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M.Pie tra szew ski

MARKET BU DOW LA NY
CENTRUMHANDLOWE–AlejeLipowe1B,Tel. (87) 520 44 46
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PROMOCJA
DULUX EMULSJA KOLORY ŚWIATA
POJEMNOŚĆ 2,5 L JUŻ OD 36,98 zł
POJEMNOŚĆ 5,0 L JUŻ OD 69,98 zł

ZAPRASZAMY NA ZAKUPY

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

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

V15202

Olecka Izba 
Historyczna

zaprasza na
spotkanie z 

ks. Adamem Bonieckim

szerzej o obu spotkaniach na s. 9

Dzień Strażaka
fotoreportaż na s. 10 i 11

Jest na świecie przepiękna istota, u której 
jesteśmy wiecznymi dłużnikami – matka. 

Mikołaj Ostrowski
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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

ZSLiZ górą! 
Reprezentujący Zespół 

Szkół Licealnych i Zawo-
dowych w Olecku Marcin 
Krejczman z trzeciej klasy 
technikum ochrony środo-
wiska, Bartosz Mróz oraz 
Damian Grygieńć z klasy 
drugiej liceum profilowane-
go o specjalności policyjno-
-pożarniczej okazali się być najlepsi w powiecie 
oleckim podczas Powiatowych Eliminacji War-
mińsko-Mazurskiego Młodzieżowego Turnieju 
Motoryzacyjnego 2012. 

Uczniowie z ZSLiZ pokonali silne drużyny z 
sąsiednich szkół i tym samym zakwalifikowali się 
do finału wojewódzkiego, który odbędzie się w 

Braniewie. Uczestnicy uhonorowani zostali nagrodami rzeczowymi w postaci urządzeń GPS oraz okazałym 
pucharem. 

Drużynę z ZSLiZ do zawodów przygotowywał Tadeusz Gogacz.  Przemysław Michniewicz

Zostanę strażakiem...
Marzyła Wam się kariera strażaka? Była okazja choć na 

chwilę marzenia spełnić. Oleccy strażacy z okazji 20-lecia 
Państwowej Straży Pożarnej otworzyli w maju swoją straż-
nicę. Z zaproszenia chętnie skorzystali uczniowie Zespołu 
Szkół STO w Olecku. Mieli okazję nie tylko osobiście prze-
konać się, jak wygląda służba zawodowych strażaków w 
jednostce ratowniczo-gaśniczej, ale także czym na co dzień 

interesują się i zajmują strażacy oprócz gaszenia pożarów i udzielania pomocy 
osobom poszkodowanym w  różnego rodzaju wypadkach. Uczniowie „spo-
łecznej” zwiedzili strażnicę i zapoznali się ze sprzętem ratowniczo-gaśniczym, 
jakim dysponuje olecka jednostka.

Dziękujemy za zaproszenie na dni otwarte, a z okazji Dnia Strażaka dzię-
kujemy za działalność ratowniczą oraz bezinteresowną służbę drugiemu czło-
wiekowi. Życzymy satysfakcji z działalności społecznej, dużo zdrowia, szczę-
ścia osobistego oraz pomyślności w pracy zawodowej.

Uczniowie „społecznej”

W dniach 11-12 maja uczniowie Gimnazjum nr 2 im. Mikołaja Kopernika 
w Olecku (Magdalena Ampulska II b, Magdalena Backiel II b, Małgorzata 
Werla II c, Szymon Klaus III d) uczestniczyli w III Festiwalu Innowatorów 
w Augustowie. Festiwal odbył się w ramach realizowanego w naszej szkole 
programu „Mały Archimedes”. Uczestniczyliśmy w zajęciach z biologii, fizy-
ki i chemii prowadzonych przez wykładowców z Uniwersytetu w Białymsto-
ku. W sposób praktyczny poznawaliśmy: intrygujący świat bezkręgowców, 
fascynujący magnetyzm, złożoność kolorów i czasu oraz skuteczność oddzia-
ływania odczynników chemicznych.

Zajęcia w Augustowie na pewno wzbogaciły naszą wiedzę, zachęciły do 
jej poszerzania, ale również nauczyły nas pracy w grupie. Chcielibyśmy po-
nownie uczestniczyć w tego typu zajęciach.

W spotkaniu naukowym wzięło udział 120 uczniów i 60 nauczycieli z 
gimnazjów woj. warmińsko-mazurskiego, lubelskiego, mazowieckiego i pod-
laskiego. 

Naszymi opiekunami były Marzena Kamińska-Kopiczko i Anna Buch-
nowska.

Magdalena Ampulska, II b

III Festiwal Innowatorów w Augustowie
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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 

23 maja (środa)
apteka dyżurna 11 Listopada 9
wydanie „Tygodnika oleckiego”
8.30 - Turniej piłki nożnej chłopców i dziewcząt ,,Z podwór-
ka na stadion”, boisko ze sztuczną murawą
24 maja (czwartek)
apteka dyżurna Kolejowa 15
9.00 - Zawody lekkoatletyczne: ,,Szkolna Liga LA”, Stadion 
Miejski.
16.00 - „Popołudnia ze Scrabble”, Biblioteki dla Dzieci i 
Młodzieży
17.00 - Każdy przyniósł co miał - kultura materialna nowych 
mieszkańców Olecka, Olecka Izba Historyczna 
18.00 - spotkanie z ks. Adamem Bonieckim
25 maja (piątek)
apteka dyżurna Zielona 35
13.00 - Pozyskiwanie środków na działalność organizacji po-
zarządowych, szkolenie, plac Wolności 2 (FRZO)
15.00 - 21.00 - Olecka Majówka Teatralna (szczegóły we-
wnątrz numeru
17.00 - wernisaż wystawy Zbigniewa Urbalewicza, Galeria 
Prawdziwej Sztuki im. Andrzeja Legusa
17.00 - Rec.3 Geneza, film, kino Mazur
19.00 - Rec.3 Geneza, film, kino Mazur
26 maja (sobota)
apteka dyżurna plac Wolności 7B
10.00 - 14.00, 15.00 - 21.00 - Olecka Majówka Teatralna 
(szczegóły wewnątrz numeru
10.00 - Czarni Olecko - MKS Mazur Ełk, mecz piłki nożnej 
trampkarzy (stadion ze sztuczną murawą)
12.30 - Czarni Olecko - KS Śniardwy Orzysz, mecz piłki noż-
nej juniorów(stadion MOSiR)
13.00 Kolorowy świat bajek, biblioteka dziecięca, Kopernika  6
13.00 - Turnieju Przyjaciół Północnej Ligi Regionalnej, 
szczegóły TO 20, s. 19 
14.00 - T-jazz, Dzieciaki z Happyland, koncert z okazji Dnia 
Matki, sala kina „Mazur”
17.00 - Rec.3 Geneza, film, kino Mazur
19.00 - Rec.3 Geneza, film, kino Mazur
27 maja (niedziela)
apteka dyżurna Gołdapska 1
15.00 - V Olecka Olimpiada Milusińskich, Stadion Miejski 
w Olecku.
17.00 - Czarni Olecko - KS Pogoń Łapy, mecz piłki nożnej III 
ligi (wyjazd)
17.00 - Rec.3 Geneza, film, kino Mazur
19.00 - Rec.3 Geneza, film, kino Mazur
28 maja (poniedziałek)
apteka dyżurna plac Wolności 25
29 maja (wtorek)
apteka dyżurna Składowa 6
9.00 - Siatkówka plażowa, Boisko MOSiR
30 maja (środa)
apteka dyżurna Zielona 37
wydanie „Tygodnika oleckiego”
31 maja (czwartek)
apteka dyżurna 11 Listopada 9
10.00 - Sesja Rady Miejskiej, Ratusz

1 maja od 9.33 jeden zastęp OSP Lenarty usuwał w Bab-
kach Oleckich drzewo niebezpiecznie pochylone nad jezdnią.

1 maja od 23.36 jeden zastęp JRG PSP gasił przy ulicy 
Zatorowej pożar suchej trawy.

2 maja od 8.40 jeden zastęp OSP Świętajno gasił w Dud-
kach pożar posuszu traw.

3 maja od 12.19 jeden zastęp JRG PSP, dwa OSP Świętaj-
no i po jednym OSP Mazury i OSP Cichy gasiły pożar lasu  w 
okolicach Wronek.

3 maja od 20.41 jeden zastęp OSP Gąski gasił w Ślepiu 
pożar posuszu traw.

3 maja od 22.45 jeden zastęp JRG PSP gasił pożar posu-
szu traw przy ulicy Syrokomli.

4 maja od 17.40 jeden zastęp OSP Kowale Olecki usuwał 
z jezdni w okolicach Czerwonego Dworu powalone na nią 
drzewo.

5 maja od 11.56 jeden zastęp JRG PSP zabezpieczał lą-
dowanie śmigłowca ratowniczego na lądowisku przyszpital-
nym.

5 maja od 13.38 jeden zastęp JRG PSP gasił w Kukowie 
pożar posuszu traw oraz dzikiego wysypiska śmieci.

5 maja od 18.18 jeden zastęp JRG PSP gasił przy ulicy 
Łąkowej pożar pnia drzewa.

5 maja od 18.26 jeden zastęp JRG PSP gasił w Możnych 
pożar posuszu traw.

5 maja od 18.46 jeden zastęp OSP Kleszczewo usuwał z 
jezdni w Norach powalony na nią konar drzewa.

8 maja od 9.08 dwa zastępy JRG PSP usuwały w Babkach 
Oleckich drzewo niebezpiecznie pochylone nad budynkiem 
szkoły.

Informacji udzielił młodszy ogniomistrz Piotr Gabruś
9 maja od 10.35 jeden zastęp OSP Kowale Oleckie i je-

den OSP Sokółki gasiły pożar posuszu traw i obornika w 
okolicach Wierzbianek.

9 maja od 11.29 jeden zastęp JRG PSP gasił przy ulicy 
11 Listopada pożar posuszu traw.

9 maja od 12.59 jeden zastęp OSP Kowale Oleckie gasił 
w Kowalach Oleckich pożar sterty słomy.

