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Zarząd Koła „Okoń” zaprasza na 1- turowe, otwarte
Zawody Spinningowe na jeziorze ROSPUDA
które odbędą się w dniu 19 czerwca
Zbiórka zawodników z własnymi łodziami o godz. 6.00.
Członkowie Koła „Okoń” wnoszą opłatę w wysokości 10 zł.
Osoby spoza koła „Okoń” wnoszą opłatę startową 20 zł.
Obowiązuje aktualna opłata za wędkowanie.
Zakończenie zawodów około godziny 15.00.

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

B37305

pizza na telefon, 87-520-31-32
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V09315
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Archiwum „Tygodnika oleckiego” znajdziesz

to@borawski.pl

„Mistrz Zadań Tekstowych”

b35409

31 maja w Zespole Szkół w Olecku odbył się XVII Konkurs Matematyczny klas II „Mistrz Zadań Tekstowych”.
W tegorocznym konkursie startowało 20 przedstawicieli
klas drugich z siedmiu szkół podstawowych powiatu oleckiego.
Zadaniem każdego ucznia było samodzielne rozwiązanie
siedmiu trudnych zadań tekstowych.
Mistrzem okazał się Patryk Stelmachowski ze Szkoły
Podstawowej nr 1 im. Henryka Sienkiewicza, II miejsce zajął
Sylwester Bartnicki ze Szkoły Podstawowe nr 3 im. Jana
Pawła II. Trzecie miejsce ex aequo przypadło Kacprowi Potrykusowi z SP nr 1 i Gabrielowi Ciszewskiemu z SP nr 3.
Na IV miejscu była Maja Kowalewska ze Społecznej
Szkoły Podstawowej STO w Olecku.
Organizatorki konkursu Joanna Cichanowicz,, Małgorzata Grzyb i Alicja Czerniecka gratulują zwycięzcom oraz
ich rodzicom. Podziękowania należą się też nauczycielkom,
które przygotowały uczniów do konkursu. Życzymy wszystkim dalszych sukcesów.
M. G., J. C., A. C.

Ukazała się nowa książka Teresy Lipinskiej p.t. „Konar
różnej dawki”.
Zdjęcie na okładkę wykonał Ryszard Zabolewicz.
Nakład 300 sztuk. Książkę można kupić w księgarni
„Kruk” w Suwałkach.
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WYJĄTKOWO, NASTROJOWO
I PROFESJONALNIE. SKRZYPCE NA ŚLUBIE.
Tel. 662 414 006

K19307
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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 zakażona i może nieświadomie zakażać innych. Jak czytamy
w Rekomendacjach PTN AIDS osoby nieświadome swego
zakażenia stanowią źródło 75% nowych zakażeń.

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

V08507

V07409

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)

Olecka Rada Młodzieżowa
– kadencja 2016-2018

20 maja odbyły się wybory do Oleckiej Rady Młodzieżowej.
Zarządzeniem Nr ORN.0050.82.2016 Burmistrza Olecka z 7
czerwca 2016 r. zostały ogłoszone zbiorcze wyniki wyborów.
W skład Oleckiej Rady Młodzieżowej na kadencję 2016-2018
wchodzą:

1. Marcin Domoradzki
2. Mateusz Giero
3. Wiktoria Pawłowska
4. Szymon Ropel
5. Bartłomiej Podgórski
6. Katarzyna Anuszkiewicz
7. Jan Ogonowski
8. Damian Krynicki
9. Natalia Kumkowska
10. Hanna Kempisty
11. Izabela Zamojska
12. Sara Szrajbert
13. Julita Machnacz
14. Justyna Cieślukowska (radna Rady

Miejskiej w Olecku)

Gdzie pył nie siada?
W „Gazecie Wyborczej” z 16 maja 2016 rok, nr 113 opublikowano tabelę pn. NAJBARDZIEJ ZANIECZYSZCZONE MIASTA.
W czołówce znalazły się m.in. Żywiec, Pszczyna, Kraków, Wadowice, Nowa Ruda i Zduńska Wola (33; średnioroczne stężenie pyłu). Południe Polski, czyli to na dole mapy,
jest w czołówce. Tam wisi czapa złego powietrza.
Najczyściej się oddycha na Warmii, Mazurach i Suwalszczyźnie.
Po wschodnio-północnej stronie smog nie zaciemnia nieba i tam jest o wiele mniej chorych na nowotwory płuc.
Z przyjemnością o tym informuję tych, którzy się nie zdecydowali, gdzie odpocząć. Więc śmiało można peregrynować
do Olecka, Sejn, Gołdapi.
I wrócić do domu nieskażonym. Z bagażem wspomnień.
Czesław Mirosław Szczepaniak

NAJTANIEJ W MIEŚCIE

AUTOMYJNIA

V10802

ON.............................. 4,24
Pb 95......................... 4,55
PB 98......................... 4,75
LPG............................ 1,59
Olej opałowy............... 2,45
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Aleje Lipowe 1, Tel. (87) 520-41-91

(powyżej 1000 litrów)

Zapraszamy od 600 do 2100,
niedziela od 900 do 1700

Promocja!!!
czysty samochód za tankowanie
www.paliwa-kozlowski.pl

UWAGA:
stacja dołącza do akcji Olecka Rodzina +3
(upusty do zakupu: 10 gr paliwo, 5 gr gaz oraz 5%
akcesoria i usługi
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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 Fotografii „Klatka”, ROK MG
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 Jerzego 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, boisko 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
6.00 - 1- turowe, otwarte Zawody Spinningowe na jeziorze
ROSPUDA, oleckie Koło PZW Okoń
10.00 - XVI Turniej Tenisa Ziemnego o Puchar Ignasiówki,
korty miejskie
17.00 - Zanim się pojawiłeś, film, kino Mazur
19.00 - Summer Camp, film, kino Mazur
20 czerwca (poniedziałek)
apteka dyżurna 11 Listopada 9
10, 00- Mały Książę - spektakl teatralny, teatr AGT, Partyzantów
12, 00- Mały Książę - spektakl teatralny, teatr AGT, Partyzantów
14.00 - Pierwsza Sesja nowej Rady Młodzieżowej, Ratusz
21 czerwca (wtorek)
apteka dyżurna Składowa 2A
12.00 - Posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej, ratusz
12.00 - Posiedzenie Komisji Prorodzinnej Rady Miejskiej,
ratusz
12.00 - Posiedzenie Komisji Oświaty Rady Miejskiej, ratusz
22 czerwca (środa)
apteka dyżurna plac Wolności 25
wydanie „Tygodnika Oleckiego”
23 czerwca (czwartek)
apteka dyżurna Gołdapska 1
24 czerwca (piątek)
apteka dyżurna Kolejowa 15
13.00 - Sesja Rady Miejskiej
Legafest, plaża miejska „Skocznia”
25 czerwca (sobota)
apteka dyżurna Zielona 35
Legafest, plaża miejska „Skocznia”
26 czerwca (niedziela)
apteka dyżurna Składowa 6
27 czerwca (poniedziałek)
apteka dyżurna plac Wolności 7B
28 czerwca (wtorek)
apteka dyżurna 11 Listopada 9
29 czerwca (środa)
apteka dyżurna Zielona 37
wydanie „Tygodnika Oleckiego”
30 czerwca (czwartek)
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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

Badanie alkomatem wykazało, że zarówno kierujący mercedesem jak i kierująca citroenem byli trzeźwi.

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

Ponadto w miniony weekend oleccy policjanci odnotowali trzy kolizje drogowe.
Pierwsza miała miejsce w miniony piątek przed godz.
16:00 w miejscowości Gąski. Jak ustali policjanci ruchu
drogowego kierujący samochodem osobowym marki Renault nie dostosował prędkości do warunków panujących
na drodze, w wyniku czego, na łuku drogi stracił panowanie nad pojazdem, zjechał na przeciwległy pas ruchu, a
następnie dachował w przydrożnym rowie.
Pojazdem podróżowały dwie osoby, na szczęście nie
odniosły żadnych obrażeń.
Hubert M. został ukarany mandatem karnym w wysokości
250 zł.
Druga kolizja miała miejsce również w miniony piątek po
godz. 18:00 w Olecku. Funkcjonariusze ustalili, że kierujący osobowym volkswagenem nie zachował ostrożności
podczas manewru cofania i uderzył w pojazd zaparkowany za nim.
Tomasz S. został pouczony.
Ostatnie zdarzenie oleccy policjanci odnotowali 11 czerwca około godz. 11:30 w Olecku. Z ustaleń mundurowych
wynika, że kierujący rowerem nie zachował bezpiecznej
odległości miedzy pojazdami w wyniku czego uderzył w
drzwi samochodu osobowego marki Skoda, który wykonywał manewr skrętu w prawo.
Rowerzysta został ukarany mandatem karnym w wysokości 220 zł.
rzeczniczka prasowa KPP
młodsza aspirantka Justyna Sznel

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

Kronika policyjna

Jedno osoba ranna
w zderzeniu dwóch osobówek
11 czerwca na trasie Olecko –Dunajek doszło do zderzenia dwóch osobówek. Kierująca citroenem z urazem
obojczyka została przetransportowana do szpitala w
Ełku. Kierujący byli trzeźwi.
Do wypadku doszło po godz. 11:00 na trasie Olecko Dunajek. Funkcjonariusze pracujący na miejscu zdarzenia
wstępnie ustalili, że kierujący mercedesem nie dostosował
prędkości do warunków panujących na drodze, zaczepił pobocze, wpadł w poślizg, zjechał na przeciwległy pas ruchu
i zderzył się z prawidłowo jadącym citroenem. Irena S. z
urazem obojczyka została przetransportowana do szpitala w
Ełku..
wyrób pomników, pielęgnacja grobów
Lakiele 45, 19-420 Kowale Oleckie

Mariusz Przekop
tel. 507-222-344

„Poeci są wśród nas”

Osoby chętne, które lubią pisać wiersze i chcą przedstawić 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

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:

• Teresa Bakista
• Marek Bogdan
• Tadeusz Brodowski
• Marcin Buczkowski
• Igor Randzio
• Marek Worecki

K20103

K20005

Zakład Kamieniarsko-budowlany

Miejsko - Powiatowa Biblioteka Publiczna w
Olecku ogłasza, iż wznawia cykl spotkań pt.

