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

SKUP STARYCH I ROZBITYCH POJAZDÓW
kasacja pojazdów, skup złomu, pomoc drogowa, autolaweta

Nr 11 (739) 14 marca 2012 r. cena 1,50 zł

Kupon bierze udział 
w losowaniu upominków

Nr 11
(739)

MAJSTER
M.Pie tra szew ski

MARKET BU DOW LA NY
CEN TRUM HAN DLO WE – Aleje Li po we 1B, Tel. (87) 520 44 46
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PROMOCJA
DULUX EMULSJA KOLORY ŚWIATA
POJEMNOŚĆ 2,5 L JUŻ OD 36,98 zł
POJEMNOŚĆ 5,0 L JUŻ OD 69,98 zł

ZAPRASZAMY NA ZAKUPY

Koncert Laureatów 
X Regionalnego Konkursu Recytatorskiego 
im. Wacława Klejmonta „Poeci Pogranicza 
Mazur i Suwalszczyzny” rozpocznie się  15 
marca o 11 w sali konferencyjnej Urzędu 
Miejskiego

Serdecznie wszystkich zapraszamy

Czy to ostatnie takie widoki tej zimy? Wielkimi 
krokami idzie do nas Wiosna! (zdjęcie - Józef Kunicki)

Pierwszy Dzień Wiosny z Wojciechem Kowalewskim, 
bramkarzem reprezentacji Polski czytaj na s. 5

Policja poszukuje świadków 
We wtorek 28 lutego  br. w godzinach 10.00 – 11.00 w miejscowości 

Sedranki w pobliżu bazy samochodów ciężarowych znajdującej się bezpo-
średnio przy głównej drodze Olecko-Gołdap poruszał się pieszo sprawca 
kradzieży z włamaniem. Był to młody mężczyzna idący lewą stroną w kie-
runku Gołdapi z plecakiem na jednym ramieniu. Wiek 23-25 lat, szczupłej 
budowy ciała, ok. 170 cm wzrostu. Na głowie miał ubrana czarną czapkę, 
kurtkę ciemną do pasa, spodnie prawdopodobnie czarne dresowe.

Policjanci pracujący nad ta sprawą  ustalili, że w tym czasie  przesko-
czył płot posesji po lewej stronie drogi Olecko-Goładp (jadąc od Olecka) i  
po ok. 20-30 minutach poszedł pieszo w kierunku Gołdapi.

Policja poszukuje osób, które mogły w tym dniu widzieć osobę o po-
danym rysopisie wsiadającą  lub wysiadającą z zaparkowanego  w tym 
rejonie samochodu.

Wszelkie informacje w tej sprawie zostaną sprawdzone i mogą  przy-
czynić się do ustalenia sprawcy. Prosimy o kontakt z oficerem dyżurnym 
Komendy Powiatowej Policji w Olecku pod numer telefonu 997 lub Wy-
działem Kryminalnym pod numerem telefonu 87 520 72 30 lub 32.

rzecznik prasowy KPP Olecko, asp. Tomasz Jegliński

Oddałbym wszystkie skarby świata, żeby 
być znów młodym, pod warunkiem, że nie 
musiałbym zbytnio zażywać ruchu, wcześnie 
wstawać i być szanowanym człowiekiem. 

Oscar Wilde

Bitwa na Głosy
Zespół Janusza Panasewicza z Olecka wykorzystując 

swój talent wokalny walczy o pieniądze dla Domu Dziecka 
w Olecku. Szczegóły s. 5
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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 Barwińska 
• Tadeusz Brodowski (Nowa Wieś) 
• Anatol Cichocki 
• Iwona Nazarkiewicz (Białystok) 
• Bronisław Nerkowski 
• Milena Sienkiewicz 
Upominki będą wysyłane pocztą.
Upominki ufundowali:
√ Fundacja „Niewidzialna Ręka”
√ Stacja Paliw, ul. Aleje Lipowe 1A
√ „BiS” Studio Reklamy, ul. Kamienna 1A
√ BEST - Studio Reklamy, ul. Jeziorna 1A
√ Księgarnia Zofii Siemaszko, plac 

Wolności 26
√ TERNET, pl. Wolności 26.
√ Urząd Miejski w Olecku, plac Wolności 3
√ INFOLAND, pl. Wolności 15
√ 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

V04206

V0
75

02

GRÜNLAND Szkółka zrzeszona w Związku 
Szkółkarzy Polskich

Centrum Roślin Ozdobnych

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

KRONIKA PO¯ARNICZA 
24 lutego o 12.26 jeden zastęp OSP Kowale 

Oleckie usuwał w Kowalach Oleckich wodę z 
zalanej piwnicy domu mieszkalnego.

24 lutego o 15.01 jeden zastęp JRG PSP 
usuwał w Babkach Oleckich wodę z zalanej 
piwnicy domu mieszkalnego.

24 lutego o 15.37 jeden zastęp OSP Gą-
ski usuwał w Kijewie wodę z zalanej piwnicy 
domu mieszkalnego.

25 lutego o 10.02 jeden zastęp JRG PSP 
usuwał przy ulicy Wiśniowej wodę z zalanego 
garażu.

25 lutego o 10.42 jeden zastęp OSP Kowale 
Oleckie usuwał w Kowalach Oleckich wodę z 
zalanej piwnicy domu mieszkalnego.

25 lutego o 21.38 jeden zastęp JRG PSP 
oraz jeden OSP Szczecinki gasiły pożar altany 
drewnianej w Dąbrowskich.

26 lutego o 13.01 jeden zastęp JRG PSP 
usuwał zadymienie z domu przy ulicy Młyno-
wej.

26 lutego o 22.53 jeden OSP Świętajno ga-
sił pożar sadzy w kominie domu mieszkalnego 
w Zalesiu.

Informacji udzielił starszy   ogniomistrz
 Adam Chajęcki

27 lutego o 9.31 jeden zastęp OSP Boraw-
skie usuwał drzewo niebezpiecznie pochylona 
nad drogą w Borawskich.

27 lutego o 14.53 jeden zastęp JRG PSP 
usuwał dzikie kaczki z jezdni ulicy Nocznic-
kiego.     Informacji udzieliła starsza sekcyjna 

Katarzyna Jeglińska

Archiwum „Tygodnika Oleckiego” znajdziesz
Bywają takie dni i zdarzenia podczas dziejącego się czasu, że 
staję przed nimi w pierwszej chwili bezradny. Dzieje się tak, 
kiedy mnie lub moich przyjaciół spotyka rażąca krzywda. Pod-
kreślam, że bez reakcji pozostają pierwsze chwile po zdarzeniu. 
To jest czas na przemyślenie działań, na jak najbardziej celowe 
złagodzenie skutków lub, kiedy jest to celowe działanie ludz-
kie, znalezienie najlepszej strategii obrony.
Kilka lat temu olecczanin, jeden z oleckich przedsiębiorców, 

którego mam zaszczyt być mało „nachalnym” przyjacielem, właściciel jednego z 
dużych zakładów pracy, opowiedział mi pewną historię. Odkrył w swoim przed-
siębiorstwie, że jest systematycznie okradany przez jednego z pracowników. 
Złapał owego mężczyznę na tzw. gorącym uczynku. Nie wezwał policji, choć 
kradzież, nawet ta jednostkowa, była duża. Kazał napisać złodziejowi podanie o 
zwolnienie i je przyjął. 
Są jednak przysługi tak wielkie, że podziękowaniem za nie może być tylko do-
zgonna nienawiść. Od tej pory człowiek-złodziej chodził po Olecku i rozpowiadał 
niestworzone rzeczy o tym przedsiębiorcy: o jego bezduszności, chęci zysku za 
każdą cenę itp. bzdurach. „To był mój jedyny raz, te darowanie złodziejstwa. 
Teraz wzywam policję. Jak mogłem myśleć, że jak ktoś kradnie, to nie będzie 
również kłamał?” – skomentował swoją opowieść przedsiębiorca.
To jest przesłanie dla innych: winy można wybaczyć, ale nie darować. Złodzieja, 
trzeba traktować jak człowieka poważnie chorego. Można starać się zignorować 
objawy, ale leczyć trzeba. W innym wypadku choroba i jego, i nas zniszczy.
Ucieszyłem się bardzo, kiedy usłyszałem, że Maria Dzienisiewicz wraca do 
Olecka. Mam wielu przyjaciół i Maria jest jedną z nich. Wiem też, że jej talent 
i wszystko co umie powinno należeć się temu miastu. Uważam również (tak na 
marginesie), że dla każdego kto kocha Olecko, dla kogo jest ono jego małą ojczy-
zną, heimatem czy rodzinnym miastem powinno zależeć na tym, by pracowali, 
byli w nim czy utożsamiali się z nim ludzie najbardziej twórczy, przedsiębiorczy 
i mądrzy. Bo ludzie to zawsze największy kapitał.
Tak więc z decyzji Marii o powrocie ucieszyłem się bardzo. Zdawało się, że czas 
zaleczył stare rany i niesnaski.... że wszystko będzie dobrze.
Okazuje się jednak, że Ch@mowo  nie umarło. Bo ja, proszę Czytelników, dzielę 
internet na dwie części:  Ch@mowo  i pozostały internet. Do pierwszej części za-
liczam autorów paszkwili ociekających jadem, nieprawdziwych donosów, zmy-
ślonych historii i wszystkich tych, którzy czując się bezkarni robią z życia innych 
ludzi piekło. Pamiętacie Państwo jedną z naszych słynnych siatkarek, która nie 
wytrzymała psychicznie paszkwili i zrezygnowała z udziału w drużynie narodo-

loty bojerm, fot. Józef Kunicki
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OLECKI TERMINARZ
WYSTAWY STAŁE

• Historia Ziemi Oleckiej – wystawa historyczna, Olecka 
Izba Historyczna, plac Wolności 1 (Stary Ratusz)

• Życie teatralne w Olecku - Rekonesans, Olecka Izba Hi-
storyczna, plac Wolności 1 (Stary Ratusz)

• Malarstwo Małgorzaty Kadelskiej, Galeria Prawdziwej 
Sztuki im. A. Legusa, ROK „MG”

• Wystawa monet „To nie Fenicjanie wynaleźli pieniądze” - 
wystawa w Oleckim Stowarzyszeniu Aktywnych „Zamek”

• Wystawa collage Wiesława B. Bołtryka, hol kina „Mazur”
• Malarstwo Agaty Julii Prosińskiej, Galeria „Pod Skosem” 

Gminny Osrodek Kultury w Kowalach Oleckich
14 marca (środa)
apteka dyżurna plac Wolności 25
wydanie „Tygodnika Oleckiego”
9.00 - Mistrzostwa Powiatu Oleckiego w halowej piłce noż-
nej chłopców szkół gimnazjalnych, Hala ZST
9.30 - spotkanie poświęcone historii i kulturze Żydów 
żyjących na Suwalszczyźnie, Warmii i Mazurach, prowa-
dzi Andrzej Matusiewicz, sala konferencyjna, ZSLiZ, ul. 
Gołdapska
16.00 - UŻKS Spinaker Węgorzewo - Karniej Team Olecko 
(liga tenisa stołowego)
17.00 - SP Budry - UKS Orły Gawliki Wielkie (liga tenisa 
stołowego)
15 marca (czwartek)
apteka dyżurna plac Wolności 7B
11.00 - KOncert Laureatów X Regionalnego Konkursu Recy-
tatorskiego im. Wacława Klejmonta „Poeci Pogranicza Ma-
zur i Suwalszczyzny”, sala konferencyjna Urzędu Miejskiego
17.00 - UKS Jantar Gołdap - Geodezja Olecko (liga tenisa 
stołowego)
18.00 - kolejny film w ramach Angielskiego Klubu Filmowe-
go, Dom Kultury Gołdap
16 marca (piątek)
apteka dyżurna Gołdapska 1
10.00 - 12.00 - dyżur radnego Macieja Juchniewicza, biuro 
Rady Miejskiej, plac Wolności 3
16.00 - LUKS ABC Żak Pisanica - Absolwent Sobiechy (liga 
tenisa stołowego)
17.00 - Ale cyrk, film, kino Mazur
18.00 - wernisaż wystawy „Części ciała i aspiracje” Marc’a 
Crussella, Galeria K2 w Gołdapi
19.00 - I że cię nie opuszczę, film, kino Mazur
17 marca (sobota)
apteka dyżurna Składowa 6
13.00 Kolorowy świat bajek, biblioteka dziecięca, Kopernika  6
17.00 - Ale cyrk, film, kino Mazur
19.00 - I że cię nie opuszczę, film, kino Mazur
18 marca (niedziela)
apteka dyżurna Zielona 37
13.30 - VIII Koncert Pieśni Wielkopostnych, sala widowisko-
wa, Gminny Osrodek Kultury w Kowalach Oleckich
17.00 - Ale cyrk, film, kino Mazur
19.00 - I że cię nie opuszczę, film, kino Mazur
19 marca (poniedziałek)
apteka dyżurna Zielona 35
16.00 - rozpoczęcie kursu na prawo jazdy w Szkole Jerzego 
Miliszewskiego, aleje Lipowe 
20 marca (wtorek)
apteka dyżurna 11 Listopada 9
15.00 - „Gratki dla nastolatka”, sala widowiskowa ROK „MG”
21 marca (środa)
apteka dyżurna Kolejowa 15
wydanie „Tygodnika Oleckiego”
9.00 - Mistrzostwa Powiatu w halowej piłce nożnej chłop-
ców szkół ponadgimnazjalnych, Hala ZST
16.00 - Święto Wiosny, Gminny Osrodek Kultury w Kowa-
lach Oleckich
16.00 - LUKS ABC Żak Pisanica – SP Budry (liga tenisa 
stołowego)
18.00 - Absolwent Sobiechy  - Karniej Team Olecko (liga 
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Zapraszamy od 600 do 2100

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

NAJTANIEJ W MIEŚCIE

ON .............................5.81 zł
ON arctic ..................5.99 zł
Pb95 .........................5.59 zł
PB98 .........................5,79 zł
LPG ...........................2,82 zł
Olej opałowy ..............4.15 zł (powyżej 1000 litrów)

PRZEMYSŁAW
ATKIELSKI

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

Plac Wolności 15A, tel. 87 520 10 89V
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bezpłatne mycie za tankowanie

www.paliwa-kozlowski.pl

AUTOMYJNIA

W ubiegłotygodniowym felietonie pomyliłem imię 
laureata Tytułu Pasjonata Przypisanych Północy. Powin-
no być:

„Rok później laureatem zostaje Jego Magnificencja 
twórca Wszechnicy Mazurskiej Józef Krajewski. Za od-
wagę tworzenia, za konsekwencje działania. Za wkład w 
rozwój miasta”.

