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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 19 (695) 10 maja 2011 r. cena 1,50 zł

Kupon bierze udział 
w losowaniu upominków
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Tel. (87) 520 44 46

V12408

PROMOCJA WIOSNA 2011
KOSIARKI, SZPADLE,

GRABIE, ŁOPATY
W ATRAKCYJNYCH CENACH
ZAPRASZAMY NA ZAKUPY

V13508

K55406

V18402

Doświadczenie uczy, że doświadczenie 
niczego nie uczy. 

Giovanni Guareschi

serdecznie zaprasza 12 maja (czwartek) o go-
dzinie 18,00 na wernisaż wystawy Czesław  
Miłosz - Powroty.  

Zorganizowana z okazji ogłoszonego Roku 
Miłosza wystawa ukazuje jego związki z bli-
skimi Olecku Suwałkami. Przypomina dzie-
ciństwo i młodość Poety, rodziców i krąg dal-
szej rodziny, wakacje spędzane nad Wigrami i 
niedalekiej Krasnogrudzie. Ekspozycja tworzą 
fotografię rodzinne Czesława Miłosza, jego 
portrety, wiersze, wypowiedzi, dokumenty, rę-
kopis, autograf i pierwodruki tomików poezji. 
Poprzez  cytaty z wierszy i tekstów eseistycz-
nych widz ma możliwość poznania stosunku 
Poety do miejsc, w których upływała jego mło-
dość, zrozumieć, jak ten czas wpłynął na twór-
czość Noblisty. 

W wernisażu weźmie udział Zbigniew Fał-
tynowicz kurator wystawy, autor „Wieczorem 
wiatr. Czesław Miłosz i Suwalszczyzna”, albu-
mu „Dla Miłosza”, wydawca, edytor, redaktor, 
starszy kustosz Muzeum Okręgowego w Su-
wałkach, w którym odbyła się premiera prezen-
towanej ekspozycji. 

Serdecznie zapraszamy

Olecka Izba Historyczna

targi czasu wolnego

o targach czytaj na stronie trzeciej

3 maj - fotoreportaż Bolesław Słomkowskiego

Mamy pomysł na przeprowadzenia nietypowej akcji - 
zebrania w jednym miejscu wszystkich podmiotów zajmu-
jących się organizacją czasu wolnego dzieci, młodzieży i 
dorosłych, działających na terenie Olecka.
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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:
• Bożena Danaka
• Alicja Jaszczanin
• Anna Łojewska
• Adam Mieduń
• Regina Rojek
• Karol Wawrzyn
Upominki będą wysyłane pocztą.
Upominki ufundowali:
√ INFOLAND, pl. Wolności 15
√ „BiS” Studio Reklamy, ul. Kamienna 1A
√ 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

√ Hurtowania IMPULS, Aleje Lipowe
√ Urząd Miejski w Olecku, plac Wol-

ności 3
√ TERNET, pl. Wolności 26.
√ 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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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 

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

W Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w 
Bystrym koło Giżycka na nowych opiekunów cały 
czas czekają bezdomne zwierzęta. Do schroniska w 
Bystrym trafiają także psy z Gminy Olecko. Pieski 
mają zapewnioną tam fachową opiekę oraz wikt, ale 
wszystkie tak naprawdę marzą o jednym: aby znaleźć 
nowy dom i kochającego pana. Jeśli uznacie Państwo, 
że potraficie stworzyć psu odpowiednie warunki oraz 
pokochać go całym sercem, zgłoście się do schroni-
ska w Bystrym i wybierzcie swojego pupila, który 
odwdzięczy się Wam miłością i przywiązaniem.

Trzeba zdawać sobie sprawę, że przyjmowany do 
naszego „stada” czworonóg żyje nawet kilkanaście lat 
i przywiązuje się do nas tak, jak my do niego. Porzu-
cenie go jest dla niego, jak dla wszystkich stadnie ży-
jących zwierząt, tragicznym, silnie stresującym prze-
życiem. Dlatego przed adopcją trzeba upewnić się, że 
każdy członek rodziny godzi się na to i liczyć siły na 
zamiary – okrucieństwem jest odebranie danej skrzyw-
dzonemu, bezdomnemu psu  nadziei na normalne ży-
cie i dom tylko dlatego, „że się przeliczyliśmy”! 

„Przygarniając jednego psa nie zmienimy świata, ale świat zmieni się dla tego 
jednego psa”.

Poza niezaprzeczalną przyjemnością jaką jest obco-
wanie z najlepszym przyjacielem człowieka, posiadanie 
zwierzaka to głównie obowiązki: należy zapewnić mu 
odpowiednie pożywienie, opiekę weterynaryjną, zadbać 
o jego higienę (odrobaczanie, szczepienia, zabezpiecze-
nie przed insektami) swój czas i towarzystwo, odpo-
wiednią porcję ruchu (spacery, zabawy). Ważną sprawą 
jest możliwość zapewnienia zwierzęciu opieki na czas 
urlopu. Należy zatem obiektywnie ocenić swój i innych 
domowników zapał do opieki nad zwierzakiem, a także 
przeanalizować sprawę od strony finansowej. Aby adop-
tować psa trzeba: mieć ukończone 18 lat, posiadać ze 
sobą dowód osobisty, wziąć ze sobą obrożę i smycz oraz 
podpisać umowę adopcyjną wyrażając zgodę na warunki 
w niej zawarte. 

W sprawie adopcji zwierząt należy kontaktować się 
bezpośrednio ze Schroniskiem dla bezdomnych psów 
w Bystrym koło Giżycka od poniedziałku do soboty w 
godz. 8:00-18:00, w niedzielę i święta od godz. 10:00 
do 13:00. 

Telefon: 087 428 45 33 lub 0 609 693 457

7 kwietnia o 7.48 dwa zastępy JRG PSP 
oraz jeden OSP Szczecinki zabezpieczały 
skutki wypadku drogowego w Boraw-
skich.
7 kwietnia o 16.11 jeden zastęp OSP 
Świętajno usuwał powalone na jezdnię 
we Wronkach drzewo.
7 kwietnia o 16.35 jeden zastęp JRG PSP 
usuwał zadymienie z mieszkania budyn-
ku przy ulicy Kolejowej.
7 kwietnia o 17.06 jeden zastęp JRG PSP 
usuwał w Imionkach niebezpiecznie po-
chylone nad jezdnią drzewo.
7 kwietnia o 17.23 jeden zastęp OSP Wie-
liczki zabezpieczał oberwaną wiatrowni-
cę na budynku poczty w Wieliczkach. 
7 kwietnia o 17.55 jeden zastęp JRG PSP 
usuwał zadymienie z budynku starej sto-
larni przy ulicy Słowackiego.
7 kwietnia o 19.50 jeden zastęp JRG PSP 
gasił w Stożnem pożar sadzy w budynku 
kotłowni.
8 kwietnia o 9.39 jeden zastęp OSP Świę-
tajno usuwał powalone na jezdnię w Do-
liwach drzewo.
8 kwietnia o 17.32 jeden zastęp JRG PSP 

wyjechał do fałszywego alarmu. Agre-
sywny pies na ulicy Gołdapskiej.
8 kwietnia o 23.20 jeden zastęp JRG PSP 
oraz jeden OSP Gąski usuwały w Ślepiu 
skutki kolizji drogowej. 
9 kwietnia o 0.23 jeden zastęp JRG PSP 
usuwał zadymienie z mieszkania budyn-
ku mieszkalnego wielorodzinnego w Ku-
kowie.
9 kwietnia o 9.17 dwa zastępy JRG PSP 
oraz jeden OSP Wieliczki usuwały w 
Niedźwiedzkich skutki kolizji drogowej. 
Samochód osobowy w rowie.
9 kwietnia o 10.48 jeden zastęp JRG PSP 
oraz jeden OSP Świętajno usuwały w 
Doliwach drzewo niebezpiecznie pochy-
lone nad jezdnią.
9 kwietnia o 19.59 jeden zastęp JRG PSP 
usuwał przy ulicy 11 Listopada drzewo 
niebezpiecznie pochylone nad chodni-
kiem.
10 kwietnia o 11.43 jeden zastęp JRG 
PSP przy ulicy Partyzantów gasił pożar 
śmieci w śmietniku kontenerowym.
10 kwietnia o 17.09 jeden zastęp OSP 
Świętajno zabezpieczał w Jelonku do 
chwili przyjazdu saperów znalezione nie-
wybuchy.

Archiwum „Tygodnika Oleckiego” znajdziesz

Informacji udzieliła starsza sekcyjna 
Katarzyna Jeglińska

Nietrzeźwi kierujący:
7 maja o 2.20 w Olecku na ul. 

Kościuszki policjanci zatrzymali 
nietrzeźwego rowerzystę. 38-letni  
Mariusz S. z Olecka miał ponad 
1,5 promila alkoholu w organi-
zmie.

7 maja o 15.15 w Nowym Mły-
nie również w ręce policjantów 
wpadł nietrzeźwy rowerzysta. 
51-letni Jacek M. jechał rowerem 
mają 1,4 promila alkoholu w orga-
nizmie.

7 maja o 19.45 w Dąbrowskich 
policjanci zatrzymali kierujące-
go fordem. 51-letni Wiesław O. 
prowadził pojazd po użyciu alko-
holu (0,23 mg/l). Po sprawdzeniu 
w policyjnej bazie okazało się, że 
kierujący posiada aktualny sądo-
wy zakaz prowadzenia pojazdów 
mechanicznych do 2015 roku.

7 maja o 16.50 w Giżach po-
licjanci zatrzymali kierującego 
motorowerem. 44-letni Henryk S. 
miał blisko 1 promil alkoholu w 
organizmie.
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Zapraszamy od 600 do 2100

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

NAJTANIEJ W MIEŒCIE

ON .............................5,05 z³
Pb95 .........................5,09 z³
PB98 .........................5,25 z³
LPG ...........................2,49 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”

10 maja (wtorek)
apteka dyżurna: Zielona 37
wydanie „Tygodnika Oleckiego”
9.00 - Mistrzostwa Powiatu w Trójboju Szkół Podstawowych, 
stadion MOSiR
10,00 - 14,00 - dyżur w Studenckiej Poradni Prawnej, Staro-
stwo (szczegóły TO 5/681, s. 8)
11 maja (środa)
apteka dyżurna: 11 Listopada 9
9.00 - Szkolna liga lekkiej atletyki, stadion MOSiR
12 maja (czwartek)
apteka dyżurna: Kolejowa 15
11.00 - Konkurs recytatorski poezji i prozy Czesława Miłosza, 
Biblioteka Pedagogiczna, ul. Armii Krajowej 30 (szczegóły 
TO 15/691, s. 5
14.00 - posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Promocji Gmi-
ny, Sportu i Rekreacji, Urząd Miejski, pokój nr 13
17.00 - Spotkanie z książką: „Na tropach Smętka” Melichiora 
Wankowicza, Olecka Izba Historyczna
18.00 - wernisaż wystawy Czesław  Miłosz - Powroty. Olecka 
Izba Historyczna
13 maja (piątek)
apteka dyżurna: plac Wolności 25
upływa termin zgłoszeń do konkursu „Mama jak żywa” 
(szczegóły TO11/687, s. 13)
13.00 - warsztaty Fundacja Rozwoju Ziemi Oleckiej, plac 
Wolności 2 (szczegóły TO 16, s. 9)
17.00 - Los numeros, film - kino Mazur
18.00 - Kioski, wystawa malarstwa Wiesława Wachowskiego, 
Galeria K2 Gołdap
19.00 - 127 godzin, film - kino Mazur
14 maja (sobota)
apteka dyżurna: plac Wolności 7B
9.00 - warsztaty Fundacja Rozwoju Ziemi Oleckiej, plac Wol-
ności 2 (szczegóły TO 16, s. 9)
16.00 - Czarni Olecko - Dąb Dąbrowa Białostocka, mecz piłki 
nożnej III ligi, stadion MOSiR
17.00 - Los numeros, film - kino Mazur
19.00 - 127 godzin, film - kino Mazur
15 maja (niedziela)
apteka dyżurna: Gołdapska 1
17.00 - Los numeros, film - kino Mazur
19.00 - 127 godzin, film - kino Mazur
16 maja (poniedziałek)
apteka dyżurna: Zielona 35
16.00 - rozpoczęcie nowego kursu kierowców w Szkole Na-
uki Jazdy Jerzego Miliszewskiego
17 maja (wtorek)
apteka dyżurna: Gołdapska 1
wydanie „Tygodnika Oleckiego”
10,00 - 14,00 - dyżur w Studenckiej Poradni Prawnej, Staro-
stwo (szczegóły TO 5/681, s. 8
18 maja (środa)
apteka dyżurna: Zielona 35
19 maja (czwartek)
apteka dyżurna: Składowa 6
9.00 - Mistrzostwa powiatu w siatkówce plażowej szkół pod-
stawowych i gimnazjów, korty MOSiR
20 maja (piątek)
apteka dyżurna: Zielona 37
17.00 - Żona doskonała, film - kino Mazur
19.00 - Niepokonani, film - kino Mazur
21 maja (sobota)
apteka dyżurna: 11 Listopada 9

V17303

Skład fabryczny kostki brukowej KAMAL

Aleja Zwycięstwa 6, 
tel. 502 494 400

PRZEMYSŁAW
ATKIELSKI

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

Plac Wolności 15A, tel. 87 520 10 89

   V12508

Mamy pomysł na przeprowadzenia nietypowej 
akcji - zebrania w jednym miejscu wszystkich pod-
miotów zajmujących się organizacją czasu wolnego 
dzieci, młodzieży i dorosłych, działających na tere-
nie Olecka.

Zrealizować to chcemy na kilka sposobów:
• w formie katalogu, prospektu, który dostarczo-

ny zostanie do szkół, placówek edukacyjnych, Biura 
Informacji Turystycznej,

• opublikowanie na stronach internetowych www.
olecko.pl, www.naszeolecko.pl, www.przystanek.pl

• zorganizowanie imprez integracyjnych, na któ-
rych prezentować się będą bezpośrednio zaintereso-
wane podmioty.

