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Kupon bierze udział
w losowaniu upominków

fot. Józef Kunicki

Finał Mistrzostw Polski, s. 19

III Powiatowy Konkurs
„English is fun”, s. 17

Wacław Ewaryst Klejmont
(6 IV 1947 -13 V 2011)
W 6. rocznicę śmierci
s. 8

KOMUNIKAT
13 maja w godz. od 11.00 – do 13.30 na Wiewiórczej
Ścieżce nad Jeziorem Oleckie Wielkie wystąpią utrudnienia w ruchu związane z odbywającą się imprezą biegową
V Olecka Trzynastka. W związku z powyższym apelujemy
do wszystkich osób korzystających ze ścieżki o dostosowanie się do poleceń pilotów biegu, służb porządkowych oraz
zachowania szczególnej ostrożności.
Zapraszamy do kibicowania na trasie oraz
Stadionie Miejskim.
Organizatorzy
– Stowarzyszenie Olecko Biega
B56406

JEDYNKA IMPREGNAT Z WOSKIEM
0,9L - 17,98zł ; 2,5L - 46,98zł
5,0L - 83,98zł ; 10L - 156,98zł

zgubiono klucze, tel 601 - 152 - 454

V03604

V04301

V03305

chleb swojski, ciasta, wypiek, tel. 605-107-755
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Archiwum „Tygodnika oleckiego” znajdziesz

Puchar Polski w Taekwondo Olimpijskim

Podpisujcie wyłożone w sklepach
listy z protestem

Promotor:

Gospodarz:

Program ramowy
Piątek 12 maja
16.00-19.00 -waga hala Lega
20.00 – losowanie
Sobota 13 maja
8.00 – otwarcie, rozpoczęcie zawodów,
13.00-13.30 – przerwa obiadowa

Olecko hala Lega
WSTĘP WOLNY

Patronat medialny

Partnerzy

MSZE I NABOŻEŃSTWA

B57004

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

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

Parafia pw. Najświętszej Maryi Panny
Królowej Polski,
Plac Wolności
Dni powszednie: 6.30; 7.00; 18.00
Uroczystości i święta: 6.30; 10.00; 16.00 dla dzieci; 18.00
Niedziela: 7.00; 8.30; 10.00; 11.30 dla dzieci; 13.00 dla
młodzieży; 18.00

GRÜNLAND
Centrum Roślin Ozdobnych

najnowsza kolekcja bylin

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

K24710

B57104

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

na stronie internetowej www.olecko.info (w pliku *.pdf)

KRONIKA
PO¯ARNICZA

NAJTANIEJ W MIEŚCIE

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

V03205
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OLECKI TERMINARZ

17 kwietnia od 23.34 jeden zastęp JRG PSP pomagał w
otwarciu zatrzaśniętych drzwi mieszkania przy ulicy Kopernika.
18 kwietnia od 9.23 jeden zastęp JRG PSP wyławiał z rzeki
Laźna Struga w okolicach Połomu padlinę dzika.
18 kwietnia od 14.46 dwa zastępy JRG PSP usuwały skutki i
zabezpieczały miejsce kolizji drogowej, do której doszło na ulicy
Gołdapskiej.
20 kwietnia od 10.39 jeden zastęp JRG PSP gasił przy ulicy
Kolejowej pożar śmieci w śmietniku kontenerowym.
20 kwietnia od 11.38 jeden zastęp JRG PSP gasił w Kukowie
pożar suchej trawy.
20 kwietnia od 14.00 jeden zastęp JRG PSP gasił przy ulicy
Sokolej pożar śmieci w śmietniku kontenerowym.
20 kwietnia od 15.22 dwa zastępy JRG PSP usuwały zadymienie z lokalu usługowego przy ulicy Grunwaldzkiej.
20 kwietnia od 17.12 jeden zastęp JRG PSP wyjechał do
złośliwego fałszywego alarmu. Zadymienie na posesji przy ulicy
Wąskiej.
21 kwietnia od 8.47 trzy zastępy JRG PSP ratowały przy szosie do Świętajna osobę poszkodowaną w wypadku przy pracy.
21 kwietnia od 10.18 jeden zastęp JRG PSP pomagały policji
na rzece Ledze w okolicach alei Zwycięstwa w poszukiwaniu
zaginionego mężczyzny.
21 kwietnia od 12.34 jeden zastęp JRG PSP usuwał ze szkoły
w Wieliczkach tchórzofretkę.
21 kwietnia od 12.58 jeden zastęp JRG PSP usuwał zadymienie z lokalu usługowego przy ulicy Grunwaldzkiej.
21 kwietnia od `4.40 dwa zastępy JRG PSP oraz po jednym
OSP Świętajno i OSP Mazury zabezpieczały miejsce i usuwały
skutki wypadku rogowego w Dunajku.
21 kwietnia od 20.38 jeden zastęp JRG PSP gasił przy placu
Wolności pożar śmieci w śmietniku kontenerowym.
22 kwietnia od 2.56 jeden zastęp OSP Kowale Oleckie usuwał w Drozdowie powalony na jezdnię konar drzewa.
22 kwietnia od 4.18 jeden zastęp OSP Świętajno usuwał w
Połomie powalone na jezdnię drzewo.
Informacji udzielił młodszy brygadier
Tomasz Milewski

ON.............................. 4,49
Pb 95......................... 4,58
PB 98......................... 4,78
LPG............................ 1,98
Olej opałowy............... 2.85
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(powyżej 1000 litrów)

Zapraszamy od 600 do 2100,
niedziela od 900 do 1700

w weekend przy płaceniu gotówką
litr paliwa sprzedajemy 10 gr taniej
www.paliwa-kozlowski.pl

UWAGA:
stacja dołącza do akcji Olecka Rodzina +3
(upusty do zakupu: 10 gr paliwo, 5 gr gaz oraz 5%
akcesoria i usługi

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 Fotografii „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
• Wystawa dotycząca historii regionu, siedziba OSA „Zamek”, Zamek
10 maja (środa)
apteka dyżurna Zielona 35
wydanie „Tygodnika Oleckiego”
10.00 - Mistrzostwa Powiatu Oleckiego w Czwórboju SP,
stadion miejski
11 maja (czwartek)
apteka dyżurna plac Wolności 7B.
12 maja (piątek)
apteka dyżurna plac Wolności 12
16.00 - 20.00 - Olecko Hidori Cup Zawody z cyklu Pucharu Polski P1 (Taekwondo), hala Lega
16.30 - Dalida. Skazana na miłość, film, kino Mazur
17.00 - Te Wai Pounamu, wernisaż wystawy fotografii Janiny Osewskiej, Galeria Prawdziwej Sztuki, im. Andrzeja
Legusa, plac Wolności 22
19.00 - Wybawienie, film, kino Mazur
13 maja (sobota)
apteka dyżurna Składowa 2A
8.00 - Olecko Hidori Cup Zawody z cyklu Pucharu Polski
P1 (Taekwondo), hala Lega
10.30 - Warmia i Mazury pływają - eliminacje VIII, hala
Lega
11.00 - Mecz piłki nożnej trampkarzy MLKS Czarni-Unia
Olecko - SKS Szczytno, stadion ze sztuczną murawą
11.00 - Bieg V Olecka Trzynastka, Wiewiórcza Ścieżka
13.00 - Mecz piłki nożnej juniorów Czarni Olecko - MLKS
Znicz Biała Piska, stadion ze sztuczną murawą
19.00 - Wybawienie, film, kino Mazur
14 maja (niedziela)
apteka dyżurna Składowa 6
13.30 - Półfinał Mistrzostw Województwa LZS w siatkówce mężczyzn 2017, hala Lega
16.30 - Dalida. Skazana na miłość, film, kino Mazur
19.00 - Wybawienie, film, kino Mazur
15 maja (poniedziałek)
apteka dyżurna 11 Listopada 9
16 maja (wtorek)
apteka dyżurna Zielona 37
17 maja (środa)
apteka dyżurna plac Wolności 25
wydanie „Tygodnika Oleckiego”
10.00 - Mistrzostwa Powiatu Oleckiego w Trójboju SP, stadion miejski
18 maja (czwartek)
apteka dyżurna Kolejowa 15
16.00 - rozpoczęcie kursu na kierowców w szkole jazdy
Jerzego Miliszewskiego, aleje Lipowe 3
19 maja (piątek)
apteka dyżurna Zielona 35
16.00 - „Miesiąc z...”, Maj to spotkanie z biblioteką i książką, biblioteka miejska, Kopernika
18.00 - Future Shorts Wiosna (międzynarodowy zestaw filmów), kino Mazur
20 maja (sobota)
apteka dyżurna plac Wolności 7B
17.00 - Short Waves on Tour (polski konkurs objazdowy)
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Policja apeluje
o ostrożność i rozwagę

W ostatnim czasie na terenie powiatu oleccy policjanci
odnotowują liczne kolizje drogowe. Tylko w miniony
piątek 5 maja doszło aż do 3 zdarzeń. Funkcjonariusze
apelują o ostrożność i rozwagę.
W miniony weekend oleccy policjanci odnotowali na
drogach powiatu 4 kolizje drogowe. Różnorodność zdarzeń
sprowadza się niestety do jednego – jeździmy nieostrożnie.
Na szczęście tym razem kończyło się tylko na uszkodzeniach pojazdów.
Aż trzy zdarzenia miały miejsce 5 maja w piątek
Pierwsza kolizja miała miejsce na placu Wolności po
piętnastej. Kierujący volkswagenem nie zachował należytej ostrożności w wyniku czego najechał na tył poprzedzającego go pojazdu marki Mazda. Marcin T. został ukarany
mandatem karnym w wysokości 250 zł.
Kolejne zdarzenie miało miejsce na trasie Olecko – Doliwy. Tym razem na łuku drogi wprost pod nadjeżdżający
od strony Olecka samochód osobowy marki Peugeot wtargnął łoś. Na szczęście kierujący nie odniósł żadnych obPCWE/ Powiatowa Biblioteka Pedagogiczna w Olecku
Zaprasza na wystawę malarską pt.

