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Kiedy potrzebujesz pomocy, poproś o nią 
w następujący sposób: „Mam kłopot. Zastana-
wiam się, czy pan (pani) nie byłby tak dobry i 
pomógł mi?”

H. Jackson Brown, Jr.

chleb swojski, ciasta, wypiek, tel. 605-107-755 L00608

zgubiono klucze, tel 601 - 152 - 454

ry
su

je
 T

ad
eu

sz
 K

ro
to

s

 KOSA SPALINOWA VERTEX 3,0 KM 476 zł

 KOSA SPALINOWA BEST 2,0 KM  397 zł

Barok na Mazurach , fotoreportaż
Bolesława Słomkowskiego, s. 9

Koniec roku szkolnego, s. 16

Narybek, s. 10 - 11
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GRÜNLAND
Centrum Roślin Ozdobnych

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

Archiwum „Tygodnika oleckiego” znajdziesz

MSZE I NABOŻEŃSTWA
Parafia pw. Krzyża Świętego, 

ul. Zamkowa
Msze Święte:

Dni powszednie: 7.30; 18.00
Niedziele i święta: 8.00; 10.00; 12.00 dla dzieci; 17.00
Koronka do Miłosierdzia Bożego – codziennie o godz. 
15.00 w kaplicy Krzyża

Parafia pw. Najświętszej Maryi Panny 
Królowej Polski, 
Plac Wolności

Dni powszednie: 6.30; 7.00; 18.00
Uroczystości i święta: 6.30; 10.00; 16.00 dla dzieci; 18.00 
Niedziela: 7.00; 8.30; 10.00; 11.30 dla dzieci; 13.00 dla 
młodzieży; 18.00

Parafia pw. Świętej Rodziny, 
Osiedle Siejnik I

Dni powszednie: 18.00
Niedziele i święta: 8.30; 11.00; 18.00

L1
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02

WYJĄTKOWO, NASTROJOWO 
I PROFESJONALNIE. SKRZYPCE NA ŚLUBIE. 

Tel. 662 414 006L1
01

03
„Życie nie składa się tylko z wielkich poświęceń i 
obowiązków, ale przede wszystkim z drobiazgów. 
Uśmiechy i życzliwość rozdawane na co dzień są tym, 
co zdobywa i zatrzymuje serca, i daje pocieszenie...” 

Humphrey Davy

Bardzo dziękujemy uroczym Licealistkom z LO 
im. J Kochanowskiego w Olecku za radość jaką wnio-
sły do naszej społeczności. Było pięknie, radośnie, 
serdecznie. Dziękujemy też Dyrekcji LO za promowa-
nie szerzenia dobra dla innych, Nauczycielom Emilii 
Przemielewskiej i Mariuszowi Bartnickiemu za pa-
mięć o nas i podejmowane inicjatywy.

Z pozdrowieniem 
Emilia Urbanowicz

Z okazji 60-lecia istnienia klubu MLKS Czarni Olecko 
zorganizowano turniej szachowy. Prawo gry mieli wszyscy 
mieszkańcy Olecka; byli i aktualni członkowie, sympatycy 
i sponsorzy klubu. Zawody rozegrano na dystansie 7 rund 
i tempem gry 15 minut na partię na zawodnika. Wystarto-
wało 17 zawodników. Turniej wygrał Michał Brodowski, 
który wygrał wszystkie 7 partii. Drugie miejsce i punkt 
mniej zdobył Michał Brynda. Na trzecim miejscu został 
sklasyfikowany Konrad Konewko (5 pkt/7 partii). Trady-
cyjnie prowadzono dodatkowe klasyfikacje: seniorzy, za-
wodnicy do lat 18, do lat 14 i do lat 10. W najmłodszej gru-

Podziękowania składam Panu Wiesławowi Bukpaś 
za poświęcony czas na przygotowanie, zorganizowa-
nie i przeprowadzenie turnieju, a Panu Leopoldowi 
Dudanowiczowi za sędziowanie turnieju.

Krzysztof Konewko
MLKS Czarni Olecko

pie wygrał Michał Bartnik (5 pkt). 
Drugie miejsce zajął Maksymilian 
Hanc, trzecie Michał Jamrozik 
(Kowale Oleckie), a czwarte Oskar 
Mentel. W grupie do lat 14 pierw-
sze miejsce zdobył Wiktor Rasz-
kowski (4 pkt). Drugie przypadło 
Mateuszowi Kabak, a trzecie miej-
sce zajął Rafał Bartnicki. W grupie 
do lat 18 pierwsze miejsce przypa-
dło Konradowi Konewko. Drugie 
miejsce zajął Bartosz Łapszys. W 
najstarszej grupie (seniorzy) pierw-
sze miejsce zajął zwycięzca turnieju 
Michał Brodowski, drugi był Mi-
chał Brynda, trzeci Kamil Gry-
glas. Kolejne miejsca zajęli: Nata-
lia Pałdyna (Wydminy), Hubert 
Lau, Radosław Kozłowski, Jan 
Stefanowski, Łukasz Bartnicki.

Krzysztof Konewko
MLKS Czarni Olecko
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OLECKI TERMINARZ
WYSTAWY STAŁE

• Galeria Prawdziwej Sztuki im. A. Legusa, ROK „MG” 
Janina Osewska, wystawa fotografii, Nowa Zelandia

• Fashion & Beauty wystawa fotografii, Galeria Hol kina
• 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 .............................4,18 zł
ON bez dodatków bio.......4,18 zł
Pb 95 ........................4,28 zł
PB 98 ........................4,48 zł
LPG ...........................1,82 zł
Olej opałowy ..............2.70 zł (powyżej 1000 litrów)
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w weekend przy płaceniu gotówką 
litr paliwa sprzedajemy 10 gr taniej

www.paliwa-kozlowski.pl

AUTOMYJNIA

28 czerwca (środa)
apteka dyżurna Zielona 35
wydanie „Tygodnika Oleckiego”
13.30 - posiedzenie komisji budżetu Rady Miejskiej, Ra-
tusz
29 czerwca (czwartek)
apteka dyżurna plac Wolności 7B
19.00 - Mój anioł, film z cyklu KADR, kino Mazur
30 czerwca (piątek)
apteka dyżurna plac Wolności 12
11.00 - Sesja Rady Miejskiej, Ratusz
16.00 - Game-oteka, biblioteka miejska, ul. Kopernika
17.00 - Piraci z Karaibów. Zemsta Salazara, film, kino Ma-
zur
19.10 - Old Fashioned, film, kino Mazur
1 lipca (sobota)
apteka dyżurna Składowa 2A
17.00 - Piraci z Karaibów. Zemsta Salazara, film, kino Ma-
zur
19.10 - Old Fashioned, film, kino Mazur
2 lipca (niedziela)
apteka dyżurna Gołdapska 1
10.00 - XVII Turniej Tenisa Ziemnego o „Wielki Sękacz 
Olecki”, korty MOSiR
10.00 - II Turniej Siatkówki Plażowej z cyklu Grand Prix 
Olecka 2017, boisko obok kortów MOSiR
14.30 - koncert z cyklu „Barok na Mazurach”, kościół p.w. 
NMP Królowej Polski w Gołdapi
17.00 - Piraci z Karaibów. Zemsta Salazara, film, kino Ma-
zur
19.00 - koncert z cyklu „Barok na Mazurach”, kościół p.w. 
NMP Królowej Polski w Olecku
19.10 - Old Fashioned, film, kino Mazur
3 lipca (poniedziałek)
apteka dyżurna Składowa 6
10.00 - Sonia, film, kino Mazur
4 lipca (wtorek)
apteka dyżurna 11 Listopada 9
5 lipca (środa)
apteka dyżurna Zielona 37
6 lipca (czwartek)
apteka dyżurna plac Wolności 25
8.00 - 11.00 - pobór krwi od honorowych dawców, budy-
nek internatu ZSLiZ przy ulicy Gołdapskiej 27
7 lipca (piątek)
apteka dyżurna Kolejowa 15
8 lipca (sobota)
apteka dyżurna Zielona 35
9 lipca (niedziela)
apteka dyżurna plac Wolności 7B
10 lipca (poniedziałek)
apteka dyżurna plac Wolności 12
11 lipca (wtorek)
apteka dyżurna Składowa 2A
12 lipca (środa)
apteka dyżurna Gołdapska 1

na stronie internetowej www.olecko.info (w pliku *.pdf)
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11 czerwca od 7.18 jeden zastęp JRG PSP uwalniał na osiedlu 
Siejnik sowę uwięzioną  w budynku.

12 czerwca od 9.47 trzy zastępy JRG PSP interweniowały na 
placu Wolności. Mężczyzna zasłabł: reanimacja oraz usuwanie 
skutków kolizji drogowej - uderzył w zaparkowane samochody. 

12 czerwca od 11.34 dwa zastępy JRG PSP oraz jeden OSP 
Świętajno usuwały skutki wypadku drogowego w Dunajku. 
Samochód Renault uderzył w drzewo.

iinformacji udzielił kapitan Piotr Gabruś
13 czerwca od 11.38 jeden zastęp JRG PSP usuwał w Zielo-

nówku drzewo pochylone niebezpiecznie nad budynkiem.  
14 czerwca od 5.34 jeden zastęp OSP Świętajno usuwał w 

Jurkowie drzewo powalone na drogę.
14 czerwca od 13.12 jeden zastęp JRG PSP usuwał w Czer-

wonym Dworze drzewo niebezpiecznie pochylone nad drogą.
15 czerwca od 1.54 jeden zastęp JRG PSP oraz jeden OSP 

Wieliczki i OSP Cimochy gasiły w Szeszkach (gmina Wieliczki) 
pożar samochodu osobowego.

17 czerwca od 4.43 jeden zastęp JRG PSP w mieszkaniu 
przy ulicy Kolejowej uwalniały kota uwięźniętego w uchylonym 
oknie.

17 czerwca od 10.18 jeden zstęp JRG PSP usuwal przy ulicy 
Ełckiej rozlane paliwo.Wyciekło ono z samochodu  osobowego.

17 czerwca od 11.01 jeden zastęp JRG PSP zabezpieczał przy 
ulicy 1 maja zagrażający przechodniom baner.

17 czerwca od 11.46 jeden zastęp JRG PSP zabezpieczał 
miejsce i usuwał skutki wypadku drogowego. Potrącenie rowe-
rzysty przez samochód. 

18 czerwca od 11.39 jeden zastęp OSP Borawskie interwenio-
wał w Borawskich. Chory mężczyzna na poboczu drogi.

19 czerwca od 10.17 jeden zastęp JRG PSP w Borawskich 
usuwal z drzewa rój pszczół. 

19 czerwca od 12.39 jeden zastęp JRG PSP w Mazurach 
wkładał do gniazda bociana, który z niego wypadł.

informacji udzielił młodszy ogniomistrz Radosław Osiecki

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:
• Mirosław Aktynowicz

• Jan Anisiewicz
• Tadeusz Brodowski (Nowa Wieś)

• Anna Pokartyk
• Jan K. Wrzesiński

• Karol Zaremba (Słupy)
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 nakleiony 
na kartę pocztową, Dwa, trzy czy więcej kuponów 
nalepionych na kartkę biorą udział w losowaniu 

tylko raz.