Bardzo za pomyłkę przepraszam.
z poważaniem

B. Marek Borawski

wej? 
Tak więc Ch@mowo na decyzję Marii Dzienisiewicz, która za-
prezentowała ją w wywiadzie dla „Tygodnika”  zareagowało na-
tychmiast. Pojawiły się ociekające jadem niewybredne komen-
tarze. Gdyby to chodziło o mnie, to bym tę sprawę puścił mimo 
uszu... bo by mi się po prostu nie chciało. Jednak teraz to jest 
coś więcej...
Są to mężczyźni, których kulturę i wykształcenie obrazuje ja-
kość pisarstwa i argumentów, które prezentują. To jest agresja 
stereotypowego seksizmu w stosunku do kobiet wykształco-
nych, samodzielnych i, ku przerażeniu tych samców, od nich 
mądrzejszych. 
To jest agresja zazdrości, chamstwa i nieudacznictwa wobec pro-
fesjonalizmu, wykształcenia i empatii. Ale jak powiedział Fu-
entes: „Zło wie, że jest Złem, ale także zna Dobro, i to jest jego 
przewaga. Dobro (...) nie zna Zła i dlatego może stać się ofiarą 
Zła.”
Jednym z tych, co bardzo nie lubią Marii Dzienisiewicz jest czło-
wiek, który nienawidzi z czystej, dziecięcej nienawiści. 
Drugim jest „fotograf”. Ten ktoś (zwany w Ch@mowie Do-
ctorNo, a pieczętujący się ikonką wziętą z ITI i stanowiącą nie-
zbywalną własność tej wytwórni. Ciekawe czy teraz ikonka się 
zmieni?) nawołuje do bojkotu „Tygodnika Oleckiego”. JESTEM 
CAŁYM SERCEM ZA!!!! Pismo jest dla inteligentnych czytel-
ników. Czytelników, dla których podaje się samą wiadomość, a 
nie jej interpretację. Dla takich, którym pierwsza strona nie musi 
ociekać krwią, a hasło „Czym gorzej tym lepiej” nie jest dewizą 
herbową. 
B. Marek Borawski 
Ps. Przed wydaniem numeru spytałem się przedsiębiorcy-przy-
jaciela czy mogę wspomnieć w felietonie o tym  złodzieju? Od-
powiedział mi, że mogę. Co więcej – prawdopodobnie będzie 
co pisać w gazetach, bo sprawę o zniesławienie skierował do 
sądu. Do tego świadkami całego zdarzenia z kradzieżą byli: 
ochroniarz, księgowy i portier. Zgodzili się zeznawać, a sprawa 
kradzieży nie uległa przedawnieniu. Tak trzymać!
Ps. Bo są ludzie, dla których przedtem jedynym udziałem w ży-
ciu społecznym były donosy do Urzędu, a teraz mogą przyłożyć 
komu tylko zapragną w internecie.
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31 marca 
upływa termin płatności:
... opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieru-
chomości gruntowych,
... opłat z tytułu sprzedaży nieruchomości na raty,
... rat opłaty adiacenckiej,
... rat opłaty z tytułu przekształcania prawa użytkowania 
wieczystego w prawo własności,
... czynszu dzierżawnego za dzierżawę gruntów pod garaża-
mi i budynkami gospodarczymi. 

V04506

Firma architektoniczna KB Projekt 
ogłasza konkurs plastyczny pt. DOM 
MARZEŃ. 

Konkurs skierowany jest do dzieci 
w wieku do lat 10. Za zadanie uczestnik 
ma przygotować wykonany dowolną 
techniką rysunek swojego wymarzone-
go domu.

Konkurs trwa do 22 kwietnia 2012.
W razie jakichkolwiek pytań proszę 

o kontakt na adres:
grzegorz.sikora@kbprojekt.pl

Konkurs plastyczny

Jeżeli jesteś osobą niepełnosprawną lub masz na 
utrzymaniu osobę niepełnosprawną, sprawdź, czy 
poniesione przez Ciebie wydatki na cele rehabilita-
cyjne oraz wydatki związane z ułatwieniem wyko-
nywania czynności życiowych uprawniają do ulgi 
w podatku dochodowym od osób fizycznych. Jeśli 
tak, to możesz je uwzględnić przy obliczaniu po-
datku.

UWAGA!
Każda ulga podatkowa to przywilej, z którego mo-
żesz skorzystać tylko wtedy, gdy spełnisz wszyst-
kie warunki. Urząd Skarbowy ma prawo sprawdzić 
poprawność dokonanych odliczeń.

WYDATKI UPRAWNIAJĄCE DO ODLICZEŃ
Wydatki nielimitowane – należą do nich wydatki poniesio-
ne na: adaptację i wyposażenie mieszkań oraz budynków 
mieszkalnych, stosownie do potrzeb wynikających z niepeł-
nosprawności, przystosowanie pojazdów mechanicznych do 
potrzeb wynikających z niepełnosprawności, zakup i napra-
wę indywidualnego sprzętu, urządzeń i narzędzi technicznych 
niezbędnych w rehabilitacji oraz ułatwiających wykonywanie 
czynności życiowych, stosownie do potrzeb wynikających z 
niepełnosprawności, z wyjątkiem sprzętu gospodarstwa do-
mowego, zakup wydawnictw i materiałów (pomocy) szko-
leniowych, stosownie do potrzeb wynikających z niepełno-
sprawności, odpłatny pobyt na turnusie rehabilitacyjnym, 
odpłatny pobyt na leczeniu w zakładzie lecznictwa uzdrowi-
skowego, pobyt w zakładzie rehabilitacji leczniczej, zakładach 
opiekuńczo-leczniczych i pielęgnacyjno-opiekuńczych oraz 
odpłatność za zabiegi rehabilitacyjne, opiekę pielęgniarską w 
domu nad osobą niepełnosprawną w okresie przewlekłej cho-
roby uniemożliwiającej poruszanie się oraz usługi opiekuń-
cze świadczone dla osób niepełnosprawnych zaliczonych do 
I grupy inwalidztwa, opłacenie tłumacza języka migowego, 
kolonie i obozy dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej oraz 
dzieci osób niepełnosprawnych, które nie ukończyły 25. roku 
życia, odpłatny, konieczny przewóz na niezbędne zabiegi 
leczniczo-rehabilitacyjne: osoby niepełnosprawnej - karetką 
transportu sanitarnego, osoby niepełnosprawnej zaliczonej 
do I lub II grupy inwalidztwa oraz dzieci niepełnospraw-

nych do lat 16, również innymi niż karetka środkami 
transportu sanitarnego, odpłatne przejazdy środka-
mi transportu publicznego związane z pobytem: na 
turnusie rehabilitacyjnym, w zakładach lecznictwa 
uzdrowiskowego, zakładach rehabilitacji leczniczej, 
zakładach opiekuńczo-leczniczych i pielęgnacyjno-
-opiekuńczych, na koloniach i obozach dla dzieci i 
młodzieży niepełnosprawnej oraz dzieci osób niepeł-
nosprawnych, które nie ukończyły 25. roku życia.

DOKUMENTOWANIE WYDATKÓW 
UPRAWNIAJĄCYCH DO ODLICZEŃ

Wysokość wydatków ustala się na podstawie dokumentów 
stwierdzających ich poniesienie. Może to być faktura, rachu-
nek, dowód wpłaty na poczcie lub potwierdzenie przelewu ban-
kowego, o ile wynika z nich kto, kiedy, ile oraz za co zapłacił.
Warunkiem odliczenia ww. wydatków jest posiadanie przez 
osobę, której dotyczy wydatek:
1) orzeczenia o zakwalifikowaniu przez organy orzekające do 
jednego z trzech stopni niepełnosprawności, określonych w od-
rębnych przepisach, lub
2) decyzji przyznającej rentę z tytułu całkowitej lub częściowej 
niezdolności do pracy, rentę szkoleniową albo rentę socjalną, 
albo
3) orzeczenia o niepełnosprawności osoby, która nie ukończyła 
16 roku życia, wydanego na podstawie odrębnych przepisów.
Chcąc uzyskać więcej informacji proszę dzwonić: 

KRAJOWA INFORMACJA PODATKOWA 
Z telefonu stacjonarnego tel. 801 055 055 
Z telefonu komórkowego tel. 22 330 03 30  

Czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00-18.00.
CIĄG DALSZY 

W KOLEJNYM NUMERZE TYGODNIKA OLECKIEGO

ULGA REHABILITACYJNA- CZĘŚĆ I
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Pierwszy dzień wiosny tuż, tuż. Nie od dziś wiadomo, że 
młodzież szkolna różnie spędza ten czas. Jedni udają się nad 
rzekę, aby pożegnać symbolizującą zimę, inni organizują kon-
kursy, jadą na wycieczki, przeprowadzają rozmowy albo biorą 
udział w rozmaitych grach. 

W tym roku w Zespole Szkół Licealnych i Zawodowych 
w Olecku obchody „Dnia Wagarowicza” połączone zostaną 
z Dniem Otwartym Szkoły. Młodzież ZSLiZ oraz wszyscy 
uczniowie klas trzecich gimnazjów z powiatu oleckiego, suwal-
skiego i gołdapskiego będą mogli spędzić czas w towarzystwie 
Wojciecha Kowalewskiego, bramkarza reprezentacji Polski. 

Tego dnia zgłoszone przez szkoły pięcioosobowe drużyny 

Pierwszy Dzień Wiosny 
z Wojciechem Kowalewskim, 

bramkarzem reprezentacji Polski

składające się z uczniów trze-
cich klas gimnazjów rozegrają 
turniej piłki halowej, w którym 
sędzią będzie Wojciech Ko-
walewski i Karol Sobczak. 
Zwycięski zespół oprócz pu-
charu otrzyma cenną nagrodę 
z autografem znanego bramkarza. 

Po rozgrywkach wyłoniony zostanie także najlepiej dopin-
gujący i najciekawiej przebrany kibic. Zwycięzca wyjedzie w 
raz z opiekunem na wycieczkę zagraniczną ufundowaną przez 
Biuro Turystyczne Sambia oraz otrzyma koszulkę z autogra-
fem Wojciecha Kowalewskiego. 

Każdy, kto 21 marca trafi do ZSLiZ, z pewnością znajdzie 
coś dla siebie. Miłośnicy dobrej kuchni będą mogli zapoznać 
się z umiejętnościami kulinarnymi uczniów technikum or-
ganizacji usług gastronomicznych. Smakosze napojów będą 
mieli okazję skosztować niepowtarzalnych soków przygoto-
wywanych przez uczniów technikum hotelarstwa, natomiast 
dziewczyny zainteresowane sztuką wykonywania francuskie-
go manicure będą miały możliwość w profesjonalny sposób 
ozdobić własne paznokcie

Patronat medialny nad wydarzeniem objął „Tygodnik 
Olecki”.                Przemysław Michniewicz

W czasach „żelaznej kurtyny” szczytem marzeń oleckiej 
młodzieży był wyjazd do zaprzyjaźnionego miasta we Fran-
cji – Marly. Młodzież zwiedzała zabytki Francji północnej, 
mogła zobaczyć inny świat, a więc półki pełne towarów 
(młodszym czytelnikom wyjaśnię, że w naszych sklepach w 
tym czasie na półkach najczęściej znajdował się tylko ocet i 
chleb). Tamte wyjazdy miały charakter bardziej turystyczny 
niż integracyjny.

Odkąd kurtyna opadła, w zasadzie każdy może poje-
chać gdzie chce, z kim chce i kiedy chce, pod warunkiem, 
że ma pieniądze. Jednak może warto wrócić do tradycji or-
ganizowania przez gminę wymiany młodzieżowej? Możli-
wości działania gminy na rzecz międzynarodowej wymiany 
młodzieży między zaprzyjaźnionymi miastami są szerokie.  
Gmina nie jest nastawiona na zysk i przez to koszty takich 
wyjazdów spadają. Mamy w Olecku ludzi przygotowa-
nych do pozyskiwania środków unijnych, jest Olecka Rada 
Młodzieżowa, harcerze, mam nadzieję, że włączą się i inne 
podmioty. Koszty wyjazdów może obniżyć również zaanga-
żowanie rodzin, które będą gościć młodzież z zaprzyjaźnio-
nych miast. 

Na jednej z ostatnich sesji składałem interpelację w tej 
sprawie do burmistrza i otrzymałem zapewnienie, że jeśli 
znajdą się chętni na wymianę, to pieniądze 
też się znajdą.  Warto pomyśleć o otwarciu 
nowego rozdziału współpracy, tym bardziej, 
że lista miast zaprzyjaźnionych z Oleckiem 
znacząco się w ostatnich latach powiększyła.

Wojciech Leonarczyk
Dobro Wspólne Ziemi Oleckiej

okiem radnego
Czy są szanse na powrót międzynarodowej 
wymiany młodzieży?

Bitwa na Głosy
Już w najbliższą sobotę, tj. 17 marca 2012r. o godz. 

20.05. w TVP2 stanie w szranki osiem zespołów w progra-
mie „Bitwa na głosy”. Tym razem sms-y widzów zadecydują 
o tym, która drużyna odpadnie a która przejdzie do kolejne-
go etapu programu. Zawalczmy o mazurską drużynę wysy-
łając na nią sms-y .

Zespół Janusza Panasewicza z Olecka wykorzystując 
swój talent wokalny walczy o pieniądze dla Domu Dziecka 
w Olecku. Chcemy im dodać otuchy i pokazać, że trzyma-
my za nich kciuki więc wysyłamy grupę kibiców do studia 
TVP2 żeby podczas  programu wspierała mazurską drużynę. 
Ty też możesz im pomóc wysyłając SMS o treści 3 pod nu-
mer 7220

Koszt:2,46 zł z VAT regulamin: SMS.TVP.Pl organizator 
:TVP S.A

Szerokopasmowy internet
20 lutego opublikowana została lista rankingowa wnio-

sków o dofinansowanie projektów po ocenie merytorycznej 
kwalifikujących się do dofinansowania w ramach Osi VII 
Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 
2007-2013. 

