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Niech pewne rzeczy pozostaną tajemnicą.
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IV Leśny Cross Niepodległości 
- Biegam Bo Lubię Lasy, s. 6-7, 14

70-lecie ZST, s. 10-11
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GRÜNLAND
Centrum Roślin Ozdobnych

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

Archiwum „Tygodnika oleckiego” znajdziesz

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
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WYJĄTKOWO, NASTROJOWO 
I PROFESJONALNIE. SKRZYPCE NA ŚLUBIE. 

Tel. 662 414 006L9
94
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Zatrudnię spawacza z doświadczeniem, 
tel. 602-709-756B
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Dwa złote i trzy srebrne 
… tyle medali zdobył Błażej Gałkowski reprezentując 

olecki klub Nautilus na rozgrywanym w Gliwicach Pucha-
rze Europy Juniorów w pływaniu w Płetwach.

W zawodach udział wzięło około 300 zawodników re-
prezentujących 40 klubów z 13 krajów. Na rozegranych 5 i 
6 listopada b.r. Błażej Gałkowski zdobył: 

złoty medal na dystansie 50 metrów w monopłetwach 
(jedna płetwa, do której wkładane są obie stopy);

złoty medal w sztafecie 4x100 metrów po powierzchni 
w płetwach normalnych;

srebrny medal na dystansie 50 m w pływaniu w płe-
twach podwójnych;

srebrny medal na dystansie 50 metrów w pływaniu w 
monopłetwach srebrny medal;

srebrny medal w sztafecie 4x50 metrów w pływaniu w 
płetwach podwójnych.

Błażej zdobył również dzięki czasowi jaki uzyskał no-
minację do reprezentacji Polski na dystansie 50 metrów w 
pływaniu w płetwach normalnych. 

Ponadto olecki klub Nautilus zdobył drugie miejsce w 
klasyfikacji punktowej imprezy. (bm) 
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OLECKI TERMINARZ
WYSTAWY STAŁE

• Galeria Prawdziwej Sztuki im. A. Legusa, ROK „MG” 
Rafał Olbiński, Plakat, grafika

• Fashion & Beauty wystawa fotografii, Galeria Hol, ROK 
„MG”

• 4 tysiące lat monety chińskiej - wystawa w Oleckim 
Stowarzyszeniu Aktywnych „Zamek”

• Ekspozycja stała - Olecka Izba Historyczna, plac Wolności 22
• Bajeczna zima, portrety wystawa fotografii, Galerii Foto-

grafii „Klatka”, ROK MG

KRONIKA PO¯ARNICZA 

Zapraszamy od 600 do 2100, 

niedziela od  900 do 1700

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

NAJTANIEJ W MIEŚCIE

ON .............................4,46 zł
Pb 95 ........................4,55 zł
PB 98 ........................4,75 zł
LPG ...........................1,96 zł
Olej opałowy ..............3.00 zł (powyżej 1000 litrów)
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w weekend przy płaceniu gotówką 
litr paliwa sprzedajemy 10 gr taniej

www.paliwa-kozlowski.pl

AUTOMYJNIA

16 listopada (środa)
apteka dyżurna plac Wolności 12
wydanie „Tygodnika Oleckiego”
17.00 - Finał XII Gminnego Konkursu Pieśni Patriotycznej 
i widowisko „Tak Polska się zaczęła” (uczniowie SP 1), sala 
kina „Mazur”
17 listopada (czwartek)
apteka dyżurna Składowa 6
10.00 - Konkurs recytatorski, biblioteka, ul. Kopernika
10.00 - Mistrzostwa Powiatu Oleckiego w halowej piłce 
nożnej dziewcząt  ze szkół podstawowych, hala Lega
13.30 - posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej, 
Ratusz, sala Rady
18 listopada (piątek)
apteka dyżurna plac Wolności 7B
10.00 - Konkurs recytatorski, biblioteka pedagogiczna, ul. 
Armii Krajowej
16.00 - Bajkolandia, biblioteka miejska, ul. Kopernika
19 listopada (sobota)
apteka dyżurna 11 Listopada 9
9.00 - Football Festival - turniej piłki nożnej - rocznik 2003
z udziałem zaproszonych drużyn, boisko ze sztuczną murawą
9.00 - Turniej Piłki Nożnej Halowej Służb Mundurowych
o Puchar Komendanta Powiatowego Policji w Olecku, hala 
Lega
15.00 - podsumowanie warsztatów plecionkarskich, świetli-
ca wiejska w Kukowie
17.00 - Gra miejska: Horror, początek, Teatr AGT
18.00 - Halowa Olecka Liga Amatorska - kolejka I, hala 
Lega
19.00 - Poezji Gram, Tomasz Salej, Mirosław Kozak, kon-
cert, sala kina Mazur
20.00 - Poezji Gram, Sonia Bohosiewicz, koncert, sala kina 
Mazur
20 listopada (niedziela)
apteka dyżurna Zielona 37
9.00 - Football Festival - turniej piłki nożnej - rocznik 2003
z udziałem zaproszonych drużyn, boisko ze sztuczną murawą
16.30 - Ostatnia rodzina, film, kino Mazur
18.30 - Ostatnia rodzina, film, kino Mazur
21 listopada (poniedziałek)
apteka dyżurna Składowa 2A
10.00 - Mistrzostwa Rejonu SZS w piłce ręcznej chłopców 
ze szkół gimnazjalnych, hala Lega
22 listopada (wtorek)
apteka dyżurna plac Wolności 25
11.00 - Konkurs recytatorski, Finał, sala Teatru AGT
12.00 - Posiedzenie komisji oświaty RM
17,30 - Jazzowe fascynacje, koncert, sala kina Mazur
23 listopada (środa)
apteka dyżurna Gołdapska 1
wydanie „Tygodnika Oleckiego”
13.30 - Posiedzenie komisji planowania RM
24 listopada (czwartek)
apteka dyżurna Kolejowa 15
13.30 - Posiedzenie komisji polityki prorodzinnej RM
19.00 - film z cyklu KADR, kino Mazur
25 listopada (piątek)
apteka dyżurna Zielona 35
13.00 - Sesja Rady Miejskiej, Ratusz
16.00 - Bajkolandia, biblioteka miejska, ul. Kopernika
16.30 - Gwinea Bissau, Malediwy i Sri Lanka - seminarium, 

na stronie internetowej www.olecko.info (w pliku *.pdf)
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29 października od 20.15 jeden zastęp 
OSP Świętajno usuwał w Dunajku drzewo powalone na jezd-
nię. 

31 października od 8.27 jeden zastęp JRJ PSP oraz jeden 
OSP Mazury usuwały w Wierzbiankach drzewo niebezpiecz-
nie pochylone nad leśniczówką.  

1 listopada od 13.11. jeden zastęp JRG PSP gasił przy 
ulicy Gołdapskiej pożar śmieci w śmietniku kontenerowym. 

1 listopada od 13.19 dwa zastępy JRG PSP gasiły w Zie-
lonówku pożar sadzi w kominie domu mieszkalnego.

6 listopada od 14.20 dwa zastępy JRG PSP usuwały w 
Babkach Oleckich drzewo niebezpiecznie pochylone nad 
chodnikiem.

6 listopada od 23.14 dwa zastępy JRG PSP oraz po jed-
nym OSP Borawskie, OSP Lenarty, OSP Plewki, OSP Szcze-
cinki gasiły w Borawskich pożar budynku gospodarczego.

7 listopada od 11.52 jeden zastęp JRG PSP gasił przy 
ulicy Partyzantów pożar śmieci w śmietniku kontenerowym.

Informacji udzielił młodszy kapitan Piotr Gabruś

UWAGA: 
stacja dołącza do akcji Olecka Rodzina +3

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

Zaproszenie

W piątek, 25 listopada 2016 r. o 

godz. 16.30 w Powiatowej Biblio-

tece Pedagogicznej w Olecku (ul. 

Armii Krajowej 30) odbędzie się 

seminarium nt. Gwinea Bissau, Ma-

lediwy i Sri Lanka. 

Prowadzący: Andrzej Malinowski



Tygodnik Olecki 46/981 - r. 2016
to@borawski.pl4

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:
• Anatol Cichocki

• Grzegorz Logdański
• Jakub Niedźwiecki

• Maria Ulbach
• Marcin Zimny (Białystok)

• Jan Żeberko
Upominki ufundowali:

  √ Urząd Pocztowy w Olecku
  √ INFOLAND, pl. Wolności 15
  √ Zofii Siemaszko,
 √ Majster, aleje Lipowe 1B
 √ BEST - Studio Reklamy, ul. Jeziorna 1A
 √ „BiS” Studio Reklamy, ul. Kamienna 1
  √ TERNET, pl. Wolności 26
 √ Drukarnia „Gryfix”, Ełk, ulica Sasankowa 17
 √ 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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Stowarzyszenie Olecko Biega składa serdecz-
ne podziękowania za wsparcie przy organiza-
cji IV Crossu Niepodległości:
Zbigniew Poniatowski Nadleśniczy Nadleśnic-
twa Olecko; Artur Sobolewski Dyrektor Ośrod-
ka Szkolno - Wychowawczego dla Dzieci Głu-
chych w Olecku; Ratownicy medyczni Olmedica 
Sp. z o.o. w Olecku; Manufaktura Reklamy Do-
rota Olszewska-Mioduszewska; OSP Lenarty; 
Marek Dobrzyń Dyrektor Biura Obsługi Szkół w 
Wieliczkach; Adam Falęcki Klub Fotograficzny 
„Klatka”, Jolanta Jarosz Lady-Fit; Leszek Sty-
pułkowski; Beata Kozłowska; Krystyna Stasiak; 
Wojciech Pilichowski; Krzysztof Baliński; An-
drzej Czuper; Jan Kopiczko; Paweł Kurowski.
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Podsumowanie warsztatów
Zapraszamy na podsumowanie warsztatów plecionkar-

skich, które odbędzie się 
19.11.2016 r., (sobota) o godz. 15:00 w Świetlicy Wiej-

skiej w Kukowie.
W programie:
- wystawa,
- słodki poczęstunek,
- występ zespołu „Sedranianki”.