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
W każdy wtorkowy ranek siadając
przed biurkiem i patrząc na ekran komputera i klawiaturę myślę: co ważnego
stało się w ciągu minionego tygodnia?
Czym to, podzielić się z Szanownymi
Czytelnikami?
Bywa, że felieton po prostu się przyśni. Tak bywa. Zresztą, gdy zdawałem
maturę z polskiego, jej temat po prostu
mi się w poprzedzającą egzamin noc
przyśnił.
Często tak się dzieje. Gdy żyje się

V08905

tym, to i wysłowić, to można szybciej. Łatwiej wyłożyć jest to, co
„leży na wątrobie”.
Siedzę więc przed otwartym oknem i piszę patrząc na rozświetlone słońcem drzewa, mury domów i ich dachy. Słyszę szelest liści poruszanych wiatrem, dudnienie samochodów na ulicy i głosy
dzieci idących do szkoły. Odgłosy miasta.
Miasto. Nasze miasto. Miasto, z którym się utożsamiam. Miasto, w którym żyję.
Jak powstaje miasto?
Chyba każdy oglądał jakiś western, w którym akcja dzieje się
w jakiejś skleconej z kilku domów dziurze. Z jedną ulicą biegnącą
miedzy szeregiem domów. Tak może powstawać miasto. Powoli z
wysiłkiem i nieregularnie. W końcu jednak, zgodnie z teorią chaosu, układ miejski się reguluje. Potrzeby tego co powstaje powodują samoregulację. Potem jest już coraz łatwiej. Tak może powstawać miasto.
Nasze miasto powstało jako gotowe założenie urbanistyczne.
Dookoła wielkiego placu Rynku wytyczono parcele. Usytuowano
kościół, zaplanowano most przez rzekę do zamku. Wyznaczono
brody na rzece, które łączyły ulice. Tak powstała Margrabowa,
późniejsze Olecko.
Miasta czy osiedla mogą powstawać więc zarówno spontanicznie jak i zaplanowane od początku do końca. Zawsze jednak na
końcu, bez względu na chęci i umiejętności rządzących, stają się
tworem uporządkowanym.
Tak jest też z demokracją. Nie pamiętam kto to powiedział, że
„demokracja jest niedobrym ustrojem, lecz najlepszym z dotychczas wymyślonych”. I co by o tym nie myśleć, to na końcu zawsze
dochodzi się do takiej konkluzji.
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Bo budowę i rozwój miasta można porównać do wdrażania
demokracji. Raz wytyczone ulice stają się z dnia na dzień coraz
bardziej nowoczesne. Jeżeli są zatory w ruchu, bo miasto się bogaci, to prezydent, burmistrz czy wójt z radą zrobią wszystko,
żeby sytuację naprawić. Czy chcą tego czy nie chcą. Bo są wyborcy, i to oni decydują. Mamy tego przykłady namacalne. Ile lat
walczyli obywatele z Siejnika o remont drogi do swego osiedla?
Gdy idą wybory niemożliwe staje się możliwe. Nie ma wyjścia i
trzeba zadośćuczynić pragnieniom. I wcale nie chodzi o to, czy
pragnienia są racjonalne. Dlatego demokracja jest nie do końca
taka dobra.
Lecz jak wspomniałem wyżej jest najlepsza z dotychczas wymyślonych sposobów rządzenia.
Jest jednak pewien szkopuł i z miastem i z demokracją.
Wprowadzanie zmian na skróty.
W mieście objawia się to samowolą budowlaną lub wymyślonymi dla samego splendoru władzy inwestycjami.
W polityce iść na skróty, to nic innego jak omijać podstawy
demokracji w imię jakiegoś makiawelicznego celu.
Wszyscy znamy historię. Hitler doszedł do władzy w demokratycznych wyborach. Był postrzegany jako mąż opatrznościowy. Człowiek, który poprowadzi Niemcy do świetlanej przyszłości. No i ten człowiek opatrznościowy poszedł na skróty. Tak
zmieniał prawo i konstytucje, że opozycja zanim się obejrzała siedziała już w obozach koncentracyjnych. Potem już było za późno
na cokolwiek. Naród ślepo patrząc na wodza poszedł na wojnę
jak nóż w masło. Nie otrzeźwiły go nawet duże straty żołnierzy w
kampanii polskiej.
Potem do Rzeszy zaczęli przybywać niewolnicy. Fabryki i
pracujący w nich robotnicy mieli pracę i dobre pobory. Z wyzysku innych bogacili się Niemcy.
Na początku miała być wojna i bohaterskie ofiary w imię
świetlanej przyszłość narodu. Pozostali, inne narody, to byli gorszy sort ludzi. Niemcy chcieli dojść do ewentualnej demokracji
na skróty. Gdyby im się udało, na pewno tylko nieliczni mieliby
wyrzuty sumienia.
Demokracja, to coś co zbudowało tożsamość Europy. Demokracja, to szczytowe osiągnięcie idei chrześcijaństwa. Równość
obywateli, możliwość głosu i tożsamość narodowa wykształcona
w czasach walk religijnych, gdy starano się wprowadzić odprawianie mszy w języku ojczystym i tłumaczyć zaczęto Biblię na
te języki.
Nawet Papież wybierany jest w demokratycznych wyborach.
Nawet Papież musi liczyć się z wyborcami i wbrew innym nie
ustanawiać praw. Tylko w państwach o zaburzonym działaniu
demokracji i o zapędach totalitarnych jest zachwiany trójpodział
władzy. Przecież gdybyśmy nie ustalili tego trójpodziału, to nie
zaproszono by nas do wspólnoty europejskiej. Dlatego tak ważne
jest funkcjonowanie Trybunału Konstytuującego. Oskarża się go
o stronnichość i polityczność. Że większość sędziów pochodzi z
rozdania PO. Przecież Trybunał za obecnych rządów PiS określił
niekonstytucyjne tylko trzy uchwały. Za rządów PO uchwał jako
niekonstytucyjne określił kilkadziesiąt. Miedzy innymi tę samą
inwigilacyjną, którą PiS teraz przepchnął w Sejmie bez poprawek.
Gdy nie ma kontroli nad rządzącymi może dojść, prędzej czy
później, do katastrofy.
Jak łatwo jest przekupić społeczeństwo widać na przykładzie
i hitlerowskich Niemiec, putinowskiej Rosji czy Wenezueli. Program naszej produkcji „500+” to nic innego. To wielkie przekupstwo. Że tak jest przekonamy się na pewno.
Jest tylko jedne ogniwo, którego przynajmniej na razie, rozerwać się „dobrej zmianie” się nie uda. Wojsko i policja. System,
który wprowadzono, że najlepiej bronią i chronią obywateli ci,
którzy wywodzą się spośród niego. Czyli żołnierze w jednostce
wojskowej pochodzący z okolicznych miejscowości oraz policjanci wywodzący się z środowiska, w którym przedtem żyli.
Jeżeli orędownicy „dobrej zmiany” zaczną to zmieniać, to znak,
że idą ciemne czasy.
Tak w ogóle, to już ciemne czasy nastały. PiS wprowadza
niedemokratyczne zmiany w prawie tak szybko, że opozycja nie
zdąża zaprotestować. Ledwo weszła ustawa inwigilacyjna, a już
czeka następna ustawa pozwalająca odebrać przedsiębiorstwa
ich właścicielom praktycznie bez wyroku sądu, tylko na wniosek
prokuratury. Do tego by tak zrobić potrzeby jest cień oskarżenia.
Na pierwszy ogień pójdzie prawdopodobnie przedsiębiorstwo
zmarłego niedawno Kulczyka. Od tego do dyktatury i więzień dla
myślących inaczej już tylko krok. Mam nadzieję jedynie, że coś
jednak ten katastrofalny dla Polski żywioł zmian powstrzyma.
Bogusław Marek Borawski
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Konkurs
Znajomości Literatury Dziecięcej

25 maja odbył się I Powiatowy Konkurs Znajomości
Literatury Dziecięcej w kl. III „Baśniowy świat”. Organizatorami Konkursu jest Zespół Szkół a Siejniku, zaś osobami odpowiedzialnymi z ramienia organizatora były: Aneta
Skrzypiec i Wioleta Chmielewska.
Działanie objęło swoim zasięgiem sześć szkół podstawowych powiatu oleckiego. Miało na celu wprowadzenie
dzieci do literatury w sposób zrozumiały i przystępny dla ich
wyobraźni; poszukiwanie „ziarenek prawdy” ukrytych w poszczególnych dziełach literatury dziecięcej, a nade wszystko
promowanie czytelnictwa.

POLICJA APELUJE !!!

Olecka Policja apeluje do mieszkańców naszego
powiatu o prawidłowe zabezpieczenie swoich mieszkań i domów przed złodziejami, którzy wykorzystując
nieobecność domowników dokonują włamań.
Olecka Policja poszukuje świadków.
Komenda Powiatowa Policji w Olecku poszukuje
osób mogących pomóc w ustaleniu sprawców, którzy
wczoraj tj. 02.06.2016 r. w godzinach miedzy 08:00
a 11:00 dokonali włamania do mieszkania na Osiedlu
Siejnik I w bloku numer 3 , gdzie sprawcy w nieustalony dotychczas sposób weszli do mieszkania skąd
ukradli pieniądze. Podobne kradzieże miały miejsce w
miastach ościennych.
Osoby, które były świadkami tego zdarzenia, widziały osoby podejrzane w tym rejonie lub są w posiadaniu informacji mogących pomóc w ustaleniu i
zatrzymaniu sprawców proszone są o kontakt z oficerem dyżurnym oleckiej Policji pod numery telefonów
(087) 520-72-00, telefon alarmowy 997 lub bezpośrednio do naczelnika wydziału kryminalnego (087) 520
72 30. Za wszelkie informacje mogące przyczynić się
do ustalenia sprawców dziękujemy i zapewniamy anonimowość.
Zwracamy się z prośbą o informowaniu Policji o
wszystkich sytuacjach i przypadkach zauważenia podejrzanych, często nieznanych nam osób, które przebywają na klatkach schodowych lub w okolicach naszych
domów i mieszkań. Każdy taki sygnał przekazany do
Policji zostanie szczegółowo sprawdzony, co pozwoli
nam wyeliminować bądź w znacznym stopniu ograniczyć występowanie tego typu kradzieży na terenie
naszego powiatu oraz może przyczynić się do zatrzymania sprawców.
Pamiętaj!
1. Zamykaj zawsze swoje mieszkanie, zamontuj do-

