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Używaj pasów bezpieczeństwa.-
H. Jackson Brown, Jr.

chleb swojski, ciasta, wypiek, tel. 605-107-755 L00603

zgubiono klucze, tel 601 - 152 - 454
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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
57

00
7

ry
su

je
 T

ad
eu

sz
 K

ro
to

s

Rozpoczęła się budowa drogi 
z Sedranek 

w kierunku Łęgowa
W związku z tym, że droga z Sedranek do Łęgowa ma 
dwóch właścicieli - w części jest własnością powiatu 
oleckiego w  części – gminy Olecko, urzędy porozumia-
ły się i ogłosiły wspólny przetarg na budowę tej drogi.  

Wykonawca  prac, firma Strabag sp. z.o.o.  z Pruszkowa 
rozpoczęła już prace na powiatowym odcinku. Do końca 
września powinna zakończyć się przebudowa odcinka 
drogi gminnej o długości 0,418 km w Łęgowie. Docelowo 
powstanie droga o nawierzchni asfaltowej. Wartość prac 
na gminnym odcinku to 194 216,48 zł.

newsletter UM (mapa i fot-UM)
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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 Wol-

ności 22
• Bajeczna zima, portrety wystawa fotografii, Galerii Fo-

tografii „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 „Za-

mek”, Zamek

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 .............................4,42 zł
Pb 95 ........................4,52 zł
PB 98 ........................4,78 zł
LPG ...........................1,98 zł
Olej opałowy ..............2.85 zł (powyżej 1000 litrów)
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w weekend przy płaceniu gotówką 
litr paliwa sprzedajemy 10 gr taniej

www.paliwa-kozlowski.pl

AUTOMYJNIA

24 maja (środa)
apteka dyżurna Składowa 6
wydanie „Tygodnika Oleckiego”
10.00 - Mistrzostwa Powiatu Oleckiego SZS w Siatkówce 
Plażowej Szkół Podstawowych, boisko do siatkóki
25 maja (czwartek)
apteka dyżurna 11 Listopada 9
10.00 - Mistrzostwa Powiatu Oleckiego SZS w Siatkówce 
Plażowej Szkół Gimnazjalnych i Ponadgimnazjalnych, bo-
isko do siatkówki
16.30 - Spotkanie z mieszkańcami w ramach projektu 
„Partycypacja w Planowaniu Przestrzennym” realizowane-
go przez Gminę Olecko, restauracja „Metamorfoza”, plac 
Zamkowy 7
26 maja (piątek)
apteka dyżurna Zielona 37
17.00 - Rico prawie bocian, film, kino Mazur
19.00 - Szatan kazał tańczyć, film, kino Mazur
27 maja (sobota)
apteka dyżurna plac Wolności 25
11.00 - Mecz piłki nożnej trampkarzy MLKS Czarni Olec-
ko -MLKS Znicz Biała Piska, boisko ze sztuczną murawą
12.00 - Olimpiada Milusińskich, stadion miejski
13.00 - Mecz piłki nożnej juniorów Czarni Olecko - LKS 
Mazur Wydminy, boisko ze sztuczną murawą
15.30 - Rico prawie bocian, film, kino Mazur
17.00 - Rico prawie bocian, film, kino Mazur
19.00 - Szatan kazał tańczyć, film, kino Mazur
28 maja (niedziela)
apteka dyżurna Kolejowa 15
12.00 - IV Festyn w Siodle, Ranczo Arabis, Możne
14.00 - Koncert na Dzień Matki, sala kina Mazur
15.30 - Rico prawie bocian, film, kino Mazur
16.30 - Literatura na wodzie, dyskusja o książce, statek 
Olimpia, Giżycko (szerzej na s. 4)
17.00 - Rico prawie bocian, film, kino Mazur
19.00 - Szatan kazał tańczyć, film, kino Mazur
29 maja (poniedziałek)
apteka dyżurna Zielona 35
30 maja (wtorek)
apteka dyżurna plac Wolności 7B
31 maja (środa)
wydanie „Tygodnika Oleckiego”
apteka dyżurna apteka dyżurna plac Wolności 12
1 czerwca (czwartek)
apteka dyżurna Składowa 2A
badanie mammograficzne przy Szpitalu, Gołdapska 1
8.00 - 11.00 - pobór krwi od honorowych dawców, budy-
nek internatu ZSLiZ przy ulicy Gołdapskiej 27
9.00 - Blaskojad, premiera spektaklu teatralnego, grupa te-
atralna Ananasy, sala Teatru AGT
12.00 -  - Blaskojad, premiera spektaklu teatralnego, grupa 
teatralna Ananasy, sala Teatru AGT
2 czerwca (piątek)
apteka dyżurna Gołdapska 1
badanie mammograficzne przy Szpitalu, Gołdapska 1

na stronie internetowej www.olecko.info (w pliku *.pdf)
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2 maja od 7.20 jeden zastęp JRG PSP wydobywał z Jeziora 
Oleckie Wielkie ciało zaginionego mężczyzny.

2 maja od 18.55 jeden zastęp JRG PSP oraz jeden OSP Wie-
liczki zabezpieczały miejsce i usuwały skutki kolizji drogowej w 
Wieliczkach.

2 maja od 23.02 jeden zastęp JRG PSP usuwał plamę oleju z 
jezdni placu Wolności.

3 maja od 9.40 jeden zastęp JRG PSP usuwał zadymienie z 
mieszkania w Leśnym Zakątku.

3 maja od 15.30 jeden zastęp JRG PSP pomagał w otwarciu 
drzwi zatrzaśniętego mieszkania przy ulicy Cichej. Zatrzaśnięte 
dziecko.

4 maja od 20.59 jeden zastęp JRG PSP gasił pożar śmieci w 
śmietniku kontenerowym przy ulicy Młynowej.

4 maja od 21.23 jeden zastęp JRG PSP pomagał w otwarciu 
drzwi zatrzaśniętego mieszkania przy ulicy 11 Listopada. Zatrza-
śnięte dziecko.

5 maja od 15.40 dwa zastępy JRG PSP zabezpieczały miejsce 
i usuwały skutki wypadku drogowego na obwodnicy olecka. 
(Skrzyżowanie drogi do Giżycka).

6 maja od 12.09 dwa zastępy JRG PSP wyciągały na osiedlu 
Lesk z zalanego silosu skradziony skuter.

6 maja od 18.14 trzy zastępy JRG PSP oraz jeden OSP Szcze-
cinki gasiły w zakładzie produkcyjnym w Kukowie pożar więźby 
dachowej. 

6 maja od 19.14 jeden zastęp OSP Cichy oraz jeden OSP Ma-
zury gasił pożar sadzy w kominie domu mieszkalnego w Cichym.

7 maja od 3.16 jeden zastęp JRG PSP gasił pożar śmieci w 
śmietniku kontenerowym przy ulicy Sokolej.

8 maja od 6.41 dwa zastępy JRG PSP oraz jeden OSP Wie-
liczki zabezpieczały miejsce i usuwały skutki wypadku drogowe-
go w Jelitkach. Samochód Toyota uderzył w drzewo.

8 maja od 13.56 trzy zastępy JRG PSP oraz jeden OSP Gąski 
zabezpieczały miejsce i usuwały skutki wypadku drogowego w 
Ślepiu. Zderzenie VW Golfa z Peguetem.

10 maja od 5.35 jeden zastęp OSP Świętajno zabezpieczał w 
Jelonku do przyjazdu saperów miejsce znalezienia niewybuchu.

 informacji udzielił aspirant sztabowy 
Mariusz Domin

UWAGA: 
stacja dołącza do akcji Olecka Rodzina +3

(upusty do zakupu: 10 gr paliwo, 5 gr gaz oraz 5% 
akcesoria i usługi
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NASZ KONKURS
Jeśli chcecie wziąć państwo udział w konkur-

sie, 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:
• Norbert Balach

• Leon Bartnicki (Ruda Śląska)
• Tadeusz Brodowski (Nowa Wieś)

• Jan Różański
• Marzena G. Włodarska

• Zbigniew Witaszek
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 skleja-

nia, itp.

Redakcja 
„Tygodnika Oleckiego”, ul. Zielona 37

czynna:  poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek
w godzinach 1200-1700

kontakt telefoniczny: 601-152-454
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Uwaga!
Przypominamy Drogim Czytelnikom, że w losowa-
niu bierze udział tylko pojedynczy kupon naleiny 

na kartę pocztową, Dwa, trzy czy więcej kuponów 
nalepionych na kartkę biorą udział w losowaniu 

tylko raz.

Masz 50-69 lat? 
Zrobiłaś już mammografię
Mniej niż 40% uprawionych Polek zgłosiło się do tej 

pory na bezpłatne badanie mammograficzne w ramach Pro-
gramu Profilaktyki Raka Piersi.

„Mimo, iż mammografia to najskuteczniejsza meto-
da profilaktyki raka piersi, nadal mniej niż połowa kobiet 
poddała się bezpłatnemu badaniu w ramach Populacyjnego 

Programu Wczesnego Wykrywania Raka Piersi – mówi dr 
Małgorzata Cymerman z LUX MED Diagnostyka – Zachę-
camy panie do profilaktyki związanej z rakiem piersi, gdyż 
jest to najczęściej występujący nowotwór złośliwy wśród 
Polek.”

Mammografia trwa jedynie kilka minut i polega na zro-
bieniu 4 zdjęć rentgenowskich. Pozwala na rozpoznanie i 
wykrycie tzw. zmian bezobjawowych (guzków oraz innych 
nieprawidłowości w piersi) w bardzo wczesnym etapie roz-
woju, wtedy, kiedy nie są one wyczuwalne przez kobietę 
lub lekarza, co bardzo istotnie zwiększa szansę wyleczenia.

Bezpłatne badania mammograficzne w mammobusie 
odbędą się:

Olecko – 1. 2, 5 i 6 czerwca przy Szpitalu, Gołdapska 1 
oraz 11 czerwca na placu w Centrum Olecka

Wieliczki – 7 czerwca Ośrodek Zdrowia, Jeziorna 14
Świętajno – 8 czerwca przy Urzędzie Gminy, Świętajno 

104
Kowale Oleckie – 9 czerwca na Targowisku Miejskim
Badanie w ramach Populacyjnego Programu Wczesne-

go Wykrywania Raka Piersi jest bezpłatne, refundowane 
kobietom w wieku 50 – 69 lat co 2 lata przez Narodowy 
Fundusz Zdrowia (lub co 12 miesięcy dla kobiet, które w 
ramach realizacji Programu otrzymały odpowiednie pisem-
ne wskazanie). Nie jest wymagane skierowanie lekarskie.

Na badania prosimy o wcześniejszą rejestrację pod nr 
tel. 58 666 24 44 lub na http://www.mammo.pl/formularz. 
Call Center czynne jest od poniedziałku do soboty.

Szanowni Państwo,
chociaż to ogłoszenie krąży już sieci, uznałem za stosow-

ne umieścić je również tutaj, aby dotrzeć do możliwie 
wszystkich Osób zainteresowanych tematem.

księgarnia ODEON wraz z Miejska Biblioteką Publiczną 
w Giżycku

zapraszają na spotkanie z cyklu
„Literatura na wodzie”

 z autorem książki profesorem Andrzejem Saksonem
„Dziedzictwo Prus Wschodnich

 Socjologiczne i historyczne studia o regionie „

o książce:
„Moja Biblioteka Mazurska” nr 29. Zbiór „wschodniopru-
skich” prac Profesora dedykowany pamięci Erwina Kru-
ka, wydany we współpracy z Archiwum Państwowym w 
Olsztynie. Zawiera niepublikowane wspomnienia autora 

„Moja droga do Mazur” oraz 21 studiów.

Miejsce wydania: Dąbrówno
Data wydania: 2017

Wydawnictwo: Oficyna Wydawnicza RETMAN

28.05.2017 niedziela godz. 16,00
statek OLIMPIA

wstęp wolny, w hotelu EUROPA, aleja Wojska Polskiego 
37 w Giżycku

Krzysztof Kossakowski



5
Tygodnik Olecki 21/1008 - 2017 r.

to@borawski.pl
V

06
70

1

Felieton

Bardzo smakuje mi w popo-
łudnie kawa której nie zdążyłem 
wypić wychodząc do pracy. Zda-
rza się to jednak rzadko. Rano sta-
ram się zawsze wypić ją do końca. 
Prościej byłoby odstawić zaparzo-
ną na popołudnie ale to już nie to. 
Najbardziej smakuje, gdy zostaje 
jej na dwa, trzy łyki. 

Poranna kawa z odrobiną cu-
kru i mlekiem to już rytuał. Bez 
względu na to, o której się budzę. 
Dzień zawsze zaczyna się od fili-

żanki kawy. 
Jeden z moich przyjaciół poranny rytuał zaczyna od 

ubrania się, zejścia do pobliskiej piekarni i zakupu świe-
żych bułeczek. Po drodze kupuje gazetę (Wyborczą). Wra-
ca do domu. Robi kawę i konsumując bułeczki zaczyna 
dwudziestominutową prasówkę. Potem ablucje i do pracy.