Wniosek Gminy Olecko pn. „Sieć szerokopasmowa 
Gminy Olecko” uzyskał 79 punktów na 80 możliwych i 
znajduje się na pierwszym miejscu listy rankingowej. Obec-
nie przygotowywane są załączniki do podpisania umowy, 
jednak ostateczna decyzja, co do realizacji projektu zostanie 
podjęta w najbliższym czasie przez Zarząd Województwa. 
Przypomniał, iż całkowity koszt projektu wynosi 3.798.855 
złotych. Wnioskowana kwota dofinansowania wynosi 85%, 
czyli 3.229.026,71 złotych. Wyraził nadzieję, że umowa zo-
stanie szybko podpisana i zadanie będzie zrealizowane. Na 
bazie tej inwestycji będziemy mogli wykonać monitoring 
naszego miasta. 

(dBR)
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Gimnazjum nr 2 im. Mikołaja Kopernika zor-
ganizowało konkurs fotograficzny pod hasłem 
„Przyroda Puszczy Boreckiej”.

Dziś prezentujemy fotografię Aleksandry 
Wilke z 2A pt. „Świat bobrów”, która zajęła jed-
ną z równorzędnych drugich nagród.

Przyroda 
Puszczy Boreckiej

24 marca - „Wiosenny koncert”
godz. 14.30, sala kina „Mazur” 
Serdecznie zapraszamy na „Wiosenny koncert” w wykona-
niu Miejskiej Orkiestry Dętej

31 marca - kabaret „Paranienormalni”
godz. 16.00, sala kina „Mazur”
biltety 45 złotych

29 lutego br. 14-oosbowa delegacja członków i sympatyków „Solidarno-
ści” z Olecka i Ełku wzięła udział w pikiecie 3 central związkowych: NSZZ 
„S”, OPZZ i FZZ. Na ul. Wiejskiej demonstrowano przeciwko planom refor-
my emerytalnej, która zakłada przedłużenie wieku emerytalnego do 67 lat. 
Olecko reprezentowali w niej: Piotr Suchocki, Janusz Wiszniewski, Hen-
ryk Kulik, Witold Leszczyński, Eugeniusz Gorlewski, Krzysztof Miodu-
szewski i niżej podpisany Dariusz Josiewicz.

Po zakończeniu pikiety na ul. Wiejskiej delegacja tradycyjnie odwiedziła 
na Żoliborzu parafię p.w. św. Stanisława Kostki i grób błogosławionego ks. 
Jerzego Popiełuszki, zamordowanego przez esbeków w 1984 roku. Najwięk-
sze zainteresowanie wzbudziła wizyta w muzeum w podziemiach kościoła, 
poświęcona pamięci po bestialsko zamordowanym księdzu.

W najbliższym czasie planowany jest wyjazd delegacji na tradycyjne 
czuwanie i pilnowanie grobu ks. J. Popiełuszki. 

Dariusz Josiewicz, Fot. Piotr Suchocki

Pikieta przed Sejmem RP

Pierwszy dzień w Londynie
Jakiś czas temu, Koleżanka Mojej Koleżanki zostawiła 

wszystko, wsiadła w samolot i wylądowała w Londynie.
A Londyn przywitał ją czule - ulewą.
Żeby nie było, że życie to będzie płynęło będzie słodko 

i słonecznie.
Lało i lało, jakby ktoś odkręcił kurek.
Zanim doszła do autobusu, ba! doszła, próbowała biec, 

ale walizka skutecznie jej w tym przeszkadzała - uwaga na 
przyszłość: nigdy, ale to nigdy, pod żadnym pozorem nie 
brać dużo bagażu, kiedy się jedzie samej  metrem/autobu-
sem z lotniska. Nigdy! Zanim doszła do autobusu była cała 
przemoczona, zachciało się letniej sukienki, to się miało... 
Zła była na ten nieustanny deszcz, na wodę za kołnierzem, 
na walizę, bo zdawała sobie sprawę, że czeka ją długa droga.

Potem przesiadka. I wciąganie walizki po 45 schodkach 
- policzyła, każdy jeden policzyła! - następnym razem weź-
mie tylko bagaż podręczny! Zmęczona była coraz bardziej, 
zniechęcona i zła.

Wreszcie dotarła na górę, chodnik umiarkowanie gład-
ki, waliza dobrze się toczy, następny przystanek jest tuż za 
rogiem.

Koleżanka Mojej Koleżanki zobaczyła ogromną kału-
żę, łabędzie by tam mogły pływać! A ona miała obok niej 
przejść... Rozejrzała się, nic nie jedzie, zmobilizowała ostat-
ki sił, przyspieszyła.

I wtedy minął ją samochód. Na pełnym gazie. Fontanna 
oblała ją od stóp do głów. Koleżanka Mojej Koleżanki za-
chłysnęła się brudną wodą, bo odruchowo podniosła krzyk. 

felieton
Woda, nie, nie powiem, jak smakowała woda...

W każdym razie woda spływała jej po twarzy, szczypała w 
oczy i śmierdziała.

A samochód?
Zatrzymał się, kierowca wysiadł i spytał „Are you OK?”
Był zatroskany, naprawdę zatroskany to właściwe słowo, 

zakłopotany i zatroskany…
Piękna, czysta polszczyzna, piętrowo ułożona, rodem z za-

kładu szewskiego, zamarła jej na ustach.
Oczywiście, że ok!
Bo jak można skląć kogoś, kto jest tak grzeczny i zatroska-

ny?!
Jak?!
Ps. Potem nie było lepiej. Okazało się, że wskazówki ko-

nieczne do dotarcia na miejsce, bardzo inteligentnie, spakowa-
ła na dnie walizki. Dotarła na miejsce, oczywiście, że dotarła. 
Drogą okrężną, najdłuższą z możliwych ulicą, jedyną w okoli-
cy długaśną bez autobusów.

A ból w rękach i katar znosiła dzielnie.
Ale to powitanie pozostanie na długo w jej pamięci.

Majka
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felieton

Wczoraj, po wizycie w siłowni, przyszła mi do głowy - 
dziunia. Doszłam do wniosku, że to jest jakaś przypadłość. 
Jakaś choroba kobiet o pewnej wysokości peselu, która naka-
zuje komentować nasze wzloty, upadki i nasze różne poczyna-
nia. Po co? A no właśnie.

Wczoraj natknęłam się w szatni na koleżankę widywaną 
mooooże ze 3 razy do roku. Jednak ona chyba uważała, że 
taka częstotliwość spotkań tworzy niebywałą więź, dającą 
wystarczający powód do tekstu „ Coś się nie spociłaś?” Okra-
siła go jeszcze śmiechem, którego przyczyny nie pojęłam, i 
gdy jej odpowiedziałam, że ja nie przychodzę tu, aby się spo-
cić, to zapytała, ciągle rozbawiona „A po co? Pogadać?”.

Żadna moja odpowiedź byłaby już nieistotna. Każda da-
łaby przyczynek do kolejnego komentarza na określonym z 
góry poziomie. Pomyślałam sobie, że nie będę prowadziła z 
nią konwersacji na poziomie - i tu mi właśnie przyszło do gło-
wy - dziuni w różowym sweterku. 

Bo taka dziunia, to w moim wyobrażeniu, taka... pani z 
groteskowym wręcz makijażem, opalenizną z solarium o kilka 
tonów za ciemną, torebką która trąci kiczem, w kabaretkach, 
w różowym sweterku, białych kozaczkach, z wisiorkiem naj-
lepiej „złotym”, najlepiej „Chanel” i z innymi niezbędnymi 
gadżetami, bez których dziunia, dziunią być absolutnie nie 
może. Bo nie. 

Ach! 
I jeszcze koniecznie musi wierzyć, że orzechy nerkowca 

- mają zbawienny wpływ na nerki. Jest jednak coś, co dziu-
nia ma, a większość kobiet o pewnej wysokości peselu nie 
ma. To wiek (dziunia jest młoda) i śliczne ciało. Dla rów-
nowagi, jest też coś, co ma kobieta o pewnej wysokości pe-
selu, a czego dziunia raczej nigdy nie osiągnie. Tym czymś 
jest rozum. Władanie tym szarym, pofałdowanym czymś 
pod kopułą. Używanie tej szarej masy właściwe jest dla 
kobiet o pewnej wysokości peselu, które dziuniami - oczy-
wiście - nie były. Kto wie...? Może dlatego tych zwojów 
szarej masy używają, że i życie często mają dość szare... 
Jednak czasem zadzieje się coś dziwnego. Po osiągnięciu od-
powiedniej wysokości peselu (indywidualne) i po doznaniu 
jakiegoś bodźca z zewnątrz, KOPWP (nazwijmy takim skró-
tem kobietę o pewnej wysokości peselu) doznaje - chwilowe-
go najczęściej - rozprostowania szarych zwojów i „wyłącza” 
używanie mózgu. Zdarza się, że trwa to dłużej. Taka dziunia, 
która się objawi w późniejszym wieku jest straszna. 

Dlaczego KOPWP chce się oblec w te wszystkie przymio-

ty, właściwe dziuni? Nie wiem. 
KOPWP nigdy nie będzie dziunią, o jaką jej chodzi - o 

ten luz, o gibkie, jędrne ciało, o beztroskę. Nie może, bo jest 
bogatsza o te kilka...dzieści wigilijnych wieczorów, o ciało 
które poniosło poważne koszty reprodukcji, o utracone na-
dzieje, o dzieci, o dom, o kilkanaście przepłakanych  przy 
wódce lub przez wódkę  nocy,  o brak chęci do oglądania 
wschodów i zachodów słońca i uprawiania seksu na kuchen-
nym blacie...

Myślę, że taka dziunia wydziera się z KOPWP , ale jest 
to zrozpaczona dziunia, której udało się schudnąć kilka ki-
logramów, więc uważa, że jest lepsza, bo umie schudnąć, a 
ja nie; 

bo już dawno chodzi na siłownię, więc jest lepsza, bo ja 
zaczynam; 

bo w każdej sytuacji tak błahej jak przesunięcie nogą 
stołka, znajdzie coś, co podniesie do rangi wyczynu i zrobi 
wszystko, żeby ktoś, kto tego stołka nie przesunął, poczuł 
się gorzej. 

I pomyśleć - to wszystko po to, żeby poczuć się lepszą, 
bardziej ważną... To normalne. Lubimy czuć się ważni, ba! 
Potrzebujemy szacunku i uznania! Tylko w takim wydaniu 
jest to takie smutne, żałosne. Żałosne, bo przecież nigdy nie 
będzie dziunią. Ze względu na brak odwagi założenia różo-
wego sweterka, ze względu na te wszystkie przeżyte wigilij-
ne wieczory i ze względu na używanie zwojów mózgowych. 
W każdej z nas chyba czasem taka dziunia zamiesza i wy-
zwoli jakieś głupie, niepotrzebne nikomu uwagi. I nie chodzi 
tu o włożenie różowego sweterka. Bo świadoma prowokacja 
i sweterek włożony ze starannie dobraną resztą garderoby, 
może sprawić, że mężczyźni... no, wiecie, atawizm... że 
„zwariują”. 

Chodzi tu o nasze chwilowe zapomnienie, że my nie je-
steśmy dziunie, że my jesteśmy KOPWP, że tymi kobietami 
będziemy zawsze tam, w środku nas. W makijażu bywamy, 
młode bywamy, szczupłe bywamy, a KOPWP jesteśmy. I za-
wsze będziemy. 

Nie wiem jak wy, ale ja, pomna wczorajszych emocji, 
przykrości jaką poczułam i irytacji postaram się kontrolować 
swoją wewnętrzną dziunię i nie wypuszczać jej poza obręb 
swego łóżka. Bo jeśli już ją mam i jeśli gdzieś jest jej miej-
sce, to tylko tu. 

To moje widzenie i rozumowanie dziuni. Każdy może w 
swój indywidualny sposób rozumieć dziunię. Tak jak z prze-
pisem na biszkopt - składniki nieco się różnią, ale jednak... 
to zawsze jest biszkopt.

Solange

Dziunia

Sesja Rady Młodzieżowej
9 lutego odbyła się pierwsza sesja Oleckiej Rady Mło-

dzieżowej, na której młodzieżowi radni dokonali wyboru 
Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego oraz Sekretarza. 
Przewodniczącą Oleckiej Rady została Sylwia Piotrowka, 
Wiceprzewodniczącą - Marta Ulikowska, Sekretarzem - Ad-
riana Piotrowska.

Spotkanie
 20 lutego Burmistrz Wacław Olszewski spotkał się 

z przedstawicielami nauczycielskich związków zawo-
dowych: Prezesem Związku Nauczycielstwa Polskiego 
Oddziału w Olecku oraz Przewodniczącą Komisji Mię-
dzyszkolnej NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty i 
Wychowania w Olecku. 

Podczas spotkania m.in. został zaopiniowany pozy-
tywnie podział środków finansowych przeznaczonych na 
doskonalenie zawodowe nauczycieli, omówiono wydatki 
na wynagrodzenia nauczycieli w szkołach i przedszkolu w 
2011 r.                  (dBR)

Nie doszły do skutku przetargi: 
na sprzedaż nieruchomości przeznaczonej na działalność tu-
rystyczną, położonej w Olecku na zapleczu ulicy Zamkowej 
(były PTTK),
na sprzedaż działki przeznaczonej pod zabudowę mieszkanio-
wą jednorodzinną, położonej w Olecku przy ulicy Norwida,
na sprzedaż działki o powierzchni 1,8127 ha, położonej na Te-
renach Aktywności Gospodarczej w Olecku z przeznaczeniem 
pod zabudowę przemysłowo-składową,
na sprzedaż działki przy ulicy Parkowej z przeznaczeniem 
pod budownictwo wielorodzinne,
na sprzedaż trzech nieruchomości w obrębie osiedla Lesk.  
                  (dBR)
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Muzeum Kultury Ludowej w Węgorzewie oraz Towarzy-
stwo „Ojcowizna” ogłaszają 

XIV edycję konkursu „Losy nasze…” 
adresowanego także do mieszkańców Olecka i jego okolic. 

Organizatorzy proszą o przesyłanie spisanych wspomnień, pa-
miętników lub opisanych dokumentów osobistych, zdjęć, listów, 
które dokumentują pierwsze powojenne lata nowych mieszkań-
ców Mazur. 