„Żyć pasją”

rysuje Tadeusz Krotos

Autorkami wystawianych prac są: Teresa Kudrawiec
i Jadwiga Wiśniewska – emerytowane nauczycielki, dla
których sztuka stała się ulubionym hobby.
Do obejrzenia prac malarskich zapraszamy szczególnie osoby, które nie miały okazji zobaczenia ich w Galerii
Prawdziwej Sztukiim. A. Legusa w Olecku, gdzie były wy-

rażeń. Zwierze zaś odniosło poważne obrażenia i musiało
zostań odstrzelone.
Kolejna kolizja miała miejsce na ul. Składowej. Ze
wstępnych ustaleń funkcjonariuszy wynika, iż najprawdopodobniej kierujący samochodem osobowym marki Fiat
podczas wykonywania manewru cofania uderzył w prawidłowo zaparkowany samochód marki Hyundai.
Ostanie zdarzenie drogowe oleccy policjanci odnotowali 7 maja po piętnastej w rejonie hali Lega. Kierująca
toyotą podczas wykonywania manewru cofania uderzyła
w prawidłowo zaparkowany pojazd marki Opel. Marta K.
została pouczona.
W związku z wciąż licznymi kolizjami drogowymi
oleccy policjanci apelują do kierujących o ostrożną jazdę.
Nieprawidłowe zachowania na drodze m.in. nie ustąpienie pierwszeństwa przejazdu, nie zachowanie bezpiecznej odległości pomiędzy pojazdami czy zwykła nieostrożność kierujących, to najczęstsze przyczyny kolizji. Wielu z
nich można było uniknąć, przestrzegając przepisów prawa
oraz zachowując rozwagę.
rzeczniczka prasowa KPP
młodsza aspirantka Justyna Sznel
stawione w grudniu 2016 r.
Wystawę można oglądać w godzinach otwarcia biblioteki: poniedziałek: 10-16, wtorek – piątek: 9 – 18, sobota:
8-14.
W oparciu o ekspozycję prowadzone będą również zajęcia
skierowane do uczniów szkół podstawowych.
Obrazy stanowić będą punkt wyjścia do dalszych poszukiwań i inspiracji plastycznych.
Zainteresowanych nauczycieli prosimy o wcześniejszy
kontakt:
tel. 87 523 93 53; e-mail: biblioteka_ olecko@op.pl
Zapraszamy!

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

• Anna Dziekońska
• Agnieszka Jabłońska
• Alicja Jaszczanin (Świętajno)
• Mariusz Marcińczyk
• Janina Przesławska (Grudziądz)
• Zenon Różycki

K24906

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,
kalendarze, 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

Uwaga!
Przypominamy Drogim Czytelnikom, że w losowaniu bierze udział tylko pojedynczy kupon naleiny
na kartę pocztową, Dwa, trzy czy więcej kuponów
nalepionych na kartkę biorą udział w losowaniu
tylko raz.

Felieton

to@borawski.pl
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Jest takie przysłowie, że
„kwiecień plecień, to przeplata,
trochę zimy, trochę lata”. Ale nie
dotyczy to w żaden sposób maja.
Co z tym majem?
We wtorek rano na przemian:
grad i śnieg, deszcz i śnieg... i tak
w koło.
Co prawda, pamiętam taki
maj, w 1996 lub 1997, kiedy to 8
maja spadło tyle śniegu, że drzewa pod jego ciężarem łamały się jak zapałki. Ale wtedy, to
były anomalie pogodowe. Teraz to same anomalie, a jak
coś w normie to jest nietypowo.
W mieście też ciekawie. Czterech kandydatów, a emocji coraz więcej. I to nawet nie tych związanych bezpośrednio z wyborami, a raczej takimi dookolnymi. Jeszcze
na początku kwietnia mieliśmy komisarza. Potem go nie
mieliśmy, bo zrezygnował. Teraz mamy nowego. Jak w kalejdoskopie. Dziwny ten świat.
Najważniejsze jednak, że Francuzi zagłosowali za Unią
wybierając Marcon. Co prawda nasz minister od zadań zagranicznych, czyli Waszczykowski jako jedyny minister tej
profesji w Europie odwiedził panią Le Pen pokazując w
pełni chwały swój instynkt polityczny... ale i tak Marcon
wygrał. Tak jak nie pomogło namaszczenie dla Sariusza-Wolskiego nadane przez PiS, tak i teraz ministerstwo z
szefem na czele wykazało się indolencją i brakiem taktu.
Nawet Rosjanie nie wysłali do Le Pen swoich. Pojechał
tam nasz minister. Rosjanie jednak wysłali pani LP przynajmniej kasę.
To dlatego Marcon wymienił jednym tchem, strasząc
Francuzów populizmem: Orbana, Kaczyńskiego i Putina.
Do tego wszyscy oni w jakiś sposób rozwalają Unię. Putin od zewnątrz, a dwaj od wewnątrz. A gra, przynajmniej
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dla Polski, idzie o niebywałą stawkę. Polska osamotniona,
między Niemcami, a Rosją. Strach o tym pomyśleć.
Nieraz zastanawiam się dlaczego Europejczycy tak łatwo dają się omamić populistom, a czasami nawet faszyzującym politykom. Czy już pamięć o tragedii II wojny
światowej już zaginęła? Czy już zapomniano, że nienawiść
rasowa, religijna czy jakakolwiek inna prowadzi do tragedii, w których ofiary można liczyć na miliony? Czy już zapomniano o Holokauście?
Jak można zapomnieć tragedię milionów, ich zniewolenie i męczeńską śmierć?
Na opamiętanie może być w pewnym momencie za
późno. Podobnież wiele prawdy jest w stwierdzeniu, że
„kto mieczem wojuje, od miecza ginie”.
Bardzo cieszę się z tego, że Francuzi wybrali Marcon.
Jest jednak drugie dno tego wyboru.
Francuzi, tak jak Polacy, musieli po raz pierwszy, wybrać mniejsze, no, może nie zło, ale coś w tym rodzaju. My
też, bez względu na poglądy, często wybieraliśmy między
PiS, a PO. I wreszcie elektorat się w.....ł, i dał wolną rękę
Kaczyńskiemu. Nie wybraliśmy mniejszego zła. Szkoda.
Francuzi potrafią się uczyć na błędach innych. I to im
na dobre wyszło.
U nas jakoś odpowiedzialności za Polskę, za państwo
nie widać. Może tylko patriotyzm jest na poziomie rodziny,
bloku, bo osiedla, to już nie.
Narzekają wszyscy, ale na wybory chodzi garstka. Brak
odpowiedzialności za tę najmniejszą ojczyznę.
***
Proszę Państwa! Mamy wybory. Startuje czterech kandydatów.
Już na początku tego święta demokracji jeden z kandydatów zrobił falstart.
Nie znamy przepisów. Widać to było jak na dłoni podczas kampanii zbierania podpisów. Niektórzy zbierający
sugerowali podpisującym, że można podpisać się tylko
na jednej liście wyborczej. Ton nieprawda! Mogliście się
Państwo podpisać na wszystkich listach. Macie prawo dać
szansę wyborczą wszystkim kandydatom. Błędne informowanie o tym fakcie jest wykroczeniem. Ale to już historia.
Teraz zbliżają się wybory.
Co jest przestępstwem?
Należy do tego: agitacja podczas ciszy wyborczej, dowożenie do punktów wyborczych i częstowanie alkoholem
w autobusie, płacenie za oddanie głosu na określoną osobę,
organizowanie mini wieców wyborczych w dniu głosowania (z alkoholem dodatkowo, np. na zapleczu garaży).
Jeśli chodzi o komisje wybiorcze, to powinny one liczyć głosy bez ołówka czy długopisu w ręku. Sortować
głosy układając je w odpowiednich miejscach. PO policzeniu sprawdzić jeszcze raz wszystkie głosy, a w szczególności te nieważne.
To tyle.
Przede wszystkim jednak, jeśli chcemy coś zmienić lub
coś zachować – IDŹMY NA WYBORY!!!
Jeśli nawet twierdzisz, że i tak się nic nie zmieni, to pomyśl o tym, że to Ty również masz się zmienić, i jeśli Ty się
zmienisz bo wreszcie zagłosujesz, to i twoja ulica, miasto,
powiat, województwo i kraj czy wreszcie Unia zacznie się
zmieniać. Bez ciebie nic się nie stanie. Tym jednym głosem
dasz wyraz kilkuset takim jak ty, a może nawet tysiącom,
czy milionom.
Tak pokazali Francuzi. Wybrali Marcon bo nie chcieli
Le Pen. Ale aż 80% Francuzów poszło do urn!
U nas to też jest możliwe!
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

12 maja
– wystawa fotografii Janiny Osewskiej
godz. 17:00, Galeria Prawdziwej Sztuki im.
A. Legusa

Te Wai Pounamu
– obrazy znalezione

Do Nowej Zelandii, Krainy Długich Białych Obłoków,
wybrałam się z grupą znajomych w trakcie pobytu w Australii. Kiedy kilka miesięcy wcześniej rozważaliśmy, jakie miejsce wybrać na naszą wspólną wyprawę, niewiele
wiedziałam o lądzie, na który kapitan Cook jako pierwszy Europejczyk zszedł w roku 1769 i rozpoczął badania.
Owszem, studiowałam lektury, przewodniki i plan naszej
włóczęgi po Te Wai Pounamu (w języku Maori to Wyspa Południowa), ale w najśmielszych wyobrażeniach nie
mieściły się znalezione tam obrazy: wiecznie zielone lasy
kauri, mleczno-szafirowe jeziora polodowcowe, mleczno-szare wody potoków górskich, dzikie i puste przestrzenie
nadmorskich plaż, góry malowane w niezwykłe wzory,
wszechobecne wodospady, prastare lasy Fiordland, kształty wapiennych skał Kura Tawhiti i ufne lwy morskie, foki
i papugi Kea. Po raz trzeci (wcześniej w Libanie i Syrii)
odniosłam wrażenie, że wszystko tutaj jest tylko dla nas.

Odpowiedzialność
(z prof. dr. hab. Janem Franciszkiem Miodkiem rozmawiał Czesław Mirosław Szczepaniak)
Od lat czytam Pana profesora, oglądam w telewizji,
na YouToubie słucham
wykładów i zauważam,
że Pan Profesor zbyt
się nie oddala od Śląska (Górnego, Dolnego,
Opolskiego). Zapuszcza
się Pan rzadko do Warszawy, Gdańska, Poznania, Łomży, ale… raczej
to wynika z obowiązku
profesorskiego. Nie słyszałem, żeby Pan profesor mówił o Warmii albo
o Suwalszczyźnie, czy o
Podlasiu. Dlaczego?

