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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
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WĘGIEL: KOSTKA, ORZECH
EKO GROSZEK: polski, import

zapewniamy transport

tel. 87-56-96-256
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NOWE KOLEKCJE TOWARU W MAJSTRZE
ELEKTRYKA, KARNISZE, NARZĘDZIA

WIĘKSZY WYBÓR, ATRAKCYJNE CENY
ZAPRASZAMY NA ZAKUPY

Wacław Klejmont otrzymał medal „Zasłużony dla Olecka”. 
Zapraszamy na strony 10 i 11. 

na fotografii: 25 luty: Burmistrz Wacław Olszewski wręcza Medal „Zasłużony dla 
Olecka” Wacławowi Klejmontowi. 
Radni uchwałę przyznającą tytuł podjęli jednomyślnie
fot. Alicja Mieszuk (rzecznik prasowy UM)

zaprasza 3 marca o godzinie 17,00 na 
wykład pt. Mazury  w oczach pierwszych 
osadników, który wygłosi Krystyna Jarosz z 
Muzeum Kultury Ludowej w Węgorzewie.

Krystyna Jarosz od lat współorganizuje 
z Towarzystwem Ratowania Dziedzictwa 
Kulturowego Kresów Dawnych i Obec-
nych „Ojcowizna” konkurs „Losy nasze…” 
na wspomnienia mieszkańców północnej 
i wschodniej Polski, czyli dawnych Prus 
Wschodnich. Od 12 lat zbiera ona histo-
rie rodzinne, spisane pojedyncze, czasem 
ułamkowe losy ludzi rzuconych przez histo-
rię w nowe, obce im  miejsce, które miało 
stać się ich małą ojczyzną.  Na podstawie 
wspomnień bezpośrednich uczestników wy-
darzeń, lub tych, którzy ich wysłuchiwali od 
swoich rodziców, dziadków opowie o tym 
jaki świat zobaczyli po przyjeździe do swo-
jego miejsca osiedlenia. Czy Ziemie Odzy-
skane były dla nich „ziemią obiecaną”? Czy 
oferowały nowe, lepsze życie, zachwycały, 
czy przeciwnie – przerażały obcością.    

To były doświadczenia naszych rodzi-
ców, dziadków, może już pradziadków. 
Wszystkich zainteresowanych historią swo-
jego miasta, rodziny serdecznie zaprasza-
my na opowieść budowaną ze skrawków  
dawnego materialnego świata, okruchów 
pamięci, starych fotografii, fragmentów li-
stów, zachowanych dokumentów.

Olecka Izba Historyczna

Absurdalność daje się wyrazić tylko za 
pomocą humoru. 

Alfred Hitchcock
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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:
• Józefina Dąbek
• Daniel Debit
• Roberta Lotkowska
• Jerzy Makal
• Magda Wojciechowska
• Adam Wydrzyński
Upominki będą wysyłane pocztą.
Upominki ufundowali:
√ Starostwo Powiatowe w Olecku, ul. 

Kolejowa 32
√ Księgarnia Zofii Siemaszko, plac 

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

miologiczna w Olecku, al. Wojska 
Polskiego 13

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

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

Redakcja 
„Tygodnika Oleckiego”, 

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

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

kom.
502-200-024

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

Oddział w Olecku
ul. Gołdapska 22
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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 

Archiwum Tygodnika Oleckiego znajdziesz

8 lutego o 12.53  jeden zastęp JRG 
PSP usuwał w Rosochackich drzewo 
powalone na jezdnię. 

8 lutego o 14.35  dwa zastępy JRG 
PSP usuwały naderwaną przez wiatr 
rynnę na dachu domu dziecka.

8 lutego o 15.30  jeden zastęp JRG 
PSP usuwał w Rosochackich drzewo 
powalone na jezdnię. 

8 lutego o 15.55  jeden zastęp OSP 
Kleszczewo usuwał wodę z zalanej piw-
nicy domu mieszkalnego w Jelitkach.

8 lutego o 20.21 jeden zastęp OSP 
Świętajno usuwał w Baranach drzewo 
powalone na jezdnię.

10 lutego o 15.10 jeden zastęp OSP 
Szczecinki usuwał wodę z zalanej piw-
nicy domu mieszkalnego w Dabrow-
skich.

10 lutego o 15.30 jeden zastęp JRG 
PSP gasił przy ulicy Kolejowej pożar 
śmieci w śmietniku kontenerowym.

10 lutego o 17.01 jeden zastęp JRG 
PSP przy alei Wojska Polskiego uwal-
niał psa , który uwiązł w kanale ścieko-
wym.

11 lutego o 9.29 jeden zastęp JRG PSP 
usuwał z jezdni w Ryniach powalony na 
nią konar drzewa. 

11 lutego o 10.01jeden zastęp JRG 
PSP gasił przy ulicy Słowiańskiej pożar 
śmieci w śmietniku kontenerowym.

11 lutego o 13.15 jeden zastęp JRG 
PSP oraz jeden OSP Kowale Oleckie 
usuwały w okolicach Lakiel skutki wy-
padku drogowego (potracenie rowerzy-
sty).

12 lutego o 15.28 jeden zastęp JRG 
PSP gasił przy ulicy Grunmwaldzkiej 
pożar śmieci w śmietniku kontenero-
wym.

12 lutego o 19.12 jeden zastęp JRG 
PSP gasił przy ulicy Nocznickiego po-
żar śmieci w śmietniku kontenerowym.

Informacji udzieliła starsza sekcyjna 
Katarzyna Jeglińska

Poradnia Psychologiczno – Pedago-
giczna w Olecku informuje, że dnia 5 
marca 2011 roku (sobota)  w godz. 9 -11  
w Szkole Podstawowej w Stożnem odbę-
dzie się Dzień Bezpłatnych Diagnoz Lo-
gopedycznych.

Jest to ogólnopolska akcja zorganizo-
wana przez Polski Związek Logopedów 
z okazji Europejskiego Dnia Logopedy. 
Celem jej jest ułatwienie osobom z zabu-
rzeniami mowy dostępu do profesjonalnej 
diagnozy. Oferujemy pomoc zarówno ro-
dzicom niemowląt i noworodków pragną-
cych zadbać o prawidłowy rozwój mowy 
dziecka, jak i rodzicom dzieci starszych, u 
których wymowa budzi niepokój i troskę 
rodziców. Neurologopedzi udzielają w 
tym dniu pomocy młodzieży i dorosłym 
osobom jąkającym się, po udarach mó-
zgu, osobom po operacji krtani.

Serdecznie zapraszamy zainteresowa-
ne osoby.

Wiesława Wróblewska

Dzień Bezpłatnych 
Diagnoz 

Logopedycznych
11 lutego odbyło się spotkanie Bur-

mistrza z nauczycielskimi związkami 
zawodowym, które reprezentowali Pre-
zese Zarządu Nauczycielstwa Polskiego 
Oddziału w Olecku oraz Przewodniczącą 
Komisji Międzyszkolnej NSZZ „Solidar-
ność” Pracowników Oświaty i Wychowa-
nia w Olecku. 

Podczas spotkania:
- został zaopiniowany podział środ-

ków finansowych przeznaczonych na do-
skonalenie zawodowe nauczycieli,

- przedstawione zostało sprawozda-
nie z wysokości średnich wynagrodzeń 
nauczycieli na poszczególnych stopniach 
awansu zawodowego w szkołach i przed-
szkolach za 2010r, omówiono sytuację de-
mograficzną i kadrową szkół.     (WEKiS)

Spotkanie Burmistrza 
ze związkami 

zawodowymi nauczycieli

Trwają roboty wewnętrzne. Buduje 
się schody na poddasze, kładzie się tyn-
ki, maluje pomieszczenia, układa gla-
zurę w łazienkach. Instalowana jest sieć 
elektryczna i sanitarna oraz montuje się 
grzejniki. Ściany klatki schodowej zostały 
przygotowane do malowania.  Na koniec 
stycznia roboty były zaawansowane na 
75%.               (WBIiP)

Mazurska 28

Trwają prace przy przebudowie przed-
szkola przy ulicy Kopernika na Centrum 
Integracji Kulturalnej. Prace zostały prze-
niesione do wnętrza budynku. Została wy-
konana instalacja centralnego ogrzewania, 
realizuję się budowę sieci wodno-kana-
lizacyjnej, wykonano tynkowanie ścian 
oraz przygotowuje się pomieszczenia do 
malowania ścian i sufitów. W piwnicy 
rozpoczęto kładzenie posadzek.  (WBIiP)

Przebudowa starego 
przedszkola

Prace zostały przerwane z powodu mro-
zów. Na budowie wykonano już roboty 
żelbetowe oraz konstrukcje dachu. Za-
awansowanie robót na koniec lutego wy-
nosi 35%.           (WBIiP)

Hala sportowa z pływalnią
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na stronie internetowej www.olecko.info (w pliku *.pdf)
OLECKI TERMINARZ

WYSTAWY STAŁE
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Zapraszamy od 600 do 2100

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

NAJTANIEJ W MIEŒCIE

ON .............................4,69 z³
ON (arctic) ...............4,89 zł
Pb95 .........................4,79 z³
PB98 .........................4,99 z³
LPG ...........................2,55 z³
Olej opa³owy ..............3,19 z³ (powyżej 1000 litrów)
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• Historia Ziemi Oleckiej – wystawa historyczna, Olecka Izba 
Historyczna, Stary Ratusz 

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

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

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

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

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

Ośrodek 
czynny
codziennie 
w godz. 800-1600

Jerzy Miliszewski

OLECKIE CENTRUM
SZKOLENIA KIEROWCÓW

Olecko, Aleje Lipowe 3

Rozpoczęcie 
kursu

 tel. 520-23-36

21
lutego

godz. 1600

B11207

1 marca (wtorek)
apteka dyżurna: ul. Kolejowa 15
wydanie „Tygodnika Oleckiego”
10,00 - 14,00 - dyżur w Studenckiej Poradni Prawnej, Staro-
stwo (szczegóły TO 5/681, s. 8
19.00 - Young Team Olecko - Lega Olecko - mecz tenisa sto-
łowego (Północna Liga Tenisa)
2 marca (środa)
apteka dyżurna: pl. Wolności 25
3 marca (czwartek)
apteka dyżurna: pl. Wolności 7B
17.00 - Mazury  w oczach pierwszych osadników, wykład Kry-
styny Jarosz, Olecka Izba Historyczna, Stary Ratusz
4 marca (piątek)
apteka dyżurna: ul. Gołdapska 1
16.30 - UŻKS Spinaker Węgorzewo - Geodezja Olecko - mecz 
tenisa stołowego (Północna Liga Tenisa)
17.00 - Skyline, film - kino „Mazur”
19.00 - Cudowne lato, film - kino „Mazur”
5 marca (sobota)
apteka dyżurna: ul. Zielona 35
9.00 - 13.00 - „Dzień Otwarty” Urządu Skarbowego w Olec-
ku
17.00 - Skyline, film - kino „Mazur”
18.00 - msza żałobna w intencji dr inż. Stefana Tucholskiego,  
kościół pw. Podwyższenia Krzyża Świętego, ul. Zamkowa
19.00 - Cudowne lato, film - kino „Mazur”
6 marca (niedziela)
apteka dyżurna: ul. Składowa 6
10.00 - Otwarty Turniej siatkarskich ,,czwórek” (kobiet i męż-
czyzn), hala LO
11.00 - Turniej piłki siatkowej 4-osobowej dla kobiet z okazji 
Dnia Kobiet, hala LO
15.00 - koncert z okazji Dnia Kobiet, sala kina „Mazur”
17.00 - Skyline, film - kino „Mazur”
19.00 - Cudowne lato, film - kino „Mazur” 
7 marca (poniedziałek)
apteka dyżurna: ul. Zielona 37
19.00 - koncert operetkowy w Dniu Kobiet, sala kina „Ma-
zur” 
19.00 - Lega Olecko - LUKS „Żak” Pisanica - mecz tenisa 
stołowego (Północna Liga Tenisa)
8 marca (wtorek)
apteka dyżurna: ul. 11 Listopada 9
wydanie „Tygodnika Oleckiego”
10,00 - 14,00 - dyżur w Studenckiej Poradni Prawnej, Staro-
stwo (szczegóły TO 5/681, s. 8
17.30 - SP Budry - Young Team Olecko - mecz tenisa stołowe-
go (Północna Liga Tenisa)
9 marca (środa)
apteka dyżurna: ul. Kolejowa 15
9.00 - Mistrzostwa Powiatu Szkół Podstawowych w halowej 
piłce nożnej chłopców, hala ZST
10 marca (czwartek)
apteka dyżurna:pl. Wolności 25
ostatni dzień zapisywania dzieci do przedszkola (szczegóły 
TO 5/681, s. 19) 
16.00 - UKS Orły Gawliki Wielkie - Geodezja Olecko - mecz 
tenisa stołowego (Północna Liga Tenisa)
11 marca (piątek)

V7103

Skład fabryczny kostki brukowej KAMAL

Aleja Zwycięstwa 6, 
tel. 502 494 400
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W finale konkursu plastycznego 
„ZAPOBIEGAJMY POŻAROM”, 
który odbył się 19 lutego w Teatrze 
im. Stefana Jaracza w Olsztynie nie 
zabrakło miłego akcentu z powiatu 
oleckiego. Milena Głowacka z Wil-
kas, w kategorii Grupa Przedszkolna 
zajęła III miejsce, a jej praca została 
zakwalifikowana do eliminacji kra-
jowych. 

