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Gimnazjum nr 2 im.
Mikołaja Kopernika,
miejsko-powiatowa
biblioteka publiczna
oraz
biblioteka pedagogiczna
W nocy z 3 na 4 czerwca organizują na terenie
miasta Olecka Noc w
bibliotekach pt. „Wolno
czytać... Sienkiewicza”.
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pizza na telefon, 87-520-31-32
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sprzedaż mieszkań, Armii Krajowej 1
mieszkania od 30 do 75 m.kw.
więcej na: deweloper-luto.pl
V06319
tel. 507-047-750

Turniej szachowy

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

XI Powiatowy Konkurs Recytatorsko-Muzyczny Poezji
Jana Pawła II odbył się tradycyjnie w Wieliczkach. 18 recytatorów i 8 wokalistów w niezwykle dojrzały sposób zaprezentowali wybrane teksty patrona szkoły.
W swojej kategorii I miejsce zdobył uczeń Zespołu Szkół
Społecznych Jan Ogonowski. „Człowieczeństwo, miłość,
piękno, refleksja i wzruszenie; tymi słowami Małgorzata
Burba - przewodnicząca jury podsumowała występy gimnazjalistów z powiatu oleckiego.
Waldemar Snarski

b35407

Archiwum „Tygodnika oleckiego” znajdziesz

Szkoła Podstawowa nr 1 w Olecku im. H. Sienkiewicza i sekcja szachowa MLKS Czarni Olecko zapraszają
uczniów szkół podstawowych do wzięcia udziału w Otwartym Turnieju Szachowym o Puchar Dyrektora SP nr 1 w
Olecku.
Zawody odbędą się w dniu 11.06.2016r w SP nr 1 w
Olecku, ul. Kościuszki 20.
System rozgrywek: Turniej rozgrywany system szwajcarskim na dystansie VIII rund, tempo gry 15 minut na zawodnika, kojarzenie komputerowe.
Zgłoszenia na adres: krzysztofszachy@wp.pl lub przed
turniejem. Rozpoczęcie zawodów o godz. 9:00, zakończenie ok. godz. 13:40.

MSZE I NABOŻEŃSTWA
Parafia pw. Krzyża Świętego,
ul. Zamkowa
Msze Święte:
Dni powszednie: 7.30; 18.00
Niedziele i święta: 8.00; 10.00; 12.00 dla dzieci; 17.00
Koronka do Miłosierdzia Bożego – codziennie o godz.
15.00 w kaplicy Krzyża
Parafia pw. Najświętszej Maryi Panny
Królowej Polski,
Plac Wolności
Dni powszednie: 6.30; 7.00; 18.00
Uroczystości i święta: 6.30; 10.00; 16.00 dla dzieci; 18.00
Niedziela: 7.00; 8.30; 10.00; 11.30 dla dzieci; 13.00 dla
młodzieży; 18.00

GRÜNLAND
Centrum Roślin Ozdobnych

najnowsza kolekcja bylin

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

V08505

V07407

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

na stronie internetowej www.olecko.info (w pliku *.pdf)
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WYSTAWY STAŁE
• Fotograria Rifki Sameem, Galeria Prawdziwej Sztuki im.
A. Legusa, ROK „MG”
16 maja od 10.37 jeden zastęp OSP Ciche
• Fashion & Beauty wystawa fotografii, Galeria Hol, ROK
usuwał w Cichym drzewo powalone na jezd„MG”
nię.
• 4 tysiące lat monety chińskiej - wystawa w Oleckim
17 maja od 7.33 jeden zastęp JRG PSP gasił pożar sadzy w
Stowarzyszeniu Aktywnych „Zamek”
kominie domu mieszkalnego w Babkach Oleckich.
• Ekspozycja stała - Olecka Izba Historyczna, plac Wolności 22
informacji udzielił • Bajeczna zima, portrety wystawa fotografii, Galerii Fotomłodszy ogniomistrz Radosław Osiecki
grafii „Klatka”, ROK MG
18 maja od 17.41 jeden zastęp OSP Świętajno gasił w Po1 czerwca (środa
łomie pożar nielegalnego wysypiska śmieci.
20 maja od 8.27 jeden zastęp JRG PSP usuwał plamę oleju apteka dyżurna 11 Listopada 9
wydanie „Tygodnika Oleckiego”
z jezdni ulicy Kościuszki.
21 maja od 10.58 jeden zastęp JRG PSP gasił pożar suchej 16.00 - Młodzieżowe Spławikowe Otwarte Mistrzostwa
Olecka, brzeg Legi obok targowicy miejskiej
trawy przy ulicy Kościuszki.
21 maja od 18.39 jeden zastęp OSP Cichy usuwał w Ci- 16.00 - W indiańskiej wiosce, Dzień Dziecka w sali kina
Mazur,
chym gniazdo szerszeni z domu mieszkalnego.
21 maja od 20.52 jeden zastęp JRG PSP oraz jeden OSP 2 czerwca (czwartek)
Gąski usuwały w Kijewie zadymienie z mieszkania. Garnek apteka dyżurna Zielona 37
8.00 - 11.00 - pobór krwi od honorowych dawców, Zespół
pozostawiony na kuchni bez opieki.
22 maja od 14.07 jeden zastęp JRG PSP gasił pożar śmieci Szkół Licealnych i Zawodowych (budynek internatu, sala
konferencyjna), ul. Gołdapskiej 27
przy placu Zamkowym.
Informacji udzielił 3 czerwca (piątek)
młodszy brygadier Tomasz Milewski apteka dyżurna Składowa 2A
Jubileusz 70-lecia Szkoły Podstawowej nr 1 im. Henryka
24 maja od 19.30 jeden zastęp JRG PSP usuwał gniazdo Sienkiewicza
szerszeni znad wejścia do budynku wielorodzinnego przy pla- 16.00 - koncert integracyjny: Orkiestra Dęta i Mażoretki z
cu Wolności.
Wiłkawiszek (Litwa) oraz Miejska Orkiestra Dęta z Olecka,
25 maja od 8.53 jeden zastęp JRG PSP usuwał drzewo nie- Rynek placu Wolności
bezpiecznie pochylone nad kościołem w Szczecinkach.
17.00 - Był sobie człowiek, film, kino Mazur
25 maja od 12.25 jeden zastęp JRG PSP usuwał rozlany 19.00 - Kapitan Ammeryka: Wojna Bohaterów, film, kino
olej z jezdni ulicy Gołdapskiej.
Mazur
28 maja od 18.24 dwa zastępy JRG PSP usuwały skutki 4 czerwca (sobota)
kolizji drogowej w Jaśkach. Samochód w rowie.
apteka dyżurna plac Wolności 25
29 maja od 23.29 jeden zastęp JRG PSP usuwały skutki Jubileusz 70-lecia Szkoły Podstawowej nr 1 im. Henryka
kolizji drogowej w Czuktach. Samochód w rowie.
Sienkiewicza
30 maja od 12.16 dwa zastępy JRG PSP usuwały skutki 9.00 - Mistrzostwa Polski Juniorów Niesłyszących w lekkolizji na osiedlu Lesk. Samochód osobowy uderzył w inne kiej atletyce 2016, stadion miejski
zaparkowane samochody.
9.00 - Football Festival - turniej piłki nożnej chłopców
30 maja od 18.16 jeden zastęp OSP Kowale Oleckie zabez- 2005 i młodszych z udziałem zaproszonych drużyn, boisko
pieczał miejsce i usuwał skutki przewrócenia się drzewa na ze sztuczną murawą
linię energetyczną i jej zerwanie.
10.00 - Mistrzostwa Województwa W-M SZS w Tenisie
30 maja od 19.10 jeden zastęp JRG PSP, jeden OSP Ma- Ziemnym Szkół Podstawowych, Gimnazjalnych i Ponadzury i jeden OSP Cichy usuwały w Dybowie pęknięty pień gimnazjalnych, korty miejskie
drzewa pochylony nad drogą i linią energetyczną.
11.00 - I Dziecięca Oleckowiada - szczegóły s. 4)
Informacji udzielił 14.00 - MLKS Czarni Olecko - LKS Łyna Sępopol, mecz
młodszy kapitan Piotr Gabruś trampkarzy piłki nożnej, stadion miejski
16.00 - Konkurs modelarski, Galeria im. Andrzeja Legusa,
ogłoszenie wyników i otwarcie wystawy
NAJTANIEJ W MIEŚCIE
17.00 - Był sobie człowiek, film, kino Mazur
19.00 - Kapitan Ammeryka: Wojna Bohaterów, film, kino
Mazur
5 czerwca (niedziela)
Aleje Lipowe 1, Tel. (87) 520-41-91
apteka dyżurna Gołdapska 1
Konkurs modelarski, Galeria im. Andrzeja Legusa
ON.............................. 4,24 zł
9.00 - Mistrzostwa Polski Juniorów Niesłyszących w lekPb 95......................... 4,55 zł
kiej atletyce 2016, stadion miejski
PB 98......................... 4,75 zł
9.00 - Football Festival - turniej piłki nożnej chłopców
LPG............................ 1,69 zł
2005 i młodszych z udziałem zaproszonych drużyn, boisko
Olej opałowy............... 2,35 zł (powyżej 1000 litrów)
ze sztuczną murawą
10.00 - Turniej Tenisa Ziemnego o Puchar Starosty OlecZapraszamy od 600 do 2100,
kiego, korty miejskie
niedziela od 900 do 1700
17.00 - Był sobie człowiek, film, kino Mazur
19.00 - Kapitan Ammeryka: Wojna Bohaterów, film, kino
Promocja!!!
Mazur
czysty samochód za tankowanie
www.paliwa-kozlowski.pl
6 czerwca (poniedziałek)
apteka dyżurna plac Wolności 12
UWAGA:
7 czerwca (wtorek)
stacja dołącza do akcji Olecka Rodzina +3
apteka dyżurna Zielona 35
(upusty do zakupu: 10 gr paliwo, 5 gr gaz oraz 5%
8 czerwca (środa)
apteka dyżurna Składowa 6
akcesoria i usługi
wydanie „Tygodnika Oleckiego”
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Uwaga: co tydzień do rozlosowania jeden bilet do oleckiego kina.
Warunki udziału w losowaniu na dole strony 4

Obóz w Siamoszycach
w dniach 10-23 lipca 2016
w programie: zajęcia rekreacyjno-sportowe (piłka nożna, koszykówka, siatkówka), zajęcia z elementami metodyki ZHP, wycieczki rowerowe i piesze, dwie wycieczki do
Krakowa i Centrum Rozrywki w Chorzowie, noc na zamku,
strzelnica ( strzelanie z łuku, wiatrówki), kąpiele w jeziorze,
Paintball, tor sprawnościowy - wojskowy, park linowy, ogniska. Opłata 1248zł. Zgłoszenia pod nr 723-679-859

Półkolonie na Zamku

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

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

B36804

Gwarancja fachowej opieki i zajęcia w przyjaznej
atmosferze.