Organizatorzy przewidzieli nagrody i wyróżnienia dla uczest-
ników konkursu.

Wszystkie przesłane materiały zostaną po skopiowaniu zwró-
cone nadawcom.  

Prace i dokumenty należy nadsyłać do końca marca 2012 
roku na adres:

Muzeum Kultury Ludowej, Ul. Portowa 1, 11-600 Węgorzewo
Bliższe informacje można otrzymać w Oleckiej Izbie Histo-

rycznej. Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie. 
Spisując wspomnienia i porządkując pamiątki, dokumenty do-

kumentujemy historię naszego regionu, miasta, naszej rodziny.

Wysłanie deklaracji podatkowej przez Internet   jest najprost-
szym i najszybszym sposobem złożenia   zeznania rocznego. 
Możesz to zrobić bez   wychodzenia z domu lub z dowolnego,   
najwygodniejszego dla ciebie miejsca.

W formie elektronicznej bez użycia podpisu elektronicznego 
weryfikowanego za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfi-
katu możesz składać następujące deklaracje podatkowe: PIT-28, 
PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39, PIT-16A, PIT-19A, 
PIT-16.

Do wysłania powyższych deklaracji podatkowych musisz:
-posiadać dostęp do Internetu,
-przygotować dane takie jak: NIP, imię i nazwisko, PESEL, 

data urodzenia, kwota przychodu wykazana w zeznaniu rocznym 
za 2010 r. — zabezpieczają one autentyczność składanej dekla-
racji.

Dalej wystarczy 5 kro-
ków:

1) wejdź na stronę 
www.e-deklaracje.gov.
pl i pobierz z zakładki Do 
pobrania aplikację deskto-
pową e-Deklaracje lub po-
bierz właściwy formularz z 
zakładki Formularze,

2) wypełnij formularz,
3) podpisz go wpisując 

kwotę przychodu wykaza-
ną w zeznaniu rocznym za 
2010r.,

4) wyślij dokument,
5)pobierz i zachowaj Urzędowe Poświadczenie Odbioru 

(UPO). Jest ono dowodem traktowanym na równi z dowodem 
nadania listu poleconego, czy potwierdzeniem złożenia PIT-u w 
urzędzie skarbowym.

W przypadku pojawienia się wątpliwości zawsze możesz 
skorzystać z instrukcji wypełniania zeznań „krok po kroku” za-
mieszczonej na stronie www.e-deklaracje.gov.pl.

System e-Deklaracje jest bezpieczny i całkowicie darmowy 
a twoje zeznanie zostanie przesłane bezpośrednio do urzędu 
skarbowego. Pamiętaj jednak, że gwarancję bezpieczeństwa dają 
tylko te formularze, które zostały pobrane ze strony www.e-de-
klaracje.gov.pl.

JAK WYSŁAĆ PIT PRZEZ INTERNET

Uchwałą Rady Ubezpieczenia Społecz-
nego Rolników z dnia 29 lutego 2012 r., 
miesięczna składka na ubezpieczenie wy-
padkowe, chorobowe i macierzyńskie na II i 
III kwartał 2012r. została ustalona w wyso-
kości 42,00 zł za każdą osobę podlegającą 
temu ubezpieczeniu. Osoby objęte ww. ubezpieczeniem 
na wniosek w ograniczonym zakresie opłacają 1/3 pełnej 
składki, tj. 14 zł.

KRUS informuje, że podstawowa miesięczna składka 
na ubezpieczenie emerytalno-rentowe w II kwartale 2012r. 
stanowić będzie 10% obowiązującej w marcu 2012r. eme-
rytury podstawowej (wynoszącej 799,18 zł), tj. 80,00 zł. 
Dodatkowa miesięczna składka na ubezpieczenie emery-
talno-rentowe w II kwartale 2012r. dla osób prowadzących 
gospodarstwo rolne o powierzchni powyżej 50 ha przeli-
czeniowych użytków rolnych stanowić będzie:

• 12 % emerytury podstawowej, tj. 96,00 zł dla gospo-
darstw rolnych obejmujących obszar użytków rolnych do 
100 ha przeliczeniowych

• 24 % emerytury podstawowej, tj. 192,00 zł dla go-
spodarstw rolnych obejmujących obszar użytków rolnych 
powyżej 100 ha przeliczeniowych do 150 ha przeliczenio-
wych

• 36 % emerytury podstawowej, tj. 288,00 zł dla go-
spodarstw rolnych obejmujących obszar użytków rolnych 
powyżej 150 ha przeliczeniowych do 300 ha przeliczenio-
wych

• 48 % emerytury podstawowej, tj. 384,00 zł dla go-
spodarstw rolnych obejmujących obszar użytków rolnych 
powyżej 300 ha przeliczeniowych.

Składki na ubezpieczenie 
społeczne rolników od II kw. 2012

Ukazał się kolejny tomik 
poetycki Teresy Lipskiej. Nosi 
tytuł „Z lustra życia” i zawiera 
wiersze z 2011 roku. 

Wydany został przez wy-
dawnictwo Omega z Suwałk. 
Na 118 stronach mieści się 112 
wierszy. Ilustracje pochodzą od 
wydawcy.

Książkę można kupić w 
Księgarni Zofii Siemaszko plac 
Wolności 26. 

Kolejny tomik Teresy Lipskiej

Gmina zawarła akty notarialne:
na sprzedaż działki położonej w obrębie Borawskie z 
przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniową,
na sprzedaż działki położonej w obrębie Babki Oleckie z 
przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniową,
na sprzedaż działki przy alejach Lipowych przeznaczonej 

Gmina
… sprzedała działkę przy alejach Lipowych. Uzyskana kwota 
to 5166 złotych. Działka jest przeznaczona pod budowę gara-
żu.                (dBR)

pod budowę garażu,
na sprzedaż działki przy alejach Lipowych na poprawę warun-
ków zagospodarowania nieruchomości przyległej. (dBR)
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Stypendia dla zdolnych maturzystów 
Fundacja 2065 im. Lesława A. Pagi informuje, że rozpoczęła się 

V edycja programu stypendialnego Indeks Start2Star dla zdolnych 
maturzystów, we współpracy z Fundacją Jolanty i Leszka Czarnec-
kich (fundatorem).

Indeks Start2Star to projekt, dzięki któremu niezamożnym i zdol-
nym maturzystom Fundacja zapewnia finansowanie przez cały okres 
studiów, a stypendia wynoszą po 1.300,00 zł brutto miesięcznie.

Udział w programie mogą wziąć osoby, których miesięczny do-
chód na 1 członka rodziny nie przekroczył 1.000,00 zł netto w ciągu 
ostatnich 2 lat podatkowych. Warunkiem aplikowania jest średnia 
ocen powyżej 4,0 w przedostatniej klasie szkoły ponadgimnazjalnej 
oraz wykazanie się aktywnością społeczną i przedsiębiorczością. 
Kandydatom pozostawiona jest pełna swoboda wyboru uczelni i kie-
runku.

Rekrutacja do projektu przebiega 2-etapowo. Podstawą ubiegania 
się o stypendium w ramach I etapu rekrutacji jest zarejestrowanie się 
oraz wypełnienie formularza znajdującego się na www.paga.org.pl/
projekty/indeks_start2star do 16 maja 2012 r. 

II etap rekrutacji odbywa się w maju i składa się z przesłuchania 
przed Komisją Stypendialną w Warszawie. O miejscu i terminie II 
etapu osoby zakwalifikowane zostaną powiadomione za pośrednic-

W sobotę rano 10 marca strażacy dwukrotnie wyjeżdżali 
do usuwania skutków zdarzeń drogowych na trasie Olecko – 
Suwałki. W miejscowości Dąbrowskie samochód ciężarowy 
marki Star wpadł w poślizg i zjechał do rowu, kierowca został 
odwieziony do szpitala w Olecku. Strażacy pomogli w uprząt-
nięciu jezdni z rozsypanych worków z mąką, kierowali ru-
chem drogowym i postawili przewrócony samochód na koła. 

Chwilę później na tej samej trasie kolizji uległy kolejne 4 
samochody na szczęście nikomu nic się nie stało. 

Zima nie daje o sobie zapomnieć, a drogi są bardzo śliskie, 
szczególnie rankiem, apelujemy do kierowców o uważną i 
bezpieczną  jazdę, a do służb drogowych o utrzymanie dróg 
w należytym stanie.

Zastępca Komendanta Powiatowego PSP
kpt. Tomasz Jagłowski

zdj. archiwum PSP

Droga Olecko – Suwałki – znowu ślisko

Zespól Szkół Społecznych przy ulicy Młynowej w Olecku

twem poczty elektronicznej. Fundacja refunduje dojazd kandyda-
tów na rozmowy.

Więcej szczegółów na www.fundacjajlc.pl/start2star oraz pod 
numerem tel. 22 537 73 31.

Anna Turowska, www.powiat.olecko.pl 

Przygotowania do nowego 
roku szkolnego

Gmina przygotowuje się do organizacji nowego roku 
szkolnego. Ogłoszona w ostatnich dniach nowelizacja usta-
wy o systemie oświaty w zakresie obowiązkowego roz-
poczynania nauki w szkole przez dzieci 6-letnie wymaga 
ponownego rozpoznania w zakresie liczby dzieci, które 
rozpoczną naukę w klasach pierwszych. W związku z tym 
szkoły podstawowe i przedszkola ogłosiły zapisy uczniów 
na rok szkolny 2012/2013. Wprowadzone zmiany prawa 
oświatowego sprawiają, że nie ma stabilności organizacyj-
nej w szkołach. Na wiele pytań rodziców w chwili obecnej 
wydział oświaty Urzędu Miejskiego nie może udzielić wy-
czerpującej odpowiedzi. 

(dBR)
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9 marca w sali kina Regionalnego Ośrodka Kultury „Ma-
zury Garbate” zmierzyło się z recytacją utworów poetów Tej 
Ziemi pięćdziesięciu najlepszych recytatorów z dwudziestu 
ośmiu szkół z czterech ościennych powiatów podczas X Ju-

X Jubileuszowy Konkurs Recytatorski im. Wacława Klejmonta „Poeci Pogranicza 
Warmii, Mazur i Suwalszczyzny” 

z cyklu imprez „ Cudze chwalicie, swego nie znacie…”

bileuszowego  Konkursu  Recytatorskiego, którego organi-
zatorem w tym roku był Zespół Szkół Licealnych i Zawodo-
wych w Olecku. Konkurs oficjalnie otworzyła dyrektor ZSLiZ 
Beata Stypułkowska, która przywitała przybyłych gości 
z powiatu suwalskiego, gołdapskiego, ełckiego, oleckiego 

oraz Kazimierza 
Iwanowskiego - 
wicestarostę olec-
kiego, Henryka 
Trznadla - wice-
burmistrza Olecka, 
Elżbietę Doma-
sik - dyrektorkę 
Poradni Psycho-
logiczno-Pedago-
gicznej w Olecku, 
Katarzynę Jeżew-
ską – kierowniczkę 
Biblioteki Publicz-
nej, Krzysztofa 
Fidlera i Grze-
gorza Kłoczko 
- członków komi-
sji oświaty Urzę-
du Miejskiego w 
Olecku oraz ko-

misję w składzie: Elżbieta Rowińska – przewodnicząca, 
członkowie: Maria Kołodziejska z Suwałk, Teresa Galias 
z Ełku, Mirosław Słapik – z Gołdapi, Bogusław Marek 
Borawski  z Olecka. Podkreśliła, że nie byłoby tej imprezy, 
gdyby nie upór, zaangażowanie pomysłodawczyń konkursu 
Romualdy Mucha – Marciniak i  Doroty Włodarskiej oraz 
wkład Wacława Klejmonta zmarłego w ubiegłym roku po-
ety, nauczyciela, krytyka literackiego, którego imię od tego 
roku będzie nosił ww. konkurs.

Słowa otuchy do recytatorów przesłał wicestarosta olec-
ki  Kazimierz Iwanowski. Potwierdził ważność tej imprezy 
w obecnych czasach, podkreślając, że należy pielęgnować 
spuściznę literacką naszych poetów i nie zaśmiecać języka 
polskiego.

Koordynatorka konkursu, Romualda – Mucha Mar-

ciniak przybliżyła sylwetkę Wacława Klejmonta, a Natalia 
Andryszczyk, Daniela Szczytowska, Kamila Włodarska, ro-
dzeństwo Lachowiczów na tle prezentacji multimedialnej „Od 
domu do domu” Adama Marciniaka przedstawili przygoto-
wany  program, w którym wykorzystano utwory poety każą-
ce zaglądnąć każdemu z nas w głąb siebie nie tylko w czasie 
Wielkiego Postu (odsyłam do tomiku epigram „Nad rozbitą 
amforą”).

Jedną z „perełek”  
wśród recytatorów okazała 
się Barbara Kamińska, 
uczennica klasy szóstej 
Szkoły Podstawowej nr 1 
im. Henryka Sienkiewicza 
w Olecku, wzruszyła ona 
swoim wykonaniem nie 
tylko komisję, która zwró-
ciła uwagę na świetny do-
bór tekstu do wieku i moż-
liwości twórczych.  

Poziom konkursu we-
dług gości był na wysokim 
poziomie. 