Bardzo dużo osób zaczyna dzień od filiżanki kawy. 
Utarło się nawet stwierdzenie, że każdy  pracownik jakie-
goś biura zaczyna dzień od kawy. 

Dawno temu za głębokiej „komuny”, jak ten czas nie-
którzy określają, przytrafiła mi się taka oto przygoda. No! 
Może nie przygoda ale obserwacja.  Postanowiłem, jako, 
że mięliśmy dość pokaźną bibliotekę, zaprojektować i zro-
bić półki na książki. Nawet teraz taki mebel trzeba zama-
wiać na indywidualne zlecenie. 

Wtedy z materiałami było krucho. Trzeba było mieć 
znajomości. Mnie potrzeba było kilkanaście płyt wióro-
wych. Znajomości miałem. Ówczesny dyrektor płyt wióro-
wych wysyłał swoje dzieci na obozy żeglarskie, na których 
ja pracowałem jako instruktor. 

Po kilku telefonach poprzedzających stanąłem przed 
jego obliczem. Czas dla mnie miał o szóstej trzydzieści 
rano. Przed nim stała szklanka z co najmniej trzecią już 
dolewką wody do kawy. Można więc też dzień zaczynać od 
tego sposobu parzenia. 

Jeśli chodzi o sam sposób zaczynania dnia od czegoś 
gorącego, to ci, których znam zaczynają go od: herbaty 

przyrządzonej w różny sposób i różnego rodzaju,  szklanki 
gorącego mleka z miodem, bez miodu, z cukrem czy bez, 
filiżanki kakao czy czekolady, a nawet szklanki wrzątku. 
Są również tacy, którzy zaczynają walkę z czasem od wy-
picia szklaneczki coca-coli czy soku pomidorowego.

Czasami są też stany ekstremalne po ekstremalnych do-
świadczeniach dnia poprzedniego, kiedy dzień zaczyna się 
(i w zasadzie zaraz kończy) od wypicia szklaneczki piwa. 
Mądrzejsi zaczynają gasić syndrom dnia poprzedniego od 
szklaneczki soku po ogórkach kiszonych albo zimnego 
soku brzozowego. Różnie to bywa. Dawniej na ten rodzaj 
choroby niektórzy używali alka-primu. Pieruński wynala-
zek! Raz spróbowałem. 

Przez cały czas życiowych doświadczeń uważam jed-
nak, że na drugi dzień jakaś kara musi być... i tego dzielnie 
się trzymam. 

Tak to jest rano! A wieczorem? Różnie. Bywa, że her-
bata. Czasami, gdy mam możliwość później się położyć, 
bo mogę pospać dłużej, to nawet i znowu kawa. Wtedy też 
bywa, że piwko albo winko. Herbata jednak jest na pierw-
szym miejscu. Zapomniałem. Czysta woda też.

* * * 
Proszę Państwa! Mało kto stawiał na taki półfinał wy-

ścigu do fotele burmistrza. Chyba tylko młodzi wiedzieli. 
W każdym bądź razie jest ciekawie. Bardzo ciekawie.

Teraz jest jedna zagwozdka. Kogo poprą odrzuceni 
kandydaci i czy w ogóle czyjąś kandydaturę poprą? Do tej 
pory było tak, że „przegrany” elektorat nie szedł na następ-
ną turę wyborów. Czy będzie tak i tym razem?

Spotkałem już kilka osób, które twierdzą, że właśnie w 
ten sposób typowały drugą turę. Nie do weryfikacji takie 
stwierdzenie. 

W każdym bądź razie namawiam byście Państwo wzię-
li udział w drugiej turze głosowania. Jeśli nie wierzycie w 
moc swego jednego głosu, to spójrzcie na wybory w Sta-
nach Zjednoczonych Ameryki Pn. Obama został wybrany 
różnicą kilkudziesięciotysięczną głosów! To jak przeliczyć 
ilość głosujących warunki oleckie, praktycznie jeden głos. 
Może tak być, że któryś z kontrkandydatów zostanie bur-
mistrzem z przewagą jednego lub kilku głosów. Wtedy 
właśnie każdy z tych co w zasadzie nie chcieli iść na wybo-
ry będzie mógł twierdzić, że przeszedł tylko dzięki niemu. 
Wielka satysfakcja! Prawda?

Idźmy na wybory! Koniecznie.

* * *
Wszyscy zapewne zauważyli, że w mieście i poza za-

panowała wiosna. Kasztany na 11 Listopada zakwitły. Na 
całe szczęście obyło się bez masowego podpalania wy-
schniętych traw. 

Jest zielono. Wiosenne zielono. Na bagnach i podmo-
kłych leśnych zalewach zakwitły kaczeńce. Na trawnikach 
przydomowych przepiękne choć będące utrapieniem wła-
ścicieli posesji mlecze. Tulipany różnokolorowym korowo-
dem wysypują się z trawników. Bratki, żonkile i stokrotki. 
Kwitną jabłonie, wiśnie, śliwy, grusze i zaczynają kaliny. 
Pierwsze pąki bzów pojawiły się w przydrożnych alejach.

Zielono i kolorowo.
Pszczoły wreszcie mają co robić.
Kaczki wyprowadziły lub bardziej wypłynęły z przy-

chówkiem. Słyszałem nawet, że jedna z kaczych mam pro-
wadza czternaście piskląt. Sam widziałem tylko z siedmio-
ma brzdącami.

Słowiki zaczęły już kilka dni temu swój śpiew. Całe 
noce i dnie samiec wieści światu, że to on w tym skrawku 
świata rządzi. I niech tak będzie, byleby tylko śpiewał. 

Trzy dni temu przyleciały pierwsze jerzyki. Różnią 
się od jaskółek tym, ze mają czarne brzuszki. Tutaj przy-
pomnę, że jeżeli naleziecie Państwo siedzącego na ziemi 
jerzyka, to należy go wziąć i podrzucić w górę. Nic mu 
się nie stało, a tylko w jakiś sposób znalazł się na ziemi. 
Jerzyki nie potrafią startować z płaskich powierzchni. Są to 
ptaki, które większość swego życia spędzają w powietrzu. 
W locie odżywiają się, kochają... w locie też śpią.

Wiosna.
Z zielonymi pozdrowieniami 
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

Wycieczka edukacyjna
Uczniowie klas II Gimnazjum nr 1 z Oddziałami In-

tegracyjnymi im. ks. Jana Twardowskiego odwiedzili Ze-
spół Szkół Licealnych i Zawodowych na ul. Gołdapskiej. 
Głównym celem było zapoznanie się z bazą edukacyjną 
tejże szkoły oraz kierunkami kształcenia. Przewodnikami 
byli pedagodzy Cecylia Chilińska i Marcin Prusko.

C. Chylińska zapoznała nas z głównymi kierunkami 
kształcenia, takimi jak: technik logistyk ze specjalnością 
wojskową, technik hotelarstwa ze specjalnością barman/
barista, technik architektury krajobrazu, technik żywienia 
i usług gastronomicznych ze specjalnością promocja zdro-
wia, technik geodeta, technik rolnik ze specjalnością me-
chanika maszyn rolniczych. Następnie podzieleni na dwie 
grupy zwiedzaliśmy bazy szkoleniowe, w których ucznio-
wie przygotowują się do w/w zawodów. Wyposażenie jest 
naprawdę nowoczesne. 

Zostaliśmy poczęstowani wykonanymi przez uczniów 
faworkami oraz różnymi rodzajami koktajli (oczywiście 
bezalkoholowymi). Spotkanie zakończyliśmy wizytą w 
budynku głównym, gdzie odbywają się zajęcia dydaktycz-
ne z przedmiotów ogólnych. Duże wrażenie zrobiło na nas 
również boisko szkolne i siłownia plenerowa.

Mamy już ogólny obraz szkoły, w której być może po 
ukończeniu gimnazjum rozpoczniemy kolejny etap eduka-
cji.

W ZSLiZ spędziliśmy czas naprawdę  miło i pożytecz-
nie. Stwierdziliśmy, że warto poznać placówkę, w której 
chcemy kontynuować naukę.

Dziękujemy Cecylii Chilińskiej i Marcinowi Prusko za 
interesujące przekazanie informacji o kierunkach kształce-
nia w ZSLiZ w Olecku.

Maciej Pieczulis, 
Bartosz Łapszys

 i Bartosz Staszewski 
- uczniowie klasy II A

Kradzieże z włamaniem 
Rekordzista usłyszał 22 zarzuty
Sporządzeniem aktu oskarżenia zakończyło się prowa-

dzone przez oleckich policjantów, pod nadzorem prokura-
tora, postępowanie dotyczące licznych kradzieży z włama-
niem. Sześciu mężczyzn usłyszało zarzuty, a rekordzista 
ma ich na swoim kącie aż 22. 

Oleccy kryminalni podczas wykonywania czynności w 
sprawie włamań do domków letniskowych, o której infor-
mowaliśmy 10 marca b.r.. ustalili, że jeden ze sprawców 
może mieć związek również z innymi włamaniami doko-
nanymi na terenie powiatu oleckiego w latach 2012 – 2017.

Prowadzone w tej sprawie śledztwo, m.in. przesłucha-
nia i rozpytania świadków oraz zabezpieczone ślady po-

zwoliły na ustalenie, iż sprawcami kilkunastu kradzieży i 
włamań są mieszkańcy powiatu oleckiego w wieku od 23 
do 38 lat.

 Mężczyźni mieli na sumieniu  między innymi włama-
nia do garaży, pomieszczeń gospodarczych, domów czy 
pojazdów. Łupem sprawców padały głownie elektronarzę-
dzia, ale również olej napędowy, radioodtwarzacze,  pralka 
czy wędki.

Zarzuty w tej sprawie usłyszało sześciu mężczyzn. Re-
kordzista usłyszał ich aż 22. 

Na podstawie zebranych dowodów policjanci sporzą-
dzili akt oskarżenia.

Za kradzieże i kradzieże z włamaniem mieszkańcom 
powiatu oleckiego grozi kara nawet do 10 lat pozbawienia 
wolności. 

rzeczniczka prasowa KPP 
młodsza aspirantka Justyna Sznel
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Miejsko - Powiatowa Biblioteka Publiczna w Olecku 
ogłasza, iż wznawia cykl spotkań pt. 

„Poeci są wśród nas” 
Osoby chętne, które lubią pisać wiersze i chcą przedsta-

wić je szerszej publiczności, prosimy o kontakt. Czekamy 
na Państwa!!

Miejsko-Powiatowa Biblioteka Publiczna w Olecku, 
ul. Kopernika 6, tel. 87 731 40 04, biblioteka@przysta-
nek.pl

Wypadek w Pieńkach
Trzy osoby w tym dwuletnie dziecko poszkodowane w 

wypadku drogowym w miejscowości Pieńki na trasie Olec-
ko - Suwałki.

17 maja po godz. 15:00 oleccy policjanci otrzymali 
zgłoszenie o wypadku drogowym, do którego doszło na tra-
sie Olecko – Suwałki. Funkcjonariusze ruchu drogowego, 

którzy pojechali na miejsce wstępnie ustalili, że kierujący 
fordem z nieznanych przyczyn zjechał na przeciwległy pas 
jezdni i zderzył się z samochodem osobowym marki Audi.

W wyniku zderzenia obrażenia odnieśli obaj kierujący 
oraz dwuletnie dziecko podróżujące audi. 

Kierowcę samochodu osobowego strażacy musieli 
uwolnić z zakleszczonego w pojazdzie przy użyciu specja-
listycznych narzędzi hydraulicznych. Wraz z mężczyzną 
podróżowało dwuletnie dziecko, które zostało przetrans-
portowane do szpitala śmigłowcem Lotniczego Pogotowia 
Ratunkowego.

39-latek z urazem nogi i kręgosłupa także trafił do szpi-
tala w Suwałkach, zaś kierujący fordem z ogólnymi potłu-
czeniami do szpitala w Olecku.

Badania alkomatem wykazało, że kierujący byli trzeź-
wi. 

Prowadzone prze policję postępowanie wyjaśni szcze-
gółowe okoliczności zdarzenia.

W miejscu wypadku droga była zablokowana przez 
prawie trzy godziny. W działaniach brali udział strażacy z 
Olecka i OSP Szczecinki.

inf. na podstawie 
 z-c komendanta PSP st.kpt. Tomasz Jagłowski

rzeczniczka prasowa KPP 
młodsza aspirantka Justyna Sznel

Wypadek z udziałem rowerzysty, 
nietrzeźwi kierujący 

i kolizja 
- weekend na drogach powiatu 

Wypadek 
W minioną niedzielę 21 maja około godz. 12:00 oficer 

dyżurny oleckiej komendy otrzymał zgłoszenie o wypadku 
drogowym, do którego doszło w Olecku na Alei Zwycię-
stwa. 

Z ustaleń policjantów wynika, że kierujący samocho-
dem osobowym marki Ford wyjeżdżając z drogi podpo-
rządkowanej, nie ustąpił pierwszeństwa przejazdu prawi-
dłowo jadącemu rowerzyście, w wyniku czego doszło do 
zderzenia. Kierujący rowerem z urazem nogi został prze-
transportowany do szpitala.

