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Nie załatwiaj niczego w gniewie.
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GRÜNLAND
Centrum Roślin Ozdobnych

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

Archiwum „Tygodnika oleckiego” znajdziesz

Od początku epidemii do września 2014 r. rozpoznano w 
Polsce 18 204 zakażenia HIV, 3 163 osoby zachorowały 
na AIDS, 1 283 chorych zmarło. Na dzień 31 października 
2014 r. leczeniem ARV objętych było 7 776 pacjentów, w 
tym 110 dzieci. Szacuje się, że z wirusem żyje ok. 35 tys. 
osób, więc co druga osoba żyjąca z HIV nie wie, że jest za-
każona i może nieświadomie zakażać innych. Jak czytamy 
w Rekomendacjach PTN AIDS osoby nieświadome swego 
zakażenia stanowią źródło 75% nowych zakażeń.
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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 V06320
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WYJĄTKOWO, NASTROJOWO 
I PROFESJONALNIE. SKRZYPCE NA ŚLUBIE. 

Tel. 662 414 006K
19

30
6

W miejscowości Dunajek na drodze nr 655 doszło do 
czołowego zderzenia dwóch samochodów osobowych. 
Pojazdami podróżowały łącznie 3 osoby. Do zdarzenia 
doszło 6 czerwca około godziny 13:10.

Strażacy udzielali pierwszej pomocy medycznej jednej 
z osób, odłączyli akumulatory i usunęli płyny eksploata-
cyjne wyciekłe z pojazdów. W działaniach brali udział 
strażacy z Olecka i Świętajna oraz ZRM i Policja..

st.kpt. Tomasz Jagłowski

7 czerwca około 9:50 niedaleko miejscowości Stożne, 
doszło do zderzenia dwóch samochodów osobowych.

Pojazdami podróżowały 3 osoby. Pomocy medycznej 
na miejscu zdarzenia udzielał Zespół Ratownictwa Me-
dycznego. Poszkodowani nie wymagali hospitalizacji. 

Strażacy zabezpieczyli miejsce zdarzenia, odłączyli 
akumulatory i uprzątnęli jezdnię z pozostałości po zderze-
niu. Na miejscu działali strażacy z Olecka i Kowal Olec-
kich oraz ZRM i Policja.

st.kpt. Tomasz Jagłowski
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OLECKI TERMINARZ
WYSTAWY STAŁE

• Wystawa modelarska, 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 .............................4,24 zł
Pb 95 ........................4,55 zł
PB 98 ........................4,75 zł
LPG ...........................1,59 zł
Olej opałowy ..............2,45 zł (powyżej 1000 litrów)
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Promocja!!! 
czysty samochód za tankowanie

www.paliwa-kozlowski.pl

AUTOMYJNIA

8 czerwca (środa)
apteka dyżurna Składowa 6
wydanie „Tygodnika Oleckiego”
9,00 - Festiwal Pływania Radość z Pływania - Kinder Sport, 
hala Lega
9 czerwca (czwartek) 
apteka dyżurna plac Wolności 7B
9.00 - XIV Regionalny Turniej Tenisa Stołowego Osób 
Niepełnosprawnych, hala Lega
10 czerwca (piątek)
apteka dyżurna 11 Listopada 9
11.00 - Finał Mistrzostwa Województwa SZS w piłce nożnej 
chłopców szkół gimnazjalnych, boisko ze sztuczną murawą
16.30 - X-Man: Apocalypse, film, kino Mazur
17.00 - Cień - premiera sztuki teatralnej, Teatr AGT, ul. 
Partyzantów
19.00 - Nice Guys. Równi goście, film, kino Mazur
11 czerwca (sobota)
apteka dyżurna Zielona 37
9.00 - Otwarty Turniej Szachowy o Puchar Dyrektora SP nr 
1, ul. KOściuszki
17.00 - Mecz V ligi piłki nożnej MLKS Czarni Olecko - 
SRKiS Danpol Knopin, stadion miejski
16.30 - X-Man: Apocalypse, film, kino Mazur
19.00 - Nice Guys. Równi goście, film, kino Mazur
12 czerwca (niedziela)
apteka dyżurna Składowa 2A
MAMMOBUS na Rynku, szczegóły wewnątrz TO
Festyn Rodzinny Starostwa i Straży Pożarnej, Rynek placu 
Wolności
11.00 - MLKS Czarni Olecko - MBKS Victoria Bartoszyce, 
Mecz juniorów piłki nożnej, boisko ze sztuczną murawą
16.30 - X-Man: Apocalypse, film, kino Mazur
19.00 - Nice Guys. Równi goście, film, kino Mazur
13 czerwca (poniedziałek)
apteka dyżurna plac Wolności 25
14 czerwca (wtorek)
apteka dyżurna Gołdapska 1
15 czerwca (środa)
apteka dyżurna Kolejowa 15
wydanie „Tygodnika Oleckiego”
16 czerwca (czwartek)
apteka dyżurna plac Wolności 12
16.00 - rozpoczęcie kursu na kierowców w szkole jazdy Je-
rzego Miliszewskiego, aleje Lipowe 3
17 czerwca (piątek)
apteka dyżurna Składowa 6
17.00 - Zanim się pojawiłeś, film, kino Mazur
19.00 - Summer Camp, film, kino Mazur
18 czerwca (sobota)
apteka dyżurna plac Wolności 7B
10.00 - Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego Lega 
Dance Cup 2016 o Puchar Burmistrza Olecka, hala Lega
11.00 - mecz trampkarzy piłki nożnej MLKS Czarni Olecko 
- KKS Granica Kętrzyn, boiko ze sztuczna murawą
17.00 - Zanim się pojawiłeś, film, kino Mazur
19.00 - Summer Camp, film, kino Mazur
19 czerwca (niedziela)
apteka dyżurna Zielona 37
10.00 - XVI Turniej Tenisa Ziemnego o Puchar Ignasiówki, 
korty miejskie
17.00 - Zanim się pojawiłeś, film, kino Mazur

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

Zgłoś się 
na bezpłatną mammografię!

LUX MED Diagnostyka zaprasza kobiety na bez-
płatne badanie mammograficzne. Badania zostaną wy-
konane 12 czerwca 2016r. w mammobusie na placu w 
centrum Olecka.

Bezpłatna mammografia zostanie wykonana dla ko-
biet w wieku: 

1) 50 – 69 lat 
Badanie w ramach Populacyjnego Programu Wcze-

snego Wykrywania Raka Piersi, refundowane kobietom 
co 2 lata przez Narodowy Fundusz Zdrowia (lub co 12 
miesięcy dla kobiet, które w ramach realizacji Progra-
mu otrzymały odpowiednie pisemne wskazanie). Nie 
jest wymagane skierowanie lekarskie.

2) 40 – 49 oraz 70 – 75 lat 
Badanie wykonywane jest w ramach Projektu „Po-

prawa dostępności i jakości usług medycznych 
w ramach Populacyjnego Programu Wczesnego 

Wykrywania Raka Piersi” współfinansowanego z fun-
duszy EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego. 

W zakresie realizowanego Projektu i zwiększenia 
dostępności do badań, Firma LUX MED zapewnia pa-
niom nie kwalifikującym się jeszcze / lub już do Pro-
gramu finansowanego przez NFZ,  bezpłatną mammo-
grafię. Wymagane jest skierowanie lekarskie od lekarza 
dowolnej specjalizacji. Więcej Informacji o badaniach 
oraz wzór skierowania na stronie: www.fundusze.mam-
mo.pl 

Zainteresowane wykonaniem badania proszone są o 
wcześniejszą rejestrację pod nr tel. 58 666 2 444. Call 
Center czynne jest 7 dni w tygodniu. 

Mammografia trwa jedynie kilka minut. Badanie 
pozwala na rozpoznanie i wykrycie tzw. zmian bez-
objawowych (guzków oraz innych nieprawidłowości 
w piersi) w bardzo wczesnym etapie rozwoju – wtedy, 
kiedy nie są one wyczuwalne przez kobietę lub lekarza, 
a co bardzo istotnie zwiększa szansę wyleczenia.

Sporządziła: Halina Kasicka
www.powiat.olecko.pl
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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:
• Ewa Adamiec

• Kinga Alboszta
• Roman Barszczewski

• Renata Kneć (Bydgoszcz)
• Krzysztof Radziewski

• Wacław Zdun
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

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

Pijany 17-latek za kierownicą
W minioną sobotę oleccy policjanci otrzymali zgłosze-

nie, że w Olecku na ul. Zamkowej nieznany pojazd jeździ 
„z piskiem opon”. Po przyjeździe na miejsce funkcjona-
riusze zastali uszkodzonego volkswagena. Jak ustalili 
poruszał się nim 17-latek, który podczas wesela zabrał 
matce kluczki. Kacper L. miał ponad promil alkoholu w 
organizmie. 

W minioną sobotę po godz. 22:00 oficer dyżurny olec-
kiej komendy otrzymał zgłoszenie, że w Olecku na ul. 
Zamkowej w rejonie Zespołu Szkół Technicznych niezna-
ny pojazd porusza się „z piskiem opon”. Policjanci ruchu 
drogowego, którzy pojechali we wskazane miejsce na po-
boczu jezdni zastali uszkodzonego volkswagena. Podczas 
wykonywanych czynności funkcjonariusze wylegitymo-
wali dwóch młodych mężczyzn zmierzających w ich kie-
runku. Jak się okazało byli oni gośćmi na weselu w po-
bliskim lokalu. Policjanci ustalili, że jeden z nich podczas 
zabawy, bez wiedzy matki, zabrał kluczki do samochodu 
po czym sam jeździł ul. Zamkową. W pewnym momen-
cie stracił panowanie nad pojazdem i uderzył w krawężnik 
uszkadzając zawieszenie.

Badanie alkomatem wykazało w organizmie 17-latka 
ponad promil alkoholu. W związku z powyższym został on 
zatrzymany i trafił do policyjnej celi. 