Mogliśmy posłuchać 
wierszy: Giersza, Wojcie-
cha Kętrzyńskiego, Ma-
rii Zientary-Malewskiej, 
Jana Jankowskiego pochodzącego z Gołdapi, Mirosława Sła-
pika, Jerzego Sikory, Pauliny Jachimskiej, Marka Barań-

c. d. na s. 12

Konkurs pod patronatem: 
Stowarzyszenia EGO „Kraina Bociana”, Starosty Olec-
kiego oraz Burmistrza Olecka , Gazety Olsztyńskiej, Ra-
dia „5” oraz „Tygodnika Oleckiego”
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Kategoria I (szkoły podstawowe)

I. Barbara Kamińska (Sz. Podst. nr 1 w Olecku), ( nauczyciel przygotowujący - Ewa Ciechanowska), (dyrektorka szkoły 
Eligia Bańkowska)

II. Kaja Rozmysłowska (SP nr 3 w Gołdapi), (n.p. Krystyna Czarniewska), (d.s. Leszek Retel)
III. Karolina Twardowska (SP w Różyńsku Wielkim), (n.p. Zenon Dłuski), (d.s. Ewa Bąbka)
wyróżnienie Izabela Pianka (SP nr 2 w Gołdapi), (n.p. Barbara Girtler), (d.s. Stefan Piech)

wyróżnienie Maja Kłoczko (SP nr 1 w Olecku), (n.p. Ewa Ciechanowska), (d.s. Eligia Bańkowska)
wyróżnienie Julia Podziewska (SP nr 3 w Gołdapi), (n.p. Jolanta Łukjaniuk), (d.s. Leszek Retel)
wyróżnienie Ewelina Żelazko (SP w Gąskach), (n.p. Agnieszka Poświata), (d.s. Janina Rękawek)

Kategoria II: gimnazja – klasy I i II

I. Alicja Polakowska (Gimn. nr 4 w Ełku), (n.p. Joanna Sokołowska), (d.s. Mirosława Modzelewska)
II. Emilia Tokajuk (Gimn. nr 2 w Olecku), (n.p. Renata Kołdys), (d.s. Anna Siemiatycka)

III. Zuzanna  Osiecka (Gimn. nr 1 w Gołdapi), (n.p. Aneta Wojnar-Konopka), (d.s. Bożena Kalinowska)
III. Anna Ostaszewska (Gimn. nr 1 w Gołdapi), (n.p. Agnieszka Tomaszewska), (d.s. Bożena Kalinowska)

Wyróżnienie za kulturę słowa Martyna Jasionowska (Gimn. nr 1 w Gołdapi), (n.p. Agnieszka Tomaszewska), (d.s. Boże-
na Kalinowska)

Kategoria III: gimnazja – klasy III

I. Monika Ślimkowska (Gimn. w Filipowie), (n.p. Anna Domańska), (d.s. Ewa Łebkowska)
II. Magda Omiljan (Gimn. w Filipowie), (n.p. Anna Domańska), (d.s. Ewa Łebkowska)

III. Agnieszka Karolina Wojtkiewicz (Gimn. nr 1 w Dubeninkach), (n.p. Wioletta Szyszko), (d.s. Andrzej Trąbka)
         

Kategoria IV: szkoły ponadgimnazjalne

I. Dawid Cieśluk (Zespół Szkół nr 2 w Ełku), (n.p. Zbigniew Czalej), (d.s. Barbara Fiedoruk)
II. Angelika Kamińska (LO Gołdap), (n.p. Aleksandra Król-Berut), (d.s. Grzegorz Klimaszewski)
II. Aleksandra Milewska (LO Gołdap), (n.p. Kornelia Oczkowska), (d.s. Grzegorz Klimaszewski)
III. Magda Ciszewska (LO w Gołdapi), (n.p. Kornelia Oczkowska), (d.s. Grzegorz Klimaszewski)

Wyróżnienie Maria Zajączkowska (Zespół Szkół nr 2 w Ełku), (n.p. Alicja Żukowska), (d.s. Barbara Fiedoruk)

Nagroda Specjalna Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego dla najlepszego recytatora: 
Barbara Kamińska (Sz. Podst. nr 1 w Olecku)

Nagroda Specjalna Starosty Oleckiego za najlepszą interpretację wiersza: 
Alicja Polakowska za wiersz „Rolada” (Gimn. nr 4 w Ełku)

Nagroda Specjalna Rektora Wszechnicy Mazurskiej w Olecku za najbardziej oryginalną recytację: 
Agnieszka Karolina Wojtkiewicz (Gimn. nr 1 w Dubeninkach)

Nagroda Specjalna Burmistrza Olecka za najciekawszą interpretację utworu Wacława Klejmonta: 
Magda Ciszewska (LO Gołdap)

W konkursie wzięło udział 50 uczniów z 11 szkół podstawowych, 13 gimnazjów i 4 szkół ponadgimnazjalnych.
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skiego, Wojciecha Darskiego oraz po raz pierwszy Wacława 
Klejmonta.

Organizator serdecznie dziękuje pracownikom ROK „Ma-
zury Garbate” za pomoc w organizacji etapu regionalnego.

Laureaci wraz z nauczycielami i dyrektorami szkół spotka-
ją się z Marszałkiem Województwa Warmińsko- Mazurskiego, 
władzami czterech ościennych miast i powiatów, organizatora-
mi eliminacji powiatowych z Ełku, Gołdapi, Suwałk, przedsta-
wicielami radia i prasy oraz sponsorami 15 marca o 11 w Sali 
konferencyjnej Urzędu Miejskiego podczas Koncertu Laure-
atów, na którym zostaną wręczone nagrody specjalne. 

Paula Popławska - studentka Uniwersytetu Warmińsko – 
Mazurskiego wygłosi prelekcję o twórczości Wacława Klej-
monta. 

Kamila Włodarska

W skład jury weszli: 
Elżbieta Rowińska – przewodnicząca 
Członkowie: Maria Kołodziejska z Suwałk, Teresa Ga-
lias z Ełku, Mirosław Słapik z Gołdapi, Bogusław Ma-
rek Borawski – Olecko.

Goście, którzy zaszczycili swoją obecnością: 
Kazimierz Iwanowski - wicestarosta olecki , Henryk 
Trznadel – wiceburmistrz olecki, Krzysztof Fidler i 
Grzegorz Kłoczko - radni miejscy, Elżbieta Domasik 
– dyrektorka  Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w 
Olecku, Katarzyna  Jeżewska – kierowniczka Biblioteki 
Miejsko-Powiatowej w Olecku;

Organizatorzy serdecznie dziękują za pomoc w organi-
zacji etapu regionalnego pracownikom Regionalnego 
Ośrodka kultury „Mazury Garbate” w Olecku

Sponsorzy: 
Stowarzyszenie EGO „Kraina Bociana”, Starostwo Po-
wiatowe w Olecku, Bank Spółdzielczy w Olecku, Spół-
dzielnia Mieszkaniowa w Olecku, Jerzy Miliszewski- wła-
ściciel Oleckiego Centrum Szkolenia Kierowców, R.i M. 
Sobańscy -piekarnia „Młyn”, Piekarnia. Cukiernia  Jan 
Staniszewski, Spółdzielnia Mleczarska w Olecku, Zakłady 
Produkcyjno-Usługowe Prawda w Olecku, Warsztat Tera-
pii Zajęciowej w Olecku, Maria Kołodziejska z Suwałk

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział 
Regionalny w Olsztynie serdecznie zaprasza na turnusy 
rehabilitacyjne zorganizowane dla dzieci urodzonych po-
między 1997 a 2005 rokiem, których przynajmniej jedno 
z rodziców (prawnych opiekunów) jest uprawnione do 
świadczeń z ubezpieczenia społecznego rolników. Pierw-
szeństwo mają dzieci, na które przysługuje zasiłek pielę-
gnacyjny.

Wskazaniem do pobytu dzieci na turnusach z KRUS są 
wady postawy, choroby układu ruchu lub układu oddecho-
wego.

Turnusy trwają 21 dni. 
Ze strony KRUS uczestnicy 
mają zapewnione całodzien-
ne wyżywienie, całodobową 
opiekę lekarsko-pielęgniar-
ską oraz indywidualny pro-
gram rehabilitacyjny. Opiekę 
nad dziećmi sprawuje wy-
kwalifikowana kadra pedago-
giczna.

W 2012 roku dla dzieci z naszego województwa przygo-
towano:

- 24 miejsca na turnusie dla dzieci z wadami postawy i 
chorobami układu ruchu w Centrum Rehabilitacji Rolników 
KRUS w Jedlcu  w terminie od 18 lipca do 7 sierpnia;

całkowity koszt na jedno dziecko wynosi 240 zł
- 19 miejsc na turnusie dla dzieci z chorobami układu od-

dechowego w Centrum Rehabilitacji Rolników KRUS „Sa-
sanka” w Świnoujściu w terminie od 11 sierpnia do 31 sierp-
nia; całkowity koszt na jedno dziecko wynosi 273zł.

Wypełnione wnioski od zainteresowanych rolników o 
skierowanie dziecka na turnus, po uprzednim wypełnieniu 

Wakacyjne turnusy rehabilitacyjne dla dzieci rolników

c.d. na s. obok
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Projekt „Akademia Obywatela” współfinansowany jest 
ze środków Unii Europejskiej w ramach 

Europejskiego Funduszu Społecznego

K66102

BIURO PORADNICTWA 
OBYWATELSKIEGO I PRAWNEGO 

W OLECKU
Temat alimentów, poruszany przez nas od pewnego cza-

su w ogłoszeniach, w ogólnym zarysie nakreślił państwu 
podstawy prawne dotyczące zagadnienia alimentów.

Pytaniem: Kiedy rodzic może żądać alimentów od dzie-
ci? kończymy cykl pytań dotyczący tego tematu.

Rodzic może żądać alimentów od dziecka, tylko jeże-
li znajduje się w stanie niedostatku, czyli nie jest w stanie 
własnymi siłami samodzielnie zaspokoić swoich usprawie-
dliwionych, podstawowych potrzeb. Te usprawiedliwione 
potrzeby zawsze są oceniane indywidualnie i są one różne w 
odniesieniu do poszczególnych osób. 

Obowiązek alimentacyjny nie powstanie wobec osoby, 
która pozostaje w niedostatku z własnej winy, np. nie po-
dejmuje pracy mimo możliwości jej podjęcia, jest uzależ-
niona od alkoholu i nie podejmuje leczenia, lekkomyślnie 
rezygnuje z pracy, nie ubiega się o należne świadczenia z 
systemu ubezpieczeń społecznych, nie wywiązuje się z wła-
snego obowiązku alimentacyjnego itp. 

Należy pamiętać, iż obowiązek alimentacyjny dziecka 
względem rodzica może być oczywiście wykonywany po-
przez dostarczanie konkretnej pomocy materialnej, np. żyw-
ności, ubrania, opału itp. zamiast świadczeń pieniężnych.

Podstawę stanowi art. 128 Kodeksu rodzinnego i opie-
kuńczego: „Obowiązek dostarczania środków utrzymania, a 
w miarę potrzeby także środków wychowania (obowiązek 
alimentacyjny) obciąża krewnych w linii prostej oraz ro-
dzeństwo.” 

Problemy prawne można bezpłatne wyjaśnić w Biurze 
Poradnictwa Obywatelskiego i Prawnego w Olecku przy 
ul. Wojska Polskiego 13, tel. 87 610 2201, email: ak.ob@
wp.pl oraz placówkach terenowych w Kowalach Olec-
kich, Świętajnie i Wieliczkach. Istnieje też możliwość te-
lefonicznego  umówienia się na wizytę.

Treść: ......................................................
..................................................................... 
.....................................................................
......................................................................

Podpis: ......................................................

Ilość publikacji: x 1 x 2 x 3 x 4 x ?

KUPON 
NA NAJTAŃSZE  
OG£OSZENIE 

DROBNE  
– 37 groszy za słowo

 auto        sprzedam  

       wynajmę     kupię

 praca

 inne

Jeszcze przed świętami Bożego Narodzenia 
ruszył w Gimnazjum nr 2 im. Mikołaja Ko-
pernika w Olecku projekt „aktywna przerwa” 
w ramach realizowanego programu „Trzymaj 
formę”. Na pomysł wpadli nauczyciele wy-
chowania fizycznego oraz Samorząd Szkolny. 
Uczniowie mogą „w ruchu” spędzić międzylek-
cyjne przerwy, korzystając z wyposażenia sali 
gimnastycznej i auli. Projekt ma na celu rozwój 
i popularyzację sportu, ale przede wszystkim 
miłe spędzanie czasu. 

Sala udostępniana jest w czasie piętnastomi-
nutowych przerw. Uczniowie mogą korzystać z 
piłek do siatkówki i koszykówki. Na auli, któ-
ra czynna jest w każdej chwili wolnej od zajęć, 
rozstawione są 3 lub 4 stoły do gry w tenisa sto-
łowego.

Projekt cieszy się dużą popularnością. Pozy-

Projekt 
„aktywna przerwa”

tywne reakcje ze strony uczniów powodują, że sala i aula są 
najczęściej wypełnione po brzegi. 

„Nie da się tutaj nudzić” – mówi jeden z uczniów przeby-
wających na sali.

„Fajny pomysł, można łatwo nawiązać nowe kontakty. 
Przerwy przestały być monotonne” – zapewnia uczennica kla-
sy trzeciej.

Moim zdaniem to również bardzo dobry pomysł. Rozwi-
jamy swoje sportowe zainteresowania i aktywnie spędzamy 
przerwę. Projekt będzie realizowany co najmniej do końca 
roku szkolnego 2011/2012. Patrząc na zainteresowanie ze 
strony uczniów, można spodziewać się jego kontynuacji. 

Michał Szturgulewski
Koło Dziennikarskie

skierowania przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej 
lub lekarza specjalistę, przyjmuje na terenie województwa 
warmińsko-mazurskiego Oddział Regionalny KRUS w 
Olsztynie oraz podległe Oddziałowi Placówki Terenowe, w 
terminie do 30 kwietnia 2012 r.

Kwalifikacji dziecka do konkretnego ośrodka dokonuje 
Lekarz Inspektor Oddziału Regionalnego.