Kierujący fordem był trzeźwy.

Nietrzeźwi kierujący
Pierwszy nietrzeźwy kierujący został zatrzymany 20 

maja przed godz. 1:00 w miejscowości Giże. Mateusz K. 
kierował samochodem osobowym marki Audi mając blisko 
promil alkoholu w organizmie. 

Kolejny nietrzeźwy kierujący został zatrzymany w 
Olecku w minioną sobotę przed godz. 13:00. Tomasz P. 
kierował samochodem osobowym marki Skoda. Badanie 
alkomatem w jego organizmie wykazało ponad promil al-
koholu. 

W minioną sobotę 20 maja po godz. 17:00 oficer dyżur-
ny oleckiej komendy otrzymał zgłoszenie o kolizji drogo-
wej, do której doszło w miejscowości Kukowo. 

Jak ustalili policjanci ruchu drogowego kierujący sa-

mochodem osobowym marki Isuzu podczas wykonywania 
manewru cofania, nie zachował należytej ostrożności, w 
wyniku czego uderzył w prawidłowo jadącego volkswage-
na. 

Podczas wykonywanych czynności od kierującego oso-
bowym isuzu policjanci wyczuli zapach alkoholu. Badanie 
alkomatem wykazało w organizmie Sebastiana Z. ponad 2 
promile alkoholu. 

27-latek za prowadzenie pojazdu pod wpływem alko-
holu będzie odpowiadał przed sądem, zaś za spowodowa-
nie zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym został 
ukarany mandatem karnym w wysokości 500 zł. 

Ostatni nietrzeźwy kierujący został zatrzymany w miej-
scowości Rosochackie także 20 maja przed godz. 22:00. 
Adam K. kierował osobowym fiatem mając ponad 2 pro-
mile alkoholu w organizmie.

Wszystkim kierującym policjanci zatrzymali prawo 
jazdy. 

rzeczniczka prasowa KPP 
młodsza aspirantka Justyna Sznel
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Myśli podcięte
To, co wyprawia PiS w Polsce nie wprawia 

mnie w panikę ani nie kręci. Nie drżę, choć Pol-
skę (tę po 1989 roku) zawierzają tym, co Na Gó-

rze. Ponieważ w cywilizowanym świecie coraz mniej saty-
rycznych pism, więc o nas nie piszą. Nie czekam na żaden 
cud, choć to nie jest tak do końca, bo jak PiS pójdzie na 
całość, to się uda na pewno... Co? Że w kalendarzu będzie 
więcej dni wydrukowanych na czerwono niż na czarno. 

Powsinogi liryczne
Czasami nachodzi mnie myśl taka, że chyba nie jest 

źle skoro ludzie nie piszą wierszy, opowiadań, nie malują, 
tylko sobie rapują. Być może tu działa syndrom „Wesela”  
Stanisława Wyspiańskiego. Zapewne pamiętacie, jak Poeta 
pyta Rachelę: „Pisała pani kiedy?” Na co Rachela odpo-
wiada:

„Nie chciałam.
Gust ten właśnie wielki miałam,
żeby nie pisać – lichą formą się brzydzę;
ale za to, kiedy spojrzę, to widzę
poezję żywą zaklętą,
tę świętą,
i tym jestem szczęśliwa:
że święta i dla mnie żywa” 

Forma formą, ale ciekaw jestem, jakie treści przeżywa-
ją na jawie i we śnie ci, którzy mieszkają w Olecku, Kopa-
nie, Tarczynie, Grójcu oraz na Ursynowie? W betonowych 
budynkach i z cegły. 

A może dziś poeta odszedł, jak echo proroka, co nie był 
godzien rozwiązać rzemyczka u sandałów Tego, co pisał 
patykiem na ziemi, kiedy chcieli jawnogrzesznicę kamie-
nować? 

No cóż! Ja będę uprawiał tę lichą formę i zamiast sobie 
pluć w brodę, będę powtarzał, jak Poeta z „Wesela”: „A 
włócz się, poezjo, włócz” po … III RP. Włócz  się, żeby 
się ludzie dziwowali, a ja w tym czasie, będę pisał i nie 
brzydził się lichą formą. 

Zanim przylecą „szczygły”
Już chciałem polecieć felietonem Wiecha, który w po-

łowie lat 70. XX w. pisał: „Muszę pochwalić naszą tele-
wizję, że w ostatnim czasie daje nam mnóstwo nowości, 
zwłaszcza z tak zwanych serii. Jest ich może nawet ciut-
-ciut za dużo. (…)” („Marne widoki”). Mógłbym zabajero-
wać też innym cytatem o telewizji, która 
„wyciąga z różnych kątów swoje stare 
zapasy w komediach, dramatach i operet-
kach, któreśmy co najmniej po pięć razy 
już widzieli, otrzepuje z kurzu i upłynnia 
nam do domu” („Pijany samochód”). 

W III RP te Seriale się któryś raz z 
rzędu podgrzewa. I coraz głośniej jest o 
tym, że tylko patrzeć, jak do mnie w drzwi 
załomocą, żeby sprawdzić, czy mam od-
biornik telewizyjny.  Mówiąc Wiechem: 
„(…) Byli faceci w rodzaju naszych 
„szczygłów”, czyli posłańcy, którzy za 
opłatą zapychali piechotą (…)(„Urodziny 
poczty”)”.

Oczywiście, że mam, ale nie kupiony 
za własne pieniądze, za to podłączony do 
telewizji kablowej (dzięki czemu mam In-
ternet). W 2009 roku metro (ogólnopolski 
dziennik bezpłatny) ogłosiło konkurs z 
nagrodami o… historii swoich zaręczyn. Do wygrania był 
telewizor, zestawy filmowych gadżetów, zegarek, portfelik 
i breloczek do kluczy. 

Nagrody mnie nie kusiły, bo telewizję bardzo rzadko 
oglądam, zegarka nie noszę, portfela nie mam,  klucze do 
domu trzymam na kółeczku. Udział wziąłem, bo strasznie 

się nudziłem w biurze Funduszu. W sierpniu 2009 roku 
przyjeżdża kurier, dwóch panów i wnoszą pudło z telewi-
zorem. Proszą, żebym wypełnił druk. Tekst drukują. „Me-
tro” pieje: „Już wiemy, czyja opowieść o zaręczynach jest 
najciekawsza, najpiękniejsza i najbardziej wzruszająca. 
Zwycięzcą konkursu został pan Czesław Szczepaniak – 
szczerze gratulujemy! Nasz czytelnik otrzyma w nagrodę 
42-calowy telewizor plazmowy Panasonic TX-P42S10E”. 

Na stronie internetowej pojawiają się hejterzy, którzy 
są w Polsce siłą. Walą we mnie jak w kaczy kuper. Dzięki 
konkursowi zrozumiałem, jak rodacy potrafią się cieszyć 
tym, że telewizorem mnie ukarano. Tak więc łatwo przy-
szło, więc kontrolerzy mnie nie wystraszą. 

Uprzedzam nieproszonych gości, że mam na całą ścia-
nę bibliotekę, na której można by ustawić ponad 20 takich 
plazm. Oby nie było tak, jak w dowcipie Roberta Górskie-
go, co na YouToubie „Uchem Prezesa” ociepla wizerunek: 
„(…) znajomy sędzia robił remont mieszkania, miał bardzo 
dużo książek. Kiedy robotnicy kończyli, sędzia zauważył, 
że jest jeszcze jakaś dodatkowa rzecz do zrobienia, i pyta, 
czyby nie mogli tego zrobić, on chętnie dopłaci. A robotni-
cy na to, że nie, nie trzeba dopłacać, widać, że pan nie ma 
pieniędzy, w domu same książki. (…)”

Z bliska
Zwierzęta lubią zaznaczać swoje terytorium, obsikując 

je. Ludzie lubią zaznaczać pomnikami, tablicami miejsca, 
gdzie bywali ci, którymi warto się pochwalić. W Tybindze, 
mieście uniwersyteckim, naprzeciw kościoła, przy Mün-
zgasse 15, znajduje się tzw. Cottahaus, gdzie ma siedzibę 
oficyna wydawnicza publikująca dzieła Goethego i Schille-
ra. O tym, że w Tybindze był Goethe informuje też tablicz-
ka: „Hier kotzte Goethe” („Tutaj rzygał Goethe”). 

O tym mieście mawiają: „Tybinga nie ma uniwersytetu. 
Tybinga jest uniwersytetem”. Pora na wtręt. W opactwie 
Aller Heiligen  (Szwajcaria) jest emerytowany «dzwon 
Schillera». Na nim widnieje inskrypcja: „Żywych zwołuję, 
zmarłych opłakuję, pioruny kruszę”. Ten napis był inspi-
racją do napisania „Pieśni o dzwonie”. Poeta, który nigdy 
nie był w Szafuzie, wykorzystał to jako motto do poematu. 

Gumofilce ogrodowe
Co rusz w skrzynce pocztowej pojawia się ulotka, na 

której m.in. pisze: „Gumofilce ogrodowe, rozmiary 40-44, 
oszczędzasz 10 zł, 19 99 para”. Mężczyźni w moich stro-
nach, tj. okolicy „Kwitnącej Jabłoni”, chodzili w gumia-

kach. Buty gumowe były praktyczne, 
bo – nie zapominajmy – trzeba było 
pracować w oborze chlewie i stodo-
le. Jak się ubrudziły, to można było 
je wyczyścić. W gospodarstwie nie da 
się nie ubrudzić. Nogi obwijali onuc-
kami i zakładali obuwie nieprzema-
kalne. Zimą stopy marzły, więc ktoś 
wpadł na myśl, żeby gumiaki ocieplić 
filcem (gęstym, zbitym materiałem z 
wełny i sierści itp.). Na zewnątrz była 
gruba guma z ciężkim podbiciem. Po-
nieważ człowiek od nóg się schładza, 
więc gumofilce były w sam raz do 
pracy w sadzie, ogrodzie i na podwór-
ku. Stały się podstawowym sprzętem 
ogrodników i działkowiczów. Oczy-
wiście, że panie mają do wyboru i do 
koloru lekkie gumiaczki. 

Gumofilce są na miarę męskiej 
nogi. Trzeba mieć silne kończyny dolne, żeby dźwigać ta-
kie buty z grubej gumy i filcu.  

Czesław Mirosław Szczepaniak
Postscriptum
Marek Karpowicz, Gumofilce, rysunek cienkopisem. 
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Międzynarodowa Olecka 
Trzynastka 2017

To była czysta radość biegania - V edycja Oleckiej Trzy-
nastki za nami! 
W ciepłą, słoneczną sobotę 13 maja miłośnicy biegania z 
Polski, Rosji, Litwy, Białorusi, a nawet ze Stanów Zjed-
noczonych Ameryki (mieliśmy przyjemność gościć 5 żoł-
nierzy amerykańskiej kawalerii stacjonującej w Orzyszu) 
rywalizowali na dystansie 13km wokół Jeziora Oleckie 
Wielkie. Pobite zostały dwa rekordy trasy w kategorii 
kobiet i mężczyzn. Beata Lupa osiągnęła wyśmienity czas 
0:50:16, zaś Wojciech Kopeć czasem 0:42:35 zdecydowa-
nie zaimponował siłą i szybkością.  
Już po raz kolejny biegowi głównemu towarzyszyły 
zmagania najmłodszych zawodników, którzy z ogromnym 
zaangażowaniem i wielką frajdą pokonywali tartanową 
bieżnię. W tym dniu nie było przegranych - zwycięstwo 
odnieśli wszyscy uczestnicy, kibice oraz sponsorzy.  
Dziękujemy za sportowe zmagania, żywiołowy doping i 
wsparcie. Każdy z nas jest reżyserem własnej przyszłości, 
spotkajmy się więc za rok 
Organizatorem V Oleckiej Trzynastki było Stowarzysze-
nie Olecko Biega. Łączymy ludzi z pasją!

