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Kiedy w rodzinie rodzi się dziecko,zacho-
waj gazetę z tego dnia. daj ją dziecku w osiem-
naste urodziny.

H. Jackson Brown, Jr.
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chleb swojski, ciasta, wypiek, tel. 605-107-755 B54403
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IMPREGNAT SADOLIN CLASSIC
0,75 L - 17,98 zł, 2,5 L - 55,98zł, 

5 L - 89,98, 9 L - 144,98zł 

Losowanie biletów 
do Brukseli

Firma „IBATUR” postanowiła uczcić tysięczne wydanie 
„Tygodnika Oleckiego” uczcić ufundowaniem czterech 
biletów na weekendowy wyjazd luksusowymi autobusami 
tej linii pasażerskiej do Brukseli. Szczegóły na s. 4

Lekkoatletyka, s. 10-11

Biblioteka, s. 7 Konkurs, s 17
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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 006B
55
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Zatrudnię spawacza z doświadczeniem, 
tel. 602-709-756
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Lepsze warunki dla przed-
szkolaków

Zarząd województwa przyjął 28 lutego rozstrzygnięcie 
konkursu na zapewnienie równego dostępu do wysokiej ja-
kości edukacji przedszkolnej. To był pierwszy taki konkurs 
w obecnej edycji Regionalnego Programu Operacyjnego. 
Wpłynęły aż 82 wnioski, 27 z nich zakwalifikowało się do 
dofinansowania.

Przyznane dotacje wynoszą 12 mln zł łącznie. Przed-
szkola mogą je przeznaczyć na tworzenie lub dostosowy-
wanie nowych miejsc wychowania przedszkolnego, także 
dla dzieci z niepełnosprawnościami, rozszerzenie oferty 
wychowania o dodatkowe zajęcia wyrównujące szanse 
edukacyjne dzieci, wydłużenie godzin pracy ośrodków, 
doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych na-
uczycieli do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym.

- Cieszę się, że do konkursu wpłynęło aż tyle wniosków 
– mówi marszałek Gustaw Marek Brzezin – Wnioskodaw-
com, którym się nie udało zdobyć dofinansowania, pomo-
żemy uzupełnić dokumenty, bo często wymagają one tylko 
drobnych korekt i jeszcze dziś ogłosimy następny nabór. 
Warto wystartować, bo do podziału jest kolejnych 12 mln zł.

We wrześniu zostanie ogłoszona jeszcze jedna runda 
konkursu – na zajęcia z zakresu rozwijania kompetencji klu-
czowych. Wówczas do podziału również będzie 12 mln zł.

Biuro Prasowe
Urzędu Marszałkowskiego

ry
su

je
 T

ad
eu

sz
 K

ro
to

s



3
Tygodnik Olecki 10/997 - r. 2017

OLECKI TERMINARZ
WYSTAWY STAŁE

• Galeria Prawdziwej Sztuki im. A. Legusa, ROK „MG” 
Adam Woroniecki, fotografia w podczerwieni

• Fashion & Beauty wystawa fotografii, Galeria Hol kina
• Wilno w fotografii Jana Bułhaka, galeria na wieży, Zamek
• Ekspozycja stała - Olecka Izba Historyczna, plac Wolności 22
• Bajeczna zima, portrety wystawa fotografii, Galerii Foto-

grafii „Klatka”, ROK MG
• 10. rocznica śmierci Ryszarda Kapuścińskiego, Inność\

Tożsamość, wystawa edukacyjna, biblioteka pedagogiczna
• Żyć pasją, wystawa malarstwa Teresy Kudrawiec i Jadwigi 

Wiśniewskiej, biblioteka pedagogiczna

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 .............................4,69 zł
Arctic ....................... 4,89 zł
Pb 95 ........................4,75 zł
PB 98 ........................4,95 zł
LPG ...........................2,15 zł
Olej opałowy ..............3.15 zł (powyżej 1000 litrów)
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w weekend przy płaceniu gotówką 
litr paliwa sprzedajemy 10 gr taniej

www.paliwa-kozlowski.pl

AUTOMYJNIA

8 marca (środa)
apteka dyżurna Kolejowa 15
wydanie „Tygodnika Oleckiego”
18.00 - Czarni Olecko - Pomorzanka Sejny, Mecz Sparingo-
wy Czarnych Olecko - Boisko ze sztuczną murawą
9 marca (czwartek)
apteka dyżurna Zielona 35
17.00 - Ciao, ciao, bambino - monodram-koncert, sala kina 
Mazur
17.00 - Ale życie toczy się dalej, prezentacja filmu, Olecka 
Izba Historyczna, plac Wolności 22
18.00 - Spotkanie autorskie z Ewą Kozłowską autorką książ-
ki „Krótkie historie”, Giżycko, Caffe Crema, ul. Żeglarska 7 
10 marca (piątek)
apteka dyżurna plac Wolności 7B
13.00 - Posiedzenie komisji rewizyjnej Rady Miejskiej, Ra-
tusz, biuro Rady
17.00 - Był sobie pies, film, kino Mazur
19.00 - Ciemniejsza strona Greya, film, kino Mazur
11 marca (sobota)
apteka dyżurna plac Wolności 12
9,30 - 11.30 - dzień otwarty poświęcony konsultacjom z 
psychologiem, surdopedagogiem,  neurologopedą, surdolo-
gopedą i rehabilitantem, Poradnia Psychologiczno-Pedago-
giczna, ul. Zamkowa 2
10.00 - Football Festival - turniej piłki nożnej chłopców z 
rocznika 2007 z udziałem zaproszonych drużyn
16.00 - Czarni Olecko - Sparta Augustów, mecz sparingowy, 
boisko ze sztuczną murawą
17.00 - Był sobie pies, film, kino Mazur
18.00 - IV Ogólnopolski Nocny Maraton Pływacki Otyliada 
2017, hala Lega
19.00 - Ciemniejsza strona Greya, film, kino Mazur
12 marca (niedziela)
apteka dyżurna Składowa 2A
10.00 - Football Festival - turniej piłki nożnej chłopców z 
rocznika 2007 z udziałem zaproszonych drużyn
17.00 - Był sobie pies, film, kino Mazur
19.00 - Ciemniejsza strona Greya, film, kino Mazur
13 marca (poniedziałek)
apteka dyżurna Gołdapska 1
14 marca (wtorek)
apteka dyżurna Składowa 6
15 marca (środa)
apteka dyżurna 11 Listopada 9
wydanie „Tygodnika Oleckiego”
15.00 - Gratka dla nastolatka, Wstępne przesłuchania do 
konkursu, sala widowiskowa ROK „MG”
16 marca (czwartek)
apteka dyżurna Zielona 37
17 marca (piątek)
apteka dyżurna plac Wolności 25
17.00 - Ozzy, film, kino Mazur
19.00 - Porady na zdrady, film, kino Mazur
18 marca (sobota)
apteka dyżurna Kolejowa 15
10.00 - „Edkar” Grand Prix Olecka w tenisie stołowym - 
runda IV oraz podsumowanie cyklu, hala Lega
17.00 - Ozzy, film, kino Mazur
19.00 - Porady na zdrady, film, kino Mazur

na stronie internetowej www.olecko.info (w pliku *.pdf)
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10 lutego od 15.37 jeden zastęp JRG PSP gasił przy 
ulicy

27 lutego od 14.15 dwa zastępy JRG PSP przy ulicy 
Szeremety gasiły pożar altany ogrodowej. 

28 lutego od 7.54 dwa zastępy JRG PSP oraz jeden OSP 
Wieliczki usuwały w Sobolach skutki wypadku drogowego. 
Dachowanie samochodu. 

28 lutego od 8.36 jeden zastęp OSP Świętajno na jezio-
rze w Dunajku uwalniał z lodu łanię.

1 marca od 12.00 jeden zastęp OSP Kowale Oleckie 
usuwał wodę z zalanej piwnicy budynku mieszkalnego w 
Dorszach. 

1 marca od 21.29 jeden zastęp OSP Sokółki w Dorszach 
uwalniał kota uwięzionego w stodole na belce pod stropem.

2 marca od 14.12 dwa zastępy JRG PSP oraz jeden OSP 
Wieliczki usuwały w Norkach dłużyce blokujące drogę.

3 marca od 21.11 jeden zastęp JRG PSP na obrzeżach 
Olecka usuwał wodę z zalanej piwnicy domu mieszkalnego.

4 marca od 12.34 jeden zastęp JRG PSP gasił przy ulicy 
Kolejowej pożar śmieci w śmietniku kontenerowym. 

5 marca od 14.39 dwa zastępy JRG PSP gasiły w Moż-
nych pożar posuszu traw.

Informacji udzielił aspirant Andrzej Zajkowski

UWAGA: 
stacja dołącza do akcji Olecka Rodzina +3

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

„Równać Szanse 2017”
Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży ogłasza kolejny 

konkurs grantowy w ramach Programu Polsko-Amerykań-
skiej Fundacji Wolności „Równać Szanse 2017”. 

W konkursie o dotacje do 40.000 zł mogą ubiegać się 
organizacje z małych miejscowości zarejestrowane w for-
mie stowarzyszeń i fundacji. Na stronie rownacszanse.pl 
znajdują się wszystkie informacje o konkursie i dostęp do 
generatora wniosków.

Adres mailowy i kontakt telefoniczny  w przypadku 
pytań: rownacszanse@pcf.org.pl lub tel. 22/ 826 10 16.

newsletter um
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NASZ KONKURS
Jeśli chcecie wziąć państwo udział w konkur-

sie, wystarczy tylko na adres redakcji wysłać kart-
kę pocztową z nalepionym kuponem z pierwszej strony  
i wpisanym własnym imieniem i adresem. Wszystkie karty biorą 
udział w cotygodniowym losowaniu – aż do skutku.

W tym tygodniu wylosowano następujące osoby:
• Anna Aleksandrowska

• Zofia Andrzejewska
• Beata Brodowska

• Janna Izbicka
• Jan Ociepka

• Maria Wąsowska
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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Losowanie biletów do Brukseli
Firma „IBATUR” postanowiła uczcić tysięczne wyda-

nie „Tygodnika Oleckiego” uczcić ufundowaniem czterech 
biletów na weekendowy wyjazd luksusowymi autobusami 
tej linii pasażerskiej do Brukseli. Wyjazd w piątek, powrót 
w niedzielę. Dwa przejazdy zostały rozdysponowane przez 
redakcję i otrzymał je znany Państwu podróżnik Andrzej 
Malinowski, który napisze relacje z tego wyjazdu. 

Na kartki czekamy do 14 marca. 
Dwa bilety zostaną rozlosowany wśród czytelników na 

zasadach takich jak losowany co tydzień bilety do kina lub 
pakiet upominków. 

Trzeba wyciąć kupon zamieszczony na pierwszej stro-
nie, nakleić go na kartę pocztową, napisać swoje imię i na-
zwisko oraz adres i wysłać na adres redakcji. W wypadku 
tego konkursu trzeba dopisać na kartce „Ibatur – Bruksela”. 

Wszystkie nadesłane, a niewylosowane kartki będą 
brały udział w losowaniu biletów do kina. Bilety kinowe 
funduje „Tygodnik Olecki”.

Warunki uczestnictwa w losowaniu:
1. Bilet musi zostać wykorzystany w marcu 2017 roku.  
2. Firma nie funduje noclegu, który trzeba załatwić we 

własnym zakresie.
3. Po powrocie należy skontaktować się z redakcją „Ty-

godnika Oleckiego” w celu spisania relacji z podróży. 
4. Relacja ukaże się na łamach „Tygodnika”.

