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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 20 (696) 17 maja 2011 r. cena 1,50 zł

Kupon bierze udział 
w losowaniu upominków

Nr 20
(696)

MAJSTER
M.Pie tra szew ski

MARKET BU DOW LA NY
CEN TRUM HAN DLO WE – Aleje Li po we 1B
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Tel. (87) 520 44 46

V12409

PROMOCJA WIOSNA 2011
KOSIARKI, SZPADLE,

GRABIE, ŁOPATY
W ATRAKCYJNYCH CENACH
ZAPRASZAMY NA ZAKUPY

V13509

K55407

V18403w

Wacław z Białolasu
wspomnienie o Wacławie 

Ewaryście Klejmoncie Czesława Mi-
rosława Szczepaniaka na stronie 11

Odwaga jest to wiedza o tym, 
czego się bać trzeba, a czego nie trzeba. 

Platon
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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:
• Anna Gramadzka
• Arkadiusz Kowalewski
• Jan Różański
• Stanisław Szymański
• Wiesława Tuchaj
• Ewa Żukowska
Upominki będą wysyłane pocztą.
Upominki ufundowali:
√ Urząd Miejski w Olecku, plac Wol-

ności 3
√ INFOLAND, pl. Wolności 15
√ „BiS” Studio Reklamy, ul. Kamienna 1A
√ 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
√ 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!!!!

10 kwietnia o 17.53 jeden zastęp JRG 
PSP oraz jeden OSP Gąski gasiły pożar 
trawy przy lesie w Zajdach. 
10 kwietnia o 18.19 jeden zastęp JRG PSP 
wyjechał wezwany do ratowania człowie-
ka w wodzie. Po przyjeździe na miejsce 
okazało się, że najprawdopodobniej męż-
czyzna sam wydostał się na brzeg.
10 kwietnia o 19.27 jeden zastęp JRG 
PSP gasił przy ulicy Gołdapskiej pożar 
suchej trawy.
10 kwietnia o 20.16 jeden zastęp JRG 
PSP gasił przy ulicy Produkcyjnej pożar 
suchej trawy.
11 kwietnia o 11.28 jeden zastęp JRG 
PSP zabezpieczał w Cimoszkach lądowa-
nie śmigłowca ratowniczego.
11 kwietnia o 12.09 jeden zastęp JRG 
PSP zabezpieczał na lądowisku przyszpi-
talnym lądowanie śmigłowca ratowni-
czego.
11 kwietnia o 18.40 jeden zastęp JRG PSP 
usuwał wiszące niebezpiecznie nad par-
kingiem samochodowym konary drzewa.

Archiwum „Tygodnika Oleckiego” znajdziesz

Informacji udzieliła starsza sekcyjna 
Katarzyna Jeglińska

Z głębokim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci 

WacłaWa Klejmonta
nauczyciela, poety, literata,

Olecczanina zasłużonego w służbie innym, 
długoletniego członka Rady Miejskiej.

Jego postawa życiowa, twórczość i przemyślenia  
pozostaną dla nas inspiracją do czynienia dobra.

Rodzinie i bliskim składamy wyrazy serdecznego współczucia.

Radni miejscy i powiatowi
Dobra Wspólnego Ziemi Oleckiej

14 maja o 17.10 na drodze wojewódz-
kiej nr 655 w miejscowości Cimochy na 
skrzyżowaniu doszło do wypadku drogo-
wego. Ze wstępnych ustaleń wynika, ze 
kierująca VW Golfem jadąc w kierunku 
Raczek na skrzyżowaniu nie ustąpiła 
pierwszeństwa przejazdu jadącemu z 
przeciwka pojazdowi audi. W wyniku 
czego doszło do zderzenia obu pojazdów.  
Kierująca audi  doznała urazu głowy , 
klatki piersiowej i została hospitalizowa-
na w szpitalu w Ełku. Natomiast 20-letnia 
kierująca volkswagena trafiła do suwal-

Pijany kierowca
15 maja o 13.40 w Olecku na ul. Ko-
ściuszki policjanci drogówki zatrzymali 
do kontroli opla astrę. Kierującego 51-
letniego  Jacka W. z Olecka poddano ba-
daniu na alkomacie. Po sprawdzeniu oka-
zało się że jechał mając ponad 2 promile 
alkoholu w organizmie.

Wypadek Drogowy

skiego szpitala. Z informacji uzyskanych 
od lekarza dyżurnego ustalono , że doznała 
złamania nosa i kości krzyżowej oraz ogól-
nych potłuczeń ciała, była trzeźwa.

Policjanci wyjaśniają przyczyny i oko-
liczności tego zdarzenia.
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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 

• Czesław Miłosz - Powroty (wystawa) – Olecka Izba Histo-
ryczna, 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”

• „Czesław Miłosz. Podróże do domu” - wystawa w Bibliotece 
Pedagogicznej, ul. Armii Krajowej 30

• Anioły - obrazy olejne Janiny Szczęsnej - Galeria „Pod 
Skosem” GCK Kowale Oleckie

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
12.00 - VIII Sesja Rady Powiatu, Starostwo, sala konferen-
cyjna
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
mija termin nadsyłania praca w konkursie poetyckim „O Laur 
Jabłoni” (szczegóły TO 11/687, s. 6)
10.00 - II Otwartym Szachowym Turnieju Juniorów o Puchar 
Dyrektora Zespołu Szkół w Olecku (szczegóły TO 20/696, s. 
19)
16.00 - Czarni Olecko - Wissa Szczuczyn, mecz piłki nożnej 
III ligi, stadion MOSiR
17.00 - Żona doskonała, film - kino Mazur
19.00 - Niepokonani, film - kino Mazur
22 maja (niedziela)
apteka dyżurna: Kolejowa 15
17.00 - Żona doskonała, film - kino Mazur
19.00 - Niepokonani, film - kino Mazur
23 maja (poniedziałek)
apteka dyżurna: plac Wolności 25
24 maja (wtorek)
apteka dyżurna: plac Wolności 7B
wydanie „Tygodnika Oleckiego”
9.00 - Mistrzostwa powiatu w siatkówce plażowej szkół po-
nadgimnazjalnych, korty MOSiR
premiera spektaklu „Mąż zmarł, ale już mu lepiej”
25 maja (środa)
apteka dyżurna: Gołdapska 1
Upływa termin zgłoszeń na szkolenie dla nauczycieli „Dać 
szansę” (szczegóły TO 20/696, s. 8)
16.00 - Czarni Olecko - Huragan Morąg, mecz piłki nożnej III 
ligi, stadion MOSiR
26 maja (czwartek)
apteka dyżurna: Zielona 35
27 maja (piątek)
apteka dyżurna: Składowa 6
Eliminacje Powiatowe Turnieju „Z podwórka na stadion”, sta-
dion MOSiR
13.00 - warsztaty Fundacja Rozwoju Ziemi Oleckiej, plac 
Wolności 2 (szczegóły TO 16, s. 9)
18.00 - premiera spektaklu grupy teatralnej „6 i pół” „Mąż 
zmarł, ale już mu lepiej”, sal kina „Mazur”
28 maja (sobota)
apteka dyżurna: Zielona 37
Memoriał K. Małkowskiego, tenis stołowy, Hala Zespołu 
Szkół Siejnik

V17304

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

   V12509

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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W dniu 04 maja strażacy z Olecka, jak co roku, ob-
chodzili swoje święto. Obchody tegorocznego Dnia Stra-
żaka rozpoczęły się o godzinie 12:00 Mszą Święta cele-
browaną przez kapelana oleckich strażaków ks. Mariana 
Salamona. Następnie pododdziały strażaków i zaproszeni 
goście przemaszerowali, przy muzyce orkiestry, na plac 
miejski, gdzie kontynuowano uroczystości. Strażackie 
święto było okazją do wręczenia odznaczeń, wyróżnień i 

Dzień Strażaka - 4 maja 20011

awansów strażakom oraz osobom związanym z środowi-
skiem strażackim. 

Medalem Za zasługi dla Pożarnictwa odznaczono:
Panią Katarzynę MRÓZ, Panią Beatę STYPUŁ-
KOWSKĄ, ks. Mariana SALAMONA, Pana Marka 
GÓRYŃSKIEGO, insp. Rafała KLAUZA, podinsp.  
Bernarda FASZCZA, mł. asp. Mirosława STACHUR-
SKIEGO.

Awanse na wyższe stopnie służbowe otrzymali:

Rozkazem Ministra Spraw Wewnetrznych i Admini-
stracji w korpusie oficerskim awanse otrzymali:
kpt. Jerzy Gołembiewski na stopień starszego kapitana, 
asp. Łukasz Grzymkowski na stopień młodszego kapita-
na,
asp. Piotr Talkowski na stopień młodszego kapitana;

Rozkazem Warmińsko- Mazurskiego Komendanta Wo-
jewódzkiego PSP w Olsztynie w korpusie podoficerskim 

awanse otrzymali:
ogn. Marcin Ciechanowski na stopień starszego ogniomi-
strza, 
ogn. Andrzej Zajkowski na stopień starszego ogniomistrza 
mł. ogn. Zbigniew Paczyński na stopień ogniomistrza,
st. sekc. Piotr Gabruś na stopień młodszego ogniomistrza
st. sekc. Daniel Grabek stopień młodszego ogniomistrza

Rozkazem Komendanta Powiatowego PSP w Olecku 
stopień starszego strażaka otrzymali:
str. Krzysztof Iwanowski
str. Bartosz Laskowski
str. Radosław Osiecki
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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

27 
czerwca

godz. 1600

B15507

Komendant Powiatowego PSP w Olecku z dniem1 
maja awansował na wyższe stanowiska służbowe:
mł. asp. Marka Wysockiego na stanowisko Dowódcy 
Zmiany,
st. sekc. Piotra Gabrusia na stanowisko Dyżurnego Sta-
nowiska Kierowania,
ogn. Waldemara Derencza na stanowisko specjalisty ra-
townika

Ponadto Komendant przyznał nagrody pieniężne 
wszystkim strażakom pełniącym służbę w Komendzie Po-
wiatowej PSP w Olecku.

Dzień Strażaka był również okazją do przekazania na 
ręce Komendanta Powiatowego PSP w Olecku, namiotu 
pneumatycznego o wartości 25 tys. zł. służącego do ra-
townictwa i ochrony, który zakupiono dzięki środkom 
finansowym starostwa powiatowego oraz  gmin  Kowale 
Oleckie, Wieliczki i Świętajno. Imprezę  zakończyło uro-
czyste  pożegnanie odchodzącego na emeryturę st. ogn. 
Jacka Ratusznego.

W uroczystych obchodach Dnia Strażaka brali udział 
miedzy innymi: Wojewoda Warmińsko-Mazurski - Ma-
rian Podziewski, Warmińsko-Mazurski Komendant Wo-
jewódzki PSP - bryg. Jan Słupski, V-ce Przewodniczący 
Sejmiku Wojewódzkiego – Edward Adamczyk, Starosta 
Olecki – Andrzej Kisiel, Poseł Andrzej Orzechowski, 
Senator Marek Konopka,  Burmistrz Olecka – Wacław 
Olszewski, Wójt Gminy Kowale Oleckie – Helena Żu-
kowska, Wójt Gminy Świętajno – Janina Trus, Wójt 
Gminy Wieliczki – Jarosław Kuczyński oraz wielu in-
nych znamienitych gości.

KP PSP Olecko, kpt. Tomasz Jagłowski

Troje nauczycieli z gminnych szkół przez tydzień prze-
bywać  będzie z roboczą wizytą w Republice Baszkortostanu 
w Rosji w ramach współpracy z Polonią na wschodzie.

Wojciech Jegliński z Gimnazjum nr 2 w Olecku, Mo-
nika Rant ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Olecku oraz 
Anna Milewska ze Szkoły Podstawowej w Gąskach w 
czwartek tj. 12 maja br. wyjechali do Ufty. Nauczycie-
le z Olecka wezmą udział w lekcjach otwartych języka 
polskiego i zajęciach pozalekcyjnych prowadzonych w 
szkole polonijnej, na uniwersytecie pedagogicznym, w 
szkole nr 100 w Ufie oraz szkole we wsi Oktiabrskij. 
Warto nadmienić,że oleccy pedagodzy będą prowadzić 
zajęcia w szkołach i na uniwersytecie m.in.  na temat pol-
skiej sztuki ludowej. To doskonała forma doskonalenia 
zawodowego nauczycieli oraz element realizacji progra-
mu wychowawczego prowadzonego w oleckich szkołach 
pt.:„Losy Bliskich na Wschodzie w Edukacji”. Olecka 
delegacja weźmie również udział w obchodach Dni Kul-
tury Polskiej w Republice Baszkortostanu w Rosji.