Wyniki V Oleckiej Trzynastki 13 maja 2017 
BIEGI DZIECIĘCE I MŁODZIEŻOWE

Bieg Brzdąca na dystansie 100 metrów 
Dziewczęta 3-6 lat ur. 2010 – 2013

1. Nadia Tatarek Olecko SP 3 Olecko
2. Lena Grześ Olecko SP 4 Olecko
3. Jana Stralkouskaya Olecko SP Gąski
4. Laura Kozłowska Gołdap Przedszkole Gołdap
5. Julia Sadłowska Olecko Przedszkole Kubuś i Przyjaciele
6. Hania Daniłowicz Olecko Przedszkole Smyk
7. Sandra Borkim Gołdap Przedszkole Gołdap
8. Magdalena Karniej Olecko Przedszkole Kubuś i Przyjaciele
9. Karolina Roczeń Gołdap Przedszkole Gołdap
10. Alicja Jeżewska Olecko Przedszkole Kubuś i Przyjaciele
11. Alicja Terlecka Olecko Przedszkole Kubuś i Przyjaciele
12. Zofia Jeżewska Olecko Przedszkole Kubuś i Przyjaciele
13. Antonina Kowalewska Olecko Przedszkole Jedyneczka
14. Amelia Górksa Golubki Przedszkole Stożne
15. Malwina Szmyt Olecko Przedszkole Jedyneczka
16. Julia Zawistowska Olecko 
17. Lidia Wiszniewska Olecko Niania

Bieg Brzdąca na dystansie 100 metrów
Chłopcy 3-6 lat ur. 2010 – 2013

1. Aleksander Szałkowski Olecko 
2. Mikołaj Jaszczanin Olecko Przedszkole Jedyneczka
3. Oskar Przemielewski Stożne SP Stożne
4. Kamil Maksimowicz Olecko Przedszkole Smyk
5. Mikołaj Terlecki Olecko Przedszkole Kubuś i Przyjaciele
6. Julian Krawczuk Olecko Przedszkole Kubuś i Przyjaciele
7. Tymon Grądzki Olecko Przedszkole Jedyneczka
8. Beniamin Szuliński Olecko Przedszkole Krasnal
9. Michał Kownacki Olecko Przedszkole Krasnal
10. Kacper Sienkiewicz Olecko Przedszkole Jedyneczka
11. Igor Judycki Olecko Przedszkole Kubuś i Przyjaciele
12. Antoni Górski Golubki Przedszkole Stożne
13. Franciszek Jasiński Olecko Przedszkole Jedyneczka
14. Julian Przemielewski Olecko SP Stożne
15. Igor Domelewski Olecko Przedszkole Kubuś i Przyjaciele
16. Juliusz Dawidowski Straduny 
17. Nataniel Sznejder Olecko Przedszkole Kubuś i Przyjaciele
18. Adam Szlaszyński Gołdap 
19. Alex Paszkowski Gołdap 

Bieg Urwisa na dystansie 400 metrów 
Dziewczęta 7-9 lat ur. 2007-2009 

1. Nicole Paszkowska Gołdap SP 1 Gołdap

2. Agata Roczeń Gołdap SP 3 Gołdap
3. Daria Strelkowska Olecko SP Gąski
4. Anna Przystawka Gołdap SP 3 Gołdap
5. Lidia Grześ Olecko SP 4 Olecko
6. Karolina Jankowska Olecko SP 1 Olecko
7. Zuzanna Zapolska Suwałki Przedszkole nr 3
8. Antonina Wydra Olecko SP Wieliczki

Bieg Urwisa na dystansie 400 metrów 
Chłopcy 7-9 lat ur. 2007-2009

1. Dominik Osiński Grabowo ZS Grabowo
2. Oskar Kozłowski Gołdap SP 3 Gołdap
3. Szymon Szumiło Ełk SP 6 Ełk
4. Filip Daniłowicz Olecko SP 1 Olecko
5. Bartosz Nagolski Ełk SP 4 Ełk
6. Maciej Grudziński Gołdap SP 2 Gołdap
7. Tymoteusz Kowalewski Olecko SP 3 Olecko
8. Antoni Domalewski Olecko SP 1 Olecko
9. Tymoteusz Szumiło Ełk SP 6 Ełk
10. Szymon Ignatowicz Ełk 
11. Igor Głuchowski Ełk SP 3 Ełk
12. Aleksander Domelewski Olecko SP 3 Olecko
13. Piotr Romotowski Olecko SP 1 Olecko

Bieg Żaka na dystansie 800 metrów 
Dziewczęta 10-13 lat ur. 2003-2006

1. Kamilija Maceikaie Litwa SK Kybartu Jaunyste
2. Stek Laura Wyr Gołdap LA OSiR Gołdap
3. Nikola Wentland Ełk SP 5 Ełk
4. Gabriela Giero Olecko Babki Oleckie

Bieg Żaka na dystansie 800 metrów 
Chłopcy 10-13 lat ur. 2003-2006 

1. Markas Grusas Litwa BMKA Wijas
2. Wiktor Bitowski Babki LA OSiR Gołdap
3. Bartosz Giero Olecko Babki Oleckie
4. Mateusz Piwowar Gołdap LA OSiR Gołdap
5. Piotr Sperski Węgorzewo SP 2 Węgorzewo
6. Patryk Tatarek Olecko Siejnik
7. Michał Strelkowski Olecko SP Gąski

Bieg Młodzieżowy Dziewczęta (rocznik 2000-2002) 
dystans 1200 m 

1. Anna Dziekońska Gołdap LA OSiR Gołdap
2. Aukse Eidukaityte Litwa SK Kybartu Jaunyste
3. Patrycja Motulewicz Olecko MLKS Czarni Olecko
4. Sabaite Akuile Litwa BMKA Wijas
5. Dobrosława Trzasko Grabowo ZS Grabowo
6. Patrycja Osińska Grabowo ZS Grabowo

Bieg Młodzieżowy Chłopcy (rocznik 2000-2002) 
na 1200 m

1. Wojciech Tomczyk Olecko MLKS Czarni Olecko
2. Filip Juklewicz Grabowo ZS Grabowo
3. Dawid Sikora Grabowo ZS Grabowo
4. Kacper Murawski Olecko MLKS Czarni Olecko
5. Damantas Skucas Litwa SK Kybartu Jaunyste
6. Pożela Gabrielius Litwa BMKA Wijas
7. Kacper Wszeborowski Ełk MOS Ełk
8. Miłosz Januszkiewicz Gołdap LA OSiR Gołdap
9. Ligitas Artiuchovas Litwa SK Kybartu Jaunyste
10. Błażej Dawidowski Straduny ZSS Straduny
11. Szymon Orchowski Olecko Gimnazjum nr 2 Olecko

WYNIKI BIEGU GŁÓWNEGO
– V OLECKA TRZYNASTKA

1. KOPEĆ WOJCIECH SWADERKI TEAM KOPEĆ 0:42:35
2. VERKHAVODKIN HENADZ GRODNO OBISPORT 0:43:14
3. STAŠYS DOVYDAS VILNIUS 0:45:01 
4. JUREWICZ DARIUSZ JW 4808 GOŁDAP 0:45:44 
5. MIKIELSKI DANIEL OLSZTYNEK 0:46:29 
6. GRĄDZKI WOJCIECH GIŻYCKO DOTSPORT.PL 

c,d, na s, 16
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Aleksander Radzaj
Miło szaleć kiedy czas po temu

Wspomnień cz. 2
12.
Zabraliśmy ze sobą nawet łódź pontonową, której po-

tem nie potrafiliśmy złożyć. A gdy się udało to uczynić, w 
zakolu jeziora znaleźliśmy sieci zastawione na ryby (tzw. 
żaki). Było w nich dużo ryb. Parę większych okazów przy-
taszczyliśmy dla naszej wychowawczyni. Była zdumiona 
naszą zdobyczą. Jeśli nie przerażona. Coś nam tłuma-
czyła. Ale już uspokojona, że nie damy zatopić się wraz 
z tą gumową łódką. O skradzionych rybach zapominając. 
Chyba z wrażenia, jak dzielnych ma studentów. W istocie 
obozowisko mieliśmy w obrębie lokalnego PGR. A każdy 
z uczestników miał za zadanie oczyścić z chwastów pole 
buraczane. Rozległe po horyzont... 

13.
Po powrocie z tej wyprawy swoim rodzicom nawet nie 

wspomniałem, jaką historię poznałem w tych burakach. W 
domu przywitał mnie brat z motyką w ręku, ucieszony z 
mojego powrotu. Moi rodzice wiosną zasadzili prawie hek-
tar tych buraków cukrowych. Teraz mocno zachwaszczo-
nych. Z powodu tej mojej podróży...

14.
O zlocie naszej klasy przypomniał mi Tadeusz Mak-

simowicz niecałe trzy tygodnie temu. Podając szczegóły 
programu. Spotykamy się w sobotę 20 maja 2017 roku 
na ulicy Zamkowej 6 w Olecku. Przy kościele, w którym 
pobieraliśmy naukę religii. Edek Wiszowaty jako ks. bi-
skup czy prałat homilię wygłosi z ambony tego Kościoła. 
Na wspomnienia czas będzie potem, w miejscu wybranym 
tuż obok. Swoim telefonem Tadeusz mnie przywołał do po-
rządku, abym pokazał tą książkę, którą zobowiązałem się 
napisać. O naszej klasie i szkole. Odmawiając udzielenia 
mi jakichkolwiek informacji, które ułatwiły by mnie wy-
konanie tego zobowiązania. Wspomniał tylko, że z naszej 
klasy kilkanaście osób nadal koczuje w Olecku lub w po-
bliżu. Szukaj ich – rzucił w słuchawce dobrą radę.

15.
Dla ich odszukania odbyłem podróż do Olecka. Był to 

poniedziałek 8 maja br. Do autobusu, którym podróżowa-
łem, na przystanku w Raczkach wsiadła studentka. Która 
właśnie podążała na egzamin z matematyki do tej mojej 
szkoły. To był dobry znak. Wysiadłem razem z nią przed 
nowym gmachem LO. Dyrektor Leszek Olszewski przyjął 
mnie przyjaźnie. Obiecał, że z archiwum wygrzebie dzien-
nik mojej klasy. Pierwsze kroki skierowałem na ulicę Leni-
na, gdzie stary budynek mojej szkoły (dzisiaj ul. Kolejowa 
33, gdzie Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II, tuż przy 
dworcu kolejowym i autobusowym w tym samym Olec-
ku). Mieście tajemniczym, o trzech wzgórzach. Jak w jego 
herbie to zapisano (sigilium). Potem czy wcześniej zwa-
nym Margrabowo. Imię Olecko czytane sylabami O-le-c-
-ko brzmi bardziej swojsko. Dla znających język łaciński. 
Stary i nowy.

16.
Lucyna Sadowska, dyrektorka szkoły nie odmówiła 

użyczenia mojej klasy na wstępne spotkanie, które zapla-
nowałem na piątek 12 maja br. Nawet pokazała mi ją, gdy 
tylko dzwonek ogłosił przerwę. Świat mi zawirował, gdy 
po 50 latach ponownie znalazłem się w środku. Odbyłem 
spotkanie z lokalnymi władzami. W starostwie przyjął 
mnie sekretarz starostwa Edward Adamczyk również radny 
sejmiku województwa Warmińsko-Mazurskiego. Obszaru 
historycznej krainy Warmii i Mazur. Znanej mi z Dago-

ne iudex, dokumentu spisanego w XI wieku w annałach 
papieskich. To odrębna historia. Wielka historia, moim 
Rodakom nie do końca znana. Sekretarz dał mi książek o 
historii swojego powiatu tyle, że udźwignąć nie mogłem. 
W urzędzie miasta Olecko uprzejma Bożenna dodatkowo 
wręczyła mi „Dzieje Olecka 1560-2010”. Uzupełniając ten 
dar innymi materiałami, też mapami. 

17.
Oprawiona w twarde okładki książka wypadła mi z 

torby, do której chciałem wsadzić te wszystkie swoje zdo-
bycze. Grzbiet jej się rozwalił w zetknięciu z płytą chod-
nikową. Potem miejsca szukałem w pałacu za rzeką, gdzie 
onegdaj starostwa rezydowały. Bezskutecznie. Ale na ple-
banii wikariusz informacji mnie udzielił, że istotnie na go-
dzinę 17 zarezerwowany jest czas na wysłuchanie homilii 
Edwarda. Biskupa z Olsztyna. Przygodni goście foto mi 
zrobili, na tle kościoła za rzeką. Wszystkim napotkanym 
nie bez satysfakcji opowiadałem, że mamy spotkanie po 50 
latach. Maturzyści LO Olecko 1967, klasa B. Spoglądali 
na mnie z niedowierzaniem... Albo ja wyglądałem na dzi-
waka. W czarnym kapeluszu, którego tego dnia z uwagi na 
pogodę wdziałem na swoją czuprynę.

18.
Tego samego dnia w lokalnym Radio 5 Suwałki zamó-

wiłem komunikat, o treści zwyczajnej: „Maturzyści LO w 
Olecku rocznik 1967 klasa B zgłoszą się 12 maja (piątek) 
w godzinach 16,oo-18,oo do tej samej klasy w budynku 
Kolejowa 33; zabiorą ze sobą fotografie i inne papiery do 
wspólnej książki; uzgodnimy program spotkania, plano-
wanego na 20 maja; przy telefonie 725835320 Aleksander 
czeka całą dobę.” 

19.
Na to ogłoszenie kasy nie żałowałem. Ale dla oszczęd-

ności uzgodniliśmy w redakcji, że komunikat ukaże się w 
eterze w środę 10 maja godz. 15,3o oraz w czwartek 11 
maja godz. 7,3o. Tego samego dnia treść komunikatu do-
ręczyłem na piśmie oleckim władzom. Też mediom lokal-
nym (Głos Olecka – redaktor Zbigniew Malinowski oraz 
Tygodnik Olecki). Tego drugiego komunikatu (czwartek, 
7,3o) wysłuchałem korzystając z uprzejmości taksówkarza 
w Augustowie. Pierwszy komunikat (środa) przegapiłem, 
zajęty spotkaniami i studiowaniem dziennika swojej kla-
sy. Z którego sporządziłem fotograficzny wypis. W istocie 
zmylił mnie zegar z mojego telefonu, którego dotąd nie 
przestawiłem na nowy czas (czas letni).

