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Najwyższe ceny, Olecko, ul. Ełcka 2
tel. 501-611-961

SKUP STARYCH
I ROZBITYCH POJAZDÓW

kasacja pojazdów, skup złomu, pomoc 
drogowa, autolaweta

Nr 11 (687) 15 marca 2011 r. cena 1,50 zł

Kupon bierze udział 
w losowaniu upominków
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NOWE KOLEKCJE TOWARU W MAJSTRZE
ELEKTRYKA, KARNISZE, NARZĘDZIA

WIĘKSZY WYBÓR, ATRAKCYJNE CENY
ZAPRASZAMY NA ZAKUPY

Szczęście jest nieodłączne od ofiarowywania 
siebie innym. 

Cesare Pavese

* Tomasz Jagłowski - Nowy sprzęt oleckiej 
Straży Pożarnej, s. 4
* Informacja z wizyty w Simnas (Litwa), s. 5
* PALENIE SZKODZI ZDROWIU ! (wypa-
dek) ...s. 2
* Zofia Sadłowska, LEKCJA HISTORII I 
LOKALNEGO PATRIOTYZMU, s. 7
* Ewa Kozłowska, felieton z cyklu „Dywa-
gacje literackie” - Czego może nas nauczyć 
błoto? s. 10
* Wyniki IX  Regionalnego Konkursu Recyta-
torskiego pt. „Poeci Pogranicza Warmii, Ma-
zur i Suwalszczyzny” z cyklu imprez „Cudze 
chwalicie, swego nie znacie…”, s. 10
* R. Kołdys, 538 URODZINY MIKOŁAJA 
KOPERNIKA oraz  II MEMORIAŁ WŁA-
DYSŁAWA ŻUROWSKIEGO, s. 11
* Andrzej Malinowski, Dziennik z wyprawy 
do Japonii, s. 12
* Wywiad „Małpą”  przeprowadził dla nasze-
olecko.pl  Łukasz Krynicki, s. 18
* Wywiady o Władysławie Żurowskim:
- z panią Beatą Kozłowską przeprowadził 
Omar Mouhous
- z panią Ewą Dębowską, córką Władysława 
Żurowskiego przeprowadzili:  Izabela Domel, 
Magdalena Burzyńska, Stanisław Jezierski
* Felieton z cyklu Po kokardę „Na wszystko 
pasja poleca” poleca Marusia
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NASZ KONKURS
Jeśli chcecie wziąć państwo udział 

w konkursie, wystarczy tylko na adres 
redakcji wysłać kartkę pocztową z na-
lepionym kuponem z pierwszej strony  
i wpisanym własnym imieniem i adresem. 
Wszystkie karty biorą udział w cotygodnio-
wym losowaniu – aż do skutku.

W tym tygodniu wylosowano nastę-
pujące osoby:
• Beata Brodowska
• Anna Leszczyńska
• Jerzy Makal
• Regina Rojek
• Iwona Romnin
• Zofia Turowicz
Upominki będą wysyłane pocztą.
Upominki ufundowali:
√ Starostwo Powiatowe w Olecku, ul. 

Kolejowa 32
√ Księgarnia Zofii Siemaszko, plac 

Wolności 26
√ BEST - Studio Reklamy, ul. Jeziorna 1A
√ Powiatowa Stacja Sanitarno-Epide-

miologiczna w Olecku, al. Wojska 
Polskiego 13

√ „BiS” Studio Reklamy, ul. Kamienna 1A
√ Hurtowania IMPULS, Aleje Lipowe
√ Urząd Miejski w Olecku, plac Wol-

ności 3
√ TERNET, pl. Wolności 26.
√ INFOLAND, pl. Wolności 15
√ GAMED – Ilona Gajewska
√ Wydawnictwo „Wir”, Zielona 37

Redakcja 
„Tygodnika Oleckiego”, 

ul. Zielona 37
czynna:  poniedziałek, 
środa, czwartek, piątek
w godzinach 1200-1700

Kontakt tel.
(87) 520-22-41
(87) 520-33-02

kom.
502-200-024

• BETON TOWAROWY
• STAL ZBROJENIOWA
• KRĘGI RÓŻNYCH ROZMIARÓW
• BLOCZKI FUNDAMENTOWE
• MATERIAŁY BUDOWLANE
• WŁASNY TRANSPORT

Oddział w Olecku
ul. Gołdapska 22
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31

0

GRÜNLAND Szkółka zrzeszona w Związku 
Szkółkarzy Polskich

Centrum Roœlin Ozdobnych

   Olecko, ul. Produkcyjna 11, tel. (087) 523-90-09
Choinki cięte ze świerka srebrnego.

Fundacja Wspierania Opieki Zdrowotnej Miasta 
i Gmin Ziemi Oleckiej „Zdrowe Olecko” 
z dopiskiem „Szpital w Olecku” 96 9339 0006 0000 0006 6992 0002 

KRONIKA 
PO¯ARNICZA 

18 lutego o 17.40 jeden zastęp OSP 
Gąski usuwał w Gąskach skutki kolizji 
dwóch samochodów osobowych.

18 lutego o 18.35 jeden zastęp JRG 
PSP gasił przy ulicy Kasprowicza pożar 
śmieci w śmietniku kontenerowym.

20 lutego o 4.07 trzy zastępy JRG PSP 
oraz po jednym OSP Gąski i Szczecinki 
gasiły w Zajdach pożar budynku miesz-
kalnego.

21 lutego o 22.15 jeden zastęp JRG 
PSP gasił przy ulicy Jeziornej pożar sa-
dzy w kominie budynku mieszkalnego.

22 lutego o 7.30 trzy zastępy JRG PSP 
wyjechały do fałszywego alarmu. Zady-
mienie w budynku.

23 lutego o 8.59 jeden zastęp OSP Wie-
liczki usuwał w Wieliczkach skutki koli-
zji drogowej.

24 lutego o 20.26 jeden zastęp JRG 
PSP gasił przy ulicy Kolejowej pożar 
śmieci w śmietniku kontenerowym.

26 lutego o 15.15 jeden zastęp JRG 
PSP zabezpieczał na osiedlu Siejnik lą-
dowanie śmigłowca ratowniczego.

26 lutego o 15.21 jeden zastęp JRG 
PSP gasił w Krupinie pożar sadzy w ko-
minie budynku mieszkalnego.

27 lutego o 4.37 dwa zastępy JRG PSP 
gasiły przy ulicy Mazurskiej pożar gara-
żu.

28 lutego o 12.30 jeden zastęp JRG 
PSP zabezpieczał na lotnisku szpitalnym 
lądowanie śmigłowca ratowniczego.

28 lutego o 12.50 jeden zastęp JRG 
PSP usuwał w Jaśkach skutki kolizji dro-
gowej.

1 marca o 9.24 dwa zastępy JRG PSP 
usuwały w Norach drzewo pochylone 
niebezpiecznie nad budynkiem mieszkal-
nym.

Walne Zebranie Członków Lokalnej Organizacji Turystycznej Ziemi Oleckiej 
odbędzie się 17 marca 2011 r. (czwartek) o godzinie 17.00 w Mazurskim Cen-
trum Edukacji i Inicjatyw Lokalnych w Olecku, ul. Gołdapska 27 (budynek 
internatu Zespołu Szkół Licealnych i Zawodowych).

Zaproszenie

Uwaga
premierę spektaklu „Mąż zmarł, ale już mu lepiej” przełożono 
z 27 marca na 27 MAJA!!!!

Informacji udzielił aspirant sztabowy 
Mariusz Domin

Uwaga
Z dniem 31 marca upływa termin płatności:
Opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych, opłat 
z tytułu sprzedaży nieruchomości na raty, rat opłaty adiacenckiej, rat opłat z tytułu 
przekształcenia prawa użytkowego wieczystego w prawo własności, czynszu dzier-
żawnego za dzierżawę gruntów pod garażami i budynkami gospodarczymi. (WRG)

Około godziny 5.50 pogotowie ratun-
kowe w Olecku powiadomiono  o potrzebie 
udzielenia pomocy kierowcy samochodem 
m-ki Citroen, który z nieustalonych przyczyn 
na trasie Olecko - Olszewo zjechał na pobo-
cze drogi i uderzył w przydrożne drzewo. 

Wraz z karetką pogotowia na miejsce 
wypadu udał się patrol policji z Olecka.

Policjanci ustalili iż 24 letni mężczyzna, 
mieszkaniec powiatu oleckiego jadąc samo-
chodem m-ki Citroen uszkodził przewód pa-
liwowy biegnący pod pojazdem. Uniemoż-
liwiło mu to dalszą jazdę. Postanowił sam 
dokonać naprawy i leżąc pod samochodem 
niechcący z naprawianego przewodu pa-
liwowego oblał się paliwem. Po naprawie 
wsiadł do samochodu i ruszył dalej.  Jednak 
po przejechaniu kilkudziesięciu metrów po-
stanowił  zapalić papierosa i wówczas doszło 
do zapłonu benzyny znajdującej się na jego 
ubraniu i ciele. W panice  stracił panowanie 
nad pojazdem i zjechał na pobocze drogi 
uderzając w przydrożne drzewo. 

Rannego mężczyznę z oparzeniami I i 
II stopnia okolic twarzy, głowy oraz obu 
rąk odwieziono do szpitala w Olecku.

Około godzniy jedenastej lekarze uzna-
li stan mężczyzny na tyle ciężki, że posta-
nowiono przewieźć poszkodowanego do 
szpitala w Suwałkach. Wezwany śmigło-
wiec wylądował na przyszpitalnym lotni-
sku kilka minut po 11 zabrał go do szpitala 
specjalistycznego.

PALENIE SZKODZI ZDROWIU !
Rankiem 14 marca dyżurny KPP w Olecku otrzymał informacje od dyspo-
zytora pogotowia ratunkowego o wypadku drogowym  na trasie Olecko - 
Olszewo, gdzie kierowca samochodu m-ki Citroen zjechał na pobocze drogi 
uderzając w drzewo.
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Zapraszamy od 600 do 2100

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

NAJTANIEJ W MIEŒCIE

ON .............................4,89 z³
ON (arctic) ...............4,89 zł
Pb95 .........................4,92 z³
PB98 .........................5,12 z³
LPG ...........................2,55 z³
Olej opa³owy ..............3,59 z³ (powyżej 1000 litrów)
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• Historia Ziemi Oleckiej – wystawa historyczna, Olecka Izba 
Historyczna, Stary Ratusz 

• Fotografie i poematy prozą Ewy Kozłowskiej – Olecka Izba 
Historyczna, plac Wolności 1 (Stary Ratusz)

• wystawa fotografii: Sławomir Romaniuk, Galeria Prawdziwej 
Sztuki im. A. Legusa, ROK „MG”

• Poczta, pocztówka, fotografia - Olecko wczoraj i dziś - wy-
stawa w Oleckim Stowarzyszeniu Aktywnych „Zamek”

• Galeria „Pod skosem” GCK Kowale Oleckie - wystawa 
malarstwa  Agaty Prosińskiej

• wystawa prac wychowanków Domu Dziecka - hol kina 
„Mazur”

Ośrodek 
czynny
codziennie 
w godz. 800-1600

Jerzy Miliszewski

OLECKIE CENTRUM
SZKOLENIA KIEROWCÓW

Olecko, Aleje Lipowe 3

Rozpoczęcie 
kursu

 tel. 520-23-36

14 
marca

B14301

15 marca (wtorek)
wydanie „Tygodnika Oleckiego”
apteka dyżurna: ul. Zielona 37
10,00 - 14,00 - dyżur w Studenckiej Poradni Prawnej, Staro-
stwo (szczegóły TO 5/681, s. 8
16.30 - Young Team Olecko - Geodezja Olecko - mecz tenisa 
stołowego (Północna Liga Tenisa)
17.00 - Ratusz Giżycko - Lega Olecko - mecz tenisa stołowe-
go (Północna Liga Tenisa)
16 marca (środa)
apteka dyżurna: ul. 11 Listopada 9
19.00 - Antoni Muracki - koncert Klub CoolTura, ul. Party-
zantów
17 marca (czwartek)
apteka dyżurna: ul. Kolejowa 15
9.00 - Mistrzostwa Powiatu Szkół Średnich w halowej piłce 
nożnej chłopców, hala ZST
11.00 - Koncert Laureatów IX Regionalnego Konkurs Recy-
tatorskiego „Poeci Pogranicza Warmii, Mazur i Suwalszczy-
zny”, sala konferencyjna Urzędu Miejskiego
17.00 - Walne Zebranie Lokalnej Organizacji Turystycznej, 
ZSLiZ, sala konferencyjna
18 marca (piątek)
apteka dyżurna: plac Wolności 25
do 15.00 - ostatni dzień zgłoszeń do Ogólnopolskiego Kon-
kursu Recytatorskiego, sekretariat ośrodka kultury 
17.00 i 19.00 - Czarny czwartek. Janek Wisniewski padł - 
film, kino Mazur
19 marca (sobota)
apteka dyżurna: plac Wolności 7B
17.00 i 19.00 - Czarny czwartek. Janek Wisniewski padł - 
film, kino Mazur
20 marca (niedziela)
apteka dyżurna: ul. Gołdapska 1
17.00 i 19.00 - Czarny czwartek. Janek Wisniewski padł - 
film, kino Mazur
21 marca (poniedziałek)
apteka dyżurna: ul. Zielona 35
15.00 -  eliminacje do Ogólnopolskiego Konkursu Recytator-
skiego, sala Teatru AGT
17.00 i 19.00 - Czarny czwartek. Janek Wisniewski padł - 
film, kino Mazur
19.00 - Lega Olecko - JW4808 Gołdap - mecz tenisa stołowe-
go (Północna Liga Tenisa)
22 marca (wtorek)
apteka dyżurna: ul. Składowa 6
wydanie „Tygodnika Oleckiego”
10,00 - 14,00 - dyżur w Studenckiej Poradni Prawnej, Staro-
stwo (szczegóły TO 5/681, s. 8
17.00 i 19.00 - Czarny czwartek. Janek Wisniewski padł - 
film, kino Mazur
23 marca (środa)
apteka dyżurna: ul. Zielona 37
16.30 - UŻKS Spinaker Węgorzewo - Young Team Olecko - 
mecz tenisa stołowego (Północna Liga Tenisa)
17.00 i 19.00 - Czarny czwartek. Janek Wisniewski padł - 
film, kino Mazur
24 marca (czwartek)
apteka dyżurna: ul. 11 Listopada 9
21.00 - mija termin zapisów do Otwartego Turnieju rankingo-

V7105

Skład fabryczny kostki brukowej KAMAL

Aleja Zwycięstwa 6, 
tel. 502 494 400

L32206

V11301
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Oleccy policjanci zatrzymali  podejrzanych o kradzież. Do 
zdarzenia doszło w jednej z dyskotek, gdzie z damskiej to-
rebki skradziono aparat fotograficzny, dwa portfele z doku-
mentami, pieniędzmi, kartą płatniczą i kosmetyki o wartości 
400 złotych. Szybka reakcja i dobra współpraca ochrony lo-
kalu z policjantami doprowadziły do zatrzymania sprawcy i 
postawieniu zarzutu kradzieży.