Wczoraj Kacper L. usłyszał zarzut kierowania pojaz-
dem w stanie nietrzeźwości i przyznał się do winy. Za to 
przestępstwo grozi kara do 2 lat pozbawienia wolności. 

rzecznik prasowa KPP Olecko
mł. asp. Justyna Sznel
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Felieton

Minął kolejny tydzień. 
Pogoda, choć zrobiło się tro-
szeczkę zimniej wspaniała. 
Woda w jeziorze w piątek oko-
ło piętnastej miała 20°C. To 
już jest temperatura, w której 
można bezpiecznie zamoczyć 
się w całości. 

Gdy byłem uczniem szko-
ły podstawowej na tą ogrzaną 
ciepłą wodę czekało się z rów-

nym wytęsknieniem jak na Bożonarodzeniową 
Gwiazdkę. Po szkole, gdy już odrobiliśmy z bra-
tem lekcje szliśmy do sklepu, w którym pracowała 
mama i pytaliśmy się, czy możemy iść nad rzekę i 
się pokąpać.

Mama zgadzała się ale zawsze kazała namó-
wić na wyprawę kogoś starszego. Wystarczało, że 
ta czy ten starszy był od nas „doroślejszy” o rok. 

Gdzie te czasy?
Teraz taka matka pewnie straciłaby prawa 

rodzicielskie. Ale czasy były inne. Może byliśmy 
bardziej odpowiedzialni jako dzieci? Choć jak się 
zastanowić, gdy wspomina się wyczyny podczas 
takich wojaży, to chyba odpowiedzialność przy-
chodziła znacznie później. Zapewne, gdyby mama 
wiedziała o wszystkich wyczynach, to by na pew-
no nas samych nie puszczała. 

Wtedy, na tej nadrzecznej plaży, wraz z nami 
kąpało się, co najmniej, kilkadziesiąt innych dzie-
ci. Dzisiaj określiłoby się, że „bez opieki”. 

Nie było ratowników. Czasami jakiś młodzie-
niec ze szkoły średniej lub żołnierz z dziewczyną 
przychodził na plażę. Zaraz potem ginęli gdzieś w 
okolicznych tatarakach. To byli jedyni starsi. Jak 
już wspomniałem wyżej. 

Nie wiem czy nauczyło mnie to jakiejś od-
powiedzialności czy przyszło to znacznie później. 
Doświadczenie jest równie ważne w życiu jak i 
wiedza. Bo odpowiedzialność nabywa się nie 
wiedzieć kiedy i nie wiedzieć jak. Ot, jest gru-
pa ludzi, jest problem i jeden z tej grupy zaczyna 
kierować wszystkimi, lub nagle zjawia się przed 
mani coś co wymaga rozwiązania. Stajemy przed 
tym i gdzieś w nas rodzi się sposób najlepsze 
rozwiązanie.  Odpowiedzialność – to chyba jest 
umiejętność połączenia wiedzy, doświadczenia 
i humanizmu. Na końcu tego jest jeszcze chary-
zma. 

Takie myślenie pozwala na znalezienie naj-
lepszego rozwiązania dla całej grupy. Której pro-
blem dotyczy. 

W każdym bądź razie w czasach mego dzie-
ciństwa powszechnie sądzono, że dzieci powinny 
mieć znacznie więcej swobody niż teraz. Przy-
puszczam, że zagrożeń wcale nie było mniej, 
choć może były inne.

Wiele dzieci ginęło lub zostawało kalekami 
bawiąc się zalegającymi wtedy w ziemi tysiąca-
mi powojennych niewypałów. Tak jak reklamy 
w dzisiejszych kinach tak wtedy były przed se-
ansami wyświetlane filmiki instruujące co zrobić 
jeśli taki niewypał się znajdzie. Wtedy problem 
był naprawdę wielki. Nawet jeszcze teraz sape-
rzy znajdują w ziemi śmiercionośne pozostałości 
wojny.

Niedawno przecież, bo w ubiegłym roku 
policja rozpracowano „grupę zbieraczy broni z 
okresu II wojny”, która poszukiwała jej w zie-
mi, odzyskiwała, remontowała i całkiem sprawną 
wprowadzała do nielegalnego obrotu. Podobnież 
w tym procederze brał również udział jakiś olec-
czanin. Zapewne śledztwo się toczy i wkrótce do-
wiemy się kto to był.

Wracają do starych czasów. Bardzo dużo 
dzieci wpadało pod samochody. Choć ruch na 
ulicach był bez porównania mniejszy, to jednak 
właśnie powszechna niewiedza o zagrożeniu po-
wodowała to, że dzieci ginęły w wypadkach dro-
gowych, przeważnie wbiegając pod nadjeżdżają-
ce auta. 

Jeśli zaś chodzi o podróże na plażę, to umie-
jętność pływania była wtedy powszechna. Go-
rzej było ze stylem. Przeważnie bowiem każdy, 
kto nie mieszkał w mieście z basenem, uczył się 
pływać sam. Najpopularniejszym sposobem po-
konywania wierzchem wody był piesek. Czyli 
szybkie robienie rękami młynka. Nawet w tym 
specyficznym stylu robiliśmy wyścigi. Ci, którzy 
nie umieli pływać siedzieli na brzegu, a odważ-
niejsi wchodzili do wody i robili to samo co my, 
ale podpierali się jedną nogą. Mówiliśmy o takim 
stylu, że pływają po „warszawsku – d... po pia-
sku” lub po „angielsku – d... po zielsku”. 

Tak, Proszę Państwa, nie powiem tutaj, ze 
były to lepsze czasy, ale były czasy inne. Chciał-
bym jednak, by teraz nasze dzieci i wnuki mia-
ły tyle swobody, co ja wtedy. Bo gdzieś w tym 
wspomnieniu, które Państwu dzisiaj opisałem 
jest nie tylko nostalgia, jest coś co spowodowało, 
że jestem tutaj, gdzie jestem. Gdzieś tam zaczął 
się cały ciąg zdarzeń, który zaprowadził mnie od 
tego tutaj miasta...

Bogusław Marek Borawski
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„Marsz dla Życia i Rodziny”
Burmistrz Olecka objął Patronatem Honorowym wy-

darzenie o zasięgu gminnym, tj. „Marsz dla Życia i Rodzi-
ny” 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 Wol-

ności w kierunku Urzędu Miejskiego do pomnika Jana 
Pawła II,

- odczytanie odezwy wzywającej do szacunku dla ży-
cia i troski o rodzinę,

- inscenizacja uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 1 w 
Olecku.

newsletterUM

Atrakcje dla rodzin
Starostwo Powiatowe oraz Komenda Powiatowej Pań-

stwowej Straży Pożarnej zaprasza mieszkańców na festy-
ny rodzinne, które odbędą się 12 czerwca b.r. na Rynku w 

centrum Olecka. 
Imprezy „Zdrowa 

rodzina – szczęśliwa 
rodzina” i „Bezpiecz-
ny Powiat 2016” 
służyć będą promo-
cji zdrowego stylu 
życia i odżywiania, 
przekazaniu wiedzy 
z zakresu udzielania 
pierwszej pomocy, 
zachowania się w sy-
tuacjach zagrożenia 
oraz bezpieczeństwa 
pożarowego. 

O r g a n i z a t o -
rzy zapewnią wiele 
atrakcji dla dzieci i 
dorosłych. Szczegó-
łowe informacje już 
wkrótce.

W ramach obcho-
dów Powiatowych 
Dni Rodziny zapra-

szamy młodzież oraz dorosłych również na komedię 
pt. „Cień” autorstwa uczennicy pierwszej klasy Liceum 
Ogólnokształcącego w Olecku. Sztuka zostanie wysta-
wiona 10 czerwca 2016 r. o godz. 17.00 w sali AGT w 
Olecku (ul. Partyzantów 2). 
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Ośrodek 
czynny
codziennie 
w godz. 800-1600

Jerzy Miliszewski
Olecko, Aleje Lipowe 3

Rozpoczęcie 
kursu

 tel. 87-520-23-36L96806

16
czerwca

godz. 1600

OLECKIE CENTRUM
SZKOLENIA KIEROWCÓW
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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.

Z Lokalną Organizacją 
Turystyczną Ziemi Oleckiej
bliżej, ciekawiej, weselej 

i bezpiecznie
W niedzielę, 22 maja, 23- osobowa drużyna mniej lub 

więcej wytrenowanych rowerzystów, w większości człon-
ków Lokalnej Organizacji Turystycznej Ziemi Oleckiej, 
wyruszyła w drogę oznakowaną wonnościami wiosny. 
Wszystko zgodnie z planem i obietnicą szczegółowo zapi-
saną na stronie: http://www.lot.olecko.pl

Wzdłuż wybranego szlaku słuchaliśmy koncertu rozra-
dowanych żab i odnawiającej się ptasiej fauny. Przewodni-
cy dobrze znali teren, ale zapobiegliwi uczestnicy wyciecz-
ki porównywali otaczającą nas rzeczywistość z mapą. 

Dzięki tak spolegliwej współpracy czasem szybciej, 
czasem wolniej pokonywaliśmy kolejne odcinki trasy. Nie-
którym wycieczka przyspieszyła opalanie, inni chronili się 
przed słońcem przewiewną tkaniną, kapeluszem lub dasz-
kiem. Komfort rajdu zależał od rodzaju siodełka czy po-
duszki, ale powietrze wszyscy mieliśmy jednakowo czyste. 

Można się było hartować, immunizować, uodporniać 
na kurz wiejskich dróg. Alergicy zgłaszali się po wizytów-
kę do Alicji. Alicja reklamowała źródła aloesowej terapii. 
Zainteresowani naturalnymi sposobami poprawy zdrowia 
mieli okazję wypatrzyć ziołowe zakątki na ziemi oleckiej. 

Po wycieczce odwiedziłam 2 takie zakątki i obłowiłam 
się w skarby maja. Tej niedzieli tylko ryby nie brały: na-
potkana para rybaków wracała znad jeziorka pobrzękując 
pustymi wiaderkami. 

Nasze zapadnięte brzuszki napełniły się w Gęsim Parku 
naprzeciwko kościoła w Gąskach. Ciepłą strawę i deser z 
używkami zapewniło. Jadąc ze Ślepia zgubiło procenty, ale 
przywiozło nam power - siłę i moc do dalszej jazdy.

