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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 

V15201

Zapraszamy na
Dni Otwartych Strażnic

Komenda 
P o w i a t o w a 
Państwowej 
Straży Pożar-
nej w Olecku 
zaprasza zor-
ganizowane 
grupy dzieci 
i młodzieży 
szkolnej na 
Dni Otwar-
tych Strażnic 
z okazji jubi-
leuszu XX-le-
cia Państwo-

wej Straży Pożarnej. 
Tematem tegorocznych spotkań jest promo-

cja ratownictwa medycznego wśród uczniów 
szkół z terenu powiatu oleckiego. 

„Akcja trwa od 4 do 24 maja” – mówi kpt. 
Tomasz Jagłowski, Zastępca Komendanta 
Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w 
Olecku – „Zapraszamy również 15 maja na 
obchody Dnia Strażaka, które rozpoczną się o 
12:00 Mszą Świętą w Kościele Podwyższenia 
Krzyża Świętego w Olecku, a o 13:00 odbędzie 
się uroczysty apel na placu miejskim w centrum 
Olecka”.

Chętni do udziału w Dniach Otwartych 
Strażnic proszeni są o kontakt z kpt. Tomaszem 
Jagłowskim – tel. 87 520 71 02, kom. 793 024 
046, e-mail: jaglowski.t@straz.olecko.pl – w 
celu ustalenia terminu i szczegółów spotkania.

Serdecznie zapraszamy.
Anna Turowska

www.powiat.olecko.pl 

Przedszkolaki zwiedzają wystawę
więcej s. 10

szczegóły s. 7

Z okazji obchodów Dnia Patrona 
Szkoły społeczność Gimnazjum nr 2 
im. Mikołaja Kopernika w Olecku

zaprasza mieszkańców Olecka na 
wykład pt.: „Poszukiwanie grobu Mi-
kołaja Kopernika i rekonstrukcja jego 
wyglądu”, który wygłosi prof. dr hab. 
Karol Piasecki kierownik Katedry 
Etnologii Uniwersytetu Szczecińskie-
go, archeolog i podróżnik, odkrył i 
zidentyfikował grób Mikołaja Koper-
nika w krypcie pod fromborską kate-
drą, prowadził m.in. wykopaliska w 
Sudanie i Peru.

Wykład odbędzie się 22 maja o 
9.50 w auli Gimnazjum nr 2 im. Mi-
kołaja Kopernika.

Serdecznie zapraszamDyrektor 
Gimnazjum nr 2 im. Mikołaja Koper-
nika w Olecku 

Anna Siemiatycka

20 maja w niedzielę zostanie wyemi-
towana audycja telewizyjna z cyklu 
„Surowi rodzice”, którą zrealizowa-
no w Majątku Giże Marczak. Audy-
cja rozpocznie się w programie TVN 
o 20.00.

Troska o dziecko jest pierwszym 
i podstawowym sprawdzianem sto-
sunku człowieka do człowieka. 

Jan Paweł II
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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

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
Centrum Roślin Ozdobnych

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

Archiwum „Tygodnika Oleckiego” znajdziesz

Szkoła Podstawowa nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. 
ks. J. Twardowskiego stawia sobie za cel promowanie kultury 
i historii Olecka.

Pod hasłem „Moje miasto” odbyła się szkolna wycieczka 
śladami lokalnej przeszłości. Wzięli w niej udział uczniowie 
klas IV wraz z wychowawczyniami. Wcześniej, na lekcji hi-
storii uczniowie poznali legendy i najważniejsze wydarzenia 
historyczne związane z naszym rejonem. Szczególnym zain-
teresowaniem cieszyły się zajęcia dotyczące zabytków miasta. 

- Aby uczniowie mogli integrować się z regionem i odczu-
wać w przyszłości więź z miastem, postanowiliśmy przeprowa-
dzić lekcje w terenie. Spacer historyczny jest na pewno atrak-
cyjniejszy niż zwykłe zajęcia – mówi Anna Domasik.

Mimo, że pogoda nie rozpieszczała uczestników, ucznio-
wie obejrzeli z bliska najważniejsze zabytki oraz wysłuchali 
historii związanych z tymi miejscami. Kolejnym etapem zwią-
zanym z realizacją programu „Olecko – moja mała ojczyzna” 
będą zajęcia, na których uczniowie wykonają własne prace 
związane z historia naszego miasta – plakaty, albumy.

Anna Karolina Szyłkiewicz

Wycieczka w przeszłość

Uczniowie Zespołu Szkół Społecznego Towarzystwa 
Oświatowego wzięli udział w wycieczce dydaktycznej do Pusz-
czy Boreckiej. 

Młodzież poznała niezwykle cenny przyrodniczo zakątek 
naszego regionu, zapoznała się z osobliwościami przyrody oraz 
spotkała z leśnikiem. Dzięki Panu z nadleśnictwa mogliśmy 
wjechać do obszaru zamkniętego i obejrzeć skutki działalno-
ści bobrów i zrekonstruowane cmentarzysko jaćwieskie z II-IV 
wieku.

Puszcza Borecka może się pochwalić szczególnie cenną 
przyrodą, niektóre jej fragmenty objęto ochroną rezerwatową. 
Rezerwat Borki to lasy zajmujące 232 hektary, o wielopiętro-
wych drzewostanach liczących sobie ponad 100 lat. Rezerwat 
Mazury to obszar wodno-leśny, na terenie którego żyją rzadkie 
gatunki ptaków wodnych. Rezerwat Lipowy Jar zajmuje obszar 
wokół jeziora Pilwąg, a rezerwat Wyspa Lipowa to ostoja cen-
nej flory i obszar gniazdowania ptaków wodnych. 

Na terenie Puszczy Boreckiej żyją też lisy, jenoty, borsuki, 
kuny, tchórze, piżmaki, rysie i wilki, ale największą popularno-
ścią wśród turystów bez wątpienia cieszy się żyjący na wolno-
ści żubr, którego można oglądać z platformy widokowej.

Bardzo ciekawie o bogactwie puszczy opowiadała Elżbieta 
Milewska - nauczycielka biologii z oleckiego LO, natomiast 
nad bezpieczeństwem uczniów czuwały Elżbieta Tumiel i Ka-
tarzyna Werstak. 

Na zakończenie wycieczki zorganizowano ognisko z pie-
czeniem kiełbasek.              zss

Wycieczka do puszczy

Dzieci z przedszkola publicznego przygotowały niespo-
dziankę dla władz miasta i miejskich urzędników. W ramach 
obchodów Dnia Optymizmu rozdawały z uśmiechem kolo-
rowe  baloniki życząc udanego dnia pracownikom oleckiego 
ratusza. Trudno było nie uśmiechać się w kontakcie z tą rado-
sną  i przejętą grupą wyjątkowych petentów. 

Może uśmiech to patent nie tylko na udany dzień?        A

Dzień  optymizmu
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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

KRONIKA PO¯ARNICZA 

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)
9.30 - Dzień Otwarty w Przedszkolu „Akademia Przedszko-
laka”, Siejnik
14.00 - Czarni Olecko - MKS Orzysz, mecz piłki nożnej 
trampkarzy (wyjazd)
14.00 - Czarni Olecko - KS Reduta Bisztynek, mecz piłki noż-
nej juniorów (wyjazd)
17.00 - Igrzyska śmierci, film, kino Mazur
19.30 - Igrzyska śmierci, film, kino Mazur
20 maja (niedziela)
apteka dyżurna plac Wolności 25
„Pieśń Znad Solczy”, Soleczniki (Litwa) 
16.00 - Czarni Olecko - MMKS Concordia Elbląg, mecz piłki 
nożnej III ligi (stadion MOSiR)
17.00 - Igrzyska śmierci, film, kino Mazur
19.30 - Igrzyska śmierci, film, kino Mazur
20.00 - audycja telewizyjna z cyklu „Surowi rodzice”, którą 
zrealizowano w Majątku Giże Marczak. TVN
21 maja (poniedziałek)
apteka dyżurna Składowa 6
16.00 - XI Miejsko-Gminny Przegląd Twórczości Dziecięcej 
„Scena Przedszkolaka”, sala kina Mazur
16.00 - rozpoczęcie kursu dla kierowców w Szkole Nauki jaz-
dy Jerzego Miliszewskiego, aleje Lipowe
22 maja (wtorek)
apteka dyżurna Zielona 37
9,50 - „Poszukiwanie grobu Mikołaja Kopernika i rekon-
strukcja jego wyglądu”, wykład profesora Karola Piaseckie-
go, aula Gimnazjum nr 2
23 maja (środa)
apteka dyżurna 11 Listopada 9
9.00 - Turniej piłki nożnej chłopców i dziewcząt ,,Z podwór-
ka na stadion”, stadion MOSiR
24 maja (czwartek)
apteka dyżurna Kolejowa 15
17.00 - Każdy przyniósł co miał - kulturA materialna nowych 
mieszkańców Olecka, Olecka Izba Historyczna 
25 maja (piątek)
apteka dyżurna Zielona 35
13.00 - Pozyskiwanie środków na działalność organizacji po-
zarządowych, szkolenie, plac Wolności 2 (FRZO)
17.00 - wernisaż wystawy Zbigniewa Urbalewicza, Galeria 
Prawdziwej Sztuki im. Andrzeja Legusa
17.00 - Rec.3 Geneza, film, kino Mazur

26 kwietnia od 17.16 jeden zastęp OSP Świętajno usu-
wał w Pietraszach niebezpiecznie pochylone nad jezdnią 
drzewo.

26 kwietnia od 18.55 jeden zastęp JRG PSP gasił przy 
ulicy 11 Listopada pożar posuszu traw.

26 kwietnia od 21.34 jeden zastęp OSP Borawskie gasił 
w Borawskich pożar posuszu traw.

27 kwietnia od 9.05 jeden zastęp JRG PSP usuwał w Gą-
skach konar drzewa niebezpiecznie pochylony nad jezdnią.

27 kwietnia od 20.15 jeden zastęp JRG PSP wyjechał do 
fałszywego alarmu. Zgłoszony pożar sauny w Sedrankach.

27 kwietnia od 23.43 jeden zastęp JRG PSP zabezpieczał 
mieszkanie i usuwał niego gaz domu przy ulicy Kasprowi-
cza. Udzielił również pierwszej pomocy podtrutym miesz-
kańcom.

28 kwietnia od 13.36 jeden zastęp JRG PSP gasił przy 
ulicy Wiejskiej pożar suchej trawy.

28 kwietnia od 16.41 jeden zastęp JRG PSP zabezpieczał 
lądowanie śmigłowca ratowniczego na lądowisku przyszpi-
talnym.

28 kwietnia od 22.29 jeden zastęp JRG PSP gasił w Za-
bielnie pożar suchej trawy.

28 kwietnia od 23.11 jeden zastęp JRG PSP gasił na osie-
dlu Siejnik pożar suchej trawy.

28 kwietnia od 23.24 jeden zastęp JRG PSP gasił na 
osiedlu Siejnik pożar suchej trawy.

29 kwietnia od 11.43 jeden zastęp JRG PSP przy ulicy 
Zielonej pomagał osobie poszkodowanej.

29 kwietnia od 12.41 jeden zastęp JRG PSP poszukiwał 
na jeziorze \oleckie \wielkie osoby zaginionej.

29 kwietnia od 17.23 jeden zastęp JRG PSP gasił w Se-
drankach pożar suchej trawy.

30 kwietnia od 9.05 trzy zastępy JRG PSP usuwał znad 
ulicy Sembrzyckiego niebezpiecznie pochylone nad szla-
kiem pieszym drzewo.

30 kwietnia od 12.26 jeden zastęp JRG PSP gasił pożar 
suchej trawy przy ulicy Rzemieślniczej.

30 kwietnia od 17.16 jeden zastęp OSP Kowale Oleckie 
usuwał wodę z zalanej piwnicy domu mieszkalnego w La-
kielach. 

30 kwietnia od 22.57 jeden zastęp JRG PSP gasił pożar 
suchej trawy na osiedlu Siejnik.

1 maja od 1.09 jeden zastęp JRG PSP gasił na osiedlu 
Siejnik pożar śmieci w śmietniku kontenerowym.

Informacji udzielił młodszy ogniomistrz Piotr Gabruś
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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
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Oleccy policjanci w niespełna godzinę po włamaniu do 
sklepu spożywczego zatrzymali dwóch podejrzanych. Oka-
zało się, że wspólnicy Jarosław J. i Marek G. Tej samej nocy 
ukradli także dwa rowery górskie. Obaj trafili do policyjnego 
aresztu. Już usłyszeli zarzuty i postanowienie prokuratora za-
stosowano wobec nich policyjny dozór. 

Do zdarzenia doszło w nocy z soboty na niedzielę. Kilka 
minut przed godzina 1.00 oficer dyżurny oleckiej komendy 
otrzymał anonimowe zgłoszenie o włamaniu do sklepu spo-
żywczego. Natychmiast na miejsce skierowano patrol pre-
wencji. Funkcjonariuszom pomógł jeden ze świadków, który 
dokładnie opisał podejrzanych i dodał, że odjechali oni na 
rowerach. 

Policyjny patrol zbadał  teren osiedla jednak złodziei nie 
napotkano. Ze sklepu skradziono papierosy, alkohol i pienią-
dze o łącznej wartości ponad tysiąc złotych. Kilkadziesiąt 
minut później kolejny patrol zauważył dwóch mężczyzn od-
powiadających  podanemu rysopisowi. Byli to 25-letni Ma-
rek G. oraz 24-letni Jarosław J. Mundurowi przy współpracy 
ze śledczymi pracującymi na miejscu włamania ustalili, że 
mogą to być potencjalni złodzieje. Obaj więc trafili do po-
licyjnego aresztu. Przypuszczenia i podejrzenia policjantów 
okazały się bezbłędne. 

Podczas przeszukania piwnicy 25-latka policjanci znaleź-
li skradzione wcześniej papierosy i alkohol. Podczas prze-
słuchania podejrzani przyznali się do włamania. Ponadto 
policjanci ustalili, że Marek G. i Jarosław J. tej samej nocy 
ukradli dwa rowery górskie. W konsekwencji swojego za-
chowania obaj zgodnie usłyszeli po dwa zarzuty włamania 
i kradzieży.