DZIEŃ BEZPŁATNYCH 
KONSULTACJI 

SPECJALISTYCZNYCH 
PCWE Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Olec-

ku informuje, że dn. 11.03.2017r. (sobota) w godz. 9.30 - 
11.30 w siedzibie Poradni (ul. Zamkowa 2) organizuje dzień 
otwarty poświęcony konsultacjom z psychologiem, surdope-
dagogiem,  neurologopedą, surdologopedą i rehabilitantem. 

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych, 
szczególnie rodziców  z  dziećmi w wieku przedszkolnym i 
młodszych (od urodzenia).

Tak rozwijają się 
nasze gminy i miasta

Jak porównać poziom rozwoju samorządów? Najlepiej za 
pomocą liczb. Ranking zrównoważonego rozwoju jednostek 
samorządu terytorialnego wyłonił najlepszych, innym wska-
zuje drogę do sukcesu.

Prof. Eugeniusz Sobczak z Politechniki Warszawskiej co 
roku analizuje wszystkie miasta i gminy w Polsce. Za pomo-
cą 15 wskaźników wyznacza poziom ich rozwoju. Nauko-
wiec sporządził też takie zestawienie tylko dla samorządów 
Warmii i Mazur.

– Twarde liczby obiektywnie rysują obraz sytuacji po-
szczególnych samorządów – mówi Gustaw Marek Brzezin, 
marszałek województwa. – Zrównoważony rozwój jest ce-
lem i zadaniem każdego gospodarza.

Najlepsi włodarze miast i gmin w poniedziałek 27 lutego 
odebrali certyfikaty potwierdzające pozycję w rankingu.

– Objęcie badaniem danych z 13 lat pozwala dokładnie 
oddać poziom rozwoju, ale też dynamikę zmian – podkreśla 
prof. Sobczak.

Gmina Olecko w rankingu gmin miejsko-wiejskich z naj-
większą dynamiką osób pracujących zajęła pierwsze miejsce, 
przed gminą Gołdap i gminą Olsztynek. 

Jeśli zaś chodzi o ranking zrównoważonego rozwoju, to 
na dziesiątym miejscu wśród gmin wiejskich uplasowała się 
gmina Świętajno. W tym rankingu wśród gmin miejsko-wiej-
skich gmina Olecko również zajęła pierwsze miejsce.

Biuro Prasowe Urzędu Marszałkowskiego

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej
W dniu 10 marca 2017 r. (piątek) o godzinie 13:00 w po-

koju Nr 13 Urzędu Miejskiego w Olecku odbędzie się posie-
dzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Olecku.

Proponowany porządek posiedzenia: 1. Rozpatrzenie 
sprawy Państwa U. dotyczącej nieruchomości przy ul. Za-
mostowej w Olecku. 2. Sprawy wniesione. 3. Wolne wnioski.
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Miejsko - Powiatowa Biblioteka Publiczna 
w Olecku ogłasza, iż wznawia cykl spotkań 

pt. 
„Poeci są wśród nas” 

Osoby chętne, które lubią pisać wiersze i chcą 
przedstawić je szerszej publiczności, prosimy o kon-
takt. Czekamy na Państwa!!

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

Jest wieczór. Blat biurka dygocze 
w takt kiedy uderzam w klawisze. 
Sterane, stare biurko, które przeżyło 
wraz ze mną kilka już przeprowadzek. 
Przez jeszcze jasne ale wieczorne nie-
bo zaczynają płynąć gwiazdy. Przez 
osłonięte firankami szyby cały niebo-
skłon zaczyna kołować nade mną. 

Lektury, lektury. Wieczory, ranki 
i noce spędzona nad rozłożonymi na 
stole stronicami. Sterty kartek. Strzę-
py treści rozrzucone w notatkach iw 

pamięci.  Perełki wyszukane. Lektury, lektury: „fons totius 
scientiae” – parafrazuję tutaj słowa świętego Bonawentury. 
On mówił o uniwersytecie paryskim, ja o książkach.

Gdzieś na korytarzu prowadzącym na strych słychać zi-
mową muchę. Nie ma prawa przeżyć. W kuchni sennie mru-
czy lodówka, czasami łapie taki dziwny oddech jakby pochra-
pywała. 

Cisza.
Przed chwilą odłożyłem „Lorda Jima”. I zacząłem pisać te 

słowa. To jedna z lektur czytana przeze mnie ciągle od nowa i 
od nowa odkrywana. 

Mam kilka takich książek: „Colas Breugnon” Rollanda, 
„Na zachodzie bez zmian” Remarque’a, „Dżuma” Camusa, 
„Nocny lit” Exupery’ego. No, i ukochany Pratchett. Cóż znam 
jeszcze wiele książek, które zdarza mi się czytać ponownie ale 
teraz wyfrunęły mi z głowy. 

Można by wstać, pójść i poszperać po półkach, dopisać 
brakujące tytuły ale... No tak, do której biblioteki? 

Bo na skutek tych moich wiecznych przeprowadzek bi-
bliotek się namnożyło. Książki mam rozrzucone w co naj-
mniej czterech miejscach. W przeprowadzkach biorą zawsze 
udział te ukochane i te najnowsze. Reszta spokojnie w karto-
nach czeka. 

Aha! Co znaczy ten łaciński cytat? Tłumaczy się to „Źró-
dło zraszające (cały) świat”

* * *
Pamięć?! Dziwna to rzecz. Czasem jest przekleństwem, 

czasem dobrodziejstwem. Pamięć to nauka. To dzięki niej 
wiemy więcej. 

Pamięć, to również wdzięczność. To historia. 
I nie myślę tutaj o historii tej wielkiej: narodu, kraju, 

wojen czy lat pokoju. Myślę tutaj o tej normalnej, mojej, 
Twojej, Waszej wewnętrznej historii. Takiej, gdy pamięć 
przywraca twarze ludzi, których już nie ma. Takich, którzy 
kiedyś, wczoraj, przed chwilą przebiegli przez moje życie. 
Czasem biegli obok, czasem gdzieś daleko, czasem nasze 
drogi przecięły się. To są ludzie (piszę „są”, bo pamięć w 
nas, we mnie, jest tym najprawdziwszym pomnikiem), któ-
rzy już tam zostaną. Granit ni mosiądz nie pomaga pamięci. 
Nie utrwali jej. 

Dobrze wiemy co znaczą pomniki historii. Choćby histo-
ria tego, który stoi teraz na cmentarzu ewangelickim. 

Można rzec, że w pomniku tylko cokół jest wieczny.
Pomnikami pamięci, naszej, są strzępy zdań, słów, 

uśmiech, koszula, kwiat, rzeczy dziwne i tylko dla nas waż-
ne. 

I gdy o tym się myśli, o tych strzępach pamięci, to, to 
upaja, rozgrzewa. 

„Gdy umrę, chcę, by ludzie po prostu grali moją muzykę, 
szaleli, śmieli się. Robili to, na co mają ochotę” – powiedział 
Jimi Hendrix.

„Wspominajcie mnie z uśmiechem i radością, bo jeżeli 
macie mnie wspominać przez łzy – to lepiej o mnie zapo-
mnijcie” – zapisał Michael London.

Antarktyda ma tylko jeden cmentarz. Na kamiennym 
nagrobku, stojącym pośród kilkudziesięciu innych, można 
przeczytać słowa tak przepiękne i pełne poezji, tak zarazem 
rozpaczliwe, tak pazernie pragnące pamięci. Słowa jak łka-
nie:

„Ich oczy zaślepia teraźniejszość,
A moje – łzy”.

* * *
Usiadłem przy swoim biurku. Za oknem głucha noc, a 

przede mną rozwarte „Wyznania św. Augustyna” i czerwo-
nym ołówkiem zakreślony maleńki cytat: „Pod przymusem 
nie można czynić dobrze nawet, gdy to, co się czyni, jest 
dobre”.

Dlaczego o tym? Dlaczego ten cytat? Myślę, że to chyba 
od nadmiaru i od natłoku informacji. 

Wystarczy tylko raz zerknąć na ekran telewizora...
Patrząc na te przymuszone do działania twarze chce się 

wyć z rozpaczy. Poczet przedni Kawalerów Dardańskich 
pcha się na główne stołki. 

Dlaczego Dardańskich? A, to Proszę Państwa jest przy-
miotnik utworzony prze Boya od nazwy „zoologicznej” 
jednego z gatunków osła zamieszkującego cieśninę Darda-
nelską.

Tak więc Kawalerowie ci pchają się na główne piętra 
tego domu, który nazywamy Polską. Z okrzykiem „Po nas 
choćby potop” licytują się w zaszczytach i bez umiaru kom-
binują w prawie.

Czy robią to od serca? Nie! Na Jowisza, nie!
Robią to z przymusu. To właśnie patriotyzm ich przy-

pilił. To racja stanu. Dobro państwa. Wyższa konieczność. 
Tych frazesów można przytoczyć krocie.

Z poważaniem 
Bogusław Marek Borawski
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Uwaga: co tydzień do rozlosowania jeden bilet do oleckiego kina. 
Warunki udziału w losowaniu na dole strony 4

Pozdrowienia z Londynu. 
Poranna wycieczka na obrzeża Londynu. 

Wasza wierna czytelniczka
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Polsko-rosyjskie projekty
28 lutego br. olecka delegacja pod przewodnictwem bur-

mistrza, Wacława Olszewskiego uczestniczyła w spotkaniu 
roboczym u naszego rosyjskiego partnera. Podczas spo-
tkania w Gusiewie omówiono m.in. etap oceny wspólnego 
wniosku złożonego do Programu Polska Rosja 2014-2020 
pn. „Partnerstwo na rzecz ochrony wód transgranicznych 
Polski i Rosji. Etap II”. 

Debatowano o szczegółach dalszej współpracy. Uzgod-
niono, że samorządy będą składać wspólnie dwa wnioski o 
dofinansowanie - jeden dotyczący zagospodarowania rzek w 
Olecku i Gusiewie, drugi zaś dotyczący  budowy ścieżek ro-
werowych w obu miastach.

Ponadto olecka delegacja miała możliwość obejrzenia 
kilka  największych inwestycji rosyjskiego partnera, m.in.  
budowę hali z basenem i krytym lodowiskiem, nową cer-
kiew, a także centrum obsługi monitoringu miejskiego. Na 
koniec wizyty Burmistrz Olecka z Merem Gusiewa wspólnie 
udzielili wywiadu regionalnej telewizji.

newsletter UM

Zapraszamy w czwartek 9 marca o godzinie 17.00 
na prezentację filmu dokumentalnego Karin Kaper „Ale 
życie toczy się dalej” (Aber das Leben geht weiter). 

Reżyserka Karin Kaper opowiada o swojej matce. 
Film, zrealizowany w 2012 roku, mówi o utracie małej 
ojczyzny z perspektywy trzech pokoleń kobiet, trzech 
Polek i trzech Niemek, których losy splotły się w dra-
matyczny sposób po zakończeniu drugiej wojny świa-
towej. Miejscem wydarzeń jest Dolny Śląsk, a przesła-
niem opowieści przekonanie o wspólnocie przeżyć i 
możliwym pojednaniu.