LOTorośle, kilkuletnie jeszcze, ganiały mydlane banki, 
gdy dorośli odbywali grecką sjestę.

W Polsce taka sjesta jest krótsza, ale piękne bzy turec-
kie pachną dłużej.

Aromatoterapia z NATURY wzmocniła empatię niektó-

rych: troszcząc się, żartowaliśmy i opiekowaliśmy wzajem-
nie. Gdy eskapada osiągnęła cel (integracja zespołu) padło 
hasło do rozstania. Na rozstaju dróg, w Kukowie przy głazie 
z numerem 33A, w kojącej, balsamicznej scenerii lilaków, 
przy wystrzałowych całusach, uściskach i podziękowaniach, 
nasza grupa rozdzieliła się, ścieżkami dogodnymi dla siebie 
zmierzając do kresu wyprawy.

Ja tam byłam, kawę piłam i ...
zachęcam do udziału w lipcowym spływie.

Ella Stramowska

Dachował osobową toyotą. 
Był pijany

W miniony weekend oleccy policjanci zatrzymali nie-
trzeźwego kierującego, który dachował osobową toyotą. 
Ponadto policjanci odnotowali dwie inne kolizje drogowe. 

W minioną sobotę przed godz. 18:00 oficer dyżurny 
oleckiej komendy otrzymał zgłoszenie, że w miejscowości 
Gryzy na poboczu drogi leży na dachu osobowa toyota. Na-
tychmiast na miejsce pojechali policjanci, którzy w pojeź-
dzie zastali uwięzione dwie osoby. Po interwencji straży po-
żarnej zarówno kobieta jak i mężczyzna opuścili samochód 
o własnych siłach. Przybyła na miejsce lekarz stwierdził, że 
żadna z osób nie odniosła obrażeń. 

Podczas wykonywanych czynności policjanci ustalili, że 
kierującym pojazdem był Paweł N. Mężczyzna kierując sa-
mochodem osobowym marki Toyota nie dostosował prędko-
ści do warunków drogowych w wyniku czego na łuku drogi 
stracił panowanie nad pojazdem i dachował  Funkcjonariu-
sze od 34-latka wyczuli woń alkoholu. Badanie alkomatem 
wykazało w jego organizmie ponad 2 promile alkoholu. 

W związku z tym Paweł N. został zatrzymany w policyj-
nym areszcie. 

Wczoraj mężczyzna usłyszał zarzut kierowania pojaz-
dem w stanie nietrzeźwości i przyznał się do winy.

rzecznik prasowa KPP Olecko
mł. asp. Justyna Sznel
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Jaskółka
Antologię pt. Jaskółka wydałem nakładem 

własnym, w 2004 roku. Mam słabość do ja-
skółek, które obserwuję z balkonu. Dawniej 
leżałem na leżaku (ziomal hamaka), obsta-

wiony gazetami, notatkami, na stoliku kawa, papierosy i mi-
mochodem zerkałem na te czarne kursywy powietrza. Kiedy 
przesłałem Wacławowi Klejmontowi  egzemplarz, rączo napisał 
recenzję, która była jak balsam: 

Nim wianuszki jaskółek zapadną w jeziora,
pajęcze światłowody zalśnią na ugorach
i przelotny żuraw na Kolumnie siędzie, 
kwap się, Czesiu, ku sadom, bo podrywać będziesz
tam pod „Rajską jabłonią” w porze dojrzewania
„Dziewczęta z Nowolipek” z racji zaniechania
w „Alfabecie warszawskim” o nich choćby wzmianki,
póki Cię Ania z Graszką – dzielne warszawianki –
do porządku przywiodą na skraj Ursynowa,
abyś wśród żoliborskich sadów nie brylował
tak, że nie będziesz w stanie nic dodać nic ująć,
w róg Koziej zapędzony, gdzie raki zimują.
(…) (Pisane o zachodzie słońca nad Oleckiem Wielkim,  29 

sierpnia 2004) 
Strofy skrzydłem trącone. Rozpisane lepiej niż 

to uczynił Stanisław Wyspiański: 
„Jaskółeczko czarna, fruń
poprzez sadów gęstą sieć,
poprzez chaty kurne suń,
ponad rolną mieć.” (Skałka, dramat w trzech 

aktach)
Minęło tyle lat, a słowa Wacława są śmigłe jak 

jaskółki, co kreślą ballady, nie tylko o deszczu. Ja 
nie noszę w sobie jaskółczego niepokoju, choć o 
tym nie wiedzą jaskółki. No bo co jaskółkom do 
tego? 

KRONIKI 2016, maj
To wydanie specjalne z okazji 75. urodzin Er-

wina Kruka. Muzeum im. Marii Konopnickiej Od-
dział Muzeum Okręgowego w Suwałkach przygotowało blok 
materiałów o poecie, prozaiku, dziennikarzu. 32 strony formatu 
A4. (zf) napisał notę biograficzną, Wojciech Kaas przeprowadził 
wywiad, Jan Jastrzębski zajął się traumatycznym losem Pana Er-
wina, zaś prof. Zbigniew Chojnowski opublikował teksty, które 
wzięto pod uwagę, gdy przyznawano Autorowi z Olsztyna tytuł 
doktora honoris causa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. 
Pan Mirosław Słapik wykonał stosowne zdjęcia czarno-białe. 
Oto jak uhonorowano Autora „Nieobecności”. I słusznie, bo pan 
Erwin, jak pamiętam, zachowywał się tak, jakby dźwigał nostal-
gię Warmii i Mazur. I był zawsze na serio, bo życie miał szorst-
kie, pełne niepokojów. To jest wieczny poszukiwacz: „(…) my-
ślę wciąż, że skarb mazurski jest schowany. Że się kiedyś ujawni 
i zaprzeczy nieobecności. Przynajmniej tak to wygląda we śnie.” 
W wierszu nieco to wysubtelnił: „Jedni opisują świat, / Który 
zwiedzili, / Inni, nie ruszając się z miejsca, / Tworzą niebywały 
świat, / O którego istnieniu – bez nich - / Nikt by nie wiedział.”

Dobrze wiedzieć, że Pan Erwin został doceniony i uhono-
rowany, bo na to sobie zasłużył. Zamiast go komplementować, 
przytoczę wspomnienie sprzed lat, bo jest wysuszone. Pochodzi 
z początku lat 80. XX w., w których często pod jesień zagląda-
łem do poety Tadeusza Nowaka. Lubiłem patrzeć jak   Autor 
„A jak królem, a jak katem będziesz”,  wymoszczony  w głę-
bokim fotelu, snuje opowieści, czasami czytał swoje wiersze. 
W ursynowskim mieszkaniu Nowaka wisiał na ścianie obraz z 
Kogutem. W Jego domu stół był gościnny. Piłem kawkę, czasa-
mi dałem się skusić na kciuk alkoholu. Siedzieliśmy przy ławie 
i rozmawialiśmy, i kopciliśmy papierosy. Pewnego razu Autor 
Półbaśni opowiedział, jak pływał po jeziorze z Erwinem Kru-
kiem - bardem znad Łyny. Erwina prawie wszyscy na Warmii 
i Mazurach znają. Płyną, oddalają się od brzegu. Na środku je-
ziora Erwin mówi, że zaczyna tonąć. Nowak nie próbuje go po-

cieszać. Aha! Obaj wcześniej bawili się butelką z procentami 
(%). Pomaleńku zawracają, bo gruntu nie mogą złapać. I nagle 
Erwin rozbrajająco mówi: „Tonę, Tadek, jaka to będzie wielka 
strata dla polskiej literatury, przecież ja mam jeszcze do napi-
sania tyleee książek ...” Te jego wniebogłosy tak zadziałały, że 
Nowak dopłynął ze uśmiechem, a pan Erwin długo nie mógł 
się uspokoić. Anegdotkę zapamiętałem, więc ją przytaczam, 
bo trafia się radosna okazja (specjalne wydanie KRONIKI 
suwalskiej). Poza tym niech to będzie jak przestroga, że (nie 
napisane) książki okazały się przysłowiową ostatnią deską 
ratunku. Zamiast to pisać na wodzie, niech wlezie na papier 
„Tygodnika Oleckiego”.

JD z „Twórczości”
W 2016 roku Pan Janusz Drzewucki, poeta i redaktor od-

powiedzialny za dział poetycki w Twórczości, przygotowywał 
do druku zestaw moich krótkich wierszy, jakie nadesłałem e-
-mailem. W jednym z listów elektronicznych pyta: No i niech 
mi Pan powie: na jakie licho ciuchcię daje Pan kursywą, a 
także ów „rzemienny dyszel”?

Odpisałem: Panie Januszu, wybrał Pan 10 miniaturek, 
ułożył jak w antologii, korciło mnie napisać: w platonie, ale 
… nie wiem, czy w Kruszwicy, skąd Pan pochodzi, znają to 
słowo?

Jeżeli chodzi o kursywę, to … ciuchcia kursywą wygląda 
tak, jakby rozsiewała po polach nostalgię, zaś 
rzemienny dyszel kursywą lepiej brzmi, niż cu-
dzysłów czy spacja (tzw. płot).

Jak się peregrynuje rzemiennym dyszlem, to 
człowiek nieraz sobie westchnie: „kursywa jego 
mać!”

I komu ja to piszę?
Przecież pan Janusz Drzewucki odbywa pe-

regrynacje artystyczne. Zbiera krople liryczne, 
jak niektórzy fotografie. W spisie jego książki 
pt. Rzeki Portugalii (Biblioteka „Toposu”, Sopot 
2016), znaleźć można wtręty z krainy tysiąca 
jezior: „(…) nad falami Śniardw suną delfiny, / 
waleń błękitny wynurza się z toni/ Czarnej Hań-
czy , (…)” (Antylopy stoją po kolana w Gople). 
W poemacie pt. „Wyprawa przez Warmię i Ma-

zury” m.in. komplementuje Olsztyn z Erwinem Krukiem i 
Kazikiem Brakonieckim: „(…) Ruszyłem dalej, słoneczną / 
południową porą, minąłem z daleka / Barczewo, tutaj urodził 
się mój dobry / kolega Kazik Brakoniecki, poeta / z krwi i ko-
ści, (…)”. Opisuje, jak mija czterośladem Mikołajki, Orzysz, 
Giżycko, Ruciane, Pranie, Szczytno … Zatacza wielkie koło. 
Śmiga samochodem po Polsce (Północ, Południe Wschód i 
Zachód). A potem ma apetyt, żeby ruszyć gdzie Porto. Podzi-
wiam i nie zazdroszczę, choć od lat nie ruszam poza próg, bo 
do pokonania mam 7 schodów na klatce. XXI w. Warszawa, 
stolica Polski. Mam siedem barier, przepraszam, osiem, bo 
jeszcze wejście na balkon. 

