał. 

Brzmi logicznie. Jeżeli dodać do tego niskie koszty jed-

Zabawa w teatr
Rozpoczęcie edukacji szkolnej jest kolejnym etapem w 

życiu małego człowieka, w którym pełni rolę ucznia – już nie 
przedszkolaka. Wszystko co nowe budzi ciekawość, ekscy-
tację, ale także niepokój podyktowany niepewnością co się 
wydarzy. 

W Zespole Szkół na Siejniku  z inicjatywy wychowaw-
ców klasy integracyjnej Ic, Anety Skrzypiec i Małgorzaty 
Grzyb od roku szkolnego 2015/2016 prowadzone są dzia-
łania zmierzające do niwelowania dziecięcych obaw i rado-
snego przestąpienia progu szkoły. W tym celu podjęłyśmy 
współpracę  z Przedszkolem z Oddziałami Integracyjnymi w 
Olecku. Grupa „Kropelki” z wychowawczyniami: Elżbietą 
Czajewską, Anną Wolińską i Bożeną Budzyńską   

17 maja po raz kolejny odwiedziła uczniów klasy I c. Tym 
razem zajęcia opierały się na wspólnym tworzeniu przedsta-
wień teatralnych i ich prezentacji. 

Wspólnie z uczniami klasy pierwszej przedszkolaki two-
rzyły przedstawienia wykorzystując teatr kukiełkowy. Obej-
rzały przygotowaną  przez klasę pierwszą bajkę pt. „Czer-
wony kapturek”. Przedszkolaki odważnie zaprezentowały 
swoje umiejętności taneczne w przedstawieniu muzycznym. 
Spotkania te niosą ze sobą wiele korzyści niezależnie od tego 

czy jesteśmy w roli widza, czy aktora. Niosą ze sobą warto-
ści edukacyjne, uczą zachowań społecznych, empatii, roz-
wijają sferę emocjonalną, pokazują w jaki sposób można 
przyswoić wiedzę – np. przez zabawę w teatr. 

Bardzo dziękujemy gościom za mile spędzony dzień.
AS, MG
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12 maja w Zespole Szkół w Olecku odbyła się II edycja 
powiatowego konkursu z języka angielskiego dla klas trzecich 
szkół  podstawowych ,,English is fun”. Uczniowie zmagali się 
przez 45 minut z testem składającym się z zadań na odbiór 
tekstu słuchanego, czytanego, znajomości leksyki, gramatyki 
oraz kultury krajów anglojęzycznych. 

Po teście na uczniów czekał słodki poczęstunek, w czasie 
którego komisja konkursowa sprawdzała prace uczestników . 
Jury wyłoniło zwycięzców :

1 miejsce: Kacper Karaś, Szkoła Podstawowa nr 1 im. 
Henryka Sienkiewicza w Olecku

2 miejsce: Julia Korąkiewicz, Szkoła Podstawowa nr 4 
z Oddziałami Integracyjnymi im. ks. Jana Twardowskiego w 
Olecku

,,ENGLISH IS FUN”, CZYLI …
II EDYCJA POWIATOWEGO KONKURSU Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO 

DLA UCZNIÓW KL. III SZKÓŁ PODSTAWOWYCH
3 miejsce ex aequo: Maxymilian Załuski, Szkoła Pod-

stawowa  im Ignacego Krasickiego w Świetajnie, Michał 
Matyjewicz, Szkoła Podstawowa nr 1 im. Henryka Sienkie-
wicza w Olecku

Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali dyplomy, laure-
aci nagrody rzeczowe, a pozostali nagrody pocieszenia. Na-
grody oraz poczęstunek zostały ufundowane przez oleckie 
markety. Uczestnikom oraz ich opiekunom serdecznie gra-
tulujemy, dziękujemy za wkład pracy włożony w przygoto-
wanie  uczniów i życzymy dalszych sukcesów. 

Do zobaczenia w przyszłym roku.

E.I., M.A.

nostkowe takiego łowienia (składka członkowska PZW, wraz 
z pozwoleniem, to jednorazowy wydatek około 300 zł) , nie 
może dziwić popularność łowienia w stawach.