Pierwszy raz film był wyświetlany w Oleckiej Izbie 
Historycznej cztery lata temu. Pozostając w tematyce 
przesiedleń, którą rozpoczęło spotkanie z Magdalena 
Grzebałkowską i rozmowa o książce „1945. Wojna i 
pokój”, zapraszamy do spojrzenia na nowo na tę histo-
rię. 

 Film jest w polskiej wersji językowej. Wstęp bez-
płatny.
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Życie jest tym, 
co człowiek dostaje od losu 

– spotkanie poetyckie 
z Weroniką Koloszewską

Na ludzką egzystencję składa się radość i smu-
tek, szczęście i żal, beztroska i samotność, zdrowie 
i choroba…. To cała feeria uczuć, przeżyć, doznań i 
emocji. 

Ostatniego dnia lutego historię swego życia opo-
wiedziała nam w napisanych przez siebie w wier-
szach, Weronika Koloszewska. Była ona gościem 
w Miejsko-Powiatowej Bibliotece Publicznej, a na 
spotkanie z poetką przyszli nie tylko bliscy i przyja-
ciele, ale także osoby, które kochają poezję. Wiersze 
czytały Krystyna Sajewska i Hanna Jacewicz oraz 
uczniowie I Liceum Ogólnokształcącego w Olecku – 
Michalina Bałazy i Rafał Sokalski. Czytała je rów-
nież sama autorka. 

Poetka w swych „krótkich poetycznych obraz-
kach” pokazała przybyłym słuchaczom poszczególne 
etapy życia, przybliżając historię swego dzieciństwa 
-  tak bardzo ukochanego okresu chyba wszystkich 
poetów, albowiem czas 
ten pełen jest radości, 
pozytywnych uczuć, bez-
troski i zachwytu naj-
mniejszymi drobiazgami. 
Mówił o tym chociażby 
wiersz „Rodzinne strony”, 
w wersach którego rozko-
szowaliśmy się zapachem 
czarnego chleba i brodzi-
liśmy w płytkim strumyku 
w olszynie.

Weronika Koloszew-
ska kilkakrotnie w swej 
twórczości powraca do 
tematu przyjaźni, wspo-
minając jedną z najbliż-
szych jej osób, Krystynę 
Sajewską, obecną na spo-
tkaniu. Krystyna Sajew-
ska dała się poznać szer-
szej publiczności nie tylko 
jako rzeźbiarka i malarka, 
ale jako osoba niezwykle 
ciepła i życzliwa. 

Dzięki poezji Weroniki Koloszewskiej przeszliśmy 
wspólnie przez wszystkie etapy ludzkiej egzystencji  
– był moment narodzin i radości lat pacholęcych, był 
etap miłości osoby dojrzałej, a potem czas przemijania 
i samotności. Przybyłym gościom niejednokrotnie za-
kręciła się w oku łza, gdyż wiersze, tworzone na bazie 
osobistych przeżyć, to swoisty scenariusz życia, które 
przeplata różne wątki, tak bardzo podobne u każdego 
z nas. 

Twórczość Weroniki Koloszewskiej przypomniała 
nam, co tak naprawdę liczy się w życiu. Jeśli jesteśmy 
otoczeni dobrymi ludźmi, jeśli uczucie miłości nie jest 
nam obce, a zdrowie dopisuje, to mamy tak napraw-
dę wszystko.  Jedyne, co musimy zrobić z tymi darami 
losu, to cieszyć się z tego co posiadamy, doceniać i wy-
korzystywać jak najlepiej każdy kolejny dzień, kochać 
bliskie nam osoby i okazywać im  tę miłość, dopóki są 
jeszcze z nami.

Ewa Omilian
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„Zachodźże, słoneczko...
1. Piszę o czasach, w których kultura agrar-

na stanowiła istotę ówczesnej Polski. Pomału 
uprzemysławiano ukochany kraj. Wkraczała in-

dustrializacja. Rozpychał się przemysł ciężki. 
Nie było lekko. Ale w moich stronach nie istniało zagro-

żenie, że powstaną wielkie kominy, które będą wypluwały 
dym do nieba i zanieczyszczą okolicę „Kwitnącej Jabłoni”. 
Niebo nie wdziewało czapy ze smogu. Istniały zakłady na 
mniejszą skalę, kwitło rzemiosło. A tych, co chcieli wyjść 
przed szereg, dociskano i… wciskano w tło. 

Jeszcze nikt nie śnił, że ówczesny system polityczny się 
rozleci jak domek z kart. Że padnie mur i zasieki. Nie zako-
pywano głęboko pytań. Było sielsko, choć bliźni bliźniemu 
nie ufał, ale tak jest zawsze. Jak świat światem. 

Robiono wszystko, żeby nic się nie zmarnowało. Cho-
mikowano, tak na wszelki wypadek, 
bo zawsze mogło się przydać. Napra-
wiono to, co się zepsuło. Było jak w 
poemacie „Żeńcy” Szymona Szymo-
nowica: „Słoneczko, śliczne oko, dnia 
oko pięknego!” To słoneczko obserwo-
wałem, kiedy się budziło nad Tarczy-
nem. O nim napisałem swój pierwszy 
wiersz, który zniszczyłem, bo był lite-
racko wybrakowany. 

Pamiętam, że zwracałem się do 
Słońca jak poganin, zadając pytanie 
– dlaczego? Czułem się jak Słowianin, którego potem wy-
rolowano. I zatopiono niejeden miecz, ale… o tym milczą 
historycy w imię poprawności religii i polityki. Ponieważ od 
lat Kopanę nawiedzają szpaki, więc nie straszna mi Polska 
pełna strachów. Frajerów nie ma pod Grójcem i Tarczynem. 

2. Czasy dzieciństwa i młodości, gdzie była kultura 
mowy, pamięci, pieśni, z dala od zapisu, z anonimowym au-
torem. 

Piosenkę pt. „Zachodźże, słoneczko” uważam za jedną z 
najpiękniejszych i najmądrzejszych, jakie słyszałem nad Wi-
słą. Ku pamięci przypomnę, bo z pamięcią to różnie bywa: 

„Zachodźże, słoneczko,
Skoro masz zachodzić,
Bo nas nogi bolą
Po tym polu chodzić.

Nogi bolą chodzić.
Ręce bolą robić.
Zachodźże, słoneczko.
Skoro masz zachodzić.

Żebyś ty, słoneczko.
Na zarobku było.
To byś to słoneczko.
Prędzej zachodziło.

Za las, słonko, za las.
Nie wyglądaj na nas.
Napatrzysz się jutro.
Jak przyjdziem raniutko.”

To słoneczko jak leitmotiv, pojawia się także w „Żeń-
cach” Szymona Szymonowicza (1558-1629): 

„Słoneczko, śliczne oko, dnia oko pięknego!
Nie jesteś ty zwyczajów starosty naszego:
Ty wstajesz, kiedy twój czas; jemu się zda mało:
Chciałby on, żebyś ty od północy wstawało,
Ty bieżysz do południa zawsze swoim torem;
A on by chciał ożenić południe z wieczorem.” 
Edward Stachura wykorzystał jak anaforę. Zaintereso-

wanych odsyłam do piosenki pt. „Ratuj, słoneczko”. Do bez-
pośredniego przytoczenia wybieram fragment:

„Słoneczko, śliczne oko.
Dnia oko pięknego,
Nie jesteś ty zwyczajów
Kochania mojego

Ty widzisz mnie,
A ona nie;

Ratuj, słoneczko,
Bo tylko śmierć!”

Muzykę do wyżej wymienionych słów, na początku lat 
80. XX wieku, napisał Hubert Maliszewski z Chorzowa. 
Tak sugestywnie ją zaśpiewał przed laty w Olecku, że chy-
ba prościej się nie da. 

„Zachodźże, słoneczko...”
Ileż w tym utworze jest skargi i zdrowego rozsądku, i 

pogody ducha. To jest ta wielka apoteoza milczenia. 
Nie będę powtarzał za Juliuszem Słowackim: „Przysło-

wie to dawne polskie: cierpieliśmy długo, pocierpmyż jesz-
cze (…)” (List drugi do księcia Adama Czartoryskiego).

Człowiekowi nieraz opadają ręce, gdy pomyśli o swo-
im miejscu pracy. 

Pieśń ta zapewne nieraz była cichutko wyśpiewywana. 
Tak pod nosem, żeby nikt nie usłyszał. No bo wiadomo, jak 
pracodawcy reagują na uwagi i roszczenia. Można słowo 

pole zamienić na inne, na przy-
kład: swoje miejsce pracy, a treść 
będzie pasowała jak ulał. Tylko na 
niewiele to się zda. Słoneczko zaj-
dzie, wyjdzie księżyc ze zwózką 
gwiazd, a właściciel będzie jesz-
cze chciał, żebyś został(-a). Na 
nic się zda zachodzące słońce. Jak 
kapitalizm, to kapitalizm... 

Wystarczy, że zajdzie słonecz-
ko, a już narzekamy. Czekamy, 
żeby wzeszło słoneczko i darzy-

ło świat promieniami, które, choć padają na różne brudne 
miejsca pod dachem nieba, to nigdy się nie brudzą. 

W tym miejscu aż prosi się o zgrabny wtręt. Profesor 
Andrzej Rzepliński, były prezes Trybunału Konstytucyj-
nego, powiedział, że lubił orać oraz kosić: „(…) Lubiłem 
kosić, ale po dniu pracy czekało się jak w piosence «abyś ty 
słoneczko wreszcie zaszło». Ale to było 50 lat temu. (…)”. 

Z kultury chłopskiej można czerpać garściami. W jej 
zgrzebności jest tyle liryki, a w szarości wszystkie kolory. 
Jak się człowiek nad tym nieskwapliwie pochyli, to widzi, 
a nawet słyszy. Aż kurz leci z lamusa.

No cóż! 
Peregrynuje się rzemiennym dyszlem po to, aby ocalić 

marzenia. Własne i cudze. Czasami warto to zapisać w ra-
mach długu wdzięczności. Żeby nie odleciało na jaskółcze 
szlaki. Nigdy nie wiadomo, komu to się może przydać. A 
zresztą, gratis też ma swoją cenę. Resztę można sobie do-
śpiewać to, co ze skrzypeczek wydłubała Maria Konop-
nicka, w dziele o krasnoludkach i gęsiarce Marysi: 

„Ej, ty praco, twardo praco,
Zmyślili cię, nie wiem na co, (…)”.
3. W Rosji na zakończenie spotkania czy „wieczerinki” 

wznosi się toast: „Napijmy się, zanim wzejdzie słońce!” I 
jak tu nie wierzyć pewnemu piratowi, który na marginesie 
starej mapy nawigacyjnej napisał: „Naszym prawdziwym 
dowódcą jest rum”. Adam Mickiewicz skreślił w „Panu 
tadeuszu” : „Pono nim słońce wnidzie, rosa oczy wyje”. 
Stanisław Wyspiański, po krakowsku, ździebko senty-
mentalnie, w dramacie „Legenda” skreśli:„Zachodzi słoń-
ce krwawe / na złotych rzekę fal, / w falach się nurza łzawe, 
/ Opada w mroków dal”. 

Pani J.S. z okolic „Kwitnącej Jabłoni” w jednym z sąż-
nistych listów poczyniła spostrzeżenie warte zanotowania: 
„Panie Mirosławie, pisze Pan: «jeden z obecnych posłów 
chciał ukraść Księżyc, dobrze że nie świsnął Słońca». Czy 
na pewno? Uważam, że świsnął Słońce, chociaż nie całe, 
ale ma takie zapędy, że nic nie wiadomo. Polskę już ogar-
nęła ciemność. Wielu rzeczy ludzie już nie widzą”. 