Czesław Mirosław Szczepaniak

Postscriptum
Jerzy Chrzanowski w 2008 roku zaprosił mnie do Mu-

zeum Historii Miasta Zduńska Wola z okazji 35-lecia debiu-
tu poetyckiego. Jerzy, ówczesny dyrektor muzeum, zrobił 
wszystko, żeby mnie wprowadzić do Galerii Niepospolitych 
Zduńskowolan. Specjalnie na tę okoliczność przygotowałem 
tomik pt. biorą mnie wiersze za ręce biorą ... Poprosiłem Mar-
ka Karpowicza z Sejn, żeby zaprojektował okładkę i ex libris. 
Marek wykonał w technice linorytu szatę graficzną i pegaza, 
który ułamał gałązkę z jabłuszkiem. Tomik, liczący 67 stron, 
wydano w 350 egzemplarzach. Książeczka nie została zauwa-
żony przez recenzentów. Kiedy zapytałem Marka, czy otrzy-
mał zbiorek, odpowiedział: „Tak, zaskoczyła mnie ta żółta 
okładka, która „«skacze» do oczu”.

Minęły lata. Pozbyto się Jerzego z muzeum, Marek jest 
na emeryturze, a ja na rencie. Pozostały wspomnienia, czyli 
poezja i dobroć. To, co  ma wartość sentymentalną. 

Felieton
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 4 czerwca 2016 roku Dowódca Jednostki Ratowniczo-Ga-
śniczej w Olecku. 

mł. bryg. Jerzy Gołembiewski, 
po blisko 36 latach pracy, w tym 26 latach służby, pożegnał się 
z sztandarem Komendy Powiatowej PSP w Olecku i odszedł 
na emeryturę. W uroczystości wzięli udział: Warmińsko-Ma-
zurski Komendant Wojewódzki st.bryg. Mirosław Hołubo-
wicz, przedstawiciele władz samorządowych powiatu i mia-
sta, strażacy, koledzy emeryci i zaproszeni goście.

Młodszy brygadier Jerzy Gołembiewski, służbę rozpoczął 
2 listopada 1992 roku w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej PSP 
w Olecku jako stażysta. Następnie awansował na stanowisko 
technika. Z dniem 1 stycznia 2005 roku powierzono mu obo-
wiązki Zastępcy Dowódcy JRG, a od 1 listopada 2006 roku 
został mianowany na stanowisko Dowódcy JRG, które zajmo-
wał do dnia przejścia na emeryturę. 

Dał się poznać jako osoba sumienna i zdyscyplinowana, 

jako strażak wzorowo wykonujący swoje obowiązki służbo-
we. Odznaczał się ogromną wiedzą zawodową i doświadcze-
niem, które doskonale wykorzystywał podczas dowodzenia 
działaniami ratowniczymi, a także w procesie kształcenia 
kolejnego pokolenia strażaków. Wykazywał wiele inicjaty-
wy i pomysłów poprawiających bieżącą pracę w Jednostce 
Ratowniczo-Gaśniczej PSP w Olecku. 

Był wymagający w stosunku do podwładnych, ale i 
umiejący rozwiązywać konflikty i problemy. 26 letnie do-
świadczenie zawodowe potrafił wykorzystać zarówno w 
zakresie dowodzenia działaniami jak i kierowania zespołem 
strażaków w codziennej służbie. Jest także jednym z filarów 
współpracy z samorządem lokalnym i Ochotniczymi Straża-
mi Pożarniczymi.

Jerzy Gołembiewski, podczas swojej wieloletniej służby 
został odznaczony: Złotym Medalem za Długoletnią Służ-
bę,, Brązowym Krzyżem Zasługi, Brązową Odznaką Zasłu-
żony dla Ochrony Ppoż., Brązowym Medalem za Zasługi 
dla Obronności Kraju, Brązowym Medalem za Zasługi dla 
Pożarnictwa oraz dyplomem Komendanta Głównego PSP” 

z-c komendanta PSP
st.kpt. Tomasz Jagłowski

Przedstawienie teatralne
„Bajeczno-mleczne przygody 

księżniczki Klementyny” 
31 maja br. do Szkoły Podstawowej nr 1 im. Henryka 

Sienkiewicza zawitała Księżniczka Klementyna, by wprowa-
dzić dzieci w świat bajeczno-mlecznej krainy, gdzie kot jest 
super bohaterem i ratuje myszy, a granicą możliwości jest tyl-
ko własna wyobraźnia. 

Przedstawienie zostało zrealizowane w ramach projek-
tu „Mamy kota na punkcie mleka”. Spotkało się z entuzja-
stycznym przyjęciem przez dzieci, które bardzo chętnie za-
angażowały się w spektakl, odpowiadając na pytania, ucząc 
się specjalnie na ten cel przygotowanej piosenki i wspierając 
Księżniczkę Klementynę w jej problemach. Na zakończenie 
spektaklu dzieci otrzymały upominki, których celem zachęce-
nie do codziennego picia mleka. 

Przedstawienie miało formę krótkiej, zabawnej insceni-
zacji, w której zagrało trzech aktorów wcielając się w dwie 
postaci żywego planu oraz cztery lalki teatralne. 

- „Niedaleko, gdzieś na świecie żyli Państwo Ecie-Pecie, 
choć nazwisko dziwne mieli, król z królową bardzo chcieli, 
by ich córka Klementynka  - bardzo wiotka z niej dziewczyn-
ka, już od mleka nie stroniła i choć mały łyk wypiła (...) – 
tak zaczęła się sztuka teatralna, podczas której przez 45 mi-
nut uczniowie poznali historię królewny Klementyny, która 
stroniła od mleka, przez co osłabła i spotkały ją niesamowite 
przygody. 

Barwne postaci i ciekawa scenografia tworzyły całość za-
skakującą nowoczesną formą i pomysłem inscenizacyjnym. 
„Nieprzewidywalne zwroty akcji, niecodziennie rozwiąza-
nia, zaskakujące możliwości - „Mleczno-bajeczne przygody 
księżniczki Klementyny”  to opowieść, w której każdy znaj-
dzie coś dla siebie” – podkreśla Anna Żebrowska, reżyserka 
spektaklu i odtwórczyni jednej z głównych ról. 

Czy królewnie Klementynie udało się wyjść cało z opre-
sji? Czy kot może uratować mysz i zostać super bohaterem? 

Po co dzieci mają pić mleko? Czy mleko zawsze musi być 
białe? Dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 1 im. Henryka Sien-
kiewicza w Olecku już znają odpowiedzi na te pytania – czas 
ruszyć dalej w Polskę 

Przedstawienia pt. „Bajeczno-mleczne przygody księż-
niczki Klementyny” realizowane są  w ramach projektu 
„Mamy kota na punkcie mleka”, który wdraża Polska Izba 
Mleka, we współpracy z Polską Federacją Hodowców Bydła 
i Producentów Mleka. W ramach projektu zostanie zorgani-
zowane ponad 20 takich przedstawień, których celem jest 
edukacja dzieci w zakresie spożywania mleka i produktów 
mlecznych. Projekt finansowany jest z Funduszu Promocji 
Mleka. 

Informacje o programie „Mamy kota na punkcie mleka” 
można znaleźć na stronie: http://www.kochammleko.pl/. 

Anna Zakrzewska 
azakrzewska@prownia.pl
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70 lat I Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Kochanow-
skiego w Olecku.

„Dziś bądź wesół, 
dziś użyj biesiady” 

– wesoło i biesiadnie spędzili czas uczestnicy III Zjazdu 
Absolwentów I LO im. J. Kochanowskiego w Olecku.

Minęło 70 lat od założenia w Olecku Liceum Ogólno-
kształcącego – szkoły zwanej popularnie „ogólniakiem”. Ob-
chody 70 - tych urodzin przypadły na  27 i 28 maja 2016 r., 
w tych dniach zorganizowano Zjazd Absolwentów szkoły, na 
który przybyło około czterysta osób.

Uroczystość rozpoczęła się mszą św. w kościele Podwyż-
szenia Krzyża Świętego, której przewodniczył ksiądz profe-
sor Edward Wiszowaty – absolwent tegoż liceum. Następ-
nie uczestnicy zjazdu w asyście Miejskiej Orkiestry Dętej 
oraz zespołu  mażoretek przeszli ulicami miasta do budynku 
szkoły.

Tutaj przyjęła ich gościnnie pięknie udekorowana kawia-
renka „U Jana” – częstując gości kawą, ciastem, owocami 
– był to czas na wzajemne rozpoznawanie się, pierwsze kon-
takty po wielu, wielu latach, słowa powitań, niepowtarzal-
nych wzruszeń i niepowtarzalnego nastroju.

Następnie gości zaproszono do sali gimnastycznej. Tam 
wszystkich zebranych serdecznie powitał dyrektor szkoły 
Leszek Olszewski. W swoim wystąpieniu przypomniał on 
o ważnych wydarzeniach z historii szkoły, o pracujących tu 
wcześniej dyrektorach, o nauczycielach. Mówił także o po-
nad siedmiotysięcznej grupie absolwentów tego liceum – to 
oni, kolejne nowe roczniki uczniów, przychodząc do szkoły, 
wnoszą w nią nową radość, nową młodość – to jest piękne.

Później głos zabrali zaproszeni goście. Burmistrz Olecka 
Wacław Olszewski przypomniał o osiągnięciach szkoły, o 
nauczycielach i absolwentach, którzy tworzą historię i bu-
dują codzienność, aktywnie uczestnicząc w życiu społeczno-
-gospodarczym.