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

Mariusz Przekop
tel. 507-222-344

4.06.2016 r.,
kamienna półrotunda
w Parku Sportu i Rekreacji
zjeżdżalnie oraz gokarty - od godz. 11:00
oficjalne otwarcie - godz. 14:00
14:30 - występ zespołu „Sukces” z Mrągowa
Pokaz tańca zespołów tanecznych:
„TAKA SYTUACJA” oraz „CITY DANCE”
Występ finalistów Konkursu Piosenki
Dziecięcej i Młodzieżowej „GRATKA DLA
NASTOLATKA”
Wiele atrakcji, gry i zabawy dla dzieci!
- końska dawka przygody z Ranczem
Arabians
- gokarty
- zjeżdżalnie
- klub motocrossowy (pokaz motocykli i
strojów)
- gry, zabawy, konkursy z nagrodami
- wata cukrowa
18:00 – ognisko z kiełbaskami
Wszystkie atrakcje BEZPŁATNE dla naszych milusińskich
Organizatorzy:
Stowarzyszenie Pomarańcza w Olecku
Urząd Miejski w Olecku
Regionalny Ośrodek Kultury w Olecku
„Mazury Garbate”

NASZ KONKURS

Jeśli chcecie wziąć państwo udział w konkursie, wystarczy tylko na adres redakcji wysłać kartkę pocztową z nalepionym kuponem z pierwszej strony
i wpisanym własnym imieniem i adresem. Wszystkie karty biorą
udział w cotygodniowym losowaniu – aż do skutku.
W tym tygodniu wylosowano następujące osoby:

• Ewa Adamiec
• Kinga Alboszta
• Roman Barszczewski
• Renata Kneć (Bydgoszcz)
• Krzysztof Radziewski
• Wacław Zdun

K20101

K20003

Zakład Kamieniarsko-budowlany

I Dziecięca Oleckowiada

Redakcja

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

Upominki ufundowali:
√ INFOLAND, pl. Wolności 15
   √ Zofii Siemaszko,
√ Majster, aleje Lipowe 1B
√ BEST - Studio Reklamy, ul. Jeziorna 1A
√ „BiS” Studio Reklamy, ul. Kamienna 1A
   √ TERNET, pl. Wolności 26
√ Drukarnia „Gryfix”, Ełk, ulica Sasankowa 17
√ Urząd Miejski w Olecku, plac Wolności 3
√ Wydawnictwo „Wir”, Zielona 37
Upominki będą wysyłane pocztą.
Do rozlosowania: Bilety do kina, gry komputerowe, filmy na
dvd, książki, długopisy, akcesoria szkolne, magnesy, kalendarze, pocztówki, gry logiczne, modele do sklejania, itp.

Felieton

to@borawski.pl
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Chyba jeszcze nie było takiego
weekendu jaki nadchodzi. Proszę
tylko spojrzeć na rubrykę „Olecki
terminarz” na stronie trzeciej. Nigdy tak bogato nie było. Imprezy
od sportowych do kulturalnych.
Czasami nawet rozpoczynają się
w tej samej godzinie.
Wybierać, przebierać. To się
nazywa weekend. A jak nic nie
odpowiada, to i pogoda taka, że
można dzień spędzić na plaży, na wycieczce lub na grilu.
Wspaniale, prawda?
Ja chciałbym Państwa zaprosić na wystawę modeli
do Oleckiego Centrum Kultury.
W Galerii im. Andrzeja Legusa w sobotę o szesnastej
odbędzie się uroczystość ogłoszenia wyników konkursu
modelarskiego, wręczenie nagród i dyplomów uczestnikom. Wystawa wszystkich modeli biorących udział w
konkursie potrwa dwa dni: 4 i 5 czerwca. Później część
modeli zabiorą modelarze, a pozostałe będą na wystawie
do 14 czerwca. Możliwe jest też przedłużenie trwania
wystawy.
Zapraszam również szkoły do organizowania wycieczek klasowych. Trzeba jednak zgłaszać chęć zwiedzania wcześniej. Co najmniej dwa dni naprzód.
Proszę Państwa, modelarstwo, to jedna z pasji ludzkich. Nie wiadomo kto zrobił pierwszy model.
Budowa modeli towarzyszy ludzkości od zarania
dziejów i jest związana z kulturą materialną. Najpierw
musiało przecież być narzędzie, by powstał jego model. Technologia tworzenia modelu przed zbudowaniem
urządzenia, to domena czasów już nowożytnych.
Jaki był pierwszy model? Może był to model tratwy
zrobiony przez dziecko. Pojazdu pływającego, którym
wraz z rodzicami przepłynęło rzekę? Może pierwszym
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modelem była rekonstrukcja szałasu, w którym mieszkał jego twórca?
Modelarstwo było ściśle związane z kulturą ludzką.
Szczególnie z wierzeniami. Modele statków nilowych,
lektyk, rydwanów, domów składano do grobów w starożytnym Egipcie. Modele wozów bojowych tworzyli
snycerze scytyjscy, a później normandzcy. W starożytnym Sumerze, Egipcie, Grecji i Rzymie model zamienia się w zabawkę. Często później modele urządzeń
stawały się zabawkami.
Prawdziwe modele, miniatury najprawdziwszych
machin oblężniczych, okrętów, wozów, postaci ludzkich, to jednak domena drugiego tysiąclecia naszej ery.
Tak jak napisałem wcześniej: twórczość modelarska mogła być wykorzystywana do produkcji zabawek
jak i też do przekazania przyszłym pokoleniom wiernych kopii urządzeń, które były w użyciu.
W XVII wieku modele zaczęto budować jako próby przed właściwym rozpoczęciem budowy. Właśnie
takie modele okrętów produkowano w Wielkiej Brytanii. Nazywamy je modelami admiralicji. Wtedy to,
każdy okręt liniowy, przed zbudowaniem musiał być
przedstawiony do oceny jako model. Były to specyficzne modele. Kadłub poniżej linii wodnej był pozbawiony poszycia, czyli desek, z których robiono
burty. Model musiał mieć jednak wszystkie wręgi, do
których te deski przybijano. Admirałowie musieli ocenić konstrukcję i jej moc. Za to powyżej linii wodnej,
okręt był pokazany ze wszystkimi szczegółami, nawet
projektami ozdób. Szczególnie oceniana była rufa, na
której znajdowała się kajuta admiralska. Szczególnym
aspektem zaś była jak największa przestrzeń na galeryjkę spacerową. Jej pokład był dosłownie własnością
zaokrętowanego admirała.
Modele te nie miały olinowania, a tylko czasami były w nich zamontowane podstawowe kolumny
masztów. W tym czasie okręt budowano od kilku do
kilkunastu lat. Na skutek doświadczeń z taklowaniem
zmiany były znacznie szybsze od doświadczeń z budową kadłuba.
Najsłynniejszymi i najdroższymi zarazem modelami okrętów są modele wykonane z kości wołowych,
które budowali jeńcy francuscy trzymani podczas wojen napoleońskich na więziennych okrętach angielskich.
Modele te są wykonane z wielką precyzją i przedstawiają okręty francuskie, na których służyli budujący
je modelarze.
Polacy są jednymi z najzdolniejszych modelarzy.
Modele okrętów japońskiej floty wojennej z drugiej
wojny światowej budowane w skali 1:1000 są jednym
z najbardziej dokładnych. Posiadają wszystkie szczegóły uzbrojenia, olinowania. Niektóre posiadają nawet
ażurowe anteny używanych wtedy radarów, czy ażurowe pokłady pomostów.
Na wystawie w Regionalnym Ośrodku Kultury.
Możemy zobaczyć modele samolotów, statków i okrętów, czołgów, rakiet i budowli. Najmniejszymi są modele pojazdów wykonane w skali 1:72. Największymi
modele samolotów w skali 1:33. W konkursie biorę
udział modele samolotów w skali 1:50, okrętów w skali 1:300 oraz pojazdów 1:25.
Do obejrzenia jest kilkadziesiąt modeli wykonanych przez modelarzy w wieku od lat 12 do 70.
Jest co podziwiać.
Serdecznie zapraszający na wystawę
Bogusław Marek Borawski

6

to@borawski.pl

BUDŻET OBYWATELSKI
OLECKA na 2017 rok
Burmistrz Olecka zaprasza do udziału w pracach Zespołu ds. budżetu obywatelskiego.
W skład zespołu wejdą przedstawiciele Rady Miejskiej,
Oleckiej Rady Seniorów, Oleckiej Rady Młodzieżowej,
Urzędu Miejskiego, organizacji społecznych działających na
terenie miasta oraz mieszkańcy.
Kandydatury mogą zgłaszać przedstawiciele organizacji
pozarządowych działających na terenie miasta Olecko oraz
pełnoletni mieszkańcy Olecka niezrzeszeni w organizacjach
pozarządowych.
Zgłoszenia można dokonać do 3 czerwca br. do godziny
12.00 za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego, który
należy przesłać drogą elektroniczną na adres: um@um.olecko.pl lub w wersji papierowej złożyć w Urzędzie Miejskim
w Olecku, Plac Wolności 3 (sekretariat, pok. nr 12). Każda
organizacja pozarządowa może zgłosić do prac Zespołu jednego kandydata.
Członkowie Zespołu swoją pracę wykonują nieodpłatnie. Wyłonienie przedstawiciela organizacji pozarządowych
oraz mieszkańców do udziału w pracach Zespołu nastąpi w
drodze publicznego losowania, które odbędzie się 3 czerwca
2016 r. o godzinie 1600 na Sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Olecku.
Zespół ds. budżetu obywatelskiego będzie pracował
w trybie określonym Zarządzeniem Burmistrza Olecka nr
ORN.0050.78.2016 z dnia 24 maja 2016r., w okresie do 31
grudnia 2017 roku.
Zakres pracy zespołu obejmuje:

Pożegnanie radnej

Oleccy radni na dzisiejszej sesji Rady Miejskiej w Olecku pożegnali panią Renatę Dunaj, której mandat radnej wygasł.
22 kwietnia 2016 r. Naczelny Sąd Administracyjny wydał wyrok oddalający jej skargę kasacyjną od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Mandat radnej wygasł
w związku z naruszeniem ustawowego zakazu prowadzenia
działalności gospodarczej z wykorzystaniem mienia komunalnego gminy.
W związku z wygaśnięciem mandatu Pani Renaty Dunaj
31 lipca br. odbędą się wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Olecku w okręgu wyborczym nr 7, który obejmuje
część miasta Olecko, tj. ul. Nocznickiego, Wodną i Zyndrama.
newletterUM