Na konkurs wpłynęło 106 prac  z 
8 powiatów, które oceniła Komisja 
w składzie:  Grzegorz Matczyński 
– Zarząd Oddziału Wojewódzkiego 
Związku Ochotniczych Straży Po-
żarnych RP w Olsztynie – przewod-
niczący komisji, Renata Pugow-
ska – Centrum Edukacji i Inicjatyw 
Kulturalnych w Olsztynie – plastyk, 
Wiesław Wachowski - Centrum 

18 lutego na Jeziorze Święcajty koło Wegorzewa, odbyły 
się Mistrzostwa Województwa Warmińsko–Mazurskiego Stra-
żaków w Wędkarstwie Podlodowym. 

Rywalizowało 23 strażaków,  tworząc  9 drużyn. Zwycię-
ską drużynę oleckich strażaków reprezentowali: Andrzej Re-
tel, Waldemar Derencz i Marcin Sertel, łowiąc 2,4 kg ryby, 

II miejsce zajęła KP PSP  w Bartoszycach - 1,72 kg, 
III miejsce zajęła KP PSP w Nidzicy - 1,478 kg. 
Indywidualnie III miejsce zajął Andrzej Retel z KP PSP w 

Olecku łowiąc 1,318 kg. Nagrody, dyplomy oraz statuetki wrę-
czyli Z-ca Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży 
Pożarnej w Olsztynie, Starosta  Węgorzewski oraz Komendant 
Powiatowy PSP w Węgorzewie. 

Nad prawidłowym przebiegiem zawodów czuwał Sędzia 
Główny Klasy Okręgowej PZW w Olsztynie. W ubiegłym roku 
ta sama drużyna zajęła II miejsce, a więc forma rośnie.

kpt. Tomasz Jagłowski, zdjęcia: KP PSP Węgorzewo

„ZAPOBIEGAJMY POŻAROM”

Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie – plastyk. 
Komisja oceniająca wszystkim autorom prac serdecznie podzięko-

wała za wykonanie ciekawych i wartościowych dzieł. Słowa podzię-
kowania spłynęły także dla opiekunów z przedszkoli, szkół i innych 
ośrodków. Łącznie zakwalifikowano 21 prac do eliminacji krajowych . 
Po ogłoszeniu wyników i wręczeniu dyplomów i nagród uczestnicy kon-
kursu obejrzeli przedstawienie pt. „Kajko i Kokosz” w reżyserii  Marty 
Ogrodzińskiej.                      kpt. Tomasz Jagłowski KP PSP Olecko

Strażacy z Olecka najlepsi w województwie
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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

Oleccy kryminalni zatrzymali mężczyznę, który przechowy-
wał w domu marihuanę. Czesław Z. posiadał także nasio-
na, które ukrył w pudełku po cukierkach. Mężczyzna trafił 
do policyjnego aresztu. Za posiadanie narkotyków grozi mu 
kara nawet do 3 lat pozbawienia wolności.

Z okazji zbliżającego się Dnia Kobiet zachęcamy wszyst-
kich Panów, aby zaprosili swoje piękne Panie na przebojowy 
wieczór z muzyką operetkową. Wystąpi grupa artystyczna 
Operus Arte. Utalentowani, młodzi artyści: Dorota Makulec – 
sopran, Paweł Wytrążek – tenor, Piotr Żukowski – fortepian, 
Piotr Wytrążek - konferansjer wykonają dla Państwa szlagiery 
muzyki operetkowej (m. in. „Usta milczą dusza śpiewa”, „W 
rytm walczyka serce śpiewa”, „Wielka sława to żart”), arie 
musicalowe (m. in. „Przetańczyć całą noc”) i sceniczne hity 
takie jak „Brunetki, blondynki”, czy „Żegnajcie przyjaciele”. 
Zapraszamy na pełną wrażeń, lekką, przyjemną, zabawną, 
rozśpiewaną, taneczną, melancholijną, uczuciową, z głębi ser-
ca i dla serca „Wielką Galę Operetkową” grupy artystycznej 
Operus Arte. 

Gwarantujemy dobrą zabawę z wachlarzem romantycz-
nych wrażeń.

Regionalny Ośrodek Kultury „Mazury Garbate”

że 5 marca 2011 r. (sobota) jest „Dniem Otwartym” 
Urząd Skarbowy w Olecku będzie czynny w godz. od 9:00 
do 13:00

„Dzień Otwarty” umożliwi podatnikom:
składanie zeznań podatkowych oraz uzyskanie informacji 

związanych z rozliczeniem rocznym podatku za 2010 r.,
złożenie formularzy NIP i ich aktualizacja, fachową pomoc 

pracowników urzędu przy wypełnianiu zeznań podatkowych.
* Strona internetowa: www.mofnet.gov.pl – tu znajdziesz 

aktualne formularze podatkowe, broszury informacyjne i inne 
informacje, które ułatwią Ci rozliczenie podatku za 2010 r.

Naczelnik Urzędu Skarbowego 
w Olecku informuje, 

Kryminalni w mieszkaniu 33-latka,  
u którego znaleźli narkotyki

19 lutego oleccy kry-
minalni w trakcie wy-
konywania czynności 
służbowych w jednej z 
miejscowości na terenie 
gminy Olecko zabezpie-
czyli ponad 55 gram ma-
rihuany. Funkcjonariusze 
w domu 33-letniego Cze-
sława Z. zauważyli le-
żącą na kredensie nabita 

szklaną lufkę. Właściciel oświadczył, że to nic takiego i chciał 
wyrzucić ją do kominka. Policjanci obezwładnili mężczyznę i 
podczas przeszukania znaleźli kolejne porcje marihuany oraz 
nasiona. Czesław Z. trafił do policyjnego aresztu. Teraz poli-
cjanci przeprowadzą dochodzenie i ustalą pochodzenie nar-
kotyków.
Za posiadanie narkotyków grozi kara nawet do 3 lat pozba-
wienia wolności.

młodszy aspirant Tomasz Jeglińsk

7 marca - koncert operetkowy 
w Dniu Kobiet

godz. 19.00, sala kina „Mazur” 
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Oleccy policjanci zatrzymali dwóch nieletnich podejrzanych o kra-
dzież. Chłopcy w wieku 12 i 14 lat  z terenu prywatnej posesji  wynieśli 
metalowe elementy o łącznej wartości 1500 złotych. Skradzione łupy 
nastolatkowie zawieźli sankami do punktu skupu złomu. Teraz ich 
sprawą zajmie się sad rodzinny i nieletnich.

22 lutego do oleckiej komendy Policji zgłosił się jeden z mieszkań-
ców i złożył zawiadomienie o popełnieniu kradzieży. 

Poszkodowany poinformował, że skradziono mu metalowe rynny, 
drabinę oraz kształtowniki. Mężczyzna wartość strat oszacował łącz-
nie na 1500 złotych. Kryminalni ustalili świadków, którzy potwierdzi-
li, że w tym rejonie widzieli dwóch młodych chłopców, którzy sankami 
transportowali metalowe elementy. Policjanci pracujący nad tą sprawą, 
skontrolowali punkty skupu złomu. Następnie śledczy wytypowali osoby 
mogące mieć związek z tą sprawą. Zatrzymany 14 i 12-latek, to dobrze 
znani policjantom nieletni. Jeden z nich twierdził, że sprzedane na skupie 
złomu metale pochodzą z jego piwnicy. Jego starszy „wspólnik” przyznał 
się w końcu, że przedmioty pochodzą z kradzieży. Policjanci zabezpie-

Skradzione przedmioty zawieźli sankami 
do punktu skupu złomu

czyli skradzione przedmio-
ty. Cześć z nich trafiła już do 
właściciela. Nieletni pienią-
dze uzyskane ze sprzedaży 
złomu podzielili po równo i 
wydali na słodycze.

Teraz za swoje nieod-
powiedzialne zachowanie 
odpowiedzą przed sądem 
rodzinnym i nieletnich. 
młodszy aspirant To-
masz Jeglińsk

25 lutego w sali konferencyjnej Zespołu 
Szkól Licealnych i Zawodowych odbyły się 
eliminacje powiatowe IX Powiatowego Kon-
kursu Recytatorskiego pt. „Poeci Pogranicza 
Warmii, Mazur i Suwalszczyzny”. 
Jury konkursu wyróżniło następujących recy-
tatorów: 
W kategorii I (szkół podstawowych): pierw-
szą nagrodę otrzymała Anna Szwędrys (SP 
3, nauczycielka Jolanta Kwiatkowska), 
drugą nagrodę Maksymilian Olszewski (SP 
Cimochy, nauczycielka Teresa Bucka) i trze-
cią Emilia Tokajuk (SP 3 Olecko, nauczyciel 

IX Powiatowy Konkursu 
Recytatorskie pt. „Po-
eci Pogranicza Warmii, 
Mazur i Suwalszczyzny

Jolanta Kwiatkowska). Wyróżniono recytację Jakuba Ja-
sińskiego (SP 1, nauczycielka Ewa Ciechanowska). 
W kategorii II (klasy 1. I 2. Szkół gimnazjalnych) jury nie 
przyznało nagród, a jedynie dwa wyróżnienia: Magdalenie 
Essel (Zespół Szkół Społecznych, nauczycielka Katarzyna 
Werstak) i Zuzannie Łabanowskiej, G2, nauczycielka Elż-
bieta Borys).
W kategorii III (klasy 3 gimnazjów) pierwsze miejsce przy-
znano recytacji Klaudii Nadolnik (G. Wieliczki, nauczyciel 
Jolanta Motulewicz), która otrzymała również nagrodę Sta-
rosty, drugą nagrodę zdobyła Anna Jarząbska (G. Kijewo, 
nauczycielka Sylwia A. Dudanowicz), która otrzymała rów-
nież nagrodę Burmistrza Olecka. W tej kategorii jury przy-
znało również dwa wyróżnienia: Gabrieli Cieślukowskiej 
(ZS w Olecku, nauczycielka Agnieszka A. Kopycka) oraz 
Gabrieli Julii Raczykowskiej G.2, nauczycielka Renata 
Kołdys).
W kategorii IV (szkoły ponadgimnazjalne) nagrodę główną 
zdobyła Paulina Jagiełko (ZSLiZ, nauczyciel Przemysław 

Michniewicz), drugą Natalia Andryszczyk (ZSLiZ), trzecią 
Monika Zubowicz (LO, nauczycielka Mariola Pezowicz i 
Michałowi Salińskiemu (LO, nauczycielka Emilia Przemie-
lewska). Wyróżniono natomiast recytacje Joanny Milewskiej 
(LO, nauczycielka Emilia Przemielewska) i Moniki Urbano-
wicz (LO, nauczycielka Emilia Przemielewska).
Wszyscy recytatorzy nagrodzeni zostali wytypowani do dru-
giego etapu konkursu. W tym roku będzie on miał charakter 
międzywojewódzki. Zobaczymy na nim recytatorów z Ełku, 
Gołdapi, Suwałk i Olecka. 
Redakcja gratuluje Paniom Romualdzie Mucha-Marciniak i 
Dorocie Włodarskiej pomysłu i rozwoju tak promującego nie 
tylko naszych poetów ale i same Olecko konkursu. Myślę, że 
przy odrobinie pomocy ze strony miasta i powiatu za kilka lat 
będziemy mogli doczekać się konkursu o znaczeniu ogólnopol-
skim. Bo przecież i mamy zdolnych organizatorów i znanych w 
całej Polsce i poza jej granicami poetów.