Zgodnie z kodeksem karnym kto kradnie z włamaniem  
podlega karze pozbawienia wolności od roku do 10 lat.

rzecznik prasowy KPP aspirant Tomasz Jegliński

Po popełnieniu przestępstwa ukradli 
rowery i odjechali

Okiem radnego:
Bezpieczeństwo na placach zabaw

Sezon na oleckich placach zabaw rozpoczęty. W tym roku 
najmłodsi olecczanie  zaczęli zabawy w piaskownicach  już od 
połowy kwietnia. Dobrze, że udało się przekonać zarządców 
placów i już pod koniec kwietnia piasek w piaskownicach  zo-
stał wymieniony.

Zgłaszałem na sesji potrzebę naprawy blokującej się karu-
zeli na placu zabaw przy skateparku oraz uszkodzonych drew-
nianych elementów piaskownicy w parku. Z radością muszę 
poinformować, że te usterki zostały bardzo szybko usunięte.

Pozostaje jeszcze sprawa naprawy siedziska huśtawki dla 
najmłodszych, poprawienia nawierzchni pod wysokimi urzą-
dzeniami oraz problem wiecznie samootwierającej się bram-
ki wejściowej w parku. W przypadku bramki najrozsądniejsze 
wydaje się zamontowanie automatu zamykającego, takiego 
jaki zastosowano na placu przy skateparku. Mam nadzieję, że 
te utrudnienia w bardzo krótkim czasie zostaną zlikwidowane.

Zgłaszałem ponownie problem rozsypanego szkła po rozbi-
tych butelkach na nawierzchni skateparku i okolicznych alejek. 
Tym razem chcę pochwalić burmistrza za szybką interwencję – 
już na drugi dzień teren został dokładnie sprzątnięty i młodzież 
mogła bezpiecznie oddawać się swej pasji.

I na koniec apeluję do rodziców: zamykajmy bramki na pla-
cach zabaw. Pamiętajmy, że przez otwartą bramkę na plac za-
baw wtargnąć mogą psy i zanieczyścić piasek, a to jest bardzo 
niebezpieczne dla zdrowia naszych pociech.

Wojciech Leonarczyk
Dobro Wspólne Ziemi Oleckiej

Redakcja zaprasza innych radnych 
do współpracy i pisania o swoich 

osiągnięciach

Od 3 maja na 
ulicach naszego 
miasta pojawił 
się, jak co roku, 
policyjny patrol 
rowerowy. Funk-
cjonariusze patro-
lują osiedla, parki 
oraz Ścieżkę Wie-
wiórczą wokół 
jeziora. Wszystko 
po to aby zwięk-
szyć poczucie 
bezpieczeństwa 

Policyjny patrol rowerowy

mieszkańców oraz zapobiegać popełnianiu przestępstwom i 
wykroczeniom. 

Policyjny patrol rowerowy w oleckiej jednostce pełnią po-
dobnie jak w roku ubiegłym funkcjonariusze ogniwa patrolo-
wo-interwencyjnego. Skład jest już dobrze zgrany i przywozi 
ze służby bardzo dobre wyniki. 

Na pierwszej swojej służbie w tym roku oprócz kilkuna-
stu legitymowanych, nałożył na sprawców wykroczeń siedem  
mandatów. Głównie za spożywanie alkoholu. Siła patrolu na 
dwóch kółkach tkwi w możliwości szybkiego i swobodnego 
docierania do miejsc trudno dostępnych dla patroli zmotory-
zowanych. Policjanci będą zwracać szczególną uwagę na za-
chowanie osób przebywających na terenach zielonych, Ścieżce 
Wiewiórczej, plażach oraz w pobliżu lokali rozrywkowych i 
osiedlach.  Wszystko wskazuje także na to, iż w tym roku dzię-
ki środkom finansowym przekazanym z Urzędu Miejskiego w 
Olecku komenda  wzbogaci się o kolejne dwa rowery i osprzęt 
niezbędny do pełnienia służby w patrolu rowerowym.

Oleccy policjanci prowadzą dochodzenie w 
sprawie wypadku drogowego. Do zdarze-
nia doszło na drodze krajowej numer 65 w 
Kowalach Oleckich. 

W wyniku zderzenia ciężarówki z oso-
bowym volkswagenem ranne zostały trzy 
osoby.

14 maja około godziny 15.30 dyspozytor 
pogotowia ratunkowego powiadomił oficera dyżurnego olec-
kiej komendy o wypadku drogowym. Do zdarzenia doszło w 
Kowlach Oleckich na skrzyżowaniu ulic Kościuszki i Dwor-
cowej. 

Natychmiast na miejsce skierowano patrol drogówki. 
Funkcjonariusze pracujący na miejscu wypadku wstępnie 
ustalili, że kierujący samochodem ciężarowym z naczepą 
podczas wykonywania manewru skrętu w lewą stroną nie 
ustąpił pierwszeństwa przejazdu jadącemu z przeciwka kie-
rowcy volkswagena. W wyniku czego doszło do zderzenia 
pojazdów. 

Pasażerka osobówki z ogólnymi obrażeniami ciała trafiła 
do szpitala w Olecku. Natomiast dwóch pozostałych poszko-
dowanych zostało przetransportowanych do szpitala wojsko-
wego w Ełku. W działaniach ratowniczych uczestniczył śmi-
głowiec lotniczego pogotowia ratunkowego oraz dwie załogi 
karetek pogotowia. 

Policjanci zabezpieczyli miejsce wypadku, przeprowa-
dzili oględziny pojazdów i przesłuchali świadków. Z infor-
macji uzyskanych od ełckich lekarzy ustalono, że poszkodo-
wani mężczyźni doznali urazów klatki piersiowej, a jeden z 
nich złamania żeber oraz stłuczenia jamy brzusznej.

Teraz policyjne dochodzenie wyjaśni okoliczności i prze-
bieg tego zdarzenia.

rzecznik prasowy KPP aspirant Tomasz Jegliński

Trzy osoby ranne w wypadku na krajówce



5
Tygodnik olecki 20/748 - r. 2012

to@borawski.pl

V13204

NASZ KONKURS
Jeśli chcecie wziąć państwo udział w konkur-

sie, wystarczy tylko na adres redakcji wysłać kart-
kę 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:
• Alicja Jaszczanin (Świętajno)

• Mariusz Koszycki
• Joanna Kozłowska

• Mariusz Marcińczyk
• Robert Naszkiewicz (Kolno)

• Robert Sokoń
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

Zostawiajmy po sobie dobre imię i trwałą 
pamięć wśród śmiertelnych, aby życie nasze 
nie przeszło nadaremnie. 

Leonardo da Vinci
Pamięć jest najtrwalszą z ziemskich bu-

dowli. Najbardziej z nich monumentalną. 
Większość z nas zapewne myśli inaczej. 

Można by powiedzieć, bardziej szybko. Ja 
jednak wierzę w ludzką pamięć. Wierzę też, 

że to taka nasza „koślawa” nieśmiertelność, gdy będziemy „po-
tem” istnieć w pamięci innych. Jednych z nas będą pamiętać 
najbliżsi, innych mieszkańcy jakichś wsi czy miast. Będą tacy , 
którzy przez kilka pokoleń będą istnieć dla jakiegoś kraju i będą 
tacy, którzy wyznaczą kierunki ludzkości aż po jej kres. Pamięć 
jest najtrwalszą z ziemskich budowli. 

Największe budowle rozsypują się w pył. Najpiękniejsze 
pomniki, obrazy, rysunki giną, niszczeją i trawi je ogień. Sta-
ramy się tę naszą kulawą pamięć gdzieś zapisać. I było tak i 
będzie, że czym kto bogatszy, tym wystawniejszy i piękniejszy 
sprawia sobie nagrobek... i to działa. Ale nie ma nic trwałego. 
Wystarczy jakiś kataklizm: pożar, powódź, trzęsienie ziemi czy 
wojna i nie pozostaje kamień na kamieniu. Przykład? Cmentarz 
ewangelicki czy żydowski w Olecku. Przecież dopiero niedaw-
no odgrzebaliśmy ideę budowy tzw. kamiennej półrotundy w 
parku. 

Czymże więc jest ludzka pamięć? Dlaczego jest taka trwała? 
Z jakiego materiału zbudowane są jej cegły?

To, proszę Państwa, SŁOWO. Bo na początku było słowo... 
i słowo będzie na końcu. Z budowli istniejących w czasach Ho-
mera nie zostało nic. Ale 12 tysięcy lat temu ten ślepy wędrow-
ny poeta opowiadał wierszem o historii wojny trojańskiej i te, 
przecież spisane dopiero kilka tysięcy lat po jego śmierci słowa 
przetrwały do naszych czasów! To jest potęga pamięci! To jest 
potęga słowa!

***
W ubiegłą niedzielę Tomasz Żurawlew uzmysłowił wszyst-

kim, którzy skorzystali z zaproszenia i przybyli do sali kina 
„Mazur” aby wysłuchać „Opowieści o Wacławie Klejmoncie” 
jaką moc ma słowo. Stało się to w pierwszą rocznicę śmierci 
poety 13 maja. 

Autor i reżyser przedstawił wysmakowany spektakl złożo-
ny z kilku części, których cezurą były utwory śpiewane i gra-
ne przez Rafała Gajewskiego. Poszczególne obrazy składały 
się różnego rodzaju twórczości poety: z felietonów, fraszek, 
fragmentów listów i majstersztyku słowa pisanego - eseju pt. 
„Sztuka słowa”. Tomasz Żurawlew dar recytacji wyniósł z 
Olecka i rozwinął go w sztukę najczystszą. Najpierw uczeń 
Wacława Klejmonta, a później przyjaciel przykuł uwagę wi-
dzów przez godzinę i czterdzieści minut. A gdy skończył, spoj-
rzałem na zegarek i nie uwierzyłem, bo trwało to mgnienie. 

W tym czasie, godzina i czterdzieści, wzruszyłem się, 
śmiałem, myślałem, kogo dana fraszka dotyczy, ogarnęła mnie 
przez chwilę chęć tworzenia, przyszły wspomnienia... i wielka 
fala uczuć i przeżyć. Lepszego pomnika zbudować nie moż-
na...

Wielkość poety, pisarza i w ogóle człowieka zajmującego 
się sztuką słowa można mierzyć również po uczniach, których 
zostawiają. I nie chodzi tutaj o talent i mistrzostwo. Bo talent 
pielęgnowany przez mistrzostwo jest jeden jedyny i niepowta-
rzalny. Chodzi o idee, które piszący zostawiają po sobie. Każ-
dy bowiem zostawia takich uczniów na jakich go stać. 

To dobrze, że los złączył tych dwóch ludzi. Był jeszcze 
trzeci artysta, wspomniany przez Tomasza Żurawlewa Cze-
sław Mirosław Szczepaniak. Cz. M. Sz. jest olecczaninem z 
powołania. Warszawiak z Ursynowa bywał u nas często, gdy 
istniała pierwsza trupa Teatru AGT. Poznał Wacława Klejmon-
ta na Czerwcach Poetyckich i tak ta przyjaźń się wykluła. 

Wacław Klejmont miał wielu przyjaciół, znajomych i wiel-
bicieli tego co pisał. Tak więc sala kina „Mazur” wypełniła 
się w znacznym procencie. Goście przybyli nie tylko z Olecka 
ale i z ościennych miast: Augustowa, Białegostoku, Giżycka, 
Gołdapi, Grajewa, Łomży i Suwałk. Przyszły słowa dobre z 
Krakowa i Warszawy. Spektakl zaszczycił również patronu-
jący temu wydarzeniu artystycznemu burmistrz Wacław Ol-
szewski z małżonką.

B. Marek Borawski
Ps. Chciałbym przytoczyć trzy cytaty podkreślające jak mnie-
mam i samo wydarzenie i postać Wacława Klejmonta:
„Każdy poeta dziedziczy wiedzę trwalszą niż jedno życie. Nie 
mogą go więc kochać ludzie, których obraża ten rodzaj wie-
dzy, jako że godzi w ich wyobrażenie o sobie”. 

Czesław Miłosz
„... życie tylko wtedy ma sens, kiedy się je przemienia po tro-
chu w coś, co jest poza nami. Śmierć ogrodnika w niczym nie 
zagraża drzewu”.               Antoine de Saint-Exupery
„Po co żyje człowiek, jeśli fakt jego istnienia nie zmienia nic 
w dziejach świata?”        Robin Hobb
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Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości w porozumie-
niu z Polsko-Amerykańską Fundacją Wolności, Narodowym 
Bankiem Polskim, Fundacją PZU, Fundacją BRE Banku 
SA, Fundacją BGK im. Jana Kantego Steczkowskiego oraz 
innymi instytucjami przy wsparciu organizacyjnym Agencji 
Nieruchomości Rolnych ogłosiła Program Stypendiów Po-
mostowych 2012/2013.

Program jest skierowany do maturzystów, którzy ukoń-
czyli szkołę ponadgimnazjalną w 2012 r. i którzy spełniają 
łącznie następujące kryteria:

• dostaną się na I rok stacjonarnych (dziennych) studiów 
magisterskich, realizowanych w trybie jednolitym lub dwu-
stopniowym, w polskich państwowych uczelniach mających 
uprawnienia magisterskie;

• są dziećmi byłych pracowników państwowych przed-
siębiorstw gospodarki rolnej, którzy byli zatrudnieni w tych 
gospodarstwach na podstawie umowy o pracę w okresie co 
najmniej 2 lat;

•osiągnęli na egzaminie maturalnym co najmniej liczbę 
punktów nie niższą niż 105, liczoną samodzielnie zgodnie 
z algorytmem zamieszczonym na http://www.stypendia-po-
mostowe.pl/algorytm_na_I_rok.html;

• mieszkają na terenach wiejskich lub w miastach do 20 
tysięcy mieszkańców;

• pochodzą z rodzin, w których dochód na osobę w ro-
dzinie nie przekracza 1050,- zł netto lub 1200,- zł netto, 
gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orze-
czeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełno-
sprawności.

Kandydat do stypendium do 17 sierpnia 2012 r. wypeł-
nia wniosek on-line na www.stypendia-pomostowe.pl, po 
czym wydrukowany z systemu wniosek, podpisany wraz z 
załącznikami składa do 24 sierpnia 2012 r. w Oddziale Agen-
cji Nieruchomości Rolnych w Olsztynie.

Więcej szczegółów o Programie Stypendiów Pomo-
stowych 2012/2013 w „Regulaminie przyznawania i prze-
kazywania stypendiów dla studentów w ramach X edycji 
Programu Stypendiów Pomostowych w roku akademickim 
2012/2013” (Segment IA), dostępny na www.stypendia-po-
mostowe.pl.