Wyjazd jest efektem współpracy dyrektorów gmin-
nych szkół z Regionalną Organizacją Społeczna Cen-
trum Kultury i Oświaty Polskiej „Odrodzenie” Republiki 
Baszkortostanu.

Koszty pobytu oleckiej delegacji pokrywa strona ro-
syjska.      UM

Współpraca 
z Polonią na wschodzie
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Nowa książka
„Fabryka Lokalnych Osobowości Czyli o wyrównywaniu 

szans metodą wywiadu z podmiotowym włączaniem mło-
dzieży w działania” to książka, która ukazała się w 2010 roku, 
została wydana dzięki Polsko –Amerykańskiej Fundacji Wol-
ności oraz Polskiej Fundacji Dzieci i Młodzieży w ramach 
Programu „Równać Szanse”.

Jest to praca zbiorowa pod redakcją Mieczysława Mich-
niewicza - prezesa Regionalnego Towarzystwa Oświatowo – 
Kulturalnego Wspólnota Wiejska w Kijewie. Już sam tytuł 
wprowadza czytelnika w krąg zagadnień, związanych z wy-
równywaniem szans rozwojowych oraz poprawie wyników 
kształcenia młodzieży zamieszkującej obszary wiejskie. In-
tencją autorów niewątpliwie było wskazanie na konieczność 
rozwoju kompetencji społecznych, polegających na pracy w 
grupie, komunikacji międzypokoleniowej, wiary we własne 
możliwości, a także umiejętności planowania własnej przy-
szłości.

Książka przeznaczona jest dla nauczycieli wszystkich 
typów szkół, członków organizacji pozarządowych, pracow-
ników kultury, bibliotekarzy, a także opiekunów nieformal-
nych grup młodzieżowych, którzy mogą w niej znaleźć cenne 
wskazówki dydaktyczne. W bardzo przystępnej, uporządko-
wanej graficznie i logicznie formie, autorzy zaproponowali 
aktywnemu i twórczemu dydaktykowi pracę metodą projek-
tu.

Publikacja  składa się z siedmiu części, z których każda 
podzielona jest na kilka podrozdziałów. Znajdziemy w niej 
metody i formy pracy, których realizacja opiera się na akty-
wizowaniu młodych ludzi, włączaniu ich w działania oraz 
przygotowaniu ich do samodzielnego realizowania zaplano-
wanych przedsięwzięć.

Czytelnik dowie się jak utworzyć grupę, w jaki sposób ją 
zintegrować, zaplanować pracę, jak rozwiązywać konflikty, 
czy jak utworzyć kontrakt grupowy. Metoda przedstawiona 
jest na przykładzie wywiadu. W sposób bardzo dokładny i 
szczegółowy autorzy pokazują jak przygotować się do dobre-
go wywiadu i w jaki sposób go przeprowadzić. W każdym 
rozdziale przygotowane są informacje oraz pytania pomoc-
nicze dotyczące tego, co robi i o co powinien zapytać grupę 
moderator. Dużą pomocą dla moderatora jest znajdująca się 
po każdym rozdziale tzw. „ściąga”, która zawiera gotowe od-
powiedzi do proponowanych wcześniej pytań. 

Publikację wieńczy przykładowy wywiad , który został 
opracowany przez młodzież pracującą tym projektem. Me-
toda wywiadu, zaprezentowana w tej książce, jest tylko przy-
kładową, równie dobrze zamiast tej formy może być inna.

Całość opatrzona jest zdjęciami z projektów realizowa-
nych przez młodzież z Fabryki Lokalnych Osobowości, pod 
kierunkiem p. Mieczysława Michniewicza. Książka wydana 
jest na bardzo dobrym papierze w formacie, który umożli-
wia powielanie i korzystanie z zaproponowanych materiałów 
podczas pracy. Jest to pozycja niewątpliwie warta uwagi dla 
osób pracujących z młodzieżą.

Justyna  Waszkiewicz

Oleccy policjanci ustalili i zatrzymali  sprawców dwóch  
rozbojów. Trzech młodych wspólników  w wieku od 18 do 21 
lat napadło na dwóch mieszkańców.  Wszyscy podejrzani tra-
fili do policyjnego aresztu i usłyszeli zarzuty. Postanowieniem 
sądu wobec dwóch zastosowano areszt na okres 2 miesięcy na-
tomiast trzeci w ramach  policyjnego dozoru będzie meldował 
się trzy razy w tygodniu w miejscowej jednostce.

Do pierwszego zdarzenia doszło w nocy 1 maja br. około 
godziny 2. 30 w Olecku w parku miejskim. Do przechodzące-
go alejką mieszkańca miało podejść trzech młodych mężczyzn. 
Napastnicy przewrócili swoją ofiarę na trawnik i uderzali ręko-
ma po czym  zabrali z kieszeni pieniądze i kartę bankomatową. 

Następnie około godziny 5.00  na jednym z oleckich osiedli 
ponownie Oliwier R ., Patryk K. i Daniel N. miało podejść 
do siedzącego na ławce mężczyzny i przy użyciu siły usiłowali 
zabrać mu  telefon i pieniądze. Ofiara skutecznie obroniła się. 

Policjanci pracujący nad tą sprawą szybko wytypowali krąg 
osób podejrzanych. Oliwier R., Patryk F., i Daniel N.  zostali 
zatrzymani i trafili do policyjnego aresztu. Wszyscy są dobrze 
znani oleckim kryminalnym i byli  wcześniej karani. Zgroma-
dzony w tej sprawie materiał dowodowy pozwolił na przedsta-
wienie im zarzutów. W trakcie przesłuchania cała trójka przy-
znała się do winy i złożyła wyjaśnienia.

Dzisiaj postanowieniem sądu Patryk K i Daniel N zostali 
aresztowani na 2 miesiące, a wobec  Oliwiera R. prokurator za-
stosował policyjny dozór.

Za rozbój grozi kara do 12 lat pozbawienia wolności.

Policjanci zatrzymali sprawców 
dwóch rozbojów

Kara nawet 3 lat pozbawienia wolności grozi trzem spraw-
com pobić, które miały miejsce na terenie gminy Olecko i  
Świętajno. Podejrzani Adam B., Rafał O., i Krzysztof P zostali 
zatrzymani i usłyszeli zarzuty.  Funkcjonariusze nadal pracu-
ją nad tą sprawą i nie wykluczają kolejnych zarzutów .

Do pierwszego pobicia doszło 30 kwietnia  br. na terenie 
gminy Świętajno. Wtedy to do grupy młodych ludzi wracają-
cych z ogniska podjechał samochód. Z pojazdu wysiadło trzech 
napastników  i miało  pobić młodego chłopaka. Poszkodowany 
doznał obrażeń głowy i ogólnych potłuczeń ciała. 

Kolejne zdarzenie miało miejsce kilka dni później w jednej 
z  miejscowości na terenie gminy Olecko. Tym razem dwaj 
sprawcy pobili 51-latka który doznał ogólnych potłuczeń 
ciała. Policjanci pracujący nad tą sprawą  ustalili  numer re-
jestracyjny samochodu którym poruszali się podejrzani. Do 
wyjaśnienia tej sprawy zatrzymano w policyjnym areszcie  4 
osoby. Przesłuchanie właściciela auta oraz pozostałych świad-
ków i pokrzywdzonych pozwoliły ustalić  osoby mogące  mieć 
związek z tymi zdarzeniami. Zarzut pobicia usłyszał Rafał O., 
Krzysztof P . Ponadto Adamowi B. postawiono dwa zarzuty 
pobicia. Wszyscy podejrzani przyznali się do winy. Za popeł-
nione przestępstwa będą odpowiadać przed sądem karnym, 
grozi im kara do 3 lat pozbawienia wolności. Ponadto posta-
nowieniem prokuratora wobec podejrzanych zastosowano po-
licyjny dozór.

Funkcjonariusze nadal pracują nad tą sprawa i nie wyklu-
czają kolejnych zatrzymań i zarzutów.

Zarzuty i policyjne dozory za pobicie

Pijani kierowcy...
15 maja o 16.40  w Doliwach na drodze wojewódzkiej nr 655 

policjanci drogówki zatrzymali kierującego motorowerem . Ba-
danie alkomatem 24-letniego  Rafał D. wykazało ponad 2 promi-
le alkoholu w organizmie.

15 maja o 16.05 w Kowalach Oleckich na ul. Witosa policjan-
ci zatrzymali 22-letniego Tomasza M. jadącego motorowerem. 
Badanie wykazało 0,5 promila alkoholu i kierujący będzie odpo-
wiadał przed sądem za wykroczenie.

15 maja o 10.00 policjanci zatrzymali Macieja N. z Olecka   
który jechał nietrzeźwy. 23-latek  jechał osobową mazdą  ul. 
Plac Wolności i  uszkodził znak drogowy. Następnie odjechał z 
miejsca kolizji. Po pościgu został zatrzymany na ul. Chopina. Po 
sprawdzeniu stanu trzeźwości okazało się że prowadził pojazd 
mając ponad 1,5 promila alkoholu .
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5 maja społeczność Gimnazjum nr 2 im. Mikołaja Koper-
nika w Olecku wzięła udział w IV Ełckich Spotkaniach z Fil-
mem Przyrodniczym zorganizowanym przez Centrum Edukacji 
Ekologicznej w Ełku. Gościem pokazu filmowego był p.  Artur 
Wiatr - przyrodnik, pracownik Biebrzańskiego Parku Narodo-
wego, przewodnik, fotograf przyrody. Gimnazjaliści obejrzeli 3 
filmy pokazujące naturalne środowisko życia zwierząt w Bie-
brzańskim Parku Narodowym. 

Pierwszy film „Dubeltowe misterium” przybliżył uczniom 
zwyczaje rzadkich wędrownych ptaków - dubelta i wodniczki 
-  doceniających wiosenno-letnie uroki biebrzańskich obszarów 
podmokłych łąk oraz bagien. Okres zimy spędzają one w Afry-
ce Subsaharyjskiej. Dubelt jest rzadkim gatunkiem, z powodu 
swej nocnej aktywności również trudnym do obserwacji i ba-
dań. Natomiast 25% światowej populacji wodniczki gniazduje 
w Polsce. Oba ptaki przyciągają wiosną i latem ornitologów z 
różnych krajów Europy dokonujących naukowych obserwacji.

Drugi film pt. „Łoś - król bagiennej krainy” poświęcony był 
największemu współcześnie żyjącemu ssakowi kopytnemu z ro-
dziny jeleniowatych, wyróżniającemu się charakterystycznym 
porożem i wyjątkowo długimi kończynami. Naturalnym środo-

Świat biebrzańskiej przyrody okiem kamery  
wiskiem  życia łosia są leśne i zakrzewione tereny podmokłe, 
bagna, mokradła, torfowiska, trzęsawiska, tereny zalewowe. 
Populacja łosia na obszarze Biebrzańskiego Parku Narodowe-
go sięga 600 osobników.

Trzeci film pt. „My z Czerwonego Bagna” pozwo-
lił gimnazjalistom poznać złożoność ekosystemu Rezer-
watu Przyrody „Czerwone Bagno” wchodzącego w skład 
Biebrzańskiego Parku Narodowego. Ochrona fauny i flo-
ry Czerwonego Bagna została zapoczątkowana już w 1921 
roku, czyli 72 lata przed powstaniem parku narodowego.  
Unikalne torfowiska i mokradła, stanowią ostoję łosia, także 
jelenia i sarny oraz rzadko już wilka i rysia. Spośród ptactwa 
należy wymienić gniazdujące tu bieliki, orły przednie, orliki 
krzykliwe i grubodziobe. Na uwagę zasługują również sowa 
błotna, puchacz, żuraw, cietrzew, dzięcioł białogrzbiety oraz 
mnóstwo innych gatunków ptaków, zwłaszcza wodnych i 
wodno-błotnych. Szata roślinna rezerwatu jest równie bogata. 