Potrącona 13-letnia rowerzystka

Policjanci pracowali na miejscu potrącenia 13-letniej
rowerzystki. Dziewczynka została przetransportowana do
szpital. Na szczęście nie odniosła żadnych poważnych obrażeń.
Wczoraj około godz. 18:00 oficer dyżurny oleckiej komendy otrzymał zgłoszenie o zdarzeniu drogowym, do którego doszło w Olecku na ul. Gołdapskiej.
Funkcjonariusze, pracujący na miejscu, wstępnie ustalili, że kierujący samochodem osobowym marki Hunday wykonując manewr skrętu w prawo nie ustąpił pierwszeństwa
jadącej chodnikiem rowerzystce w wyniku czego doszło do
zderzenia.
13-latka została przetransportowana do szpitala w Olecku. Na szczęście nie odniosła żadnych poważnych obrażeń.
Teraz funkcjonariusze będą wyjaśniać dokładne okoliczności zdarzenia.
rzeczniczka prasowa KPP
młodsza aspirantka Justyna Sznel

1) Wypracowanie zasad realizacji budżetu obywatelskiego w 2017 roku i spisanie ich w formie Regulaminu,
2) Branie czynnego udziału w spotkaniach z mieszkańcami oraz w konsultacjach społecznych zasad o których
mowa w pkt 1.
3) Zapoznanie się ze wszystkimi projektami zadań
zgłoszonymi przez mieszkańców;
4) Rozpatrywanie wniosków mieszkańców z prośbą o
ponowną weryfikację oceny formalnej w razie negatywnego wyniku analizy możliwości realizacji zadania przez
komórkę organizacyjną Urzędu Miejskiego w Olecku .
5) Sprawowanie funkcji nadzorującej przebieg procesu
konsultacyjnego.
Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do zgłaszania swoich kandydatur.
newletterUM

„Marsz dla Życia i Rodziny”
Burmistrz Olecka objął Patronatem Honorowym wydarzenie o zasięgu gminnym, tj. „Marsz dla Życia i Rodziny” organizowany przez Komitet Organizacyjny Marszu
dla Życia i Rodziny.
Termin i miejsce rozpoczęcia wydarzenia: 12 czerwca
2016 r., godz. 10.00 – 12.00, Parafia p.w. Podwyższenia
Krzyża Świętego w Olecku.
Program wydarzenia:
- Msza Święta w Kościele p.w. Podwyższenia Krzyża
Świętego w Olecku,
- przemarsz ul. Zamkową, ul. 1-go Maja i Placem Wolności w kierunku Urzędu Miejskiego do pomnika Jana
Pawła II,
- odczytanie odezwy wzywającej do szacunku dla życia i troski o rodzinę,
- inscenizacja uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 1 w
Olecku.
newsletterUM
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Suwalski Festiwal Biegów

Odbyły się biegi w Suwałkach Festiwal Biegów 28 maja
na 10 km i 500 m wygrał Biwor Wyeliffe z Kenii z czasem 33 min i 35 s
Miejsca uczestników z Olecko Biega miejsca:
20 Kamil Przemielewski 44 min o6 s,
21 miejsce Przemysław Tomczyk 44 min 08 s
80 miejsce Cezary Gierszewski 50 min 09 sekund
91 miejsce Agata Korotko 50 min i 54 sekund
144 miejsce Dariusz Gałaszewski 55 min 30 sekund
166 miejsce Ewa Przemielewska 56 minut 52 sekundy
192 miejsce Wojciech Jegliński 1 g i 7 sekund
193 miejsce Jan Bagiński 1g 08 sekund

194 miejsce Ewa
Muster-Drażba 1g 11
sekund
195 miejsce Sławomir
Sienkiewicz 1g 12 s
Startowało 259 biegaczy
fot.
arch. Olecko Biega

B36405

Podpis elektroniczny, certyfikat kwalifikowany, PUE ZUS
AUTORYZOWANY PARTNER UNIZETO TECHNOLOGIES
S.A.
PUNKT POTWIERDZANIA TOŻSAMOŚCI
Skrzynka podawcza, e-faktura, certyfikaty niekwalifikowane,
ssl, zabezpieczenia serwerów, system unilock. Oprogramowanie, sprzęt, integracja z Płatnikiem, wdrożenia, wszystko w siedzibie klienta.
MTL Creation, tel. 600 936 589, www.mtl.olecko.pl
WYDAJEMY CERTYFIKAT W JEDEN DZIEŃ ROBOCZY
PUNKT INFORMACJI KRS - WYPISY AKTUALNE I PEŁNE
NOWOŚĆ: Obsługa Platformy Usług Elektronicznych (PUE)
ZUS. Profil, podpis elektroniczny, wsparcie, integracja firmy z
profilem osobistym. Zapraszamy instytucje i osoby fizyczne.

OLECKIE CENTRUM
SZKOLENIA KIEROWCÓW
Jerzy Miliszewski
Olecko, Aleje Lipowe 3

Ośrodek
czynny
codziennie
w godz. 800-1600
L96805

Rozpoczęcie
kursu

16
czerwca
godz.

1600

tel. 87-520-23-36
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Polowanie na prawdę,
z nagonką
Mariusz Szczygieł, urodzny 5 września
1966 r. w Złotoryi, zwanej też Złota Góra. Absolwent Liceum Ogólnokształcącego Ekonomicznego w Legnicy oraz Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego. Debiutował w wieku 16 lat w harcerskim
tygodniku„Na przełaj”. Ja debiutowałem w tym samym piśmie
kiedy pan Mariusz miał 6 lat.
Obaj poszliśmy na przełaj, czyli „najkrótszą trasą, nie trzymając się drogi”. Uczeń Mariusz dał się poznać, że ma lekką
rękę do pisania, więc go hołubiła Redakcja z ul. Konopnickiej 6,
gdzie mieściła się też Rozgłośnia Harcerska. Miał wymarzony
start, bez przeszkód. A potem wszystko poszło z górki. Dostał
etat w „Na przełaj”, a jak podrósł, to zakotwiczył się w „Gazecie
Wyborczej” na dolnym Mokotowie. Poza tym śmiga po śródmieściu. Prowadził talk-show w TV Polsat („Na każdy temat”).
Dziennikarstwo prasowe traktował jako konspekt na książkę. To
jest reporter (literacki), który wie, że „Pisanie? To nie takie proste ludziom czas zajmować”, jak
powiedziała pewna pani.
W DUŻYM FORMACIE
magazynie reporterów sprzedaż
łącznie z czwartkową „Gazetą
Wyborczą”, na stronie 2, publikuje cyklicznie ni to felieton, ni
edytorial pn. Szczygieł poluje na
prawdę. Jest to fragment z Projektu: Prawda. Autor „Zrób sobie raj”
nie ukrywa, że to „jest eksperymentem. To literacki kolaż (…)”.
Dodajmy, świetny pod względem
formy i treści. Z komentarzem
lirycznym i zadumą. Po prostu,
publikuje to, co ostatnio usłyszał, podsłuchał, przeczytał i to,
co czytelnicy przesłali e-mailem.
Uściślijmy, żeby potem nie było
nieporozumień, pan Mariusz nie
poluje, raczej idzie i tropi ślady
cudzych prawd.
W kolejnej książce pana
Mariusza (Mariusz Szczygieł,
Projekt prawda zwiera powieść
Stanisława Stanucha „Portret z
pamięci”, znalazły się w spisie
treści teksty już wdrukowane, ale
… po liftingu. Do książki, na zasadzie klina, dołączono prozę napisaną sznytem wierszy Andrzeja
Bursy (Życie moje, Obrona żebractwa, Sobota) oraz prozy (Zabicie ciotki). A Bursa, jak wiadomo, to był … liryczny chuligan. To może być, ale … krakowska proza nuży, bo monolog
wypowiedziany przy wartkim felietonie, wybija z rytmu czytania. W tym miejscu zrobię ukłon do Królowej Matematyki. Z
moich obliczeń wynika, że powieść liczy 140 strony, zaś na 231
stronach pomieszczono 62 teksty, które czyta się jednym tchem,
poza kilkoma wyjątkami, jak np. Prawda redaktorki tej książki.
Druk zwarty przeczytałem na dwa podsiady. Mariusz
Szczygieł stara się, żeby nie nudzić. Pisze góra-dół 3 000 znaków (strona z kawałkiem). Tropi cudze prawdy jak antologista:
„Chce jednych ludzi wzbogacić o prawdy innych – przecież to
bardzo ładne zadanie. (…)”. Czasami zdarza się, że jest „w amoku polowania na cudzą prawdę” i wychodzi z niego literat, który
nie może się z tym rozstać, co wcześniej skreślił.
Podoba mi się, że jest na swój szczygiełkowi sposób wyrachowany. W tym miejscu mały wtręt ornitologiczny. Przypomnę, że szczygieł to jeden z najbardziej kolorowych polskich
ptaków. Z główek łopianów i ostów wybiera nasiona. Lubi gęste
zarośla. Można go rozpoznać po tym, ze ma na skrzydełkach

Felieton

żółte lusterko.
Wracajmy do pana Mariusza, który ździebko się odsłania:
„Jestem uprzejmy z dwóch egoistycznych powodów. Pierwszy jest taki, że oszczędzam energię. Nie angażuję się nigdy w
coś, co mi zabierze za dużo siły. Na przykład mógłbym zrobić
komuś na złość, ale złość wymaga większego nakładu środków niż radość. (…) Wolę akceptować ludzi, bo to nie wymaga takiego wysiłku. (…) jestem uzależniony. (…) Uzależniłem
się od zadowolonych twarzy. (…)”
Mariusz Szczygieł to jest odważny 50-latek, bo za prawdę
ludzi biją, zniewalają, szarpią. Jest ludzki, bo prawdy szuka.
Poluje na prawdę, z naganką.
Sprawdziłem w słownikach i leksykonach, jaka jest kondycja prawdy i kłamstwa. I co? O prawdzie jest więcej niż o
kłamstwie. Odnotowano o niej prawie 40 słów skrzydlatych
(o kłamstwie tylko 9). Znalazłem 9 frazeologizmów na temat
prawdy i 3 o kłamstwie. Paremiolodzy zafiszkowali ponad
173 przysłów, gdzie pada słowo prawda i 15 o kłamstwie.
Wśród nich to, że „Kłamstwem świat przejdziesz, ale nazad
nie wrócisz”. Z kwerendy, jaką przeprowadziłem, wynika, że
naga prawda zasłania świat przed kłamstwem. A naga igła obszywa cały świat. Warto pamiętać, żeby „Fałszu w prawdę nie
odziewać, a za prawdę się nie
gniewać”. Słowem, „Prawda w
bawełnie leży, a kłamstwo leży
w prawdy odzieży”.
Luuudzie, kupujcie w ciemno, przepraszam jasną prawdę,
książkę PROJEKT PRAWDA,
którą napisał świetny reporter
(literacki). Pan Mariusz Szczygieł na pewno nie jest listkiem
figowym „Gazety Wyborczej”
jak pan Jerzy Turnau. To jest
niezły bohemista. Nie wiedziałem o tym, że jego pasją jest fotografowanie widoków „z okien
pokoi, w których śpi”.
Dobrze się stało, że polowaniem na prawdę zajął się ktoś,
kto jest czuły na słowa. Głęboko
zakopuje znaki zapytania. I myśli. Doskonale wie, że wszystkie
gazety, jakie wychodzą na świecie, żyją z kłamstwa i (nieprzyjemnej) prawdy.
Jeżeli ktoś poczuł niedosyt,
trudno. Resztę musi sobie sam
wygooglować.
Czesław Mirosław
Szczepaniak
Postscriptum
Fot. Ireneusz Szczepaniak. Podkowa znaleziona wśród
szpargałów mojego ojca Czesława, starszego rzemieślnika obróbki skrawaniem w warsztatach kolei wąskotorowej w Piasecznie. Pozostała w komórce. Kto ją przyniósł? Nie wiem.
Tata ją zachował, bo dawniej nic się nie wyrzucało. Dlaczego?
Czyli należała do rzeczy, o których się mawia „przydasie”. W
podkowie, co odpadła z kopyta, zgasły iskry, zerwane z bruku
i kamieni. Ludzie podnosili zagubione podkowy z ufnalami
(gwoździe kowalskie). Nieraz podkowę wbijano w wierzeje
(dwuskrzydłowe wrota w stodole), czasami na drzwiach obory
albo pod wiatą, albo trzymano luzem. Wierzono, że podkowa
na zagrodzie przywozi szczęście na Wielkim Wozie, bez dyszla i konia. Była traktowana jak omen, jak czterolistna koniczynka albo dwuorzechy. Zachowało się też podkute przysłowie – „Zbierać za kim podkowy, tzn. zostawać za kimś daleko,
w tyle, nie być go godnym. Cytuję powiedzonko spod kopyta,
nad którymi niejeden bat strzelił.
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Komendant powiatowy policji
inspektor Rafał Klauza odszedł na emeryturę
W poniedziałek 30 maja w sali konferencyjnej oleckiej Komendy Powiatowej Policji odbyło się uroczyste
żegnanie odchodzącego na emeryturę komendanta Rafała Klauza
Na uroczystość przybyli władze powiatowe, wójtowie gmin, przedstawiciele sądu i prokuratury, komendant Powiatowej Straży Pożarnej, policjanci i pracowni-