Do zdarzenia doszło w nocy 6 marca około godziny 0.35 
w jednej z oleckich dyskotek. 

Wtedy oficer dyżurny policji otrzymał zgłoszenie o kra-
dzieży. Na miejsce pojechali policjanci prewencji i ustalili, 
że z damskiej torebki skradziono aparat fotograficzny, dwa 
portfele z dokumentami, kosmetyki i kartę płatniczą. Ochro-
niarze wskazali funkcjonariuszom ujętego mężczyznę. Był 
to znany już oleckim policjantom Jarosław W. Policjanci po 
przeszukaniu mężczyzny znaleźli przy nim jeden ze skra-
dzionych portfeli. 

23-latek został zatrzymany do wyjaśnienia sprawy wraz z 
partnerką, z którą świętował jej urodziny. Po wytrzeźwieniu 
w trakcie przesłuchania Jarosław W. usłyszał zarzut kradzie-
ży. Podejrzany  nie kwestionował swojej winy i tłumaczył, że 
był pijany. Teraz o jego dalszym losie zdecyduje sąd, grozi 
mu kara do 5 lat pozbawienia wolności. 

młodszy aspirant Tomasz Jegliński

Świętowanie urodzin zakończyli 
w policyjnym areszcie

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w 
Olecku wzbogaciła się w nowy sprzęt i urządzenia w zakresie 
informatyki i łączności. Sprzęt został zakupiony w ramach 
projektu „PLL T-112 System zarządzania działaniami ratow-
niczymi i obsługi europejskiego numeru ratunkowego”. Pro-
jekt realizowany w ramach „Programu Europejskiej Współ-
pracy Terytorialnej Litwa-Polska. Całkowita wartość sprzętu, 

Nowy sprzęt oleckiej Straży Pożarnej

który trafiła do naszego powiatu to ponad 400 tys. złotych.
Urządzenia zakupione z projektu, to działający w trybie 

automatycznym system zaopatrzenia strażnicy w energię elek-
tryczną składający się z agregatu prądotwórczego i centralnego 
UPS-a załączających się automatycznie przy zanikach zasila-
nia w prąd elektryczny. W ramach projektu zakupiono profe-
sjonalny serwer oraz stacje robocze (terminale komputerowe), 
zestawy komputerowe i sprzęt peryferyjny do Powiatowego 
Stanowiska Kierowania. Służą one do wspomagania dyspo-
nowania sił i środków do zdarzeń i monitorowania przebiegu 
akcji ratowniczych. Obiekt strażnicy wyposażono w system 
wyświetlania alarmów DWA, a część jednostek Ochotniczych 

Straży Pożarnych w automatyczny system alarmowania DSP 
uruchamiany drogą radiową z naszej siedziby. Pojazdy pożar-
nicze Komendy wyposażone zostały w system GPS, automapy 
i terminale statusów oparte na sieci GPRS. Została rozbudo-
wana i zmodernizowana sieć komputerowa komendy na bazie 
profesjonalnych urządzeń sieciowych. Sterowanie opisanymi 
urządzeniami i funkcjami odbywa się za pomocą zakupionych 
programów komputerowych – modułów systemu SWD-ST.

Modernizacja i unowocześnienie systemu bez wątpienia 
wpłynie na polepszenie warunków służby oleckich strażaków i 
usprawni dysponowanie i zarządzanie  jednostkami straży po-
żarnej podczas działań ratowniczych.  

kpt. Tomasz Jagłowski
KP PSP Olecko
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Lokalna Organizacja Turystyczna Ziemi Oleckiej uformuje, że spotkanie z konsultantem do spraw 
projektu „Turystyczna Sieć Współpracy – klaster Suwalszczyzna - Mazury Danutą Cieślukow-
ską jest możliwy wyłącznie po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu.

Kontakt: 518 552 646

W przeciągu bieżącego tygodnia zostanie przez gminę 
podpisana umowa na realizację budowy obozowiska (campin-
gu) pomiędzy stadionem, a Wiewiórczą Ścieżką i kompleksem 
budynków plaży miejskiej. Inwestycja będzie finansowana z 
projektu Litwa – Polska. Z chwilą podpisania umowy zostanie 
ogłoszony przetarg na budowę, która ma szansę zostać ukoń-
czona do końca lipca tego roku.          (m)

Pole namiotowe

W dniu 18 lutego 2011 roku w Simnas odbyła się kon-
ferencja podsumowująca projekt „Rozwój turystyki transgra-
nicznej - dziedzictwo dla przyszłych pokoleń”, dzięki które-
mu odrestaurowano centralny plac w naszym mieście oraz 
zorganizowano Polsko-Litewski Jarmark oraz Koncert Kolęd 
w Olecku.

Konferencja podsumowująca rozpoczęła się przywitaniem 
przez gospodarzy przedstawicieli władz Ałytusa i Olecka oraz 
zebranych gości. Zastępca Burmistrza Olecka Henryk Trzna-
del opowiedział o działaniach realizowanych w ramach pro-
jektu które miały miejsce w Olecku. Następnie zebrani goście 
wysłuchali historii placu w Simnas, który został odrestaurowa-
ny w ramach wspólnych działań projektowych. Po zapoznaniu 
się z informacjami o zrealizowanych rezultatach projektu oraz 
o produktach turystycznych Rejonu Ałytus przyszedł czas na 
ostatni punkt programu -dyskusję wnioski.

Projekt zakładał następujące działania: promocję, przygo-
towanie do rozpoczęcia prac, przebudowę placów (Olecko, 
Simnas), Polsko-Litewski Jarmark-Olecko, Spotkanie folklo-
rystyczne - Simnas, Koncert Kolęd-Olecko, sprawozdawczość 
i ewaluację projektu. W ramach przedsięwzięcia projektowe-
go Plac Wolności w Olecku wzbogacił się o nową nawierzch-
nię, podium-scenę letnią, podświetlaną, półkolistą fontannę. 
Przebudowano również schody, chodniki i szalet, wykonano 
podjazdy dla osób niepełnosprawnych. Nowe latarnie, ławki 
parkowe, kosze na śmieci oraz na nowo adaptowana i urzą-
dzona zieleń wieńczą dzieło.

Projekt zaowocował: rozwinięciem współpracy z Samo-
rządem Rejonu Ałytus, przebudową dwóch placów, zorga-
nizowaniem trzech imprez oraz wymianą polsko-litewskich 
uczestników wydarzeń. Osiągnięte rezultaty podniosły tury-
styczny potencjał związany z zachowaniem dziedzictwa kul-
turowego po obu stronach granicy. Wspólne przygotowanie, 
finansowanie, zarządzanie i wdrażanie projektu z Partnerem 
Litewskim wydatnie pogłębiło i poszerzyło transgraniczny 
wpływ projektu i pomogło wzmocnić wzajemne zaufanie da-
jąc podstawę dalszej kooperacji w układzie transgranicznym.

Wartość projektu wynosi 1 320 000 euro (współfinanso-
wanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego sta-
nowi 85 %).

Projekt złożono do Programu Współpracy Transgranicznej 
„Litwa-Polska” we współpracy z    Partnerem Litewskim-Sa-
morządem Rejonu Ałytus.

W spotkaniu uczestniczyli pracownicy Urzędu Miejskiego 
w Olecku, radni Rady Miejskiej oraz kierownicy jednostek or-
ganizacyjnych i spółek gminnych.

(informacja UM)

Informacja z wizyty w Simnas (Litwa)

Gmina Olecko
... zawarła akty notarialne na sprzedaż czterech lokali 

mieszkalnych w budynkach: Składowa 4, Ludowa 1a oraz Ju-
dziki 9 (dwa mieszkania);

sprzedaż gruntu 872 m.kw. przeznaczonego na zabudowę 
mieszkalną jednorodzinną położonego przy ulicy Żeromskie-
go (dojazd od ulicy Słowackiego);

dwóch gruntów położonych przy ulicach 1 maja i Wiej-
skiej przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową. (WRG)
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XXXI Ogólnopolski Konkurs Po-
etycki „O Laur Jabłoni ‘2011”                

1. Organizatorem konkursu jest Miejsko-
Gminna Biblioteka Publiczna im Wacława Skarbi-
mira Laskowskiego w Grójcu.

2. Konkurs jest skierowany do autorów nie 
zrzeszonych w Związku Literatów Polskich ani Stowarzy-
szeniu Pisarzy Polskich. Celem konkursu jest inspirowanie 
do aktywności twórczej, promowanie talentów poetyckich, 
popularyzacja amatorskiej twórczości poetyckiej.

3. Warunkiem uczestnictwa jest nadesłanie zestawu 
trzech do pięciu utworów poetyckich. Zestawy powinny 
być przesłane w trzech egzemplarzach. Utwory nie mogą 
być wcześniej publikowane ani nagradzane w innych kon-
kursach.

4. Tematyka i forma utworów dowolna, choć organizato-
rom zależy aby posiadały one akcenty regionalne, związane 
z Ziemią Grójecką. Za najlepszy cały zestaw wierszy o te-
matyce grójeckiej autor otrzyma finansową nagrodę specjal-
ną w wysokości 450 złotych.

5. Prace konkursowe winny być opatrzone godłem (pseu-
donimem), a do nich dołączona koperta z takim samym go-
dłem, zawierająca dane autora (imię i nazwisko, dokładny 
adres, telefon kontaktowy, e-mail, jeśli jest).

6. Jury powołane przez organizatora dokona oceny nade-
słanych prac oraz przyzna nagrody i wyróżnienia. Laureaci 
konkursu otrzymają nagrody finansowe o łącznej wartości  
nie mniejszej niż 2500 złotych (poza nagrodą specjalną).

7. Lista zwycięzców zostanie zamieszczona na stronie 
www.bibliotekagrojec.pl do dnia 30 czerwca 2011 roku. 
Wyniki konkursu zostaną również ogłoszone w mediach lo-
kalnych oraz na stronach Urzędu Gminy i Miasta Grójec, a 
także Starostwa Powiatowego w Grójcu.

8. Prace konkursowe należy dostarczyć do dnia 21 maja 
2011 roku (decyduje data stempla pocztowego) do siedziby 
organizatora lub nadesłać na adres: Miejsko-Gminna Biblio-
teka Publiczna w Grójcu 05-600 Grójec ul. J. Piłsudskiego 
3, z dopiskiem „O Laur Jabłoni ‘2011”. 

9. Pod numerem telefonu 48 6643371 wew. 16 można 
uzyskać wszelkie informacje związane z konkursem. Osoba 
do kontaktu: Mirosława Krawczak. Adres e-mail: czytel-
nia@bibliotekagrojec. pl

10. Organizatorzy nie zwracają nadesłanych tekstów 
zastrzegając sobie prawo do publikowania i cytowania w 
mediach nagrodzonych i wyróżnionych wierszy bez dodat-
kowej zgody autorów i bez honorarium autorskiego.

W zeznaniu za 2010 r. podatnik ma prawo skorzystać z ulgi 
rehabilitacyjnej. Dotyczy ona odliczania od dochodu kwoty wy-
datkowanej na cele rehabilitacyjne oraz wydatków związanych z 
ułatwieniem wykonywania czynności życiowych, poniesionych 
przez podatnika będącego osobą niepełnosprawną lub podatnika, 
na którego utrzymaniu są osoby niepełnosprawne.

Za ww. wydatki uważa się wydatki poniesione na:
1)adaptację i wyposażenie mieszkań oraz budynków mieszkal-

nych stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności,
2)przystosowanie pojazdów mechanicznych do potrzeb wyni-

kających z niepełnosprawności,
3)zakup i naprawę indywidualnego sprzętu, urządzeń i narzę-

dzi technicznych niezbędnych w rehabilitacji oraz ułatwiających 
wykonywanie czynności życiowych, stosownie do potrzeb wyni-
kających z niepełnosprawności, z wyjątkiem sprzętu gospodarstwa 
domowego,

4)zakup wydawnictw i materiałów (pomocy) szkoleniowych, 
stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności,

5)odpłatność za pobyt na turnusie rehabilitacyjnym,
6)odpłatność za pobyt na leczeniu w zakładzie lecznictwa 

uzdrowiskowego, za pobyt w zakładzie rehabilitacji leczniczej, 
zakładach opiekuńczo-leczniczych i pielęgnacyjno opiekuńczych 
oraz odpłatność za zabiegi rehabilitacyjne,

7)opłacenie przewodników osób niewidomych I lub II grupy 
inwalidztwa oraz osób z niepełnosprawnością narządu ruchu zali-
czonych do I grupy inwalidztwa – w kwocie nieprzekraczającej w 
roku podatkowym 2.280 zł,

8)utrzymanie przez osoby niewidome I lub II grupy inwalidz-
twa psa przewodnika – w wysokości nieprzekraczającej w roku 
podatkowym 2.280 zł,

9)opiekę pielęgniarską w domu nad osobą niepełnosprawną 
w okresie przewlekłej choroby uniemożliwiającej poruszanie się 
oraz usługi opiekuńcze świadczone dla osób niepełnosprawnych 
zaliczonych do I grupy inwalidztwa,

10)opłacenie tłumacza języka migowego,
11)kolonie i obozy dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej oraz 

dzieci osób niepełnosprawnych, które nie ukończyły 25 roku życia,
12)leki – w wysokości stanowiącej różnicę pomiędzy faktycz-

nie poniesionymi wydatkami w danym miesiącu a kwotą 100 zł, 
jeżeli lekarz specjalista stwierdził, że osoba niepełnosprawna po-
winna stosować określone leki stale lub czasowo,

13)odpłatny, konieczny przewóz na niezbędne zabiegi leczni-
czo-rehabilitacyjne: 

a)osoby niepełnosprawnej - karetką transportu sanitarnego,
b)osoby niepełnosprawnej, zaliczonej do I lub II grupy inwa-

lidztwa, oraz dzieci niepełnosprawnych do lat 16 - również innymi 
środkami transportu niż karetką transportu sanitarnego, 

14)używanie samochodu osobowego, stanowiącego własność 
(współwłasność) osoby niepełnosprawnej zaliczonej do I lub II 
grupy inwalidztwa lub podatnika mającego na utrzymaniu oso-
bę niepełnosprawną zaliczoną do I lub II grupy inwalidztwa albo 
dzieci niepełnosprawne, które nie ukończyły 16 roku życia, dla 
potrzeb związanych z koniecznym przewozem na niezbędne za-
biegi leczniczo-rehabilitacyjne – w wysokości nieprzekraczającej 
w roku podatkowym 2.280 zł,

15)odpłatne przejazdy środkami transportu publicznego zwią-
zane z pobytem:

a)na turnusie rehabilitacyjnym,
b)w zakładzie lecznictwa uzdrowiskowego, zakładzie rehabili-

tacji leczniczej, zakładach opiekuńczo-leczniczych i pielęgnacyj-
no-opiekuńczych,

c)na koloniach i obozach dla dzieci i młodzieży niepełnospraw-
nej oraz dzieci osób niepełnosprawnych, które nie ukończyły 25 
roku życia.