Spotkanie wzbogacone zostało przez prowadzącego pokaz 
filmów  p. Artura Wiatra licznymi ciekawostkami ze świata 
przyrody.                 

wojeg 

Zespół Szkół w Judzikach
Judziki 5, 19-400 Olecko; tel. 87-520-76-96;e-mail: zsj@hot.pl; www.zsj.olecko.edu.pl

prowadzi nabór na rok szkolny 2011/2012
do oddziału przedszkolnego, szkoły podstawowej i gimnazjum. 
Przyjęcie kandydatów następuje na podstawie złożonego podania 
dostępnego w sekretariacie szkoły lub na stronie internetowej.
NASZE ATUTY:
indywidualna praca z uczniem
pomoc uczniom ze specyficznymi potrzebami edukacyjny-
mi
zajęcia wyrównawcze

koło szachowe i dzien-
nikarskie
możliwość realizacji 
pasji i zainteresowań 
m.in. w klubie tury-
stycznym i Młodzieżo-
wej Drużynie Pożarni-
czej
odowisko w okresie zi-
mowym, nauka jazdy 
na łyżwach
świetlica opiekuńczo-

wychowawcza
pracownia komputerowa i pracownia do nauki 
języków obcych
przestronne pomieszczenia, mała liczebność 
klas
bogato wyposażona baza dydaktyczna 
stołówka, biblioteka
przyjemna atmosfera sprzyjająca dobrym rela-
cjom nauczyciel - uczeń - rodzic
● Przy większej ilości uczniów zostanie zapew-
niony dowóz 
z Olecka

Zapraszamy Uczniów i Rodziców na Dzień 
Otwarty Szkoły 
w niedzielę, 22 maja 2011 r. o godz. 12.00
(zwiedzanie szkoły, występy uczniów, zabawy 
dla najmłodszych, poczęstunek)

W imieniu społeczności szkolnej
 Andrzej Malinowski, dyrektor
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Oleccy policjanci wyjaśniają przyczyny wypadku 
do którego doszło 11 maja w Drozdowie. Ze wstępnych 
ustaleń wynika iż 6-letnia dziecko jadąc rowerkiem wy-
jechało na drogę wprost pod koła ciężarówki. Poszko-
dowana dziewczynka z urazem głowy i wstrząśnieniem 
mózgu trafiła do szpitala w Suwałkach.

Do zdarzenia doszło około godziny 15.50 na drodze 
wojewódzkiej nr 652 w miejscowości Drozdowo. Oficer 
dyżurny oleckiej komendy otrzymał informację o wypad-
ku drogowym od dyżurnego Komendy Miejskiej Policji 
w Suwałkach. Natychmiast na miejsce pojechali poli-
cjanci z drogówki. 

Ze wstępnych ustaleń wynika iż 6-letnia dziewczyn-
ka wyjechała rowerkiem na jezdnię wprost pod koła cię-
żarówki. Kierowca tira chcąc uniknąć zderzenia zjechał 
na  chodnik i uszkodził budynek mieszkalny. Funkcjona-
riusze zabezpieczyli miejsce wypadku i przeprowadzili 
oględziny oraz zabezpieczyli ślady. 

Poszkodowane dziecko z urazem głowy, wstrząśnie-
niem mózgu i ogólnymi potłuczeniami zostało hospita-
lizowane w szpitalu w Suwałkach. Kierowca ciężarówki 
był trzeźwy.

Policjanci przeprowadza teraz postępowanie mające 
na celu wyjaśnienie okoliczności tego zdarzenia.

WYPADEK

Zapraszam na VIII Sesję Rady Powia-
tu w Olecku w dniu  19 maja 2011 roku 
(czwartek) o godz. 12:00 w sali konferen-
cyjnej (pokój nr 4) Starostwa Powiatowe-
go w Olecku, przy ul. Kolejowej 32. 

Porządek sesji:  
1. Otwarcie sesji i przyjęcie porządku 

obrad.
2. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.

3. Informacja Starosty z wykonania uchwał Rady Powiatu i o dzia-
łalności Zarządu w okresie międzysesyjnym.

4. Zapytania i interpelacje radnych.
5. Wnioski i oświadczenia radnych.
6. Wnioski Komisji Stałych Rady.
7. Odpowiedzi na zgłoszone zapytania, interpelacje i wnioski rad-

nych i Komisji Stałych Rady.
8. Stan opieki zdrowotnej, w tym sprawozdanie z działalności 

Spółki „Olmedica” oraz SP ZZOD Kolonia Olecko za rok 2010 i trzy 
miesiące roku 2011.

9. Podjęcie uchwał:
a) w sprawie wyboru członka zarządu;
b) w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Staro-

stwa Powiatowego w Olecku;
c) w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Kowale 

Oleckie na realizacje inwestycji drogowych w ramach Narodowego 
Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 – 2011;

d) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Po-
wiatu Oleckiego na lata 2011 – 2021;

e) w sprawie zmian budżetu powiatu na rok 2011.
10. „Głos wolny, wolność ubezpieczający”.
11.  Zamknięcie obrad.        

Przewodniczący Rady Powiatu             
Wacław Sapieha 

Sesja Rady Powiatu

 OGŁOSZENIE                                         
Komenda Hufca Olecko ZHP organizuje 2 turnusy półko-

lonii  dla wszystkich chętnych uczniów od I klasy szkoły pod-
stawowej w Domu Harcerza w Olecku, Plac Zamkowy 2 (w 
budynku Zespołu Szkół Technicznych). 

Terminy turnusów: I – 04.07 – 15.07, II - 18.07 -  29.07. 
Zajęcia będą się odbywać od 9.00 do 16.00 nie tylko na tere-
nie miasta ale i jego okolicach. Na koniec każdego turnusu jest 
przewidziany nocleg pod namiotem ( tzw. Biwak ) lub „Nocka” 
na terenie szkoły. W ciągu dnia przewidziane są dwa posiłki 
– drugie śniadanie i obiad z baru (nie posiadamy własnego za-
plecza kuchennego). 

Zapisy są prowadzone telefonicznie na nr 698-345-521 lub 
osobiście u Komendanta Hufca do 10 czerwca. Pełna opłata 
za jeden turnus wynosi 270,00zł  (brutto ) od osoby (istnieje 
możliwość dofinansowania dla osób z rodzin niezamożnych)  i 
powinna być wniesiona do 10 czerwca na konto Hufca: 32 9339 
0006 0000 0007 8911 0001 lub bezpośrednio do Kasy Hufca. 
Przy zapisie należy uiścić przedpłatę w wysokości 100,00zł. 
(jest ona związana z kosztami organizacyjnymi półkolonii). W 
razie rezygnacji z półkolonii przedpłata przepada.

OGŁOSZENIE                                                                   
Komenda Hufca Olecko ZHP organizuje obóz harcerski 

dla wszystkich chętnych uczniów od IV klasy szkoły pod-
stawowej

w Potęgowie, pow. Wejherowo  w dniach 09.07 – 22.07. 
Przewidziane są ciekawe zajęcia: na ściance wspinaczkowej 
i torze przeszkód, na strzelnicy, wycieczka do Kaszubskiego 
Parku Krajobrazowego i inne. 

Zapisy są prowadzone telefonicznie na nr 698-345-521 
lub osobiście u Komendanta Hufca do 10 czerwca. Pełna 
opłata za obóz wynosi 1000,00zł od osoby   i powinna być 
wniesiona do 10 czerwca na konto Hufca 32 9339 0006 0000 
0007 8911 0001 lub bezpośrednio do Kasy Hufca. Przy zapi-
sie należy uiścić przedpłatę w wysokości 150,00zł. (jest ona 
związana z kosztami organizacyjnymi obozu oraz opłatą za 
rezerwację miejsca obozowania). W razie rezygnacji z obozu 
przedpłata przepada.
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29 kwietnia 2011 roku o godz. 9.00 w budynku Teatru AGT 
w Olecku Pani Małgorzata Michałowska - wicedyrektor Zespo-
łu Szkół w Olecku - powitała wszystkich zgromadzonych na sali 
uczestników konkursu, ich opiekunów, członków jury i przedstawi-
cieli lokalnych mediów (,,Głos Olecka”, „Tygodnik Olecki”). Tak 
rozpoczęły się eliminacje I Powiatowego Konkursu Recytatorsko-

Recytatorskie fascynacje Twardowskim…

Muzycznego Poezji Jana od Biedronki, 
którego organizatorem było Gimnazjum 
nr 1  z Oddziałami Integracyjnymi w 
Olecku. Wsparcia - jako partner organi-
zacyjny -  udzielił  Regionalny Ośrodek 
Kultury ,,Mazury Garbate” w Olecku. 

Jako cele konkursu organizatorzy za-
łożyli: popularyzowanie twórczości ks. 
Jana Twardowskiego, prezentację dorob-
ku artystycznego uczniów oraz propago-
wanie ich osiągnięć, integrację lokalnego 
środowiska młodzieży gimnazjalnej kl. I-III z terenu powiatu olec-
kiego. Nasze zaproszenie przyjęły: Gimnazjum nr 2 im. Mikołaja 
Kopernika w Olecku, Zespół Szkół w Judzikach, Zespół Szkół w 
Babkach Oleckich, Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła II w Wie-
liczkach, Gimnazjum w Świętajnie.

Konkurs przeprowadzono w dwóch kategoriach :
I – recytacja - recytatorzy przedstawiali wybrane dwa utwory ks. 

Jana Twardowskiego, 
II - poezja śpiewana - soliści i zespoły  mogli zaprezentować 

jeden utwór do tekstu ks. Jana Twardowskiego do muzyki własnej,  
z wykorzystaniem istniejących podkładów muzycznych lub przy 
akompaniamencie zespołu muzycznego.

Recytacje oceniało jury w składzie:
Marta Jeżewska – dyrektor Re-

gionalnego Ośrodka Kultury ,,Mazury 
Garbate” w Olecku, Alicja Wysocka 
– konsultant Filii W-MODN w Ełku, 
Agnieszka Makarewicz – bibliotekarka 
oleckiej filii Warmińsko-Mazurskiej Bi-
blioteki Pedagogicznej w Olsztynie, Ro-
man Karsztun – opiekun teatrów ognia 
-  ROK ,,Mazury Garbate”  w Olecku.

Brano pod uwagę następujące kry-
teria:

• dobór repertuaru (wartości arty-
styczne utworu oraz dobór tekstu do 
możliwości wykonawczych uczestnika),

• interpretację utworu, 
• kulturę i technikę żywego słowa,
• ogólny wyraz artystyczny.
Po wysłuchaniu 17 recytatorów oraz śpiewającego duetu jury 

udało się na obrady. W tym czasie uczestnicy konkursu i ich opieku-

nowie zostali zaproszeni na słodkie co nieco dla podniesienia mo-
rale w oczekiwaniu na werdykt, który w imieniu członków komisji 
przedstawił Pan Roman Karsztun. 

W I kategorii przyznano :
I miejsce: Urszuli Korotko z Zespołu Szkół w Judzikach 

(przygotowanie p. Elżbieta Michaluk)
II miejsce: Karolinie Milew-

skiej i Paulinie Czekale z Publicz-
nego Gimnazjum im. Jana Pawła II 
w Wieliczkach (przygotowanie p. 
Jolanta Motulewicz),

III miejsce: Magdalenie Ry-
dzewskiej z Gimnazjum nr 2 im. Mi-
kołaja Kopernika w Olecku (przygo-
towanie p. Dorota Włodarska).

Jury wyróżniło recytację: Ga-
brieli Raczykowskiej z Gimnazjum 

nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Olecku, Kingi Chmielewskiej 
z Zespołu Szkół w Babkach Oleckich (przygotowanie p. Dorota 
Reich) i Dominiki Bokuniewicz z Gimnazjum w Świętajnie (przy-
gotowanie p. Wiesława Górska), a w kategorii poezja śpiewana 
przyznało I miejsce duetowi z Gimnazjum nr 1 z Oddziałami In-
tegracyjnymi w Olecku - Marii Milewskiej (gitara, kompozycja), 
Monice Gramackiej (śpiew). Dziewczęta dały piękny występ, pre-
zentując utwór pt. ,,Niecierpliwa” do muzyki własnej. 

Wszyscy laureaci otrzymali nagrody książkowe ufundowane 
przez Zarząd Powiatu w Olecku.

Członkowie komisji konkursowej zwrócili uwagę na występ 
ucznia Filipa Gresia z Zespołu Szkól w Judzikach. Został on na-
grodzony karnetem dla dwóch osób na wybrane projekcje filmowe 

w oleckim Kinie ,,Mazur”.
Po uhonorowaniu laureatów 

Pani Małgorzata Michałowska 
wręczyła podziękowania nauczy-
cielom przygotowującym uczniów 
do konkursu i członkom jury za pra-
cę w komisji konkursowej.

Nad sprawnym przebiegiem im-
prezy czuwały: Anna Klimasara, 
Agnieszka Anna Kopycka, Anna 
Sitko i Anetta Borawska. W roli 
konferansjerów kolejny raz spraw-
dzili się uczniowie kl.III: Rafał Ju-
rewicz i Mateusz Sadłowski. 