W takim razie niech Słońce nie zachodzi nad… zagnie-
wanymi.

Czesław Mirosław Szczepaniak
Postscriptum
Marek Karpowicz, Zachód Słońca, rysunek cienkopi-

sem.
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Wernisaż wystawy fotografii 
Adama Wornieckiego

fotografował Bolesław Słomkowski

Samorządowy Dzień Sołtysa 
Sołtys, to osoba łącząca lokalną społeczność z samorzą-

dem, dostępna dla mieszkańców 24 godziny na dobę. Lada 
dzień – 11 marca – przypada święto sołtysów, dlatego sa-
morząd województwa, by docenić ich pracę, zorganizował 
spotkanie, które odbyło się w piątek 3 marca. W hali wysta-
wienniczej Expo Mazury w Ostródzie zgromadziło się ponad 
tysiąc gości.

– Samorządność zaczyna się w sołectwie, a sołtys jest pierw-
szym odbiorcą oczekiwań mieszkańców, a potem pierwszym 
wykonawcą, zachęcającym do wspólnego działania – mówił 
marszałek Gustaw Marek Brzezin. – Sołtys dba o porządek 
na wsi, bezpieczeństwo, kulturę, rozrywkę dla mieszkańców. 
Często sam dla swojej społeczności robi to, co w mieście wy-

konują niekiedy 
różne organiza-
cje albo insty-
tucje, tylko w 
mniejszej ska-
li. Na każdym 
szczeblu sa-
morządu doce-
niamy państwa 
pracę i dzisiaj 
serdecznie za 
nią dziękujemy.

Marszałek 
wręczył wyróż-
nienia sołtysom 
angażującym 
się w aktywizo-

wanie społeczności lokalnych, inicjującym działania wpły-
wające na zachowanie dziedzictwa kulturowego, zachowa-
nie i rozwijanie krajobrazu wiejskiego, wzrost atrakcyjności 
turystycznej obszarów wiejskich, realizowane w ramach 
różnych konkursów np. „Aktywna Wieś Warmii, Mazur 
i Powiśla”, „Czysta i piękna zagroda – estetyczna wieś”, 
„Eko-sołectwo”.

Prof. Stanisław Achremczyk opowiedział o roli sołtysa 
w społeczności lokalnej. Uroczystość zwieńczył występ Ze-
społu Pieśni i Tańca „Kortowo”.

Wśród 33 wyróżnionych sołtysów znalazła się Bernard 
Burba, sołtys w sołectwie Babki Gąseckie.

biuro prasowe
Urzędu Marszałkowskiego
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Lekka atletyka w hali
1 marca w hali Lega odbyły się XVI Halowe Mistrzo-

stwa Powiatu Oleckiego SZS w lekkiej atletyce szkół pod-
stawowych. Organizatorem  turnieju był MOSiR Olecko.

Zawody prowadziła Andrzej Kamiński. Sędzią głów-
nym była Paweł Maksimowicz, a sędzią startowym Robert 
Markowski.

WYNIKI:

60 m dziewcząt:
Finał A:

1. Gabriela Sokołowska (SP 4 Olecko) 9,06 wynik elimina-
cji: 9,23
2. Gabriela Torebko (SP 4 Olecko) 9,11 -„- 9,39
3. Aleksandra Chojnacka (SP 1 Olecko) 9,21 -„- 9,38
4. Wiktoria Golub (SP Gąski) 9,66 -„- 9,63

Finał B:
5. Magdalena Gawrych (SP Sokółki) 9,65 -„- 10,55
6. Natasza Wiszniewska (SP 3 Olecko) 9,91 -„- 10,09
7. Wiktoria Ulewicz (SP 1 Olecko) 10,14 -„-  10,46
8. Kinga Czerwińska (SP 3 Olecko) 10,19 -,,- 10,28
9. Weronika Szczerbińska (SP Kowale Oleckie) 10,66
10. Zuzanna Szwarc (SP Gąski) 10,80
11. Wiktoria Krzymińska (SP Sokółki) 10,86
12. Sandra Laszkowska (SP Babki Oleckie)11,09
13. Martyna Rzesiowska (SP Kowale Oleckie) 11,35
14. Diana Wojnowska (SP Babki Oleckie) 11,59

60 m chłopców:
Finał A:

1. Franciszek Antkiewicz (SP 3 Olecko) 8,68 wynik elimi-
nacji: 8,63
2. Marek Nowakowski (SP 3 Olecko) 8,97 -„- 8,93
3. Jan Maksimowicz (SP 1 Olecko) 9,02 -„- 8,98
4. Kacper Kiarszys (SP Kowale Oleckie) 9,18 -„- 9,13

Finał B:
5. Kacper Kaczanowski (SP Gąski)  9,41 -„-  9,63
6. Jakub Gościewski (SP 4 Olecko) 9,52 -„- 9,58
7. Kacper Stawicki (SP 4 Olecko) 9,91 -„- 9,35
8. Kacper Bernatowicz (SP Kowale Oleckie) 10,00 
-„- 9,69
9. Bartosz Giero (SP Babki Oleckie) 9,80
10. Sebastian Jurewicz (SP Sokółki) 9,87
11. Jakub Turowicz (OSWdDG Olecko) 9,89
12. Jan Wit Ospital (SP Sokółki) 9,93
13. Tymon Miszkiel (SP 1 Olecko) 9,97
14. Wiktor Paszkowski (SP Babki Oleckie) 10,26
15. Alan Poszwa (SP Gąski) 10,70
16. Krzysztof Kaszuba (OSWdDG Olecko) 11,60

2 okrążenia dziewcząt:
1. Maja Bagieńska (SP 1 Olecko) 39,35
2. Gabriela Sokołowska (SP 4 Olecko) 39,50
3. Zuzanna Kruszniewska (SP 1 Olecko) 40,02
4. Oliwia Sulima (SP 3 Olecko) 40,58
5. Karolina Czerwińska (SP Kowale Oleckie) 42,36
6. Nikola Jurek (SP 3 Olecko) 42,71
7. Julia Szymanowska (SP Kowale Oleckie) 42,86
8. Rebeka Kasprzak (SP 4 Olecko) 43,00
9. Julia Sojko (SP Babki Oleckie) 44,96
10. Kamila Gajdek (SP Gąski) 45,97
11. Weronika Retel (SP Sokółki) 46,16
12. Sandra Murzyn (SP Gąski) 46,26

13. Klaudia Kalinowska (SP Gąski) 47,82 PK
14. Oliwia Karpińska (SP Sokółki) 51,38

2 okrążenia chłopców:
1. Kamil Szargiej (SP 1 Olecko) ,18
2. Maciej Wądołowski (SP 3 Olecko) 37,98
3. Jakub Gościewski (SP 4 Olecko) 38,73
4. Wojciech Truchel (SP Gąski) 39,76
5. Jakub Karłowicz (SP Gąski) 40,16
6. Mateusz Kosa (SP Sokółki) 40,22
7. Gabriel Gdak (SP 3 Olecko) 40,51
8. Gabriel Szymanowski (SP 4 Olecko) 41,46
9. Michał Olszewski (SP 1 Olecko) 41,86
10. Piotr Kamiński (SP Kowale Oleckie) 42,14
11. Kacper Sieczkowski (SP Kowale Oleckie) 42,31
12. Tomasz Danielewicz (SP Sokółki) 44,78
13. Dominik Rekuć (SP Babki Oleckie) 47,11
14. Szymon Barszczewski (SP Babki Oleckie) 51,55

5 okrążeń dziewcząt:
1. Anna Jankowska (SP 4 Olecko) 1:57,90
2. Klaudia Jackiewicz (SP 3 Olecko) 2:05,66
3. Wiktoria Grudzińska (SP 4 Olecko) 2:06,61
4. Weronika Szczerbińska (SP Kowale Oleckie) 2:07,11
5. Izabela Jachimowicz (SP 1 Olecko) 2:10,18
6. Oliwia Jarosz (SP 3 Olecko) 2:13,28
7. Magdalena Obuchowska (SP Kowale Oleckie) 2:16,15
8. Zuzanna Sędzicka (SP 1 Olecko)  2:23,86
9. Natalia Barszczewska (SP Gąski) DNF

5 okrążeń chłopców:
1. Bartosz Gdak (SP 3 Olecko) 1:55,41
2. Filip Rubin (SP 4 Olecko) 1:56,08
3. Gerard Strzyżewski (SP 1 Olecko) 1:57,29
4. Damian Dzierżyk (SP Gąski) 1:57,39
5. Kacper Stawicki (SP 4 Olecko) 1:59,99
6. Kacper Łapiński (SP 3 Olecko) 2:00,08
7. Bartosz Giero (SP Babki Oleckie) 2:00,10
8. Damian Buraczewski (SP Kowale Oleckie) 2:07,98
9. Filip Dąbrowski (SP 1 Olecko) 2:09,11
10. Jacek Bąk (SP Kowale Oleckie) 2:11,36
11. Bartosz Olszewski (SP Gąski) 2:45,00

rzut piłką 3kg dziewcząt:
1. Wiktoria Burzyńska (SP Kowale Oleckie) 7,50 
m
2. Julia Szymanowska (SP Kowale Oleckie) 7,30 
m
3. Amelia Bilbin (SP 1 Olecko) 6,80 m
4. Diana Wojnowska (SP Babki Oleckie) 6,60 m 5. Alek-
sandra Makarewicz (SP Gąski) 6,60 m 6. Klaudia Usiak 
(SP Sokółki) 6,10 m
7. Oliwia Sulima (SP 3 Olecko) 6,00 m 
8. Oliwia Bartoszewicz (SP 4 Olecko) 6,00 m 
9. Nikola Szrajbert (SP 1 Olecko) 5,60 m 
10. Weronika Olszewska (SP 3 Olecko) 5,60 m  
11. Amelia Ropel (SP 4 Olecko) 5,50 m
12. Aleksandra Życzewska (SP Gąski) 5,20 m
13. Weronika Retel (SP Sokółki) 4,70 m  
14. Ewa Statkiewicz (SP Babki Oleckie) 4,70 m 

rzut piłką 4kg chłopców:
1. Filip Rubin (SP 4 Olecko) 6,70 m
2. Aleksander Standowicz (SP Kowale Oleckie) 6,00 m
3. Błażej Gabruś (SP 3 Olecko) 5,80 m  
4. Bartosz Sokołowski (SP 4 Olecko) 5,80 m 
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5. Kacper Łapiński (SP 3 Olecko) 5,40 m 
6. Kacper Kaczanowski (SP Gąski)  5,40 m 
7. Jacek Bąk (SP Kowale Oleckie)  5,40 m  
8. Kacper Zaręba (SP Gąski) 5,30 m
9. Daniel Bogdan (SP 1 Olecko) 5,30 m
10. Maciej Karpiński (SP Sokółki) 5,00 m
11. Aleksander Domel (SP 1 Olecko) 4,80 m
12. Wiktor Paszkowski (SP Babki Oleckie) 4,30 m
13. Dawid Dziadolik (SP Sokółki) 4,10 m
14. Piotr Markowski (OSWdDG Olecko) 3,50 m
15. Arkadiusz Czarniecki (SP Babki Oleckie) 3,10 m