Tak niewiele osób było w odwiedzanych miejscach i na
szlakach. Fotografowałam łapczywie, kęsami fotografii,
tak jak posila się głodny przy pełnym stole. Nie przewidziałam również siły swoich reakcji emocjonalnych – zachwytu, szczęścia, pełni, jedności, zespolenia z miejscem,
świadomości bycia tu i teraz, radości, wdzięczności Panu
Bogu i ludziom, moim towarzyszom podróży. Cenię tę nieprzewidywalność, dzięki której doświadczam zaskoczeń,
otwieram się na odczucia we mnie i świadomie je przeżywam, wciąż jestem ciekawa świata, a fotografia –
przypomina że można wyjrzeć
z życia jak zza okna Być sobie
obcym co oznacza wolność
na co dzień niedostępną…
(Jarosław Klejnocki, Litania)
Te Wai Pounamu to wyspa, o której nie można zapomnieć. Siła tej pamięci nie pozwala przeżytego zamknąć w
sobie, zostawić tylko dla siebie. Nakazuje dzielić się obrazami znalezionymi w miejscu, które jest dla mnie symbolem nowego życia, wzrostu, siły i spokoju, ale również ideą
wiecznego ruchu.
Nigdzie wcześniej nie byłam tak szczęśliwa i nigdy z
taką siłą nie pragnęłam powrotu.
Janina Osewska
Nie mam jakichś specjalnie ulubionych słów. Mogę do
nich - przyciśnięty do muru - zaliczyć archaiczne „aliści”
czy „owszem” w znaczeniu „ba, mało tego”, a i śląskie
„drzistnąć” w znaczeniu „spaść, uderzyć z hukiem”.
Które z tych ulubionych słów jest Panu profesorowi najbliższe? Proszę o komentarz.
Najważniejsze jest jednak dla mnie słowo „odpowiedzialność”, bo ono decyduje o naszym człowieczeństwie:
odpowiedzialność za wypowiadane słowo, za czyny, za
drugiego człowieka.
Językoznawca ma mnóstwo pracy, bo z poprawnością
w mowie i piśmie różnie bywa. Na pewno Pan profesor
się denerwuje, nieraz trzaśnie rękę w blat stołu, no bo ile
można tego słuchać. A mimo to - jak spolegliwy nauczyciel
- Pan profesor mówi i pisze z radością. I „przeciw modzie
w języku”.
Denerwuje mnie nadmiar zdrobnień - nie znoszę „rodzinki”, „pytanka” i „pieniążków”.

W cyklu gawęd
„Polska z Miodkiem”
wiele odcinków poświęciłem nazwom miejscowym regionów przez
Pana wymienionych. Proporcjonalnie - może i było ich
mniej w stosunku do innych obszarów Polski, co na pewno wynika z większego skomplikowania etymologicznego
tychże nazw, które są bardzo często skamielinami historycznych wpływów prusko-litewsko-słowiańskich.

Panie Profesorze, czy jest anegdota na Pana temat, która „dodaje skrzydeł” do pracy, i w ogóle? Pytam, bo tyle
lat pomaga nam Pan profesor, jak nauczyciel.

Wiadomo, że Pan profesor „wyjątkowo nienawidzi”
pewnego słowa, którego nie wyjawiam, bo i nie ma po co.
Jakie są Pana profesora ulubione słowa?

Postscriptum
Konterfekt Pana Profesora Jana Miodka wykonał ołówkiem Marek Karpowicz z Sejn.

Najbardziej lubię nazywanie mnie przez studentów
„zakręcaczem żarówek”, bo to określenie idealnie wyraża
mój najbardziej typowy gest. Gdy o nim pomyślę w czasie
wykładu, dodaje mi to nauczycielskich skrzydeł.
Dziękuję, Panie Profesorze.

to@borawski.pl

Bądź dumny,
że jesteś Polakiem

Dziś na początku XXI wieku, żyjąc w tak szybkim
tempie, negujemy wszelkie wartości, odrzucamy cześć dla
przeszłości, jesteśmy nowocześni i żyjemy chwilą obecną, interesuje nas przede wszystkim nasza teraźniejszość.
Buntujemy się przeciw górnolotnym słowom, rocznicom,
apelom, uroczystościom. Ale przecież gdzieś głęboko, utajone na samym dnie serca pozostaje przekonanie, że naród,
który nie zna swojej przeszłości, nie może budować przyszłości.
„Nie znać historii – to być zawsze dzieckiem” – (Marcus Tullius Cicero), dlatego też się święta majowe są wspaniałą możliwością, by uzmysłowić młodzieży i nam dorosłym, jak ważną rolę i znaczenie mają słowa: Ojczyzna i
Patriotyzm.

Narwiański Park Narodowy

26 kwietnia gościliśmy w Gimnazjum nr 2 im. Mikołaja Kopernika przedstawicielki Narwiańskiego Parku Narodowego – Marzennę Bielonko (główną specjalistkę ds.
udostępniania parku) oraz Monikę Olszewską (specjalistkę ds. udostępnienia parku). Wizyta zorganizowana została
w ramach realizacji projektu ekologicznego we współpracy z Centrum Edukacji Ekologicznej w Ełku. W barwny i
interesujący sposób zostaliśmy zapoznani z najważniejszymi faktami dotyczącymi parku.
Narwiański Park Narodowy, jako jeden z 23 parków
narodowych, został ustanowiony 1 lipca 1996 roku. Obejmuje fragment bagiennej doliny górnego odcinka rzeki Na-

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

„Poeci są wśród nas”

Osoby chętne, które lubią pisać wiersze i chcą przedsta-
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Majowe święta kojarzą się z radością i nadzieją. Uczą patriotyzmu i właściwej postawy obywatelskiej.
28 kwietnia o 11.45 w Gimnazjum nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Olecku, odbył się uroczysty
apel pod hasłem: „Bądź dumny, jesteś Polakiem”.
Akademia rozpoczęła się wniesieniem sztandaru szkoły oraz odśpiewaniem „Mazurka Dąbrowskiego” i hymnu szkoły. Następnie uczennice
prowadzące konferansjerkę, Klaudia Domel i Urszula Kamińska przybliżyły historyczne okoliczności świąt majowych w historii naszej Ojczyzny.
Przypomniały tło historyczne tych wydarzeń i wyjaśniły, dlaczego są to tak ważne dni dla Polski.
W części artystycznej, uczniowie w formie
lekcji powtórzeniowej z historii zaprezentowali
najważniejsze aspekty związane ze świętami majowymi.
Akcję przedstawienia budowały wiersze oraz aranżacje
muzyczne szkolnego chóru, solistek oraz utwór muzyczny w wykonaniu Marka Grechuty: „Pytasz mnie czym jest
ojczyzna”. Dopełnieniem przedstawienia był walc wiedeński z filmu: ”Noce i dnie” w wykonaniu Mai Kamińskiej
i Piotrka Kaszuby. Młodzież ten nadzwyczajny temat
przygotowała i przedstawiła w sposób ciekawy i konstruktywny, wniosła dużo serca i zaangażowania.
Po zakończeniu programu głos zabrała dyrektorka Barbara Taraszkiewicz, dziękując uczniom za pięknie przygotowaną powtórzeniową lekcję historii. Życzyła wszystkim przeżywania w miłej atmosferze chwil patriotycznych
związanych ze świętami majowymi.
Cieszmy się więc wolną Polską i tym, że możemy z
dumą patrzeć na polską flagę i śpiewać polski hymn. Wolna ojczyzna to największy dar, powód do dumy i radości.
Bogna Anna Makola
rew. Powierzchnia parku wynosi 6 810 ha, z czego 98%
stanowią tereny silnie uwilgotnione, stale lub okresowo
podtapiane. Otulina parku obejmuje 15 408 ha. Najważniejszym walorem przyrodniczym Narwiańskiego Parku
Narodowego jest unikatowy system rzeki, która płynie na
tym obszarze wieloma łączącymi i rozdzielającymi się korytami tworząc prawdziwy labirynt. Dolina Narwi jest również ważną ostoją ptaków wodno błotnych oraz miejscem
ich odpoczynku podczas wędrówek.
Na obszarze parku występują liczne roślinne zespoły
związane ze środowiskiem wodnym, które stanowią prawie 50% roślinności wodnej i szuwarowej z terenu Polski.
Dominują tereny otwarte jak szuwary właściwe i turzycowe, wilgotne łąki i zakrzaczenia wierzbowe. Lasów jest
niewiele, przeważają olsy, czyli lasy bagienne. Ciekawostką florystyczną jest obecność podlegających całkowitej
ochronie gatunkowej storczyka krwistego, storczyka szerokolistnego lub rosiczki okrągłolistnej.
Narwiański Park Narodowy zamieszkują m.in.: 34
gatunki ssaków; 200 gatunków ptaków, w tym ok. 140
lęgowych (błotniak stawowy jest symbolem parku); 12
gatunków płazów; 3 gatunki gadów; 24 gatunki ryb; 46
gatunków bezkręgowców; 56 gatunków motyli dziennych.
Spotkanie z przedstawicielami NPN wzbogaciło naszą
wiedzę przyrodniczo-geograficzną. Wizytę przedstawicieli koordynował nauczyciel geografii i języka francuskiego
Wojciech Jegliński.
Irmina Dębowska i Maja Kamińska, klasa 1c

wić je szerszej publiczności, prosimy o kontakt. Czekamy
na Państwa!!
Miejsko-Powiatowa Biblioteka Publiczna w Olecku,
ul. Kopernika 6, tel. 87 731 40 04, biblioteka@przystanek.pl
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Wacław Ewaryst Klejmont
(6 IV 1947 -13 V 2011)
W 6. rocznicę śmierci
Młodość

Z Wacławem mieliśmy ją już za sobą, więc nie spieszno
nam było do nucenia wiersza Tadeusza Śliwiaka pt. „Song
o młodości”, co „octem w jabłkach jest pierwszych”. Czyli
w papierówkach.
Pomimo, że byliśmy romantykami, to jednak w nas siedzi ten chłopski rozsądek, a we mnie co rusz się budzi rzemieślnik, co ma życiowy spryt. Nie podlizuję się młodym.
Mam żelazną zasadę mistrz - uczeń. Im więcej cię obiją w
młodości, tym lepiej na późne lata. Pora na stosowny cytat
z listu Wacława, napisanego 19 marca
1991 roku: „(…) Przyglądam się coraz
uważniej młodym. Jeszcze nie rządzą
sobą i innymi, ale niebawem te rządy
przejmą. Tu też różnie, ale chyba optymistyczniej. Przed laty na seminarium
magisterskim w UG etapowy promotor
mojej pracy, poeta i teoretyk literatury,
zwykł mawiać do audytorium: «Jesteście, Państwo, jak szczenięta wrzucone
na głęboką wodę. Wypłyną albo nie
wypłyną…»” Te słowa Stanisława
Dąbrowskiego można chyba odnieść i
do współczesnych młodych. Niektórzy
wypływają, ale w tak pokracznym stylu, że lepiej tego nie oglądać. Inni odbijają od dna i tym trzeba podać rękę.
(…)”
Trzeba chwalić życie za życiowe
nauczki, których nie nauczy żadna
szkoła.w