Mamy nadzieję, że zorganizo-
wany przez nas konkurs na stałe 

wpisze się do kalendarza imprez kulturalnych i za rok przyciągnie 
jeszcze większą ilość uczestników.

Anna Klimasara
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Literackie dywagacje 
Gdzie tkwi piękno życia?

felieton Czesław  Miłosz - Powroty

„Czeslaw Miłosz - Powroty” to tytuł wystawy, zorganizo-
wanej z okazji Roku Miłosza. Ukazuje ona jego związki z Su-
wałkami. Przypomina dzieciństwo i młodość Poety, rodziców i 
krąg dalszej rodziny, wakacje spędzane nad Wigrami i niedale-
kiej Krasnogrudzie. 

Ekspozycje tworzą fotografię rodzinne Czesława Miłosza, 
jego portrety, wiersze, wypowiedzi, dokumenty, rękopis, auto-
graf i pierwodruki tomików poezji. Poprzez  cytaty z wierszy i 
tekstów eseistycznych widz ma możliwość poznania stosunku 
Poety do miejsc, w których upływała jego młodość, zrozumieć, 
jak ten czas wpłynął na twórczość Noblisty.

Wernisaż jej od-
był się w ubiegły 
czwartek 12 maja. 
Na wernisażu obecny 
był dyrektor Muzeum 
Okręgowego w Su-
wałkach, a opowiadał 
o wystawie Zbigniew 
Fałtynowicz. 

Zbigniew Fałty-
nowicz jest kuratorem 
wystawy. Jest również 
autorem eseju „Wieczorem wiatr. Czesław Miłosz i Suwalsz-
czyzna”, albumu „Dla Miłosza”, wydawcą, edytorem, redak-
torem. Pełni również funkcję kustosza Muzeum Okręgowego 
w Suwałkach, w którym odbyła się premiera prezentowanej 
ekspozycji. 

Zwiedzenie wystawy można polecić szkołom jako ciekawą 
lekcję literatury.    (opr. m)

Feliks Jordan-Lubierzyński jako jeden z pierwszych 
osadników w naszym mieście również jako pierwszy zasta-
nawiał się nad kwestiami, które wówczas chyba niewielu 
obchodziły. W publikacji autorstwa Tadeusza Gicgiera „O 
człowieku, któremu wystarczał ogarek” zamieszczony jest 
fragment listu, w którym Feliks Lubierzyński wypowiada 
się na temat potrzeby zrozumienia samego życia. Jak to jest 
z tym życiem i czy aby my napewno tutaj mamy więcej cza-
su, aby się nad nim zastanowić i czy się nad nim zastana-
wiamy?

Koniec świata (Mazury) rządzi się zawsze swoimi pra-
wami, a jego pozorne uśpienie sprzyja także filozofii. Nie 
dotyczy to tylko nas, ale również i innych ludzi, gdzieś z 
różnorodnych końców świata. Feliks Jordan-Lubierzyń-
ski był (i chyba takim pozostanie) człowiekiem nieodgad-
nionym, a przez to inspirującym. Kiedy w mieście pierwsi 
jego mieszkańcy borykali się z przyziemnymi sprawami, 
on oprócz ciężkiej pracy na rzecz poprawy bytu (piastował 
stanowisko burmistrza) rozwijał także inne sfery życia i za-
kładał Koło Przyjaźni Polsko-Indyjskiej oraz inspirował się 
historią regionu. Trudno dziś podsumować, czy też nawet 
nadać ocenę działaniom i zachowaniom ówczesnych ludzi, 
nadmiernie wartościować pewne poczynania, a innym od-
bierać ważność, można jednak przypomnieć sobie niektóre 
sprawy, które były dalekie od tamtych czasów, a przy tym 
być może doskonale wpasowują się w aktualny rytm i kie-
runek świata. Bo przecież wszyscy dziś po trochu chcemy, 
aby życie upłynęło nam pięknie, wszyscy też wcześniej czy 
później zaczniemy się zastanawiać na czym ono tak napraw-
dę polega.

Feliks Lubierzyński w liście do swojej córki, cytowanym 
w wyżej wspomnianej książce Tadeusza Gicgiera, pisze o 
konieczności wypracowania doskonałości wewnętrznej, o 
rozmyślaniu nad stosunkiem do życia, do ludzi, nad prawem 
przyczyn i skutków. Czytając jego słowa z jednej strony moż-
na zobaczyć człowieka niewątpliwie zainspirowanego bud-
dyzmem, z drugiej zaś artystę i człowieka zainteresowanego 
światem, bądź co bądź redaktora „Przeglądu Artystycznego” 
oraz autora m.in.: dramatu „Dzwonnik” oraz sztuki „Iluzje” 
wystawionej w poznańskim Teatrze Polskim. Feliks Lubie-
rzyński wyraźnie chciał zrozumieć, gdzie tkwi piękno życia, 
a Mazury do tej refleksji doskonale mu pasowały, pomimo 
zapewne także i jego tutaj zagubienia. Wiedział, że ludzie 
upatrują piękno życia w wielu jego aspektach: spełnieniu, 
relacjach z drugim człowiekiem i także w tym, co wokół. 
To, co wokół może tutaj redukować refleksje do pochwały 
natury, może także te refleksje w harmonii z naturą rozwi-
jać. Dla Feliksa Lubierzyńskiego piękno życia niewątpliwie 
polegało na rozwoju wewnętrznym i pogłębianiu świadomo-
ści. Być może dlatego wybrał to miasto i w nim pozostał, 
gdyż widział jego potencjał. Potencjał ludzi i regionu, którzy 
może jeszcze wtedy tego nie rozumieli, zaangażowani bar-
dziej w budowę miasta, a nie własnej refleksji, chociaż mieli 
zapewne już ją w jakiś sposób wypracowaną.

Fascynacja prostymi sprawami, „prawdziwymi” ludźmi 
i ich refleksjami filozoficznymi na temat życia oraz skompli-
kowanymi losami (tak typowymi dla naszego regionu) przy-
czyniają się do dalszych rozważań. Wiedział to Feliks Lu-
bierzyński, wiedział to także zapewne i Wacław Klejmont, 
który potrafił krótko i mądrze obserwować rzeczywistość 
z naszej perspektywy. Wiedzieć to także powiniśmy i my. 
Może i żyjemy w dziczy, na końcu świata, ale daleko nam do 
dzikusów, a i tej dziczy nam dzisiaj wielu zazdrości widząc 
w niej siłę naszych charakterów. Warto to w nich pielęgno-
wać, ale przede wszystkim warto z Mazur wyciągać dla wła-
snego rozwoju intelektualnego jak najwięcej korzyści. Od-
powiedź na zadane przez Feliksa Lubierzyńskiego pytanie 
nie jest prosta, ale to pytanie należy sobie wciąż zadawać. 

Ewa Kozłowska

Ogłoszenie
Regionalne Towarzystwo Oświatowo-Kulturalne Wspól-

nota Wiejska w Kijewie w partnerstwie z Zespołem Szkół w 
Judzikach realizuje projekt „ Dać szansę”. Projekt jest współfi-
nansowany  przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności za 
pośrednictwem Polskiej Fundacji Dzieci i Młodzieży w ramach 
ścieżki „Projekty modelowe – replikacje”. 

Celem projektu jest wprowadzenie do środowiska edukacyj-
nego nowej metody pracy z młodzieżą  polegającej na włącza-
niu młodych w działania. W ramach tego projektu przeprowa-
dzimy szkolenia praktyczne dla dwóch dwudziestoosobowych 
grup osób  pracujących z młodzieżą. W szkoleniu mogą wziąć 
udział nauczyciele, przedstawiciele organizacji pozarządowych, 
opiekunowie świetlic i wszystkie inne osoby z terenu powiatu 
oleckiego, które pracują lub zamierzają pracować z młodzieżą.  

Dwudniowe szkolenie odbędzie się w dniach 6-7 czerwca 
- grupa pierwsza i  8-9 czerwca- grupa druga. Uczestnicy otrzy-
mają kompletne materiały pomocne w stosowaniu metody w 
praktyce oraz egzemplarz publikacji „Fabryka Lokalnych Oso-
bowości”. Udział w szkoleniu jest bezpłatny. Zgłoszenia  przyj-
mowane są pod adresem rtok@poczta.onet.pl  do 25 maja 2011 
r. W zgłoszeniu należy podać imię i nazwisko , e-mail, tel  i 
adres do korespondencji. Na zakończenie szkolenia uczestnicy 
otrzymają certyfikaty potwierdzone przez PFDiM, które moż-
na wykorzystać w  procedurach awansu zawodowego. Liczba 
miejsc jest ograniczona. O zakwalifikowaniu się decydować 
będzie kolejność zgłoszeń. Szczegółowe informacje można 
uzyskać u Pana Mieczysława Michniewicza  pod numerem te-
lefonu 87 5239893 każdego dnia w godzinach od 8.00 – 9.00 
lub 604503046 – komórka. 

Organizatorzy   
(Podczas szkolenia przewidziane są niespodzianki kulinarne)
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Po raz pierwszy spotkałem 
Wacława Klejmonta w 1975 roku 
w  warszawskim Klubie Medyk 
(ul. Oczki 5), gdzie odbywało się 
seminarium literackie. Pamiętam 
stoisko z książkami i gazetami, 
które okupowałem wraz z innymi 
molami. Fotografię zamieszczono 
w dwutygodniku Nowy Medyk (nr 
12). Widać mnie w sweterku w se-
rek, obok stoi mężczyzna z plere-
zą jak beatles. To Wacek. W 1982 
roku spotkaliśmy się w Olecku, w 
jego domu przy ulicy Zamkowej. 
I zaczęliśmy do siebie pisać listy. 
Nieraz o nim pisałem, bo chciałem, 
żeby o nim kamienie nie gadały.  

Antologijny wybór cytatów z 
listów i kartek Wacława Ewary-
sta Klejmonta opracowywałem 
w czasie, kiedy Wacław z takim 
heroizmem zmagał się ze starszli-
wą chorobą. Spośród wieloletniej 
korespondencji wybrałem garście 
cytatów. W myśl zasady Wacława: 
ziarno – to superpestka życia z lot-
nej plewy wyłuskana … Od 1982 
roku do mnie pisał sążniste listy i 
widokówki, które bajecznie ozda-
biał. Była to sztuka epistolografii, 
że żadne objaśnienia nic nie tłuma-
czą, będą li tylko leksykalnym po-
pisem. To trzeba zobaczyć. Obda-
rowywał mnie takim darem słowa, 
że poczytywałem to sobie za wiel-
kie wyróżnienie. Odwzajemniałem 

Wacław z Białolasu

się sporadycznie. Od Wielkiego Dzwonu! Po śmierci Michała 
Fludra (28  V 1945-12 III 1989), tylko do Wacława pisałem. 
Po stracie dawnego wychowawcy z sanatorium dziecięcego 
PKP Leśny Dwór (Wleń, dawne województwo jeleniogór-
skie),  straciłem apetyt do pisania listów. O czym poinformo-
wałem Wacława. Moją decyzję uszanował.  Nie czynił mi wy-
rzutów. W ramach rekompensaty opracowałem kilka książek 
Wacka, które przyjął życzliwie. Obdarował mnie suwalskim 
sękaczem. 

Bardzo wysoko ceniłem sobie jego twórczość. Każdy jego 
zapisek traktowałem jak serdeczny okruch do ludzi i świata. 
Po mistrzowsku opanował małe formy literacko-dziennikar-
skie. Nobilitował fraszkę, jego korespondencja przypomina-
ła dzieło sztuki epistolarnej. O jego wlepko-grafiki drżałem, 
żeby czasami ktoś mi ich nie świsnął na poczcie. Każda wi-
dokówka i koperta była zawsze elegancko spointowana. Mam 
w swoich zbiorach jego onkologiczne peregrynacje, które są 
antyfoną na temat zdrowia.  Znosił nieuleczalną chorobę tak, 
że mnie to ujmowało. Z pogodą ducha i wiarą jak dziecko. 
Życioczytał Ewangelię, więc chyba mogę napisać, że miał ła-
skę stanu nauczyciela języka polskiego. Mieszkał w Olecku 
przy ul. Wiejskiej, o której mimochodem pisał: Wiejska, siel-
ska pośród zielska – to mój adres (Olecko, 19 września 1989 
roku). 