20.
W nowym gmachu LO im. Jana Kochanowskiego zna-

lazłem skarby. Tak wyeksponowane publicznie, że zwykłe-
mu śmiertelnikowi tajemnicze. Studentom zupełnie nie do 
rozpoznania. A nawet profesorom Akademii Nauk. W holu 
szkoły wyryte w metalu słowa patrona: „Wdarłem się na 
skałę pięknej Kaliopy, gdzie dotychmiast nie było znaku 
polskiej stopy.” Obok, poniżej, wypisane motto niezwy-
czajne (też J. Kochanowski): „Miło szaleć kiedy czas po 
temu.” Co mi też pasuje jako tytuł książki o mojej klasie i 
mojej szkole. 

21.
W gabinecie woźnego dostrzegłem piękny obraz (malo-

widło epoki XVIII wieku). A na szafie - autentyczny hełm. 
Którego za pozwoleniem profesora używałem na zajęciach 
z przysposobienia obronnego lat 50 temu. Gdy potem już w 
domu przeglądałem materiały do książki, w notatniku swo-
jej Profesor i wychowawczyni odnalazłem klucz do pojęcia 
rzeczy sięgających parę mileniów wcześniej. Przedmiotu 
moich zainteresowań historycznych. O czym więcej napi-
szę w tej naszej książce. Jeśli zdążę.
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22.
Tego dnia spadł śnieg. Padał cały dzień. Nawet wte-

dy, gdy razem z Wojtkiem (syn J. Mateckiej, stomatolog 
pracujący w liceum swojej mamy, a mojej wychowczyni) 
znalazłem się w Judzikach. Obrazy wielkiej historii prze-
winęły mi się, będąc w miejscowości, o której myślałem 
wiele lat. Idzie o historię. Ks. Michałowi, który w lokal-
nym kościółku św. Piotra i Pawła w parafii Judziki modły 
czynił przy konfesjonale zdradziłem jako pierwszemu, ja-
kie imię nosiła ta wieś 2 tys. lat temu. Z której się wywodzi. 

23.
Wielką historię poznałem już po rozstaniu się ze swoją 

szkołą w Olecku, po tej maturze w 1967 roku. Historia, 
o której nawet nie śniłem. Związana z Albertyną – Uni-
wersytetem w Królewcu. Którego promyki odnajduję w 
biografiach lokalnych bohaterów sprzed lat, a nawet w 
okolicach Sztokholmu. Gdzie czas jakiś rezydowałem (lata 
2005-2013). Za mało miejsca tutaj, aby o niej szerzej opo-
wiadać...

24.
Wśród bohaterów mojego regionu, nieważne o grani-

ce polityczne na przestrzeni dziejów, na kartach historii 
Olecka odnajduję Krystiana Lach Szyrmę. Mnie znanego z 
tego, że jego pradziad wywodził się ze wsi Chodorki, koło 
Dowspudy. Jego matka Heyduk wywodziła się ze wsi Mar-
cinowo. Gdzie ja się urodziłem po tej wojnie światowej. 
Zwanej drugą. 

K. L. Szyrma w opisuje Górę Marcinową, na której ko-
ściół zapadł pod ziemię, a ja tam odnajduję Babę Pruską 
w kamieniu wyrytą. Niby znak kultu. Na niej napis CMO 
1848. Co według uczonych ma oznaczać Wiosnę Ludów. 
A według mojej teorii – raczej zmierzch pewnej epoki. Nie 
mający wiele wspólnego z cyframi i liczbami, które współ-
cześnie znaczą cezurę. Kalendarza liczonego i tylko od mi-
tycznego Jezusa Chrystusa. Przeszłości kreskę stawiając. 
A może nawet trzy, jeśli wspomnę ocenę mi wystawioną z 
języka francuskiego na zakończenie studiów w LO w Olec-
ku. W roku 1967.

25.
Na to moje ogłoszone w eterze spotkanie, w swojej kla-

sie i w swojej szkole w piątek po południu, nikt się nie 
zgłosił. Nikt nie przedzwonił. Telefon Tadeusza milczał jak 
zaklęty. Był zajęty cały dzień. Dzwoniłem z dwóch apa-
ratów naraz: polskiego i szwedzkiego. Dobry to czy zły 
znak? 

26.
Przed tym dyżurem w swojej klasie w lokalnym parku 

kątem oka dostrzegłem idącą w moim kierunku kobietę. 
Miała nie naturalnie nisko opuszczoną głowę, jak gdyby 
nie chcąc dostrzec świata. Patrzyła pod nogi. Po minięciu 
skrzyżowanych dróg moja podświadomość podpowiedzia-
ła, że była to osoba mi znana, a nawet bliska, która zwy-
czajnie mnie spotkać nie chciała. Z powodu, dla którego ja 
nie stawiłem się na pogrzeb brata Tadeusza. Będąc o trzy 
mile drogi obok. Nie mam zwyczaju żegnać ludzi, nawet 
mi bliskich, którzy czasu nie mają spotkać mnie za swojego 
życia. Niezależnie od tego, jakich używają forteli i jak bar-
dzo udają moich przyjaciół. Nawet jeśli mnie łączą z nimi 
więzi krwi. Poznałem kulisy wielu zbrodni popełnionych 
w takich kręgach. W odległej i najbliższej historii. Co od-
noszę też do familii kultury, skąd moje korzenie. W kręgu 
małym i tym szerokim. Też do do ojców mojej Ojczyzny. 
Sięgam wieków milenium. 

27.
Dopiero po 30 latach, w środę 9 maja 2017 roku do-

tarł do moich rąk dokument, mocą którego w 1987 roku 
zostałem skazany na śmierć cywilną (z łac. damnatio me-
moriae). Co miało miejsce w stolicy Polski Warszawie. 
Dziwnym zrządzeniem losu zbiegło się to z 50 rocznicą 
mojej matury. Tylko w ten sposób mogę sobie wytłuma-
czyć, dlaczego w zapowiedziany piątek 12 maja 2017 roku 
nikt z moich szkolnych przyjaciół nie odważył się ode-
zwać. Z listu od Boremiki dowiedziałem się, że był filozof 
o imieniu Diagones (albo tak nazwana postać fikcyjna, jak 
wiele innych), który udając ślepca albo zagubionego szukał 
w mieście człowieka. Pytając o to napotkanych ludzi. Być 
może był to Homer, zanim domalowano mu przewodnika 
z psem.

28.
Wsiadając do autobusu w drodze powrotnej z Olecku 

spotkałem studentkę o imieniu Emilia. Opowiedziała mi o 
swojej maturze, z tego roku 2017...

29.
Nazajutrz rano, sobota 13 maj, postanowiłem wydać 

kolejny komunikat. O treści następującej: 
Komunikat specjalny
Koleżanki i kolegów LO w Olecku, matura 1967 kla-

sa B, na bezludną wyspę zabiorę, w sobotę 20 maja 2017 
roku. Odjazd autobusem z ul. Zamkowej 6, o godzinie 9 
rano. Strój sportowy. Śniadanie w Pałacu na Wodzie. Po-
siłek (lunch) – przy ognisku. Stół szwedzki. Księgę pa-
miątkową każdy dostanie. Wstęp wolny od wszelkich 
opłat. Byleby przyjść i stawić się we wskazanym miejscu 
i określonej porze dnia. Dla wspomnienia zdarzeń sprzed 
lat. Tak zwyczajnie. Romantycznie, bezinteresownie. I bez 
żadnych obaw ani podtekstów. Na homilię kolegi Edwarda 
stawię się w kościele na ul. Zamkowej w Olecku. Nie prze-
sądzając, o czym będziemy wspominali. Świętości naszych 
wzruszeń nikt nie potrafi zakłócić. 

Aleksander Radzaj
Absolwent LO w Olecku - matura 1967

doktor nauk prawnych, absolwent Uniwersytetu Paris 
IV Sorbonne (historia)

mojr WP,

Przypisy
*) Cytat z niezwykle interesującej książki „Prusy 

Wschodnie – Historia i mit”, autor Andreas Kossert: Ost-
preussen Geschichte und Mythos, przekład z języka nie-
mieckiego  W Barbara Ostrowska, Wydawnictwo Naukowe 
Scholar, Warszawa 209 (s. 100), ISBN 978-83-7383-354-8

**) Na przełomie II i III milenium pisał o mnie na ła-
mach olsztyśkich mediów redaktor Jacek Dobkowski – syn 
mojej nauczycielki Leonisławy, z Szkoły Podstawowej w 
Jabłońskich. Skąd trafiłem do LO w Olecku. Redaktor Ja-
cek przy okazji wspomniał o lokalnych gwarach. Po latach 
Jego mama, już jako emerytowana nauczycielka opubliko-
wała w odcinkach leksykon gwary lokalnej, ujmujący bli-
sko 700 wyrażeń i terminów. Na łamach lokalnej gazety 
„Nasz Sztabiński 

Dom”. Szczęśliwi i bogaci są uczniowe, którzy mają 
albo mieli takich nauczycieli. Co chciałbym podkreślić, 
zanim wydrukuję pierwsze egzemplarze ksiegi Pamiąt-
kowej Profesor Janiny Mateckiej z LO w Olecku – mojej 
wychowawczyni i dyplomowanej polonistki. Magistra fi-
lologii polskiej. Bez wątpienia profesora, i z takim tytułem 
Jej nadanym przez lokalne władze oświatowe. Tę książke 
wydam z ramienia Biblioteki Królewskiej w Sztokholmie. 
Skąd mam takie upoważnienia. Idzie tutaj o numer identy-
fikacji międzynarodowej ISBN. W tej samej matematyce 
ujmę też wydanie książki o swojej szkole i swoich przyja-
ciołach z LO w Olecku, matura 1967. 



Tygodnik Olecki 21/1008 - 2017 r.
to@borawski.pl12

* „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          V04503

* „ASTRA” restauracja, pizza, zestawy obiadowe na telefon: 
87-520-25-68, profesjonalny katering, imprezy okolicznościowe, 
dancingi, ul. Partyzantów 7, www.astra.olecko.pl  V02709

* Foto-Ślub i inne uroczystości, tel. 660 122 049       B59004

3* hurtownia spożywcza, ul. Gołdapska 31, tel. (87) 520-01-50 V03905

V0
40

05

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                                     V04105

* Centrum Ogrodnicze, ul. Rzeźnicka 6; tel. 87-520-22-07   V02311

* MEBLE - salon, Jan Bagiński, ul. Rzeźnicka, tel.  
(87) 520 29-23. V03507

* MYJNIA GĄBKOWA AUTOMATYCZNA 
   aleje Lipowe 1A                           V03238

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...
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* Jawa 350, 1989, stan bardzo dobry, stylizowany na 
chopper, 2500 złotych, tel. 884-014-664 B58605

* Opel Meriva, 1,6, 16V, B, srebrny, 2004, relingi, 9500 
zł, Olecko, zarejestrowany, opłacone ubezpieczenie, tel.  
507-858-030 K25803

* VW Passat 1,9TDI, 20024, 130PS,  nawigacja, półskó-
ry, tel. 693-647-169 V02918

* chleb swojski, ciasta, wypiek, tel. 605-107-755 B58206

* kino, plac Wolności 22, tel. 87-520-20-59 B59204

* konie konie kabardyńskie, przejażdżki, pod siodło, 
Grądzkie 47, tel. 666-316-780, 87-421-22-48 B59702

* pracownia pisania ikon, pracownia plastyczna, 
Katarzyna Waraksa, tel. 663-805-960 B56508

* wczasy; tel. 87-421-22-48, 666-316-780,  www.wiatra-
kart.fr.pl, e-mail: kawarak@o2.pl B59104

AUTO-MOTO

MOTO-SPRZEDAM

TURYSTYKA-NOCLEGI-ROZRYWKA

USŁUGI
* AGA Agnieszka Wyszyńska, BIURO RACHUNKOWE, 
Kolejowa 12, tel. 500-174-672 V04403

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

B60201

* bezprzewodowy internet iPlus, tel. 87-520-13-31 B59901

* chleb swojski, ciasta, wypiek, tel. 605-107-755 B59602

* gazowe, hydraulik, tel. 502-383-533 V06305

* hurtownia wędlin, od 4.00 do 14.00, ul. Gołdapska 
31, tel. 87-520-22-13 L00801

* korepetycje - język angielski; szkoły podstawo-
we, gimnazja, szkoły średnie, tel. 608-215-475 B59303

* kowalskie, spawalnicze, ślusarskie, zmechanizo-
wane cięcie plazmą do 20 mm, prasa krawędziowa, 
Gołdapska 31, tel. 87-523-00-80 B58805

