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Kupon bierze udział 
w losowaniu upominków
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M.Pie tra szew ski
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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

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

SKUP STARYCH IROZBITYCHPOJAZDÓW
kasacja pojazdów, skup złomu, pomoc drogowa, autolaweta, zaświadczenia 

V07810

Czy milczeć wypada
w czas, gdy ryczą stada?
Mimo wszystko mam nadzieję, że
Potomnym zapiszę
talony na ciszę.      Waclaw Klejmont

spotkanie z cyklu z „książką i historią”
10 maja (czwartek) o 17.00 w Oleckiej Izbie Historycz-

nej odbędzie się promocja i spotkanie z autorami książki pt. 
„Dziedzictwo ziem pruskich. Dzieje i kultura Warmii i 
Mazur”. 

Publikacja jest podręcznikiem rekomendowanym przez 
Polskie Towarzystwo Historyczne. Jest to uporządkowane 
chronologicznie kompendium wiedzy począwszy od pradzie-
jów ziem pruskich, a skończywszy na czasach współczesnych 
– idealna baza do realizacji wątku regionalnego w szkole.

Dążeniem twórców podręcznika było stworzenie publika-
cji wolnej od stereotypów, traktującej region Warmii i Mazur 
jako spadkobiercę dziedzictwa kultury ziem pruskich. 

Autorami publikacji są specjaliści z poszczególnych 
epok, pracujący w Instytucie Historii i Stosunków Międzyna-
rodowych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego i praktycy 
nauczający w szkołach. 

Wstęp wolny

Poczty sztandarowe na uroczystej 
mszy w intencji Ojczyzny

(fot. Bolesław Słomkowski)
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NASZ KONKURS
Jeśli chcecie wziąć państwo udział w konkursie, wystarczy tylko na adres 

redakcji wysłać kartkę pocztową z nalepionym kuponem z pierwszej strony  
i wpisanym własnym imieniem i adresem. Wszystkie karty biorą udział 
w cotygodniowym losowaniu – aż do skutku.

W tym tygodniu wylosowano następujące osoby:
• Aneta Borawska

• Romuald Brodowski (Nowa Wieś)
• Iga Hołownia

• Helena Jeglińska
• Andrzej Jeziorski
• Michał Mrozowski

Upominki będą wysyłane pocztą.
Upominki ufundowali:

	 √	Drukarnia „Gryfix”, Ełk, ulica Sasankowa 17
	 √	Urząd Miejski w Olecku, plac Wolności 3
	 √	„BiS” Studio Reklamy, ul. Kamienna 1A
	 √	Fundacja „Niewidzialna Ręka”, Monety
	 √	Stacja Paliw, ul. Aleje Lipowe 1A
	 √	Księgarnia Zofii Siemaszko, plac Wolności 26
	 √	TERNET, pl. Wolności 26.
	 √	INFOLAND, pl. Wolności 15
	 √	BEST - Studio Reklamy, ul. Jeziorna 1A
	 √	Wydawnictwo „Wir”, Zielona 37

Redakcja 
„Tygodnika Oleckiego”, ul. Zielona 37

czynna:  poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek
w godzinach 1200-1700

kontakt telefoniczny: 601-152-454

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 Roślin Ozdobnych

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

KRONIKA PO¯ARNICZA 
17 kwietnia od 15.43 trzy zastępy JRG PSP poszu-

kiwały w wodach jeziora Oleckie Wielkie zaginione-
go mężczyzny.

18 kwietnia od 9.45 trzy zastępy JRG PSP oraz je-
den JRG PSP Giżycko poszukiwały w wodach jeziora 
Oleckie Wielkie zaginionego mężczyzny.

18 kwietnia od 15.54 jeden zastęp JRG PSP gasił 
przy szosie do Krupina pożar posuszu traw.

19 kwietnia od 10.25 jeden zastęp OSP Kowale 
Oleckie gasił w okolicach Rogówka pożar posuszu 
traw.

20 kwietnia od 9.13 dwa zastępy JRG PSP oraz 
jeden OSP Świętajno usuwały w Dunajku drzewo 
niebezpiecznie pochylone nad jezdnią.

20 kwietnia od 16.43 jeden zastęp JRG PSP 
usuwał z jezdni alei Wojska Polskiego skutki kolizji 
drogowej.

21 kwietnia od 8.02 dwa zastępy JRG PSP usuwa-
ły drzewo niebezpiecznie pochylone nad chodnikiem 
przy placu Wolności.

21 kwietnia od 10.25 dwa zastępy JRG PSP oraz 
po jednym JRG PSP Giżycko i Morągowo poszuki-
wały w wodach jeziora Oleckie Wielkie zaginionego 
mężczyzny.

21 kwietnia od 16.19 jeden zastęp JRG PSP gasił 
przy szosie do Krupina pożar posuszu traw.

21 kwietnia od 18.20 jeden zastęp OSP Lenarty 
gasił w okolicach Bialskich Pól pożar posuszu traw.

21 kwietnia od 18.45 jeden zastęp JRG PSP gasił 
przy ulicy Produkcyjnej pożar posuszu traw.

22 kwietnia od 16.02 jeden zastęp JRG PSP gasił 
przy alei Zwycięstwa pożar śmieci w śmietniku konte-
nerowym.

22 kwietnia od 17.52 jeden zastęp OSP Gąski gasił 
w okolicach Ślepia pożar posuszu traw.

22 kwietnia od 20.50 jeden zastęp JRG PSP gasił 
przy szosie Świętajno pożar posuszu traw.

24 kwietnia od 10.55 jeden zastęp OSP Świętajno 
gasił w okolicach Świętajnia pożar magazynowanych 
na polu bel słomy.

24 kwietnia od 17.06 jeden zastęp JRG PSP gasił 
w okolicach osiedla Siejnik pożar posuszu traw.

24 kwietnia od 21.16 jeden zastęp JRG PSP gasił 
w okolicach Duł pożar posuszu traw.

24 kwietnia od 22.47 jeden zastęp OSP Kowale 
Oleckie gasił w okolicach Stożnego pożar posuszu 
traw.

25 kwietnia od 11.54 jeden zastęp OSP Cimochy 
usuwał w okolicach Cimoszek drzewo powalone na 
jezdnię.

26 kwietnia od 14.11 jeden zastęp OSP Cimochy 
usuwał wodę z zalanej piwnicy domu mieszkalnego w 
Cimochach.

Informacji udzielił młodszy ogniomistrz 
Piotr Gabruś

Archiwum „Tygodnika Oleckiego” znajdziesz
Przez co najmniej dwa lata nie będzie podwyżek 

cen wody w Olecku. Do takiej konkluzji doszli bur-
mistrz Wacław Olszewski i prezes Przedsiębiorstwa 
Wodociągów i Kanalizacji Stefan Chrzanowski. 
Burmistrz zastrzegł jednak, że taka sytuacja nastąpi 
tylko wówczas, gdy nie będzie drastycznych podwy-
żek cen energii. Dla najuboższych olecczan nie jest to 
dobra wiadomość. W zasadzie dla wszystkich olec-

czan nie jest to wiadomość dobra. Bo ceny wody i ścieków zostały i 
tak podniesione i będą przez te dwa lata obowiązywać. Rada nie może 
uchwalić podwyżek płac w przedsiębiorstwach... to by pomogło. Co 
mają w takim razie robić najbiedniejsi, którzy ledwie wiążą koniec 
z końcem? Mają dwa wyjścia: nie płacić albo oszczędzać. Kiedy nie 
będą płacić woda zostanie im odcięta. Pozostaje tylko oszczędzanie. 
Ale to jedno z „najgłupszych” rozwiązań? Dlaczego? Bo PWiK nie 
zarobi i w końcu będzie musiał podnieść ceny wody. Przed każdą pod-
wyżką prezes Chrzanowski narzeka na jaj małe zużycie. W rezultacie 
jest to pośredni pretekst by ceny wzrosły. 

Nikt w PWiK i w ogóle z tych, którzy za nas podejmują decyzje nie 
wpadł jeszcze na to, że podwyższając ceny za jakąś usługę powoduje 
się obniżenie dostępu do niej. Gdyby ceny wody były niższe, to olec-
czanie zbytnio by jej zużycia nie oszczędzali. 

Popatrzmy tylko jak to robią telefonie komórkowe.... Kogo było 
stać na komórkę jeszcze kilka lat temu? Teraz nie ma w zasadzie osób 
bez telefonu komórkowego. Minimalne ceny powodują to, że przesta-
jemy kontrolować zużycie. Dopiero jak przychodzi rachunek staramy 
się opamiętać... ale jest już za późno. Przyzwyczailiśmy się i już. Użyt-
kowanie telefonu weszło nam w krew.

Tak samo może być z wodą. Trzeba jednak mieć odrobinę wy-
obraźni i uczyć się od innych.

Na ostatniej Sesji Rady Miejskiej Grzegorz Kłoczko zapropono-
wał zróżnicowanie taryf. Uzależnienie ich od wielu czynników. Ale 
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na stronie internetowej www.olecko.info (w pliku *.pdf)
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 Ewy Letki, Galeria Prawdziwej Sztuki im. A. 

Legusa, ROK „MG”
• Wystawa monet „To nie Fenicjanie wynaleźli pieniądze” - 

wystawa w Oleckim Stowarzyszeniu Aktywnych „Zamek”
• Wystawa prac Małgorzaty Chomicz i Wojciecha Dziesz-

kiewicza, hol kina „Mazur”
• Malarstwo Agaty Julii Prosińskiej, Galeria „Pod Skosem” 

Gminny Ośrodek Kultury w Kowalach Oleckich
9 maja (środa)
apteka dyżurna Zielona 35
wydanie „Tygodnika Oleckiego”
9.00 - Eliminacje Powiatowe do turnieju piłki nożnej ,,Z po-
dwórka na stadion”, stadion MOSiR ze sztuczną murawą
10 maja (czwartek)
apteka dyżurna plac Wolności 7B
8,30 - 11.00 - pobór krwi od honorowych dawców, ZSLiZ 
(sala konferencyjna)
16.00 - „Popołudnia ze Scrabble”, Biblioteki dla Dzieci i 
Młodzieży
17.00 - Spotkanie z atorami książki „Dziedzictwo ziem pru-
skich. Dzieje Warmii i Mazur” - Olecka Izba Historyczna
11 maja (piątek)
apteka dyżurna Gołdapska 1
17.00 - Wszystkie odloty Cheyenne’a, film, kino Mazur
19.00 - Wszystkie odloty Cheyenne’a, film, kino Mazur
12 maja (sobota)
apteka dyżurna plac Wolności 25
15.00 - Czarni Olecko - MKS Mrągowia Mragowo, mecz piłki 
nożnej III ligi (wyjazd)
17.00 - Wszystkie odloty Cheyenne’a, film, kino Mazur
19.00 - Wszystkie odloty Cheyenne’a, film, kino Mazur
13 maja (niedziela)
apteka dyżurna Składowa 6
11.00 - Czarni Olecko - GKS Mamry Giżycko, mecz piłki 
nożnej trampkarzy (wyjazd) 
14.00 - Czarni Olecko - MLKS Znicz Biała Piska, mecz piłki 
nożnej juniorów (wyjazd)
15.00 -  Festyn rekreacyjny (m.in. test Coopera oraz mecz 
piłki nożnej: Drużyna Burmistrza - mundurowi i księża. Sta-
dion miejski
18.00 - Opowieść  Wacławie Klejmoncie, wieczór wspo-
mnień, sala kina „Mazur”
14 maja (poniedziałek)
apteka dyżurna Zielona 37
15 maja (wtorek)
apteka dyżurna 11 Listopada 9
9,00 - Trójbój LA, stadion MOSiR
16 maja (środa)
apteka dyżurna Kolejowa 15
wydanie „Tygodnika Oleckiego”
17 maja (czwartek) 
apteka dyżurna Zielona 35
9.00 - Szkolna Liga LA, Stadion MOSiR
18 maja (piątek)
apteka dyżurna plac Wolności 7B
13.00 - Pozyskiwanie środków na działalność organizacji po-
zarządowych, szkolenie, plac Wolności 2 (FRZO)
17.00 - Igrzyska śmierci, film, kino Mazur
19.30 - Igrzyska śmierci, film, kino Mazur
19 maja (sobota)
apteka dyżurna Gołdapska 1
9.00 - Pozyskiwanie środków na działalność organizacji po-
zarządowych, szkolenie, plac Wolności 2 (FRZO)
14.00 - Czarni Olecko - MKS Orzysz, mecz piłki nożnej 
trampkarzy (wyjazd)
14.00 - Czarni Olecko - KS Reduta Bisztynek, mecz piłki noż-
nej juniorów (wyjazd)
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Zapraszamy od 600 do 2100

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

NAJTANIEJ W MIEŚCIE

ON .............................5.82 zł
Pb95 .........................5.85 zł
PB98 .........................5,99 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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sponsorujemy „Czarnych”, 
bilet 5 gr taniej na litrze

www.paliwa-kozlowski.pl

AUTOMYJNIA

żeby tego dokonać trzeba mieć wizję i dokładnie przemyśleć 
kroki, które w przedsiębiorstwie trzeba będzie podjąć.

Niskie ceny, duży obrót, wielka kasa... Wysokie ceny, mały 
obrót, mała kasa... bo na usługę stać tylko nielicznych. Ilu olec-
czan jeździ wypasionymi brykami kupionymi w salonie? Ile 
zarobiły na Olecku salony samochodowe? Ilu olecczan jeździ 
samochodami z drugiej ręki? Ile zarobili na nas pośrednicy i 
autokomisy?

Porównuję w tym wypadku ceny samochodów i wody, bo 
auta stały się dla nas praktycznie równie niezbędne co ona. Py-
tanie pozostawiam  do oceny przez czytających.

Prezes PWiK narzeka, że rolnicy niechętnie korzystają z 
wody dostarczonej wodociągiem. Rolnicy umieją liczyć i mają 
tę przewagę nad mieszkańcami Olecka, że posiadają swoje wo-
dociągi oraz urządzenia pompujące wodę. Dopóki taniej będzie 
włączyć własną pompę i napoić krowy czy zrobić pranie, do-
póty pobór  wody na wsiach nie wzrośnie. Mieszkańcy Olecka 
nie mają wyboru: zmywają w stojącej wodzie, płukają szybko, 
pralki włączają na oszczędne pranie, kwiaty podlewają desz-
czówką zebraną w naczynia na balkonie, kąpią się pod pryszni-
cem rzadko używając wanny, gotują wodę w ilości potrzebnej 
bez nadwyżek. 

Nie wiem czy Państwo wiecie ale trwa światowa akcja 
oszczędzania wody. Preferuje ona wśród wielu poważnych 
działań także oszczędzanie poprzez sikanie podczas kąpieli pod 
prysznicem. 

Może to o czym pisze wydać się śmieszne ale w ostatecz-
nym rozrachunku daje to duże „straty” dla PWiK. Strat tych by 
nie było, gdyby woda była tania. Nie mamy suszy w wodocią-
gach! Towaru jest pod dostatkiem. Tylko, że, proszę prezesa, 
ceny zabijają podaż. Może to zbyt proste co powiem, ale wie-
żę, że obniżając cenę wody o 10% zamiast cenę jej podnosić 
PWiK zarobiłoby dużo więcej! Prawdopodobnie mogłoby to 
wreszcie doprowadzić do zwiększenia jej poboru na wsi. Bo 
sprzedaż wody na wsi przez PWiK jest szczególnie pozbawiona 
wyobraźni biznesowej.      Z poważaniem B. Marek Borawski

W Olecku mamy nowe rondo. Powstało na ulicy Żerom-
skiego i czynne jest już od trzech tygodni. (fot redakcja)
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Komenda Hufca Olecko ZHP organizuje 2 turnu-
sy półkolonii  dla wszystkich chętnych uczniów od I 
klasy szkoły podstawowej

w Domu Harcerza w Olecku, Plac Zamkowy 2 
(w budynku Zespołu Szkół Technicznych). Termi-
ny turnusów: I – 02.07. – 13.07.2011r. II - 16.07 -  
27.07.2011r. 

Zajęcia będą się odbywać od godz. 900 do 1600 
nie tylko na terenie miasta ale i jego okolicach. Na 
koniec każdego turnusu jest przewidziany nocleg 
pod namiotem ( tzw. Biwak ) lub „Nocka” na terenie 
szkoły. W ciągu dnia przewidziane są dwa posiłki – 
drugie śniadanie i obiad z baru ( nie posiadamy własnego zaplecza kuchennego). 