Informacji o Programie udzielają:• Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości 
ul. Sterlinga 27/29, 90-212 Łódź
tel. 42 632 59 91, 42 631 95 58, fax. 42 630 27 81 
e-mail: styp_I_rok@stypendia-pomostowe.pl • Agencja Nieruchomości Rolnych
Oddział Terenowy w Olsztynie
ul. Głowackiego 6, 10-448 Olsztyn
Paweł Mróz, tel. 89 524 88 95, p. 107
Marcin Bąk, tel. 89 524 88 94, p. 116

Anna Turowska
www.powiat.olecko.pl 

Maturzysto ... Zaproszenie 
do konsultacji społecznych 

Zarząd Województwa Warmiń-
sko-Mazurskiego zaprasza orga-
nizacje pozarządowe i podmioty 
wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy 
z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działal-
ności pożytku publicznego i o wo-
lontariacie (Dz. U. z 2010 r., Nr 234, poz.1536 z późn. zm.) 
do zgłaszania uwag i opinii dotyczących projektu Uchwały 
Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego w spra-
wie trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Wo-
jewództwa Warmińsko-Mazurskiego podmiotom niezali-
czanym do sektora finansów publicznych i niedziałającym 
w celu osiągnięcia zysku na realizację zadań publicznych 
innych niż wskazane w ustawie o działalności pożytku pu-
blicznego i o wolontariacie, sposobu rozliczania dotacji 
oraz kontroli wykonywania zleconych zadań. Za przepro-
wadzenie konsultacji odpowiada Biuro ds. Współpracy z 
Organizacjami Pozarządowymi Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Projekt uchwały z formularzem zgłaszania opinii i uwag 
znajduje się w zakładce KONSULTACJE SPOŁECZNE na 
http://bip.warmia.mazury.pl/urzad_marszalkowski/.

Uwagi i opinie można zgłaszać do 25 maja 2012 r. na 
formularzu do Biura ds. Współpracy z Organizacjami Po-
zarządowymi Urzędu Marszałkowskiego Województwa 
Warmińsko-Mazurskiego na adres: ul. Głowackiego 17, 
10-447 Olsztyn, mailem: op@warmia.mazury.pl. O termi-
nie decyduje data wpłynięcia opinii do Biura. 

Zachęcamy do wzięcia udziału w konsultacjach spo-
łecznych i zgłaszania uwag.

Badania mammograficzne
Kobiety w wieku 50-69 lat, które w ciągu ostatnich 2 lat 

nie miały wykonanego badania mammograficznego będą 
mogły 3 czerwca wykonać je bezpłatnie w mammobusie 
przy placu w centrum Olecka. 

Badanie wykonywane będzie w ramach Populacyjnego 
Programu Wczesnego Wykrywania Raka Piersi (finanso-
wanego przez NFZ). 

Panie w wieku do 50 lat lub powyżej 69 roku życia, nie 
młodsze niż 35 lat, mogą wykonać badanie mammogra-
ficzne odpłatnie, na podstawie zaświadczenia lekarskiego.

Zainteresowane wykonaniem w/w badania proszone są 
o wcześniejszą rejestrację w FADO Centrum Usług Me-
dycznych:

- od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 20.00,
- w soboty i niedziele w godz. 9.00 – 15.00,
pod nr tel. 801 080 007 lub 586662444  
lub na www.fado.pl.

Sporządziła: Halina E. Kasicka
www.powiat.olecko.pl 
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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.

20 maja b.r. w Solecznikach (Litwa) odbędzie się XVII Festiwal 
„Pieśń Znad Solczy”. W ramach festiwalu odbędzie się kiermasz rę-
kodzieła i sztuki ludowej. 

XVII Festiwal „Pieśń Znad Solczy” „Godni naśladowania”
Rada Organizacji Pozarządowych Województwa 

Warmińsko-Mazurskiego ogłosiła IX edycję konkursu 
„Godni Naśladowania” pod patronatem Marszałka Wo-
jewództwa Warmińsko-Mazurskiego.

Konkurs obejmuje następujące kategorie:
• na najlepszą inicjatywę organizacji pozarządowej; 
• na najlepszą inicjatywę sa-

morządu w zakresie współpracy 
z organizacjami pozarządowymi; 

• na najlepszą inicjatywę re-
prezentacji sektora pozarządowe-
go;

• na najlepszą inicjatywę na 
rzecz osób starszych;

• animator/ka społeczny;
• na najlepszy produkt ekono-

mii społecznej.
Rozstrzygnięcie konkursu 

odbędzie się podczas konferencji 
organizacji pozarządowych, za-
planowanej na 18 września 2012 
r. w Olsztynie.

Wypełniony formularz z załącznikami należy zło-
żyć do 30 czerwca 2012 r. w sekretariacie Rady Orga-
nizacji Pozarządowych Województwa Warmińsko-Ma-
zurskiego: ul. Artyleryjska 34, 

10-167 Olsztyn (tel. 89 523 73 45, kom. 668 476 
381), a w przypadku wersji elektronicznej na mail: 
godninasladowania@gmail.com z dopiskiem numeru 
kategorii. Więcej informacji na temat konkursu udziela:

• Rada Organizacji Pozarządowych Województwa 
Warmińsko-Mazurskiego, tel. 89 523 73 45, e-mail: ro-
wop@eswip.pl – kategoria I, II, III;

• Federacja Organizacji Socjalnych Województwa 
Warmińsko-Mazurskiego FOSa, tel. 89 678 97 27 – ka-
tegoria IV;

• Sieć HEROLD, tel. 55 235 33 88, e-mail: m.bie-
lawski@eswip.pl – kategoria V;

• Ośrodek Wspierania Inicjatyw Ekonomii Społecz-
nej, tel. 55 236 27 16, e-mail: owies@eswip.pl – kate-
goria VI.

Regulaminy poszczególnych kategorii i wnioski 
zgłoszeniowe znajdują się na www.ropwwm.org.pl. 

Zachęcam do wzięcia udziału w konkursie.

XI Miejsko-Gminny Przegląd 
Twórczości Dziecięcej 

„Scena Przedszkolaka”
21 maja w Regionalnym Ośrodku Kul-

tury w Olecku „Mazury Garbate” już po raz 
jedenasty najmłodsi olecczanie i olecczanki 
zaprezentują swoje talenty podczas „Sceny 
Przedszkolaka”. Patronat honorowy nad 
wydarzeniem objął Burmistrz Olecka. 

Scena Przedszkolaka to już stały ele-
ment w kalendarium kulturalnych wydarzeń Olecka. Pozwala na pre-
zentowanie dorobku artystycznego grup przedszkolnych, wymianę 
doświadczeń w zakresie pracy z dziećmi, rozwija i inspiruje najmłod-
szych, ale przede wszystkim jest dorocznym świętem przedszkola-
ków i ich rodziców. 

Dzieci startują w konkursie w dwóch kategoriach wiekowych: od 
3 do 4 lat oraz od 5 do 6 lat, prezentują 10 minutowy występ w jednej 
z form scenicznych: piosenka, taniec, zabawa, spektakl teatralny. Wy-
stępy oceni jury konkursowe, każda grupa uczestników otrzyma wyko-
nane specjalnie na tą okazję pamiątkowe „Meluzynki” oraz dyplomy. 

21 maja (Ew. także 22 maja w przypadku dużej liczby zgłoszeń) 
godz. 16:00, sala kina „Mazur”

Pijany jechał wierzchem na koniu
Do nietypowej interwencji zostali wezwani policjanci oleckiej drogów-

ki. Funkcjonariusze zatrzymali 55-latka, który jechał konno. Paweł S. był 
pijany i podczas jazdy spadł z konia. W wyniku poniesionych obrażeń ciała 
został przewieziony do szpitala.

Do zdarzenia doszło 14 maja około 15.45 w Wieliczkach. Dyżurny 
oleckiej komendy otrzymał zgłoszenie o pijanym mężczyźnie, który spadł 
z konia. Informację tą przekazał dyspozytor pogotowia ratunkowego. Na 
miejsce skierowano patrol drogówki. Funkcjonariusze  ustalili, że niefortun-
nym jeźdźcą jest 55-letni Paweł S. mieszkaniec gminy Wieliczki. Ponadto 
świadkowie potwierdzili, iż jadąc wierzchem mężczyzna spadł z konia i nie 
był w stanie samodzielnie wstać. 55-latek odmówił poddania się badaniu na 
obecność alkoholu w organizmie. Przeprowadzone  wstępne badanie wyka-
zało jednak , że jechał pijany. W wyniku poniesionych obrażeń ciała Paweł 
S. został przewieziony do szpitala w Olecku.

Teraz amator jazdy konnej będzie odpowiadał za naruszenie porządku 
ruchu  na drodze publicznej. Za popełnione wykroczenie grozi mu teraz 
kara nawet 30 dni aresztu.
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Komenda Hufca Olecko ZHP organizuje 2 turnusy pół-
kolonii  dla wszystkich chętnych uczniów od I klasy szkoły 
podstawowej

w Domu Harcerza w Olecku, Plac Zamkowy 2 (w bu-
dynku Zespołu Szkół Technicznych). Terminy 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 „Noc-
ka” 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 
związana 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 wy-
cieczki. Uczestnicy będą zakwaterowani w 
pawilonach. 

Zapisy są prowadzone telefonicznie na nr 
0 698 345 521 lub osobiście u Komendanta 
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 bezpośred-
nio do Kasy Hufca. 

Przy zapisie należy uiścić przedpłatę w wy-
sokości 248,00zł. (jest ona związana z kosztami 
organizacyjnymi obozu oraz opłatą za rezerwa-
cję miejsca obozowania). W razie rezygnacji z 
obozu przedpłata przepada.

OGŁOSZENIE   

- Nie może być kilka miłości! Co ty opowiadasz! Mi-
łość jest jedna, jedyna i do końca życia. Inaczej to nie jest 
miłość! – mówiła wzburzona Ania.

Miała szczęście trafić za pierwszym razem na tę jedy-
ną? Największą? A reszta? A my, ci mniej trafni? Czy to 
wszystko co przeżywamy, szukając swojej jedynej, naj-
większej, to tylko ułuda? Jak poznać, czy to już miłość, 
czy zauroczenie, zafascynowanie, potrzeba zmiany, pcha-
jąca nas w czyjeś ramiona, bo dotychczasowe trwanie w 
pojedynkę, lub przy czyimś boku jest dla nas już nie do 
zniesienia? A gdy ktoś nas porzuci? Mamy trwać w rozpa-
czy, do końca swych dni rozdrapując rany i tworzyć ołtarz 
dla naszej miłości, którą ktoś bezceremonialnie odrzucił? 
Przecież chcemy do kogoś należeć, i pragniemy, żeby ktoś 
należał do nas! 

Ta pierwsza, szalona, w której nieistotny często jest 
sam obiekt, a raczej paląca potrzeba ugaszenia młodzień-
czego ognia, który nas trawi. Pierwsze pocałunki, niepo-
radne gesty, dziewicze wyznania, górnolotne obietnice i 
ekshibicjonizm na ulicy – niech świat cały widzi, że jestem 
godny miłości! Mam! Znalazłem i obnoszę to publicznie! 
Gawiedź niech płonie z zawiści, gdy hojnie rozdzielamy 
sobie pocałunki w sklepie, w kinie, na szkolnym koryta-
rzu, ciasno spleceni ramionami lub trzymając się za ręce!  
Każdym gestem, spojrzeniem, wykrzykują światu: „Oto 
miłość!” i przypisują prawo do wyłączności przeżywania. 
Świat nic nie wie o kochaniu. Tylko oni wiedzą! 

Tak silne to uczucie, tak dominujące, że coś tak pięk-
nego musi być delikatne. Jeżeli delikatne, to łatwo je stłuc. 
Ktoś od kogoś odchodzi, ktoś kogoś rozczarował, któreś 
przestało poszukiwać czyichś dłoni i ust. Komuś serce 
pękło na pół… Ktoś trafił w czyjeś ramiona, a ktoś został 
ze swoimi, pustymi, i łzy ociera dłońmi, których kiedyś, 
ktoś tak niecierpliwie szukał w kinie… Zdarza się. Ode-
szło uczucie. Lizanie ran nie trwa wiecznie. Po wypłakaniu 
wszystkich łez, przeznaczonych na tę rozpacz, zapomina-
my, bogatsi o wspomnienia. 

Chodząc bezpańsko po ulicach, tułając się z ciążącą  
samotnością na grzbiecie, spotyka kogoś, choćby przy ka-
sie sklepowej i jakoś dłużej patrzą w oczy, i serce mocniej 
jakoś zabije, i rumieniec chyba wystąpił, bo przecież już 
wcześniej spotkali się chyba… Jeszcze kilka przypadko-
wych spotkań, przypadkowych spojrzeń i muśnięcia dłoni 
i chcą więcej. Ze starannością większą niż dotychczas do-
bierają strój. Przystrajają się dla siebie. Potrzebują siebie 
i pragną. Ona zapomina wcześniejsze łzy i znowu ufa, on 
składa obietnice, znowu owładnęła ich ta euforia, która 
każe liczyć godziny do spotkania, i przekonuje, że ramio-
na są tylko do tego, żeby się obejmować i sycić ciepłem 
własnych ciał. Tylko do tego. Bez siebie są zbłąkani, świat 

jest ponury i nawet  czekolada przestaje być słodka. Tylko 
wspólny dom uspokoi ich tęsknotę, a wspólne łóżko ukoi i 
ukołysze rozedrgane miłością ciała. 