Państwa udział w powyższej promocji jest bez-
płatny!!!

W przypadku zainteresowania naszą ofertą, pro-
simy o kontakt telefoniczny lub mailowy. Warun-
kiem uczestnictwa w naszych działaniach jest wy-
pełnienie KARTY ZGŁOSZENIOWEJ.

Więcej informacji w sekretariacie Regionalnego 
Ośrodka Kultury w Olecku „Mazury Garbate” (87) 
520-20-59 oraz Marcin Czekay, tel. 604-058-648, 
mail pedagog@interia.eu 

Regionalny Ośrodek Kultury w Olecku „Mazury 
Garbate” 

Portal www.naszeolecko.pl
Marcin Czekay

targi czasu wolnego
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Kilkadziesiąt prac plastycznych 
nadesłano do Komendy Powiatowej 
Policji w Olecku w ramach organi-
zowanego konkursu plastycznego 
dla uczniów klas I – III szkół pod-
stawowych.  4 maja specjalnie powo-
łana komisja wyłoniła 9 laureatów, 
których prace zostaną przesłane do 
Wydziału Prewencji i Ruchu Drogo-

Konkurs plastyczny „DBAM O SWOJE BEZPIECZEŃSTWO”
Etap Powiatowy rozstrzygnięty

wego KWP w Olsztynie i wezmą udział w etapie wojewódzkim konkursu.
Organizatorem wojewódzkiego konkursu Plastycznego „DBAM O 

SWOJE BEZPIECZEŃSTWO „   jest Wydział Prewencji i Ruchu Dro-
gowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie oraz Szkoła Pod-
stawowa nr 30 w Olsztynie. Do uczestnictwa w konkursie zaproszono 
uczniów klas I, II i III ze wszystkich szkół podstawowych naszego po-
wiatu. Pierwszy etap powiatowy trwał do 30 kwietnia . Prace należało 
wykonac na papieże formatu A3 dowolną techniką. Prace mogły być 
wykonane również w formie komiksu lub plakatu. W sumie do olec-
kiej jednostki nadesłano kilkadziesiąt wspaniałych kolorowych prac 
najmłodszych artystów. Wczoraj trzyosobowa komisja w skład której 
wszedł przedstawiciel Policji, Wydziału Edukacji Kultury i Sportu 
Urzędu Miejskiego oraz nauczyciel plastyki oceniła pra-
ce w trzech kategoriach wiekowych.

Decyzją jury do etapu wojewódzkiego zakwalifikowano 
prace następujących uczniów:
Klasy I :
Zuzanna Kuczyńska – Klasa Ic   SP nr 1 w Olecku
Natalia Hatalska – Klasa Ic  SP nr 3 w Olecku
Izabela Motulewicz – Klasa Ib  SP nr 1 w Olecko
Klasy II:
Zuzanna Gawryś – Klasa IIb  SP nr 1 w Olecku
Gabriela Klewicka – Klasa II  SP Babki Oleckie
Grzegorz Trocki – Klasa II  SP Babki Oleckie
Klasy III:
Patryk Wiński – Klasa IIIb  Zespół Szkół  w Olecku
Michał Janczuk – Klasa III  SP Babki Oleckie
Edyta Jańczuk – Klasa IIIa SP nr 1 w Olecku
Wszystkim uczniom, rodzicom i nauczycielom,  którzy wzięli udział w konkursie dzię-
kujemy. Zwycięzcom gratulujemy i  życzymy powodzenia w  etapie wojewódzkim.

Studencka Poradnia Prawna
Wydział Prawa Uniwersytetu w Białymstoku prowadzi w 
Starostwie Powiatowym w Olecku (ul. Kolejowa 32, pokój 
nr 26) Studencką Poradnię Prawną, która udziela porad z za-
kresu prawa:
cywilnego,
pracy i ubezpieczeń społecznych (z wyjątkiem KRUS-u), 
podatkowego, 
administracyjnego, 
karnego, 
międzynarodowego,
uchodźców i ochrony praw człowieka.
Studencka Poradnia Prawna nie udziela porad prawnych:
z zakresu prowadzenia działalności gospodarczej,
w sprawach, w których został przyznany adwokat z urzędu 
bądź działa adwokat z wyboru,
osobom składającym sprawę w imieniu osoby trzeciej bez 
pełnomocnictwa,
związanych z wypełnieniem rocznych zeznań podatkowych,
osobom, które w danym roku akademickim prowadzą 5 
spraw w poradni.
Porady udzielane są nieodpłatnie osobom, których nie stać na 
pomoc prawną.
Dyżury studentów Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białym-
stoku odbywają się w godz. 11:00 – 14:00 według następują-
cego harmonogramu:
10 maja 2011 r. i 17 maja 2011 r. 
Kontakt telefoniczny pod numerem 87 520 24 75, wewnętrz-
ny 16 – tylko w dniach i godzinach urzędowania Studenckiej 
Poradni Prawnej. 

Anna Turowska www.powiat.olecko.pl

Oleccy policjanci zatrzymali czterech sprawców  pobicia do któ-
rego doszło na stacji benzynowej w Kowalach Oleckich. Kamil B., 
Karol G., Arkadiusz B. oraz Krzysztof G trafili do policyjnego aresz-
tu i usłyszeli zarzuty.  Za przestępstwo pobicia grozi im kara do 3 lat 
pozbawienia wolności.

Do zdarzenia doszło 22 kwietnia br około godziny 0.00 w  Ko-
walach Oleckich na stacji benzynowej. Wtedy to siedmiu mężczyzn, 
a wśród nich nieletni miało brutalnie pobić dwóch pokrzywdzonych. 
Napastnicy byli bardzo agresywni i brutalni. Swoje ofiary kopali po 
całym ciele  powodując u jednego z pokrzywdzonych obrażenia gło-
wy, zasinienia reki i wykruszenie zęba. Dwóch  podejrzanych odpo-
wie dodatkowo za uszkodzenie samochodu. Arkadiusz B. i Krzysztof 
G. wspólnie z nieletnim  wybili  szyby w samochodzie marki Fiat, a 
następnie siłą wyciągnęli na zewnątrz i dotkliwie pobili kierowcę. 

Zebrany w tej sprawie materiał dowodowy pozwolił przedstawić 
zarzut pobicia Kamilowi B. i Karolowi G. Pierwszy nie kwestionował 
swojej winy i przyznał się do zarzucanego czynu,  natomiast drugi nie 
przyznał się i złożył wyjaśnienia. Natomiast Arkadiusz B. i Krzysztof 
G. usłyszeli  dwa zarzuty pobicia i jeden zniszczenia mienia.

Postanowieniem prokuratora wobec zatrzymanych zastosowano 
środki zapobiegawcze w postaci policyjnego dozoru i poręczenia ma-
jątkowego. Teraz podejrzani będą mięli  obowiązek meldowania się 
w oleckiej komendzie. Kryminalni nadal prowadza czynności w tej 
sprawie i nie wykluczają kolejnych zarzutów .

Pełnoletni podejrzani będą odpowiadać przed sądem karnym na-
tomiast nieletni zajmie się sąd rodzinny i nieletnich.

Za udział w pobiciu  grozi kara do 3 lat pozbawienia wolności.

Odpowiedzą za pobicie i zniszczenie mienia
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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

Ośrodek 
czynny
codziennie 
w godz. 800-1600

Jerzy Miliszewski

OLECKIE CENTRUM
SZKOLENIA KIEROWCÓW

Olecko, Aleje Lipowe 3

Rozpoczęcie 
kursu

 tel. 520-23-36

16 maja
godz. 1600

B15506

Aktualności portalu
www.egoturystyka.pl

W kategorii „Spotkania z przyrodą” dodano nową 
podkategorię „Jeziora w Krainie EGO” . 

Jeziora Krainy EGO różnią się między sobą kształ-
tem, linią brzegu, budową dna, głębokością, wielkością, 
żyznością itd. Obszar EGO, pozostający na wschodnim 
krańcu słynnej krainy 1000 jezior, ma ich sporą ilość. 
Pomijając stawy, przesmyki i zatoki doliczyć się tu moż-
na kilkuset jezior i oczek o powierzchni około 1 ha i wię-
cej. Zostało scharakteryzowanych 141 jezior.  
                          egoturystyka.pl 

Pragnę złożyć skargę na Spółdzielnię Mieszkaniową „Ma-
zury”. Jestem zbulwersowana ich postępowaniem w stosunku 
do moich rodziców, Wiesława i Jan Dubowscy, zam. przy ul. 
11 Listopada 24 (...). 

Otóż w czasie „długiego weekendu” odwiedziłam swoich 
rodziców w swoim rodzinnym domu. Zaraz po przybyciu od-
czułam przeraźliwy chłód w mieszkaniu! (15 º C). Okazało 
się, że Spółdzielnia Mieszkaniowa „Mazury” odcięła centralne 
ogrzewanie już 27 kwietnia (gdzie ogrzewanie miało być wy-
łączone 1 maja 2011r. – tylko w przypadku wysokiej tempera-
tury na zewnątrz!). Niestety nie udało nam się skontaktować 
z nikim odpowiedzialnym za ogrzewanie w czasie weekendu. 
Wczoraj (t.j. poniedziałek 02.05.2011r.-dzień pracujący) uda-
ło się mojej mamie dodzwonić do Spółdzielni, niestety nikt 
nie mógł nic poradzić na przerażające zimno w mieszkaniu, 
ponieważ (...) nie było nikogo, kto (...) mógłby wyjaśnić zaist-
niałą sytuację (mówiąc po polsku – włączyć ogrzewanie). 

Moi rodzice mieszkają w 15 ºC! Ze zniszczoną stolarką 
okienną, utykaną ręcznikami, która miała być już wymieniona 
3 lata temu przez Spółdzielnię Mieszkaniową „Mazury”. 

Mama jak i tata są schorowani, na rencie chorobowej. 
Mama jest pacjentką nowotworową, a tata ma wiele chorób 
związanych z miażdżycą i reumatyzmem. Płacą regularnie 
czynsz w wysokości 605zł, w czym za centralnie ogrzewanie 
ok. 340zł 12 m-cy w roku! 

Pytam, za co?! Za to żeby już od kwietnia marznąć? Na-
stępnie czekając z niecierpliwością późną jesienią, kiedy ktoś 
się zlituje i włączy ogrzewanie? Nie wiem też jak to się stało, 
że rodzice w kwietniu musieli ponieść koszt 480zł za niedo-
płatę za centralne ogrzewanie (przypominam, że zapłacili z tej 
niskiej renty chorobowej). Przy takim systemie grzewczym? 
Raptem 6-cio miesięcznym? Ta sytuacja powtarza się co roku! 
Gdzie wszyscy mieszkańcy Olecka mają ogrzewane mieszka-
nia, tylko nie ci przy ul. 11 Listopada 24, którzy boją się ode-
zwać w tej kwestii. 

Bardzo proszę o zainteresowanie się tym przykrym fak-
tem, ponieważ będę zmuszona zgłosić zaistniałą sytuację do 
innych służb i mediów.

Z poważaniem
córka Państwa Dubowskich

Julita Dubowska
Otrzymują:
1Adresat
Do wiadomości:
1. Urząd Miejski w Olecku um@um.olecko.pl
2. Starostwo Powiatowe w Olecku starostwo@powiat.olecko.pl
3. Redakcja Głosu Olecka olecko@gazetaolsztynska.pl
4. Redakcja Tygodnika Oleckiego to@borawski.pl

Julita Dubowska                                                                                  
Gdańsk, dn. 03.05.2011r.
do Burmistrza Olecka Wacława Olszewskiego

Listy

7 maja  o 17.00 w Świętajnie
W trakcie robót ziemnych prowadzonych na prywat-

nej posesji przy budowie ogrodzenia właściciel ujawnił 
fragmenty ludzkich szczątków. Na miejsce pojechali 
policjanci wydziału kryminalnego, którzy w obecności 
prokuratora przeprowadzili oględziny miejsca znalezi-
ska. Przesłuchano świadków a znalezione szczątki zo-
stały zabezpieczone w prosektorium w celu przeprowa-
dzenia  specjalistycznych ekspertyz.

Znaleziono szczątki ludzkie
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Dąb Pamięci posadzono w Kijewie
6 maja w piątek w Gimnazjum z Oddziałami Integracyjny-
mi w Kijewie został posadzony „Dąb Pamięci”. Poświęcony 
jest on aspirantowi Policji Państwowej Antoniemu Piotrow-
skiemu. Policjant ten został zamordowany w Katyniu.
„Dęby Pamięci” sadzone są w polskich szkołach w ramach 
ogólnopolskiego programu edukacyjnego „Ocalić od zapo-
mnienia”. W gminie olecko dęby zostały posadzone w Szkole 
Podstawowej nr 1 im. Henryka Sienkiewicza, w Gimnazjum 
nr 2 im. Mikołaja Kopernika oraz w Szkole Podstawowej im. 
Marszałka Józefa Piłsudsiego w Gąskach.
Uroczystość rozpoczęła msza święta w Kaplicy Matki Bo-
skiej Bolesnej w Kijewie. Potem uczestnicy uroczystości 
przeszli do budynku gimnazjum, gdzie uczestniczyli w uro-
czystym apelu. Uwieńczeniem uroczystości było posadzenie 
Dębu Pamięci.     (m)

B16404

Cenę wody w Olecku zatwierdza Rada Miejska na podstawie 
złożonego przez PWiK wniosku. Rada może także podjąć uchwa-
łę o odrzuceniu wniosku, jeżeli jest on błędny, może również nie 
podjąć uchwały o zatwierdzeniu wniosku. Na ostatniej sesji radni 
skorzystali z tej możliwości i nie zatwierdzili  cen wody i odpro-
wadzania ścieków. Jakie były motywy decyzji radnych sprzeci-
wiających się podwyżce? 

Głos w dyskusji o cenie wody w Olecku

Nasza droga woda…

W zakresie dostawy wody nie funkcjonuje w Olecku wolny 
rynek, bo jest tylko jeden dostawca. Dlatego rola Rady Miejskiej 
jest szczególnie istotna, bo tylko Rada może w imieniu konsu-
mentów wpływać na cenę wody i ścieków. Radni widocznie nie 
zostali przekonani, że zrobiono wszystko, aby podwyżki unik-
nąć.