Zapisy są prowadzone telefonicznie na nr 0 698 345 521 lub osobiście u 
Komendanta Hufca do 10 czerwca 2012r. Pełna opłata za jeden turnus wynosi 
348,00zł  (brutto) od osoby (istnieje możliwość dofinansowania dla osób z rodzin 
niezamożnych)  i powinna być wniesiona do 10 czerwca na konto Hufca 08 2030 
0045 1110 0000 0203 3760 lub bezpośrednio do Kasy Hufca. 

Przy zapisie należy uiścić przedpłatę w wysokości 148,00zł. ( jest ona zwią-
zana z kosztami organizacyjnymi półkolonii). W razie rezygnacji z półkolonii 
przedpłata przepada.

Komenda Hufca Olecko ZHP organizu-
je obóz harcerski dla wszystkich chętnych 
uczniów od IV klasy szkoły podstawowej

w Jarosławcu pow. Sławno  w dniach 
03.07. – 16.07.2012r. 

Przewidziane są ciekawe zajęcia oraz 
wycieczki. Uczestnicy będą zakwaterowa-
ni w pawilonach. 

Zapisy są prowadzone telefonicznie na 
nr 0 698 345 521 lub osobiście u Komen-
danta Hufca do 10 czerwca 2012r. Pełna 
opłata za obóz wynosi 1048,00zł od osoby   

i powinna być wniesiona do 10 czerwca na 
konto Hufca 08 2030 0045 1110 0000 0203 
3760 lub bezpośrednio do Kasy Hufca. 

Przy zapisie należy uiścić przedpłatę 
w wysokości 248,00zł. (jest ona związana 
z kosztami organizacyjnymi obozu oraz 
opłatą za rezerwację miejsca obozowania). 
W razie rezygnacji z obozu przedpłata prze-
pada.

OGŁOSZENIE   

Pod takim hasłem w Zespole Szkół w Olecku rozpoczęły 
się I Targi Edukacyjne 2012/2013. Zaproszone oleckie szko-
ły, czyli: Zespół Szkół Technicznych, Zespół Szkół Liceal-
nych i Zawodowych, Liceum Ogólnokształcące oraz ZDZ, 
przybyły do naszej placówki i przygotowały stoiska, aby za-
prezentować uczniom klas III swoją ofertę ścieżki edukacyj-
nej po gimnazjum. 

Jadwiga Zdan – opiekun projektu - przypomniała 
wszystkim o celu spotkania. Następnie głos zabrał dyrektor 
ZS w Olecku Stanisław Kopycki. Po jego wystąpieniu pro-
wadzący imprezę uczniowie zaprosili Marka Góryńskiego, 
dyrektora ZST, aby przybliżył nam nową reformę i przedsta-
wił ofertę swojej szkoły. 

Dzięki wystąpieniu dyrektorki ZSLiZ – Beaty Stypuł-
kowskiej - mogliśmy obejrzeć prezentację multimedial-
ną oraz krótki film promujący szkołę, różne kierunki oraz  
możliwości po jej ukończeniu. Następnie o przedstawienie 
oferty edukacyjnej został poproszony dyrektor LO - Leszek 
Olszewski, który opowiedział o zmianach, jakie wchodzą od 
nowego roku szkolnego w systemie nauczania. 

Barbara Taraszkiewicz - dyrektorka ZDZ- zaprezento-
wała zgromadzonym ofertę nowej szkoły, która dopiero po-
wstanie w tej placówce z nowym rokiem szkolnym. 

W targach edukacyjnych brały też udział przedstawiciel-
ki z PP – P w Olecku: psycholog Agnieszka Czajewska i 
doradca zawodowy Krystyna Zdan, które wspomagały 
warsztatowo nasze działania, badając preferencje zawodowe 
gimnazjalistów.

Na zakończenie uczniowie podziękowali wszystkim 
uczestnikom i organizatorom za wkład w realizację I Edu-
kacyjnych Targów 2012/2013. Impreza przebiegała w miłej 
atmosferze. Mogliśmy przyjrzeć się bliżej ofercie edukacyj-
nej miejscowych szkół oraz zadać pytania na nurtujące nas 
tematy. 

Organizatorzy: 
- zespół uczniowski realizujący projekt ,,Rozwój przez 

Kompetencje”- grupa przedsiębiorczość: K. Chmielewska, 
K. Jóźwiak, K. Karniej, M. Domasik, M. Dzienisiewicz, 
M. Grzybowski, A. Normantowicz, M. Rudowicz, A. Do-
pierała, D. Rogało, - opiekunka – Jadwiga Zdan.

Organizatorzy - grupa RPK

Najlepsze dopiero przed nami, 
czyli co dalej po gimnazjum? Nie dla wszystkich miniony długi weekend był czasem wol-

nym od pracy oraz wypoczynku. Blisko 200 różnego rodzaju 
interwencji od 27 kwietnia do niedzieli 6 maja podjęli oleccy 
policjanci.

Najwięcej z nich to interwencje domowe oraz publiczne. 
Łącznie odnotowano ich 119. Wydarzeń związanych z bezpie-
czeństwem ruchu drogowego odnotowano 32. W tym czasie 
doszło do 2 wypadków drogowych, w których ranne zostały 
2 osoby oraz do 4 kolizji drogowych. Zatrzymano łącznie 10 
nietrzeźwych kierujących. Niechlubni rekordziści to kierujący  
audi 62-letni Leszek W. Badanie alkomatem wykazało u niego 
2,4 promila alkoholu oraz kierujący motorowerem 28-letni Ka-
mil J. u którego alkomat wykazał, 2,5 promila.

Funkcjonariusze nałożyli 214 mandatów karnych. Grzyw-
ny były nakładane głównie za wykroczenia porządkowe i 
spożywanie alkoholu w miejscach zabronionych. Policjanci 
drogówki wypisali 88 mandatów z czego 69 za przekroczenie 
dopuszczalnej prędkości. W czasie długiego weekendu prze-
prowadzono dwukrotnie działania porządkowe mające na celu 
zwiększyć bezpieczeństwo mieszkańców oraz niedopuszczenie 
do popełniania przestępstw i wykroczeń.

W analizowanym okresie doszło do 4 zdarzeń kryminal-
nych. Ponadto zatrzymano w policyjnym areszcie 15 osób, w  
tym 13 do wytrzeźwienia.

rzecznik prasowy KPP aspirant Tomasz Jegliński

Pracowity weekend mieli oleccy policjanci

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Olec-
ku serdecznie zaprasza zorganizowane grupy dzieci i młodzie-
ży szkolnej na Dni Otwartych Strażnic z okazji jubileuszu XX 
- lecia Państwowej Straży Pożarnej. 

Tematem tegorocznych spotkań będzie promocja ratownic-
twa medycznego wśród uczniów szkół z terenu powiatu olec-
kiego. Czas trwania akcji to 4 od 24 maja. Chętnych prosimy 
o wcześniejszy kontakt w celu ustalenia szczegółów i dokład-
nego terminu. Sprawę prowadzi: kpt. Tomasz Jagłowski – tel. 
87 520 71 02.

Jednocześnie zapraszamy w 15 maja na obchody Dnia 
Strażaka, które rozpoczną się o godzinie 12:00 Mszą Świętą 
w Kościele Podwyższenia Krzyża Świętego, a następnie o go-
dzinie 13:00 odbędzie się uroczysty apel na placu miejskim w 
centrum Olecka.

Zastępca Komendanta Powiatowego PSP w Olecko
kpt. Tomasz Jagłowski

Dni Otwartych Strażnic
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Można śmiało powiedzieć, że takiej imprezy piłkarskiej 
w naszym mieście jeszcze nie było. W turnieju wzięło udział 
15 drużyn z dwóch województw, warmińsko-mazurskiego i 
podlaskiego. Nie dojechały tylko dwie ekipy, które w ostatniej 
chwili zrezygnowały, Albtaros Raczki i DAR-TECH Chełchy. 
Turniej otworzyli w imieniu prezesa Romana Prawdy, dyrek-
tor Banku Zachodniego Wiesław Ośródka i burmistrz Olecka 
Wacław Olszewski. Wśród gości byli także przewodniczący 
Rady Miejskiej Karol Sobczak, były bramkarz reprezentacji 
Polski Wojciech Kowalewski, przedstawiciel Rady Miejskiej 
Przemysław Atkielski, prezes MOSiR-u Andrzej Kamiński 
i ksiądz Marian Salamon.

Cała impreza była bardzo udana od strony sportowej jak 
i organizacyjnej. Drużyny piłkarskie zapewniły nam wysoki 
poziom sportowy i duże emocje, a nad organizacją i spraw-
nym przebiegiem całego turnieju czuwał główny pomysło-
dawca nasz kolega Wojciech Stefanowski. Słowa uznania na-
leżą się także naszemu koledze Mariuszowi Rowińskiemu, 
który od samego początku pomagał w prowadzeniu turnieju 
dbając o sprawy techniczne i inne. Podziękowania należą się 
wszystkim osobom, które przyczyniły się do tego, że ten tur-
niej był bardzo udany, przebiegał bardzo sprawnie i w miłej, 
sportowej atmosferze. Mamy nadzieję, że nasz turniej zapisze 
się na stałe w kalendarzu imprez sportowych naszego miasta.

W turnieju wzięły udział drużyny: FC ZPU Prawda Olec-
ko, SAS Grajewo, Ryby Sędki, Westland Białystok, Leśny 
Zakątek, Amper Ełk, Szybkie Filce Dąbrowskie, Weteran 
Olecko, Krukówek, Animex Ełk, Esculap Węgorzewo, Pięki, 
Reprezentacja Augustowa, Mazury Ełk, NORD-OST Gołdap.

Zwycięzcą turnieju została Reprezentacja Augustowa, któ-
ra w finale pokonała Esculap Węgorzewo 3:0. Kolejne miejsca 

medalowe przypadły drużynom Leśny Zakątek i Amper Ełk. 
Nasza drużyna po dwóch porażkach i remisie zakończyła 
turniej na fazie grupowej. Pomimo tego, iż nie udało nam się 
wyjść z grupy gra naszego zespołu nie wyglądała źle. Widać 
już „gołym okiem” pracę wykonaną przez naszego trenera 
Konrada Topolskiego, gra staje się płynna, zorganizowana, 
gramy więcej piłką i dokładniej. Od początku największym 
mankamentem naszej drużyny jest formacja obronna ale 
nie da się wszystkiego zrobić w tak krótkim czasie. Mimo 
wszystko gra naszej drużyny napawa optymizmem, a trenin-
gi i praca wszystkich zawodników powinna procentować w 
przyszłości.

Królem strzelców turnieju został Bartosz Stefanowski 
z Reprezentacji Augustowa, który zdobył 7 bramek, najlep-
szym zawodnikiem Patryk Gondek z drużyny Ryby Sędki, 
a najlepszym bramkarzem Paweł Leszczyński z Reprezenta-
cji Augustowa. Przyznano również nagrodę Fair Play, którą 
otrzymała nasza drużyna za wzorową organizację turnieju.

Nasza drużyna wystąpiła w następującym składzie:
Andrzej Adamajt (kapitan), Konrad Topolski (trener),  

Wojciech Stefanowski, Ariel Tusznio, Błażej Tusznio, 
Łukasz Gierak, Łukasz Jałowski, Damian Młynarczyk, 
Michał Młynarczyk, Kamil Sowa, Karol Woroniecki, 
Maciek Zyzała.

Skład zwycięzcy turnieju, „Reprezentacji Augustowa”:
Paweł Leszczyński, Bartosz Stefanowski (kapitan), 

Karol Frąckiewicz, Adrian Ziarko, Paweł Zaniewski, To-
masz Ostapowicz, Bartłomiej Milanowski, Łukasz Ber-
natowicz, Dawid Stefanowski.

Wyniki całego turnieju:
Grupa A

SAS Grajewo - Ryby Sędki 1:3
SAS Grajewo - FC ZPU Prawda 2:4
FC ZPU Prawda - Ryby Sędki 1:1

Westland Białystok - SAS Grajewo 2:0
Westland Białystok - FC ZPU Prawda 2:0

Westland Białystok - Ryby Sędki 0:0

Grupa B
Amper Ełk - Szybkie Filce Dąbrowskie 3:2

Leśny Zakątek - Amper Ełk 0:1
Szybkie Filce Dąbrowskie - Leśny Zakątek 1:2

Grupa C
Weteran Olecko - Esculap Węgorzewo 2:1

Krukówek - Animex Ełk 0:0
Esculap Węgorzewo - Animex Ełk 1:0

Weteran Olecko - Krukówek 1:2
Krukówek - Esculap Węgorzewo 0:1

Animex Ełk - Weteran Olecko 3:0

Grupa D
Pięki - NORD-OST Gołdap 1:0

Reprezentacja Augustowa - Mazury Ełk 2:0
NORD-OST Gołdap - Mazury Ełk 1:0
Pięki - Reprezentacja Augustowa 0:2

Reprezentacja Augustowa - NORD-OST Gołdap 3:0
Mazury Ełk - Pięki 1:3

Ćwierćfinały:
Westland Białystok - Leśny Zakątek 0:2

Reprezentacja Augustowa - Animex Ełk 2:2 (k.3:1)
Amper Ełk - Ryby Sędki 2:1

Esculap Węgorzewo - Pięki 3:1

Półfinały:
Leśny Zakątek - Esculap Węgorzewo 0:0 (k. 2:3)

Amper Ełk - Reprezentacja Augustowa 1:2

Finał:
Esculap Węgorzewo - Reprezentacja Augustowa 0:3

Turniej Piłki Nożnej o Puchar Prezesa ZPU Prawda
1 Turniej piłki nożnej o Pu-

char Prezesa ZPU „Prawda” 
zakończony. Bezapelacyjne zwy-
cięstwo odniosła „Reprezenta-
cja Augustowa”, która wygrała 
wszystkie spotkania.
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Sportowe Olecko na FB
1. maja zgodnie z planem uruchomiony został facebo-

okowy profil projektu Sportowe Olecko. Będą tam trafić 
wszelkie informacje o tym co dzieje się w oleckim kom-
pleksie sportowym oraz na stadionie w Wieliczkach.

- Powoli będziemy się rozkręcać i zależy nam na pomo-
cy wszystkich użytkowników Facebooka u których Olecko 
zajmuje w sercu ciepły kącik ? zachęca Bartosz Cieśluk, 
jeden ze współautorów projektu. - Dodajcie nas do znajo-
mych, zaglądajcie do nas, piszcie, komentujcie, klikajcie 
„lajki”. Wspomagacie w ten sposób olecki sport i pomaga-
cie realizować ciekawy projekt realizowany w ramach Pro-
gramu Rozwoju Obszarów Wiejskich przez klub sportowy 
Czarni Olecko. 

Sportowe Olecko to również planowana na 29 lipca 
impreza sportowa, powstająca tradycyjna strona interneto-
wa oraz niezbędne modyfikacje otoczenia oleckich boisk 
- instalacja toalet, parkingów rowerowych i wieszaków na 
ubrania. Na uwagę zasługuje też pomysł objęcia oleckiego 
boiska ze sztuczną murawą promocyjnym monitoringiem 
dostępnym w każdej chwili w internecie. Oko internetowej 
kamery po raz pierwszy ujrzy oleckich miłośników piłki 
nożnej na przełomie czerwca i lipca.   BC

Już po raz dziewiąty obchodzi 
się w naszym kraju w dniach 8 – 
15 maja Tydzień Bibliotek. Jest to 
akcja społeczna realizowana przez 
wszystkie rodzaje bibliotek, szko-
ły, ale także media, wydawnictwa 
i samorządy. Głównym celem 
programu jest promocja czytelnic-
twa, popularyzacja bibliotek, ich 
pracy i osiągnięć jako ważnego 
elementu rozwoju intelektualnego 
oraz kulturalnego Polaków. Hasło 
tej edycji - „Biblioteka ciągle w 
grze!” - jest nawiązaniem do pił-
karskiego EURO. Dla bibliotek 

Tydzień Bibliotek w Bibliotece Pedagogicznej

pedagogicznych w województwie warmińsko-mazurskim, 
także dla biblioteki w Olecku - hasło „Biblioteka ciągle w 
grze” oznacza coś jeszcze - to mianowicie, że mimo niesprzy-
jającej atmosfery, spowodowanej rozpoczętą przez organ pro-
wadzący (samorząd województwa warmińsko-mazurskiego) 
restrukturyzacją sieci filii bibliotecznych – nasza placówka 
działa efektywnie i ciągle ma dużo do zaoferowania lokalne-
mu środowisku oświatowemu i wszystkim zainteresowanym 
własnym rozwojem.