B. Marek Borawski

... na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie kultu-
ry i sportu w 2011 r. przez organizacje pozarządowe. Termin 
składania wniosków upływa 15 marca o 12.00.       (WEKiS)

... na sprzedaż nieruchomości rolnej o powierzchni 0,46 ha w Bo-
rawskich. Grunt zostanie sprzedany za 8 370 złotych.     (WRG)

Urząd Miejski ogłosił konkurs

Rozstrzygnięto przetarg ograniczony

... nieograniczony na sprzedaż nieruchomości 0,427 ha, po-
łozonej w obrębie Lesku. Grunt przeznaczony jest pod zabu-
dowę usługową i garażową. Zostanie sprzedany za 47 207,4 
złotych (brutto).                  (WRG)

Rozstrzygnięto przetarg
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8 lutego w Szkole Podstawowej nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w 
Olecku odbyła się zabawa karnawałowa, na którą z niecierpliwością 
czekaliśmy. 

Salę zapełniło wiele ciekawych postaci. Mogliśmy zobaczyć mię-
dzy innymi tańczącego (tym razem przynoszącego szczęście) czarnego 
kota, dwa „przerażające” duchy i wiele pięknych księżniczek rodem 
z Disneylandu. Na parkiecie nie zabrakło także Lady Gagi, kowbojek 
oraz czarownic. Nad dobrą zabawą czuwał DJ-Pan-Tomek (nasz ulu-
biony konserwator). Bawiliśmy się doskonale we wspaniałej atmos-
ferze i przy dobrej muzyce. Na dyskotece był oczywiście typowy dla 
takich imprez „wąż”, przy którym jak wynika ze statystyk, jeszcze nikt 
nie doznał obrażeń. To jeszcze bardziej zachęciło wszystkich do wspól-
nej zabawy. Kiedy bal się zakończył, ze szkoły „wylała się kolorowa 
rzeka” barwnych postaci. 

Dziękujemy Samorządowi Uczniowskiemu za zorganizowanie za-
bawy i liczymy na więcej.

Joanna Leszkowicz, uczennica kl. VI b

BAL KARNAWAŁOWY



Tygodnik olecki 9/685 - r. 2011
8 to@borawski.pl felietony

INFORMACJA O PROJEKCIE
Celem projektu jest zainspirowanie mło-

dzieży do aktywnych działań twórczych w taki 
sposób, by w rezultacie samodzielnie zrealizo-
wała inicjatywy artystyczne w przestrzeni mia-
sta (happeningi, plenerowe wystawy fotografii, 
twórcze interakcje z mieszkańcami itp.). Tema-
tem przewodnim będzie MAŁE MIASTO. 

CO SIĘ BĘDZIE DZIAŁO?
1.Warsztaty treningu twórczego i animacji kultury pt. TWÓR-

CZA EKSPLORACJA PRZESTRZENI. Chcemy stworzyć Wam 
szansę poznania metod i sposobów działań artystycznych w prze-
strzeni miasta, a także zdobycia umiejętności pracy metodą pro-
jektu kulturalnego. Zależy nam na zainspirowaniu Was do samo-
dzielnych działań twórczych.

2.Warsztaty filmu animowanego „RYTM MIASTECZKA” 
i warsztaty fotograficzne „FOTO - inspiracje”. Warsztaty będą 
koncentrowały się wokół tematyki małego miasta i mają na celu 
wykorzystanie współczesnych mediów do działań twórczych. 
Finałem będzie wystawa i filmy animowane stworzone podczas 
warsztatów.

3.Każda klasa, która weźmie udział w warsztatach, zrealizuje 
wspólne działanie plenerowe w przestrzeni miasta (akcja plene-
rowa) np. fotografujemy uśmiechy mieszkańców, organizujemy 
akcje uliczne, wystawy.

4.Konkurs dla młodzieży na najciekawszą inicjatywę arty-
styczną realizowaną w przestrzeni miasta. Autorzy najciekaw-
szych pomysłów otrzymają od nas mini grant w wysokości 1000 zł 
na realizację swojego pomysłu. (dofinansujemy pomysły 5 grup).

1. Realizacja najciekawszych pomysłów młodzieży (wystawy, 
pokazy plenerowe, akcje uliczne, steet art., happeningi, występy, 
działania efemeryczne).

Konsultacje z opiekunami, animatorami kultury i uroczysta 
prezentacja wydarzenia (5 grup).

Ponadto planujemy:
- Wydanie folderu na temat działań twórczych młodzieży w 

małych miastach.
- Stworzenie strony internetowej i bloga współtworzonego 

przez młodzież.
-    Stworzenie lokalnej bazy animatorów kultury.

INFORMACJA O KONKURSIE DLA MŁODZIEŻY
NA CIEKAWĄ INICJATYWĘ ARTYSTYCZNĄ
 Konkurs w ramach projektu „Małe Miasto- przestrzeń działań 

twórczych” kierujemy do młodych ludzi z Olecka (w wieku 15-21 
lat), którzy mają pomysły na ciekawe inicjatywy artystyczne.

Do konkursu zapraszamy młode osoby, które mają  pomysły, 
energię i potrzebę aktywnego udziału w życiu artystycznym Olec-
ka. Zapraszamy też grupy osób, które chcą spróbować samodziel-
nie zrealizować wymarzone pomysły artystyczne. Najciekawsze 
pomysły zostaną dofinansowane przez Fundację Przystanek Twór-
czość.

Autorzy pięciu najlepszych pomysłów otrzymają wsparcie 
merytoryczne i dofinansowanie w wysokości 1000 zł. 

Formularz konkursowy i dodatkowe informacje znajdują się 
na stronie internetowej projektu www.malemiasto.art.pl

Opisy pomysłów należy przesyłać na  formularzu w formie 
elektronicznej na adres mailowy:

kontakt@tworczosc.org.pl do 15 marca 2011
Uwaga! Opisy pomysłów przesłane po tym terminie nie będą 

brane pod uwagę. 
Realizacja zgłoszonych do konkursu inicjatyw artystycznych 

powinna być zaplanowana
od 21 marca do 30 maja 2011 roku.
Organizatorem konkursu jest Fundacja Przystanek Twór-

czość. 

6 marca - koncert z okazji Dnia Kobiet
godz. 15.00, sala kina „Mazur” 

Miejska Orkiestra Dęta działająca przy Regionalnym 
Ośrodku Kultury w Olecku przygotowała ciekawy program 
artystyczny z okazji Dnia Kobiet. Zapraszamy wszystkich za-
interesowanych. 
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Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu  
Społecznego w ramach Poddziałania 2.2.1.: Poprawa jako-
ści usług świadczonych przez instytucje wspierające rozwój 
przedsiębiorczości i innowacyjności jest realizowany przez 
Suwalską Izbę Rolniczo-Turystyczną w partnerstwie z Lokal-
ną Organizacją Turystyczną Ziemi Oleckiej, z Augustowską 
Organizacją Turystyczną, Gminą Gołdap oraz Gminą i Mia-
stem Ełk. 

Na chwilę obecną konsultanci w ramach projektu ukończyli 
szkolenie i rozpoczęli przeprowadzanie  ankietyzacji. Ankieta 
jest skierowana do otoczenia biznesu/gmin i do przedsiębior-
ców turystycznych. Celem badań jest zdiagnozowanie potrzeb 

Kolejne działania w projekcie 
Turystyczna Sieć Współpracy 
- klaster „SUWALSZCZYZNA-MAZURY”

i potencjału branży turystycznej na terenie sześciu powia-
tów: ełckiego, gołdapskiego, oleckiego, augustowskiego, 
sejneńskiego i suwalskiego.  Badania umożliwią również 
określenie działań, które wspomogą inicjatywy współpracy 
pomiędzy podmiotami branży turystycznej, samorządami i 
instytucjami otoczenia biznesu.  Ankieta jest w pełni ano-
nimowa, a uzyskane w niej informacje będą służyć jedynie 
powyższym celom. 

Wszystkie podmioty zainteresowane rozwojem i współ-
pracą w dziedzinie turystyki zapraszamy do kontaktu z  kon-
sultantką ds. projektu  Danutą Cieślukowską tel.518 
552 646.

Pragnę szanownych 
czytelników poinformo-
wać, że w ubiegłą środę, 
23 lutego odbyło się kolej-

ne spotkanie w „Galerii 1”. Gościem była 
dziennikarka radiowa, pisarka i pedagog 
Grażyna Serafin. Spotkanie było niezwykle 
barwne i ciekawe. Pani Grażyna potrafi opo-
wiadać o swej twórczości niezwykle frapu-
jąco i odważnie. Kilka znakomitych anegdot 
nadało nowych treści jej pisarstwu. 

Opisujący lakonicznie to spotkanie, ni-
żej podpisany nie miał nawet okazji zadać 
Pani Grażynie przygotowanych pracowicie 
pytań. Zanim je zadał Serafinowa już na nie 
odpowiedziała. Siedziałem więc z otwartymi 
ustami i słuchałem, uśmiechałem się, słucha-
łem, słuchałem, słuchałem ...

Jak zawsze pamiątką ze spotkania były 
wydane z tej okazji numerowane pocztówki 
zaprojektowane przez Studio Reklamy BiS.

Następnie spotkanie (prawdopodobnie) 
30 marca. 

B. Marek Borawski
Organizatorzy: Stowarzyszenie Kultural-

ne „Przypisani Północy”, Zespół Szkół Lice-
alnych i Zawodowych, „Tygodnik Olecki”

Sponsorzy: jak wyżej oraz Studio Rekla-
my BiS, Klub CoolTura, Świat alkoholi P. 
Kozłowskich.

Patronat medialny: „Tygodnik Olecki”, 
Radio 5.

Dokumentacja fotograficzna - Ewa Ko-
złowska.

Policjanci z oleckiej drogówki za-
trzymali 31-latka, który jechał samocho-
dem mając ponad 2 promile alkoholu w 
organizmie. Tomasz C. chcąc uniknąć 
odpowiedzialności za popełnione prze-
stępstwo zaproponował funkcjonariu-
szom 1000 złotych. Wypadki potoczyły 
się inaczej. Podejrzany noc spędził w 
policyjnej celi. Teraz za proponowanie 
korzyści majątkowej funkcjonariuszom 
oraz jazdę w stanie nietrzeźwości bę-
dzie odpowiadał przed sądem. Grozi 
mu kara nawet do 10 lat pozbawienia 

Chciał przekupić policjantów. Zaproponowa1000 zł i zamiast jednego zarzutu w konsekwencji 
wzbogaci się o kolejny - korupcyjny

wolności.
Wczoraj około godziny 20.00 poli-

cjanci ruchu drogowego zatrzymali do 
kontroli samochód marki Audi. Kieru-
jącym okazał się 31-letni mieszkaniec 
gminy Olecko. Przeprowadzone badanie 
alkomatem wykazało ponad 2 promile 
alkoholu w organizmie zatrzymanego. 
Tomasz S. przepraszał policjantów, że 
jechał pijany. Poprosił, aby go wypuścili 
zapewniając , że nikt o tym się nie dowie. 
Funkcjonariusze próbowali uspokoić kie-
rowcę. Ten jednak nie przestawał i w koń-

cu zaproponował policjantom 1000 złotych. Gdy 
ci odmówili i wskazali konsekwencje karne takiej 
propozycji, zdenerwowany 31-latek zaprzeczył, że 
to on prowadził samochód. Twierdził, że prawdzi-
wy kierowca uciekł.

Tomasz C. został zatrzymany w policyjnym 
areszcie. Teraz będzie odpowiadał za jazdę w stanie 
nietrzeźwości i próbę przekupienia policjantów.

Za udzielenie lub obietnice udzielenia korzyści 
majątkowej lub osobistej osobie pełniącej funkcje 
publiczna kodeks karny przewiduje karę nawet do 
8 lat pozbawienia wolności
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Literackie dywagacje 5
Co nam tu pozostało po Wielkiej Rewo-

lucji Francuskiej i Napoleonie?
Liberté, égalité, fraternité – wolność, równość, braterstwo 

– czy te wartości znaczyły tyle samo tutaj, co w innych stro-
nach świata, kiedy Francuzi rozpoczynali rewolucję o nie? 
Czy wpłynęły na walkę mieszkańców tego miasta o swoje 
prawa czy też potraktowali te hasła jako nic dla nich nie zna-
czące, rozbrzmiewające prawdziwie jedynie w dalekiej, ży-
jącej rewolucją Francji lub wcale nie słyszeli o nich? Może 
późniejszy historycznie fakt bycia po drugiej stronie bary-
kady przysłonił im to, co okazało się w Wielkiej Rewolucji 
Francuskiej najważniejsze, a może miało to także związek z 
mazurskimi cechami charakteru. Wszak od wieków zmaga-
my się tutaj z pojęciem przestrzeni, która pozostaje dla nas 
złudna (szczególnie zimą) i być może wszechwładnie ogra-
nicza również próby walki o polepszenie rzeczywistości, bo 
wszędzie i tak jest daleko, więc lepiej jest trzymać się spraw-
dzonych reguł i zasad.