Posiedzenie 
Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej
W dniu 17 listopada 2016 r. (czwartek) o godzinie 13.30 
w pokoju nr 13 Urzędu Miejskiego w Olecku odbędzie 
się posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w 
Olecku.
Proponowany porządek posiedzenia:
1. Wydatkowanie środków dla organizacji pozarządowych 
pod względem proporcji na poszczególne dziedziny: 
sport, kultura i turystyka.
2. Sprawy wniesione.
3. Wolne wnioski.  newsletterRM

Uwaga! 
Trudne warunki na drogach!

Pierwsze w tym sezonie opady śniegu w powiecie olec-
kim mogły zaskoczyć kierowców. Policja apeluje o rozwagę 
oraz zmniejszenie prędkości jazdy samochodem. Policjanci 
przypominają także pieszym o zwracanie baczniejszej uwa-
gi na poruszające się pojazdy i dalekowzroczność w swoim 
zachowaniu. Pamiętajmy, że na śliskiej jezdni pojazd nie od 
razu się zatrzyma! 

Pierwsze opady śniegu to najtrudniejszy okres dla kie-
rowców. Jest gorsza widoczność, wydłuża się droga hamo-
wania. Trudniej wykonywać wszystkie manewry na drogach. 
Dlatego oleccy policjanci apelują do kierowców, by zwolnili, 
jechali rozważnie i ostrożnie.

Na szczęście w ostatniej dobie na terenie naszego powia-
tu nie doszło do żadnych poważniejszych zdarzeń. Odnoto-
wano jedynie kilka drobnych stłuczek i kolizji.

 W związku z trudnymi warunkami na drogach PAMIĘ-
TAJMY:

- jeździmy wolniej, na śliskiej nawierzchni droga hamo-
wania znacznie się wydłuża, nawet gdy jest ono wspomagane 
przez systemy pojazdu;

- zachowujmy bezpieczną odległość od poprzedzającego 
pojazdu;

- koniecznie wymieńmy letnie opony na zimowe. Rady-
kalnie poprawi to bezpieczeństwo i komfort jazdy;

- korzystajmy z zimowych płynów do spryskiwaczy, pa-

miętając jednocześnie o ich sprawności. Za niesprawny 
spryskiwacz kierujący może zostać ukarany mandatem;

- przed rozpoczęciem jazdy koniecznie należy oczyścić 
szyby oraz światła;

- zwracajmy również szczególną uwagę na pieszych. 
Także sami piesi powinni przestrzegać podstawowych za-
sad bezpieczeństwa - czyli nie przechodzić w niedozwo-
lonych miejscach, uważać przy wchodzeniu na drogę np. 
zza autobusu i jeśli jest taka możliwość, korzystać z chod-
ników.

rzeczniczka prasowa KPP 
młodsza aspirantka Justyna Sznel



5
Tygodnik Olecki 46/981 - r. 2016

to@borawski.pl
V

22
00

2-
Felieton

Pojemniki 
na przeterminowane leki 

zostały ustawione w:
-  obu siedzibach Urzędu Miejskiego w Olecku, tj.  przy 

Placu Wolności 3 i 1 (na parterach),
-  Aptece Gemini  przy  Placu Wolności 12,
-  Aptekach Cefarm przy  ul. Składowej 6 i Zielonej 37,
- Apteka, Plac Wolności 7B,
- Apteka, ul. Kolejowa 15.
Apteki, które nie mają własnych pojemników na prze-

terminowane leki, a chcą wziąć udział w akcji, proszone są 
o kontakt z Wydziałem Gospodarki Komunalnej i Ochrony 
Środowiska Urzędu Miejskiego w Olecku, plac Wolności 3, 
pok. Nr 5, tel.87 520 16 03.

Napełnione pojemniki  będą sukcesywnie przekazywane 
firmie zajmującej się zbiórką odpadów, a następnie trafią do 
specjalistycznej utylizacji. Warto wspomnieć, że przetermi-
nowane leki, to grupa śmieci niebezpiecznych i nie wolno 
wyrzucać ich do śmieci komunalnych.

newsletterUM

Rozkopali nam Olecko. Co 
prawda, piesi nie mają powodów 
do narzekań. 

Chodniki czyste, tz. bez 
śniegu, bo odwilż załatwiła co 
trzeba. W miarę równe. Moderni-
zowane są kolejne ulice.

Proszę bardzo, jak język 
urzędowy wkradł się do języka 
potocznego i literackiego!

„Modernizowane” – kiedyś po prostu mówiło się 
naprawiane, remontowane itp. Można by tu się kłócić o 
ścisłość nazewnictwa tych zadań do wykonania. Ale ten 
wyraz, jak nic, wkradł się z języka urzędowego. 

Wracam jednak do ulic.
Zdjęto warstwę asfaltu z odcinka Kolejowej i 11 

Listopada zaczynając od szkoły dla dzieci głuchych i 
kończąc przed rondem krzyżującym Gołdapską i Wojska 
Polskiego.  I nic... 

Od kilku tygodni jest jak jest.
Wiem, że to nie takie proste zsynchronizowanie 

drogowcom inwestycyjne potrzeby z możliwościami 
przedsiębiorców realizujących zadania..., ale...

Po prostu. Chciałoby się jeździć po w miarę rów-
nych ulicach i nie niszcząc opon i zawieszenia. Tym bar-
dziej, że nasz nowy rząd sprawujący tę funkcję ze „spo-
łecznego nadania suwerena” planuje podwyżkę ceł na 
sprowadzane do kraju auta. To najbardziej odbije się na 
najuboższych rodzinach, w których kupuje się auta, by 
dojeżdżać do pracy. Muszą kupić samochód. Stary, bo na 
nowy ich nie stać. Kupić samochód by mieć możliwość 
podjąć pracę. Auto potrzebne jest by ogarnąć czasowo 
pracę, dom, dzieci i szkołę. 

Te podwyżka będzie może i dobra dla branży mo-
toryzacyjnej. Dla portfeli 500+ będzie zabójcza. Bo to 
tak, że jedną ręką się daje, a drugą się zabiera. 

Podskoczy na nowo koszt pracy, a wielu z nas 
znowu wyjedzie za granicę, by znaleźć lepsze zatrud-
nienie i lepszy kraj do lokowania pieniędzy. Bardziej 
stabilny prawnie. 

* * * 
Kto z Państwa widział ten „wielki” Księżyc w 

najbliższej od 1948 roku do Ziemi odległości?
Ja widziałem! 
Co prawda wieczorem był całkiem dobry widok, 

ale krótko bo chmury. Za to rano można było podzi-
wiać go dość długo. Około 4.50 świecił wspaniale. 
Dopiero około 6.00 cieniutką warstewką przykryły go 
chmury. Ale przebijająca przez nie poświata była baj-
kowa. Szczególnie odbijające jego światło zaśnieżone 
z nadtopioną wierzchnią skorupą lodu pola. 

Następny taki księżyc za siedemdziesiąt lat.
Tak!
Nawet ci, którzy się rodzą w chwili gdy czytacie 

Państwo moje pisanie, mogą tego widoku nie docze-
kać. 

Czujmy się więc szczęśliwi, że zdołaliśmy zoba-
czyć coś tak rzadkiego. Mieliśmy szczęście.

Bogusław Marek Borawski
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IV Leśny Cross Niepodległości 
- Biegam Bo Lubię Lasy

5 listopada w malowniczym kompleksie leśnym nad Je-
ziorem Sedraneckim w miejscowości Sedranki odbył się IV 
Leśny Cross Niepodległości - Biegam Bo Lubię Lasy. Im-
preza została zorganizowana przez Stowarzyszenie Olecko 
Biega we współpracy z Nadleśnictwem Olecko. Sportowe 
obchody 98 rocznicy odzyskania niepodległości przez Pol-
skę zgromadziły 160 młodszych i starszych sympatyków 
biegania oraz aktywnego spędzania czasu wolnego na świe-
żym powietrzu z Olecka i regionu. Zawody przebiegały w 
sprzyjającej aurze i gorącym dopingu licznie zgromadzonych 
kibiców. Najszybszym zawodnikiem biegu głównego na 7 
km został dobrze znany w Olecku czterokrotny zwycięzca 
Oleckiej Trzynastki Dawid Mikielski z Olsztynka. Uzyskał 
on czas 26:05. Najlepszą kobietą okazała się Bożena Kasz-
kiel z drużyny Białe Miśki Suwałki z czasem 34:57. Z kolei 
najlepszym olecczaninem został Wojciech Sosnowski Olec-
ko Biega Znicz z czasem 30:02. Natomiast Agata Korotko 
Olecko Biega, czas 35:35, była pierwszą spośród startują-
cych olecczanek. 

Dziękujemy wszystkim uczestnikom, najmłodszym i 
starszym, za sportowe zaangażowanie oraz kibicom za stwo-
rzenie niezapomnianej atmosfery.

Do zobaczenia na V Leśnym Crossie Niepodległości Bie-
gam Bo Lubię Lasy 2017 !!!