skok w dal z miejsca dziewcząt:
1. Maja Bagieńska (SP 1 Olecko) 2,04 m
2. Daria Dźwilewska (SP 3 Olecko)  1,98 m
3. Amelia Ropel (SP 4 Olecko) 1,95 m
4. Roksana Retel (SP 1 Olecko) 1,86 m
5. Magdalena Gawrych (SP Sokółki) 1,86 m  
6. Julia Dzierżyk (SP Gąski) 1,83 m
7. Karolina Czerwińska (SP Kowale Oleckie) 1,82 m
8. Natasza Wiszniewska (SP 3 Olecko) 1,81 m
9. Wiktoria Golub (SP Gąski) 1,75 m
10. Wiktoria Krzymińska (SP Sokółki) 1,56 m
11. Maja Szakiel (SP Babki Oleckie) 1,52 m
12. Weronika Giedrojć (SP Kowale Oleckie) 
1,50 m
13. Weronika Drażba (SP 4 Olecko)  1,46 m
14. Julia Krynicka (SP Babki Oleckie) 1,39 m

skok w dal z miejsca chłopców:
1. Bartosz Sokołowski (SP 4 Olecko) 2,31 m
2. Jakub Maciejewski (SP 4 Olecko) 2,28 m
3. Konrad Jachimczuk (SP 3 Olecko) 2,09 m
4. Wojciech Truchel (SP Gąski) 2,08 m
5. Błażej Gabruś (SP 3 Olecko) 2,07 m
6. Maciej Głowacki (SP Gąski) 2,06 m
7. Maciej Karpiński (SP Sokółki) 2,01 m
8. Kacper Kiarszys (SP Kowale Oleckie) 1,99 m
9. Daniel Bogdan (SP 1 Olecko) 1,96 m
10. Sebastian Jurewicz (SP Sokółki) 1,95 m
11. Michał Olszewski (SP 1 Olecko) 1,85 m
12. Damian Buraczewski (SP Kowale Oleckie) 1,83 m
13. Sebastian Jaroni (SP Babki Oleckie) 1,58 m
14. Piotr Markowski (OSWdDG Olecko) 1,54 m
15. Piotr Hinc (SP Babki Oleckie) 1,42 m
16. Krzysztof Kaszuba (OSWdDG Olecko) 1,40 m

skok wzwyż dziewcząt:
1. Aleksandra Chojnacka (SP 1 Olecko) 1,40 m
2. Gabriela Torebko (SP 4 Olecko) 1,32 m
3. Zuzanna Kruszniewska (SP 1 Olecko) 1,29 m
4. Julia Dzierżyk (SP Gąski) 1,20 m (w II próbie)
5. Wiktoria Burzyńska (SP Kowale Oleckie) 1,20 m 
(w III próbie)
6-8. Ewa Statkiewicz (SP Babki Oleckie) 1,14 m
 Daria Dźwilewska (SP 3 Olecko) 1,14 m
 Zuzanna Szwarc (SP Gąski) 1,14 m
9. Rozalia Piotrowska (SP 4 Olecko) 1,14 m (w II próbie)
10. Oliwia Sobczak (SP 3 Olecko) 1,14 m (w III próbie)
11. Amelia Klonowska (SP Sokółki) 1,14 m (w III próbie)
12. Daria Kijewska (SP Sokółki) 1,09 m
13-14.  Sandra Laszkowska (SP Babki Oleckie) 1,03 m
 Martyna Rzesiowska (SP Kowale Oleckie) 1,03 m

skok wzwyż chłopców:
1. Franciszek Antkiewicz (SP 3 Olecko) 1,50 m

2. Marek Nowakowski (SP 3 Olecko) 1,35 m
3-4. Maciej Głowicki (SP Gąski) 1,25 m
 Jakub Maciejewski (SP 4 Olecko) 1,25 m
5. Jakub Turowicz (OSWdDG Olecko) 1,25 m (w II 
próbie)
6. Jakub Karłowicz (SP Gąski) 1,20 m
7-8. Mateusz Megiel (SP 4 Olecko)  1,15 m
 Sebastian Dębski (SP 1 Olecko) 1,15 m
9-13. Dawid Barszczewski (SP Babki Oleckie) 1,10 m
 Bartosz Jasiński (SP 1 Olecko) 1,10 m
 Mateusz Kosa (SP Sokółki) 1,10 m
 Kacper Sieczkowski (SP Kowale Oleckie) 1,10 m
 Piotr Kamiński (SP Kowale Oleckie) 1,10 m
Mikołaj Dowejko (SP Babki Oleckie) NM
Jan Wit Ospital (SP Sokółki) NM

bieg sztafetowy 4x2 okrążenia dziewcząt:
1. SP 1 Olecko  2:41,70
2. SP 4 Olecko  2:43,21

3. SP 3 Olecko  2:44,16
4. SP Gąski  2:55,90
5. SP Sokółki  3:00,51
6. SP Kowale Oleckie  3:01,38
7. SP Babki Oleckie  3:11,70

bieg sztafetowy 4x2 okrążenia chłopców:
1. SP 3 Olecko 2:30,48
2. SP 1 Olecko  2:34,66
3. SP 4 Olecko  2:35,48
4. SP Sokółki  2:48,10
5. SP Gąski  2:50,86
6. SP Kowale Oleckie 2:51,48
7. SP Babki Oleckie 3:09,11

klasyfikacja punktowa szkół:
1. SP 4 Olecko  126 pkt.
2. SP 3 Olecko  122 pkt.
3. SP 1 Olecko  101,5 pkt.
4. SP Gąski  66,5 pkt.
5. SP Kowale Oleckie 58 pkt.
6. SP Sokółki  25 pkt.
7. SP Babki Oleckie 13 pkt.
8. OSWdDG Olecko  4 pkt.

Pierwszych trzech zawodników i zawodniczek w każdej 
konkurencji otrzymało pamiątkowe dyplomy. Trzy najlep-
sze szkoły otrzymały puchary ufundowane przez Starostwo 
Powiatowe w Olecku. Ogółem w zawodach uczestniczyło 
106 zawodników i zawodniczek.
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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          V01604

* „ASTRA” restauracja, pizza, zestawy obiadowe na telefon: 
87-520-25-68, profesjonalny katering, imprezy okolicznościowe, 
dancingi, ul. Partyzantów 7, www.astra.olecko.pl  V24310

* Foto-Ślub i inne uroczystości, tel. 660 122 049       B54702

3* hurtownia spożywcza, ul. Gołdapska 31, tel. (87) 520-01-50 V01206
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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                                     V01406

* Centrum Ogrodnicze, ul. Rzeźnicka 6; tel. 87-520-22-07   V02302

* MEBLE - salon, Jan Bagiński, ul. Rzeźnicka, tel.  
(87) 520 29-23. V00208

* MYJNIA GĄBKOWA AUTOMATYCZNA 
   aleje Lipowe 1A                           V25439

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
02

40
2

* Jawa 350, 1989, stan bardzo dobry, stylizowany na 
chopper, 2500 złotych, tel. 884-014-664 B53605

* VW Passat 1,9TDI, 20024, 130PS,  nawigacja, półskó-
ry, tel. 693-647-169 V25019

* chleb swojski, ciasta, wypiek, tel. 605-107-755 L00802

* kino, plac Wolności 22, tel. 87-520-20-59 B55501

* konie konie kabardyńskie, przejażdżki, pod siodło, 
Grądzkie 47, tel. 666-316-780, 87-421-22-48 B53306

* pracownia pisania ikon, pracownia plastyczna, 
Katarzyna Waraksa, tel. 663-805-960 B54503

* wczasy; tel. 87-421-22-48, 666-316-780,  www.wiatra-
kart.fr.pl, e-mail: kawarak@o2.pl L00703

AUTO-MOTO

MOTO-SPRZEDAM

TURYSTYKA-NOCLEGI-ROZRYWKA

USŁUGI
* AGA Agnieszka Wyszyńska, BIURO RACHUNKOWE, 
Kolejowa 12, tel. 500-174-672 V01704

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

B53206

* bezprzewodowy internet iPlus, tel. 87-520-13-31 B55101

* chleb swojski, ciasta, wypiek, tel. 605-107-755 B51510

* gazowe, hydraulik, tel. 502-383-533 V22615

* hurtownia wędlin, od 4.00 do 14.00, ul. Gołdapska 
31, tel. 87-520-22-13 B54802

* korepetycje - język angielski; szkoły podstawo-
we, gimnazja, szkoły średnie, tel. 608-215-475 B55601

* kowalskie, spawalnicze, ślusarskie, zmechanizo-
wane cięcie plazmą do 20 mm, prasa krawędziowa, 
Gołdapska 31, tel. 87-523-00-80 B54602

* księgowe usługi, Ternet spółka z o,o, tel. 87-520-31-70 
B55001

* OLEJ OPAŁOWY, NAJTANIEJ, tel. 87-520-41-91 V25429

• 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

V26609

2* Pralnia chemiczna, pranie wodne, usługi w ciągu 24 godzin, 
ul. Grunwaldzka 12, te. 723-565-284                          V24510
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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 popraw-
kowe)

- 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, 721 303 473

B
55

70
1
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03   SKLEP „MAJSTER”, Armii Krajowej 3
Tel. (87) 520-26-39

Wypożyczalnia elektronarzędzi HITACHI

V2
50

09

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

Wyrób nagrobków, blatów kuchennych, parapetów 
i okładzin schodowych V02505

PROMO-

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

DWORZEC PKP
tel. 883-110-101

V02212

STOMATOLOG – 24 godz. tel. 605-893-381
pełny zakres usług, dermatolog, MEDYCYNA 
ESTETYCZNA
plac Zamkowy 5, , rejestracja tel. 605-893-381 , 87-520-22-22  

K
24

51
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SPRZEDAM 

INNE

PRACA

SPRZEDAM

WYNAJEM

* ROWERY – naprawy i wypożyczalnia, Centrum 
Handlowe Impuls, tel. 87-520-36-92 V24115a

* SKRZYPCE NA ŚLUBIE, TEL. 662-414-006, L00506

* sprzątanie, opieka nad osobami starszymi lub dziećmi, tel. 
506-462-495 B54003

* tłumacz języka francuskiego, tel. 888-605-885 B52807

* oddam koty czarne w dobre ręce, przyjmuję tylko 
sms-y, odpowiadam, tel. 605-202-305 B53405

* kupię silniki stacjonarne typu „ES”, tel. 602-235-182, 
V25449

* do prac ogrodniczych emeryta zatrudnię, tel. 604-
557-693 K24604

* do sprzątania zatrudnię, tel. 605-893-381 K24610a

* zatrudnię kierowcę, kat. C+E, wymagana karta kie-
rowcy, tel. 501-157-577, V07120tw

* zatrudnię spawacza z doświadczeniem, tel. 602-709-
756 B54303

* drukarka kolorowa OKI C3300n, A4, idealna do 
wizytówek, mało używana, 290 złotych, tel. 604-193-
413 B54902

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

* działkę budowlaną, 1650 m.kw., Olecko, tel. 602-709-
756 B55801

* działkę pod garaż (ew. piętrowy) z projektem, Gołdap-
ska, tel. 602-793-432 K24110

* działkę pod garaż pojedynczy z projektem, Gołdapska, 
tel. 602-793-432 K24210

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

* gospodarstwo rolne, zabudowane, 4,88 ha, okolice 
Olecka, tel. 693-841-421 B55201