Od 8 maja do końca roku szkolnego w związku z Tygo-
dniem Bibliotek, Ogólnopolskim Tygodniem Czytania Dzie-
ciom i Rokiem Janusza Korczaka Biblioteka Pedagogiczna w 
Olecku proponuje:

1. Zajęcia edukacyjne dla uczniów klas 0-5 szkół podsta-
wowych połączone ze wspólnym czytaniem w oparciu o tek-
sty „Jest taka historia: opowieść o Januszu Korczaku” Beaty 

Ostrowickiej oraz „Król Maciuś Pierwszy” Janusza Korcza-
ka. 

2. Wystawę edukacyjną „Janusz Korczak – reformator 
świata”.

3. Konkurs pięknego czytania „Czytamy utwory Janusza 
Korczaka” dla klas 4-6 szkół podstawowych powiatu olec-
kiego (31 maja) organizowany wspólnie ze Szkołą Podsta-
wową nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Olecku.

Więcej informacji  na stronie wmbp.olsztyn.pl (informa-
cja o konkursie wraz z regulaminem na stronie głównej z 
datą 27.04.2012 r.) 

Biblioteka Pedagogiczna ciągle w grze! Zapraszamy ser-
decznie do udziału w proponowanych wydarzeniach.

29 kwietnia w godzinach popołudniowych, przy brzegu 
jeziora Olecko Wielkie, w pobliżu Skoczni , od strony bu-
dowanej hali znaleziono w wodzie zwłoki zaginionego 12 
kwietnia Stanisława Pietkiewicza. Na miejsce przybył pro-
kurator, policjanci i strażacy, którzy przeprowadzili czynno-
ści wstępne. Następnie ciało przewieziono do prosektorium 
w Olecku.        BOS

fot. Bolesław Słomkowski
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Zespól Szkół Społecznych przy ulicy Młynowej w Olecku

Zespół Szkół STO w Olecku 
prowadzi zapisy na rok szkolny 2012/2013 do następujących 
typów szkół:
Społeczna Szkoła Podstawowa STO
- do klasy I - dzieci 6 i 7 letnie
- do klasy IV
Klasy mogą liczyć maksymalnie 16 uczniów, o przyjęciu 
decyduje kolejność zgłoszeń. Przyjmujemy także uczniów do 
klasy II (są wolne miejsca). 
Społeczne Gimnazjum STO 
- do klasy I
Klasa może liczyć maksymalnie 16 uczniów, o przyjęciu 
decyduje kolejność zgłoszeń. Przyjmujemy także uczniów do 
klasy II i III (są wolne miejsca).
Społeczne Liceum Ogólnokształcące STO
- do klasy I 
Przyjęcie kandydatów do kl. I następuje na podstawie wyni-
ków egzaminów gimnazjalnych i wyników na świadectwie 
ukończenia gimnazjum. 

Klasa może liczyć maksymalnie 16 uczniów. Przyjmujemy 
także uczniów do klasy III (są wolne miejsca).
Dodatkowych informacji udziela Sekretariat Szkoły: 
tel. 87-520-24-18, ul. Młynowa 8
www.spoleczna.olecko.edu.pl

NASZA OFERTA:   
wysokie wyniki egzaminów zewnętrznych,

sukcesy uczniów w konkursach przedmiotowych,
tradycja - szkoła istnieje od 1991 roku,

wszystkie szkoły posiadają uprawnienia szkoły publicznej, 
program nauki zgodny z wymaganiami MEN, 

rozszerzony program nauki języka angielskiego, 
zajęcia fakultatywne rozszerzające wiedzę 

z wybranych przedmiotów,
przyjazna, życzliwa atmosfera, 

profesjonalna kadra,
dobre relacje nauczycieli z uczniami 

budowane na wzajemnym zaufaniu i szacunku, 
bardzo dobra współpraca z rodzicami.

Z autorem powieści zatytułowanej „Król Maciuś Pierwszy” „spotkali 
się” uczniowie klas maturalnych z Zespołu Szkół Licealnych i Zawodowych 
w Olecku.

Z okazji ustanowienia przez Sejm RP roku 2012 Rokiem Janusza Kor-
czaka młodzież z klas programowo najwyższych mogła obejrzeć zmonto-
wany przez Krystianę Kowalską i Karola Pietrewicza, film prezentujący 
sylwetkę pisarza. Jak się okazało, sceny i fotografie eksponujące losy więź-
niów z obozów koncentracyjnych wyraźnie wstrząsnęły widzami, natomiast 
towarzysząca filmowi muzyka niejednego z uczniów skłoniła do refleksji 
nad istotą życia i przemijania. 

Spotkanie zakończyło się Konkursem Wiedzy o Życiu i Twórczości 
Janusza Korczaka. W turnieju równych sobie nie miała Anna Kulbacka. 
Drugie miejsce zajęła Natalia Andryszczyk, tuż za nią znalazł się Mariusz 
Kalinowski. Wszyscy reprezentowali liceum profilowane o specjalności po-

Rok Janusza Korczaka w ZSLiZ

licyjno-pożarniczej. 
Nagrody ufundowa-
ła Ambasada Izraela 
w Warszawie oraz 
Lucyna Lisowska, 
Prezes Centrum 
Edukacji Obywatel-
skiej Izrael i Przed-

stawicielka Gminy Żydowskiej w Warszawie na Białystok.
Spotkanie zorganizowano w ramach ogólnopolskiego projektu 

„Przywróćmy Pamięć” przy współpracy „Kronikarzy przeszłości” re-
alizujących program „Równać Szanse” finansowany ze środków  Pol-
sko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. 

Teresa Szczecina 
(koordynator projektu „Równać Szanse”)

Przemysław Michniewicz 
(koordynator projektu „Przywróćmy Pamięć)
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Gdyby tak można było na chwilę powrócić do lat szcze-
nięcych, gdy jedynym problemem był równy podział bato-
nika i jak największa ilość posiadania historyjek od gum do 
żucia, zwanych pospolicie donaldówami? 

Gdyby można było ponownie poczuć smak kruszonki 
na babcinej drożdżówce, zapach świeżego chleba, zieloną 
oranżadę w butelkach i niesamowity zapach pomarańczy, 
rozchodzący się w święta Bożego Narodzenia po całym 
domu? 

Jakże rozkosznie byłoby zatonąć w przeżyciach „Dzieci 
z Bullerbyn” z taką radością, z przejęciem, z wypiekami na 
twarzy? Bawić się z nimi w stogu siana, oswajać owieczkę, 
słuchać historii o wodniku i szukać później nad rzeką tego 
wodnika. Przecież wiadome było, że wodniki są! Są wodni-
ki, istnieje św. Mikołaj, w przydrożnych wierzbach mieszka 
Rokitnik, który ludzi po bezdrożach wodzi, a w starym lesie 
można natknąć się na dziwa, o których książki nawet nie 
podają! 

Gdyby tak można było odnaleźć w sobie tę dziecięcą 
wyobraźnię i wtopić się w świat baśni Andersena? Czuć 
ziąb i chwilowe ciepło od wzniecanego przez biedną dziew-
czynkę, wątłego ognia z zapałek, w pewien smutny, wigilij-
ny wieczór. Pięknieć razem z łabędziem, podziwiać lodowe 
królestwo pięknej, acz złej Królowej Śniegu i wąchać kwia-
ty razem z Kajem i Gerdą! 

Żeby tak  móc zebrać pyłek ze skrzydełek Blaszanego 
Dzwoneczka i dzięki niemu pofrunąć z Wendy i Piotrusiem 
Panem do Nibylandii… 

Gdyby udało się jeszcze na moment wrócić do tej wiary, 
że nocą nasze zabawki ożywają i miś opowiada o tragedii 
urwania ucha, że gumowy goryl tańczy nocą po rozgrzanym 
piecu i, że trwa, w płóciennej torbie z zabawkami, dyskusja 
na temat zdarzeń minionego dnia? 

Można byłoby raz jeszcze zorganizować zoo na piasz-
czystej drodze i próbować hodować w nim żuki, pająki, 
biedronki, obsadzając „zagrodę” kłosami zbóż, chabrami, 
patykami i skrzypem. Dopóki koń, ciągnący wóz, bestialsko 
nie stratowałby kopytami misternej budowy. Trzeba byłoby 
na nowo wznosić piaskowe mury i zdobywać eksponaty! 

I tak do wieczora, bo wieczorem spadałyby, jak wów-
czas, z topoli na podwórzu, chrabąszcze. Brzęczałyby w 
słoiku, tłukły się o szkło i rozcapierzały skrzydła. 

O tajemniczych zaginięciach szminek
felieton

–Pamiętasz, jak Ci opowiadałam, że giną mi szminki i 
błyszczyki?! Pamiętasz?!

–No, pamiętam, pamiętam.

DYGRESJA:
Koleżance mojej koleżanki od dwóch miesięcy wyparo-

wywały z torebki szminki i błyszczyki. Nic więcej, tylko to 
jej ginęło. W ciągu dwóch miesięcy wcięło jej 8 (osiem!) 
sztuk. Co kupiła, jej ginęło. Nie zostawiła u nikogo – pytała. 
W samochodzie nie wypadły, bo panowie z myjni – bardzo 
sympatyczni zawsze ci sami panowie – cokolwiek znajdą, to 
oddają. Zresztą, na co panom z myjni szminki? Dziecko jej 
własne nie zawinęło. Zrobiła podchody, cichaczem poszu-
kała w jego szufladach – ani śladu. Cudze dziecko też nie. 
Spytała, sprawdziła. (weźże spytaj znajomych na kawce, czy 
dziecku się szminki nie rozmnożyły!) Doszła do wniosku, 
że trafił się jej amator szminek i błyszczyków. Fetysz taki? 
I mocno poczuła się nieswojo. Koleżanka mojej koleżanki 
panicznie boi się zboczeńców, wariatów i dziwaków. Kto zna 
ją bliżej to wie, że nie bez powodu. Sama o tym mawia, że 
jej paranoja jest w pełni uzasadniona. Kiedyś pana, co za nią 
jeździł po mieście, o mało co nie wyciągnęła przez boczną 

szybę. I o mało co nie pobiła. A on tylko chciał ją sobie 
pooglądać, jak sam mówił. A jak dostanie kwiaty od ta-
jemniczego wielbiciela, to zawsze, ale to zawsze lądują 
w koszu. Takim najdalszym na osiedlu. Nie lubi takich 
rzeczy i już.

I jak jej zaczęły ginąć te błyszczyki, to byłą mocno zanie-
pokojona. Bo, kto do diabła, ma dostęp do jej torebki? Kto 
jest amatorem jej szminek? Paranoja ją zdrowo rąbała, wiec 
nie sposób było o tym zapomnieć. KONIEC DYGRESJI 
– No więc, jak mi dziewiąty błyszczyk zaginął zaraz po 
zakupieniu, padł na mnie blady strach. Zaczęłam ner-
wowo szukać w torebce papierosów (tak wiem, zgub-
ny nałóg, ale wady jakieś muszę mieć) i tak grzebałam, 
grzebałam... i poczułam coś dziwnego pod podszewką 
torebki. Samą torebkę obejrzałam prawie pod światło. I 
znalazłam maleńką dziurkę w bocznej kieszonce. A pod 
podszewką znalazłam (niespodzianka!) wszystkie zagi-
nione błyszczyki, 5 zapalniczek (gubię je notorycznie, 
nie dziwił mnie ich brak), scyzoryk damski z drewnianą 
rączką sztuk raz, miniaturowe perfumy (zapomniałam, że 
je miałam) i jakieś gumy do żucia. Złodziejem moich du-
perelek okazała się torebka. 

I po zboczeńcu.
Maja

W kukurydzy można by usiłować łapać świetliki, 
które przypominały ruchome, prawie własne gwiazdy. 
Małe niebo na polu kukurydzy! Tyle byłoby pracy! 

Gdyby można było raz jeszcze, tuż przed snem ci-
chutko zakraść się do ogrodu i przy jaśminowym krze-
wie zjeść na ławce kawałek chleba z cukrem, machając 
bosymi stopami? Może jeszcze chwilkę pobiegać po 
wieczornej rosie i pooddychać zmąconym zapachem ma-
ciejki powietrzem, spróbować złapać kota, zaplątać się 
ze śmiechem w pajęczynę, rozpiętą pomiędzy gałązkami 
czereśni i odgarniać ją z twarzy bez uczucia wstrętu. 

Gdyby można było jeszcze chociaż raz, obudzić się 
rankiem, wybiec na tamten ganek, przed tamten dom, 
usłyszeć tamte gołębie i zadrzeć głowę, sprawdzając, 
czy wykluły się młode bociany na gnieździe, na dachu 
stodoły…

Gdyby tak można było dziś, z własnym oddechem, z 
kawałkiem własnego serca, przekazać swoim dzieciom 
nieco tamtych beztroskich, cudownych lat – bez kompu-
tera, bez Nutelli, bez płatków śniadaniowych, bez butów 
Nike, bez pizzy, bez roweru z przerzutkami, bez lalek 
Barbie, bez PlayStation, bez PSP… Dać im w  zamian 
malwy pod oknami, nizanie poziomek na źdźbło trawy,  
granie w klasy, łapanie świetlików, tropienie świerszczy, 
zapach suszonej lipy, smak świeżo ukręconego miodu, 
gonitwę za wiatrem… 

Trzeba im chociaż opowiedzieć o tym! 
Trzeba im powiedzieć, że był inny czas, czas gdy 

wierzyło się w magię czytanych baśni, gdy święta pach-
niały jodłą i pomarańczami, wiosna czeremchą, maciejką 
i jaśminem, gdy czereśnie latem smakowały jak nektar, 
gdy frajdą było zjeżdżanie z pola na świeżo zebranym 
sianie, gdy zimą sanna była codziennością, że dzisiejszy 
kulig, to namiastka, że kiedyś najłatwiej było wszędzie 
saniami… 

Oni tego nie wiedzą! Mówmy im o tym! Napiszmy 
im to! Najcudowniejsze chwile są najbardziej godne 
upamiętnienia! Przecież pamiętamy i malwy, i ołowia-
nego żołnierzyka, i tamten ganek, w tamtym domu, i 
słyszymy brzęczenie pszczół, a zapach świeżo skoszonej 
trawy wyzwala w nas cudowne wspomnienia… Dusza 
nam przecież wówczas drga tak dziwnie, tak ciepło robi 
się w okolicy serca, odpływamy nieco, prawie, prawie 
jesteśmy tuż…  

Cholera. Chyba jestem już stara…
Solange

felieton
DZIECKIEM BYĆ…
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Od 25 do 27 kwietnia na stadionie MOSiR trwał Turniej pił-
ki nożnej ,,Dzikich Drużyn”- Wiosna 2012.
Termin i miejsce: 25-27.04.12r, Boisko ,,Orlik 2012” i Sta-
dion MOSiR. Sędzią głównym był Dariusz Karniej.
WYNIKI:
klasy I-II SP:
SP Nr 3 Olecko - SP Nr 1 Olecko  8:0
klasy III-IV SP:
SP Nr 1 Olecko - SP Nr 3 Olecko 3:2
klasy V-VI SP:
Gwiezdne Wydry - F.C. Deymonts 11:1
Czarne Zyndrama - F.C. Deymonts 10:0
Gwiezdne Wydry - Czarne Zyndrama 8:1
gimnazja:
Dzikie Ogóry - Ciamciaramciam  2:1
Ciamciaramciam - Olecko City  8:2
Dzikie Ogóry - Olecko City 7:3
KOLEJNOŚĆ  KOŃCOWA:
klasy I-II SP:
1. SP Nr 3 Olecko (opiekun Wojciech Rejterada)
2. SP Nr 1 Olecko (opiekun Krzysztof Dawidziuk)
klasy III-IV SP:
1. SP Nr 1 Olecko (opiekun Krzysztof Dawidziuk)
2. SP Nr 3 Olecko (opiekun Wojciech Rejterada)
klasy V-VI SP:
1. Gwiezdne Wydry (kapitan Piotr Wiktorzak) 6 pkt  
2. Czarne Zyndrama (kapitan Michał Ptaszyński) 3 pkt
3. F.C. Deymonts (kapitan Michał Wasilewski) 0 pkt
gimnazja:
1. Dzikie Ogóry (kapitan Michał Ptaszyński) 6 pkt
2. Ciamciaramciam (kapitan Piotr Jasiński) 3 pkt
3. Olecko City 0 pkt
Wszystkie drużyny otrzymały pamiątkowe dyplomy, a zwy-
cięzcy puchary ufundowane przez MOSiR. Ogółem w tur-
nieju uczestniczyło 80 zawodników.