Uczestników już od progu szkoły witał barwny korowód baśniowych postaci . Uczniowie klas III wykazali się
doskonałą znajomością baśni H. CH. Andersena, były to
utwory: „Calineczka”, „Brzydkie kaczątko”, „Nowe szaty
cesarza”.
I miejsce w konkursie zajął uczeń SP w Wieliczkach,
Maciej Karniej.
II miejsce uczennica SP nr 3 w Olecku Oliwia Dragun
oraz uczennica SP nr 4 w Olecku Rozalia Mikielska.
III miejsce Julia Gogacz ze SP nr 1 w Olecku i Julia
Szmigiero ze SP w Wieliczkach.
Gratulujemy zwycięzcom!
Dziękujemy sponsorom, dzięki którym nagrody stały
się nie tylko atrakcyjniejsze ale i praktyczne.
AS, WCH

brej klasy zamek lub instalację alarmową.
2. Reaguj, kiedy w pobliżu swojego domu widzisz
nieznane ci osoby, samochody. Jeśli zachowują się
dziwnie, powiadom Policję.
3. Informuj sąsiadów i bliskich o swoich wyjazdach i dłuższych nieobecnościach w domu.
4. Mieszkanie pozostawiaj pod opieką zaufanych
osób.
5. Jeśli masz informację o kradzieżach i włamaniach, reaguj!
JEŚLI COŚ CIĘ ZANIEPOKOI I BĘDZIESZ POTRZEBOWAŁ POMOCY ZADZWOŃ NA NUMER
ALARMOWY 112 LUB 997, BĄDŹ PRZYJDŹ BEZPOŚREDNIO DO JEDNOSTKI POLICJI

B37603
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7 czerwca br. prof. Jan Franciszek Miodek obchodził 70. urodziny i ten dzień wybrał, żeby przejść na
emeryturę. W internecie było wielkie poruszenie. Odnotowano zasługi profesora, który pszczelo pracuje.
Z okazji urodzin wybieram ze słowników i leksykonów najlepsze słowa. Oby Zdrowie i Szczęście było
w zasięgu rąk.
Wszystkiego najlepszego, Panie Profesorze.
Dziękuję za wszystkie wykłady (lekcje), w których naucza nas Pan staranności językowej. Żeby w
nas nie przygasła polszczyzna.
Z prof. Miodkiem tylko raz się spotkałem i zachowuję miłe wspomnienia. Poza tym Pan Profesor
w programie Ojczyzna-polszczyzna: „Przed nami -12
miesięcy” 29 grudnia 1996 roku w Programie II TVP
recytował moją Balladę styczniową z tomiku pt. Rok
ballad, wydany nakładem własnym.
Pan Profesor Jan Miodek jest, używając bohemizmu, spolegliwym językoznawcą (i nie tylko!) i
popularyzatorem, który potrafi zachęcić do czytania
literatury polskiej. Ma łaskę stanu. To że mówi miodnie, wiadomo z racji nazwiska.
Zapewne nieraz go nerwy ponoszą i trzepnie pięścią w stół, bo z tą poprawnością różnie bywa. Pracownicy Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu
Wrocławskiego trafnie o swoim Szefie powiedzieli,
że to „Miłośnik Tarnowskich Gór, śpiewu i piłki nożnej, krótko mówiąc człowiek legenda”. Dodam, że
należy do ludzi, których człowiek słucha z przyjemnością, bo nie męczą. No i ma ten piękny gest ręki,
jakby wkręcał albo odkręcał żarówkę.
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Popołudniowa Szkoła EduCare

OFERTA
- Indywidualne korepetycje z języka polskiego i matematyki na wszystkich poziomach (szkoła podstawowa,
gimnazjum, liceum, uczelnie wyższe)
- Zajęcia korekcyjno – kompensacyjne dla uczniów z
dysleksją, dysortografią, dysgrafią
- Zajęcia rewalidacyjne i terapeutyczne
- Logopedyczne
- Przygotowanie do sprawdzianów i egzaminów (egzaminy gimnazjalne, matura, egzaminy poprawkowe)
- Odrabianki – pomoc w pracach domowych
NOWOŚĆ!
Popołudniowe zajęcia grupowe dla uczniów szkół
podstawowych – klasy tematyczne (m.in. Zaprzyjaźniamy się z ułamkami zwykłymi, Oswajamy tabliczkę mnożenia, Części mowy – nie takie straszne, Zróbmy zdanie – miesiąc ze składnią).
- lekcje dwa razy w tygodniu
- grupy 4 - 5 osobowe
Wszelkie pomoce i materiały dydaktyczne w cenie
zajęć.
Szczegółowy program zajęć na profilu facebook.
Możliwość wakacyjnych zajęć przygotowujących
do egzaminów poprawkowych, lekcje powtórzeniowe
przed powrotem do szkoły.
Ul. Wojska Polskiego 5, Olecko
Tel: 691 201 120, 721 303 473

Czesław Mirosław Szczepaniak

B36407

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
B38501

Rozpoczęcie
kursu

16
czerwca
godz.

1600

tel. 87-520-23-36

B38301

Urodziny prof. Jana Miodka
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Z pól, sadów,
łąk i lasów
Mój feblik, to szczere pola, łąki i sady. Zawężając nieco - okolice „Kwitnącej Jabłoni”.
Mam owocowe obsesje, a może jestem dziwakiem? Pani Jolanta Sas z Kopanej koło Tarczyna, uspakaja mnie nieco i pisze
słonecznie: „Każda miłość robi z człowieka ślepca i dziwaka.
Widzi on to, czego inni nie dostrzegają. Widzi to, co najlepsze,
najpiękniejsze, niedostrzegane przez innych. I dobrze. Nieważne, czy to miłość do kobiety, czy do okolic «Kwitnącej Jabłoni».
Zawsze jest wyjątkowa, bezinteresowna, spontaniczna. I zawsze
daje zadowolenie. Czy jest druga osoba, która tak jak Pan patrzy
na nasze okolice? Daje to radość i Panu, i nam. Dzięki Pana
utworom, w tym codziennym zabieganiu, możemy inaczej spojrzeć na naszą wieś, na naszą okolicę. I cieszyć się. Zobaczyć to,
czego nie dostrzegamy codziennie.” Opinia pani Jolanty działa
jak okład na zbyt rozgrzaną głowę. Bardzo sobie cenię to, co
pisze moja krajanka, z wykształcenia felczer. Kobieta-wzór, która potrafi głębiej zakopać pytania, z których z czasem wyrosną
odpowiedzi.
Moja sąsiadka jest specem ds. kultury agrarnej. Wie, ile
owoce biorą z ziemi i nieba, a ile z ręki? Jej wiedza o sadach
to jest esencja. Co ja piszę? To wspomnienie z serdecznością o
tym, co minęło. Ja lubię wszelkie naleciałości
z PRL-u i szanuję tych, co nie zamazują pamięci. Mieć taką znajomą, jak pani Jolanta,
to zaszczyt.
3 maja 2016 roku, we wtorek, było tak
ciepło w Sejnach, że Marek Karpowicz mógł
do mnie napisać: „ (…) Nareszcie przyszedł
taki dzień, kiedy swobodnie mogłem usiąść
w sadku i porysować (tzn. ciepły dzień). Jako
model posłużyła jabłoń z ciekawą historią.
Otóż w latach 40. XX w. mój Ojciec, miłośnik krzyżowania drzew owocowych (mimo,
że był amatorem w tym względzie), przyniósł
z lasu małą dziką jabłoneczkę-samosiejkę.
Gdy się „zadomowiła”, wszczepił w nią
trzy zrazy różnych odmian jabłoni.
Przez całe lata walczyły one o prymat.
W ostateczności dwie gałęzie „przegrały”
rywalizację, a zwyciężczyni opanowała matkę-podkład w taki sposób, jak widać na rysunku. Jest gruba, solidna, osadzona na dość
wątłej, starej matce. Fachowiec być może wyjaśniłby, dlaczego drzewo-podkład w pewnym momencie przestał rosnąć, a wszczepiony zraz świetnie się rozwija.
Drzewko owocuje, wydając owoce, które nadają się do jedzenia dopiero w kwietniu/ maju następnego roku. Wcześniej są
cierpkie, twarde jak kamienie i nie nadają się do jedzenia.
Tyle historii jednego drzewka. Tym razem opis do rysunku
większy od samego rysunku. (…)”
Dodam do tego tylko tyle, że prajabłonki pojawiły się na
naszej planecie 65 mln lat temu. Podobno pierwszą jabłonką był
dziki gatunek Malus sieversii, która rodziła malutkie i kwaśne
jabłuszka. Warto wiedzieć, że jabłko to nie tylko woda, cukry,
kwaś jabłkowy, witamina C, błonnik i przysłowie - „Jedno jabłko dziennie utrzyma cię z dala od lekarza”.
A więc: zanurzajmy zęby w treść jabłka, gdzie pestki w
gniazdach śpią.

Ćpać

30 lat temu opublikowałem felieton pt. Fraszki zaćpane życiem (Tygodnik Kulturalny 1986, nr 34). Rzecz dotyczyła druku harmonijkowego Wacława Klejmonta pt. UBEZWŁASNOWOLNIONY P I E C U C H N A E T A C I E F E N I K
S A (Miejski Dom Kultury, Towarzystwo Przyjaciół Zduńskiej
Woli, 1985). Napisałem na odwyrtkę, używając słowa, które
nas Suwalszczyźnie zupełnie co innego znaczy, niż miałem na
myśli. Wacław nie zwrócił mi na to uwagi. Otóż „sienaćpać”
na Suwalszczyźnie znaczyło tyle, co najeść się niedojrzałych

Felieton

owoców. Czyli jeść coś kwaśnego, niedojrzałego; pod Częstochową mówią „gugały”. Podczas konsumowania mlaskano,
bo niedojrzałe owoce wykrzywiały gębę.
Mieczysław Ratasiewicz, leksykograf z Gołdapi, cytuje
„Ćpali te niedośpiałe jebka, aze jem łocy wyracyło” (Słownik
gwary pogranicza Suwalszczyzny i dawnych Prus Wschodnich, Wydawca „Z bliska”, Gołdap 2010). To znaczyło, że po
jedli, a potem wybałuszali oczy. Jak żaba na grzmot. Zamiast
poczekać, żeby dośpiały (dojrzały), sięgali, jak amatorzy kwaśnych jabłek. Na Suwalszczyźnie pouczano: „Nie ćpajta tech
jebkow, toć te zielepupy jesce niedośpiałe”. Zielepupy – tak
mówiono też na niedojrzałe jagody. Stąd też bierze się następne powiedzonko: „Musi zielopupow jakieściech sie naćpał i
tera lata za stodołe jak zmamiony.” Można to przetłumaczyć,
że najadł się niedojrzałych owoców i pędzi jak ogłupiony, bo
nie może wytrzymać. Musi drałować, bo w brzuchu mu zaczyna farfotać i bulgotać. Przypila go, żeby biegł tam, gdzie
nawet król piechotą chodzi. Oto jak jedno słowo (ćpać) może
mieć znaczenie, które w metropolii brzmi oryginalnie, zaś na
Suwalszczyźnie goni w całkiem inną stronę. Jak po śliwkach,
choć tu chodzi o niedośpiałe jepka (jabłka), kruski (gruszki),
pijanice (jagody).