* kuchenkę mikrofalową, tanio, tel. 605-893-281 K24710a

* luksfery Fala niebieskie 36 sztuk, TANIO, tel. 508-
610-285 B53106

* łóżeczko dziecięce z materacem, 65x125 cm, 150 zło-
tych, tel. 691-201-120 B55901

* 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 V25419

* siedlisko, ul. Wiejska, ok. 40 arów, zabudowane budyn-
kiem gospodarskim, dojazd od strony ulicy Wiejskiej, siła 
na miejscu, tel. 602-293-333 V26619

KUPIĘ

V
25

10
9

* lokal użytkowy 90 m.kw., ul. Targowa 10, tel. 508 
945 734 B54203

* lokal użytkowy 100 m.kw., centrum, tel. 723-565-284 
V24520
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Ośrodek 
czynny
codziennie 
w godz. 800-1600

Jerzy Miliszewski
Olecko, Aleje Lipowe 3

Rozpoczęcie 
kursu

 tel. 87-520-23-36B56101

23
marca
godz. 1600

OLECKIE CENTRUM
SZKOLENIA KIEROWCÓW

na spotkanie z

Ewą Kozłowską
autorką książki „Krótkie Historie”

09.03.2017 godz. 18:00
Caffe Crema, ul Żeglarska 7, Giżycko

Uwaga! 
Zwierzęta na drodze

W pobliżu obszarów leśnych, w porze wieczorowo - noc-
nej zwierzęta wybiegają z lasów, krzaków i pół wprost pod 
nadjeżdżające pojazdy. Kierujący samochodami w wyniku 
uderzenia w łosia, sarnę lub dzika najczęściej kończą jazdę 
w rowach lub na przydrożnych drzewach.

Policja apeluje do kierowców o zachowanie szczególnej 
ostrożności na drogach w okolicy lasów i pól uprawnych. 
Należy także nie lekceważyć znaku drogowego „Uwaga dzi-
kie zwierzęta”. Takie znaki ustawione są w miejscach, gdzie 
takie zagrożenia często występują. 

Kiedy już dostrzeżemy dzikie zwierzę przy drodze, po-
winniśmy natychmiast zwolnić. Nie próbujmy wyprzedzać 
zwierzęcia, kiedy już znajduje się na drodze. Dajmy mu 
spokojnie przejść przez jezdnię. Zwierze jest nieobliczalne 
i może wbiec nam prosto pod koła pojazdu lub wskoczyć na 
maskę. Pamiętajmy, że zwierzęta kopytne najczęściej żyją w 
stadzie, więc jak jedno przebiegnie nam przed maską zaraz 
zanim może pojawić się następne. 

Na terenie powiatu oleckiego do takiego zdarzenia nie-
dawno doszło w miejscowości Dąbrowskie.  Z lewego pobo-
cza wprost pod koła osobowego fiata wbiegł łoś. W wyniku 
zdarzenia samochód został poważnie uszkodzony. Na szczę-
ście kierujący nie odniósł żadnych obrażeń. 

rzeczniczka prasowa KPP 
młodsza aspirantka Justyna Sznel

Kraina OZA
„Kraina OZA” – to pierwsza w Polsce, innowacyjna 

platforma internetowa dla osób z autyzmem. Platforma po-
wstała w wyniku projektu innowacyjnego, którego celem 
jest wspieranie włączenia społecznego osób z autyzmem i 
otwarcie im drogi do rynku pracy. Platforma składa się z 
dwóch oddzielnych, ale uzupełniających się stron:

• www.KrainaOZA.pl w treści i formie przeznaczona 
jest dla osób z autyzmem i/lub niepełnosprawnością inte-
lektualną – zawiera m.in. ułatwienia komunikacyjne, ta-
kie jak piktogramy i opcję audio. Posiada treści zarówno 
„społeczne” jak i „zawodowe” (m.in. cykl szkoleń e-lear-
ningowych przygotowujących do poruszania się po rynku 
pracy). Można wykorzystać ją do zajęć aktywizujących np. 
w domu i szkole.

• www.KrainaOZA.org przeznaczona jest dla otocze-
nia osób z autyzmem: rodziców, opiekunów, terapeutów i 
potencjalnych pracodawców oraz studentów. Zawiera tre-

ści informacyjne, a także szkolenia e-learningowe dla 
pracodawców, przygotowujące do zatrudnienia osób z 
autyzmem. 

Halina Kasicka
www.powiat.olecko.pl

Czad – cichy zabójca!
Sezon grzewczy trwa. W tym czasie eksploatujemy in-

tensywniej urządzenia grzewcze  i nasilają się przypadki 
zatruć osób tlenkiem węgla (czadem). Przyczynami tra-
gedii są zazwyczaj: zaniedbanie, niewiedza, niewłaściwe 
korzystanie z urządzeń grzewczych, czy wadliwa instalacja 
odprowadzania spalin

OSTRZEGAMY!
Każdego roku z powodu zatrucia tlenkiem węgla, po-

tocznie zwanego czadem, ginie kilkadziesiąt osób.
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Kalendarz imion

Nasz przepis

Cytaty na ten tydzień

PRZYS£OWIA
Gdy marzec mglisty, w lecie czas 
dżdżysty
W marcu gdy kto siać nie zaczyna do-
bra swego zapomina. Jaskółka i bociek 
lata, znakiem to wiosny dla świata.
Po suchej zimie wiosna bez deszczów 
nie minie.
Suchy marzec, mokry kwiecień i zimny 
maj napełniają piwnice i spichlerze, 
także obfite siano dają.
W marcu jak w garncu.
Gdy w marcu grzmoty, to w maju 
śniegi.
Na świętego Grzegorza (12 marca) idą 
lody do morza.
Gdy Matylda (14 marca) spotka się z 
boćkiem, będzie szczęście za każdym 
kroczkiem.
Gdy w Matyldę (14 marca) leje, pole, 
łąka wnet zielenieje.

8 marca (Dzień Kobiet)
Beaty, Filomeny, Jany, Maryny, 
Mścisławy
Filomena, Jana, Juliana, Maryna, 
Miłogosta, Mścisława, Stefana, 
Wincentego
9 marca 
Anastazji, Dominiki, Elwiry, Fran-
ciszki, Kai, Kariny, Katarzyny, Mści-
sławy, Rebeki, Teresy, Samanty
Anastazego, Apolla, Apollina, 
Brunona, Dominika, Franciszka, 
Mścisława, Stoigniewa
10 marca (Dzień Mężczyzn)(Euro-
pejski Dzień Logopedy)
Atalii, Bożysławy, Eugenii, Sofronii, 
Witosławy 
Aleksandra, Alojzego, Bernarda, Bo-
żysława, Cypriana, Emila, Emiliu-
sza, Grzegorza, Makara, Makarego, 
Makariusza, Marcela, Marcelego, 
Witosława
11 marca 
Angeliki, Balbiny, Dobrosławy, Dro-
gosławy, Konstantyny, Ludosławy, 
Rozyny, Sofronii 
Benedykta, Benedyktyna, Edwina, 
Erwina, Kandyda, Konstantego, 
Konstantyna, Ludosława, Nawoja, 

Prokopa, Sofroniusza
12 marca (Księżyc pełnia)
Bernadetty, Bernadety, Józefiny, Justy-
ny, Kiry, Krystyny, Patrycji, Wiki 
Alojzego, Bernarda, Blizbora, Cieszy-
mysła, Ernesta, Grzegorza, Justyna, 
Maksymiliana, Mariusza, Roderyka, 
Swatosza, Wasyla
13 marca 
Bożeny, Ernestyny, Eufrazji, Iwety, 
Kiry, Krystyny, Marianny, Patrycji, 
Weroniki
Arkadego, Arkadiusza, Ernesta, Hilare-
go, Marka, Nikifora, Patryka, Roderyka, 
Rodryga, Trzebiesława, Trzebisława
14 marca 
Dalii, Ewy, Florentyny, Jarmiły, Marty-
ny, Matyldy 
Benedykta, Bożeciechy, Fabrycego, 
Fabrycjusza, Jakuba, Leona, Łazarza, 
Łukasza, Michała, Rościsława, 
15 marca  (Międzynarodowy Dzień 
Konsumenta)
Delfiny, Heloizy, Longiny, Ludwiki, 
Lutosławy
Gościmierza, Jana, Klemensa, Krzysz-
tofa, Leona, Longina, Longinusa, 
Ludwika, Lukrecjusza, Lutosława, 
Zachariasza, Zacheusza

.... oświadczył (...) tonem tej abso-
lutnej pewności, jaka jest znakiem 
firmowym najlepiej poinformowa-
nej ze wszystkich istot, to znaczy 
Faceta w Pubie. 

Terry Pratchett, 
Świat finansjery

Pisarz, dzieci, to ktoś, kto pisze 
przeciwko upływającemu cza-
sowi. [napisał w 1972, a w 1990 
dodał]; Przyjęcie takiej postawy 
pisarskiej zakłada, że autor nie 
odrywa się od otoczenia i nie 
zasklepia w bezczasowości, lecz 
patrzy jak człowiek współczesny, 
co więcej wystawia się na zmien-
ne koleje, włącza się i opowiada 
po czyjejś stronie. Niebezpie-
czeństwa takiego włączenia się i 
opowiedzenia po jednej ze stron 
są znane: pisarzowi grozi utrata 
stosownego dystansu: jego język 
wystawiony jest na pokusę do-
raźności; ciasnota każdorazowej 
teraźniejszej sytuacji może ograni-
czyć także jego samego i jego 
nastawioną na swobody wyobraź-
nię, narazić na zadyszkę. 
Günter Grass, Pisanie po Oświę-

cimiu
Brzemienne w nie do przewidze-
nia skutki okazało się wynalezie-
nie pisma w małej Azji. Podobnie 
jak przedstawienie człowieka i 
zwierzęcia, tak również odkry-
cie, że myśli można utrwalić w 
obrazach i poprzez symboliczne 
znaki ożywić na nowo oznaczało 
ogromny krok naprzód w ewolucji 
ludzkości. Wynalezienie pisma 
stanowi jeden z decydujących 
momentów w przejściu z okresu 
przedhistorycznego do historycz-
nego, do postawy intelektualnej, 
aczkolwiek pismo samo przez się 
nie może się jeszcze z nią utożsa-
miać. 

Peter Meyer, Historia sztuki 
europejskiej

Wielkanocne babeczki z 
niespodzianką (przepis z 

USA)
(przepis na 12 sztuk)
19 dag mąki pszennej. 2 płaskie 

łyżeczki proszku do pieczenia, 20 dag 
cukru, 12 dag masla lub margaryny, 
2 jajka, pół szklanki mleka, 2 łyżeczki 
esencji waniliowej, 12 małych peł-
nych czekoladowych jajeczek

krem: 2 szklanki cukru pudru, 
12 dag miękkiego masła, pół łyżecz-
ki esencji waniliowej, 2 łyżki mleka, 
barwnik spożywczy

do dekoracji: 12 kolorowych cze-
koladowych jajeczek

Ciasto przygotowujemy od wsta-
wienia co najmniej na trzy godziny 
do zamrażalnika czekoladowych ja-
jeczek. 

Przesiewamy mąkę i proszek do 
pieczenia. Mieszamy. 

Masło ubijamy z cukrem na pu-
szystą, gładką masę. 