Był niebywale oczytany. Mimochodem sypał cytatami. 
Miłośnik książek i Białych kruków. Aktywny w życiu miasta, 
dopokąd mu sił starczało. Tylko dwa razy go odwiedziłem. 
Ostatnio w 1989 roku. Nie zdążył mi złożyć rewizyty, bo tak 
jakoś wyszło, ale czy to jest takie ważne?  Traktowaliśmy go 
z Graszką jak członka naszej rodziny. Wacek miał słabość do 
mojej wnuczki Zuzi, dla której pisał krótkie wierszyki. Potra-
fił napisać do mojej żony taką fraszkę, że nie sposób było ją 
zapomnieć. 

Kiedy tracił siły, to dzwoniłem do niego, choć nie cierpię 
telefonów, ale ... czego to się nie robiło dla Wacława. Były 

to rozmowy bardzo krótkie. Wacław na ostatnim oddechu 
dzielił  się swoimi krótkimi uwagami. Potem już tylko żona 
informowała mnie, że leży i … kiwa głową. Że … Czynił mi 
tyle uprzejmości. Byłem tak bezradny, że nie wiedziałem, 
jakich użyć słów, choć jestem obstawiony słownikami języ-
ka polskiego i za moimi plecami stoi wyniosła biblioteka z 
grzbietami książek. Wiem, że choroba i cierpienie, i ból nie 
mają sensu. Przepraszam, że o tym piszę, ale nie mogę o tym 
milczeć. Nie będę kłamał, bo tak nakazuje mi przyzwoitość.

Odchodził Wacław tak jak żył. Cicho. Pogodzony ze 
wszystkim, co jest między niebem a ziemią. I tylko ta krop-
ka, co stoi nad i , przypominała o tym, że wszystko, co się 
zaczyna, kończy się.  Że tylko szelest zostanie po nas. I mil-
czenie, które jest zawsze na początku słowa. 

Hańcza była jego źrenicą, zaś Olecko domem i warszta-
tem pracy, gdzie pracował nad słowem, które nie zna granic. 
Albo inaczej: Olecko było Białolasem, zaś Hańcza przypo-
minała o głębi, żeby nigdy nie zniżyć się do poziomu kałuży. 
Latami uczył języka polskiego. Uczulał młodzież na poezję 
na co dzień, a nie tylko od święta. 

Żona, pani Danuta, i córka Julia robiły wszystko, żeby 
mógł zamieszkać w wierze, nadziei i miłości.  O tym nie 
będę pisał, żeby nie posuwać się za daleko. Dyskrecja tego 
wymaga.

W małych formach literackich rozpisywał słowa. Krótko 
i węzłowato. Dobra myśl to była jego przystań.  To był bie-
gły ds. literatury pięknej i języka polskiego. Wielki dłubacz 
maleńkich fraszek i listów/kartek, w których żaden znak in-
terpunkcyjny nie kłamał. Rzemieślnik i artysta słowa. Spec 
od fraszek (i nie tylko!). Nietuzinkowa postać o wielkiej po-
tędze humoru, z którym nie ma żartów. 

Warto ściąć kilkanaście suwalskich drzew, żeby wydać 
teksty Wacława Ewarysta Klejmonta.  Niech światło druku 
wlezie na papier. Na wieki wieków. Amen.

Czesław Mirosław Szczepaniak

Wacław Klejmont na spotkaniu z czytelnikami w „Galerii 1”. 
(26 stycznia b.r., fotografia Ewa Kozłowska)
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W związku z setną rocznicą urodzin wy-
bitnego poety i pisarza Czesława Miłosza 
przypadającą 30 czerwca,  rok 2011 został 
ogłoszony Rokiem Czesława Miłosza. 

Filia Warmińsko-Mazurskiej Biblioteki 
Pedagogicznej w Olecku  włączyła się w ob-
chody, organizując  Konkurs Recytatorski Po-
ezji i Prozy Czesława Miłosza, który odbył się 
12 maja w czytelni biblioteki. Konkurs zor-
ganizowano w Tygodniu Bibliotek, który co 
roku obchodzony jest w całej Polsce w dniach 
8 – 15 maja. Hasło tegorocznego Tygodnia 
„Biblioteka zawsze po drodze, nie mijam 
– wchodzę”  to  dwuwiersz zachęcający do 
odwiedzin biblioteki nie tylko w celu wypo-
życzenia książki, ale też bez sprecyzowanego 
powodu. 12 maja powodem odwiedzin biblio-
teki  był konkurs, który odbywał się przy wy-
pełnionej do ostatniego miejsca czytelni. 

W konkursie wzięło udział 36 uczestników. 
Po prezentacji wszystkich utworów i dokona-

Konkurs Recytatorski Poezji i Prozy Czesława Miłosza
w Filii Warmińsko-Mazurskiej Biblioteki Pedagogicznej w Olecku

niu oceny przez jury w składzie: 
Renata Dunaj, Marta Jeżew-
ska, Bogusław Marek Boraw-
ski i Roman Karsztun zostały 
ogłoszone wyniki konkursu. 

W kategorii szkół  podsta-
wowych (klasy 4-6) pierwsze 
miejsce zajęły ex aequo  Barba-
ra Kamińska ze Szkoły Podsta-
wowej Nr 1 im. Henryka Sien-
kiewicza w Olecku oraz  Emilia 
Tokajuk  ze Szkoły Podstawo-
wej Nr 3 im. Jana Pawła II w 
Olecku,  drugie miejsce - Maja 
Kłoczko ze Szkoły Podstawowej 
Nr 1 im. Henryka Sienkiewicza 
w Olecku. Miejsce trzecie przy-
padło  ex aequo Klaudii Dłuż-
niewskiej ze Szkoły Podstawo-
wej im. Ignacego Krasickiego w 

Świętajnie i Annie Szwędrys ze Szkoły Podstawowej Nr 
3 im. Jana Pawła II w Olecku.

Wyróżnienia otrzymały Weronika Gabruś ze Szko-
ły Podstawowej im. Ignacego Krasickiego w Świętajnie 
oraz Paulina Jankowska ze Szkoły Podsta-
wowej Nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w 
Olecku.

W kategorii szkół gimnazjalnych pierw-
sze miejsce zajęła Klaudia Nadolnik z Pu-
blicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II w 
Wieliczkach,  miejsce drugie – Gabriela 
Raczykowska z Zespołu Szkół w Olecku. 
Wyróżnienie otrzymała Dominika Bokunie-
wicz z Gimnazjum w Świętajnie. Trzeciego 
miejsca nie przyznano.

W kategorii szkół ponadgimnazjalnych 
pierwsze miejsce zajęła Sylwia Dziemian z 
Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Kocha-
nowskiego w Olecku,  miejsce  drugie – Pau-
lina Jagiełko z Zespołu Szkół Licealnych i 
Zawodowych w Olecku. Trzecie miejsce 
–  ex aequo Natalia Andryszczyk z Zespołu 

Szkół Licealnych i Zawodowych w Olecku oraz Karolina 
Zubowicz z Zespołu Szkół Technicznych w Olecku. Wy-
różnienia otrzymały Daniela Szczytowska z Zespołu Szkół 
Licealnych i Zawodowych oraz Magdalena Zaborowska 
z Liceum Ogólnokształcącego im Jana Kochanowskiego w 
Olecku.

Piękno utworów   Czesława Miłosza, które uczestnicy 
konkursu umieli wyeksponować,  spowodowało, że kon-
kurs przebiegał w podniosłej i uroczystej atmosferze. Było 
to prawdziwe święto poezji, za które pragnę serdecznie po-
dziękować przede wszystkim uczniom, ale też nauczycie-
lom, bez których zaangażowania wiersze naszego Noblisty  
z całą pewnością nie wybrzmiałyby  tak ładnie a konkurs w 
ogóle nie mógłby się odbyć.  

Ogromne wyrazy wdzięczności kieruję do członków 
komisji konkursowej za ich pracę rzetelną i profesjonalną. 

Zapraszam  do oglądania wystawy poświęconej Czesła-
wowi Miłoszowi, która będzie  dostępna do końca lipca w 
wypożyczalni biblioteki. Ekspozycja nosi tytuł „Czesław 
Miłosz. Podróże do domu”. Więcej informacji na stronie 
www.wmbp.olsztyn .pl w dziale Wydarzenia ( zakładka Fi-
lie WMBP - Olecko)

Elżbieta Rowińska
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B. Marek Borawski (LOT Ziemi Oleckiej), z cyklu: Warto zobaczyć …

Jezioro Rajgrodzkie
Dojazd: Olecko – Ełk – Wiśniowo Ełckie – Tama – Rajgród
Baza wypadowa: Yacht Club Arcus
Jezioro Rajgrodzkie leży na pograniczu województw pod-

laskiego i warmińsko-mazurskiego. Składa się jakby z czterech 
odnóg przez ludność miejscową nazywanych odmiennymi na-
zwami: Przepiórka i Stacze (odnogi położone na terenie woje-
wództwa w-m), Czarna Wieś i jezioro Rajgrodzkie, nad którym 
leży Rajgród (teren województwa podlaskiego). Wszystkie te 
akweny rozchodzą się z jednego miejsca, które nazywane jest 
Kociołek. Jest to również największa część całego jeziora. Połu-
dniowy brzeg Kociołka nazywany jest Słonecznym Brzegiem. W 
lato właśnie na nim samochodami i z namiotami zatrzymują się 
liczni turyści oraz rozkładają się obozy harcerskie oraz żeglar-
skie. Jest tam wiele dogodnych kamienisto-piaskowych plaż do 
opalania. 

Do części jeziora nazywanej Stacze wpada nasza Lega. Wy-
pływa z jeziora w Rajgrodzie i dalej nazywana jest Jegrznią. Z 

jeziora Stackiego można wpłynąć małą łódką lub po złożeniu 
masztu na sąsiadujące z nim jezioro Białe. Jegrznią można urzą-
dzić spływ kajakowy do jeziora Dreństwo

Odnogę skręcającą w kierunku Czarnej Wsi zamyka wyspa 
Sacin (10 ha, zalesiona). Półwysep znajdujący się od wschodu 
przy wejściu w zatokę z tą wyspa nazywany jest przez żeglarzy 
Kobylą Szyją. To miejsce jest jakby drogowskazem, gdyż tam 
właśnie zmieniają się na skutek lokalnych zmian temperatury 
kierunki wiejących wiatrów. Odpowiednie przejście w jego po-
bliżu gwarantuje szybkie przedostanie się na stronę rajgrodzką 
lub czrnowiejską jeziora.

Jezioro Raj-
grodzkie jest ob-
jęte strefą ciszy. 
Będzie więc bar-
dzo atrakcyjne 
dla tych, którzy 
nie lubią hałasują-
cych motorówek. 

Bazą tury-

stycznych wypadów jest Yacht Club Arcus. Dysponuje on trzy-
dziestoma jachtami; począwszy od odkryto pokładowych od 
kabinowych wyposażonych w kuchnie. Jest też flota Flayerów 
przystosowana do pływania dla osób niepełnosprawnych. 

YC dysponuje również ślizgami lodowymi czyli bojerami. 
Tak więc można również zimą spędzić atrakcyjnie urlop lub 
weekend. 

Sam port znajduje się w cichej zatoczce, otoczonej z każ-
dej strony pirsami oraz z możliwością cumowania większych 
jachtów do boi na środku akwenu. 

YC dysponuje sporym hotelem z salą bankietową oraz sa-
lami wykładowymi, w których np. jeżeli wynajmowany jest 
na „zieloną szko-
łę” można prowa-
dzić lekcje. Hotel 
posiada specjalna 
kuchnię, w której 
goście mogą przy-
gotować sobie 
posiłki. Istnieje 
też możliwość ka-
teringu lub można 
zjeść posiłek w 
okolicznych re-
stauracjach.

Okolica jezio-
ra Rajgrodzkiego, 
system kanałów i 
rzek sprzyja wy-
prawom kajako-
wym. YC „Arcus” 
posiada dużą ich 
flotę. Same je-
zioro, z licznymi 
ośrodkami wypo-
czynkowymi, pla-
żami oraz prawie 
z każdej strony 
otoczone lasem jest bardzo atrakcyjnym obiektem zwiedzania. 
Spływy można też urządzać Jegrznią do kanału Rudzkiego lub 
w górę Legi. 

YC „Arcus” może być też bazą do wycieczek rowerowych. 
W zasięgu do kilkunastu kilometrów znajduje się szereg obiek-
tów i przepięknych tras widokowych. Sporo z tych atrakcji opi-
sał już Andrzej Malinowski z cyklu „LOT Ziemi oleckiej pro-
ponuje”: m.in. Prostki, słup graniczny z XVI wieku, Czerwone 
Bagno. Rajgród z Grajewem łączy też ścieżka rowerowa.