Po analizie złożonego przez PWiK wniosku nasuwa się kilka 
pytań dotyczących ustalania ceny wody i ścieków:

– Jakie są trendy co do wielkości sprzedaży wody? Wniosek 
o zmianę taryfy podaje sprzeczne informacje. Liczby w tabelach 
mówią, że sprzedaż spada i wzrost cen może tylko pogłębić ten 
proces, a koszty nie maleją, więc w przyszłym roku podwyżka 
może być jeszcze większa.

– Jaki jest potencjał produkcyjny spółki PWiK, ile wody 
może ona dostarczyć, ile ścieków przyjąć i oczyścić? To jest bar-
dzo istotna informacja, bo dążenie do zwiększenia sprzedaży ma 
sens jeśli potrafimy zaspokoić zwiększony popyt.

– W cenie wody ujęty jest koszt wykonanych inwestycji. Nie-
które z nich przedsiębiorstwo wykonało samodzielnie, inne sfi-
nansowała gmina, do niektórych dopłaciła Unia Europejska. Do-
tacji unijnych nie wlicza się w cenę wody w postaci amortyzacji 
bo zabraniają tego przepisy, ale dotacje gminne – jak najbardziej. 
Trzeba zatem sobie szczerze powiedzieć, że za gminne inwesty-
cje wodno-ściekowe płacimy dwa razy: raz z pieniędzy gminy i 

potem spłacamy po kawałku w postaci odpisu amortyzacyjnego wli-
czonego w cenę wody. 

– W publicznej dyskusji nad taryfą pojawiały się głosy, że nale-
ży szukać oszczędności w przedsiębiorstwie. Niewątpliwie należy 
wziąć to pod uwagę i może się do tego przyczynić ocena funkcjo-
nowania spółek gminnych przez Komisję Rewizyjną w drugiej po-
łowie roku. Trzeba jednak dostrzec, że także zwiększenie produkcji 
może poprawić wynik przedsiębiorstwa. Jednym ze sposobów jest 
np. możliwość obniżenia cen wody przy jednoczesnym wzroście sta-
łej opłaty abonamentowej związanej z utrzymaniem tzw. gotowości 
przedsiębiorstwa. Wtedy nielegalne sposoby zmniejszania wska-

zań wodomierzy straciłyby ekonomiczny 
sens. Jednak bez dokładnych analiz i wy-
konania symulacji opartych na ilościowej 
strukturze sprzedaży trudno tu o konkret-
ne wnioski. 

Podsumowując: wniosek o podwyżkę  
złożony przez PWiK nie był przedmiotem 
dokładnej analizy i nie został przedstawio-
ny radnym w czasie obrad komisji, na co 
zwracaliśmy uwagę i na komisjach i na se-
sji. Zapewne dlatego radni, nie mając wła-
ściwie innego wyboru, dali wyraz swoim 
wątpliwościom nie zatwierdzając uchwa-
ły. Niewiele to da, bo przedstawione ta-
ryfy zostały pozytywnie zweryfikowane 
przez burmistrza, więc wejdą w życie od 
pierwszego czerwca, ale postawa radnych 
daje nadzieję, że w przyszłym roku anali-
zy zaczną się wcześniej i być może wspól-
nymi siłami radni znajdą rozwiązanie, z 
którego mieszkańcy będą zadowoleni.

Radni Dobra Wspólnego będą dążyć do optymalnego ustalenia 
cen wody i odprowadzania ścieków. Jako radni mamy obowiązek 
nie tylko troszczyć się o gminne firmy, ale również występować w 
imieniu mieszkańców, których podwyżka dotyczy. Zwłaszcza, że 
nie jest to jedyna podwyżka w ostatnim czasie.    
    Klub Radnych Dobro Wspólne Ziemi Oleckiej
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Obchody Dnia 3 Maja - fotoreportaż Bolesława Słomkowskiego
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6 maja 2011 roku w Oleckiej Izbie 
Historycznej  odbyło się spotkanie pt. 
Prusowie – zapomniany naród  Euro-
py. Tym razem w ramach miesięcznych 
spotkań Kustosz Oleckiej Izby Histo-
rycznej - Eliza Ptaszyńska zaprosiła 
na wykład profesora dr hab.  Grze-
gorza Białuńskiego. Jest to historyk 
urodzony i zamieszkały w Giżycku, 
który  zajmuje się historią  osadnictwa 
na ziemiach mazurskich oraz dziejami 
plemion pruskich.  Od 1996 roku pra-

Prusowie – zapomniany naród  Europy

cuje w Ośrodku Badań  Naukowych im. 
Wojciecha Kętrzyńskiego w Olsztynie oraz na stanowisku 
profesora nadzwyczajnego w Instytucie Historii i Stosunków 
Międzynarodowych na Uniwersytecie Warmińsko-Mazur-
skim w Olsztynie.  Jest autorem licznych opracowań nauko-
wych i popularnonaukowych dotyczących między innymi  
osadnictwa, dziejów Prusów i Jaćwingów, rozwoju miast w 
Prusach Książęcych, historii rodów pruskich. Pracuje nad nad 
dwoma zagadnieniami: dziejami Prus oraz szeroko pojętym 
osadnictwem Mazur (od XIV do  XVIII w.). Praca „Prze-
miany społeczno-ludnościowe południowo-wschodnich Prus 
Krzyżackich i Książęcych do  1568 r.” (Olsztyn 2001) stała 
się podstawą do kolokwium habilitacyjnego, które odbyło się 
8 października 2002  r. na UMK w Toruniu. Z kolei problem 
osadnictwa Mazur znalazł swoją kontynuację w kolejnej pu-
blikacji:  “Kolonizacja Wielkiej Puszczy (do 1568 roku) – sta-
rostwa piskie, ełckie, straduńskie, zelkowskie i węgobroskie 
(węgorzewskie)”, (Olsztyn 2002). Zaś w ostatnio wydanej 
monografii “Ród Prusa Kleca ze szczególnym  uwzględnie-
niem rodziny von Pfeilsdorfów-Pilewskich” (Malbork 2006) 
przybliżył problem asymilacji dawnych Prusów w państwie 
zakonu krzyżackiego na przykładzie charakterystyki jednego 
rodu. W sumie jest autorem ponad dwustu publikacji nauko-
wych i tyluż popularnonaukowych. Wyniki badań  profesora 
na temat zasiedlenia puszczy straduńskiej były cytowane w 
wydanej w 2010 roku książce „Dzieje Olecka”.

W czasie wykładu zebrani mogli zapoznać się nad naj-
nowszymi poglądami na temat pochodzenia Prusów, ich ży-
ciem, zwyczajami, wierzeniami oraz ich zanikiem. Ta część 
wykładu była niezwykle interesująca, gdyż Pan Profesor 
przedstawił kilka przyczyn zaniku Prusów. 

Jest teoria, że przyczyną germanizacji Prusów był napływ 
chłopów niemieckich do Prus, co ułatwiło szerzenie się ję-
zyka niemieckiego na wsi, podczas gdy do Inflant chłopi z 
Niemiec prawie nie napływali. Istniał też na Warmii zakaz 
rozmawiania z poddanymi po prusku. Inną teorię głoszono w 
czasach narodowego socjalizmu, mówiąc, że Prusowie wy-
marli jak Indianie Czerwonoskórzy. Nie tylko jednak nie ma 
na to dowodów, ale są dowody, że Prusowie wyrównali straty, 
poniesione podczas podboju i jako grupa etniczna rozwijali 
się nadal.

Trzecia teoria wychodzi z założenia, że polityka krzyżac-
ka rozbiła wspólnotą plemienną Prusów i spowodowała szyb-
ką germanizację nielicznej szlachty. 

Czwarta teoria na plan pierwszy wysuwa wojnę 13-Ietnią, 
która trwała w latach 1454—1466. Prowadził ją Zakon nie-
miecki przeciw własnym poddanym, którzy chwycili za broń 
i poddali się królowi polskiemu. Wojna spustoszyła prawie 
całe Prusy. Chłopi pruscy zaczęli masowo uciekać i podawali 
się za Niemców lub Polaków. Jednak kiedy w XVI w. strasz-
liwie wojny spustoszyły Inflanty to narodowości łotewska i 
estońska przetrwały te lata klęski. Na temat tych zagadnień 
pisał w 1982 roku profesor Karol Górski z Torunia.

Kolejna teoria dotyczy (Marzeny Pollakówny) pogor-
szenie się położenia chłopów na prawie chełmińskim, prze-
ważnie Niemców we wschodniej części Prus, to zbliżyło ich 
społecznie do niewolnych chłopów pruskich i ułatwiło ger-
manizację tych ostatnich. 

W tym czasie były także liczne nadania dla najemnych 
żołnierzy, którym zamiast zaległego żołdu  dawano ziemię. 

Ofiarą padali bardzo często drobni pruscy rycerze, ,.wolni” któ-
rych zamieniano w niewolnych. 

Od  1525 roku Albrecht Hohenzollern przejmuje naukę Lutra 
i postanawia nawrócić częściowo pogańskich Prusów. U schyłku 

XVI w. język pruski zaczyna zanikać, ostatni starcy, znający ten 
język, umierają w końcu XVII w.  Zagadnienie jest tym bardziej 
skomplikowane, że na Łotwie i Estonii również katolicy i ewan-
gelicy tłumaczyli swe pisma na języki tych ludów i ogłaszali dru-

kiem, co uważane jest za początek ich literatury. 
Pozostaje jeszcze jedna możliwość. Prusowie nie znikli, nie 

stracili narodowej identyczności, tylko zmienili język podobnie 
jak ludność polskiego Pomorza.  Już w XIV w. powstało wśród 
narodowości zamieszkujących tę ziemię poczucie wspólnej oj-
czyzny, „kraju” Prus. Był to proces tworzenia się patriotyzmu 
„krajowego”, zjawisko, które poprzedziło powstawanie nacjona-
lizmów. Był na pewno od XIV w. patriotyzm krajowy pruski i 
dawni Prusowie, zarzucając swą mowę, nie przestawali uważać 
się za Prusów — tylko że utarła się nazwa „Prusaków”. Ci dawni 
Prusowie — nazywani dzisiaj  „Prusakami” — wnieśli swe cechy 
do rozwoju państwa militarystycznego Hohenzollernów. 

Na zakończenie była możliwość zadawania pytań i bezpośred-
niej rozmowy z Panem Profesorem.

tekst i fotografie Józef Kunicki



9
Tygodnik olecki 19/695 - r. 2011

to@borawski.pl

To, że las jest symbiotycznym tworem przyrody, w którym 
współistnieje fauna i flora, wiedzą wszyscy. Nie każdy jednak jest 
świadomy, ile pracy oraz serca należy włożyć, byśmy w przyszłości 
mogli korzystać z dobrodziejstwa tego bez wątpienia najtrwalszego 
ekosystemu. O tym mieli szansę przekonać się uczniowie reprezen-
tujący drugą i trzecią klasę technikum ochrony środowiska z Zespołu 
Szkół Licealnych i Zawodowych w Olecku oraz miłośnicy natury z 
czwartej klasy Szkoły Podstawowej Nr 1, którzy 20 kwietnia dzięki 
współpracy Magdaleny Borys nauczycielki ZSLiZ z Piotrem Wy-
drą pracownikiem Nadleśnictwa Olecka, zostali „wyprowadzeni” 
przez swoich opiekunów w podszeszkowskie pole w celu zasadzenia 
dębowego lasu. 

Czynności związane z założeniem nowego kompleksu leśnego 

„Wyprowadzili uczniów w pole”, aby ich nauka nie poszła w las

poprzedził wygłoszo-
ny przez Pana Piotra 
Wydrę krótki wykład 
poświęcony tworze-
niu lasów w Polsce. 
Ponadto leśniczy, pre-
zentując szczegółową 
instrukcję dotyczącą 
prawidłowego obcho-
dzenia się z sadzon-
kami, uspokoił tych, 
którzy obawiali się, 
czy ich umiejętności 
są na tyle wystarczają-
ce, by – jak to mówili 
najmłodsi uczestni-
cy – „nie skrzywdzić 
drzewek”.

Magdalena Bo-
rys, współorganiza-
torka przedsięwzię-
cia, zapytana, jaki cel 
przyświecał realizo-
wanemu pomysło-

wi, żartobliwie wyznała: „- Kilka tygodni temu wspólnie z Panem 
Piotrem Wydrą postanowiliśmy, że »wyprowadzimy uczniów w 
pole«, aby zdobyta przez nich wiedza z zakresu znaczenia drzew w 
funkcjonowaniu życia na Ziemi została utrwalona i nie poszła w las. 
Dodatkowo chcieliśmy udowodnić, że każdy, bez względu na wiek, 
płeć, wykształcenia, wielkość dłoni, a także pochodzenie może za-
dbać o przyszłość naszej planety.”

Kilkugodzinną pracę zwieńczył posiłek przy wspólnym ognisku, 
nad którym młodzież mogła upiec kiełbaski przygotowane przez 
Nadleśnictwo Olecko. W trakcie obiadu wszyscy dzielili się własny-
mi refleksjami na temat powstawania lasu. Niektórzy już zapowie-
dzieli, że w dalekiej przyszłości powrócą w miejsce obecnej szkółki 
leśnej, by wśród kilkuset posadzonych drzew spotkać „swój” dąb.

Przemysław Michniewicz
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Literackie dywagacje 
Miejsca, które są, ale już ich nie ma

felieton

O tęsknocie, tej tu kiedyś, pisało już wielu. Tęskno-
ta do miejsc, co do których mamy świadomość, że my 
jeszcze nie zdążymy przeminąć, a o nich już będą tylko 
krążyć opowieści i wspomnienia, jest tęsknotą znacząco 
wpływającą na duszę mazurską i tą, nad tematem której 
coraz częściej się pochylamy. Jak to jest z tym przemija-
niem i czy aby wszystko musi przemijać?