Organizator imprez sportowych w MOSiR Olecko – 
Dariusz Karniej

Olecka Orkiestra Dęta na uroczystościach 
rocznicy 3 Maja (fot. Bolesław Słomkowski)

Nietrzeźwi kierujący :
Pełne ręce roboty mieli policjanci oleckiej drogówki. Tyl-

ko w poniedziałek i wtorek zatrzymano 5 nietrzeźwych  kie-
rujących oraz 1 kierującego na sądowym zakazie.

30 kwietnia o 10.35 w Drozdowie policjanci drogówki 
zatrzymali  nietrzeźwego rowerzystę. Był to 52-letni Teodor 
W. Badanie alkomatem wykazało 0,8 promila alkoholu w 
jego organizmie.

1 maja o 9.40 w Niedźwieckich patrol drogówki zatrzy-
mał do kontroli rowerzystę. Był to 46-letni Dariusz A. Ba-
danie alkomatem wykazało w jego organizmie 2,3 promila 
alkoholu.

1 maja o 12.30 w Borawskich policjanci zatrzymali do 
kontroli samochód marki Audi. Kierującym był 62-letni Le-
szek W. Badanie alkomatem wykazało 2,4 promila alkoholu.

Tego samego dnia o 14.30 w Sokółkach funkcjonariu-
sze zatrzymali motorowerzystę. Był to 28-letni Kamil J. Po 
sprawdzeniu stanu trzeźwości okazało się, że prowadził mo-
torower mając ponad 2,5 promila alkoholu.

O 14.30 w Giżach patrol zatrzymał do kontroli kierują-
cego audi. Był to 49-letni Ryszard G. Tym razem nie było 
zastrzeżeń co do stanu trzeźwości kierowcy alkomat wyka-
zał 0.00 mg/l. Jednak po sprawdzeniu danych osobowych 
w policyjnej bazie danych okazało się iż 49-latek posiada 
sądowy zakaz prowadzenia pojazdów do grudnia 2014 roku

1 maja o 16.40 na ul. Gołdapskiej policjanci zatrzymali 
kolejnego nietrzeźwego rowerzystę. Był to 61-letni Wacław 
K. Badanie alkomatem wykazało ponad 1 promil alkoholu w 
jego organizmie.

Turniej piłki nożnej 
,,Dzikich Drużyn”- Wiosna 2012

Wielki sukces koncertu symfonicznego, który odbył się 1 
maja ma reperkusje w postaci podjęcia wysiłku zorganizowania 
następnej prezentacji muzyki poważnej. 

Koncert zorganizowała olecka Szkoła Muzyczna wraz z Re-
gionalnym Ośrodkiem Kultury „Mazury Garbate” oraz Związ-
kiem Kompozytorów Polskich. Nad organizacją samego kon-
certu czuwał i właściwie przyczynił się do tego, że koncert w 
Olecku się odbył profesor Jerzy Stankiewicz, olecczanin, wy-
kładowca akademicki, badacz historii muzyki, prezes Zarządu 
Oddziału Krakowskiego ZKP. 

Melomani podczas koncertu usłyszeli utwory wielkiej mu-
zyki klasycznej jak i muzyki litewskiej i ukraińskiej. Wykonała 
je Orkiestra Filharmonii w Chmielnickim z Ukrainy. Dyrygował 
Oleksander Dragan. Solistami byli Taras Malyk (flet) oraz 
znany już oleckiej publiczności profesor lwowskie Akademii 
Muzycznej Oleksander Kozarenko (fortepian).

Państwowa Szkoła Muzyczna w Olecku postanowiła iść 
za ciosem w lipcu zaprosi jeden z najsłynniejszych zespołów 
wykonujących muzykę na oryginalnych instrumentach z epoki 
„Ensemble 1756” z koncertem „Cztery Pory Roku Vivaldiego”. 
Podczas koncertu wykonane zostaną utwory: Eine kleine Na-
chtmusik” Mozarta oraz w całości tytułowe Cztery Pory Roku 
Vivaldiego. 

Sam zespół powstał w 2006 z inicjatywy klawesynisty i dy-
rygenta Konstantina Hillera, który jest również dyrygentem 
Salzburger Konzertgesellschaft. Ensemble 1756 koncertował w 
całej Austrii, Niemczech, Słowenii i Węgrzech. Instrumentali-
ści zespołu to absolwenci salzburskiego Mozarteum oraz pre-
stiżowych uczelni światowych. Wykonują muzykę barokową w 
szczególności dzieła Antonio Vivaldiego, który pod koniec życia 
zamieszkał w cesarskim Wiedniu i tam zmarł w 1741 roku.

Prekursorem i teoretykiem wykonywania muzyki dawnej na 
dawnych instrumentach był profesor Mozarteum w Salzburgu 
Nikolaus Harnoncourt. Ten austriacki wiolonczelista i dyrygent 
założył w 1953 roku zespół pod nazwą Concentus Musicus Wien. 
W Polsce ukazała się jego jedna z prac teoretycznych pod tytu-
łem „Muzyka mową dźwięków”. Wyjaśnia w niej zasady wyko-
nywania tego typu muzyki. 

Jako ciekawostkę można podać, że jeden z albumów muzyki 
klasycznej N. Harnoncourt otrzymał Nagrodę Grammy.

Zespół Ensemble 1756 jest kontynuatorem idei, która naro-
dziła się w latach pięćdziesiątych XX wieku w salzburskim Mo-
zarteum. O koncercie będziemy Państwa informować na bieżąco. 

Według informacji, którą podał burmistrz Wacław Olszew-
ski koncert najprawdopodobniej odbędzie się 21 lipca w koście-
le p.w. NMP Królowej Polski. Ze strony Szkoły Muzycznej im. 
Jana Paerewskiego poczynania pilotuje Katarzyna Krajewska-
-Openchowska. 

Dobrze stało się, że w Olecku odbywają się tego typu koncer-
ty. Na olecką scenę ponownie wróciły koncerty filharmoniczne. 
W zasadzie są to lekcje słuchania tzw. muzyki poważnej, która 
to nazwa czasami nie przystaje do tego co słyszymy. Bo muzyka 
poważna nie oznacza wcale: nudna i smutna. Jest tak samo barw-
na jak nasze życie.

W każdym bądź razie „Tygodnik Olecki” będzie Państwa in-
formował na bieżąco o tym koncercie. 

Opracował B. Marek Borawski

Był koncert poważnej będzie następny
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Nie da się o nim zapomnieć… Jego obecność była czymś 
zupełnie oczywistym. Nie ma go od roku, ale jest we mnie. 
Widzę go jak na filmie, zdrowego, w pełni sił. On ciągle żyje 
w moim wewnętrznym świecie.    

Oczytany intelektualista z horyzontami politycznymi 
i teologicznymi, bezceremonialny, unikający pysznej cele-
bry – takim pozostał w mojej pamięci. Najlepiej czuł się na 
obrzeżach i z tej perspektywy robił swoje. Umiał słuchać i 
się nie odzywać. Jednak milczał po sokratejsku – zawsze o 
czymś... 

Nigdy też nie sądził, że jego los mógłby zachwycić czy-
jąś wyobraźnię. Mimo to dla wielu był znakiem. Źródła tego 
znaku tkwią w przestrzeni niewyrażalnej, sięgają Boga, o 
którym nie orzekał, a którym żył. Kto przeczytał Światło Sło-
wa Klejmonta, ten wie, czym jest horyzont wiary. Z biegiem 
lat stała się ona ważkim kryterium jego inteligencji i działa-
nia. Fides quaerens intellectum – tak bym ją określił, bo on 
przeżywał wiarę rozumnie. Było jasne, że to chrześcijanin z 
wyboru, a nie z metryki i na wszelki wypadek. Powodowany 
tym wyborem iskrzył autentyzmem, mówił i pisał swoim gło-
sem. Mam pewność, że nie trafił TAM w cudzym przebraniu.

Dzielił się z innymi wszystkim, co wypływało z jego kul-
tury duchowej: przenikliwym spojrzeniem spod krzaczastych 
brwi, dobrotliwie drwiącym uśmieszkiem, solidną wiedzą o 
literaturze, życzliwym, przemyślanym słowem, które przez 
Niego prześwitywało i porządkowało rzeczywistość.  

Na blichtr, pozory i sezonową powierzchowność sarkał 
odkąd pamiętam. Polemika ze współczesną i przemijającą 
ułudą była jednym z głównych motywów jego oryginalnej 
twórczości. Pomagał mu w tym cięty język i wola poszuki-
wania śladów wyższego porządku. Pisał nierzadko ze swadą, 
zadziornie i bez ceregieli. Bywały to sądy dosadne, z ironicz-
nym wdziękiem, który – co tu kryć – przysparzał mu kłopo-
tów. Ale on nie oglądał się na to, jak wypadnie i co powiedzą 
inni. Wszelako „zawsze znajdzie się ktoś, kto ironię potrak-
tuje tak, jakby była wypowiedzią serio” – pisał Umberto Eco. 

Gdyby tak prześledzić karty historii literatury, wów-
czas teza włoskiego noblisty znajdzie swoje potwierdzenie. 
Spójrzmy choćby na romantyzm. Ceniony przez poetę Cy-
prian Kamil Norwid miał z ówczesnymi prominentami epoki 
na pieńku, bo jego ironia uchodziła za przeciwieństwo szcze-
rości uczuć. Klejmont nigdy jednak nie skłamie, a prawda 
pozostanie rdzeniem jego życia. Będzie jej poszukiwał eks-
ponując ironię, bo ta „jest koniecznym bytu cieniem”, jak pi-
sał przywołany romantyk. 

Ironia nie była jednak sednem, lecz narzędziem opisu 
doczesności w całym jej frenetycznym rytmie. Z Norwidem 
bardziej łączył go idiom metafizyczny i moralna wyobraźnia. 
Z czasów, gdy byłem jego uczniem, doskonale pamiętam, z 
jaką powagą traktował słowa poety o kraju, „gdzie kruszynę 
chleba podnoszą z ziemi przez uszanowanie dla darów Nie-
ba”. Tych słów nie uważał za metaforę. Czytał je nam zna-
cząco, tak, by było jasne, że chleb mamy szanować. To był 
dla niego pokarm wyjątkowy w swej godności.

Miał Wacław Klejmont poezjorodną wrażliwość, któ-
rą przez lata przemycał w setkach listów do przyjaciół. 
Tych korespondencyjnych kontaktów nigdy nie zamienił w 
schematy. Wysyłał tak wiele listów, że dałoby się ułożyć z 

tego osobną książkę. Był w nich koloryt ludzkich spraw i 
mnóstwo błyskotliwych myśli inkrustowanych humorem. 
Krótko mówiąc, było w nich życie, bo on tkwił w życiu po 
uszy i wsłuchiwał się w jego puls. Miały nieraz zabawną, 
wymyślną formę. Na kopercie korespondencji do mnie z 1 
grudnia 2009 roku nakleił wycięty z gazety, karykaturalny 
wizerunek skrajnie wyczerpanego Gołoty z napisem: „Za-
wsze tak się dzieje, jak przed walką poczytam Szymbor-
ską…” Nie obyło się też bez tzw. fraszkoznaczka, tym ra-
zem pod tytułem „Na wymiękające mięśnie”: Niewysokie 
pięści loty / I stąd sromota Gołoty. Epistolograf na miarę 
Thomasa Mertona! Niemal do ostatnich chwil pogłębiał li-
stami relacje z ludźmi.

Wszystko, co wiedział o świecie, wiedział ze słowa 
pisanego. Więcej: wiedzę potrafił czerpać z samej struktu-
ry semantycznej wyrazu, wszak jako polonista z gruntow-
ną formacją filologiczną miał świadomość, że ukryty jest 
w nim obraz doświadczenia świata. Nie przeżył dnia bez 
książki. To było życie przepełnione literaturą. 

Swoje fraszki, epigramy, dłuższe eseje, felietony i re-
cenzje pisał w okresie totalitarnej nudy, kiedy społeczeń-
stwo było indoktrynowane, a potem w wolnej Polsce, w 
której język przestał być czymś osobowym i przynależnym 
do sfery wartości. Na ową wolność, która z czasem zamie-
niła się w kontrproduktywną swawolę, na próżne igrzyska 
naszej epoki i współczesną iluzję samozadowolenia wyna-
lazł lekarstwo w postaci całkowicie osobnej satyry. Wszyst-
ko, co przeczuł, doznał i przemyślał, w jednej chwili potra-
fił zamienić we fraszkę. Każdy minitraktat – a napisał ich 
setki – wydawał się nowy, błyskotliwy, zaskakujący kon-
ceptem, choć nierzadko tkwił w nim wymóg maksymalnej 
kompetencji czytelnika. Klejmont śmiał się, ale jego weso-
łość wynikała z powagi istnienia, skrywała ważką diagnozę 
egzystencjalną. Ze słowem wyczyniał przy tym rzeczy tak 
nieprawdopodobne, że pozazdrościłby mu nawet Lec. On 
„ciosał” słowo, kształtował je latami. Talent ten najcelniej 
zdefiniował wieloletni przyjaciel autora, warszawski poeta 
Czesław Mirosław Szczepaniak, pisząc, że Klejmont to 
„szlifierz słów, formiarz treści, słowiarz nad słowiarzami”. 
Ta metaforyka trafia w sedno, odnajduje prawdę o człowie-
ku, który po kres swego życia pozostał wierny SŁOWU, 
mając do niego uczciwy stosunek. Poza nim i własnym su-
mieniem nie szukał odniesień. Z tej perspektywy potrafił 
dać słowo i jego dotrzymać.

Także i ja chcę być wierny SŁOWU, chcę o nim pa-
miętać. Zapraszam na koncert. Opowiem Wam o dobrym 
człowieku i świetnym pisarzu. Do zobaczenia 13 maja w 
sali widowiskowej kina Mazur w Olecku o godz. 18.  

Tomasz Żurawlew*
* Tomasz Żurawlew - doktor nauk humanistycznych 

w zakresie językoznawstwa, adiunkt w Katedrze Filologii 
Germańskiej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. Pu-
blikuje szkice, eseje i teksty badawcze z zakresu szeroko 
pojętego językoznawstwa humanistycznego. Popularyza-
tor twórczości Wisławy Szymborskiej. Urodził się w Olec-
ku. Jest uczniem Wacława Klejmonta, z którym po latach 
połączyła go przyjaźń. 

Opowiem Wam o Wacławie Klejmoncie

 Rafał Gajewski -  wokalista, klawiszowiec, kom-
pozytor, aranżer, muzyk sesyjny, sideman. Autor-
skie pomysły realizuje jako iNKAS. Absolwent 
edukacji artystycznej w zakresie sztuki muzycznej 
na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim. Zało-
życiel olsztyńskiej szkoły muzyki rozrywkowej 
feelHARMONIA, w której uczy gry na instrumen-
tach klawiszowych oraz śpiewu. Współpracuje z 
Teatrem im. Stefana Jaracza w Olsztynie. Członek 
olsztyńskiego zespołu wokalnego muzyki wschod-
niej i popołudniowej Pro Forma. W niedawnej 
przeszłości klawiszowiec w zespołach: KOFEiNA, 
Enej, Shannon, Babsztyl; współpracuje z Cezarym 
Makiewiczem.

Tomasz Żurawlew
 - doktor nauk humanistycz-
nych w zakresie językoznaw-
stwa, adiunkt w Katedrze 
Filologii Germańskiej Uni-
wersytetu Warmińsko-Ma-
zurskiego. Publikuje szkice, 
eseje i teksty badawcze o 
języku poezji. Popularyzator 
twórczości Wisławy Szym-
borskiej. Urodził się w Olec-
ku. Jest uczniem Wacława 
Klejmonta, z którym po la-
tach połączyła go przyjaźń. 
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O Wacławie z Białolasu pisałem dziesiątki razy prozą i 
wierszem, bo to był wielki słowiarz z Olecka. Jego frasz-
ki i listy, to był najwyższy poziom sztuki słowa. Za życia 
wydał kilka szczuplutkich tomików, większość tekstów 
jest rozproszonych po różnych pismach i papierach, któ-
re zaczernił bądź zaniebieściał atramentem z wiecznego 
pióra. Być może kiedyś ktoś to wyda, choć w Polsce tylko 
paradoks jest pewny. Latami korespondowaliśmy ze sobą. 
A kiedy go skruszała śmiertelna choroba, słał mi kartki o 
peregrynacjach onkologicznych do Warszawy, Białegosto-
ku i Giżycka. Towarzyszyła mu żona, Danuta, wspomaga-
ła córka, Julia. Kiedy to czytałem, to myślałem: co za styl!, 
co za klasa! Pogodzenie z losem i światem. Wacław mnie 
pocieszał, bo byłem bezradny, że sztuka lekarska nic nie 
może. Wszystko nagle runęło: nauka, wiara, poezja, etc. 
Wacław „na skrzydłach wiary”, jak Blaise Pascal, przyj-
mował wszystko. Ani mi było w głowie go zanęcić reflek-
sjami prof. Henryka Elzenberga (Kłopot z istnieniem. Afo-
ryzmy w porządku czasu, Wydawnictwo ZNAK, Kraków 
1963).