Następnie, za każdym razem do-
kładnie mieszając dodajemy poje-
dynczo jajka, esencję, mąkę i mleko. 
Ciasto powinno być gładkie.

Teraz wkładamy w foremkę do 
pieczenia babeczek papilotki i każdą 
napełniamy masą do dwóch trzecich 
wysokości. Do środka każdej babecz-
ki wkładamy zamrożone czekolado-
we jajeczko. 

Wstawiamy do piekarnika roz-
grzanego do 180°C i pieczemy około 

20-25 minut, aż babeczki się zarumienią. 
Wtedy wyjmujemy je z pieca i studzimy. 

Teraz przygotowujemy krem. Ucie-
ramy masło na puszystą masę stopniowo 
dodając cukier puder. Dodajemy esencję 
i łyżkę mleka. Mieszamy aż uzyskamy 
gładki krem. W razie potrzeby dodajemy 
jeszcze jedną łyżkę mleka. 

Dodajemy kroplę lub dwie barwnika i 
dokładnie mieszamy. 

Krem nakładamy na babeczki. Przed 
podaniem dekorujemy babeczki koloro-
wymi jajeczkami z czekolady.

Galaretka warzywna
Strąk papryki czerwonej, strąk papryki 
zielonej, 1,5 szklanki bulionu warzyw-
nego, 100 ml białego wytrawnego wina, 
jajko ugotowane na twardo, pół szklanki 
jogurtu, pół szklanki kremówki, pół 
szklanki kukurydzy, pół słoika zielonych 
oliwek, szczypiorek, plasterek cytryny, 6 
łyżeczek żelatyny, łyżeczka ziarenek pie-
przu czarnego, listek laurowy, 2 łyżeczko 
rozmarynu, sól, biały pieprz

Zaczynamy od zagotowania wywaru 
z bulionu, wina, listka laurowego, cytry-
ny, pieprzu i rozmarynu.  

Wywar studzimy i łączymy z żelatyną. 
Do foremek wlewamy trochę wywa-

ru, wkładamy cząstkę jaja, plasterki oli-
wek oraz paski blanszowanej papryki i 
kukurydzę. Dopełniamy resztą wywaru. 

Studzimy w lodówce minimum 6 go-
dzin. 

Jogurt łączymy ze śmietaną, dodaje-
my szczypiorek, sól i pieprz.

Sos podajemy osobno. 
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Garłówko
Andrzej Malinowski

Trasa: Olecko - Połom - Gorłówko

Garłówko. Wieś w powiecie ełckim zamieszkiwana przez 
131 osób (2010 r.). 

Zabudowania murowano-drewniane. Dominuje czerwo-
na cegła i kamień. Wywietrzniki w stodołach i budynkach 
gospodarczych w kształcie krzyża. Niektóre dachy budyn-
ków pokryte falistymi płytkami. 

Ściany jednego domu o drewnianej konstrukcji ryglowej, 
wypełnione cegłami (mur pruski). We wsi znajduje się nie-
czynny młyn zbożowy i cmentarz ewangelicki z ciekawymi 
zdobieniami na metalowych ogrodzeniach mogił. Warto zo-
baczyć niewielką murowano-drewnianą stodołę podcienio-
wą. 

Gorłówko zostało założone przez Macieja i Stefana 
Gorłów w 1563 r.

W deszczową sobotę, 8 października 2016 r. w Gorłówku 
byli: Cezary Lasota, Konrad Radzewicz i Andrzej Mali-
nowski.

Budynek podcieniowy – typ budynku z charakterystycz-
nym wielosłupowym podcieniem  wysuniętym przed za-
sadniczą część budynku. Mają one zazwyczaj konstrukcję 
szkieletową z drewna, wypełnioną czerwoną cegłą lub 
otynkowaną. Liczba słupów w podcieniu może być róż-
na; istnieje przekonanie o związku ich ilości z zamożno-
ścią gospodarza. Budynki podcieniowe pojawiły się na 
ziemiach polskich wraz z falą osadnictwa menonickiego i 
holenderskiego w XVI i XVII  w. 



17
Tygodnik Olecki 10/997 - r. 2017

to@borawski.pl

Powiatowy Konkursu Języka 
Angielskiego 

Champs of English
25 lutego w Zespole Szkół Licealnych i Zawodowych w 

Olecku odbyła się trzecia edycja Powiatowego Konkursu Ję-
zyka Angielskiego pod nazwą Champs of English. Tym razem 
o miano najlepszego zmagało się siedemnastu uczniów repre-
zentujących cztery gimnazja z powiatu oleckiego. 

W czasie dwuetapowego turnieju uczestnicy musieli wyka-
zać się umiejętnością pisania i czytania w języku angielskim, 
słuchania tekstu ze zrozumieniem, znajomością środków ję-
zykowych, wiedzą o krajach angielskiego obszaru językowe-
go oraz znajomością treści książki lub filmu pod tytułem The 
Hunger Games (the first book). 

Po niemalże czterogodzinnych zmaganiach komisja kon-
kursowa wyłoniła najlepszą trójkę:

• pierwsze miejsce zajął Bartosz Biszewski z Gimna-
zjum nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Olecku (60/75 pkt.)

• drugie miejsce zajął Olaf Rafał Sujata z Gimnazjum 
nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Olecku (54/75 pkt.)

• trzecie miejsce zajął Wiktor Ospital z Zespołu Szkół w 
Sokółkach (43/75 pkt.)

Honorowy patronat nad wydarzeniem objął Warmińsko-
-Mazurski Kurator Oświaty. Inicjatorem i koordynatorem 
konkursu była Justyna Tyczkowska wspierana przez Ju-
stynę Cimochowską, Barbarę Grajewską i Grzegorza 
Kopycińskiego, nauczycieli języka angielskiego. 

Przemysław Michniewicz

ŚWIATOWY DZIEŃ 
ZDROWIA 2017 -           
-DEPRESJA. POROZ-
MAWIAJMY O NIEJ

Światowy Dzień Zdrowia co roku obchodzony jest 7 
kwietnia w rocznicę powstania Światowej Organizacji Zdro-
wia (WHO). Tematem przewodnim tegorocznej kampanii jest 
depresja.

Czym jest depresja?
Depresja to choroba charakteryzująca się uporczywie 

utrzymującym się uczuciem smutku, utratą zainteresowania 
czynnościami, które na ogół sprawiają chorej osobie przyjem-
ność.  Często towarzyszy jej niezdolność do wykonywania 
codziennych czynności 

i stan ten utrzymuje się, co najmniej przez okres dwóch 
tygodni.

Ponadto u osób cierpiących na depresję występują nastę-
pujące objawy:

• brak energii;
• zmiana apetytu;
• dłuższy lub krótszy sen;
• stany lękowe;
• trudności z koncentracją;
• niezdecydowanie;
• niepokój;
• poczucie bycia bezwartościowym, poczucie winy i 

beznadziei;
• myśli o samookaleczeniu lub samobójcze.
Depresja dotyka ludzi w różnym wieku, z różnych środo-

wisk i krajów. W najgorszym przypadku choroba ta może być 
przyczyną samobójstwa i jest drugą najczęściej występującą 
przyczyną zgonów w grupie osób w wieku 15-29 lat. Ogól-
nym celem jednorocznej kampanii, jest doprowadzenie do 
tego, aby we wszystkich krajach więcej osób cierpiących na 

depresję szukało pomocy i ją otrzymało.
Więcej na ten temat na stronie:  http://www.who.

un.org.pl/aktualnosci.php?news=186&wid=12&wai=&y-
ear=&back
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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 przeanalizowa-
nych 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 publi-
kacji, w których jest mowa o wymienionej olecczance, olec-
czaninie lub osobie w jakiś sposób związanej z Oleckiem. Wy-
mienione 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, znajdu-
ją 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 Biblio-
grafii cyklicznie. 

Redakcja Bibliografii Oleckiej z góry dziękuje za wszelką 
pomoc w realizacji tego wielkiego przedsięwzięcia.

III TURNIEJ Z CYKLU
„EDKAR” GRAND PRIX OLECKA 2016/2017

W TENISIE STOŁOWYM
Turniej odbył się 26 lutego w hali Lega
Organizatorem był MOSiR Olecko i MLKS Czarni Olecko
Sędzią głównym Marzena Jasińska.

WYNIKI:
Kategoria I – niepełnosprawni:

Kobiety:
1. Anna Zielińska (WTZ Olecko)  9 pkt.
2. Hanna Milewska (WTZ Olecko) 7 pkt.
3. Aleksandra Staszewska (ZS Olecko) 6 pkt.

Mężczyźni:
1. Marek Rzepliński (Start Białystok) 9 pkt.
2. Krzysztof Trochim (Start Białystok) 7 pkt.
3. Mariusz Kaniak (Start Białystok)  6 pkt.
5-6. Marian Baranowski (WTZ Olecko) Damian Biała-
nowski (Olecko)    4 pkt.
7-8. Patryk Piwek (Olecko)

Kategoria II – rocznik 2006 i młodsi:
Dziewczęta:

1. Natalia Słuchocka (UKS Remik Stary Folwark) 9 pkt.
2. Julia Jankowska (SP 2 Gołdap)   7 pkt.
3. Elżbieta Prostko (UKS Konieczki Ełk)  6 pkt.

Chłopcy:
 1. Dawid Chilicki (UKS Jantar Gołdap)  9 pkt.
2. Mateusz Marcinkiewicz (UKS Jantar Gołdap) 7 pkt.
3. Stanisław Krutul (MUKS Płaska)  6 pkt. 

Kategoria III – rocznik 2004 i młodsi:
Dziewczęta:

1. Natalia Słuchocka (UKS Remik Stary Folwark) 9 pkt.
2. Gabriela Ziarko (UKS Konieczki Ełk) 7 pkt.
3.. Oliwia Bagińska (UKS Jantar Gołdap) 6 pkt.

Chłopcy:
1. Maciej Bronakowski (UKS Białobrzegi) 9 pkt.
2. Dominik Święcki (UKS Jantar Gołdap) 7 pkt.
3. Mikołaj Malinowski (UKS Konieczki Ełk) 6 pkt.
7-8. Stanisław Krutul (MUKS Płaska), Wiktor Raszkowski 
(Olecko)  3 pkt.

Kategoria IV – rocznik 2001 i młodsi:
1. Joanna Łuszczyńska (MLKS Czarni Olecko)9 pkt.
2. Dominika Miezianko (MLKS Czarni Olecko)7 pkt.
3. Katarzyna Margol (UKS Remik Stary Folwark)6 pkt.

Chłopcy:
1. Piotr Aksinowicz (Słobódka) 9 pkt.
2. Marcel Rutkowski (LUKS ABC Pisanica) 7 pkt.
3. Maciej Bronakowski (UKS Białobrzegi) 6 pkt.
7-8. Damian Jarzyna (UKS Jantar Gołdap), Aleksander 
Krajewski (MLKS Czarni Olecko)  3 pkt.
9. Damian Fiedorowicz (MLKS Czarni Olecko) 2 pkt.

Kategoria V – rocznik 1997 i młodsi:
Dziewczęta:

1. Joanna Łuszczyńska (MLKS Czarni Olecko) 9 pkt.

2. Alicja Kulinek (Węgorzewo) 7 pkt.
3. Dominika Miezianko (MLKS Czarni Olecko) 6 pkt.

Chłopcy:
1. Damian Domalewski (Słobódka) 9 pkt.
2. Jakub Barszczewski (Słobódka)  7 pkt.
3. Piotr Aksinowicz (Słobódka)  6 pkt.
5-6. Łukasz Bartnicki (MLKS Czarni Olecko), Piotr 
Poświatowski (Suwałki)    4 
pkt.
7-8. Aleksander Krajewski (MLKS Czarni Olecko), 
Patryk Kłeczek (MLKS Czarni Olecko) 3 pkt.