* księgowe usługi, Ternet spółka z o,o, tel. 87-520-31-70 
B59403

* OLEJ OPAŁOWY, NAJTANIEJ, tel. 87-520-41-91 V03228

2* Pralnia chemiczna, pranie wodne, usługi w ciągu 24 godzin, 
ul. Grunwaldzka 12, te. 723-565-284                   V02809
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5 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
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02   SKLEP „MAJSTER”, Armii Krajowej 3
Tel. (87) 520-26-39

Wypożyczalnia elektronarzędzi HITACHI

• usługi weterynaryjne
• leczenie zwierząt do   -

mo  wych
• badanie mięsa

PRZYCHODNIA WETERYNARYJNA
ul. 11 Listopada 24C
tel. (87) 520-30-73
tel. (87) 520-27-89
kom. 660-422-476

czipowanie, paszporty europejskie
psy, koty, fretki

V03808

V0
29

08

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

Wyrób nagrobków, blatów kuchennych, parapetów 
i okładzin schodowych V04605

PROMO-

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

DWORZEC PKP
tel. 883-110-101

V06711

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
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SPRZEDAM 

INNE

PRACA

SPRZEDAM

WYNAJEM

* ROWERY – naprawy i wypożyczalnia, Centrum 
Handlowe Impuls, tel. 87-520-36-92 V04314

* SKRZYPCE NA ŚLUBIE, tel. 662-414-006, B59802

* sprzątanie, opieka nad osobami starszymi lub dziećmi, tel. 
506-462-495 B58106

* tłumacz języka francuskiego, tel. 888-605-885 B60301

* oddam koty czarne w dobre ręce, przyjmuję tylko 
sms-y, odpowiadam, tel. 605-202-305 B60101

* szczenię (suczka) poszukuje domu. Podobna jest do 
owczarka kaukaskiego. inf. pod nr 504-653-152

* kupię silniki stacjonarne typu „ES”, tel. 602-235-182, 
V03248

* do prac ogrodniczych emeryta zatrudnię, tel. 604-
557-693 K24610

* do sprzątania zatrudnię, tel. 605-893-381 K25310

* zatrudnię kierowcę, kat. C+E, wymagana karta kie-
rowcy, tel. 501-157-577, V07120ua

* drukarka kolorowa OKI C3300n, A4, idealna do 
wizytówek, mało używana, 290 złotych, tel. 604-193-
413 B56608

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

* działkę budowlaną, 1650 m.kw., Olecko, tel. 602-
709-756 B60101

* działkę pod garaż (ew. piętrowy) z projektem, Goł-
dapska, tel. 602-793-432 K25109

* działkę pod garaż pojedynczy z projektem, Gołdap-
ska, tel. 602-793-432 K25009

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

* gospodarstwo rolne, zabudowane, 4,88 ha, okolice 
Olecka, tel. 693-841-421 B55210

KUPIĘ
V
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* kuchenkę mikrofalową, tanio, tel. 605-893-281 K25410

* luksfery Fala niebieskie 36 sztuk, TANIO, tel. 508-
610-285 B59502

* łóżeczko dziecięce z materacem, 65x125 cm, 150 zło-
tych, tel. 691-201-120 B57607

* 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 
V03218* 
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siedlisko, ul. Wiejska, ok. 40 arów, zabudowane budyn-
kiem gospodarskim, dojazd od strony ulicy Wiejskiej, siła 
na miejscu, tel. 602-293-333 V03818

* lokal użytkowy 90 m.kw., ul. Targowa 10, tel. 508 
945 734 L00504

* lokal użytkowy 100 m.kw., centrum, tel. 723-565-284 
V02819
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Brama cmentarna w Ubliku
Andrzej Malinowski

Trasa: Olecko -  Stare Juchy -  Ublik

Ublik. Wieś w powiecie piskim. Warto w niej zobaczyć 
neogotycką bramę cmentarną, znajdującą się w pałacowym 
parku. 

Napis na tablicy informacyjnej: 
„Cmentarz rodziny Kullak-Ublick

założony na początku XIX w.
odrestaurowany w latach 1992-1993

obiekt zabytkowy
podlega ochronie prawnej”. 

W szczytowych niszach bramy stoją barokowe figury 
Chrystusa, św. Piotra i św. Pawła, przywiezione na począt-
ku XIX w. z Włoch. 

W 1945 r. radzieccy żołnierze ćwiczyli na nich celność 
strzałów, po czym zawaliły się. Do cmentarza nie ma doj-
ścia. 

Rodzina Kullak-Ublick była właścicielem majątku, do 
którego należały: folwarki Buwełno, Janowen, Stotsken 
i leśniczówka Oskarzin. Około 1800 r. w Ubliku został 
wybudowany pałac (spalony w 1915 r. przez Rosjan i po-
nownie w 1945 r. przez żołnierzy radzieckich, obecnie po 
przebudowaniu hotel). Ublik stał się wtedy centrum towa-
rzyskim Mazur. 

W latach II wojny światowej zyskał złą sławę – pałac 
został przekształcony w pensjonat SS, a ludność mazur-
ska z powodu pensjonariuszy zaczęła nazywać to miejsce 
„strasznym dworem”.

W deszczową sobotę, 8 października 2016 r. bramę 
cmentarną w Ubliku widzieli: Cezary Lasota, Konrad 
Radzewicz i Andrzej Malinowski.

W 1788 roku Gottlieb Daniel Kullak założył w Ubliku 
majątek. W centrum wsi znajdował się zespól pałacowo-
-parkowy z dużymi zabudowaniami gospodarczymi z dru-
giej połowy XIX wieku i początku wieku XX. 

W latach 20. XX wieku był to jeden z największych 
majątków w tej części Mazur: obejmował 1524 ha ziemi, 
pięć folwarków, leśniczówkę, rybaczówkę, gorzelnię, su-
szarnię ziemniaków; hodowano tu konie i bydło. W na-
stępnej dekadzie znacjonalizowany; do 1945 roku mieściło 
się tu sanatorium dla rekonwalescentów wojennych. Po II 
wojnie światowej dwór został przebudowany, niezmienio-
na pozostała oficyna z podcieniem arkadowym. W latach 
90. odnowiono cmentarz rodzinny Kullack–Ublicków, 
ostatnich właścicieli
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Kalendarz imion

Nasz przepis

Cytaty na ten tydzień

PRZYS£OWIA

24 maja (Dzień Działacza Kultu-
ry) (Dzień Parków Narodowych)
Cieszysławy, Dagmary, Dagny, Es-
tery, Joanny, Marii, Milany, Mileny, 
Tomiry, Zofii, Zuli, Zuzanny 
Cieszysława, Jana, Wincentego, 
Zdenka
25 maja (Dzień Krasnoludka) 
(Księżyc nów)
Borysławy, Imisławy, Inisławy, 
Magdy, Magdaleny, Marii-Magdale-
ny, Pauliny, Wilhelminy, Wioletty
Andrzeja, Borysa, Borysława, Epi-
fana, Grzegorza, Imisława, Leona, 
Urbana
26 maja (Dzień Matki)
Erwiny, Eweliny, Filipy, Marianny, 
Pauliny, Wilhelminy
Bedy, Erwina, Filipa, Jana, Lam-
berta, Paulina, Pawła, Więcemiła, 
Wilhelma
27 maja (Dzień Samorządowca)
Amandy, Janiny, Ludy, Magdaleny, 
Rady, Teodory 
Augustyna, Fryderyka, Jana, Juliana, 
Juliusza, Justa, Lucjana, Radosława, 
Radowita, Rusława, Świętobora

28 maja (Wniebowstąpienie)
Augustyny, Balladyny, Emilii, Gusty, 
Ingi, Jarominy, Jaromiry, Justyny, 
Wilhelminy
Augustyna, Bogurada, Emila, Feliksa, 
Germana, Jaromira, Justa, Lucjusza, 
Priama, Wiktora, Wilhelma
29 maja 
Benity, Bogumiły, Bogusławy, Marii, 
Magdaleny, Marii-Magdaleny, Teodo-
zji, Urszuli
Aleksandra, Bogusława, Maksyma, 
Maksymiliana, Piotra, Teodora
30 maja (Dzień bez Biustonosza)
Bony, Felicji, Gryzeldy, Joanny, Marii, 
Żanety
Brodzisława, Felicjana, Feliksa, 
Ferdynanda, Jana, Joana, Karola, 
Mirogniewa, Sulimierza, Sulimira, 
Zdzisława, Zyndrama
31 maja (Światowy Dzień bez Tyto-
niu) (Dzień Bociana Białego)
Anieli, Ernesty, Ernestyny, Kamili, 
Ksawery, Marietty, Marii, Petroneli, 
Petronii 
Bożysława, Ernesta, Feliksa, Ksawere-
go, Leona

Zgaś mi oczy, Twój obraz nie zga-
śnie,
Uszy mi zasłoń, usłyszę Cię zawsze,
Bez nóg za Tobą pójdę nad przepa-
ście,
Bez ust zaklinać będę imię najła-
skawsze.
Dłonie mi odejm, i tak Cię obejmie
Serce me niczym ramieniem stęsk-
nionym,
Wyrwij mi serce, myśl zostanie we 
mnie,
Gdy i myśl zechcesz płomieniem 
wypalić
Wtedy uniosę Cię w krwi mojej fali.
Rainer Maria Rilke, Listy Lou-An-

dreas–Salomé
... dam się unieść prądowi... 

Joseph Conrad, Zwycięstwo
... może wszystka mądrość i wszyst-
ka prawda, i wszystka szczerość 
skupiają się właśnie w owej nie-
uchwytnej chwili, kiedy przekracza-
my próg niewidzialnego. 

Joseph Conrad, Jądro ciemności
Nie podoba mi się to majstrowa-
nie przy okultyzmie (...) Jak już 
człowiek wlezie w ten okultyzm, 
to zaraz zaczyna wierzyć w duchy. 
A jak już uwierzy w duchy, zacznie 
wierzyć w demony i ani się obejrzy, 
a będzie już wierzył w bogów. Wte-
dy ma prawdziwe kłopoty. 

Terry Pratchet, Panowie i Damy

Gdy Zuzanna (24 maja) poleje, na 
duże plony rolnik ma nadzieję.
Gdy Zuzanna (24 maja) stułą zwiąże, 
będzie zgoda i pieniądze.
Gdy w Zuzannę burze (24 maja), jesie-
nią pełne podwórze.
Pogoda na Urbana (25 maja), deszcz 
na Wita (15 czerwca), to dobrze na 
żyta.
Kiedy w dzień św. Urbana słońce 
świeci, tedy tego roku wiele wina się 
zrodzi. 
Na św. Urbana (25 maja) wszystka 
rola zasiana.
Na Urbana chwile jakie mówią, że i 
lato takie.
W maju jesteśmy bliżej raju.
Pieniądze są jak robaki, rozpełzają się 
na wszystkie strony.
Gdy w maju żołądź dobrze okwita, rok 
urodzajny zawita.
Koniec maja pokazuje, jaki lipiec się 
szykuje.

Dip warzywny
150 ml jogurtu naturalnego, płaska 
łyżeczka koncentratu pomidorowe-
go, jeden pomidor, ćwiartka zielonej 
papryki, pół białej cebuli, średniej 
wielkości ząbek czosnku, sól, szczyp-
ta bazylii
Pomidor sparzamy i obieramy ze 
skórki. Kroimy go w ćwiartki i 
usuwamy pestki z środka. Następnie 
kroimy w drobna kostkę. Paprykę i 
cebulę siekamy bardzo drobno. Czo-
snek rozcieramy z łyżeczką soli.
Tak przygotowane produkty miesza-
my z jogurtem dodając bazylię. 
Dip jest idealny do pieczonych ryb, 
drobiu, krakersów i chipsów.

Pączki ziemniaczano 
dyniowe

Kilogram ugotowanych, lekko 
osolonych ziemniaków, kilogram 
mąki pszennej, 10 dag drożdży 
piekarskich, olejek śmietankowy, 
kostka margaryny, 2 łyżki spirytusu, 
8 małych jajek, trzy czwarte szklanki 
cukru, średni słoik przecieru dynio-
wego, konfitura na nadzienie, np. 
różana, tłuszcz do smażenia
Najpierw przygotowujemy przecier 
dyniowy. Dynię kroimy i ścieramy 
na tarce o dużych oczkach, wkłada-
my do garnka, dodajemy troszeczkę 
cukru, rozgotowujemy i studzimy. 
Ziemniaki gotujemy i jeszcze ciepłe 
mielimy, dodajemy do nich pokru-
szone drożdże i dobrze wyrabiamy. 

Jaja rozcieramy z cukrem na krem, do-
dajemy przecier dyniowy, mieszamy i 
dodajemy do ziemniaków.
Następnie dodajemy olejek, przesia-
ną mąkę i spirytus. Ciasto ponownie 
dokładnie wyrabiamy. 
Na koniec wlewamy rozpuszczoną i 
wystudzoną margarynę i mieszamy.
Natychmiast po wyrobieniu ciasto na-
bieramy łyżką, formujemy i wkładamy 
nadzienie, a potem zalepiamy.
Smażymy od razu na rozgrzanym 
tłuszczu. 
Przestudzone posypujemy cukrem 
pudrem.