Wnioski można pobrać w Oddziale, Placówkach lub na 
stronie internetowej www.krus.gov.pl Szczegółowe infor-
macje na temat turnusów rehabilitacyjnych dla dzieci, w 
tym wyjaśnienia dotyczące sposobu wypełniania wniosku 
o skierowanie dziecka na turnus rehabilitacyjny, można 
uzyskać w oddziale regionalnym KRUS w Olsztynie pod 
numerem telefonu 

(89) 534-97-71 wew. 104 oraz na stronie internetowej 
KRUS.
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* „KOALA” - bar. Kuchnia tradycyjna, katering. 
    Plac Wolności 14, tel. (87) 520 15 78  V07602

PIZZERIA „PRIVE” zaprasza od 1000 do 2200

Tel. (87) 520-31-32, sms  505-314-536 V0
11

10

PIZZA NA TELEFON

* AUTOCZĘŚCI zachodnie, Łada, UAZ, Skoda;  
ul. Grunwaldzka, tel. (87) 520 01 21                           K66201

AUTO-MOTO

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  V02608

TURYSTYKA, NOCLEGI, ROZRYWKA

* AUTO-MAX, ul. Paderewskiego 3A, naprawa: zawieszenia, 
amortyzatory, elektronika, komputerowa geometria zawie-
szenia, klimatyzacja tel. 509-746-264;                                        V06104

* Foto-Ślub i inne uroczystości, tel. 660 122 049       B43507

* hurtownia spożywcza, ul. Gołdapska 31, tel. (87) 520-01-50 V06503

*  Dewocjonalia, sklep; dodatki do: chrztu, ślubu, komunii, 
bierzmowania; ul. Wiśniowa, tel. 660-771-754     V06703

US£UGI

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

Tel. (87) 520-18-44; 605-990-280; 510-145-891 V0
53

05

V0
60

04

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 V07103

* Artykuły i usługi elektryczne, Grunwaldzka 6, 
      tel. 87-610-00-66                                     V06803

* Centrum Ogrodnicze, ul. Rzeźnicka 6; tel. 87-520-22-07   V00910

* Budowlana firma, Tadeusz WITKOWSKI, kompleksowe 
prace budowlane, tel. 603-754-167, 87-523-41-44 V08401

* WULKANIZACJA, wymiana, sprzedaż opon, wymiana 
sprzedaż oleju, odkurzanie gratis, Mazurska 30, tel., 
516-080-613   V03307

* jubilerskie usługi, grawerowanie, naprawa oprawek
  okularów, plac Wolności 13, tel. 508-266-703
krstatkiewicz@gmail.com, www.zlotnik-olecko.pl V06903

V54015

imprezy okolicznościowe, dyskoteki, koncerty, pokazy

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

Klub „CoolTura”

* glazurnictwo, Krzysztof Sadowski, tel. 517-535-255 K65603

* hydraulika (instalacje wodne), Krzysztof Sadowski, tel. 
517-535-255 K65703

Gabinet weterynaryjny PERRO&GATO
lek. wet. Małgorzata Bielecka - specj. chorób psów i kotów

ul. Kasprowicza 22, tel. 87-735-14-85
od poniedziałku do piątku 9-13, 16-19, 

sobota 9-13 K01010

* MYJNIA GĄBKOWA AUTOMATYCZNA 
   aleje Lipowe 1A                           V03447

* Biuro rachunkowe „Renoma”, ul. Sokola 1A, tel. 87-
610-33-50, 661-073-777 V02009

V01909

* AUTA: naprawa, blacharka; tel. 503-794-327                     

V05605

* Auta używane, tel. 501-611-961 V07832

* AUTOCZĘŚCI zachodnie, Łada, Tawria, Skoda, ul. 
Grunwaldzka, tel. 87-520-01-21 K66311

* CZĘŚCI SAMOCHODOWE, tel. 509-746-264 V06114

* CZĘŚCI SAMOCHODOWE, ul. Sokola 1D, tel. 87-
520-12-88 V07113

* części używane, wszystkie marki, Ełcka 2 (przy sku-
pie złomu), tel. 501-611-961 V07822

* Ford Escort Combi, 1,4B, 1999, tel. 605-485-376 L73405

* Ford Focus kombi, grudzień 2004, 1,8TDDI, klima-
tyzacja, radio fabryczne cd+zmieniarka+nawigacja, 
elektryczne przednie szyby i lusterka, 6 poduszek, 
zadbany, tel. 600-936-589 B46102

* Renault Scenic, 1,6B, 1998, tel. 508-097-660 V03527

* SEAT Alhambra, 2001, tel. 508-097-660 V03517

Drukarnia Offsetowa

19-300 Ełk, ul. Sasankowa 17
tel.: 087 620 03 09, 620 13 08

fax: 087 621 56 07
e-mail: poligrafi a@gryfi x.pl

KOMPLEKSOWE USŁUGI DRUKARSKIE
 profesjonalne przygotowanie do druku:

projekty grafi czne, skład i łamanie tekstu...

 druk off setowy na nowoczesnych maszynach
jedno- i czterokolorowych

 druk cyfrowy

 uszlachetnianie: foliowanie, lakierowanie UV...

 prace introligatorskie
wykonywane przy użyciu profesjonalnych maszyn:

linia do produkcji broszur,
urządzenia do bigowania, perforowania,

bindowania w spirali plastikowej i drucianej...

* informacja turystyczna, plac Wolności 22, tel. 87-
520-49-48 B44704

* kino, plac Wolności 22, tel. 87-520-20-59 L73701

* konie kabardyńskie, przejażdżki, pod siodło, 
Grądzkie 47, tel. 666-316-780, 87-421-22-48 B43806

* pracownia pisania ikon, pracownia plastyczna, 
Katarzyna Waraksa, tel. 663-805-960 B45503

* Pub „Pod ABC”, plac Wolności 8c, tel. 509-909-996 
B42509

* Taxi „Z”, również taksówki 6-osobowe, tel. 87-520-
12-12 K63920

* wczasy; tel. 87-421-22-48, 666-316-780,  www.wiatra-
kart.fr.pl, e-mail: kawarak@o2.pl B45902

* angielski korepetycje, magister UW, tel. 502-954-863 L73603

* angielski korepetycje: (wszystkie poziomy kształcenia), 
dokumenty, tel. 514-936-306 V00710

* bezprzewodowy internet iPlus, tel. 87-520-13-31 B44505

* hurtownia wędlin, od 4.00 do 14.00, ul. Gołdapska 31, 
tel. 87-520-22-13 B46601

* hydraulik, gazowe, tel. 502-383-533 V04005

* instalacje elektryczne, Henryk Rowiński, tel. 510-145-891 
V05315

* korekta i redakcja prac rocznych, semestralnych, licencjac-
kich, itp. tel. 609-535-117 L73306

* korepetycje - język angielski; szkoły podstawowe, 
gimnazja, szkoły średnie, tel. 608-215-475 B43107
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* materiały budowlane, metalowe, hydraulika – SKLEP 
   BUD-MET, ul. Gołdapska 22, tel. (87) 520 22 41. V05804

* MEBLE - salon, Jan Bagiński, ul. Rzeźnicka, tel.  
(87) 520 29-23. V05106

V0
06

10   SKLEP „MAJSTER”, Armii Krajowej 3
Tel. (87) 520-26-39

Wypożyczalnia elektronarzędzi HITACHI

WYNAJEM

• usługi weterynaryjne
• leczenie zwierząt do   -

mo  wych
• badanie mięsa

PRZYCHODNIA WETERYNARYJNA
ul. 11 Listopada 24C
tel. (87) 520-30-73
tel. (87) 520-27-89
kom. 660-422-476

czipowanie, paszporty europejskie
psy, koty, fretki

V03107

KUPIĘ

PRACA

V0
35

07

SPRZEDAM 

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

Wyrób nagrobków, blatów kuchennych, parapetów 
i okładzin schodowych V02109

PROMOCJA 

w KEY

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

DWORZEC PKP
tel. 87-520-22-33

V04915

* Pralnia chemiczna, pranie wodne, usługi w ciągu 24 godzin, 
ul. Grunwaldzka 12, te. 723-565-284                          V02308

* kotły c.o., grzejniki, bojlery, HYDROMAX, 
            ul. Sokola 1E, tel. 87-615-31-90             V03207

INNE

STOMATOLOG – 24 godz. tel. 605-893-381
pełny zakres usług
DERMATOLOG
plac Wolności 11, , rejestracja tel. 605-893-381 , 87-520-22-22  

K
65

40
5

* sprzątanie, pranie tapicerek, dywanów, opieka nad grobami, 
tel. 513-035-033 V05405

V08101

V02708

* MEBLE - sklep firmowy „ELMARS”, Zielona 33, 
oferuje w cenie producenta: tapicerki, szafy, komody, 

meble na wymiar, tel. 508-097-574.              V07303

na stronie 17

* kowalskie, spawalnicze, ślusarskie, Gołdapska 31, 
tel. 87-523-00-80 B45004

* księgowe usługi, Ternet spółka z o,o, tel. 87-520-31-70 
B45403

* OLEJ OPAŁOWY,NAJTANIEJ, tel. 87-520-41-91 V03417

* pizza na telefon – od 10.00 do 22.00, tel.87-520-31-32 
lub sms 505-314-536 V01120

* POŻYCZKA szybka, profesjonalna obsługa, tel. 666-
064-485 K64806

* ROWERY – naprawy i wypożyczalnia, Centrum 
Handlowe Impuls, tel. 87-520-36-92 V08011

* skup metali i surowców wtórnych, odbiór własnym 
transportem, najwyższe ceny, Ełcka 2, tel. 501-611-961V07812

* Taxi „Z”, również taksówki 6-osobowe, tel. 87-20-12-12 K63911

* tłumacz języka francuskiego, tel. 888-605-885 B45104

* transportowe, Mercedes Sprinter, tel. 512-265-569 V02328

* koty oddam z bardzo dobrych rąk w jeszcze lepsze 
ręce, tel. 600-140-814 B45303

* oddam koty (wszystkie czarne) w dobre ręce, tel. 
504-997-481 (odbieram tylko SMS-y) B46401

* potrzebuję pilnie rower stacjonarny za 0 złotych i pral-
kę automatyczną (jestem inwalidką i proszę o pomoc), tel. 
505-211-873 B44206

* 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. B46501

* stary traktor, tel. 602-235-182 V03437

* ślusarza, spawacza zatrudnię, tel. 602-709-756 B45203

* zatrudnię kucharza do wypieku pizzy, tel. 509-839-995 V01230

* zatrudnię stomatologa, tel. 605-893-381 K6550

* bilard profesjonalny, blat marmurowy, stan dobry, 
tanio, tel. 603-113-040 V07123

* biurko komputerowe z boczną szafką, czarne, 50 
zł, tel. 695-602-891 B46002

* drukarka kolorowa OKI C3300n, A4, idealna do 
wizytówek, mało używana, 290 złotych, tel. 604-193-
413 B45603

* działka usługowa, granica obwodnicy, tel. 601-210-
819 K53406zt

* działkę budowlaną, 1650 m.kw., Olecko, tel. 602-
709-756 B46201

* działki budowlane, uzbrojone, tel. 601-210-819 K53506zt

* komplet wypoczynkowy skórzany, (dwa fotele i kana-
pa), tel. 667-172-403 B46301

* łódkę wędkarską, tel. 512-265-569 V02318

* maszyny, urządzenia rolnicze, tel. 601-210-819 K53306zs

* mieszkanie, kawalerka, Kościuszki, II piętro, tel. 
506-877-754 K66003

* mieszkanie 73 m.kw. po generalnym remoncie, tel. 
609-535-117 B44605

* 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 V03427

* siedlisko, ul. Wiejska, ok. 40 arów, zabudowane bu-
dynkiem gospodarskim, dojazd od strony ulicy Wiejskiej, 
siła na miejscu, tel. 602-293-333 V03117

* tapety, rolety sprzedam, Dom S.C., plac Wolności 5 A V01919

* wózek inwalidzki, nowy, nieużywany, tel. 601-152-454 B41710
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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

B44904

V05205

MEDYCYNA ALTERNATYwNA
Lecznicze właściwości grochu

Przy cukrzycy: garść suchych strąków gotować w 
wodzie przez 30 minut, odstawić na noc, przecedzić i 
wypić po szklance co 2 godziny. 

Zioła na chorobę wrzodową
Jedną z ważnych przyczyn choroby wrzodowej jest stan 

układu nerwowego. Niepokój, lęk, napięcie, bezsenność 
zaostrzają objawy. Korzystne działanie będą miały odpo-
wiednio dobrane zioła.

Napar ziołowy likwidujący zgagę: zmieszać po 50 g ta-
taraku i krwawnika z 25 g rumianku. Łyżkę ziół zaparzyć 
szklanką wrzątku i pić 2 razy dziennie przed posiłkami 
przez 2 - 3 dni.

ABC depilacji
Systematycznie depilowana skóra staje się sucha i mało 

elastyczna. Wymaga więc nawilżania i natłuszczania kre-
mami. Jeśli należysz do osób alergicznych, po usunięciu 
włosków używaj emulsji łagodzących podrażnienia i za-
czerwienienia. Po depilacji przynajmniej przez dobę unikaj 
słońca i solarium, jeśli nie chcesz się narazić na przebar-
wienia i plamy pigmentacyjne. Preparaty usuwające wło-
sy nie mogą się przedostać do błon śluzowych, spojówek 
oczu, ranek i zadraśnięć. Jeśli stanie się coś takiego, biegnij 

do dermatologa lub okulisty.
Na cerę

...szarą, zmęczoną skórę warto poratować błyskawiczną 
maseczką: 2 łyżki soku z surowego ogórka, 2 łyżki olejku 
migdałowego, 4 krople olejku różanego i łyżeczkę wazeliny 
wymieszaj i nałóż na twarz na 20 minut.

Nacierania i ich działanie na skórę
Przy szorstkiej skórze, a także dla jej pojędrnienia można 

raz w tygodniu przed kąpielą natrzeć ciało solą kuchenną. W 
tym celu należy przygotować w małej miseczce 200 g soli, 
lekko ją zwilżyć wodą i, nabierając po garści soli, nacierać 
całe ciało. Nacieranie zaczynamy od kończyn, następnie na-
cieramy plecy, pośladki, brzuch i klatkę piersiową. Tak „na-
soleni” wchodzimy do wanny lub spłukujemy ciało pod natry-
skiem. Skórę suchą można przed natarciem solą posmarować 
oliwa, a po umyciu natrzeć octem toaletowym. Na zakończe-
nie można posmarować skórę np. balsamem rumiankowym 
lub innym środkiem do pielęgnacji ciała.

Odświeżająco, pobudzająco na krążenie krwi i pojędrnia-
jąco na skórę działa także natarcie jej rano szorstką rękawicą 
umaczaną w zimnej wodzie z dodatkiem jednej płaskiej łyżki 
soli i łyżki octu winnego lub soku z cytryny i łyżki gliceryny.

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

L73602

K64508 WYNAJEM

V04216
Pomieszczenia biurowe do wynajęcia. 
Olecko, ul. Gołdapska 22, tel. 502-200-053.