9 maja od 14.14 jeden zastęp JRG PSP gasił przy ulicy 
Parkowej pożar posuszu traw.

9 maja od 21.55 jeden zastęp JRG PSP oraz jeden OSP 
Świętajno wyłapywały agresywne psy w Świętajnie.

10 maja od 8.19 jeden zastęp JRG PSP zabezpieczał bu-
dynek wieży ciśnień obok przedszkola publicznego. (Pęk-
nięte zbrojenie).

Informacji udzielił aspirant sztabowy Mariusz Domin
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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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Olecka majówka teatralna 
- warsztaty teatralno-wokalne od 25 do 26 maja. 

Dwa dni intensywnych warsztatów teatralno – wokalnych. 
Uczestnicy będą szlifować swoje zdolności pod czujnym 
okiem specjalisty - Mariusza Tarnożka z Teatru “BRAMA” 
z Goleniowa. (Teatr „BRAMA” i spektakl „Apoteoza. Uczucie 
w dźwięku” mieliśmy okazję oglądać podczas ostatnich Spo-
tkań ze Sztuką SZTAMA). W warsztatach może wziąć udział 
każdy zainteresowany tematyką teatru, chcący rozwijać swoje 
umiejętności i pasje. Efekty pracy warsztatowiczów będziemy 

mogli oglądać podczas mini kon-
certu pieśni archaicznej. Udział w 
warsztatach jest bezpłatny. Uczest-
nictwo zgłaszać można w sekretaria-
cie Regionalnego Ośrodka Kultury 
w Olecku „Mazury Garbate” do 24 
maja. Organizatorem Oleckiej Ma-
jówki Teatralnej jest Stowarzyszenie 

Olecka Strefa Inspiracji.
Program warsztatów wokalnych:
* emisja głosu
- rozgrzewka aparatu mowy
- ćwiczenia rozciągające wszystkie mięśnie odpowiedzialne za 
poprawę pracy aparatu mowy,
* ćwiczenia oddechowo – artykulacyjne
- seria ćwiczeń wyzwalająca poprawny oddech przeponowo-
-żebrowy,
- ćwiczenia wydłużenia frazy wydechowej,
- połączenie ćwiczeń artykulacyjnych, oddechowych i wokal-
nych,
- ćwiczenia siły i wysokości głosu,
- praca nad rezonatorami,
- ćwiczenie techniki śpiewu białego,
- ćwiczenia barwy głosu,
* nauka pieśni archaicznych
- technika śpiewu białego w zastosowaniu do tradycyjnych pie-
śni (polskich, łemkowskich, ukraińskich, bałkańskich i rom-
skich),
- wykonywanie pieśni w manierze etnograficznej,
- nauka pieśni.
Program warsztatów aktorskich:
- elementarne zasady aktorskie
- praca nad dykcją
- praca nad aparatem mowy
- postawy psychologiczne na scenie
- zapoznanie z ogólnymi zasadami pracy na scenie teatralnej
- ćwiczenia aktorskie na wyobraźnię
- praca z partnerem na scenie
- emocje sceniczne
- ćwiczenia impostacyjne i oddechowe
Czas trwania warsztatów:
Piątek 25 maja (15.00 - 21.00) 
Sobota 26 maja (10.00 - 14.00 oraz 15.00 - 21.00)
Sala Teatru AGT
Zapisy do 24.05.2012 r. – sekretariat ROK „Mazury Garbate”

Witam wszystkich miłośników Straży Pożarnej. 
Istnieje taka możliwość, żeby w Olecku powsta-
ła jednostka OSP, ale musi być minimum 15 osób 
zgłoszonych (nie trzeba mieć ukończonych 18 lat). 
Zapraszam wszystkich chętnych. A zarazem jeżeli 
ktoś wybiera się do Szkoły Aspirantów, do Szkoły 
Głównej Straży Pożarnej, czy od razu z marszu wstą-
pić do PSP, przyda mu się doświadczenie zdobyte w 
OSP oraz przydzielone punkty po minimum 3 let-
nim stażu w OSP. Chętni proszę dzwonić pod numer 
725385574 lub adres mailowy jakubmr@o2.pl

25 maja w Galerii Prawdziwej Sztuki im. 
Andrzeja Legusa odbędzie się kolejny wer-
nisaż. Tym razem swoje prace zaprezentuje 
związany z Okręgiem Olsztyńskim Związku 
Polskich Artystów Plastyków – Zbigniew 
Urbalewicz.  

Urodził się w 1968 roku w Dobrym Mie-
ście. Ukończył studia na Wydziale Sztuk 
Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika 
w Toruniu. Zdobył dyplom z grafiki warszta-
towej w pracowni wypukłodruku pod kierun-
kiem prof. Ryszarda Krzywki w 1996 roku. 
Pracuje jako asystent w Instytucie Sztuk Pięk-
nych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego 
w Olsztynie. Zajmuje się grafiką projektową, 

Wernisaż wystawy Zbigniewa Urbalewicza

rysunkiem, ka-
ligrafią, malar-
stwem, ilustrator-
stwem, aranżacją 
przestrzeni, insta-
lacją i fotografią. 
Mieszka i pracuje 

w Olsztynie.
Na wernisażu będzie można 

podziwiać kaligrafie i malarstwo 
Zbigniewa Urbalewicza. Wysta-
wę urozmaicą rzeźby zaprzyjaź-
nionych artystów.

25 maja 2012, godzina 
17:00, Galeria Prawdziwej Sztu-
ki im. Andrzeja Legusa
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Funkcjonariusz oleckiej komendy po służbie zatrzymał 
sprawców kradzieży rowerów. Podejrzani prosto z ulicy tra-
fili do policyjnego aresztu do wytrzeźwienia i wyjaśnienia 
sprawy. Skradzione pojazdy wróciły już do właścicieli a 
54-letni Jan K. i 41-letni Wojciech S. już usłyszeli zarzuty 
Za kradzież cudzej rzeczy grozi im kara nawet 5 lat pozba-
wienia wolności.

Do zdarzenia doszło 17 maja około 21.00. Oficer dyżur-
ny oleckiej komendy otrzymał zgłoszenie o kradzieży dwóch 
rowerów. Pokrzywdzony, mody chłopak  poprosił o pomoc w 
odnalezieniu „górala” kolegę. Ten z kolei wspólnie ze swo-
im tatą, funkcjonariuszem oleckiej policji wyszli z domu i 
na ulicy Kolejowej zatrzymali jednego ze sprawców. Był to 
54-letni Jan K. dobrze znany oleckim policjantom, który miał 
przy sobie skradziony rower. 

Następnie policjanci ustalili drugiego podejrzanego  
41-letniego Wojciecha S. Obaj byli pod wpływem alkoholu. 
Prosto z ulicy trafili do policyjnego aresztu do wytrzeźwienia 
i wyjaśnienia sprawy. Dzisiaj podczas przesłuchania przed-
stawiono im zarzuty, a skradzione rowery zostały zwrócone 
właścicielom.

Teraz Jan K. i Wojciech S. za popełnione przestępstwo  
będą odpowiadać przed sądem karnym.

rzecznik prasowy KPP aspirant Tomasz Jegliński

Złodzieje rowerów zatrzymani

Mała Akademia Pływania
W wyniku złożenia wniosku do Ministerstwa Sportu I 

Turystyki na realizację programu „Mała Akademia Pływa-
nia” gmina otrzymała 20 tysięcy złotych. Zajęcia odbywać 
się będą  od kwietnia do czerwca i od września do listopada 
i obejmą 300 uczniów z klas I do VI szkół podstawowych.

 (UMwekis)
Ulica Norwida

Ratusz rozstrzygnął przetarg na sprzedaż działki budow-
lanej położonej przy ulicy Norwida. Nieruchomość zostanie 
sprzedana za 216 tysięcy 172,5 złote.                      (UMwrg) 



5
Tygodnik olecki 21/749 - r. 2012

to@borawski.pl

V13205

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:
• Barbara Brodowska (Nowa Wieś)

• Marek Brzeziński
• Iwona Dobrak
• Karol Nowacki
• Kamil Serdel

• Anna Szankowska
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

W naszym kraju niepełnosprawność fizyczna dotyczy 
około pięciu milionów osób. Niepełnosprawni borykają się 
z wieloma problemami, które mogłyby być bardziej znośne, 
gdyby przebywali w tolerancyjnym i otwartym na różnorod-
ność środowisku.

Każdy z nas na pewno wie, czym jest jest tolerancja. To-
lerancja oznacza cierpliwość i wyrozumiałość dla odmien-
ności. Niestety, dla wielu to tylko slogan, który kołacze im 
po głowach, ale nie zmienia nic w świadomości. Czy na co 
dzień potrafimy być wyrozumiali i otwarci na inność?

Bardzo ważne ze względów rozwojowych i emocjonal-
nych jest, aby osoby niepełnosprawne funkcjonowały w 
tolerancyjnym otoczeniu. Ci ludzie, choć umysłowo bądź 
fizycznie różnią się od ogółu, nie mogą być spychani na 
margines. Jednak my często nie rozumiemy sytuacji, których 
sami, na własnej skórze nie doświadczyliśmy, aczkolwiek to 
nie usprawiedliwia ignorancji czy nawet brutalność wobec 
tych, którzy widzą świat z innej perspektywy. 

Inwalidzi mają swoje hobby i marzenia i jak każdy, mogą 
mieć nieprzeciętną osobowość. Niepełnosprawni robią to 
samo, co ludzie pełnosprawni, lecz z większym trudem, dla-
tego należy im się szacunek, ponieważ nie rezygnują z wy-
znaczonych przez siebie celów. Zwykłe wyjście do sklepu 
po bułki może stać się dla nich wielkim cierpieniem. Nie 
zawsze cierpienie oznacza, że odczuwają ból fizyczny, słowa 
też mogą ranić. 

Często jest tak, że inwalidzi skazani na nieprzyjazne 
spojrzenia zaczynają wstydzić się samych siebie, nie tole-
rują siebie, co potrafi doprowadzić do depresji i załamania. 
Możemy temu zapobiec, jeśli porzucimy zabobonne myśle-
nie, które przed wiekami w kalekach kazało widzieć wcie-
lenie złych mocy, co skutkowało odseparowywaniem ich od 
„zdrowego” społeczeństwa.