Przemijają ludzie, przemijają miejsca. Niby normalna 
kolej rzeczy, ustanawiamy obyczaje, aby ból złagodzić, a 
utracone miejsca staramy się zastępować innymi. Nauko-
wo podchodzimy do czasu, z nadzieją, że kiedyś wiedza 
o nim pozwoli nam zmieniać rzeczywistość, a sam czas 
uczyni bardziej elastycznym, przy czym, emocje i tak 
tworzą na zapas wspomnienia. Tak jest i z nami. Świa-
domość, ze wszystko przemija tworzy naszą unikalną 
duszę mazurską. Żyjemy w czasach nostalgicznych, gdyż 
wszystko wokół jest zagrożone, i my trwamy z tą wiedzą, 
bo i tereny mazurskie są na te przemijanie bardzo nara-
żone. Być może warto w sobie pielęgnować tę tęsknotę 
mazurską, lecz także trochę być ponad nią. Ulepszyć o 
ewentualną możliwość przedłużenia trwania mazurskich 
krajobrazów.

Wiele osób mówi o tym, że świat na starość widzą ina-
czej. Że nabierają dystansu i innej perspektywy. Rejestru-
ją siebie i swoje rodziny dla przyszłych pokoleń, archi-
wizują to, co zanika, jeszcze głębiej przeżywając każdą 
minutę swego życia. My zaś tutaj to mamy w genach od 
urodzenia, lub przynajmniej od czasu zamieszkania, „to” 
czyli wspomnianą powyżej świadomość przemijania i 
krótkotrwałości oraz konieczność archiwizacji. Według 
S. Sontag „fotografia jest jednym z najważniejszych wy-
nalazków umożliwiających doznanie czegoś, tworzących 
pozory uczestnictwa” - to stwierdzenie, pomimo, iż doty-
czy tematyki zupełnie odmiennej, przywodzi mi na myśl 
tutejsze krajobrazy. Piękne landszafty, które widzimy na 
co dzień, wciąż bądź co bądź wyrwane z kontekstu spo-
łeczeństwa przemysłowego, są jak dzieła sztuki, które 
pozwalają nam doznawać i współistnieć (i nie dotyczy 
to jedynie tego, co stworzył lecz tych także, co patrzą). 
Mazurskie doznawanie jest ściśle związane z estetycznym 
patrzeniem, z wciąż pokutującym poczuciem nieosią-
galności i zarazem świadectwem naszego istnienia oraz 
pozytywnym sentymentalizmem. Patrząc mamy także 
namiastkę tworzenia. To, co wokół gwarantuje nam więc 
również długowieczność, jeśli nie wieczność, ale i także 
daje poczucie chwilowości tworząc uczucie tęsknoty, być 
może do nieukończonego dzieła, wywołuje pozytywne 
emocje.

Spokój jeziora, wolność wokół niego, okoliczne lasy i 
pola oraz cisza pozwalające zebrać myśli to te pozytyw-
ne uczucia. Priorytety rozwoju miasta i regionu, całko-
wicie zrozumiałe, powinny brać pod uwagę również te 
mazurskie tęsknoty człowieka, bo bez nich nie jesteśmy 
Mazurami, a czuć je możemy jedynie gdy wciąż mamy 
przed oczyma to, o co tak się boimy, że utracimy, chociaż 
przecież wcale tego utracić nie musimy. Bo nie będziemy 
przecież tęsknić do hałasu i ogrodzonych drutem kolcza-
stym przejść nad jeziorem oraz zmian nieodwracalnych, 
niekoniecznie podyktowanych logiką, pomimo wyrozu-
miałości dla wspomnianych powyżej priorytetów rozwoju 
miasta i regionu. Poszanowanie mazurskości i mieszkań-
ców Mazur z ich ścisłym związkiem z naturą jest także 
rozwojowe. Tak, jak i zapach tataraku, śpiew ptaków i 
plusk ryb. Jak cisza i jak spacer lub jazda rowerem od 
lat po tych samych, ulubionych trasach. Jak pierwszy cień 
z ledwo rozwiniętych liści w słoneczne, majowe popołu-
dnie zapowiadający letnie sjesty i przygody - taki tęskny 
landszafcik, ale ze świadomością, że to wszystko może 
trwać.

Ewa Kozłowska

Jednym z elementów kultury jest sposób rządzenia. Tak 
to określił Philip Bagby w dziele „Kultura i historia”. Napisał 
on: „Ludzie czczą swych bogów, walczą o władzę polityczną, 
kupują i sprzedają towary, malują obrazy itd. – wszystkie te 
czynności mogą być opisane jako kultura”. Tak więc sposób 
rządzenia jest wpisany w kulturę danego społeczeństwa. 

Teraz, żeby wstępu nie rozwlekać, przejdźmy do tematu 
tego pisania.

Jesteśmy społeczeństwem demokratycznym! (Tak mi się 
po prostu wydaje. To jest założenie, bez którego pisanie o po-
winnościach powiatu nie ma sensu). Tak więc w powszechnych 
wyborach powołaliśmy do życia Radę Powiatu. I zdaje się, że 
w jej skład wchodzą najgodniejsi i najmądrzejsi nasi obywate-
le. Prawie jak w Grecji za czasów Peryklesa. Rada powołana 
jest po to, by tworzyć nasze powiatowe prawo i podejmować 
decyzje. Decyzje z założenia korzystne dla nas wszystkich.

Na ostatniej Sesji Rady podjęto decyzje o wycofaniu się 
powiatu z Lokalnej Organizacji Turystycznej Ziemi Oleckiej. 
Dwóch radnych było przeciwnych i dwóch się wstrzymało od 
podjęcia głosu.

Uważam, że była to wielka pomyłka! Jest to uchwała zła! A 
w dalszej perspektywie uchwała, która niszczy naszą społecz-
ność! Głosując za wystąpieniem z LOT-u radni pokazali, że nie 
widzą dalej poza koniuszek własnego nosa. Za kilka lat, kiedy 
okaże się, że był to błąd, powiedzą, że byli manipulowani. I to 
jest prawda, bo byli! Ale od radnych, najmądrzejszych i najbar-
dziej światłych przedstawicieli naszej społeczności wymagam 
trzeźwego myślenia. Wiadomo wszem i wobec, że uchwały tej 
by nie było, gdyby prezeską LOT-u nie była wicestarostaka 
olecka Maria W. Dzienisiewicz. I uchwała jest nie przeciwko 
LOT-owi, ale przeciwko MWD. (Takim skrótem posługiwał się 
na blogu jest najbardziej nieprzejednany wróg). Jeżeli Szacow-
ni Radni o tym nie wiedzieli, to teraz już wiedzą!

Taki oto drobny przykład: przychodzi do nas sąsiad i składa 
nam propozycję: ja będę wam strzygł trawnik, a wy w zamian 
co niedziela położycie na tacę nie pięć, ale dziesięć złotych. 
Głupi by tylko nie poszedł na taki układ! 

Ale tak zrobili powiatowi radni!
Obowiązkiem powiatu wynikającym z jego statutu jest pro-

mocja. Przekazując LOT-owi 5, 10 czy nawet 20 tysięcy zło-
tych powiat tanim kosztem obowiązek ten zlecał organizacji 
pozarządowej. Poza tym te 5 tysięcy było pomnażane przez 
LOT do 100, 200, a nawet wspólnie z innymi organizacjami do 
znacznie wyższych kwot.

Dla Rady Powiatu czy Starostwa te pieniądze są nieosiągal-
ne, bo może je dostać tylko organizacja pozarządowa. Tak to 
właśnie jest, że jedną głupią uchwałą wszyscy tracimy wcale 
niezłą kasę. A pieniądze, które może pozyskać LOT są jednymi 
z najłatwiejszych do zdobycia w Unii!!!

Tak więc drodzy Radni, zamiast słuchać głupich podpowie-
dzi czasem lepiej samemu pomyśleć!

Nieprzemyślana decyzja pozbawiła nas wszystkich kilku-
dziesięciu, a może nawet kilkuset tysięcy złotych. Teraz pro-
mocję Powiat będzie prowadził sam. Ciekawe jak i za co?!? 
Jak powinna wyglądać promocja pokazują targi w Berlinie. 
Tam prezentowały się na scenach kilkudziesięcioosobowe eki-
py, były potężne stoiska: nasz powiat stać było tylko na mały 
stoliczek z ulotkami.

Dzięki pieniądzom LOT-u nasi hotelarze szkolili swoich 
pracowników, sami się szkolili. I dlatego śmiem twierdzić (po-
lemizując z jednym z radnych), że powiat to jest dojna kro-
wa!!! To jest instytucja, która powołana jest po to, by było nam 
wszystkim łatwiej żyć. Po to płacimy podatki. Nie są one na 
diety radnych! One są przeznaczone na to by społeczność pra-
widłowo funkcjonowała.

Ciekawe czy teraz pozbawiając naszych hotelarzy, właści-

Zau³ki kultury 

Powiat TO JEST 
dojna krowa!!!

c.d. na str. obok
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Po raz trzeci w Olsztynie Kabarety z Całej Polski będą rywali-
zować w III Festiwalu Parodii i Pastiszu „Parodiola”. Tegoroczna 
edycja festiwalu  „Parodiola” odbędzie się w 13 lipca 2011 w Amfi-
teatrze im. Czesława Niemena w Olsztynie. Zapewniamy wspaniałą 
atmosferę oraz pełen amfiteatr.

Regulamin oraz Karta Zgłoszenia dostępne są na stronie MOK 
Olsztyn pod adresem: http://www.mok.olsztyn.pl/public_htm-
l/1133/parodiola

Kabarety zakwalifikowane do Finału zaprezentują się w amfi-
teatrze 13 lipca 2011.

1. Podstawą do wzięcia udziału w konkursie jest przesłanie w 
nieprzekraczalnym terminie do 10 czerwca 2011 roku czytelnie wy-
pełnionej karty zgłoszenia oraz nagrania z 15-minutowym progra-
mem konkursowym, na płycie CD lub DVD.

Program konkursowy musi zawierać skecze lub monologi oraz 
utwory słowno-muzyczne obowiązkowo w formie parodii lub pasti-
szu (np. ogólnie znana piosenka, ogólnie znana postać, powszech-
nie znane zdarzenie lub sytuacja).

2. Powołana przez Organizatora Komisja Festiwalowa na pod-
stawie zgłoszonych przez kabarety materiałów przeprowadzi elimi-
nacje do konkursu. Kabarety zakwalifikowane do konkursu zostaną 
powiadomione mailowo lub telefonicznie do dnia 20 czerwca 2011 
roku.

Kabarety będą oceniane przez jury, które zadecyduje, który ka-
baret otrzyma Grand Prix III Festiwalu Parodii i Pastiszu „Paro-
diola”. Grand Prix to 5 000 zł ufundowana przez Miejski Ośrodek 
Kultury, który jest jednocześnie organizatorem festiwalu.

Jedną z atrakcji będzie 
Nocna Gra Miejska „Śladami 
przeszłości”. Jej uczestnicy 
przeniosą się w lata 30. XX 
wieku i będą mieli okazję 
pójść na spacer ulicami 
międzywojennych Suwałk. 
Podążając śladami prze-
szłości spotkają się m.in. z 
urzędnikami w Magistracie, 
przypomną sobie odległe 
lata szkolne, ulegną pokusie 
hazardu, wezmą udział w 
wytwornym balu…. Zada-
niem uczestników gry będzie 
odszukanie wskazanych na 

cieli gospodarstw agroturystycznych czy ich pracowników np. 
możliwości szkolenia Starosta będzie miał odwagą poprosić 
ich o sponsorowanie jakichś swoich inicjatyw? Czasem taki 
sponsoring to więcej niż te 5 tysięcy złotych?

Pieniądze można stracić przez pomyłkę, ale działając... i 
to jest wybaczalne! Bo tylko ten się nie myli kto nic nie robi. 
Ale stracić pieniądze z powody myślenia: „Nie, bo nie”? To 
jest karygodne!

Reasumując:
teraz przeciwnikom Marii W. Dzienisiewicz (w ówczesnej 

Radzie Powiatu) pozostał do realizacji jeszcze jedne postulat: 
zlikwidowanie stanowiska wicestarosty. Ale jak powszechnie 
wiadomo poglądy zmienia się w zależności od tego gdzie się 
swoją szacowną .... posadzi.

B. Marek Borawski
Ps. Oto źródła, na których oparłem definicję kultury: „Kul-

turą nazywamy na ogół to sztuczne środowisko, które wytwo-
rzył człowiek w ramach społeczeństwa”. (Abraham Moles, 
Kicz czyli sztuka szczęścia, Państwowy Instytut Wydawniczy, 
Warszawa 1978, s. 16)

„Ludzie czczą swych bogów, walczą o władzę politycz-
ną, kupują i sprzedają towary, malują obrazy itd. – wszystkie 
te czynności mogą być opisane jako kultura.” (Philip Bagby, 
Kultura i historia, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warsza-
wa 1975, s. 123)

Nowa książka
Ukazał się czwarty tomik pani Teresy Lipskiej „Pieszczoty 
życia”. Wydano go w Wydawnictwie „Omega” w nakładzie 
350 egzemplarzy. Grafikę i skład graficzny wykonał Bogdan 
Pieklik. 
Zawiera 119 wierszy napisanych w 2010 i 2011 roku. To-
mik do nabycia w księgarni Pani Zofii Siemaszko przy placu 
Wolności 26

Powiat TO JEST dojna krowa!!! (c.d.)

IV Noc Muzeów
w Suwałkach

mapie miejsc i wykonie poleceń.
Start do gry w godzinach 19.00–21.30. Grę kończymy o 

22.30. W grze może wziąć udział około 100 grup. O udzia-
le w grze decyduje kolejność zgłoszeń w punkcie startu 
Muzeum im. Marii Konopnickiej. Prosimy o cierpliwość i 
wyrozumiałość.