Odliczeniu nie podlegają te z ww. wydatków, które zostały sfi-
nansowane (dofinansowane) ze środków zakładowego funduszu 
rehabilitacji osób niepełnosprawnych, Państwowego Funduszu Re-
habilitacji Osób Niepełnosprawnych lub ze środków Narodowego 
Funduszu Zdrowia, zakładowego funduszu świadczeń socjalnych 
albo zostały zwrócone podatnikowi w jakiejkolwiek formie. Jeśli 

Podczas interwencji domowej 
znaleźli narkotyki

Policjanci podczas interwencji domowej zatrzymali męż-
czyznę, który przechowywał w domu marihuanę. Michał 
M. posiadał narkotyki zawinięte w 100-złotywy banknot. 
22-latek trafił do policyjnego aresztu. Za posiadanie narko-
tyków grozi mu kara nawet do 3 lat pozbawienia wolności.

W poniedziałek 7 marca, policjanci interweniowali w 
jednym z mieszkań na terenie Olecka. Zgłaszająca powiado-
miła, że jej syn awanturował się i zaczepiał młodszą siostrę. 
Funkcjonariusze w trakcie wykonywania czynności służbo-
wych zauważyli w mieszkaniu szklaną lufkę i marihuanę. 
Narkotyki były zawinięte w 100-złotowy banknot. Sprawca 
awantury 22-letni Michał M. został zatrzymany do wytrzeź-
wienia. Badanie stanu trzeźwości mężczyzny wykazało u 
niego ponad 1 promila alkoholu w organizmie. Po wytrzeź-
wieniu 22-latek tłumaczył, skąd wziął narkotyki. Teraz po-
licjanci prowadzą w tej sprawie dochodzenie. Za posiadanie 
narkotyków grozi mu kara nawet do 3 lat pozbawienia wol-
ności.

młodszy aspirant Tomasz Jeglińsk

Urząd Skarbowy informuje:

c.d. na sąsiedniej stronie
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4 marca 2011 r. grupy pięciolatków z Przedszkola z 
Oddziałami Integracyjnymi w Olecku odwiedziły Olec-
ką Izbę Historyczną. 

Kustosz p. Eliza Ptaszyńska powitała nas bardzo 
serdecznie. 

Dzieci z wielkim zainteresowaniem oglądały wysta-
wy i eksponaty, zadawały pytania. Pani Eliza ciekawie 
opowiedziała  dzieciom o początkach powstania mia-
sta Olecka (pierwotna nazwa Margrabowa). Poprzez 
pokazanie różnych dokumentów, zdjęć, archiwaliów i 
przedmiotów kultury materialnej przybliżyła dzieciom 
najważniejsze wydarzenia w dziejach miasta, począw-
szy od pradziejów ziemi oleckiej po współczesność. 

LEKCJA HISTORII I LOKALNEGO PATRIOTYZMU

O zamierzchłej przeszłości świadczyły zabytki 
archeologiczne oraz bogaty zbiór monet,  z których 
najstarsze pochodzą z czasów rzymskich. Natomiast 
obraz zmieniającego się miasta na  przestrzeni  wie-
ków ukazała bogata ekspozycja pocztówek na których 
znalazły swe odbicie ważne wydarzenia.

Dzieci z uwagą słuchały ciekawych opowieści p. 
Elizy, a także same posiadały dużą wiedzę na temat 
miejsca do którego przybyły. Była to dla nas ciekawa 
lekcja historii i patriotyzmu lokalnego.

Na zakończenie dzieci podziękowały p. kustosz  
za interesujące przybliżenie nam historii  i wręczy-
ły  bukiecik wiosennych kwiatów. Wychowawczynie 
wpisały się do Księgi Pamiątkowej. Po powrocie do 
przedszkola  dzieci narysowały prace związane z  wy-
cieczką, które zamieściłyśmy na przedszkolnej wysta-
wie.

Zofia Sadłowska

W ramach Programu Rozwoju Bibliotek Miejsko-Powia-
towa Biblioteka Publiczna w Olecku nawiązała współpracę 
z Fundacją Rozwoju Dzieci im. A. Komeńskiego. W dniach 
9-11 lutego w Rozogach miało miejsce szkolenie w ramach 
wspólnego projektu: „Biblioteczka dla Najmłodszych”. Fun-
dacja im. Komeńskiego jest organizacją pozarządową, która 
za cel poczytuje sobie wspieranie wszechstronnego rozwoju 
dziecka już od najmłodszych lat. 

Za sprawą uczestnictwa w Programie w naszej bibliote-
ce zostanie stworzona Biblioteczka dla Najmłodszych. Stanie 
się to dzięki otrzymanym z Fundacji Rozwoju Dzieci im. A. 
Komeńskiego dwunastu zestawom edukacyjnym. W każdym 
zestawie znajdzie się książka, gra i zabawka wraz z prostą 
instrukcją obsługi dla rodziców, zawierająca informację jak 
dany przedmiot stymuluje rozwój dziecka.

Wypożyczalnia książek i zabawek/gier edukacyjnych dla 
najmłodszych dzieci rozpocznie działalność na oddziale dla 
dzieci Miejsko-Powiatowej Biblioteki Publicznej od 15 marca 
w godzinach pracy biblioteki.

Mamy nadzieję, że dzięki projektowi przekonamy miesz-
kańców miasta, że dzieci uczą się od chwili narodzin oraz 
pomożemy - zwłaszcza młodym rodzicom - w zapewnieniu 
dobrego startu edukacyjnego ich pociechom. Chcemy rów-
nież, aby nasza biblioteka stała się wyjątkowym miejscem w 
naszym mieście wspierającym rozwój małych dzieci.

Wszystkich chętnych zapraszamy do korzystania z Biblio-
teczki dla Najmłodszych.

Biblioteczka dla Najmłodszych
- nowa propozycja biblioteki

Nowy GACEK
Ukazał się lutowy nr „Gacka” Miesięcznika Gminnego 

Centrum Kultury w Kowalach Oleckich. 
Możemy w nim przeczytać, o feriach w GCK,  o otwarciu 

świetlicy Wiejskiej w Stożnem i o  kuligu zorganizowanym 
przez tą nową placówkę oraz o działaniach organizacji poza-
rządowych w tej świetlicy (trzy artykuły!). Nie zabrakło też 
opisu imprez zorganizowanych z okazji Walentynek oraz histo-
rii Święta Kobiet. W dziale sportowym informacja o Mistrzo-
stwach Powiatu Oleckiego w Halowej Piłce Nożnej Szkół Pod-
stawowych, które wygrali zawodnicy z Kowal Oleckich. (m)

wydatki były częściowo sfinansowane (dofinansowane) z tych 
funduszy (środków), odliczeniu podlega różnica pomiędzy po-
niesionymi wydatkami a kwotą sfinansowaną (dofinansowaną) z 
tych funduszy (środków) lub zwróconą w jakiejkolwiek formie.

Warunkiem odliczenia ww. wydatków jest posiadanie przez 
osobę, której dotyczy wydatek,

jednego z niżej wymienionych orzeczeń:
1)orzeczenia o zakwalifikowaniu przez organy orzekające do 

jednego z trzech stopni niepełnosprawności, określonych w od-
rębnych przepisach,

2)decyzji przyznającej rentę z tytułu całkowitej lub częścio-
wej niezdolności do pracy, rentę szkoleniową albo rentę socjalną,

3)orzeczenia o niepełnosprawności osoby, która nie ukończy-
ła 16 roku życia, wydanego na podstawie odrębnych przepisów,

4)orzeczenia o niepełnosprawności, wydanego przez właści-
wy organ na podstawie odrębnych przepisów obowiązujących do 
dnia 31 sierpnia 1997 r.

Wysokość wydatków ustala się na podstawie dokumentów 
stwierdzających ich poniesienie.

Może to być faktura, rachunek, dowód wpłaty na poczcie lub 
potwierdzenie przelewu bankowego, o ile wynika z nich kto, kie-
dy, ile oraz za co zapłacił. 

Jedynie w przypadku wydatków limitowanych związanych z:
opłaceniem przewodników osób niewidomych zaliczonych 

do I lub II grupy inwalidztwa oraz osób z niepełnosprawnością 
narządu ruchu zaliczonych do I grupy inwalidztwa,

utrzymaniem psa przewodnika przez osoby niewidome zali-
czone do I lub II grupy inwalidztwa,

używaniem samochodu osobowego w związku z koniecznym 
przewozem na niezbędne zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne osoby 
niepełnosprawnej zaliczonej do I lub II grupy inwalidztwa albo 
niepełnosprawnego dziecka, które nie ukończyło 16. roku życia, 
nie jest wymagane posiadanie dokumentów stwierdzających wy-
sokość wydatków.

Nie oznacza to jednak, że tego rodzaju wydatki można odli-
czyć bez uprzedniego ich poniesienia. Podstawą skorzystania z 
ulgi rehabilitacyjnej jest bowiem poniesienie wydatków na cele 
rehabilitacyjne lub wydatków ułatwiających wykonywanie czyn-
ności życiowych.
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Kara nawet do 10 lat pozbawienia wolności grozi 
dwóm podejrzanym o włamanie do Kościoła Bożego w 
Chrystusie - Zbór w Olecku. Jarosław W. i Piotr G. mie-
li zabrać z kaplicy sprzęt muzyczny wartości ponad 6 ty-
sięcy złotych. Zaangażowanie pokrzywdzonych oraz ich 
współpraca z kryminalnymi doprowadziły do zatrzymania 
i przedstawienia zarzutów podejrzanym. Policjanci i pro-

Policjanci zatrzymali dwóch podejrzanych o włamanie do kościoła, 
odzyskali skradzione przedmioty

kurator zwrócili się z wnioskiem do sądu o tymczasowe aresz-
towanie mężczyzn. 

Do zdarzenia doszło w nocy z 23 na 24 lutego br. w Olecku 
na ul Armii Krajowej. Wtedy to 23-letni Jarosław W. oraz 25-
letni Piotr G. mieli włamali się do budynku Kościoła Bożego 
w Chrystusie - Zbór. Wspólnicy weszli do środka przez okno i 
zabrali sprzęt muzyczny, mikrofalówkę oraz inne drobne przed-
mioty. Wartość skradzionego mienia poszkodowany oszacował 
na ponad 6 tysięcy złotych. 

Kryminalni pracujący nad tą sprawą po przesłuchaniu 
świadków wytypowali osoby mogące mieć związek z tym zda-
rzeniem. Do wyjaśnienia policjanci zatrzymali Jarosława W. i 
Piotra G. Obaj są dobrze znani oleckim policjantom i mają na 
koncie prawomocne wyroki za przestępstwa przeciwko mie-
niu. Zebrany materiał dowodowy pozwolił na przedstawienie 
im zarzutów kradzieży z włamaniem. Podejrzani przyznali się 
do winy. Podczas przeszukań policjanci znaleźli i zabezpieczyli 
skradzione przedmioty. 

Policjanci i prokurator zwrócili się z wnioskiem o tymcza-
sowe aresztowanie podejrzanych.

Za kradzież z włamaniem grozi im kara do 10 lat pozbawie-
nia wolności

W dniu 9 marca decyzją sądu zostali aresztowani na okres 
1 miesiąca

młodszy aspirant Tomasz Jeglińsk

Zapraszamy serdecznie do wzięcia udzia-
łu w piątej edycji SuperOrbitalnego Festiwalu 
Filmów Amatorskich SOFFA. 

Nasz festiwal odbił się echem w całej Pol-
sce i Europie (zgłoszenia nawet ze Sztokholmu), a w mi-
nionym roku mieliśmy jeszcze jeden powód do satysfakcji. 
SOFFA zajęła II miejsce w konkursie na najlepszą inicjaty-
wę organizacji pozarządowej.

W tym roku filmy przyjmujemy do końca kwietnia, w 
trzech kategoriach: fabuła, dokument, animacja. Filmy mu-
szą być zrealizowane w 2010 lub 2011 roku. Czas trwania 
filmu to max. 20 minut. Tematyka jest dowolna. Film po-

winien być nagrany na 
płycie CD/DVD wraz 
z dołączoną kartą zgło-
szeniową. Jedna osoba 
lub grupa może zgłosić 
max. 2 filmy. Dokładny 
regulamin i kartę zgło-
szeniową znajdziecie 
niżej.

Filmy należy przy-
nieść lub przesłać na 
adres Planety 11, al. 
Piłsudskiego 38, 10-
450 Olsztyn.

Wielki finał fe-
stiwalu odbędzie się 
w dniach 27-28 maja 
2011 r. 

W czasie dwóch 
dni odbędą się pokazy 
zgłoszonych filmów, 
które oceniać będzie 
jury oraz publiczność 
Zwycięzcy dostaną 
pamiątkowe statuetki i 
nagrody rzeczowe. Bę-
dzie również zaproszo-
na gwiazda filmowa, 
ale na razie to jeszcze 
niespodzianka. 

SOFFA POWRACA !!! REGULAMIN i KARTA ZGŁOSZENIOWA
Masz jakieś pytania? Napisz maila: jacek.smolka@plane-

ta11.pl lub zadzwoń (89) 535-44-88
SOFFA W INTERNECIE
http://pl.wikipedia.org/wiki/SOFFA - Wikipedia
http://planeta11.pl/?pageid=22211 - 4 edycja
http://planeta11.pl/?pageid=22134 - 3 edycja
http://planeta11.pl/?pageid=22083 - 2 edycja
http://planeta11.pl/?pageid=22065 - 1 edycja
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W związku z poważnym zagrożeniem 
epidemicznym spowodowanym przez zapa-
lenie wątroby typu C (WZW C) wywoływane 
przez wirusa HCV Polska Grupa Ekspertów 
HCV zainicjowała stworzenie Pilotażowego 
Programu Profilaktyki Zakażeń HCV pod 
nazwą „STOP! HCV”.

Program skierowany do pacjentów, leka-
rzy rodzinnych, personelu medycznego szpitali oraz uczniów 
szkół ponadgimnazjalnych ma na celu zmniejszenie obcią-
żenia zdrowotnego populacji Polski skutkami zakażeń HCV. 
Moduł szkolny programu na terenie naszego powiatu reali-
zowany będzie w Zespole Szkół Technicznych w Olecku. 
Uczniowie tej szkoły zostaną objęci edukacją w zakresie dróg 
szerzenia się zakażenia i metod ich zapobiegania oraz będą 
zachęceni do rozmów na temat zakażeń HCV ze swoimi ro-
dzicami, którym przekażą stosowne ulotki informacyjne. 

Szacuje się, że w Polsce aż 700 tys. osób może być zaka-
żonych wirusowym zapaleniem wątroby typu C i nie zdawać 
sobie z tego sprawy. WZW C nazywane jest cichym zabójcą, 
gdyż zakażenie przebiega bezobjawowo lub daje objawy nie-
charakterystyczne (długotrwałe zmęczenie, senność, apatia, 
stany depresyjne), co utrudnia właściwe rozpoznanie. HCV 
u 80% zakażonych powoduje przewlekłą chorobę wątroby, 
która nieleczona może prowadzić do marskości oraz rozwoju 
raka. 