cy cywilni policji.
W uroczystości wziął również udział komendant
wojewódzki policji inspektor Tomasz Klimek. Pożegnał on odchodzącego na emeryturę komendanta oraz
przedstawił jego następcę inspektora Andrzeja Żylińskiego, który dotychczas był komendantem policji w
Gołdapi.

Inspektor Rafał Klauza został przyjęty do służby 3
maja 1985 roku i skierowany na przeszkolenie wojskowe w Wojskach Ochrony Pogranicza w Chełmicy obok
Krosna Odrzańskiego.
11 lipca 1985 r. został przeniesiony do dalszego
pełnienia służby w Batalionach Centralnego Podporządkowania (BCP) w
Poznaniu.
Po zdaniu egzaminów wstępnych
do Wyższej Szkoły Oficerskiej MSW
w Szczytnie od 1 października 1986 r.
był słuchaczem tej szkoły. W trakcie
3-letniego pobytu w Szczytnie był słuchaczem Kompanii Sportowej łącząc
naukę z grą w piłkę siatkową w 3-cio
ligowej Gwardii Szczytno. W czerwcu
1989 r. po zdaniu egzaminów oficerskich został przez generała Stanisława
Biczysko mianowany na stopień podporucznika (odpowiednik podkomisarza).
Po ukończeniu szkoły w latach
1989-1992 pracował w garnizonie poznańskim. Najpierw w Wydziale Kadr
KWP w Poznaniu, a następnie w Komendzie Rejonowej
Policji w Poznaniu Stare Miasto w Wydziale Dochodzeniowo-Śledczym. W tymże okresie ukończył w systemie
niestacjonarnym studia magisterskie na Wydziale Prawa
i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w
Poznaniu, po czym przeniósł się na Mazury.
4 czerwca 1992 r. rozpoczął służbę w Zespole Dochodzeniowo-Śledczym Komendy
Powiatowej Policji w Ełku na stanowisku
młodszego specjalisty. 1 września 1992 r.
zmienił stanowisko i rozpoczął pracę w Zespole dw. z Przestęczością Gospodarczą
Wydziału Kryminalnego. Miesiąc później, 1
listopada 1992 r. został przeszeregowany na
wyższe stanowisko służbowe, specjalistę Wydziału Kryminalnego.
Następnie pełnił funkcje, kolejno: kierownika sekcji Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego oraz Zastępcy Naczelnika Wydziału.
1 sierpnia 1999 r., Rafał Klauza został mianowany
Naczelnikiem Wydziału Kryminalnego Komendy Powiatowej Policji w Ełku.
Z Komendy Powiatowej Policji w Ełku został przeniesiony i powołany 11 sierpnia 2004 r. na stanowisko
Komendanta Powiatowego Policji w Kętrzynie.
Rozkazem Personalnym Komendanta Wojewódzkiego Policji w Olsztynie z dnia 19 maja 2006 r. nr

491/2006 został powołany na stanowisko Komendanta
Powiatowego Policji w Olecku.
Od 25 maja 2006 r. do dnia zwolnienia ze służby w
Policji pełnił służbę na w/w stanowisku.
W tym czasie ustawicznie podwyższał swoje kwalifikacje. Kontynuował edukację
na studiach podyplomowych z
zakresu Zarządzania Jakością
w Administracji na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim.
Ukończył również studia podyplomowe w zakresie Prawno-Społecznych
Aspektów
Zarządzania Zasobami Ludzkimi, w zakresie Zarządzania
Kryzysowego oraz z zakresu
bezpieczeństwa i przygotowania Pedagogicznego.
Pełna wysługa lat w dniu
odejścia ze służby w Policji wynosi 31 lata i 9 miesięcy, w tym
– 31 lat, 1 miesiąc w służbie.
W uznaniu szczególnych
zasług i osiągnięć służbowych
w zakresie ochrony bezpieczeństwa ludzi oraz utrzymania bezpieczeństwa i porządku publicznego uhonorowany został w 2004 roku Brązowym Krzyżem
Zasługi, w 2005 r. Brązową Odznaką „Zasłużony Policjant”, w 2011 r. odznaczony został srebrnym medalem
„Za długoletnią służbę”, a w 2013 r. srebrną odznaką
„Zasłużony policjant”.
Ponadto był wielokrotnie wyróżniany przez uprzednich przełożonych
oraz Komendanta Wojewódzkiego
Policji nagrodami pieniężnymi oraz
pochwałami.
Służba, którą pełnił insp. Rafał
Klauza związana była przede wszystkim z pionem kryminalnym, aczkolwiek w ostatnich latach przejął nadzór
nad pionem prewencji. Z Komendą
Powiatową Policji w Olecku związany
był równo 10 lat. Wyniki jednostki pod kierownictwem
Komendanta przez długie lata plasowały ją na czołowym miejscu wśród komend województwa warmińsko-mazurskim w zakresie prowadzonych czynności i
wykrywalności przestępstw.
W tym czasie dzięki staraniom Komendanta przeprowadzone zostały na terenie Komendy gruntowne
remonty. Stan jednostki i przyległej do niej posesji został starannie uporządkowany.
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IX Olecka Olimpiada Milusińskich im. Romualda Wojnowskiego
WYNIKI:
dzieci 3–letnie (toczenie piłki z punktu A do punktu B):
1. Aleksandra Wasilewska (Olecko)
2. Liliana Wasilewska (Olecko)
3. Maja Domelewska (Olecko)
dzieci 3–letnie (kto szybciej przeniesie woreczek z obręczy
do rodzica):
1. Liliana Wasilewska (Olecko)
2. Maja Domelewska (Olecko)
3. Aleksandra Wasilewska (Olecko)
dzieci 3–letnie (tor przeszkód dla dziecka wraz z rodzicem):
1. Liliana Wasilewska (Olecko)
2. Julian Przemielewski (Olecko)
3. Halina Żukowska (Przedszkole „Smyk” Olecko)
dzieci 4–letnie (toczenie piłki między pachołkami):
1. Marcel Mosiejko (Olecko)
2. Natasza Dąbrowska (Przedszkole „Smyk” Olecko)
3. Łukasz Zaręba (Oddział Przedszkolny Gąski)
dzieci 4–letnie (wskakiwanie do kolejnych hula-hop):
1. Magdalena Karniej (Przedszkole „Kubuś i Przyjaciele”
Olecko)
2. Natasza Dąbrowska (Przedszkole „Smyk” Olecko)
3. Nina Krzykwa (Przedszkole „Inna Bajka” Radziejowice)
dzieci 4–letnie (tor przeszkód dla dziecka wraz z rodzicem):
1. Marcel Mosiejko (Olecko)
2. Natasza Dąbrowska (Przedszkole „Smyk” Olecko)
3. Wiktor Przemielewski (Przedszkole „Smyk” Olecko)
dzieci 5–letnie (pchanie taczki z punktu A do punktu B):
1. Nikodem Truchel (Oddział Przedszkolny Gąski)
2. Norbert Tatarczuk (Oddział Przedszkolny Gąski)
3. Oskar Przemielewski (Oddział Przedszkolny Stożne)
dzieci 5–letnie (przejście przez tunel przodem):
1. Krzysztof Zabłocki (Oddział Przedszkolny Gąski)
2. Norbert Tatarczuk (Oddział Przedszkolny Gąski)
3. Lena Grześ (Przedszkole „Smyk” Olecko)
Janusz Niedziejko-Ziółkowski (Przedszkole „Smyk”
Olecko)
dzieci 5–letnie (tor przeszkód dla dziecka wraz z rodzicem):
1. Lena Grześ (Przedszkole „Smyk” Olecko)
2. Norbert Tatarczuk (Oddział Przedszkolny Gąski)
3. Oskar Przemielewski (Oddział Przedszkolny Stożne)
dzieci 6–letnie (przejście przez tunel tyłem):
1. Julita Frąckiewicz (SP 1 Olecko)
2. Sara Żukowska (SP 3 Olecko)
3. Kornelia Kiczka (SP 3 Olecko)
Oliwia Onufryjenko (SP 1 Olecko)