Zwycięzców zabawy wyłonimy po projekcji archiwalne-
go filmu „SKŁAMAŁAM” na dziedzińcu Muzeum im. Marii 
Konopnickiej ok. godziny 22.45

Serdecznie zapraszamy

Mini fotoreportaż Bole-
sława Słomkowskiego 
z wieczoru poetyckiego 
pt. „Dwugłos”.
Swoje wiersze czytali: 
Grażyna Dobreńko i B. 
Marek Borawski.
Było to w ubiegły 
czwartek w Bibliote-
ce Pedagogicznej w 
Olecku.

III FESTIWAL PARODII I PASTISZU 
„PARODIOLA” OLSZTYN 13 Lipca 2011
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Andrzej Malinowski
Dziennik z dwumiesięcznej wyprawy do 

Kolumbii i Ekwadoru 2009dzień 5.
W San Gil

(Kolumbia, 30 czerwca 2009)
Wczoraj wieczorem, kiedy wracaliśmy do hostelu, przy 

drzwiach stał mężczyzna z zasłoniętą do połowy twarzą. Nie od-
ważył się nas zaatakować. Sytuacja jak z horroru czy westernu. A 
może nie był to bandzior tylko handlarz narkotykami, bo kiedy we-
szliśmy na patio w powietrzu unosił się intensywny zapach palonej 
marihuany. Prawdy i tak się nie dowiemy. 

To, że Kolumbia słynie z handlu i produkcji narkotyków jest 
też winą przyjeżdżających tutaj turystów, którzy kupują narkotyki i 
je zażywają na miejscu. Sprzedający - kupujący. Koło się zamyka. 

Wstaliśmy o godzinie 7. Oczywiście Jacek wcześniej przez 
całą godzinę medytował (jest buddystą). Zapłaciliśmy za nocle-

Autobus relacji Bogota - San Gil
gi. Wyszło po 62 tys. peso za 3 dni od osoby. Wzięliśmy taksów-
kę (12 tys.) i dojechaliśmy na dworzec autobusowy. W terminalu 
nr 2, skąd wyruszają autobusy na północ, kupiliśmy bilety (po 30 
tysięcy peso) do San Gil. Nie ma tutaj jednej czy dwóch kas, są 
dziesiątki, ponieważ w Kolumbii funkcjonuje kilkadziesiąt firm 
przewozowych. Można więc wybierać, przebierać i jechać. Ofer-
ta dość bogata. Autobusy odjeżdżają zazwyczaj wtedy, kiedy na-
zbiera się komplet pasażerów. Dworzec ładny, czysty i zadbany. 

W dworcowych kioskach można kupić jedzenie na drogę. 
Byłem głodny jeszcze przed odjazdem autobusu, więc skusiłem 
się na kanapkę podgrzewaną w mikrofalówce (1700 peso).  

Podróżowaliśmy niewielkim, ale wygodnym autobusem fir-
my Reina. W każdym kolumbijskim autobusie oprócz kierow-
cy jest też sprzedający bilety. Panowie wyglądają nienagannie 
– czysta biała koszula, ciemne spodnie i są uśmiechnięci. W 
drodze spędziliśmy ponad 7 godzin. Co jakiś czas, na kolejnych 
przystankach do autobusu wchodzili różni ludzie i próbowali 
sprzedawać śrubokręty, noże, zegarki i jedzenie. Jak na Dzikim 
Zachodzie.

Miasto zauroczyło nas od pierwszej chwili, kiedy je zoba-
czyliśmy. Piękne. Dworzec autobusowy prześliczny! Na wzgó-
rzu, na którym położone jest San Gil wiją się wąskie uliczki, 
w parku odpoczywają radośni mieszkańcy, ciekawa zabudowa 
i wygląd domów. 

Chcieliśmy zamieszkać w hostelu, ale nie było już miejsc. 
Znaleźliśmy nawet lepszy wariant noclegu – pokój w Hotelu 
Real za 25 tys. peso (po 7,5 dolara od osoby). W pokoju dwa łóż-
ka, telewizor, wiatraczek, łazienka. Nie ma tylko zimnej wody, 
ale to nic... nie szkodzi! 

Dzisiaj jest ciepło, temperatura 25°C. Zdecydowanie cie-
plej niż w Bogocie. Zresztą jesteśmy już na wysokości 1200 m 
n.p.m. San Gil zamieszkuje 50 tysięcy osób. Szkoda tylko, że 
jedzenie jest tutaj dość drogie. Za hotdoga z frytkami zapłaci-
liśmy po 4500 peso. Godzina surfowania w internecie kosztuje 
1200 peso. 

San Gil
Wieczorem oglądałem w telewizji program o Indianach ko-

lumbijskich z dżungli. Dowiedziałem się też, że jakiś urzędnik w 
Ekwadorze chce zaaresztować ministra obrony narodowej Kolum-
bii. Tylko nie wiadomo jak?! Oby nie było z tego kolejnej wojny, 
bo chcemy z Jackiem odwiedzić Ekwador. W tej chwili w Kolum-
bii trwa wojna domowa. Ciągnie się od prawie 40. lat. Zginęło w 
niej co najmniej 32 tysiące ludzi. Od wielu lat Kolumbia jest w 
czołówce państw o największej liczbie zabójstw i porwań. To, że 
jesteśmy z Jackiem w tym miejscu, to nasz wybór. Oby okazał się 
trafny, słuszny i … szczęśliwy!

W Ełku w dniach od 7 do 8 maja zostały rozegrane Otwarte Mi-
strzostwa Powiatu Ełckiego w szachach aktywnych. Patronat hono-
rowy objął Starosta Ełcki Pan Krzysztof Piłat. 

Otwarte Mistrzostwa Powiatu Ełckiego

Turniej rozgrywany 
był systemem szwaj-
carskim na dystansie 8 
rund z tempem gry 30 
minut na zawodnika. W 
zawodach udział wzię-
li zawodnicy z Ełku i 
Olecka. Najlepszym 
Olecczaninem okazał 
się Konrad Konewko 
(SP nr 4), który z do-
robkiem 5 pkt z 8 partii 
zajął pierwsze miejsce 
w kategorii kl. IV –VI 
SP i czwarte w klasyfi-
kacji generalnej. Pierw-
sze miejsce w młodszej 
grupie wiekowej – kl. 
0-III SP – zajął kolejny 
reprezentant Olecka  Nataniel  Zaniewski (SP nr 3, 2,5 pkt/8), a 
drugie miejsce w tej samej kategorii zdobył Piotr Turowski (SP nr 
3). Nataniel zajął w klasyfikacji ogólnej 9. miejsce, a Piotr 12. Uda-
ny występ w zawodach zaowocował zdobyciem przez  Nataniela 
piątej kategorii szachowej. W kategorii szkół gimnazjalnych klasy-
fikowany był Jakub Mrozowski (Gim. Nr 2, 4pkt/8), który zajął 
3. miejsce w swojej grupie wiekowej, a klasyfikacji generalnej był 
7. Jakubowi zabrakło zaledwie pół punktu do podwyższenia swojej 
kategorii szachowej z piątej na czwartą. Mam nadzieję, że kolejny 
występ zaowocuje zdobyciem wyższej kategorii. 

Krzysztof Konewko (Sekcja szachowa  MLKS Czarni Olecko)
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B. Marek Borawski - Kilka tygodni temu w Olecku odbyła się 
konferencja na temat Modernizacji systemu kształcenia, w której 
udział wzięło wielu specjalistów zajmujących się szkolnictwem. 
Podsekretarz Stanu Ministerstwa Edukacji Narodowej Pan Zbi-
gniew Włodkowski, jako gość specjalny, w czasie swojej prelekcji 
podkreślił, że współczesna szkoła ponadgimnazjalna nie może stać 
w miejscu, powinna być elastyczna, by móc dopasowywać się do 
zapotrzebowania wciąż zmieniającego się rynku pracy. Minister 
Włodkowski stwierdził, że placówki, które od wielu lat kurczowo 
trzymają się tych samych zawodów, są szkołami bez szansy bytu. 
Proszę powiedzieć, w jaki sposób Zespół Szkół Licealnych i Zawo-
dowych w Olecku dopasowuje się do tego niełatwego wymogu wy-
nikającego z naturalnych czynników społeczno-ekonomicznych. 

Beata Stypułkowska - Kierowanie szkołą ponadgimnazjalną 
we współczesnych czasach nie jest czynnością łatwą. W obecnej 
chwili przy tak dużym bezrobociu dyrektorzy i nauczyciele mu-
szą być bardzo czujni. Do naszego obowiązku należy gruntowna 
analiza rynku pracy, którą prowadzimy od wielu lat. To, że wciąż 
kształcimy w kierunku technik rolnik, nie może być negatywnie 
odbierane jako „kurczowe trzymanie się tego samego zawodu”. 
Rok rocznie ogłaszamy nabór do klasy rolniczej, ponieważ w 
naszym regionie jest takie zapotrzebowanie. Młodzież wywo-
dząca się ze środowisk wiejskich chcąca w przyszłości przejąć 
rodzinne gospodarstwa musi zdobyć wykształcenie rolnicze. 
My, jako ZSLiZ, gwarantujemy przyszłym absolwentom bardzo 
dobre przygotowanie do prowadzenia własnej działalności, o 
czym świadczą wyniki egzaminu potwierdzającego kwalifikacje 
zawodowe. W roku szkolnym 2009/2010 nasi uczniowie uzyska-
li średnio 98% punktów. Dodam tylko, że statystyczny zdający 
w województwie warmińsko-mazurskim zdobył 30% punktów 
mniej. Oprócz kierunku tradycyjnego, jakim jest technik rolnik, 
od kilku lat kształcimy w zawodzie technik hotelarstwa, technik 
usług gastronomicznych, technik ochrony środowiska i technik 
architektury krajobrazu. 

BMB - Co zainspirowało Panią do rozpoczęcia kształcenia 
uczniów właśnie w takich zawodach?

BS - Wszystko było podyktowane walorami naturalnymi na-
szego regionu. Techników górnictwa nie kształcimy z oczywi-
stych powodów – nie ma u nas kopalni. Jednak my dysponujemy 
czymś, co nie występuje na przykład w okręgu śląskim. Warmia, 
Mazury i Suwalszczyzna jest miejscem atrakcyjnym pod wzglę-
dem turystycznym, a to od kilku lat przykuwa uwagę licznych 
inwestorów związanych z rekreacją, którzy wciąż poszukują spe-
cjalistów z zakresu hotelarstwa i gastronomii mogących spełnić 
oczekiwania coraz bardziej wymagających gości z Polski i z za-
granicy. Nasi gruntownie przygotowani do pracy absolwenci sku-
tecznie uzupełniają tę lukę, a tym samym nie zwiększają ilości 
bezrobotnych. Coraz częściej słyszymy też, że hotelarze, którzy 
ukończyli ZSLiZ rozpoczynają własną działalność gospodarczą i 
bardzo dobrze prosperują.

Pomysł na otwarcie technikum architektury krajobrazu i tech-
nikum ochrony środowiska zrodził się w momencie, gdy o naszym 
regionie stało się głośno w Polsce i na świecie. Spór o Dolinę 
Rospudy oraz ekologiczne zagrożenie „Zielonych Płuc Polski”, 
które są naturalnym dziedzictwem naszego kraju, skłoniły ZSLiZ 
do kształcenia specjalistów potrafiących w przyszłości w sposób 
profesjonalny zająć się popularyzacją wiedzy ekologicznej wśród 
społeczeństwa i skutecznie chronić środowisko.

BMB - Naukę w jakich zawodach proponuje absolwentom 
gimnazjów ZSLiZ w roku szkolnym 2011/2012? Czy przewiduje 
Pani wprowadzenie jakieś zmiany w wachlarzu ofert kierunków 
kształcenia?

BS - Pozwolę sobie w tym miejscu powtórzyć raz jeszcze 
przywołaną na początku myśl Zbigniewa Włodkowskiego – szko-
ła, która zamyka swoją ofertę kształcenia i nie zamierza rozwijać 
się, staje się placówką nieatrakcyjną i mało popularną. ZSLiZ od 
dawien dawna nastawiony jest nie na przeszłość, lecz na przy-
szłość. W tym roku po zbadaniu rynku pracy zauważyliśmy, że ze 
względu na dynamiczny rozwój infrastruktury drogowej nie tylko 
w województwie, ale także w kraju, pojawiło się zapotrzebowanie 
na specjalistów z zakresu drogownictwa oraz geodezji. W związ-
ku z tym postanowiliśmy wyjść naprzeciw oczekiwaniom poten-
cjalnych pracodawców oraz młodzieży zainteresowanej zatrud-
nieniem w tej profesji i od września rozpoczynamy kształcenie w 
zawodzie technik geodeta i technik drogownictwa.

Oprócz tego otrzymaliśmy zgodę od Kuratorium Oświaty 
w Olsztynie na wprowadzenie w technikum organizacji usług 
gastronomicznych innowacji programowo-organizacyjnej o na-
zwie Promocja zdrowia z elementami dietetyki. Uruchomienie 
tej innowacji ma na celu uatrakcyjnienie programu nauczania, a 
także wstępne zapoznanie i przygotowanie kandydatów do po-
dejmowania działań na rzecz zdrowia i dbania o własny rozwój 
oraz kontynuowanie kształcenia w szkołach wyższych. Chodzi 
tu głównie o zaproponowanie młodzieży zajęć dodatkowych, 
które doprowadzą uczniów do zdobycia nowych umiejętności 
zwiększających ich kompetencje zawodowe, co pomoże im od-
nieść sukces na rynku pracy, stać się bardziej konkurencyjnym 
wśród innych osób poszukujących zatrudnienia. Dodatkowo w 
technikum architektury krajobrazu będzie realizowana inno-
wacja metodyczna z języka polskiego zatytułowana Losy oraz 
twórczość poetów pogranicza Warmii, Mazur i Suwalszczy-
zny na przestrzeni dziejów. Jej celem jest rozszerzenia wiedzy 
uczniów z zakresu świadomości regionalnej oraz przygotowanie 
do podjęcia studiów na kierunkach humanistycznych.

BMB - W strukturach ZSLiZ oprócz technikum znajduje się 
również liceum. Czy i w tym typie szkół przewiduje Pani jakieś 
zmiany?