Oferujmy pomoc innym, nawet w zwykłych, prozaicz-
nych czynnościach, by egzystencja osób niepełnosprawnych 
nie odbiegała od normy, by mogli korzystać z dobrodziejstw 
codzienności. Pomaganie każdej potrzebującej tego osobie 
powinno być rzeczą, której rodzice uczą dzieci od urodzenia. 

Ci, których nie nauczono tolerancji w dzieciństwie, będą 
zmuszeni się zmienić, ponieważ naszym zdaniem większa 
część społeczeństwa w końcu zrozumie, że różnorodność to 
zaleta, nie wada. Życie w niejednolitym środowisku oswaja 
z innością, kształtuje wrażliwość, wyzbywa z kompleksów, 
leczy ze schematycznego myślenia, czyni ludzi bardziej 
świadomymi i otwartymi na świat, dzięki czemu uszczęśli-
wia – KAŻDEGO!

Anita Bagieciel, Diana Niewiarowska
przedruk z „Byle do dzwonka” pisma Gimnazjun nr 2

Niepełnosprawność fizyczna 
= niepełnosprawność społeczna?

Teraz to już naprawdę wiosna! Coraz 
więcej czasu spędzamy poza domem. Cho-
dzimy na dłuższe spacery, o grilowaniu już 
nie mówiąc. Poza tym – jest już całkiem zie-
lono. Niektórzy już trzeci raz koszą swoje 
trawniki. Tacy są pilni!

Wiosna objawia się również tym, że rza-
dziej chodzimy do kina, jeszcze mniej ko-
rzystamy z bibliotek i mniej wypożyczamy 

filmów. Nie wszystko to są objawy dobre ale jednym z lep-
szych jest to, że mniej siedzimy przed komputerami. 

Każdy weekend, gdy przychodzi wiosna, staram się spę-
dzić, gdzieś poza domem. Choć na jeden dzień: ryby, żagle, 
las czy zwiedzanie czegoś co wydawało mi się tego warte. Nie 
zaniedbuje jednak kina, czy przyjaciół. Na wszystko musi być 
czas. Poza tym, specyfika pracy powoduje to, że w zasadzie 
mój weekend ma inne czasowe akcenty. 

***
Wiosna każdemu z nas może się kojarzyć na różne spo-

soby. Mi na przykład przez pewien czas kojarzyła się z kwit-
nieniem topól. Stało się to w następujący sposób: jadąc ulicą 
Młynową w piękny słoneczny dzień kątem oka zauważyłem 
rzecz dziwną. Zatrzymałem samochód i poszedłem na po-
dwórko szkoły społecznej. Na środku zielonego trawnika, 
obok karmnika dla ptaków stał okazały piękny biały bałwan. 

Nie był to jednak bałwan śniegowy. Dzieci ulepiły go z 
topolowego pyłu, tej dziwnej waty walającej się po ulicach 
całymi kulami.

I potem przez kilka lat wiosna kojarzyła mi się z topolami, 
dziećmi, szkołą społeczną i bałwanem z waty.

B. Marek Borawski

Aktualizacja
Trwa przygotowywanie aktualizacji projektu założeń do 

planu zagospodarowania w ciepło, energię elektryczną i pa-
liwa gazowe miasta i gminy. Zdanie wykonuje firma spoza 
Olecka za blisko 15 tysięcy złotych. Gmina podpisała umo-
wę na dofinansowanie projektu z Wojewódzkim Funduszem 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Kwota dofinanso-
wania to 10 tysięcy złotych.            (UMwbiip)
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Oleccy policjanci wspólnie z funkcjonariuszami Urzędu Celnego przeprowa-
dzili działania kontrolne. W ich wyniku w jednym z garaży na terenie miasta zna-
leziono alkohol i papierosy bez polskich znaków skarbowych akcyzy. Cała kontra-
banda została zabezpieczona, a sprawca usłyszał zarzuty.

W minioną środę 16 maja około 19.00 do jednego z garaży  na terenie Olec-
ka weszli policjanci i przedstawiciele Urzędu Celnego. Z informacji jakie posiadali 
mundurowi wynikało, że właściciel może przechowywać tam nielegalne papierosy. 

Podejrzenia okazały się słuszne. Podczas wspólnej kontroli okazało się, że Pa-
tryk W. posiadał wyroby spirytusowe i tytoniowe bez polskich znaków skarbowych 
akcyzy. Przedstawiciele Urzędu Celnego zabezpieczyli alkohol i papierosy o łącznej 
szacunkowej wartości ponad 10 tyś. złotych. Podejrzany usłyszał już zarzuty i za 
popełnione przestępstwo skarbowe będzie odpowiadał przed sądem karnym.

Za posiadanie alkoholu i papierosów bez polskiej akcyzy Patrykowi W. grozi 
kara nawet 2 lat pozbawienia wolności.

rzecznik prasowy KPP aspirant Tomasz Jegliński

Nielegalne papierosy i alkohol ukrył w garażu

Sobota -12 maja była ważnym dniem dla drugoklasistów 
z Gimnazjum nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. ks. Jana 
Twardowskiego w Olecku, realizujących edukacyjne projekty 
gimnazjalne. Już przed lekcjami stawili się w szkole, by przy-
gotować salę gimnastyczną na prezentację, będącą zwieńcze-
niem ich kilkumiesięcznej pracy. 

Dyrektor Zespołu Szkół Stanisław Kopycki, powitał 
wszystkich obecnych: zaproszonych rodziców, nauczycieli i 
uczniów. 

Jako pierwsza wystąpiła grupa uczniów Ewy Iwanow-
skiej (nauczycielka języka angielskiego), która zaprezento-
wała projekt ,,A trip to Londyn”. Jego celem było ukazanie 
najciekawszych miejsc Londynu godnych zwiedzenia, sporzą-
dzenie folderu wycieczki. Gimnazjaliści przygotowali prezen-
tacje multimedialne: ,,Brytyjska rodzina królewska”, ,,A trip 
to Londyn”. Przeprowadzili quiz wiedzy o mieście i rodzinie 
królewskiej. Widzowie mogli poczuć atmosferę stolicy Anglii, 
oglądając makiety znanych budowli czy film archiwalny z 
koronacji królowej Elżbiety II. Uczyli się też podstawowych 
zasad etykiety obowiązujących na królewskim dworze w kon-
taktach z królem i z królową.

Grupa II przedstawiła efekty pracy nad projektem ,, Tra-
dycje wielkanocne w kulturze polskiej”. W ciekawy sposób 
przybliżyli oni dawne i współczesne tradycje wielkanocne, 
prezentując pokazy multimedialne, scenki dramatyczne na 
temat historii prezentów wręczanych dzieciom czy śmigusa-
-dyngusa. Zgromadzeni mogli się dowiedzieć, w jaki sposób 
obchodzono święta, jakie obrzędy przetrwały do dziś, wziąć  
udział w quizie sprawdzającym poziom wiedzy o Wielkano-
cy. Wiele osób chętnie włączyło się do zabaw wielkanocnych, 
takich jak: toczenie jajka na odległość czy wybitki, malowało 
baloniki, czyniąc z nich pisanki. Uczniowie realizujący pro-
jekt przedstawili też wyniki ankiety przeprowadzonej wśród 
uczniów kl. I-III gimnazjum dotyczącej obyczajów i sposobu 
spędzania czasu świątecznego. Na zakończenie zabrzmiała 
,,Piosenka wielkanocna”.

Opiekunami tego interdyscyplinarnego projektu byli na-

uczyciele: języka polskiego - Anna Klimasara , muzyki/
plastyki - Elżbieta Smokowska–Grzanka i religii - Michał 
Janiszewski. 

Uczniowie pracujący nad opisanymi wyżej projektami 
dobrze wywiązali się z powierzonych im zadań, a zgroma-
dzona publiczność nagrodziła ich występ gromkimi brawa-
mi.           Anna Klimasara

Projekty edukacyjne 2012



7
Tygodnik olecki 21/749 - r. 2012

to@borawski.pl

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.

Stowarzyszenie Kulturalne Przypisani 
Północy, na podstawie umowy podpisanej 
z Urzędem Marszałkowskim w Olsztynie, 
rozpoczęło realizację projektu „Edukacja 
szansą na lepsze jutro”. Projekt jest współ-
finansowany ze środków Europejskiego 
Funduszu Społecznego w ramach Progra-

Już po raz szósty w Zespole Szkół Licealnych i Zawodo-
wych w Olecku zorganizowano konkurs kulinarny pod tytu-
łem „Na Pograniczu Kultur i Narodów – zwyczaje kulinarne 
narodów pogranicza”. Celem tej edycji turnieju było zaprezen-
towanie przez miłośników gotowania własnych umiejętności 
przygotowywania potraw charakterystycznych dla narodów 
zamieszkujących Warmię, Mazury i Suwalszczyznę. Wszy-
scy, którzy podjęli się walki o cenne nagrody, spędzili kilka 
godzin w nowoczesnej bazie do kształcenia gastronomiczne-
go i hotelarskiego znajdującej się w kompleksie ZSLiZ, przy-
gotowując rozmaite potrawy. 

W finale każdy z uczestników przedstawił swoje dania ko-
misji sędziowskiej. Zawodnicy dodatkowo musieli odpowie-
dzieć na nierzadko podchwytliwe pytania jurorów. Sędzio-
wie w składzie: Kazimierz Iwanowski, Wicestarosta Powiatu 
Oleckiego, Henryk Trznadel, Zastępca Burmistrza Olecka, 
Karol Sobczak, Przewodniczący Rady Miejskiej w Olecku, 
Marzanna Pojawa-Grajewska, Wicedyrektor ZSLiZ, Teresa 
Szczecina, koordynator projektu „Równać Szanse” oraz Syl-
wia Stypułkowska, nauczycielka ZSLiZ ustalili, że równych 
sobie nie miała potrawa Marcina Malinowskiego, ucznia klas 
trzeciej technikum organizacji usług gastronomicznych. Dru-
gie miejsce zajął Kacper Sieńko i Michał Masianis, którzy 
reprezentowali liceum profilowane o specjalności policyjno-
-pożarniczej. Trzecia nagroda trafiła do Martyny Grodzickiej 
oraz Anity Maksimczyk, tegorocznych maturzystek kształcą-

Zawody kulinarne w ZSLiZ

cych się w kierunku technik hotelarstwa.
Konkurs zorganizowano w ramach programu „Równać 

Szanse” realizowanego dzięki dofinansowaniu Polsko-Ame-
rykańskiej Fundacji Wolności oraz przy udziale uczniów 
ZSLiZ w Olecku uczestniczących w ogólnopolskim projek-
cie edukacyjnym „Przywróćmy Pamięć”. Nad przebiegiem 
i organizacją wydarzenia czuwała Urszula Nartowicz oraz 
Justyna Waszkiewicz.  