Wojciech Jegliński, 
prezes Stowarzyszenia Olecko Biega

Wyniki IV Leśnego Crossu Niepodległości - Biegam Bo 
Lubię Lasy

Bieg na 7 km
1. Daniel Mikielski Olsztynek 26:05
2. Konrad Poreda Gołdap LA OSiR Gołdap 28:18
3. Karol Kuleszo Suwałki 28:52
4. Wojciech Sosnowski Olecko Olecko Biega/Znicz 30:02
5. Mateusz Kamiński Olecko Olecko Biega/KP PSP Olecko 30:02
6. Przemysław Tomczyk Olecko Olecko Biega 30:12
7. Grzegorz Truszczyński Olecko Olecko Biega 30:22
8. Jarosław Jasiński Olecko Olecko Biega 30:28
9. Arkadiusz Gościewski Olecko ZSLiZ Olecko 30:35
10. Kamil Przemielewski Olecko Olecko Biega 31:07
11. Bartosz Bałdyga Suwałki 31:32
12. Robert Markowski Olecko Active Swim Olecko 31:54
13. Mariusz Morawski Olecko Olecko Biega 31:54
14. Gerard Rożek Olecko Olecko Biega 32:14
15. Darosław Spyła Ełk LA MOS Ełk 32:15
16. Kacper Korotko Judziki 32:32
17. Paweł Suchodolski Olecko Olecko Biega 32:32
18. Kamil Jegliński Olecko Olecko Biega 32:40
19. Janusz Limberger Ełk Serduszko Team Ełk 32:50
20. Michał Dunaj Olecko Oleckie WOPR 32:57
21. Tomasz Kownacki Olecko Olecko Biega 33:04
22. Krystian Wielgus Gołdap Łowcy Przygód Gołdap 33:39
23. Tomasz Poreda Gołdap Łowcy Przygód Gołdap 33:39
24. Jakub Szulc Suwałki Salos 33:49
25. Paweł Malesa Wydminy BBL Wydminy 34:20
26. Tomasz Katana Olecko 34:27
27. Paweł Kowalewski Olecko 34:34
28. Michał Rożenko Wydminy Czarni Olecko 34:36
29. (1). Bożena Kaszkiel Białe Miśki Suwałki 34:57
30. Marek Mikielski Olsztynek 35:22
31 (2). Agata Korotko Judziki Olecko Biega 35:35
32. Krzysztof Piotrowski Olecko 35:36
33. Jacek Dorbach Wydminy BBL Wydminy 36:13
34. Wiesław Krawczuk Wydminy BBL Wydminy 36:13
35. Cezary Butkiewicz Suwałki 36:16
36. Dariusz Domalewski Suwałki Białe Miśki 36:16
37 (3). Wioletta Krankowska Golubki Olecko Biega 36:28
38. Jasiek Żynda Suwałki Paint Run 36:53
39. Karol Sienkiewicz Olecko JW. 2098 37:01
40. Wojciech Szulc Suwałki Paint Run 37:13
41. Piotr Jasiński Olecko Olecko Biega/Maja Team 37:13
42. Paweł Zajkowski Białystok 37:22
43. Michał Wiszniewski Olecko Active Swim Olecko 37:30

44. Wiesław Truchan Żytkiejmy Płomyk - Żytkiejmy 37:51
45. Stanisław Warykowski Olecko Olecko Biega 37:55
46 (4). Lilia Wabich Kowale Oleckie Olecko Biega 38:03
47. Dariusz Gałaszewski Olecko Olecko Biega/ZSLiZ Olecko 38:25
48. Michał Piekielniak Olecko Olecko Biega/ZSLiZ Olecko 38:28
49 (5). Weronika Sienkiewicz Sedranki Olecko Biega 38:49
50 (6). Katarzyna Limberger Ełk Serduszko Team Ełk 38:59
51. Romek Kasiński Giżycko BBL Wydminy 39:20
52. Leszek Pałdyna Wydminy BBL Wydminy 39:25
53. Tomasz Konopko Wydminy BBL Wydminy 39:28
54. Artur Sokołowski Suwałki 39:36
55. Mieczysław Kozłowski Giżycko 39:41
56 (7). Katarzyna Szczęsna Suwałki 39:51
57. Jan Bagiński Olecko Olecko Biega 39:55
58 (8). Agnieszka Wielgus Gołdap Łowcy Przygód Gołdap 39:59
59 (9). Iwona Poreda Gołdap Łowcy Przygód Gołdap 39:59
60. Jan Zubkiewicz Płaska Jaćwing Płaska 40:05
61 (10). Barbara Paszkowska Suwałki Suwalska Grupa Sportowa 40:10
62 (11). Dorota Grześkowicz Wydminy BBL Wydminy 40:14
63. Sławomir Sienkiewicz Sedranki Olecko Biega 40:33
64. Jan Hołubowicz Olecko Mors Olecko 40:43
65 (12). Karolina Domańska Olecko 40:43
66 (13). Sylwia Romanowska Olecko 40:43
67 (14). Danuta Mikielska Olsztynek 40:53
68. Wojciech Jegliński Olecko Olecko Biega 41:06
69 (15). Ewa Muster-Drażba Olecko Olecko Biega 41:11
70. Paweł Grądzki Wydminy BBL Wydminy 41:33
71 (16). Marzena Jasińska Olecko Olecko Biega/Maja Team 41:44
72. Robert Szypulski Sedranki 41:58
73. Tadeusz Chmielewski Wydminy BBL Wydminy 42:33
74 (17). Janina Zubowicz Sejny 43:29
75. Przemysław Sokół Białystok 43:59
76 (18). Justyna Waraksa Suwałki 44:12
77. Kacper Kalinowski Ełk 45:05
78 (19). Karolina Pawełkowska Ełk LA MOS Ełk 45:05
79 (20). Angelika Jakubiec Ełk LA MOS Ełk 45:05
80 (21). Agata Parfieniuk Olecko 45:31
81 (22). Paulina Szukajtys Olecko 45:31
82. Bartosz Sokół Białystok 45:34
83 (23). Anna Konopko Wydminy BBL Wydminy 46:49
84. Krzysztof Wandzioch Suwałki Wandzioch Team 49:51
85 (24). Monika Maria Matyszczyk Suwałki Wandzioch 
Team 49:51
86 (25). Ulikowska Lucyna Suwałki 49:51
87. Ulikowski Grzegorz Suwałki 49:51

Bieg na 3.7 km
1. Kamil Sowa Olecko 15:53
2. Wojciech Tomczyk Olecko Czarni Olecko 16:03
3. Kacper Murawski Olecko ZS Judziki 16:09
4. Bartosz Bester Gołdap LA OSiR Gołdap 16:10
5. Piotr Siemaszko Olecko Czarni Olecko 16:10
6. Kacper Taudul Gołdap LA OSiR Gołdap 17:22
7 (1). Alicja Pietruczuk Olecko Czarni Olecko 17:24
8 (2). Katarzyna Szupieńko Olecko 18:14
9. Miłosz Januszkiewicz Gołdap LA OSiR Gołdap 18:46
10 (3). Weronika Dziatkowska Gołdap LA OSiR Gołdap 18:57
11. Filip Drażba Olecko Olecko Biega 19:44
12 (4). Patrycja Motulewicz Olecko Czarni Olecko 19:50
13 (5). Magdalena Romanowska Wydminy 19:50
14 (6). Zuzanna Osinka Wydminy Czarni Olecko 19:50
15 (7). Karolina Szyszkowska Gołdap LA OSiR Gołdap 20:13
16 (8). Zuzanna Śniczewska Gołdap LA OSiR Gołdap 20:13
17 (9). Ewa Przemielewska Olecko Olecko Biega 20:42
18. Paweł Basaj Suwałki Białe Miśki 20:54
19. Jakub Złotnik Szczecinki 21:01
20. Marcin Koczot Olecko 21:21
21. Arkadiusz Malesa Wydminy BBL Wydminy 21:22
22. Ryszard Fijałkowski Giżycko 23:19
23 (10). Dorota Mika - Jankowska Wydminy BBL Wydminy 23:19
24. Bartłomiej Szadkowski Olecko 23:24
25 (11). Anna Szadkowska Olecko 23:24
26 (12). Mariola Waraksa Gołdap 24:51
27 (13). Marta Sosnowska Gołdap 25:42
28 (14). Ewa Iwanowska Olecko 28:14
29 (15). Emilia Pliszek Olecko 28:14 c.d. na s. 14
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Osika 
Osika to topola, która nie wzbija się w górę, 

bo i po co. Nie przyspiesza, żeby się przeciągnąć 
na promieniu i rozbujać się. Cały czas jest w ner-
wach, jakby się schładzała. Wiecznie zadyszana. 

Nie spotkasz na niej robaków. Dlaczego? Bo osika wszystko 
wytrzęsie z siebie. Do ostatniej kropli wody na listkach. Ro-
bak wlezie, ale … spadnie na ziemię. Jak gapa. Dawniej ga-
dali, że bez płochości zielsko, chwasty oraz kłosy nie istnieją.

„Nawet jak nie wieje wiatr, to osika się trzęsie”, zauważył 
pewien stolarz.

Osika -  wyrzut sumienia topoli. Albo inaczej: ex cathedra 
dla szczerego pola. 

Pan Jan, ekumenista
Pan Jan Turnau jest seniorem i dziennikarzem „Gazety 

Wyborczej”. Drzewiej pisał na tematy świeckie. Robił to 
krótko, treściwie i dowcipnie. Z wiekiem przeszedł na zagad-
nienia związane z wiarą i nawilża chrześcijaństwem szpalty 
gazety, która cienko zaczyna prząść, niestety. Pisze lapidar-
nie, choć mu się zdarzają dłuższe teksty. Oto próbka jego ta-
lentu: „Dziecko zapytało [katechetkę], co znaczy „nie cudzo-
łóż”, pani odpowiedziała, że to mają wytłumaczyć rodzice … 
Żeby nie było jak kiedyś z dziewczynką, która wytłumaczyła 
sobie sama, że chodzi o wyłudzanie, i wyznała spowiedniko-
wi, że cudzołożyła krasnoludka  (…)”

Z przyjemnością cytuję Pana Jana, o którym mawiają, że 
„jest listkiem figowym Gazety Wyborczej”.

Charles Bukowski
Kiedy po raz pierwszy go zobaczyłem w kolorowej te-

lewizji, myślałem, że coś się z stało z wizją i fonią. Pod-
szedłem, bo śnieżyło. Zobaczyłem gościa w typie klo-
szarda. Wydziobana twarz. Straszne braki w uzębieniu. 
Zarost. Włosy nie umyte; w straszliwym nieładzie. Nie 
trzymał pionu, choć siedział w skórzanym fotelu. My-
ślałem, że spadnie na podłogę. Jak długi. Mówił tak, 
że trzeźwy by tego nie powiedział. Redaktor zadawał 
pytania jak kałuża, a on odpowiadał, jak człowiek, któ-
ry głęboko zakopuje znaki zapytania. Nie wiedziałem, 
kto to jest. Dopiero po programie, gdy dziękowano za 
rozmowę, dowiedziałem się, że to Charles Bukowski, 
abnegat literatury pięknej. 