* lokal do wynajęcia, Kopernika 10, tel. 604-184-868 
V08309

* mieszkanie, pokój do wynajęcia, tel. 500-708-095 K65704
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Kalendarz imion Cytaty na ten tydzień

Nasz przepis

14 marca 
Dalii, Ewy, Florentyny, Jarmiły, Marty-
ny, Matyldy 
Benedykta, Bożeciechy, Fabrycego, Fa-
brycjusza, Jakuba, Leona, Łazarza, Łu-
kasza, Michała, Rościsława, 
15 marca  (Międzynarodowy Dzień 
Konsumenta)
Delfiny, Heloizy, Longiny, Ludwiki, Lu-
tosławy
Gościmierza, Jana, Klemensa, Krzyszto-
fa, Leona, Longina, Longinusa, Ludwi-
ka, Lukrecjusza, Lutosława, Zacharia-
sza, Zacheusza
16 marca 
Euzebii, Gabrieli, Henriety, Henryki, 
Hiacyntii, Hiacynty, Izabeli. Oktawii 
Abrahama, Ciriaka, Gabriela, Henryka, 
Herberta, Hiacynta, Hilarego, Jacka, Ju-
liana, Miłostryja, Oktawiana
17 marca 
Gertrudy, Giny, Patryki, Reginy, Reny, 

Zbigniewy 
Cieszysława, Jana, Patrycego, Patry-
ka, Zbigniewa, Zbyszka
18 marca 
Adeli, Aleksandry, Boguchwały, Kon-
stancji, Narcyzy, Zbysławy 
Aleksandra, Anzelma, Boguchwała, 
Cyryla, Edwarda, Gwidona, Narcyza, 
Zbysława
19 marca 
Aleksandry, Aleksandryny, Bogdany, 
Józefiny, Józefy, Laili, Nicety, Sybilli 
Bogdana, Bohdana, Chryzanta, Józe-
fa, Marka
20 marca 
Aleksandry, Eufemii, Eufenii, Eu-
genii, Eulalii, Irminy, Kiry, Klaudii, 
Roksany, Sandry 
Aleksandra, Ambrożego, Anatola, Bo-
gusława, Cyriaki, Herberta, Joachima, 
Kazimierza, Leona, Maurycego, Pa-
trycjusza, Sebastiana, Wincentego

Ze starego sekretnika, 
I połowa XIX wieku

Wróżba
Przy toalecie panna ukuła Hrabinę;
Ta zrobiwszy kwaśną  minę,
Wyłajała ja surowo;
Wtem panna podchwytuje Hrabinę za 
słowo:
Pani Dobrodziejko! Powie:
Ukłucie wiele stanowi:
Są to przepowiednie wieszcze,
Że się pani dziś wieczór podobasz na 
sali:
Będą ją wszyscy mężczyźni
kochali.
- Czy tak?, rzecze Hrabina, zmiłuj się,
kol jeszcze.

S.J.

Gdy Matylda (14 marca) spotka się z 
boćkiem, będzie szczęście za każdym 
kroczkiem.
Gdy w Matyldę (14 marca) leje, pole, 
łąka wnet zielenieje.
Święta Gertruda (17 marca) – zaprzę-
gaj woły do pługa.
Ogrodniku, święta Gertruda (17 mar-
ca) gdy słonkiem błyśnie, zrobi cuda.
Marzec odmienia wiatry, deszcze mie-
sza z pogodą, więc nie dziw, jeśli sta-
rzy czują go swą szkodą.
Kiedy żurawie wysoko latają, prędkiej 
się wiosny ludzie spodziewają. 
Suchy marzec, maj zaś chłodny, kwie-
cień mokry, rok niegłodny.
Święty Józef (19 marca) kiwnie brodą, 
pójdzie zima razem z wodą.
Na świętego Józefa (19 marca) przez 
pole bruzda. (Dawniej zgodnie z tra-
dycją niezależnie od pogody zaczyna-
no wtedy orkę i wykonywano co naj-
mniej jedną bruzdę, w latach gdy było 
zbyt zimno lub mokro).
Święty Józef Oblubieniec (19 marca) 
niechaj ma z rozsady wieniec.
Na święty Józef pogoda, będzie w 
polu uroda.
Jak na św. Józefa (19 marca) chmurki, 
to sadź ziemniaki gdzie ogórki, a jak 
pogoda, to sadź gdzie woda.
Od dnia 20 marca słońce zagrzewa na-
wet starca.

Flaki po italsku
50 dag flaków cielęcych, 30 dag podro-
bów z kury, 20 dag kiełbasy, 5 dag fasoli, 
2 dag masła, 2 dag słoniny, jedna cebu-
la, dwie marchewki, cztery zielone selery, 
łyżka koncentratu pomidorowego, 3 goź-
dziki, szałwia, sól, pieprz
Flaki dokładnie czyścimy. Następnie 
sparzamy je i kroimy w paski. 
Słoninę kroimy drobną kostkę i podsma-
żamy ją razem w głębokim garnku z po-
siekana cebulą. 
Do garnka wkładamy flaki i dusimy je 
jednocześnie przyprawiając: solą, pie-
przem, goździkami i koncentratem pomi-
dorowym, które wcześniej rozrzedzamy 
niewielka ilością wody. Dusimy przez 
około godzinę.
Teraz przygotowujemy podroby. Kroimy 
je w paski tak jak flaki.
Po godzinie do garnka dodajemy pokro-
joną w kostkę marchewkę, seler, fasolę, 
szałwię, podroby i podgotowaną wcze-
śniej kiełbasę. 
Zalewamy wodą i gotujemy na wolnym 
ogniu nawet do trzech godzin. 
Flaki możemy podawać jako zupę lub 
zagęszczone. W przypadku zupy flaki 
rozcieńczamy rosołem. 

Zupa cebulowa
Sześć cebul (około 40 dag), duża łyżka 
mąki, 6 dag masła, cztery łyżki śmietan-
ki, 6 dag sera tartego (ementalera), sześć 
dużych grzanek z białego chleba (wiej-
skiego), sól, pieprz
Cebulę kroimy drobno i w naczyniu, w 
którym ugotujemy zupę smażymy na 
maśle na ciemnozłoty kolor. Posypujemy 
ja mąką, mieszamy i podrumieniamy. Na 
koniec dodajemy sól, pieprz i około 1,5 
litra wody. Gotujemy około 20 minut na 
wolnym ogniu. Dodajemy śmietankę.
Teraz zupę rozlewamy na porcje do fa-
sek kamiennych, na wierzchu kładziemy 
jedna lub dwie grzanki, posypujemy je 

tartym serem i wstawiamy do bardzo 
gorącego pieca na 10 minut.

Móżdżek cielęcy
Dwa móżdżki cielęce, dwie łyżki octu, 
2 dag mąki, 4 dag masła lub margary-
ny, pęczek natki pietruszki, tymianek, 
liść laurowy, dwie łyżki soku cytryno-
wego, sól, pieprz
Móżdżek moczymy 15 minut w zim-
nej zakwaszonej łyżką octu wodzie. 
Obieramy go z błon.
Teraz gotujemy wodę z solą, łyżką 
octu, połową natki pietruszki, tymian-
kiem i liściem laurowym. 
Do wrzątku wkładamy móżdżek, 
zmniejszamy ogień i gotujemy 15 do 
20 minut. Zdejmujemy z ognia i stu-
dzimy całość nie wyjmując móżdżka 
z wywaru. 
Zimny móżdżek odsączamy i suszy-
my. Kroimy w plastry, posypujemy 
solą, pieprzem i mąką. Rumienimy 
na tłuszczu z obu stron. Układamy na 
ogrzanym półmisku, polewamy sosem 
ze smażenia, skrapiamy sokiem z cy-
tryny i posypujemy posiekaną natką 
pietruszki.

Suflet agrestowy
Dwie szklanki mleka z wodą (propor-
cja 1:1), 8 dag grysiku z orkiszu, sól, 5 
dag masła lub margaryny, 10 dag cu-
kru (lub 3 łyżki miodu), cytryna, dwa 
jajka, 50 dag agrestu, tłuszcz do formy
Mleko gotujemy razem z wodą i solą, 
wsypujemy do gotującego się grysik i 
rozgotowujemy na papkę. Masło lub 
margarynę ucieramy z cukrem lub 
miodem, dodając podczas ucierania 
stopniowo żółtka. Mieszamy z ostu-
dzonym wcześniej grysikiem i przy-
prawiamy do smaku skórka i sokiem 
z cytryny.
Agrest myjemy, przebieramy i doda-
jemy do masy wraz z pianą ubita z 
białek (na sztywno). Delikatnie mie-

szamy. Napełniamy masą natłuszczona 
formę sufletową i pieczemy w średnio 
rozgrzanym piekarniku. 

Każdy gest coś znaczy
Niszczenie rzeczy – gdy delikatnie ob-
gryzasz pióro, zapewne jesteś mędrcem 
zamkniętym w sobie. Jeśli jednak gry-
ziesz je przesadnie, zdradzasz niepew-
ność, a nawet drzemiącą w tobie siłę de-
strukcyjną. 

David Sarnoff
... szef amerykańskiego koncernu radio-
wego RCA, pomylił się w roku 1955 
powiedziawszy, że „Można przyjąć za 
pewnik, że w roku 1980 statki, samoloty, 
lokomotywy, a nawet samochody będą 
wyposażone w napęd atomowy”.
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Magiczne chwile w historii sportu
Czym jest magia? Przytaczając suchą definicję, to ogół 

wierzeń i praktyk opartych na przekonaniu o istnieniu sił 
nadprzyrodzonych. Nieco inaczej można określić cud. Abs-
trahując jednak od przekonań religijnych, oba te słowa mają 
podobne znaczenie i nie posiadają wiarygodnego, naukowe-
go wytłumaczenia. Co to wszystko ma wspólnego ze spor-
tem? Otóż wiele przykładów czarów można doszukać się w 
historii tej dziedziny życia. Od finału piłkarskich mistrzostw 
świata zaczynając, na zwykłym, ligowym meczu koszyków-
ki kończąc...

5. Rzut Jacka Krzykały
3 październik 1998  rok. Siódma kolejka spotkań polskiej 

ligi koszykówki. Mecz Anwil Włocławek–Zepter Śląsk Wro-
cław. 86:85 dla gości. Rzut sędziowski, 5 sekund do końca 
meczu. Piłka ląduje w rękach Romana Prawicy, który trafia 
za 3 i wyprowadza Anwil na prowadzenie 88:86. Kibice, ze 
względu na nie najlepsze stosunki obu klubów, cieszą się jak 
w żadnym innym meczu. Zostaje 1 sekunda, trener Śląska – 
Eugeniusz Kijewski – prosi o czas. Burzliwa narada w obozie 
gości i pozorna tylko koncentracja zawodników z Włocław-
ka. Koniec przerwy, wznowienie spod kosza Zeptera, piłka 
trafia do Krzykały. „Rzut rozpaczy”. Trafiony i… magia. Ki-
bice w hali przeżyli podróż z nieba do piekła. Jeszcze sekun-
dę wcześniej wesoło śpiewali i cieszyli się z wygranej swoje-
go zespołu. Oto jak można uciszyć 1500 rozwrzeszczanych, 
kibicowskich gardeł w ciągu sekundy.

4. Bramka-widmo
Cofnijmy się w czasie jeszcze bardziej, do 30 lipca 1966 

roku. Finał mistrzostw świata w piłce nożnej rozgrywany 
w Anglii. Gospodarze turnieju o tytuł zagrali z RFN. Po 90 
minutach, był remis 2:2 i potrzebna była dogrywka. W 101 
minucie gola dla Anglii strzelił Geoff Hurst. Tylko czy pił-
ka przekroczyła linię bramkową? Sędzia Gottfried Dienst po 
konsultacji z liniowym zaliczył bramkę, która nie wiadomo 
czy padła. Anglia ostatecznie wygrała 4:2, ale bardziej niż 
sam mecz pamięta się właśnie uderzenie Hurst’a. Przez nie-
zbyt dobrą jakość nagrań, do dziś trwają spory odnośnie tego 
wydarzenia. Świat sportowy podzielił się na 2 grupy: ówcze-
snych zawodników i kibiców RFN, którzy twierdzą że gola 
nie było i reprezentantów i fanów Anglii oraz sędziów – we-
dług których bramka padła. Jest też 3 grupa – reszta świata, 
do dziś niepewna.

3. Czarna magia na torze Imola
Czarna magia, przeciwieństwo białej (dobrej), dała o sobie 

znać na przełomie kwietnia i maja 1994 roku. Już początek 
weekendu w San Marino był katastrofalny. W trakcie piątko-
wej sesji treningowej, wypadkowi uległ Rubens Barrichello. 
Brazylijczyk wylądował w szpitalu. Był to jednak dopiero 
początek. W trakcie sobotnich kwalifikacji Roland Ratzen-
berger, przy prędkości ponad 300 km/h uderzył w betonową 
ścianę, ginąc na miejscu. Apogeum dramatu miało miejsce 
w niedzielę, gdy wypadkowi uległ trzykrotny mistrz świata 
Formuły 1 – Ayrton Senna. Od tej pory wyścig nikogo nie ob-
chodził. Kilka godzin po tych wydarzeniach odczytany został 
komunikat zawiadamiający o śmierci Senny. Potwierdzono 
też, że w bolidzie Brazylijczyka znaleziono austriacką flagę 
ku czci Ratzenbergera. 

2. Pokaz polskiego magika w Stambule
Finał piłkarskiej ligi mistrzów z sezonu 2004/2005 pa-

miętam dokładniej niż chociażby ten sprzed ponad pół roku. 
FC Liverpool kontra AC Milan. W bramce The Reds Jerzy 
Dudek. Do przerwy Milan, po golu Maldiniego i dwóch tra-
fieniach Crespo, prowadził 3:0 i wydawało się, że Anglicy 
się nie podniosą. Sygnał do ataku, niemal jak w tanim ame-
rykańskim filmie, dał kapitan The Reds – Steven Gerrard. 
Niezapomniane były jego gesty, symboliczne podnoszenia 
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CO PISZCZY W INTERNECIE?

Dowiedz  się:  Co  sądzimy  o  Internecie?  Czy  potrafimy  umiejętnie 

korzystać z jego zasobów, czy też daliśmy się złapać w sidła globalnej 

sieci? Po jakich stronach warto buszować? I jak omijać internetowe 

pułapki? 

Zapraszamy także do lektury naszych stałych działów – wyprawy w 

świat muzyki, literatury, filmu i sportu.

Drodzy czytelnicy!

W  wasze  ręce  oddajemy  pierwsze  wydanie 
szkolnego  dwumiesięcznika,  powstającego 
w ramach  działalności  Koła  Dziennikarskiego.  W 

każdym  numerze  królować  będzie  temat  uznany 
przez nas za ważny i frapujący. Nie zabraknie jednak 
stałych rubryk i nowości. 