Przemysław Michniewicz

„Edukacja szansą 
na lepsze jutro”

mu Operacyjnego Kapitał Ludzki. W realizację projektu za-
angażowały się Gmina Świętajno, Komenda Powiatową Pań-
stwowej Straży Pożarnej w Olecku i Jednostka Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Świętajnie. Głównym zadaniem projektu 
jest przeprowadzenie Kwalifikowanego Kursu Pierwszej Po-
mocy, a jego uczestnicy przystąpią do egzaminu państwo-
wego. Oprócz zajęć teoretycznych i praktycznych program 

przewiduje praktykę w zespołach ratowniczych. Szkolenie 
Beneficjentów prowadzi Olmedica Sp. z o.o. a zespołowi 
instruktorów przewodzi Tomasz Dziokan. Istotne jest to, że 
na ruchliwej trasie Olecko – Giżycko, a także w centrum ak-
tywnego ruchu turystycznego, jakim jest Świętajno, powsta-
nie grupa osób, wykwalifikowanych do niesienia pierwszej 
pomocy przedmedycznej i zostanie zakupione niezbędne 
wyposażenie medyczne.

Tomasz Łaskowski – koordynator projektu

Dotacja
24 kwietnia Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki 

powiadomił Urząd Miejski o zakończeniu konkursu na do-
finansowanie w projekcie pt. Resortowy program rozwoju 
instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch”. 
Gmina otrzymała dotację celową w wysokości 36 tysięcy 
złotych.        (IM)
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Plan naprawczy
felieton

Wiosna jest najpiękniejszą porą roku. Bezdyskusyjnie. 
Wiosną czujemy przypływ sił, przypływ mocy i dobrych 
chęci. Po ponurym, deszczowym listopadzie, kiedy chce się 
tylko zwinąć na kanapie z dobrą książką, pod miękkim, pu-
chatym kocem, po mroźnym styczniu, który pokrywa śnie-
giem nasze samochody, a lodem ganki, czyhające na naszą 
nieostrożność, nadchodzi wyczekiwany kwiecień i maj. 
Kwiecień jeszcze wodzi nas za nos swoją chimerycznością, 
jeszcze gra na nosie, ale radosny świergot ptaków nie pozo-
stawia złudzeń – to tylko kwestia dni, żeby drzewa wybuchły 
zielonym szaleństwem, żeby świat zwariował od zapachu 
bzów i czeremchy. 

Chowamy ciepłe kurtki, kozaczki, szaliki i czapki i … No 
właśnie. Panika w nas wstępuje, a  niedowierzanie przypra-
wia o, niemal, wytrzeszcz oczu, że ukochana skórzana kurtka 
przez kilka miesięcy zmniejszyła się!  Auuu…! Dociągam 
poły, na siłę, wywalając język, czerwieniejąc na twarzy z wy-
siłku i dopinam się, ale żałosność tego wizerunku nakazuje 
mi odpiąć guziki i uwolnić  naciągnięty do granic możliwo-
ści materiał. Przypatruję się sobie i stwierdzam, że ogólnie 
jakaś nieurodna jestem. Po zimie? Czy zawsze tak miałam, a 
dziś źle zamaskowałam make – up’em brzydotę? 

Wiem, że gdy rozdawano talenty, to ja chciałam wykazać 
się chytrością, górę wzięło wrodzone lenistwo i ustałam tam, 
gdzie najmniejsza kolejka była. A tam cellulit hojnie rozdzie-
lali. I teraz go mam, za karę. Zawsze miałam. Myślę, że już 
w łonie matki ukształtowały się te wątpliwe ozdoby dolnej 
części mego ciała. 

O ile ten nieodłączny feler udaje mi się ukryć, to gorzej 
z górą. Burki u nas nie są modne. A to by rozwiązało spra-
wę nawet dopinania wiosennych kurtek. Nic to. Dorzucam 
apaszkę i udaję, że mi tak niby gorąco, że z rozmysłem się 
nie zapinam. Głowę zadzieram dziarsko do góry i układam 
plan naprawczy. Z przestrachem myślę, co będzie, jak i tę 
kurtkę trzeba będzie zdjąć, a oczom ludzkim ukaże się w ca-
łej krasie mój wstyd i moja sromota. Nie będę jeść. Phi. To 
proste – myślę, w momencie gdy jestem najedzona. 

Po południu wychodzę z pracy, a tam mężowie czekają 
w samochodach na swoje żony. Jeden z nich kłania mi się, 
wybałuszając się na mnie, nagle otwiera drzwi i mówi: „O 
mało co, bym nie poznał!”. Przemknęło mi w ogarniętym pa-
niką rozumie, że jeśli powie, że się poprawiłam, to zdzielę go 
przez łeb swoim rodzonym laptopem. 

W trybie natychmiastowym wskoczyłam do swojego 
samochodu, żeby nie usłyszeć części dalszej. Żałowałam 
laptopa i dbałam o swoją nadwątloną kondycję psychiczną. 
Jakoś przez skórę czułam, że to chodzi o moje nadszarpnię-
te wdzięki. A, że  waść był po amputacji taktu, wiedziałam 
już od dawna. Co ja mu dałam jadąc do domu! Wymrukiwa-
łam różne inwektywy pod nosem, na przemian ubolewając 
nad swoją wątłą, płochliwą motywacją. Mężczyźni to mają 
dobrze. Oni nie spotykają w pracy, w sklepie i na ulicy ko-
legów, którzy dostrzegą nawet pod spodniami narciarskimi 
cellulit, pięć kilo nadbagażu i zwiotczałą szyję. Jak się za 
coś zabiorą, to im w try miga wychodzi, większości rzeczy 

nie widzą, na kolorach znają się jak ja na chińskim piśmie, i 
na dodatek  mechanicy mówią im prawdę. Jak nie dopina im 
się kurtka, to mówią: „Trzeba mi nową kurtkę kupić, bo ta za 
mała”. Ot, tak sobie po prostu, przyznają się:  z a  m a ł a !!! 
A ja udaję, że mi gorąco…

Po drodze wstąpiłam do sklepu po pieczywo. 
No nie z myślą o sobie! Skądże! 
Toż mam dziecię w domu, pochłaniające oprócz nie-

zliczonej ilości pokarmów jeszcze więcej moich nerwów. 
Trzeba wysycić adolescenta masłem orzechowym i innymi 
produktami spożywczymi dającymi ponoć energię na cały 
dzień. On jada też nocami, ale nie pytam, po co mu w tym 
wieku nocą energia. Lepiej za dużo nie wiedzieć. Podczas 
intensywnej zadumy nad składem sałatki śledziowej, wpadła 
na mnie koleżanka mojej mamy. Mamy, nie moja. 

Takiej radości jaką okazała na mój widok, nie widuję u 
znajomych. Taką radość widuję jedynie u młodzieży, kiedy 
okazuje się, ze mają zastępstwo ze mną na matematyce. 

Owa pani, z uśmiechem jakby trafiła szóstkę w totka, 
ryknęła na cały, wypełniony ludźmi market: „Ooooo! Jak ty 
przytyłaś!” Zabulgotało mi w brzuchu. Kątem oka widzia-
łam ludzi oceniających moje przytycie i lustrujących mnie od 
góry do dołu. Pani sobie roześmiała się głośno i poszła, ma-
chając zamaszyście torebką, zostawiając mnie w wyraczeniu 
z sałatką rybną w dłoni.

Cały wieczór poświęciłam na szukanie różnych nowin, 
diet i oczyszczania organizmu. Sport odpada. Człowiek się 
poci tylko i ma ciuchy do prania. O kontuzjach nie wspo-
mnę.  Diet przeprowadziłam już tysiące. Ich ilością zawsty-
dziłabym samego Turbodymomena! Niektóre nawet prawie 
dokończyłam i schudłam dużo! No, ale to było w okresie 
paleozoiku… 

Odrzucałam natychmiast te, które mają minimalną ilość 
jedzenia. Ja żerta jestem i nie podołam wyzwaniu posiłkowa-
nia się jajkiem ze szpinakiem. Mięso musi być. Zaraz mam 
mroczki w oczach i robi mi się słabo. Na proteinowej byłam. 
Schudłam, a jakże! Tylko już nie mogę patrzeć na białko. Od 
samego patrzenia mam wrażenie, że się opierzam i za uszami 
tworzą mi się skrzela. Brrr…  

Pogrążona w rozpaczy odnajduję stronę o oczyszczaniu 
jelita grubego. Niby mam przeprowadzić jakiś test z bura-
czanym sokiem, na prawdziwość słów autora. Jednak po-
stanawiam odpuścić sobie tarkowanie buraków i picie soku, 
widząc już oczyma wyobraźni kuchnię jak po teksańskiej 
masakrze piłą motorową.  