Jak można zakazić się HCV? Wirus przenosi się głów-
nie przez krew. Do zakażenia może dojść podczas każdego 
uszkodzenia skóry lub błon śluzowych (np. sprzętem medycz-
nym lub przyborami kosmetycznymi skażonymi wirusem), 
czyli podczas pobytu w szpitalu (zabiegi medyczne, operacje, 
przetoczenia krwi przed rokiem 1992), wizyty w gabinecie 
zabiegowym (zastrzyki i pobieranie krwi bez użycia jednora-
zowych rękawiczek), zażywania dożylnego narkotyków, przy-
padkowych  kontaktów seksualnych, z matki na noworodka, 
wizyty u fryzjera, stomatologa, czy kosmetyczki (manicure, 
pedicure, kolczykowanie), wykonywania tatuażu, używania z 
osobą zakażoną tych samych przyborów higienicznych (np. 
golarek, szczoteczek do zębów). 

Niestety do tej pory nie wynaleziono szczepionki prze-
ciwko wirusowi HCV głównie z powodu dużej zmienności 
wirusa. Zaszczepić się można jedynie przeciwko WZW A i 
WZW B.  Jedyną metodą obrony jest unikanie sytuacji, w któ-
rych może dojść do zakażenia. Wykrycie zakażenia HCV nie 
jest „wyrokiem” - można je skutecznie leczyć (leczenie trwa 
średnio od 24 do 48 tygodni).  Dlatego warto zrobić test. Do 
wykrycia zakażenia WZW C wystarczy jedno badanie krwi 
na obecność przeciwciał anty-HCV.  Jeżeli wynik badania bę-
dzie dodatni należy niezwłocznie zgłosić się do lekarza.

Więcej informacji znaleźć można na stronie www.sto-
phcv.pl. 

Emilia Naruszewicz
Promocja Zdrowia i Oświata Zdrowotna 

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Olecku

„STOP! HCV”
Pilotażowy Program 

Profilaktyki Zakażeń HCV

W piątek, 11 marca w Bibliotece Pedagogicznej w Olecku 
odbył się koncert Emilii Młynarczyk i Grzegorza Wasilew-
skiego.

Autorka słów będących tytułem artykułu wierzy, że każdy 
człowiek jest wyjątkowy, dlatego w piątkowy wieczór śpiewa-
ła własne teksty piosenek przy akompaniamencie Grzegorza 
Wasilewskiego. Mowa o Emilii Młynarczyk, która 4 marca o 
godzinie 18:00 w Bibliotece Pedagogicznej w Olecku, podzie-
liła się autorskimi tekstami o miłości, życiowych doświadcze-
niach, a nawet radami na przyszłość. W tle można było usły-
szeć grę na gitarze organisty z Kościoła p.w. NMP Królowej 
Polski w Olecku - Grzegorza Wasilewskiego, który również 
udzielał się wokalnie. W czasie trwania koncertu odbywały 
się także rozmowy z artystami o ich życiu i twórczości, a pro-
wadził je Wojciech Anuszkiewicz. Tak ich żartobliwie wspo-
minał: Śpiewali wszystko, bo na stole było wszystko.

Na widowni zasiedli starsi i młodsi, ale każdy bawił 
się znakomicie. Na koniec artyści podziękowali tym, któ-
rzy pomogli w organizacji koncertu: Elżbiecie Rowińskiej, 
Agnieszce Makarewicz, Joannie Lebiedzińskiej, Pawłowi 
Mrozowskiemu, a także wszystkim przybyłym gościom. Na-
stępny występ z ich udziałem odbędzie się 28 kwietnia pod-
czas spotkania z poetami Grażyną Dobreńko i Markiem 
Borawskim. 

 Paulina Omilian
www.naszeolecko.pl

Koncert

Sekcja szachowa MLKS Czarni Olecko i Szkoła Pod-
stawowa nr 1 w Olecku zapraszają juniorów i juniorki do 
wzięcia udziału w OTWARTYM TURNIEJU rankingowy M 
JUNIORÓW. Celem turnieju jest umożliwienie zdobycia V 
lub  IV kategorii szachowej. Zawody odbędą się w dniach 26-
27.03.2011 w SP nr 1 w Olecku. Turniej rozgrywany będzie 
systemem szwajcarskim na dystansie 7 rund z czasem gry 35 
minut na zawodnika. Zgłoszenia do dnia 24.03.2011 do godzi-
ny 21:00 na adres krzysztofszachy@wp.pl. Wpisowe 6-8 PLN 
w zależności od grupy wiekowej. Pełny regulamin dostępny 
na stronie: www.szachy.olecko.pl.

Równolegle do Turnieju Rankingowego Juniorów rozegra-
ny zostanie OTWARTY TURNIEJ klasyfikacyjny seniorów. 
Do udziału zachęcam wszystkich seniorów, zarówno tych le-
piej grających jak i nieco słabiej. W zawodach mogą wziąć 
udział także juniorzy i juniorki z rankingiem nie niższym niż 
1250. Turniej rozgrywany będzie systemem szwajcarskim na 
dystansie 7 rund z czasem gry 35 minut na zawodnika. Zgło-
szenia do dnia 24.03.2011 na adres krzysztofszachy@wp.pl. 
Dla osób zgłoszonych w terminie wpisowe wynosi 2 PLN 
(juniorzy) i 5 PLN (seniorzy). Po terminie wpisowe wzrasta 
o 5 PLN. Pełny regulamin dostępny na stronie: www.szachy.
olecko.pl.

Zapraszam wszystkich chętnych do udziału
Krzysztof Konewko

sekcja szachowa MLKS Czarni Olecko

OTWARTYM TURNIEJU rankingowy M JUNIORÓW

11 marca w hali w Wieliczkach odbyły się Eliminacje Powiatowe 
do Woj. Turnieju LZS w piłce nożnej chłopców szkół gimnazjal-
nych.
Organizatorem turnieju był  MOSiR Olecko, a sędzią głównym 
Karol Warsewicz.
WYNIKI:
Gim. Nr 2 Olecko - Judziki 17:1 (11:0)
Gim. Nr 2 Olecko - Wieliczki  5:3 (3:0)
Wieliczki - Judziki  13:1 (7:0)
KOLEJNOŚĆ KOŃCOWA:
1.Gim. Nr 2 Olecko (opiekun Adam Wyszyński) 6 pkt 22:4
2.Wieliczki (opiekun Tomasz Karniej)  3 pkt 18:6
3.Judziki (opiekun Michał Wiszniewski  0 pkt 
  2:30
Zwycięska drużyna otrzymała puchar, a wszystkie zespoły pa-
miątkowe dyplomy.
Ogółem w zawodach uczestniczyło 30 zawodników.

Organizator imprez sportowych w MOSiR Olecko – Dariusz Karniej

Eliminacje Powiatowe 
do Wojewódzkiego Turnieju LZS 

w piłce nożnej chłopców szkół gimnazjalnych
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Literackie dywagacje 
Czego może nas nauczyć błoto?

felieton

 Kategoria I: szkoły podstawowe
I miejsce - Szymon Rosiński (SP 2 w Ełku), nauczycielka  
-Wiesława Koniecko,
II miejsce - Joanna Tałejszys (SP2 w Gołdapi), nauczycielka  
Barbara Girtler
III miejsce - Anna Ostrowska (SP1 w Gołdapi), nauczycielka  
Lilia Romaniuk
III miejsce - Emilia Tokajuk (SP3 w Olecku), nauczycielka 
Jolanta Kwiatkowska
wyróżnienie - Paulina Mroziewska (SP7 w Ełku), nauczyciel-
ka Joanna Przyborowska
Kategoria II: gimnazja – klasy I i II
I miejsce - Anna Ostaszewska (Gim.1 w Gołdapi), nauczyciel-
ka Agnieszka Tomaszewska
II miejsce - Martyna Jasionowska (Gim. 1 w Goldapi) nauczy-
cielka Agnieszka Tomaszewska
III miejsce - Karolina Górska (Gim.2 w Ełku), nauczycielka 
Malgorzata Pienkowska 
wyróznienie - Inez Łaguna (Gim.1 w Gołdapi) nauczycielka 
Agnieszka Tomaszewska
Kategoria III: gimnazja – klasy III
I miejsce - Martyna Mentel (Gim. w Dubeninkach) nauczy-
cielka Wioletta Szyszko
II miejsce - Klaudia Nadolnik (Gim. w Wieliczkach) nauczy-
cielka Jolanta Motulewicz
wyróżnienie - Aneta Domel (ZS w Bąkałarzewie) nauczyciel-
ka Gryzana Ulanowicz
wyróżnienie - Anna Jarząbska (Gim. w Kijewie) nauczycielka 
Sylwia Anna Dudanowicz
Kategoria IV: szkoły ponadgimnazjalne
I miejsce - Kamila Mroziewska (I LO w Ełku) nauczycielka 
Katarzyna Zajaczkowska
II miejsce - Piotr Budziński (LO w Goldapi) nauczycielka 
Urszula Wrzosek
III miejsce - Karolina Chrapowicka III (ZS nr 2 w Ełku) na-
uczycielka Małgorzata Ladzinska
III miejsce - Monika Zubowicz (LO w Olecku) nauczycielka 
Mariola Pezowicz
wyróżnienie - Paulina Anacka (LO w Goldapi) nauczycielka 
Kornelia Oczkowska
wyróżnienie - Renata Badowiec (I LO w Ełku) nauczycielka 
Katarzyna Zajaczkowska
wyróżnienie - Aleksandra Steckiewicz (I LO w Ełku)                                  
nauczycielka Katarzyna Zajaczkowska 
Nagroda Specjalna Starosty Oleckiego za najciekawszą inter-
pretację wiersza: Kamila Mroziewska
Nagroda Specjalna Burmistrza Olecka za najlepiej wykonany 
utwór poświęcony Czesławowi Miłoszowi: Joanna Tałejszys
Nagroda Specjalna Marszałka Województwa Warmińsko-Ma-
zurskiego: Renata Badowiec

W jednym z filmów Patryka Lecomta francuski baron 
Grégoire de Malavoy udaje się do króla Ludwika XVI, aby za-
radzić malarii panującej wśród chłopów. Sprawa dotyczy regio-
nu Ain we Francji, i nie jest filmowo tak bardzo odległa od dzi-
siejszych czasów, gdyż akcja toczy się w XVIII wieku. Baron 
Grégoire de Malavoy wciągnięty w rozliczne intrygi dworskie 
i gierki słowne bryluje na salonach, aby wreszcie zrozumieć, 
że Ludwikowi XVI wcale nie w głowie systemy melioracyjne, 
które uzdrowiłyby mieszkańców Ain. Film, jak film, ważne, że 
przychodzi mi na myśl teraz, gdy w naszym mieście panuje 
przedwiośnie, a to przedwiośnie z kolei przywodzi mi dodatko-
wo skojarzenie z odleglejszymi czasami średniowiecza. 

Teren naszego miasta wchodził w późnym średniowieczu 
w obręb tzw.: Wielkiej Puszczy. Był to obszar zalesiony i ba-
gnisty. Wtedy też mało kto miał wystarczająco odwagi, aby 
tutaj się zapuszczać i karczowano te ziemie po trochu, wyry-
wając je dzikiej naturze. Wielka Puszcza była dla ówczesnego 
władcy tym, czym Ain w XVIII wieku dla paryskiej śmietanki: 
niewiele znaczącym skrawkiem państwa. Dla Francji decyzje 
zapadały w Paryżu, o którym nawet niewielu chłopów z Ain 
słyszało, co za tym idzie, Ludwik XVI nie zaradził panującej 
tam malarii, bo go to nie interesowało. Nie zaradził problemo-
wi również z tego powodu, że został zgilotynowany. To wersja 
filmowa, chociaż nie różni się od faktów. Sytuacja być może 
jest odrobinę podobna do naszej, gdyż z tutejszej prowincji 
wieści zapewne także docierały z opóźnieniem, a decyzje dla 
tych terenów zapadały takie, jakie były interesy władców lub 
takie, jakie były wynikiem przypadku.

Wracając jednak do malarii: nie była ona naszą największą 
epidemią. Jeziora i bagna oraz klimat i braki w higienie wy-
raźnie mniej destrukcyjnie wpływały na tutejszych mieszkań-
ców. Kiedy już miasto powstało to najgroźniejszą plagą było 
morowe powietrze (dżuma, tyfus, cholera i czarna ospa), co 
potwierdzają przykładowe statystyki i tak na przykład w latach 
1709-1710 w mieście zmarło w wyniku zarazy 1100 osób, a 
przeżyło zaledwie 38. Może właśnie wtedy jakiś polski Grégo-
ire de Malavoy udał się do władcy z prośbą o zaradzenie w tej 
trudnej sytuacji. Spotkał się zapewne mimo wszystko z więk-
szą przychylnością, gdyż ówczesnym władcom jednak zale-
żało na zasiedlaniu tej ziemi, tak więc po tej, jak i po każdej 
innej epidemii przychodziła kolejna fala osadnictwa. Niestety, 
wciąż przeżywali tylko nieliczni, ale nie ma się czemu dziwić 
jeśli najlepszym sposobem na zwalczanie choroby było jeszcze 
w XVII wieku smarowanie serca i pulsu chorego specjalnym 
balsamem odtruwającym lub noszenie na sercu puklerza lub 
amuletu, a ciepły chleb wkładano do ust zmarłemu, aby po-
wstrzymywać rozprzestrzenianie się choroby.

Tak więc, brodzimy dziś w błocie, jak i w średniowieczu, 
chociaż rzeczywistość wokół jest lepsza od tej średniowiecz-
nej, a nawet i od tej osiemnastowiecznej, zaś metody lecze-
nia na szczęście ewaluowały. Błoto pozostaje nieodzownym 
elementem naszej codzienności, stało się jednak nieinwazyj-
ne dla zdrowia, a przy tym także całkowicie demokratyczne. 
Bo brodzimy dziś w błocie wszyscy, bez wyjątku, mniej lub 
więcej, ale nie wnosi to ani poważnych chorób, ani podziału 
klasowego. Wiosna przybliża do średniowiecza, jednak zdecy-
dowanie na lepszych warunkach. Nie da się tego całkowicie 
wyeliminować, a na dodatek wiekowe bruki odsłaniające się 
pod spękanym asfaltem udowadniają teorię, że z tym postę-
pem to może nie do końca jest tak, jakby się nam wydawało. 
Skłaniają także do refleksji, że błoto tu było zawsze, a ludzie 
nie, oraz do konkluzji, że charakterystyką tego terenu jest bez-
ustanne osadnictwo. Osadnictwo w wyniku epidemii czy też 
innych wydarzeń...takie tam, literackie dywagacje z mroków 
średniowiecza, poprzez wiek osiemnasty do współczesnych, 
chwilowo zabłoconych czasów.