Łzy

Powinno być: łza się w oku kręci, bo rzecz dotyczy
śmierci.
Wacek zawsze odnotowywał tych, którzy odeszli i byli
ważni w jego życiu. Są to bardzo wyważone komentarze,
bez szastania słowami: „(…) na koniec zostawiłem hiobową wieść. 14 kwietnia, w drodze na dworzec w Sieradzu, zmarł nagle Feliks Rajczak. Dowiedziałem się o tym
na Sympozjonie w Siedlcach. Ta wiadomość zbiła mnie z
nóg. Do dziś nie mogę przyjąć do wiadomości faktu, który
jest faktem. Człowiek tak Wielkiego Serca i Wielkiej Bezinteresowności!!! Jak to możliwe??? Do ostatniej chwili
odpisywał na listy, przysyłał wydawnictwa, organizował,
radził, wydawał… Renesansowy rozmach, niewiarygodna wiara w ludzi. Wyrzucam sobie, że zawracałem Mu
głowę „Siradianą”, którą właśnie przekazywał do druku.
Była już po cenzurze. Ostatnio dosłałem wstęp i zdjęcia.
Czekałem z pewnym niepokojem, ale przy nawale prac śp.
Feliksa zwłoka była wytłumaczalna. Wysłałem życzenia
wielkanocne… Trafiły w pustkę, pustkę po Wspaniałym
człowieku, którą możemy wypełniać jedynie serdecznymi
wspomnieniami. Tak niewiele możemy… Być może znasz,
Czesiu, imię Pani Rajczakowej? Chciałbym napisać słowa
z głębi serca dobyte. (…)” [Olecko, 21 maja 1987 roku]
Dnia 10 lutego 1989 roku pożegnał Autora „Końca
epoki barbarzyńców” takimi oto słowy: „(…), muszę znowu zaczynać od hiobowej wieści. 1 lutego zmarł Wiesław
Kazanecki. Nie muszę Ci tłumaczyć, jak ta nagła, niespodziewana śmierć nas przybiła. Wszystko leci z rąk, słowo o
słowo zawęźlić się nie potrafi. (…)”.
Znalem Feliksa Rajczaka i Wieśka Kozaneckiego. Rozmawialiśmy. Było tak, jak to bywa z poetami, którzy gładzią szorstkość tego świata.
Ja tu tyle o łzach nakapałem słów, a Wacław krótko:
„Gdy ziemia nie jest przedpieklem,

Felieton

zaraz na duszy cieplej” (Z TEJ ŁEZ KRAINY…)
Nie da się łez powtórzyć, jak pisał Bolesław Leśmian.
Łzy bywają dla uśmiechu kołyską, więc chłopców od młodych lat powinno się uczyć, żeby z byle czego nie robili
płaczu.

Zdaniem Wacława Ewarysta Klejmonta

Być może narażę się tym tekstem niektórym, ale…
trudno. W 1982 roku Wacław na kartce pocztowej przy
moim nazwisku napisał taki oto warkocz słów: „Pierwszy
odkrywca Olecka bez szkła powiększającego”.
W 2009 roku, czyli w 27 lat po tej kartce, kiedy opracowałem listy/kartki Wacława, nie obeszło się bez szkła
powiększającego i okularów na nosie. Ale czego to się nie
robi dla Wacława.
W liście całą rzecz doprecyzował:
„Niech Cię szczęśliwie wiodą w nasze
strony rozkłady dróg żelazno-ogumionych!” Ponieważ ze zdaniem Wacława
zawsze się liczyłem, więc staram się
trzymać poziom. Nieraz o tym sobie
przypominam, bo przecież do Olecka
(i nie tylko!) już nie pojadę. Dla mnie
już wszystkie rozkłady jazdy się skończyły. Ale to, co przejechałem, nikt mi
nie zabierze. Mogę peregrynować we
wspomnieniach. Albo wirtualnie.

Spec ds. małych form
i dużych treści

W latach 80. XX w., kiedy to pisałem felietony na odwrotną stronę
„Tygodnika Kulturalnego”, Wacław
umacniał mnie swoimi radami. Słał
ostrzeżenia z Olecka, w myśl zasady,
że z daleka lepiej widać, co się dzieje
w metropolii. Którejś wiosny przesłał widokówkę, na której starannie wykaligrafował:
„Czesiu,
Tam sięgaj, gdzie wzrok nie sięga…
I niech Ci natchnienia wstęga
rozwija się dzielnie z wiosną
a wraz z nią wierszówki rosną
jako w hesperyjskim sadzie
lub na badylarskim składzie.
Szparkich Parek parka dzielna
niech Twą myśl unieśmiertelnia,
Luzuj Muzy co godzina
wzorem Jerzyny, Leszina…
Pegaza dźgaj programowo,
niech podąża za odnową.
A jeśli stanie dęba
(co łacno poznać po zębach),
znak to, że się owałaszył
w drodze do żłobu i kasy.
Wtedy zręcznie przykruć wodze,
aby znów było po drodze”.
Ilekroć wystukuje na klawiszach komputera tekst, tylekroć powraca do mnie warkocz słów, jaki uplótł dla mnie
Wacław, spec od małych form literacko-dziennikarskich.
Świetny nauczycieli, fraszkopisarz, komentator, który znał
złoty środek. Doskonale wiedział, jak pisać, żeby swój czas
w porę uchwycić. Posunę się trochę dalej i napiszę – Wacław Ewaryst Klejmont, to gatunek literacki, z pogranicza
dobrego smaku.
Czesław Mirosław Szczepaniak
Postscriptum
Marek Karpowicz, WACŁAW KLEJMONT; „na bazie
rysunku ołówkowego spróbowałem narysować cienkopisem. To efekt”, napisał Marek K. z Sejn.

to@borawski.pl

Tygodnik Olecki 19/1006 - 2017 r.

9

Majówka na drogach powiatu

Kolizje drogowe

Pierwsza kolizja drogowa miała miejsce w piątek 28
kwietnia. w Olecku na placu Wolności. Jak ustalili policjanci kierująca osobowym peugeotem, wyjeżdżając z parkingu, uderzyła w prawidłowo zaparkowanego osobowego
fiata. Monika J. została pouczona.
Druga kolizja miała miejsce również tego samego dnia
około 16:30 na trasie Olecko – Dunajek.
Jak ustalili policjanci ruchu drogowego kierujący samochodem osobowym podczas wyprzedzania samochodu
ciężarowego z naczepą, z uwagi iż z naprzeciwka nadjeżdżał inny pojazd ciężarowy i nie mógł on bezpiecznie
zakończyć manewru, uderzył w bok pojazdu marki Iveko,
zmuszając przy tym obu kierujących ciężarówkami do zjechania na pobocze. Po zderzeniu kierujący samochodem
osobowym odjechał. Na szczęście w wyniku zdarzenia nikt
nie doniósł obrażeń.
Kolejne zdarzenie miało miejsce 1 maja około 17:30
w Olecku na ul. 11-go Listopada. Kierujący osobowym
volkswagenem nie zachował należytej ostrożność podczas
manewru cofania i uderzył w zaparkowany pojazd, w którym przebywała kierująca wraz z pasażerami. Adam C. został ukarany mandatem karnym w wysokości 220 zł.
2 maja przed 19:00 oficer dyżurny oleckiej komendy
otrzymał zgłoszenie o kolizji drogowej, do której doszło w
miejscowości Małe Olecko gm. Wieliczki.
Policjanci ruchu drogowego, którzy pojechali na miejsce ustalili, że kierujący ciągnikiem rolniczym nie ustąpił
pierwszeństwa przejazdu kierującemu osobowym volkswagenem, w wyniku czego doszło do zderzenia.
Podczas wykonywanych czynności funkcjonariusze
ustalili, iż cięgnikiem kierował 14-latek. W związku z tym
Eryk W., który udostępnił pojazd nieletniemu został ukarany mandatem karnym w wysokości 300 zł. Nieletni zaś
za swoje zachowanie będzie tłumaczył się przed sądem rodzinnym i nieletnich.
Ostatnia kolizja miała miejsce we wtorek 2 maja przed
23:00 na placu Wolności. Kierujący pojazdem marki Volkswagen wyjeżdżając z parkingu nie ustąpił pierwszeństwa
przejazdy prawidłowo jadącemu kierującemu innym volkswagena w wyniku czego doszło do zderzenia. Ryszard K.
został ukarany mandatem karnym w wysokości 250 zł.

Nietrzeźwy kierujący
1 maja około 15:00 policjanci ruchu drogowego zatrzymali do kontroli drogowej kierującego osobowym volkswagenem. Podczas wykonywanych czynności od Mateusza S. funkcjonariusze wyczuli zapach alkoholu. Badanie
alkomatem wykazało w jego organizmie ponad promil alkoholu.

Od lewej Karol Czerwiński, Zofia Domin, wojewoda
Artur Chojecki, Marek Nowicki
3 maja podczas wojewódzkich obchodów 226. rocznicy
Konstytucji 3 Maja w Olsztynie na uroczystej akademii w
Urzędzie Wojewódzkim Wojewoda Warmińsko–Mazurski
Artur Chojecki uroczyście wręczył odznaczenia przyznane przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja
Dudę mieszkańcom naszego powiatu:
- srebrny Krzyż Zasługi za zasługi w działalności na
rzecz upowszechniania folkloru i pielęgnowania tradycji
Zofii Domin;
- srebrny Krzyż Zasługi za zasługi w upowszechnianiu
wiedzy historycznej Markowi Nowickiemu,
- brązowy Krzyż Zasługi za zasługi w działalności na
rzecz społeczności lokalnej Karolowi Czerwińskiemu.
inf. bm
Za kierowanie pojazdem w stanie nietrzeźwości 25-latkowi grozi kara do 2 lat pozbawienia wolności.