Program Przystanku Olecko
21 lipca
14.00-16.00 – zabawy prowadzone przez Wolontariat 
Kultury WspaK:
- „Bańkowe Szaleństwo”
- „BIGTwisteR” – nowe działanie WspaK
- malowanie twarzy
- wspólne tańce i zabawy dla dzieci 
- wiele innych atrakcji 
17:00 - otwarcie wystawy Rembrandt  Van Rijn  akwafor-
ty
19:30 - Trudna Młodzież
20:45 - Mesajah
22:30 - Happy Sad

22 lipca 
11:00 – „Nitka w mieście” - międzypokoleniowe plenero-
we  warsztaty plastyczne prowadzone przez Annę  Woj-
tecką. Współorganizacja - Fundacja Akademia Radosnej 
Twórczości. Miejsce - park w centrum miasta przy fontan-
nie. Czas - ok. 3 godzin. 
14.00-16.00 – zabawy prowadzone przez Wolontariat 
Kultury WspaK:

- „Bańkowe Szaleństwo”
- „BIGTwisteR” – nowe działanie WspaK
- malowanie twarzy
- wspólne tańce i zabawy dla dzieci 
- wiele innych atrakcji
18:30 - I Olecki Zlot Motocyklowy, parada motocykli 
wokół Placu Wolności
19:30 - Reggaeside
20:30 - Luxtorpeda
22:00 - T Love 

23 lipca
- Motocross
VII Runda Warmińsko-Mazurskich Mistrzostw Okręgu 
pod Patronatem Burmistrza Olecka
godz. 9:00 - trening
godz. 12:00 - rozpoczęcie zawodów 

13.00 - koncert „Czas na muzykę”, sala kina „Mazur”
W programie: przeboje muzyki klasycznej i rozrywkowej.
Współorganizator - Fundacja Centrum Kultury i Edukacji 
Muzycznej „Teraz Muzyka”.
Wykonawcy: uczestnicy warsztatów muzycznych – ok. 
50 osób.

Policjanci pomogli
 łabędziej rodzinie

Oleccy policjanci pomogli łabędziej rodzinie, która 
przyszła na jedną z posesji w miejscowości Stożne gm. 
Kowale Oleckie i bała się przejść przez jezdnię. Kobieta, 
która poinformowała o zaistniałej sytuacji dzwoniła rów-
nież do innych instytucji, ale nikt nie chciał jej pomóc. 

Nietypowe zgłoszenie oficer dyżurny oleckiej komendy 
otrzymał w minioną niedzielę około godz. 11:00. Miesz-
kanka miejscowości Stożne poinformowała, że  na jej po-
sesję przyszła rodzina łabędzia i boi się przez jezdnię. Po-
nadto dodała, że dzwoniła do innych instytucji, ale nikt nie 
chciał jej pomóc. 

W związku z tym na miejsce pojechali policjanci ruchu 
drogowego. Funkcjonariusze potwierdzili zgłoszenie po 
czym zatrzymali ruch, a mieszkańcy miejscowości przego-
nili przez jezdnię ptaki, który poszły na pobliski zbiornik 
wody. 

Dzięki interwencji policjantów łabędzia rodzina bez-
piecznie przeszła przez jezdnię nie powodując zagrożenia 
dla ruchu drogowego.  

rzeczniczka prasowa KPP 
młodsza aspirantka Justyna Sznel

29 lipca - Festiwal Jednego Instrumentu – harmonijka
godz. 20:00, Kąpielisko miejskie „Skocznia”

Energetyzujący duet na gitarę i harmonijkę, czyli 
Marek Tymkoff i Tomek Kamiński.

Obaj muzycy są dobrze znani na polskiej scenie blu-
esowej i blues-rockowej. Harmonijkarz Tomasz Kamiński, 
to lider kilku zespołów. Grał też z Kasą Chorych czy z wir-
tuozami harmonijki z Polski i zagranicy. Marek Tymkoff 
to gitarzysta, wokalista, kompozytor i autor tekstów, który 
oprócz prowadzenia tria Electric Blues Band, jest znany ze 
współpracy z legendarnym wrocławskim zespołem Easy 
Rider.

http://akadera.bialystok.pl
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Wakacje!
Jakże się na nie czekało kiedy 

miało się, powiedzmy, szesnaście – 
dwadzieścia lat? 

Wpadało się do domu. Poka-
zywało rodzicom świadectwo. Pa-
kowało plecak i w Polskę. Od gór 
po morze można było ją zwiedzić 
auto-stopem. Ja preferowałem po-
dróże po Mazurach. Czasami do 
Gdańska, Władysławowa, Jastarni. 
Mazury były jednak najważniejsze. 

Duże Jeziora Mazurskie i owszem, ale najważniejsze było 
jezioro Rajgrodzkie. Tam się wychowałem na żeglarza. 

Naturalnie, że wtedy nie było telefonów. Przed wyjaz-
dem obiecywałem mamie, że co tydzień wyślę jej pocztów-
kę z miejsca gdzie wtedy będę. Poczta była solidniejsza niż 
dzisiaj. Nie do pomyślenia było aby „Express” nie doszedł 
w wyznaczonym terminie. Dzisiaj? W piątek wysłałem prio-
rytet, który miał dojść w poniedziałek. Doszedł we wtorek.

To były w ogóle inne czasy. Namiot można było zostawić 
na tydzień i pojechać na wycieczkę do Augustowa, Suwałk 
czy do Białegostoku. Pływało się na jachtach typu Pirat, 
Cadet i Omega. Była też jedna Słonka. Przepiękna łódka i 
wymagająca dożo od żeglarza. W tym czasie praktycznie nie 
było jachtów kabinowych. Przeważnie przerabiano Omegi, 
budując wokół masztu coś w rodzaju nadbudówki. Były to 
jednak konstrukcje otwarte i gdy padał deszcz, to nogi zo-
stawały na daszkiem. Na wielkich jeziorach królowały wte-
dy wielkie kabinowe jachty zwane geringowskimi. Legenda 
przypisywała je jako własność marszałkowi lotnictwa. W 
Olecku brylował na jeziorze jacht kabinowy typu Wodnik. 
Piękna drewniana konstrukcja. Poszycie z tzw. słomki. Tak 
jak w tym czasie produkowane Omegi. Słomka to były li-
stewki o przekroju kwadratu centymetr na centymetr ukła-
dane od wierzchu kadłuba ku dołowi. 

Pamiętam jak pojawił się pierwszy Kreszczent. Stał 
niewinnie pomiędzy Omegami w giżyckim porcie LOK-u. 
Wszyscy chodzili go oglądać. Miał kabinę, był bardzo mały 

i posiadał bukszpryt. Później żeglarze nazwali go „Zemsta 
Szwedów”. Dlaczego? Jacht żeglował fatalnie. Pod wiatr 
prawie wcale nie chciał chodzić. Mieściły się w nim dwie 
osoby niskiego wzrostu. Nadawał się jednak na łódź rybac-
ką z silnikiem. Tak też skończyła większość pływających w 
Polsce Kreszczentów. Tutaj właśnie powstała legenda. Pusz-
czono plotkę, że Szwedzi produkowali go jako motorówkę, 
a że ówcześni decydenci decydowali o wszystkim, to i za-
decydowali, żeby jacht zakupić ale po przerobieniu go na 
żaglówkę. Tak to „Zemsta Szwedów” wpłynęła na polskie 
wody.

W międzyczasie pojawiły się Ramblery. Krótkie ale 
dzielne kabinowe łodzie turystyczne. Potem wyszła książka 
Plucińskiego o budowie jachtów ze sklejki  i wtedy maso-
wo pojawiły się na polskich wodach śródlądowych jachty 
typu Mak o różnego rodzaju długości i kształtach. Potem 
były Foki, Oriony i coraz więcej jachtów sprowadzanych z 
zagranicy.

Na śródlądziu najokazalszymi jachtami żeglarskimi były 
DZ, a później weszły do użycia Wielki i Mały Trener.

Takie to były czasy moich szkolnych wakacji żeglarskich. 
Pływaliśmy bazując nad jeziorem Rajgrodzkim kilka go-

dzin dziennie. Przypływaliśmy w południe. Robiło się jakiś 
obiad albo nawet tylko kanapki i znowu na wodę. Wieczo-
rem jedni robili kolacje inni łowili ryby lub łapali raki. To co 
się złapało było dodatkiem do wieczornego posiłku. Potem 
szło się na jakąś okoliczną zabawę lub do ośrodka, w którym 
był stół tenisowy, boisko do siatkówki, czy okolicznościowe 
ognisko. 

Wracaliśmy do namiotów późną nocą i nieraz jeszcze 
siedzieliśmy przy maleńkim ognisku do białego rana.

Budziło nas słońce. Raz pamiętam jak obudziła nas mili-
cja. W tym czasie „policja” nazywała się „milicją”. 

Nad jeziorem Rajgrodzkim letni dyżur miał milicjant na-
zywany „Długą Zimą”. Czemu taka ksywa? Bo miał tylko 
dwa miesiące wakacji, a potem była zima i zima i motorów-
ka stała na kołkach w policyjnym hangarze.

Wracam do owego ranka.
Słyszę zgrzyt otwieranego suwaka i głos: „Wychodzić! 

Milicja!”
Wychodzimy z namiotu. Półprzytomni przecieramy 

oczy. Policjant włazi do pustego namiotu i czegoś szuka. 
Wtedy nie potrzeba było nakazu prokuratora czy sędziego. 
Wyczołguje się wreszcie z namiotu. 

Koleżanka pyta go co się stało. On na to, że w jednym z 
ośrodków skradziono kajak. Taki to rozgarnięty był „Długa 
Zima”. 

Z wakacji też wracałem w ostatniej chwili. Nie było cza-
su żeby powroty celebrować. Cala nasza paczka była wspól-
nie na wakacjach. Więc i opowiadać co się tam wydarzyło 
nie było potrzeby. Mieliśmy przecież wspólne wspomnienia. 

W tamtych czasach uczyło i pracowało się przez sześć 
dni. Weekend zaczynał się w sobotę po południu. Dlatego 
każda okazja do spotkania była wykorzystana. Spotyka-
liśmy się, bo praktycznie każde z nas uczyło się w innym 
mieście, w Święta Wielkanocne i Boże Narodzenie, Zadusz-
ki, Boże Ciało, 1 Maja, 22 Lipca. Praktycznie we wszyst-
kie święta państwowe i kościelne. Byliśmy skonsolidowaną 
grupą przyjaciół.

Wakacje.
Teraz jest chyba troszeczkę inaczej. Nikt nie jeździ oka-

zjami czyli Stopem. Z namiotów prawie się nie korzysta i 
rozbić się nie można, jak wtedy, byle gdzie. Pamiętam szcze-
gólnie jeden nocleg w namiocie. Płynęliśmy DeZe-tą i już 
w ciemną noc złapał nas deszcz. Wtedy szybko do brzegu. 
Po ciemku rozstawiane namioty. Budzę się rano połamany 
i obolały. Na środku namiotu jakaś góra, a ja owinięty wo-
kół niej. Okazało się, że namiot rozbiłem na polnym głazie. 
Wiedziałem od razu, ze coś nie tak, ale nie miałem już sił 
by kombinować z przeniesieniem pałatki. Tak też nazywano 
kiedyś namiot.