Był Jan z Czarnolasu, po nim długie lata czekaliśmy 
aż się pojawił Wacław z Białolasu. Tak go nazwałem i nie 
były to słowa na kredyt. Bardzo mi brakuje Wacława, z 
którym utrzymywałem kontakt listowny i telefoniczny. 
Dodawał mi tyle otuchy, kiedy wydawałem nakładem wła-
snym ubogie książki, wiązane dratwą, nicią albo toporny-
mi zszywkami. A kiedy miałem jakieś pytania literackie, 
to wystarczyło zadzwonić, a Wacław robił kwerendę i po 
kłopocie. To był gość! Kiedy 4 maja 2011 roku, w środę, 
zadzwoniłem, był taki słabiutki, z wielkim trudem mi po-
wiedział: „Wybieram się ku słoneczku, po promieniu ...”

Jeszcze za życia zdążyłem mu przesłać opinię na jego 
temat pt. Na Wacława z Białolasu: Wacław Ewaryst Klej-
mont  z Olecka, / które siedzi na Mazurach Garbatych./ Na 
ul. Wiejskiej zameldowany, / gdzie światło druku dziobie 
papier./ W mini tekstach rozpisuje słowa. / Krótko i wę-
złowato. Dobra myśl to/ jego przystań. Biegły ds. literatu-
ry/ pięknej i języka polskiego./ Wielki dłubacz maleńkich 
fraszek. (Chwileczkę!, Pasmo TYGODNIK DLA CIEBIE 
2009, nr 23)

Pisać, że tworzył świetne rzeczy, to nic nie napisać. A 
więc będę Wacława cytował, żeby jego słowa odżyły w 
„świetle druku”. „(…) niech nam żagle chmur po myśli 
płyną” – pisał do mnie  po powrocie z Hańczy do Olec-
ka, 28 czerwca 2009 roku.  Oto wybór wyłuskany z jego 
listów i kartek, jakie mi pozostawił na wieczną pamiątkę. 

* Poezja to nie remedium, na dziury w podłodze, ale 
bez niej życie byłoby koszmarem. (…) [Olecko, 27 paź-
dziernika 1985 roku]

* Bykiem jestem tylko w papierach, bo po wojnie ospa-
le zapisywano nawet przyjścia na świat. Wg wieści rodzin-
nej – znak Barana mi przysługuje. Tak czy owak rogaciznę 
stanowię, ale jak wiesz nie tę, co „na rogi i w nogi”. Rak 
ma niezbywalne prawo szczypania, Strzelec – strzelania, 
Baran – badowania. Wspólnie chyba nie trafimy kulą w 
płot. Wszak Pan Bóg kule nosi! (…) [Olecko, 5 września 
1987 roku]

* Przedwczesne śmierci nie dają się nijak zapłakać, 
zamilczeć, zapisać … Zostają w nas głuchym pytaniem o 
sens bezsensu. Niewypowiedziany ból życia w nas, obok 
nas, między nami … (…) [Olecko, lany Poniedziałek 

Wielkanocny 1988 roku]

* Szczęśliwie ominąwszy w Poznańskiem drugą turę 
wyborów, wróciłem do Olecka cały i zdrowy, co nie jest 
takie oczywiste, uwzględniwszy fakt, iż szwagier Roman 
ze swoim łowczym zabrali mnie na polowanie w ma-
nieczkowskie  lasy i bagna. Przez to polowanie ledwie 
rajdowym zrywem dojechaliśmy o 2220 na poznański 
dworzec: 5 minut przed odjazdem pociągu, który – jak 
na złość – się nie spóźnił tym razem. Załadowali mnie – 
z dziczyzną z zamrażarki w rybackiej torbie – pomiędzy 
dwie niewiasty w przytoaletową – końcówkę korytarza 
wagonu klasy II. Gdy ochłonąłem z wrażenia, a pociąg 
ruszył, zobaczyłem, że po lewicy mam piękną dziewczy-
nę w wieku gimnazjalnym z książką w ręku, po prawi-
cy zakonnicę, starszą już, z książką w ręku. Interesują 
mnie … książki, i choć były obie obłożone w szary pa-
pier, szybko, zerknąwszy w teksty zorientowałem się, że 
dziewczyna studiuje katechizm, a zakonnica dyskretnie 
pochłania „Przeminęło z wiatrem”. Nieodgadnione są 
wyroki Boskie!! Po dwóch godzinach stania upchałem 
się w jednym z przedziałów i dobraliśmy po drodze jesz-
cze jedną pasażerkę na piątego, bo nasza strona była 
cieńsza. (…) [Olecko, 25 czerwca 1989 roku]

* Staram się we wszystkim poezji dopatrywać. (…) 
[Olecko, 20 września 1990 roku]

* Miłość i śmierć, a między nimi ta kropka nad i, którą 
każdemu na własny rachunek czas postawi. (…) [Olecko, 
17 listopada 1990 roku]

* Wszelkie związki zgłębiając minima socjalne, za-
pomniały o minimum moralnym – minimum przyzwoito-
ści. (…) [Olecko, 18-19 stycznia 1991 roku]  

* Zawsze piszemy w próżnię, by dotrzeć do ludzi. Czy 
docieramy? (…) [Olecko, M.B. Gromnicznej R.P. 1993]

* Nie potrafię harmonijnie gospodarować własnym 
czasem. Choć nie wiem, czy to nie grzech przeciw miło-
ści bliźniego mówić o „własnym” czasie. Czy wolno czas 
przywłaszczać?? (…) [Olecko, 3 maja 1996 roku]

* Czego oko nie dostrzega, ucho się dosłuchuje, to 
sercem ryć w powietrzu trzeba. (…) [Olecko, 18 sierpnia 
1998 roku]

* Wędrujemy, odchodzimy w nieprzejrzaną wieku-
istość przez mgnienie załamania ulotnej poświaty świata 
tego, domykając sercem to, co nam było pisane słowem, 
które ciałem się stało na wieczność ponadludzką.  (…) 
[Olecko, 17 kwietnia 2008 roku]

* (…) ziarno – to superpestka życia z lotnej plewy 
wyłuskana … [Olecko, 8 września 2009 roku, przed od-
pustem Matki Boskiej Siewnej  w Przerośli]

* (…) światło to mój żywioł, zwłaszcza że zbliża się 
coraz wyraźniej chwila przeniknięcia mroku. (…) [Olec-
ko, 6 października  2009 roku]

* Każda sekunda życia jest słodsza, gdy mijają w tak 
zawrotnym tempie. Byle nie otępieć i ostro podążać w 
kierunku światła przez łzy, mgły i pomroczności nieja-
sne! [październik 2009 rok]

c.d. na s. 12

Wacław Ewaryst Klejmont (6 IV 1947 - 13 V 2011) 
W 1. ROCZNICĘ ŚMIERCI 

WSPOMNIENIE
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* (…)  Dziś nie przykrywać, a odkrywać trzeba na 
nowo co przed wiekami odkryte: miłość i godność. In-
nych cudów nie ma! [Olecko, 25 stycznia 2010 roku]

* (…) zanim zapadnę w ciszę, bo – jak wiesz – rak 
mnie toczy, do Ciebie list ten piszę, bo mam gdzie trze-
ba oczy. Z racji raka, raczej oczy te pozycji nie zmienią. 
Nawet w ciszy przedwyborczej w opozycji pozostanę 
wobec demagogii, głupoty i efekciarskiej błazenady. Stąd 
te moje pocztowe wlepko-grafitti. Doświadczony, że i 
okrągłe stoły miewają kanty po Proustowsku wywąchuję 
zapach starej i nowej Magdalenki.   
 

(… ) [Widokówkę otrzymałem w piątek, dnia 2 lipca 
2010 roku, przed II turą wyborów prezydenckich.]

* (…) Czy milczeć wypada
w czas, gdy ryczą stada?
Mimo wszystko mam nadzieję, że
Potomnym zapiszę
talony na ciszę. (Olecko 4 X 2010)

Postscriptum
13 maja 2012 roku, w niedzielę, o godz. 18.00, w 

sali kina „Mazur”, Regionalny Ośrodek Kultury w 
Olecku „Mazury Garbate” zaprasza na koncert poetycki 
pn. Opowieść o Wacławie Klejmoncie.  Utwory poety-
-fraszkopisarza, fragmenty listów i felietonów będzie 
czytał dr Tomasz Żurawlew, adiunkt w Katedrze Filo-
logii Germańskiej Uniwersytetu Warmińsko-Mazur-
skiego w Olsztynie,  uczeń Wacława Klejmonta. Część 
muzyczną wypełni Rafał Gajewski, wokalista, klawi-
szowiec, artysta sceny olsztyńskiej.

Dobrze wiedzieć, że swoi poznali się za życia i po 
śmierci. Że wspominają Wacława z Białolasu przy rado-
snych okazjach. I słusznie, bo to było skrzydlate pióro, 
choć o tym jeszcze sporo osób nie wie, ale się w swoim 
czasie dowie. Tylko bądźmy cierpliwi, jak zalecał Jan 
Kochanowski w poemacie pt „Zgoda”.

Czesław Mirosław Szczepaniak

17 marca odbył się Ogólnopolski Turniej Karate Kyokushin IKO MAZOVIA 
CUP w Józefowie. \

Wystartowało w nim 342 zawodników z 23 klubów z całej Polski, m.in. z 
: Warszawy, Iławy, Ostródy, Łomży, Olsztyna, Szczytna, Poznania, Wrocławia, 
Ostrołęki, Białegostoku. 22-osobowa ekipa reprezentowała Olecko.

Świetnie spisały się, zdobywając złote medale Kinga Mikielska w kategorii 
ciężkiej dziewcząt 2001-2002 oraz Kinga Kuklińska w kategorii lekkiej dziew-
cząt 2003 i młodsze. Pierwsza pewnie wygrała swoje cztery pojedynki. W pierw-
szej walce pokonała zawodniczkę z Olsztyna, w drugiej z Ostródy, w trzeciej 
zawodniczkę z Warszawy (Mazowiecki KKK). W finale jednogłośnie pokonała 
również zawodniczkę z Warszawy z klubu FCH Hikson.

Druga z naszych złotych medalistek mądrze toczyła swoje pojedynki, po-
konując wszystkie przeciwniczki. W pierwszej walce wygrała z zawodniczką z 
Ostródy, w drugiej z Józefowa, a w finale jednogłośnie pokonała przeciwniczkę 

Ogólnopolski Turniej Karate Kyokushin

z Warszawy. 
Bardzo dobrze spisali się również inni re-

prezentanci OSSWKK, którzy aż 8 razy sta-
nęli na podium zdobywając brązowe medale. 
Najlepiej z nich zaprezentował się Bartek 
Prusko, który wykazał się ogromnym du-
chem walki i stoczył trzy bardzo dobre walki. 
Po bardzo wyrównanym pojedynku półfina-
łowym sędziowie niejednogłośnie zadecydo-
wali o zwycięstwie przeciwnika Bartka. Trze-
cie miejsce po pasjonujących pojedynkach 
zdobyli również: Michał Szafranowski, 
Oliwia Pojawis, Mateusz Szafranowski, 
Jacek Protasiewicz, Martyna Grygo, Julia 
Kulczyniec, Filip Maksimowicz. 

Na szczególne wyróżnienie, mimo że nie 
stanęli na podium zasłużyli Marcin Gibowicz i 
Małgorzata Krajewska, którzy stoczyli bardzo 
dobre, wyrównane walki i tylko nieznacznie 
ulegli swoim przeciwnikom.       (kk)

W mistrzostwach makroregionu wschod-
niego w karate kyokushin walczyło prawie 
160 zawodników z 30 klubów zrzeszonych w 
Polskim Związku Karate. Wśród nich była re-
prezentacja Oleckiej Szkoły Sztuk Walki Ka-
rate Kyokushin.

Bardzo dobrze spisała się Angelika Rejte-
rada, która zadebiutowała w wyższej kategorii 
– juniorek 16-17 lat do 55 kg. Olecczanka zdo-
była tytuł mistrzyni makroregionu. W pierw-
szej walce pokonała zawodniczkę z Lublina, w 
drugiej wicemistrzynię Polski z Konstancina, 
a w finale wygrała z mistrzynią Europy.

Z kolei Jakub Smokowski wywalczył 
medal brązowy w kategorii ciężkiej kumite.

Szóste miejsce w kata zajął Maciej Ma-
ruszak.

mistrzostwa makroregionu wschodniego w karate kyokushin
W zawodach wzięły udział kluby z 

województw: podlaskiego, warmińsko-
-mazurskiego, mazowieckiego i lubel-
skiego. Rywalizacja odbywała się w kate-
gorii juniora 16-17 lat i seniora dla osób 
pełnoletnich. Był to turniej bardzo silnie 
obsadzony, w którym wzięło udział wielu 
medalistów Mistrzostw Polski i Europy. Z 
sześcioosobowej ekipy z Olecka trzy osoby 
debiutowały w kategorii juniora: Angelika 
Rejterada, Maciej Maruszak i Oskar 
Kowalewski i jedna osoba w kategorii 
seniora - Dawid Olechna, który stoczył 
dobry, wyrównany pojedynek i dopiero w 
doliczonej dogrywce uległ nieznacznie za-
wodnikowi z Białej Podlaskiej.      (kk)

Angelika na podium (zdj. na s. obok)
Angelika Rejterada i Jakub 
Smokowski
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KUPON 
NA NAJTAŃSZE  
OG£OSZENIE 

DROBNE  
– 37 groszy za słowo

 auto        sprzedam  

       wynajmę     kupię

 praca

 inne

Z okazji rocznicy wybuchu powstania w getcie warszaw-
skim w sali Mazurskiego Centrum Edukacji i Inicjatyw Lokal-
nych przy Zespole Szkół Licealnych i Zawodowych w Olecku 
Beata Stypułkowska, dyrektor placówki, zainaugurowała 
wystawę opracowaną przez Instytut Pamięci Narodowej pod 
tytułem „Kto ratuje jedno życie, ratuje cały świat”. 

Młodzież ZSLiZ uczestnicząca w projekcie edukacyjnym 
ogłoszonym przez Fundację Ochrony Dziedzictwa Żydow-
skiego dodatkowo przygotowała krótki występ poświęcony 
wydarzeniom, jakie 69 lat temu rozegrały się w warszawskim 
getcie. Oprócz plansz z fotografiami ukazującymi losy Żydów 
żyjących w czasach II wojny światowej można było obejrzeć 
film zmontowany przez uczniów klasy trzeciej liceum profi-
lowanego o specjalności policyjno-pożarniczej prezentujący 
życie i twórczość Janusza Korczaka. 

Wystawa dostępna będzie dla wszystkich zaintereso-
wanych w sali  Mazurskiego 
Centrum Edukacji i Inicjatyw 
Lokalnych do końca kwietnia 
2012 r. w godzinach pracy Ze-

19 kwietnia 1943 roku 
- pamiętamy

społu Szkół Licealnych i Zawodowych w Olecku. 
Opiekę nad młodzieżą uczestniczącą w projekcie spra-

wuje Krystyna Baluta, Justyna Waszkiewicz oraz Urszula 
Nartowicz, nauczycielki z ZSLiZ.

Przemysław Michniewicz

BIURO PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO 
I PRAWNEGO W OLECKU

Szanowni Państwo, kolejnym pytaniem z zakresu „spadki” 
jest  Co należy wiedzieć o testamencie?