Naruszenie zakazu sądowego
3 maja około 10:00 policjanci ruchu drogowego w
miejscowości Kowale Oleckie zatrzymali do kontroli kierującego samochodem osobowym marki Opel. Po wylegitymowaniu okazał się to być Mirosław M. Mężczyzna nie
posiadał przy sobie prawa jazdy i dowodu rejestracyjnego. Po sprawdzeniu policyjnych baz danych okazało się,
że 40-latek posiada aktualny zakaz prowadzenia pojazdów
wydany przez sąd.
Ponadto ustalono, że pojazd nie posiada ważnych badań technicznych za co Mirosław S. został ukarany mandatem karnym w wysokości 100 zł.
Za naruszenie zakazu wydanego przez sąd 40-latkowi
grozi kara do 3 lat pozbawienia wolności.
rzeczniczka prasowa KPP
młodsza aspirantka Justyna Sznel

rysuje Tadeusz Krotos

W okresie od 28 kwietnia do 3 maja na drogach powiatu prowadzone były działania „Majowy Weekend”. Akacja
miała na celu zapewnienia bezpieczeństwa i porządku w
ruchu drogowym w związku z wzmożonymi przejazdami
osób korzystających z długiego weekendu.
Tegoroczny długi majowy weekend oleccy policjanci
mogą podsumować jako bezpieczny. Na drogach powiatu
nie doszło do żadnego wypadku,
odnotowano jedynie 5 niegroźnych
kolizji. Ponadto funkcjonariusze
ruchu drogowego skontrolowali
155 pojazdów, nałożyli blisko 30
mandatów karnych oraz 5 pouczeń.
Zatrzymali także 3 dowody rejestracyjne i wyeliminowali z ruchu jednego nietrzeźwego
kierującego oraz jednego kierującego, który naruszył sądowy zakaz prowadzenia pojazdów. Podczas długiego weekendu oleccy policjanci podjedli łącznie ponad 80 interwencji.
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5 maja na placu w centrum Olecka odbył się uroczysty
apel z okazji Dnia Strażaka. Zasłużeni strażacy otrzymali
odznaczenia i awanse w stopniach pożarniczych.
Główne uroczystości poprzedziła mszą święta w kościele
pw. NMP Królowej Polski.
Później pododdziały wraz z zaproszonymi gośćmi przemaszerowały w asyście orkiestry miejskiej na plac w centrum
Olecka, gdzie odbył się apel.
Przeglądu pododdziałów pożarniczych i pocztów sztandarowych JRG PSP w Olecku oraz OSP Borawskie, Kowale
Oleckie, Świętajno, Wieliczki i Lenarty dokonał warmińsko-mazurski komendant wojewódzki PSP w Olsztynie st.
bryg. Mirosław Hołubowicz.
Strażackie święto było okazją do wyróżnienia i podziękowania strażakom oraz osobom związanym z środowiskiem
pożarniczym, za wzorową służbę i pomoc w rozwoju
ochrony przeciwpożarowej.
ODZNACZENIA
Brązowa Odznaka „Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej”
- asp. Marek Wysocki
Medal „Za Zasługi dla Pożarnictwa”
Złoty Medal:
- dh Ferdynand Grodzicki
- dh Jarosław Kuczyński
- dh Algiment Rutkowski
Srebrny Medal
- st.kpt. Tomasz Jagłowski
AWANSE W STOPNIACH POŻARNICZYCH:
- Daniel Grabek
na starszego ogniomistrza
- Sławomir Jarmołowicz, Rafał Żukowski
na ogniomistrza
- Krzysztof Iwanowski, Marcin Rowiński
na młodszego ogniomistrza
- Marcin Ferenc, Marcin Pskowski, Tomasz Zieliński na
starszego sekcyjnego
AWANSE MA WYŻSZE STANOWISKO SŁUŻBOWE
- Jacek Niewiarowski
- zastępca dowódcy zmiany
- Marcin Sertel, Adam Więcko
- operatorzy sprzętu specjalnego
- Krzysztof Iwanowski, Bartosz Laskowski
- starsi ratownicy-kierowcy
- Mateusz Kamiński
- specjalista w JRG PSP w Olecku
Za wzorową postawę i wysokie osiągnięcia w realizacji
zadań służbowych Jan Mróz, komendant Powiatowy PSP
w Olecku wyróżnił listami gratulacyjnymi strażaków:
Waldemara Jasińskiego, Marka Wysockiego, Tomasza
Cichockiego, Waldemara Derencza, Marcina Ciechanowskiego, Tomasza Zielińskiego i Michała Zamojskiego
W uroczystościach wzięli udział miedzy innymi: warmińsko-mazurski komendant wojewódzki PSP w Olsztynie
st. bryg. Mirosław Hołubowicz, radny sejmiku wojewódzkiego w Olsztynie Edward Adamczyk, przedstawiciele
władz samorządowych gmin i powiatu oleckiego, nadleśnictwa, policji, kierownicy instytucji współpracującej ze
strażą pożarną, a przede wszystkim strażacy, pracownicy
cywilni komendy powiatowej w Olecku, strażacy ochotnicy
i emeryci.
st. kpt. Tomasz Jagłowski

Dzień Strażaka, fot. Bolesław Słomkowski oraz Tomasz Jagłowski

to@borawski.pl
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AUTO-MOTO
* MYJNIA GĄBKOWA AUTOMATYCZNA
			
aleje Lipowe 1A

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

* chleb swojski, ciasta, wypiek, tel. 605-107-755 B58403
* Foto-Ślub i inne uroczystości, tel. 660 122 049 B59001

V03235

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

V04002

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

V02308

V02408

MOTO-SPRZEDAM

* Jawa 350, 1989, stan bardzo dobry, stylizowany na
chopper, 2500 złotych, tel. 884-014-664 B58602
* Opel Meriva, 1,6, 16V, B, srebrny, 2004, relingi, 9500
zł, Olecko, zarejestrowany, opłacone ubezpieczenie, tel.
507-858-030
* VW Passat 1,9TDI, 20024, 130PS, nawigacja, półskóry, tel. 693-647-169 V02915

* gazowe, hydraulik, tel. 502-383-533 V22620a
19-300 Ełk, ul. Sasankowa 17
tel.: 087 620 03 09, 620 13 08
fax: 087 621 56 07
e-mail: poligrafia@gryfix.pl
KOMPLEKSOWE USŁUGI DRUKARSKIE

Drukarnia Offsetowa

TURYSTYKA-NOCLEGI-ROZRYWKA

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

* „ASTRA” restauracja, pizza, zestawy obiadowe na telefon:
87-520-25-68, profesjonalny katering, imprezy okolicznościowe,
dancingi, ul. Partyzantów 7, www.astra.olecko.pl
V02706

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...

* chleb swojski, ciasta, wypiek, tel. 605-107-755 B58203
* kino, plac Wolności 22, tel. 87-520-20-59 B59201

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

* „KOALA” - bar. Kuchnia tradycyjna, dowóz dań od poniedziałku do piątku od 9.30 do 16.30, od 26 zł. dowóz gratis
(inne terminy na telefon) tel. (87) 520 15 78
V01610

* hurtownia wędlin, od 4.00 do 14.00, ul. Gołdapska
31, tel. 87-520-22-13 B54808
* korepetycje - język angielski; szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły średnie, tel. 608-215-475 B57304
* kowalskie, spawalnicze, ślusarskie, zmechanizowane cięcie plazmą do 20 mm, prasa krawędziowa,
Gołdapska 31, tel. 87-523-00-80 B58802
* księgowe usługi, Ternet spółka z o,o, tel. 87-520-31-70

* konie konie kabardyńskie, przejażdżki, pod siodło,
Grądzkie 47, tel. 666-316-780, 87-421-22-48 L00402
* pracownia pisania ikon, pracownia plastyczna,
Katarzyna Waraksa, tel. 663-805-960 B56505
* wczasy; tel. 87-421-22-48, 666-316-780, www.wiatrakart.fr.pl, e-mail: kawarak@o2.pl B59101

V03902

B58303

USŁUGI

* AGA Agnieszka Wyszyńska, BIURO RACHUNKOWE,
Kolejowa 12, tel. 500-174-672 V0171009
* angielski korepetycje, magister UW, tel. 502-954-863
B57903

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

* MEBLE - salon, Jan Bagiński, ul. Rzeźnicka, tel.
(87) 520 29-23.
V03504
* OLEJ OPAŁOWY, NAJTANIEJ, tel. 87-520-41-91 V03225
2

V04102

* Pralnia chemiczna, pranie wodne, usługi w ciągu 24 godzin,
ul. Grunwaldzka 12, te. 723-565-284
V02806

B58702

Popołudniowa Szkoła EduCare
OFERTA

* bezprzewodowy internet iPlus, tel. 87-520-13-31 B55107

- Indywidualne korepetycje z języka polskiego i
matematyki na wszystkich poziomach (szkoła podstawowa, gimnazjum, liceum, uczelnie wyższe)
- Zajęcia korekcyjno–kompensacyjne dla uczniów
z dysleksją, dysortografią, dysgrafią
- Zajęcia rewalidacyjne i terapeutyczne
- Logopedyczne
- Język niemiecki – wszystkie poziomy, zajęcia w
grupie
- Łacina – poziom podstawowy zajęcia w grupie
- Przygotowanie do sprawdzianów i egzaminów
(egzaminy gimnazjalne, matura, egzaminy poprawkowe)
- Odrabianki – pomoc w pracach domowych

Przygotowanie do matury na poziom rozszerzony
– ostatnie miejsca.
Ul. Wojska Polskiego 5, Olecko
Tel: 691 201 120, 721 303 473

B57404

B56904

Wszelkie pomoce i materiały dydaktyczne w cenie
zajęć.

to@borawski.pl

* ROWERY – naprawy i wypożyczalnia, Centrum
Handlowe Impuls, tel. 87-520-36-92 V04311
* SKRZYPCE NA ŚLUBIE, TEL. 662-414-006, B58902
* sprzątanie, opieka nad osobami starszymi lub dziećmi, tel.
506-462-495 B58103

* działkę budowlaną, 1650 m.kw., Olecko, tel. 602709-756 B57504
* działkę pod garaż (ew. piętrowy) z projektem, Gołdapska, tel. 602-793-432 K25106
* działkę pod garaż pojedynczy z projektem, Gołdapska, tel. 602-793-432 K25006
* działki budowlane, uzbrojone, tel. 601-210-819 B002b30
* gospodarstwo rolne, zabudowane, 4,88 ha, okolice
Olecka, tel. 693-841-421 B55207
* kawalerkę, 30 m.kw., na Kościuszki, tel. 506-877-754
Koo701

V03005

K25207

STOMATOLOG – 24 godz. tel. 605-893-381
pełny zakres usług,
DERMATOLOG,
MEDYCYNA ESTETYCZNA
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SPRZEDAM