1

Przedruk z „Byle do dzwonka”, Gazetka Gimnazjum nr 2 
im. Mikołaja Kopernika w Olecku (nr 2/2011 z Grudnia)

Felieton wierszem czyli „Waligórki” poświęcone pamięci 
niedoścignionego Mistrza Andrzeja Waligórskiego

Czekanie

* wszelkie podobieństwo do osób lub zdarzeń jest zupełnie 
przypadkowe

Natasza

Gdzie jesteś, gdzie jesteś powiedz ?
Czekam i w piątek i w środę.
Tak pragnę, żebyś tu była,
Przybądź więc moja miła !

Tęsknię za twoim oddechem,
Lirycznym, słowiczym śmiechem,
Za sercem gorącym jak prodiż,
A ty wciąż nie przychodzisz.

Z nadzieją, przez okno spoglądam,
Nudzi mnie w TV program,
Bo myślę tylko o tobie,
I jesteś wciąż w mojej głowie.

Doczekać się ciebie nie mogę,
Czekanie to wzbudza trwogę.
Tęsknoty łzy w oczach rosną,
No przyłaź tu w końcu wiosno !

7 marca 2012

rąk, niczym windowanie morale kolegów. Udało się, bo już 
chwilę później bramkę strzelił Vladimir Smicer. Kilka minut 
później (61 minuta?), po dobitce rzutu karnego do siatki Milanu 
trafił Xabi Alonso. Prawdziwa magia zaczęła się w dogrywce. 
Tuż przed serią „jedenastek”, fantastycznie zachował się Du-
dek. Polak, najpierw obronił strzał głową Shevchenki, a potem 
dobitkę Ukraińca z 2 metrów! Rzuty karne to już prawdziwe 
czary w wykonaniu ówczesnego reprezentanta Polski. Chcąc 
zdekoncentrować rywali, zaczął wykonywać „taniec” nazwa-
ny później Dudek dance. O ile dobrze pamiętam, karnego po 
stronie Włochów przestrzelił Serginho. 2 kolejne strzały (Pirlo 
i Shevchenko) obronił w niezapomnianym stylu Dudek. A mis-
sion impossible is accomplished – mógł powiedzieć uradowany 
komentator z Anglii. 

1. Ręka Boga
Cud – działania boskie, niewykonalne dla człowieka, wi-

doczne na ziemi. Nie mogło więc być inaczej. Absolutnym 
numerem jeden, w tym rankingu, po prostu musiał zostać gol 
Diego Maradony z ćwierćfinałowego meczu Meksyk ‘86 z An-
glią. Dlaczego? Bo scena, w której Argentyńczyk ręką sprzątnął 
piłkę sprzed nosa Shiltona jest uważana za jedną z najbardziej 
kultowych w historii sportu. Maradona jest zresztą Bogiem... 
wspólnoty Iglesia Maradoniana. Religia ta ma ponad 100 ty-
sięcy wyznawców. Dla nich, gol „boskiego Diego” jest więc 
definicją cudu. 

BONUS Na koniec magia, której pokaz dopiero przed nami. 
Cud – tylko tak można będzie nazwać utrzymanie Czarnych 
Olecko w 3 lidze. Wszyscy fani oleckiego sportu głęboko w 
to wierzą. 7 punktów po 17 meczach, ostatnie miejsce w ta-
beli i 10 oczek straty do miejsca poza strefą spadkową. Oby 
w kluczowych momentach nie zabrakło determinacji. Cuda się 
zdarzają... miejmy nadzieję, że nie tylko od święta. 

Michał Szturgulewski

Wydawca: Agencja Promocyjno-Wydawnicza „Wir”, Bogusław Marek Borawski. Adres redakcji: Olecko, ul. Zielona 37, skr. 
poczt. 44, tel. 601-152-454; e-mail: to@borawski.pl. Redaktor naczelny: Bogusław Marek Borawski.  Dyżur redakcyjny: ponie-
działki, środy, czwartki, piątki w godz. 1200-1700. Za treść ogłoszeń pismo nie ponosi odpowiedzialności. Redakcja zastrzega sobie 

prawo do adiustacji, skracania oraz opatrywania nadesłanych artykułów własnymi tytułami.
Drukarnia „Gryfix”, 19-300 Ełk, ul. Sasankowa 17
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Praca wypełnia życie każdego dorosłego człowie-
ka. Dzięki niej człowiek zaspokaja swoje potrzeby, 
tworzy swoje ludzkie środowisko. Zainteresowania  
pracą i przyszłym zawodem rozwijają się u dzieci dość 
wcześnie. Dziecko od najmłodszych lat  ma styczność 
z przedstawicielami różnych zawodów. Na początku 
są to członkowie rodziny, potem sąsiedzi i pracowni-
cy przedszkola. Ponadto dziecko nabywa wiele innych 
umiejętności i wiadomości o otaczającym go świecie, 
bliższych i dalszych znajomych. 

Dlatego 29 lutego dzieci 3-letnie z grupy Krasnale 
z Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi w Olecku 
odwiedziły zakłady pracy ginących zawodów: magla i 

Drużyny występujące w Północnej Lidze Regionalnej prze-
kroczyły półmetek rundy rewanżowej w jubileuszowym sezo-
nie 2011-2012. Pewnie po pierwsze i drugie miejsce kroczą 
zespoły Karniej Team Olecko i UKS Jantar Gołdap natomiast 
o trzecie toczy się zażarta walka między Pisanicą i Sobiechami. 
Luks ABC Żak Pisanica odpuścił mecze z liderem i wicelide-
rem wystawiając głębokie rezerwy nastawiając się na zdobycie 
kompletu punktów w pozostałych grach.

Północna Liga Regionalna w tenisie stołowym im.F.Pietrołaja
W rozegranych ostatnio meczach uzyskano następujące 

wyniki:
Karniej Team Olecko – LUKS ABC Żak Pisanica 10:0
SP Budry – UŻKS Spinaker Węgorzewo 2:10
UKS Orły Gawliki Wielkie – Absolwent Sobiechy 4:10
UŻKS Spinaker Węgorzewo – Geodezja Olecko 10:4
Absolwent Sobiechy - SP Budry 10:4
UKS Jantar Gołdap - SP Budry 10:1
LUKS ABC Żak Pisanica - UKS Jantar Gołdap 3:10
W drużynie Geodezji punkty zdobyli Tadeusz Pietrołaj 2,5 
Jan Nawrot 1 i Józef Polakowski 0,5.
Para deblowa z Olecka Pietrołaj – Polakowski pokonała sil-
ny debel Kokocha- Wasilewski 3:1

1. Karniej Team Olecko  20:0 100:27
2. UKS Jantar Gołdap  20:2 107:41
3. Absolwent Sobiechy  17:7 98:74
4. UŻKS Spinaker Węgorzewo 10:12 77:87
5. LUKS ABC Żak Pisanica 9;9 62:69
6. Geodezja Olecko  4:16 61:93
7. UKS Orły Gawliki Wielkie 3:15 44:81
8. SP Budry   1:23 42:119

Organizator Józef Polakowski       

mecz UŻKS Spinaker Węgorzewo – Geodezja Olecko

PRZEDSZKOLAKI ZDOBYWAJĄ WIEDZĘ O ZAWODACH
„Wszystkiego, co naprawdę trzeba wiedzieć, na-

uczyłem się w przedszkolu – o tym jak żyć,  co robić, 
jak postępować, współżyć z innymi, patrzeć, odczuwać, 
myśleć, marzyć i wyobrażać sobie lepszy świat”.

Robert Fulghum

pralni chemicznej oraz szewca. 
W maglu  pracujące panie pokazały urządzenie słu-

żące do maglowania oraz pokazały, jak wykonują swoją 
pracę. Opowiedziały  także na czym polega chemiczne 
czyszczenie ubrań. W podziękowaniu dzieci zaśpiewały 
piosenkę o praczkach w której wystąpiły słowa o maglo-
waniu tkanin. 

Dzieci z wielkim zainteresowaniem słuchały informa-
cji o  technice naprawy obuwia oraz skórzanych kurtek 
i torebek. Zobaczyły nowoczesne urządzenia do obrób-
ki obuwia oraz takie akcesoria jak: kopyto, klej szew-
ski, maszynę do szycia. Przedszkolaki miały możliwość 
bezpośredniego obserwowania czynności związanych z 
zawodem szewca, a także dotknięcia niektórych narzę-
dzi, co sprzyja gromadzeniu wiedzy oraz kształtowaniu 
szacunku do pracy. 

W ramach podziękowania za miłe spotkanie dzieci 
obdarowały szewca własnoręcznie wykonanym koloro-
wym serduszkiem.

Zofia Sadłowska
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Złe wychowanie?
Obiegowa opinia o Polakach za granicą wskazuje, że je-

steśmy szarmanccy. Nikt jak tylko nasi panowie nie całuje 
w rękę pań i ustępuje im pierwszeństwa. Czy jednak na co 
dzień jesteśmy dobrze wychowani? 

Myślę, że na ten temat zdania są mocno podzielone. 
Przeciwnicy takiego poglądu sypią przykładami wprost z 
rękawa. Ich zdaniem dobre wychowanie Polaków to grubo 
przesadzony mit będący przejawem skrajnej megalomanii. 
Dobre obyczaje ustąpiły miejsca brutalizacji życia i zwy-
kłemu chamstwu. Paradoksalnie niektórzy poczytują taką 
postawę niemalże za cnotę nazywając ją przebojowością. 
Ich dewiza to mocne łokcie i twardy kark. Ocena takiej po-
stawy jest jednoznaczna – po prostu chamstwo. I nie ma 
tutaj żadnego usprawiedliwienia o krwiożerczych, kanibali-
stycznych prawach kapitalizmu. 

Człowiekiem z zasadami powinno być się w każdej sy-
tuacji.

Dobre wychowanie wynosi się z domu, niemalże jak 
posag. Rodzice jednak często zapominają włożyć tych za-
sad do posażnego kufra. Ich zaniedbanie w tym względzie 
niekiedy nie wynika li tylko ze zwykłego roztargnienia. Jest 
ono efektem zimnej kalkulacji. Chcą już na starcie wyposa-
żyć swe pociech w życiową odporność, a dobre wychowa-
nie, ten swoisty „układ immunologiczny” tylko osłabia. Czy 
jednak nie popełniają kardynalnego błędu wychowawczego 
zapominając o priorytetach życiowych? 

Kategorie ilościowe w życiu są ważne, ale jakościowe są 
najważniejsze. Ludzie dobrze wychowani nie są życiowymi 
sierotami. To ludzie godni szacunku. 

Ale wychowanie oczywiście, jak wiele innych spraw i 
decyzji, zależy już tylko od każdego indywidualnie.

***
Już z tonu krótkiego telefonu dało się wywnioskować, 

że musi przyjść, bo potrzebuje pomocy, bo i tak przyjdzie. 
Często ta pomoc nazywała się zwyczajnie: „wysłuchaj 
mnie”.

Ciężko opadła na fotel.
- Źle mnie wychowano – zaczęła. – I nawet nie próbuj 

zaprzeczać. A może poziom mojej naiwności przekracza 
wszelkie stany alarmowe. Rodzice zawsze uczyli mnie…, 

nie, nie uczyli, po prostu tak u nas w domu było, że najpierw 
liczyły się sprawy innych, a później nasze. Przyjęłam to jako 
normę, jako coś naturalnego i będę padała ze zmęczenia, ale 
przyjmę gości.

I zaczęła się opowieść o rodzinie ze stolicy, która przez 
lata zwalała się na wakacje, nie bacząc na pracę rodziców, 
obowiązki. Mama padała ze zmęczenia, ale hołdowała za-
sadzie: „Gość w dom - Bóg w dom”. Zawsze uśmiechnięta, 
jakby oczekiwała ich z utęsknieniem. Nigdy nie dała po sobie 
poznać znużenia i zwyczajnego zmęczenia. Zostało jej to do 
dzisiaj. Ba, potrafili na pół wakacji zostawić córkę, bo tak im 
było wygodniej. 

Potem to wszystko przełożyło się na nią. Dom, harcerstwo, 
wychowanie w duchu chrześcijaństwa i „dobrego wychowa-
nia” nakazywało najpierw pomagać innym, a później sobie. 
Cokolwiek by się działo, trzeba pomóc sąsiadom, koleżan-
kom, rodzinie, rodzinie przede wszystkim. W zawodowej pra-
cy było podobnie. Najpierw wszystko dla tzw. społeczeństwa, 
a potem cała reszta. I tak rok po roku utwierdzała się w prze-
konaniu, że tak trzeba. A jak inaczej? I ni jak nie dawała sobie 
wytłumaczyć, żeby najpierw zajęła się sobą. Sobą? Przecież 
to barbarzyństwo! I wierzyła, że spotka ją za to nagroda, sym-
patia tłumów… Nic z tego. 

- Pamiętasz Dorotę? – mówiła smętnie. – Przez siedem 
długich lat była mi najbliższa, uważałam ją za przyjaciółkę. 
Wszędzie razem, wszędzie ją zabierałam, dzień w dzień były-
śmy ze sobą. Czułyśmy się w swoim towarzystwie wyśmieni-
cie, przynajmniej tak czułam. I pewnego dnia jak gdyby nic, 
bez tłumaczeń odeszła.

Umilkła. 
- Siedem lat odchorowywałam tę przyjaźń – mówiła ze łza-

mi w oczach. – Byłam zazdrosna o jej przyjaciółki i w ogóle o 
cały ten świat. Potem okazało się, że każdą tak samo traktuje. 
Była z tym, z kim jej było wygodniej. I tak zostało do dzisiaj. 
Teraz już mi to obojętne. Wiesz – kontynuowała smutno, - 
mnie to już zupełnie obojętnie. Już nie szukam przyjaciółek, 
nie walczę o znajomych, nie zabiegam. Boję się inwestować, 
żeby znowu nie przeżyć takiego rozczarowania. I… - zwiesiła 
głos na chwilę – już myślę najpierw o sobie. Zajęło mi to kil-
kadziesiąt lat. Potrafię odmówić, gdy się źle czuję, nie lecę z 
pomocą do każdego. 

Aż boję się pomyśleć, czy to modna asertywność, czy ra-
czej wygodnictwo, samolubstwo, czy egocentryzm?

Marusia