Starosta powiatu oleckiego Marian Świerszcz wracał 
pamięcią do lat przepracowanych w tym liceum, wspominał 
kolegów nauczycieli, mówił też o absolwentach, o dobrze 
wykorzystanej wiedzy zdobytej przez nich w trakcie nauki.

Były wieloletni dyrektor, nauczyciel języka francuskiego, 
Waldemar Wasilewski mówił o wspaniałych absolwentach, 
o ich osiągnięciach, zaprosił też do wspólnego zaśpiewania 
piosenki „Frere Jacques”, której uczyli się w pierwszej kla-
sie. Wystąpienie przyjęto z aplauzem, a piosenkę wspólnie 
zaśpiewano.

Przemawiał także najstarszy uczestnik zjazdu Antoni 
Krankowski, który maturę w ogólniaku zdawał w 1951 roku 
- była to pierwsza matura w tej szkole. Mówił on  z ogrom-
nym szacunkiem i uznaniem o dyrektorze i nauczycielu hi-
storii Marianie Plichtowiczu, podkreślił jego wielkość oraz 
jego oddanie dla młodzieży, która rozpoczynała naukę w tych 
trudnych powojennych czasach.

Upamiętniając jubileusz 70 - lecia szkoły, posadzono dąb. 

Ceremonii przecięcia wstęgi dokonali najstarszy absolwent 
A. Krankowski i jego kolega - rocznik 1952 - w asyście 
jednej z najmłodszych absolwentek.

Dyrektorzy miejscowych szkół wręczyli kwiaty i pre-
zent dyrekcji tutejszego liceum - Leszkowi Olszewskiemu 
i Ninie Grodzkiej.

Następnie odbyła się część artystyczna. Ucząca się 
obecnie w liceum młodzież  przygotowała piękne scenki 
z siedemdziesięciu lat życia szkoły. Były m.in. pochody 
pierwszomajowe, wykopki, turnieje klas, spływy kajako-
we, tańczono poloneza, przypominano przeboje minionych 
lat. Scenki przeplatane były występami uzdolnionej mło-
dzieży - śpiewano piosenki i wykonywano utwory muzycz-
ne na różnych instrumentach.

Jak przystało na urodziny, na sali pojawił się ogromny 
tort, którym poczęstowano wszystkich uczestników – tak 
słodko zakończyły się uroczystości pierwszego dnia w 
szkole.

Wieczorem odbył się bal … ach, co to był za bal … 
spotkanie po wielu latach przy biesiadnym stole. Ileż przy 
tym było radości ze spotkań, ze wspomnień, z opowiadań 
o sobie, o rodzinach, o pracy, o podróżach, przy tym orkie-
stra, muzyka i tańce – to był wspaniały bal.

W drugim dniu uroczystości odbyły się spotkania w 
grupach klasowych z wychowawcami i nauczycielami. 
Wpisywano się do ksiąg pamiątkowych, przeglądano i 
czytano kroniki szkolne, zwiedzano szkołę, wykonywa-
no zdjęcia. Uczestnicy zaznaczali na mapie świata miej-
sca swojego obecnego zamieszkania, spotykali się w ka-
wiarence „U Jana”, gdzie były rozmowy, wspólna kawa, 
pamiątkowe zdjęcia. Zwiedzano też stary budynek szkoły 
przy ul. Kolejowej, gdzie obecnie mieści się Szkoła Pod-
stawowa nr 3.

Po południu uczestnicy zjazdu udali się nad jezioro, 
gdzie spotkali się przy ognisku. Było przy tym jeszcze wie-
le wspólnych rozmów, spacerów i … nadszedł czas poże-
gnań. Zewsząd dobiegały głosy -  do zobaczenia, nie cze-
kajmy kolejnych dziesięciu lat, spotkajmy się wcześniej. 
Uroczystość dobiegła końca.

Jubileusz szkoły był okazją do wspomnień, które za-
wsze pozostaną w pamięci, chociaż czas je uporządkuje - to 
doda im blasku.

„Dotąd doszliśmy. Tu się zawiązały dni nasze współ-
czesne z tymi, co minęły”.

Mariola Pezowicz
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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          V08306

PIZZERIA „PRIVE” zaprasza od 1000 do 2200

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

04

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  V10302

* Foto-Ślub i inne uroczystości, tel. 660 122 049       B38001

* hurtownia spożywcza, ul. Gołdapska 31, tel. (87) 520-01-50 V08107

V0
73

08

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

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

7AUTO IMPORT nowy komis samochodowy            V08007

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

* Artykuły i usługi elektryczne, Grunwaldzka 6, 
      tel. 87-610-00-66                                     V07907

* Centrum Ogrodnicze, ul. Rzeźnicka 6; tel. 87-520-22-07   V02916

* MEBLE - salon, Jan Bagiński, ul. Rzeźnicka, tel.  
(87) 520 29-23. V06410

* Budowlana firma, Tadeusz WITKOWSKI, kompleksowe 
prace budowlane, tel. 603-754-167, 87-523-41-44 V08705

V06510

* MYJNIA GĄBKOWA AUTOMATYCZNA 
   aleje Lipowe 1A                           V10831

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
4

* CZĘŚCI SAMOCHODOWE, ul. Sokola 1D, tel. 87-
520-12-88 V08017

* CZĘŚCI SAMOCHODOWE, ul. Zamostowa, tel. 
87-523-32-32 V06340

* Jawa 350, 1989, stan bardzo dobry, stylizowany na 
chopper, 2500 złotych, tel. 884-014-664 B35207a

* Mitsubishi Outlander, 2005, 2,4B+G tel. 604-193-413 
B35907

* VW Polo, 2002, 1,2B tel. , 508-097-660 V05520

* chleb swojski, ciasta, wypiek, tel. 605-107-755 B38201

* kino, plac Wolności 22, tel. 87-520-20-59 B37702

* konie kabardyńskie, przejażdżki, pod siodło, 
Grądzkie 47, tel. 666-316-780, 87-421-22-48 L97103

* pracownia pisania ikon, pracownia plastyczna, 
Katarzyna Waraksa, tel. 663-805-960 B36506

* wczasy; tel. 87-421-22-48, 666-316-780,  www.wiatra-
kart.fr.pl, e-mail: kawarak@o2.pl L97202

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, V07418

* AGA Agnieszka Wyszyńska, BIURO RACHUNKOWE, 
Kolejowa 12, tel. 500-174-672 V08406

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

B37901

* bezprzewodowy internet iPlus, tel. 87-520-13-31 B36705

* chleb swojski, ciasta, wypiek, tel. 605-107-755 B37204

* gazowe, hydraulik, tel. 502-383-533 V02517

* hurtownia wędlin, od 4.00 do 14.00, ul. Gołdapska 
631, tel. 87-520-22-13 B36306

* Internet MilichSOFT, 80 Mbit/s, 19,90 zł, Zielona 
9, www.milichsoft.pl, tel. 87-520-09-09 V07019

* korepetycje - język angielski; szkoły podstawo-
we, gimnazja, szkoły średnie, tel. 608-215-475 L96707

* kowalskie, spawalnicze, ślusarskie, zmechanizo-
wane cięcie plazmą do 20 mm, prasa krawędziowa, 
Gołdapska 31, tel. 87-523-00-80 B35308

* księgowe usługi, Ternet spółka z o,o, tel. 87-520-31-70 
B38101

* OLEJ OPAŁOWY, NAJTANIEJ, tel. 87-520-41-91 V10821

V
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* OCIEPLANIE BUDYNKÓW, tel. 881-507-760, V01919

* pizza na telefon – od 10.00 do 22.00, tel.87-520-31-
32 lub sms 505-314-536 V09324

* AUTO-CENTER, CZĘŚCI SAMOCHODOWE, 
ul. Zamostowa 2, tel. 87-523-32-32 V06310

* AUTO-NAPRAWA, ul. Zamostowa, tel. 87-523-32-
32 V06360

* STACJA KONTROLI POJAZDÓW + PREZENT, ul. 
Zamostowa, tel. 87-520-32-33 V06370

K
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04   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

V10501

V1
06

01

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

Wyrób nagrobków, blatów kuchennych, parapetów 
i okładzin schodowych V07810

PROMO-

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

DWORZEC PKP
tel. 883-110-101

V08914

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
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2* Pralnia chemiczna, pranie wodne, usługi w ciągu 24 godzin, 
ul. Grunwaldzka 12, te. 723-565-284                          V10402

SPRZEDAM 

INNE

PRACA

SPRZEDAM

WYNAJEM

* ROWERY – naprawy i wypożyczalnia, Centrum 
Handlowe Impuls, tel. 87-520-36-92 V09413

* SKRZYPCE NA ŚLUBIE, TEL. 662-414-006, K19406

* sprzątanie, opieka nad osobami starszymi lub dziećmi, tel. 
506-462-495 B37403

* tłumacz języka francuskiego, tel. 888-605-885 B37503

* oddam koty czarne w dobre ręce, przyjmuję tylko 
sms-y, odpowiadam, tel. 605-202-305 B37004

* kupię silniki stacjonarne typu „ES”, tel. 602-235-182, 
V10841

* zatrudnię kierowcę, kat. C+E, wymagana karta kie-
rowcy, tel. 501-157-577, V07119

* zatrudnię mężczyznę na kuchnię, tel. 501-620-577, 
506-865-480 V09344

* zatrudnię stomatologa, tel. 605-893-381 K19904

* drukarka kolorowa OKI C3300n, A4, idealna do 
wizytówek, mało używana, 290 złotych, tel. 604-193-
413 B35808

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

* działkę budowlaną, 1650 m.kw., Olecko, tel. 602-709-
756 B36905

* działkę pod garaż (ew. piętrowy) z projektem, Gołdap-
ska, tel. 602-793-432 K20302

* działkę pod garaż pojedynczy z projektem, Gołdap-
ska, tel. 602-793-432 K20202

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

* gospodarstwo rolne, zabudowane, 4,88 ha, okolice 
Olecka, tel. 693-841-421 L97004

* książki, I i II klasa gimnazjum, (Gimnazjum nr 2), tel. 
603-113-040 V08027

* luksfery Fala niebieskie 36 sztuk, TANIO, tel. 508-
610-285 B35508

* łóżeczko dziecięce z materacem, 65x125 cm, 150 zło-
tych, tel. 691-201-120 L96905