Ewa Kozłowska

Wyniki IX  Regionalnego Konkursu Recy-
tatorskiego pt. „Poeci Pogranicza Warmii, 
Mazur i Suwalszczyzny” z cyklu imprez „Cu-
dze chwalicie, swego nie znacie…”

Sponsorzy: 
Starosta Olecka
Burmistrz Olecka

Stowarzyszenie EGO „Kraina Bociana”
Spółdzielnia Mieszkaniowa w Olecku

Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Olecku
Księgarnia – Zofia Siemaszko

Oleckie Centrum Szkolenia Kierowców 
– Jerzy Miliszewski

Piekarnia Młyn – R. i M. Sobańscy
PKO BP S.A. w Olecku
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538 URODZINY MIKOŁAJA KOPERNIKA oraz  II MEMORIAŁ WŁADYSŁAWA ŻUROWSKIEGO

Gimnazjum nr 2
im. Mikołaja Kopernika 

w Olecku
ogłasza nabór 

w  roku szkolnym 2011/2012 do

KLASY SPORTOWEJ 
Szczegółowe informacje 

 tel. 875202086
www.gim2olecko.edu.pl w zakładce: 

Rekrutacja

18 lutego 2011r. w Gimnazjum nr 2 im. Mikołaja Ko-
pernika w Olecku już po raz drugi miała miejsce niezwykła 
uroczystość. Tego dnia obchodziliśmy 538 urodziny Patro-
na szkoły - Mikołaja Kopernika oraz II Memoriał Włady-
sława Żurawskiego. Program obchodów był bardzo bogaty, 
począwszy od pierwszej lekcji. Klasy I-III pod kierunkiem 
nauczyciela prowadzącego zajęcia wykonywały własnoręcz-
nie urodzinowy prezent dla Mikołaja Kopernika wg wcześniej 
przygotowanego projektu. Najbardziej pomysłowe podarunki 
zostały nagrodzone przez Jubilata.

O godz. 9.00 rozpoczęła się część oficjalna, którą prowa-
dzili członkowie Samorządu Uczniowskiego – Maja Burba 
oraz Mateusz Maruszak. Przywitali gości, dyrekcję, nauczy-
cieli oraz uczniów zgromadzonych w sali gimnastycznej. Na-
stępnie wprowadzono poczet sztandarowy oraz odśpiewano 
hymn szkoły „Tak jak Kopernik”. Po tej części obchodów 
wszystkich obecnych przywitała p. dyrektor - Anna Siemia-
tycka, która w swoim przemówieniu nawiązała do I Memo-
riału im. Władysława Żurowskiego. Następnie głos zabrał 
burmistrz Olecka - p. Wacław Olszewski, który wyraził uzna-
nie dla społeczności szkolnej za pracę oraz za zorganizowanie 
i przeprowadzenie po raz kolejny tej uroczystości. Po panu 
Burmistrzu ponownie przemówiła p. dyrektor, przedstawiając 
ogólne wyniki klasyfikacji uczniów za I semestr w roku szkol-
nym 2010/2011. Pani Anna Siemiatycka, podsumowując pra-
cę dydaktyczno-wychowawczą gimnazjum, wyróżniła osoby 
z wysoką średnią ocen oraz wręczyła najlepszym uczniom 
stypendia motywacyjne za osiągnięcia w nauce i osiągnięcia 
sportowe. 

Następnie głos zabrał p. Wojciech Jegliński (nauczyciel 
geografii i języka francuskiego), który wręczył uczniom na-
grody za udział w konkursie fotograficznym „Jesienne barwy 
Ziemi Oleckiej”. Po wystąpieniach wyżej wymienionych osób 
przemówiła p. Ewa Dębowska, córka p. Żurowskiego, dzię-
kując wzruszona za pamięć o ojcu. Następnie wyświetlono 
zgromadzonym prezentację multimedialną. Komentował ja 
p. Romuald Wojnowski - zastępca przewodniczącego Rady 
Miejskiej oraz dawny uczeń p. Władysława Żurowskiego.                  

 W przejmujący oraz wzruszający sposób przybliżył zgro-
madzonym postać tego wielkiego pasjonata i pedagoga oraz 
przedstawił historię lodowiska „Bajka”. Po prezentacji mul-
timedialnej wyprowadzono poczet sztandarowy, kończąc tym 
samym część oficjalną uroczystości. 

Część artystyczną, przygotowaną pod opieką p. Agnieszki 
Śnieżyńskiej, rozpoczęli uczniowie w oryginalny sposób. Na 
kilkanaście minut nasza sala gimnastyczna zamieniła się w re-
nesansowy jarmark, na którym pojawiły się błazny, śnieżynki 
na rolkach oraz  szczudlarze. Za nimi wkroczył w otoczeniu 
ochroniarzy sam Jubilat -Mikołaj Kopernik, który przyjął od 
społeczności szkolnej wiele ciekawych prezentów.  Tę część 
prowadziła Emilia Ishizaka, zachęcając zgromadzonych 
do włączania się w zabawę, wiwatowania na cześć Patrona, 
wykonania tzw. fali meksykańskiej oraz 
przedstawiając utalentowanych uczniów na-
szej szkoły m.in.: dziewczynę – gumę Julię 
Sinderewicz, akrobatów z klasy IIIf oraz 
uczniów z oddziału IIIe, śpiewających w ryt-
mie hip-hopu życzenia Mikołajowi Koperni-
kowi.

Po części artystycznej p. dyrektor Anna 
Siemiatycka podziękowała obecnym za 
przybycie i zaprosiła do finału IV Szkolnego 
Konkursu Wiedzy o Patronie, który prowa-
dził i koordynował p. Wojciech Jegliński 
oraz p. Konrad Wiśniewski. Celem tego 
przedsięwzięcia było popularyzowanie wśród 
młodzieży sylwetki Patrona i Jego dokonań. 
Stanowił on swoistego rodzaju ukoronowa-
nie przygotowań obchodów Dnia Urodzin 

Mikołaja Kopernika. W finale konkursu uczestniczyły 3-o-
sobowe reprezentacje następujących zespołów klasowych: 
IA, IB, IIA, IIB. Dopingowali ich koledzy i koleżanki wraz 
z wychowawcami w/w oddziałów. Podczas wielu ciekawych 
konkurencji o charakterze naukowym i sportowym przygo-
towanych przez nauczycieli naszej szkoły - p. Magdalenę 
Radomską, p. Wojciecha Jeglińskiego, p. Konrada Wi-
śniewskiego - finaliści wykazali się znajomością życiory-
su, twórczości i dokonań Patrona, umiejscowieniem życia i 
twórczości  Mikołaja Kopernika na tle historii Polski, zna-
jomością historii szkoły czy podstawowych pojęć astrono-
micznych. Jury w składzie: p. Joanna Łabanowska – przed-
stawiciel Rady Rodziców, p. wicedyrektor Jan Najechalski 
– przedstawiciel Rady Pedagogicznej, p. Marta Atkaniec 
– przedstawiciel „Głosu Olecka” oraz Jakub Dziubiński – 
przedstawiciel Samorządu Uczniowskiego, a także p. Dawid 
Bondarenko – kierownik Biura Europe Direct Olecko miało 
nie lada problem z wyłonieniem zwycięzców, gdyż walka 
była wyrównana. Ostatecznie, prowadzone w sportowym 
duchu, zmagania zakończyły się zwycięstwem klasy IIA, 
drugie miejsce przypadło IIB, trzecie ID, czwarte IA. Zwy-
cięska drużyna otrzymała atrakcyjne nagrody ufundowane 
przez Radę Rodziców i Biuro Europe Direct Olecko. 

Gdy przeprowadzano finał IV Szkolnego Konkursu 
Wiedzy o Patronie, inne oddziały brały udział w licznych 
konkurencjach na lodowisku przygotowanych przez nauczy-
cieli wychowania fizycznego. Uczniowie mieli możliwość 
zaprezentowania swych łyżwiarskich umiejętności m.in. w : 
„Błękitnej sztafecie”, jeździe szybkiej czy „Złotym krążku”. 
Emocji nie zabrakło tym bardziej, że za wygraną w każdej 
konkurencji gimnazjaliści mieli możliwość otrzymać na-
grody. Ostatecznie indywidualnie najlepszymi łyżwiarkami 
okazały się: Paulina Wiszowata (I miejsce), Sara Dani-
łowicz (II miejsce), Aleksandra Olszewska (III miejsce), 
a łyżwiarzami: Łukasz Paliwoda (I miejsce), Sebastian 
Drażba (II  miejsce), Jakub Kozłowski (III miejsce). Na-
tomiast w klasyfikacji ogólnej I miejsce zajęła klasa IIIf, II 
miejsce IIIb, a III miejsce IIIe. Ponadto odbył się pasjonują-
cy mecz hokejowy między nauczycielami i uczniami, który 
zakończył się zwycięstwem pedagogów 9:3. 

Na zakończenie II Memoriału im. Władysława Żurow-
skiego zorganizowano bal przebierańców. Na lodowisku 
pojawiło się wiele postaci z bajek. Najciekawiej przebrani 
gimnazjaliści również otrzymali nagrody: I miejsce zajęli – 
indywidualnie – Michał Bułkunowicz przebrany za Fionę, 
zespołowo - Izabela Domel ( Czerwony Kapturek) i Omar 
Mohus (wilk). Oprócz tak wielu atrakcji uczestnicy memo-
riału mogli rozgrzać się, kosztując ciepły bigos czy pijąc się 
gorącą herbatę.           

Dla całej społeczności szkolnej był to bardzo emocjonu-
jący i niezwykły dzień.

R. Kołdys
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Andrzej Malinowski
Dziennik z wyprawy do Japonii – 2008

dzień 20. Tokio , 19.08.2008 r. 
Muzeum na miarę XXI wieku

Od rana zwiedzałem Narodowe Muzeum Przyrody i 
Nauki (bilet 600 jenów, dla dzieci 300). Zajęło mi to po-
nad dwie godziny. Eksponaty dobrze oznaczone i oczy-
wiście pełna komputeryzacja, jak na miarę XXI wieku! Z 
jednej strony dobrze, że informacja jest też na monitorze 
filmowym i można obejrzeć wiele ciekawych rzeczy, ale 
z drugiej zatraca się rzeczywisty kontakt z przedmiotami, 
których jest już coraz mniej. Technologia komputerowa 
wypiera tradycyjne formy w większości instytucji, cały 
świat staje się jednym wielkim komputerem. 

Obecnie w Japonii trwa rok szkolny, więc w muzeum 

W Tokio
było kilka szkolnych wycieczek, ale i sporo pojedynczych 
matek z dziećmi. Tak jak i w Chinach, tutaj też w muze-
ach ludzie zachowują się głośno, nawet bardzo. W muzeum 
prowadzone są zajęcia dla dzieci. 

W polskich muzeach, osoba siedząca w danym pomiesz-

W muzeum

czeniu po prostu pilnuje eksponatów, a tutaj w Japonii jest 
na odwrót – służy pełną informacją, jest też przewodni-
kiem. Byłem świadkiem, jak prowadzono zajęcia z klasą 
szkolną. Specjalnie się temu przyglądałem – od początku 
do końca. Metodyka prowadzenia zajęć taka sama jak w 
Polsce. Dzieci chłonęły wszystko, co do nich mówiono i 
im pokazywano. 

Doszedłem do stacji kolejowej Kanda. Mało tam skle-
pów. W drodze powrotnej zaszedłem do japońskiego „em-

piku”. Okazało się, że funkcjonuje w nim wypożyczalnia płyt 
CD, ale zorientowałem się w tym dopiero przy kasie. Zatem 
nie wszystko można było kupić. Najpierw podglądałem w 
jaki sposób Japończycy przesłuchują płyty, jak je wkładają 
do okrągłego odtwarzacza. Później robiłem to samo. Przesłu-
chałem dziesiątki płyt. Ale tylko jedna szczególnie przypadła 
mi do gustu. Poszedłem z nią do kasy, a tu wytłumaczono mi, 
że nie mogę jej kupić. Szkoda. 

Karta bankomatowa Bibi zadziałała. Bibi wybrała pienią-
dze z bankomatu na poczcie. 

Zajęcia dla uczniów w muzeum
Na razie oddała mi 15 tysięcy jenów, bo ma jakieś limity. 
W Parku Ueno członkowie jednej ze społecznych orga-

nizacji rozdawali ubogim i bezdomnym jedzenie. Zagląda-

Eksponaty
łem do małych sklepików, a szczególnie do tych, w których 
wszystkie towary były po 100 jenów, albo po 300. Tak jak 
u nas po 2,50 czy 3 zł. Znalazłem w nich kilka ciekawych 
rzeczy i oczywiście kupiłem m.in. trzy żurawie z papieru – 
orgiami. 

Origami to japońska sztuka składania figur z papieru po-
chodząca z Chin, a rozpowszechniona i rozwinięta w Japonii. 
„Ori” w japońskim oznacza „składać” zaś „kami” znaczy „pa-
pier”. Wykonane są ze specjalnego japońskiego czerpanego 
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Eksponat muzealny

Bez niespodzianki przebiegły Powiatowe Eliminacje Wo-
jewódzkiej Olimpiady „Wiedzy o Obronie Cywilnej”, które 
odbyły się 3 marca w budynku Starostwa Powiatu Oleckie-
go.  Podobnie jak w minionym roku zwycięstwo wywal-
czyła drużyna z Zespołu Szkół Licealnych i Zawodowych 
w Olecku przygotowana przez Pana Jerzego Wrzyszcza, 
nauczyciela wychowania fizycznego oraz przysposobienia 
obronnego. 

Reprezentujące ZSLiZ Kamila Domalewska i Aleksan-
dra Gościewska nie dały żadnych szans swoim rówieśni-
kom z sąsiednich szkół ponadgimnazjalnych. 

W etapie praktycznym Kamila oraz Ola perfekcyjnie od-
powiadały na pytania dotyczące tak skomplikowanych za-
gadnień jak chociażby resuscytacja krążeniowo-oddechowa, 
a tym samym ostatecznie pokonały równie dobrze przygo-
towaną konkurencję i utorowały sobie drogę do kolejnego 
etapu olimpiady, który odbędzie się w Olsztynie 25 marca 
2011 roku.

Zwyciężczyni uhonorowane zostały cennymi nagrodami 
ufundowanymi przez Starostwo Powiatu Oleckiego. Zawod-
niczki zapytane tuż po konkursie, jak czują się jako trium-
fatorki, zdradziły, że rozpiera je radość i duma, ale również 
ogarnia obawa przed kolejnym szczeblem konkursu, po-
nieważ tym razem będą musiały stawić czoła najlepszym 
drużynom z województwa warmińsko-mazurskiego. Pełna 
determinacji i nadziei Aleksandra Gościewska zapewniła 
jednak, że w Olsztynie wspólnie z koleżanką postara się 
godnie reprezentować nie tylko Zespół Szkół Licealnych i 
Zawodowych, ale również cały powiat olecki.