Wystarczająco przemawiają do mnie słowa o noszeniu w 
sobie od ośmiu do nawet piętnastu kilogramów (sic!) zło-
gów kamieni w jelicie. O matko najmilejsza!!! Musiałam to 
omówić z koleżanką, która podobnie jak ja, łyka wszystkie 
doniesienia o cudownościach i zbawieniach w żywieniu tym-
że, lub tamtym. Nie mogłyśmy pojąć, jak i czy, wpłynie na 
wygląd pozbycie się ośmiu kilogramów kamieni. Czy w talii 
się zapnę, a w biuście nie? Czy będzie to widać? Bo osiem 
kilo, to nie w kij dmuchał, przyjmując oczywiście wartość 
minimalną. A jak mam 12 kilo złogów skamieniałych? Wy-
tężałam swoje pojęcie i nie mogłam poczuć tego ciężaru w 
środku swego jestestwa. Podskakiwałam, trzęsłam brzu-
chem, obściskiwałam oponę przednią i nie byłam w stanie 
ogarnąć tematu. No i najważniejsze – jak się one mają wydo-
stać? Zmiękną, czy będą stukały o sedes? Jakiej są wielko-
ści? Który sposób wybrać? 

Lewatywa odpada. Trzeba mieć odwagę, żeby dać się do-
browolnie sponiewierać w ten sposób. W trakcie rozmowy 
mnożyły się pytania, ponosiła nas wyobraźnia i zostałyśmy 
przy spożywaniu kefiru, soku jabłkowego i gotowanych wa-
rzyw, podzielonych na 3 kolejne dni, jako działania najmniej 
inwazyjne i kłopotliwe. 

Po wysiłku, jaki towarzyszy podjęciu i wdrożeniu planu 
naprawczego poczułam głód. Zrobiłam sobie kanapkę z bia-
łym chlebkiem, suto posmarowałam kromkę masełkiem i na 
wierzch ułożyłam plaster szynki, jeszcze ciepłej, przywiezio-
nej świeżo od wędzenia… 

No cóż… Nie jestem gatunkiem reprezentatywnym dla 
populacji jeśli chodzi o zdrowe odżywianie. Jelito grube 
spróbuję oczyścić, jak już wędlinka się skończy…

Solange
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Komenda Hufca Olecko ZHP organizuje 2 turnusy półkolonii  
dla wszystkich chętnych uczniów od I klasy szkoły podstawowej

w Domu Harcerza w Olecku, Plac Zamkowy 2 (w budynku 
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 pół-
kolonii 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 wyno-
si 1048,00zł od osoby   i powinna być wniesiona 
do 10 czerwca na konto Hufca 08 2030 0045 1110 
0000 0203 3760 lub bezpośrednio do Kasy Hufca. 

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

OGŁOSZENIE   

Znajomy koleżanki mojej koleżanki ma znajomego, który 
o swojej żonie mówi „jego obecna żona”. Zakładając raczej 
słusznie, że będą inne jeszcze. Koleżanka znajomego, zaś o 
swoim mężu mówi „mój pierwszy mąż” - zakładając, całkiem 
rozsądnie, że i drugi nastąpi. Inna znajoma mawia o swoim 
obecnym mężu „mój przyszły były mąż”…

I ogólnie, statystycznie, teoretycznie mają rację. Duża 
część, obecnie całkiem udanych, małżeństw kiedyś się roz-
wiedzie. Takie czasy. Rozwody nie dziwią, nie zaskakują, sta-
ły się częścią naszego świata. Poza tym dają możliwość na-
prawienia błędów, rozpoczęcia i poukładania życia na nowo. 
Nie są ani złe, ani dobre. Są faktem. 

Tak sobie rozmyślając, koleżanka mojej koleżanki doszła 
do wniosku, że model rodziny się zmienia. Otóż, kiedyś ro-
dzina to byli dziadkowie, dzieci i wnuki, czasem prawnuki. 
Czyli model rodziny wielopokoleniowej. A obecnie zaczyna 
się to zmieniać. Co raz częściej przynajmniej jedno z małżon-
ków wnosi w posagu swoja pierwszą rodzinę. Rodziny nie 
rozrastają się od najstarszych do najmłodszych, a rosną jakby 
w bok, szeregowo.

Wyobraźmy więc sobie sytuację, kiedy to mężczyzna po 
przejściach i kobieta z przeszłością mieszkają razem i  wspól-
nie mają dzieci. Dla uproszczenia przyjmijmy, że nie istot-
ne jest, z którym rodzicem mieszkają dzieci z poprzednich 
związków. Dla potrzeb rozważań teoretycznych, trzeba jesz-
cze założyć, że więcej się nie będą rozwodzić. Ani oni, ani ich 

rodzice, ani byli małżonkowie. Dzieci rozwiedzionych ro-
dziców dostają przyszywanych dziadków. Czyli maja cztery 
pary dziadków. A rodzice rozwiedzionych mają nowe wnuki. 
I nowe synowe i nowych zięciów. Dzieci mają też dwoje no-
wych rodziców. Macochę i ojczyma. A jak dorosną to swo-
jemu małżonkowi dają po dwie teściowe i dwóch teściów! 

I tak np. na Wigilii spotykają się obecni małżonkowie, 
ich dzieci wspólne, dzieci z poprzednich związków (Kocha-
nie, moje dzieci i twoje dzieci biją nasze dzieci!), byli mał-
żonkowie ze swoimi obecnymi małżonkami i swoimi obec-
nymi dziećmi. Poza tym rodzice, teściowie i byli teściowie...

A gdyby tak, rodzina chciała zamieszkać blisko siebie... 
Żeby uniknąć komplikacji związanych z opieką nad dzieć-
mi. Bo dobrze by było, gdyby się znały i przyjaźniły. I  gdy-
by tak zamieszkali w bliźniaku... W jednym domu ci nasi, 
podstawowi, ze swoimi dziećmi. Z jednej strony była żona 
męża z nowym mężem i nowymi dziećmi. Z drugiej strony 
były mąż żony z nową żoną i dziećmi. Podwórka można by 
połączyć, żeby dzieciaki mogły bezpiecznie, bez wycho-
dzenia na ulicę się bawić. Potem można je busem do jednej 
szkoły wozić. Mieć wspólne niańki, wymieniać się ubranka-
mi, bo w końcu wszystko w rodzinie zostanie. Po przeciwnej 
stronie ulicy mogliby mieszkać poprzedni małżonkowie no-
wych małżonków. Dalej mieszkaliby ich byli małżonkowie 
z nowymi małżonkami... I tak dalej, aż do powstania małego 
miasteczka... 

...czy globalnej wioski.
Maja

Budowa szeregowa
felieton

spotkanie z ks. Adamem Bonieckim
Ks. Adam Boniecki urodził się 25 maja1934 roku w Warsza-
wie. Jako osiemnastolatek wstąpił do zakonu Marianów, w 1960 
roku został kapłanem. Później studiował filozofię na Katolickim 
Uniwersytecie Lubelskim. Wiele lat pracował w duszpasterstwie 
akademickim oraz w „Tygodniku Powszechnym”, w 1964 roku 
zaprosił go do redakcji Karol Wojtyła.  Przez wiele lat przeby-
wał w Rzymie, gdzie przygotowywał polskie wydanie tygodni-
ka „L`Osservatore Romano”. Towarzyszył Janowi Pawłowi II w 
podróżach do Turcji, Zairu, Konga, Kenii, Ghany, Górnej Wolty, 
Wybrzeża Kości Słoniowej, Francji, Portugalii, kolejny raz do 
Francji, Wenezueli, Ekwadoru, Peru, Trynidad-Tobago, Togo, 
Wybrzeża Kości Słoniowej, Kamerunu, Republiki Środkowej 
Afryki, Zairu, Kenii, Maroka i Czechosłowacji. W 1991 roku 
ksiądz Boniecki wrócił do redakcji „Tygodnika Powszechnego”, 
a w 1993 został wybrany na generała Zgromadzenia Księży Ma-
rianów. 
Od 1999 do 2011 ksiądz Adam Boniecki pełnił funkcję redak-
tora naczelnego „Tygodnika Powszechnego”. Teraz publikuje 
regularnie na jego łamach. 

Opublikował kilkaset artykułów w Tygodniku Powszechnym, 
Znaku, Pastores i in. oraz książki, m.in.: Kalendarium życia 
Karola Wojtyły, „Znak” 1983; Notes rzymski t. I,II,III.wyd. 
„ZNAK” 1988, 1989, 1990; Vademecum Generała czyli czego 
nie robić i co robić, kiedy władza wpadnie ci w ręce,  wyd. 
Księży Marianów 1999; Zrozumieć papieża. Rozmowy o en-
cyklikach (z Katarzyną Kolendą-Zaleską)  wyd. „ZNAK” 2003 
oraz najnowsza: Lepiej Palić fajkę, niż czarownice wyd. Znak, 
Tygodnik Powszechny, 2011.

Koncert z okazji Dnia Matki
26 maja o 14.00 w Regionalnym Ośrodku Kultury w 

Olecku „Mazury Garbate” odbędzie się koncert z okazji 
Dnia Matki. Wystąpią na nim zespół „Oleckie Echo”, a  tak-
że młoda, utalentowana, znana z programu Bitwa na Głosy 
olecka artystka – Marta Ulikowska.

Postaramy się o to, żeby Matki mogły spędzić ten dzień 
wyjątkowo. 

Wstęp na koncert jest bezpłatny
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Na placu w centrum Olecka odbył się uroczysty apel z 
okazji Dnia Strażaka i 20-lecia powołania Państwowej Straży 
Pożarnej. Zasłużeni strażacy otrzymali odznaczenia, awanse 
i dyplomy.

W uroczystościach wzięli udział między innymi: poseł na 
Sejm RP – Andrzej Orzechowski, zastępca Warmińsko-Ma-
zurskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Olsztynie mł. 
bryg. Michał Kamieniecki, ks. kapelan Marian Salomon, 
przedstawiciele władz samorządowych gmin i powiatu olec-
kiego, nadleśnictwa, policji, a przede wszystkim strażacy z 
PSP w Olecku,  strażacy ochotnicy i emeryci. Uroczystość 
rozpoczęły się Mszą Świętą w Kościele Podwyższenia Krzy-
ża Świętego. 