Dla zmotoryzowanych YC „Arcus” takie może być bazą 
wypadową. Leży pomiędzy Ełkiem, Grajewem, a Augustowem. 
Praktycznie w ciągu pół godziny można znaleźć się w jednym 
z tych miast.

Jezioro Rajgordzkie jest też atrakcyjnym akwenem wędkar-
skim. Zarówno latem jak i zimą. 

Opracował B. Marek Borawski
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* „KOALA” - bar. Kuchnia tradycyjna, katering. 
    Plac Wolności 14, tel. (87) 520 15 78  V12609

PIZZERIA „PRIVE” zaprasza od 1000 do 2200

Tel. (87) 520-31-32, sms  505-314-536 V1
41

07

PIZZA NA TELEFON

* AUTOCZĘŚCI zachodnie, Łada, Tawria, Skoda;  
ul. Grunwaldzka, tel. (87) 520 01 21                           K54208

AUTO-MOTO

* materiały budowlane, metalowe, hydraulika – SKLEP 
   BUD-MET, ul. Gołdapska 22, tel. (87) 520 22 41. V20601

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  V16405

TURYSTYKA, NOCLEGI, ROZRYWKA

* AUTO-MAX, ul. Paderewskiego 3A, naprawa: zawieszenia, 
amortyzatory, elektronika, komputerowa geometria zawiesze-
nia od 50 złotych, tel. 509-746-264;                                        V20901

* Foto-Ślub i inne uroczystości, tel. 660 122 049       B15806

* hurtownia spożywcza, ul. Gołdapska 31, tel. (87) 520-01-50 V10610

*  Dewocjonalia, sklep; dodatki do: chrztu, ślubu, komunii, 
bierzmowania; ul. Wiśniowa, tel. 660-771-754     V11110

US£UGI
* 60000 złotych bez poręczycieli. SKOK Stefczyka. Kredyty, 

ubezpieczenia, plac Wolności 25, tel. (87) 520-20-55   V20801

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

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

02

V2
07

01

SERWIS OGUMIENIA
      OPONY, FELGI
OLEJE SHELL (wymiana gratis)

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

* części samochodowe, ul. Sokola 1D, tel. (87) 520-12-88,
   87-739-29-00 V11210

KARAOKE w Pub Piwnica, 
                  każdy czwartek, start od 2000 

* Artykuły i usługi elektryczne, Grunwaldzka 6, 
      tel. 87-610-00-66                                     V10910

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

Zapraszamy od godz. 1000 V1
66

15

PUB PIWNICA

* Centrum Ogrodnicze, ul. Rzeźnicka 6; tel. 87-520-22-07   V1219

* MEBLE - salon, Jan Bagiński, ul. Rzeźnicka, tel.  
(87) 520 29-23. V17404

* Budowlana firma, Tadeusz WITKOWSKI, kompleksowe 
prace budowlane, tel. 603-754-167, 87-523-41-44 V13208

* WULKANIZACJA, wymiana, sprzedaż opon, wymiana 
sprzedaż oleju, odkurzanie gratis, Mazurska 30, tel., 
516-080-613   V17604

• 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

V17104

* Pralnia chemiczna, pranie wodne, usługi w ciągu 24 godzin, ul. 
Grunwaldzka 12, te. 723-565-284                          V16305

* AUTOCZĘŚCI zachodnie, Łada, Tawria, Skoda, ul. 
Grunwaldzka, tel. 87-520-01-21 K54308

* CZĘŚCI SAMOCHODOWE, tel. 509-746-264 V20911

* CZĘŚCI SAMOCHODOWE, ul. Sokola 1D, tel. 87-
520-12-88 V11220

* części używane, wszystkie marki, Ełcka 2 (przy sku-
pie złomu), tel. 501-611-961 V12429

* koła  letnie Mercedes AClass, tel. 509-338-320 V18034

* Skoda Oktawia, 1,9TDI, 1997, tel. 508-097-660 V18014

* VW New Beetel, 2B, 1999, tel. 508-097-660 V18024

* jubilerskie usługi, plac Wolności 13, (87) 520-47-47 
V10810

V8112

imprezy okolicznościowe, dyskoteki, koncerty, pokazy

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

Klub „CoolTura”

V16605

OKULISTA CENTRUM OPTYKI
plac Wolności 9

co druga sobota od 1000 do 1500

rejestracja: 501-267-347
V16505

* informacja turystyczna, plac Wolności 22, tel. 87-520-
49-48 B15906

* kino, plac Wolności 22, tel. 87-520-20-59 B14809

* konie kabardyńskie, przejażdżki, pod siodło, 
Grądzkie 47, tel. 666-316-780, 87-421-22-48 B17302

* pracownia pisania ikon, pracownia plastyczna, 
Katarzyna Waraksa, tel. 663-805-960 B15107

* Pub „Pod ABC”, plac Wolności 8c, tel. 509-909-996 
B16604

* Taxi „Z”, również taksówki 6-osobowe, tel. 87-520-
12-12K55407

* wczasy; tel. 87-421-22-48, 666-316-780,  www.wiatra-
kart.fr.pl, e-mail: kawarak@o2.pl, B16803

* angielski korepetycje, magister UW, tel. 502-954-863 L17401

* bezprzewodowy internet iPlus, tel. 87-520-13-31  B17501

* biuro rachunkowe „Arnold”, tel. 87-520-15-30 B16106

* cyklinowanie, tel. 508-216-250 K55205

* hurtownia wędlin, od 4.00 do 14.00, ul. Gołdapska 31, 
tel. 87-520-22-13 B16006

* hydraulik, gazowe, tel. 502-383-533 K55702

* korekta i redakcja prac rocznych, semestralnych, licencjac-
kich, itp. tel. 609-535-117 B14909

* kowalskie, spawalnicze, ślusarskie, Gołdapska 31, tel. 
87-523-00-80 B16205

* księgowe usługi, Ternet spółka z o,o, tel. 87-520-31-70 B16504

* OC i AC atrakcyjne, ubezpieczenia odpowiedzialności 
cywilnej przedsiębiorców i firm, tel. 303-100524, 87-520-
46-76 V11010

* OLEJ OPAŁOWY,NAJTANIEJ, tel. 87-520-41-91V17514

* pizza na telefon – od 10.00 do 22.00, tel.87-520-31-32 
lub sms 505-314-536 V14117
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V1
40

07   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! V1418

V18313
Pomieszczenia biurowe do wynajęcia. 
Olecko, ul. Gołdapska 22, tel. 502-200-053.

KUPIĘ

PRACA

V1
80

04

SPRZEDAM 

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

Wyrób nagrobków, blatów kuchennych, parapetów 
i okładzin schodowych V7629

PROMOCJA 

w KEY

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

DWORZEC PKP
tel. 87-520-22-33

V19612

* kotły c.o., grzejniki, bojlery, HYDROMAX, 
            ul. Sokola 1E, tel. 87-615-31-90 V17204

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
2

V14508

* ROWERY – naprawy i wypożyczalnia, Centrum 
Handlowe Impuls, tel. 87-520-36-92 V18413

* serwis darmowych ogłoszeń, www.fucha24.pl V17314

* skup metali i surowców wtórnych, odbiór własnym 
transportem, najwyższe ceny, Ełcka 2, tel. 501-611-961 
V12419

* STOLARNIA: schody drewniane, meble, zabudowy, 
system drzwi przesuwanych, renowacja, tel. 784-353-
561, 87-521-43-68 B14210

* Taxi „Z”, również taksówki 6-osobowe, tel. 87-20-12-12 K55407

* tłumacz języka francuskiego, tel. 888-605-885 L32702

* transportowe, Mercedes Sprinter, tel. 512-265-569 V16325

* 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. B17202

* mały stary dom lub pół bliźniaka, tel. 697-103-090 po 
16.00 K54402g

* traktor BULDOG, tel. 602-235-182  V17534

* ślusarza, spawacza zatrudnię, tel. 602-70756 B17002

* 2 hektary ziemi, kolonia Kukowo, tel. 87-523-99-63, 
668-959-633 K55801

* działka usługowa, granica obwodnicy, tel. 601-210-
819 K53406c

* działkę budowlaną, 1750 m.kw., Olecko, tel. 602-
709-756 B16703

* działki budowlane, Jaśki, tel. 502-088-402 K55603

* działki budowlane, uzbrojone, tel. 601-210-819 K53506c

* łódkę wędkarską, tel. 512-265-569 V16315

* maszyny, urządzenia rolnicze, tel. 601-210-819 K53306c

* meble zachodnie, ul. Kopernika 10, (piwnica), tel. 
608-146-978 B16903

* mieszkanie, Kolejowa, 2 pokoje, 44m2, ogrzewanie 
piec kaflowy, 66tyś. zł, tel. 608-299-317 V12709

* 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 V17524

* pustaki z rozbiórki, tel. 665-354-100 B15207

* siedlisko, ul. Wiejska, ok. 40 arów, zabudowane bu-
dynkiem gospodarskim, dojazd od strony ulicy Wiejskiej, 
siła na miejscu, tel. 602-293-333 V17114

* tapety, rolety sprzedam, Dom S.C., plac Wolności 5 A V1428

* lokal na działalność gospodarczą, 31 m.kw., Skła-
dowa, tel. 885-441-703 K54104d

* mieszkanie do wynajęcia, ulica Kopernika 10, tel. 
604-184-868 K55901

* obiekt handlowy w Giżycku, do wynajęcia, tel. 
604-557-693 V12319
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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

B17102

V16802

MEDYCYNA ALTERNATYwNA
Ekologiczne karmienie piersią
Obecnie zamiast karmienia odżywkami propaguje 

się jak najdłużej ekologiczne karmienie dzieci piersią. 
I jest to bez wątpienia najbardziej prawidłowe podej-
ście Bo nie ma nic zdrowszego dla małego dziecka, 
niż mleko jego własnej matki. Ale tak naprawdę czy 

trzeba koniecznie traktować ten fakt jako wielkie odkry-
cie naukowe i uzasadniać naukowo konieczność karmienia 
dzieci piersią? Czy nie powinno być to oczywiste na tzw. 
zdrowy rozum, tak jak to było przed laty zanim nauka zaję-
ta się drobiazgowo tym problemem? 

Przecież przed kilkudziesięciu laty każda kobieta to 
wiedziała, że karmienie naturalne piersią jest najlepsze Te-
raz na całe szczęście uznano, że babcie były jednak nowo-
czesne i ekologiczne

Trzeba pamiętać również, że przy karmieniu piersią 
matka powinna odżywiać się prawidłowo, naturalnie, eko-
logicznie, by dziecko wraz z mlekiem dostawało najwar-
tościowsze substancje i nie trafiały do organizmu jakieś 
pozostałości substancji chemicznych stosowanych np. w 
ochronie roślin, czy też w przetwórstwie. 

Przy karmieniu piersią też trzeba zachować zdrowy 
rozsądek. Dzisiaj dosyć często mówi się, by pokarm dawać 
na każde życzenie dziecka. To uznać można za przesadę 
Lepsze dla zdrowia dziecka, a także samopoczucia i spoko-
ju mamy - a to jest też ważne dla zdrowia i spokoju dziec-

ka - jest wypracowanie pewnych regularnych pór karmienia 
piersią.

Warto karmić małe dzieci nie wtedy kiedy tylko one chcą, 
ale w pewnym naturalnym, regularnym rytmie. Trzeba bo-
wiem zauważyć, że w przyrodzie wszystko odbywa się też 
w rytmie i jest to jedno z praw natury. Rytm wprowadzony w 
życie dziecka dosyć stanowczo, powoli, zawsze z czułością 
i miłością, daje z czasem wszystkim spokój, a dziecko też 
się do niego przyzwyczaja i nie terroryzuje swymi kaprysami 
rodziców. To zapobiega też przekarmianiu. 

Takie zasady kiedyś propagowały matki posiadające kil-
koro dzieci i one się sprawdziły w życiu. W ten sposób nie 
wychowuje się też od samego początku małego egoisty, który 
przyzwyczajony jest do spełniania wszystkich jego zachcia-
nek, a nie liczy się z takimi samymi prawami drugiej osoby.