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

B
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REGULAMIN
konkursu plastycznego 

„Moje Wakacje” 
ORGANIZATOR:
Miejsko-Powiatowa Biblioteka Publiczna w Olecku

CELE KONKURSU:
- konfrontacja dziecięcej twórczości plastycznej,
- pobudzanie aktywności twórczej młodych plastyków,
- wymiana doświadczeń i poszerzenie wiedzy z zakresu 

różnych technik plastycznych

FORMY PREZENTACJI ORAZ WARUNKI 
UCZESTNICTWA:

Uczestnikami konkursu mogą być dzieci 4 do 10 lat
- uczestnicy wykonują prace w dowolnych technikach 

malarskich, 
- malarstwo /tempera, kolorowe tusze, farby olejne, 

akwarele , pastele olejne i suche, kolaż/,
- batik, malarstwo na tkaninie - malarstwo na szkle, wi-

traż,
- grafika /linoryt, drzeworyt, monotypia/,
- nowatorskie techniki plastyczne i techniki łączone,
- format prac dowolny /minimalny A-4/; prace mogą 

zostać oprawione w kartonowe passe-partout,
- prace powinny być szczegółowo i czytelnie opisane /

pismem drukowanym/ zgodnie z załączonym wzorem,
- prace uczestnik wykonuje samodzielnie 

KRYTERIA OCENY PRAC:
Przy ocenie brane będą pod uwagę:
a) twórcza pomysłowość i wyobraźnia w zakresie 

przedstawienia tematu,
b) ogólna estetyka wykonania prac,
c) stopień opanowania technik plastycznych,

TERMINY:
1. Nieprzekraczalny termin nadsyłania prac upływa 26 

sierpnia 2017 r.
Prace należy dostarczyć na adres:
Miejsko-Powiatowa Biblioteka Publiczna w Olecku 
Kopernika 6
19-400 Olecko
Informacje:
Katarzyna Jeżewska, Krystyna Karczewska

e-mail: biblioteka@przystanek.pl
www.przystanek.pl

2. Miejsce i czas rozdania nagród – 30 sierpnia 2017 r., 
Miejsko-Powiatowa Biblioteka Publiczna w Olecku.

Uwaga!
Najlepsze prace zostaną wystawione w bibliotece. Or-

ganizator zastrzega sobie prawo pozostawienia prac kon-
kursowych w zbiorach biblioteki, oraz prawo do ich publi-
kowania i reprodukowania.  

Czy deszcz, czy słońce – w wakacje nie mu-
sisz się nudzić!

Lato z biblioteką
Wtorek - piątek od godz. 10.00 do 18.00
Sobota od godz. 8.00 do 14.00
 
w naszej bibliotece czekają na Was:
• Nowe, ciekawe książki.
• Interesujące gry planszowe i logiczne
• Świat bajkowych kolorowanek,
• Puzzle,
• Komputery, tablety i Internet
• Konkurs plastyczny pt.: „Moje wakacje”

W każdą środę o godz. 11.00 pod hasłem: 
DZIECI CZYTAJĄ DZIECIOM
 wybieramy 
Mistrza Głośnego Czytania 
***
Do podróżowania z książką oferujemy sympatyczny 

kącik w zaciszu działu dziecięco-młodzieżowego, w któ-
rym wygodne pomidorowe pufy zachęcają do wyciszenia i 
spędzenia miłych chwil w bibliotece.

W naszej ofercie znaleźć można także czasopisma: Ku-
buś Puchatek, Świerszczyk, Cogito, Victor Junior.

Dysponujemy wszelkimi artykułami plastycznymi 
(mazaki, kredki, pastele, farbki , plastelina, wycinanki, bi-
buła) dzięki którym każde dziecko będzie mogło zamienić 
się na kilka chwil w artystę i stworzyć swoje małe dzieło i 
uczestniczyć w konkursie „Moje wakacje” (regulamin kon-
kursu na stronie internetowej biblioteki www.przystanek.
pl/biblioteka)

Możecie spędzić czas nie tylko samotnie z książką w 
ręku, ale także odwiedzić nas w grupie i sięgnąć po cie-
kawe gry. Posiadamy między innymi: Kalambury, Bystre 
Oczko, Warcaby, Rummikub i Scrabble, a dla dzieci lubią-
cych zabawę i śmiech polecamy Wygibajtusa.

Jeżeli lubisz kolorować – polecamy wiele pięknych ko-
lorowanek, które zawsze znajdziecie na stolikach o każdej 
porze w godzinach pracy biblioteki.

W każdą środę o godz. 11:00 zapraszamy wszystkie 
dzieci do udziału w konkursie na mistrza głośnego czy-
tania. Co tydzień wybieramy nowego mistrza. Atrakcyjne 
nagrody książkowe.

Serdecznie zapraszamy!!!
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Przekroczyli dozwoloną 
prędkość 

– stracili prawo jazdy 
Podczas działań prewencyjno– kontrolnych 

„Prędkość”, oleccy policjanci zatrzymali trzech 
kierujących, którzy w obszarze zabudowanym prze-
kroczyli dozwoloną prędkość o 50 km/h. Wszyscy 
stracili prawo jazdy na trzy miesiące. 

20 czerwca oleccy policjanci ruchu drogowe-
go prowadzili działania prewencyjno – kontrolne 
„Prędkość”. Podczas akcji zatrzymali trzech kie-
rujących, którzy przekroczyli, w obszarze zabudo-
wanym, dozwoloną prędkość. Rekordzista jechał z 
prędkością 110 k/h.  

Pierwsza kierująca został zatrzymana w miejsco-
wości Daniele w gminie Kowale Oleckie. Ewa B. 
kierując samochodem osobowym marki Mitsubishi 
przekroczyła dozwoloną prędkość o 57 km/h.

Kolejnych dwóch kierujących zostało zatrzy-
manych w miejscowości Lakiele w gminie Kowale 
Oleckie. Marek P. kierując  osobowym volvo prze-
kroczył dozwoloną prędkość o 56 km/h.

Rekordzistą okazał się Daniel M. Mieszka-
niec Suwałk jechał samochodem osobowym marki 
Volkswagen z prędkością większą o 60 km/h. 

Wszyscy kierujący stracili prawo jazdy na okres 
trzech miesięcy. 

rzeczniczka prasowa KPP 
młodsza aspirantka Justyna Sznel

„Łapki na kierownicę”
„Łapki na kierownicę” – pod takim hasłem trwa ogól-

nopolska kampania, której celem jest zwrócenie uwagi na 
zagrożenia, jakie niesie używanie telefonu komórkowego 
trzymanego w ręku podczas jazdy. Inicjatorem przedsię-
wzięcia jest Komenda Głowna Policji oraz firma Neptis 
S.A., będąca operatorem komunikatora Yanosik.

23 czerwca policjanci oleckiej komendy przeprowa-
dziła działania pod hasłem „Łapki na kierownicę”. Akcja 
miała na celu zwrócenie uwagi kierującym na zagrożenia 
jakie niesie używanie telefonu komórkowych i jednocze-
sne kierowanie samochodem. 

Prawo o ruchu drogowym zabrania kierującemu pojaz-
dem korzystania podczas jazdy z telefonu wymagającego 
trzymania słuchawki lub mikrofonu w ręku. Za naruszenie 
tego przepisu kierującemu grozi mandat w wysokości 200 
złotych, a jego konto zasili 5 punktów karnych. Mimo wy-
sokiego mandatu widok kierowcy rozmawiającego przez 
telefon podczas prowadzenia auta jest powszechny. Tylko 
w 2016 roku na drogach naszego regionu policjanci ukarali 
za to wykroczenie  2100 kierujących, a w ciągu 5 miesięcy 
tego roku takich przypadków było prawie 1000. „ Ciemna 
liczba” tego typu wykroczeń  z pewnością jest dużo więk-
sza i przewyższa liczbę ukaranych.

„ Łapki na kierownicę”
Korzystanie z telefonów, to nie tylko odbieranie roz-

mów, ale także wybieranie numerów, czy chociażby pisa-
nie smsów. Takie zachowanie stwarza duże zagrożenie w 
ruchu drogowym, bo kierowca nie koncentruje się w pełni  
na tym co dzieje się wokół niego, ma rozproszoną uwa-
gę, nie trzyma pewnie kierownicy i trudno mu zmieniać 
biegi.  Biuro Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji 
wraz z firmą Neptis S.A. będącą operatorem komunikatora 
Yanosik przygotowało kampanię pod chwytliwym tytułem: 
„Łapki na kierownicę”. Jej główny cel to uświadomienie 
kierowcom oraz pasażerom pojazdów, jak zgubne w skut-
kach  może być używanie telefonu wymagającego trzyma-

nia w ręku podczas jazdy.
Każdy z kierowców, korzystający z „ Yanosika” , który 

włączy aplikację otrzyma żartobliwy komunikat w formie 
graficznej i tekstowej przestrzegający przed korzystaniem 
z telefonu komórkowego  wymagającego trzymania w ręku 
podczas jazdy.

Założeniem kampanii jest także dotarcie do świadomo-
ści pasażerów, którzy mogą wyręczyć kierowcę w odebra-
niu ważnego telefonu.

rzeczniczka prasowa KPP 
młodsza aspirantka Justyna Sznel

24 czerwca na obiektach oleckiego MOSiR-u jubileusz 
60-lecia istnienia obchodził Międzyszkolny Ludowy Klub Spor-
towy Czarni z siedzibą w Olecku. Była to znakomita okazja by 
podziękować wszystkim, którzy wspierali działalność klubu na 
przestrzeni lat. W szczególności zawodnikom, trenerom, działa-
czom, sponsorom, rodzicom, włodarzom miasta i wielu, wielu 
innym. Docenione zostały również media. W 20-lecie Tygodni-
ka Oleckiego odznaczeniami Warmińsko-Mazurskiego Związku 
Piłki Nożnej oraz Warmińsko-Mazurskiego Zrzeszenia Ludowe 
Zespoły Sportowe uhonorowany został jego założyciel i redak-
tor naczelny Bogusław Marek Borawski.

Bartosz Cieśluk
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O ojcu
O ojcu dobrze się mówi i jeszcze lepiej pisze 

wierszem, coś na ten temat wiem, bo sporo popeł-
niłem zdań o swoim ojcu Czesławie, rzemieślni-

ku obróbki skrawaniem w warsztatach kolei wąskotorowej 
w Piasecznie. 

Andrzej Titkow, reżyser, poeta, scenarzysta, opowie-
dział o swoim tacie, który był uczciwym komunistą, człon-
kiem KC PZPR. Oto, jakie zachował wspomnienie z I klasy 
szkoły podstawowej: „(…) Mieliśmy rytuał – niedzielny 
spacer rodzinny. My z siostrą z przodu, z tyłu rodzice pod 
rękę. Spacer był jedyną okazją w tygodniu, żeby z ojcem 
porozmawiać i coś mu ważnego opowiedzieć. Zwykle pa-
dało wówczas pytanie: «A co w szkole?». Którejś niedzieli 
byłem na to przygotowany i gdy ojciec zapytał, zacząłem 
opowiadać, jakie to spotkało mnie niezwykłe wyróżnienie. 
Pani wychowawczyni powierzyła mi zadanie, żebym w spe-
cjalnym zeszyciku notował, kto się spóźnił, kto nie odrobił 
lekcji, kto się źle zachowywał. Dumny jak paw wyciągam 
ten zeszycik i pokazuję ojcu. Wziął go, podarł na drobne 
kawałki i powiedział: «Nigdy tego nie rób!».” 

Cytuję poetę, który robi filmy. Czasami. 