Biały welon, biała suknia i obietnica składana przed 
Bogiem, że nigdy cię nie opuszczę. Nigdy. Tylko, że jak 
była w ciąży, to stała się nieznośna. Grymasiła, prowoko-
wała. To nic, to hormony, ustąpimy, przecież jak się już 
Małgosia urodzi, to będzie inaczej. Teraz to hormony… A 
Małgosia dała w kość, bo miała kolki i alergię. Nieprze-
spane noce, huśtanie na rękach pod sufit. Huśta ten, kto nie 
idzie do pracy. Rozgoryczenie, rozczarowanie i złość. Kto 
by myślał w takich chwilach o seksie? Chyba tylko ego-
ista. On myśli. Ona nie. Ona musi rano z Małgosią do leka-
rza. Zrobi makijaż, zdejmie wygodne, sfatygowane dresy i 
upodobni się do tej sprzed dwóch lat. Ma nadzieję, że jakoś 
wciśnie się w swoje lepsze ciuchy. Dawno ich nie nosiła… 

Czas płynie szybko. Za szybko. Małgosia już nie ryczy 
nocami. Chodzi na pierwsze randki i jest ekshibicjonistycz-
na ze swoją miłością. A oni nie patrzą na zegarek, kiedy 
któreś wraca później niż zwykle z pracy. Taka miłość w 
sam raz. Kochają się, szanują, uprawiają seks. Chyba jak 
statystyczny Polak – ze dwa razy w tygodniu. Ostatnio 
może rzadziej. Jakoś tak. Przecież nie można żyć w cią-
głym zachwycie! Można umrzeć na tachykardię, gdyby tak 
chodzić latami na uczuciowym haju! Mówią o sobie, że są 
normalną rodziną. A, że bez fajerwerków? A u kogo tak 
strzelają przez cały związek?

Ale ona chciałaby jeszcze chociaż raz te fajerwerki 
przeżyć… Chociaż raz. Gdy spotkała Jacka, coś ją ku tym 
fajerwerkom pchało. Wiedziała, że robi źle, że to nie w 
porządku wobec jego żony i jej męża, ale Jacek sprawił, 
że poczuła się kobietą. Piękną, zadbaną i ciągle godną po-
żądania. Męża kochała, ale dla Jacka oszalała. Potajemne 
spotkania w jego małej, przytulnej kawalerce w Kętrzynie, 
gdy przyjeżdżał tu z Warszawy na konferencje. Szaleń-
stwo, wino, śmiech, poważne rozmowy i papieros, któ-
rego zawsze zapalał tuż po. Jednego sobie, drugiego dla 
niej. Uwielbiała, gdy mówił do niej „tygrysico ty moja”. 
Rozstawali się nad ranem, gdy jeszcze panował mrok, gdy 
ciemność chroniła ich tajemnicę i nie pozwalała na obna-
żenie. To było takie różne od jej monotonnego życia, takie  
ekscytujące! Jak łatwo przyszło jej kłamstwo, że pierścio-
nek kupiła sobie za premię. Żadnej premii nie było, ale te-
raz może nosić ten pierścionek na palcu i pocałować go w 
każdej chwili, lub pogłaskać, uśmiechając się przy tym mi-
mowolnie. Noszenie w sobie tajemnicy przypomina trochę 
noszenie w żołądku zbyt dużo pysznego jedzenia – z jednej 
strony nieco ciąży, z drugiej cieszy rozkoszą przed chwilą 
przeżytych doznań.

Przez rok spotykali się w jego kawalerce. Zrozumiała, 
że zbyt bardzo ją to boli. Ta zakazana, grzeszna miłość ją 
boli, niemożliwość znalezienia dla niej miejsca w garde-

Moja miłość największa
felieton
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Mała głupia lwica
felieton

-

Ośrodek 
czynny
codziennie 
w godz. 800-1600

Jerzy Miliszewski

OLECKIE CENTRUM
SZKOLENIA KIEROWCÓW

Olecko, Aleje Lipowe 3
Rozpoczęcie 
kursu

 tel. 520-23-36

21
maja 
godz. 1600

B49803

-A,teraz, ciupeńtasku, chodź, sobie porozmawiamy.
Powiedział groźnym głosem wielki, karczysty, barczysty 

facet do koleżanki mojej koleżanki i bezceremonialnie za-
brał ją do baru. A za nimi podążyło jego trzech ogromnych 
kolegów. Posadził ją na wysokim stołku, popatrzył prosto 
oczy, i spytał:

-Coś ty, ciupeńtasku, sobie myślała?! W butach na ob-
casach sięgasz nam do mostka, ważysz tyle co moja jedna 
noga, co ci odbiło?! Kamikadze jesteś?!, ale to nigdy, nie 
atakuj czterech większych od siebie facetów. Nigdy! Nawet 
w słusznej sprawie. A teraz napij się piwa i zrelaksuj.

Koleżanka mojej koleżanki wyszła sobie przed bar, żeby 
pogadać przez telefon w ciszy. I zobaczyła, jak przy samo-
chodzie jej przyjaciółki stoi czterech rosłych, napakowa-
nych gości. I na dodatek grzebią w bagażniku! Włamali się 
do samochodu! Koleżanka mojej koleżanki niewiele myśląc, 
podbiegła.

I przystąpiła do ataku.
Cóż, po 45 sekundach awanturowania się dostrzegła, 

że samochód koleżanki stoi obok nietknięty, a panowie 
spoglądają na nią z góry, z jakimiś takimi uśmieszkami... 
A ona, żeby na nich popatrzeć musi mocno zadzierać głowę. 
W jednej chwili sklęsła, zamknęła się i umarła ze strachu. 
Czterech napakowanych, on jedna, zrobiła im awanturę...

Maja

robie jej  życia. Boli też kłamstwo i cała obłuda, którą była 
pokryta i od której zaczynała się lepić. Odrzuciła tę miłość, 
bo nie wiedziała co ma z nią zrobić. Niepodobna cieszyć się 
czymś w samotności, w kilku godzinach ukradzionych rodzi-
nie, nie sposób znaleźć pełnię szczęścia. Wolała bylejakość. 
Na razie cierpi ogromnie, chodzi pod tę kawalerkę i płacze. 
Chodzi tam często, wiedząc, że jego w niej nie ma, że nikt 
na nią nie czeka, że nikt już do niej nie powie „tygrysico ty 
moja”. Chodzi, bo przecież musi wypłakać łzy przeznaczone 
na tę rozpacz. 

Czy któraś z tych trzech, to nie miłość? Każda rwie duszę 
na strzępy, gdy kona, i każda wynosi pod niebiosa, gdy trwa. 
Czy któraś nie jest miłością? To czymże jest w takim razie? 
Co ma taką moc, żeby porwać duszę na strzępy? Miłość! Tyl-
ko miłość wszystkiemu wierzy, wszystkiemu ufa, we wszyst-
kim pokłada nadzieję…

Solange
p.s. 
Fajerwerki przez całe życie są możliwe! Mam w bardzo 

bliskiej rodzinie małżeństwo, które są jak jeden organizm i 
ciągle u nich w domu słychać trzaski odpalanych rac. Na-
prawdę! Przysięgam Wam! 

„Jesteś w strefie wolnej od dymu tytoniowego”
W związku z niepokojącą sytuacją epidemiologiczną 

dotyczącą palenia tytoniu w Polsce w październiku zeszłe-
go roku Główny Inspektorat Sanitarny zainicjował realiza-
cję ogólnopolskiego projektu pt. „Odświeżamy nasze mia-
sta TOB3CIT”. Jego głównym celem jest ochrona zdrowia 
mieszkańców Polski przed szkodliwym działaniem dymu 
tytoniowego. 

W ramach projektu Państwowa Inspekcja Sanitarna wo-
jewództwa warmińsko-mazurskiego realizuje kampanię pt. 
„Jesteś w strefie wolnej od dymu tytoniowego”. Ma ona 
na celu m.in. przypominanie wszystkim zapisów ustawy o 
ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wy-
robów tytoniowych (Dz. U. z 1996 r., Nr 10, poz. 55 z późn. 
zm). 

W ramach kampanii będziemy m.in. bezpłatnie przekazy-
wać naklejki i tabliczki pleksi „Zakaz palenia”. Otrzymają je 
właściciele/zarządcy obiektów lub środków transportu obję-
tych zakazem palenia, którzy zobowiązani są  na mocy ww. 
ustawy do umieszczenia w widocznych miejscach znaków 
słownych i graficznych o zakazie palenia. Ponadto, by zaak-
centować w pewnych miejscach brak narażenia na szkodliwe 
działanie dymu tytoniowego przekażemy różnym instytu-
cjom plakaty „Jesteś w strefie wolnej od dymu tytoniowego” 
. 

Przypominamy:
Zakaz palenia obowiązuje m.in. w budynkach i na terenie 

szpitali oraz przychodni, budynkach i na terenie przedszko-
li, szkół oraz uczelni wyższych, pomieszczeniach zakładów 
pracy, kinach, teatrach i domach kultury, środkach komuni-
kacji publicznej i taksówkach, lokalach gastronomiczno-roz-
rywkowych, w pomieszczeniach obiektów sportowych, na 
przystankach komunikacji publicznej, dworcach i lotniskach, 
miejscach przeznaczonych do zabaw dla dzieci oraz w in-
nych pomieszczeniach dostępnych do użytku publicznego. 

Ustawa przewiduje możliwość, ale nie obliguje do wy-
znaczania palarni w lokalach gastronomiczno-rozrywko-
wych, domach pomocy społecznej lub spokojnej starości, 
obiektach służących obsłudze podróżnych, pomieszczeniach 
zakładów pracy, hotelach, uczelniach.  

Emilia Naruszewicz
Promocja Zdrowia i Oświata Zdrowotna

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Olecku

Spotkanie z książką 
w Izbie Historycznej

W czwartek 10 maja w Oleckiej Izbie Historycznej odby-
ło się kolejne „Spotkanie z książką i historią”. Tym razem te-
matem było wydanie pierwszego w dziejach Polski regional-
nego podręcznika historii pt. „Dziedzictwo ziem pruskich. 
Dzieje i kultura Warmii i Mazur”. Zespól redagujący to 
zbiorowe dzieło w Olecku reprezentowali: Jan Gancewski, 
który wraz z żoną Iwoną napisał część dotyczącą średnio-
wiecza oraz autorka opracowania graficznego podręcznika 
Elżbieta Skóra. 

Oboje bardzo ciekawie opowiedzieli o genezie powsta-
nia podręcznika oraz o jego nowatorskim w skali kraju prze-
słaniu. Podręcznik przeznaczony jest dla wszystkich miło-
śników historii regionalnej lecz szczególnie przydatny może 
być nauczycielom historii do lekcji rozszerzających wiedzę 
o regionie.

Podczas spotkania można było kupić podręcznik prezen-
towany podręcznik jak również poprosić o złożenie autogra-
fu przez przybyłych autorów książki.



Tygodnik olecki 20/748 - r. 2012
10 to@borawski.pl

Przedszkole Niepubliczne Smyk zorganizo-
wało gminny konkurs plastyczny „Wynalazek 
XXI wieku”. Głównymi celami konkursu było:  

- rozbudzanie zaciekawienia światem wyna-
lazków  

- umożliwienie dzieciom odzwierciedlenia 
swoich wyobrażeń i doświadczeń poprzez ekspre-
sję twórczą

- wymiana doświadczeń plastycznych 
- kształtowanie umiejętności wypowiadania 

się w różnych technikach plastycznych i technicz-
nych.

W konkursie wzięło udział 16 prac z różnych 
przedszkoli z całej gminy. Prace były bardzo cie-
kawe i pomysłowe. Nauczycielki oraz przedszko-
laki wykazały się naprawdę bardzo dużą inwencją 
twórczą oraz pokazały, że posiadają wyobraźnię 
bez granic. Laptopy, roboty, statki kosmiczne, 
maszyny do sprzątania to tylko niektóre z propo-
zycji zgłoszonych do rywalizacji o nagrody. 

Specjalnie powołana na tę okoliczność komi-

„WYNALAZEK XXI WIEKU”

sja w składzie: Krystyna Głębocka, Marek Borawski oraz Zbigniew Burba miała do 
podjęcia trudną decyzję. Po długich naradach wyróżniono następujące prace:

- I miejsce – „Śmiecio-pożytecznik” Przedszkole Niepubliczne Jedynaczka w Olec-
ku

- II miejsce – „Ekologiczny pociąg” Przedszkole Niepubliczne Smyk w Olecku 
- III miejsce – „Oczyszczalnia wody deszczowej” Przedszkole Integracyjne Gąski
Wyróżnienia: 
- „Robot”Akademia Przedszkolaka w Olecku

– „Komputer edukacyjny” Przed-
szkole Niepubliczne Smyk w Olecku

- „Rozweselasz” Przedszkole Nie-
publiczne Smyk w Olecku

- „Kolorowy robot” Przedszkole z 
Oddziałami Integracyjnymi w Olecku

- „Laptop” Przedszkole Niepubliczne Bajka
Nagrody zostały wręczone w Miejskiej Bibliotece dnia 11 maja. Lau-

reaci otrzymali kolorowe puzzle oraz ciekawe książki, a reszta uczestni-
ków biorących udział w konkursie otrzymała słodkie upominki. Wszystkich 
chętnych, którzy chcą zobaczyć wynalazki stworzone przez najmłodszych 
zapraszamy do Biblioteki Miejskiej oddziału dziecięcego, gdzie jeszcze do 
końca tygodnia można oglądać pracę. 

Anna Buraczewska

1 maja w Regionalnym Ośrodku Mazury Garbate w Olecku 
odbył się Koncert Orkiestry Kameralnej Filharmonii Chmielnickij 
(Ukraina). Pod patronatem  Burmistrza Olecka, Starosty Oleckiego. 
Działająca pod dyrekcją Aleksandra Dragana orkiestra to młody, 
pełen entuzjazmu zespół, który posiada w swoim repertuarze utwo-
ry z różnych epok.            W imieniu organizatorów koncertu licznie 
zgromadzoną publiczność powitała Elżbieta Rzepecka - dyrektor 
PSM w Olecku. 

Program koncertu przybliżył olecczanin, muzykolog z Krako-
wa, profesor Jerzy Stankiewicz. 

W pierwszej części koncertu usłyszeliśmy przeboje muzyki ba-
rokowej, a mianowicie: koncert fortepianowy f–moll BWV 1056 
Jana Sebastiana Bacha z przepiękną częścią II w tempie largo, w 
wykonaniu Oleksandra Kozarenko – kompozytora, pianisty i 
muzykologa działającego we Lwowie, należącego do najwybitniej-
szych postaci średniego pokolenia ukraińskiego świata muzyczne-
go, oraz II Suitę orkiestrową h–moll BWV 1067 ze słynną Badine-
rie, w której solistą był Taras Malyk – świetny flecista młodego 
pokolenia.