* 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 V06350

* 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 
V108111

KUPIĘ

* siedlisko, ul. Wiejska, ok. 40 arów, zabudowane budyn-
kiem gospodarskim, dojazd od strony ulicy Wiejskiej, siła 
na miejscu, tel. 602-293-333 V10511

* 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.
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* hala przy szosie Świętajno, plac manewrowy, zaple-
cze socjalne, tel. 502-264-901 K19206

* lokal użytkowy 54 m.kw., 890 zł, ul. Kolejowa, tel. 
0049-721-64-37-08 K19605

* lokal użytkowy 90 m.kw , ul Targowa 10, tel. 508 945 
734 B36007

* lokal użytkowy 100 m.kw., centrum, tel. 723-565-284 
V10412

* lokal użytkowy 140 m.kw., centrum, tel. 501-620-577 
V09334

* mieszkanie do wynajęcia z dofinansowaniem gmi-
ny, tel. 502-264-901 K20401
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Zguby wracają do pałacu
W „Tygodniku Oleckim” 2015, nr 40 opublikowałem fe-

lietonik pt. Poszukiwana „Gęsiarka” z Kancelarii Prezyden-
ta RP. Mam dobrą wiadomość. Obraz „Gęsiarka” odnalazł 
się i powrócił do Pałacu Prezydenckiego przy Krakowskim 
Przedmieściu. Już. Złą wiadomość zachowałem na koniec. 
Służby (nie mogę zdradzić, jakie, bo to jest tajemnica, o któ-
rej wszyscy wiedzą) nadal poszukują płótna „Bydło na pa-
stwisku” oraz rzeźby „Rycerz” i miniwieży stereo (nie wiem, 
czy ze zdartymi płytami).

To nie jest dziennikarska kaczka, choć im bliżej sezonu 
ogórkowego, tym więcej chrzanią.

Czesław Mirosław Szczepaniak 

Festyn rodzinny w Zajdach
28 maja w Zajdach odbył się I Festyn Rodzinny, który zaszczycili 
swoją obecnością zaproszeni goście: Burmistrz Olecka Wacław Ol-
szewski, wiceburmistrz Henryk Trznadel oraz Przewodniczący Rady 
Miejskiej Karol Sobczak.
Gości i tłumnie przybyłych mieszkańców przywitał Sołtys Krzysztof 
Klimaszewski. Impreza rozpoczęła się meczem piłki nożnej Seniorzy 
kontra Juniorzy, który po rzutach karnych wygrali Seniorzy.Wygrana 
drużyna zdobyła Puchar Sołtysa.
W drużynie Juniorów za ambitną grę szczególne wyróżnienie otrzyma-
ła Wiktoria Murzyn.
Następnym punktem festynu były rodzinne konkursy. Cieszyły się 
one dużym zainteresowaniem. Było dużo zabawy, śmiechu i... nagród. 
M.in. wejściówki do kina i na basen, dyplomy oraz nagrody pociesze-
nia dla każdego uczestnika konkursu.

Nie zabrakło też ogniska z poczęstunkiem, mu-
zyką i tańcami.
Pomysłodawczynią imprezy była mieszkanka 
Zajd Ewelina  Murzyn. Do organizacji festynu z 
chęcią dołączyli: Sołtys Krzysztof Klimaszew-
ski z żoną Barbarą, Rada Sołecka - Joanna 
Warsiewicz, Ryszard Rękawek i Marek Szpu-
nar oraz radna Wioletta Żukowska.
Organizatorzy i mieszkańcy Zajd dziękują Ro-
manowi Prawdzie za udostępnienie miejsca na 
festyn; Andrzejowi Kamińskiemu Dyrektorowi 
MOSiR za wejściówki na basen; Radosławowi 
Skrodzkiemu Dyrektorowi ROK Mazury Gar-
bate za wejściówki do kina i Zbigniewowi Sień-
czukowi za oprawę muzyczną.
Imprezie towarzyszyła miła i rodzinna atmosfe-
ra. Pogoda też dopisała. Mieszkańcy Zajd czeka-
ją z niecierpliwością  na kolejny festyn rodzinny.

dzs
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Kalendarz imion

Nasz przepis

  

Cytaty na ten tydzień

PRZYS£OWIA

8 czerwca 
Adeli, Ady, Celestyny, Celi, Celiny, 
Helgi
Celestyna, Dobrociecha, Maksyma, 
Maksymiliana, Medarda, Medora, Se-
wera, Seweryna, Wilhelma, Wyczesła-
wa, Wyszesława, Wyszosława
9 czerwca 
Anny, Anny-Marii, Felicji, Hanny, 
Pelagii, Tekli
Dominika, Efrema, Felicjana, Justa, 
Kanimira, Niemsta, Normana, Pela-
giusza, Prosimira, Ryszarda, Sławoja, 
Stanisława, Waltera
10 czerwca 
Bogumiły, Dany, Diany, Iwony, Mał-
gorzaty, Rafaeli 
Bogumiła, Edgara, Henryka, Maksy-
ma, Nikity, Onufrego, Piotra, Zacha-
riasza
11 czerwca 
Adelajdy, Anastazji, Barbary, Flory, 
Radomiły, Róży, Teodozji 
Anastazego, Barabasza, Barnaby, Be-
nedykta, Daniela, Feliksa, Radomiła, 
Radomira, Radosława, Radosza
12 czerwca 
Alicji, Antoniny, Janiny, Leokadii, 

Leonii, Niny 
Bazylego, Gwidona, Jana, Juliusza, 
Leona, Onufrego, Placyda, Przybyra-
da, Wyszemira, Wyszomira
13 czerwca 
Anety, Gracji, Łucji, Magdaleny, Ma-
rii, Marii Magdaleny, Olgi, Olimpii 
Antoniego, Chocimiera, Chocimierza, 
Chytomira, Fortunata, Gerarda, Grze-
gorza, Hermana, Lucjana, Łucjana, 
Rolanda, Tobiasza
14 czerwca
Alfredy, Bazylidy, Elizy, Elwiry, Elż-
biety, Justyny, Lizy
Alfreda, Bazylego, Bazylisa, Elize-
usza, Justyna, Michała, Myslibora, 
Nienogniewa, Przemira, Rufina, 
Rufusa, Walerego, Waleriana
15 czerwca (Światowy Dzień Praw 
Osób Starszych)
Angeliny, Grażyny, Izoldy, Jolanty, 
Leny, Leony, Placydy, Toli, Wioli, 
Witosławy 
Abrahama, Bernarda, Germana, Le-
ona, Lotara, Modesta, Wita, Witolda, 
Witosława

... ostatniej wielkiej rewolucji 
kulturalnej, którą był romantyzm, 

doświadczenie namiętności, w 
stopniu niepozwalającym wy-

obrazić sobie czegokolwiek bez 
pasji. Carlos Fuentes, 

W to wierzę
Jeśli chcemy być dobrymi rodzi-
cami, musimy wiele znaczyć dla 
siebie nawzajem. W przeciwnym 
razie ciepło rodzinne stanie się 
pozorne, będziemy „udawać”, a 
dzieci natychmiast to dostrzegą. 

Karen Zimsen, 
Dlaczego tak trudno być razem? 

... aby mieć możliwość pielęgno-
wania uczuć i dbania o rozwój 
swojego związku, małżonko-
wie powinni od czasu do czasu 
odpoczywać od rodzicielskich 
obowiązków. Będzie to korzystne 
nie tylko dla nich, ale i dla dzieci. 
Karen Zimsen, 
Dlaczego tak trudno być razem?
Rodzice często zapominają, że 
dzieci słyszą i pojmują o wiele 
więcej, niż zwykli sądzić. 
Karen Zimsen, 
Dlaczego tak trudno być razem?
Może każda normalna rodzi-
na musi mieć taki bezpiecznik 
normalności, kogoś, kto weźmie 
na siebie te wszystkie kawałki 
szaleństwa, jakie nosimy w sobie. 

Olga Tokarczuk, 
Prawiek i inne czasy

Czerwiec po deszczowym maju, 
często dżdżysty w naszym kraju.

Grzmoty czerwca rozweselają rolni-
kom serca.

Czerwiec-pierwiec, bo przerywa go-
spodarkę aż po żniwa.

Gdy czerwiec mokry po zimnym 
maju, chłopom jesienią będzie jak w 
raju.

Gdy się Medard (8 czerwca) rozpła-
cze, a Jaś (12 czerwca) nie utuli, popła-
cze pewnie aż do Urszuli

Czerwiec i na kosę pierwiec.
Czerwiec nosi dni gorące, kosa brzę-

czy już na łące.

Śląski kociołek
2 kg ziemniaków, 25 dag wędzonego 
boczku, 25 dag kiełbasy, 2 łyżki masła, 
3 cebule, łyżeczka kminku, 2 łyżeczki 
majeranku, szczypta oregano, bazylii, 
pieprz, sól, kilka dużych liści kapusty

Duże naczynie do zapiekania lub 
specjalny do tego kociołek ze szczelną 
pokrywą smarujemy masłem. Wykła-
damy liśćmi kapusty. W nim układamy 
warstwami obrane i pokrojone w grube 
plastry ziemniaki, pokrojoną w piórka 
cebulę, w kostkę kiełbasę oraz boczek. 

Każdą z warstw posypujemy mie-
szanką przypraw.

Resztę masła układamy na wierz-
chu potrawy. Całość przykrywamy 
warstwą liści kapusty. Zamykamy 
szczelną przykrywką. 

Wstawiamy do piekarnika na około 
45 minut. 

Danie można przyrządzić wstawia-
jąc garnek do ogniska.

Sałatka z papryki
Czerwona i żółta papryka, 15 dag 
zielonego groszku, pęczek szczypiorku, 
3 ząbki czosnku, mała główka sałaty, 
pomidor, 4 kromki razowego chleba, 
olej, ocet winny, chili, sól, pieprz

Paprykę kroimy w paski i podsma-
żamy przez 3-4 minuty na oleju. Zdej-
mujemy i studzimy. 