Testament jest oświadczeniem woli spadkodawcy sporządzanym 
na wypadek śmierci. 
Najbezpieczniejszą formą testamentu jest forma aktu notarial-
nego. Sporządzenie testamentu formie aktu notarialnego daje to 
gwarancje prawidłowego sporządzenia testamentu, a jednocze-
śnie zabezpiecza przechowywanie go. Gdy pozostawiono kilka 
testamentów, poprzedni odwołany jest przez kolejny wtedy, gdy 
ten wyraźnie tak stanowi. Natomiast gdy takiej klauzuli spad-
kodawca nie zawarł, odwołaniu ulegają tylko te postanowienia 
poprzedniego testamentu, których nie można pogodzić z treścią 
nowego. Zawsze istnieje możliwość odwołania testamentu. Jeśli 
dokument jest w posiadaniu spadkodawcy, istnieje możliwość 
jego fizycznego zniszczenia albo dokonania zmian w treści. W 
przypadku zmiany testamentu poprzez sporządzenie nowego do-
kumentu istotne jest jego datowanie. W przypadku braku daty 
obydwa testamenty mogą być nieważne. 
Testament pisany pismem ręcznym będzie nieważny gdy:
• nie został napisany własnoręcznie;
• brak jest podpisu;
• jest nieczytelny; 
• został zawarty termin lub warunek;
• jest to testament wspólny dla kilku osób;
• świadkami były nieuprawnione osoby.
Możecie Państwo spotkać się z następującymi definicjami zwią-
zanymi z pojęciem testamentu:
Zapis to zawarta w testamencie dyspozycja spadkodawcy, skiero-
wana do spadkobiercy spełnienia jakiegoś świadczenia majątko-
wego na rzecz wskazanej osoby. Zapisobierca nie staje się jednak 
automatycznie właścicielem zapisanej rzeczy, a jedynie może żą-
dać od spadkobiercy wykonania zapisu niezwłocznie po ogłoszeniu 
testamentu, może także wystąpić z roszczeniem na drogę sądową.
Polecenie to nałożony w testamencie na spadkobiercę lub zapiso-
biercę obowiązek określonego działania, np. polecenie wypłaty 
jakiejś kwoty. 
Zapis windykacyjny to zawarta w testamencie notarialnym dys-
pozycja, że oznaczona osoba nabywa konkretnie oznaczoną rzecz, 
zbywalne prawo majątkowe, bądź gospodarstwo.
Mieszkańcy powiatu oleckiego mogą bezpłatnie skorzystać z po-
rad prawnych i obywatelskich w Biurze Porad Obywatelskich i 
Prawnych w Olecku przy ul. Wojska Polskiego 13 oraz placów-
kach terenowych w Kowalach Oleckich , Świętajnie i Wielicz-
kach. Na wizytę można umówić się telefonicznie pod numerem 
876102201 lub mailowo: ak.ob@wp.pl. 
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* „KOALA” - bar. Kuchnia tradycyjna, katering. 
    Plac Wolności 14, tel. (87) 520 15 78  V07610

PIZZERIA „PRIVE” zaprasza od 1000 do 2200

Tel. (87) 520-31-32, sms  505-314-536 V0
91

08

PIZZA NA TELEFON

* AUTOCZĘŚCI zachodnie, Łada, UAZ, Skoda;  
ul. Grunwaldzka, tel. (87) 520 01 21                           K66209

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  V10006

TURYSTYKA, NOCLEGI, ROZRYWKA

* AUTO-MAX, ul. Paderewskiego 3A, naprawa: zawieszenia, 
amortyzatory, elektronika, komputerowa geometria zawie-
szenia, klimatyzacja tel. 509-746-264;                                        V15502

* Foto-Ślub i inne uroczystości, tel. 660 122 049       L74204

* hurtownia spożywcza, ul. Gołdapska 31, tel. (87) 520-01-50 V15701

*  Dewocjonalia, sklep; dodatki do: chrztu, ślubu, komunii, 
bierzmowania; ul. Wiśniowa, tel. 660-771-754     V15901

US£UGI
ARTYKUŁY ELEKTRYCZNE, SPRZEDAŻ, WYKONAWSTWO

Sklep „PSTRYK”, ul. Zielona 33
Tel. (87) 520-18-44; 605-990-280; 510-145-891 V1

38
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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 V15001

* Artykuły i usługi elektryczne, Grunwaldzka 6, 
      tel. 87-610-00-66                                     V16001

* Centrum Ogrodnicze, ul. Rzeźnicka 6; tel. 87-520-22-07   V00918

* Budowlana firma, Tadeusz WITKOWSKI, kompleksowe 
prace budowlane, tel. 603-754-167, 87-523-41-44 V08409* WULKANIZACJA, wymiana, sprzedaż opon, wymiana 

sprzedaż oleju, odkurzanie gratis, Mazurska 30, tel., 
516-080-613   V11505

* jubilerskie usługi, grawerowanie, naprawa oprawek
  okularów, plac Wolności 13, tel. 508-266-703
krstatkiewicz@gmail.com, www.zlotnik-olecko.pl V16101

V13503

imprezy okolicznościowe, dyskoteki, koncerty, pokazy

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

Klub „CoolTura”

* glazurnictwo, Krzysztof Sadowski, tel. 517-535-255 K68601

* hydraulika (instalacje wodne), Krzysztof Sadowski, tel. 
517-535-255 K68701

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 K09408

* MYJNIA GĄBKOWA AUTOMATYCZNA 
   aleje Lipowe 1A                           V11445

V01917

* Auta używane, tel. 501-611-961 V07810

* AUTOCZĘŚCI zachodnie, Łada, Tawria, Skoda, ul. 
Grunwaldzka, tel. 87-520-01-21 K66309

* CZĘŚCI SAMOCHODOWE, tel. 509-746-264 V15512

* CZĘŚCI SAMOCHODOWE, ul. Sokola 1D, tel. 87-
520-12-88 V15011

* części używane, wszystkie marki, Ełcka 2 (przy 
skupie złomu), tel. 501-611-961 V07830

* Ford Escort Combi, 1,4B, 1999, tel. 605-485-376 L74303

* Ford Fiesta, 1,8D, 1998, tel. 508-097-660 V11825

* Ford Focus Combi, grudzień 2004, 1,8TDDI, klima-
tyzacja, radio fabryczne cd+zmieniarka+nawigacja, 
elektryczne przednie szyby i lusterka, 6 poduszek, 
zadbany, tel. 600-936-589 B49003

* SEAT Alhambra, 2001, tel. 508-097-660 V18815

* VW Passat 1,8B+G, 1998, tel. 508-097-660 V11835

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 B49702

* kino, plac Wolności 22, tel. 87-520-20-59 B49103

* konie kabardyńskie, przejażdżki, pod siodło, 
Grądzkie 47, tel. 666-316-780, 87-421-22-48 B49403

* pracownia pisania ikon, pracownia plastyczna, 
Katarzyna Waraksa, tel. 663-805-960 B48903

* Pub „Pod ABC”, plac Wolności 8c, tel. 509-909-996 
B50801

* Taxi „Z”, również taksówki 6-osobowe, tel. 87-520-
12-12 K63906

* wczasy; tel. 87-421-22-48, 666-316-780,  www.wiatra-
kart.fr.pl, e-mail: kawarak@o2.pl B48006

* angielski korepetycje, magister UW, tel. 502-954-863 B50701

* bezprzewodowy internet iPlus, tel. 87-520-13-31 B50401

* hurtownia wędlin, od 4.00 do 14.00, ul. Gołdapska 31, 
tel. 87-520-22-13 B49203

* hydraulik, gazowe, tel. 502-383-533 V04013

* instalacje elektryczne, Henryk Rowiński, tel. 510-145-891 
V13813

* korekta i redakcja prac rocznych, semestralnych, licencjac-
kich, itp. tel. 609-535-117 B49602

* korepetycje - język angielski; szkoły podstawowe, 
gimnazja, szkoły średnie, tel. 608-215-475 B50002

* kowalskie, spawalnicze, ślusarskie, Gołdapska 31, tel. 
87-523-00-80 B49902

* księgowe usługi, Ternet spółka z o,o, tel. 87-520-31-70 B48604
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* materiały budowlane, metalowe, hydraulika – SKLEP 
   BUD-MET, ul. Gołdapska 22, tel. (87) 520 22 41. V14202

* MEBLE - salon, Jan Bagiński, ul. Rzeźnicka, tel.  
(87) 520 29-23. V12904

V0
89

08   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

V11705

KUPIĘ

PRACA

V1
18

05

SPRZEDAM 

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

Wyrób nagrobków, blatów kuchennych, parapetów 
i okładzin schodowych V09607

PROMOCJA 

w KEY

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

DWORZEC PKP
tel. 87-520-22-33

V13213

* Pralnia chemiczna, pranie wodne, usługi w ciągu 24 godzin, 
ul. Grunwaldzka 12, te. 723-565-284                          V10106

* kotły c.o., grzejniki, bojlery, HYDROMAX, 
            ul. Sokola 1E, tel. 87-615-31-90             V11905

INNE

* sprzątanie, pranie tapicerek, dywanów, opieka nad grobami, 
tel. 513-035-033 K68203

V10206

V08109

V12714
Pomieszczenia biurowe do wynajęcia. 
Olecko, ul. Gołdapska 22, tel. 502-200-053.

* ubezpieczenia (komunikacyjne, życie, majątkowe), Adam 
Kaczor, tel. 502-768-278 K67304

* OLEJ OPAŁOWY,NAJTANIEJ, tel. 87-520-41-91 V11415

* pizza na telefon – od 10.00 do 22.00, tel.87-520-31-32 
lub sms 505-314-536 V09118

* POŻYCZKA szybka, profesjonalna obsługa, tel. 666-
064-485 K67204

* ROWERY – naprawy i wypożyczalnia, Centrum 
Handlowe Impuls, tel. 87-520-36-92 V12814

* skup metali i surowców wtórnych, odbiór własnym 
transportem, najwyższe ceny, Ełcka 2, tel. 501-611-961V07820

* Taxi „Z”, również taksówki 6-osobowe, tel. 87-20-12-12 K63906

* tłumacz języka francuskiego, tel. 888-605-885 B48105

* transportowe, Mercedes Sprinter, tel. 512-265-569 V10126

* koty oddam z bardzo dobrych rąk w jeszcze lepsze 
ręce, tel. 600-140-814 B48205

* oddam koty (wszystkie czarne) w dobre ręce, tel. 
504-997-481 (odbieram tylko SMS-y) B48305

* potrzebuję pilnie rower stacjonarny za 0 złotych i pralkę 
automatyczną (jestem inwalidką i proszę o pomoc), tel. 505-
211-873 B50501

* 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. B48704

* stary traktor, tel. 602-235-182 V11435

* ślusarza, spawacza zatrudnię, tel. 602-709-756 B47607

* zatrudnię stomatologa, tel. 605-893-381 K67703

* bilard profesjonalny, blat marmurowy, stan dobry, 
tanio, tel. 603-113-040 V15021

* drukarka kolorowa OKI C3300n, A4, idealna do 
wizytówek, mało używana, 290 złotych, tel. 604-193-
413 l74402

* dom, 3 ha, Jaśki, tel. 502-088-402 K68003

* działka usługowa, granica obwodnicy, tel. 601-210-
819 K53406zzb

* działkę budowlaną, 1650 m.kw., Olecko, tel. 602-
709-756 B49502

* działki budowlane, Jaśki, tel.502-088-402 K68103

* działki budowlane, uzbrojone, tel. 601-210-819 K53506zzb

* luksfery Fala niebieskie 36 sztuk, TANIO, tel. 508-
610-285 B50202

* łódkę wędkarską, tel. 512-265-569 V10116

* łóżko, 160 - 220 cm, materac, 450 złotych, tel. 691-
125-491 B50302

* maszyny, urządzenia rolnicze, tel. 601-210-819 
K53306zzb

* mieszkanie 73 m.kw. po generalnym remoncie, tel. 
87-520-33-36 B49303

* modele kartonowe, Wydawnictwo WIR, (samoloty 
1:50, okręty 1:300), tel. 601-152-454
* neon reklamowy piwa Warka, tanio, tel. 505-314-536 
V09128

* nowy telefon z faxem, tel. 601-152-454
* OLEJ OPAŁOWY, NAJTANIEJ, tel. 87-520-41-91 V11425

* siedlisko, ul. Wiejska, ok. 40 arów, zabudowane bu-
dynkiem gospodarskim, dojazd od strony ulicy Wiejskiej, 
siła na miejscu, tel. 602-293-333 V11715

* sukienkę i albę komunijną z dodatkami, tel. 530-607-626 B48804

* tapety, rolety sprzedam, Dom S.C., plac Wolności 5 A V01927

* wózek inwalidzki, nowy, nieużywany, tel. 601-152-454 B50102

* lokal do wynajęcia, Kopernika 10, tel. 604-184-868 
K67002c
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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

B50601

V13403

MEDYCYNA ALTERNATYwNA
Chrzan przy suchym uporczywym kasz-

lu: 
3 łyżki świeżo utartego chrzanu, łyżeczkę zmie-

lonego cynamonu i szczyptę zmielonych goździków 
oraz 5 łyżek miodu wymieszać i zażywać kuka razy 

dziennie po łyżeczce, najlepiej po posiłkach,

Pięć sposobów na zmęczenie
1. Pierwsze śniadanie jedz bez pośpiechu. Powinny się 

w nim znaleźć płatki zbożowe, jogurty, mleko, sery, owoce 
świeże i suszone.

2. Od czasu do czasu zrób kilkudniową kura¬cję 
oczyszczająco-witaminową.

3. Po powrocie z pracy zanurz się w dwudziestominuto-
wej relaksującej kąpieli.

4. Śpij bez środków nasennych. Jeśli jesteś młodą 
mamą, pozwól sobie na półgodzinną popołudniową drzem-
kę razem z dzieckiem.

5. Pomyśl o regularnym uprawianiu sportów. Ćwicze-
nia nie muszą być intensywne, ważne, żeby były regularne.

Alergia...
Jest chorobą uwarunkowaną genetycznie, której istota 

polega na zmienionej reakcji organizmu na czynniki zwane 

alergenami. Alergenem może być prawie wszystko: kurz, pie-
rze, pyłki roślin, sierść kota i psa, pióra ptaków, spożywany 
pokarm, przyjmowane leki. Lista ta jest niezwykle obszerna. 
Alergia jest chorobą na całe życie – uwarunkowań genetycz-
nych organizmu nie da się zmienić. Istnieją jedynie leki nie 
dopuszczające do wystąpienia objawów choroby lub łagodzą-
ce je.

W miarę starzenia organizmu reakcje alergiczne występu-
ją coraz rzadziej. Wynika to z faktu, że organizm np. sześć-
dziesięciolatka nie potrafi już wytworzyć takiej ilości antyciał 
przeciwko alergenowi jak organizm kilkunastolatka. W Pol-
sce na różnego rodzaju alergie cierpi już wg lekarzy ponad 3 
miliony ludzi, a z roku na rok alergików przybywa.

Anoreksja
Anoreksja jest to jadłowstręt na tle psychicznym. Pole-

ga ona na tym, że organizm odmawia przyjmowania pokar-
mów, ponieważ dana osoba jest głęboko przekonana o swojej 
nadwadze i głodzi się dalej. Źródłem jadłowstrętu są często 
stresy spowodowane fałszywym widzeniem własnego obra-
zu. Leczenie polega na ścisłym kontrolowaniu przyjmowania 
posiłków przez chorego. Następnie trzeba regularnie, przez 
kilka lat konsultować się z lekarzem. Najmniejszy stres może 
wywołać nawrót choroby.

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

B47707

K66806 Zespół Szkół w Judzikach
Judziki 5, 19-400 Olecko; 

tel. 87-520-76-96
prowadzi zapisy do przedszkola, oddziału przedszkolnego, szko-

ły podstawowej i gimnazjum
na rok szkolny 2012/2013
Karty zgłoszeń dostępne są w sekretariacie szkoły i na stronie 

internetowej www.zsj.olecko.edu.pl 
NASZE ATUTY:
- indywidualna praca z uczniem;
- możliwość realizacji pasji i zainteresowań m.in. w klubie tury-

stycznym, projektach
  edukacyjnych i unijnych; 
- nauka 4 języków obcych (2 obowiązkowo i 2 w formie zajęć 

pozalekcyjnych);
- pracownia komputerowa i pracownia do nauki języków obcych;
- świetlica opiekuńczo-wychowawcza;
- przestronne pomieszczenia, mała liczebność klas;
- bogato wyposażona baza dydaktyczna;
- stołówka, biblioteka.
Ponadto:
- dla uczniów z Olecka zapewniamy dowóz (autobus szkolny).