Zabaglione 
– deser z żółtek

6 żółtek, 4 łyżki cukru, cukier wanilio-
wy, starta skórka cytrynowa, kieliszek 
sherry (może być koniak lub rum)
Żółtka ucieramy z cukrem do białości. 
Dodajemy cukier waniliowy i nieco 
otartej skórki z cytryny oraz alkohol. 
Ucieramy dalej w naczyniu ustawio-
nym na parze lub na bardzo małym 
ogniu i ochronnej płytce. Nie wolno 
dopuścić do wrzenia. 
Gdy masa zgęstnieje przekładamy 
masę do małych miseczek.
Podajemy na gorąco z biszkoptami.

Sałatka amerykańska
10 dag pieczonej piersi kruczka, 5 dag 
ugotowanego makaronu, 1 łyżka ma-
jonezu, 3 łyżki soku pomarańczowego, 

sól, pieprz, świeże kiełki
Pieczoną pierś kurczaka kroimy w pla-
sterki. Mieszamy je z makaronem.
Majonez mieszamy z sokiem poma-
rańczowym i dodajemy do makaronu z 
kurczakiem. 
Całość pikantnie przyprawiamy solą 
i pieprzem i posypujemy 2 garściami 
świeżych kiełków.
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Ośrodek 
czynny
codziennie 
w godz. 800-1600

Jerzy Miliszewski
Olecko, Aleje Lipowe 3

Rozpoczęcie 
kursu

 tel. 87-520-23-36B58006

18
maja

godz. 1600

OLECKIE CENTRUM
SZKOLENIA KIEROWCÓW

TRIATHLON TEAM 0:47:20 
7. GETEK MARCIN SERDUSZKO TEAM EŁK 0:47:35 
8. MARCINKEVIČIUS FAUSTAS PAKRUOJIS, LITWA 
BMK VEJAS 0:47:45 
9. WIELGUS MATEUSZ LA OSIR GOŁDAP 0:49:00 
10. RÓŻAŃSKI KRYSTIAN EŁK SERDUSZKO TEAM 0:49:42
11. POREDA KONRAD LA OSIR GOŁDAP 0:50:09 
12. LUPA BEATA WILKOWO STARE JW 4808 GOŁDAP 0:50:16
13. IGNATOWICZ RADOSŁAW EŁK MOTOINTEGRATOR 
RUNNING TEAM 0:51:05 
14. WIELGUS KRYSTIAN ŁOWCY PRZYGÓD GOŁDAP 0:51:29 
15. BORUCKI DARIUSZ ŁOWCY PRZYGÓD GOŁDAP 0:51:37 
16. JANIUK JAROSŁAW BIAŁYSTOK 0:51:47 
17. BRYŁA ARTUR BARTOSZYCE 20 BARTOSZYCKA 
BRYGADA ZMECHANIZOWANA 0:52:01 
18. TOMCZYK PRZEMYSŁAW Sedranki OLECKO BIEGA 0:53:13
19. MARCZUK NORBERT Kowale Oleckie JW 4808 GOŁ-
DAP 0:53:19 
20. NESTOROWICZ MAREK VRC KĘTRZYN 0:53:36 
21. ŚWIĘTOŃ KRZYSZTOF JW 4808 GOŁDAP 0:53:43 
22. LETROWICZ WŁADIMIR KALININGRAD 0:53:54 
23. SOSNOWSKI WOJCIECH OLECKO BIEGA/ZNICZE 
Olecko 0:53:57 
24. JANKOWSKI HUBERT Olecko 0:54:23 
25. PIOTROWSKI MICHAŁ Świętajno KLUB BIEGACZA 
JURUND SZCZYTNO 0:54:32 
26. DUDZIEC MARCIN KLUB BIEGACZA JURUND 
SZCZYTNO 0:54:36 
27. MIKULSKI MARIUSZ SUWAŁKI SUWALSKI KLUB 
EMERYTA 0:54:44 
28. WITEK MARCIN KĘTRZYN 0:54:48 
29. DAWIDOWSKI ROMAN STRADUNY 0:54:52
30. JAROSZ WOJCIECH KĘTRZYN 0:54:57 
31. MALESA PAWEŁ Wydminy BBL WYDMINY 0:54:58 
32. SUCHODOLSKI PAWEŁ OLECKO BIEGA 0:54:59 
33. PASZKOWSKI HUBERT GOŁDAP 0:55:29 
34. DYNISZUK TOMASZ WĘGORZEWO 0:55:32 
35. KLAUS WIESŁAW OLECKO 0:55:36 
36. BUDNIK SŁAWOMIR GOŁDAP JW 4808 GOŁDAP 0:55:42 
37. ROŻEK GERARD OLECKO BIEGA  0:55:44 
38. NIEDŹWIECKI ZBIGNIEW WĘGORZEWO 0:56:27 
39. MORAWSKI MARIUSZ OLECKO BIEGA 0:56:35 
40. GOŚCIEWSKI ARKADIUSZ ŚWIĘTAJNO OLECKO 
BIEGA ZSLiZ 0:57:07 
41. HERBSZT WOJCIECH EŁK 0:57:20 
42. RUSZEWSKI TOMASZ SUWAŁKI 14 DAPPANE 0:57:31 
43. KARANOS TADEUSZ HAJNÓWKA RKB HAJNÓWKA 0:57:33 
44. BUKWAŚ TOMASZ GOŁDAP LA OSIR GOŁDAP 
0:57:41 

45. SOWA PIOTR KAL 0:57:49 
46. KRYSIŃSKI JACEK Chełchy 0:57:52 
47. MARCINKEVICIUTE VILMA PAKRUOJIS, LITWA 
BMK VEJAS 0:57:59 
48. GULBIERZ MAREK Kowale Oleckie 0:58:00 
49. CIBOREK PATRYK ZAWADY OLECKIE OLECKO 
BIEGA 3 0:59:16 
50. SPYŁA DAROSŁAW EŁK SERDUSZKO TEAM EŁK 0:59:34
51. KOWNACKI TOMASZ OLECKO BIEGA 0:59:35 
52. SZACHOWICZ PAWEŁ BIAŁYSTOK 0:59:40 
53. MIKIELSKI MAREK  OLSZTYNEK 1:00:18 
54. GRZONKA STANISŁAW RYDZEWO GRUPA AKTYW-
NI RAZEM RYDZEWO 1:00:34 
55. JADESZKO MICHAŁ EŁK WYŻSZA SZKOŁA POLI-
CJI W SZCZYTNIE 1:00:35 
56. ŻUKOWSKI RYSZARD GIŻYCKO KS MARATONKA 
GRAJEWO 1:00:40
57. JAKUBIEC ANGELIKA EŁK SERDUSZKO TEAM 
EŁK 1:01:05 
58. ZDUNEK JÓZEF SZCZYTNO KLUB BIEGACZA JU-
RUND SZCZYTNO 1:01:14 
59. DEPTUŁA PIOTR 1:01:23 
60. WSZEBOROWSKI DARIUSZ EŁK SBR TEAM EŁK 1:01:26 
61. ŻABICKA MARTA GOŁDAP ŁOWCY PRZYGÓD 
GOŁDAP 1:01:43 
62. PIPIRO PIOTR EŁK ŁYSY 666 TEAM 1:02:28 
63. SZUMIŁO MICHAŁ EŁK ŁYSY 666 TEAM 1:02:32 
64. DOMALEWSKI DARIUSZ SUWAŁKI 1:02:34 
65. RUTKOWSKI MICHAŁ Olecko 1:02:43 
66. PAŚNIKOWSKI JANUSZ EŁK 1:02:47 
67. SYSUŁA JANUSZ 1:02:50 
68. PALMIERI NICHOLAS TROY US ARMY 2ND CAVAL-
RY REGIMENT 1:02:59 
69. SOBIESZUK ŁUKASZ OLECKO BIEGA  1:03:15 
70. ODONNELL SCOTT SILVER SPRING US ARMY 2ND 
CAVALRY REGIMENT 1:03:19 
71. SNARSKI KRZYSZTOF ROZGARTY 1:03:31 
72. BOGDAN MARCIN SUWAŁKI 1:03:35 
73. BZYMEK ŁUKASZ OLECKO BIEGA  1:03:39 
74. PIETRUCZUK ALICJA OLECKO BIEGA 1:03:39 
75. DZIATKOWSKA WERONIKA GOŁDAP LA OSIR 
GOŁDAP 1:03:42 
76. LEWONIK MAŁGORZATA BIAŁYSTOK 1:03:53 
77. TRAMP MAŁGORZATA GOŁDAP ŁOWCY PRZYGÓD 
GOŁDAP 1:04:00 
78. PAWLUCZYK TOMASZ EŁK WIKING MC EŁK 
1:04:11 
79. PRZYBYLSKI PAWEL TORUŃ 1:04:15 
80. BESTER BARTOSZ GOŁDAP LA OSIR GOŁDAP 
1:04:34 c. d. na s. 18
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Maturzysto, zostań 
stypendystą Funduszu 

Stypendialnego 
przy Fundacji Batorego

Termin składania wniosków o stypendia dla niezamoż-
nych maturzystów z mniejszych miejscowości w Fundu-
szach 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 na-

leży 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 Kapitu-
ła Funduszu przyznała stypendia 40 studentom na łączną 
kwotę 223 400 zł. Rocznie Fundusz wspiera 9 osób. Wię-
cej: 
http://www.batory.org.pl/fundusze_powierzone/winiar-
skiej_feleszko 

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

Wnioski o stypendia na rok akademicki 2017/2018 na-
leży składać do 1 czerwca 2017 roku. O stypendia mogą 
ubiegać się tegoroczni maturzyści, którzy bez pomocy 

stypendialnej nie zdecydowaliby się na podjęcie nauki na 
uczelniach wyższych w całej Polsce. Fundusz oferuje sty-
pendystom stypendia na pokrycie kosztów związanych z 
procesem rekrutacji na studia (koszty opłaty rejestracyj-
nej, 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 Ka-
pituła Funduszu przyznała 327 stypendiów na łączną kwo-
tę 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 nie-
zamożnej młodzieży planującej studia informatyczne na 
państwowych uczelniach. Fundusz został utworzony z da-
rowizny 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_powierzo-
ne/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/Fundacja-
Batorego

81. KOZŁOWSKI JAKUB Olecko 1:04:36 
82. LASKOWSKI LESZEK GIŻYCKO TEM. SZARY 
WILK GIŻYCKO 1:04:45 
83. PAŁDYNA LESZEK WYDMINY BBL WYDMINY 
1:04:48 
84. PRZEKOP PRZEMYSŁAW SUWAŁKI SPORTOWE 
SUWAŁKI 1:05:02 
85. SZUPIEŃKO KATARZYNA Olecko 1:05:07 
86. WIELGUS AGNIESZKA GOŁDAP ŁOWCY PRZY-
GÓD GOŁDAP  1:05:15 
87. SZLASZYŃSKA WIOLETA GOŁDAP 1:05:36
88. BORUTA KAROL PIETRASZE 1:06:13 
89. WARYKOWSKI STANISŁAW OLECKO BIEGA 
1:06:14 
90. HADLEY JOSHUA RUTLAND VERMONT US 
ARMY 1:06:25 

91. MOLLETT TIMOTHY COLUMBUS US ARMY 
ZDCAVALRY REGIMENT 1:06:25 
92. JUTKIEWICZ MARTA SUWAŁKI SPORTOWE 
SUWAŁKI 1:07:01 
93. TRUCHAN WIESŁAW ŻYTKIEJMY PŁOMYK - 
ŻYTKIEJMY 1:07:54 
94. ZAPOLSKI EMIL SUWAŁKI 1:07:58 
95. MICHALAK NATALIA WIELBARK RUN&FUN 
WIELBARK 1:07:59 
96. POREDA IWONA GOŁDAP ŁOWCY PRZYGÓD 
GOŁDAP 1:08:02 
97. ŁOWICKA-BRYŁA IZABELA BARTOSZYCE 20 
BARTOSZYCKA BRYGADA ZMECHANIZOWANA 
1:08:05 
98. CHOMICZEWSKI JACEK GOŁDAP JW 4808 GOŁ-
DAP 1:08:10 
99. BUBROWSKI ANDRZEJ OLECKO BIEGA  1:08:12 
100. BUBROWSKI MACIEJ Olecko 1:08:12 

101. HOŁUBOWICZ JAN MORS OLECKO 1:08:12 
102. ALEKSANDROWICZ WIKTOR OZIERSK 1:08:18 

103. JASIŃSKA MARZENA OLECKO BIEGA  1:08:57 
104. SAMBORSKI WALDEMAR WYDMINY BBL 
WYDMINY 1:09:39 
105. MIKIELSKA DANUTA OLSZTYNEK 1:09:40 
106. SZULIŃSKI ROBERT Olecko 1:09:48 
107. DANISZEWSKI ADAM SUWAŁKI 1:09:56 
108. KOZŁOWSKI MIECZYSŁAW GIŻYCKO 1:10:01 
109. KELLY SEAN CLEVELAND 2CAV 1:10:02 
110. CHILMON ŁUKASZ SUWAŁKI 1:10:24 