to@borawski.pl
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dzieci 6–letnie (pchanie taczki między tyczkami):
1. Filip Żurawlew (SP 4 Olecko)
2. Antoni Domalewski (SP 1 Olecko)
3. Marianna Wasilewska (SP 1 Olecko)
dzieci 6–letnie (tor przeszkód dla dziecka wraz z
rodzicem):
1. Filip Żurawlew (SP 4 Olecko)
2. Kornelia Kiczka (SP 3 Olecko)
3. Maja Wasilewska (SP 4 Olecko)
dzieci 7-8-letnie (konkurs strzałów na bramkę):
1. Piotr Witkowski (SP 1 Olecko)
2. Szymon Nietubyć (SP 4 Olecko)
3. Lena Krzykwa (SP Radziejowice)
dzieci 7-8-letnie (skoki w workach z punktu A do
punktu B):
1. Gabriela Koronkiewicz (SP 4 Olecko)
Oliwia Szczerbińska (SP 1 Olecko)
2. Maja Sztelmach (SP 4 Olecko)
3. Marcelina Lewandowska (SP 3 Olecko)
dzieci 7-8–letnie (tor przeszkód dla dziecka wraz
z rodzicem):
1. Bartosz Jóźwiak (SP Dąbrówka)
2. Lidia Grześ (SP 4 Olecko)
3. Oliwia Szczerbińska (SP 1 Olecko)
dzieci 9-10–letnie (skoki w workach slalomem
między tyczkami):
1. Kornel Kasprzyk (SP 4 Olecko)
2. Jan Maksimowicz (SP 4 Olecko)
Rozalia Mikielska (SP 4 Olecko)
3. Kornel Romotowski (SP 4 Olecko)
dzieci 9-10–letnie (konkurs strzałów na bramkę):
1. Sebastian Żukowski (SP 3 Olecko)
2. Jan Omilian (SP 1 Olecko)
3. Kacper Barszczewski (SP 1 Olecko)
dzieci 9-10–letnie (tor przeszkód dla dziecka wraz
z rodzicem):
1. Michał Stankiewicz (SP 3 Olecko)
2. Jan Maksimowicz (SP 4 Olecko)
3. Miłosz Truchan (SP 1 Olecko)
Wyżej wymienieni uczestnicy Olimpiady otrzymali pamiątkowe dyplomy i medale. Wszyscy
zawodnicy biorący udział w zawodach otrzymali
dyplomy uczestnictwa oraz drobny upominek.
Szczególne podziękowania za pomoc w przeprowadzeniu i sędziowaniu zawodów kierujemy do
wolontariuszy z Gimnazjum Nr 2 w Olecku oraz
ze Stowarzyszenia Olecko Biega. W Olimpiadzie
uczestniczyło 218 dzieci.
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AUTO-MOTO

V06509

* AUTO-CENTER, CZĘŚCI SAMOCHODOWE,
ul. Zamostowa 2, tel. 87-523-32-32 V06328a
* AUTO-NAPRAWA, ul. Zamostowa, tel. 87-523-3232 V06359

AUTO IMPORT nowy komis samochodowy

V08006

Gołdapska 31, na placu „Biedronki”, tel. 500-800-086
* MYJNIA GĄBKOWA AUTOMATYCZNA
			
aleje Lipowe 1A

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

V05740

SERWIS OGUMIENIA

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

V02915

* chleb swojski, ciasta, wypiek, tel. 605-107-755 B37203
V07307

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

* bezprzewodowy internet iPlus, tel. 87-520-13-31 B36704
* Budowlana firma, Tadeusz WITKOWSKI, kompleksowe
prace budowlane, tel. 603-754-167, 87-523-41-44 V08704

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

L96606a

V09003

* STACJA KONTROLI POJAZDÓW + PREZENT, ul.
Zamostowa, tel. 87-520-32-33 V06369

MOTO-SPRZEDAM

* CZĘŚCI SAMOCHODOWE, ul. Sokola 1D, tel. 87520-12-88 V08016
* CZĘŚCI SAMOCHODOWE, ul. Zamostowa, tel.
87-523-32-32 V06339
* Hunday Santa Fe CRDI, 2006, 2,2D tel. 509-338-320,
508-097-660 V05520
* Jawa 350, 1989, stan bardzo dobry, stylizowany na
chopper, 2500 złotych, tel. 884-014-664 B35207
* Mitsubishi Outlander, 2005, 2,4B+G tel. 604-193-413

* gazowe, hydraulik, tel. 502-383-533 V02516
19-300 Ełk, ul. Sasankowa 17
tel.: 087 620 03 09, 620 13 08
fax: 087 621 56 07
e-mail: poligrafia@gryfix.pl
KOMPLEKSOWE USŁUGI DRUKARSKIE

Drukarnia Offsetowa

B35906

profesjonalne przygotowanie do druku:
projekty graﬁczne, skład i łamanie tekstu...
druk oﬀsetowy 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...

TURYSTYKA-NOCLEGI-ROZRYWKA

* „ASTRA” restauracja, pizza, zestawy obiadowe na telefon:
87-520-25-68, profesjonalny katering, imprezy okolicznościowe, * hurtownia spożywcza, ul. Gołdapska 31, tel. (87) 520-01-50 V08106
dancingi, ul. Partyzantów 7, www.astra.olecko.pl
V10301
* hurtownia wędlin, od 4.00 do 14.00, ul. Gołdapska
631, tel. 87-520-22-13 B36305
* chleb swojski, ciasta, wypiek, tel. 605-107-755 B37003
* Internet MilichSOFT, 80 Mbit/s, 19,90 zł, Zielona
* kino, plac Wolności 22, tel. 87-520-20-59 B37701
9, www.milichsoft.pl, tel. 87-520-09-09 V07018
* „KOALA” - bar. Kuchnia tradycyjna, dowóz dań od po- * korepetycje - język angielski; szkoły podstawoniedziałku do piątku od 9.30 do 16.30, od 26 zł. dowóz gratis we, gimnazja, szkoły średnie, tel. 608-215-475 L96706
(inne terminy na telefon) tel. (87) 520 15 78
V08305
* kowalskie, spawalnicze, ślusarskie, zmechanizowane cięcie plazmą do 20 mm, prasa krawędziowa,
Gołdapska 31, tel. 87-523-00-80 B35307
* konie kabardyńskie, przejażdżki, pod siodło,
* księgowe usługi, Ternet spółka z o,o, tel. 87-520-31-70
Grądzkie 47, tel. 666-316-780, 87-421-22-48 L97102

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

* pracownia pisania ikon, pracownia plastyczna,
Katarzyna Waraksa, tel. 663-805-960 B36505
* wczasy; tel. 87-421-22-48, 666-316-780, www.wiatrakart.fr.pl, e-mail: kawarak@o2.pl L97201

K18908

PIZZERIA „PRIVE” zaprasza od 1000 do 2200

V09303

B35707

PIZZA NA TELEFON

* MEBLE - salon, Jan Bagiński, ul. Rzeźnicka, tel.
(87) 520 29-23.
V06409

* OLEJ OPAŁOWY, NAJTANIEJ, tel. 87-520-41-91 V05720

USŁUGI

B34808

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

V07906

V08604

* 21 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu,
Katarzyna Jeruć, Przytorowa 3, tel. 508-266-446, 512-109121, ubezpieczenia majątkowe i komunikacyjne, V07417
* AGA Agnieszka Wyszyńska, BIURO RACHUNKOWE,
Kolejowa 12, tel. 500-174-672 V08405
* angielski korepetycje, magister UW, tel. 502-954-863
* OCIEPLANIE BUDYNKÓW, tel. 881-507-760, V01918
* pizza na telefon – od 10.00 do 22.00, tel.87-520-3132 lub sms 505-314-536 V09322a

to@borawski.pl
Pralnia chemiczna, pranie wodne, usługi w ciągu 24 godzin,
ul. Grunwaldzka 12, te. 723-565-284
V10401

PRZYCHODNIA WETERYNARYJNA

ul. 11 Listopada 24C • usługi weterynaryjne
tel. (87) 520-30-73 • leczenie zwierząt domowych
tel. (87) 520-27-89
kom. 660-422-476 • badanie mięsa
V05810
czipowanie, paszporty europejskie
psy, koty, fretki

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

K19803

* ROWERY – naprawy i wypożyczalnia, Centrum
Handlowe Impuls, tel. 87-520-36-92 V09412
* SKRZYPCE NA ŚLUBIE, TEL. 662-414-006, K19405
* sprzątanie, opieka nad osobami starszymi lub dziećmi, tel.
506-462-495 B37402

plac Wolności 11, , rejestracja tel. 605-893-381 , 87-520-22-22

* tłumacz języka francuskiego, tel. 888-605-885 B37502

SPRZEDAM
* działkę pod garaż pojedynczy z projektem, Gołdapska, tel. 602-793-432 K20201
* działki budowlane, uzbrojone, tel. 601-210-819 B002b30
* gospodarstwo rolne, zabudowane, 4,88 ha, okolice
Olecka, tel. 693-841-421 L97003

* książki, I i II klasa gimnazjum, (Gimnazjum nr 2), tel.
603-113-040 V08026
* luksfery Fala niebieskie 36 sztuk, TANIO, tel. 508610-285 B35507
* łóżeczko dziecięce z materacem, 65x125 cm, 150 złotych, tel. 691-201-120 L96904
* maszyny, urządzenia rolnicze, tel. 516-670-859 B003b30
* meble BRW z kolekcji „Indiana”, kolor – sosna antyczna: komoda – 350 zł, regał – 350 zł, szafa – 550zł.
Stan - super!!! 600-936-589
* mieszkania od 30 do 75 m.kw., więcej na: deweloper-luto.pl, tel. 507-047-750 V06349
* 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 V05730

V09203

V05510

O- Y
OMKE
R
P Aw
CJ

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

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

Wyrób nagrobków, blatów kuchennych, parapetów
V07809
i okładzin schodowych

INNE
* oddam koty czarne w dobre ręce, przyjmuję tylko
sms-y, odpowiadam, tel. 605-202-305 B37003

KUPIĘ

* kupię silniki stacjonarne typu „ES”, tel. 602-235-182,
V05709

PRACA
* zatrudnię kierowcę, kat. C+E, wymagana karta kierowcy, tel. 501-157-577, V07118
* zatrudnię mężczyznę na kuchnię, tel. 501-620-577,
506-865-480 V09343
* zatrudnię stomatologa, tel. 605-893-381 K19903

SPRZEDAM

* drukarka kolorowa OKI C3300n, A4, idealna do
wizytówek, mało używana, 290 złotych, tel. 604-193413 B35807
* działka usługowa, granica obwodnicy, tel. 601-210819 B001b30
* działkę budowlaną, 1650 m.kw., Olecko, tel. 602-709756 B36904
* działkę pod garaż (ew. piętrowy) z projektem, Gołdapska, tel. 602-793-432 K20301
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Pompy ciepła
CWU + CO + kolektory słoneczne
przydomowe oczyszczalnie ścieków
V08913
możliwość montażu
DWORZEC PKP
tel. 883-110-101

* siedlisko, ul. Wiejska, ok. 40 arów, zabudowane budynkiem gospodarskim, dojazd od strony ulicy Wiejskiej, siła
na miejscu, tel. 602-293-333 V05820
* sypialnię BRW (seria Dream) - cena 500 zł. Łóżko
160x200, komoda, 44,5x76x86, 2 x szafka nocna i szafka
RTV, stojak na CD i lustro. Uwaga - materac grudzień 2014,
kokos, strefy, sprężyny autonomiczne („Egipt” - „wygoda
snu”) - extra płatny 350 zł. Mogę pomóc w organizacji transportu. 600936589.