Gruszka

„Kruska” w gwarze suwalskiej znaczy gruszka. Na trasie z
Przerośli do Suwałk, gdzie Wacław Klejmont
jeździł na odpust, jest wioska Kruski. 6 sierpnia 2007 roku na kolorowej kartce pocztowej
m.in. skreślił prozą: Święto Przemienienia
Pańskiego rok w rok zwraca moje myśli ku
rodzinnej parafii – Przerośli, gdy wybieramy
się na niedzielny odpust. To wędrówka w
pogodną dal, gdy szczęście beztrosko świeciło nad krainą dziecinnych marzeń. (…). Na
koniec widokówki wyskubał wierszyk jak
słoneczko:
Niech Chleb Pokoju i Miłości
syci nas w Świętej Powszechności
w ŚWIĘTO PRZEMIENIENIA PAŃSKIEGO
Pan Mieczysław Ratasiewicz odnotował:
„Kruskow zielepupow sienaćpał i burcka
dostał”. Burcek to bąk, w znaczeniu rozstrój
żołądkowy. Przysłowie nie kłamie, że od
gruszek boli brzuszek, więc czekajmy kiedy
dojrzeją. Aha! Na wszelki wypadek miejmy i
chusteczkę, bo gruszka lubi słodko kapnąć na brodę.

Jagoda

Zowią ją pijanica, jagoda, łochynia. Pola jagodzin, co za
wspaniały widok. „Na jagody” Marii Konopnickiej, jedna z
mich książek dzieciństwa. Jagoda rośnie na bagnach i torfowiskach. I znowu sięgam do „Słownika gwary pogranicza
Suwalszczyzny …”, w którym odnotowano: „”Na łanoickiem
bagnie pijanicow sienaćpali i jak durnowate po torfowniakach
kamzulea chodzili”. I znowu ostrzeżenie, żebyśmy poczekali
do lipca, kiedy można rwać prosto z krzaczka świeże jagody.
I kosztować słodkie owoce, które są podszyciem lasu. Szukałem stosownego przysłowia o jagodach, żeby ten odcinek
dopiąć. Do bezpośredniego przytoczenia wybieram łotewskie
powiedzonko: „Obiecane jagody nie napełnią kaszy”.

Orzech

Jest włoski i laskowy. Jesienią jest łatwy do zgryzienia i
smaczny dla tych, co mają zdrowe zęby, a nie tylko dziadka
do orzechów. Na leszczynę mawiano „orzesyna”. Na Suwalszczyźnie wypiekano na Nowy Rok orzeszki z ciasta, zwali je
„faferneski”. Dlaczego? Nie wiem. Jestem łasuchem, więc
przełykam ślinę, gdy o tym piszę.
Czesław Mirosław Szczepaniak
Postscriptum
Rysunek Marek Karpowicz z Sejn.
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„Barok na Mazurach”

Fundacja Wspierania Rozwoju Edukacji i Kultury NA
MAZURACH powstała z dwóch pasji: miłości do Olecka i
fascynacji sztuką. Jej celem jest tworzenie sytuacji i miejsc, w
których mieszkańcy regionu mogą spotkać się z twórczością
artystów znanych w Polsce i Europie. To przyniosło odwagę
zorganizowania w Olecku Festiwalu kultury baroku. Ta epoka
wydaje się być brakującym ogniwem pomiędzy renesansowymi początkami miasta a tym, co zachowało się do naszych
czasów. Tegoroczny Festiwal jest muzyczną propozycją, której towarzyszyć będzie plenerowa wystawa fotograficzna.
Epoka baroku oficjalnie wyczerpała się w końcu XVIII
wieku. Od połowy XVII wieku dominowały gusta i mentalność północnej Europy. Co się wtedy działo na Mazurach? Jak
i czy wydarzenia na arenie europejskiej wpływały wtedy na
życie lokalne? Odpowiedzi na te pytania będzie można szukać
już od trzeciego lipca podczas wernisażu fotografii opowiadających o mazurskim baroku. Inauguruje on Międzynarodowy
Festiwal „Barok na Mazurach”, który odbędzie się w Olecku
i Gołdapi od 3 do 10 lipca 2016 roku. Autorką fotografii jest
urodzona w Olecku Ewa Kozłowska, zdobywczyni nagród
na wielu konkursach fotograficznych w kraju i za granicą. W
swojej pracy prezentuje spojrzenie na Mazury przez pryzmat
i styl epoki baroku, rzucając nowe i nietypowe światło na ten
region. Zdjęcia ukazują pozostałości form architektonicznych
i dekoracji odnajdywanych fotograficznie w nielicznych, odnowionych i zachowanych lub częściej w stopniowo ulegających destrukcji dworach, pałacach, zaniedbanych dworskich
parkach czy też w kościołach.
Międzynarodowy Festiwal „Barok na Mazurach” to w
dużej mierze muzyka. Słuchacze będą mogli wziąć udział w
pięciu koncertach. Wzorem lat poprzednich wystąpią wybitni
artyści o międzynarodowej sławie, specjalizujący się w wykonawstwie muzyki barokowej na historycznych instrumentach.
Utwory kompozytorów XVII i XVIII wieku zaprezentują
artyści z Polski, Słowacji, Litwy, Czech, Austrii i Francji, a
wśród nich: wybitny polski klawesynista, organista i dyrygent
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Marek Toporowski wraz z Irminą Obońską i gośćmi z Litwy;
koncertujący w Polsce i za granicą znakomici białostoccy artyści - oboista Rafael Przybyła i organista Dariusz Hajdukiewicz oraz artyści Collegium Wartberg na czele z uznanym w
Europie kontrabasistą Jánko Krigovsky’m.
Podczas Festiwalu zabrzmią dzieła nie tylko powszechnie znanych kompozytorów, jak Jana Sebastiana Bacha i
Domenico Scarlattiego, ale również tych zapomnianych lub
mniej popularnych. W programie koncertów pojawią się
także nasi rodzimi kompozytorzy: Adam Jarzębski i Marcin
Mielczewski. Oprócz barokowych instrumentów smyczkowych, znanych już oleckim i gołdapskim melomanom, po
raz pierwszy w naszym regionie usłyszymy pozytyw organowy, obój barokowy, oryginalny litewski instrument birbynė
i jedyny w Polsce Truhenorgel. Dzieła wokalne uświetnią
Hilda Gulyásová (sopran) oraz Matej Benda (kontratenor).
Muzycznym podsumowaniem Festiwalu będą finałowe koncerty, podczas których zostaną zaprezentowane dwie wersje
„Stabat Mater”: dziewiątego lipca w Olecku zabrzmi dzieło
G. B. Pergolesiego, zaś dzień później w Gołdapi – N. Logrosciniego. Będzie to dobra okazja, by usłyszeć i porównać
dwa arcydzieła sakralnej muzyki baroku.
Tegoroczny Festiwal „Barok na Mazurach” stanowi zatem połączenie muzyki XVII i XVIII wieku oraz fotografii
współczesnej refleksyjnie nawiązującej do epoki baroku i
czasów aktualnych.
To także połączenie różnorodnych percepcji i wrażliwości, narodowości, kultur i czasów.
Wydarzenia towarzyszące Festiwalowi odbędą się w następujących terminach:
3 lipca, godz. 13.00, kościół pw. Podwyższenia Krzyża
Świętego, Olecko: otwarcie plenerowej wystawy fotograficznej Ewy Kozłowskiej pt. „BAROK NA MAZURACH”
3 lipca, godz. 19.00, Kościół pw. NMP Królowej Polski,
Olecko: Koncert Inauguracyjny – „POLSKO‑LITEWSKIE
SPOTKANIA Z BAROKIEM”
7 lipca, godz. 19.00, kościół pw. Podwyższenia Krzyża
Świętego, Olecko: „FLORILEGIUM MUSICUM”
8 lipca, godz. 19.00, kościół pw. Podwyższenia Krzyża
Świętego, Olecko: „BAROKOWE KONTRASTY”
9 lipca, godz. 19.00, kościół pw. NMP Królowej Polski,
Olecko: PERGOLESI – „STABAT MATER”
10 lipca, godz. 19.00, kościół pw. NMP Matki Kościoła,
Gołdap: LOGROSCINO – „STABAT MATER”
Wystawę fotografii Ewy Kozłowskiej „Barok na Mazurach” będzie można oglądać do końca sierpnia 2016 roku.
Festiwal odbywa się pod patronatem honorowym Burmistrzów Miast Olecka i Gołdapi oraz Instytutu Słowackiego.
Zaprasza organizator: Fundacja Wspierania Rozwoju
Edukacji i Kultury „Na Mazurach”.
Więcej informacji na temat tegorocznego Festiwalu dostępnych jest na stronie internetowej Fundacji www.fundacja-namazurach.pl