Po kilkunastu minutach podróży, meldujemy się z Jarkiem 
nad pół hektarowym zbiornikiem. Rozkładamy sprzęt. To zna-
czy, ja rozkładam, bo Jarek ma gotową wędkę. 

Zdecydowałem się, oczywiście po konsultacjach z kole-
gą, na drgającą szczytówkę z koszyczkiem. Zanim ustawiłem 
podpórki, Jarek holuje ładnego lina. Niestety, ryba zrywa się 
tuż przy brzegu. Ale karasie już są. Ja również łowię. Trochę 
trudno mi się przystosować do tak płytkiej wody, ale jakoś so-
bie radzę. Dno jest twarde, więc koszyk się sprawdza. 

Ryby biorą z dna.  Rozłożyłem 6-cio metrowy bat. Za 
chwilę mam na haczyku karpia. Mały, ale na delikatnej 
wędce pięknie pracuje. Kolejny karp i składam wędkę w 
obawie, że przy kolejnym, nieco większym, wędka może 
po prostu zostać uszkodzona. Jest zbyt delikatna na kar-
pie, nawet małe. Na koszyk kolejne karasie, niektóre ponad 
ćwierć kilowe. Grube, mięsiste, silne. 

W sumie łowimy siedem karpi, wszystkie wracają do 
wody i kilkadziesiąt karasi. Jarek dwa razy więcej niż ja. 

A jednak spróbowałem stawu i jestem zadowolony. Po-
dobało mi się i z pewnością nad staw jeszcze wrócę. Tylko 
muszę odpowiednio przygotować sprzęt. Staw ma również 
swoje wymagania. 

Serdecznie dziękuję Jarkowi, za umożliwienie mi sta-
wowych pierwszych kroków. A pijawek i komarów nie 
było. Tylko krówki i zaprzyjaźniony kot. 

z wędkarskim pozdrowieniem 
J.Arnold Hościłło  



Tygodnik Olecki 21/956 - r. 2016
20 to@borawski.pl

PO KOKARDĘ (270)

Mama, mutti, mamasza
Tylko dwie sylaby, a ileż wzruszeń. Zazwyczaj, jest to 

pierwszy wyraz, który pada z ust dziecka. Wypowiedziane w ja-
kimkolwiek języku wywołuje moc wzruszeń i wspomnień.

Dzień Matki, to jedno ze szczególnych świąt w naszym 
kalendarzu. Matka kojarzy się nam z kimś najukochańszym, z 
ciepłem, przyjaźnią i miłością. Jaki jest status dzisiejszej mat-
ki w społeczeństwie transformacji? Czy jej pozycja nie uległa 
przewartościowaniu? 

Kiedyś w sklepach, urzędach można było dostrzec wywiesz-
kę z napisem, że kobiety w ciąży i kobiety z małymi dziećmi są 
obsługiwane poza kolejnością. Czy ktoś może wskazać, gdzie 
dzisiaj są takie napisy? Dzisiejsza brutalizacja życia, egoizm 
rozpasany wręcz do granic nieprzyzwoitości, spowodował, że 
zajęci sobą, nie dostrzegamy takich kobiet. Ba, nie chcemy ich 
dostrzec, nie ustępujemy im pierwszeństwa. Nawet w koście-
le ludzie, którzy z założenia przyszli po to, aby wzbogacać się 
duchowo, często nie ustępują miejsca siedzącego kobietom w 
mocno zaawansowanych ciążach. Signum temporis. Znak czasu.  

Pracodawcy jak ognia boją się młodych kobiet. A jeśli nieba-
wem będzie w ciąży? Mając do wyboru mężczyznę czy kobietę, 
wolą oczywiście tego pierwszego, bo on nie będzie rodził, nie 
weźmie zwolnienia na chore dzieci, no 

i jest bardziej dyspozycyjny. 
To wszystko wpływa na to, że młode dziewczyny znacznie 

odsuwają w czasie tę pierwszą świadomą ciążę i macierzyństwo, 
bo praca, kariera, praca... A na to wszystko potrzeba nie lada 
poświęceń i wyrzeczeń. Tak oto zmieniają się wzorce mentalne 
i obyczajowe w tej materii. 