WYNAJEM
* hala przy szosie Świętajno, plac manewrowy, zaplecze socjalne, tel. 502-264-901 K19205
* lokal użytkowy 54 m.kw., 890 zł, ul. Kolejowa, tel.
0049-721-64-37-08 K19604
* lokal użytkowy 90 m.kw , ul Targowa 10, tel. 508 945
734 B36006
* lokal użytkowy 100 m.kw., centrum, tel. 723-565-284
V10411

* lokal użytkowy 140 m.kw., centrum, tel. 501-620-577
V09333

* mieszkanie do wynajęcia z dofinansowaniem gminy, tel. 502-264-901 K18810

to@borawski.pl

Borys
-Nazwijmy go Borys - powiedziały córki.
Zgodził się, chociaż sam myślał o jakimś bardziej drapieżnym imieniu, Sokół, Orzeł, może Jastrząb? W domu jednak, o takich sprawach zawsze decydowały dziewczyny. I tak
od niedzieli Borys zamieszkał z nimi. Nie był ani uciążliwy,
ani głośny. Może z bliska trochę zajeżdżało kurnikiem.
Borys doskonale rozumiał, że musi tu zostać. W chwili
odnalezienia go przez Jadzię nie był całkiem samodzielny.
Wyglądał dobrze, jednak do dorosłości sporo brakowało.
Gdyby Jadzia nie zabrała go w ten niedzielny zimny poranek
do domu, zginąłby niechybnie.
O tym, że gołębie sierpówki uwiły sobie gniazdo w rosnącym w ogrodzie okazałym świerku, wiedzieli od dawna,
jednak dwa jajeczka, które znaleźli pod drzewem, świadczyły, że albo gniazdo jest zbyt małe, albo inne nieszczęście pozbawiły gniazdującą parę potomstwa. A jednak…
Gienek w niedzielę pracował. Tak wyszło. Zadzwonił telefon. Żona.
-No co tam ?- zapytał.
-Słuchaj- rozpoczęła Jadzia- W ogrodzie znalazłam dzikiego gołębia. Jest śliczny, ma wszystkie piórka, ale nie potrafi latać. Wzięłam go do domu. Tylko czym i jak go karmićspytała na koniec. -Wykopałam mu dżdżownicę, ale nie jest
zainteresowany - dodała.
Gienek odpalił służbowy komputer. Wyszukiwarka szybko uporała się z zagadnieniem.
-Jadziu, w garażu mam torebkę z pszenicą. Namocz ją
trochę, do tego czysta woda i wystarczy. Obserwuj, czy będzie jadł. A z mięsem poczekaj. Gołębie, to nie są wielkie
drapieżniki - instruował Gienek, korzystając z internetowej
skarbnicy wiedzy.
Borys grzecznie jadł i popijał. Paskudził też trochę do
kartonu. Jadzia zmieniała mu ściółkę. Kupili również specjalistyczną karmę dla gołębi, jednak on wolał pszenicę. Przez
kilka dni Borys był ich całym światem. Taki mały, bezradny
i jednocześnie ufny.
Pierwsze próby lotu, jeszcze w mieszkaniu, okazywały
się mało udane. Gołąb grzecznie siedział na ręku, na ramieniu, nawet rozkładał skrzydła, jednak wciąż był zbyt słaby.
Jadł, pił i …tak dalej. Jego losem interesowały się córki.
–Jak Borys ? –pytały podczas telefonicznych pogawędek.
Codziennie w okolicach domu słychać było charakterystyczne pohukiwanie. To rodzice szukali Borysa.
–Wszystko dobrze, jest u nas w domu, wypuścimy, gdy
będzie gotowy - uspokajała Jadzia. Ale czy gołębie to rozumiały?
Zrobiło się cieplej. Borys, przebywający na podwórku,
ożywiał się z każdą chwilą. Pierwsza próba lotu skończyła
się nieudanym lądowaniem na drzewie. Ale już następnego
dnia… Borys po prostu odleciał.

Najpierw na płot, potem na taras, a potem hen daleko.
Uradowanej Jadzi, zrobiło się… smutno. Cóż, nie ma już
Borysa. - Ciekawe, czy jeszcze go zobaczymy - pomyślała
- Najważniejsze, że już umie latać i z pewnością poradzi
sobie.
Tym razem Jadzia była w pracy. Gienek wjeżdżając na
podwórko, kątem oka dostrzegł odlatującego ptaka.
- Nie, to nie możliwe - szepnął do siebie.
Wszedł do domu. Zjadł obiad i rozsiadł się w fotelu.
Zerknął przez drzwi na taras i …
- Jadziu! Jest, przyleciał do nas, jaki słodki!- z nieukrywanym wzruszeniem w głosie już dzwonił do żony.
- Kto ?- spytała, choć znała odpowiedź. - Czy to on, jest
tyle gołębi - miała wątpliwości.
- Jestem całkowicie pewny, to Borys! - zapewnił i opowiedział jak gołąb wylądował na płocie, jak dreptał po
trawniku, jak zajadał pszenicę.
- Wiesz, on się zachowywał, jakby chciał nam powiedzieć, „zobaczcie, jestem samodzielny dam sobie radę”.
Karmnik na drzewie jest zawsze. Zimą żyje ptasim
życiem. Latem również ziarna do niego trafiają. A teraz
dodatkowo, na trawniku stoi miseczka z wodą i spodek
z namoczoną pszenicą. Wyposażenie kartonu, w którym
mieszkał bezradny wtedy gołąb. Borys przylatuje kilka
razy dziennie. Zje, napije się i.. coś tam jeszcze.
jah

B34210
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Kalendarz imion
1 czerwca (Dzień Dziecka)
Anieli, Gracjany, Gracji, Hortensji,
Justyny, Konrady, Magdaleny, Niki,
Pameli
Alfonsa, Fortunata, Gracjana, Jakuba,
Justyna, Konrada, Nikodema, Symeona, Szymona, Świętopełka
2 czerwca
Blandyny, Jarmiły, Marceliny, Marianny, Marii, Marzanny, Marzenny,
Marzeny
Abla, Amina, Erazma, Eugeniusza,
Jaromiła, Marcelego, Marcelina,
Mikołaja, Ottona, Piotra, Racisława,
Radosty
3 czerwca
Aldony, Klotyldy, Laurentyny, Tamary
Anatola, Ferdynada, Karola, Kewina,
Konstantyna, Laurencjiusza, Laurentego, Laurentyna, Leszka, Łukasza,
Macieja, Tomasza, Wawrzyńca
4 czerwca
Christy, Emmy, Helgi, Kwiryny,
Lutomiły
Aleksandra, Dacjana, Dacjusza, Franciszka, Gościmiła, Gościsława, Karola,
Karpa, Kwiryna, Lutomira, Pacyfika,
Saturnina, Wernera

5 czerwca (Światowy Dzień Ochrony
Środowiska)
Afrodyty, Bonifacji, Emilii, Kazimiery, Kiry, Walerii
Bonifacego, Dobrociecha, Dobromiła, Dobromira, Juliana, Kazimierza,
Nikanora, Waltera
6 czerwca
Beaty, Bogumiły, Dominiki, Doroty,
Ingridy, Klaudii, Laury, Nory, Pauliny,
Sydonii
Artemiego, Artemiusza, Cichomira,
Dominika, Doroteusza, Filipa, Klaudiusza, Laurentego, Nikifora, Norberta, Sydoniusza, Symeona, Więcerada
7 czerwca
Anny, Ariadny, Delfiny, Jarosławy,
Lukrecji, Roberty, Wiesławy
Antoniego, Ciechomierza, Ciechomira, Gustawa, Hieronima, Jarosława,
Roberta, Wiesława
8 czerwca
Adeli, Ady, Celestyny, Celi, Celiny,
Helgi
Celestyna, Dobrociecha, Maksyma,
Maksymiliana, Medarda, Medora,
Sewera, Seweryna, Wilhelma, Wyczesława, Wyszesława, Wyszosława

Nasz przepis
Jaja przepiórcze
na szparagach

12 przepiórczych jajek, 1 łyżeczka
octu, 10 dag roszponki, 2 cykorie,
łyżka posiekanego szczypiorku, 25 dag
młodych, cienkich zielonych szparagów, 5 dag sera typu parmezan
sos musztardowy: 2 łyżki oliwy, 2
łyżeczki czerwonego octu winnego, 1
ząbek czosnku, pół łyżeczki musztardy
pełnoziarnistej, sól, pieprz
Roszponkę, szczypiorek i cykorię
myjemy i osuszamy.
Cykorię kroimy w ukośne cienkie
plasterki. Szczypiorek drobno siekamy.
Mieszamy roszponkę z cykorią i
szczypiorkiem i odstawiamy.
Parmezan kroimy w cienki płatki.
Sos: wszystkie składniki dokładnie
mieszamy i doprawiamy solą i pieprzem.
Szparagi czyścimy, odcinamy
zdrewniałe końce i myjemy.
Gotujemy je na parze 4 do 5 minut
do chwili aż zmiękną. Używając szparagów ze słoika nie gotujemy ich, a tylko odcedzamy.
Jajka w koszulkach:
Rondelek napełniamy do połowy
wodą. Gotujemy. Gdy wrze zmniejszamy ogień tak, by tylko leciutko wrzała
i dodajemy ocet.
Jajka wbijamy pojedynczo do
wrzątku i gotujemy pod przykryciem 2
do 3 minut.
Wyjmujemy je łyżką cedzakową i
przekładamy na papierowe ręczniki, by
odsączyć wodę.
Sałatkę mieszamy z sosem i rozkładamy na dużym półmisku. Na sałatce
układamy szparagi, a na nich jajka.

Posypujemy płatkami parmezanu
i doprawiamy świeżo mielonym pieprzem.

Schab z bakaliami

1,5 kg schabu bez kości, 30 dag bakalii (rodzynki, morele, figi, daktyle), 1
ząbek czosnku, 1 łyżeczka mielonego
kminku, 2 łyżki oliwy, sól, pieprz
Mięso myjemy i osuszamy.
W moździerzu rozcieramy razem
sól, pieprz, kminek i czosnek. Powstałą
masą nacieramy mięso.
Owijamy je folią aluminiową i
wstawiamy na noc do lodówki.
Wkładamy do rękawa do pieczenia.
Podlewamy oliwą i wodą. Wkładamy
suszone bakalie.
Pieczemy około 80 minut w temperaturze 190°C, a ostatnie pół godziny
temperaturę zmniejszamy.
Odlewamy sos.
Danie możemy podawać na zimno
jak i na gorąco.
Na zimno mięso kroimy w cienkie
plastry. Podajemy obłożone owocami.
Na gorąco kroimy w grubsze plastry, polewamy sosem i również obkładamy owocami.