Podczas uroczystości na placu w centrum Olecka zasłuże-
ni strażacy otrzymali odznaczenia, awanse na wyższe stopnie 
pożarnicze i stanowiska służbowe oraz pamiątkowe medale i 
dyplomy. Pożegnano odchodzących na emeryturę: asp. sztab. 
Dariusza Domina i st. ogn. Tomasza Nieszczerzewskiego. 
Cała imprezę uświetniła orkiestra miejska pod batutą Kapel-
mistrzyni Weroniki Kordowskiej.
Odznaczenie, awanse i dyplomy otrzymali:
Srebrna Odznaka Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej: 
- mł. bryg. Adam Łapucki
Brązowa Odznaka Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożaro-

wej: - asp. sztab. Marek Truchan
Brązowy Medal za Zasługi dla Pożarnictwa:
nadkom. Ewa Papadopulu z KPP Olecko
- nadleśniczy Tomasz Liwak – Czerwony Dwór
Awanse w stopniach pożarniczych:
- bryg. Jan Mróz na stopień starszego brygadiera (awans 
zostanie wręczony podczas uroczystości wojewódzkich 
19.05.2012 roku w Olsztynie),
- mł. asp. Marek Wysocki na stopień aspiranta, 
- ogn. Artur Brodowski, ogn. Andrzej Gabruś, ogn. Ma-
riusz Słabiński, ogn. Radosław Szymański na stopień 
starszego ogniomistrza,
- st. sekc. Katarzyna Jeglińska na stopień młodszego 
ogniomistrza,
- sekc. Sławomir Jarmołowicz, sekc. Rafał Żukowski na 
stopień starszego sekcyjnego.
Awanse na wyższe stanowiska służbowe: 
- mł. kpt. Piotr Talkowski - starszy specjalista,
- st. ogn. Marcin Ciechanowski, st. ogn. Mariusz Słabiń-
ski - starszy operator sprzętu specjalnego,
- mł. ogn. Daniel Grabek - operator sprzętu specjalnego
- st. sekc. Sławomir Jarmołowicz - starszy ratownik,
- st. str. Krzysztof Iwanowski, st. str. Bartosz Laskowski, 
st. str. Radosław Osiecki - młodszy ratownik
Medale pamiątkowe z okazji 20-lecia PSP na Warmii i Ma-
zurach:
- Andrzej Kisiel - Starosta olecki,
- Stanisław Ciechanowicz - Prezes Zarządu Oddziału Po-
wiatowego Związku OSP RP w Olecku.
Dyplomy z okazji 20-lecia powołania PSP  otrzymali stra-
żacy z minimum 20-letnim stażem służby w straży pożar-
nej:
- Jan Mróz, Adam Łapucki, Tomasz Milewski, Jerzy 
Gołembiewski, Marek Truchan, Dariusz Domin, Adam 
Chajęcki, Tomasz Giczewski. 

Dzień Strażaka
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Tekst i zdjęcia archiwum PSP
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Wizyta ukraińskich 
filharmoników w Olecku 

w fotoreportażu 
Bolesława Słomkowskiego
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Projekt „Akademia Obywatela” współfinansowany jest 
ze środków Unii Europejskiej w ramach 

Europejskiego Funduszu Społecznego
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KUPON 
NA NAJTAŃSZE  
OG£OSZENIE 

DROBNE  
– 37 groszy za słowo

 auto        sprzedam  

       wynajmę     kupię

 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. 

Zapraszam do udziału w sesji Rady Miejskiej w Olecku, która od-
będzie się w dniu 31 maja (czwartek) o 10.00 w sali konferencyjnej 
Urzędu Miejskiego w Olecku.
Porządek sesji:
1. Otwarcie sesji i ustalenie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady.
3. Informacja Burmistrza o działalności w okresie międzysesyjnym.
4. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o działaniach po-
dejmowanych w okresie od ostatniej sesji.
5. Interpelacje oraz odpowiedzi na interpelacje radnych.
6. Wnioski i oświadczenia radnych.
7. Uwagi i wnioski Sołtysów, Przewodniczących Rad i Zarządów 
Osiedli oraz radnych Oleckiej Rady Młodzieżowej dotyczące pro-
jektów uchwał. 
8. Podjęcie uchwał w sprawach:

a) przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunko-
wań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy 
Olecko w związku z lokalizacją dwutorowej napowietrznej linii 
elektroenergetycznej 400 kV Ełk – granica RP na terenie gminy 
Olecko,

b) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego dla przebiegu dwutorowej, napowietrz-
nej linii elektroenergetycznej 400 kV Ełk – granica RP na terenie 
gminy Olecko,

c) przyjęcia „Programu opieki nad zabytkami gminy Olecko na 
lata 2012 – 2015,

d) ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Gminy Olecko,
e) zamiaru zniesienia jednostki pomocniczej Gminy Olecko,
f) odmowy wyrażenia zgody na wypowiedzenie zmieniające 

warunki pracy i płacy radnemu,
g) zmiany budżetu gminy na 2012 rok.

9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego wraz 
ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2011 rok oraz 
udzielenie absolutorium Burmistrzowi Olecka:
a) rozpatrzenie sprawozdania finansowego za 2011 rok, sprawoz-
dania z wykonania budżetu gminy za 2011 rok, informacji o stanie 
mienia Gminy Olecko;
b) opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie o sprawoz-
daniu z wykonania budżetu Gminy Olecko za 2011 rok;
c) stanowisko Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Olecku;
d) opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o wniosku Komisji Re-
wizyjnej Rady Miejskiej w Olecku w sprawie udzielenia absoluto-
rium Burmistrzowi Olecka za 2011 rok,
e) dyskusja nad sprawozdaniem finansowym wraz ze sprawozda-
niem z wykonania budżetu gminy za 2011 rok;
f) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finan-
sowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 
2011 rok;
g) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmi-
strzowi Olecka.
10. „Głos wolny, wolność ubezpieczający”.
11. Zamknięcie obrad sesji.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Karol Sobczak

Sesja Rady Miejskiej Partnerstwo
24 kwietnia odbyło się Urzędzie Miejskim robocze spo-

tkanie z przedstawicielami samorządu Kozłowej Rudy na Li-
twie i rejonu Gusiew w Rosji dotyczące wspólnego projektu 
„Partnerstwo na rzecz ochrony wód obszaru transgraniczne-
go Litwy, Polski i Rosji”, który otrzyma dofinansowanie w 
wysokości 90% z Programu Litwa-Polska-Rosja. Na spotka-
niu partnerzy omówili szczegółowo zakres i budżet projektu 
oraz uzgodnili dane i dokumenty niezbędne do podpisania 
umowy o dofinansowanie. Wyznaczony został także wstęp-
ny termin na podpisanie umowy o współpracy partnerskiej 
miedzy samorządami.           (UMwbiip)

Ulica Grabowa
Gmina zawarła akt notarialny na sprzedaż działki bu-

dowlanej położonej przy ulicy Grabowej.           (UMwrg)
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* „KOALA” - bar. Kuchnia tradycyjna, katering. 
    Plac Wolności 14, tel. (87) 520 15 78  V16202

PIZZERIA „PRIVE” zaprasza od 1000 do 2200

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

10

PIZZA NA TELEFON

* AUTOCZĘŚCI zachodnie, Łada, UAZ, Skoda;  
ul. Grunwaldzka, tel. (87) 520 01 21                           K68901

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  V10008

TURYSTYKA, NOCLEGI, ROZRYWKA

* AUTO-MAX, ul. Paderewskiego 3A, naprawa: zawieszenia, 
amortyzatory, elektronika, komputerowa geometria zawie-
szenia, klimatyzacja tel. 509-746-264;                                        V15504

* Foto-Ślub i inne uroczystości, tel. 660 122 049       B51002

* hurtownia spożywcza, ul. Gołdapska 31, tel. (87) 520-01-50 V15703

*  Dewocjonalia, sklep; dodatki do: chrztu, ślubu, komunii, 
bierzmowania; ul. Wiśniowa, tel. 660-771-754     V15903

US£UGI
ARTYKUŁY ELEKTRYCZNE, SPRZEDAŻ, WYKONAWSTWO

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

38
05

K
68

50
4

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 V15003

* Artykuły i usługi elektryczne, Grunwaldzka 6, 
      tel. 87-610-00-66                                     V16003

* Centrum Ogrodnicze, ul. Rzeźnicka 6; tel. 87-520-22-07   V00920

* Budowlana firma, Tadeusz WITKOWSKI, kompleksowe 
prace budowlane, tel. 603-754-167, 87-523-41-44 V08410a* WULKANIZACJA, wymiana, sprzedaż opon, wymiana 

sprzedaż oleju, odkurzanie gratis, Mazurska 30, tel., 
516-080-613   V11507

* jubilerskie usługi, grawerowanie, naprawa oprawek
  okularów, plac Wolności 13, tel. 508-266-703
krstatkiewicz@gmail.com, www.zlotnik-olecko.pl V16103

V13505

imprezy okolicznościowe, dyskoteki, koncerty, pokazy

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

Klub „CoolTura”

* glazurnictwo, Krzysztof Sadowski, tel. 517-535-255 K68603

* hydraulika (instalacje wodne), Krzysztof Sadowski, tel. 
517-535-255 K68703

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 K09410

* MYJNIA GĄBKOWA AUTOMATYCZNA 
   aleje Lipowe 1A                           V11447

V01919

* Auta używane, tel. 501-611-961 V15232

* AUTOCZĘŚCI zachodnie, Łada, Tawria, Skoda, ul. 
Grunwaldzka, tel. 87-520-01-21 K69001

* CZĘŚCI SAMOCHODOWE, tel. 509-746-264 V15514

* CZĘŚCI SAMOCHODOWE, ul. Sokola 1D, tel. 87-
520-12-88 V15013

* części używane, wszystkie marki, Ełcka 2 (przy 
skupie złomu), tel. 501-611-961 V15222

* Ford Escort Combi, 1,4B, 1999, tel. 605-485-376 B51401

* Ford Fiesta, 1,8D, 1998, tel. 508-097-660 V11827

* 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 B51102

* SEAT Alhambra, 2001, tel. 508-097-660 V18817

* VW Passat 1,8B+G, 1998, tel. 508-097-660 V11837

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 B49704

* kino, plac Wolności 22, tel. 87-520-20-59 B51501

* konie kabardyńskie, przejażdżki, pod siodło, 
Grądzkie 47, tel. 666-316-780, 87-421-22-48 B51202

* pracownia pisania ikon, pracownia plastyczna, 
Katarzyna Waraksa, tel. 663-805-960 B48905