Druga część koncertu była poświęcona litewskiej i ukraińskiej 
muzyce współczesnej. Usłyszeliśmy Balysa Dvarionasa – Utwór 
na orkiestrę kameralną, Ionasa Tamulionisa  - Toccatę diavolesca, 
oraz trzy kompozycje Oleksandra Kozarenki:  Irmołogion na or-
kiestrę smyczkową, (z motywami prawosławnej muzyki wokalnej),  
Konzertstück na fortepian, flet i smyczki oraz efektowne Concerto 
Ruteno na fortepian preparowany i orkiestrę. Na bis artyści wyko-
nali  ostatni fragment Concerto ruteno oraz drugą część koncertu 

f-moll Bacha.
Solistów i orkiestrę olecka publiczność nagrodziła owacjami 

na stojąco. Okazało się, że „ nie taki diabeł (muzyka współczesna) 
straszny”.

Czekamy na kolejne wspaniałe koncerty!
Wojciech Borowik

Koncert symfoniczny w Olecku

Jeden milion na halę
W ubiegłym tygodniu do Urzędu Miejskiego wpłynęło 

pismo z Sejmiku Wojewódzkiego potwierdzające przyzna-
nie jednego miliona złotych na budowę hali z basenem. 
Sejmik uchwałę podjął w końcu kwietnia. 

Pieniądze pochodzą z Ministerstwa Sportu i Turystyki 
z puli środków pochodzących z podatków od gier liczbo-
wych. 

Mechanizm wykorzystania tych funduszy jest następu-
jący: ministerstwo przekazuje pieniądze na rozwój woje-
wódzkiej bazy turystycznej, a ich dystrybucją zajmuje się 
Sejmik Wojewódzki. Budowana w Olecku hala została 
włączona do wojewódzkiej sieci.

„Umowa na przekazanie tej kwoty zostanie, najprawdo-
podobniej podpisana w maju” mówi Burmistrz Wacław Ol-
szewski – „W sumie dofinansowanie z ministerstwa sportu 
wyniesie 9 milionów złotych. Oprócz tego z Regionalnego 
Programu Operacyjnego z środków unijnych otrzymaliśmy 
dofinansowanie w wysokości ponad 12 milionów złotych. 
Warto było podjąć wysiłek by te środki pozyskać. Bardzo 
się z tego faktu cieszę i to jest bardzo optymistyczna wia-
domość”.                           Opracował B. Marek Borawski
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Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła II w Wieliczkach 
zakończyło realizację międzynarodowego projektu „Health-
4Life”, w którym uczestniczyły – oprócz wspomnianego gim-
nazjum - szkoły z  Belgii, Grecji, Hiszpanii, Portugalii i Szko-
cji. 16 kwietnia uczniowie: Weronika Rogaczewska, Kinga 
Żukowska, Adrian Jaworowski i Bartosz Wróblewski oraz 
nauczyciele: Elżbieta Karaś (koordynatorka projektu), Sta-
nisław Bucki i Bogumiła Masiarz udali się do Szkocji, by 
przez cztery dni poznawać  historię i kulturę tego regionu oraz 
podsumować dwuletnią pracę projektową.

Wizyta rozpoczęła się w partnerskiej szkole – Doon Acade-
my w Dalmellington. Uczniowie tamtejszej placówki przygo-
towali oryginalne powitanie, podczas którego uczestnicy ze-
tknęli  się z symbolami Szkocji: zobaczyli Szkotów w kiltach, 
wysłuchali gry na dudach oraz recytacji wiersza „Address to 
Haggis” oraz śpiewu pieśni „Auld Lang Sine” autorstwa naj-
wybitniejszego poety narodowego – Roberta Burnsa, pozna-
li narodowe i popularne tańce szkockie: The Gay Gordons, 
Military Two-step oraz Dashing White Sergeant. 

DUDY, KILT  I  HAGGIS  W  OCZACH  GIMNAZJALISTÓW  Z  WIELICZEK

Polska grupa została szczególnie wyróżniona, bowiem 
poproszono ich o prezentację  polskiego tańca narodowego. 
Byli oczywiście odpowiednio przygotowani, bowiem było to 
jedno z zadań projektowych, nad którym pracowali pod opie-
ką swojego nauczyciela wychowania fizycznego – Tomasza 
Karnieja, dlatego dystyngowanie, w odświętnych strojach 
zatańczyli poloneza.

„Taniec się wszystkim spodobał i już po chwili na parkie-
cie towarzyszyli nam uczniowie i nauczyciele z partnerskich 
szkół, chcący nauczyć się poloneza” – wspomina Bartosz 
Wróblewski.

Po oficjalnym przywitaniu wszyscy udali  się na zwiedza-
nie szkoły. Uwagę przykuła szczególnie pracownia plastyczna 
– zdecydowanie większa, przestronniejsza niż pozostałe klasy. 
Oprócz potrzebnych materiałów: różnego rodzaju farb, pędz-
li, płócien, sztalug i innych, znajdowały się tu przyciągające 
wzrok i budzące podziw prace uczniowskie – wyeksponowa-
ne w każdym możliwym miejscu, łącznie z sufitem. Przecho-
dząc korytarzem, nie sposób było nie zauważyć oryginalnej, 

eleganckiej ściany z mosiężnymi 
tabliczkami z wypisanymi nazwi-
skami – okazało się, że w ten spo-
sób upamiętnia się najlepszych 
absolwentów danego roku szkol-
nego. Zazdrość wzbudziła nie-
wątpliwie stołówka, a dokładnie 
bogactwo i różnorodność menu. 
Codziennie uczniowie mogą wy-
bierać spośród kilku dań, dodat-
kowo we własnym zakresie do-
kupić dowolne przekąski, sałatki, 
desery. 

Kolejne dni przyniosły wy-
cieczki do Edynburga, Ayrshi-
re i Glasgow. W stolicy Szkocji 

uczniowie i nauczyciele zwiedzili Edinburgh Castle (jedną z 
najpotężniejszych i najstarszych fortec w Wielkiej Brytanii, 
znajdującą się w samym centrum miasta, na szczycie ska-
listego wzniesienia, w której przechowywane są najstarsze 
monarsze insygnia w Europie) oraz parlament, w którym 
zorganizowane było specjalne spotkanie uczestników pro-
jektu z parlamentarzystami. 

Przedostatniego dnia pobytu zwiedzili Muzeum Rober-
ta Burnsa w Ayrshire, najwybitniejszego szkockiego poety 
narodowego. Natomiast ostatni dzień, 20 kwietnia, spędzi-
li w Glasgow (największym mieście Szkocji). Ich podziw 
wzbudziły ogrody botaniczne (Glagow Botanic Gardens), 
szczególnie szklarnie Main Range z bogatą kolekcją roślin 
tropikalnych, stepowych i pustynnych oraz Kibble Palace, 
wewnątrz którego znajduje się m.in. kolekcja roślin drapież-
nych. Zwiedzili także Muzeum i Galerię Sztuki Kelvingrove 
- najstarsze muzeum w Szkocji, które posiada jedne z naj-
większych zbiorów sztuki w Europie. 

„Szkocję zapamiętam jako piękny, zielony, górzysty kraj- 
nie licząc oczywiście miast, w których spędziliśmy większość 
czasu, natomiast szkockich rówieśników jako bezpretensjo-
nalnych, towarzyskich, wesołych, uśmiechniętych ludzi” 
wspomina Weronika Rogaczewska.

„To był wartościowy, ciekawy  projekt realizowany w 
ramach Comeniusa – jednego z czterech programów sek-
torowych Programu „Uczenie się przez całe życie”. Jego 
głównym celem było m.in. rozwijanie wśród młodzieży i ka-
dry nauczycielskiej wiedzy o różnorodności kultur i języków 
europejskich oraz zrozumienia jej wartości. 

W osiągnięciu tych celów pomogły niewątpliwie róż-
norodne, inspirujące młodzież zadania do wykonania, np. 
nagranie CD z muzyką relaksacyjną i ćwiczeniami, zapro-
jektowanie koszulek ze sloganem i logo na temat zdrowia, 
opracowanie w języku angielskim przepisów na narodowe 
danie główne, przystawkę, deser i przekąskę i stworzenie w 
ten sposób międzynarodowej książki kucharskiej czy wyko-
nanie przyrządów do ćwiczeń z materiałów recyklingowych”  
podsumowuje Elżbieta Karaś, koordynatorka projektu.

jm

Edynburg 

spacer ulicami Glasgow 

pracownia plastyczna 

męski strój szkocki 
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B. Marek Borawski – Sukces żeglarza Tomasza Cichockie-
go to również sukces stoczni Delphia. 
Wojciech Kot – Delphia 40.3 „Polska Miedź” jest jednym 
z nielicznych budowanych seryjnie jachtów, który opłynął 
świat. I nie była to wędrówka, a wyścig. Chodziło o szybkie 
opłynięcie. 
Można przecież wędrować przez trzy czy pięć lat, przecze-
kując pory deszczowe, sztormowe i zimy, płynąć przez ka-
nał Sueski, Panamski, odpoczywając w portach. W kilka lat 
świat się w ten sposób się objedzie. A jak się ma jeszcze to-
warzystwo innych żeglarzy? 
Natomiast rejs Tomasza Cichockiego to, de facto opłynięcie 
Antarktydy. Trasa wiodła w dół Afryki do przylądka Dobrej 
Nadziei. To tylko ładna nazwa, bo tam mieszają się wody 
dwóch oceanów: Atlantyckiego i Indyjskiego. To jest akwen 
bardzo burzliwy. Tam właśnie nastąpiła wywrotka jachtu. 
BMB – To było bardzo dramatyczne wydarzenie. 
WK – Jacht dostał najpierw kilka fal. Grzbiet jednej z nich 
załamał się nad nim i spadająca woda zerwała z masztu radar 
zamontowany dziesięć metrów nad pokładem.
BMB – Czyli sam pokład i jacht wytrzymał ciężar kilku ton 
uderzającej z wysoka wody?
WK – Woda spadła z wysokości pięciu pięter... i nie zrobi-
ła większych szkód. Natomiast trzecia z kolei fala wyłożyła 
jacht. Przekręcił się masztem 45 stopni w kierunku dna. To-
masz zrobił zdjęcia jak wyglądał sufit. Wylądowały na nim 
podczas wywrotki telefony komórkowe, książki, przyrządy 
nawigacyjne, garnki i wszystko co było umocowane ale nie 
zostało na swoim miejscu, gdyż nikt nie może przewidzieć 
takiego przechyłu.
Jacht jednak wstał. 
BMB – A masz?
WK – Nie było zbytnich naprężeń i wytrzymał napór wody. 
To telewizja mylnie podała.
BMB – Podczas tego typu wywrotek maszt przeważnie nie 
wytrzymuje. 
WK – Żagle były mocno zrefowane. Jednak w momencie 
wywrotki uszkodzeniu uległ zamocowany kilka metrów nad 
pokładem generator wiatru. Zerwane zostały również panele 
słoneczne. Jacht miał również zalany silnik. Woda morska 
dostała się przez rurę wydechową do tłoków silnika. 
Jednak jacht z zewnątrz wygląda bardzo dobrze. Wszystko 
co zamontowano wewnątrz jachtu np. skrzynki rozdzielcze 
elektryczności w bardzo dobrym stanie. 
Można wygląd jacht porównać do domu. Jest ogólnie w do-
brym stanie jednak wiatr zerwał antenę satelitarną i uszkodził 
kable elektryczne. 
Wszystkie elementy jachtu niezbędne do żeglugi zostały nie-
naruszone: łącznie z olinowaniem stałym i ruchomym oraz 
kotwicą. Woda zerwała tylko wszystko to co było do zerwa-
nia. Tomasz Cichocki zamknął pętlę sprawnym całkowicie 
jachtem. Przecież miał 12° w skali Bouforta. Płynął więc 
przez huragany. Wrócił w dobrej kondycji... i marzy już o 
następnym rejsie. Powiedział, że albo z wami, albo bez was, 
ale popłynę.
BMB – Teraz pod prąd?
WK – Nie! Tą samą drogą...
BMB – Jeszcze raz? 
WK - Tak. Bez zawijania do portu. Musiał zawrócić bo ude-
rzył w coś płynącego pod wodą. Była to jakaś bardzo twarda 
przeszkoda. Wywrócił się wtedy, rozbił głowę i pękły mu że-
bra. Jacht musiał ostro na czymś twardym wyhamować. Na-
tomiast jacht wytrzymał uderzenie bezproblemowo. Dziób i 
balast nie zostały uszkodzone jedynie lekko wygięta została 
płetwa sterowa. Miał wtedy jeszcze dobrą łączność. Chciał 
kontynuować rejs ale myśmy zażądali by wszedł do portu. 
Wiedzieliśmy co go w razie niewidocznego wtedy uszkodze-
nia kadłuba mogło spotkać. 
BMB – Najdramatyczniej było chyba na końcu rejsu?
WK – Organizator wprowadził wszystkich w błąd podając 

nieprawdziwą pozy-
cję jachtu. Podano 
pozycję statku, który 
nawiązał kontakt z 
kapitanem Cichoc-
kim. Była to różnica 
dwudziestu mil. Na 
morzu z pozycji jach-
tu motorowego jest to 
wzrokowo nie do sko-
rygowania. 
Według naszych wyli-
czeń spóźnił się o cztery dni. Na 313, które płynął to nie tak 
dużo. Tym bardziej, że koniec rejsu przepływał przez dwa 
centra rozległego bezwietrznego niżu. 
Przysporzył nam trochę nerwów ale dzięki rejsowi zebra-
liśmy dużo doświadczeń produkcyjnych. Wiemy teraz co 
pęka, a co wytrzymuje przy 12 stopniach w skali Beauforta. 
BMB – Zakończenie pomyślnie tego rejsu jest dla Delphi 
wielkim sukcesem marketingowym. Drugi sukces trochę 
jakby w cieniu, to wygranie przetargu na zakup znanej że-
glarskiej marki Maxi. Łodzie klasy Maxi są znane z jako-
ści, eleganckiej sylwetki i doskonałych właściwości żeglu-
gowych. To nie są tanie jachty.
WK – Firma Maxi znana jest w całej Skandynawii. Wła-
ścicielem i projektantem jachtów był Pelle Petterson. Jest 
dwukrotnym złotym medalistą igrzysk olimpijskich z Mo-
nachium i Tokio. Jest w dalszym ciągu czynnym żeglarzem. 
Maxi to jachty dla turystów, którzy mają zacięcie regatowe. 
Firma reklamowała je jako doskonale sprawdzające się w 
obsłudze tylko jednej osoby. Maxi to jachty drogie, których 
głównymi odbiorcami są żeglarze o wysokiej pozycji spo-
łecznej.  Mama nadzieję, że nasze możliwości technolo-
giczne i produkcyjne dadzą możliwość rozwoju tej marki. 
BMB – Jak doszło do zakupu?
WK – Szwedzi chcieli go już wcześniej sprzedać ale 
chcieli mieć pewność, że kupujący nie zmarnują marki, że 
utrzymają klasę produkowanych jachtów. My nie daliśmy 
najwyższej ceny, a jednak zawierzono Delphi. Uznani zo-
staliśmy za godnych kontynuacji. 
BMB –  Dlaczego firma Najad chciała sprzedać Maxi?
WK – Najad po kupieniu Maxi źle przeprowadził ak-
cję marketingową. Obecna właścicielka firmy uznała, że 
znacznie korzystniej dla Najada będzie zajęcie się własną 
produkcją i w ten sposób Maxi trafiło do Olecka. 
BMB – I co dalej?
WK – Mamy projekty i wiemy co robić. Zakup był decyzją 
głęboko przemyślaną. Mamy wypromowaną markę i teraz 
trzeba podjąć bezpośredni marketing. Zajmuje się tym mój 
syn Maciej. Spisał się bardzo dobrze w promocji rejsu To-
masza Cichockiego. Myślę, że dział marketingu poprowa-
dzi równie dobrze promocję Maxi. 
BMB – Życzę pomyślnych wiatrów. Dziękuję za rozmowę.
(fot archiwum Delphia Yacht

Sukces żeglarza i oleckiej stoczni Delphia
wywiad z Wojciechem Kotem

Wojciech Kot za sterami 
jachtu motorowego 

poszukującego żeglarza

port w Breście
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DROBNE  
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 praca

 inne

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. 