Justyna Waszkiewicz
Przemysław Michniewicz

Powiatowe Eliminacje 
Wojewódzkiej Olimpiady 

„Wiedzy o Obronie Cywilnej” 
bez niespodzianki

Ogólnopolski konkurs plastyczny na pracę 
techniką collage: 
„MAMA JAK Z OBRAZKA” 
1. Regulamin kierowany jest do nauczycieli plastyki, techni-
ki, oraz wszystkich chętnych. 
2. Cel konkursu: 
stworzenie możliwości prezentacji prac dzieci i młodzieży, 
uzdolnionej manualnie, kształtowanie i rozwijanie zaintere-
sowań mniej znanymi technikami plastycznymi, rozbudzanie 
wyobraźni twórczej, możliwość konfrontacji prac plastycz-
nych na zróżnicowanym poziomie. 
3. Obowiązywać będą kategorie wiekowe: 
kat. I – przedszkola (6-latki) 
kat. II - szkoły podstawowe 
kat. III - szkoły gimnazjalne 
kat. IV - szkoły ponadgimnazjalne 
4. Warunki uczestnictwa: wykonanie pracy indywidual-
nej techniką collage: z fr. collage − technika artystyczna 
polegająca na formowaniu kompozycji z różnych materiałów i 
tworzyw (gazet, tkaniny, fotografii, drobnych przedmiotów co-
dziennego użytku itp.). Są one naklejane na płótno lub papier 
i łączone z tradycyjnymi technikami plastycznymi (np. farbą 
olejną, farbą akrylową, gwaszem) przedstawiającej postać 
mamy. Mile widziane techniki mniej popularne i eksperymen-
ty artystyczne!!!! 
5. Format prac: 
w pracach przestrzennych - min. wysokość 15 cm. 
w pozostałych pracach wymiary minimalne: A-4, 
6. Ilość prac dowolna. Przewidziane są atrakcyjne nagrody!  
7. Prace należy opatrzyć kartą informacyjną umieszczoną na 
odwrocie pracy w sposób nie uszkadzający kompozycji  
8.Terminy: 
dostarczania prac: do 13.05.2011r. 
wystawy pokonkursowej: maj 2011r. 
Informacje o laureatach oraz terminie uroczystego podsumo-
wania konkursu zostaną przekazane telefonicznie  do sekreta-
riatów ich placówek macierzystych. 
9. Informacje dodatkowe: 
Prace nadesłane w rulonach, zniszczone lub nie spełniające 
warunków określonych w regulaminie nie będą podlegały 
ocenie Jury. 
Organizator zastrzega sobie prawo do zatrzymania oraz publi-
kacji prac, a także wykorzystania danych osobowych w infor-
macjach podawanych mediom na temat  laureatów konkursu! 
Decyzja Jury jest niepodważalna!!! 
Nadesłanie prac na konkurs jest równoznaczne z uznaniem 
warunków niniejszego regulaminu. 
Nagrody nie odebrane w przeciągu trzech tygodni przechodzą 
na własność MDK. 
10. Prace należy dostarczyć na adres organizatora. 
Nasz adres: 
Młodzieżowy Dom Kultury 
ul. KEN 6a 
59-300 Lubin 
tel./fax: 076/8478664

papieru, co oddaje japońskiego ducha. Prawie każdy Ja-
pończyk potrafi z kawałka papieru wyczarować fantastycz-
ny świat zwierząt i innych postaci czy przedmiotów. To co 
można wydobyć z kawałka papieru, zależy właściwie od 
fantazji i znajomości reguł składania. W XX wieku osta-
tecznie ustalono reguły składania orgiami, gdzie punktem 
wyjścia jest kwadratowa kartka papieru, której nie wolno 
ciąć ani kleić. Papier należy zaginać wzdłuż prostych linii 
we wszystkich kierunkach, a powstałe w ten sposób płasz-
czyzny są nakładane na siebie tylko symetrycznie.

Początki origami związane są z kultem i pochówkiem 
zmarłych. W zwyczaju chińskim należało obdarować 
zmarłych rzeczami, które przypominałyby im życie ziem-
skie. Przedmioty takie wkładano do grobowca zmarłej 
osoby. Obecność wartościowych rzeczy była przyczyną 
częstych grabieży i zbezczeszczenia miejsc spoczynku 
przodków. Z tego powodu zaczęto używać do tego celu 
papierowe składanki.

 12 marca w Gołdapi rozegrany został Memoriał 
im. Bernarda Zackiewicza w tenisie 
 stołowym. W zawodach tych uczestniczyli zawodnicy z 
Olecka.
Miejsca zajęte przez olecczan:
Szkoły podstawowe : I – Joanna Łuszczyńska, V – Emilia 
Naruszewicz, V – Damian Fiedorowicz.
Open: I – Krzysztof Snarski, II – Robert Karniej, IV – 
Andrzej Karniej, V - MarcinChlebus.
Powyżej 40 lat: I – Dariusz Karniej, II – Andrzej Kar-
niej.
W zawodach tych uczestniczyło 160 zawodników z terenu 
Polski płn.-wschodniej.
 13 marca w Grajewie rozegrano XIX Mistrzostwa 
Weteranów w tenisie stołowym.
W zawodach tych tradycyjnie uczestniczyła grupa zawodni-
ków z Olecka.
Najlepiej zaprezentowali się Krzysztof Snarski i Dariusz 
Karniej, którzy zajęli odpowiednio I i II miejsce. W turnieju 
tym uczestniczyło ponad 100 zawodników z całej Polski.

Tenis stołowy
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* „KOALA” - bar. Kuchnia tradycyjna, katering. 
    Plac Wolności 14, tel. (87) 520 15 78  V610

V1
00

02

SERWIS OGUMIENIA
      OPONY, FELGI
OLEJE SHELL (wymiana gratis)

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

PIZZERIA „PRIVE” zaprasza od 1000 do 2200

Tel. (87) 520-31-32, sms  505-314-536 V3
00

8

PIZZA NA TELEFON

* AUTOCZĘŚCI zachodnie, Łada, Tawria, Skoda;  
ul. Grunwaldzka, tel. (87) 520 01 21                           K51609

AUTO-MOTO

* materiały budowlane, metalowe, hydraulika – SKLEP 
   BUD-MET, ul. Gołdapska 22, tel. (87) 520 22 41. V9902

AUTO - MOTO - SPRZEDAM

* „ASTRA” restauracja, pizza, zestawy obiadowe na telefon: 87-
520-25-68, profesjonalny katering, imprezy okolicznościowe, 
dancingi, ul. Partyzantów 7, www.astra.olecko.pl  V5706

TURYSTYKA, NOCLEGI, ROZRYWKA

* AUTO-MAX, ul. Paderewskiego 3A, tel. 509-746-264; 
naprawa, części zamienne                                             V9902

* Foto-Ślub i inne uroczystości, tel. 660 122 049       B13403

* hurtownia spożywcza, ul. Gołdapska 31, tel. (87) 520-01-50 V10601

*  Dewocjonalia, sklep; dodatki do: chrztu, ślubu, komunii, 
bierzmowania; ul. Wiśniowa, tel. 660-771-754     V11101

US£UGI
* 42000 złotych bez poręczycieli. SKOK Stefczyka. Kredyty, 

ubezpieczenia, plac Wolności 25, tel. (87) 520-20-55   V10102

ARTYKUŁY ELEKTRYCZNE, SPRZEDAŻ, WYKONAWSTWO
Sklep „PSTRYK”, ul. Zielona 33

Tel. (87) 520-18-44; 605-990-280; 510-145-891 V8
60

3

* części samochodowe, ul. Sokola 1D, tel. (87) 520-12-88,
   87-739-29-00 V11201

KARAOKE w Pub Piwnica, 
                  każdy czwartek, start od 2000 V5616

* Artykuły i usługi elektryczne, Grunwaldzka 6, 
      tel. 87-610-00-66                                     V10901

• pizza i zestawy obiadowe z dowozem: (87) 523-03-03
• imprezy urodzinowe i komunijne

Zapraszamy od godz. 1000 V5
60

6

PUB PIWNICA

* Centrum Ogrodnicze, ul. Rzeźnicka 6; tel. 87-520-22-07   V1210

* MEBLE - salon, Jan Bagiński, ul. Rzeźnicka, tel.  
(87) 520 29-23. V6905

plac Wolności 9, tel. 87-520-16-44, 530-741-644

Biuro Turystyczne „SAMBIA”

V1
50

9

Pielgrzymka na beatryfikację Jana Pawła II z Olecka 
- 1900 złotych  

* Budowlana firma, Tadeusz WITKOWSKI, kompleksowe 
prace budowlane, tel. 603-754-167, 87-523-41-44 V1109

* WULKANIZACJA, wymiana, sprzedaż opon, wymiana 
sprzedaż oleju, odkurzanie gratis, Mazurska 30, tel., 
516-080-613   V6805

* Pralnia chemiczna, pranie wodne, usługi w ciągu 24 godzin, ul. 
Grunwaldzka 12, te. 723-565-248                          V5506

* Audi A6, 2,5TDI, 1995, świeżo sprowadzony, zareje-
strowany, bogate wyposażenie, tel. 885-723-071, mozlo-
wość zamiany na mniejszy K53301

* AUTOCZĘŚCI zachodnie, Łada, Tawria, Skoda, ul. 
Grunwaldzka, tel. 87-520-01-21 K51709

* CZĘŚCI SAMOCHODOWE, tel. 509-746-264     V9912

* CZĘŚCI SAMOCHODOWE, ul. Sokola 1D, tel. 87-
520-12-88 V11211

* części używane, wszystkie marki, Ełcka 2 (przy skupie 
złomu), tel. 501-611-961 V530

* felgi stalowe AUDI 80, tel. 885-723-071 K52301

* Renault Scenic 1,4B, 2003, tel. 508-097-660 V6525

* Skoda Oktawia, 1,9TDI, 1997, tel. 508-097-660 V6515

* jubilerskie usługi, plac Wolności 13, (87) 520-47-47 
V10801

PRZEMYSŁAW
ATKIELSKI

KOMPUTERY, NAPRAWA, DRUKARKI (TUSZE, TONERY)
, KASY FISKALNENOTEBOOKI

Plac Wolności 15A, tel. 87 520 10 89

V1910

V8103

imprezy okolicznościowe, dyskoteki, koncerty, pokazy

ul. Partyzantów 2, tel. 604-058-648, www.coolturaklub.pl

Klub „CoolTura”

* informacja turystyczna, plac Wolności 22, tel. 87-520-
49-48 B13803

* kino, plac Wolności 22, tel. 87-520-20-59 B12705

* konie kabardyńskie, przejażdżki, pod siodło, Grądz-
kie 47, tel. 666-316-780, 87-421-22-48 B14501

* pracownia pisania ikon, pracownia plastyczna, Kata-
rzyna Waraksa, tel. 663-805-960 B12605

* Pub „Pod ABC”, plac Wolności 8c, tel. 509-909-996   B13503

* Taxi „Z”, również taksówki 6-osobowe, tel. 87-520-12-
12K42811

* wczasy; tel. 87-421-22-48, 666-316-780,  www.wiatra-
kart.fr.pl, e-mail: kawarak@o2.pl, B14601

* angielski korepetycje, magister UW, tel. 502-954-863 L14102

* bezprzewodowy internet iPlus, tel. 87-520-13-31  B13204

* biuro rachunkowe „Arnold”, tel. 87-520-15-30 B13004

* hurtownia wędlin, od 4.00 do 14.00, ul. Gołdapska 31, 
tel. 87-520-22-13 B14401

* hydraulik, gazowe, tel. 502-383-533 V65113

* korekta i redakcja prac rocznych, semestralnych, licencjac-
kich, itp. tel. 609-535-117 B12506

* kowalskie, spawalnicze, ślusarskie, Gołdapska 31, tel. 
87-523-00-80 B13703

* księgowe usługi, Ternet spółka z o,o, tel. 87-520-31-70 B13603

* OC i AC atrakcyjne, ubezpieczenia odpowiedzialności 
cywilnej przedsiębiorców i firm, tel. 303-100524, 87-520-
46-76 V11001

* OLEJ OPAŁOWY,NAJTANIEJ, tel. 87-520-41-91V6715

* pizza na telefon – od 10.00 do 22.00, tel.87-520-31-32 
lub sms 505-314-536 V3018
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8   SKLEP „MAJSTER”, Armii Krajowej 3
Tel. (87) 520-26-39

Wypo¿yczalnia elektronarzêdzi HITACHI

WYNAJEM

• 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

V6405

• rolety • lustra • oświetlenie • karnisze • art. gosp. domowego
Sklep „DOM” s.c. Pl. Wolności 5A

DOBRA CENA, WYSOKA JAKOŚĆ! V1409

V7514
Pomieszczenia biurowe do wynajęcia. 
Olecko, ul. Gołdapska 22, tel. 502-200-053.

KUPIĘ

PRACA

V6
50

5

SPRZEDAM 

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

Wyrób nagrobków, blatów kuchennych, parapetów 
i okładzin schodowych V7620

PROMOCJA 

w KE2

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

DWORZEC PKP
tel. 87-520-22-33

V8513

* kotły c.o., grzejniki, bojlery, HYDROMAX, 
            ul. Sokola 1E, tel. 87-615-31-90 V6605

INNE

V2209

STOMATOLOG – 24 godz. tel. 605-893-381
DERMATOLOG
stomatologia dzieci i dorosłych
pełny zakres usług
PROTETYKA, najwyższej jakości
plac Wolności 11, , rejestracja tel. 605-893-381 , 87-520-22-22  

K
53

00
3

* ROWERY – naprawy i wypożyczalnia, Centrum Han-
dlowe Impuls, tel. 87-520-36-92 V7714

* serwis darmowych ogłoszeń, www.fucha24.pl V7115

* skup metali i surowców wtórnych, odbiór własnym 
transportem, najwyższe ceny, Ełcka 2, tel. 501-611-961 
V520

* STOLARNIA: schody drewniane, meble, zabudowy, 
system drzwi przesuwanych, renowacja, tel. 784-353-
561, 87-521-43-68 B14201

* Taxi „Z”, również taksówki 6-osobowe, tel. 87-20-12-12 K42811

* tłumacz języka francuskiego, tel. 888-605-885 L32306

* transportowe, Mercedes Sprinter, tel. 512-265-569 
V65526

* Stowarzyszenie „Otwarte Drzwi” przyjmie nieod-
płatnie meble takie jak: tapczany, szafki nocne, tel. 87-
523-99-65 w godzinach od 10.00 do 12.00. 