Na tym oleju podsmażamy pokro-
jony w kostkę chleb.

Pomidory obieramy ze skórki i 
miksujemy razem z czosnkiem i chili. 

Doprawiamy solą i pieprzem. Stopnio-
wo dodajemy ocet i olej ciągle miesza-
jąc. 

Paprykę mieszamy z zielonym 
groszkiem, szczypiorkiem i sosem. 

Sałatkę układamy na liściach sała-
ty i posypujemy grzankami.

Jeśli chcesz kupić ku-
chenkę, pamiętaj..

Gazowe i gazowo-elektryczne 
miewają płytę z nierdzewnej stali. Ła-
twiej usunąć z niej zanieczyszczenia, 
ale tworzą się na niej czasem odbar-
wienia.

Elektryczne mają płyty z teflonu 
albo ceramiczne. Myje się je równie 
łatwo jak naczynia i nie powinno na 
nich zostawać śladów.

Przewaga gazowo-elektrycznych 
nad gazowymi polega m.in. na tym, że 
te pierwsze wyposażono w elektrycz-
ne piekarniki, bardzo ułatwiające pra-
ce w kuchni.

Elektryczne są bezpieczniejsze 
niż gazowe. Nie grozi wybuch gazu. 
Można odłączyć mieszkanie od często 
przestarzałej sieci osiedla. Gazowe na-
grzewają się również znacznie dłużej.

Pieczony indyk
1,5 kg piersi indyka, 40 dag suszo-
nych owoców, 2 łyżki masła, 2 łyżki 
oleju

marynata: 1,5 szklanki półsłodkie-
go wina, pół szklanki octu winnego, 
włoszczyzna, sól, pieprz

Włoszczyznę myjemy, ścieramy i do-
dajemy do niej ocet z połową wina, sól i 
pieprz.

Mięso wkładamy do marynaty i od-
stawiamy na całą noc.

Owoce zalewamy winem, dodajemy 
do nich wody tak by były przykryte i 
również odstawiamy.

Mięso wyjmujemy. Robimy w nim 
kieszeń, w którą wkładamy owoce. Na-
cieramy solą i pieprzem i obsmażamy. 

Dodajemy warzywa i kilka łyżek ma-
rynaty. Układamy na nim wiórki masła. 

Dusimy około godziny.
Sos przecieramy i podajemy w so-

sjerce. 
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Od 9 kwietnia do 29 maja w Komendzie Powiatowej 
Państwowej Straży Pożarnej w Olecku odbyło się szkolenie 
podstawowe dla strażaków ratowników Ochotniczych Straży 
Pożarnych. Celem szkolenia było przygotowanie strażaków 
ochotników do sprawnego i bezpiecznego wykonywania 
podstawowych czynności ratowniczo-gaśniczych przy uży-
ciu posiadanego przez jednostkę sprzętu. 

Strażacy uczyli się również prowadzenia łączności radio-
wej, wykonywania podstawowych czynności podczas po-
wodzi oraz kierowania ruchem drogowym podczas działań 
ratowniczych. 

Szkolenie obejmowało 126 godzin, w tym 67 ćwiczeń 
praktycznych ze sprzętem i zakończone było egzaminem, 
który zaliczyli wszyscy słuchacze. 

Kierownikiem szkolenia był mł. bryg. Jerzy Gołem-
biewski, a wykładowcami doświadczeni strażacy z tutejszej 

Kurs OSP

komendy. 
W kursie uczestniczyło 45 strażaków z jednostek w Ko-

walach Oleckich, Borawskich, Lenart, Plewek, 

Szczecinek, Świętajna, Cichego, Mazur i Wieliczek. 
Szczególne podziękowania za pomoc w organizacji kur-
su kierujemy do Nadleśnictwa Olecko za udostępnienie 
poligonu do ćwiczeń z pożarów lasu i ścinki drzew oraz 
oleckiej Policji za prowadzenie zajęć z kierowania ruchem 
drogowym.

st.kpt. Tomasz Jagłowski
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„Polska Amazonia 
w obiektywie gimnazjalisty ” 

– nagrodzone fotografie

Kaczeńce kwieciem wiosennym są nazwane
Elżbieta Banas (Gim. nr 2, 2d)

III miejsce

Noc Bibliotek
4 czerwca we wszystkich bibliotekach publicznych i 

szkolnych w Polsce odbyła się akcja Noc Bibliotek. Jest to 
impreza promująca nie tyle samo czytelnictwo, co biblioteki, 
jako instytucje, do których warto zajrzeć, albowiem ich oferty 
kulturalne i edukacyjne są niezwykle atrakcyjnymi sposobami 
na spędzenie wolnego czasu.

Ogólnopolska akcja organizowana jest po raz drugi. Olec-
ko włączyło się w nią po raz pierwszy i przebiegała ona pod 
hasłem Wolno czytać… Sienkiewicza. 

Z tej okazji Dorota Włodarska z biblioteki Gimnazjum 
nr 2 im. Mikołaja Kopernika, Jolanta Kozikowska z Powia-
towego Centrum Wspierania Edukacji/Powiatowej Bibliote-
ki Pedagogicznej oraz Ewa Omilian z Miejsko-Powiatowej 
Biblioteki Publicznej w Olecku, przy pomocy łączników bi-
bliotecznych z Gimnazjum nr 2 (Magdaleny Motulewicz, 
Gabrieli Pokory, Jakuba Bogdana) przygotowały sporo 
atrakcji skierowanych do dzieci i młodzieży - uczniów olec-
kich szkół. 

Uczestnicy wzięli udział w podchodach literackich na tere-
nie miasta, różnorodnych konkursach czytelniczych i muzycz-
nych, quizach oraz mogli zwiedzić wystawę poświęconą Hen-
rykowi Sienkiewiczowi. Dodatkową atrakcją, przygotowaną 
dla młodzieży, była możliwość nocowania między półkami z 
książkami w PCWE/Powiatowej Bibliotece Pedagogicznej.

Udział w licznych zabawach i konkursach należał z pewno-
ścią do przyjemnych, chociaż nie zawsze do najłatwiejszych. 

Ogromne podziękowania za pomoc w zorganizo-
waniu imprezy, bibliotekarki, łącznicy oraz uczniowie 
pragną złożyć na ręce: Burmistrza Olecka Wacława Ol-
szewskiego, kierowniczki MPBP w Olecku Katarzyny 
Jeżewskiej oraz dyrektorce Gimnazjum nr 2 w Olecku 
Barbarze Taraszkiewicz. Specjalne podziękowania 
składamy Dorocie Jusińskiej z Zespołu Szkół w Siej-
niku za uwiecznienie imprezy na wspaniałych zdjęciach 
oraz dla ROK „Mazury Garbate” w Olecku za udostęp-
nienie strojów ludowych, w których mieli okazję wy-
stąpić łącznicy podczas podchodów oraz wydrukowania 
certyfikatów wszystkim uczestnikom.

W quizie dotyczącym Sienkiewicza, uczniowie musieli wy-
kazać się ogromną wiedzą na temat jego życia i twórczości. 
Również podchody literackie wymagały sporego wysiłku i 
zaangażowania. Po podsumowaniu punktów, pierwsze miej-
sce zajęła grupa z Zespołu Szkół w Siejniku, zaś drugie - 
uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr 3 w Olecku.

Akcja Noc Bibliotek ma na celu zachęcenie Polaków 
przede wszystkim do czytania książek, ale także odwiedza-
nia bibliotek i korzystania z różnorodnych zajęć przygoto-
wywanych przez tego rodzaju instytucje. 

Wielka radość na twarzach uczestników akcji oraz za-
angażowanie i emocje związane z tak wyjątkowym spotka-
niem świadczą o tym, iż imprezy tego typu należy organi-
zować przynajmniej raz do roku. Jak widać, cieszą się one 
sporym uznaniem dzieci i młodzieży.

Bibliotekarki
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Punktualnie o szesnastej w sobotę 4 czerwca w Galerii 
im. Andrzeja Legusa otwarta została wystawa modelarska 
modeli żaglowców, statków, okrętów, samolotów, rakiet, 
czołgów, pojazdów cywilnych i  słynnych budowli.

I Wystawa i Konkurs Modelarski modeli 
redukcyjnych o Puchar Delphia Yachts s. j., 

ZPU „Prawda” i Wydawnictwa „Wir”
W otwarciu uczestniczył właściciel Delphi Yachts s. j. 

Wojciech Kot oraz dyrektor stoczni Grzegorz Studziżba 
oraz właściciel Wydawnictwa „Wir” Bogusław Marek Bo-
rawski. 

Na wystawie zgromadzono 146 konstrukcji z Obwodu 
Kaliningradzkiego, Ełku, Czukt, Wojewodzina i Olecka.

W wystawie wzięły udział dwa oleckie koła modelarskie 
z Zespołu Szkół Społecznych i Szkoły Podstawowej nr 3 im. 
Jana Pawła II. Współorganizatorem był ROK „MG”

Komisja w składzie: Krzystof Stolecki (sędzia modelar-
ski – przewodniczący, Marek Pacyński (konstruktor modeli 
samolotów) i Bogusław Marek Borawski (właściciel Wy-
dawnictwa „Wir”, konstruktor modeli statków i okrętów) 

przyznało następujące nagrody:
Grand Prix i Puchar Delphia Yachts s. j. za najwierniej-

szy model żaglowca Józefowi Kunickiemu (Olecko) za 
model „Santa Maria” (skala 1:100) z wyprawy Kolumba;

I Miejsce i Puchar ZPU „Prawda” za model samolotu 
myśliwskiego Marcel Bloch MB 152C1 (skala 1:50) Alek-
sandrowi Borawskiemu (Wojewodzin);

I miejsce i Puchar Wydaw-
nictwa „Wir” za model czołgu 
IS-3 (skala 1:25) Tomaszowi 
Kucium (Olecko)

II miejsce i Puchar Delpchia 
Yachts za model pancernika 
„King George V” (skala 1:300) 
Tomaszowi Kucium (Olecko);

Wyróżnienie za model sa-
molotu Sikorski C-XVI w skali 
(1:33) Siergieja Bożko (Obwód 
Kaliningradzki);

Wyróżnienie za kolekcje mo-
deli pojazdów bojowych w skali 1:76 Wojciechowi Le-
onarczykowi (Olecko);

Wyróżnienie za kolekcję modeli pojazdów bojowych i 
sylwetek żołnierzy Janowi Werstak (Warszawa)

Wyróżnienie za kolekcję okrętów i statków w skali 
1:200 Wojciechowi Łukasikowi (Czukty)

Ponadto jury przyznało wyróżnienie dla najmłodszej 
uczestniczki konkursu Wiktorii Kucium (10 lat) za model 
Airbusa w skali 1:150.