10 maja w Drużynowych Mistrzostwach Województwa 
Szkół Podstawowych w Tenisie Stołowym w Ostródze dwie 
uczennice Szkoły Podstawowej nr 4 z Oddziałami Integra-
cyjnymi w Olecku, a zarazem zawodniczki Klubu MAKS 
Czarni Olecko zdobyły wicemistrzostwo. Wicemistrzynie 
województwa - Joanna Łuszczyńska, Emilia Naruszewicz 
przed występem na prestiżowej imprezie sportowej organizo-
wanej przez Szkolny Związek Sportowy w Olsztynie, zostały 
mistrzyniami powiatu i regionu. 

W zawodach uczestniczyło 10 najlepszych drużyn z na-
szego województwa. Droga do wicemistrzostwa nie była więc 
prosta. Zwycięstwo cieszy tym bardziej, że reprezentacja 
szkoły była najmłodszą drużyną grającą w turnieju. 

Czwartoklasistki walczyły z szóstoklasistkami. Olecczan-

Wicemistrzynie województwa z SP 4
ki na początku grały w grupach. W swojej grupie pokonały 
4 drużyny: pierwszy mecz z SP Nidzicą wygrały 3:0, drugi z 
SP Ruszkowo zakończył się 3:1,

SP Toprzyny  pokonały 3:0, zawodniczki SP 30 z Olsz-
tyna  poniosły klęskę 3:0. Drużyna z eliminacji grupowych 
wyszła jako pierwsza. Po zaciętym meczu rozegranym ze 
zwycięskim deblem z kolejnej grupy - SP Wiśniewo - Gra-
bowo wygrały 3:2. 

Finał, który uczennice SP4 w Olecku rozegrały  z SP 
Pisanicą nie zakończył się szczęśliwie. Dziewczyny uległy 
3:0. 

Wicemistrzostwo jest jednak wielkim osiągnięciem teni-
sistek z Olecka. Trenerem zawodniczek jest Marzena Jasiń-
ska.          csp

15 maja na stadionie miejskim rozegrano Mistrzostwa Powia-
tu Oleckiego w Trójboju LA Organizatorami zawodów były: 
OTSS, POSS i MOSiR Olecko, a sędzią głównym Dariusz 
Karniej.
WYNIKI:
dziewczęta (indywidualnie):
1. Martyna Dzierżyk(SP Gąski) 144 pkt
2. Gabriela Jeglińska (SP Nr 3 Olecko) 126 pkt
3. Katarzyna Mrozowska (SP Nr 3 Olecko) 121 pkt
dziewczęta (drużynowo):
1. SP Nr 3 Olecko (opiekun Dariusz Dźwilewski) 432 pkt
2. SP Gąski (opiekun Wiesław Zalewski) 427 pkt
3. SP Nr 1 Olecko (opiekun Danuta Kisielewska) 411 pkt
4. SP Świętajno (opiekun Iwona Gryszkiewicz) 260 pkt
chłopcy (indywidualnie):
1. Jakub Białanowski (SP Nr 3 Olecko) 143 pkt
2. Jan Jeleniewicz (SP Nr 3 Olecko) 133 pkt
3. Kacper Domolewski (SP Nr 1 Olecko) 123 pkt
chłopcy (drużynowo):
1. SP Nr 3 Olecko (opiekun Zbigniew Polakowski) 508 pkt
2. SP Nr 1 Olecko (opiekun Krzysztof Zaniewski) 449 pkt
3. SP Gąski (opiekun Wiesław Zalewski) 381 pkt
4. SP Świętajno (opiekun Iwona Gryszkiewicz) 231 pkt
Trzech pierwszych zawodników i zawodniczek otrzymało 
pamiątkowe dyplomy. Ogółem w zawodach uczestniczyło 45 
zawodników, w tym 21 dziewcząt.

Organizator imprez sportowych w MOSiR Olecko: 
Dariusz Karniej

Mistrzostwa Powiatu Oleckiego w Trójboju LA

Strategia Rozwoju Gminy
W związku z przystąpieniem do prac nad nową strategia 

rozwoju gminy 7 i 8 maja odbędzie się w siedzibie Fundacji 
Rozwoju Ziemi Oleckiej (plac Wolności 2)  szkolenie na te-
mat „Jak opracować dobrą strategię rozwoju gminy?” 

(ORN)
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* „KOALA” - bar. Kuchnia tradycyjna, katering. 
    Plac Wolności 14, tel. (87) 520 15 78  V16201

PIZZERIA „PRIVE” zaprasza od 1000 do 2200

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

09

PIZZA NA TELEFON

* AUTOCZĘŚCI zachodnie, Łada, UAZ, Skoda;  
ul. Grunwaldzka, tel. (87) 520 01 21                           K66210

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  V10007

TURYSTYKA, NOCLEGI, ROZRYWKA

* AUTO-MAX, ul. Paderewskiego 3A, naprawa: zawieszenia, 
amortyzatory, elektronika, komputerowa geometria zawie-
szenia, klimatyzacja tel. 509-746-264;                                        V15503

* Foto-Ślub i inne uroczystości, tel. 660 122 049       B51001

* hurtownia spożywcza, ul. Gołdapska 31, tel. (87) 520-01-50 V15702

*  Dewocjonalia, sklep; dodatki do: chrztu, ślubu, komunii, 
bierzmowania; ul. Wiśniowa, tel. 660-771-754     V15902

US£UGI
ARTYKUŁY ELEKTRYCZNE, SPRZEDAŻ, WYKONAWSTWO

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

38
04

K
68

50
3

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 V15002

* Artykuły i usługi elektryczne, Grunwaldzka 6, 
      tel. 87-610-00-66                                     V16002

* Centrum Ogrodnicze, ul. Rzeźnicka 6; tel. 87-520-22-07   V00919

* Budowlana firma, Tadeusz WITKOWSKI, kompleksowe 
prace budowlane, tel. 603-754-167, 87-523-41-44 V08410* WULKANIZACJA, wymiana, sprzedaż opon, wymiana 

sprzedaż oleju, odkurzanie gratis, Mazurska 30, tel., 
516-080-613   V11506

* jubilerskie usługi, grawerowanie, naprawa oprawek
  okularów, plac Wolności 13, tel. 508-266-703
krstatkiewicz@gmail.com, www.zlotnik-olecko.pl V16102

V13504

imprezy okolicznościowe, dyskoteki, koncerty, pokazy

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

Klub „CoolTura”

* glazurnictwo, Krzysztof Sadowski, tel. 517-535-255 K68602

* hydraulika (instalacje wodne), Krzysztof Sadowski, tel. 
517-535-255 K68702

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 K09409

* MYJNIA GĄBKOWA AUTOMATYCZNA 
   aleje Lipowe 1A                           V11446

V01918

* Auta używane, tel. 501-611-961 V15231

* AUTOCZĘŚCI zachodnie, Łada, Tawria, Skoda, ul. 
Grunwaldzka, tel. 87-520-01-21 K66310

* CZĘŚCI SAMOCHODOWE, tel. 509-746-264 V15513

* CZĘŚCI SAMOCHODOWE, ul. Sokola 1D, tel. 87-
520-12-88 V15012

* części używane, wszystkie marki, Ełcka 2 (przy 
skupie złomu), tel. 501-611-961 V15221

* Ford Escort Combi, 1,4B, 1999, tel. 605-485-376 L74304

* Ford Fiesta, 1,8D, 1998, tel. 508-097-660 V11826

* 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 B51101

* SEAT Alhambra, 2001, tel. 508-097-660 V18816

* VW Passat 1,8B+G, 1998, tel. 508-097-660 V11836

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 B49703

* kino, plac Wolności 22, tel. 87-520-20-59 B49104

* konie kabardyńskie, przejażdżki, pod siodło, 
Grądzkie 47, tel. 666-316-780, 87-421-22-48 B51201

* pracownia pisania ikon, pracownia plastyczna, 
Katarzyna Waraksa, tel. 663-805-960 B48904

* Pub „Pod ABC”, plac Wolności 8c, tel. 509-909-996 B50802

* Taxi „Z”, również taksówki 6-osobowe, tel. 87-520-
12-12 K63907

* wczasy; tel. 87-421-22-48, 666-316-780,  www.wiatra-
kart.fr.pl, e-mail: kawarak@o2.pl B50901

* angielski korepetycje, magister UW, tel. 502-954-863 B50702

* bezprzewodowy internet iPlus, tel. 87-520-13-31 B50402

* hurtownia wędlin, od 4.00 do 14.00, ul. Gołdapska 31, 
tel. 87-520-22-13 B49204

* hydraulik, gazowe, tel. 502-383-533 V04014

* instalacje elektryczne, Henryk Rowiński, tel. 510-145-891 
V13814

* korekta i redakcja prac rocznych, semestralnych, licencjac-
kich, itp. tel. 609-535-117 B49603

* korepetycje - język angielski; szkoły podstawowe, 
gimnazja, szkoły średnie, tel. 608-215-475 B50003

* kowalskie, spawalnicze, ślusarskie, Gołdapska 31, tel. 
87-523-00-80 B49903

* księgowe usługi, Ternet spółka z o,o, tel. 87-520-31-70 B48605
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* materiały budowlane, metalowe, hydraulika – SKLEP 
   BUD-MET, ul. Gołdapska 22, tel. (87) 520 22 41. V14203

* MEBLE - salon, Jan Bagiński, ul. Rzeźnicka, tel.  
(87) 520 29-23. V12905

V0
89

09   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

V11706

KUPIĘ

PRACA

V1
18

06

SPRZEDAM 

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

Wyrób nagrobków, blatów kuchennych, parapetów 
i okładzin schodowych V09608

PROMOCJA 

w KEY

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

DWORZEC PKP
tel. 87-520-22-33

V13214

* Pralnia chemiczna, pranie wodne, usługi w ciągu 24 godzin, 
ul. Grunwaldzka 12, te. 723-565-284                          V10107

* kotły c.o., grzejniki, bojlery, HYDROMAX, 
            ul. Sokola 1E, tel. 87-615-31-90             V11906

INNE

* sprzątanie, pranie tapicerek, dywanów, opieka nad grobami, 
tel. 513-035-033 K68204

V10207

V
08

11
0

V12715
Pomieszczenia biurowe do wynajęcia. 
Olecko, ul. Gołdapska 22, tel. 502-200-053.

* ubezpieczenia (komunikacyjne, życie, majątkowe), Adam 
Kaczor, tel. 502-768-278 K67305

* OLEJ OPAŁOWY,NAJTANIEJ, tel. 87-520-41-91 V11416

* pizza na telefon – od 10.00 do 22.00, tel.87-520-31-32 
lub sms 505-314-536 V09119

* POŻYCZKA szybka, profesjonalna obsługa, tel. 666-
064-485 K67205

* ROWERY – naprawy i wypożyczalnia, Centrum 
Handlowe Impuls, tel. 87-520-36-92 V12815

* skup metali i surowców wtórnych, odbiór własnym 
transportem, najwyższe ceny, Ełcka 2, tel. 501-611-961V15211

* Taxi „Z”, również taksówki 6-osobowe, tel. 87-20-12-12 K63907

* tłumacz języka francuskiego, tel. 888-605-885 B48106

* transportowe, Mercedes Sprinter, tel. 512-265-569 V10127

* koty oddam z bardzo dobrych rąk w jeszcze lepsze 
ręce, tel. 600-140-814 B48206

* oddam koty (wszystkie czarne) w dobre ręce, tel. 
504-997-481 (odbieram tylko SMS-y) B48306

* oddam ziemię z wykopu, tel. 603-113-040 V15032

* potrzebuję pilnie rower stacjonarny za 0 złotych i pralkę 
automatyczną (jestem inwalidką i proszę o pomoc), tel. 505-
211-873 B50502

* 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. B48705

* stary traktor, tel. 602-235-182 V11436

* Firma Goliat Krupin k. Olecka zatrudni 5 kobiet i 
5 mężczyzn do pracy przy wyrobach z łuszczki, tel. 
508-097-578 V16401

* ślusarza, spawacza zatrudnię, tel. 602-709-756 L74601

* zatrudnię stomatologa, tel. 605-893-381 K67704

* bilard profesjonalny, blat marmurowy, stan dobry, 
tanio, tel. 603-113-040 V15022

* drukarka kolorowa OKI C3300n, A4, idealna do 
wizytówek, mało używana, 290 złotych, tel. 604-193-
413 l74403

* dom, 3 ha, Jaśki, tel. 502-088-402 K68004

* dom, Olecko, tel. 502-088-505 K68801

* działka usługowa, granica obwodnicy, tel. 601-210-
819 K53406zzc

* działkę budowlaną, 1650 m.kw., Olecko, tel. 602-
709-756 B49503

* działki budowlane, Jaśki, tel.502-088-402 K68104

* działki budowlane, uzbrojone, tel. 601-210-819 K53506zzc

* luksfery Fala niebieskie 36 sztuk, TANIO, tel. 508-
610-285 B50203

* łódkę wędkarską, tel. 512-265-569 V10117

* łóżko, 160 - 220 cm, materac, 300 złotych, tel. 691-
125-491 B50303

* maszyny, urządzenia rolnicze, tel. 601-210-819 
K53306zzc

* mieszkanie 73 m.kw. po generalnym remoncie, tel. 
87-520-33-36 B49304

* modele kartonowe, Wydawnictwo WIR, (samoloty 
1:50, okręty 1:300), tel. 601-152-454
* neon reklamowy piwa Warka, tanio, tel. 505-314-536 
V09129

* nowy telefon z faxem, tel. 601-152-454
* OLEJ OPAŁOWY, NAJTANIEJ, tel. 87-520-41-91 V11426

* siedlisko, ul. 
Wiejska, ok. 40 arów, zabudowane budynkiem gospo-
darskim, dojazd od strony ulicy Wiejskiej, siła na miejscu, 
tel. 602-293-333 V11716

* sukienkę i albę komunijną z dodatkami, tel. 530-607-626 B48805

* tapety, rolety sprzedam, Dom S.C., plac Wolności 5 A V01928

* wózek inwalidzki, nowy, nieużywany, tel. 601-152-454 B50103

* lokal do wynajęcia, Kopernika 10, tel. 604-184-868 
K67002d
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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

B50602

V13404

MEDYCYNA ALTERNATYwNA
Analiza krwi i moczu...

to badania podstawowe. Równie ważne dla posta-
wienia właściwej diagnozy lekarskiej są badania bio-
chemiczne, określające ilość mocznika, cholesterolu 

i glukozy. Norma mocznika wynosi w zdrowym ludzkim 
organizmie 15 - 40 mg na 100 ml krwi, cholesterolu 150 
- 250 mg na 100 ml i glukozy 65 - 100 mg na 10 ml krwi.