Przestrzeń Mazur zawsze wydawała się nieskończona i 
dzika, może po trosze dlatego, że kiedyś trudniej było poru-
szać się po niej (przecież i my dopiero od niedawna odkry-
wamy okolice) oraz dlatego, że mazurska fatamorgana robiła 
swoje. Wpływa ona na wyobraźnię i dzisiaj, gdyż wystarczy 
chociażby pójść nad jezioro i się przekonać, że zimową porą 
odległość do drugiego brzegu znacznie się kurczy pobudza-
jąc apetyty na piesze wędrówki, które wnet okazują się nie 
lada wyprawą. Nic nowego oczywiście, ale myślę, że tutaj 
na Mazurach to przekłamanie odległości znacznie wpływało 
również na styl życia i mentalność, gdyż nawet jeśli dotarło 
się na drugi brzeg ze świadomością, iż trwało to dłużej niż 
mogłoby się wydawać, na drugim brzegu z reguły nic nie 
było, nic poza dalszą niewiadomą. 

Przestrzeń stwarzała również wrażenie końca świata, a jak 
wiadomo końce świata rządzą się własnymi prawami. Lud-
ność mazurska być może przełożyła to na swój sposób two-
rząc właściwy dla siebie styl życia nieprzychylny zmianom. 
Niemniej i na Mazurach pojawili się rewolucjoniści, byli to 
jednak reformatorzy lub obrońcy takiej, a nie innej wiary 
lub takiego, a nie innego języka. Pojawili się oni z opóźnie-
niem i wolność głosili na swój sposób, a to sprzeciwiając się 
unifikacji lub też walcząc przeciwko moralnemu upadkowi 
mazurskich chłopów. Wyznacznikiem ich idei była ewolucja 
w codziennych obyczajach bądź jedynie słuszna wizja tożsa-
mościowa dla zamieszkującej te ziemie ludności. 

Gdy Francja miała już za sobą początki rewolucji przez 
nasze miasto przetoczyła się Wielka Armia Napoleońska. W 
Olecku rządził wtedy niejaki Haacke, a burmistrzem był 30 
lat, więc zapewne to w jego przekazach możemy dziś doszu-
kiwać się zapisów i dociekliwszych przemyśleń z tamtych, 
burzliwych czasów. Może, gdyby wtedy Olecko nie pozosta-
ło w Prusach historia potoczyłaby się zupełnie inaczej. Dziś 
po tych wojskach napoleońskich pozostały jedynie nieliczne 
miejsca pod Oleckiem, w których jeszcze do niedawna za-
chowały się mogiły, a dziś nic już tam nie ma. 

Mogę sobie tylko wyobrazić, jak wyglądało to wojsko, 
tak jak mogę sobie jedynie wyobrazić, jak Balzak przemie-
rzał kiedyś całą Europę, w tym Polskę, jadąc zwykłą karocą 
prosto z Paryża do Hańskiej. Droga całkowicie wyrwana z 
obyczajowego kontekstu. Niemniej, niektórzy z tych żołnie-
rzy Napoleona zostali w tych stronach, nie tylko w postaci 
opuszczonych i zapomnianych mogił. Nieliczni decydowali 
się tu zostać i żyć, zapewne to były wyjątki, niektórym się 
to udało. 

Niestety, nie odziedziczyliśmy po tych żołnierzach ani 
niuansów kuchni francuskiej, ani słownictwa, które wkradło-
by się do języka potocznego, ani tych wielkich haseł, które 
stały się symbolem francuskiej walki. Niestety, odziedziczy-
liśmy za to (niejako instynktownie) po ludziach mieszkają-
cych tutaj od wieków coś, co nazwałabym „życiową mądro-
ścią”, co niekoniecznie jest synonimem zdrowego rozsądku, 
bardziej bierności. 

To wciąż kwestia przestrzeni. Odgrywa ona wciąż wielką 
rolę w psychice ludzkiej lecz nie mając na szczęście już takie-
go wpływu na codzienność, gdyż otwieramy się coraz bardziej. 
Być może teraz nadchodzą zmiany, bo wszędzie jest już prze-
cież dosyć blisko. A zmiany wcale nie muszą być rewolucyjne, 
wystarczy tylko dalej pielęgnować wolność, równość, brater-
stwo. Takie tam, literackie dywagacje, kilka wieków po Wiel-
kiej Rewolucji Francuskiej.

Ewa Kozłowska

25 lutego 2011r.  podczas sesji Rady Miejskiej w Olecku Wa-
cław Klejmont otrzymał medal „Zasłużony dla Olecka” w dowód 
uznania za  szczególne dokonania na rzecz rozwoju i promocji 
Miasta oraz inicjatywy służące dobru mieszkańców. Pamiątkową 
uchwałę wraz z medalem wręczył  Wacławowi Klejmontowi z-ca 
przewodniczącego Rady Miejskiej, Romuald Wojnowski.

Z wnioskiem o nadanie tego wyróżnienia wystąpił Burmistrz 
Olecka, Wacław Olszewski.

***
Wacław Klejmont - nauczyciel, satyryk, felietonista, eseista, 

krytyk literacki. 
Pracę nauczycielską rozpoczął w Wiżajnach 1 września 1968 

roku. Po czterech latach przeniósł się do Olecka. 
Ukończył filologię polską na Uniwersytecie Gdańskim z tytu-

łem magistra. 
Debiutował literacko w roku 1969 i współpracował z wieloma 

pismami ogólnopolskimi oraz lokalnymi w dziedzinie satyry i 
krytyki literackiej. 

Jego dorobek był prezentowany w programach radiowych i te-
lewizyjnych. Uprawia krytykę literacką, zamieszczając recenzje i 
szkice m.in. w „Poezji”, „Integracjach”, „Zeszytach Literackich”, 
„Jaćwieży”, a jego eseje przytacza w przypisach bibliograficz-
nych najnowszy 10-tomowy słownik „Współcześni Polscy Pisa-
rze i Badacze Literatury” pod redakcją Jadwigi Czachowskiej i 
Alicji Szałagan. 

Wydał m.in.: „Ubezwłasnowolniony piecuch na etacie Fenik-
sa” (1985), „Almanachomachia” (1988), „Siradiada” (1988), 
„Eko . fraszki, echo . fraszki” (1993), „Wsuwaliada. Limeryki” 
(1996), „Zasuwalnik. Limeryki” (1999), „Nad rozbitą amforą. 
Epigramy” (2002). Utwory Wacława Klejmonta znajdują się w 
licznych reprezentatywnych antologiach fraszek i aforyzmów.

Pan Wacław Klejmont pracował w szkołach oleckich jako 
polonista i organizator zespołów artystycznych żywego słowa 
oraz animator cyklicznych imprez kulturalnych, m.in. Konkursu 
Recytatorskiego - „Poeci Warmii, Mazur i Suwalszczyzny” do 
przejścia na emeryturę w roku 2005. 

Uczestnicząc w życiu literackim miasta i regionu, współtwo-
rzył grupę poetycką „Legary” (1978 - 1979), współorganizował 
Oleckie Czerwce Poetyckie (1976 - 1985) oraz gołdapskie spo-
tkania pod nazwą „Ocalenie przez poezję” (1993 - 2002). Ak-
tywnie włączał się w organizację Ogólnopolskiego Konkursu 

Wacław Klejmont 
otrzymał tytuł -

Zasłużony dla Olecka
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Choć Lwy z  Gdańskiego Ratusza odwróciły łby od filmu 
Doroty Kędzie-rzawskiej „Jutro będzie lepiej”, a dziennika-
rze  XXXV  Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni 
plasowali go na 7 miejscu, to w ubiegłym tygodniu dzieło wy-
płynęło na szerokie wody w Berlinie. 

Film otrzymał Grand Prix Deutsche  Kinderhilfswerk dla 
najlepszego pełnometrażowego filmu fabularnego oraz The 
Peace Award podczas gali zamykającej sekcję Generation 
Kplus 61. Międzynarodowego Festiwalu Filmowego w Ber-
linie. Członkowie jury nagrodzili „Jutro będzie lepiej” za 
„piękne połączenie zabawy i humoru w pełnej napięcia histo-
rii przetrwania” z zaznaczeniem, że „Twórcy filmu wprawną 
reżyserią i pięknymi zdjęciami stworzyli poruszającą histo-
rię, film, którego akcja toczy się w nieprzychylnym świecie, 
gdzie dzieci mogą panować nad swym losem, lecz nie nad 
swoim przeznaczeniem. Z wyjątkowymi kreacjami, które dają 

JUTRO  BĘDZIE  LEPIEJ

światło nawet najczarniejszym sytuacjom film imponująco 
przedstawia intymne i osobiste opowieści przy ważnym kon-
tekście politycznym i społecznym”. A do przyznania nagrody 
The Peace Award jurorów międzynarodowego niezależnego 
jury przekonały „przyciągające uwagę poetyckie obrazy 
wykreowane przez polską reżyserkę Dorotę Kędzierzawską 
opowiadające gorzką historię o dzisiejszej rzeczywistości. 
Oczyma dzieci reżyserka odsłania szorstki świat dorosłych 
i stworzone przez nich samych ograniczenia”. Krajową pre-
mierę filmu zapowiada Dorota Kędzierzawska na przełom 
maja i czerwca.

Ponieważ w trakcie kręcenia scen w Hańczy przy le-
gendarnej chacie Klejmontów jako pierwsi drukowaliśmy 
reportaż Anny Sowul z planu „Jutro będzie lepiej” („TO” 
nr 29/549  z 22 sierpnia 2008r.), zwróciłem się do Wacława 
Klejmonta o wspomnienia i anegdoty z tym związane. 

Klejmont opowiada: „Był piękny lipcowy dzień. Od rana 
z dekoratorami sposobiliśmy rekwizyty, których w prawie 
dwustuletnim obejściu  nie brakuje. Pod strzechą na kołku 
zawisły kręgi od wyrabiana torfu. Z piwnicy wytoczyliśmy 
balię, bo filmowe białe prześcieradła na sznurze schły… Na 
środku podwórka stanął kozioł do przecinania pni i grub-
szych gałęzi. Na zdjęciu dosiadają  go Oleg Ryba – Pietia, 
Jewgienij Ryba – Waśka  i  Alkhmed Sardalov – Liapa, bez-
domni chłopcy grający główne role, a dekoratorzy naradzają 
się z boku, bo jeszcze przed przyjazdem całej ekipy był tele-
fon od pani reżyser: „Tylko nie zróbcie Cepelii”. Po połu-
dniu zjechała potężna kawalkada  ze sprzętem, cateringiem 
etc. Zablokowali pół wioski. Filmowi chłopcy już u wlotu na 
podwórko wypatrzyli posadzoną przeze mnie dwa lata temu 
wisienkę, która tego lata  pierwszy raz owocowała. Potem 
zastanawiałem się, jaka to wróżba i znak czasu, gdy dziecko 
z ziemi obcej zerwie pierwszy plon? Może to właśnie odpo-
wiedź, że jutro będzie lepiej…”          Marek Borawski

fotografie z archwum domowego Państwa Klejmont

Recytatorskiego, „Sztamy”, „Przystanku Olecko” i wszelkich 
działań wystawienniczych oraz redakcyjnych (książki, katalogi, 
czasopisma lokalne, poradnictwo warsztatowe dla utalentowa-
nej dziennikarsko i literacko młodzieży, udział w jury konkur-
sów recytatorskich i literackich). 

Od 1980 roku należał do „Solidarności” i współredagował 
pierwsze oleckie czasopismo KO Ziemi Oleckiej „Solidarność” 
- „Gazetę Olecką”. Znany jest w środowisku z działalności pro-
społecznej. Był radnym Rady Miejskiej w Olecku w kadencjach 
1994 - 1998, 1998 - 2002, 2006 - 2010.

Wacław Klejmont został dotychczas odznaczony:
* Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski
* Złotym Krzyżem Zasługi
* Zdobywał nagrody w wielu ogólnopolskich konkursach li-

terackich, m.in. w Zduńskiej Woli, Sieradzu, Chrzanowie, Beł-
chatowie, Piotrkowie Trybunalskim, Siedlcach, Białymstoku, 
Zabrzu, Krakowie.