Bezpieczny wypoczynek letni

w Województwie Warmińsko-Mazurskim
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie
uruchomił od dnia 8 czerwca 2016 r. punkt konsultacyjny i bazowy infolinii
800 165 320
Infolinia obsługiwana jest przez dyżurujących specjalistów z Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie, Komendy Wojewódzkiej PSP w Olsztynie, Wojewódzkiego
Inspektoratu Transportu Drogowego, Wojewódzkiej Stacji
Sanitarno-Epidemiologicznej w Olsztynie oraz Kuratorium
Oświaty.
Podczas dyżuru, pełnionego w godz. 8.00 - 15.00 będzie można uzyskać niezbędną wiedzę na temat zasad bezpiecznego wypoczynku.
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Sesja Rady Miejskiej

to@borawski.pl

Zapraszam do udziału w sesji Rady Miejskiej w Olecku,
która odbędzie się w dniu 23 czerwca 2016 r. (czwartek) o
godzinie 13.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w
Olecku.
Porządek sesji:
1. Otwarcie sesji i ustalenie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołów z poprzednich sesji Rady.
3. Informacja Burmistrza o działalności w okresie międzysesyjnym.
4. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o działaniach podejmowanych w okresie od ostatniej sesji.
5. Interpelacje oraz odpowiedzi na interpelacje radnych.
6. Wnioski i oświadczenia radnych.
7. Uwagi i wnioski Sołtysów, Przewodniczących Rad i
Zarządów Osiedli, radnych Oleckiej Rady Młodzieżowej i
Oleckiej Rady Seniorów oraz innych osób zainteresowanych,
dotyczące projektów uchwał.
8. Podjęcie uchwał w sprawach:
a) objęcia granicami Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej
Strefy Ekonomicznej S.A. nieruchomości gruntowych, położonych na terenie Gminy Olecko,
b) wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny

sprzedaży nieruchomości w wyniku uwzględnienia roszczeń, o których mowa w art. 209a ustawy o gospodarce
nieruchomościami,
c) przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego pn. „Jaśki I”,
d) przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego w Olecku w rejonie ulic Kościuszki i Szosa do Krupina,
e) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego miejscowości Dobki,
f) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego w Olecku w rejonie ul.
Wojska Polskiego, Słonecznej i 11 Listopada,
g) przyjęcia „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla
Gminy Olecko”,
h) przyjęcia „Programu Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Olecko na lata 2016 - 2019 z perspektywą do
roku 2023”,
i) zmiany budżetu gminy na 2016 rok.
9. „Głos wolny, wolność ubezpieczający”.
10. Zamknięcie obrad sesji.
Przewodniczący Rady Miejskiej
Krzysztof Sobczak

to@borawski.pl
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Parkuj z głową - po raz trzeci

Przykłady złego parkowania
Prowadzone działania mają na celu uświadomienie obowiązku stosowania się do znaków drogowych oraz zwiększenie ilości miejsc parkingowych w centrum miasta.
rzeczniczka prasowa KPP
młodsza aspirantka Justyna Sznel
Kolejny już raz przeprowadzili akcję profilaktyczno-edukacyjną „Parkuj z głową – zero
tolerancji”
Oleccy policjanci wspólnie z uczniami II
klasy LO o profilu policyjno–pożarniczym
przeprowadzili kolejną już akcję profilaktyczno-edukacyjną „Parkuj z głową – zero tolerancji”.
Kierowcy, którzy nie przestrzegali znaków
poziomych, znajdowali za wycieraczką swoich
samochodów specjalną ulotkę. Wszystko po to,
aby zwiększyć ilość miejsc parkingowych w
centrum miasta i uświadomić konieczność stosowania się do znaków drogowych.
8 czerwca br. w godzinach od 14 do 16 w
Olecku została przeprowadzona kolejna już
edycja działań „Parkuj z głową – zero tolerancji”. Bezpośredni nadzór nad akcją sprawował
Wydział Prewencji i Ruchu Drogowego KPP Olecko.
Jak co roku funkcjonariuszom pomagała niezawodna młodzież, tym razem z klasy II LO o profilu policyjno-pożarniczym.
W ciągu niespełna dwóch godzin za wycieraczkami samochodów nieprawidłowo zaparkowanych młodzież zostawiła
kilkadziesiąt ulotek – wezwań informujących o popełnionym
wykroczeniu i obowiązku stawienia się w KPP Olecko.

Bibliografia Olecka

Od 2013 ukazuje się „Bibliografia Olecka” pod adresem internetowym
www.bibliografia.olecko.info
można znaleźć dane dotyczące liter alfabetu od „A” do „Ż”.
Oraz hasło „Literatura” zawierające wykaz przeanalizowanych tekstów źródłowych.
Bibliografia dotyczy tylko tego fragmentu wydawnictw
oleckich, które zostały przeanalizowane i opublikowane w
rozdziale „Literatura”.
Hasła osobowe zawierają zwięzły życiorys opracowany na podstawie przeanalizowanej literatury oraz
wykaz publikacji, w których jest mowa o wymienionej
olecczance, olecczaninie lub osobie w jakiś sposób związanej z Oleckiem. Wymienione publikacje dzielą się na
grupy: literaturę, publikacje i źródła. Jeżeli wymieniony
w bibliografii jest autorem książek, artykułów, opracowań są one wpisane pod hasłem „Literatura” lub „Publikacje”, jeżeli o danej osobie informacje napisał w swoich
książkach, artykułach i dokumentach ktoś inny, znajdują

Przypisek redakcji:
Sponsorem kolorowych ulotek jest wydawca „Tygodnika
Oleckiego” wydawnictwo „Wir” Bogusława Marka Borawskiego. Pomysłodawcą akcji jest radny Wojciech Leonarczyk.
Autorem loga akcji i rysunków jest Marek Pacyński.

się one pod hasłem „Źródła”.
Jako olecczan w „Bibliografii” uznano osoby zamieszkujące teren powiatu w granicach sprzed 1945 roku oraz
teren powiatu po 1945. Wykaz zawiera także osoby czasowo zamieszkujące oraz osoby związane z miastem przez
pracę, sztukę oraz zasługi dla miasta, a nie mieszkające na
branym pod uwagę terenie.
Wszelkie dane w życiorysach czytelnicy mogą uzupełniać przysyłając informacje na adres
to@borawski.pl
lub listownie z podaniem numeru telefonu do kontaktu lub skontaktować się z redakcją telefonicznie.
Zmiana jakiegokolwiek tekstu
wymaga kontaktu osobistego.
Uzyskane w ten sposób dane będą wprowadzane do
Bibliografii cyklicznie.
Redakcja Bibliografii Oleckiej z góry dziękuje za
wszelką pomoc w realizacji tego wielkiego przedsięwzięcia.
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AUTO-MOTO

V06511

7AUTO IMPORT nowy komis samochodowy
V08008
Gołdapska 31, na placu „Biedronki”, tel. 500-800-086
* bezprzewodowy internet iPlus, tel. 87-520-13-31 B36706
* Budowlana firma, Tadeusz WITKOWSKI, kompleksowe
prace budowlane, tel. 603-754-167, 87-523-41-44 V08706

V10832

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

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

V07309

SERWIS OGUMIENIA

MOTO-SPRZEDAM

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

V02917

* chleb swojski, ciasta, wypiek, tel. 605-107-755 B37205

* CZĘŚCI SAMOCHODOWE, ul. Sokola 1D, tel. 87520-12-88 V08018
* Jawa 350, 1989, stan bardzo dobry, stylizowany na
chopper, 2500 złotych, tel. 884-014-664 L97301
* Mitsubishi Outlander, 2005, 2,4B+G tel. 604-193-413

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

B38002

V09005

* MYJNIA GĄBKOWA AUTOMATYCZNA
			
aleje Lipowe 1A

B35908

* VW Polo, 2002, 1,2B tel. , 508-097-660 V10612

TURYSTYKA-NOCLEGI-ROZRYWKA

* gazowe, hydraulik, tel. 502-383-533 V02518

* „ASTRA” restauracja, pizza, zestawy obiadowe na telefon:
87-520-25-68, profesjonalny katering, imprezy okolicznościowe,
dancingi, ul. Partyzantów 7, www.astra.olecko.pl
V10303

* chleb swojski, ciasta, wypiek, tel. 605-107-755 B38202
* kino, plac Wolności 22, tel. 87-520-20-59 B37703
* „KOALA” - bar. Kuchnia tradycyjna, dowóz dań od poniedziałku do piątku od 9.30 do 16.30, od 26 zł. dowóz gratis
(inne terminy na telefon) tel. (87) 520 15 78
V08307
* konie kabardyńskie, przejażdżki, pod siodło,
Grądzkie 47, tel. 666-316-780, 87-421-22-48 B38701

* pracownia pisania ikon, pracownia plastyczna,
Katarzyna Waraksa, tel. 663-805-960 B36507
* wczasy; tel. 87-421-22-48, 666-316-780, www.wiatrakart.fr.pl, e-mail: kawarak@o2.pl L97203

USŁUGI
* 21 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu,
Katarzyna Jeruć, Przytorowa 3, tel. 508-266-446, 512-109121, ubezpieczenia majątkowe i komunikacyjne, V07419
* AGA Agnieszka Wyszyńska, BIURO RACHUNKOWE,
Kolejowa 12, tel. 500-174-672 V08407
* angielski korepetycje, magister UW, tel. 502-954-863
B37902

V07908

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...