* traktor BULDOG, tel. 602-235-182  V6735

* ślusarza, spawacza zatrudnię, tel. 602-709-756 B14002

* dom jednorodzinny, Baczyńskiego, tel. 506-123-200 
K52503a

* dom jednorodzinny, Łąkowa, 240 000 złotych, 
tel.506-123-200 K52603a

* dom wolnostojacy 200 m. od jeziora pow. użytkowa 
110m2 ,pow. działki 527m2 cena 350 tyś. do negocjacji,  
tel.517-731-383
* działkę budowlaną, 1750 m.kw., Olecko, tel. 602-
709-756 B13304

* działki budowlane, Jaśki, tel. 502-088-402 K43220

* działki budowlane, Jaśki, od 25 000 złotych, tel. 506-
123-200 K52703a

* działki budowlane: Sedranki, Małe Olecko, Babki Olec-
kie, Możne, WGN Nieruchomości, tel. 506-123-200 K52803a

* łódkę wędkarską, tel. 512-265-569 V5516

* meble zachodnie, ul. Kopernika 10, (piwnica), tel. 
608-146-978 B11708

* modele kartonowe, WIR, (samoloty 1:50, okręty 
1:300), tel. 601-152-454
* nowy telefon z faxem, tel. 601-152-454
* OLEJ OPAŁOWY, NAJTANIEJ, tel. 87-520-41-91 
V6725

* pustaki z rozbiórki, tel. 665-354-100 B13104

* siedlisko, ul. Wiejska, ok. 40 arów, zabudowane budyn-
kiem gospodarskim, dojazd od strony ulicy Wiejskiej, siła 
na miejscu, tel. 602-293-333 V6815

* tapety, rolety sprzedam, Dom S.C., plac Wolności 5 A V1419

* obiekt handlowy w Giżycku, do wynajęcia, tel. 604-
557-693 V1320

* pomieszczenie biurowe, Kamienna 1 A, tel. 602-354-
963 K53102
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KUPON 
NA NAJTAÑSZE  
OG£OSZENIE 

DROBNE  
– 37 groszy za s³owo

 auto        sprzedam  

       wynajmę     kupię

 praca

 inne

Podpis elektroniczny, certyfikat kwalifikowany
AUTORYZOWANY PARTNER UNIZETO TECHNOLOGIES 
S.A.

PUNKT POTWIERDZANIA TOŻSAMOŚCI
Skrzynka podawcza, e-faktura, certyfikaty niekwalifikowane, ssl, 
zabezpieczenia serwerów, system unilock. Oprogramowanie, sprzęt, 
integracja z Płatnikiem, wdrożenia, wszystko w siedzibie klienta. 
WYDAJEMY CERTYFIKAT W JEDEN DZIEŃ ROBOCZY!
NOWOŚĆ: ODNOWIENIA WSZYSTKICH CERTYFIKATÓW 
(RÓWNIEŻ INNE CENTRA), KORZYSTNE CENY.
PUNKT INFORMACJI KRS  - WYPISY AKTUALNE I PEŁNE

MTL Creation, tel. 600 936 589, www.mtl.olecko.pl

B11309

V8403

MEDYCYNA ALTERNATYwNA
Bylica piołun
Roślina trwała, aromatyczna, o smaku silnie gorz-

kim. Kwiaty drobne, jasnożółte, liście jedwabne, fil-
cowate, z wierzchu szarozielone, a pod spodem biała-

we Pospolita w całym kraju. 
Jako lek stosowany jako napar.
Lek roślinny polecany w schorzeniach żołądka przebie-

gających z bezsocznością i bezkwaśnością w niestrawności. 
W schorzeniach wątroby przy zmniejszonym wytwarzaniu 
żółci. Wyciąg z piołunu stosowany jest we wszawicy, a tak-
że przeciw świerzbowi.

Piołun stosowny w dużych dawkach może być trujący. 
Nie wolno stosować w okresie ciąży.

Herbata
Z liści czarnej herbaty można zrobić skutecznie zamy-

kającą rozszerzone pory, dezynfekującą i oczyszczającą 
skórę łaźnię parową. Czynności te wykonuje zawarta w 
herbacie tanina i chlorofil.

Trzy łyżeczki czarnej herbaty zalewamy w płaskim sze-
rokim naczyniu litrem wrzątku. Twarz umieszczamy nad 
naczyniem i okrywamy się szczelnie ręcznikiem tak aby 
opary nie uciekały na zewnątrz.

Otyłość mówi o tobie
Otłuszczone uda mówią symbolicznie o konflikcie z ro-

dzicami lub braku harmonii w domu. Będzie to również pod-
łożem psychosomatycznym takich chorób, jak przeziębienie, 
zapalenie migdałów, oskrzeli itp.

Chropowate ręce
Kuracja przy tym mankamencie urody nie jest skompli-

kowana. Zabieg wykonujemy codziennie przez dłuższy czas. 
Najpierw myjemy dłonie w letniej wodzie Dobrze wyciera-
my. Potem smarujemy delikatnie wazeliną i jeszcze raz lek-
ko wycieramy. Korzystne jest też smarowanie oliwą, sadłem 
wieprzowym Pomaga też smalec wieprzowy, najlepiej wyto-
piony ze słoniny świń hodowanych tradycyjnie. Można też 
zamiast smalcem, pocierać ręce skórką od słoniny, oczywi-
ście niesolonej od.

Otyłość mówi o tobie
Otłuszczone biodra symbolicznie infprmują o kłopotach 

seksualnych i braku pewności siebie w tym obszarze. Jeśli to 
jest wynik wykorzystania kobiety seksualnie jako przedmio-
tu, to często dochodzi do chorób dróg rodnych, poczynając od 
silnych upławów przez nadżerkę na nowotworach kończąc.

PLAC WOLNO
tel.: +48 87 520 31 70
http://www.sklep.ternet.com.pl/
e-mail: sklep@ternet.com.pl ; ternet@ternet.com.pl
gg:3985104, skype: skype:marter2?call

ŚCI 26 Poniedzia :
Sobota: 10 - 14

łek - Piątek 9 - 18
00 00

00 00

KOMPUTERY NOTEBOOKI KASY FISKALNE
SERWIS BIURO RACHUNKOWE

 


mobilny internet w Orange

B13902

K52106
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PRZYS£OWIA

Kalendarz imion Cytaty na ten tydzień

Nasz przepis

15 marca  (Międzynarodowy Dzień 
Konsumenta)
Delfiny, Heloizy, Longiny, Ludwiki, Lu-
tosławy
Gościmierza, Jana, Klemensa, Krzyszto-
fa, Leona, Longina, Longinusa, Ludwi-
ka, Lukrecjusza, Lutosława, Zacharia-
sza, Zacheusza
16 marca 
Euzebii, Gabrieli, Henriety, Henryki, 
Hiacyntii, Hiacynty, Izabeli. Oktawii 
Abrahama, Ciriaka, Gabriela, Henryka, 
Herberta, Hiacynta, Hilarego, Jacka, Ju-
liana, Miłostryja, Oktawiana
17 marca 
Gertrudy, Giny, Patryki, Reginy, Reny, 
Zbigniewy 
Cieszysława, Jana, Patrycego, Patryka, 
Zbigniewa, Zbyszka
18 marca 
Adeli, Aleksandry, Boguchwały, Kon-
stancji, Narcyzy, Zbysławy 

Aleksandra, Anzelma, Boguchwała, 
Cyryla, Edwarda, Gwidona, Narcyza, 
Zbysława
19 marca 
Aleksandry, Aleksandryny, Bogdany, 
Józefiny, Józefy, Laili, Nicety, Sybilli 
Bogdana, Bohdana, Chryzanta, Józefa, 
Marka
20 marca 
Aleksandry, Eufemii, Eufenii, Eugenii, 
Eulalii, Irminy, Kiry, Klaudii, Roksa-
ny, Sandry 
Aleksandra, Ambrożego, Anatola, Bo-
gusława, Cyriaki, Herberta, Joachima, 
Kazimierza, Leona, Maurycego, Patry-
cjusza, Sebastiana, Wincentego
21 marca 
Angeliki, Bernadety, Eleonory, Filome-
ny, Klemencji, Lubomiry, Ludomiry 
Benedykta, Filemona, Filona, Hugo-
lina, Lubomira, Ludomira, Mikołaja, 
Pafnucego

Odświeżaj moc swą, miłości, ażeby
Nie powiedziano, żeś tępsza od głodu,
Co przesyciwszy dzisiaj swe potrzeby,
Jutro zaostrza swą żądzę. Powodu
Tego się trzymaj! Oczy swe z ochotą
Otwieraj jutro, choć w dzisiejszej dobie
Giną z przesytu, i ciągłą tępotą
Ducha miłości nie zabijaj w sobie.

William Shakespeare 

Ziemniaki z przednówka
Późną wiosną stare ziemniaki staja 

się niesmaczne, istnieje jednak sposób 
nadania im lepszego smaku, a nawet 
zbliżonego do smaku młodych.

Do wody, w której gotujemy ziem-
niaki, dodajemy mleko w proporcji 1 
szklanka mleka na 1 kilogram ziemnia-
ków. Po odcedzeniu ziemniaki posypu-
jemy zieleniną.

Sałatka jajeczna
8 jaj ugotowanych na twardo, 2 ogórki 
kiszone (lub korniszony), 2 łyżki zielone-
go groszku z konserwy, pęczek szczypior-
ku, 3 łyżki majonezu

Jaja kroimy na grube cząstki, Ogórki i 
szczypiorek siekamy. Dodajemy groszek 
i majonez i lekko mieszamy. Sałatkę na-
leży trzymać w lodówce. Najlepiej sma-
kuje z razowym chlebem. 

Gulasz mazurski
50 dag ziemniaków, 3 cebule, 4 marchew-

ki, 2 pory, 3 łyżki margaryny, kostka ro-
sołowa, 25 dag kiełbasy parówkowej, 
liść laurowy, 4 ziaren ziela angielskie-
go, sól pieprz, majeranek, posiekana 
natka pietruszki.

Wszystkie warzywa myjemy, a na-
stępnie obieramy. Ziemniaki i cebulę 
kroimy w kostkę. Marchew i pory w 
plastry. 

W rondlu topimy tłuszcz, a gdy się 
rozpuści wkładamy nań rozdrobnione 
jarzyny i chwile dusimy pod przykry-
ciem.

Z litra wody i kostki rosołowej przy-
gotowujemy bulion i zalewamy nim ja-
rzyny. Gotujemy je na małym ogniu pół 
godziny. Do smaku dodajemy liść lau-
rowy i ziele angielskie. Pod koniec go-
towania dodajemy kiełbasę pokrojoną w 
plasterki. Na pięć minut przed zdjęciem 
z ognia doprawiamy majerankiem.

Danie podajemy posypane posieka-
ną natka pietruszki.

Święta Gertruda (17 marca) – zaprzę-
gaj woły do pługa.
Ogrodniku, święta Gertruda (17 mar-
ca) gdy słonkiem błyśnie, zrobi cuda.
Marzec odmienia wiatry, deszcze mie-
sza z pogodą, więc nie dziw, jeśli sta-
rzy czują go swą szkodą.
Kiedy żurawie wysoko latają, prędkiej 
się wiosny ludzie spodziewają. 
Suchy marzec, maj zaś chłodny, kwie-
cień mokry, rok niegłodny.
Święty Józef (19 marca) kiwnie brodą, 
pójdzie zima razem z wodą.
Na świętego Józefa (19 marca) przez 
pole bruzda. (Dawniej zgodnie z tra-
dycją niezależnie od pogody zaczyna-
no wtedy orkę i wykonywano co naj-
mniej jedną bruzdę, w latach gdy było 
zbyt zimno lub mokro).
Święty Józef Oblubieniec (19 marca) 
niechaj ma z rozsady wieniec.
Na święty Józef pogoda, będzie w 
polu uroda.
Jak na św. Józefa (19.III) chmurki, to 
sadź ziemniaki gdzie ogórki, a jak po-
goda, to sadź gdzie woda.
Od dnia 20 marca słońce zagrzewa na-
wet starca.
Jak po Benedykcie (21.III) ciepło, to i 
w lecie będzie piekło.
Na świętego Benedykta (21 marca) 
kaczka jaje myk.

„JESZCZE POLSKA”
Pieśń, zwana także „Mazurkiem Dą-

browskiego” lub „Pieśnią Legionów” 
jest hym¬nem państwowym od 1918 
r. Jej autorem był gen. Józef Wybicki 
(1747-1822), poeta, uczestnik powstania 
kościuszkowskiego (1794), oficer legio-
nów Dąbrowskiego we Włoszech oraz 
ich współorganizator. 19 marca przypa-
da kolejna rocznica jego śmierci. 

„Pieśń Legionów” opublikował J. 
Wybicki w redagowanym przez siebie 
piśmie „Dekada Legionów”. W orygina-
le początkowe strofy wiersza brzmiały: 
„Jeszcze Polska nie umarła, Póki my ży-
jemy. Co nam obca moc wydarła, Szablą 
odbierzemy”.

Nieznany jest kompozytor melodii. 
Niektórzy uważają, że melodię „Ma-
zurka” skomponował hetman litewski, 
Michał Kleofas Ogiński (1765-1883), 
dyplomata, podróżnik, autor licznych 

polonezów, m.in. „Pożegnania z ojczy-
zną”. Inni twierdzą, że melodia naszego 
hymnu jest utworem ludowym.

Po upadku powstania listopadowego 
„Mazurek Dąbrowskiego” stał się po-
pularny w całej Europie. W wielu kra-
jach był powszechnie uważany za pieśń 
wolności. Na jego melodię Serbowie i 
Słowacy komponowali swoje hymny 
narodowe.

Odkurzacz
Pierwszy przenośny odkurzacz 

elektryczny domowego użytku ważył 
prawie 42 kg. Sprzedawała go w 1905 
roku amerykańska firma Chapman & 
Skinner. Prototyp odkurzacza do trzy-
mania w ręce zbudował dwa lata póź-
niej J. Spangler, stróż domu towarowe-
go w USA. 

Jego maszyną zainteresował się W. 
Hoover, miejscowy wytwórca uprzęży 

końskich, pragnący rozszerzyć zakres 
swej działalności (interes szedł źle, od-
kąd nastały samochody). Hoover na-
był od Spanglera prawa do wynalazku 
i skonstruował model przeznaczony do 
sprzedaży. Obrał mistrzowską politykę 
handlową Gospodyniom proponował 
10-dniowy okres próbny. Do tych, które 
przyjęły ofertę, pisał, że mogą odebrać 
maszynę w mieście, w którym mieszkają, 
z najbliższego sklepu żelaznego Równo-
cześnie wysyłał odkurzacz do tego skle-
pu z informacją, że jeśli aparat zostanie 
sprzedany, sklep otrzyma prowizję, jeżeli 
zaś nie - będzie mógł go zatrzymać jako 
egzemplarz pokazowy. W ten sposób 
Hoover błyskawicznie stworzył sieć dys-
trybutorów i wkrótce otworzył następną 
fabrykę. I gdy zapomniano o Spanglerze, 
nazwisko Hoovera dostąpiło rzadkiego 
zaszczytu; weszło do potocznego języka 
angielskiego: to hoover - znaczy odku-
rzać.

Sól
... zapobiega pękaniu gotowanych jajek.



Tygodnik olecki 11/687 - r. 2011
18 to@borawski.pl

Departament Sportu Urzędu Marszałkowskiego w  
Olsztynie zachęca do odwiedzania strony internetowej www.
sport.warmia.mazury.pl, poświęconej w całości tematyce 
sportowej.