* Pub „Pod ABC”, plac Wolności 8c, tel. 509-909-996 
B50803

* Taxi „Z”, również taksówki 6-osobowe, tel. 87-520-
12-12 K63908

* wczasy; tel. 87-421-22-48, 666-316-780,  www.wiatra-
kart.fr.pl, e-mail: kawarak@o2.pl B50902

* angielski korepetycje, magister UW, tel. 502-954-863 B50703

* bezprzewodowy internet iPlus, tel. 87-520-13-31 B50403

* hurtownia wędlin, od 4.00 do 14.00, ul. Gołdapska 31, 
tel. 87-520-22-13 B49205

* hydraulik, gazowe, tel. 502-383-533 V04015

* instalacje elektryczne, Henryk Rowiński, tel. 510-145-891 
V13815

* korekta i redakcja prac rocznych, semestralnych, licen-
cjackich, itp. tel. 609-535-117 B49604

* korepetycje - język angielski; szkoły podstawowe, 
gimnazja, szkoły średnie, tel. 608-215-475 B50004

* kowalskie, spawalnicze, ślusarskie, Gołdapska 31, tel. 
87-523-00-80 B49904

* księgowe usługi, Ternet spółka z o,o, tel. 87-520-31-70 
B48606
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* materiały budowlane, metalowe, hydraulika – SKLEP 
   BUD-MET, ul. Gołdapska 22, tel. (87) 520 22 41. V14204

* MEBLE - salon, Jan Bagiński, ul. Rzeźnicka, tel.  
(87) 520 29-23. V12906

V0
89

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

Wypożyczalnia elektronarzędzi HITACHI

WYNAJEM

• usługi weterynaryjne
• leczenie zwierząt do   -

mo  wych
• badanie mięsa

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

czipowanie, paszporty europejskie
psy, koty, fretki

V11707

KUPIĘ

PRACA

V1
18

07

SPRZEDAM 

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

Wyrób nagrobków, blatów kuchennych, parapetów 
i okładzin schodowych V09609

PROMOCJA 

w KEY

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

DWORZEC PKP
tel. 87-520-22-33

V13215

* Pralnia chemiczna, pranie wodne, usługi w ciągu 24 godzin, 
ul. Grunwaldzka 12, te. 723-565-284                          V10108

* kotły c.o., grzejniki, bojlery, HYDROMAX, 
            ul. Sokola 1E, tel. 87-615-31-90             V11907

INNE

* sprzątanie, pranie tapicerek, dywanów, opieka nad grobami, 
tel. 513-035-033 K68205

V10208

V
16

80
1

V12716
Pomieszczenia biurowe do wynajęcia. 
Olecko, ul. Gołdapska 22, tel. 502-200-053.

* ubezpieczenia (komunikacyjne, życie, majątkowe), Adam 
Kaczor, tel. 502-768-278 K67306

* OLEJ OPAŁOWY,NAJTANIEJ, tel. 87-520-41-91 V11417

* pizza na telefon – od 10.00 do 22.00, tel.87-520-31-32 
lub sms 505-314-536 V09120

* POŻYCZKA szybka, profesjonalna obsługa, tel. 666-
064-485 K67206

* ROWERY – naprawy i wypożyczalnia, Centrum 
Handlowe Impuls, tel. 87-520-36-92 V16911

* skup metali i surowców wtórnych, odbiór własnym 
transportem, najwyższe ceny, Ełcka 2, tel. 501-611-961V15212

* Taxi „Z”, również taksówki 6-osobowe, tel. 87-20-12-12 K63908

* tłumacz języka francuskiego, tel. 888-605-885 B48107

* transportowe, Mercedes Sprinter, tel. 512-265-569 V10128

* koty oddam z bardzo dobrych rąk w jeszcze lepsze 
ręce, tel. 600-140-814 B48207

* oddam koty (wszystkie czarne) w dobre ręce, tel. 
504-997-481 (odbieram tylko SMS-y) B48307

* oddam ziemię z wykopu, tel. 603-113-040 V15033

* potrzebuję pilnie rower stacjonarny za 0 złotych i pralkę 
automatyczną (jestem inwalidką i proszę o pomoc), tel. 505-
211-873 B50503

* 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. B48706

* stary traktor, tel. 602-235-182 V11437

* ślusarza, spawacza zatrudnię, tel. 602-709-756 L74602

* zatrudnię stomatologa, tel. 605-893-381 K67705

* bilard profesjonalny, blat marmurowy, stan dobry, 
tanio, tel. 603-113-040 V15023

* drukarka kolorowa OKI C3300n, A4, idealna do 
wizytówek, mało używana, 290 złotych, tel. 604-193-
413 l74404

* dom, 3 ha, Jaśki, tel. 502-088-402 K69201

* dom, Olecko, tel. 502-088-505 K69101

* działka usługowa, granica obwodnicy, tel. 601-210-
819 K53406zzd

* działkę budowlaną, 1650 m.kw., Olecko, tel. 602-
709-756 B49504

* działki budowlane, Jaśki, tel.502-088-402 K69301

* działki budowlane, uzbrojone, tel. 601-210-819 K53506zzd

* luksfery Fala niebieskie 36 sztuk, TANIO, tel. 508-
610-285 B50204

* łódkę wędkarską, tel. 512-265-569 V10118

* łóżko, 160 - 220 cm, materac, 300 złotych, tel. 691-
125-491 B50304

* maszyny, urządzenia rolnicze, tel. 601-210-819 
K53306zzd

* mieszkanie 73 m.kw. po generalnym remoncie, tel. 
87-520-33-36 B49305

* modele kartonowe, Wydawnictwo WIR, (samoloty 
1:50, okręty 1:300), tel. 601-152-454
* neon reklamowy piwa Warka, tanio, tel. 505-314-536 
V09130

* nowy telefon z faxem, tel. 601-152-454
* OLEJ OPAŁOWY, NAJTANIEJ, tel. 87-520-41-91 V11427

* siedlisko, ul. Wiejska, ok. 40 arów, zabudowane bu-
dynkiem gospodarskim, dojazd od strony ulicy Wiejskiej, 
siła na miejscu, tel. 602-293-333 V11717

* sukienkę i albę komunijną z dodatkami, tel. 530-607-626 B51301

* tapety, rolety sprzedam, Dom S.C., plac Wolności 5 A V01929

* wózek inwalidzki, nowy, nieużywany, tel. 601-152-454 B50104

Ulica Słowiańska
Olecka firma wykona dodatkowe kanały deszczowe przy ulicy 
Słowiańskiej. Prece za kwotę 13 tysięcy maja być ukończone 
31 lipca. Przewidywana jest budowa kanału deszczowego o 
długości 15 metrów i przekroju 20 centymetrów oraz dwóch 
studni 50 centymetrowych. W ramach honorarium firma budo-
walana wykona również dokumentację techniczną. (Umwbiip)
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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

B50603

V13405

MEDYCYNA ALTERNATYwNA
Azulan

Jest wyciągiem z koszyczków rumianku łagodzą-
cym stany zapalne. Stosowany doustnie jest warto-
ściowym lekiem w terapii stanów zapalnych przewo-
du pokarmowego. Największe jednak zastosowanie 

znajduje jako płukanka w anginie oraz zapaleniu jamy ust-
nej i gardła.

Mikstura z żółtka i miodu
Inna kuracja przy uporczywym kaszlu polega na zje-

dzeniu przed snem mikstury sporządzonej z żółtka, do 
którego dodaje się pełną łyżkę miodu. Mieszaninę uciera 
się „do białości”. Potem dodaje się do tego sok z pół cy-
tryny i łyżkę spirytusu. Oczywiście należy wykorzystywać 
jajka od kur wiejskich w pełni wartościowe biologicznie, 
fermowe są znacznie słabsze i w kuracjach leczących nie 
zalecane.

Cichy złodziej kości
Jak zapobiegać osteoporozie? Najważniejszą sprawą 

jest dieta zawierająca przyswajalny wapń, w który bogate 
są przede wszystkim przetwory mleczne: sery, jogurt i twa-
rogi. Poza tym niewątpliwym sojusznikiem w zwalczaniu 
choroby jest aktywność fizyczna - uprawiany regularnie 

sport rekreacyjny, a nawet po prostu spacer, zalecany jest oso-
bom starszym. Taka aktywność powodować może wzrost masy 
kostnej, poprawę koordynacji ruchowej i przez to zmniejszenie 
częstości upadków. Sama aktywność nie powoduje jednak od-
tworzenia struktury tkanki szkieletowej, utraconej wcześniej.

W młodości zależy rozpoczynać aktywność ruchową, co 
jest konieczne do uzyskania optymalnej masy kostnej, a im 
wyższy jest jej poziom, tym spadek następuje z wyższego po-
ziomu, a zatem późniejsze mogą być objawy choroby.

Co przyspiesza rozwój osteoporozy? Przede wszystkim 
nadużywanie alkoholu i nikotyny, picie dużych ilości kawy, 
stosowanie leków sterydowych, istotne są takie czynniki ge-
netyczne, ale przeciwdziałanie na tym poziomie nie zostało 
jeszcze opracowane. Można jedynie rozpoznawać rodzinne 
predyspozycje do zachorowania, w związku z czym osoby ta-
kie powinny częściej poddawać się badaniom przesiewowym.

Obrzęki nóg
Występują zwykle w lecie, nasilając się wieczorem. Naj-

częściej umiejscawiają się w okolicach kostek.
Aby im zapobiegać należy podczas pracy nie siedzieć z 

podkurczonymi nogami, lepiej trzymać je wyprostowane na 
niskim stołeczku.