Medal „Zasłużony dla Olecka” przyznawany jest od roku 
2002. Jest wyrazem wyróżnienia przez Radę za szczególne 
dokonania na rzecz rozwoju i promocji Miasta oraz inicjatywy 
służące dobru mieszkańców. Nadaje się go osobom fizycznym 
i prawnym.

To dziesiąte odznaczenie przyznane przez radnych osobom 
z Olecka.

Dotychczas Rada Miejska przyznała go:
14 sierpnia 2002 roku Leonardowi Mosiejce i śp. Włady-

sławowi Żurowskiemu,
30 stycznia 2003 roku śp. Ignacemu Jasielunowi,
31 maja 2005 roku Ryszardowi Dembemu,
30 marca 2007 roku Piotrowi Krzysztofowi Kot, Wojcie-

chowi Kot i Romanowi Prawdzie,
29 czerwca 2007 roku śp. Antoniemu Maksimowiczowi,
27 marca 2009 roku Janowi Panasewiczowi.
Redakcja Panu Wacławowi Klejmontowi gratuluje Tytułu i 

znalezienia się w tak zacnym gronie olecczan. 
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Andrzej Malinowski
Dziennik z wyprawy do Japonii – 2008

dzień 18. Tokio , 17.08.2008 r. 
Barwne Matsuri i miniaturowe bonsai

Po wypiciu kawy pojechałem metrem do centrum To-
kio (Tokyo Station). Bilet 150 jenów. Tutaj poszedłem nad 
rzekę Sumidagawa. Zrobiłem całkiem spore kółko, chodząc 
przez mosty. Nad brzegiem mnóstwo drzew wiśni – symbolu 
szczęścia i przemijania zarazem. I co najważniejsze – przez 
przypadek uczestniczyłem w Matsuri – wspaniałym japoń-
skim święcie. Nie miałem pojęcia, że taka niespodzianka 
spotka mnie w stolicy kraju. To festyn i jednocześnie cere-
monia religijna. Jego celem jest zapewnienie przychylności 
bogów – kami. Istotą – rytualne oczyszczenie (wodą – ludzie 
lali z wiader, pompami, wężami, z hydrantów; tak jak u nas 
na śmigus-dyngus, tylko tutaj na poważnie); złożenie ofiary; 
procesja, podczas której kami jest przywoływany do kaplicy  
i odprowadzany w przenośnej kaplicy – mikoshi (zdobiona i 
niesiona przez kobiety i mężczyzn niczym lektyka) do tym-
czasowej siedziby, gdzie odbywa się festyn.

Matsuri. Kaplica mikoshi
Jest to barwne widowisko. Wszyscy się uśmiechają i cie-

szą, są radośni. Cała bardzo długa procesja poruszała się po-
woli wyznaczonymi ulicami Tokio. Na chodnikach stali wi-
dzowie i bili brawa. Trochę przypominało mi to nasze Boże 
Ciało. Tylko tam, było o wiele radośniej. 

Tabi  (buto-skarpety)
Japończycy byli ubrani w krótkie kimona happi i tradycyj-

ne białe tabi – sięgające kostki skarpetki z osobnym palcem 
(zastępują też buty). Są noszone do tradycyjnych japońskich 
strojów, takich jak kimono, razem z tradycyjnym japońskim 
obuwiem (zori lub geta). Tabi są noszone zarówno przez 
mężczyzn, jak i przez kobiety. Białe tabi nakłada się do cere-

monii herbacianej oraz przy formalnych okazjach, a także jak 
dziś – podczas Matsuri. Widziałem też mężczyzn chodzących 
w chodakach geta – drewniane deseczki z paskiem materiału. 
Paski często są farbowane lub malowane w różne wzory.

Kiedy zaczął padać deszcz  poszedłem w stronę dwor-

Matsuri. Oczyszczenie - oblewanie wodą
ca centralnego. Ale pochodziłem jeszcze po dostępnej części 
ogrodu cesarskiego chiyoda-ku. Obecny Pałac Cesarski zbudo-
wany jest na miejscu dawnego zamku Edo - w centrum Tokio. 
Mieszka w nim cesarska rodzina. Zamek Edo był siedzibą słyn-
nego szoguna Tokugawy, którego dynastia władała Japonią od 
1603 do 1867 roku. W 1868 r. szogunat został obalony, a stolica 
państwa została przeniesiona z Kioto do Tokio. W 1roku 888 
ukończono konstrukcję nowej siedziby cesarza. Choć zniszczo-
na w czasie II wojny światowej, dziś jest dokładnie taka sama, 
jak w XIX wieku.

Matsuri
Z największego placu przed Pałacem, Koyo Gaien, można 

ujrzeć Nijubashi, dwa mosty wiodące na wewnętrzne tereny. 
Pałacowy kompleks i wewnętrzne ogrody nie są dostępne dla 
zwiedzających. W ciągu roku jedynie dwa razy można uzyskać 
do nich dostęp i ujrzeć cesarską rodzinę: 2 stycznia z okazji 
Noworocznego Pozdrowienia oraz 23 grudnia, w dzień urodzin 
cesarza. Nie miałem więc okazji zobaczyć cesarza Akihito i ce-
sarzowej Michiko (są małżeństwem już 50 lat). 

W końcu na dobre zaczęło padać. Na szczęście miałem ze 
sobą hotelowy parasol. O 19. było już ciemno. Bibi będzie mia-
ła pieniądze na koncie dopiero we wtorek wieczorem. Po ho-
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Drzewka bonsai

telu chodziłem w yukacie – letnim kimonie. Taki tu zwyczaj. 
Przez cały dzień było chłodno, około 25 stopni. W hotelu są 
dwa komputery z dostępem do internetu, który jest dostępny 
wtedy, kiedy wrzuci się do specjalnej skrzyneczki 100 jenów. 
Dziwię się, że w tak bogatym kraju trzeba płacić za dostęp do 
sieci. 

Matsuri
Dzisiaj zobaczyłem też słynne drzewka bonsai. Są one 

bardzo małe. Nie są to specjalne gatunki, a nasiona bonsai 
nie istnieją! Można jest stworzyć z każdego rodzaju drzew i 
krzewów, ale najlepiej do tego nadają się dęby, sosny, cisy i 
jałowce. Ich wygląd uzyskuje się przez odpowiednie przyci-
nanie i drutowanie. Hodowla bonsai trwa cały czas. Drzew-
kiem jednak należy opiekować się nieustannie, bowiem w 
przeciwnym razie może ono zbyt szybko urosnąć. W końcu to 

Chodaki geta

Pałac Cesarski, most Nijubashi

żywe rośliny. Należy je odpowiednio podlewać, nawozić 
oraz przede wszystkim dbać o miniaturowy kształt bonsai. 
Rośliny trzeba przycinać, pędy ucinać, gałęzie owijać dru-
tem, by zachowały nadany im kształt. 

Tworzenie miniaturowych drzewek bonsai ma bardzo 
długą tradycję. Wywodzi się z Chin, choć kojarzone jest 
częściej z Japonią. Japończycy bowiem szybko zaintere-
sowali się „wynalazkiem” chińskiego mocarstwa. Sztuka 
bonsai nie polega wyłącznie na kształtowaniu rośliny, rów-
nie ważna jest donica w jakiej drzewko rośnie. Sama nazwa 
(bon czyli pojemnik i sai czyli roślina) wskazuje na nieroz-
łączny charakter kompozycji jaki tworzą. Razem z innymi 
elementami kompozycji można stworzyć cały krajobraz, z 
jeziorami i górami włącznie. Hodowla bonsai polega więc 
na nieustannym dążeniu do doskonałości.

Przekazywane z ojca na syna drzewa stają się dziełami 
sztuki. 

Nietrzeźwi kierujący
25 lutego o 14.35 w Sedrankach  policjanci zatrzy-
mali do kontroli pojazd marki Audi Kierującym był 
36-letni Stanisław Cz. mieszkaniec gminy Olecko. 
Badanie alkomatem wykazało ponad 1,5 promila al-
koholu.
26 lutego o 16.30 w Olecku na ul. Wojska Polskiego 
pilicjanci oleckiej drogówki zatrzymali volkswagena 
golfa. Kierujaca nim 57-letnia Wiesława L. miała 0,7 
promila alkoholu w organizmie.
26 lutego o 20.00 w miejscowości Rosochackie poli-
cjanci zatrzymali nietrzeźwego kierującego. Tomasz 
S. prowadził audi mając ponad 2 promile alkoholu w 
organizmie.
27 lutego na ul. Gołdapskiej w Olecku policjanci za-
trzymali do kontroli fiata. Kierowca 38-letni Robert 
Z był nietrzeźwy. Przeprowadzone badanie wykazało 
1,7 promila alkoholu w organizmie.

Policjanci z drogówki zatrzymali kierowcę będącego pod wpływem alkoholu. 
22-latek nie posiadał uprawnień do kierowania oraz wymaganych dokumentów. 
Ponadto podał dane personalne kolegi siedzącego obok. Teraz młody mężczyzna 
odpowie przed sądem.

W piątek o godzinie 22.45 w Olecku na ulicy Ełckiej policjanci z drogówki 
zatrzymali do kontroli drogowej volkswagena transportera. Kierowcą był 22-letni 
Rafał G. mieszkaniec powiatu ełckiego. Przeprowadzone badanie alkomatem 
wykazało obecność 0,3 promila alkoholu w jego organizmie. W trakcie przepro-
wadzonych czynności na miejscu kontroli kierowca posłużył się dokumentami 
oraz danymi kolegi siedzącego w aucie. Pasażerowie potwierdzili te błędne dane 
osobowe.

Po sprawdzeniu w policyjnej bazie okazało się, że 22-latek nie posiadał upraw-
nień do prowadzenia pojazdów mechanicznych. Kierowca i pasażerowie zostali 
dowiezieni do jednostki, gdzie zweryfikowano ich dane personalne. Dwóch pasa-
żerów za wprowadzenie w błąd policjantów ukarano mandatami po 500 złotych.

Kierowca natomiast usłyszał zarzut jazdy pod wpływem alkoholu, bez upraw-
nień i wymaganych dokumentów oraz podanie fałszywych danych osobowych. 
Rafał G. przyznał się do winy i poddał dobrowolnie karze grzywny w wysokości 
1800 złotych i półrocznego zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych.

Podczas kontroli podał dane kolegi siedzącego obok
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* „KOALA” - bar. Kuchnia tradycyjna, katering. 
    Plac Wolności 14, tel. (87) 520 15 78  V608

V6
64

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 V3
00

7

PIZZA NA TELEFON

* AUTOCZĘŚCI zachodnie, Łada, Tawria, Skoda;  
ul. Grunwaldzka, tel. (87) 520 01 21                           K51607

AUTO-MOTO

* materiały budowlane, metalowe, hydraulika – SKLEP 
   BUD-MET, ul. Gołdapska 22, tel. (87) 520 22 41. V66310

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  V5704

TURYSTYKA, NOCLEGI, ROZRYWKA

* AUTO-MAX, ul. Paderewskiego 3A, tel. 509-746-264; 
naprawa, części zamienne                                             V68110

* Foto-Ślub i inne uroczystości, tel. 660 122 049       B13401

* hurtownia spożywcza, ul. Gołdapska 31, tel. (87) 520-01-50 V68009

*  Dewocjonalia, sklep; dodatki do: chrztu, ślubu, komunii, 
bierzmowania; ul. Wiśniowa, tel. 660-771-754     V69009

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

ubezpieczenia, plac Wolności 25, tel. (87) 520-20-55   V70210

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

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

1* części samochodowe, ul. Sokola 1D, tel. (87) 520-12-88,
   87-739-29-00 V409

KARAOKE w Pub Piwnica, 
                  każdy czwartek, start od 2000 V5614

* Artykuły i usługi elektryczne, Grunwaldzka 6, 
      tel. 87-610-00-66                                     V68609

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

Zapraszamy od godz. 1000 V5
60

4

PUB PIWNICA

* Centrum Ogrodnicze, ul. Rzeźnicka 6; tel. 87-520-22-07   V1208

* MEBLE - salon, Jan Bagiński, ul. Rzeźnicka, tel.  
(87) 520 29-23. V6903

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

Biuro Turystyczne „SAMBIA”

V1
50

7

Kaziuki w Wilnie 5 marca 
1 dzień 75 złotych od osoby  

* Budowlana firma, Tadeusz WITKOWSKI, kompleksowe 
prace budowlane, tel. 603-754-167, 87-523-41-44 V1107