„Chciałbym wrócić do źródła”
Pan Alfred Kohn jest dyrektorem GOK-u w Tarczy-

nie oraz redaktorem „Wiadomości Tarczyńskich”. Kiedy 
11 marca 2016 roku Rada Miasta Tarczyna rozpatrywała 
wniosek mieszkańców wsi Kopana, żeby mi przyznać ty-
tuł Honorowego Obywatela Tarczyna, pan Alfred pierwszy 
zabrał głos i powiedział, że na łamach „Tygodnika Oleckie-
go” często piszę o okolicach „Kwitnącej Jabłoni”. Uchwałę 
przyjęto przez aklamację. A jednak… pisanie w „TO” też 
na coś się przydaje. Nie wiem, czy władze Olecka wiedzą 
coś o Tarczynie i Grójcu? Chyba tyle, co ryby albo pałki w 
sitowiu? 

Z panem dr. n. med., chirurgiem Jerzym Golańskim, 
rodowitym tarczyniakiem z Warszawy, wspomagam dyrek-
tora-poetę, który przypomina 
mieszkańcom, że warto ocalić 
własne marzenia. Że dobrze 
jest, gdy liczymy się z pamię-
cią i nie wstydzimy się tego, 
jacy byliśmy wczoraj. Drze-
wiej o takich ludziach mawia-
no, że niosą „kaganek oświa-
ty” i mają sygnet Gutenberga 
(na tarczy żebrak z miseczką 
proszalną).  

Przypomnę, że pan Alfred 
urodził się w Makowie Mazo-
wieckim, przez który płynie 
rzeka Orzyc. Jej powolny nurt 
wpływa do Narwi. W liry-
ku Pod Trzema Gwiazdkami 
napisze: „dokąd rzuci mnie los / za kilka lat / był Maków 
Mazowiecki / Sztum / teraz jest Tarczyn”. Dodaje, że „w 
sitowiach Orzyca śpi mój cień”. Wzruszająco pisze o mat-
ce, która „unika wspomnień”. Swoje zapiski nazywa „(Nie)
dzielne wiersze”. To jest pejzaż liryczny. Albo jak kto woli 
- mapa pogody ducha. Nieraz aż korci, żeby powiedzieć – 
śmielej, panie Alfredzie. 

Wróbelek
Zawsze zdrobniale o nim mówili ludzie. Rzadko sły-

szałem, żeby ktoś powiedział wróbel. Nie wiem dlaczego 
stawiano stracha na wróble na polach albo na czereśniach. 
Na polach, to nie wróble czyniły spustoszenie i wchodziły 
w szkodę. Apetyt na czereśnie miały szpaki i wrony. Wró-
belki od rana świegotały. Czyniły takie poruszenie, że nie 
wiadomo było o co chodzi. A chodziło, co ukrywano, o seks. 
Samce śpiewem wabiły samice. A gdy zawiązały się w pary, 

to samiec ilekroć przyleciał, to kopulował. I nie miał dość. 
Podobno wróbel należy do nielicznych zwierząt, które tak 
się potrafi zatracić w seksie, że nieraz traci życie. Z wycień-
czenia. Pogodzić pracę i chuć, nie sposób. 

Na Edith Piaf (nazywała się Edith Giovanna Gassion, 
1915-1963) mawiano – „Wróbelek”. Miała chropawy glos, 
alkoholowe ciągi, kochanków zmieniała jak rękawice bok-
serskie. Jej wielki przebój to „Non, je ne regrette rien” („Ni-
czego nie żałuję”, 1960).

Paul Theroux w tekście pt.  „Pociąg widmo do Man-
dalaj” m.in. pisze: „(…)  Pod Maha Muni przywołała mnie 
grupa pięknych dziewcząt siedzących w kucki pod drzewem 
w ogrodzie. Jedna z nich trzymała na kolanach kosz pełen 
drżących wróbli.

- Na szczęście. Wypuść któregoś. Pięćset kwiatów.
Za dwadzieścia pięć centów mogłem dać ptakowi wol-

ność. Wręczyłem jej dolara, a ona podawała mi kolejno 
cztery ogłupiałe stworzenia, które ćwierkając, wzlatywa-
ły w górę. (…)” (Paul Theroux, Pociąg widmo do Gwiaz-
dy Wschodu, Szlakiem Wielkiego bazaru kolejowego 
[ORIENT EXPRESS])

A mówią, że seksem jest opętany kogut, który pilnuje 
kurzego haremu na podwórzu.  

Po III RP krąży dowcip wart kurzej nóżki: „Dwóch ba-
ców obserwuje przed chałupą, jak kogut wskakuje na kurę. 
Po chwili wychodzi gospodyni, sypie ziarno, a kogut mo-
mentalnie porzuca kurę i biegnie do jedzenia. Jeden z baców 
kręci głową: - Nie daj Boże takiego głodu!”

Wróbelek nie doczekał się dowcipów, są o nim lapidar-
ne powiedzonka. Krótkie, żeby nikt się nie domyślił, jaki z 
niego łasuch na… samiczy kuperek. Mimochodem do tym 
pisze, żeby nie świergolić. Wystarczy, że robię koło pióra. 

Z „Odry nr 6
„Odrę” miesięcznik czytam od lat 70. XX w. i nie pluję 

sobie w bródkę, że co miesiąc wydaję 9 zł (z VAT 5%). I 
gdyby nie rozmiar czcionki, powiedziałbym, że jest w po-
rzo. W nr 6 zamieszczono miniatury satyryczne Wiktora 

Szenderewicza, satyry poli-
tyczne przełożyły Yana Kar-
penko i Anna Ursulenko. Oto 
jeden „rodzynek z bułki” pt. 
„Konsensus”: „Zdarzyło się 
to w latach siedemdziesiątych 
ubiegłego wieku. Piotr Na-
umowicz Fomienko wystawił 
w Tbilisi spektakl. Bankiet z 
tej okazji został zorganizowa-
ny w hotelu Iwierija, w restau-
racji, która znajdowała się na 
wyższych piętrach.

Kiedy toast wznoszono 
już po raz kilkunasty, głos 
zabrał niemłody Gruzin o uro-
czystej aparycji.

- Chciałbym uprzedzić - powiedział – jeżeli ktoś nie 
wzniesie ze mną tego toastu, to przysięgam, skoczę z okna!

Uniósł kieliszek i powiedział:
- Za wielkiego syna Gruzji, przywódcę narodów, genera-

lissimusa Józefa Wissarionowicza Stalina!
W napiętej ciszy rozległ się głos Piotra Fomienki:
- Skacz, skurwysynu.”

Czesław Mirosław Szczepaniak
Postscriptum
Marek Karpowicz, Kury z kogutem, rysunek cienko-

pisem. Przysłowie niemieckie poucza „Na własnym gnoju 
każdy kogut jest chojrakiem.” Z  internetu wyskubałem 
dowcip: „Idzie kura przez tory i śpiewa: - Przeleć mnie, 
przeleć mnie...

Nagle przez kurę przejeżdża pociąg expressowy. Pociąg 
przejechał, posypało się pełno piór, a kura wstaje, otrzepuje 
się i mówi: - Szatan nie kogut!”
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Barok na Mazurach
fotoreportaż

Bolesława Słomkowskiego
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Narybek
Był rok 1979. Prawie czterdzieści lat temu... Ale o 

tym potem. 
Tegoroczna wiosna jest jakaś dziwna. Początek 

kwietnia cieplutko, środek maja śnieg. Z tego powodu, 
cykliczną imprezę wędkarską, Powiatowy Turniej Szkół, 
jej pomysłodawca i główny organizator, Prezes Koła 
Okoń Krzysztof Krajewski przesunął o tydzień. Wody 
w rzece Ledze było dużo, ale czy ryby były? No i ten 
śnieg z temperaturą bliską zera. 

Ale już 23 maja wszystko zagrało. Była woda w rze-
ce, ryby w wodzie i kilkudziesięciu młodych wędkarzy 
nad brzegiem rzeki. Rywalizacja odbyła się w kategorii 
szkół podstawowych i gimnazjów. Uhonorowani zostali 
również najlepsi zawodnicy indywidualnie. Wysoki, jak 
na warunki naszej rzeczki, stan wody pozwolił na rozsta-
wienie zawodników również od kładki w górę rzeki. To 
pozwoliło zachować w miarę duże wymiary stanowisk, 
bowiem frekwencja była znakomita. 

Dziewięć szkół wystawiło swoje trzy osobowe re-
prezentacje. Poziom wędkarzy, jak zwykle różny. Jedni 
z fachowo przygotowanymi bacikami, inni z wędkami 
spinningowymi, od biedy nadającymi się do ciężkiej 
żywcówki na szczupaka lub suma. Często również z wła-
ściwymi do tej metody spławikami o wyporności piłeczki 
do ping ponga i co najgorsze z haczykami, stosowanymi 
przez karpiarzy. Tym zawodnikom trudno było złowić w 
szybko płynącej, płytkiej rzece drobne rybki. Tym dobrze 
przygotowanym z pewnością pomagali starzy wędkarze. 
Tych pozostałych, ja cenię za samodzielność. Że popeł-
niają błędy, to nic. 

Taka impreza jest właśnie po to, aby zdobyć wiedzę 
i doświadczenie. A co do sprzętu, to może warto rozwa-
żyć zorganizowanie w szkołach spotkań z instruktorami 
wędkarskimi. 

Zapału zawodnikom nie brakowało. Ryby również 
były. Znakomicie . Po dwóch godzinach łowienia komi-
sja sędziowska zważyła ryby. Te żywe, wróciły do rzeki. 
Ryby przechowywaliśmy w wiaderkach. 

Niestety wędkarstwo wiąże się często z uśmiercaniem 
zdobyczy. Warunki rzeki nie pozwalają na użycie długich 
siatek na obręczach, stosowanych w profesjonalnych za-
wodach. Tam po zważeniu wszystkie ryby wracają do 
wody. Ich przeżywalność sięga 90%. U nas było to około 
20%. Usilnie myślimy, jak to usprawnić. Zależy nam na 
tym, aby młodzi wędkarze nauczyli się , że swojej zdoby-
czy można darować życie, co u wędkarzy starszego poko-

lenia nie jest wcale takie częste. Wielu zabiera wszystko, 
co woda dała. Wiadro, często dwa, leszczyków, płote-
czek, a nawet okonków. Małe szczupaki również, nieste-
ty. Potem, gałki z ryby, albo sąsiadce. Ale  do tematu. 

Po podliczeniu wyników okazało się , że w rywaliza-
cji szkół podstawowych:

1. Szkoła Podstawowa nr 4 Olecko
2. Szkoła Podstawowa nr 3 Olecko
3. Szkoła Podstawowa nr 1 Olecko
wśród gimnazjów:
1. Gimnazjum nr 1 Olecko
2. Gimnazjum nr 2 Olecko
3. Gimnazjum Wieliczki
Indywidualnie szkoły podstawowe:
1. Janusz Krajewski
2. Kacper Łapiński
3. Jakub Nietubyć
Indywidualnie gimnazjum:
1. Aleksander Krajewski
2. Mateusz Dziedziach
3. Krystjan Pietruczuk
W zawodach uczestniczyli również przedstawiciele 

szkół z Kowali Oleckich oraz Szkoły Społecznej. Zbież-
ność nazwisk zwycięzców indywidualnych z Prezesem 
Koła, nie jest przypadkowa. Chłopcy posiadają dobre 
geny. Narybek wędkarski w Olecku więc jest. Kłopotem 
nadal brak właściwego łowiska. Dobrze, że dzięki Józ-
kowi Makowskiemu, „odkrywcy” tego odcinka rzeki, w 
ogóle można zorganizować takie zawody, jednak wszy-
scy marzą o kilkuset metrach dostępnego brzegu jeziora. 