Po programie przeczytałem to, co w Polsce przetłu-
maczono. Zacząłem od „Zapisków starego świntucha”. 
Nie pamiętam, na czym skończyłem. Dawniej na taką 
prozę mówiliśmy w gronie męskim w redakcji, że jest po 
ch…

Charles Bukowski to był pisarz, który wiedział, że w pisa-
niu trzeba czasami dobrze nakłamać, żeby to się dało czytać. 
Od deski do deski, jak mawiano drzewiej. A dzisiaj gadają: 
od laski do laski. To był samorodek, co potrafił tak pisać, że 
papier się rumienił. Człowiek z taką reputacją, toż to skarb. 

Książki Charlesa Bukowskiego były mi tak bliskie, że je 
rozdałem. Zachowałem się jak wierny czytelnik. Są pisarze, 
którzy demoralizują nas pozytywnie. Nie sięgają po falkonik, 
żeby perfumować. Żeby ktoś ich smrodu nie poczuł. Char-
les Bukowski jest jak Charles Bukowski. W jego zapiskach 
kobiety są niedomknięte, to znaczy nie pachną jak kobieta. 
Mieszają zapachy. On był autentyczny nawet, kiedy kłamał i 
kradł innym pomysły. Był jak sukinsyn. Nasz. 

Wiadomix
O tym słowie dowiedziałem się od syna, który pracował 

w pewnej warszawskiej korporacji reklamowej. Kiedyś wró-
cił z pracy i powiedział, że jego koleżanka na wszelkie pyta-
nia szefostwa odpowiada lapidarnie: wiadomix. Poprosiłem 
o wytłumaczenie tej zbitki słownej, bo to jest tak, jakby w 
słowo wiadomo wbić słowo mix, i pozostała zagadka. Paweł 
Piotr odpowiedział, że nie trzeba tłumaczyć, wystarczy, że 
wszyscy, którzy to słyszą, jak ona mówi, wiedzą o co chodzi. 
Czyli wiadomix.

Surfując po Internecie
Jak się surfuje po Internecie, to się zawsze coś znajdzie 

na pełną gębę. Pewien purysta językowy napisał:
„Przeglądając menu w pewnej restauracji, zauważy-

łem, że nazwy dań są zapisane w taki oto sposób, że każde 
słowo w nazwie potrawy rozpoczyna się wielką literą, np. 
Kaczka Po Cesarsku z Czerwonym Buraczkiem, Jabłkiem 
Prażonym i Sosem z Żurawiny lub Grillowana Karkówka 
z Bukietem Sałat i Sosem Czosnkowym. Przyznam, że iry-
tuje mnie ta maniera. 

Czy taki zapis jest błędny?” - pyta redaktora prowadzą-
cego porady językowe. Mirosław Bańko, pracownik Uni-
wersytetu Warszawskiego, odpowiada: 

„Przypuszczam, że restaurator napisał, jak mu serce 
dyktowało, i nie oglądał się na ortografię. Może czuł, że 
Kaczka z Czerwonym Buraczkiem będzie smakować le-
piej? I tak zachował trochę rozsądku, gdyż przyimki (nie-
które) i spójniki zapisał małą literą. Nie przewidział tylko, 
że goście mogą oceniać pisownię nazw potraw, a nie ich 
smak. Ciekaw jestem, czy skusił się Pan na te Czerwone 
Buraczki, czy opuścił restaurację w proteście przeciwko 
gwałceniu języka.”

Językoznawca dowcipnie wyjaśnił, bo tu nie chodzi o 
to, żeby restauratora kopnęła dziennikarska kaczka albo 
pomachała Zielona Gęś. Wpadłem w zadumę jesienną. 
No cóż! Listopad, to sezon  skubania gęsi, darcie pierza 
i puchu, oraz zajadanie się rogalami świętomarcińskimi 
(słodka podkowa z ciasta półfrancuskiego, z nadzieniem z 
białego maku i bakaliami) . Słowem, „Wesele Marcina: gęś 
i dzban wina”. 

Karczmiak
Poprosiłem Marka Karpowicza, 

żeby narysował kieliszek, jakim 
pito strzemiennego na Suwalsz-
czyźnie. Mój starszy kolega z Sejn 
odpowiedział: 

„Byłem i jestem marnym kom-
panem do biesiadowania, stąd nie 
znam zbyt wielu określeń i haseł 
«około stołowo butelkowych». 
Nie znam specjalnego kieliszka do 
strzemiennego, wobec tego nary-
sowałem Ci kieliszek «karczmiak» 
ze zbioru mojej Zofii. Kupuje to na 
bazarach i pchlich targach, bo ma 

takie hobby”. Dzięki temu, że żona Marka wypatrzyła na 
targu, ocalono szklane naczynie, w które rozlewano wodę 
ognistą, co rozgrzewa, a nie przytula. Przypomnę, bo po 
1989 roku, podobno, coraz więcej jest trzeźwych w Pol-
sce,  że w dawnym zajeździe ludzie siedzieli  przy ławach. 
Jedli i szklanką z grubego szkła zapijali smutki. I kurzyli. 
Doskonale znali przysłowie: «Nie pije, nie tabaczy i gówno 
znaczy».

W okolicach „Kwitnącej Jabłoni” z takiej szklanki (po 
musztardzie) pił mój wujek Wacuś Pawlak, co kopał stud-
nie. Przyjeżdżał do nas wozem z betonowymi kręgami i 
mówił do mojej matki: „Marysia, pożycz mi szklaneczkę, 
po pracy Ci oddam”. I zawsze dotrzymywał słowa. Matka 
szklankę stawiała do kredensu i … czekała na Wacusia. A 
jak się zbiła, to nic się nie stało, bo był zapas takich naczyń 
po musztardzie z plastikowym wieczkiem. 

Być może taką szklanką z grubego szkła, jaka wyszła 
spod ołówka Marka K., zapijano w szynkach albo na jar-
markach? Pito okowitę, o której Aleksander Brückner tak 
trzeźwo napisał: „od 17. wieku zręcznie spolszczona w 
ustach ludu łacińska aqua vitae na wodę życia”. Aha! O 
nastroju, jaki panował w gospodzie, znalazłem wtręt, który 
jest w dechę: „Ach, jakże to smaczne rozchodzą się w tej 
karczmie zapachy kołaczne, coś niby gęś i prosię, i pieczo-
ne cielę.”

Czesław Mirosław Szczepaniak
Postscriptum
Marek Karpowicz, Karczmiak, rysunek.
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Ośrodek 
czynny
codziennie 
w godz. 800-1600

Jerzy Miliszewski
Olecko, Aleje Lipowe 3

Rozpoczęcie 
kursu

 tel. 87-520-23-36B48602

1
grudnia-

godz. 1600

OLECKIE CENTRUM
SZKOLENIA KIEROWCÓW

Popołudniowa Szkoła EduCare
OFERTA

- Indywidualne korepetycje z języka polskiego i 
matematyki na wszystkich poziomach (szkoła podsta-
wowa, gimnazjum, liceum, uczelnie wyższe)

- Zajęcia korekcyjno–kompensacyjne dla uczniów 
z dysleksją, dysortografią, dysgrafią

- Zajęcia rewalidacyjne i terapeutyczne
- Logopedyczne
- Język niemiecki – wszystkie poziomy, zajęcia w 

grupie
- Łacina – poziom podstawowy zajęcia w grupie
- Przygotowanie do sprawdzianów i egzaminów 

(egzaminy gimnazjalne, matura, egzaminy poprawko-
we)

- Odrabianki – pomoc w pracach domowych

Wszelkie pomoce i materiały dydaktyczne w cenie 
zajęć.

Przygotowanie do matury na poziom rozszerzony 
– ostatnie miejsca.

Ul. Wojska Polskiego 5, Olecko
Tel: 691 201 120, 721 303 473K

47
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KOMUNIKAT
Komisja Statutowa Rady Miejskiej w Olecku rozpoczę-

ła prace nad upamiętnieniem w przestrzeni publicznej osób 
zasłużonych dla Olecka poprzez nadanie nazw skwerom i 
mostom. W związku z podjętą inicjatywą można zgłaszać 
propozycje osób zasługujących, zdaniem wnioskodawców, 
na upamiętnienie nazwą obiektu, wraz z notką biograficzną 
i uzasadnieniem. Propozycje należy kierować w terminie do 
dnia 15 listopada 2016 r. na adres: Urząd Miejski w Olecku,

Plac Wolności 3, 19-400 Olecko, adres e-mail: um@
um.olecko.pl lub osobiście w sekretariacie Urzędu Miejskie-
go w Olecku, Plac Wolności 3, pok. nr 12.

Wiem co jem – czytam etykiety
Pod takim hasłem 7 listopada w Miejsko-Powiatowej Bi-

bliotece Publicznej odbyło się kolejne spotkanie z cyklu „Żyj 
zdrowo – ruszaj się i odżywiaj prawidłowo”. 

Jak wiemy, mass media otaczają nas szeroka reklamą – na 
półkach sklepowych kuszą nas produkty kolorowe, przepięk-
nie pakowane, przyciągające spojrzenia i pobudzające apetyt. 
Wyglądają niezwykle estetycznie, ale czy rzeczywiście są 
zdrowe? Czy czytamy etykiety i jakie informacje powinny 
być na nich zawarte? Czy każdy zawarty na opakowaniu sym-
bol E oznacza, iż produkt jest szkodliwy dla naszego zdrowia? 

Jakie są zdrowe zamienniki produktów szkodliwych dla na-
szego organizmu? Na te i inne pytania odpowiadał nam nasz 
gość specjalny, dietetyczka Marta Sierocka.