V08108

* hurtownia wędlin, od 4.00 do 14.00, ul. Gołdapska
631, tel. 87-520-22-13 B36307
* Internet MilichSOFT, 80 Mbit/s, 19,90 zł, Zielona
9, www.milichsoft.pl, tel. 87-520-09-09 V07020
* korepetycje - język angielski; szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły średnie, tel. 608-215-475 L96708
* kowalskie, spawalnicze, ślusarskie, zmechanizowane cięcie plazmą do 20 mm, prasa krawędziowa,
Gołdapska 31, tel. 87-523-00-80 B35308a
* księgowe usługi, Ternet spółka z o,o, tel. 87-520-31-70
B38102

* MEBLE - salon, Jan Bagiński, ul. Rzeźnicka, tel.
(87) 520 29-23.
V11001

* OLEJ OPAŁOWY, NAJTANIEJ, tel. 87-520-41-91 V10822

B37802

V08606

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

profesjonalne przygotowanie do druku:
projekty graﬁczne, skład i łamanie tekstu...
druk oﬀsetowy na nowoczesnych maszynach
jedno- i czterokolorowych

K18911

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

KOMPLEKSOWE USŁUGI DRUKARSKIE

Drukarnia Offsetowa

* hurtownia spożywcza, ul. Gołdapska 31, tel. (87) 520-01-50
V09305

PIZZA NA TELEFON

PIZZERIA „PRIVE” zaprasza od 1000 do 2200

19-300 Ełk, ul. Sasankowa 17
tel.: 087 620 03 09, 620 13 08
fax: 087 621 56 07
e-mail: poligrafia@gryfix.pl

* OCIEPLANIE BUDYNKÓW, tel. 881-507-760, V01920
* pizza na telefon – od 10.00 do 22.00, tel.87-520-3132 lub sms 505-314-536 V09325

to@borawski.pl
Pralnia chemiczna, pranie wodne, usługi w ciągu 24 godzin,
ul. Grunwaldzka 12, te. 723-565-284
V10403

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
V10502
czipowanie, paszporty europejskie
psy, koty, fretki

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

K19805

* ROWERY – naprawy i wypożyczalnia, Centrum
Handlowe Impuls, tel. 87-520-36-92 V09414
* SKRZYPCE NA ŚLUBIE, TEL. 662-414-006, K19407
* sprzątanie, opieka nad osobami starszymi lub dziećmi, tel.
506-462-495 B37404

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

* tłumacz języka francuskiego, tel. 888-605-885 B37504
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SPRZEDAM
* działkę pod garaż pojedynczy z projektem, Gołdapska, tel. 602-793-432 K20203
* działki budowlane, uzbrojone, tel. 601-210-819 B002b30
* gospodarstwo rolne, zabudowane, 4,88 ha, okolice
Olecka, tel. 693-841-421 L97005
V10702

2*
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* książki, I i II klasa gimnazjum, (Gimnazjum nr 2), tel.
603-113-040 V08028
* luksfery Fala niebieskie 36 sztuk, TANIO, tel. 508610-285 B35509
* łóżeczko dziecięce z materacem, 65x125 cm, 150 złotych, tel. 691-201-120 L96906
* 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
* 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
V108112

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

V09205

V10602

MOEY
O
K
PRA w
CJ

Pompy ciepła
CWU + CO + kolektory słoneczne
przydomowe oczyszczalnie ścieków
V08915
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 V10512
* 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.

ZAKŁAD KAMIENIARSKI, Ryszard Topolski

WYNAJEM

Wyrób nagrobków, blatów kuchennych, parapetów
V11101
i okładzin schodowych

* hala przy szosie Świętajno, plac manewrowy, zaplecze socjalne, tel. 502-264-901 K19207
* lokal użytkowy 90 m.kw , ul Targowa 10, tel. 508 945
734 B36008
* lokal użytkowy 100 m.kw., centrum, tel. 723-565-284

Wieliczki, ul. Spokojna 1, tel. 501-611-547

INNE
* oddam koty czarne w dobre ręce, przyjmuję tylko
sms-y, odpowiadam, tel. 605-202-305 B38601

KUPIĘ

* kupię silniki stacjonarne typu „ES”, tel. 602-235-182,
V10842

PRACA
* do sprzątania zatrudnię, tel. 605-893-381 K20605
* zatrudnię kierowcę, kat. C+E, wymagana karta kierowcy, tel. 501-157-577, V07120
* zatrudnię mężczyznę na kuchnię, tel. 501-620-577,
506-865-480 V09345
* zatrudnię, pielenie ogródka, tel. 605-893-381 K200505
* zatrudnię stomatologa, tel. 605-893-381 K19905

SPRZEDAM

* drukarka kolorowa OKI C3300n, A4, idealna do
wizytówek, mało używana, 290 złotych, tel. 604-193413 B38401
* działka usługowa, granica obwodnicy, tel. 601-210819 B001b30
* działkę budowlaną, 1650 m.kw., Olecko, tel. 602-709756 B36906
* działkę pod garaż (ew. piętrowy) z projektem, Gołdapska, tel. 602-793-432 K20303

V10413

* lokal użytkowy 140 m.kw., centrum, tel. 501-620-577
V09335

* mieszkanie do wynajęcia z dofinansowaniem gminy, tel. 502-264-901 K20402
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Wiwat Absolwenci LO!

Nie byliśmy jakąś specjalnie zgrana klasą. Były
grupki i grupeczki, przyjaźnie i indywidualiści. Lubiliśmy się, ale bez przesady. Cztery lata w liceum, to i
długo i krótko. Można się poznać, zaprzyjaźnić, zakochać nawet. Ale po czterech latach, w większości rozsypaliśmy się po Polsce i świecie.
Niektórzy utrzymują kontakty do dzisiaj, inni spotykają się sporadycznie. Nasz rocznik, piętnastolatków
rozpoczynających naukę w 1978 roku, również nie był
wyjątkowy. Spotykaliśmy się w szkole, integrowali
podczas klasowych turniejów, wycieczek, a także wykopek i oczywiście dyskotek. Integracja, a jakże, przebiegała różnie, owocowała nawet trwającymi do dzisiaj
szczęśliwymi małżeństwami.
Było jednak coś, co wyróżniało nas. Czasy.
Przyszło nam kończyć liceum w wyjątkowym czasie. W czasie stanu wojennego. Żywność i używki na
kartki, talony na buty, a nawet na skarpety i rajstopy.
Puste sklepowe półki. Dziewczyny miały kłopoty z zakupem bielizny, chłopcy żyletek i kremu do golenia.
Szaro i beznadziejnie. A jeszcze patrole milicji i totalna
inwigilacja. Telefony na podsłuchach, otwierane listy i
jedyna słuszna linia partii…coś mi to przypomina…
Nasza studniówka zaczynała się o piętnastej i trwała do 21, po czym została przedłużona o pół godziny,
podobnie jak godzina milicyjna. Tak, tak, młodzi absolwenci, tak to się nazywało. Po studniówce imprezy
trwały nadal, po prostu w domach.
Myślę, że nie zdawaliśmy sobie sprawy z wyjątkowości sytuacji. Dzisiaj łatwo politykować i wypominać
różne błędy. Trzeba było jednak żyć w tamtych czasach,
aby zrozumieć, co dzieje się dzisiaj.
A dzieje się wiele. Nic to jednak, wobec tego, co
działo się w Olecku w dniach 27-28 maja 2016 roku.
W tych dniach odbył się trzeci już zjazd absolwentów LO Olecko. I po raz trzeci brałem w nim udział.
Niektórych z uczestników spotkania widuję regularnie
w Olecku (tych było najmniej…), innych co dziesięć
lat, właśnie przy okazji zlotu, jeszcze innych nie widziałem kilkadziesiąt lat. Czasem trudno było ukryć
wzruszenie, przy takim spotkaniu. Czy czas się zatrzymał, a może nawet cofnął? Nie wiem. Wiem jednak,
że dwa dni i prawie dwie noce spędzone wśród starych znajomych, kojarzących się z młodością, to taki
namiot tlenowy. Troski dnia codziennego jakby trochę
mniejsze, nadchodzący wiek poważny mniej przeraża,

a sukcesy i życiowe zdobycze stają się cenniejsze. Bo
każdy z nas coś osiągnął. Każdy ma kłopoty i zmartwienia, jednak ważne, aby te minusy, nie przysłoniły
nam plusów. Temu służą takie spotkania. Upływający
czas pozwala z mądrością spojrzeć na życie. Docenić
je . Warto odświeżyć w pamięci piękne chwile, bo
przecież tylko takie się pamięta. Moje pokolenie, maturzystów stanu wojennego, jest takie jak inne roczniki i młodsze i starsze.
Nie byliśmy jakimś szczególnie zgranym rocznikiem, a jednak zjawiło się 16 osób. Moja klasa,
nie była jakoś szczególnie zgrana, a jednak było nas
ośmioro.
Podsumowując ujmę to tak. Kto chciał i mógł, był
na zlocie. Kto chciał, a nie mógł, będzie z pewnością
za 10 lat. Kto zaś mógł, a nie chciał, mam nadzieję, że
dojrzeje i pojawi się na kolejnym spotkaniu. I będzie
nas jeszcze więcej, z naszego rocznika matury 1982 z
pewnością również!
Organizacja takiego spotkania na trzysta osób, to
wielkie wyzwanie. Trzeba wszystko przewidzieć, dopiąć, zamówić, a także napisać, wyciąć, ułożyć, powiedzieć, zawieźć, zanieść, udekorować, przyszyć,
namalować, złożyć, zarezerwować, policzyć, itp., itd.
Wiem, że w organizacji uczestniczyło wiele osób,
jednak to Teresa Woźniak, Kasia Kamińska i Marcin Putra byli mózgami i twórcami całego przedsięwzięcia.
Gratuluję serdecznie wzorowej imprezy i bardzo
dziękuję za to, że dzięki Wam mogłem spotkać się ze
swoją młodością.
J.Arnold Hościłło
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Kalendarz imion
15 czerwca (Światowy Dzień Praw
Osób Starszych)
Angeliny, Grażyny, Izoldy, Jolanty,
Leny, Leony, Placydy, Toli, Wioli,
Witosławy
Abrahama, Bernarda, Germana, Leona,
Lotara, Modesta, Wita, Witolda, Witosława
16 czerwca
Aliny, Anety, Julii, Julity, Justyny, Ludgardy, Żywi
Aureliana, Barnaby, Benona, Bertolda,
Budzimierza, Budzimira, Franciszka,
Justyna, Ludgarda, Żywosława
17 czerwca
Adolfy, Aldony, Aliny, Irmy, Jolanty,
Laury
Alberta, Adolfa, Drogomysła, Franciszka, Grzegorza, Hipacego, Ignacego,
Innocentego, Leszka, Łazarza, Marcjana, Radomiła, Rainera, Wolmara
18 czerwca
Amandy, Betty, Elżbiety, Halszki, Leonii, Mariny, Mileny, Pauli
Amanda, Długosława, Efrema, Ger-

wazego, Grzegorza, Leoncjusza,
Marcelego, Marka, Mikołaja, Milana,
Miłowana, Modliboga
19 czerwca
Julianny, Juliany, Michaliny, Ody,
Odylii, Odylli, Sylwii
Borzysława, Bożysława, Gerwazego,
Juliana, Odona, Protazego, Romualda
20 czerwca
Benigny, Bogdy, Bogny, Bogumiły,
Bożeny, Diny, Florencji, Florentyny,
Rafaeli
Bogdana, Florencjusza, Florentyna,
Michała, Rafaela, Rafała, Sylweriusza
21 czerwca (Dzień Pracowników
Morza) (Międzynarodowy Dzień
Jogi)
Alicji, Alojzji, Alojzy, Demetrii, Marii, Marty, Rudolfiny, Rudolfy
Alojzego, Dynamierza, Ikarusa, Rudolfa, Teodora
22 czerwca (Pierwszy Dzień Lata)
Innocenty, Pauliny, Sabiny, Saby
Agenora, Broniwoja, Eberharda,
Euzebiusza, Flawiusza, Hilarego, Innocentego, Inocentego, Jana, Kiryła,
Paulina, Tomasza

Nasz przepis

Grzyby po litewsku

Kg świeżych grzybów (borowiki, koźlarze, gąski, maślaki, rydze itp.), 2 cebule, 3 łyżki masła, 200 ml śmietany, 2
łyżki tartego chleba, 2 ugotowane na
twardo jajka, 2 łyżki tartego chrzanu,
sól, pieprz do smaku
Grzyby czyścimy, a z maślaków
zdejmujemy skórkę. Dokładnie płuczemy i kroimy w paseczki.
Cebulę obieramy i kroimy w kostkę. Podsmażamy ją w rozgrzanym
maśle. Dodajemy grzyby i dusimy do
miękkości.
Pod koniec duszenia dodajemy
śmietanę, chleb i drobno posiekane
jajka.
Doprawiamy do smaku solą i pieprzem.
Podajemy z pieczywem.