Imprezę, bo zawody zakończone były bogatym gril-
lem dla wszystkich, której koszt wyniósł prawie trzy ty-
siące sfinansowało Koło Okoń Olecko, przy skromnym, 
bo skromnym 200 zł, ale jednak, wsparciu Powiatu. 

Wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątki i nagrody, a 
okazałe puchary, mam nadzieję już lśnią w szkolnych ga-
blotach. 

Bardzo serdecznie dziękujemy Halinie Bogdańskiej, 
przedstawicielce Powiatu oraz dyrektorowi Jarosławowi 
Kosakowskiemu, za zaszczycenia nas swoja obecnością. 
Dzięki wielkie opiekunom ze szkół i rodzicom za pomoc 
w organizacji.  

Jeszcze więcej wędkarskiego narybku odwiedziło 
zakole rzeki Legi, 1 czerwca. Tradycyjne już zawody 
wędkarskie, zorganizowane z okazji Dnia Dziecka zgro-
madziły na starcie 43 zawodników! Rekord rekordów! 
Warunki rzeki podobne, ryby również. Zainteresowanie 
bardzo duże. Rodzice, ciocie , babcie i dziadkowie. Po-
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południe na łonie natury z wędką w garści. Ze względu 
na wiek zawodnicy zostali podzieleni na cztery kategorie 
wiekowe. W rywalizacji osiągnięto następujące wyniki:

Kategoria I dzieci w wieku do 6 lat:
1. Maja Makowska 1165g
2. Paweł Krajewski 430g   
3. Krzysztof Zabłocki 100g
Kategoria II dzieci w wieku 7-9 lat :
1. Szymon Nietubyć 870g   
2. Jakub Wieloch  550g   
3. Ernest Sienica  510g
4. Antoni Sawicki 500g  
5. Nikodem Antosiewicz 415g
6. Bartosz Masalski 155g
7. Magda Żukowska 10g
8. Maksymilian Hanc 
Kategoria III  dzieci w wieku 10-12 lat:
1. Kacper Adamczyk 990g
2. Janusz Krajewski 770g
3. Igor Wieloch  520g
4. Bartek Sadowski 425g
5. Aleksander Zawistowski385g
6. Łukasz Masalski 365g
7.Piotr Waszkiewicz 275g
8. Jakub Domin  260g
9.Jakub Kozłowski 245g
10. Mikołaj Horuń 230g
11.Ernest Zagadki 155g
12.Aleksander Jakubowski 50g
13.Patryk Żukowski 35g
14. Dominik Sejnowski 15g
Kategoria IV młodzież do lat 18
1.Krystjan Pietruczuk  960g
2.Kinga Gutowska 560g
3. Aleksander Krajewski 500g
4. Krystjan Mazur 330g 
5. Erwin Oleszczuk  310g
6.Marek Nowakowski  279g
7.Jakub Nietubyć  265g
8.Mateusz Sokalski 260g
9.Jakub Truchan     200g
10.Mateusz Kamiński      175g
11.Marcin Guzewicz      150g
12.Damian Białanowski        130g
13.Szymon Orchowski       125g
14.Michał Domalewski   95g
15.Patryk Tatarek 90g
16.Gabriel Szymanowski 70g
17.Jakub Gościewski 35g
18.Jakub Maciejewski 0g
Kilka wniosków. Dziewczyny. Z radością odnotowu-

jemy udział dziewczyn w zawodach, a także ich znako-
mite wyniki. Bardzo liczne uczestnictwo młodzieży w 
wieku 10-16 lat. To efekt poprzednich imprez dla dzieci. 

Wiele nazwisk powtarza się od lat. Jednocześnie nowi 
wędkarze. To bardzo cieszy. Niedogodnością niestety 
pozostaje łowisko. Rzeka Lega wypacza wyniki, stano-
wiska nie są równe i wśród uczestników mogą powstać 
złe przyzwyczajenia. Odpowiednie łowisko potrzebne od 
zaraz. Tu apel do włodarzy miasta, a raczej nadjeziorne-
go brzegu. Może przy okazji modernizacji wiewiórczej 
ścieżki!?  

Krążące na nami chmury, już , już zdawały się przy-
nieść deszcz, jednak jakaś siła, sprzyjająca z pewnością 
młodym wędkarzom, rozganiała je na boki. Nie było 
zbyt ciepło, jednak nie padało. Grill czerwony , nie od 
temperatury, ale od szybkości wydawanych kiełbasek, 
z trudnością nadążał z zaspokojeniem apetytów. Tej im-
prezie patronował Urząd Miasta, do budżetu zawodów 
doliczyliśmy więc 300 zł na puchary, które wręczał peł-
niący wówczas funkcję burmistrza , komisarz Grzegorz 
Kłoczko. Bardzo dziękujemy. Dużym wsparciem była 
jak co roku pomoc dyrektora zakładu rybackiego Pana 
Pawła Matyjewicza. Reszta z budżetu Koła Okoń. Ko-
lejne dwa tysiące. Z przyjemnością wydaliśmy te pienią-
dze. A nagród było, że hoho! Oczywiście otrzymali je 
wszyscy uczestnicy. Do tego puchary, medale, dyplomy. 
Nad całością obu zawodów czuwał prezes koła Krzysz-
tof Krajewski, którego wspierali członkowie zarządu: 
Aga Hodana, Mietek Gojlik, Tomek Gawroński, Józek 
Makowski, Jurek Rynkowski, Krzysiek Hodana, Edek 
Sznurkowski, Jurek Wysocki ,Wojtek Kozakiewicz oraz 
piszący te słowa, Arnold Hościłło.

  Jest rok 1979. Czerwiec . Prawie czterdzieści lat 
temu. Koło wędkarskie z Olecka organizuje na szyjce 
spławikowe mistrzostwa. Jest również kategoria junio-
rów. Wygrywam. Łowię sześć płotek na larwy chruścika. 
Na pszenicę nie brały. Wyblakły dyplom w ramkach, do 
dzisiaj wisi w mojej pracowni. Też byłem takim naryb-
kiem....

  J.Arnold Hościłło
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* „KOALA” - bar. Kuchnia tradycyjna, dowóz dań od po-
niedziałku do piątku od 9.30 do 16.30, od 26 zł. dowóz gratis 
(inne terminy na telefon) tel. (87) 520 15 78          V04508

* „ASTRA” restauracja, pizza, zestawy obiadowe na telefon: 87-
520-25-68, profesjonalny katering, imprezy okolicznościowe, 
dancingi, ul. Partyzantów 7, www.astra.olecko.pl  V07104

* Foto-Ślub i inne uroczystości, tel. 660 122 049     B62602

3* hurtownia spożywcza, ul. Gołdapska 31, tel. (87) 520-01-50 V03910
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SERWIS OGUMIENIA
OPONY, FELGI, prostowanie felg
OLEJE SHELL (wymiana gratis)

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

* Artykuły i usługi elektryczne, Grunwaldzka 6, 
      tel. 87-610-00-66                                     V04110

* Centrum Ogrodnicze, ul. Rzeźnicka 6; tel. 87-520-22-07   V02316

* MEBLE - salon, Jan Bagiński, ul. Rzeźnicka, tel.  
(87) 520 29-23. V07802

* MYJNIA GĄBKOWA AUTOMATYCZNA 
   aleje Lipowe 1A                           V07503

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 B62103

* VW Passat 1,9TDI, 20024, 130PS,  nawigacja, półskó-
ry, tel. 693-647-169 V07303

* chleb swojski, ciasta, wypiek, tel. 605-107-755 B62003

* Habicat 18, jacht, sprzedam, tel. 664-358-073 B63201

* kino, plac Wolności 22, tel. 87-520-20-59 B61104

* konie konie kabardyńskie, przejażdżki, pod siodło, 
Grądzkie 47, tel. 666-316-780, 87-421-22-48 B6220359704

* OK Dinghy, jacht regatowy sprzedam, tel. 664-358-
073 B61804

* pracownia pisania ikon, pracownia plastyczna, 
Katarzyna Waraksa, tel. 663-805-960 L01004

* Sasanka 650, jacht turystyczny sprzedam, tel. 664-
358-073 B61904

* wczasy; tel. 87-421-22-48, 666-316-780,  www.wiatra-
kart.fr.pl, e-mail: kawarak@o2.pl B59109

AUTO-MOTO

MOTO-SPRZEDAM

TURYSTYKA-NOCLEGI-ROZRYWKA

USŁUGI
* AGA Agnieszka Wyszyńska, BIURO RACHUNKOWE, 
Kolejowa 12, tel. 500-174-672 V04408

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

B60206

* bezprzewodowy internet iPlus, tel. 87-520-13-31 B62901

* chleb swojski, ciasta, wypiek, tel. 605-107-755 B61304

* gazowe, hydraulik, tel. 502-383-533 V06310

* hurtownia wędlin, od 4.00 do 14.00, ul. Gołdapska 
31, tel. 87-520-22-13 B62303

* korepetycje - język angielski; szkoły podstawo-
we, gimnazja, szkoły średnie, tel. 608-215-475 B61204

* kowalskie, spawalnicze, ślusarskie, zmechanizo-
wane cięcie plazmą do 20 mm, prasa krawędziowa, 
Gołdapska 31, tel. 87-523-00-80 L10301

* księgowe usługi, Ternet spółka z o,o, tel. 87-520-31-70 
B60605

* OLEJ OPAŁOWY, NAJTANIEJ, tel. 87-520-41-91 V07513

2* Pralnia chemiczna, pranie wodne, usługi w ciągu 24 godzin, 
ul. Grunwaldzka 12, te. 723-565-284                   V07704
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Popołudniowa Szkoła EduCare
OFERTA

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

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

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

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

(egzaminy gimnazjalne, matura, egzaminy popraw-
kowe)

- Odrabianki – pomoc w pracach domowych

Wszelkie pomoce i materiały dydaktyczne w cenie 
zajęć.

Przygotowanie do matury na poziom rozszerzony 
– ostatnie miejsca.