Każda zmiana wymaga przygotowania, odpowiedniego 
planu i jego realizacji. Powinniśmy zacząć jak najszybciej 
wprowadzać dobre nawyki żywieniowe do naszego menu, 
dlatego też należy działać i myśleć strategicznie. Badania 
wykazują, iż ponad 50% osób porzuca decyzje o zdrowym 
odżywianiu (dietę) właśnie z powodu braku dobrej organi-
zacji. Brak przemyślenia w układaniu jadłospisu powoduje, 
iż robimy wszystko chaotycznie, kupujemy cokolwiek, jemy 
niezdrowo, a w sklepowych kasach zostawiamy o wiele 
większe kwoty, niż powinniśmy. 

W kuchni należy eksperymentować, albowiem nuda i 
rutyna powodują, że zdrowe odżywianie kojarzyć nam się 
będzie tylko i wyłącznie z jałowym i mdłym jedzeniem. 
Przygotowując dietę dla siebie i swojej rodziny powinniśmy 
wykazywać się kreatywnością i szukać nowych rozwiązań. 
Nie obwiniajmy się za ewentualne niepowodzenia! Być 
może wybraliśmy złą metodę lub niewłaściwe środki do 
osiągnięcia celu? Pomysłowość, siła i wytrwałość zaprocen-
tują – nikt nie powiedział, iż wprowadzenie zdrowych na-
wyków żywieniowych nie jest skomplikowane, zwłaszcza, 
iż stare przyzwyczajenia tkwią w nas mocno zakorzenione 
i niełatwo z nimi zerwać z dnia na dzień. Małymi kroka-
mi łatwiej nam będzie osiągnąć założony cel, tylko bądźmy 
konsekwentni. Z błędnych nawyków rezygnujmy stopnio-
wo, a gdy oswoimy się ze zmianą, stawiajmy sobie kolejne 
wyzwania. Po jakimś czasie zmiany wydadzą nam się dzie-
cinnie proste.

Ewa Omilian

Święto Korpusu Służby Cywil-nej
Święto Korpusu Służby Cywilnej przypada na dzień 11 

listopada. Z uwagi, że jest to dzień wolny od pracy już 10 
listopada w Komendzie Powiatowej Policji w Olecku kierow-
nictwo jednostki spotkało się z pracownikami cywilnymi i 
podziękowało im za rzetelną pracę i zaangażowanie w wyko-
nywanie zawodowych obowiązków.

11 listopada przypada dzień odzyskania przez Polskę nie-
podległości. Data ta została także ustanowiona Dniem Służby 
Cywilnej. Z tej okazji dzisiaj Komendant Powiatowy Policji 
w Olecku insp. Andrzej Żyliński wraz ze swoim zastępcą 
podinsp. Dariuszem Stachelek oraz naczelnikami wydziałów  
podziękował pracownikom służby cywilnej za rzetelną pracę i 

zaangażowanie w wykonywanie zawodowych obowiązków.
Komendant wręczył listy gratulacyjne pięciorgu pracow-

nikom służby cywilnej zatrudnionym w oleckiej komendzie, 
życząc im satysfakcji z wykonywanych obowiązków i zadań 
służbowych, a także spełnienia marzeń raz planów zawodo-
wych i osobistych.

rzeczniczka prasowa KPP 
młodsza aspirantka Justyna Sznel
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„Wspomnienia... one zostają na 
zawsze”

11 listopada 1946 r. w budynku przy ul. Zamkowej rozbrzmiał 
pierwszy dzwonek w nowopowstałej Publicznej Średniej Szkole Za-
wodowej. 70 lat później absolwenci, nauczyciele i pracownicy spotkali 
się na IV Zjeździe, by wspólnie wspominać i świętować. 

Obchody 70.lecia Zespołu Szkół Technicznych w Olecku rozpo-
częły się od przemarszu spod szkoły do kościoła Podwyższenia Krzy-
ża Świętego na mszę świętą. Następnie najstarszy uczestnik Zjazdu 
– Henryk Kowalewski odsłonił tablicę pamiątkową na zamkowej 
ścianie. 

Część oficjalną uroczystości poprowadzili absolwenci, którzy 
obecnie są nauczycielami ZST: Renata Jasińska, Dariusz Nalewajko 
oraz Karol Skrocki. Podczas uroczystości ślubowanie złożyli ucznio-
wie klas pierwszych, których dyrektor Andrzej Gorlo pasował na 
uczniów szablą podarowaną przez absolwenta Józefa Zyska – wice-
prezesa Związku Piłsudczyków Rzeczpospolitej Polskiej. 

Część artystyczną uświetnił występ szkolnego zespołu muzyczne-
go. 

Następnie wszyscy mogli się pobawić w „Zamkowej Familiadzie”, 
gdzie stanęły naprzeciwko siebie rodziny Seniorów (absolwentów i na-
uczycieli) oraz Juniorów (młodszych absolwentów). Pytania dotyczyły 
oczywiście życia szkoły. Wygraną były bony na wizytę w szkolnym 
salonie fryzjerskim. 

Wieczorem uczestnicy IV Zjazdu ZST bawili się na balu. Zaś  na-
stępnego dnia rozmowom w kawiarence szkolnej nie było końca. Od-

były się również pokazy - fryzjerski, drukarki 3D 
oraz obrabiarki CNC. Można  było także obejrzeć 
szkołę od piwnic po strych, olbrzymie archiwum 
szkolne – kroniki, slajdy, fotografie, pokazy mul-
tumedialne. 

W siedzibie Oleckiego Stowarzyszenia Ak-
tywnych „Zamek” można było zwiedzić wysta-
wę  Radzieckich i rosyjskich monet XX wieku 
(okolicznościowych oraz obiegowych), wystawę 
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numizmatyczną i filatelistyczną – „1050 lat chrze-
ścijańskiej Polski”, zaś na wieży zamkowej – fo-
tografie przedwojennego Wilna w obiektywie Jana 
Bułhaka ze zbiorów Wspólnoty Mazurskiej w Gi-
życku. 

I tak IV Zjazd absolwentów przeszedł do histo-
rii. „Wspomnienia... one zostają na zawsze”

Katarzyna Kaczor
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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          V18609

PIZZERIA „PRIVE” zaprasza od 1000 do 2200

Tel. (87) 520-31-32, sms  505-314-536 V1
94

07

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  V19905

* Foto-Ślub i inne uroczystości, tel. 660 122 049       L99303

* hurtownia spożywcza, ul. Gołdapska 31, tel. (87) 520-01-50 V18110

V1
79

10
a

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

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

* Artykuły i usługi elektryczne, Grunwaldzka 6, 
      tel. 87-610-00-66                                     V18310

* Centrum Ogrodnicze, ul. Rzeźnicka 6; tel. 87-520-22-07   V02939

* MEBLE - salon, Jan Bagiński, ul. Rzeźnicka, tel.  
(87) 520 29-23. V20903

* MYJNIA GĄBKOWA AUTOMATYCZNA 
   aleje Lipowe 1A                           V20234

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
19

30
7

* Jawa 350, 1989, stan bardzo dobry, stylizowany na 
chopper, 2500 złotych, tel. 884-014-664 B48702

* chleb swojski, ciasta, wypiek, tel. 605-107-755 B45309

* kino, plac Wolności 22, tel. 87-520-20-59 B46107

* konie kabardyńskie, przejażdżki, pod siodło, 
Grądzkie 47, tel. 666-316-780, 87-421-22-48 B45409

* pracownia pisania ikon, pracownia plastyczna, 
Katarzyna Waraksa, tel. 663-805-960 B448901

* wczasy; tel. 87-421-22-48, 666-316-780,  www.wiatra-
kart.fr.pl, e-mail: kawarak@o2.pl B48502

AUTO-MOTO

MOTO-SPRZEDAM

TURYSTYKA-NOCLEGI-ROZRYWKA

USŁUGI
* AGA Agnieszka Wyszyńska, BIURO RACHUNKOWE, 
Kolejowa 12, tel. 500-174-672 V18409

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

B48102

* bezprzewodowy internet iPlus, tel. 87-520-13-31 B46207

* chleb swojski, ciasta, wypiek, tel. 605-107-755 B47603

* gazowe, hydraulik, tel. 502-383-533 V12420

* hurtownia wędlin, od 4.00 do 14.00, ul. Gołdapska 
31, tel. 87-520-22-13 B47903

* korepetycje - język angielski; szkoły podstawo-
we, gimnazja, szkoły średnie, tel. 608-215-475 B45708

* kowalskie, spawalnicze, ślusarskie, zmechanizo-
wane cięcie plazmą do 20 mm, prasa krawędziowa, 
Gołdapska 31, tel. 87-523-00-80 B46506

* księgowe usługi, Ternet spółka z o,o, tel. 87-520-31-70 
B46405a

* OLEJ OPAŁOWY, NAJTANIEJ, tel. 87-520-41-91 V20224

V
18

80
8

• 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

V20504

2* Pralnia chemiczna, pranie wodne, usługi w ciągu 24 godzin, 
ul. Grunwaldzka 12, te. 723-565-284                          V19805

* pizza na telefon – od 10.00 do 22.00, tel.87-520-31-
32 lub sms 505-314-536 V19427

L9
89

07
B

48
30

2
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V1
89

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

Wypożyczalnia elektronarzędzi HITACHI

V2
00

04

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

Wyrób nagrobków, blatów kuchennych, parapetów 
i okładzin schodowych V22101a

PROMO-

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

DWORZEC PKP
tel. 883-110-101

V22012

STOMATOLOG – 24 godz. tel. 605-893-381
pełny zakres usług, medycyna estetyczna
DERMATOLOG
plac Zamkowy 5, , rejestracja tel. 605-893-381 , 87-520-22-22  

K
23

60
7

SPRZEDAM 

INNE

PRACA

SPRZEDAM

WYNAJEM

* ROWERY – naprawy i wypożyczalnia, Centrum 
Handlowe Impuls, tel. 87-520-36-92 V22211

* SKRZYPCE NA ŚLUBIE, TEL. 662-414-006, B46806

* sprzątanie, opieka nad osobami starszymi lub dziećmi, tel. 
506-462-495 L99501

* tłumacz języka francuskiego, tel. 888-605-885 B47204

* oddam koty czarne w dobre ręce, przyjmuję tylko 
sms-y, odpowiadam, tel. 605-202-305 B48003