PRZYCHODNIA WETERYNARYJNA

ul. 11 Listopada 24C • usługi weterynaryjne
tel. (87) 520-30-73 • leczenie zwierząt domowych
tel. (87) 520-27-89
kom. 660-422-476 • badanie mięsa
V03805
czipowanie, paszporty europejskie
psy, koty, fretki
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plac Zamkowy 5, , rejestracja tel. 605-893-381 , 87-520-22-22

* tłumacz języka francuskiego, tel. 888-605-885 B58503

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

V02109

V02905

* kuchenkę mikrofalową, tanio, tel. 605-893-281 K25407
* luksfery Fala niebieskie 36 sztuk, TANIO, tel. 508610-285 B56704
* łóżeczko dziecięce z materacem, 65x125 cm, 150 złotych, tel. 691-201-120 B57604
* 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 V03215

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

Wyrób nagrobków, blatów kuchennych, parapetów
V02510a
i okładzin schodowych

INNE
* oddam koty czarne w dobre ręce, przyjmuję tylko
sms-y, odpowiadam, tel. 605-202-305 B56804
* szczenię (suczka) poszukuje domu. Podobna jest do
owczarka kaukaskiego. inf. pod nr 504-653-152

KUPIĘ

* kupię silniki stacjonarne typu „ES”, tel. 602-235-182,
V03245

PRACA

V07110p

* do prac ogrodniczych emeryta zatrudnię, tel. 604557-693 K24610
* do sprzątania zatrudnię, tel. 605-893-381 K25307
* zatrudnię kierowcę, kat. C+E, wymagana karta kierowcy, tel. 501-157-577, V07120tz

SPRZEDAM
* drukarka kolorowa OKI C3300n, A4, idealna do
wizytówek, mało używana, 290 złotych, tel. 604-193413 B56605
* działka usługowa, granica obwodnicy, tel. 601-210819 B001b30

OM Y
O
E
PRw K
A
CJ

Pompy ciepła
CWU + CO + kolektory słoneczne
przydomowe oczyszczalnie ścieków
V03713
możliwość montażu
DWORZEC PKP
tel. 883-110-101

* siedlisko, ul. Wiejska, ok. 40 arów, zabudowane budynkiem gospodarskim, dojazd od strony ulicy Wiejskiej, siła
na miejscu, tel. 602-293-333 V03815

WYNAJEM

* lokal użytkowy 90 m.kw., ul. Targowa 10, tel. 508
945 734 L00501
* lokal użytkowy 100 m.kw., centrum, tel. 723-565-284
V02816
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Andrzej Malinowski

Tunel między jeziorami
Szóstak i Ułówki

Trasa: Olecko - Połom - Stare Juchy
Wiele osób słyszało o istnieniu tunelu łączącego dwa
jeziora: Szóstak i Ułówki w gminie Stare Juchy (powiat
ełcki), ale nikt dokładnie nie wiedział, gdzie się on znajduje. Tunel kanałowy odkryto dopiero 22 sierpnia 2007 r.
To ciekawe i zapomniane rozwiązanie techniczne powstało
na początku XX w. jako inwestycja melioracyjna w celu
połączenia jezior i osuszenia jak największej powierzchni
pól uprawnych. Tunel ma około 300 m długości i 1,6 m
szerokości. Przepływa przez niego rzeczka (czysta woda)
o półmetrowej głębokości. Teren w pobliżu tunelu jest zarośnięty.

Przejście tunelem jest bardzo ryzykowne, zwłaszcza że
znajduje się on w kilku miejscach 10 m pod ziemią i nigdy
nie był remontowany.
My zaryzykowaliśmy. Do tunelu można dotrzeć z drogi
Stare Juchy - Gorło. Około 1,5 km od Starych Juch należy
skręcić w lewo, w leśną drogę prowadzącą lekko pod górę,
a następnie na rozstaju dróg skręcić w prawo i przejechać
kilkadziesiąt metrów wzdłuż brzegów jeziora Ślepieniec.
W deszczową sobotę, 8 października 2016 r. tunelem, w
butach gumowych, zgięci wpół i z latarką przeszli: Cezary
Lasota, Konrad Radzewicz i Andrzej Malinowski.

Melioracja – zabiegi mające na celu trwałe polepszenie
rolniczych zdolności produkcyjnych gleb, wykonywane za
pomocą zabiegów melioracyjnych

to@borawski.pl

Kalendarz imion
10 maja (Dzień Hutnika oraz
Dzień Pracownika Gospodarki
Komunalnej)
Antoniny, Beatrycze, Dory, Izydory, Wiktoryny
Antoniana, Antoniego, Antonina,
Chociesława, Cierpimira, Częstomierza, Częstomira, Gordiana,
Gordona, Hioba, Izydora, Jana,
Symeona, Szymona
11 maja (Księżyc pełnia)
Hortensji, Igi, Ignacji, Mirandy,
Miry, Władysławy
Alberta, Filipa, Franciszka, Ignacego, Jakuba, Leoncjusza, Ludomira, Lutogniewa, Lwa, Mamerta,
Metodego, Żegoty
12 maja (Międzynarodowy
Dzień Pielęgniarek)
Balbiny, Domiceli, Fanny, Imeldy,
Joanny, Nawojki, Salwiny
Achillesa, Domicjana, Dominika,
Epifaniego, Jana, Jazona, Nereusza, Pankracego, Wszechmiła,
Wszemiła, Wszemira
13 maja (Światowy Dzień Chrego) (Dzień Ptaków Wędrownych)
Agnieszki, Dobiesławy, Glorii,
Magdaleny, Marii, Ofelii, Roberty
Andrzeja, Arona, Cichosława,
Ciechosława, Cieszymira, Dobie-

sława, Gerwazego, Jana, Mucjusza,
Piotra, Roberta, Rolanda, Serwacego
14 maja
Bonifacji, Bony, Dobiesławy, Izydy,
Julity, Justyny
Bazylego, Bonifacego, Bończy, Dobiesława, Filipa, Jeremiasza, Jeremiego,
Macieja, Michała, Wiktora, Wiktoriusza, Wiktoryna
15 maja (Dzień Polskiej Niezapominajki) (Zielone Świątki)
Aleksandry, Beaty, Berty, Brendy,
Czcibory, Dionizji, Nadziei, Ofki,
Zofii
Afanazego, Anastazego, Dionizego,
Izydora, Jana, Maksyma, Ruperta,
Stanibora, Strzeżysława
16 maja (Dzień Rodziny)
Diany, Honoraty, Małgorzaty, Przemysławy
Adama, Andrzeja, Jana, Jędrzeja, Przemysława, Szymona, Trzebomira, Trzebomysława, Ubalda, Wieńczysława
17 maja
Brunony, Miry, Weroniki, Wery, Wrocisławy
Bruna, Brunona, Chwalimira, Feliksa,
Heraklesa, Herakliusza, Paschalisa,
Paschaliusa, Sławomira, Sławosza,
Stanisława, Torpeta, Wiktora, Wilhelma

Nasz przepis
Staropolski makowiec

Ciasto: 40 dag mąki pszennej, 5
dag drożdży, 3 łyżki śmietany 22%,
15 dag miękkiego masła, skórka
otarta z jeden cytryny, 2 łyżki cukru pudru, 2 jajka, 2 żółtka, sól
Farsz makowy: 40 dag maku, 20
dag cukru, 1 litr mleka, 4 jajka, 15
dag masła, niepełna szklanka miodu, 10 dag płatków migdałowych,
15 dag rodzynek, 10 dag kandyzowanej skórki pomarańczowej
Lukier: 1 szklanka cukru pudru,
2,5 dag roztopionego masła, 2 łyżki mleka, sól, kilka kropli esencji
waniliowej
Farsz: mak płuczemy na sicie
wyłożonym gazą. Przekładamy go
do rondla o grubym dnie i zalewamy wrzącym mlekiem.
Mak gotujemy na małym ogniu
przez pół godziny. Po tym czasie odsączamy na sicie. Studzimy
i mielimy w maszynce o małych
oczkach (co najmniej) trzy razy.
W dużym rondlu roztapiamy
masło (może być duża patelnia).
Dodajemy do niego miód, bakalie.
Na koniec dodajemy mak i przesmażamy około 15 minut często
mieszając. Odstawiamy do wysty-

gnięcia.
W międzyczasie ucieramy 4 żółtka
ze szklanką cukru na puszystą masę i
ubijamy oddzielnie pianę z białek.
Przestudzoną masę mieszamy najpierw utartymi żółtkami. Potem delikatnie mieszamy z pianą z białek.
Ciasto: Drożdże mieszamy ze śmietaną.
Do mąki dodajemy szczyptę soli i
przesiewamy. Z mąki usypujemy piramidkę. W szczycie robimy dołek i wlewamy tam drożdże i mieszamy.
Dodajemy pozostałe składniki i
ugniatamy około 10 minut w niezbyt
ścisłe i lśniące ciasto. Wszystkie składniki powinny mieć temperaturę pokojową.
Teraz ciasto rozwałkowujemy na
oprószonym mąką blacie. Rozwałkowane ciasto ma mieć kształt prostokąta. Całość pokrywamy równomiernie
farszem w taki sposób by postał wolny
bok o szerokości około 2 cm.
Ostrożnie zawijamy ciasto w roladę i przekładamy zlepieniem do dołu
i układamy w lekko natłuszczonej podłużnej blaszce wyłożonej papierem do
pieczenia. Przykrywamy ściereczką i
odstawiamy na 1 godzinę.
Pieczemy ok. 40 minut w temperaturze 180°C.
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Cytaty na ten tydzień
Kochanka, która nas opuszcza,
powinna być na tyle inteligentną,
żeby nas zwymyślać, poniżyć,
atakować brutalnie, abyśmy, zrezygnowani, nie zapomnieli o niej.
Aby wciąż jej pożądać w imię tej
przewrotnej erotycznej potrzeby,
jaka jest zazdrość.
Carlos Fuentes, W to wierzę
... bo pamięć jest jednocześnie
wygnaniem z domu i powrotem w
rodzinne strony, strachem przed
spotkaniem z wrogiem i tęsknotą
do pierwotnej jaskini.
Carlos Fuentes, Lata z Laurą Diaz
Tak to moja mowa musi co prawda
się zakończyć, ale pisaniu po
Oświęcimiu nie można przepowiadać końca, chyba, że rodzaj ludzki
skończyłby ze sobą. (...) Oświęcim
należy do nas, jest trwałym piętnem
naszej historii i – jako zysk! –
umożliwił zrozumienie czegoś, co
mogłoby brzmieć: teraz nareszcie
znamy siebie.
Günter Grass, Pisanie po Oświęcimiu