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

L0
07

07
K

25
60

8



13
Tygodnik Olecki 26/1013 - 2017 r.

to@borawski.pl

V0
64

07   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

V07203

V0
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ZAKŁAD KAMIENIARSKI,  Ryszard Topolski
Wieliczki, ul. Spokojna 1, tel. 501-611-547

Wyrób nagrobków, blatów kuchennych, parapetów 
i okładzin schodowych V04610

PROMO-

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

DWORZEC PKP
tel. 883-110-101

V06715a

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  
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SPRZEDAM 

INNE

PRACA

SPRZEDAM

WYNAJEM

* SKRZYPCE NA ŚLUBIE, tel. 662-414-006, B62702

* sprzątanie, opieka nad osobami starszymi lub dziećmi, tel. 
506-462-495 B61004

* tłumacz języka francuskiego, tel. 888-605-885 B60306

* oddam koty czarne w dobre ręce, przyjmuję tylko 
sms-y, odpowiadam, tel. 605-202-305 B60006

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

* kupię silniki stacjonarne typu „ES”, tel. 602-235-182, 
V07543

* do prac ogrodniczych emeryta zatrudnię, tel. 604-
557-693 K24610f

* do sprzątania zatrudnię, tel. 605-893-381 K25310f

* zatrudnię kierowcę, kat. C+E, wymagana karta kie-
rowcy, tel. 501-157-577, V07120uc

* drukarka kolorowa OKI C3300n, A4, idealna do 
wizytówek, mało używana, 290 złotych, tel. 604-193-
413 B60704

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

* działkę budowlaną, 1650 m.kw., Olecko, tel. 602-709-
756 B60106

* działkę pod garaż (ew. piętrowy) z projektem, Gołdap-
ska, tel. 602-793-432 K26004

* działkę pod garaż pojedynczy z projektem, Gołdap-
ska, tel. 602-793-432 K26104

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

* gospodarstwo rolne, zabudowane, 4,88 ha, okolice 
Olecka, tel. 693-841-421 B62802

* kuchenkę mikrofalową, tanio, tel. 605-893-281 K25410f

* Hobicat 18, jacht sprzedam, tel. 664-358-073 B61404

KUPIĘ
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* luksfery Fala niebieskie 36 sztuk, TANIO, tel. 508-
610-285 B59507

* łóżeczko dziecięce z materacem, 65x125 cm, 150 zło-
tych, tel. 691-201-120 B63001

* 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
* OK Dinghy, jacht regatowy sprzedam, tel. 664-358-
073 B61504

* OLEJ OPAŁOWY, NAJTANIEJ, tel. 87-520-41-91 V07533
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* Sasanka 650, jacht turystyczny sprzedam, tel. 664-
358-073 B61604

* siedlisko, ul. Wiejska, ok. 40 arów, zabudowane budyn-
kiem gospodarskim, dojazd od strony ulicy Wiejskiej, siła 
na miejscu, tel. 602-293-333 V07213

* lokal użytkowy 90 m.kw., ul. Targowa 10, tel. 508 
945 734 B62502

* lokal użytkowy 100 m.kw., centrum, tel. 723-565-284 
V07704
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Ruiny zamku Krzyżackiego
w Ełku

Andrzej Malinowski

Dojazd: Olecko - Ełk

Ruiny zamku krzyżackiego znajdują się przy ul. Zam-
kowej na półwyspie (w przeszłości wyspie). Jego powsta-
nie datuje się na lata 1398-1408. Zamek został wybudo-
wany na zgliszczach osady Jaćwingów przez późniejszego 
mistrza krzyżackiego Ulryka von Jungingena. 

Na początku był to pojedynczy budynek murowany z 
prostokątną wieżą otoczony fosą. Była to kamienno-cegla-
na budowla, posiadająca 3 lub 4 kondygnacje z drewniany-
mi stropami. Na każdej z nich były po dwa pomieszczenia. 

W zamku mieszkał prokurator Angloff – urzędnik za-
konny podległy komturowi. Do jego obowiązków należało 
sądzenie, zbieranie czynszu i danin. Zamek i Ełk zostały 
zniszczone podczas wojny trzynastoletniej (1454–1466, 
wojna między Państwem Zakonu Krzyżackiego, a Koroną 
Królestwa Polskiego). Po pokoju toruńskim (1466 r.) Ełk 
pozostał w granicach państwa krzyżackiego. Wyremon-
towano zamek (w tym podwyższono główny budynek), 
przedzamcze oraz fortyfikacje wyspy. Po sekularyzacji 
zakonu w 1525 r. zamek stał się siedzibą starostów ksią-
żęcych i sądów grodzkich. Wielokrotnie był przebudowy-
wany, aż zyskał wygląd pałacowy, nawiązujący do stylu 
renesansowego. W 1655 r. mieszkańcy Ełku znaleźli w nim 
schronienie przed Tatarami i wojskami hetmana polnego 
litewskiego Wincentego Gosiewskiego. 

Zamek odwiedził król polski Władysław IV Waza 
(1595-1648), a także car Aleksander I (1777-1825). Od 
1751 r. w zamku mieścił się Urząd Sprawiedliwości, a od 
1782 r. Powiatowa Komisja Sprawiedliwości. W 1818 r. 
w zamku zorganizowano Sąd Powiatowy i Grodzki. Po 
pożarze 25.06.1833 r. pozostały tylko mury zamkowe. W 
1879 r. utworzono w zamku Sąd Krajowy i Powiatowy. W 
1888 r. kompleks zamkowy przebudowano i zamek zaczął 
funkcjonować jako więzienie (do 1970 r.). W 1889 r. usy-
pano groblę łączącą wyspę zamkową z zachodnim brze-
giem jeziora. Wybudowano mur z wieżami strażniczymi w 
narożnikach. W 1910 r. wybudowano nowy most łączący 
półwysep zamkowy z główną częścią miasta. 

W latach 2011-2012 na wyspie zamkowej przeprowa-
dzono wykopaliska archeologiczne, badania architekto-
niczne i konserwatorskie. Stwierdzono m.in., że: 

- najstarszym elementem zamku była wieża mieszkal-
no-obronna, której mury zachowały się częściowo do dziś;

- szeroka i głęboka fosa otaczała główny budynek zam-
ku;

- zamek w średniowieczu nie posiadał murów obwo-
dowych, a ich rolę pełniły rozbudowane konstrukcje pali-
sadowe;

- przedzamcze (podzamcze) znajdo-
wało się na wschód od zamku;

- istotna przebudowa zamku nastąpiła 
około połowy XVI w. - dobudowanie ry-
zalitu zachodniego;

- kolejna przebudowa nastąpiła około 

Legenda mówi, że zamek był połączony z miastem pod-
ziemnym tunelem, który biegł pod dnem Jeziora Ełckiego 

… Były to czasy, kiedy wojska szwedzkie panoszyły 
się w Polsce, wspomagane m.in. przez najemników tatar-
skich. Po bitwie pod Prostkami Tatarzy zaatakowali Ełk. 
Miasto zostało splądrowane i spalone, a ludzi wzięto w 
jasyr. Część mieszkańców zdołała ukryć się na zamku ełc-
kim, zanim Tatarzy przypuścili atak na miasto. Byli tam 
bezpieczni, ponieważ most wiodący do zamku spalono w 
obliczu zagrożenia, a innej możliwości dotarcia do zamku 
nie było. 

Nastał wieczór. Tatarzy rozbili obóz w lesie na pobli-
skim wzgórzu. Wojownikom wydano świąteczne przydzia-
ły kumysu, zwycięstwo pod Prostkami i sukces odniesiony 
w Ełku należało uczcić. 

Po świętowaniu wszyscy zapadli w kamienny sen. 
Wtedy to podziemnym tunelem ruszyła z zamku pomoc 
dla ełczan wziętych w jasyr. Więźniów znaleźli tuż przy 
tatarskim obozie. 

Wyzwoleni ełczanie wrócili podziemnym przejściem 
do zamku, gdzie radowali się po szczęśliwym zakończeniu 
akcji oswobodzenia … a Tatarzy dotąd nie wiedzą jakim 
cudem udało się zbiec więźniom i opowiadają sobie legen-
dy, jedna bardziej niesamowita od drugiej.

1600 r.; główny budynek zamku został całkowicie przebu-
dowany. Obniżono go do dwóch pięter, a jednocześnie po-
szerzono na wschód o ok. 1/3 dodając drugi ryzalit w fasa-
dzie; zmieniono układ pięter we wnętrzach, przebudowano 
ściany okienne, tworząc nowe okna; wejście umieszczono 
na osi budynku na parterze; od strony jeziora do zamku do-
stawiono loggię obejmującą wszystkie piętra; zamek przy-
krywał dach z ozdobnymi szczytami na krótszych ścianach 
oraz nad ryzalitami; otynkowano i ozdobiono elewację 
w stylu nawiązującym do renesansu; obszar wyspy po-
większono przez nadsypanie; mniej więcej w tym okresie 
wzniesiono także mur obwodowy;

- w końcu XIX w. główny budynek zamku znowu ob-
niżono, elewacje uproszczono nadając im wystrój w duchu 
surowego klasycyzmu. 

W mglistą i pochmurną sobotę, 18 lutego 2017 r. ruiny 
ełckiego zamku widzieli: Cezary Lasota, Konrad Radze-
wicz i Andrzej Malinowski.
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Kalendarz imion

Nasz przepis

Cytaty na ten tydzień

PRZYS£OWIA

28 czerwca (godz. 21. Koniunkcja 
Merkurego z Marsem)
Florentyny, Iry, Ligii, Olgi, Raisy, 
Raissy, Wincencji
Amosa, Benigny, Bolesława, Hekto-
ra, Ilona, Ireneusza, Józefa, Leona, 
Lubomira, Marcelego, Pawła, 
Zbrosław
29 czerwca
Benedykty, Benity, Emmy, Emy, 
Iwetty, Judyty, Salomei 
Benedykta, Bertranda, Dalebora, 
Franciszka, Kasjusza, Paszkosława, 
Pawła, Piotra, Piotrumiła, Włady-
sława, Wyszomira
30 czerwca (Dzień Motyla Ka-
pustnika)
Emilii, Emiliany, Gertrudy, Lucyny 
Arnolda, Bertrama, Cichosława, 
Cyryla, Emila, Emiliana, Erne-
sta, Marcjala, Ottona, Rajmunda, 
Tybalda
1 lipca (Dzień Psa) (Księżyc - 
pierwsza kwadra)
Gertrudy, Haliny, Halszki, Kaliny, 
Klarysy, Kleopatry, Reginy
Aarona, Arona, Antoniego, Bogu-
sława, Bogusza, Gawła, Jarosława, 
Juliusza, Kasjusza, Mariana, Oliwe-
ra, Ottona, Teobalda, Teodoryka

2 lipca 
Benedykty, Benity, Jagody, Kari-
ny, Marii, Niegosławy, Ojcumiły, 
Serafiny 
Benedykta, Bernarda, Bernardyna, 
Judy, Mariana, Martyna, Marty-
niana, Ottona, Piotra, Radowoja, 
Serafina, Urbana
3 lipca 
Emnildy, Ildy, Mirosławy, Neli, 
Noeli, Petroneli, Radochny 
Alfreda, Anatola, Heliodora, 
Jacentego, Jacka, Kornela, Leona, 
Miłosława, Mirosława, Ottona, 
Radomira, radosza, Tomasza
4 lipca 
Aurelii, Berty, Elżbiety, Halszki, 
Inocenty, Izabeli, Malwiny, Wieli-
sławy 
Alfreda, Aureliana, Aureliusza, 
Innocentego, Inocentego, Józefa, 
Juliana, Odona, Sebastiana, Teodo-
ra, Wielisława, Zygfryda
5 lipca
Filomeny, Kaliny, Kariliany, Karoli, 
Karoliny, Marii, Szarlotty, Telimeny
Anastazego, Antoniego, Atanazego, 
Bartłomieja, Bartosza, Cyryla, Jaku-
ba, Michała, Przybywoja, Wilhelma

... każdy czyn dokonany świa-
domie może być aktem oporu i 
niezależności, może całkowicie 
zmienić życie 

Ursula K. Le Guin, Malafrena
Wątpić i rozmyślać, mieć w dupie 
uznanie. 

Heinar Kipphardt, März
Noc zawsze jest stara. Zbyt często 
chodził ciemnymi ulicami w 
tych tajemniczych godzinach; 
czuł wtedy, jak noc się rozcią-
ga, i wiedział w głębi duszy, że 
wprawdzie dni, królowie i imperia 
przychodzą i odchodzą, noc 
zawsze jest w tym samym wieku, 
zawsze sięgającym eonów. W 
aksamitnych mrokach rodziła się 
groza i choć zmieniała się natura 
szponu, natura bestii pozostawała 
bez zmian. 