* kupię silniki stacjonarne typu „ES”, tel. 602-235-182, 
V20244

* do sprzątania zatrudnię, tel. 605-893-381 K23708

* zatrudnię kierowcę, kat. C+E, wymagana karta kie-
rowcy, tel. 501-157-577, V07120r

* zatrudnię mężczyznę na kuchnię, tel. 501-620-577, 
506-865-480 V19447

* zatrudnię spawacza z doświadczeniem, tel. 602-709-
756 B46606

* zatrudnię stomatologa, tel. 605-893-381 K23807

* drukarka kolorowa OKI C3300n, A4, idealna do 
wizytówek, mało używana, 290 złotych, tel. 604-193-
413 B48402

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

* działkę budowlaną, 1650 m.kw., Olecko, tel. 602-709-
756 B47803

* działkę pod garaż (ew. piętrowy) z projektem, Gołdap-
ska, tel. 602-793-432 K23205

* działkę pod garaż pojedynczy z projektem, Gołdap-
ska, tel. 602-793-432 K23305

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

* gospodarstwo rolne, zabudowane, 4,88 ha, okolice 
Olecka, tel. 693-841-421 B48202

* luksfery Fala niebieskie 36 sztuk, TANIO, tel. 508-
610-285 B47403

* łóżeczko dziecięce z materacem, 65x125 cm, 150 zło-
tych, tel. 691-201-120 B49001

* maszyny, urządzenia rolnicze, tel. 516-670-859  B003b38

* 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 V20213

* siedlisko, ul. Wiejska, ok. 40 arów, zabudowane budyn-
kiem gospodarskim, dojazd od strony ulicy Wiejskiej, siła 
na miejscu, tel. 602-293-333 V20516

KUPIĘ

V
20

10
4

* lokal usługowy 97 m.kw., Zielona 33, tel. 502-264-
901 K22907

* lokal usługowym 100 m.kw., Szosa do Świętajna 
15B, tel. 502-264-901 K23007

* lokal użytkowy 90 m.kw , ul Targowa 10, tel. 508 945 
734 B48801

* lokal użytkowy 100 m.kw., centrum, tel. 723-565-284 
V19815

* lokal użytkowy 140 m.kw., centrum, tel. 501-620-577 
V19437

V
07

11
0m
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Prawa pacjenta
Rzecznik Praw Pacjenta rozpoczął kolejną kampanię spo-

łeczną pt. „Rzecznik Praw Pacjenta Przypomina”. Celem jej 
jest przybliżenie wszystkim tematyki praw pacjenta i podnie-
sienie społecznej świadomości w tym zakresie. 

Pacjencie masz prawo do:
• uzyskania od lekarza przystępnej i pełnej informacji o 

stanie Twojego zdrowia,
• wyrażenia zgody na udzielanie świadczeń zdrowotnych 

lub odmowy takiej zgody,
• wyrażenia zgody, aby informacje o stanie Twojego 

zdrowia były udzielane wskazanym przez ciebie osobom, 
• obecności osoby bliskiej podczas udzielanych Ci świad-

czeń zdrowotnych,
• całodobowej opieki pielęgnacyjnej sprawowanej przez 

osobę bliską w szpitalu. Jeśli opieka osoby bliskiej wiąże się 
z kosztami poniesionymi przez placówkę medyczną, może 
zostać pobrana dodatkowa opłata, która musi być wyraźnie 
określona 

w regulaminie szpitala,
• dokumentacji medycznej, dotyczącej Twojego stanu 

zdrowia oraz udzielonych Ci świadczeń zdrowotnych,
• dostępu do dokumentacji medycznej, między innymi 

poprzez odpłatne sporządzenie odpisu, wyciągu, kopii lub 
poprzez wgląd w siedzibie placówki medycznej.

Szczegółowe informacje o kampanii dostępne są na stro-
nach:
www.bpp.gov.pl 
https://www.youtube.com/watch?v=hp60BZpCbsw  https://
www.youtube.com/watch?v=lSFRxyfQZpI  https://www.
youtube.com/watch?v=2OUtGFB-H9Q 

Halina Kasicka
www.powiat.olecko.pl

IV Leśny Cross Niepodległości 
- Biegam Bo Lubię Lasy
Bieg młodzieżowy 800 m

1. Kacper Kłoczko Olecko Czarni Olecko 3:21
2 (1). Julka Zdancewicz Gołdap LA OSiR Gołdap 3:29
3. Iwo Januszkiewicz Gołdap LA OSiR Gołdap 3:33
4 (2). Anna Dziekońska Gołdap LA OSiR Gołdap 3:35
5. Emil Obara Gołdap LA OSiR Gołdap 3:40
6. Wiktor Bitowski Gołdap LA OSiR Gołdap 3:50
7 (3). Maja Kondraciuk Gołdap LA OSiR Gołdap 3:56
8. Mateusz Wabich Kowale Oleckie 4:04
9. Marcel Konopko Wydminy BBL Wydminy 4:09
10. Igor Woroniecki Olecko 4:20
11. Filip Gorlo Wieliczki Olecko Biega 4:44
12 (4). Martyna Gorlo Wieliczki Olecko Biega 4:52
13 (5). Weronika Zajkowska Białystok SP 7 Białystok 5:18

14 (6). Rozalia Butkiewicz Suwałki 5:28
15 (7). Małgorzata Ulikowska Suwałki 5:29
16 (8). Wiktoria Olszewska Olecko SP 3 Olecko 7:47

Bieg dla dzieci 400 m
Oskar Przemielewski Stożne Olecko Biega
Tymoteusz Kowalewski Olecko Kowaliki
Alan Łapiński Olecko Olecko Biega
Jaś Konopko Wydminy LUKS Sport z Kulturą Wydminy
Dominik Kłoczko Olecko SP 3 Olecko
Bartosz Rolnik Wydminy 
Michalina Jasińska Gołdap SP 3 Gołdap
Kacper Juszkiewicz Krasnopol SP im. Jana Pawła II Krasnopol
Bartosz Chołdyński Gołdap 
Antonina Wydra Olecko 
Michał Kownacki Olecko Olecko Biega
Franciszek Jasiński Olecko Olecko Biega
Michał Szadkowski Olecko 
Lena Limberger Ełk Serduszko Team Ełk
Zuzanna Jasińska Gołdap SP 3 Gołdap
Julian Przemielewski Olecko Olecko Biega
Antoni Zajkowski Olecko 
Igor Wydra Olecko 
Antonina Kowalewska Olecko Kowaliki
Zuzanna Rolnik Wydminy 
Jan Zaniewski Olecko 
Szymon Zajkowski Białystok Przedszkole Familijne
Jakub Nehring Olecko 

Nordic Walking 3.7 km
Agnieszka Jasińska Gołdap 
Jan Kopiczko Suwałki 
Ewa Juszczuk Gołdap 
Eugeniusz Budzyński Olecko 
Maria Kowejsza Olecko

c.
d.

 ze
 s.

 1
0
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Kalendarz imion

Nasz przepis

  

Cytaty na ten tydzień

PRZYS£OWIA

Ryba zapiekana z ziemniakami
25 dag ugotowanej ryby bez ości, 2 łyżki 
masła, 1 łyżeczka soli, ćwierć łyżeczki 
pieprzu, dwa duże ziemniaki, 200 ml 
śmietany, 1 cebula, 1 jajko
zielona sałata, sos winegret

Cebulę kroimy w plasterki i zarumie-
niamy na rozgrzanym maśle.

W wysmarowanym masłem żarood-
pornym naczyniu układamy warstwami 
ugotowane i pokrojone w pasterki ziem-
niaki, rybę, cebulę i znów ziemniaki.

Każdą warstwę posypujemy solą i 
pieprzem.

Jajko rozbijamy i mieszamy ze śmie-
taną. Dodajemy ćwierć łyżeczki soli i 
dokładnie mieszamy. Kremem polewa-
my potrawę.

Wstawiamy do nagrzanego piekarni-
ka i pieczemy około godziny.

Podajemy z zieloną sałatą w sosie 
winegret. 

Letnia sałatka
Pęczek dymki, sok z cytryny, ogórek-
-wąż, łodyga selera naciowego, 3 łyżki 
oliwy, szczypta soli i cukru, posiekany 
koperek

Dymkę myjemy, czyścimy i kroimy 
w kawałki.

Ogórek obieramy i ścieramy na tarce. 
Z soku z cytryny, oliwy, soli i cukru 

sporządzamy sos.
Łączymy składniki sałatki, polewa-

my je sosem i posypujemy koperkiem.

Lekki krem cytrynowy
2 jajka, 4 żółtka, 8 łyżek cukru pudru, 
150 ml białego wina, 2 łyżki startej 
skórki cytryny, 100 ml soku cytrynowe-
go, listki melisy do dekoracji

Jajka wbijamy do rondla. Dodaje-
my żółtka, cukier puder, wino, startą 
skórkę i sok z cytryny. Całość dokład-
nie mieszamy.

Rondel stawiamy na ogniu. Masę 
doprowadzamy do wrzenia cały czas 
mieszając. 

Zmniejszamy ogień pod rondlem i 
gotujemy masę 5 do 8 minut, aż krem 
nabierze konsystencji budyniu.

Gotowy krem przekładamy do 
szklanych salaterek. Podajemy na cie-
pło przybrany listkami melisy.

Zupa cebulowa  
sześć cebul (około 40 dag), duża 
łyżka mąki, 6 dag masła, cztery łyżki 
śmietanki, 6 dag sera tartego (ementa-
lera), sześć dużych grzanek z białego 
chleba (wiejskiego), sól, pieprz

Cebulę kroimy drobno i w naczy-
niu, w którym ugotujemy zupę sma-
żymy na maśle na ciemnozłoty kolor. 
Posypujemy ja mąką, mieszamy i pod-
rumieniamy. Na koniec dodajemy sól, 
pieprz i około 1,5 litra wody. Gotuje-
my około 20 minut na wolnym ogniu. 
Dodajemy śmietankę.