Wystawa będzie czynna do 14 czerwca. Istnieje moż-
liwość przedłużenia czasu jej trwania. Zależy to przede 
wszystkim od zainteresowania szkół jej zwiedzaniem. 
Chęć grupowego zwiedzania należy zgłosić co najmniej 
dwa dni przed zakładanym terminem do sekretariatu Re-
gionalnego Ośrodka Kultury „Mazury Garbate”. 

W środy wystawa nieczynna.
Zwiedzanie indywidualne również po wcześniejszym 

umówieniu się.
Wszystkie te niedogodności spowodowane są dużą 

wartością wystawionych modeli. Nie wolno ich w żadnym 
wypadku dotykać. ir
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Przed długim weekendem rozegrane zostały III Powiatowe 
Mistrzostwa Szkół w Wędkarstwie Spławikowym pod hono-
rowym patronatem Starosty Oleckiego. Drużyna Społeczne-
go Gimnazjum STO wywalczyła brązowe medale i puchar 
za zajęcie III miejsca w zawodach. Gratulacje dla naszej 
drużyny w składzie: Maciek Kamiński, Mateusz Kot i Jan 
Ogonowski.
Nagrodzono kwiat matematyki powiatu oleckiego. W sali 
kina w Olecku odbyło się podsu Kangur Matematyczny 
2016. 
W powiecie oleckim wzięło w nim udział 486 uczniów z 20 
szkół. Wśród najlepszych matematyków znalazł się ponow-
nie nasz uczeń Krzesimir Grajewski - uczeń Społecznego 
LO STO w Olecku (nauczyciel - Marzena Konewko).

Tenis ziemny
31 maja na Kortach Miejskich odbyy się Mistrzostwa Powia-
tu Oleckiego SZS w tenisie ziemnym szkół podstawowych, 
gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych
Sędzią głównym był Andrzej Bomber.

WYNIKI:
Szkoły Podstawowe klasy I-III:

1. Szymon Machnikowski (SP 3 Olecko)
2. Hubert Modzelewski (SP 3 Olecko)
3. Kornel Romotowski (SP 4 Olecko)
4. Rozalia Mikielska (SP 4 Olecko)
5. Hubert Płaziński (SP 3 Olecko)

Szkoły Podstawowe klasy IV-VI dziewczęta:
1. Izabela Jachimowicz (SP 1 Olecko)
2. Oliwia Jurewicz (SP 1 Olecko)
3. Oliwia Galińska (SP 1 Olecko)
4. Klaudia Kozłowska (SP 1 Olecko)
5-6. Natalia Kopeć (SP 1 Olecko), Patrycja Zawadzka (SP 1 
Olecko)
7. Kaja Karczewska (SP 1 Olecko)

Szkoły Podstawowe klasy IV-VI chłopcy:
1. Adam Machnikowski (SP 3 Olecko)
2. Piotr Bielenica (SP 3 Olecko)
3. Konrad Kamiński (SP 4 Olecko)
4. Karol Racis (SP 1 Olecko)

Gimnazja dziewczęta:
1. Weronika Tymoszuk (Gim. 2 Olecko)
2. Martyna Sobczak (Gim. 2 Olecko)
3. Weronika Smyk (Gim. Wieliczki)

Gimnazja chłopcy:
1. Michał Radzewicz (Gim. 2 Olecko)
2. Marcin Essel (Gim. 2 Olecko)
3. Marcel Ciechanowski (Gim. 2 Olecko)

Szkoły Ponadgimnazjalne dziewczęta:
1. Sylwia Sadłowska (I LO Olecko)
2. Roksana Zajkowska (I LO Olecko)
3. Anna Zielińska (I LO Olecko)
4. Aleksandra Sadkowska (I LO Olecko)

Szkoły Ponadgimnazjalne chłopcy:
1. Paweł Charmuszko (I LO Olecko)
2. Patryk Maksimowicz (I LO Olecko)
3. Filip Grudziński (I LO Olecko)

Wszyscy zawodnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy, 
natomiast zwycięzcy uhonorowani zostali medalami. W 
zawodach uczestniczyło 29 zawodniczek i zawodników.

Paweł Maksimowicz

Półfinał 4 Mistrzostw 
Województwa WM SZS 
w piłce nożnej chłopców 

szkół gimnazjalnych
3 czerwca na boisku ze sztuczną muraw rozegrano Półfinał 

4 Mistrzostw Województwa WM SZS w piłce nożnej chłop-
ców szkół gimnazjalnych

Sędziowali Marek Stankonowicz i Paweł Maksimowicz
Gimnazjum Nr 2 z Olecka pokonało 6:2 (3:2) Gimnazjum 

Nr 3 z Olsztya.
Oba zespoły otrzymały pamiątkowe puchary i dyplomy.

Paweł Maksimowicz
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Frajda, przygoda 
i wolność

- Dla pana łańcuch?
- Tak – zdziwił się mężczyzna, który dopiero pojawił 

się w sklepie z rowerami – A skąd pan wie?
Właściciel sklepu z nieukrywaną dumą w głosie powie-

dział, że dobry sprzedawca wie, czego potrzebuje klient jak 
tylko przekroczy próg jego sklepu.

Wieść o panu Marku, właścicielu sklepu rowerowe-
go, już dawno rozeszła się po Suwałkach. Nie ma drugie-
go, równie dobrego fachowca, jak wspomniany pan Marek. 
Niektórzy śmieją się, że z zawiązanymi oczami złoży rower 
z części, ale on temu zaprzecza, to znaczy tym zawiązanym 
oczom, bo reszta się zgadza.

Kto znał dawniej p. Marka wie, że nie zsiadał z roweru. 
W wakacje, tuż po maturze, wybrał się z kolegą do Krakowa, 
rowerami, oczywiście. Nie minęły cztery dni, a już tam byli. 
Ktoś się kiedyś odważył i zapytał o ten fakt. Uśmiechnął się 
do wspomnień: „Stare dzieje” – skwitował.

Jaś chodził z tatą po sklepie i nie mógł się nadziwić, że 
tyle rowerów, a każdy ma nazwę swojej firmy. 

Głośno czytał: KROSS, MERIDA, SCOTT, AUTHOR, 
HERKULES, MAXIM, KELLIS…

- Tato – mówił ściszonym głosem – nie wiedziałem, że 
jest aż tyle firm produkujących rowery…

- Och, jest dużo więcej firm, ale te są najpopularniejsze 
i robią dobre rowery – odpowiedział za tatę właściciel skle-
pu, bo chyba dobrze odczytał myśli małego klienta.

- A która firma jest najlepsza? – zapytał tata, a Jaś był 
dumny, że chce mu wybrać najlepszy rower.

- Oooo, to trudne pytanie – odparł znowu pan Marek 
– Z rowerami jest dokładnie tak, jak z samochodami: jeden 
kierowca woli FORDY i nikt go nie przekona do innych ma-
rek; są i tacy, dla których liczą się tylko nowe samochody. 
Mamy fanatyków dwóch kółek. Jeden z nich w naszym skle-
pie dwa razy w roku zmienia rowery – opowiadał właści-

ciel, a Jaś nadziwić się nie mógł, bo do tej pory dla niego 
rower to był po prostu rower. A okazało się, że są rowery 
dziecięce i dla dorosłych – to najprostszy podział. Z tymi 
pierwszymi nie ma kłopotu, bo mają albo 2, albo 4 koła i 
BMX-y do skakania. Ale dla dorosłych mogą być górskie, 
treckingowe, krossowe i miejskie.

Właściciel sklepu przeprosił tatę Jasia i zajął się in-
nymi klientami, którzy rozglądali się po górnych półkach.

- Poproszę kask i rękawiczki dla córki – kobieta wska-
zała drobną dziewczynkę, która już dotykała rowerów. I 
dopiero teraz Jaś zauważył, że oprócz rowerów można w 
tym sklepie kupić akcesoria: koszyki, zapięcia, części, ka-
mizelki odblaskowe, foteliki dla dzieci… 

- Mamooo! – krzyknęła głośno dziewczynka, a ko-
bieta natychmiast odwróciła w głowę w jej stronę. – Mogę 
tym się przejechać?

- Amelko, nie wolno – mama próbowała zrobić groź-
ną minę.

- Dlaczego nie? – natychmiast zareagował właściciel 
sklepu – U nas można wszystko. Proszę, niech córka wy-
bierze rower do przejażdżki. Kuba – krzyknął w stronę za-
plecza – przygotuj rower.

I dopiero teraz Jaś zauważył, że z ukrytego pomiesz-
czenia, wyprowadzane są co chwilę rowery. To był „szpi-
tal” rowerów, czyli naprawa i konserwacja.

- Mamooo! – to znowu Amelka – Ja chcę ten! – wska-
zała palcem, a młody człowiek z ukrytego pomieszczenia 
natychmiast przykręcił co trzeba i dziewczynka już robiła 
rundkę honorową.

Jaś pozazdrościł Amelce odwagi. I znowu zauważył 
to pan Marek, o którym krążą legendy, że w oczach każde-
go klienta wyczytuje marzenia.

- Też chciałbyś pojeździć? – zwrócił się do Jasia,  a 
chłopcu aż oczy zabłysły i tylko skinął głową, bo na więcej 
zabrakło mu odwagi.

- Wybieraj! – zachęcał właściciel – I jedź, bo rower 
to frajda, przygoda i wolność… - zakończył filozoficzne.

Prawdą jest, że Jaś nie zrozumiał, o co chodziło z tą 
wolnością, ale czy to ważne, jak za chwilę miał wsiąść na 
wymarzony rower?

Marusia