Łukasz Krynicki - Nagrywając swoje ka-
wałki czym się inspirowałeś?
Małpa - Tego nie da się opowiedzieć w jed-
nym zdaniu. Ale w skrócie - głównie bitem.
ŁK - Wiem, że współpracowałeś z Pezetem i 
Małolatem, jak do tego doszło?
Małpa - No wyszło tak, że The Returners 
zrobili zajebisty bit, na którym ja bardzo 

Wywiad „Małpą”  
przeprowadził dla naszeolecko.pl 
Łukasz Krynicki

chciałem nagrać numer. Okazało się, że oni już ten bit wzięli, i gdy spotkali-
śmy się na koncercie, powiedziałem, że chętnie się dogram do tego bitu. Jeżeli, 
zwrotka im się spodoba to wezmą na płytę, a jeżeli nie, to w*****dolą... ale na 
szczęście im się spodobała.
ŁK -  Kiedy możemy spodziewać się Twojego nowego krążka?
Małpa - Jesienią. Nic więcej nie powiem, bo nic więcej nie wiem.
ŁK - Z jakimi reakcjami spotykasz się na koncertach, czy są to tylko pozytyw-
ne? Czy zdarzają się i negatywne?
Małpa -  Zawsze  były pozytywne. .... nie, raz była negatywna.
ŁK - Opowiesz o niej?
Małpa - Nie, nie bardzo.....
ŁK - Jak Ci się podobała olecka publika i czy spełniła Twoje oczekiwania?
Małpa - Spełniła nawet bardziej niż tego oczekiwałem ,bo myślałem, że bę-
dzie trochę gorzej. Troszkę byłem zdziwiony, że jak weszliśmy do klubu to nie 
leciał rap. Pomyślałem, że będzie tak, że jest impreza i dlatego ludzie przyszli. 
Obawiałem się, że nie wszyscy będą kojarzyć i oczywiście nie wszyscy koja-
rzyli, ale i tak było zajebiście.
ŁK - Kiedy możemy spodziewać się Ciebie ponownie w Olecku?
Małpa - Nie da się tego stwierdzić . Na dzień dzisiejszy najszybciej na tym 

terenie możesz się nas spo-
dziewać w Olsztynie. To od 
Olecka miasto, w którym 
będziemy koncertować. W 
Olecku nie wiem kiedy. 
Latem pewnie jakoś...?
ŁK -  Na koniec powiedz, 
czego Ci życzyć w dalszej 
karierze?
Małpa - Zdrowia chyba 
najbardziej...gdy tu jecha-
łem coś mi zaszkodziło...

www.naszeolecko.pl

Łukasz Małkiewicz - 
inaczej toruński raper 
Małpa, autor płyty „Kil-
ka Numerów O Czymś” 
– najważniejszego albu-
mu krajowego undergro-
undu ostatnich miesięcy.
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W kolejnych numerach „TO” prezentujemy fotografie 
laureatów konkursu fotograficznego „Jesienne barwy 
Ziemi Oleckiej”, który ogłosiło Gimnazjum nr 2 im. Mi-
kołaja Kopernika. Dziś fotografia „Impresja” Agnieszki 
Urbanowicz.

„Jesienne barwy 
Ziemi Oleckiej”

O Władysławie Żurowskim
Wywiad z panią Ewą Dębowską, córką Władysława Żurow-

skiego
Redakcja gazetki szkolnej - Od zeszłego roku w naszej szko-

le organizowany jest memoriał imienia Władysława Żurowskiego. 
Jesteśmy szczęśliwi, że w tym szczególnym dniu możemy oddać 
cześć tak wyjątkowej osobie. W ubiegłym roku była pani uczest-
niczką tego wydarzenia. 

Czy podoba się pani to, że pani tata został legendą szkoły? 
Ewa Dębowska - Tak, bardzo mi się podoba, ponieważ zawsze 

marzyłam aby pamięć o tacie przetrwała przez długi czas. Dlatego 
też takie uroczystości powinny być organizowane częściej, nie tylko 
w stosunku do mojego taty, ale ogólnie do ludzi tak wspaniałych jak 
on, ponieważ ta uroczystość upamiętniła jego pracę jako społeczni-
ka, nauczyciela no i naszego ojca. 

Red. - Jakie jest pani najważniejsze wspomnienie z dzieciństwa 
związane z tatą? 

ED - Takich wspomnień jest bardzo dużo. Ja najbardziej mile 
wspominam to, że tata był niezwykłym pasjonatem wędrówek po 
lasach, łowienia ryb i zbierania wszelkiego runa leśnego, do któ-
rego zawsze zachęcał mnie i siostrę. Zaszczepił w nas miłość do 
przyrody. Mile jeszcze wspominam mojego tatę jako nauczyciela 
wychowania fizycznego, od którego również udawało mi się cza-
sami uciec z lekcji, ponieważ czegoś nie umiałam. Tata był jednak 

O Władysławie Żurowskim
Wywiad z panią Beatą Kozłowską
Omar Mouhous - Od zeszłego roku w Gimnazjum nr 2 jest 

obchodzony dzień, w którym wszyscy uczniowie mogą dobrze 
poznać pana Władysława Żurowskiego. Jak ocenia pani ten po-
mysł?

Beata Kozłowska - Byłam jedną z osób, które były bardzo za 

sprawiedliwy i stawiał mi wtedy zaniżone oceny. To mi się bardzo 
podobało. 

Red. - Jak wspomina pani ojca? Był to raczej człowiek przyja-
zny dla ludzi, pogodny czy może wręcz odwrotnie? 

ED - Tata był dość tajemniczą postacią, ale jeżeli zachodziła 
potrzeba to potrafił powiedzieć nawet najgorszą prawdę, potrafił 
ostro karcić, lecz nigdy nie stosował kar cielesnych. Ale, jak mó-
wiłam wcześniej, był skryty, uczciwy, a w stosunku do ludzi był 
bardzo przyjazny, kochał wszystkich. 

Red. - Jakie były pasje pani ojca oprócz sportów zimowych? 
ED - Oprócz sportów zimowych można wymienić: rybołów-

stwo, organizacja różnego rodzaju wycieczek, spływy kajakowe. 
Ale przede wszystkim zbieranie runa leśnego, to była jego pasja 
przez cały czas. 

Red. - Czy pani tak samo jak pani tata, lubiła sporty zimowe? 
ED - Lubiłam sporty zimowe. Możliwe, że się z tym urodzi-

łam, ponieważ na łyżwach nauczyłam się jeździć w wieku trzech 
lat. Lubiłam również gimnastykę, jazdę rowerem, piesze wyciecz-
ki, pływanie. Lubiłam wszystko co wiązało się ze sportem i lubię 
to do dzisiaj. 

Red. - Ile czasu zimą poświęcał lodowisku? Czy miał czas dla 
rodziny? 

ED - Można byłoby powiedzieć, że tata z łóżkiem przenosił 
się do magazynku i tam spał. Może w rodzinie spędzał mniej czasu 
niż należałoby, ale zawsze byłyśmy pewne, że ten czas spędzał z 
pożytkiem dla ogółu społeczeństwa, dla młodzieży. Miał również 
czas dla rodziny, ale jednak więcej spędzał go poza domem. 
Wywiad przeprowadzili:  Izabela Domel, Magdalena Burzyń-
ska, Stanisław Jezierski
(przedruk z „Gazetki okolicznościowej z okazji II Memoriału im. 
Władysława Żurowskiego”

tym, żeby taki pomysł powstał. Powiem szczerze, że sercem i duszą by-
łam za tym, aby kontynuować tę tradycję w szkole i  myślę, że jak tylko 
pogoda nam pozwoli to co roku będziemy kontynuować jego dzieło.

OM -  No dobrze. Przejdę do następnego pytania: Na czym polegał 
udział w zespole „Śnieżynek”?

BK -  „Śnieżynki” był to zespół łyżwiarek. W dobrym czasie było 
nas około czterdziestu. Podzielone byłyśmy na 4 grupy, każda miała inny 
kolor kostiumu. Ja zaczynałam karierę od bycia „Paziem”. Była Królo-
wa Zima, która miała cztery pazie, dwie dziewczyny, dwóch chłopaków. 
Ja występowałam jako paź królowej przez 2 lata, byłam Śnieżynką 5 lat, 
a potem w ostatnich latach szkoły podstawowej byłam Królową Zimy.

OM - A jakiego człowieka widziała pani w panu Władysławie Żu-
rowskim?

BK - Pan Żurowski kojarzył mi się zawsze z człowiekiem, który 
ponad wszystko jest pasjonatem. Nocował na lodowisku i polewał je po 
4-5 razy, o 4-2 rano. Potrafił nawet liczyć górki, które powstawały na 
lodzie podczas odwilży. Zachęcał nas do tego, abyśmy nie marnowali 
czasu w domu, tylko przychodzili i wspólnie pracowali nad upiększa-
niem lodowiska.

OM - Traktowała do pani jako nauczyciela czy raczej jak przyjacie-
la? Dlaczego?

BK - Był to niewątpliwie nauczyciel, który mnie osobiście nie uczył, 
ale uczył mojego ojca, moich znajomych. Nie sposób było myśleć o nim 
jak o przyjacielu. Był to przede wszystkim nauczyciel. To jest po prostu 
mój mistrz.

OM - Aha, bardzo ciekawe. Przejdę do ostatniego pytania: Jak się 
pani czuła, gdy się dowiedziała o jego śmierci?

BK - Śmierć człowieka jest wielkim przeżyciem, było mi bardzo 
smutno. Byłam zaskoczona, ponieważ myślałam, że jest niezniszczalny. 
Do samego końca swojego życia jeździł do lasu. Zbierał grzyby, borów-
ki i jeździł też na ryby. Dobrze, że udało się nam zrobić lodowisko. Jest 
ten memoriał i miejmy nadzieję, że zostanie w ludzkich pamięciach do 
końca świata „naszym dziadkiem Władkiem”. 

OM - Chlip… Aż się wzruszyłem. Dziękuję bardzo za wywiad.
Wywiad przeprowadził Omar Mouhous

(przedruk z „Gazetki okolicznościowej z okazji II Memoriału im. Wła-
dysława Żurowskiego”
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PO KOKARDĘ
Na wszystko pasja

Mam takie dni, iż czuję, że muszę dzisiaj iść do fryzje-
ra i choćby to miał być ostatni zakład w mieście, to muszę 
pójść i już! Tak było i tego popołudnia. W pierwszym brak 
już miejsc, w drugim to samo, w kolejnym mnie się nie po-
dobało, ale czwarty był odkryciem. Nie wiem, co kobieta w 
sobie miała, ale po sposobie  trzymania nożyczek, atmosferze 
wiedziałam, że to jest to, czego szukałam. 

Siedząc już na fotelu usłyszałam opowieść pani fryzjerki 
o tym, jak późno spełniła swoje marzenia, czyli otworzyła 
swój zakład. I to sprawił przypadek, los? Ścinając włosy, nie 
zachęcana przeze mnie, snuła opowieść o tym, jak mama nie 
pozwoliła jej iść „na fryzjerkę”, tylko kazała się uczyć, zdać 
maturę. Uległa. Założyła rodzinę, wychowywała dzieci i kie-
dy już były w miarę duże, poszła na kurs o którym zawsze 
marzyła i… wsiąkła. Potem kolejne szkolenie i pierwsza 
praktyka i już wiedziała, że nareszcie spełnia swoje marze-
nia. Nareszcie robię to, co kocham! – dodała na koniec.

Wróciła do domu z dobrze obciętymi włosami. To jej 
przekonanie, ta radość w oczach i duma z tego, że się udało 
(przez przypadek, los?) otworzyć zakład, czyli spełnić ma-
rzenia, chodziły za mną krok w krok. Na dobranoc opowie-
działam swoim córeczkom bajeczkę o pewnym Adasiu.

„W pierwszy dzień kalendarzowej wiosny, zanim jeszcze  
Adaś na dobre się obudził, usłyszał… śpiew ptaków. I wła-
śnie wtedy, w pierwszy dzień kalendarzowej wiosny Adaś za-
pragnął być ptakiem. Obojętnie jakim, ale ptakiem, by móc 
fruwać, by wzbić się ponad dachy, by oglądać świat z góry.

Chodził więc cały dzień zadumany i głęboko się zasta-
nawiał, jak to uczynić. Zaczął od skoków z krzeseł i mebli 
wszelkich, ale ten pomysł mama od razu skrytykowała. 

- Mamy nie znają się na lataniu, - pomyślał nie zdradzając 
swego sekretu - choć są kochane. Muszą przecież ciągle go-
tować, sprzątać i o wszystkim pamiętać, nawet o tym, kiedy 
mam treningi, więc w głowie im nie latanie.

A Adaś strasznie chciał latać. Nagle zobaczył, jak chłop-
cy z jego osiedla skaczą z garaży. Najpierw biegają po dachu, 
a potem z nich skaczą. Ale chyba zbyt natarczywie się im 
przyglądał, bo mama weszła do pokoju i wszystko odkryła. 
I wszystko zepsuła. Domyśliła się chyba (jak te mamy to ro-

bią?), że Adaś chce robić to samo i szybko wybiła mu ten po-
mysł z głowy.

- No przecież – Adaś nie dawał za wygraną – nie zbuduję 
sobie skrzydeł jak Ikar. Po pierwsze nie umiem. Po drugie Ikar 
skończył źle.

Myśl o lataniu wypełniała całe dnie Adasia. Już o niczym 
innym nie marzył, tylko by być ptakiem, choć przez chwilę 
wzbić się, szybować, latać… Czuć wolność. 

- To musi być piękne – rozmyślał – czuć wiatr, niebo i wol-
ność. 

Mama, jak to mama, odkrywała bolączki syna. Próbowała 
go pocieszać, ale Adaś był nieugięty.

- Ale jak ja mam się nie martwić, skoro nie mogę latać, na-
wet nie mogę pójść na kurs szybowcowy? – rozżalony tłuma-
czył mamie.

Mama pogładziła synka po głowę.
- Nie martw się. Jest taki sklep, w którym sprzedają skrzy-

dła.
- Naprawdę? – zainteresował się Adaś – Gdzie? Kiedy tam 

pójdziemy?
- Na pewno nie dzisiaj. Rozdają tam skrzydła. Jest to niety-

powy sklep. Nawet nie trzeba mieć pieniędzy. Wystarczy…
Mama nie zważała na zniecierpliwienie syna i opowiadała 

dalej spokojnie.
- Wystarczy do tego sklepu przyjść, wystarczy mieć… ma-

rzenia. Takie małe lub takie wielkie jak twoje. Właściciel skle-
pu, och na pierwszy rzut oka nie robi zbyt miłego wrażenia, już 
przy samym wejściu świdruje cię oczami i już wie, czy masz 
marzenia, czy tylko czegoś chcesz, by się na przykład popisać 
przed kolegami. Jeśli jednak wyczyta w czyich oczach, że te 
marzenia przesłaniają ci cały świat, że pragniesz czegoś i dą-
żysz z całych sił, to przypina ci skrzydła, które pomagają wle-
cieć twoim marzeniom  i osiągnąć to, czego tak pragniesz.

Adaś popatrzył sennymi oczami na mamę.
- A ty tam byłaś, mamusiu? 
- Och, śpij już, synku – mama gładziła synka po jasnych 

włosach. – Dobrze, że jesteś.
Ale Adaś już o nic nie pytał i już pomknął do tego sklepu, 

gdzie rozdają skrzydła marzeń i pewnie już latał.”
A moje dziewczynki, Agatka i Marianka nie powiedziały 

ani słowa. Może gdzieś latały razem z Adasiem?
Marusia