Makrela w majonezie

50 dag filetów z makreli, cukier, sól,
pieprz, płaska łyżeczka żelatyny, 1
słoiczek majonezu (mały), porcja
włoszczyzny
Filety gotujemy w esencjonalnym
wywarze włoszczyzny z dodatkiem
soli, pieprzu i cukru do smaku.
Ugotowane filety odsączamy i
układamy na półmisku.
Żelatynę moczymy, a gdy napęcznieje podgrzewamy i rozprowadzamy
w wodzie. Przestudzoną żelatynę dodajemy do majonezu.
Tym sosem polewamy porcje ryby.
Przybieramy je listkami pietruszki i jodełkami wyciętymi z liści pora.
\

Niepospolity ziemniak

Poczciwy ziemniak przez całe
wieki miał zmienną reputację — raz
uważano, że jest „samym zdrowiem”,
kiedy indziej, iż to trucizna. Ziemniaki
wychwalano jako lekarstwo na podagrę, lek na podbite oko, ból gardła, napady gniewu i ból zębów.
Irlandczycy wierzyli, że woda, w
której gotowane były ziemniaki, może
wyleczyć zwichnięcia, a nawet złamania kości.
Z drugiej strony lekarze oskarżali
ziemniaki o powodowanie krzywicy,
wzdęcia, niestrawności i kiły.
W Irlandii utrzymywał się zabobon
głoszący, że jeśli kobieta ciężarna zje
w nocy ziemniaki, urodzi dziecko z
wodogłowiem, a na Sycylii wierzono,
że jeśli napisze się imię człowieka na
kartce i przypnie ją do ziemniaka, ten
człowiek umrze w ciągu miesiąca.

Sok ananasowo-gruszkowy

40 dag marchewek, 6 gruszek, 1 ananas, cukier waniliowy, 4 łyżeczki soku
z cytryny
Ananasa grubo obieramy i kroimy.
Gruszki obieramy, wykrajamy
gniazda nasienne, a miąższ dzielimy
w ósemki.
Marchew czyścimy i płuczemy.
Wszystkie składniki przepuszczamy przez sokowirówkę.
Gotowy sok doprawiamy do smaku cukrem waniliowym oraz sokiem z
cytryny.
Przelewamy do szklanek.
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Cytaty na ten tydzień
To co otrzymujemy od rodziny,
utwierdzamy poprzez przyjaźń.
Carlos Fuentes, W to wierzę
Opuszczenie rodzinnego domu
wynagradza nam jedynie przyjaźń.
Powiem więcej: bez przyjaźni z
kimś spoza rodziny życie tylko w
rodzinie byłoby nie do zniesienia.
Carlos Fuentes, W to wierzę
Gdy drzwi domu stoją otworem,
odkrywamy ten rodzaj miłości,
który prowadzi do zbratania się
rodziny ze światem. I to właśnie
nazywamy przyjaźnią.
Carlos Fuentes, W to wierzę
W ciągu wielu lat wspólnego
życia zdajemy się zapominać, że
członkowie rodziny nieustannie
się rozwijają i zmieniają. Zmieniają się nasze dzieci, partner, my
sami. Dlatego nie należy żywić
przekonania, że zawsze dokładnie
wiemy, co druga osoba uważa za
stosowne, co myśli i czuje, jeśli
od czasu do czasu nie zapytamy
jej o to.
Karen Zimsen,
Dlaczego tak trudno być razem?
... należy zdawać sobie sprawę,
że jako rodzice jesteśmy w pełni
odpowiedzialni za to, co się dzieje
w domu...
Karen Zimsen,
Dlaczego tak trudno być razem?
... wszyscy rodzice chcą dać
swoim dzieciom czułość, miłość
oraz poczucie, że są przez nich
akceptowane.
Karen Zimsen,
Dlaczego tak trudno być razem?

PRZYS£OWIA
Na św. Gerwazego (19 czerwca) jest
w ogrodzie coś pięknego.
Do świętego Jana prosić o deszcz
trzeba, później baba zapaską napędzi go
z nieba.
Kiedy deszcz przed św. Janem, to po
żniwach gbur jest panem.
W początku lata poranne grzmoty są
zapowiedzią rychliwej słoty.
Czerwiec się czerwieni, będzie dość
w kieszeni.
Czerwiec nosi dnie „goronce” kosa
brzynczy już na „łonce”.
W czerwcu pełnia sprowadza burzę,
a ostatnia kwadra deszcze duże.
Co bywa z miłości, zawdy bywa
sporo.
Cudze się widzi pod lasem, a swego
się nie widzi pod nosem.
Człowiek bez kalendarza, to jak
ksiądz bez brewiarza.
Gdzie tłusta kuchnia tam testament
chudy.
I po zgojonej ranie blizna się zostanie.
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Stodoła z czterema wrotami
w Judzikach i dom mazurski
w Monetach
Andrzej Malinowski

Dojazd: Olecko - Judziki - Monety
W Judzikach (1 km od zakończenia asfaltu, na wzgórzu)
przy drodze do Monet znajduje się stara drewniana stodoła
z czterema wrotami wjazd - wyjazd i jedną bramą kryta dachówką. Dawne stodoły charakteryzowały się trójdzielnym
podziałem: boisko (przeznaczone do prac, pokryte klepiskiem) oraz sąsieki (położone po obu stronach, przeznaczone
do przechowywania zboża i siana).
W dobrym stanie zachował się dom mazurski (drewniana
chałupa) z półotwartym gankiem w Monetach (drugi dom po
lewej stronie jadąc z Judzik).
Dom od drogi. Szczelnie obity deskami ułożonymi pionowo. Zdobnictwo oszczędne, podmurówka z kamienia polnego i cegły.
Judziki położone są w gminie Olecko, a Monety w gminie Kowale Oleckie. Odległość między miejscowościami
wynosi 1,5 km.
W słoneczną i upalną niedzielę, 29 maja 2016 r. stodołę
w Judzikach i dom mazurski w Monetach widzieli: Cezary
Lasota i Andrzej Malinowski.

Stodoła – budynek w gospodarstwie rolnym przeznaczony
do przechowywania zebranego zboża (najczęściej w postaci snopków ), siana i słomy (luzem lub sprasowanej w
bele). W stodole wykonywało się też omłoty zboża, przechowywano narzędzia i pojazdy rolnicze
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Poezja Jana od Biedronki
3 czerwca w sali Teatru AGT odbył się, już po raz szósty,
Powiatowy Konkurs Recytatorsko-Muzyczny Poezji Jana od
Biedronki, w którym uczestniczyli uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów z terenu powiatu oleckiego.
W gronie uczestników zaobserwować było można więcej niż zwykle recytujących chłopców. Coraz więcej osób
interesuje się również poezją śpiewaną. Poziom był wysoki
i wyrównany, co nastręczyło niemałych trudności komisji w
składzie: Bożena Gałązka, Katarzyna Jeżewska, Agnieszka
Makarewicz. Po burzliwych obradach, jury wyłoniło laureatów:

I kategoria - szkoła podstawowa - recytacja:
- I miejsce: Filip Bartoszewicz ze Szkoły Podstawowej
w Gąskach;
- II miejsce - Eliza Jarosz z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Cimochach;
- III miejsce - Patrycja Sidorowicz ze Szkoły Podstawowej nr 3 w Olecku;
- wyróżnienia: Izabela Niedziejko i Zofia Kozłowska obie ze Szkoły Podstawowej w Wieliczkach;
II kategoria - gimnazja - recytacja:
- I miejsce: Klaudia Łożyńska i Wiktoria Stachurska uczennice Gimnazjum w Świętajnie;
- II miejsce: Magda Dzienisiewicz z Publicznego Gimnazjum w Wieliczkach i Aleksandra Karaś z Gimnazjum nr 1
w Olecku;
- III miejsce: Klaudia Retel z Gimnazjum w Świetajnie;
- wyróżnienia: Martyna Jutkiewicz z Publicznego Gimnazjum w Wieliczkach oraz Aleksandra Sznel z Publicznego
Gimnazjum w Kowalach Oleckich
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III kategoria - poezja śpiewana:
wyróżnienie: Zespół wokalny ze Szkoły Podstawowej w
Gąskach.
Jako organizatorów cieszy nas fakt, iż konkurs spotyka
się z coraz większym zainteresowaniem, co jest możliwe
dzięki zaangażowaniu nie tylko uczniów, ale przede wszystkim przygotowujących ich do występów nauczycieli.
Serdecznie podziękowania składamy sponsorom za
ufundowanie słodkiego poczęstunku uczestnikom konkursu.
Anna Klimasara,
Agnieszka Anna Kopycka

„Polska Amazonia
w obiektywie gimnazjalisty ”
– nagrodzone fotografie

Atuty przyrody
Anna Omilian (Gim. nr 2, 2b)
wyróżnienie
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Jedna osoba została ranna w wypadku drogowym do
którego doszło na trasie Olecko – Kowale Oleckie. W zdarzeniu uczestniczył osobowy volkswagen i ciągnik rolniczy. Funkcjonariusze wyjaśniają okoliczności zdarzenia.
Do wypadku doszło 10 czerwca przed 10.00 na trasie
Olecko – Kowale Oleckie w Stożnym. Funkcjonariusze pracujący na miejscu zdarzenia wstępnie ustalili, że kierujący
ciągnikiem rolniczym marki Ursus, nie upewnił się, że jest
wyprzedzany przez inny pojazd i rozpoczął manewr skrętu
w lewo. W wyniku tego doszło do zderzenia z osobowym
volkswagenem.
Pasażerka samochodu osobowego z obrażeniami klatki
piersiowej została przetransportowana do szpitala w Suwałkach.
Badanie alkomatem wykazało, że zarówno kierująca
volkswagenem jak i kierujący ciągnikiem byli trzeźwi.