Terry Pratchett, Bogowie, ho-
nor, Ankh-Morpork

... ludzie określają normalne za-
chowanie na podstawie ciągłych 
porównań z innymi wokół siebie. 

Terry Pratchett, Muzyka duszy
Robinson, samotny na swej 
wyspie, krzyczy głośno, aby echo 
rozlegające się w górach mogło 
mu towarzyszyć. Piętaszek w koń-
cu staje się jego towarzyszem i 
ocala go nie tylko od samotności, 
lecz od czegoś znacznie gorsze-
go: od losu człowieka, który jest 
panem niewolnika.

 Carlos Fuentes, W to wierzę

Lato ciepłe oraz dżdżyste, znaki 
plonu oczywiste.

Piotr i Paweł (29 czerwca), gdy 
się rozpłaczą, to przez tydzień ludzie 
słońca nie zobaczą.

Czerwiec stały – grudzień do-
skonały.

Halina (1 lipca), gdy ze słońcem 
wstaje ciepło i deszcz na zmianę daje.

Gdy Halina (1 lipca) łąki zrosi, 
rolnik w wodzie siano kosi.

Nawiedzenie Matki Boskiej (2 
lipca), więc się chylą przed nią kłoski.

Deszcz na Nawiedzenie Panny 
(2 lipca) potrwa pewno do Zuzanny 
(11 sierpnia)

Deszcze na lipca pierwszego, 
drugiego zapowiedzią deszczu czter-
dziestodniowego.

Jeśli w Nawiedzenie (2 lipca) 
pada cały miesiąc deszcz nielada.

Miód lipcowy, to lek zdrowy.
Lipcowe deszcze dla chłopa 

kleszcze, a jak pogoda, większa swo-
boda.

Gdy lipiec nie dopiecze, tego 
sierpień nie dosiecze.

Rosół z kurczaka 
po polsku

kurczak ok. 1,5 kg, 2 duże marchew-
ki, pietruszka, pól niedużego selera, 
niewielki por, mała cebula, 3 grzyby 
suszone, od 5 do 10 ziaren czarnego 
pieprzu, sól, przyprawa warzywna , 
2 łyżki posiekanej natki pietruszki

Kurczaka kroimy na części. Tak 
przygotowanego zalewamy 2,5 li-
trem wrzącej wody i gotujemy. Do-
dajemy obrane warzywa, suszone 
grzyby, pieprz, sól , przyprawę. Go-
tujemy około godziny w taki sposób 
by nie spowodować wrzenia.

Podajemy rosół z oddzielnie za-
gotowanym makaronem, posypany 
natką pietruszki.

Pomidorowa po sycylijsku
25 dag ugotowanego wcześniej kur-
czaka, 10 dag ugotowanego ozora 
wołowego, 5 dag oliwy, cebula, 
ząbek czosnku, ½ kg pomidorów, 
posiekana natka pietruszki, posie-
kane liście mięty, 15 dag łamanego 
spaghetti, 2 litry bulionu, tarty 
parmezan
zaczynamy od pokrojenia mięsa 
kurczaka w paski, a ozora wołowe-
go w kostkę.
Cebulę i czosnek drobno siekamy 
i wraz z pomidorami dusimy na 
oliwie. Pod koniec dodajemy miętę 
i natkę pietruszki i zalewamy bulio-
nem. Gotujemy około pół godziny. 

Po tym czasie dodajemy spaghetti 
oraz pokrojone wcześniej mięsa. 
Przyprawiamy do smaku solą, pie-
przem i posypujemy parmezanem. 
Do zupy można podać posiekaną 
zieleninę. 
Zupę podajemy jako danie obiado-
we.

Ruloniki z szynki „Waldorf”
25 dag szynki w plasterkach, 2 łyżki 
soku pomarańczowego, ćwierć 
łyżeczki białego pieprzu 200 ml 
śmietanki 30%, ćwierć łyżeczki soli, 
2 łyżki majonezu, 15 dag selera, 25 
dag jabłek, 2 łyżki siekanych orze-
chów włoskich

Plasterki szynki rozkładamy na 
desce do krojenia, nacieramy so-
kiem pomarańczowym i oprósza-
my pieprzem. Śmietanę ubijamy na 
sztywno, solimy, dodajemy majonez 
i delikatnie mieszamy.

Seler i jabłka myjemy i obiera-
my, a następnie trzemy na tarce i do-
dajemy do śmietany.

Następnie do śmietany dodajemy 
orzechy i doprawiamy ją do smaku. 

Nadzienie rozprowadzamy na 
plastrach szynki. Każdy z plastrów 
zwijamy. Ruloniki układamy na pół-
misku, przykrywamy folią i odsta-
wiamy w chłodne miejsce.

Tak przygotowana szynkę poda-
jemy do tostów lub kromek z bułki 
paryskiej.
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Koniec roku szkolnego 
według klasy IIc 

ze Szkoły 
imienia H. Sienkiewicza

13 czerwca, nad oleckim jeziorem odbyło się „ ogni-
sko” klasy II c SP1. Na tzw. „Szyjce” słychać było odgłosy 
rozbawionych dzieci. I przecież o to chodzi. Zanim za-
bawa rozpoczęła się na dobre, Elżbieta Giglewicz – wy-
chowawczyni klasy – skrupulatnie  przygotowała zabawę 
w tzw. „podchody”. Uczniowie  już pod szkołą podzielili 
się na grupy i wystartowali. Choć pogoda nie rozpieszcza-
ła,  poszczególnym zespołom udało się 
ukończyć konkurencje oraz powierzone 
zadania. 

Kiedy wszyscy dotarli na miejsce, 
czekało na uczestników ogromne ogni-
sko. Nad zmysłem organizacyjnym 
przedsięwzięcia czuwała „trójka klaso-
wa”. To one pozyskały sponsorów, któ-
rym w tym miejscu należą się ogromne 
podziękowania, a także przygotowały 
drobne paczki ze słodyczami i kolorowe 
balony. Dzieci do wieczora piekły kieł-
baski, bawiły się na świeżym powietrzu, 
aktywnie odpoczywały. Oby więcej ta-
kich osób, które nie siedzą i nie czeka-
ją aż ktoś zrobi coś za nich. Oby więcej 
takich przedsiębiorców, dzięki którym 
można realizować takie inicjatywy.  

Emilia Przemielewska

XX Jubileuszowe Mazurskie 
Spotkania z Folklorem
15 lipca 2017 r. - MAZOWSZE w Olecku

godz. 20:30, Plac Wolności

„Cud mniemany, 
czyli Krakowiacy i Górale” 

w wykonaniu Zespołu „Mazowsze”
Reżyseria i opracowanie tekstu: Andrzej Strzelecki
Choreografia: Zofia Rudnicka
Scenografia: Tatiana Kwiatkowska
Kierownictwo muzyczne: Jacek Boniecki
W spektaklu bierze udział ponad 100 wykonawców.

Ta pierwsza polska opera z okresu oświecenia wyreży-

serowana została na nowo przez Andrzeja Strzeleckiego, 
a w inscenizacji „Mazowsza” jawi się jako pełna humoru 
i wzruszeń opowieść o miłości, przyjaźni, konfliktach, ale 
przede wszystkim o pojednaniu i zgodzie.

Spektakl - gdzie przeszłość łączy się z teraźniejszością 
- odtworzony przez „Mazowsze” doskonale wpisuje się do 
profilu artystycznego Zespołu, a barwne stroje regionalne, 
piękna muzyka, świetna gra aktorska oraz duża dawka hu-
moru sprawiają, iż każdemu spektaklowi towarzyszą owa-
cje na stojąco.

W ciągu ostatnich miesięcy jakie upłynęły od premie-
ry  - oprócz spektakli na naszej macierzystej scenie „Ma-
tecznika Mazowsze” - spektakl został zaprezentowany w 
czasie Festiwalu Operowego na scenie Opera Nova w Byd-
goszczy oraz widzom Teatru Wielkiego Opery Narodowej 
w Warszawie i Teatru Opery i Baletu we Lwowie. Nasz 
spektakl podziwiali również mieszkańcy Krakowa, Wie-
liczki, Płocka. A także  goście „Święta Śląska” organizo-
wanego przez Zespół Pieśni i Tańca „Śląsk”.
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Ośrodek 
czynny
codziennie 
w godz. 800-1600

Jerzy Miliszewski
Olecko, Aleje Lipowe 3

Rozpoczęcie 
kursu

 tel. 87-520-23-36B60505

22
czerwca

godz. 1600

OLECKIE CENTRUM
SZKOLENIA KIEROWCÓW

Projekty partnerskie 
z Gusiewem

23 czerwca br. w Urzędzie Miejskim w Olecku dysku-
towano w polsko-rosyjskim składzie o kolejnych, wspól-
nych projektach. Do rozmów roboczych zaprosiliśmy 
przedstawicieli z Gusiewa. W trakcie spotkania uszczegó-
łowiliśmy kwestie związane ze wspólnym aplikowaniem o 
dofinansowanie z programu Polska-Rosja. Będziemy ubie-
gać się o pozyskanie środków na dwie inwestycje, tj. zago-
spodarowanie rzeki Lega oraz budowę ścieżki rowerowej 
do Doliw. Wnioski będzie można składać w III kwartale br. 
więc czas na  uszczegółowienie zakresu projektów.

Warto podkreślić, że m.in. z Gusiewem realizowali-
śmy duży projekt inwestycyjny pt.: „Partnerstwo na rzecz 
ochrony wód obszaru transgranicznego Litwy Polski i Ro-
sji”, dzięki któremu na terenie gminy Olecko wykonano:

- 5,2 km kanalizacji sanitarnej;
- 36,3 km sieci wodociągowej;
- 149 przyłączy domowych i 88 przydomowych oczysz-

czalni ścieków.
newsletter um
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Bibliografia Olecka
Od 2013 ukazuje się „Bibliografia Olecka” pod adre-

sem internetowym  www.bibliografia.olecko.info 
można znaleźć dane dotyczące liter alfabetu od „A” do 
„Ż”. Oraz hasło „Literatura” zawierające wykaz przeana-
lizowanych tekstów źródłowych. 

Bibliografia dotyczy tylko tego fragmentu wydaw-
nictw oleckich, które zostały przeanalizowane i opubliko-
wane w rozdziale „Literatura”. 

Hasła osobowe zawierają zwięzły życiorys opracowa-
ny na podstawie przeanalizowanej literatury oraz wykaz 
publikacji, w których jest mowa o wymienionej olecczance, 
olecczaninie lub osobie w jakiś sposób związanej z Oleckiem. 
Wymienione publikacje dzielą się na grupy: literaturę, publi-

Szachy
14 czerwca w Zespole Szkół Technicznych w Olecku  

rozegrano I Turniej Szachowy o Puchar Dyrektora ZST w 
Olecku. 