Teraz zupę rozlewamy na porcje 
do fasek kamiennych, na wierzchu kła-
dziemy jedna lub dwie grzanki, posy-
pujemy je tartym serem i wstawiamy 
do bardzo gorącego pieca na 10 minut.

Wino z kartofli
Przepis na 15 litrów. 12,5 litra wody, 
5 kg ziemniaków, 5 kg cukru, 8 poma-
rańczy, 5 cytryn, 20 dag imbiru

Ziemniaki dokładnie czyścimy, a 
następnie gotujemy w skórce do mięk-
kości. Obieramy i  cedzimy je przez 

16 listopada
Agnieszki, Gertrudy, Leonii, Małgorza-
ty, Marii
Ariela, Aureliusza, Dionizego, Edmun-
da, Leona, Marka, Niedamierza, Pawła, 
Piotra, Radomira
17 listopada (Dzień Wcześnika)
Elżbiety, Flory, Drogomiry, Hildy, Salo-
mei, Walerii
Alfonsa, Dionizego, Drogomira, Dro-
gosza, Floryna, Grzegorza, Hugona, 
Napoleona, Ottona, Sulibora, Walerego, 
Zbysława 
18 listopada (Europejski Dzień Wiedzy 
o Antybiotykach)
Agnieszki, Anieli, Filipiny, Karoliny, 
Klaudyny, Romany
Cieszymysława, Odolana, Odona, Otto-
na, Romana, Stanisława, Tomasza
19 listopada (Światowy Dzię Rzucana 
Palenia)
Elżbiety, Faustyny, Halszki, Izabeli, 
Liliany, Matyldy, Mironiegi, Nieroniegi, 
Salomei, Seweryny
Drogosława, Faustyna, Felicjana, Mak-
syma, Maksymiliana, Pawła, Seweryna

20 listopada (Międzynarodowy Dzień 
Ofiar Wypadków Drogowych)
Amelii, Anastazji, Anieli, Edyty, Ko-
lety, Oktawii, Oty
Anatola, Edmunda, Feliksa, Jero-
na, Lubomira, Oktawiusza, Rafała, 
Sędzimira
21 listopada (Ofiarowanie NMP)
Alberty, Albertyny, Elwiry, Floty, 
Marii, Reginy, Urszuli, Wiesławy
Alberta, Gelazego, Janusza, Konrada, 
Oliwiera, Piotra, Remigiusza, Rufusa, 
Wiesława
22 listopada
Benigny, Cecylii, Celiny, Maury, 
Wszemiły, Wszechmiły, Zbysławy, 
Zdobysławy
Cecyliana, Cecyliusza, Filomena, 
Jonatana, Marka, Maura, Maurycego, 
Stefana, Wszemiła, Zdobysława
23 listopada
Adeli, Adeliny, Anieli, Coletty, Felicy-
ty, Klemencji, Klementyny
Felicyta, Feliksa, Heraklita, Klemen-
sa, Klementyna, Oresta, Orestesa, 
Ornesta, Przedwoja

Prawo jest po to, żeby chronić ludzi, 
którzy mają co chronić przed innymi. 

Emile Ajar, Życie przed sobą
Jeśli kochasz samego siebie, kochasz 
każdego tak, jak kochasz siebie. Jeśli 
kochasz innego człowieka mniej niż 
siebie samego, nie umiesz prawdziwie 
kochać siebie, jeżeli jednak kochasz 
wszystkich jednakowo włączając w to 
i siebie, będziesz wszystkich kochał 
jak jedną osobę, a tą osobą jest zarów-
no Bóg, jak i człowiek. A zatem ten 
jest wspaniałym i prawym człowie-
kiem, kto kochając siebie w ten sam 
sposób kocha wszystkich. 

Mistrz Eckhart, Meister Eckhart
Problemy są jak prymusy. Wszystko 
idzie świetnie, dopóki nie wybuchną. 
(...) Wydaje się, że ich nie ma, (...) a 
tymczasem bomba zegarowa nasta-
wiona jest na nazajutrz. 

Julio Cortár, Gra w klasy
Nie zawsze też kłamstwem jest to, co 
jest powiedziane w sposób niewia-
rygodny, przeciwnie, w powiedzeniu 
takim może się zawierać trop, który 
ma przydawać temu powiedzeniu żaru 
i wyrazistości. 
Erazm z Rotterdamu, Trzy rozprawy
Uśmiechnął się uśmiechem, jakiego 
się trzeba długo uczyć, i wyciągnął 
rękę. Nie pamiętam jego twarzy. Dłoń 
miał ciepłą, uścisk przyjazny – taki, 
po którym ma się ochotę umyć ręce. 

Terry Pratchett, # Ifdefebug + „ist-
nienie/wystarcza” + czas”

Pogoda i mróz z listopada, mokry 
styczeń zapowiada.

Gdy w listopadzie grzmi – rolnik 
dobrze śpi.

Jeśli kret jeszcze późno w listopa-
dzie ryje, na Nowy Rok komar wpadnie 
po bryje.

Od Salomei – zima w nadziei (17 
listopada).

Kiedy słota po Anieli, wkrótce zie-
mia się zabieli (18 listopada). 

Kiedy listopad po śniegu brodzi, 
zbożom zaszkodzi.

Na świętą Elżbietę (19 listopada) 
bywa śnieg nad piętę.

Jaka pogoda na dzień Ofiarowania 
(21 listopada) taka cała zima.

Dwudziesty pierwszy listopada po-
godę zimy zapowiada.

Kiedy na Cecylię grzmi (22 listopa-
da), rolnik o dobrym roku śni.

Kwitną drzewa w listopadzie zima 
aż do maja będzie.

gęstą siatkę lub płótno. Do tek otrzyma-
nego soku dodajemy zmiażdżony wcze-
śniej imbir, pomarańcze i cytryny. Masę 
gotujemy 15 minut.

Po tym czasie chłodzimy i ponownie 
przecedzamy. Dodajemy zaczyn droż-
dżowy. Po kilku godzinach podajemy 
połowę cukru. Resztę cukru dodajemy 
po trzech dniach.
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Trzy kolejowe wieże ciśnień w Korszach

Andrzej Malinowski

Trasa: Olecko -  Banie Mazurskie - Budry - Srokowo - 
Jegławki - Drogosze - Parys - Korsze

Korsze. To prawie pięciotysięczne miasto w powiecie 
kętrzyńskim znane jest przede wszystkim z historycznego 
węzła kolejowego (na przecięciu dwóch najstarszych w Pru-
sach Wschodnich linii kolejowych: Królewiec - Ełk i Toruń 
- Wystruć). Na uwagę zasługują także trzy murowane wieże 
ciśnień, położone blisko siebie (przy torach kolejowych) – 
każda z nich jest inna, o innej technologii działania (ewene-
ment w skali europejskiej); są zabytkami. Pochodzą z prze-
łomu XIX i XX w. 

Jedna z nich posiada stalowy, kulisty zbiornik typu Klön-
ne. W Polsce znajdują się jedynie 3 wieże z tego typu zbior-
nikiem, w Dąbrównie i  Runowie Pomorskim. Pojemność 
kulistego zbiornika – 500 m3, średnica – 10,5 m; wysokość 
wieży – 26,5 m. 

Druga wieża została wybudowana w 1890 r. Posiada trzy 
kondygnacje i zabudowany zbiornik stalowy otwarty typu In-
tze o pojemności 150 m3; wysokość wieży – 18,5 m. Budy-

nek wie-
ży jest 
połączony 
z prze-
pompow-
nią.

W i e -
że zostały 
zniszczone 
w okresie I 

Wieża ciśnień – (wieża wodna, wieża wodociągowa) – budynek w 
formie wieży, na którego szczycie znajduje się zbiornik wody, służący 
do zapewnienia stabilnego ciśnienia w wodociągu. Pokrywa chwilowy 
wzrost zapotrzebowania. Zbiornik musi być umieszczony powyżej od-
biorców, ponieważ działa poprzez zasadę naczyń połączonych. Umiesz-
czony jest zwykle na szczycie wieży, góry, a czasem nawet wieży na 
wzniesieniu. Na stacjach kolejowych była używana do zasilania paro-
wozów. 

wojny światowej, po niej odbudowane. 
Wieża ze zbiornikiem typu Klönne funkcjonowała do 1938 r. Wów-

czas przy parowozowni wzniesiono kolejną ze zbiornikiem typu Barkhau-
sena o pojemności – 400 m3 i żelbetonowej konstrukcji szkieletowej. 

Wszystkie trzy wieże prezentują wybitne walory historyczno-tech-
niczne, architektoniczne i krajobrazowe. Zachowały swój oryginalny 
kształt, plan, bryłę i elewację.

W słoneczną i upalną sobotę, 10 września 2016 r. w Korszach byli, 
wieże widzieli oraz podziwiali: Cezary Lasota i Andrzej Malinowski.
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Ślubowanie w czwórce
Dzień 24 październik roku to ważna data w życiu naszej 

szkoły. Tego dnia 19 uczniów klasy pierwszej zdało swój 
pierwszy szkolny egzamin i zostało pasowanych na uczniów 
Szkoły Podstawowej nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. 
ks. Jana Twardowskiego w Olecku.

Rozpoczęcie nauki w szkole jest wielkim przeżyciem dla 
dziecka i jego rodziny. Dzieci poznają nowe środowisko, ja-
kim jest szkoła i muszą sprostać nowym wymaganiom, jakie 
stawiają przed nimi nauczyciele.

Uroczystość ślubowania odbyła się w sali gimnastycznej, 
która na ten dzień przybrała odświętny wygląd. Uczniowie 
przybyli do szkoły w strojach galowych. Nie zabrakło też go-
ści oraz rodziców i rodzeństwa pierwszaków. 

Na początek Wychowawczyni klasy pierwszej Alicja 
Czerniecka skierowała do uczniów ciepłe słowa, witając ich 
wśród braci uczniowskiej. Następnie zaprosiła wszystkich 
zgromadzonych na część artystyczną, którą rozpoczął występ  
zespołu „Biedroneczki”. 