BS - Nasze liceum profilowane od wielu lat cieszy się dużą 
popularnością przede wszystkim dlatego, że wciąż rozszerzamy 
ofertę edukacyjną i uruchamiamy nowe specjalności. W tym 
roku kuratorium zatwierdziło trzy przedstawione przez nas inno-
wacje, które będą realizowane w klasach licealnych. Młodzież 
gimnazjalna zainteresowana trzyletnią formą kształcenia może 
wybierać pomiędzy profilem socjalnym o specjalności Elemen-
ty kosmetologii, wizażu i gimnastyki wspomagającej a profi-
lem administracyjno-ekonomicznym o specjalności Edukacja 
policyjno-pożarnicza lub Public relations i komunikacja inter-
personalna. Uczniowie decydujący się na pierwszą propozycję 
będą mieli szansę rozwinąć swoje zainteresowania związane z 
kosmetologią, fitnessem i wizażem. Ci wszyscy, którzy wybiorą 
specjalność policyjno-pożarniczą w przyszłości będą mogli kon-
tynuować kształcenie w szkole policealnej w zawodzie technik 
pożarnictwa. Ostatnia wymieniona przeze mnie innowacja Pu-
blic relations i komunikacja interpersonalna skierowana jest do 
osób, które zamierzają pracować z ludźmi i chcą zająć się kre-
acją wizerunku firmy lub instytucji. Wszystkie zajęcia z zakresu 
odpowiedniej dziedziny poprowadzą wykwalifikowani nauczy-
ciele. Dzięki temu uczniowie zdobędą gruntowną wiedzę i umie-
jętności w danym kierunku, poza tym dostaną szansę i czas na 
sprecyzowanie oraz skonkretyzowanie własnych zainteresowań. 
Warto dodać, że klasa policyjno-pożarnicza od przyszłego roku 
będzie miała możliwość uczestniczenia w dodatkowych zaję-
ciach ze strzelectwa i zajęć interwencyjnych.

BMB - Czy w najbliższym roku ZSLiZ w Olecku też zaskoczy 
nowymi ofertami kształcenia? Czy ma Pani już jakieś plany?

BS - Oczywiście pomysły na nowe kierunki nie pojawiają się 
z dnia na dzień. Żeby je uruchomić, starania należy  rozpocząć 
co najmniej rok wcześniej. My już poczyniliśmy pierwsze kroki 
ku temu, by oferta kształcenia w roku szkolnym 2012/2013 była 
jeszcze bardziej atrakcyjna. Jakie kierunki i innowacje przygo-
towujemy, na razie pozwolę sobie zatrzymać to w tajemnicy, 
obiecuję jednak, że propozycja będzie równie ciekawa  jak te-
goroczna. 
Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych rozpoczął nabór do na-
stępujących typów szkół:
Technikum Nr 1 
Technik ochrony środowiska 
Technik architektury krajobrazu
Technik rolnik 
Technik organizacji usług gastronomicznych 
Technik hotelarstwa
Technik drogownictwa
Technik geodezji 
I Liceum profilowane  
Profil socjalny, specjalność: Elementy kosmetologii, wiza-
żu i gimnastyki wspomagającej
Profil administracyjno-ekonomiczny, specjalność: 
- Edukacja policyjno-pożarnicza
- Public relations i komunikacja interpersonalna

Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych w Olecku nastawiony jest na przyszłość
– wywiad z Beatą Stypułkowską, dyrektorem ZSLiZ. Rozmawiał B. Marek Borawski
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* „KOALA” - bar. Kuchnia tradycyjna, katering. 
    Plac Wolności 14, tel. (87) 520 15 78  V12608

V1
00

10

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 V1
41

06

PIZZA NA TELEFON

* AUTOCZĘŚCI zachodnie, Łada, Tawria, Skoda;  
ul. Grunwaldzka, tel. (87) 520 01 21                           K54207

AUTO-MOTO

* materiały budowlane, metalowe, hydraulika – SKLEP 
   BUD-MET, ul. Gołdapska 22, tel. (87) 520 22 41. V9910

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  V16404

TURYSTYKA, NOCLEGI, ROZRYWKA

* AUTO-MAX, ul. Paderewskiego 3A, tel. 509-746-264; 
naprawa, części zamienne                                             V9910

* Foto-Ślub i inne uroczystości, tel. 660 122 049       B15805

* hurtownia spożywcza, ul. Gołdapska 31, tel. (87) 520-01-50 V10609

*  Dewocjonalia, sklep; dodatki do: chrztu, ślubu, komunii, 
bierzmowania; ul. Wiśniowa, tel. 660-771-754     V11109

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

ubezpieczenia, plac Wolności 25, tel. (87) 520-20-55   V10110

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

Tel. (87) 520-18-44; 605-990-280; 510-145-891 V1
99

01* części samochodowe, ul. Sokola 1D, tel. (87) 520-12-88,
   87-739-29-00 V11209

KARAOKE w Pub Piwnica, 
                  każdy czwartek, start od 2000 

* Artykuły i usługi elektryczne, Grunwaldzka 6, 
      tel. 87-610-00-66                                     V10909

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

Zapraszamy od godz. 1000 V1
66

14

PUB PIWNICA

* Centrum Ogrodnicze, ul. Rzeźnicka 6; tel. 87-520-22-07   V1218

* MEBLE - salon, Jan Bagiński, ul. Rzeźnicka, tel.  
(87) 520 29-23. V17403

* Budowlana firma, Tadeusz WITKOWSKI, kompleksowe 
prace budowlane, tel. 603-754-167, 87-523-41-44 V13207

* WULKANIZACJA, wymiana, sprzedaż opon, wymiana 
sprzedaż oleju, odkurzanie gratis, Mazurska 30, tel., 
516-080-613   V17603

• 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

V17103

* Pralnia chemiczna, pranie wodne, usługi w ciągu 24 godzin, ul. 
Grunwaldzka 12, te. 723-565-284                          V16304

* AUTOCZĘŚCI zachodnie, Łada, Tawria, Skoda, ul. 
Grunwaldzka, tel. 87-520-01-21 K54307

* CZĘŚCI SAMOCHODOWE, tel. 509-746-264     V9920

* CZĘŚCI SAMOCHODOWE, ul. Sokola 1D, tel. 87-
520-12-88 V11219

* części używane, wszystkie marki, Ełcka 2 (przy sku-
pie złomu), tel. 501-611-961 V12428

* koła  letnie Mercedes AClass, tel. 509-338-320 V18033

* Skoda Oktawia, 1,9TDI, 1997, tel. 508-097-660 V18013

* VW New Beetel, 2B, 1999, tel. 508-097-660 V18023

* jubilerskie usługi, plac Wolności 13, (87) 520-47-47 
V10809

V8111

imprezy okolicznościowe, dyskoteki, koncerty, pokazy

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

Klub „CoolTura”

V16604

OKULISTA CENTRUM OPTYKI
plac Wolności 9

co druga sobota od 1000 do 1500

rejestracja: 501-267-347
V16504

* informacja turystyczna, plac Wolności 22, tel. 87-520-
49-48 B15905

* kino, plac Wolności 22, tel. 87-520-20-59 B14808

* konie kabardyńskie, przejażdżki, pod siodło, 
Grądzkie 47, tel. 666-316-780, 87-421-22-48 B17301

* pracownia pisania ikon, pracownia plastyczna, 
Katarzyna Waraksa, tel. 663-805-960 B15106

* Pub „Pod ABC”, plac Wolności 8c, tel. 509-909-996   
B16603

* Taxi „Z”, również taksówki 6-osobowe, tel. 87-520-
12-12K55406

* wczasy; tel. 87-421-22-48, 666-316-780,  www.wiatra-
kart.fr.pl, e-mail: kawarak@o2.pl, B16802

* angielski korepetycje, magister UW, tel. 502-954-863 L14110

* bezprzewodowy internet iPlus, tel. 87-520-13-31  B15705

* biuro rachunkowe „Arnold”, tel. 87-520-15-30 B16105

* cyklinowanie, tel. 508-216-250 K55204

* hurtownia wędlin, od 4.00 do 14.00, ul. Gołdapska 31, 
tel. 87-520-22-13 B16005

* hydraulik, gazowe, tel. 502-383-533 K55701

* korekta i redakcja prac rocznych, semestralnych, licencjac-
kich, itp. tel. 609-535-117 B14908

* kowalskie, spawalnicze, ślusarskie, Gołdapska 31, tel. 
87-523-00-80 B16204

* księgowe usługi, Ternet spółka z o,o, tel. 87-520-31-70 B16503

* OC i AC atrakcyjne, ubezpieczenia odpowiedzialności 
cywilnej przedsiębiorców i firm, tel. 303-100524, 87-520-
46-76 V11009

* OLEJ OPAŁOWY,NAJTANIEJ, tel. 87-520-41-91V17513

* pizza na telefon – od 10.00 do 22.00, tel.87-520-31-32 
lub sms 505-314-536 V14116
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06   SKLEP „MAJSTER”, Armii Krajowej 3
Tel. (87) 520-26-39

Wypo¿yczalnia elektronarzêdzi HITACHI

WYNAJEM

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

DOBRA CENA, WYSOKA JAKOŚĆ! V1417

V18312
Pomieszczenia biurowe do wynajęcia. 
Olecko, ul. Gołdapska 22, tel. 502-200-053.

KUPIĘ

PRACA

V1
80

03

SPRZEDAM 

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

Wyrób nagrobków, blatów kuchennych, parapetów 
i okładzin schodowych V7628

PROMOCJA 

w KEY

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

DWORZEC PKP
tel. 87-520-22-33

V19611

* kotły c.o., grzejniki, bojlery, HYDROMAX, 
            ul. Sokola 1E, tel. 87-615-31-90 V17203

INNE

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
20

00
1

V14507

Bolesław Słomkowski - malowanie linii poziomych

* ROWERY – naprawy i wypożyczalnia, Centrum 
Handlowe Impuls, tel. 87-520-36-92 V18412

* serwis darmowych ogłoszeń, www.fucha24.pl V17313

* skup metali i surowców wtórnych, odbiór własnym 
transportem, najwyższe ceny, Ełcka 2, tel. 501-611-961 
V12418

* STOLARNIA: schody drewniane, meble, zabudowy, 
system drzwi przesuwanych, renowacja, tel. 784-353-
561, 87-521-43-68 B14209

* Taxi „Z”, również taksówki 6-osobowe, tel. 87-20-12-12 K55406

* tłumacz języka francuskiego, tel. 888-605-885 L32701

* transportowe, Mercedes Sprinter, tel. 512-265-569 V16324

* 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. B17201

* mały stary dom lub pół bliźniaka, tel. 697-103-090 po 
16.00 K54402f

* traktor BULDOG, tel. 602-235-182  V17533

* ślusarza, spawacza zatrudnię, tel. 602-70756 B17001

* działka usługowa, granica obwodnicy, tel. 601-210-
819 K53406b

* działkę budowlaną, 1750 m.kw., Olecko, tel. 602-709-
756 B16702

* działki budowlane, Jaśki, tel. 502-088-402 K55602

* działki budowlane, uzbrojone, tel. 601-210-819 K53506b

* łódkę wędkarską, tel. 512-265-569 V16314

* maszyny, urządzenia rolnicze, tel. 601-210-819 K53306b

* meble zachodnie, ul. Kopernika 10, (piwnica), tel. 
608-146-978 B16902

* mieszkanie, Kolejowa, 2 pokoje, 44m2, ogrzewanie 
piec kaflowy, 66tyś. zł, tel. 608-299-317 V12708

* modele kartonowe, Wydawnictwo 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 V17523

* pustaki z rozbiórki, tel. 665-354-100 B15206

* siedlisko, ul. Wiejska, ok. 40 arów, zabudowane bu-
dynkiem gospodarskim, dojazd od strony ulicy Wiejskiej, 
siła na miejscu, tel. 602-293-333 V17113

* tapety, rolety sprzedam, Dom S.C., plac Wolności 5 A V1427

* lokal na działalność gospodarczą, 31 m.kw., Skła-
dowa, tel. 885-441-703 K54104c

* obiekt handlowy w Giżycku, do wynajęcia, tel. 
604-557-693 V12318
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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

B17101

V16801

MEDYCYNA ALTERNATYwNA
Zakwaszanie mleka i śmietany
Obecnie dla zdrowia nie warto pić mleka UHT. 

Lepiej pić mleko pasteryzowane, a najlepiej takie 
kupione bezpośrednio od rolnika, zwłaszcza ekolo-

gicznego. Z mleka niepasteryzowanego bowiem składniki 
mineralne są najlepiej przyswajalne. Mamy też z takiego 
mleka doskonałą śmietanę, bez rozmaitych zbędnych do-
datków 

Śmietanę i mleko słodkie można szybko zakwasić do-
dając do nich odrobinę soku z cytryny lub łyżeczkę kwa-
śnego mleka, także odrobinę kwasu z ogórków lub kapusty. 
Po dodaniu substancji zakwaszającej mleko zawsze dobrze, 
dokładnie wymieszać. Dobrze zakwasza również odrobina 
octu spirytusowego lub winnego.

Nie daj się pyłkom - walcz z alergią
• Unikaj trzymania w domu roślin pokojowych i wiąza-

nek ciętych kwiatów.
• W czasie wczesnych godzin rannych i gdy wieje wiatr, 

staraj się nie otwierać okien.
• Podczas silnego unoszenia się pyłków nie wykonuj 

żadnych forsownych prac w ogrodzie

• Regularnie odkurzaj, aby usunąć pyłki z dywanu, pa-
miętaj, że nawet najmniejsze resztki pyłków na pluszowych 
maskotkach, mogą nasilić dolegliwości.

• Zrezygnuj ze spacerów w pobliżu kwitnących łąk i pól 
zbożowych.

• Codziennie myj włosy, aby wypłukać z nich pyłek.