Surówka z cebuli

3 duże cebule, 4 łyżki śmietany lub jogurtu, ocet winny lub kwasek cytrynowy, liść laurowy, cukier, pieprz, sól
Cebulę kroimy w drobne piórka.
Gotujemy niepełna szklankę wody
lekko zakwaszonej octem lub kwaskiem. Solimy, dodajemy łyżeczkę cukru, listek laurowy i na koniec wrzucamy cebulę.
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Cytaty na ten tydzień
Miłość chce dawać, w możliwie
najdłuższym czasie, pełnię rozkoszy.
Tak jest, kiedy pragnienie rozkwita
wewnątrz i stopniowo ogarnia ręce,
palce, uda, talię, całe ciało, wyprężone lub rozluźnione, a pieszczoty
i puls są niecierpliwe; oto wszechświat kochającego ciała – kochankowie stają się mali wobec spotkania
ze światem, wobec głosów, które odzywają się w ciszy, nadając imiona
wszystkim rzeczom. I właśnie wtedy
nie myślimy o niczym, pragnąc, aby
to się nigdy nie skończyło. Albo też
myślimy o wszystkim, aby nie myśleć o tym i dać pełną swobodę i najdłuższą trwałość rozkoszy cielesnej,
gdy przyznajemy rację świętem Augustynowi, o tak, miłość to obyczaj
zwierzęcy, ale jest pewna różnica:
tylko my, istoty ludzkie (pomijając
pewne skomplikowane przypadki),
kochamy się, patrząc sobie w oczy.
Dla zwierzęcia nie ma wyjątków.
Dla nas wyjątek w świecie zwierząt
jest regułą zachowania człowieka.
Carlos Fuentes,
W to wierzę
Jak to jest możliwe, że cały człowiek, porządny i zorganizowany,
tonie w ciele i spojrzeniu ukochanej
osoby i jednocześnie traci wszelką
łączność ze światem zewnętrznym.
Jak to się dzieje? Czym płaci za tę
miłość, tę rozkosz, to złudzenie?
Carlos Fuentes,
W to wierzę
Wyznaję szczerze, że nie mam sił na
walkę z przyrodzeniem i że nawet
wcale ich mieć nie chcę.
Boccaccio,
Dekameron

PRZYS£OWIA
Czerwiec po deszczowym maju, często dżdżysty w naszym kraju.
Grzmoty czerwca rozweselają rolnikom serca.
Czerwiec-pierwiec, bo przerywa gospodarkę aż po żniwa.
Gdy czerwiec mokry po zimnym
maju, chłopom jesienią będzie jak w raju.
Gdy się Medard (8 czerwca) rozpłacze, a Jaś (12 czerwca) nie utuli, popłacze pewnie aż do Urszuli
Czerwiec i na kosę pierwiec.
Czerwiec nosi dni gorące, kosa brzęczy już na łące.
Gotujemy aż cebula zmięknie.
Odcedzamy. Mocno studzimy. Wlewamy śmietanę lub jogurt. Doprawiamy
solą i pieprzem. Mieszamy.
Podajemy z razowym pieczywem
albo jako dodatek do drugich dań.

Pieczone ziemniaki

... będą wyjątkowo chrupiące, jeśli przed
położeniem na gorącym tłuszczu oprószymy zimne plasterki mąką.
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Młyny wodne w Starostach
i Nowym Młynie
Andrzej Malinowski
Dojazd: Olecko - Wieliczki - Starosty - Nowy Młyn
Obie miejscowości położone są obok siebie w gminie
Wieliczki nad rzeką Legą. Posiadają murowane młyny wodne o jednym kamieniu młyńskim, pochodzące z przełomu
XIX i XX w. Obecnie młyn w Starostach został przekształcony w elektrownię wodną.
Historia młynów wodnych liczy sobie ponad 2 tysiące lat.
Głównym elementem młyna było koło wodne, budowane zazwyczaj z drewna dębowego o szerokości od 50 do 100 cm

i średnicy do 3 m.
Dobierano je
dopasowując do
rzeki (łopatkowe,
korytkowe). Większość młynów była
drewniana. Koło
młyńskie zostało
wyparte w XIX
w. przez maszyny
parowe, a w XX w.
przez silniki spalinowe i elektryczne.
W pochmurną i deszczową
niedzielę, 9 sierpnia 2015 r. młyny
wodne w Starostach i Nowym
Młynie widzieli:
Cezary
Lasota
i Andrzej Malinowski.

Młyn wodny – budowla z urządzeniem do przemiału ziarna na mąkę i kaszę, poruszanym za pomocą koła wodnego
lub turbiny wodnej, usytuowana nad rzekami.
Kamień młyński – element roboczy mlewnika, wykonany
z kamienia, w kształcie płaskiego walca. W maszynie są
dwa kamienie: dolny, nieruchomy („leżak”), gładki, oraz
górny, obracający się, żłobkowany; między nimi następuje
rozdrabnianie ziarna. W Polsce kamienie młyńskie wyrabiano m.in. z białego piaskowca; z czasem zaczęto używać
trwalszych, sztucznych kamieni, wytwarzanych z cementu
z dodatkiem kwarcu.
Mlewnik walcowy – maszyna młyńska do rozdrabniania
ziarna na mąkę, kaszę, śrutę. Mlewnik walcowy składa się
z zespołu regulującego grubość strumienia ziarna kierowanego na wałki zasilające, pary walców mielących, zespołu
napędowego i korpusu; stalowe walce mielące obracają się
z różną prędkością w przeciwnych kierunkach; odległość
między walcami jest regulowana zależnie od zamierzonego
przemiału ziarna zbóż.
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Finał Wojewódzki Igrzysk
Młodzieży Szkolnej WM SZS
w halowej piłce nożnej
dziewcząt
szkół podstawowych

30 maja w hali Lega został rozegrany Finał Wojewódzki
Igrzysk Młodzieży Szkolnej WM SZS w halowej piłce nożnej
dziewcząt szkół podstawowych.
Sędziowali: Robert Markowski, Bartosz Cieśluk i Paweł
Maksimowicz.
Do zawodów przystąpiły następujące drużyny:
Szkoła Podstawowa Nr 25 z Oddziałami Integracyjnymi im.
H. Ch. Andersena w Olsztynie,
Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Korszach,
Szkoła Podstawowa w Brzydowie,
Szkoła Podstawowa w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w
Jamielniku,
Zespół Placówek Oświatowych Szkoła Podstawowa im.
Michała Kajki w Miłkach,
Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Jana Pawła II w Olecku.
Na drodze losowania drużyny podzielono na dwie grupy,
gdzie grano systemem „każdy z każdym”, a następnie półfinały „na krzyż”, z których zwycięzcy zagrali o I miejsce,
pokonani o III miejsce, a drużyny z III miejsc w grupie o V
miejsce.
Wyniki:			
Grupa A:
SP 3 Olecko – SP Jamielnik
SP Jamielnik – SP Korsze		
SP 3 Olecko – SP Korsze		

6:1
1:1
3:1

Grupa B:
SP Brzydowo – SP 25 Olsztyn
SP 25 Olsztyn – SP Miłki		
SP Brzydowo – SP Miłki		

4:3
1:5
1:0

Półfinały:
SP 3 Olecko – SP Miłki		
SP Brzydowo – SP Korsze		

5:2
7:0

Mecz o V miejsce:
SP Jamielnik – SP 25 Olsztyn

4:5

Mecz o III miejsce:
SP Miłki – SP Korsze		

4:1

Mecz o I miejsce:
SP 3 Olecko – SP Brzydowo

4:4
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Komentarz do
meczu finałowego

Drużyny z Brzydowa i Olecka dotarły do finału nie odnosząc porażki jednakże to Olecko wydawało się być faworytem. Pierwsza połowa również toczyła się po myśli gospodarzy.
Stan meczu z zero zero szybko zmienił się na jeden jeden ale na przerwę Olecko schodziło z dwoma golami przewagi nad zepchniętym do defensywy Brzydowem.
Po przerwie losy spotkania się odwróciły. Goście zdobyli 3 gole a Olecko nie potrafiło na nie odpowiedzieć. Dopiero ostatni zryw na 15 sekund przed ostatnim gwizdkiem
zakończył się bramką dającą remis.
Karne wykonywane z większą silą i precyzją przez gości
zapewniły im zwycięstwo. Olecka drużyna reprezentująca
Szkołę Podstawową nr 3 po raz kolejny zdobyła wicemistrzostwo na zwodach tej rangi.
Bartosz Cieśluk

„Polska Amazonia
w obiektywie gimnazjalisty ”
– nagrodzone fotografie

karne – 2:4

Kolejność końcowa:
1. SP Brzydowo
2. SP 3 Olecko
3. SP Miłki
4. SP Korsze
5. SP 25 Olsztyn
6. SP Jamielnik
Wszystkie drużyny otrzymały pamiątkowe dyplomy, a trzy
pierwsze zespoły uhonorowane zostały pucharami oraz medalami ufundowanymi przez Warmińsko-Mazurski Szkolny
Związek Sportowy.
Wszyscy uczestnicy zawodów otrzymali posiłek regeneracyjny oraz dodatkowo skorzystali nieodpłatnie z pływalni Lega
w Olecku.
Paweł Maksimowicz
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Narwiański błękit
Gabriela Jeglińska (2d)
II miejsce
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Rajd Polski.
Strefa tankowania Olecko
1 lipca 2016 r. na Placu Wolności w Olecku od 6.00
do 20.00 obowiązywać będzie zmiana organizacji ruchu w
związku z wyznaczeniem w centrum miasta strefy tankowania samochodów biorących udział w Rajdzie Polski . Zgodnie z planem kierowcy mogą zjeżdżać na Plac Wolności w
godzinach 10.00-12.00 i 16.00-18.00. To wyjątkowa gratka
dla fanów motoryzacji i jedna z nielicznych okazji zobaczenia samochodu rajdowego wraz z załogą czy otrzymania autografu.
Na terenie gmin Olecko i Świętajno wyznaczony jest odcinek rajdu o łącznej długości 21,14 km. 1 lipca br. najlepsi
kierowcy będą mknąć po lokalnych drogach o nawierzchni
asfaltowej i szutrowej. Organizatorzy wyznaczyli 4 strefy
kibica- warto zapoznać się z tymi miejscami wcześniej bo
zainteresowanie fanów rajdem jest ogromne. Warto też wziąć
pod uwagę zmianę organizacji ruchu i zamknięcie dróg na
kilku odcinkach. Te utrudnienia są konieczne- bezpieczeństwo zarówno zawodników i widzów jest najważniejsze.