* WULKANIZACJA, wymiana, sprzedaż opon, wymiana 
sprzedaż oleju, odkurzanie gratis, Mazurska 30, tel., 
516-080-613   V6803

• 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

V6403

* Pralnia chemiczna, pranie wodne, usługi w ciągu 24 godzin, ul. 
Grunwaldzka 12, te. 723-565-248                          V5504

* AUTOCZĘŚCI zachodnie, Łada, Tawria, Skoda, ul. 
Grunwaldzka, tel. 87-520-01-21 K51707

* CZĘŚCI SAMOCHODOWE, tel. 509-746-264     V68120

* CZĘŚCI SAMOCHODOWE, ul. Sokola 1D, tel. 87-
520-12-88 V419

* części używane, wszystkie marki, Ełcka 2 (przy skupie 
złomu), tel. 501-611-961 V528

* Renault Scenic 1,4B, 2003, tel. 508-097-660 V6523

* Skoda Oktawia, 1,9TDI, 1997, tel. 508-097-660 V6513

* jubilerskie usługi, plac Wolności 13, (87) 520-47-47 
V68309

PRZEMYSŁAW
ATKIELSKI

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

Plac Wolności 15A, tel. 87 520 10 89

V1908

V8101

* informacja turystyczna, plac Wolności 22, tel. 87-520-
49-48 B13801

* kino, plac Wolności 22, tel. 87-520-20-59 B12703

* konie kabardyńskie, przejażdżki, pod siodło, Grądz-
kie 47, tel. 666-316-780, 87-421-22-48 B12803

* pracownia pisania ikon, pracownia plastyczna, Kata-
rzyna Waraksa, tel. 663-805-960 B12603

* Pub „Pod ABC”, plac Wolności 8c, tel. 509-909-996   B13501

* Taxi „Z”, również taksówki 6-osobowe, tel. 87-520-12-
12K42830

* wczasy; tel. 87-421-22-48, 666-316-780,  www.wiatra-
kart.fr.pl, e-mail: kawarak@o2.pl, B12902

* angielski korepetycje, magister UW, tel. 502-954-863 L11107

* bezprzewodowy internet iPlus, tel. 87-520-13-31  B13202

* biuro rachunkowe „Arnold”, tel. 87-520-15-30 B13002

* hurtownia wędlin, od 4.00 do 14.00, ul. Gołdapska 31, 
tel. 87-520-22-13 B12404

* hydraulik, gazowe, tel. 502-383-533 V65111

* korekta i redakcja prac rocznych, semestralnych, licencjac-
kich, itp. tel. 609-535-117 B12504

* kowalskie, spawalnicze, ślusarskie, Gołdapska 31, tel. 
87-523-00-80 B13701

* księgowe usługi, Ternet spółka z o,o, tel. 87-520-31-70 B13601

* OC i AC atrakcyjne, ubezpieczenia odpowiedzialności 
cywilnej przedsiębiorców i firm, tel. 303-100524, 87-520-
46-76 V68409

* OLEJ OPAŁOWY,NAJTANIEJ, tel. 87-520-41-91V6713

* pizza na telefon – od 10.00 do 22.00, tel.87-520-31-32 
lub sms 505-314-536 V3016

* ROWERY – naprawy i wypożyczalnia, Centrum Han-
dlowe Impuls, tel. 87-520-36-92 V7712
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V2
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6   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! V1407

V7512
Pomieszczenia biurowe do wynajęcia. 
Olecko, ul. Gołdapska 22, tel. 502-200-053.

KUPIĘ

PRACA

V6
50

3

SPRZEDAM 

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

Wyrób nagrobków, blatów kuchennych, parapetów 
i okładzin schodowych V7618

PROMOCJA 

w KEY

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

DWORZEC PKP
tel. 87-520-22-33

V8511

* kotły c.o., grzejniki, bojlery, HYDROMAX, 
            ul. Sokola 1E, tel. 87-615-31-90 V6603

INNE

V2207

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

K
53

00
1

* serwis darmowych ogłoszeń, www.fucha24.pl V7113

* skup metali i surowców wtórnych, odbiór własnym 
transportem, najwyższe ceny, Ełcka 2, tel. 501-611-961 
V518

* STOLARNIA: schody drewniane, meble, zabudowy, 
system drzwi przesuwanych, renowacja, tel. 784-353-
561, 87-521-43-68 B11008

* Taxi „Z”, również taksówki 6-osobowe, tel. 87-20-12-12 K42842

* tłumacz języka francuskiego, tel. 888-605-885 L32304

* transportowe, Mercedes Sprinter, tel. 512-265-569 
V65524

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

* traktor BULDOG, tel. 602-235-182  V6733

* ślusarza, spawacza zatrudnię, tel. 602-709-756 B10908

* dom jednorodzinny, Baczyńskiego, tel. 506-123-200 
K52502

* dom jednorodzinny, Łąkowa, 240 000 złotych, 
tel.506-123-200 K52602

* działkę budowlaną, 1750 m.kw., Olecko, tel. 602-
709-756 B13302

* działki budowlane, Jaśki, tel. 502-088-402 
K43218

* działki budowlane, Jaśki, od 25 000 złotych, tel. 
506-123-200 K52702

* działki budowlane: Sedranki, Małe Olecko, Babki 
Oleckie, Możne, WGN Nieruchomości, tel. 506-123-200 
K52802

* łódkę wędkarską, tel. 512-265-569 V5514

* meble zachodnie, ul. Kopernika 10, (piwnica), tel. 
608-146-978 B11706

* mieszkanie, osiedle Siejnik, 60 m.kw., 125 000 zło-
tych, tel. 506-123-200 K52901

* nowy telefon z faxem, tel. 601-152-454

* OLEJ OPAŁOWY, NAJTANIEJ, tel. 87-520-41-91 
V6723

* pustaki z rozbiórki, tel. 665-354-100 B13102

* siedlisko, ul. Wiejska, ok. 40 arów, zabudowane budyn-
kiem gospodarskim, dojazd od strony ulicy Wiejskiej, siła 
na miejscu, tel. 602-293-333 V6813

* tapety, rolety sprzedam, Dom S.C., plac Wolności 5 A V1417

* obiekt handlowy w Giżycku, do wynajęcia, tel. 604-
557-693 V1318

* pomieszczenie biurowe, Kamienna 1 A, tel. 602-354-
963 K52005
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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

B11307

V8401

MEDYCYNA ALTERNATYwNA
Pleśniawki
Grzybki pleśniawek obecne są wszędzie; w po-

wietrzu, na smoczkach, no brodawce piersi i w jamie 
ustnej. Rozwijają się jednak dopiero przy masowym 
zakażeniu i osłabieniu sił obronnych ustroju dziecka. 

Niebezpieczeństwo ich  rozprzestrzenienia się potęgują an-
tybiotyki, obecnie zbyt stosowane. Pleśniawki często już 
przy porodzie są przenoszone z narządów rodnych matki na 
dziecko i mogą rozwijać się w zdrowym noworodku, two-
rząc no śluzówce jamy ustnej i gardła białe, mocno trzyma-
jące się naloty. W bardzo rzadkich przypadkach naloty te 
mogą przenosić się na dalsze odcinki układu oddechowego 
i pokarmowego, umiejscawiając się w krtani, tchawicy i 
płucach, a także w przełyku i żołądku. Znana jest w medy-
cynie zdolność wnikania do naczyń krwionośnych i narzą-
dów wewnętrznych oraz do opon mózgowo-rdzeniowych i 
mózgu. U większości chorych leczenie pleśniawek, nawet 
miejscowe, jest zbędne. W miarę poprawy stanu ogólnego 
chorego dziecka naloty pleśniawek znikają bardzo szybko.

Gdy dokucza woreczek żółciowy
Cykoria była i jest nadal popularnym dodatkiem do 

kawy zbożowej, która również wspomaga trawienie, pracę 
wątroby, stąd winna być pijana jako na¬pój przy wszel-

kich dolegliwościach tego organu oraz układu pokarmowego. 
Kawę zbożową wręcz na co dzień winny pijać osoby oskarża-
jące się na dolegliwości woreczka żółciowego. Systematycz-
ne pijanie tego napoju naturaliści uznają za prostą ale bardzo 
skuteczną kurację.

Solarium surowo wzbronione jeśli:
masz jasna skórę, skłonność do jej przebarwień lub uczu-

lenie na słońce
masz trądzik młodzieńczy lub różowaty
stosujesz tabletki antykoncepcyjne lub jesteś w ciąży
masz rozszerzone lub popękane naczynka krwionośne
przyjmujesz doustnie preparaty zawierające wyciąg z 

dziurawca
masz problemy z wątrobą lub pęcherzykiem żółciowym
uskarżasz się na zaburzenia krążenia lub chorujesz na ser-

ce
leczysz się na zaburzenia hormonalne, cukrzycę, padacz-

kę, gościec stawowy, reumatoidalne zapalenie stawów

Otyłość mówi o tobie
Otłuszczenie ramion symbolizuje poczucie dźwigania 

ciężarów nad siły i niepewność przyszłości. Radzenie sobie 
teraz nie zmniejsza lęku, czy jutro też się podoła kłopotom.

B12304

K52104
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Kalendarz imion Cytaty na ten tydzień

Nasz przepis

1 marca
Albiny, Antoniny, Joanny, Radosławy
Albina, Antoniego, Budzisława, Da-
wida, Feliksa, Herkulana, Herkulesa, 
Józefa, Nikifora, Piotra, Radosława, 
Rogera
2 marca 
Agnieszki, Halszki, Heleny, Henryki, 
Lucji
Budzisława, Franciszka, Hemryka, 
Karola, Krzysztofa, Michała, Pawła, 
Piotra, Radosława, Symplicego, Sym-
plicjusza, Wiktora
3 marca 
Danieli, Kingi, Kunegundy, Łucji, 
Maryny, Teresy 
Anzelma, Asteriusza, Budzisława, 
Fryderyka, Gerwina, Hieronima, Pa-
kosława, Tycjana, Wierzchosława
4 marca 
Adriany, Adrianny, Dainy, Jagody, 
Łucji, Kazimiery, Wacławy, Walburgi

Adriana, Arkadiusza, Eugeniusza, Hadria-
na, Kazimierza, Lucjana, Lucjusza, Luto-
sława, Wacława, Witosława
5 marca 
Adory, Adriany, Aurory, Oliwii, Teofilii, 
Wacławy 
Adriana, Euzebiusza, Ferdynanda, Fryde-
ryka, Jana, Pakosława, Teofila, Wacława, 
Wirgila, Wirgiliusza, Wojsława, Wolimira
6 marca (Światowy Dzień Logopedy)
Agnieszki, Elwiry, Eugenii, Felicyty, 
Klaudii, Kolety, Rozyny, Róży 
Biedrzysława, Jordana, Klaudiana, Klau-
diusza, Marcina, Marcjana, Wiktora, Woj-
sława
7 marca 
Felicji, Felicyty, Gryzeldy, Pauli, Perpetui 
Bogowita, Jacława, Jana, Kajetana, Mo-
rzysława, Nadmierza, Paula, Pawła, Per-
petuy, Polikarpa, Rajnarda, Toma, Toma-
sza

.. trzecia córka jest normalnym akade-
mikiem, pracuje na dwóch uniwersy-
tetach i żyje od pierwszego do pierw-
szego. 

Zygmunt Bauman w wywiadzie dla 
„Dużego formatu”

Ucho van Gogha traktuje się nie od dziś 
jako symbol pokrewieństwa pomiędzy 
sztuką a obłędem, między aktem twór-
czym a cierpieniem i autodestrukcją.

 Ewa Kuryluk

Gdy marzec mglisty, w lecie czas 
dżdżysty
Gdy suchy marzec, kwiecień mokry, 
maj przychłodny, wtenczas wnosi go-
spodarz, nie będzie rok głodny.
Gdy suchy marzec, kwiecień nagradza, 
bo deszcze sprowadza.
Gdy w marcu deszcz pada, wtedy rol-
nik biada, gdy słońce jaśnieje, to rolnik 
się śmieje.
Gdy w marcu grzmi, w maju śniegiem 
ćmi.
Gdy w marcu z nieba od południa ryk-
nie, wielki z tego urodzaj wyniknie.
W marcu, gdy grzmot na lody spada, w 
lecie grad zapowiada.
Ile mgły w marcu, tyle deszczu w le-
cie.
Ile w marcu dni jasnych, ale z rana 
mglistych, tyle w żniwa czasów dżdży-
stych.
Jeśli na św. Kazimierza (4 marca) po-
goda, to na kartofle uroda.