Serdecznie zapraszamy
Andrzej Malinowski

dyrektor szkoły



17
Tygodnik olecki 19/747 - r. 2012

to@borawski.pl

PRZYS£OWIA

Kalendarz imion Cytaty na ten tydzień

Nasz przepis

9 maja (Wniebowstapienie Pańskie)
Beaty, Bożeny, Karoli, Karoliny, Kata-
rzyny, Marii, Tekli, Ulriki
Beatusa, Bożydara, Grzegorza, Joba, Ka-
rola, Mikołaja, Otokara, Pachomiusza 
10 maja (Dzień Hutnika oraz Dzień Pra-
cownika Gospodarki Komunalnej)
Antoniny, Beatrycze, Dory, Izydory, 
Wiktoryny
Antoniana, Antoniego, Antonina, Cho-
ciesława, Cierpimira, Częstomierza, 
Częstomira, Gordiana, Gordona, Hioba, 
Izydora, Jana, Symeona, Szymona
11 maja 
Hortensji, Igi, Ignacji, Mirandy, Miry, 
Władysławy 
Alberta, Filipa, Franciszka, Ignacego, Ja-
kuba, Leoncjusza, Ludomira, Lutognie-
wa, Lwa, Mamerta, Metodego, Żegoty
12 maja 
Balbiny, Domiceli, Fanny, Imeldy, Joan-
ny, Nawojki, Salwiny
Achillesa, Domicjana, Dominika, Epifa-
niego, Jana, Jazona, Nereusza, Pankrace-

go, Wszechmiła, Wszemiła, Wszemira
13 maja 
Agnieszki, Dobiesławy, Glorii, Mag-
daleny, Marii, Ofelii, Roberty
Andrzeja, Arona, Cichosława, Cie-
chosława, Cieszymira, Dobiesława, 
Gerwazego, Jana, Mucjusza, Piotra, 
Roberta, Rolanda, Serwacego
14 maja 
Bonifacji, Bony, Dobiesławy, Izydy, 
Julity, Justyny
Bazylego, Bonifacego, Bończy, Do-
biesława, Filipa, Jeremiasza, Jeremie-
go, Macieja, Michała, Wiktora, Wikto-
riusza, Wiktoryna
15 maja (Święto Polskiej Niezapomi-
najki)
Aleksandry, Beaty, Berty, Brendy, 
Czcibory, Dionizji, Nadziei, Ofki, Zo-
fii
Afanazego, Anastazego, Dionizego, 
Izydora, Jana, Maksyma, Ruperta, 
Stanibora, Strzeżysława

Nadczłowiek (...) nie potrzebuje po-
twierdzenia przez charyzmat przeszło-
ści, sam chce być przede wszystkim 
twórcą przyszłości. 

Ewa Lorenz
Miarą człowieka nie jest zachowanie w 
chwili spokoju, lecz to, co czyni, gdy 
nadchodzi czas próby. 

Martin Luter King
... wartość osobista jednostki nie bie-
rze się z jej dokonań, ale dokonania są 
rezultatem tkwiącej w każdym z nas 
wartości. 

Alon Loy McGinnis

Na św. Izydora (10 maja) często bywa 
chłodna pora.
Pankracy, Serwacy, Bonifacy (10-13 
maja), źli na ogród chłopacy.
Jeśli w maju śnieg się zdarzy, to lato do-
brze wyparzy.
Grzmot w maju nie szkodzi, sad dobrze 
obrodzi.
Przed Pankracym (11 maja) nie ma lata, 
po Bonifacym (14 maja) mróz odlata.
Gdy przed Pankracym (11 maja) przy-
mrozek nocny się zdarzy, zimną wiosnę 
zwarzy.
Pnakracy, Serwacy, Bonifacy (11, 12, 13 
maja) zimni święci.
Jak się rozsierdzi  Serwacy (13 maja), to 
wszystko zamrozi i przeinaczy.
Święta Zofija (15 maja)  kłosy rozwija.
Każda Zosia (15 maja)  dobra gosposia.
Święta Zofija, zimna przywodzi ale kło-
som to już nie szkodzi.
Gdy maj wilgotny, dodaje otuchy, a gdy 
maj suchy, to i rok suchy.
Rok dobry będzie, jeżeli w maju zawiążą 
się żołędzie.

Staropolska zupa jarzynowa
Dwa pęczki szczawiu, pęczek mło-

dych pokrzyw, kilka liści buraczko-
wych, trzy małe cebulki, dwie młode 
pietruszki w całości, cztery listki młodej 
sałaty, garstka szpinaku, 5 dag masła, 
sól, pieprz

Warzywa dokładnie myjemy i sparza-
my gorącą wodą. Odsączamy i dokład-
nie siekamy. Wrzucamy do garnka i za-
lewamy litrem wody, dodajemy masło i 
doprawiamy do smaku solą i pieprzem.

Liwańce
450 ml mleka, 2 dag drożdży, 2 jaja 15 
dag pełnoziarnistej maki pszennej, cy-
namon, tłuszcz do smażenia, kwaśna 
śmietana, powidła śliwkowe

Drożdże rozczyniamy w połowie 
szklanki letniego mleka, a gdy podro-
sną dodajemy resztę mleka, żółtka, cy-
namon i mieszając powoli wsypywać 
mąkę. Białka ubijamy na sztywną pianę 
i ostrożnie mieszamy ją z ciastem. Teraz 
ciasto odstawiamy do wyrośnięcia. 

Patelnię smarujemy tłuszczem i po 
rozgrzaniu małą łyżką wazową wlewa-
my ciasto. Obsmażamy placuszki z obu 
stron. Liwańce podajemy posmarowane 
kwaśną śmietaną i powidłami śliwko-
wymi. 
Sałatka śledziowa gdańska
Trzy wymoczone solone śledzie, świeży 
ogórek, kwaszony ogórek, kwaskowe 
jabłko, duża cebula, 3 dag ugotowanych 
grzybów suszonych, pół szklanki majo-
nezu, 3 łyżki śmietany, mielony pieprz, 

cukier, szczypiorek
Śledzie sprawiamy, odfiletowujemy i 

usuwamy ości. Kroimy w cienkie paski.
Ogórki, jabłko i cebulę obieramy, 

płuczemy i kroimy w kostkę. Grzyby 
siekamy. Wszystkie składniki miesza-
my z majonezem i śmietaną. Doprawia-
my pieprzem i cukrem. Sałatkę posypu-
jemy posiekanym szczypiorkiem. 

Koktajl truskawkowy
10 dag truskawek zmiksować z po-

łową banana, czubatą łyżką cukru, 
szczyptą cynamonu i połową szklanki 
mleka. Udekorować truskawką i łyżką 
bitej śmietany, posypać wiórkami cze-
koladowymi.

Ryż na rizotto
... dobrze jest przed przyrządzeniem 

glazurować na gorąco w tłuszczu. 
Przykład: na dużej patelni rozgrzewa-

my mocno 4 łyżki oleju sojowego lub 
oliwy następnie na olej wsypujemy ryż 
(dwie szklanki). Smażymy go na dość 
ostrym ogniu, uważając, aby ryż się nie 
przypalił, a jedynie nabrał złotawego 
koloru. 

Następnie ryż zsypujemy do rondla z 
czterema niepełnymi szklankami wrzą-
cego bulionu i gotujemy. 

W zależności do jakiego mięsa, które 
użyjemy do rizotta, można w tłuszczu 
do glazurowania ryżu obsmażyć trochę 
pokrojonej w kostkę cebuli (do wie-
przowiny), drobno posiekanego czosn-
ku (do baraniny) lub posiekanej zielo-
nej pietruszki (do drobiu). 

Ginące lasy Amazonii
Amazonia to nizinny obszar obejmujący 
znaczną część dorzecza Amazonki, który po-
krywają deszczowe lasy tropikalne. W nie-
których rejonach w ciągu roku spada 4000 
mm deszczu. Te największe na Ziemi sku-
piska lasów tropikalnych są obecnie zagro-

żone całkowitym unicestwieniem. Wycina 
się ogromne połacie lasu, zakłada plantacje, 
buduje drogi. Zachłanność człowieka powo-
duje nieodwracalne szkody. Przez niszczy-
cielską działalność giną całe gatunki roślin 
i zwierząt. Tylko od mądrości ludzi zależy 
dalsze istnienie tego niezwykłego świata.

Najbardziej obcałowywanym
... posągiem na świecie jest rzeźba Guida-
rella Guidarellego, XVI-wiecznego wło-
skiego kondotiera dłuta Tulio Lombardo 
(ok. 1455 – 1532). Znajduje się ona w 
Akademii Sztuk Pięknych w Rawennie. 
Pod koniec XIX wieku powstała legenda, 
że każda dziewczyna, która pocałuje posąg 
tego odzianego w piękną zbroje żołnierza, 
poślubi wspaniałego i zamożnego męż-
czyznę. Odtąd usta kondotiera przybrały 
czerwonawy, nieusuwalny odcień. Jak 
obliczono, spoczęło na nich ponad 5 mi-
lionów pocałunków spragnionych dobrego 
zamążpójścia panien.

Szybkowar
Gotowanie w takim garnku pod ciśnie-
niem pozwala nie tylko na skrócenie 
czasu przygotowania posiłku, ale zapo-
biega utracie wartości odżywczych pro-
duktów, i co równie ważne, dzięki dużo 
krótszemu czasowi gotowania zużywa 
się dużo mniej gazu niż przy gotowaniu 
tradycyjnym. Np. zupę z mięsem metodą 
tradycyjną gotujemy - 150-180 minut, w 
szybkowarze pół godziny, ziemniaki 20 
minut, w szybkowarze 5-6 minut.

Cebula
... smażona zyskuje na smaku, jeśli się ją 
przed smażeniem posoli.
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„Na boisku nie ma rasizmu” – taką wypowiedzią 
„błysnął” ostatnio w światowych mediach prezydent 
FIFA, Sepp Blatter. Mogłoby się zdawać, że powie-
dział to ktoś niemający żadnej wiedzy na ten temat 
albo hurraoptymista niespełna rozumu. Ale nie! Są to 
słowa człowieka, który po prostu musi wiedzieć, jak 
poważnym problemem we współczesnym futbolu jest 
rasizm. Natychmiastowej dymisji Szwajcara domaga-
ją się m.in. angielscy dziennikarze. 

Oburzenie w Anglii, tyranozaur nie ustępuje
„Gdyby słowa szefa FIFA wypowiedział jakiś polityk, to 

musiałby podać się do dymisji. Ale ten tyranozaur nigdy się 
nie poddaje” – to z kolei powiedział Henry Winter, dziennikarz 
„The Telegraph”. Pierwsze skojarzenie – beton. Nasz PZPN-
-owski beton. Wszystko pasuje: kompromitujące związek wy-
powiedzi prezesa, ci sami ludzie na wysokich stanowiskach od 
wielu lat i niechęć do niezbędnych reform (w FIFA brak wpro-
wadzenia analiz wideo w trakcie meczu, w PZPN-ie sceny ro-
dem z „piłkarskiego pokera”, czyli wręczanie pensji arbitrom 
przez gospodarza meczu... w kopertach!). Czy naprawdę tak 
w polskim, jak i światowym futbolu nie mogą rządzić ludzie 
godni zaufania? Ryba psuje się od głowy, więc śledząc zacho-
wania władz, nie dziwią mnie aż tak rasistowskie zachowania 
piłkarzy.

Kompromitacja Blattera jest tym większa, że wraz z jego 
wypowiedzią zbiegło się oskarżenie o rasizm napastnika Liver-
poolu, Luisa Suareza. Nic dziwnego zatem, że to w Anglii naj-
głośniej domagają się dymisji Szwajcara. Oprócz wspomnia-
nej sprawy Suareza, problem może mieć też obrońca Chelsea 
Londyn, John Terry. Reprezentanta Anglii kamery przyłapały 
na obrażaniu na tle rasowym Antona Ferdinanda z Queens Park 
Rangers.

Blatter próbował wytłumaczyć, że chodziło mu tylko o wy-
darzenia między piłkarzami, którymi w trakcie meczu kierują 
emocje. Już powyższe dwa przykłady obalają jego tłumacze-
nia, nie wspominając o sprawach, które nigdy nie wyciekły do 
mediów. Pewnie sporo można by jeszcze znaleźć podobnych 
do Suareza i Terry’ego przypadków. Lepiej się jednak zastano-
wić, czy ta agresja boiskowa nie bierze się z miejsca, o którym 
Szwajcar nie wspominał – z trybun. To właśnie tam problem 
rasizmu jest najpoważniejszy.

Święta wojna
„Waszym domem Auschwitz jest...”, „Żydzew, Żydzew, 

Łódzki Żydzew!”. Jak łatwo się domyślić, na polskich boiskach, 
największym tego typu problemem jest antysemityzm. Mianem 
„Świętej wojny” od lat nazywa się pojedynki Legii Warszawa 
z Widzewem Łódź i krakowskiej rywalizacji między Cracovią 

Okiem sportowca
„Na boisku nie ma rasizmu”, czyli PZPN-owski beton w FIFA

a Wisłą. Powyższe przyśpiewki, w tym wypadku kibi-
ców z Warszawy, to tylko ostatnio zasłyszane na try-
bunach hasła. Reakcji ze strony klubów zbyt dużej nie 
ma. Są co prawda zapowiedzi na temat karania kiboli, 
ale trudno oczekiwać, że właściciele drużyn będą się 
narażać na konflikty z tak zwanymi ultrasami.  

Sprawa wydaje mi się coraz bardziej śmieszna (a 
raczej głupia), gdy przypomnę sobie, że zarówno w 
Legii, jak i Wiśle, grają Izraelczycy – u „wojskowych” 
jest to Moshe Ohayon, a „Białą Gwiazdę” reprezentu-

ją Maor Melikson i Dudu Biton. Wychodzi na to, że kibice 
wesoło śpiewający o Auschwitz, po meczu przybiją piątkę i 
wezmą autograf od graczy, których rodacy ginęli w obozach, 
takich jak w Oświęcimiu.

Ostatnio głośno było też o wyczynach kiboli Legii na me-
czu Ligi Europejskiej z izraelskim Hapoelem Tel-Awiw. Wy-
wiesili oni transparent z napisem „Dżihad Legia” z literami 
stylizowanymi na alfabet arabski, umieszczonymi na zielo-
nym tle. O ile w polskich mediach było o tym głośno, o tyle 
oprawa w meczu rewanżowym ze strony kibiców Hapoelu ja-
koś umknęła większości polskich gazet. Dzień przed rocznicą 
tragedii w kopalni „Wujek” Izraelczycy zrobili choreografię 
z symbolami komunizmu – sierpem i młotem. Wiadomo, że  
elementy oprawy meczu z założenia powinny dostarczać mu 
uroku, nie zaś prowokować do agresji. Nie można zapominać 
też, że respektowanie prawa dotyczy tak samo ludzi trzymają-
cych się daleko od stadionu, jak i tych którzy chętnie pomogą 
zespołowi w drodze do zwycięstwa, zdzierając gardło.

Rasizm po rosyjsku, nietolerancyjna Turcja
Na koniec dwa nietypowe zdarzenia. Pierwsze z nich 

miało miejsce w Rosji, gdzie kreatywnością „popisał się” je-
den z kibiców. Rzucił on, w kierunku byłego reprezentanta 
Brazylii, Roberto Carlosa… banana. Ówczesny zawodnik, a 
obecnie grający trener Anży Machaczkała natychmiastowo 
opuścił boisko.

Druga sytuacja nie jest co prawda objawem rasizmu, ale 
za to brakiem tolerancji. Nieco ponad dwa lata temu sędzia 
piłkarski w Turcji publicznie przyznał, że jest gejem. Na sku-
tek tego Halil Ibrahim Dincdag stracił możliwość wykonywa-
nia zawodu, bo zdaniem federacji piłkarskiej tego kraju nie 
nadaje się on do sędziowania z powodu… „stanu fizycznego”.

„Wykopmy rasizm ze stadionów”. „Powiedz NIE rasi-
zmowi”. Jak, mając na uwadze przywołane wypadki, wierzyć 
w skuteczność promowania tego typu akcji przez FIFA?

Michał Szturgulewski
przedruk z „Byle do dzwonka” nr 3/2012

Maj jest miesiącem matur, więc czytanie ze zrozumieniem 
jest jak najbardziej na czasie.  Idąc dalej, zmodyfikuję to i prze-
prowadzę krótkie słuchanie ze zrozumieniem, refrenu pewne-
go, z pewnością wielkiego przeboju. Zabrzmiał on ostatnio na 
antenach wszystkich mediów slyszalno-widzialnych. Chodzi 
oczywiscie o „Euro-koko” śpiewane przez uroczy girls band, 
„Jarzębina”. 

Już sam początek refrenu: „Koko koko, euro spoko”, to nic 
innego jak nawiązanie do smutnych decyzji trenera Smudy. 
„Koko” to przecież Adam Kokoszka, a więc kolejny pominięty 
przez Smudę zawodnik. Będzie spokojny, wszak żaden Czech, 
Rus, lub Grek, wiatraka w polu karnym z tego obońcy nie zro-
bi. Adaś spokojnie obejrzy Euro w tv, tylko jak być spokojnym, 
skoro się jest pominiętym ? Takie pierwsze spoko.