Zasada karmienia według naturalnego rytmu ochroni 
dziecko i rodziców przed skutkami modnego tzw. wychowa-
nia bezstresowego. Tak naprawdę w dłuższym okresie cza-
su jest ono wychowaniem najbardziej stresowym, bo dana 
osoba nie wie czego się ma trwale trzymać w zachowaniu 
i staje się często wielkim egoistą nie liczącym się z innymi, 
nie mającym zamiaru przestrzegać żadnych zasad i wyrze-
kać się czegokolwiek. To z kolei jest źródłem konfliktów z 
rodzeństwem, rówieśnikami w szkole, rodzicami, a potem 
społeczeństwem.

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

B15407

K55505
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PRZYS£OWIA

Kalendarz imion Cytaty na ten tydzień

Nasz przepis

17 maja 
Brunony, Miry, Weroniki, Wery, Wroci-
sławy
Bruna, Brunona, Chwalimira, Feliksa, 
Heraklesa, Herakliusza, Paschalisa, Pas-
chaliusa, Sławomira, Sławosza, Stani-
sława, Torpeta, Wiktora, Wilhelma
18 maja 
Aleksandry, Aleksy, Ali, Alicji, Eryki, 
Iriny, Nataszy, Sandry
Aleksandra, Bohdana, Edwina, Eryka, 
Feliksa, Jana, Myślibora, Wenancjusza
19 maja 
Celestyny, Emiliany, Iny, Iwony, Iwy,  
Patrycji
Augustyna, Celestyna, Emiliana, Iwa, 
Iwona, Krzesomira, Lwa, Mikołaja, Mi-
lana, Pękosława, Piotra, Urbana
20 maja 
Bernardy, Efrydy, Elfrydy, Krystyny, 
Sawy, Wiktorii, Wiktoryny

Aleksandra, Anastazego, Bazylego, Ba-
zylisa, Bernarda, Bernardyna, Bromi-
mierza, Bronimira, Iwona, Teodora
21 maja 
Donaty, Gizeli, Konstancji, Moniki, 
Przecławy
Donata, Jana, Juliusza, Konstantyna, 
Kryspina, Nepomucena, Przecława, 
Przesława, Tymoteusza, Walentego, 
Wiktora, Wszemira
22 maja 
Heleny, Julii, Rity, Roksany, Romy, 
Ryty, Wiesławy, Wisławy
Emila, Emiliusza, Jana, Krzesisława, 
Krzemisława, Romana, Wiesława
23 maja 
Emilii, Flory, Iwony, Iwy, Leontyny, 
Renaty
Budziwoja, Chociana, Dezyderego, 
Dezyderiusza, Jana, Juliana, Kryspina, 
Leoncjusza, Michała, Wilhelma

Nawet wtedy, gdy wielcy artyści two-
rzyli swe arcydzieła w widocznej izola-
cji od wszelkich wierzeń religijnych, to 
im uważniej przyjrzymy się ich życiu, 
tym większe będzie prawdopodobień-
stwo, że dostrzeżemy coś, co zasługuje 
jednak na miano wrażliwości religij-
nej.      Herbert Read
Druga córka jest artystką i jak wszyscy 
artyści żyje, jak to się mówi, z ręki do 
ust. I z pewnością nie można powie-
dzieć, że żyje „ponad stan”. 
                                Zygmunt Bauman
Artyści czerpią zwykle – i pragną cier-
pieć, chcą uczestniczyć  w konwul-
sjach czasu, w którym przyszło im żyć, 
odrzucają spokój i dobrobyt na rzecz 
prywatnej apokalipsy. 
             Ewa Kuryluk

Wesoło w maju ze słowikiem w gaju.
Suchy marzec, maj zaś chłodny, kwie-
cień mokry, rok niegłodny.
Mokry maj, rośnie żytko jako gaj.
Kto się w maju urodzi, dobrze się mu 
powodzi.
Na św. Urbana (19 maja) wszystka 
rola zasiana.
Jak przy zachodzie słońca niebo czy-
ste, nazajutrz słońce będzie bystre.
Kobiety to są ujeżdżacze i pogromcy 
męskiego rodu.

Rogaliki ziemniaczane
35 dag mąki, 25 dag ugotowanych ziem-
niaków, 15 dag cukru, jajko, 2 łyżeczki 
proszku do pieczenia, łyżka oleju, mar-
molada, tłuszcz do smarowania
Ziemniaki mielimy, dodajemy mąkę z 
proszkiem do pieczenia, cukier, olej i 
jajko. Zagniatamy ciasto.
Rozwałkowujemy je na grubość około 
pół centymetra.
Wycinamy z niego romby, nakładamy na 
nie marmoladę i zawijamy. Układamy 
na posmarowanej tłuszczem i prószonej 
mąką blaszce. Pieczemy około 25 minut 
w średnio nagrzanym piekarniku. 

Placek z serem i szynką
30 dag sera tylżyckiego, 4 plasterki szyn-
ki, 2 dag drożdży, 20 dag mąki, 5 łyżek 
oliwy, jajko, sól, pieprz, łyżka masła
Do maki dodajemy rozkruszone droż-
dże, jajko, oliwę i doprawiamy do smaku 
solą i pieprzem. Dolewamy trochę wody 
i wyrabiamy ciasto. Powinno mieć ono 
konsystencję taka jak na kładzione klu-
ski. Odstawiamy je na pół godziny do 
wyrośnięcia. Po tym czasie ciasto wkła-
damy do wysmarowanej masłem formy, 
przykrywamy plastrami szynki, a na nich 
układamy plasterki sera.
Pieczemy w średnio nagrzanym piekar-
niku. Podajemy z sosem grzybowym lub 
pomidorowym i surówką. 
Pulpety rybne 
znad Litygajna
2 cebule, łyżka masła, 3 łyżki gotowanej 
zmielonej ryby, 2 łyżki tartej bułki, jajko, 
sól, pieprz, szczypta cukru
cebulę drobno siekamy albo mielimy. 
Dusimy z masłem dodając do nie trzy 
łyżki zmielonej ryby, które odłożyliśmy 
przygotowując zupę rybną. Po lekkim 
wystudzeniu dodajemy bulkę tartą, sól 
i pieprz do smaku. Masę wyrabiamy, a 
jeśli jest zbyt gęsta dodajemy do skutku 
po łyżeczce wywaru z ryby. Na koniec 

dodajemy cukier i formujemy w kulki.
Kulki gotujemy w zupie.
Zupę z pulpetami podajemy posypaną 
posiekana pietruszką. Zupę jak i pulpe-
ty możemy przygotować w przeddzień 
obiadu. Pulpety można też przygotować 
jako niezależne danie podane z ziem-
niakami lub makaronem odpowiednio 
przemnażając składniki. 

Sałatka italska
Główka sałaty (normalnej, lodowej lub 
kruchej), świeży ogórek, 4 pomidory, 4 
papryki (o różnych kolorach), pomarań-
cza, 3 ząbki czosnku, łyżeczka musztar-
dy, oliwa, ocet winny
Jarzyny myjemy, czyścimy. Z papryki 
usuwamy gniazda pestkowe, a ogórek 
obieramy. Sałatę rwiemy w drobne ka-
wałki. Ogórek, paprykę i pomidory sie-
kamy. Pomarańczę obieramy i również 
kroimy w kostkę.
Do miski wkładamy utarty czosnek, po-
solić i dodać łyżeczkę musztardy. Ucie-
rać dodając najpierw oliwę, a potem ocet 
winny. Sos powinien mieć konsystencję 
śmietany.
Tuż przed jedzeniem wrzucamy do sosu 
jarzyny i mieszamy. 

Pierwszą kawiarnię 
...założył w Wiedniu około 1684 roku 

Polak, Jerzy Franciszek Kulczycki. 
Osiedlił się w Wiedniu i podczas oblę-

żenia go przez Turków w 1683 r. przebrany 
za tureckiego żołnierza przeszedł dwukrot-
nie przez nieprzyjacielski obóz z wiadomo-
ś¬ciami dla odsieczy. W nagrodę otrzymał 
znaczne zapasy kawy i założył w stolicy 
Austrii pierwszą kawiarnię, która rychło 
zdobyła wielką popularność. Kulczycki 
dobrze znał podobno język i obyczaje tu-
reckie, dlatego też wiedział, jak i po co wo-
jownicy sułtana piją ów dziwny napój. 

Ciekawe, że przybyła do ówczesnej 
Polski moda na kawiarnie i picie kawy nie 
łączyła się z postacią Kulczyckiego. Zwy-
czaj ten  przejęty został z Francji i Nie-
miec.

• zakąski - wina białe wytrawne lub lekkie 
różowe i czerwone,
• sery miękkie typu brie - wina czerwone 
ciężkie,
• sery zielone typu rokfor - wina czerwone 
lekkie,
• sery suche prasowane typu edam - wina 
czerwone wytrawne,
• sery topione i świeże - wina białe i różowe 
półwytrawne,
• dania mięsne: baranina i wołowina, królik, 
ptactwo i dziczyzna - wina czerwone mocne,
• dania mięsne: baranina z rusztu - wina czer-
wone lekkie,

• dania rybne - wina białe wytrawne,
• dania rybne ze śmietaną oraz zupy - wina 
białe półwytrawne,
• dania z jarzynami i grzybami - wina lekkie 
białe, różowe i czerwone,
• desery - wina białe słodkie i półsłodkie. 
Wina białe podaje się przed winami czerwo-
nymi, wina lekkie przed winami mocnymi, 
wina zimne przed winami o temperaturze po-
kojowej.
Wina bardzo szlachetne należy podawać w 
oryginalnych butelkach, a nalewać je trzeba 
delikatnie, aby nie strącić osadu, który zebrał 
się na ściankach.

Ogólne zasady łączenia win z potrawami:
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W ostatnią niedzielę (08.05) w Giżycku odbył się X Ma-
zurski Turniej Weteranów w tenisie stołowym. W Turnieju 
tym uczestniczyło trzech zawodników z Olecka.

Józef Polakowski zajął 7-8  m-ce, a Jan Nawrot 5-6 m-ce 
w swojej kategorii wiekowej.

Najlepiej wypadł Dariusz Karniej, który wygrał wszyst-
kie swoje pojedynki i został zwycięzcą w kategorii powyżej 
40 lat. Gratulujemy!!         s

7 maja 2011 r. odbył się Międzynarodowy Młodzieżowy 
Turniej Karate Kyokushin w Pradze. Zawody zostały rozgry-
wane po raz trzeci. Organizatorem imprezy był klub prowadzo-
ny przez Jana Sokupa – wicemistrza świata open. 

W Turnieju wzięło udział ponad 350 zawodniczek i za-
wodników w wieku 7-21 lat z Czech, Polski, Austrii, Niemiec, 
Ukrainy, Rosji, Węgier, Francji, Słowacji i Słowenii. Rywali-
zowali oni w formule pełnego kontaktu według reguł Interna-
tional Karate Organization. 

W Międzynarodowym Młodzieżowym Turnieju Karate Ky-

Sekcja szachowa MLKS Czarni Olecko  
... wspólnie z Zespołem Szkół w Olecku zaprasza juniorki 
i juniorów do wzięcia udziału w II Otwartym Szachowym 
Turnieju Juniorów o Puchar Dyrektora Zespołu Szkół w 
Olecku. 

Turniej odbędzie się w dniu 21.05.2011 w ZS w Olec-
ku, Osiedle Siejnik I 14. Zapisy na adres: krzysztofszachy@
wp.pl lub do godziny 9:30 w dniu zawodów. Turniej roze-
grany zostanie systemem szwajcarskim na dystansie 7 rund i 
czasie gry 15 minut na zawodnika. Wpisowe: uczniowie ZS 
w Olecku 1 PLN, pozostali 2 PLN.

Złoto i srebro zawodniczek karate kyokushin w Pradze

okushin w Pradze 
Powiat Olecki re-
prezentowało 6 
osób z Oleckiej 
Szkoły Sztuk 
Walki Karate 
KYOKUSHIN: 
Dawid Olechna, 
Oskar Kowalewski, Kacper Mikielski, Ja-
kub Smokowski, Zofia Fabczak i Angelika 
Rejterada, trener Wojciech Rejterada. 

„Moi podopiecznie spisali się bardzo do-
brze. Zofia Fabczak zdobyła złoto w kate-
gorii kadetek” – mówi Wojciech Rejterada 
– „Nie dała swoim przeciwniczkom żadnych 
szans i otrzymała w każdej walce wazami. W 
finale pokonała Węgierkę. Z kolei Angelika 
Rejterada wywalczyła srebro wśród młodzi-
czek. Po wyjściu z szesnastki pokonała przed 
czasem reprezentantkę Francji. W czwórce 
wygrała z Ukrainką”. 