Teraz policyjne dochodzeni wyjaśni dokładne okoliczności zdarzenia.
Pasażerkę VW Golfa śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego przetransportował do szpitala. Strażacy
pomagali w udzielaniu pierwszej pomocy, zabezpieczyli
lądowanie i start śmigłowca oraz usunęli z jezdni pozostałości po zderzeniu.
W działaniach brali udział strażacy z Olecka i Kowal
Oleckich, Policja, Zespół Ratownictwa Medycznego i Lotnicze Pogotowie Ratunkowe z Suwałk.
Na podstawie informacji:
rzeczniczka prasowa KPP
młodsza aspirantka Justyna Sznel
z-c komendanta PSP
st.kpt. Tomasz Jagłowski
fot. arch. PSP

Finał Mistrzostw Województwa W-M SZS w piłce nożnej chłopców szkół gimnazjalnych
10 czerwca ba boisku ze sztuczną murawą odbył się Finał
Mistrzostw Województwa W-M SZS w piłce nożnej chłopców szkół gimnazjalnych
Sędziowali Marek Stankonowicz, Paweł Duchnowski i
Paweł Maksimowicz.
W rozgrywkach wzięły udział drużyny: Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2, Gimnazjum Nr 4 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Olsztynie, Gimnazjum Samorządowe Nr 2 z
Oddziałami Integracyjnymi im. Polskich Noblistów w Iławie,
Gimnazjum Nr 2 w Ełku oraz Gimnazjum Nr 2 im. Mikołaja
Kopernika w Olecku.
Wyniki:
Gimnazjum Nr 2 Ełk - Gimnazjum Nr 2 Iława 0:1
Gimnazjum Nr 4 Olsztyn – Gimnazjum Nr 2 Olecko 2:1
Gimnazjum Nr 2 Ełk - Gimnazjum Nr 4 Olsztyn 0:5
Gimnazjum Nr 2 Iława - Gimnazjum Nr 2 Olecko 4:1
Gimnazjum Nr 2 Ełk - Gimnazjum Nr 2 Olecko 2:1
Gimnazjum Nr 2 Iława - Gimnazjum Nr 4 Olsztyn 0:2

Kolejność końcowa:
1. Gimnazjum Nr 4 Olsztyn
9 pkt.
2. Gimnazjum Nr 2 Iława 6 pkt. 5:3
3. Gimnazjum Nr 2 Ełk		
3 pkt.
4. Gimnazjum Nr 2 Olecko 0 pkt. 3:8

9:1
2:7

Wszystkie zespoły otrzymały pamiątkowe dyplomy, a trzy
pierwsze drużyny uhonorowano pucharami oraz medalami,
które wręczali Przewodniczący W-M SZS Wacław Wasiela
oraz Dyrektor Gimnazjum Nr 2 w Olecku Barbara Taraszkiewicz.
Po zawodach wszyscy uczestnicy udali się na obiad do
Gimnazjum Nr 2 w Olecku.
W turnieju uczestniczyło 40 zawodników.
Paweł Maksimowicz
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W sobotę, 11 czerwca rozegrano turniej szachowy
o Puchar Dyrektora SP nr 1 w Olecku. Prawo gry miały dzieci ze szkół podstawowych. Turniej rozegrano
systemem każdy z każdym i tempem gry 15 minut na
zawodnika.
Na zakończenie turnieju dwóch zawodników zdobyło identyczną ilość punktów (6 pkt/7 partii)– Michał
Bartnik (SP nr 1 Olecko) i Wiktor Raszkowski (SP
nr 4 Olecko) i o kolejności miejsc musiała zadecydować więc punktacja pomocnicza.
Pierwsze miejsce przypadło Michałowi (17,5 pkt pomocniczych), a drugie Wiktorowi (16 pkt pomocniczych). Trzecie
miejsce z dorobkiem 3,5 pkt zajął Mateusz Stulgis (SP nr 3
w Ełku).
Tradycyjnie prowadzono także dodatkowe klasyfikacje:
kl. IV-VI i 0-III SP. W grupie starszej - kl. IV-VI SP –pierwsze
miejsce przypadło Wiktorowi. Drugie miejsce zajął Mateusz
Stulgis (SP nr 3 Ełk), a trzecie Konrad Obrycki (SP nr 5 Ełk,
4,5 pkt). Kolejne miejsca zajęli: Igor Kolczyński i Maciej
Wojciechowski (obaj SP nr 3).
W kategorii kl. 0-III SP pierwszy był Michał, który otrzymał także statuetkę najlepszego zawodnika SP nr 1 w Olecku.
Drugie miejsca zajęła Iga Kolczyńska, a trzecie Maksymilian Hanc (oboje SP nr 3 Olecko)
Najmłodszymi uczestnikami turnieju byli: Iga i Michał.
Nagrody ufundowała Dyrektorka SP nr 1, Eiliga Bańkowska.
Głównym sędzią turnieju był Leopold Dudanowicz.
Krzysztof Konewko
Kierownik sekcji szachowej
MLKS Czarni Olecko

Wystawa będzie czynna do 24 czerwca. Istnieje możliwość
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 Regionalnego 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.
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Serdecznie zapraszamy na wystawę
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I Wystawa i Konkurs Modelarski
modeli redukcyjnych
o Puchar Delphia Yachts s. j.,
ZPU „Prawda” i Wydawnictwa „Wir”
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Dzień Ojca
Tata, tato, ojciec…, czyli mężczyzna mający
własne dziecko. O tym wie nawet dziecko. Ciekawie
określa się go w prawie rodzinnym: „wstępny krewny
pierwszego stopnia w linii prostej, od którego dziecko
pochodzi bezpośrednio”.
O matce napisano tony wierszy, piosenek, a o
ojcu… „wstępny krewny”.
Zupełnie po cichutku przemyka w kalendarzu
czerwcowe święto.
Prezydent USA ustanowił je w 1966 r. na trzecią
niedzielę czerwca. Przyczyniła się do tego pewna córka, która chciała uczcić swego tatę, który po śmierci
matki wychowywał sam sześcioro dzieci. Święto zaczęto obchodzić pół wieku później niż Dzień Matki.
Ale nie o daty tu chodzi, choć piękny to dzień, bo przypada na Noc Świętojańską.
W polskiej tradycji święto ojca jest od 45 lat,.
To on zarabiał i martwił się o byt rodziny. Matka
była u jego boku, zazwyczaj w jego cieniu, pokorna,
ale i ciepła.
Jakże się to zmieniło. Ileż kobiet zapragnęło wziąć
ster w swoje ręce, wyzwolić się, być niezależną. I wzięło, ale wiele z nich do dziś dnia tego żałuje.
Wróćmy do ojca. Jak dzisiaj wygląda jego status?
Całkiem nieźle. Może pracę scedować na żonę, wychowanie dzieci też. Może pójść na urlop wychowawczy,
jeśli to bardziej się opłaca. Jedynie w sądzie rodzinnym
czuje się dyskryminowany.
I zapewne ci, którzy tak twierdzą, mają rację.
Ojciec… ileż w tym słowie siły, dostojeństwa.
W poezji matka jest ujęta jako ciepła, nadzwyczajna osoba, zaś poeci o wiele skromniej wypowiadają się
o ojcach. Zazwyczaj jest to osoba silna właśnie, czasa-

mi niedostępna, albo po prostu niezaradna, śmieszna.
Poprzez swoje zapracowanie, nie zawsze miał
czas na zabawy z własnymi dziećmi, które kochał na
swój sposób, choć nie zawsze umiał to wyrazić słowami. Często czułość zamieniał na surowość.
Taki był mój. Właśnie poprzez surowe reguły go
zapamiętałam. Dzisiaj mogę tylko zapalić świeczkę
i… dopiero teraz powoli zaczynam rozumieć filozofię jego życia.
Przede wszystkim, chciał nas nauczyć zwykłej
uczciwości. Niczego się nie dorobił, ale umiał pomagać sąsiadom i tak go zapamiętali, że nigdy nie odmówił pomocy, choćby nawet miał stracić.
Nade wszystko uczył nas szacunku do ludzi
zwyczajnych i prostych, może dlatego, że sam taki
był.
Wierzył w potęgę nauki, choć sam nie miał warunków jej posiąść. Jednak każdemu z nas zagwarantował możliwość nauki, choć wymagało to od niego
nie lada wysiłku.
Może był niedostępny, ale męska (głupia) duma
nie pozwalała mu pokazać swojej miłości wobec nas.
I tak dzień po dniu, zdarzenie po zdarzeniu odkrywam JEGO. Żałuję, że tak późno. Żałuję, że nie
powiedziałam mu tylu rzeczy. I tej najważniejszej.
Żałuję.
Wierzę jednak, że nawet teraz obserwuje mnie
z góry i dalej się mną opiekuje. Nawet w tej chwili
czyta to, co o Nim piszę. Wiem to, bo przecież inaczej zapomniałabym o nim, wymazałabym z pamięci.
Dopiero teraz docierają do mnie Jego wskazówki. Jak drogowskazy prowadzą mnie po krętych
ścieżkach życia. Choć tak często nie zgadzałam się z
Tobą, dzisiaj chcę być podobna do Ciebie.
I nieważne, co piszą i jak poeci Cię postrzegają,
ja i szepczę, i wołam: TATO…!
Marusia
Ps. To już dziesięć lat. Każdego dnia tęsknię tak
samo.