Analiza krwi i moczu, podstawowe badania bioche-
miczne powinny być przeprowadzone profilaktycznie 
przynajmniej raz w roku. Pozwoliłoby to na wykrycie wie-
lu niedomagań organizmu w bardzo wczesnym stadium 
choroby. leczenie często byłoby o wiele krótsze, wcze-
śniej podjęte byłoby też zapewne skuteczniejsze, a także, 
co również nie pozostaje bez znaczenia, po prostu tańsze. 
Traktujmy swój organizm z należytym szacunkiem, wszak 
chcielibyśmy, aby nigdy nas nie zawiódł.

Antydepresyjna herbatka
Herbatki z dziurawca warto zawsze pijać przy niepo-

kojach, nerwicach, lękach i zaburzeniach nerwowej rów-
nowagi. Najprostsza jesienna i zimowa kuracja antydepre-
syjna polega na piciu codziennie dwu albo trzech szklanek 
herbatki. Sporządza się je zaś bardzo prosto. Łyżeczkę ziół 

zalać szklanką wrzątku i odstawić na kilka minut. Pić powoli 
jeszcze lekko ciepłe. Ostatnią szklankę najlepiej wypić wie-
czorem - godzinę po kolacji. Przy depresji korzystne bywa 
także picie herbaty z korzenia cykorii, również mieszanki z 
pokrzywy, krwawnika, skrzypu, dzikiej róży i dziurawca.

Chrzan na bóle stawów: 
butelkę o pojemności ¼ litra napełnić do połowy chrza-

nem, zalać do pełna spirytusem, np. salicylowym (90%), 
zamknąć hermetycznie i odstawić w ciemne miejsce na 2 
tygodnie, wstrząsając codziennie. Nacierać bolące miejsca, 
uprzednio natłuszczone oliwką, najlepiej na noc, zawijając je 
potem szorstką wełną, np. szalem czy swetrem.

Jęczmienni ludzie
W starożytnym Rzymie gladiatorów walczących na are-

nach żywiono jęczmiennym chlebem, stąd z czasem pogar-
dliwie nazywano ich jęczmiennymi ludźmi. Ale jak wiadomo 
ci wojownicy odznaczali się wielką siłą i odwagą i zdrowiem. 
Stąd mniemać można, że chleb jęczmienny im służył.

Doceniała przez wieki jęczmień także medycyna natural-
na i ludowa. Niekiedy nawet określano jęczmień nazwą „ziół-
ka szpitalnego” — dobrego na wszystko.

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

B47708

K66807 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
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PRZYS£OWIA

Kalendarz imion Cytaty na ten tydzień

Nasz przepis

16 maja 
Diany, Honoraty, Małgorzaty, Przemy-
sławy
Adama, Andrzeja, Jana, Jędrzeja, Prze-
mysława, Szymona, Trzebomira, Trze-
bomysława, Ubalda, Wieńczysława
17 maja 
Brunony, Miry, Weroniki, Wery, Wroci-
sławy
Bruna, Brunona, Chwalimira, Felik-
sa, Heraklesa, Herakliusza, Paschalisa, 
Paschaliusa, Sławomira, Sławosza, Sta-
nisława, Torpeta, Wiktora, Wilhelma
18 maja 
Aleksandry, Aleksy, Ali, Alicji, Eryki, 
Iriny, Nataszy, Sandry
Aleksandra, Bohdana, Edwina, Eryka, 
Feliksa, Jana, Myślibora, Wenancjusza
19 maja 
Celestyny, Emiliany, Iny, Iwony, Iwy,  
Patrycji
Augustyna, Celestyna, Emiliana, Iwa, 

Iwona, Krzesomira, Lwa, Mikołaja, 
Milana, Pękosława, Piotra, Urbana
20 maja 
Bernardy, Efrydy, Elfrydy, Krystyny, 
Sawy, Wiktorii, Wiktoryny
Aleksandra, Anastazego, Bazylego, 
Bazylisa, Bernarda, Bernardyna, Bro-
mimierza, Bronimira, Iwona, Teodora
21 maja 
Donaty, Gizeli, Konstancji, Moniki, 
Przecławy
Donata, Jana, Juliusza, Konstantyna, 
Kryspina, Nepomucena, Przecława, 
Przesława, Tymoteusza, Walentego, 
Wiktora, Wszemira
22 maja 
Heleny, Julii, Rity, Roksany, Romy, 
Ryty, Wiesławy, Wisławy
Emila, Emiliusza, Jana, Krzesisława, 
Krzemisława, Romana, Wiesława

Drogi, tak wielbiony przez mnie poeto 
Paulu Celanie, Pański list był dla mnie 
jedną z wielkich radości w moim ży-
ciu. Zna Pan moje (teksty), ma je Pan u 
siebie, więc mam swój dom. 

Nelly Sachs do Paula Celana
Gdy masz jakąś rzecz, mogą ci ją za-
brać. Ale jeśli ją dałeś, to ją dałeś. Ża-
den rabuś ci jej nie odbierze. Więc kie-
dy dałeś ją, pozostaje na zawsze twoje. 
I pozostanie na zawsze twoja. To wła-
śnie znaczy, dać coś. 

James Joyce
... gdy coś ma charakter publiczny, gdy 
staje się przedmiotem debaty, to jest to 
krok do zmiany. Choć nie zawsze we 
właściwym kierunku. 

Magdalena Środa

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

Zupa grysikowa
Szklanka bulionu jarzynowego, 1 dag 
margaryny lub masła, 1,5 dag grysiku 
pszennego, cebula, mała marchewka, 
seler, mały por, łyżka posiekanych świe-
żych ziół, majeranek, sól

Masło topimy w rondelku i podsma-
żamy na nim drobno posiekaną mar-
chewkę, seler, por  i cebulę. Następnie 
wszystko posypujemy grysikiem i za-
smażamy na złocisty kolor. Zalewamy 
bulionem i gotujemy warzywa do mięk-
kości. Na koniec przyprawiamy zupę 
odrobiną majeranku i soli. Podajemy 
posypaną ziołami. 

Wątróbka z jabłkami 
po myśliwsku

30 dag wątróbki, dwa jabłka, tłuszcz do 
smażenia (smalec, olej lub margaryna), 
łyżka mąki krupczatki, mleko do namo-
czenia wątróbki

Na rozgrzany na patelni tłuszcz 
wrzucamy pokrojone na cienki plasterki 
jabłka. Obrumieniamy je z obu stron i 
odkładamy na talerzyk.

Wątróbkę oczyszczamy z błon i kro-
imy na porcje. Tak przygotowaną wkła-
damy do mleka na około 10 minut. Po 
wyjęciu z mleka już jej nie myjemy. 
Wątróbkę solimy otaczamy w mące i 
wrzucamy na gorący tłuszcz. Kiedy za-
rumieni się z jednej strony przewraca-
my ją na drugą i wrzucamy jabłka. 

Patelnię przykrywamy i smażymy 
jeszcze przez chwilę, aż zarumieni się 
z drugiej strony, a po wkłuciu w nią wi-
delca nie będzie już z niej ciekł sok.

Smażymy krótko na ostrym ogniu.
Podajemy z ziemniakami z wody.

Kapusta wykwintna
Kilogram lekko kwaszonej kapusty, 6 
dag smalcu, 8 rozgniecionych ziaren ja-
łowca, goździk, liść laurowy, pół łyżecz-
ki kolorowego pieprzu ziarnistego, dwie 

szklanki białego wytrawnego wina, 30 
dag zielonych winogron rodzynkowych 
bez pestek, cukier, sól, pieprz czarny 
mielony

Kapustę kroimy. Smalec topimy i 
dodajemy do niego kapustę, jałowiec, 
goździk, liść laurowy oraz pieprz ziar-
nisty. Gdy zaczyna się gotować dusimy 
jeszcze przez pięć minut i wlewamy 
wino. Gotujemy dalej na małym ogniu 
pod przykryciem około godziny. Po 
tym czasie dodajemy winogrona i dusi-
my jeszcze 15 minut.

Danie przyprawione solą, cukrem 
i pieprzem podajemy jako dodatek do 
każdego rodzaju mięs.

Deser ryżowy
8 dag ryżu, 2 dag goździków, 5 dag 
grubo posiekanych orzechów, 12,5 dag 
pokrojonych świeżych owoców, łyżka 
miodu, 3 łyżki śmietany kremówki

Ryż doprowadzamy do wrzenia w 
dwukrotnie większej od niego objęto-
ści wody i gotujemy dalej kilka minut. 
Dogotowujemy pod przykryciem na 
małym ogniu albo w piekarniku. Ostu-
dzony ryż łączymy z rodzynkami, owo-
cami, orzechami i miodem. Śmietanę 
ubijamy i mieszamy z ryżem.

Koktajl porzeczkowy
W mikserze rozcieramy 4 łyżki bia-

łych lub czerwonych porzeczek, dwie 
kostki lodu, łyżeczkę miodu i szczyptę 
cynamonu.

Do szklanki wlewamy 250 ml mle-
ka i dodajemy przetarte porzeczki. Mie-
szamy. Koktajl można przecedzić przez 
sitko.

Wakacje
Prostym sposobem przechowywa-

nia mięsa jest zawiniecie go w ście-
reczkę zamoczona w occie. Mięso jest 
smaczne, ale nie nadaje się do przyrzą-
dzania rosołu lub kotletów.

BLASK SREBRA
Gospodynie dobrze znają uciążliwo-

ści polerowania srebra, które schowane w 
kredensach traci swój blask. Warto zasta-
nowić się, czy nie pora przestać trakto-
wać srebrnych przedmiotów jak kapitał i 
uznać je za zwykły sprzęt domowy. Re-
gularnie używanego i mytego srebra nie 
trzeba polerować, a domownikom miło 
będzie przebywać w otoczeniu pięknych 
przedmiotów. 

Srebro dobrze jest przecierać raz w 
tygodniu miękką ściereczką - nie należy 
używać do czyszczenia i mycia nowych 
ścierek lnianych, gdyż są twarde i ostre. 

Unikajmy proszków do czyszczenia 
- zostawiają rysy - i wybielaczy, które 
mogą zostawić plamy nie do usunięcia.

Można przecierać srebro na sucho 
pszenną mąką bądź stosować papkę z 
kredy z wodą; jeśli srebro bardzo ściem-
niało, używa się papki z kredy z amonia-
kiem lub magnezji z amoniakiem. Sta-
rym sposobem na przywrócenie blasku 
srebrnym przedmiotom jest nacieranie 
ich popiołem drzewnym, sadzą lub liśćmi 
szczawiu. 

Jeśli przechowujemy srebro zapako-
wane, to musimy zapewnić mu dostęp 
powietrza, gdyż szczelnie zamknięte 
mocno ciemnieje. Nie lakierujmy domo-
wymi sposobami cennych przedmiotów 
srebrnych. Nie dotyczy to tanich wisior-
ków, zrobionych ze srebra niskiej próby, 
które można pociągnąć od spodu lakie-
rem, aby nie brudziły bluzki.
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Felieton wierszem czyli „Waligórki” 
poświęcone pamięci niedoścignione-

go Mistrza Andrzeja Waligórskiego

Fraszka o samotniku 
Twardowskim

Natasza
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Drukarnia „Gryfix”, 19-300 Ełk, ul. Sasankowa 17

9 maja na stadionie MOSiR odbyły się Eliminacje Powia-
towe do Turnieju piłki nożnej ,,Z podwórka na stadion” 

o Puchar Tymbarku. Turniej zorganizował MOSiR Olec-
ko, a sędziowali Marek Stankonowicz i Dariusz Karniej.

WYNIKI:
dziewczęta:
SP Nr 3 I - SP Gąski  4:0
SP Nr 3 I - SP Nr 3 II  2:0
SP Gąski - SP Nr 3 II  0:0
chłopcy:
SP Nr 3 I - SP Świętajno  2:1
SP Nr 1 - SP Nr 3 II  6:0
SP Świętajno - SP Gąski  1:1
SP Nr 3 I - SP Nr 3 II  4:0
SP Nr 1 - SP Gąski  7:0
SP Świętajno - SP Nr 3 II  2:0
SP Nr 3 I - SP Nr 1  0:0
SP Gąski - SP Nr 3 II  5:0
SP Nr 1- SP Świętajno  5:0
SP Nr 3 I - SP Gąski  7:1

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

Cieszy nas fakt, że podopieczni Doroty i Tomasza Miszczak z Lu-
dowego Uczniowskiego Klubu Sportowego (LUKS) „HIDORI” przy 
Szkole Podstawowej nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. ks. J. Twar-
dowskiego w Olecku osiągają kolejne sukcesy i zdobywają medale. 