Zawodniczkom i zawodnikom Oleckiej 
Szkoły Sztuk Walki Karate KYOKUSHIN 
dziękujemy za reprezentowanie Powiatu 

Oleckiego na międzyna-
rodowym turnieju, Tre-
nerowi za zaangażowanie 
i pracę uwieńczoną suk-
cesami podopiecznych. 
Zwycięzcom gratulujemy 
wspaniałych osiągnięć i 
znalezienia się w gronie 
najlepszych.

Życzymy dalszych sukcesów. 
Anna Turowska, www.powiat.olecko.pl 

Zdjęcia: archiwum Oleckiej Szkoły Sztuk Walki Karate Kyoku-
shin (OSSWKK)

Udział w OSSWKK w Międzynarodowym Młodzieżowym Tur-
nieju Karate Kyokushin w Pradze został dofinansowany ze środ-
ków Powiatu Oleckiego.

X Mazurski Turniej Weteranów w tenisie stołowym

W ubiegłą sobotę w sali Szkoły Podstawowej  nr 4 na osie-
dlu Siejnik odbyły się XII mistrzostwa geodetów województwa 
warmińsko-mazurskiego w tenisie stołowym. Prym w zawo-
dach wiedli zawodnicy z Olecka zajmując czołowe miejsca.

W kategorii młodszej zwyciężył Zbigniew Tomczyk, drugi 
był Michał Lotkowski, czwarte miejsce zajął Tomasz Tom-
czyk, a na piątym i szóstym miejscu uplasowali się Andrzej 
Chrzanowski i Krzysztof Gibowicz. 

W kategorii senior pierwsze miejsce wywalczył Andrzej 
Morawski, czwarte Józef Polakowski, szóste Czesław K.ra-
sowski.

W grze podwójnej zwyciężyła para Lotkowski - Polakow-
ski przed braćmi Tomczykami, czwarta była para Krasowski 
- Morawski, szósta Chrzanowski - Gibowicz. 

MISTRZOSTWA GEODETÓW 
WARMII I MAZUR 

W TENISIE STOŁOWYM
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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:

11 maja na Stadionie Miejskim obyły się Mistrzostwa Powia-
tu Oleckiego w Szkolnej Lidze  Lekkiej Atletyce.
Organizatorami byli OTSS, POSS, LZS i MOSiR Olecko.
Sędzią głównym zawodów Romuald Wojnowski.
WYNIKI:
GIMNAZJA
Dziewczęta:
100m
1. Kinga Tez,1997 (Gimn. nr 1 Olecko) 14,20s
2. Żaneta Tyszlak, 1996 (Gimn. nr 2 Olecko) 14,70s
3. Klaudia Klepacka1997(Gimn. nr 2 Olecko)14,80s  
300m
1. Aleksandra Olszewska,1995(Gimn. nr 2 Olecko) 48,20s
2. Aleksandra Wasilewska,1997(Gimn. nr 2 Olecko) 52,10s
3. Ada Ulikowska 1995(Gimn. nr 2 Olecko) 53,10s
600m
1. Anna Surażyńska,1996(Gimn.nr2 Olecko) 2:05.6s
2. Karolina Jachimczuk,1996(Gimn. nr 2 Olecko) 2:05.7s
3. Agnieszka Jankowska,1995(Gimn. Nr 2 Olecko) 2;07,1s
4x100m
1. Gimnazjum nr1 Olecko 57,93
2. Gimnazjum nr2 Olecko 58,35
Skok w dal
1. Aleksandra Olszewska,1995( Gimn. nr 2 Olecko) 4,19m
2. Karolina Kowalewska, 1997(Gimn.nr,2 Olecko 4.05m
3. Monika Gramacka,1995(Gimn.nr,2 Olecko) 3,94m
Pchnięcie kulą
1. Żaneta Stawicka,1995(Gimn. nr 1 Olecko) 9,25m
2. Martyna Wróblewska,1995(Gimn. Nr,2 Olecko) 9,20m
3. Magda Jachimowicz, (Gimn. nr 2 Olecko) 8,50m
CHŁOPCY
100m
1. Bartek Duszyński,1995(Gimn. nr 2 Olecko) 12,20s
2. Łukasz Zieliński,1995(Gimn. nr 2 Olecko) 12.90s 
300m 
1. Sebastian Drażba,1996, (Gimn. nr 2 Olecko) 39,80s
2. Szymon Topolski,1995(Gimn. nr 2 Olecko) 40,90s
3. Filip Janicki,1995(Gimn. nr 2  Olecko) 43,10s
 1000m
1. Kozłowski Jakub,1995( Gimn. nr 2 Olecko) 3:14,0s
2. Jakub Rekuć, 1995(Gimn. nr1 Olecko) 3:11,1s
3. Łukasz Harasim, 1995(Gimn. nr 2 Olecko) 3:14,0s
4x100m
1. Gimnazjum nr 2 Olecko 49,59s
2. Gimnazjum nr 1 Olecko 52,39s
Skok w dal 
1. Artur Opanowski,1995(Gimn. nr.2 Olecko) 5,15m
2. Bartosz Duszyński,1995(Gimn. nr 2 Olecko) 5,11m
3. Jakub Kozlowski, 1995(Gimn. nr 2 Olecko) 5,01m
Skok wzwyż
1. Artur Opanowski,1995(Gimn. nr 2 Olecko) 1.53m
Rzut oszczepem
1. Kacper Sulima,1995(Gimn. nr 2 Olecko) 32.40m
2. Marcin Kowalczuk,1995(Gimn. nr 2 Olecko) 19,64m
Pchnięcie kulą
1. Mateusz Marczak,1995(Gimn. nr 2 Olecko) 10,40m
2. Adrian Wilk,1996(Gimn. nr 1 Olecko) 10,26m
3. Eryk Hołownia,1996(Gimn. nr 2 Olecko) 9,64m
SZKOŁY ŚREDNIE
Dziewczęta
100m
1. Kesja Puszkarewicz,1994( LO Olecko) 14,00min
2. Dominika Olszewska,1993(LO Olecko) 14,60 min
3. Monika Wierzchowska,1994(OSW Olecko) 15,60 min
800m
1. Anna Szpunar, 1994(LO Olecko) 2:55,0min
2. Daria Wiśniewska,1993(OSW Olecko) 3:12,5min

Mistrzostwa Powiatu Oleckiego w Szkolnej Lidze  LA 3. Elżbieta Kalwajtys,1993(OSW Olecko) 3:25,0min
Pchniecie kulą
1. Dominika Olszewska,1993(LO Olecko) 9,80m
2. Monika Wierzchowska,1994(OSW Olecko) 8,06m
3. Barbara Łaskowska, (OSW Olecko) 5,25m
Chłopcy
1500m     
1. Adrian Marcinkiewicz,1993(OSW Olecko) 4:48,9min
2. Robert Bogatko,1994(LO Olecko) 5:02,0min
3. Rafał Topolski,1994(LO Olecko) 5:07,0min
Skok w dal
1. Tomasz Kozłowski,1994( LO Olecko) 5,14m
2. Paweł Piekutowski,1994(LO Olecko) 4,84m
3. Michał Bellon,1994(OSW Olecko) 4,79m 
Skok wzwyż
1. Szymon Wilczyński,1993(OSW Olecko) 1.53m
2. Antoni Szerszeń,1994(OSW Olecko) 1.53m
Rzut oszczepem
1. Arkadiusz Myszczyński,1993(OSW Olecko)  38,15m
2. Jacek Kołodziński,1994(LO Olecko) 31,64m
3. Jakub Surażyński,1994(LO Olecko) 28.50m
Pchnięcie  kulą
1. Łukasz Dubicki,1994(LO Olecko) 9.44m
2. Alan Rytwiński,1994(LO Olecko) 8,97m
3. Konrad Interewicz,1994(OSW Olecko) 8,48m
Zwycięzcy otrzymali pamiątkowe dyplomy. Ogółem w 
zawodach startowało 60 zawodników  w tym 30 dziewcząt.           

Organizator imprez sportowych w MOSiR Olecko: 
Dariusz Karniej
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Czekanie
Właśnie! Tego, czego obecnie nam brakuje, a na pew-

no naszym dzieciom, to umiejętność czekania. Wszystko 
musi być natychmiast i szybko. Świat tak się rozpędził, cy-
wilizacja idzie w zawrotnym tempie, że nikt już dzisiaj nie 
pamięta, co to znaczy czekać na… rozmowę telefoniczną. 

Kto nie miał telefonu (a rzadkością było, kto go po-
siadał), ten szedł do urzędu pocztowego, zamówił numer 
i czekał. Po prostu czekał na połączenie. Trwało to długo, 
albo jeszcze dłużej, nim szczęśliwie wszedł do rozmów-
nicy. 

Kto dzisiaj pamięta, co to jest rozmównica?
W żadnym urzędzie pocztowym na pewno już takiej 

nie ma. 
A dzisiaj wystarczy kliknąć i już nawet dziecko na 

przerwie komunikuje się z rodzicem, by mu poskarżyć się, 
że „Emilka nie chce się ze mną bawić” i w ogóle jest cała 
nieszczęśliwa. Nie mija kwadrans już rozsierdzony rodzic 
przybiega zdyszany do szkoły urywając się z pracy, by 
sprawdzić, jakie to nieszczęście dosięgało jego pociechę. 

Jest też inna opcja – natychmiast po telefonie pociechy, 
wykonuje telefon do wychowawcy klasy (ten musi być na 
każde zawołanie), by wyjaśnić tę niesprawiedliwość losu i 
co tam w ogóle w tej klasie się dzieje. 

Natychmiast! 
Na kolejnej przerwie dziewczynki już by nie pamiętały, 

o co się na siebie dąsały, ale sprawa za sprawą telefonu 
komórkowego nabrała zupełnie innego obrotu.

Pomarańcze. Wracam znowu do tych pomarańczy, któ-
rych smak znałam tylko ze świąt. Ileż się czekało na taką 
paczkę, by poczuć zapach luksusu i egzotyki. 

Dzisiaj tej egzotyki jest pełno na półkach każdego mar-
ketu (nie sklepu!). Jest wszystko na wyciągnięcie portfela.

Telewizja? Oj, czekało się na Teleranek, na „Wakacje 
za jeden uśmiech”, „Zwierzyniec”, itp. 

Teraz czekać nie trzeba. To telewizja czeka, aż maluch 
kliknie i natychmiast ma całe kanały z bajkami. Nie trzeba 

czekać na określoną godzinę, bo przez całą dobę lecą filmy 
animowane i inne amerykańskie popeliny. 

Klik! I jest! 
Cały świat jest na kliknięcie: telewizor, komórka, banko-

mat… 
Dziecko nie umie czekać. Nie chce czekać młody czło-

wiek na zdobywanie kariery, chce ją od razu, natychmiast. 
Dorabiać się? To było dobre kilkadziesiąt lat wstecz. Dzi-

siaj wystarczy wziąć kredyt i już jest mieszkanie.
Studenci też chcą mieć wiedzę natychmiast. Nie chcą ślę-

czeć po bibliotekach i robić notatki, kserować. 
Od czego jest Internet?! 
Wystarczy kliknąć i już nawet całe prace magisterskie 

wyskakują. 
Student to nie „dziobak pospolity”, tylko młody czło-

wiek, który uczy się na zasadzie „kopiuj – wklej”. Wszystko 
od razu, natychmiast!

Zakupy? Z łezką w oku wspominamy te niemal kilometro-
we kolejki po wszystko. Ciężko było, może nawet uwłaczało 
godności człowieka, ale… ale ludzie ze sobą rozmawiali. 

Dzisiaj najpopularniejszą formą rozmowy (wśród mło-
dzieży to na pewno!) są sms-y. Nawet czekając w kolejce 
(jeśli jeszcze takowe bywają), to piszemy te skrótowe „listy”, 
albo dzwonimy. 

W pociągu już nikt ze sobą nie rozmawia, bo każdy wy-
ciąga swoją komórkę i dzwoni. 

A jeśli czegoś nie ma w sklepie, to natychmiast wchodzi-
my do Internetu i już tylko czekamy na przesyłkę kurierską.

I my, i nasze dzieci nie chcemy czekać, chcemy mieć 
wszystko od razu, natychmiast. 

Miłość też. 
Jeśli się nie udała, to przecież można zmienić na inną, 

natychmiast. Młodzi nie walczą o miłość. Po pierwszym kry-
zysie rozwodzą się. 

Wśród moich znajomych jest wiele rozwiedzionych par, 
które przeżyły ze sobą trzy, cztery lata… 

Szybko, coraz szybciej… natychmiast! A wszystko, co 
dobre rodzi się w ciszy i powoli.

Marusia