Uczniowie klasy Ia  pod kierunkiem Alicji Czernieckiej 
oraz Krystyny Matwiejczyk przedstawili przygotowany 
program słowno–muzyczny, w którym każdy uczeń powie-
dział kilka słów o samym sobie. Pomimo ogromnej tremy, 
pierwszaki poradziły sobie świetnie. Śpiewały piosenki, re-
cytowały wiersze, dały z siebie wszystko. 

Kulminacyjnym punktem było uroczyste ślubowanie na 
sztandar szkoły:

„Ślubuję być dobrym Polakiem, dbać o dobre imię swojej 
klasy i szkoły.

Będę uczył się w szkole jak kochać Ojczyznę, jak dla niej 
pracować kiedy urosnę.

Będę się starał być dobrym kolegą, swym zachowaniem 
sprawiać radość rodzicom i nauczycielom.”

Następnie uczniowie zostali pasowani przez dyrektora 
Stanisława Kopyckiego na uczniów przy pomocy symbo-
licznego ołówka, a wicedyrektor Jarosław Kosakowski 
wręczył dzieciom pamiątkowe dyplomy. 

Rodzice również złożyli uroczyste ślubowanie.

„My rodzice 
p ie rwszoklas i -
stów będziemy 
starać się:

• Zawsze pa-
miętać, że moje 
dziecko jest uni-
kalnym darem.

• Słuchać 
uważnie o czym 
mówi.

• Doceniać w 
dziecku to co naj-
lepsze.

• Przytulać je 
często.

• Cieszyć 
się jego dzieciń-
stwem, pamię-
tając, że szybko 

mijają lata, kiedy jest ono małym dzieckiem.”
Na koniec uroczystości głos zabrała przewodniczą-

ca Klasowej Rady Rodziców dziękując za przygotowaną 
uroczystość i życząc uczniom wielu sukcesów w nauce, 
a zespół „Biedroneczki” przygotował niespodziankę dla 
młodszych kolegów z klasy pierwszej w postaci piosenki 
„Płacze moje serce”.

 Po skończonej akademii były pamiątkowe zdjęcia, a po 
nich słodki poczęstunek.

Wszystkim pierwszoklasistom życzymy sukcesów w 
nauce i jak najlepszych wyników na pierwszym szkolnym 
świadectwie.

Jarosław Kosakowski
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Na delfinki...
W sobotę, 12 listopada, w oleckiej hali LEGA odbyła się 

impreza charytatywna „Na delfinki dla Adrianka”. Organi-
zatorzy skupieni wokół Międzyszkolnego Ludowego Klubu 
Sportowego CZARNI z siedzibą w Olecku, zbierali pieniądze, 
by wspomóc rehabilitację pięcioletniego Adriana Sznurkow-
skiego, chorego na dziecięce porażenie mózgowe, dotknięte-
go padaczką lekoodporną oraz wadami wzroku i słuchu. 

- Gdy jego rówieśnicy z coraz większą samodzielnością 
poznają świat, Adrian uczy się samodzielnie trzymać główkę, 
a oparta o infradźwięki  terapia z delfinami bardzo mu w tym 
pomaga - te słowa mamy Adriana zapadają w pamięć i zachę-
cają do pomocy.

Osią imprezy była aktywność sportowa: maraton fitness 
oraz mecz halowej piłki nożnej.

 Maraton prowadzony przez liderkę oleckiego fitessu – 
Jolantę Jarosz - był wciągający, dynamiczny i jak twier-
dziły dumne uczestniczki „nieźle dawał w kość i pozwalał 
spalić mnóstwo kalorii”.

W meczu pomiędzy Reprezentacją Olecka a gwiazdami 
Białostockiej Ligi Sportu lepsi okazali się goście wygrywa-
jąc 7:1. Halowcy już po raz trzeci (mecz ma pewną tradycję) 
wykazali swą przewagę, choć wynik nie oddaje przebiegu 
spotkania. Olecko częściej gościło na połowie gości i przez 
większość czasu posiadało piłkę. Białystok mądrze bronił i 
bezlitośnie karał błędy drużyny opartej o zawodników Czar-
nych Olecko. 

Olecczanie niezbyt tłumnie odpowiedzieli na apel orga-
nizatorów. Ci, którzy wybrali się do oleckiej Legi, okazali 
wielkie serce. Uczestnicy i publiczność wrzucili do puszek 
ponad 3000 zł (datki wciąż wpływają).

- Pieniądze są ważne, ale po tysiąckroć ważniejsza jest 
wasza obecność tutaj i wsparcie dla Adriana. Czasem czuję 
się osamotniona w walce o niego, a dziś wszyscy starając 
się mu pomóc, napełniliście mnie siłą i wiarą – dziękowała 
mama Adriana.

Bartosz Cieśluk

Zatrzymane prawo jazdy
Na szczęście tylko ogólnych potłuczeń ciała doznał kie-

rujący audi, który zderzył się z osobowym oplem. Kierujący 
oplem podczas manewru zawracania nie zachował należytej 
ostrożności i doprowadził do zderzenia pojazdów

14 listopada po godz. 21:00 oficer dyżurny oleckiej ko-
mendy został powiadomiony, że w miejscowości Pietrasze na 
terenie gminy Świętajno doszło do zdarzenia drogowego.

Funkcjonariusze, którzy pojechali na miejsce ustalili, że 
kierujący osobowym oplem podczas manewru zawracania, 
nie zachował należytej ostrożności i zderzył się z jadącym w 
kierunku Giżycka samochodem osobowym marki audi. Zda-
rzenie zarejestrowała kamerka umieszczona w samochodzie 
poszkodowanego.

Kierujący audi z podejrzeniem urazu kręgosłupa szyjnego 
został przetransportowany do szpitala w Giżycku. Na szczęście, 
jak się później okazało, doznał on jedynie ogólnych potłuczeń 
ciała. Badanie alkomatem wykazało, że 62-latek był trzeźwy.

Za stworzenie zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogo-
wym mieszkańcowi gminy Wydminy funkcjonariusze zatrzy-
mali prawo jazdy.

rzeczniczka prasowa KPP 
młodsza aspirantka Justyna Sznel
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PO KOKARDĘ (294)

Parytet

Nieważne, czy w wyniku mody, przyszło, a ra-
czej przypłynęło do nas ze Skandynawii, czy z innej 
części Europy, wdarło się do naszego słownika i za-
gościło na dobre słowo „parytet”. 

Wyjaśnię dla mniej wtajemniczonych, że za-
czerpnięto je z łaciny, a oznacza „równość”. Ma też 
znaczenie ekonomiczne i prawnicze. U nas najczę-
ściej wykorzystywane jest przez polityków. 

Chodzi o równość ilościową kobiet w życiu pu-
blicznym. W krajach skandynawskich tak już jest od 
wielu lat, że stosunek kobiet do mężczyzn polityków 
jest jak jeden do jednego. Tyle samo kobiet co męż-
czyzn sprawuje władzę i pełni znaczące funkcje w 
życiu publicznym. 

I nasi politycy uznali, że kobiety w kraju nad 
Wisłą czują się tą sytuacją pokrzywdzone i trzeba im 
w tym pomóc, należy ożywić płeć piękną do kan-
dydowania na wszelkie stołki. Czas „uzachodowić 
się” i dopuścić kobiety do życia publicznego, w tym 
polityki, choćby dyrektorzy poważnych firm, prezesi 
wielkich banków, to nadal mężczyźni. 

Na razie prym w tym wiodą mniejsze ugrupo-
wania, czyli lewica. Bezspornym faktem jest, że pol-
ska polityka jest zdominowana przez mężczyzn, ale 
czy tak naprawdę marzeniem polskich kobiet, moich 
koleżanek jest piastowanie władzy? 

No, nie wiem… 
Moimi rozważaniami podzieliłam się  w domu 

i mój osobisty mąż przyznał, że kobiety w naszym 
kraju mają utrudniony i hamowany przez mężczyzn 
dostęp do polityki. 

Moje zdanie jest zgoła inne. Uważam, że każda 
kobieta, w tym i moje znajome, które miały ochotę 

wejść na którąkolwiek listę wyborczą w naszym 
mieście, to weszły. A jest ich oczywiście, nie tak 
wiele jak mężczyzn, ale są. Będę bronić swego zda-
nia, bo ich nieobecność na listach może wynika to z 
faktu, że nie każda kobieta chce tej władzy. 

Te, które poczuły „posłannictwo narodu”,  po 
prostu kandydowały.

Obserwując ten proces z boku „parytetyzacji” 
życia, mężczyźni nie dojrzeli jeszcze mentalnie do 
takiej zmiany. Jeśli to robią, to wynika to często 
z taktyki wyborczej, a nie z przekonania. Wydaje 
mi się, że na ten proces potrzeba jeszcze jednego 
pokolenia, żeby mężczyźni zaakceptowali kobiety 
jako partnera. 

Nie wiem, czy kobiety same dojrzały do mo-
delu skandynawskiego pełnego parytetu. 

Wydaje się, że polskie kobiety nie potrzebują 
przejęcia 

w pełni ról dotychczas zarezerwowanych dla 
mężczyzn, choć mentalna emancypacja kobiet jest 
silna. Wiele z nas poświęciłoby czas rodzinie, a nie 
walkom o dodatkowe dochody i skupienie na karie-
rze zawodowej. Polityka to rzecz brutalna i raczej 
nie przystaje do delikatnej natury kobiety.

Moje miasto nie odstaje od średniej krajowej 
tego procesu. Kobiety w naszym mieście z ostatnie-
go dwudziestolecia piastowały prestiżowe funkcje. 

Ale, mimo zapowiedzi mężczyzn o równym 
dopuszczeniu kobiet do życia publicznego, na fak-
tyczną zmianę trzeba jeszcze poczekać. Przykładem 
jest skład byłej rady miejskiej, gdzie na dwudziestu 
trzech radnych były tylko cztery kobiety. Pań na li-
stach radnych było sporo, ale czy mężczyźni na nie 
głosowali i czy kobiety same chciały, by kierowały 
nimi kobiety? 

Zdrowe społeczeństwo jak natura – samo się 
wyreguluje.

Marusia