Na Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży Mistrzostwa Polski Ju-
niorów Młodszych w Taekwondo Olimpijskim do finałowej „8” bezpo-
średni awans wywalczyli w kyorugi – walki:

• Zuzanna Murawska z Gimnazjum nr 2 – II miejsce – 59 kg;
• Patrycja Barszczewska ze Szkoły Podstawowej nr 1 – III miejsce 

– 41 kg;
• Sebastian Milcarz z Gimnazjum w Wieliczkach – III miejsce + 

69 kg.
Duże szanse na awans z dziką kartą ma Maurycy Miszczak z Gim-

nazjum nr 1, który w kategorii do 57 kg zajął V miejsce.
Z kolei 13 i 14 kwietnia w XIII Otwartych Mistrzostwach Litwy w 

Taekwondo Olimpijskim w Grigiškės 4 zawodników, reprezentujących 
Olecko, zdobyło medale w kyorugi – walka pełnokontaktowa:

• Karolina Barszczewska ze Szkoły Podstawowej nr 1 – II miejsce 
– 30 kg;

• Justyna Miszczak z Gimnazjum nr 1 – III miejsce – 55 kg;

Sukcesy zawodników taekwondo olimpijskiego

Gdy Twardowski na kogucie,
Prosto z Rzymu chmyhnął w niebo,
To, że jednak zdążył uciec,
Jest dowodem właśnie tego,

Że nasz rodak w pojedynkę,
Nawet gdy go czart przydybie,
Zadziwioną robi minkę
I wywija się właściwie.

Gorzej, kiedy trza, niestety,
Z innym tworzyć wspólne zdanie,
Wtedy szable, pistolety,
Targi, swady, włosów rwanie.

Bo to cecha narodowa,
W naszym kraju mieszkających.
Migiem kłótnia jest gotowa,
Gdy Polaków dwóch los złączy.

KOŃCOWA  KOLEJNOŚĆ:
dziewczęta:

1. SP Nr 3 I (opiekun Wojciech Rejterada) 6 pkt 6:0
2. SP Nr 3 II (opiekun Wojciech Rejterada) 1 pkt 0:2
3. SP Gąski (opiekun Wiesław Zalewski) 1 pkt 0:4

chłopcy:
1. SP Nr 1 (opiekun Krzysztof Dawidziuk) 10 pkt 18:0
2. SP Nr 3 I (opiekun Wojciech Rejterada) 10 pkt 13:2
3. SP Świętajno (opiekun Iwona Gryszkiewicz)  
     4 pkt   4:8
4. SP Gąski (opiekun Wiesław Zalewski) 4 pkt   
7:15
5. SP Nr 3 II (opiekun Wojciech Rejterada) 0 pkt   
0:17

Zwycięskie drużyny awansowały do dalszego etapu 
rozgrywek. Wszystkie zespoły otrzymały pamiątkowe dy-
plomy. Ogółem w zawodach uczestniczyło 80 zawodni-
ków, w tym 30 dziewcząt.

Organizator imprez sportowych w MOSiR Olecko 
– Dariusz Karniej

Dobiegł końca sezon 2011-2012 tenisa 
stołowego w Północnej  Lidze Regionalnej 
im. F Pietrołaja. 

W ostatnio rozegranych meczach Spi-
naker Węgorzewo pokonał Gawliki Wiel-
kie w stosunku 10:8, natomiast Geodezja 
uległa Pisanicy 1:10. Zakończono roz-
grywki mimo, że nie odbyły się spotkania 
Pisanica kontra Gawliki i mecz rewan-
żowy miedzy tymi drużynami. W związ-
ku z powyższym nie przyznano punktów 
żadnemu zespołowi za walkowery aby nie 
nagradzać drużyn unikających rozegrania 
spotkań. Ostatnie rozstrzygnięcia nie mia-
ły wpływu na układ  końcowej tabeli.

Podsumowanie sezonu nastąpi 26 maja 
podczas turnieju Przyjaciół PLR, który 
planujemy zorganizować w Zespole Szkół 
w Siejniku od 13.00 dla uczestników na-
szych rozgrywek i zaproszonych Gości. Po 
turnieju spotykamy się przy ognisku.

Turniej odbędzie się w kategorii 
dziewcząt, w kategorii chłopców, open ,w 

kategorii +55 i w grach deblowych. 
Wpisowe od osoby wynosi 5 PLN.
                     

1. Karniej Team Olecko 
 28:0 140:51
2. UKS Jantar Gołdap 
 24:4 134:54
3. Absolwent Sobiechy 
 18:10 113:93
4. LUKS ABC Żak Pisanica 
 14:10 91:79
5. UŻKS Spinaker Węgorzewo 
 12:16  96:115
6. UKS Orły Gawliki Wielkie 
 7:17  72:96
7. Geodezja Olecko 
 4:24  71:133
8. SP Budry 
 1:27 43:139

Organizator J.Polakowski

Północna  Liga Regionalna im. F Pietrołaja
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Przedszkole Niepubliczne Akademia Przedszkolaka jest 
przedszkolem urządzonym według najnowszego trendu po-
lityki oświatowej w Polsce.

Wyposażone jest w nowoczesny sprzęt oraz zabawki i 
pomoce dydaktyczne, które ułatwiają dziecku poznawanie 
najbliższego otoczenia oraz pomagają w przygotowaniu 
dziecka do podjęcia nauki w szkole.

19 maja od godziny 9.30 będzie możliwość obejrzenia 
naszego przedszkola oraz wzięcia udziału w zabawach in-
tegracyjnych.

W tym dniu przyszli nasi wychowankowie będą mieli 
możliwość poznania swoich nauczycielek oraz nawiązania 
nowych przyjaźni, poznania nowych kolegów i koleżanek. 
Rodzice natomiast będą mogli z bliska przyjrzeć się pracy 
przedszkola.         Serdecznie zapraszamy do odwiedzin.

Maria Turynowicz

Dzień otwarty 
Przedszkola Niepublicznego 

Akademia Przedszkolaka

W ramach współpracy Szkoły Podstawowej nr 4 z Oddziałami Inte-
gracyjnymi im. ks. Jana Twardowskiego w Olecku i Warsztatami Terapii 
Zajęciowej w Olecku klasa Ib z wychowawczynią Katarzyną Fiećko 
uczestniczyła w warsztatach ceramicznych i plastycznych wspólnie z 
uczestnikami WTZ.

Kadra programowa stanęła na wysokości zadania i przygotowała 
warsztaty w profesjonalny sposób. Podczas nich dzieci mogły poznać 
techniki pracy z gliną i materiałem plastycznym podpatrując jednocze-
śnie pracę osób niepełnosprawnych, która zrobiła na nich wrażenie. To 
umocniło w nich przekonanie, że ludzie niepełnosprawni zasługują na 
wsparcie i nie trzeba się ich bać. Z niepełnosprawnością mają do czy-
nienia na co dzień we własnej szkole, ale otwarcie się na starsze osoby 
również jest potrzebne. 

Po warsztatach nie zabrakło wspólnych zabaw integracyjnych i sma-
kowitych kiełbasek z grilla. Nawiązały się sympatyczne przyjaźnie, któ-
re dały uczniom poczucie własnej wartości. Gorące podziękowania nale-
żą się Radzie Programowej WTZ w Olecku.            sp4

Wspólne warsztaty

• Szymon Topolski z Zespołu Szkół Technicznych  – III 
miejsce – 78 kg;

• Adam Wołyniec z Zespołu Szkół Technicznych – III 
miejsce + 78 kg.

Dla większości był to debiut w tej randze zawodów i w 
dodatku za granicą.

Natomiast 21 kwietnia w Otwartych Mistrzostwach Bia-
łegostoku Dzieci w Taekwondo Olimpijskim 14-osobowa 
reprezentacja Szkoły Podstawowej nr 4 wywalczyła 2 meda-
le w technikach specjalnych:

• Klaudiusz Bystrzycki – II miejsce;
• Wiktoria Grudzińska – III  miejsce.
Po zakończeniu zawodów wszyscy udali się na wyciecz-

kę do Parku Dinozaurów w Jurowcach.
Serdecznie gratulujemy.

Zapraszamy na www.tkdhidori-olecko.manifo.com
Zdjęcia: archiwum LUKS „HIDORI” Olecko.

Anna Turowska
www.powiat.olecko.pl 
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PO KOKARDĘ

Cisza sali kinowej
Powinno się karać tych, którzy zbyt wcześnie zapalają 

światła w kinie po niektórych seansach. Dopiero zaczęły się 
napisy, jeszcze muzyka nie wybrzmiała, jeszcze emocje nie 
zdążyły wrócić do poprzedniego stanu, a łzy obeschnąć, a tu 
– pstryk! I jasno! I… głupio. A tak właśnie było w ostatnią 
niedzielę. Jeszcze wszystko drgało, zawiesiło się na górnych 
rejestrach i taka cisza, której życzyłby sobie każdy czytający 
czy występujący przed publicznością – światło po oczach i 
po wszystkim. Brutalny powrót do rzeczywistości. Czy to nie 
podlega karze?

Uwielbiam takie filmy w kinie, po których nie mogę wstać 
z fotela, jestem wstrząśnięta, poruszona, wzruszona, rozba-
wiona… Tym razem było prawie wszystko naraz. Nie lubię 
czytać za wiele recenzji przed pójściem do kina, bo czasami 
spotyka człowieka zbyt wielkie rozczarowanie. Przy grillowa-
niu usłyszałam jedno słowo od kolegi, którego cenię, a było 
to: „dobry” i już wiedziałam, że muszę go obejrzeć. „Niety-
kalni” to przedmiot mego kinowego pożądania ostatnich dni. 
Film o rodzącej się przyjaźni między sparaliżowanym całko-
wicie (tylko mógł poruszać głową) białym pięćdziesięciolat-
ku, a jego opiekunem – młodym czarnoskórym mężczyzną. 

I jak to bywa (ponoć) biały był nieprzyzwoicie bogaty, a 
czarny biedny jak mysz kościelna, a może i jeszcze bardziej. 
Czarny oprócz siły, a takowa była mu potrzebna do dźwigania 
chorego, masowania, kąpania i wszelkiej pielęgnacji, posiadał 
coś, czego u wszyscy wkoło po cichu zazdrościli – szczerość i 
młody szalony umysł, rzec by można – młodzieńczą fantazję. 
Zafascynował sparaliżowanego, a ten poczuł, że znowu chce 
żyć. A wszystko to dzięki temu, że czarny traktował go jak 
normalnego człowieka, nie litował się nad nim, spełniał jego 
ukryte marzenia… Miał za sobą drobną przeszłość kryminal-
ną, ale ta praca dawała mu szansę wyjścia z nizin społecznych. 
Przez film przewija się wątek rodziny i wielkiego szacunku 
do matki. To nie ckliwa opowieść typu „od pucybuta do…”, 
ale film, na którym można się uśmiać po pachy. Pełnio w nim 
scen, które wywołały gromki śmiech całej sali. Nie będę re-
cenzować filmu i zdradzać szczegółów, bo nie to jest moim 
zamiarem. Siedząc w ciemnej sali, mając obok siebie kole-
żankę, zastanawiałam się, jak daleko odeszliśmy (odeszłam!) 
od szczerych, prawdziwych i tak prostych odruchów serca. 
Czy w tym zwariowanym świecie (w moim zawirowanym 

świecie) jest jeszcze miejsce na przyjaźń, taką prawdziwą? To 
nie czasy są trudne, tylko my staliśmy się wygodni, bo przyjaźń 
wymaga czasu, emocji, chęci, szczerości, poświęcenia… Czy 
stać nas/mnie na to? Siedząc w niedzielne południe w ciemnej 
sali kinowej zazdrościłam i… zawstydziłam się. Gdzie jest ta 
Marusia z czasów matury, dla której wszystko było możliwe, 
a człowiek był najważniejszy, nawet za cenę nagany w szkole 
i awantury w domu (oj, były takie momenty, były)? Gdzie się 
podziały szalone pomysły, dla których wystarczył mały impuls, 
jak dla naszych bohaterów? Ci jadą całą noc, by obejrzeć morze.

Fabuła filmu jest prosta – spotkanie dwóch jakże różnych 
światów, a one przenikają się i każdy z nich czerpie dla siebie 
ogromne korzyści. Główny bohater to bogaty arystokrata, zaś 
czarnoskóry opiekun pochodzi ze slumsów. Jakże niesamowi-
cie różnią się, ale przenikają i każdy z nich tak wiele korzysta  
z tego spotkania. W pedagogice określa się  to jako „toutoring” 
rówieśniczy. Polega to kontaktach dzieci z innymi dziećmi (np. 
z różnych grup społecznych). Dzięki takim spotkaniom wzbo-
gaca się ich wiedza życiowa i doświadczenia społeczne. W tym 
wypadku dziecko uczy się nowych metod i sposobów działania 
i dzięki temu będzie skłonne wykonać zadania zaobserwowane 
u innego dziecka, których samo z siebie nie umiałoby podjąć. W 
filmie jest niesamowita scena, kiedy po urodzinowym występie 
orkiestry w prywatnym domu głównego bohatera, jego opiekun 
szczerze wyznaje, że nie kręci go muzyka poważna. Dodaje 
jeszcze, że muzyka, przy której nie można tańczyć, to nie jest 
muzyka. Później opowiada swoje odczucia po wysłuchaniu Vi-
valdiego, Bacha i innych wielkich – ubaw na całego! 

I tak scena po scenie – śmiech i wzruszenie przeplatają się aż 
do… końcowych napisów. Nicią wiążącą jest oczywiście choro-
ba głównego bohatera, ale jest też wątek rodzinny, narkotyków, 
metod wychowawczych wobec dzieci, różnych preferencji, jak 
również miłosny. 

Wiem, że niektórzy będą zarzucać, że to taka współczesna 
bajka. A może potrzebujemy właśnie takich niedzisiejszych, 
niemodnych, ale znanych nam jeszcze doznań: kto nie chce 
mieć przyjaciela?, być kochanym?, uczciwie i dobrze zarabiać? 
A może tylko jest odświeżeniem zakurzonych uczuć, bo film 
został oparty na prawdziwej historii. Bo prawdziwe historie są 
najbardziej niesamowite.

Cisza, która zagościła w ciemnej kinowej sali po ostatniej 
scenie trwa we mnie. 

Marusia