Jedziemy dalej z refrenem: „Piłka leci hen wysoko”. A 
niech sobie leci! Nic naszej drużynie tym razem nie grozi! To-
masz Kuszczak, bramkarz, który dokonał mistrzostwa świata, 
wpuszczając gola sobie za kołnierz, po wybiciu piłki przez 

bramkarza przeciwnej drużyny, również  jest pominięty. Uff, 
kolejne spoko.

A dalej: „Wszyscy razem zaśpiewajmy”. Ech, jestem 
dziwnie spokojny, że zaśpiewamy, oby tylko najczęściej 
śpiewana nie była bardzo znana i niestety bardzo nie cen-
zuralna przyśpiewka z naszych stadionów „PZPN, PZPN, 
kropki, kropki PZPN !” Ale spoko, coś zaśpiewamy.

A teraz: „Naszym doping dajmy!” I tutaj bym bardzo, ale 
to bardzo uważał. Bo cóż znaczy „doping dajmy”? Rany, czy 
już jest przyzwolenie na „Palikotową” trawkę? A może coś 
jeszcze grubszego? Oby nie! Zostańmy raczej przy napojach 
energetyzujących, może ciut wzmocnionych? Powinno wy-
starczyć. Spoko! W przeciwnym razie zdyskwalifikują naszą 
drużynę, a tego koko gdakania, wyjdzie koko krakanie.

Spoko, bądźmy dobrej myśli. Jarzębina w Polsce dobrze 
się kojarzy. Z tradycyjną wódką jarzębiakiem, którym można 
wzmocnić napój energetyzujący.

Więc gdaczemy wszyscy koko, koko, niech nam Polska 
wyrwie złoto!  Natasza

Takie spoko
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W najbliższym tygodniu MOSiR Olecko organizuje 
następujące imprezy:

Eliminacje Powiatowe do turnieju piłki nożnej 
,,Z podwórka na stadion”

Termin i miejsce: 09.05.12r, godz. 9.00, Stadion MOSiR ze sztucz-
ną murawą.

Festyn rekreacyjny (m.in. test Coopera oraz mecz piłki nożnej: 
Drużyna Burmistrza - mundurowi i księża).

Termin i miejsce: 13.05.12r, godz. 15.00, Stadion Miejski w Olecku.

Zapraszamy do udziału i kibicowania !!!

Felieton wierszem czyli „Waligórki” 
poświęcone pamięci niedoścignionego 

Mistrza Andrzeja Waligórskiego
Skutki grillowania

Natasza

Kiedy kalendarz jest w znaku byka,
A bocian z żoną w swym gnieździe fika.
Gdy pięknie drzewa już kwitną w sadzie,
Gienek na grilla woła swą Jadzię.

Ręce ma czarne, oczy czerwone,
Od dymu strasznie są załzawione.
Już od godziny w żar węgla dmucha,
By go rozpalić za trudna sztuka.

Drugą butelkę leje podpałki,
Węgiel nie pali,chyba zbyt miałki.
Gdy już z pomysłów wyczerpał wszystko,
Zwrot całkowity, będzie ognisko.

Lecz by oprawa grillowa była,
Ognisko będzie na spodzie grilla.
Nazbierał trawy, liści, patyków,
Łatwo podpalił, bez żadnych trików.

Już ogień dmucha w niebo wysoko,
Przeszywa mięso w środku głęboko
Ono tak jakoś dziwnie zczarniało,
Cóż, pewnie przypraw było za mało.

Nic, że zwęglone ser i papryka,
Drobiazgiem boczek co w górę pstryka.
Ważne, że Gienek objął swą Jadzię
I czarną łapę na włosach kładzie.

Bo przecież całe to grillowanie,
Czy to wędzenie, czy też spalanie,
Jedna największa wartość przedstawia:
Kontakty ludzkie znacznie poprawia.

Stare po nowemu
Skoro wojenki trwają na szczycie,
A w kraju ciągle trzeba odnowy,
Zróbmy coś, żeby umilić życie, 
Zorganizujmy pochód majowy.

Najpierw krawężnik wapnem na biało,
Pobielić trzeba ręką żołnierza,
Żeby odświętnie tam wyglądało,
Gdzie pochód będzie trasę przemierzał.

A w tym pochodzie, tak jak przed laty,
Niech idą dzieci, młodzi i starzy.
Zamiast szturmówek niech będą kwiaty,
Zamiast przemówień cud niech się zdarzy.

Niech ramię w ramię antagoniści,
Jawni wrogowie i przeciwnicy,
Wolni od gniewu, złości, zawiści.
Idą jak góral po śliwowicy.

Z radością, śmiechem i błyskiem w oku,
Tolerancyjni, rozradowani,
Niech już w tym kraju nastąpi spokój,
Uczciwi będą ludzie, nie cwani.

Bo po pochodzie, inne atrakcje,
I wszyscy razem, starzy z młodymi,
Niech od południa aż po kolację,
Milionem grillów Polska zadymi.

Bo zamiast święta flagi, którego,
Nikt tak na prawdę pojąć nie może,
Nich od pierwszego aż do trzeciego,
Nad Polską krąży grillowy orzeł. 
 
Nich zakrólują nam oficjalne,
Pełne pochodu i grillowania,
Jak święto pracy, całkiem banalne
Majowe dni odpoczywania.

1 maja na kortach miejskich od-
był się Turniej Tenisa Ziemnego 
,,Otwarcie sezonu”. Organizatorem 
był MOSiR, a sędzią głównym An-
drzej Bomber.

WYNIKI:
kategoria do lat 12-tu:
1. Jakub Sadowski (Poznań)
2. Jan Guzek (Warszawa)
3. Robert Wydra (Warszawa)
kategoria do lat 16-tu:
1. Jakub Biedzki (Warszawa)
2. Marcin Lewandowski (Warszawa)
3. Szymon Mikulski (Warszawa)
kategoria open:
1. Robert Usarek (Suwałki)
2. Robert Popławski (Gołdap)
3. Daniel Reszczyński (Warszawa)

Zwycięzcy otrzymali pamiątko-
we dyplomy i puchary, ufundowane 
przez MOSiR Olecko. Ogółem w za-
wodach uczestniczyło 52 tenisistów.

Organizator imprez sportowych  
MOSiR Olecko – 
Dariusz Karniej

Turniej tenisa ziemnego 
,,Otwarcie sezonu”

2 maja na kortach miejskich od-
był się Nocny Turniej Tenisa Ziem-
nego w Grze Podwójnej. Organiza-
torem Turnieju był MOSiR Olecko, 
a sędzią głównym Andrzej Bomber.
WYNIKI:
półfinały:
M. Karniej / A. Karniej - R. Usarek / 
W. Kamiński 7:6, 6:2
K. Karniej / K. Bomber - A. 
Bomber/ M. Kamiński 4:6, 7:6, 1:1 
(krecz)
finał:
M. Karniej / A. Karniej - K. Karniej 
/ K. Bomber 6:4, 6:3
KOŃCOWA  KOLEJNOŚĆ:
1. Michał Karniej / Andrzej Karniej 
(Olecko)
2. Krzysztof Karniej / Kamil Bom-
ber (Olecko)
3. Robert Usarek / Wiesław Kamiń-
ski (Suwałki)

Zwycięzcy otrzymali pamiątko-
we dyplomy i statuetki.

Ogółem w zawodach uczestni-
czyło 12 zawodników.

Organizator imprez sportowych  
MOSiR Olecko – 
Dariusz Karniej

Nocny Turniej 
tenisa ziemnego 

w grze podwójnej

3 maja na kortach miejskich odbył się 
Turniej Tenisa Ziemnego z okazji Rocz-
nicy Konstytucji 3 Maja. Organizatorem 
Turnieju był MOSiR, a sędzią głównym 
Andrzej Bomber.

WYNIKI:
kategoria do lat 12-tu:
1. Jakub Sadowski (Poznań)
2. Martyna Sobczak (Olecko)
3. Karolina Radzewicz (Olecko)
kategoria do lat 16-tu:
1. Jakub Sadowski (Poznań)
2. Urszula Jasińska (Olecko)
3. Paweł Charmuszko (Olecko)
kategoria open:
1. Robert Usarek (Suwałki)
2. Andrzej Karniej (Olecko)
3. Daniel Reszczyński (Warszawa)

Zwycięzcy otrzymali pamiątkowe dy-
plomy i puchary, ufundowane przez MO-
SiR Olecko. Ogółem w zawodach uczest-
niczyło 20 tenisistów.

Organizator imprez sportowych 
MOSiR Olecko – 
Dariusz Karniej   

Turniej tenisa ziemnego 
z okazji Rocznicy 

Konstytucji 3 Maja

1 maja miał miejsce na boisku „Orlik”
Otwarty Turniej koszykówki ulicznej z 
okazji 1 Maja. Organizatorem Turnieju był  
MOSiR, a sędzią głównym Marcin Putra.
WYNIKI:
,,A -A” - Dyplomy i Puchary 11:3
Nie ma lipy - Panowie już chyba kończą 14:7
Nie ma lipy - Dyplomy i Puchary 18:1
,,A-A” - Panowie już chyba kończą 10:7
Dyplomy i puchary - Panowie już chyba 
kończą  7:6
Nie ma lipy - ,,A-A” 8:7
KOŃCOWA  KOLEJNOŚĆ:
1. Nie ma lipy (kapitan Michał Wiszniew-
ski) 6 pkt
2. ,,A-A” (kapitan Adam Jankowski) 5 pkt
3. Dyplomy i puchary (kapitan Mikołaj 
Głębocki) 4 pkt
4. Panowie już chyba kończą (kapitan Ma-
teusz Mielziuk) 3 pkt
Dodatkowo rozegrano konkurs rzutów za 3 
punkty, w który wygrał Mateusz Mielziuk, 
trafiając 4 rzuty. Wszystkie zespoły otrzy-
mały pamiątkowe dyplomy, a zwycięzcy 
puchar ufundowany przez MOSiR Olec-
ko.Ogółem w zawodach uczestniczy-
ło 16 zawodników. Skład zwycięskiej 
drużyny (Nie ma lipy): Michał Wisz-
niewski, Michał Karniej, Paweł Ma-
linowski i Jakub Putra.

Otwarty Turniej Koszykówki 
Ulicznej z okazji 1 Maja
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PO KOKARDĘ

Jak mgnienie wiosny
Papierowa, bawełniana, skórzana… srebrna. Dwadzie-

ścia pięć lat ręka w rękę, dusza z duszą pod jednym dachem. 
W dniu zawierania małżeństwa data taka wydaje się tak od-
legła, że aż niemożliwa. Wielkie uniesienia, potem narodziny 
dzieci, radości i troski, niemało kłopotów i… tak mija ćwierć 
wieku. Jeszcze wczoraj stałam tuż obok nich w kościele, kie-
dy zostałam matką chrzestną młodszej córki. To było (pra-
wie) wczoraj, a dzisiaj ta córka jest już studentką. Druga 
zresztą też. Obie zadbały o część artystyczną imprezy, czyli 
srebrne gody. Był pierwszy taniec, rzucanie welonu i muszki 
podczas oczepin, nowa przysięga małżeńska, quiz „25 pytań 
na 25lecie” i wiele innych.

„Młodzi” weszli po czerwonym dywanie przy oklaskach 
gości i płonących sztucznych ogniach. Na początek szampan 
i „Sto lat”, przemówienie „Pani Młodej”. Dobrze, że spisała 
je na kartce, bo wzruszenie co chwilę odbierało jej mowę. 
Dokładnie w rocznicę ślubu, 25 kwietnia, mąż podziękował 
za to, że wytrzymała z nim te wszystkie lata. Nie chcąc się 
powtarzać powiedziała, że gdyby miała wybierać jeszcze 
raz, na pewno wybrałaby jego. Potem on padł na kolana z 
bukietem 25 czerwonych róż. A potem już życzenia, życze-
nia, życzenia… Dużo ciepłych słów od rodziny, znajomych 
i przyjaciół.

Poznali się na weselu sąsiadki i kuzynki. Strzała Amora 
dopadła ich obojga chyba równocześnie. On pracował w sto-
licy, ona tutaj, ale odległość nie zakłóciła ich planów. Zyska-
ły tylko na tym warszawskie teatry i do dzisiaj, kiedy tylko są 
w stolicy, biegną na jakiś lekki spektakl.  

Jacy są? Zupełnie różni. Ona raczej domatorka (choć 
uwielbia podróże na trochę) i pedantka. Potrafi wszystko 
upiec, ugotować i pięknie podać. Uwielbia stroić się i nosi 
szpilki. Zamartwia się o wszystkich począwszy od córek 
przez bliższą i dalszą rodzinę po sąsiadki. Nie usiądzie, za-
nim nie zrobi wszystkiego. Długo miałam wyrzuty do siebie 
o to, że kiedy źle się czułam, cierpiał na tym cały dom. Ona 
przy dwójce małych dzieci miała idealny porządek w domu. 
Jej piwnica pełna jest przetworów. Nie zmarnuje żadnej wi-
sienki i ogórków.

On z ułańską fantazją nosił jej w narzeczeństwie bukie-
ty kwiatów polnych. Wtedy to przeszłam – nie zdając sobie 
z tego sprawy – pierwszy kurs florystyki. Musiałam jakoś 

ogarnąć te rozczochrane naręcza. Nie należy do facetów, którym 
obojętne, co im żona kupi na grzbiet, a jeśli trzeba by było, to 
dla towarzystwa dałby… założyć sobie szpilki i stanąć w nich 
do zawodów. 

On i Ona – tak różni, ale i podobni, ale przede wszystkim 
niedzisiejsi. Są przedstawicielami poprzedniej epoki, która od-
chodzi w zapomnienie – nie umieją odmówić pomocy. Nieważ-
ne, czy chodzi o przewiezienie jakiegoś towaru, przeprowadzkę, 
czy odebranie kogoś z lotniska. Pamiętam taki wyjazd na narty. 
Czwarta rano, wszyscy już w samochodzie, a auto nie chce od-
palić. On bez gadania jedzie trzydzieści kilometrów z farelkami, 
by rozgrzać garaż, a Ona w tym czasie organizuje nam transport. 
Rozdzieliła sprzęt po samochodach znajomych i nas też. Doje-
chaliśmy i wróciliśmy dzięki nim. Kiedy ich znajomi popadli 
w ogromne kłopoty, natychmiast załatwili prawników, pomogli 
finansowo i byli na każde ich zawołanie. Po prostu tak mają, 
choć nieraz ich oszukano. Wolą przemilczeć niż wypominać, czy 
kłócić się. O północy czy nad ranem, w środku urlopu czy w 
zwykły dzień, zawsze gotowi są pomagać. Tak bezinteresownie, 
bo tak ich wychowano. Zwyczajnie – człowiek dla nich jest naj-
ważniejszy.

Nie umieją usiedzieć spokojnie bez pracy. I nie umieją narze-
kać. Przez ich dom przetoczyły się tabuny bliższych i dalszych 
znajomych. Jednak rodzina, święta rodzinne są świętością. Z 
ich domu nikt nie wychodzi głodny w myśl przysłowia „Gość 
w dom – Bóg w dom”. Kiedy przeprowadzili się do swojego 
domu, przyjmowali gości przez… dwa lata. Za każdym razem 
z należytym szacunkiem gościowi, oprowadzali po pokojach, a 
potem zapraszali na ucztę. Dla gości mają nie tylko gościnę, ale 
przede wszystkim czas.

Jedni ze znajomych - goście na srebrnych godach, sami wy-
dali gazetę i na tę okoliczność napisali artykuł pt. „Para idealna, 
że aż strach”. I wcale się nie pomylili, bo aż strach się z nimi 
porównywać. Nie mają wad? Pewnie, że mają! Ona bez przerwy 
wydzwania do swoich córek - studentek, a On straszy przyszłych 
zięciów strzelbą, którą ponoć zakupił :).

Przez te ćwierć wieku Jemu sypnął się szron na skroniach, 
Ona dojrzewa jak wino. Jagodo i Marku! Nie zmieniajcie się. 
Właśnie za to, że jesteście tak niedzisiejsi (czytaj: wspaniali), 
podziwiam Was. I kocham.

A te 25 lat minęło jak jedno mgnienie wiosny.
Marusia

Ps. I ja tam byłam. Wina i miodu pić nie mogłam, bo moje 
prawo jazdy wystawione jest na powroty.