Piołunówka po mazursku
piołun świeżo zerwany (garść), 250 
ml spirytusu, 250 dag cukru
Piołun w szklanym naczyniu zalewa-
my spirytusem i odstawiamy na trzy 
dni w ciepłe miejsce. Cukier rozpusz-
czamy na gorąco w wodzie (pół litra). 
Do gorącego syropu wlewamy spiry-
tus z piołunem, mieszamy i odstawia-
my do czasu aż się ustoi. 
Jeżeli chcemy mieć więcej wódki na-
leży do przygotowanego syropu wlać 
spirytus, a dopiero później esencję 
piołunową. 

Węgorz z rusztu
2 węgorze (około 70 dag), 4 łyżki 
sosu sojowego, 2 łyżeczki cukru, 25 
dag ryżu, 4 łyżki wytrawnego białego 
wina, 2 szklanki wywaru z włoszczy-
zny
Ryż gotujemy na sypko, zalewając 
dwoma szklankami wrzącej wody i 
trzymamy w cieple. Z węgorzy ścią-
gamy skórę, wyciągamy kręgosłup i 
docinamy głowę. Z kręgosłupa, gło-
wy i skóry gotujemy rosół zalewając 
wywarem z włoszczyzny. 

Węgorze kroimy na kawałki i pieczemy na 
bardzo gorącym ruszcie obracając je aby 
zarumieniły się ze wszystkich stron. 
Kawałki węgorza układamy na ugotowa-
nym na sypko ryżu i polewamy sosem zro-
bionym z wywaru, wina i przypraw. 

Grzanka ziołowo-serowa
Długa biała bułka, 5 łyżek masła, 2 łyżki 
posiekanego szczypiorku i natki pietruszki, 
15 dag utartego sera ementalskiego
Wszystkie składniki oprócz bułki ucieramy 
w miseczce.
Bulkę przekrajamy wzdłuż i smarujemy 
przyrządzoną masą. Wstawiamy do dobrze 
nagrzanego piekarnika na 12 do 15 minut. 
Grzankę podajemy na gorąco. 

Sos beszamelowy
2 łyżki masła, szklanka mleka, półtora łyż-
ki mąki, półtora łyżki tartej bułki, żółtko, 3 
dag utartego żółtego sera
Z tłuszczu i mąki przyrządzamy zasmażkę. 
Rozprowadzamy ją mlekiem. Dodajemy 
utarty ser, solimy i gotujemy w międzycza-
sie zaciągając żółtkiem. Dla pewności by 
sos nie miał grudek przecieramy go przez 
sito. 

Skoki
(z dziejów narciarstwa)

Ojczyzną tej konkurencji jest Norwe-
gia. Początkowo były to skoki terenowe 
Weszły w zakres szkolenia wojskowych 
oddziałów narciarskich już w połowie 
XVIII wieku. Pierwszy konkurs skoków 
narciarskich na większą skalę odbył się w 
1868 roku. Podczas zawodów na skoczni 
w Brukenberg (Telemark) padł pierwszy 
rekord świata w długości skoku. Usta-
nowił go wynikiem 19 m cieśla Sandre 
Nordheim, mieszkaniec wsi Morgedal, z 
której do miejsca zawodów maszerował 
na nartach aż 4 dni. Mimo tak ogromnego 
wysiłku wygrał skoki i stał się rewelacją 
On bowiem jako pierwszy odrzucił przy 
skoku kijki narciarskie, a po jego wykona-
niu zatrzymał się efektownym zakrętem, 
który nazwano telemarkiem. ]ak pisały 
norweskie gazety: „Otworzyła się nowa 
era sportu, którego wspaniałość i potęga 
nie ma sobie równych na świecie”.
W 1902 roku rekord świata w skokach 
narciarskich wynosił 41 m (Norweg - 
Nils Giestvang).

Buraczki
Buraczki na jarzynkę łatwo obierzemy ze 
skórki, jeśli po ugotowaniu natychmiast 
zalejemy je zimną wodą.

Sól
... wzmacnia smak czekoladowy w kre-
mach i tortach. 

Maszynka do krojenia chleba
... będzie nam długo służyć, jeżeli 
każdorazowo oczyścimy ją z okrusz-
ków. Raz na jakiś czas trzeba ją umyć 
i osuszyć, aby nie zardzewiała. Jeśli 
jest tępa, jej nóż możemy naostrzyć 
przy pomocy zwykłej osełki, pociera-
jąc jej ostrze od strony ściętej, nigdy 
płaskiej.

Pęknięte jako
Z pękniętego jajka nie wypłynie w 
czasie gotowania białko, jeśli wleje-
my do wody łyżkę octu.

Piramida Cheopsa
... jest największym ostrosłupem prawi-
dłowym czworokątnym. Ma 146 metrów 
wysokości, a krawędź jej podstawy wyno-
si 230 metrów.

Bazylia
Używa się jej do pieczenia, pasztetów, po-
traw rybnych, zrazów i dziczyzny. Rów-
nież do sałatek oraz jako ziele do dekoro-
wania potraw. 

Rdza
... z białego obrusa zniknie, jeśli plasterek 
cytryny położy się między dwie warstwy 
tkaniny i na chwilę przyciśnie gorącym 
żelazkiem.

Naleśniki
... będą miękkie i pulchne, jeśli do-
dasz do ciasta trochę oliwy. Jeszcze 
lepszy rezultat uzyskasz jeśli zmie-
szasz mleko z wodą mineralną.
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Północna Liga Regionalna 
Tenisa Stołowego 
im. F. Pietrołaja

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

23 lutego odbyły się w hali sportowej w Wieliczkach Halowe 
Mistrzostwa Powiatu w piłce nożnej chłopców szkół podsta-
wowych.
Organizatorami turnieju były OTSS, POSS i MOSiR Olec-
ko.
Sędziowali Karol Warsewicz i Tomasz Karniej.
WYNIKI:
Grupa A:
SP 1 Olecko - Babki Oleckie 7:1 (3:1)
Babki Oleckie - Judziki  2:1 (2:1)
SP 1 Olecko - Judziki  4:1 (1:0)
Grupa B:
SP 3 Olecko - Kowale Oleckie 4:1 (1:1)
Kowale Oleckie - Wieliczki 8:0 (4:0)
SP 3 Olecko - Wieliczki  3:0 (1:0)
Mecz o V m-ce:
Wieliczki - Judziki   3:3 (1:1) rzuty karne 2:1
Półfinały:
Kowale Oleckie - SP 1 Olecko 2:2 (1:1) rzuty karne 2:1
SP 3 Olecko - Babki Oleckie 3:0 (1:0)

Halowe Mistrzostwa Powiatu w piłce nożnej chłopców szkół podstawowych
Mecz o III m-ce:
SP1 Olecko - Babki Oleckie 4:3 (2:1)
Finał:
Kowale Oleckie - SP 3 Olecko 5:3 (2:1)
KOŃCOWA KOLEJNOŚĆ:
1.Kowale Oleckie (opiekun Mirosław Mularczyk)
2.SP 3 Olecko (opiekun Zbigniew Polakowski)
3.SP 1 Olecko (opiekun Krzysztof Dawidziuk)
4.Babki Oleckie (opiekun Michał Smokowski)
5.Wieliczki (opiekun Paweł Rutkowski)
6.Judziki (opiekun Michał Wiszniewski)
Zwycięski zespół otrzymał puchar, a wszystkie drużyny pa-
miątkowe dyplomy.
Ogółem w zawodach uczestniczyło 60 osób.
Skład zwycięskiej drużyny z Kowal Oleckich (opiekun Miro-
sław Mularczyk): Wojciech Muzyk, Bartłomiej Zygadło, 
Daniel Ćwikowski, Artur Adamczyk, Maciej Waluśkiewicz, 
Jakub Pieczur, Hubert Kamiński, Karol Okonkowski i Kry-
stian Grabowski.

Dariusz Karniej

34 zawodników z Ełku, Olecka, Pisza i Judzik w dniu 26.02.2011 
rywalizowało w Zakładzie Doskonalenia Zawodowego w Ełku w 
Otwartych Mistrzostwach Ełku w szachach aktywnych. Mistrzo-
stwa rozegrane zostały systemem szwajcarskim na dystansie 7 
rund z tempem gry 20 minut na partię. W turnieju MLKS Czarni 
Olecko w dwóch kategoriach wiekowych - kl. 0-III SP i IV-VI 
SP - reprezentowała piątka zawodników:  Aleksandra Dźwilew-
ska, Gabriela Jeglińska, Marietta Makarewicz, Nataniel Zaniew-
ski oraz Konrad Konewko. Mistrzem Ełku w kategorii klas IV-VI 
SP z dorobkiem 4pkt z 7 partii został Konrad Konewko (SP nr 4 
Olecko). Konrad w kategorii juniorów był trzeci, a klasyfikacji 
ogólnej zajął trzynaste miejsce. Drugie miejsce w tej samej klasy-
fikacji zajęła Marietta Makarewicz (4pkt/7, ZS w Judzikach). W 
klasyfikacji juniorów była piąta, a w generalnej 16. W młodszej 
grupie – klas 0-III SP – Mistrzem Ełku został Nataniel Zaniewski 
(3pkt/7). Trzecie miejsce zajęła Aleksandra Dźwilewska (2pkt/7), 
a czwarte Gabriela Jeglińska (2pkt/7, wszyscy SP nr 3 Olecko). W 
klasyfikacji juniorów zajęli następujące miejsca: Nataniel - 10., 
Ola - 14. i Gabrysia -15., a w klasyfikacji generalnej odpowiednio: 
24., 28. i 29. Organizator Mistrzostw, SL Salos Ełk, wyodrębnił 
również kategorię dziewcząt. Pierwsze miejsce zajęła Marietta 
Makarewicz, drugie miejsce przypadło Aleksandrze Dźwilew-
skiej, a trzecią lokatę zajęła Gabriela Jeglińska. 
W kategorii szkół średnich i gimnazjów oraz seniorów nie starto-
waliśmy.

Z problemami udało się dokończyć pierwszą rundę rozgrywek 
naszej ligi.W dwóch zaległych meczach Pisanica pokonała u sie-
bie Gawliki Wielkie 10:5 oraz SP Budry 10:4. Mecz ten rozpo-
częto w Więckach a dokończono w Pisanicy z powodu braku prą-
du. Dzięki czterem punktom zdobytym w tych meczach zespół 
Żaka awansował na trzecie miejsce w tabeli.                  

W rundzie rewanżowej w rozegranych dotychczas meczach 
uzyskano wyniki:                

UKS ORŁY GAWLIKI WIELKIE - RATUSZ GIŻYCKO 1:10
UKS ORŁY GAWLIKI WIELKIE-   JW4808   GOŁDAP  6:

10                                 
LEGA OLECKO - GEODEZJA OLECKO   10:2
LUKS ABC ,,ŻAK”PISANICA - YOUNG TEAM OLECKO  

10:0                     
YOUNG TEAM OLECKO - RATUSZ GIŻYCKO  0:10                               
GEODEZJA OLECKO - SP BUDRY   4:10                                               
SP BUDRY  - UŻKS SPINAKER WĘGORZEWO 8:10                                                      
JW4808   GOŁDAP  - YOUNG TEAM OLECKO 10:0
Awansem rozegrano mecz wyznaczony na 16 marca między Pi-

sanicą a Budrami wygrany przez gospodarzy 10:4 którego wynik 
uwzględniono w tabeli poniżej

         
1. LEGA OLECKO   18:0        90:30
2. JW4808 GOŁDAP  18:2        94:40  
3. LUKS ABC ,,ŻAK”PISANICA   16:4        95:50  
4. RATUSZ GIŻYCKO  13:7        84:51 
5. UŻKS SPINAKER WĘGORZEWO11:7 76:66
6. SP BUDRY   7:15 67:93
7. UKS ORŁY GAWLIKI WIELKIE  4:16 54:91
8. GEODEZJA OLECKO  3:17 42:92
9. YOUNG TEAM OLECKO 0:22       21:110                         

Ciekawie zapowiada się spotkanie między trzecim w tabeli Ża-
kiem a  Gołdapią.Mecz 

      ten zostanie rozegrany 28 lutego w Pisanicy.                                                                                          
Organizator Józef Polakowski
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Zapisy do przedszkola
Do 10 marca  2011r. będą trwały zapisy dzieci w wie-
ku przedszkolnym do Przedszkola z Oddziałami In-
tegracyjnymi w Olecku ( ul. Zielona 1 ). Kartę zgło-
szenia można otrzymać w przedszkolu lub pobrać 
ze strony internetowej www.pzoi.olecko.edu.pl lub 
www.olecko.pl ( zakładka aktualności) .
W razie pytań i wątpliwości prosimy o kontakt w 
Przedszkolu pod nr telefonu 87 520 32 12.
Ponadto do 10 marca br. będą prowadzone zapisy 
dzieci:
-  7 - letnich (dla chętnych rodziców również - 
6-letnich) we wszystkich  szkołach podstawowych 
w gminie;
-  6-letnich (ur. w 2005r.), które nie rozpoczną nauki 
w klasie I, do oddziałów przedszkolnych zorganizo-
wanym przy szkołach podstawowych;
-  5 - letnich (ur. w 2006r.) do oddziałów przedszkol-
nych lub zespołów wychowania przedszkolnego zor-
ganizowanych przy szkołach podstawowych.
W nadchodzącym roku szkolnym 2011/2012, zgod-
nie z obowiązującym na dzień dzisiejszy stanem 
prawnym, wszystkie dzieci 5-letnie muszą odbyć 
obowiązkowe przygotowanie przedszkolne, które po-
zwoli im na podjęcie nauki w klasie pierwszej szkoły 
podstawowej od 1 września 2012r..
Wszelkie informacje w tej sprawie można uzyskać w 
szkołach podstawowych oraz w wydziale Edukacji, 
Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego w Olecku, pokój 
nr 5, tel. 87 520 09 67.