Nie mam wątpliwości, że są wśród czytelników osoby, któ-
re pamiętają piosenkę zaczynającą się od słów: „Moja matko ja 
wiem, ile nocy nie spałaś, gdy żegnałam twój dom, aby iść w 
obcy kraj…” 

Co jednak mają powiedzieć te dzieci, których matki są al-
koholiczkami? Co ma powiedzieć córka, która modliła się, by 
matka nie przyszła do szkoły, bo każdy nauczyciel pozna, że 
pije? Co ma wspólnego miłość matczyna z tym, że w drugiej 
klasie liceum musiała ewakuować się do babci, bo matka nie 
była w stanie zapewnić jej minimalnych warunków do nauki 
i bytowych. Potem rozwiodła się, straciła pracę, a pieniądze z 
wynajmu mieszkania przepijała. Do dzisiaj córka, teraz dorosła 

kobieta, pamięta, ile razy musiała ją myć z … och, nawet nie 
chce tego wywoływać ze swej pamięci. Takie wspomnienia 
tkwią jak drzazga. Marzyła o jednym – żeby jak najszybciej 
zdać maturę, wyjechać, złapać jakąkolwiek pracę i żyć nor-
malnie. Tylko co to znaczy „normalnie”? Nigdy tego nie za-
znała. Wiedziała tylko, co to znaczy wstyd. Wstydzi się do tej 
pory.

Przykład drugi. To on pił, czyli ojciec. Wieczne awantury, 
a ona, matka, trzymała wszystko w ryzach. Pracowała, prowa-
dziła dom, wyciągała go z kryzysów, załatwiła i przekonała 
do terapii. On pił, ona trzymała dom, kłótnie, czasem bójki i 
znowu wszystko wracało do normy. 

Była mistrzem w maskowaniu. Niektórzy nawet nie wie-
dzieli, że nie jest tak różowo i powtarzała, że u innych też tak 
jest, że tak trzeba. 

Aż pewnego dnia za długą namową koleżanki wyjechała z 
nią „na roboty” do Niemiec. Wróciła po pół roku odmłodzona, 
wypiękniona, pachnąca z pieniędzmi i wiadomością, że chce 
rozwodu. Argumentowała, tym, że tam zostaje, bo ma świetną 
pracę, ale wszyscy się domyślili, że chodzi o mężczyznę. Są-
siadki i znajome przyklaskiwały, że nareszcie uwolniła się od 
tego pijusa, że gratulują decyzji. Nie wiedziały jednak, że nie 
wspomniała nic o tym, że nie zabiera ze sobą dzieci, że one 
właśnie zostają z ojcem, który nie radzi ze sobą, z alkoholem 

i wychowaniem dzieci. Pisze emaile, przysyła pieniądze, 
ale nie pokazuje się już od roku.

Przykład trzeci. Nie pracuje, bo nie warto. Zresztą, tyle za-
chodu z tą pracą. Ma zasiłek, w szkole dzieciom dadzą obiady, 
na książki dostanie stypendium, ciuchy jakieś w szmateksie 
jeszcze ładniejsze i tańsze niż w sklepach. I jakoś będzie. 

Nie przejmuje się niczym, a już na pewno nie dziećmi. 
Twierdzi, że same muszą sobie radzić, bo ona też nie miała 
lekkiego życia. Teraz też myśli tylko o dniu dzisiejszym, ju-
trem nie zaprząta sobie głowy. Jej pierwszy mąż siedzi w wię-
zieniu, ale o dziecku pamięta. Potem był następny i… piątka 
ich jest i niemal każde nosi inne nazwisko. Jej to nie przeszka-
dza, a sąsiadki już nauczyła, żeby nie wtrącały się do jej życia. 

Nie oszukujmy się, one są wśród nas. Może nawet na tej 
samej klatce schodowej, za ścianą. One sobie radzą, ale dzie-
ci…

Tylko dwie sylaby, a tyle wspomnień. Z okazji Dnia Matki 
wszystkim dzieciom życzę szczęśliwego dzieciństwa, które w 
całości zależy od nas – Matek.

 Marusia