Organizatorami zawodów byli: Zespół Szkól Technicz-
nych, MLKS Czarni Olecko i Stowarzyszenie Aktywnych 
Zamek. Rywalizacja toczyła się w dwóch, oddzielnych 
grupach: szkoły gimnazjalne i ponadgimnazjalne. Tempo 
gry ustalono na 15 minut na zawodnika na partię, a dystans 
na 7 rund. W kategorii gimnazja wystartowało 13 zawod-
ników: z Gimnazjum nr 1 i nr 2 w Olecku oraz Gimnazjum 
w Bakałarzewie. Pierwsze dwa miejsca zdobyli uczniowie 
Gimnazjum w Bakałarzewie – Damian Kownacki i Piotr 
Gajewski, którzy uzyskali po 5,5 pkt. Pierwsze miejsce 
przypadło Damianowi, który miał lepszą punktację po-
mocniczą. Trzecie miejsce z dorobkiem 5 punktów zajął 
Bartosz Łapszys (Gim nr 1). 

W starszej grupie (szkoły ponadgimnazjalne) udział 
wzięło 14 zawodników: 11 z ZST w Olecku oraz 3 z Ze-
społu Szkól Licealnych i Zawodowych w Olecku. Po ro-
zegraniu wszystkich partii dwóch uczestników – Maciej 
Gabruś i Jarosław Zgiet (obaj z ZSLiZ) - uzyskało po 6 

punktów i o kolejności miejsc zdecydowała punktacja po-
mocnicza, która na zwycięzcę turnieju wskazała Macieja 
Gabrusia. Trzecie miejsce przypadło uczennicy ZST, Alek-
sandrze Sadłowskiej. W klasyfikacji szkół pierwsze miej-
sce przypadło ZST, a drugie ZSLiZ.

Pomysłodawcą i gospodarzem turnieju był Tomasz 
Bartnik, a sędzią głównym zawodów Leopold Dudano-
wicz. 

Krzysztof Konewko
MLKS Czarni Olecko

kacje i źródła. Jeżeli wymieniony w bibliografii jest autorem 
książek, artykułów, opracowań są one wpisane pod hasłem 
„Literatura” lub „Publikacje”, jeżeli o danej osobie informacje 
napisał w swoich książkach, artykułach i dokumentach ktoś 
inny, znajdują się one pod hasłem „Źródła”.

Jako olecczan w „Bibliografii” uznano osoby zamieszkują-
ce teren powiatu w granicach sprzed 1945 roku oraz teren po-
wiatu po 1945. Wykaz zawiera także osoby czasowo zamiesz-
kujące oraz osoby związane z miastem przez pracę, sztukę oraz 
zasługi dla miasta, a nie mieszkające na branym pod uwagę 
terenie.  

Wszelkie dane w życiorysach czytelnicy mogą uzupełniać 
przysyłając informacje na adres  to@borawski.pl 

lub listownie z podaniem numeru telefonu do kontaktu 
lub skontaktować się z redakcją telefonicznie. 
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XVII Turniej Tenisa Ziemnego 
o puchar „Ignasiówki”

18 czerwca odbył się organizowany przez olecki MOSiR 
XVII Turniej Tenisa Ziemnego o puchar „Ignasiówki”. 
Sędzią głównym był Bartosz Cieśluk.

Kategoria do lat 12
1. Piotr Sadłowski (Suwałki)
2. Wojtek Kubitzki (Suwałki)
3. Rozalia Mikielska (Suwałki)
4. Gabriela Radzewicz (Suwałki)
5-6. Konrad Kamiński, Szymon Machnikowski
7-8. Mateusz Łazarski, Karol Racis
9-12. Kornel Romotowski, Tymon Ciechanowski. Natalia 
Kubitzka. Martyna Banaszczyk

13. Dominika Śliwowska
Kategoria OPEN

1. Paweł Czernialis 
(Sejny)
2. Krzysztof Jaskuła (Ełk)
3. Mariusz Jaskuła (Ełk)
4. Wojciech Przyborow-
ski (Grajewo)
W turnieju wzięło udział 
21 zawodników w tym aż 
13 młodych tenisistek i 
tenisistów rywalizujących 
w kategorii do lat 12. 

mr

Olecko ma kolejnego mistrza 
województwa w szachach!

Od 15 do 18 czerwca w Olsztynie odbyły się Indywidu-
alne Mistrzostwa Województwa Warmińsko-Mazurskiego 
Juniorów w szachach. W zawodach wzięli udział repre-
zentanci MLKS Czarni Olecko: Michał Bartnik, Wiktor 
Raszkowski i Konrad Konewko. 

Michał, klasyfikowany był w grupie chłopców do lat 9 
(C9), Wiktor w grupie chłopców do lat 13 (C13), a Kon-
rad w kategorii chłopców do lat 19 (C19). Wszystkie gru-
py grały tempem 60 minut plus 30 sekund  na posunięcie. 
Grupa Michała oraz Wiktora rozegrała po 7 rund, a Kon-
rada 6 rund. Wyniki: Michał zdobył 4,5 punktu (4 wygra-
ne, 1 remis, 2 przegrane) i zajął 6. miejsce. Startowało 23 
zawodników. Wiktor 4 punkty (4 wygrane, 3 przegrane) 
i 5. miejsce. Startowało 12 zawodników. Konrad 4,0 pkt 
(3 wygrane, 2 remisy, 1 przegrana) , co pozwoliło zająć 
pierwsze miejsce oraz zdobyć tytuł MISTRZA wojewódz-
twa. 

Krzysztof Konewko
MLKS Czarni Olecko

Zmiana jakiegokolwiek tekstu 
wymaga kontaktu osobistego.

Uzyskane w ten sposób dane będą wprowadzane do Bi-
bliografii cyklicznie. 

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

Na oleckim jeziorze
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Do kitu z takimi wakacjami. Ciągle pada... Dawniej to były 
wakacje… (Wiem i jestem świadoma, że gadam jakbym była 
mamuśką z doświadczeniem i latami. Nie zaprzeczam.) Już od 
maja chodziło się w podkolanówkach, a całe wakacje tylko w 
koszulkach z krótkim rękawem (nikt wówczas nie słyszał o „to-
pach”). Nawet niepotrzebny był  sweter na długie wieczorno-
-nocne spacery. Współczuję moim dziewczynom, ze nie mają 
takich doznań. Nikt nam nie musiał niczego organizować. Ba, 
rodzice byli zajęci pracą, że nie mieli na to czasu. I kto wówczas 
słyszał, żeby rodzice zastanawiali się, co dziecko wymyśli sobie 
na wakacje. Albo wywozili dzieciaki do babć, cioć, albo – jeśli 
jedno było odrobinę starsze – ono właśnie miało obowiązek zaj-
mować się młodszym. I to było tak naturalne, ze nikomu nawet 
nie przemknęła myśl, że może być inaczej. A dzisiaj… Rodzi-
ce głowią się, na pół roku przed rezerwują miejsca na obozach, 
wyjeżdżają do Aquaparków, byle tylko dziecko nie poczuło się 
gorsze od pozostałych tylko dlatego, że ich rodziców nie stać na 
wyjazd do Chorwacji, na przykład. 

Kiedyś wystarczyła piłka, odrobina trawy i już nikt nie mar-
twił się, co chłopcy będą robić. Ileż przy tym było kłótni przy 
podziale na drużyny, ile meczy rewanżowych, że ho, ho! Wiem, 
bo mam starszych braci i wiem, jakie zacięte to były mecze. 
Nikt na nikogo nie skarżył, nikt nie biegł ze skargą do rodziców. 
Wszystko było załatwione po cichu, czasami nawet ręcznie, 
ale sprawiedliwie i bez interwencji dorosłych. Obrażali się „do 
końca życia”, a następnego dnia znowu zbierali się murawie, 
stawiali bramkarza miedzy dwoma kamieniami, które robiły za 
bramkę i znowu był zacięty bój o piłkę.

Dziewczyny miały trochę inne zadania, często włóczyłyśmy 
za sobą młodsze rodzeństwo, też były kłótnie, ale na krótko. A 
wieczorem wszyscy zbieraliśmy się w nam znanym punkcie i 
graliśmy w „podchody”. Potem szliśmy na długie wieczorne 
spacery. Całą „drużyną”, jak mawiała babcia. Czasami zaszli-
śmy do sąsiada na papierówki, ale oczywiście nikt nas za to nie 
ganił, bo sąsiedzi rozmawiali ze sobą, kontaktowali się, żyli 
problemami i radościami znajomych. I tak było całe lato. Wyda-
wało się wówczas, że to się nie zmieni. I było niezmienne przez 

całą podstawówkę (ośmioklasową!), liceum (czterolenie!) i tro-
chę po tym czasie. Po maturach powoli zaczęło się zmieniać. 
Jedni zdali na studia, innym się nie powiodło, musieli iść do pra-
cy, chłopców zabrali do wojska (na dwa lata!), niektórzy powoli 
szykowali się ślubów tych zaplanowanych i tych z zaskoczenia. 
Jeszcze jeździliśmy na te śluby, cieszyliśmy się ich szczęściem, 
jeszcze wydawało się nam, że wszystko będzie jak dawniej.

Nie było. Rozjechaliśmy się w różne strony, choć wcale nie 
tak daleko, ale każdy zaczął żyć życiem własnej rodziny. Jesz-
cze odwiedziny na święta i… tak jakoś zleciało te ćwierć wieku. 
I dopiero dzisiaj, kiedy moje dziewczyny budzą się i od samego 
rana pytają, co będziemy robić, to przypomniały mi się moje 
wakacje. Zupełnie beztroskie, choć skromne, ale pełne wyobraź-
ni, rozmów i przebywania ze sobą. 

Moje córki, zwłaszcza ta starsza, dzień zaczyna od kompute-
ra. Ponoć to też rozmowa, tylko w nowoczesnym stylu. Później 
słyszę klikanie na klawiaturze komórki, a później, jeśli ja nic nie 
proponuję, umawia się z towarzystwem. Dobrze, że domofon 
działa i dwaj panowie na „M” dzwonią i zabierają ją na spacery, 
a nawet na mecze piłki nożnej. Ale w orędzie na jabłkach nie 
były. A najgorzej, gdy pada deszcz, tak jak już od dwóch dni. 
Dziewczyny obijają się o siebie i najzwyczajniej nudzą się. 

Staram się być twarda i nie ingerować za wiele. Od czego 
mają głowy i wyobraźnię? Niech się wysilą! Oczywiście całą 
sprawę załatwiłoby słońce. Spakowałybyśmy ręczniki, kanap-
ki i nad jezioro. Ale najłatwiej być turystą, kiedy jest pogoda. 
Być turystą w niepogodę, to jest dopiero sztuka. Właśnie w taką 
deszczową sobotę zabrałam je na spacer. Nie za bardzo im się ta 
propozycja uśmiechała, ale widząc moją tajemniczą minę, po-
szły. Jak na dłoni ukazały się ich charaktery. Jakże różne! Tuśka, 
ta starsza, marudziła, że jej zimno, że nie ma kaloszy i kurtka 
za mała. Mimi uzbrojona w kalosze szukała kałuż i tańczyła w 
kroplach deszczu, jak mówiła.

Właśnie wróciły ze spaceru po sklepach. Takie atrakcje, ja-
kie czasy. Napstrykały zdjęć z koszulek, sukienek i teraz maru-
dzą, że nie mają adidasów, dresów, plecaków… i próbują na-
ciągnąć na to swego ojca. Wiedzą, że ze mną nie pójdzie tak 
łatwo, bo otworzę szafę i po problemie. I gdzie to słońce, gdzie 
ten upał?! Nie byłoby zakupów, marudzenia, tylko słońce, woda, 
czyli wakacje.ozdrawiam wszystkich wakacyjnie życząc słońca 
po kokardę.

Marusia