Wiosenne odtruwanie
Wiosna bywa najlepszym okresem do przeprowadzania 

witaminowych kuracji odtruwających organizm. Bowiem 
wtedy rośliny są w pełni życia i zawierają najwięcej aktyw-
nych składników odżywczych. Poprawia się również ich 
przyswajalność. Jednym ze znanych sposobów dostarczania 
witamin jest jadanie surówek z najrozmaitszych warzyw i 
chwastów. Przede wszystkim warto jadać młode listki po-
krzywy, krwawnika, podagrycznika (uciążliwy chwast w 
ogrodach), gwiazdnicy, również babki, komosy i oczywiście 
żółto kwitnącego mlecza, który zakwita, przełomie kwietnia 
i maja.

Chrzan przy zapaleniu jelita grubego
Bierzemy 10 do 15 kropli świeżo wyciśniętego soku z 

chrzanu i zażywamy trzy razy dziennie między posiłkami.

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

B15406

K55504
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PRZYS£OWIA

Kalendarz imion Cytaty na ten tydzień

Nasz przepis

10 maja (Dzień Hutnika oraz Dzień 
Pracownika Gospodarki Komunal-
nej)
Antoniny, Beatrycze, Dory, Izydory, 
Wiktoryny
Antoniana, Antoniego, Antonina, 
Chociesława, Cierpimira, Częstomie-
rza, Częstomira, Gordiana, Gordona, 
Hioba, Izydora, Jana, Symeona, Szy-
mona
11 maja 
Hortensji, Igi, Ignacji, Mirandy, Miry, 
Władysławy 
Alberta, Filipa, Franciszka, Ignacego, 
Jakuba, Leoncjusza, Ludomira, Lu-
togniewa, Lwa, Mamerta, Metodego, 
Żegoty
12 maja 
Balbiny, Domiceli, Fanny, Imeldy, Jo-
anny, Nawojki, Salwiny
Achillesa, Domicjana, Dominika, 
Epifaniego, Jana, Jazona, Nereusza, 
Pankracego, Wszechmiła, Wszemiła, 
Wszemira
13 maja 
Agnieszki, Dobiesławy, Glorii, Mag-

daleny, Marii, Ofelii, Roberty
Andrzeja, Arona, Cichosława, Ciechosła-
wa, Cieszymira, Dobiesława, Gerwazego, 
Jana, Mucjusza, Piotra, Roberta, Rolanda, 
Serwacego
14 maja 
Bonifacji, Bony, Dobiesławy, Izydy, Juli-
ty, Justyny
Bazylego, Bonifacego, Bończy, Dobie-
sława, Filipa, Jeremiasza, Jeremiego, 
Macieja, Michała, Wiktora, Wiktoriusza, 
Wiktoryna
15 maja (Święto Polskiej Niezapomi-
najki)
Aleksandry, Beaty, Berty, Brendy, Czci-
bory, Dionizji, Nadziei, Ofki, Zofii
Afanazego, Anastazego, Dionizego, Izy-
dora, Jana, Maksyma, Ruperta, Stanibora, 
Strzeżysława
16 maja 
Diany, Honoraty, Małgorzaty, Przemysła-
wy
Adama, Andrzeja, Jana, Jędrzeja, Prze-
mysława, Szymona, Trzebomira, Trzebo-
mysława, Ubalda, Wieńczysława

Te rozkwitłe świeżo drzewa
Upajają słodką wonią:
Wody szepcą, słowik śpiewa
I koniki cicho dzwonią.

Czemuż zadumany stoję
I wiosną się nie weselę?
Bo sieroce serce moje:
Z kimże wiosnę tę podzielę?

Adam Mickiewicz

Na św. Izydora (10 maja) często 
bywa chłodna pora.

Pankracy, Serwacy, Bonifacy (10-
13 maja), źli na ogród chłopacy.

Jeśli w maju śnieg się zdarzy, to 
lato dobrze wyparzy.

Grzmot w maju nie szkodzi, sad 
dobrze obrodzi.

Przed Pankracym (11 maja) nie ma 
lata, po Bonifacym (14 maja) mróz od-
lata.

Gdy przed Pankracym (11 maja) 
przymrozek nocny się zdarzy, zimną 
wiosnę zwarzy.

Pnakracy, Serwacy, Bonifacy (11, 
12, 13 maja) zimni święci.

Jak się rozsierdzi  Serwacy (13 
maja), to wszystko zamrozi i przeina-
czy.

Święta Zofija (15 maja)  kłosy roz-
wija.

Każda Zosia (15 maja)  dobra go-
sposia.

Święta Zofija, zimna przywodzi ale 
kłosom to już nie szkodzi.

Gdy maj wilgotny, dodaje otuchy, a 
gdy maj suchy, to i rok suchy.

Rok dobry będzie, jeżeli w maju 
zawiążą się żołędzie.

Sałatka ziemniaczana 
babuni

pół kilograma ziemniaków, dwa śle-
dzie, cebula, szczypiorek, sos majone-
zowy, sałata, łyżeczka majeranku
Ziemniaki gotujemy w osolonej wo-
dzie i po ostudzeniu obieramy ze 
skórki i kroimy w paseczki. Śledzie 
myjemy, obieramy ze skóry, usuwa-
my ości. Każdą z połówek przeci-
namy wzdłuż na pół. Jedną połówkę 
kroimy wzdłuż na ukośne kawałki. 
Posłuży ona do dekoracji. 
Resztę kroimy w poprzek w cienkie 
małe paski. 
Cebulę drobno siekamy. Wszystko 
mieszamy z sosem majonezowym 
oraz majerankiem. Część sosu zo-
stawiamy do posmarowania sałatki z 
wierzchu. Po wymieszaniu wszystko 
przekładamy na półmisek. Wierzch 
polewamy sosem majonezowym, po-
sypujemy pokrojonym drobno szczy-
piorkiem i układamy na wierzchu po-
zostałe cząstki śledzia. 
Sałatkę można podawać zarówno 
schłodzoną jak i  przechowywaną w 
temperaturze pokojowej.

Bób z kiełbaskami 
po mazursku

Kilogram świeżo łuskanego bobu, 
mała cebula, sól, 6 małych kiełbasek 
(dowolny gatunek), 4 duże ziemniaki, 
z których będziemy wydrążali kulki, 
szczypta majeranku, szczypta lubczy-
ku, łyżka oleju
Bób płuczemy, wkładamy do garnka 
w raz z przekrojona w ćwiartki cebulą 
i łyżką soli. Gotujemy do miękkości. 
W czasie gdy zaczynamy bób goto-

wać ziemniaki obieramy, myjemy i małą 
łyżeczką wykrajamy z nich kulki. Po pół 
godzinie gotowania ziemniaki dodajemy 
do bobu.
Gdy bób i ziemniaki są miękkie – odce-
dzamy wywar, dodajemy łyżkę masła i 
utrzymujemy w cieple.
Teraz kiełbaski kroimy w podłużne krąż-
ki. Na patelni na oleju podsmażamy na 
cebulę, a następnie dodajemy kiełbaski i 
podsmażamy aż do ich zarumienienia.
Bób podajemy na półmisku obłożony 
wokół plasterkami kiełbasy.
Pozostałe kawałki ziemniaków możemy 
wykorzystać do każdej potrawy, w skład 
której wchodzą.

Wermut olecki
50 ml wytrawnego wermutu wlewamy 
do wysokiej szklanki. Dodajemy sok z 
połowy cytryny, wkładamy dwie kostki 
lodu. Zalewamy zimną colą do pełna. 
Brzeg szklanki zdobimy plasterkami po-
marańczy lub cytryny.

JAK FRANCUZI 
ZWYCIĘŻYLI W EGIPCIE 

(wg Cavanny)
Przed bitwą Bonaparte powiedział:
- Żołnierze, widzicie te piramidy? 
- Tak - krzyknęli, i rzeczywiście wi-

dzieli tylko piramidy.
- A więc słuchajcie, co wam powiem. 
Tu zwrócił się do generała: - Duroc, 

jesteś pewien tych cyfr? Nie chciałbym 
wyjść na debila. 

- Tak jest! Jestem pewien.
I Bonaparte kontynuował:
- Więc, czterdzieści wieków patrzy 

na was z wierzchołków tych piramid!
- Na koń! - krzyknęli żołnierze. 
Jakże oni wdrapywali się na szpicza-

ste piramidy, jak wciągali tam ogromne 
armaty i kuchnie polowe, jak zeszli na 
drugą stronę nie rozdzierając portek - to 
po prostu byli tytani. Po drugiej stronie 
byli Mamelucy. 

Policzono zabitych i rannych i podsu-
mowano wszystkie punkty. 

Francja zwyciężyła!!!

Słoń morski
... potrafi zanurkować na głębokość 1200 
metrów i pozostać tam przez dwie godziny.

Cytryna
Wyciśnij sok z cytryny, przecedź i na-

pełnij nim pojemniczki (kostki) na lód, a 
potem zamroź.

Tym sposobem zawsze masz gotowy 
sok cytrynowy. Możesz wykorzystać go, 
na przykład bez brudzenia naczyń do her-
baty. Poza tą korzyścią herbata będzie od 
razu schłodzona. 

Skórki w wyciśniętej cytryny tez 
można wykorzystać. Wkładamy je do 
plastikowej torebki i przechowujemy w 
zamrażalniku. Przy przyrządzaniu potraw 
mącznych zamrożone skórki doskonale 
nadają się do ścierania. 
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1 maja o 19.00 miał odbyć się 1 turniej tenisa ziemnego w 
Olecku w sezonie 2011,ale pogoda pokrzyżowała plany orga-
nizatorom i musieli przełożyć turniej na 3 maja.

3 maja o godzinie 18 na kortach zjawiło się 14 najbardziej 
odpornych na zimno tenisistów z Olecka, Suwałk, Sejn oraz 
Ełku. Miał być jeden Turniej wyszły dwa: zaległy z 1 maja 
i z 3maja.

Turniej 1 maja z okazji beatyfikacji Jana Pawła II w grze 
podwójnej rozgrywało 6 par i po prawie 4 godzinach zmagań  
zwycięzcami została para z Suwałk Robert Usarek / Karol 
Goworowski pokonując w finale parę sejneńsko-olecką Bog-
dan Frydrych / Dariusz Karniej 9/6. 

Mecz o trzecie miejsce rozegrał się pomiędzy parą z 
Olecka Patrycja Supronowicz / Andrzej Bomber i Ola 
Krukowska / Tomasz Sitko (Suwałki / Ełk). Wygrali goście 
9/5.

W turnieju z okazji Rocznicy Konstytucji 3 Maja, który 
rozpoczął się o godzinie 19 wzięło udział 7 zawodników i 
zawodniczek z Olecka, Ełku i Suwałk. Około 23.00 turnie-
jowy Puchar za zdobycie 1 miejsca odebrał z rąk sędziego 
głównego Robert Usarek (Suwałki). Drugie miejsce zdobył 
Adam Cąkała (Suwałki) 9/4.

Mecz o 3 miejsce w turnieju rozgrywali Tomasz Sitko 
(Ełk) i Karol Goworowski (Suwałki), Tomek wygrał 6/4.

Zwycięzcy otrzymali puchary dyplomy i drobne nagrody 
rzeczowe, a pogoda pożegnała ich padającym śniegiem(sic!)

 A.Bomber

4 maja na Stadionie Miejski obyły się Mistrzostaw Powiatu 
Oleckiego w czwóboju lekkoatletycznym szkół podstawowych. 
Organizatorami turnieju były MOSiR, POSS i OTSS, a sędzią 
głównym Andrzej Kamiński.
WYNIKI:
dziewczęta:
60 m:
1. Anna Szwędrys (SP Nr 3 Olecko) 8,97 s (78 pkt)
2. Agata Kołodziejska (SP Nr 4 Olecko) 9,20 s (71 pkt)
3. Agata Prosińska (SP Kowale Oleckie) 9,31 s (67 pkt)
piłka palantowa:
1. Adrianna Rowińska (SP Świętajno) 32,70 m (53 pkt)
2. Dominika Kulesza (SP Kowale Oleckie) 32,40 m (53 pkt)
3. Karolina Barszczewska (SP Nr 3 Olecko) 31,50 m (51 pkt)
skok w dal:
1. Agata Prosińska (SP Kowale Oleckie) 3,80 m (47 pkt)
2. Agata Kołodziejska (SP Nr 4 Olecko) 3,70 m (44 pkt)
3. Aleksandra Witanowska (SP Nr 4 Olecko) 3,70 m (44 pkt)
600 m:
1. Dominika Dobruch (SP Gąski) 2.01,16 (70 pkt)
2. Angelika Opanowska (SP Nr 3 Olecko) 2.10,55 (55 pkt)
3. Izabela Zamojska (SP Nr 3 Olecko) 2.12,05 (52 pkt)
chłopcy:
60m:
1. Michał Wargala (SP Sokółki) 8,38 s (72 pkt)
2. Mateusz Kamiński (SP Świętajno) 8,66 s (61 pkt)
3. Kacper Stemplewski (SP Sokółki) 8,81 s (58 pkt)
skok w dal:
1. Michał Wargala (SP Sokółki) 4,27 m (47 pkt)
2. Kacper Stemplewski (SP Sokółki) 4,18 m (44 pkt)
3. Mateusz Kamiński (SP Świętajno) 4,10 m (42 pkt)
piłka palantowa:
1. Przemysław Tomczyk (SP Nr 3 Olecko) 44,50 m (64 pkt)
2. Michał Wargala (SP Sokółki) 43,10 m (61 pkt)
3. Karol Wójcik (SP Gąski) 41,00 m (57 pkt)
1000 m:
1. Michał Wargala (SP Sokółki) 3.30,40 (52 pkt)
2. Jakub Wądołowski (SP Nr 3 Olecko) 3.38,05 (42 pkt)
3. Przemysław Tomczyk (SP Nr 3 Olecko) 3.39,01 (40 pkt)
KLASYFIKACJA  PUNKTOWA :
dziewczęta indywidualnie:
1. Dominika Dobruch (SP Gąski) 219 pkt
2. Anna Szwędrys (SP Nr 3 Olecko) 195 pkt
3. Karolina Barszczewska (SP Nr 3 Olecko) 186 pkt
dziewczęta zespołowo:
1. SP Nr 3 Olecko (opiekun Dariusz Dźwilewski) 826 pkt
2. SP Nr 4 Olecko (opiekun Małgorzata Michałowska) 782 pkt
3. SP Gąski (opiekun Wiesław Zalewski) 743 pkt
4. SP Kowale Oleckie (opiekun Sylwia Sosnowska) 686 pkt
5. SP Sokółki 588 pkt
6. SP Świętajno (opiekun Elżbieta Rudnik) 449 pkt
7.SP Judziki (opiekun Michał Wiszniewski) 194 pkt
chłopcy indywidualnie:
1.Michał Wargala (SP Sokółki) 232 pkt
2. Przemysław Tomczyk (SP Nr 3 Olecko) 183 pkt
3. Dawid Świtaj (SP Świętajno) 162 pkt
chłopcy zespołowo:
1. SP Sokółki 714 pkt
2. SP Nr 3 Olecko (opiekun Zbyszek Polakowski) 700 pkt
3. SP Świętajno (opiekun Elżbieta Rudnik) 576 pkt
4. SP Gąski (opiekun Wiesław Zalewski) 562 pkt
5. SP Nr 4 Olecko (opiekun Małgorzata Michałowska) 367 pkt
6. SP Judziki (opiekun Michał Wiszniewski) 223 pkt
 Zwycięskie drużyny otrzymały pamiątkowe dyplomy i pucha-
ry, ufundowane przez Prezes POSS, panią Reginę Jakubow-
ską.
Ogółem w zawodach uczestniczyło 70 zawodników, w tym 40 
dziewcząt .