Warto nadmienić, że na terenie powiatu oleckiego jest
wyznaczony również odcinek rajdu przez Gminę Wieliczki.
Harmonogram czasowy dla kibiców: http://kibice.rajdpolski.pl/wp-content/uploads/2016/05/harmonogram-dla-kibicow-17052016w.pdf
Informacje na temat Rajdu Polski wraz z mapami znajdziecie Państwo na stronie: www.rajdpolski.pl
info. newsletterUM

Harmonogram 73. Rajdu Polski

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

Sobota (2 lipca)
OS11 Matuszek 1 8.10 (9,5 km)
OS12 Gołdap 1 10.05 (14.75 km)
OS13 Stańczyki 1 11.35 (26.9 km)
OS14 Babki 1
12.20 (23.8 km)
OS15 Stańczyki 2 14.55 (26,9 km)
OS16 Babki 2
15.40 (23.8 km)
OS17 Gołdap 2 16.50 (14.75 km)
OS18 Mikołajki Arena
19.08 (2.5 km)

siatkówka plażowa podstawówek

25 maja na boisku do siatkówki plażowej odbyły się Mistrzstwa Powiatu Oleckiego SZS w siatkówce plażowej szkół
podstawowych. Sędziowali Robert Markowski, Bartosz
Cieśluk i Paweł Maksimowicz.
WYNIKI:
dziewczęta:
SP 1 Olecko - SP 3 Olecko 0:2 (13:21, 13:21)
chłopcy:
SP 1 Olecko – SP 3 Olecko 0:2 (21:18, 21:14)
Kolejność końcowa (dziewczęta):
1. SP 3 Olecko (opiekun Wojciech Rejterada)
3. SP 1 Olecko (opiekun Krzysztof Zaniewski)

Kolejność końcowa (chłopcy):
1. SP 1 Olecko (opiekun Krzysztof Zaniewski)
2. SP 3 Olecko (opiekun Artur Szarnecki)
Drużyny otrzymały pamiątkowe dyplomy, natomiast zwycięzcy uhonorowani zostali pucharami.
Ogółem w zawodach uczestniczyło 10 zawodników i zawodniczek.
Paweł Maksimowicz
Specjalista Dyscypliny Sportu
MOSiR Olecko

Niedziela 3 lipca
OS19 Baranowo 1 8.20 (21.10 km)
OS20 Sady 1
9.08 (8,9 km)
OS21 Baranowo 2 10.50 (21.10 km)
OS22 Sady 2 (Power Stage) 12.08 (8,9 km)

Przychodnia Onkologiczna w Ełku

Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA z Warmińsko-Mazurskim Centrum Onkologii w Olsztynie,
wychodząc naprzeciw oczekiwaniom i potrzebom pacjentów z terenów naszego województwa, otworzył filię przychodni onkologicznej w
108 Szpitalu Wojskowym w Ełku. Pacjenci z
Ełku, powiatu ełckiego, oleckiego, gołdapskiego
i piskiego mogą rozpocząć bądź kontynuować
terapię w tejże przychodni.
Przychodnia Onkologiczna w Ełku, 108 Szpital Wojskowy ul. Kościuszki 30, Ełk, 1 piętro
Rejestracja telefoniczna – tel. 87 621 98 76
Poradnia jest czynna codziennie:
• poniedziałek w godz. 11:00 – 18:00,
• wtorek w godz. 8:00 – 14:00,
• środa w godz. 8:00 – 14:00,
• czwartek w godz. 8:00 – 14:00,
• piątek w godz. 8:00 – 14:00.
Uwaga: do lekarza onkologa nie jest wymagane skierowanie.

Wydawca: Agencja Promocyjno-Wydawnicza
Bogusław Marek Borawski. Adres redakcji: Olecko, ul. Zielona 37, skr.
poczt. 44, tel. 601-152-454; e-mail: to@borawski.pl. Redaktor naczelny: Bogusław Marek Borawski. Dyżur redakcyjny:
poniedziałki, wtorki, czwartki, piątki w godz. 1200-1700.(proszę dzwonić). Za treść ogłoszeń pismo nie ponosi odpowiedzialności.
Redakcja zastrzega sobie prawo do adiustacji, skracania oraz opatrywania nadesłanych artykułów własnymi tytułami.
Drukarnia „Gryfix”, 19-300 Ełk, ul. Sasankowa 17
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Siatkówka plażowa

24 maja na boisku do siatkówki plazowej Miejskiego
Ośrodka Sportu i rekreacji odbyły się Mistrzostwa Powiatu Oleckiego SZS w siatkówce plażowej. Sędziowali
Robert Markowski, Bartosz Cieśluk i Paweł Maksimowicz.
W zawodach wzięły udział drużyny z Gimnazjum
w Wieliczkach, Gimnazjum Nr 2 w Olecku, I Liceum
Ogólnokształcącego Olecko oraz Zespołu Szkół Technicznych.
Wyniki
(dziewczęta - gimnazja)
Gimnazjum Nr 2 Olecko - Gimnazjum w Wieliczkach
0:2 (7:21, 16:21)
Szkoły ponadgimnazjalne dziewczęta:
I LO Olecko – ZST Olecko 2:0 (21:9, 21:9)

natomiast zwycięzcy uhonorowani zostali pucharami.
W zawodach uczestniczyło 12 zawodników i zawodniczek.
Paweł Maksimowicz
Specjalista Dyscypliny Sportu
MOSiR Olecko

Szkoły ponadgimnazjalne chłopcy:
I LO Olecko – ZST Olecko 0:2 (15:21, 17:21)
Kolejność końcowa Gimnazja (dziewczęta):
1. Gimnazjum w Wieliczkach
2. Gimnazjum Nr 2 Olecko

Kolejność końcowa
(dziewczęta):
1. I LO Olecko
2. ZST Olecko

szkoły

ponadgimnazjalne

Kolejność końcowa
(chłopcy):
1. ZST Olecko
2. I LO Olecko

szkoły

ponadgimnazjalne

V07507

Wśród chłopców rywalizacja nie odbyła się ze względu na stawienie się tylko jednej reprezentacji
z Gimnazjum Nr 2 w Olecku.

V06379

Wszystkie drużyny otrzymały pamiątkowe dyplomy,
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Dziecko
Już samo słowo „dziecko” wywołuje w nas ciepło i
uśmiech. Oczywiście myślimy wówczas o słodkim bobo,
które wierzga rączkami i uśmiecha się do każdej pochylonej
nad wózkiem głowy. Przy tym gaworzy i w ogóle mamy nieodpartą ochotę je schrupać.
Za kilkanaście lat, zdaniem tych, którzy już okres dojrzewania mają za sobą, żałujemy, że tego nie zrobiliśmy. Właśnie. W fazie oczekiwania snujemy plany, marzymy i w ogóle wyobrażamy siebie jako idealnych rodziców: ja to nigdy
nie krzyknę na swoje dziecko, klaps? – nigdy; zawsze będę
miała czas dla niego – wprost ideał.
Wystarczy, że brzdąc odskoczy parę miesięcy od podłogi
i nie daj Boże ma swoje zdanie, które zresztą na początku
cieszy domowników, to zaczynają się schody. Już mija okres
pierwszej fascynacji nad jego słodkością i… no co ja będę
tłumaczyć. Każdy, kto je ma, wie, o czym mówię. Było słodko, a potem… nianie drogie, żłobki przepełnione, przedszkole za ciasne, w szkole ciągle czegoś chcą… codziennie nowe
problemy.
Z zazdrością ogromną obserwuję młode mamy pchające
wózki. Im nigdzie się nie spieszy. I na szczęście. Pchają te
swoje pociechy w pojazdach zerkając, czy aby głośne samochody nie zbudziły pociechy. Albo trzymają je za rękę i dotrzymują im kroku, a one tup, tup, powolutku chodzą po tym
świecie i wszystko je fascynuje.
Och, zazdroszczę, bo to najpiękniejszy okres w życiu i
mam i pociech – nareszcie razem, bez pośpiechu. Ileż bym
dała, żeby tak znowu poszwędać się powoli po tym świecie
bez konkretnego celu (jeśli spacer na świeżym powietrzu nie
jest celem?). Ależ oczywiście trzeba to wszystko stracić, by
się o tym przekonać.
Dzisiaj, z perspektywy lat, niejedna z nas uważa, że powinna była pójść na urlop wychowawczy. Nie, oczywiście
młoda mama rwała się do pracy, bo zabiorą (pracę), bo czuła
się bezproduktywna, zepchnięta na margines… Kto mi takich
bzdur nawkładał do głowy? Kto nam kazał tak myśleć?! Jak
zazdroszczę odwagi matkom, które świadomie dokonały wyboru, że chcą mieć więcej dzieci niż jedno czy dwoje!
Miało być o dzieciach, a wyszło o matkach. I nie pomy-

liłam się, bo to nierozerwalne osoby. Nie ma większego
skarbu ponad dziecko, nawet z problemami i bez instrukcji
obsługi, bo każde jest inne i niepowtarzalne.
***
Śmiejemy się często z dziecka, że takie małe, że nic nie
rozumie, że ... A tak naprawdę powinniśmy się śmiać z siebie, że z nas takie stare konie, że tyle szkół i doświadczeń,
a wiedzy za grosz.
Wystarczy przyjrzeć się tym małym istotkom, by od
nich się wiele nauczyć. Ot, choćby tego, że jak się śmiać,
to całym sobą i tak, żeby ściany zanosiły się od śmiechu. A
tak „bezinteresownie” cieszyć się potrafią tylko dzieci. Czy
wiecie, że te małe bezbronne istotki wiedzą więcej na temat
medycyny niż my? One śpią tyle, ile dyktuje im wewnętrzny zegar. Jeśli za krótko, to nie radziłabym być w pobliżu. Zawsze wiedzą jak sięgać po coś, co leży na podłodze,
by nie przeciążać kręgosłupa, czyli zawsze przysiad, a nie
schylanie się. To my – duże konie – uczymy ich, co może
smakować, a co nie – ale one i tak przejmują nasze nawyki.
Rację ma jedna ze sław profesorskich w dziedzinie pedagogiki. Zwróciła uwagę na to, że kiedy rodzi się dziecko,
to wszyscy drżą, nasłuchują, obserwują, znają każdą kupę,
kichnięcie, kolejność wyżynania się ząbków, każdą krostkę na ciele i w ogóle tysiące drobiazgów. A potem, kiedy
wszystko jest w porządku, to zostawia się tę istotkę i jakoś sobie rośnie i żyje. Dziecko samo je, samo ubiera się,
samo ma sobie zagospodarować czas. Idziemy z nim tam,
gdzie my chcemy i w ogóle mamy nad nim ogromną przewagę – możemy nakazywać, rozkazywać, karać i czasami
nagradzać. Ale z tym jest tak: jeśli kara, to jest wymierzona
natychmiast, jeśli nagroda – to jutro coś kupię, to kiedyś
pójdziemy i... odchodzi w zapomnienie. O tych rozkosznych istotach przypominamy dopiero wówczas, gdy są jakieś problemy, albo gdy zachoruje. Wówczas próbujemy
nadrobić stracony czas czytając bajeczki, przytulając i poświęcając mu nareszcie więcej uwagi. A czas upływa bezpowrotnie. Pstryk! – I nie ma.
Z okazji Dnia Dziecka, życzę im mniej zabawek i mniej
słodyczy. Życzę mądrych, odpowiedzialnych rodziców,
którzy mają więcej czasu, cierpliwości i… miłości.
Marusia