PRZYS£OWIA
Na św. Izydora (10 maja) często
bywa chłodna pora.
Pankracy, Serwacy, Bonifacy (1013 maja), źli na ogród chłopacy.
Jeśli w maju śnieg się zdarzy, to
lato dobrze wyparzy.
Grzmot w maju nie szkodzi, sad
dobrze obrodzi.
Przed Pankracym (11 maja) nie ma
lata, po Bonifacym (14 maja) mróz
odlata.
Gdy przed Pankracym (11 maja)
przymrozek nocny się zdarzy, zimną
wiosnę zwarzy.
Pnakracy, Serwacy, Bonifacy (11,
12, 13 maja) zimni święci.
Jak się rozsierdzi Serwacy (13
maja), to wszystko zamrozi i przeinaczy.
Święta Zofija (15 maja) kłosy rozwija.
Każda Zosia (15 maja) dobra gosposia.
Święta Zofija, zimna przywodzi
ale kłosom to już nie szkodzi.
Gdy maj wilgotny, dodaje otuchy,
a gdy maj suchy, to i rok suchy.
Rok dobry będzie, jeżeli w maju
zawiążą się żołędzie.
Wesoło w maju ze słowikiem w
gaju.
Suchy marzec, maj zaś chłodny,
kwiecień mokry, rok niegłodny.
Lukier: wszystkie składniki ucieramy w miseczce. Jeśli masa jest zbyt
gęsta, dodajemy więcej mleka, jeśli za
rzadka, to wtedy dodajemy cukier puder.
Makowiec lukrujemy po przestudzeniu ciasta.
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Narkotyki

Oleccy kryminalni zatrzymali mężczyznę posiadającego narkotyki. 26-latek w kieszeni spodni miał susz roślinny oraz biały proszek, a podczas przeszukania jego miesz-

kania policjanci znaleźli kolejne narkotyki.
Funkcjonariusze Wydziału Kryminalnego oleckiej komendy podczas wykonywania swoich obowiązków uzyskali informacje, że jeden z mieszkańców Olecka może
posiadać narkotyki.
8 maja funkcjonariusze zauważyli na jednej z ulic
wskazanego mężczyznę i przystąpili do jego legitymowania. Podczas czynności Michał G. był zdenerwowany. W
związku z podejrzeniem, że 26-latem może posiadać przy
sobie narkotyki policjanci przeszukali jego odzież i w kieszeni spodni znaleźli susz rośliny oraz biały proszek.
Ponadto podczas przeszukania mieszkania Michała G.
funkcjonariusze znaleźli blisko 40 gramów amfetaminy,
marihuanę i 13 tabletek ekstazy.
Wstępne badania wykazały, że wszystkie zabezpieczone substancje to narkotyki.
Za posiadanie środków odurzających 26-latkowi grozi
kara do 3 lat pozbawienia wolności.
rzeczniczka prasowa KPP
młodsza aspirantka Justyna Sznel

Wypadek na obwodnicy

Do wypadku doszło w miniony piątek 05 maja przed
16:00 na skrzyżowaniu obwodnicy Olecka z drogą wojewódzką nr 655.
Funkcjonariusze pracujący na miejscu zdarzenia ustalili,
że kierująca samochodem osobowym marki Audi nie
ustąpiła pierwszeństwa przejazdu prawidłowo jadącej od
strony Gołdapi kierującej volvo.
W skutek zderzenia pojazdów obrażenia odniosła zarówno
kierująca audi jak i volvo. Obie kobiety z ogólnymi potłuczeniami ciała zostały przetransportowane do szpitala.
Łącznie pojazdami podróżowało pięć osób.
Badanie alkomatem wykazało, że kierujące były trzeźwe.
rzeczniczka prasowa KPP
młodsza aspirantka Justyna Sznel

Tragiczny finał poszukiwań
W miniony wtorek 2 maja po 7:00 oficer dyżurny oleckiej komendy został powiadomiony o wyłowieniu przez
wędkarza z jeziora Olecko Wielkie ciała mężczyzny. Na
miejscu pracowali policjanci pod nadzorem prokuratora. Prowadzone czynności wykazały, iż wyłowionym z
jeziora mężczyzną jest zaginiony Jerzy K. mieszkaniec
Olecka. 26 marca br wyszedł z domu i nie nawiązywał

kontaktu z rodziną.
W poszukiwania mężczyzny było zaangażowanych
kilkudziesięciu policjantów oraz strażaków. Sprawdzono
dworce, szpitale, koryto rzeki Lega oraz adresy zamieszkania znajomych 64-latka. Weryfikowano i sprawdzano na
bieżąco wszelkie informacje na temat zaginionego.
Przeprowadzona sekcja zwłok wykazała, iż przyczyną
śmierci 64-latka było utonięcie.
rzeczniczka prasowa KPP
młodsza aspirantka Justyna Sznel

OLECKIE CENTRUM
SZKOLENIA KIEROWCÓW
Jerzy Miliszewski
Olecko, Aleje Lipowe 3

B57704

Ośrodek
czynny
codziennie
w godz. 800-1600
B58003

Rozpoczęcie
kursu

18
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1600
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III Powiatowy Konkurs
„English is fun”

W Zespole Szkół w Olecku (Siejnik) została przeprowadzona III edycja Powiatowego Konkursu z Języka Angielskiego dla Klas III „ English is fun”. Celem konkursu było rozwijanie kluczowych umiejętności językowych
uczniów, popularyzacja nauki języka angielskiego od najmłodszych lat oraz zdrowe współzawodnictwo.
Uczniowie z 7 szkół z terenu powiatu oleckiego zmierzyli się z testem konkursowym uwzględniającym umiejętności ujęte w postawie programowej z języka angielskiego.
Komisja, w skład której weszli wszyscy nauczyciele ze
szkół biorących udział w konkursie, wyłoniła zwycięzców
III edycji. Zostali nimi:

Maturzysto, zostań
stypendystą Funduszu
Stypendialnego
przy Fundacji Batorego

Termin składania wniosków o stypendia dla niezamożnych maturzystów z mniejszych miejscowości w Funduszach Stypendialnych przy Fundacji Batorego to 1 czerwca
2017. Zachęcamy do składania wniosków.
Fundusz im. Iwony Winiarskiej-Feleszko
Wnioski o stypendia na rok akademicki 2017/2018 należy składać do 1 czerwca 2017 roku. O stypendia mogą
ubiegać się tegoroczni maturzyści zamierzający studiować
na warszawskich, państwowych uczelniach wyższych.
Fundusz oferuje stypendystom comiesięczne stypendia
w wysokości 700 zł na I rok studiów, pomoc i wsparcie
w Warszawie w trakcie roku akademickiego, możliwość
ubiegania się o stypendia na II rok. Od 2008 roku Kapituła Funduszu przyznała stypendia 40 studentom na łączną
kwotę 223 400 zł. Rocznie Fundusz wspiera 9 osób. Więcej:
http://www.batory.org.pl/fundusze_powierzone/winiarskiej_feleszko

Fundusz „Rozwiń Skrzydła”
im. J. i J. Putka

Wnioski o stypendia na rok akademicki 2017/2018 należy składać do 1 czerwca 2017 roku. O stypendia mogą
ubiegać się tegoroczni maturzyści, którzy bez pomocy
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I miejsce - Izabela Giczewska ze Szkoły Podstawowej
nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Olecku
II miejsce- Antoni Konecki z Zespołu Szkół STO
III miejsce - Radosław Kuprewicz z Zespołu Szkół
STO
Jesteśmy dumni z sukcesów najmłodszych tym bardziej, że poziom ich wiedzy z roku na rok jest coraz wyższy. Zdrowa rywalizacja nie tylko cieszy dzieciaki, ale
przynosi też wiele radości i oczywiście satysfakcji z pracy
nauczycielom przygotowującym uczniów do konkursu.
Dziękujemy za udział wszystkim uczestnikom III edycji naszego konkursu
Zapraszamy już za rok.
E. Iwanowska
stypendialnej nie zdecydowaliby się na podjęcie nauki na
uczelniach wyższych w całej Polsce. Fundusz oferuje stypendystom stypendia na pokrycie kosztów związanych z
procesem rekrutacji na studia (koszty opłaty rejestracyjnej, dojazdu na egzaminy itp.), comiesięczne stypendia w
wysokości 630 zł miesięcznie na I rok studiów, możliwość
ubiegania sie o stypendia na II i III rok. Od 2011 roku Kapituła Funduszu przyznała 327 stypendiów na łączną kwotę 845 898 zł. Rocznie Fundusz wspiera 15 osób.
Więcej: http://www.batory.org.pl/fundusze_powierzone/
rozwin_skrzydla

Funduszu Stypendialny
Grupy Pracuj

Wnioski o stypendia na rok akademicki 2017/2018
należy składać do 31 lipca 2017 roku. Fundusz dla niezamożnej młodzieży planującej studia informatyczne na
państwowych uczelniach. Fundusz został utworzony z darowizny Grupy Pracuj w wysokości 300 000 zł i oferuje
comiesięczne stypendia w wysokości 630 zł, doradztwo
i szkolenia w zakresie planowania kariery zawodowej, a
także pomoc w znalezieniu praktyk i staży. W 2016 roku
Kapituła Funduszu przyznała stypendia 11 studentom na
łączną kwotę 69 300 zł. Rocznie Fundusz wspiera 11 osób.
Więcej: http://www.batory.org.pl/fundusze_powierzone/fundusz_stypendialny_grupy_pracuj
Więcej informacji: Agnieszka Zowczak, Program Równe
Szanse i Fundusze Powierzone, Fundacja im. Stefana
Batorego, tel.: 22 536 02 09, email: azowczak@batory.
org.pl, www.batory.org.pl, www.facebook.com/FundacjaBatorego
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Nie ustąpienie pierwszeństwa
przejazdu przyczyną zderzenia dwóch osobówek

Siła oleckiej bazy sportowej
Pierwsze dni maja były dla oleckiego MOSiR-u niezwykle intensywne. W trakcie Finału Mistrzostw Polski w
Siatkówce Kadetów U-17 rozegranych zostało 18 meczów,
które pozwoliły wyłonić Mistrza Polski. Imprezy o takiej
randze jeszcze w Olecku nie było. Z całej Polski spływają gratulacje za organizację tak ważnej i dużej imprezy. W
tenisowym turnieju otwarcia sezonu zagrała rekordowa
liczba 30 uczestników z całego regionu a Czarni Olecko
podnieśli się po ostatnich, przykrych porażkach i tylko se-