Kategoria VI – OPEN kobiet:
1. Marzena Jasińska (MLKS Czarni Olecko) 9 pkt.
2. Anna Koronkiewicz (UKS Białobrzegi)  7 pkt.
3. Dorota Podgórna-Ćwik (Boćwinka)  6 pkt.

Kategoria VI – OPEN mężczyzn:
1. Marek Krymski (Grajewo)   9 pkt.
2. Robert Karniej (MLKS Czarni Olecko)  7 pkt.
3. Marcin Chlebus (MLKS Czarni Olecko)  6 pkt.
9-12. Jakub Barszczewski (Słobódka), Dariusz Stasz-
kiewicz (Suwałki), Tomasz Skrocki (Judziki), Damian 
Domalewski (Słobódka)   2 pkt.

Kategoria VI – 50+ mężczyzn:
1. Kazimierz Żyliński (Krasnopol) 9 pkt.
2. Stanisław Malinowski (UKS Konieczki Ełk) 7 pkt.
3. Marek Różycki (Gołdap) 6 pkt.
4. Jan Nawrot (Olecko)   5 pkt.
5-6. Andrzej Karniej (MLKS Czarni Olecko), Jarosław 
Dobrzyński (UKS Białobrzegi) 4 pkt.

Kategoria VI – 60+ mężczyzn:
1. Henryk Szeszko (UKS Białobrzegi) 9 pkt.
2. Adam Trochim (Olecko) 7 pkt.
3. Janusz Jurczyk (Giżycko) 6 pkt.
4. Józef Polakowski (Olecko) 5 pkt.
5. Zbysław Konopczyński (Lenarty) 4 pkt.

Trzech pierwszych zawodników w każdej kategorii 
otrzymało pamiątkowe dyplomy. Wszyscy otrzymali 
wejściówki na pływalnię. W zawodach uczestniczyło 105 
zawodników i zawodniczek.

Paweł Maksimowicz
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W niedziele 26 lutego byliśmy na biegu Pamięci Żołnierzy 
Wyklętych, który odbył się w Ełku i był organizowany przez 
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji. Reprezentowaliśmy na-
sza szkołę - Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych z Olecka. 

Można napisać, że w tego typu biegach miejsca nie są naj-
ważniejsze, ale pomimo, że bieg odbył się w niedziele  i w nie 
najlepszą pogodę, to 5 uczniów uczestniczyło naszej szkoły 
wzięło w nim udział. 

Teraz często młodzież zwalnia się z wychowania fizyczne-
go idąc na zwolnienie lekarskie. Tym uczniom chce się biegać 
i ćwiczyć, poświęcać swój wolny czas. 

Dariusz Gałaszewski
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PCWE/ Powiatowa Biblioteka Pedagogiczna w Olecku
Zaprasza na wystawę malarską pt. 

„Żyć pasją”
Autorkami wystawianych prac są: Teresa Kudrawiec i 

Jadwiga Wiśniewska – emerytowane nauczycielki, dla któ-
rych  sztuka stała się ulubionym hobby.

Do obejrzenia prac malarskich zapraszamy szczególnie 
osoby, które nie miały okazji zobaczenia ich w Galerii Praw-
dziwej Sztukiim. A. Legusa w Olecku, gdzie były wystawio-
ne w grudniu 2016 r.

Wystawę można oglądać w godzinach otwarcia biblio-
teki: poniedziałek: 10-16, wtorek – piątek: 9 – 18, sobota: 
8-14.

W oparciu o ekspozycję prowadzone będą również za-
jęcia

skierowane do uczniów szkół podstawowych.
Obrazy stanowić będą  punkt wyjścia do dalszych poszu-

kiwań i inspiracji plastycznych.
Zainteresowanych nauczycieli prosimy o wcześniejszy 

kontakt:
tel. 87 523 93 53; e-mail: biblioteka_ olecko@op.pl

Zapraszamy!

Północna Liga tenisa Stołowe-
go im. Franciszka Petrołaja

W minionym tygodniu odbyły się tylko dwa mecze: w gru-
pie B Ełk pewnie pokonał Giżycko 10:3, a w grupie A grający 
bez Grzegorza Wesołowskiego Gołdap uległ drużynie z Po-
zezdrza 7:10. 

Wciąż wszystko jest otwarte, gdyż trzem pierwszym dru-
żynom zostały tylko mecze między sobą, a o 4 miejsce w 
ostatniej kolejce zagrają Pisanica i Pozezdrze. 

W grupie B w meczu na szczycie zagrają Ełk i Słobódka. 
Powodzenia wszystkim i nadrabiamy zaległości.

Zbigniew Bobryk

Przychodnia Onkologiczna w Ełku
Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA z Warmińsko-

-Mazurskim Centrum Onkologii w Olsztynie, wycho-
dząc naprzeciw oczekiwaniom i potrzebom pacjentów 
z terenów naszego województwa, otworzył filię przy-
chodni onkologicznej w 108 Szpitalu Wojskowym w 
Ełku. Pacjenci z Ełku, powiatu ełckiego, oleckiego, 
gołdapskiego i piskiego mogą rozpocząć bądź kontynu-
ować terapię w tejże przychodni.

Przychodnia Onkologiczna w Ełku, 108 Szpital 
Wojskowy ul. Kościuszki 30, Ełk, 1 piętro

Rejestracja telefoniczna – tel. 87 621 98 76
Poradnia jest czynna codziennie:
• poniedziałek w godz. 11:00 – 18:00,
• wtorek w godz. 8:00 – 14:00,
• środa w godz. 8:00 – 14:00,
• czwartek w godz. 8:00 – 14:00,
• piątek w godz. 8:00 – 14:00.
Uwaga: do lekarza onkologa nie jest wymagane skierowanie.

Biegi

Kreatywnydzieciak.pl 
Zapraszamy rodziców, pedagogów i nauczycieli do ko-

rzystania z nowo powstałej strony internetowej kreatywny 
dzieciak.pl. Strona zawiera materiały dydaktyczne w postaci 
kolorowanek edukacyjnych, które można bezpłatnie pobrać 

i wydrukować. Publikacje promują wśród dzieci wartości 
takie jak zdrowe odżywianie, aktywność fizyczna, bezpie-
czeństwo, dbałość o historię i tradycję lokalną. Kolorowan-
ki ze strony kreatywnydzieciak.pl to idealne rozwiązanie 
dla rodziców dbających o rozwój swoich pociech, a tak-
że przydatne narzędzie dla pedagogów. Baza dydaktyczna 
kreatywnego dzieciaka stale się powiększa, aby w przy-
szłości oferować jeszcze więcej bezpłatnych materiałów do 
pobrania.

Zachęcamy do odwiedzenia strony kreatywnydzieciak.
pl i korzystania z materiałów dydaktycznych podczas zajęć 
w przedszkolach, szkołach czy świetlicach, a także do za-
bawy  w domu. 

   newsletterUM
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Zaścianek

Marzenie lisa
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Niby wiosna. Brak śniegu odkrył wszelkie nie-
doskonałości. Tylko psie kupy błyszczą na śniegu. A 
miałam zacząć świątecznie, bo… jest Dzień Dziecka, 
Dzień Ojca, babci, dziadka, mamy, lotnika, strażaka, 
rudych osób, i jest dzień statystyki, didżeja i nerek, i 
jest… Dzień Kobiet. Panuje nam miłościwie od 107 lat. 
A my, kobiety, ciągle tak samo piękne…

Ale wróćmy do tematu tytułowego, żeby czytelnik 
nie miał pretensji. 

Wczoraj siedzę sobie w kuchni, zerkam przez okno 
babskim okiem i szukam tematu, a tu zadzwoni telefon. 
To znajoma rozgadała się, że  trochę inwestycji było 
w mieście. I wcale tego nie było mało. Żeby  nie być 
gołosłowną, to przytoczyła jako przykład ulicę, jedną z 
głównych. To poważne przedsięwzięcie, które spędzało 
sen z powiek niejednej władzy. 

Jest? Wiosną zapewne droga będzie skończona. 
Oczywiście trzeba ponarzekać, że szkoda, iż wszystkie 
nasze drogi w mieście tak nie wyglądają. Nie wyglądają 
i pewnie długo nie będą! Ale coś drgnęło.

Zapewne sen z powiek spędzał naszym wschod-
nim sąsiadom wybudowany wodny park rozrywki, gdyż 
zabrał wielu klientów. Wyrósł ku uciesze dzieciaków i 
nie tylko, bo to wspaniała rozrywka na każdą porę roku. 
Teraz, to oni się cieszą i przyjeżdżają, bo u nas jest o 
wiele taniej. I przy okazji można zrobić zakupy.

Panie cieszą się z otwarcia obiektu Plaza Suwałki. 
Już nie trzeba będzie gnać setki kilometrów do najbliż-
szej w Białymstoku, bo jest pod ręką. 

Firmowe sklepy z prawdziwego zdarzenia, kina 
też, dyskoteki… Oby tylko pieniędzy wystarczyło 
klientom. Jeszcze niedawno w planach było Tesco, Obi 

i Carrfour… Już są. Ma to oczywiście dwie strony. 
Miejscowi handlowcy postrzegają to jako zagrożenie 
dla ich firm, ale inni się cieszą, bo znajdą tam pracę.

Jeśli ktoś ma ochotę i pieniądze rzecz jasna, to 
może zamieszkać w apartamentowcu. Już jest i nowe 
się budują. W dużych miastach ludzie też na to biorą 
kredyty.

Stwierdziła, że jest wyrazicielką niejednej oso-
by, bo uważa, że Suwałki mogą być zimową stolicą 
Polski. 

Śnieg mamy równie piękny i biały jak w górach, 
a do tego jeszcze wyciągi narciarskie. Jeden pod no-
sem  - Dąbrówka, na obrzeżach miasta. Drugi stok 
jest nieopodal, 15 km od miasta – Szelment. Luksus!

O letnich walorach Suwałk i okolicy nie będę 
się rozpisywać. Dodam tylko, że lokali gastronomicz-
nych przybyło, miasto ukwiecone, wypiękniało.  

Zaścianek? 
Zaścianek jest tylko w głowie. A ja lubię ten 

zaścianek, gdzie wszędzie dojdę piechotą, gdzie w 
mijanych twarzach odnajduję co chwila znajomych. 
Można popływać w Aquaparku, zimą odpocząć na 
nartach, tych biegowych też, bo jest wiele tras w 
Wigierskim Parku Narodowym i Suwalskim Parku 
Krajobrazowym. Są koncerty w Suwalskim Ośrodku 
Kultury, jest ścianka wspinaczkowa w obiekcie OSiR, 
tu i tak są sauny i banie…

I jeśli ktoś nadal będzie twierdził, że to zaścia-
nek, to nie będę wyprowadzała z błędu. 

Nawet jeśli, to jaki sympatyczny. 
Jeśli ktoś myśli inaczej, to może… po prostu wy-

jechać. I nie narzekać.

Chłopów z …(mogą być wielkanocne) życzę wszyst-
kim kobitkom! 

I już!
Marusia