111. SZYSZKOWSKA KAROLINA GOŁDAP LA OSIR 
GOŁDAP 1:10:28 
112. PRZEMIELEWSKA EWA Stożne OLECKO BIEGA  
1:10:29 
113. KUDŁA DOMINIKA BIAŁYSTOK 1:11:47 
114. GAŁASZEWSKI DAREK ZSLIZ Olecko OLECKO 
BIEGA  1:12:04 
115. WOŁODKO SZYMON SUWAŁKI 1:12:46 
116. BAGIŃSKI JAN OLECKO BIEGA 1:12:57 
117. INTEREWICZ DOROTA GDYNIA LALUNIE 
LALUNIE 1:13:14 
118. WITANOWSKI MAREK EŁK 1:14:00 
119. SZEWCZAK ANDRZEJ BIAŁYSTOK MASTERS 
BIAŁYSTOK 1:14:58 
120. SKRODZKI JAKUB SUWAŁKI 1:14:58 

121. RYNKOWSKA KATARZYNA WARSZAWA 
1:15:39 0
122. NESTOROWICZ MONIKA KĘTRZYN VRC KĘ-
TRZYN 1:16:34 
123. ŁONIEWSKI PIOTR EŁK 1:16:34
124. JEGLIŃSKI WOJCIECH OLECKO BIEGA  1:16:43 
125. PLIZGA JAKUB OLSZTYN 1:16:51 
126. SUPRUNOWICZ-PLIZGA KATARZYNA OLSZ-
TYN 1:17:19 
127. SOBIESZUK MAGDALENA OLECKO BIEGA 
1:18:21
128. HOŁUBOWICZ DAMIAN Nory 1:18:52 
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129. CIEŚLUKOWSKA MARTA ZSLIZ OLECKO Kowale 
Oleckie 1:18:54 
130. GŁUCHOWSKA MAŁGORZATA SIEDLISKA 1:18:56 
131. CIEŚLARCZYK AGNIESZKA GDYNIA LALUNIE 
LALUNIE 1:19:42 
132. KISŁOWSKA-SZYSZKO BARBARA SUWAŁKI 
1:19:49 
133. KASIŃSKA DANUTA GIŻYCKO 1:19:49 
134. GRUDZIŃSKI TOMASZ ŁOWCY PRZYGÓD GOŁ-
DAP  1:21:34 
135. GRUDZIŃSKA BEATA ŁOWCY PRZYGÓD GOŁDAP  
1:21:34 
136. NOWICKI WOJCIECH OLECKO BIEGA Sedranki 
1:23:20 
137. ŁASKOWSKA MARZENA STONE HUNTERS OLEC-
KO 1:23:48 
138. ŁASKOWSKI TOMASZ STONE HUNTERS OLECKO 
1:23:48 
139. STANKIEWICZ MONIKA OLECKO BIEGA 1:23:59
140. ŚLIWA ALICJA EŁK KS MARATONKA GRAJEWO 
1:24:39 
141. RYNKOWSKA MAGDALENA WARSZAWA 1:25:21 
142. SOLIWODA-TURSKA MONIKA SZCZYTNO KLUB 
BIEGACZA JURUND SZCZYTNO 1:31:54 
143. SZWEJKOWSKA-DUDZIEC MARTA SZCZYTNO 
KLUB BIEGACZA JURUND SZCZYTNO 1:35:49 
144. MICHALSKA IWONA GDYNIA LALUNIE LALUNIE 1:39:42 
145. JESION LUCYNA GDYNIA LALUNIE LALUNIE 1:40:34
146. SKORUPSKA ANNA KOWALE OLECKIE I LO W OLECKU 1:41:08 
147. BEST DOMINIKA STOŻNE I LO IM. JANA KOCHA-
NOWSKIEGO W OLECKU 1:41:08 

Wojciech Jegliński 
prezes Stowarzyszenia Olecko Biega

Sejmik Warmii i Mazur 
w obronie 

polskiej samorządności
Sejmik województwa przyjął 23 maja „Kartę Samo-

rządności”. Dokument między innymi uznaje reformę 
samorządową za jedną z najbardziej udanych w Polsce, 
a proponowane zmiany prawne bez konsultacji ze stroną 
samorządową za ryzyko podważenia ustroju państwa.

Podczas dzisiejszej sesji sejmiku województwa rad-
ni głosowali za przyjęciem „Karty Samorządności” (22 
radnych poparło stanowisko, trzech było przeciw, jeden 
wstrzymał się od głosowania). Dokument jest wynikiem 
spotkania korporacji samorządowych, które stworzyły kar-
tę 16 marca 2017 roku podczas Forum Samorządowego w 

Warszawie. Zawiera 17 zasad 
konstytucyjnych funkcjonowa-
nia samorządów terytorialnych 
w Polsce. Twórcy dokumentu 
zaapelowali o przyjmowanie 
„Karty Samorządności” pod-
czas sesji rad gminnych, po-
wiatowych i wojewódzkich w 
całym kraju na znak poparcia 
postulatów i w geście obrony 
polskiej samorządności.

Treść karty opublikujemy 
za tydzień.

Biuro Prasowe
Urzędu Marszałkowskiego
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1 i 2 czerwca - spektakl „Blaskojad” grupy 
teatralnej „Anansy”

1.06.2017 r. godz. 9:00 i 12:00
2.06.2017 r. godz. 10:00,

Miejsce: sala AGT

Już na niebie księżyc świeci, pora zasnąć drogie dzieci. 
No pora, ale czy można, gdy wszechświat jest w wielkim 
niebezpieczeństwie, a uratować go może jedynie księżyco-
wa dziewczynka? Czy jej się uda i jakie przygody na nią 
czekają dowiecie się niebawem...

Grupa teatralna „ANANASY” działająca w Regio-
nalnym Ośrodku Kultury, prowadzona przez instruktorkę 
Agnieszkę Lewandowską, zaprasza na premierę spektaklu 
„Blaskojad”.

Wstęp bezpłatny, liczba miejsc ograniczona, grupy 
zorganizowane prosimy o rezerwację pod numerem tel. 87 
520 20 59.

Czas spektaklu około 40 minut.

Scenariusz: Agnieszka Kusza

Reżyseria i scenografia: Agnieszka Lewandowska

Na scenie zaprezentuje się grupa „ANANASY”:
Jakub Feliks Szyłow, Julia Bogdan, Karolina Ciszew-
ska, Mikołaj Skoczeń, Agnieszka Majewska, Mateusz 

Majewski, Mateusz Polakowski, Małgorzata Laszkow-
ska, Kaja Selwocka 

10 maja w Szkole Podstawowej nr 1 im. Henryka Sien-
kiewicza odbył się V Powiatowy Konkurs Recytatorski 
Poezji Obcojęzycznej. 

Komisja w składzie: przewodniczący – Zbigniew Bog-
dan, członkowie: Jolanta Krasowska, Agnieszka Tru-
chan, Katarzyna Kaczor, Wioletta Janczenia, wysłu-
chała 23 uczestników prezentujących utwory w czterech 
językach: angielskim, niemieckim, francuskim i rosyjskim.

Wyłoniono zwycięzców: 
szkoły podstawowe: I. Bagan Zuzanna (SP3)
II.  Wiszniewska Natasza (SP3)
III. Maciejewska Weronika (SP w Stożnem)
wyróżnienia – Makarewicz Aleksandra (SP w Gą-

skach), Balewska Karolina (Zespół Szkół w Judzikach), 
Bartoszewicz Filip (SP w Gąskach)

gimnazjum: I. Łada Bartosz (Publiczne Gimnazjum w 
Wieliczkach)

II. Masłowska Oliwia (Pub. Gim. w Wieliczkach)
III. Kłoczko Kacper (Gim. nr 1)

wyróżnienie – Niedziejko Izabela (Pub. Gim. w Wie-
liczkach)

Gratulujemy wszystkim uczestnikom.
Zespół Nauczycieli Języków Obcych

V Powiatowy Konkurs Recytatorski Poezji Obcojęzycznej
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Cierpliwości

O czym ćwierkają wróbelki?
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Jeśli ktoś uważa, że jest cierpliwy, polecam krótki test - 
zakupy z nastolatką, dodam tylko, że już pełnoletnią. 

Miałyśmy znaleźć białą koszulową bluzkę i czarne 
spodnie. Proste, prawda?  

Pomyślałam, jak to mama, że to fajny pomysł, żeby tak 
przez chwilę pobyć razem. Ona już po maturze, ja po pra-
cy, więc nareszcie bez gonitwy, bez napinki, takie babskie 
zakupy i ploteczki.

Gwoli wyjaśnienia – moja latorośl idzie do pracy i stąd 
ten strój, ale o tym za chwilę. Sklep numer jeden. Miły wła-
ściciel zaprasza do wieszaka z białymi bluzkami z długim 
rękawem. I fason możliwy, i rozmiar jest, nawet cenowo 
nie najgorzej.

Padło krótkie: „nie” i już widziałam, że lepiej nie ryzy-
kować i nie przekonywać, bo skończy się fochem i o dal-
szych sklepach nie będzie mowy. Nie ma co się zrażać, to 
dopiero pierwszy sklep, pomyślałam. 

W kolejnym były, jak to skwitowała: obciachowe. 
W następnym nie było wcale, a raczej były tylko nie 

miały długich rękawów. Naprawdę nie chciałyśmy wiele: 
biel, prosty krój, długi rękaw, ale i to okazało się za wiele. 
Ze spodniami było jeszcze gorzej.

W piątej przymierzalni już widziałam, że cierpliwość 
jej i moja podchodzą do czerwonej kreski. O, nie, wszak  
pretenduję do miana odpowiedzialnej mamy i muszę do-
pilnować, żeby moja córka w pierwszej pracy wyglądała i 
elegancko, i wygodnie, i ładnie. 

W szóstej już byłam gotowa sama przymierzyć i bluz-
kę, i spodnie, bo mnie też nie przypadły do gustu, ale prze-
cież coś wybrać trzeba. Napięcie rosło, a mundurku brak.

- To nie jest dobry dzień na robienie zakupów – stwier-
dziła z rozbrajającą kobiecą szczerością i oznajmiła, że dzi-
siaj nie przymierzy już żadnej bluzki ani spodni. 

Kompletny klops. Klapa na całej linii. I żeby wyjść cało 

z tej opresji i dla złagodzenia bólu nieudanych zakupów, 
zaprosiłam moją córkę na „małą czarną”, którą zamieniły-
śmy na regenerujący koktajl. Kiedy smak owoców pieścił 
nasze podniebienia, obie stwierdziłyśmy, że coś tam w sza-
fie ma i na pierwszy dzień wystarczy, a potem się pomyśli.

Boże, moja mała córeczka idzie do pracy! 
Na razie tylko do czasu, kiedy wyjedzie na studia, ale to 

praca, taka prawdziwa, od szóstej do czternastej. 
Kiedy to minęło? 
Nie wiem. Przecież może już decydować, głosować, 

będzie zarabiać i wydawać swoje pieniądze. Pewnie, że się 
boję, czy sobie poradzi – ze sobą i ze współpracownikami, 
klientami.

Siedzi przede mną dorosły człowiek, kobieta, tylko dla 
mnie nadal jest małą córeczką. Patrzę i nadziwić się nie 
mogę. Co chwilę zerka w telefon, odpisuje na sms-y. Taki 
wiek, w którym rówieśnicy są ważniejsi. I ta nieokiełznana 
młodość… 

Pociągam przez słomkę koktajl i zastanawiam się, czy 
byłam/jestem wystarczająco dobrą mamą? 

Byłam, bo zaraz wyfrunie z gniazda i będzie musiała 
radzić sobie ze światem tak, jak się tego nauczyła w domu. 

Właśnie: dom. 
Czy jest wystarczająco ciepły i bezpieczny? Czy na-

uczyłam ją walczyć o siebie, o swoje marzenia? Czy czuła 
moją miłość? Czy wystarczająco szanuję ludzi, by i ona ich 
szanowała? Czy byłam za surowa, czy raczej za łagodna? 
Może za mało wymagałam, za rzadko kontrolowałam? Za 
dużo dałam wolności, czy za mało? Bardziej postawiłam 
na kokietkę, czy kobietę, która sobie poradzi? A kwestie 
wiary? Czy należycie pielęgnowałam? Boże, jak moje 
dziecko poradzi w tym wielkim świecie?

Cierpliwości, mówię sobie siedząc naprzeciwko wła-
snej, dorosłej już córki. To ja muszę się nauczyć cierpli-
wości, by dać jej posmakować, ogarnąć i zachwycić się 
światem.

Dziesiątki pytań każdego dnia. A tak naprawdę, to 
chciałabym, by kiedyś w okolicy dwudziestego szóstego 
maja zanuciła: „nie ma jak u mamy…”

Marusia