Policjanci oleckiej komendy pracowali na miejscu zdarzenia drogowego, do którego doszło w miejscowości Ślepie na trasie Olecko – Ełk. Dwie osoby zostały przetransportowane do szpitala.
Do zdarzenia doszło 8 maja przed godz. 14:00 w miejscowości Ślepie na trasie Olecko – Ełk. Jak ustalili, pracujący na miejscu zdarzenia funkcjonariusze ruchu drogowego, kierująca samochodem osobowym marki Volkswagen,
wyjeżdżając z drogi podporządkowanej, nie ustąpiła pierwszeństwa przejazdu prawidłowo jadącemu peugeot’owi. W
wyniku doszło do zderzenia pojazdów.
Kierujący peugeotem z urazem kręgosłupa został przetransportowany do szpitala w Ełku, zaś kierująca volkswagenem z urazem ręki do szpitala w Olecku.
Badanie alkomatem wykazało, że kierujący byli trzeźwi.
Na szczęście po przeprowadzonych badaniach okazało
się, że kierujący nie odnieśli poważniejszych obrażeń.
rzeczniczka prasowa KPP
młodsza aspirantka Justyna Sznel
kundy dzieliły ich od ważnego zwycięstwa. Z oferty oleckiej bazy sportowej skorzystało 7500 osób, a kolejne 3500
oglądało transmisje online.
A MOSiR nie zwalnia tempa. Już w najbliższy weekend odbędzie się aż 5 imprez sportowych w tym dwie o
randze ogólnopolskiej i jedna impreza regionalna. Będą to
zawody Pucharu Polski Taekwondo - Olecko Hidori Cup
Zawody, piąta edycja Biegu Wiewiórczą Ścieżką Olecka
13 i na pływalni LEGA ostatnie eliminacje wojewódzkiego
cyklu Warmia i Mazury pływają. W pływackich zmaga-
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Zakończył się

Finał Mistrzostw Polski

w Siatkówce Kadetów U-17 Olecko 2017
Po obfitującym w piękne zagrania lecz dość jednostronnym meczu finałowym AZS 2020 Częstochowa Mistrzem
Polski w Piłce Siatkowej Kadetów U-17. W półtoragodzinnym czterosetowym pojedynku zwyciężył on zespół Trefla
Gdańsk. Trzecie miejsce wywalczył Chemik Bydgoszcz, a
ubiegłoroczny mistrz Jastrzębski Węgiel pozostał bez medalu.
W oleckiej Hali Lega w dniach od 3 do 7 maja grała
przyszłość polskiej siatkówki. W trakcie imprezy widzowie zgromadzeni w Hali Lega obejrzeli kilka niezwykle
emocjonujących spotkań (m. in. pojedynki grupowe Częstochowy, Świnoujścia i Jastrzębskiego Węgla oraz mecz
o V miejsce pomiędzy Świnoujściem i Nysą), a każdy z
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meczów pozwalał cieszyć się pięknem siatkówki. Zdaniem
Przedstawicieli Polskiego Związku Piłki Siatkowej była to
bardzo udana impreza.
FINAŁ
AZS 2020 Częstochowa - Trefl Gdańsk
3:0
25:23, 25:15, 25:15
mecz o 3. miejsce
Chemik Bydgoszcz - Jastrzębski Węgiel
3:1
30:28, 25:19, 20:25, 25:21
półfinały
AZS 2020 Częstochowa - Chemik Bydgoszcz
3:2
23:25, 25:20, 25:19, 20:25, 15:11
Trefl Gdańsk Jastrzębski Węgiel
3:1
26:28, 25:18, 25:22, 25:19
mecz o 5. miejsce
Maraton Świnoujście - AZS PWSZ Nysa
3:2
25:22, 25:20, 25:27, 25:27, 15:13
mecz o 7. miejsce
AKS V LO Rzeszów - Metro Warszawa
1:3
18:25, 25:20, 8:25,
15
Nagrody indywidualne:
- najlepszy zagrywający: Jakub Wilkowski (Lotos Trefl
Gdańsk),
- najlepszy libero: Damian Broszko (BKS chemik Bydgoszcz),
- najlepszy blokujący: Wojciech Kraj (KS Jastrzębski
Węgiel),
- najlepszy atakujący: Kacper Wnuk (Trefl Gdańsk SA),
- najlepszy rozgrywający: Damian Czetowicz ((AZS
2020 Częstochowa).
- MVP został Remigiusz Kapica (AZS 2020 Częstochowa).
fgt. Józef Kunicki
Bartosz Cieśluk

Tenis ziemny

2 maja odbył się Nocny Deblowy Turniej Tenisa Ziemnego z okazji rocznicy Konstytucji 3 Maja. Organizatorem
był Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, a sędzią głównym
Andrzej Karniej.
Wyniki:
1. Bogdan Frydrych / Paweł Czarnialis (Sejny)
2. Andrzej Karniej / Szymański (Olecko/Bakałarzewo)
3. Andrzejczak Marcin / Michał Andrzejczak (Łódź)
4. Tomasz Czajkowski / Paweł Daszkiewicz (Ełk)
W turnieju wystartowało 8 par z północnych regionów
Polski. Rywalizacja choć tocząca się w przyjacielskiej atmosferze była zacięta i bardzo ciekawa. Gracze mimo, że
znają się świetnie z wielu oleckich turniejów wciąż potrafili się wzajemnie zaskakiwać nietypowymi lub odważnymi
zagraniami.
Turniej zakończył ze względu na niską temperaturę został przerwany o północy i dokończony porankiem 3 maja.
Mecz finałowy zakończył się rezultatem 6/3 6/4 natomiast
finał pocieszenia 6/1.
Bartosz Cieśluk

W najbliższych tygodniach warto wybrać się na święto
sportu najmłodszych olecczan czyli X Olecką Olimpiadę
Milusińskich im. Romualda Wojnowskiego, Finał Krajowy
Mistrzostw Polski w Czwórboju Lekkoatletycznym Szkół
Podstawowych i imprezę jubileuszową Czarnych Olecko,
którzy obchodzić będą sześćdziesięciolecie istnienia. Serdecznie zapraszamy!
fot. Wojciech Wójcik
Bartosz Cieśluk

V 04202

niach olecka pływalnia i Szkoła Podstawowa nr 1 wyraźnie
prowadzą w swych klasyfikacjach.
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PO KOKARDĘ (317)

Maj, majówki
i kasztany

Fotografuje

Bolesław
Słomkowski

Uwielbiam maj! I chyba nie jestem w tym odosobniona od licznego grona kobiet mojej płci. Typowa ze
mnie baba i wiele do szczęścia mi nie trzeba – trochę
zieleni, śpiew ptaków, mnóstwo kwiatów, nawet nie
w moim ogródku, trochę słońca i już! I już jest powód
do tego, by się cieszyć.
A cieszyć się można ze wszystkiego, nawet z tego,
że można było w ten dłuuuugi weekend kupić chleb,
prawie bez problemów. Pamiętam taki pierwszomajowe zamieszanie, gdy chleb był na wagę złota. Pierwszy raz od miesiąca cieszyłam się, że leżę w szpitalu,
bo tam chleba było pod dostatkiem. Dawno to było,
ale było. A teraz już nikt o to się nie martwi.
W pierwszy majowy weekend cieszyło mnie też
to, że otwieram okno i… cisza, nie ma odgłosu samochodów. Wyglądam przez balkon, a tam spokój,
pusto na osiedlu. Niemal idealny spokój. I patrząc tak
przez chwilę, nagle doznałam totalnego uspokojenia.
Nareszcie poczułam, że ja też nigdzie się nie spieszę,
że nareszcie mam czas dla siebie, dla rodziny.
Choć pogoda w pierwszy majowy weekend nas
nie rozpieszczała, to i tak zaplanowane imprezy i
spotkania na pewno się odbyły. A kiedyś to były majówki… Trochę jedzenia do koszyka, gitarę pod pachę i byle polana,
a ognisko rozpalaliśmy i śpiewaliśmy do późna.
Dzisiaj te ogniska zamieniamy na grillowanie. Taki
amerykański zwyczaj, który przedostał się i na dobre
zadomowił w naszych ogródkach. Krytykować nie
będę, bo po co, skoro ludzie to lubią.
Maj, to także, a może przede wszystkim, kasztany
i matura. Oglądam sobie każdego maja spacerujących
maturzystów z rozdania świadectw. I przypomniała

się „młodość chmurna i durna”…
I nie było rzeczy, która wydawała się nie do pokonania.
Och, gdyby mieć tę odwagę, te szaleńcze pomysły,
te nieokiełznane plany. Czy tegoroczni maturzyści
różnią się od tych sprzed na przykład ćwierć wieku?
Może tylko tym, że obecni wypili więcej trunków wysokoprocentowych i zachowują się o wiele głośniej
niż my wracając ze świadectwem w ręku (oni na razie
ze świadectwem ukończenia szkoły). Ale głowy mają
tak samo nabite setkami pomysłów, planów, a każdy
na pewno szalony i w ich wyobrażeniu do spełnienia.
Nie zazdroszczę im!
Wydaje mi się, że dzisiaj jeszcze trudniej, choć
wbrew pozorom możliwości wiele, przebić się i wyrwać życiu to, o czym się marzy. Wiele trzeba sił, determinacji, by tego dokonać.
Dla ilu się uda spełnić marzenia o dobrych studiach i dobrej pracy? Któż to wie. Zazdroszczę im
możliwości studiowania za granicą. Szkoda by było
taką szansę zmarnować. Zazdroszczę tych marzeń i
przekonania, że zdobędą świat. Ale przecież każdy z
nas posiadał takową szansę…
W tym roku taką szansę ma też szczególnie mi bliska maturzystka – moja córka. Jak to minęło. Blada,
ze ściśniętym żołądkiem i sercem, stresem i przerażonymi oczami przekroczyła próg swojej szkoły, by
zmierzyć się z dorosłością. Moja Agatka, która zamyka oczy, kiedy gra na skrzypcach, a rozprawkę traktuje jak zadania matematyczne, dzisiaj pisze maturę.
Pewnie, że się boję. Nie wyniku, bo będzie najlepszy, jaki tylko mogła zdobyć, tylko o to, czy nie
zawiedzie siebie. Chciałabym, żeby wynik był taki,
by to ona wybierała uczelnię, o jakiej marzy.
Kasztany nie kwitną, bo zimno, nawet dzisiaj padał śnieg, ale i tak już jest pięknie. Jak to w maju.
Wszystkim maturzystom i szczególnie mojej córce życzę, by świat dorosłych ich nie rozczarował.
Marusia

Wiosenne smardze