W kolejnych numerach „TO” prezentujemy fotografie laureatów konkursu fotograficz-
nego „Jesienne barwy Ziemi Oleckiej”, który ogłosiło Gimnazjum nr 2 im. Mikołaja 
Kopernika. Dziś fotografia „Jesienny zachwyt”  Jakuba Mrozowskiego.

.
Termin i miejsce: 06.03.2011r., hala LO w Olecku.
Rozpoczęcie zawodów: godz. 10.00.
Organizatorzy: MOSiR Olecko i LO Olecko.
Nagrody: dla najlepszych drużyn - puchary, a dla wszyst-
kich -
- pamiątkowe dyplomy.
Wpisowe: - 10 zł od drużyny (osoby uczące się)
               - 20 zł od drużyny (osoby dorosłe)
Osoba odpowiedzialna: Robert Smyk, tel. 506 039 788
Zapraszamy !

26 lutego w hali Zespołu Szkół na Siejniku odbyły się Mło-
dzieżowe Mistrzostwa Województwa Warmińsko-Mazurskie-
go  w tenisie stołowym.
Organizatorami turnieju były MLKS Czarni Olecko i MOSiR 
Olecko.
Sędzią głównym zawodów Dariusz Karniej.
WYNIKI:
Młodzieżowe Mistrz. Woj.(mężczyźni):
1.Piotr Szewczyk (Piłeczka Pisz)
2.Robert Karniej (Czarni Olecko)
3.Grzegorz Najda (UKS Konieczki Ełk)
4.Adam Kulesza (UKS Konieczki Ełk)
Kobiety:
1.Małgorzata Stramowska (LUKS Warmia Lidzbark Warmiń-
ski)
Turniej Otwarty Open:
1.Kamil Sadłowski (Piłeczka Pisz)
2.Małgorzata Stramowska (Lidzbark Warmiński)
3.Dariusz Karniej (Olecko)
4.Grzegorz Wesołowski (Gołdap)
5-6.Bogdan Wikarski (Gołdap) i Andrzej Karniej (Olecko)
7-8.Mariusz Mańkiewicz (Miłki) i Stanisław Gąsior (Kruklan-
ki)
9-12.Dawid Chmielewski (Słobódka), Marek Różycki (Goł-
dap), Tomasz Skrodzki (Olecko) i Maja Mańkiewicz (Miłki)
13-16.Dominika Górecka (Miłki), Adam Krzesicki (Kaletnik), 
Piotr Puchlik (Suwałki) i Arkadiusz Chilński (Słobódka)
17-18.Marek Uzdowski (Ełk) i Lech Chmara (Szypliszki)
Turniej Otwarty Kobiety:
1.Maja Mańkiewicz (Miłki)
2.Urszula Aksinowicz (Słobódka)
3.Patrycja Chmara (Szypliszki)
4.Joanna Łuszczyńska (Olecko)
5-6.Dominika Górecka (Miłki) i Aleksandra Jaśkiewicz (Sło-
bódka)
7-8.Emilia Staśkiewicz (Słobódka) i Aleksandra Szymelewicz 
(Słobódka)
Zwycięzcy w poszczególnych kategoriach otrzymali puchary, 
zdobywcy II i III m-ca statuetki. Pierwszych czterech zawod-
ników otrzymało pamiątkowe dyplomy.
Ogółem w zawodach uczestniczyło 30 zawodników, w tym 9 
kobiet.
Organizator imprez sportowych w MOSiR Olecko – Dariusz Karniej

Powiat Olecki z okazji Dnia Kobiet przygotował pre-
zenty dla 10 kobiet, które 8 marca 2011 r. wykonają 
badanie cytologiczne w Centrum Medycznym - Za-
kładzie Opieki Zdrowotnej „OLMEDICA” w Olec-
ku Sp. z o.o., ul. Gołdapska 1. Panie zostaną obdaro-
wane m.in. zestawami kosmetyków firmy SORAYA 
S.A. Przypominamy, że w ramach Populacyjnego 
Programu Profilaktyki Raka Szyjki Macicy bezpłat-
na cytologia wykonywana jest dla kobiet od 25 do 59 
lat, z możliwością powtarzania co 3 lata. 

Dzień KobietMłodzieżowe Mistrzostwa Woj. W-M  w 
tenisie stołowym

... przygotowuje szeroką informacja dotycząca funkcjono-
wania oświaty w gminie w oparciu o wydatki poniesione w 
2010r., liczbę dzieci zapisanych do przedszkola, oddziałów 
przedszkolnych i klas l szkół podstawowych na rok szkolny 
2011/2012 oraz dane demograficzne na kolejne lata szkolne. 
Informacja zostanie przedstawiona podczas posiedzenie ko-
misji oświaty ok. 15 marca br. 

(WEKiS)

Otwarty Turniej siatkarskich 
,,czwórek” (kobiet i mężczyzn)

Wydział Edukacji, Kultury i Sportu UM
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Dzisiaj są moje urodziny
Niedawno rozpisywałam się o urodzinach mojej młod-

szej córeczki i o tym, co się w moim życiu zmieniło dzięki 
niej. W tym tygodniu ja świętuję swoje urodziny. Jak to było 
w piosence: „Dzisiaj są moje urodziny, które obchodzę bez 
rodziny…” To chyba Stachura. Kiedyś może i tak było, ale 
dzisiaj, kiedy udało mi się wyjść z niejednego zakrętu, wła-
śnie urodziny chcę świętować z rodziną. Będę upierać się, 
że rodzina jest najważniejsza i ona nadaje treści naszemu, 
przepraszam – mojemu, życiu.

Kiedy przekroczyłam magiczną dla kobiety liczbę lat 
(niech każda kobieta się domyśli o którą dziesiątkę chodzi), 
to kolejne lata przestały na mnie robić wrażenie. Po prostu 
wydaje mi się, że to jest niemożliwe, żebym tyle miała lat. 
Przecież pamiętam doskonale, jak biegliśmy wszyscy przed 
maturą do kościoła, jakby klęczenie miało zastąpić wiedzę. 
A tu już dużo, dużo więcej. Nie szkodzi… nie panikuję, nie 
próbuję histerycznie odmłodzić się dietami – cud, kosmety-
kami czy botoksem. Chcę godnie kroczyć przez wiek dojrza-
ły, choć „w głowie ciągle maj”.

W tym tygodniu są moje urodziny. Zodiakalne „ryby” 
jestem, nie „ryba”, tylko dwie, pływające w odwrotnych kie-
runkach, jak moje nastroje, jak moje ego. Nie wiem, czy to 
dobry znak, ale go lubię – balansuję od niemal depresji do 
(niemal) euforii i to czasami w ciągu dnia. A kiedy przychodzi 
flauta, to myślę, że coś jest nie tak ze mną, bo lubię, żeby coś 
się działo w życiu, bo szkoda czasu na zwyczajną egzysten-
cję. W kalendarzu, który wisi w kuchni, zapisuję wszystkie 
spotkania i sprawy, które muszę załatwić. Na każdy miesiąc 
są jakieś „złote myśli”. Sentencja na marzec: „Trzeba żyć, a 
nie tylko istnieć” i ja się pod nią podpisuję. Takie są Ryby. 
Ostatnio odkryłam, że wiele osób, z którymi porozumiewam 
się szybko i obdarzamy się wzajemną sympatią, to właśnie 
Ryby. Nie wysuwam w związku z tym zbyt daleko idących 
twierdzeń, ale tak mi się przytrafiło. My, Ryby, lgniemy do 
siebie, może wspieramy się intuicyjnie, bo wsparcia nam po-
trzeba, bo nie trzeba się zrażać naszą zimnokrwistą naturą.

Dzisiaj są moje urodziny… I już od tygodnia myślę i 
podsumowuję. Co ja takiego ważnego w życiu dokonałam, 
bo każde urodziny do tego jakoś skłaniają. Mam pracę, 
kąt, dzieci, rodzinę… zwyczajnie sobie żyję. Czy można to 

wszystko zaliczyć do dokonań? W dobie chaosu gospodarcze-
go, niepewności egzystencjonalnej i rozpadających się na potę-
gę związków, chyba jestem szczęśliwcem. Wracam do domu, 
choć zmęczona, to wiem, że tuż po przekroczeniu progu zbom-
bardują mnie problemy moich córek. I chociaż im mówię coś 
innego, jestem szczęśliwa, że się kłócą, dokuczają sobie, wy-
muszają na mnie czas gry na instrumentach, płaczą… Wiem, 
że jestem im potrzebna, wiem, że na mnie liczą, że jestem dla 
nich fundamentem, na którym zbudują swój dom o własnych 
wartościach. Jest późno, a one leżą w łóżkach i jeszcze gadają, 
słyszę ich głosy przez ścianę. Nie chcę wchodzić i uciszać, bo 
dopiero teraz ucichły ich spory i nareszcie szukają drogi do sie-
bie. Chciałabym, żeby były dla siebie przyjaciółkami, żeby się 
wspierały, a nasz dom był ich twierdzą.

Dzisiaj są moje urodziny i od kilku lat spędzamy je tylko ze 
sobą. Zabieram całą rodzinkę do restauracji na lody i wino dla 
nas. To taka już rodzinna tradycja, o którą dziewczynki dopo-
minają się. Wcześniej zawsze jest jakaś niespodzianka. Wraz z 
mężem przygotowują coś ekstra. A to ciasto – tort, to tulipany 
z samego rana, to „Sto lat” na instrumentach, zanim jeszcze 
otworzę oczy, albo śniadanie do łóżka. Wszyscy wtedy wska-
kują i podjadają smakołyki. Jest ciasno, ale strasznie ciepło od 
ciepłych myśli. Może mało w życiu widziałam, a może jestem 
mało wymagająca, ale takie wspólne śniadanie czy podwieczo-
rek w restauracji wystarcza mi za egzotyczne krajobrazy.

Dzisiaj są moje urodziny i tak, jak każdego dnia, zastana-
wiam się, czy moje młodzieńcze plany i marzenia realizuję? 
Czy jestem takim człowiekiem, jakim chciałam być, kiedy kwi-
tły kasztany, a głowa była pełna od marzeń, planów i dokonań? 
Na chwilę przed własnym świętowaniem głowa pęka mi od 
pytań, czy jestem dobrą żoną, matką, sąsiadką, pracownicą, ko-
leżanką? Moja dewiza, którą zaczerpnęłam od człowiek, który 
kochał Czarną Hańczę i spływy kajakowe i tym mnie zaraził: 
„żyj tak, by nie krzywdzić siebie i innych”. Staram się. Staram 
się wypełniać te wszystkie role dobrze, nie zatracić siebie i… 
być odrobinę szczęśliwa. Marzeniem moim jest, żeby ludzie, z 
którymi się stykam, też byli ze mną szczęśliwi.

Dzisiaj są moje urodziny. Strasznie dziwny to dzień. Niby 
taki, jak inny, ale każdego roku jakiś dreszczyk mnie przecho-
dzi tego dnia. Koś mnie sprawdza, czy jeszcze żyję, czy pamię-
tam o sobie i o tym, co sobie obiecałam.

Dzisiaj są moje urodziny… Trzymam się. Jestem. Bądźcie 
ze mną wszyscy mi życzliwi.

Marusia