Organizator imprez sportowych w MOSiR Olecko: 
Dariusz Karniej

W sobotni dzień długiego majowego weekendu dzieci ze 
Szkół Podstawowych klas 0-III miały możliwość rywalizacji 
w Otwartym Turnieju Szachowym. 
W zawodach wystąpiło siedmioro dzieci: sześcioro z SP nr 
3 i jedno z SP nr 1. Zawody rozegrano systemem każdy z 
każdym z tempem gry 15 minut. Po rozegraniu zaplanowa-
nych 6 partii okazało się, że  troje dzieci zdobyło 5 punktów. 
Dodatkowa punktacja nie wyłoniła zwycięzcy w związku z 
tym, sędzia główny, Pan Leopold Dudanowicz, zarządził 
pomiędzy nimi dogrywkę. Dogrywka została rozegrana rów-
nież systemem każdy z każdym, a tempo gry skrócone zo-
stało do 5 minut na zawodnika. Przebieg dodatkowych partii 
był bardzo emocjonujący. Ostatecznie zwyciężyła Gabriela 
Jeglińska, która dwukrotnie wygrała z powodu przekrocze-
nia czasu przez przeciwnika. Drugie miejsce zajął Nataniel 
Zaniewski, a trzecie Aleksandra Dźwilewska (wszyscy SP 
nr 3). Losy drugiego miejsca ważyły się do ostatnich sekund 
regulaminowego czasu - Nataniel dał Oli mata w ostatniej se-
kundzie swojego czasu! Najmłodszą uczestniczką zawodów 
była Aleksandra Dźwilewska, a najmłodszym zawodnikiem 
okazał się Piotr Modzelewski (SP nr 3). Zawody zostały zor-
ganizowane przez sekcję szachową MLKS Czarni Olecko i 
Szkołę Podstawową nr 1 w Olecku.

Krzysztof Konewko MLKS Czarni Olecko

1. i 2. turniej 
tenisa ziemnego

Mistrzostwa Powiatu Oleckiego 
w Czwórboju LA 

szkół podstawowych

Otwarty Turniej Szachowy
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Społeczna Szkoła Podstawowa STO
 - do klasy I i IV

Klasy mogą liczyć maksymalnie 16 uczniów, o przyjęciu 
decyduje kolejność zgłoszeń. Przyjmujemy także uczniów do 
klasy VI (są wolne miejsca). 
Społeczne Gimnazjum STO
- do klasy I

Klasa może liczyć maksymalnie 16 uczniów, o przyjęciu 
decyduje kolejność zgłoszeń. 

Przyjmujemy także uczniów do klasy II i III (są wolne 
miejsca).

Społeczne Liceum Ogólnokształcące STO
- do klasy I 

Przyjęcie kandydatów do kl. I następuje na podstawie wy-
ników egzaminów gimnazjalnych i wyników na świadectwie 
ukończenia gimnazjum. 

Klasa może liczyć maksymalnie 16 uczniów.
Przyjmujemy także uczniów do klasy II (są wolne miejsca).

Nasze atuty: 
• szkoła istnieje od 1991 roku,
• wszystkie szkoły posiadają uprawnienia szkoły publicznej, 
• program nauki zgodny z wymaganiami MEN, 
• rozszerzony program nauki języka angielskiego, 
• zajęcia fakultatywne rozszerzające wiedzę z wybranych 
przedmiotów,
• przyjazna, życzliwa atmosfera, 
• dobre relacje nauczycieli z uczniami budowane na wzajem-
nym zaufaniu i szacunku, 
• bardzo dobra współpraca z rodzicami.
Dodatkowych informacji udziela 
Sekretariat Szkoły  tel. 87 5202418

Zespół Szkół STO w Olecku 
prowadzi zapisy na rok szkol-
ny 2011/2012 do następują-
cych typów szkół:

Oleccy strażacy już zaczęli wyjeż-
dżać do pożarów traw wczoraj było ich 
6, a od początku kwietnia takich wy-
jazdów było na terenie powiatu 19.

Wypalanie traw jest u nas złą trady-
cją, z którą musza walczyć strażacy, po-
licjanci, służby leśne i obrońcy przyro-
dy. Dawniej wiosenne wypalanie traw 
uważano za zabieg rolniczy, jednak ze 
względu na zagrożenie pożarowe oraz 
niebezpieczny wpływ na przyrodę ten 
zabieg uznano za szkodliwy. Rolnik, 
który stosuje taką metodę, może stra-
cić dopłaty unijne, dlatego większość 
z nich zrezygnowała z wypalania nie-
użytków. Pożary przeniosły się do mia-
sta i okolic, skupiają się przy drogach, 
nasypach kolejowych, na nieużytkach. 
W Polsce wypalanie traw jest ustawo-
wo zakazane, osoby które to robią, mu-
szą liczyć się z konsekwencjami.

NIE WYPALAJ 
– NIE ZABIJAJ

WYPALANIE TRAW ZABIJA LUDZI, ZWIERZĘTA, 
ŚRODOWISKO. STOP! NIE WYPALAJ - NIE ZABIJAJ!

Apelujemy

Z okazji święta 1 maja odbył się na boisku Orlik Otwar-
ty Turniej koszykówki ulicznej. 

Sędzią głównym zawodów był Marcin Putra.

WYNIKI:
Asa - Worms   15:6
Spontan Team - Tennis Life  10:4
Spontan Team - Worms  11:8
Asa - Tennis Life  18:3
Tennis Life - Worms  10:7
Asa - Spontan Team  21:18

KOŃCOWA KLASYFIKACJA:
1.Asa (kapitan Artur Ćwikowski)         6 pkt
2.Spontan Team (kapitan Maciej Bubrowski) 4 pkt
3.Tennis Life (kapitan Paweł Żukowski)        2 pkt
4.Worms (kapitan Maciej Rutkowski)         0 pkt

Skład zwycięskiej ekipy:
Artur Ćwikowski, Andrzej Łęgowski, Sebastian 

Jurewicz i Andrzej Jankowski.
Rozegrano również konkurs rzutów za 3 punkty, w 

którym uczestniczyło 10 osób. Wygrał zdecydowanie Se-
bastian Jurewicz, który jako jedyny trafił 3 razy do kosza i 
otrzymał w nagrodę pamiątkową statuetkę.

Zwycięski zespół został nagrodzony pucharem, a 
wszystkie drużyny otrzymały pamiątkowe dyplomy.

Ogółem w zawodach uczestniczyło 26 zawodników z 
Olecka i Warszawy.

Organizator imprez sportowych w MOSiR Olecko: 
Dariusz Karniej

Otwarty Turniej 
koszykówki ulicznej 

z okazji 1 Maja



Tygodnik olecki 19/695 - r. 2011
20 to@borawski.pl

W
al

de
m

ar
a 

Ru
kś

ci
a

PO KOKARDĘ

Maj, a sprawa I Komunii Świętej
I już za chwilę nadejdzie ten dzień po raz dru-

gi w moim życiu, kiedy moje dziecko przystąpi do I 
Komunii Świętej. Uroczysty i piękny to dzień. Biel 
kwitnących drzew w maju przypomina mi biel szat 
wdziewanych w tym czasie przez dzieci „komunij-
ne”, a jeszcze bardziej czystość i niewinność ich dusz  
i serduszek. Biegamy teraz na próby do kościoła i tylko 
myślę, czy mam odpowiedni zapas białych rajstop i żeby 
tylko pogoda dopisała, bo dziecko ma sukienkę z krótkim 
rękawem.

Uwielbiam obserwować dzieci pierwszokomunijne 
idące z przejęciem do kościoła w tych białych sukienkach 
albo albach. Biały szaty wzięły się z tradycji pierwszych 
chrześcijan. Otóż nowi członkowie Kościoła przez sie-
dem dni nosili białe szaty na znak swego zjednoczenia z 
Chrystusem. 

I tak jest do dzisiaj, tylko z małą różnicą. O te białe 
szaty od lat toczy się cichy spór. Sukienki dziewcząt stały 
się tak strojne, że zaczęły przypominać sukienki młodej 
panny idącej do ślubu. Ktoś wpadł więc na pomysł, żeby 
skończyć z tym i postanowiono ubrać dzieci w alby, bez 
względu na płeć dziecka. Buntowali się rodzice, bunto-
wały się małe dziewczynki, że nie mogą wczuć się w rolę 
księżniczki. I udało się to w niemal całym kraju, tylko… 
jak to nasi rodacy muszą coś wykombinować. Po pierw-
sze mam wrażenie, że chodziło też o przejęcie monopo-
lu na szycie alb, bo to co roku niezły interes. Po drugie 
niektóre alby są tak przesadnie strojnie i w niczym nie 
przypominają skromności białych szat. A po trzecie nie-
którzy i tak szyją białe suknie, w które przebierają swe 
małe księżniczki tuż po wyjściu z kościoła. I czyja to 
wina: dziecka?

A ja lubię i przyglądam się tym małym dziewczyn-
kom, które są tak przejęte tymi białymi strojami, fryzura-
mi, wianuszkami i torebkami, że zapominają o powadze 
i dostojeństwie tego dnia. W trakcie kamerzysta kręci ich 
pierwszy poważny film, w którym trzeba dobrze wypaść. 
Potem fotograf i pierwsza poważna sesja zdjęciowa – jak 
w bajce, bo taki jest świat, bo tak go sami wykreowali-
śmy. Dziwimy się dziewczynkom, że są przejęte strojami, 
że wprost nie mogą się doczekać tego dnia, by poczuć 

się jak księżniczki. A przypomnijmy sobie własny ślub. 
Czyż nie byłyśmy przejęte sukienką i fryzurą (dodatkowo 
płaskim brzuchem) i dziesiątki razy przeglądałyśmy się w 
lustrze szukając potwierdzenia, że tego dnia nie ma pięk-
niejszej dziewczyny na świecie? I miałyśmy o wiele więcej 
lat, niż te małe istotki, które też chcą być piękne, bo to też 
mamy w naturze. Moje dziecko idzie w prostej, skromnej 
sukience, bo akurat jest dowolność w wyborze stroju. I tu 
zaimponował mi proboszcz mówiąc, że każdy idzie w czym 
ma – wiele osób dostało „w spadku” sukienki, więc ma, 
może to być alba, garnitur. Cały strój, łącznie z bucikami 
dostałyśmy od mojej koleżanki i oczywiście zamierzamy po 
Białym Tygodniu ten strój komuś ofiarować. Cieszę się, bo 
i wydatek mniejszy i wygląda w nim naprawdę jak aniołek. 

Nie mam zamiaru też krytykować innych za prezenty, 
bale, itp., bo sami sobie to robimy i w jakim stylu i za jakie 
pieniądze, to już nasza sprawa. Tylko nie wymyślajmy, że 
trzeba staropolskim zwyczajem „zastaw się, a postaw się”. 
Osobiście jestem szczęśliwa, że mam możliwość przyjęcia 
gości w lokalu, tak też było za pierwszym razem, gdy szła 
starsza córka. Dopiero wtedy odczułam, jak – nie martwiąc 
się o gotujące się ziemniaki – można w skupieniu przeżyć 
ten dzień i być tylko dla dziecka. Postanowiłam, ze wszyst-
kimi siłami będę tak pracowała, tak dusiła miedziaki, by móc 
znowu przeżyć ten dzień właśnie tak. Pamiętam go do dziś. 
I zżymam się na każdego, kto pyta mnie, jaki prezent moje 
dziecko chce dostać. Mam nadzieję, że nie będą to laptopy, 
telewizory (o tym też słyszałam podczas ostatniej próby, na 
który ma być wzięty kredyt!?), ani komórki, czy wypasio-
ne rowery (kupiliśmy w komisie dwa tygodnie temu). Tak 
naprawdę, to największym marzeniem Mojej małej to są na-
dal słynne „pet shopy”, ale milczę, a ona nie ma śmiałości 
o tym powiedzieć. I rozpiera mnie duma, bo starsza córka 
została poproszona, by zagrać na skrzypcach podczas mszy 
świętej jakąś piosenkę dla mam, jako forma podziękowań. 
Wybrałyśmy utwór z repertuaru Wioletty Willas „Mamo” i 
mam nadzieję, że niektóre mamy wzruszymy.

I już wiem, pomimo zabiegania, że ten dzień będzie 
piękny. Bo tak chcę, bo robię wszystko, by tak było. Biel 
kwitnących drzew, biel sukienek i alb dzieci pierwszoko-
munijnych jest tak pięknym zjawiskiem, jak koń w galopie, 
kobieta w tańcu i żagiel na wietrze.

 „Bądźcie bielsi niż śnieg…”
               Marusia