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

L74701

K66808 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

23 maja 
Emilii, Flory, Iwony, Iwy, Leontyny, 
Renaty
Budziwoja, Chociana, Dezyderego, 
Dezyderiusza, Jana, Juliana, Kryspina, 
Leoncjusza, Michała, Wilhelma 
24 maja (Dzień Działacza Kultury)
Cieszysławy, Dagmary, Dagny, Estery, 
Joanny, Marii, Milany, Mileny, Tomiry, 
Zofii, Zuli, Zuzanny 
Cieszysława, Jana, Wincentego, Zden-
ka
25 maja 
Borysławy, Imisławy, Inisławy, Magdy, 
Magdaleny, Marii-Magdaleny, Pauliny, 
Wilhelminy, Wioletty
Andrzeja, Borysa, Borysława, Epifana, 
Grzegorza, Imisława, Leona, Urbana
26 maja (Dzień Matki)
Erwiny, Eweliny, Filipy, Marianny, 
Pauliny, Wilhelminy

Bedy, Erwina, Filipa, Jana, Lamberta, 
Paulina, Pawła, Więcemiła, Wilhelma
27 maja (Dzień Samorządowca)
Amandy, Janiny, Ludy, Magdaleny, 
Rady, Teodory 
Augustyna, Fryderyka, Jana, Juliana, Ju-
liusza, Justa, Lucjana, Radosława, Rado-
wita, Rusława, Świętobora
28 maja 
Augustyny, Balladyny, Emilii, Gusty, 
Ingi, Jarominy, Jaromiry, Justyny, Wil-
helminy
Augustyna, Bogurada, Emila, Feliksa, 
Germana, Jaromira, Justa, Lucjusza, 
Priama, Wiktora, Wilhelma
29 maja 
Benity, Bogumiły, Bogusławy, Marii, 
Magdaleny, Marii-Magdaleny, Teodozji, 
Urszuli
Aleksandra, Bogusława, Maksyma, 
Maksymiliana, Piotra, Teodora

Ziemio moja, droższa od innych,
nie śpię, szukam wspomnień dziecin-
nych,
bazgrzę niezręcznie, i na papierze
dom się pojawia, płoty, ganki,
bzy pachnące w majowe ranki
i wśród trawnika konwalie świeże –
kwiaty mej matki w dniu jej imienin –
ławka gąszczem bzu opleciona,
dąb, co od wieków nic się nie zmienił
i błogosławiąc wznosi ramiona.

Władysław Broniewski

Gdy Zuzanna (24 maja) poleje, na duże 
plony rolnik ma nadzieję.
Gdy Zuzanna (24 maja) stułą zwiąże, bę-
dzie zgoda i pieniądze.
Gdy w Zuzannę burze (24 maja), jesienią 
pełne podwórze.
Pogoda na Urbana (25 maja), deszcz na 
Wita (15 czerwca), to dobrze na żyta.
Kiedy w dzień św. Urbana słońce świeci, 
tedy tego roku wiele wina się zrodzi. 
Na św. Urbana (25 maja) wszystka rola 
zasiana.
Na Urbana chwile jakie mówią, że i lato 
takie.
W maju jesteśmy bliżej raju.
Pieniądze są jak robaki, rozpełzają się na 
wszystkie strony.

Tarta z czereśniami
Dwie szklanki mąki, 20 dag masła lub 
margaryny, dwie łyżki zimnej wody, 
szczypta soli, 5 dag dojrzałych czereśni, 
10 dag cukru pudru, szklanka śmietan-
ki, 3 jaja

Z mąki usypujemy kopczyk i w 
środku zrobić wgłębienie, do którego 
wkładamy posiekane nożem masło. Do 
środka wlewamy wodę i szybko wyra-
biamy ciasto dosypując co jakiś czas 
sól. Z wyrobionego ciasta formujemy 
kulę, zawijamy ją w folię i wstawiamy 
do lodówki. 

Gdy ciasto się oziębi rozwałkowuje-
my je na grubość około 1 centymetra i 
wylepiamy nim formę do tart z karbo-
wanym brzegiem. 

Nakłuwamy widelcem w kilku miej-
scach i wstawiamy do piekarnika na-
grzanego do 200°C. Pieczemy około 10 
minut. Ciasto powinno być tylko lekko 
zażółcone. 

Studzimy je i układamy na nim wy-
drylowane i odsączone z soku czere-
śnie. Śmietanę roztrzepujemy z cukrem 
i jajami i wylewamy na ciasto. Zapie-
kamy tak długo, aż na powierzchni po-
wstanie rumiana skorupka.

Kotlety z cukinii
40 dag cukini, 10 dag pełnoziarnistej 
mąki pszennej, 10 dag grysiku pszen-
nego, jedno jajo, sól, pieprz, otręby lub 
tarta bułka, papryka mielona, koperek, 
dwie łyżki kwaśnej śmietany

Cukinię obieramy, ścieramy na tarce 
i lekko solimy. Pozostawiamy na kilka 
minut, a następnie odciskamy.

Teraz cukinię mieszamy z mąką, 
grysikiem, jajkiem i przyprawami. Wy-
rabiamy ciasto i formujemy z niego ko-
tlety.

Obtaczamy je w otrębach lub tartej 
bułce i smażymy na rozgrzanym tłusz-
czu na złocisty kolor. 

Podajemy ozdobione kleksem kwa-

śnej śmietany i oprószone mieloną pa-
pryką i posiekanym koperkiem.

Sałatka 
kalafiorowo-brokułowa

25 dag kalafiora, mały brokuł, mały 
słoiczek marynowanej dyni, dwie łyż-
ki łuskanych orzechów ziemnych, łyżka 
pestek dyni lub słonecznika, trzy łyżki 
majonezu, łyżka jogurtu naturalnego, ły-
żeczka soku z cytryny, sól, pieprz
Brokuł płuczemy i dzielimy na różyczki 
to samo robimy z kalaforem. Kalafior i 
brokuł obgotowujemy w lekko osolonej 
wodzie. Dynię dokładnie odsączamy z 
zalewy. Orzeszki i pestki lekko rumieni-
my na suchej patelni. 
Warzywa układamy w salaterce, posypu-
jemy orzeszkami, pestkami i solą. Ma-
jonez mieszamy z jogurtem i sokiem z 
cytryny. Przyprawiamy do smaku solą i 
pieprzem. Tak przygotowany sos prze-
kładamy do sosjerki. Podajemy go od-
dzielnie do sałatki.
Deser jogurtowo-orzechowy 
z sokiem truskawkowym
Półtorej szklanki jogurtu, 10 dag twaro-
gu, 3 dag cukru, dwa płatki żelatyny, trzy 
łyżki śmietany kremówki, skórka i sok z 
cytryny, 4 dag mielonych orzechów, 10 
dag truskawek

Starannie mieszamy twaróg, jogurt, 
skórkę i sok z cytryny  oraz cukier.

Żelatynę namaczamy w zimnej wo-
dzie, dokładnie odciskamy i podgrzewa-
my w niewielkiej ilości wody. Stale mie-
szając dodajemy rozpuszczoną żelatynę 
do masy jogurtowej.

Gdy krem nieco stężeje ubijamy 
śmietanę i dodajemy do masy, mieszamy 
delikatnie i wstawiamy do lodówki.

Podajemy, gdy zgęstnieje. Zanurza-
my łyżkę w gorącej wodzie i wykrajamy 
nią porcje, które posypujemy orzechami 
i polewamy sosem ze zmiksowanych 
truskawek.

Kto naprawdę korzysta 
z rolniczych dopłat?

Angielskie władze protestują często 
przeciw dopłatom rolniczym, bo uważa-
ją, że są one całkowicie nieuzasadnione. 
Podobnie myśli też wielu ekspertów i rol-
ników, zwłaszcza ekologicznych, mimo, 
że to oni dostają praktycznie najwyższe 
dopłaty. Główny powód krytyki? Dopła-
ty bezpośrednie, od ich wprowadzenia 
w 1992 roku są nic tylko nierówno po-
dzielone między rolnikami, ale też bar-
dzo niebezpieczne. Paradoksem jest, że 
zamiast pomagać najsłabszym rolni¬kom 
wspierają bogaczy. Aż bowiem 20% naj-
bogatszych farmerów, otrzymuje 80% 
dopłat. Poza tym całe sektory rolnictwa 
są wyłączone z dopłat (owoce i warzywa, 
wieprzowina, wino), podczas gdy inne 
pożerają całość budżetu unijnego np. 
zboża, wołowina i cukier.

Najstarsza gra – go
Go jest bezsprzecznie najstarszą i naj-
trudniejszą grą świata. Niemożliwe? 
Liczbę atomów we wszechświecie szacu-
je się na 10 do potęgi 80, zaś ilość możli-
wych kombinacji w go określa liczba 10 
do potęgi 750! 
W Chinach, Japonii i Korei go było jedną 
ze sztuk cesarskich, obok kaligrafii, ma-
larstwa i gry na harfie. Czym jednak go 
odróżnia się od innych gier? W szachach, 
brydżu i warcabach do realizacji celu gry 
konieczne jest odbieranie przeciwnikowi 
jego atutów - lew, pionów, figur. A w go 
celem gry jest zdobywanie przestrzeni, 
zdobywanie terytorium planszy. Roz-
grywkę możemy wygrać, nie zbijając ani 
jednego z pionów przeciwnika.



Tygodnik olecki 21/749 - r. 2012
18 to@borawski.pl

W najbliższym tygodniu MOSiR Olecko 
organizuje następujące imprezy:

Eliminacje do Turnieju piłki nożnej: ,,Piłkarska Kadra Czeka”. 
23.05.2012r (środa), godz. 8.30, Stadion MOSiR ze sztuczną mura-
wą.

Zawody lekkoatletyczne: ,,Szkolna Liga LA”. 24.05.2012r (czwartek), 
godz. 9.00, Stadion Miejski.

Mecz piłki nożnej trampkarzy: ,,Czarni” Olecko - ,,Mazur” Ełk. 
26.05.2012r (sobota), godz. 10.00, Stadion MOSiR ze sztuczną na-
wierzchnią.

Mecz piłki nożnej juniorów: ,,Czarni” Olecko - ,,Śniardwy” Orzysz. 
26.05.2012r (sobota), godz. 12.30, Stadion Miejski w Olecku.

V Olecka Olimpiada Milusińskich. 26.05.2012r (sobota), godz. 15.00, 
Stadion Miejski w Olecku.

Zapraszamy do udziału i kibicowania !!!

Felieton wierszem czyli „Waligórki” po-
święcone pamięci niedoścignionego Mistrza 

Andrzeja Waligórskiego

Zaufana kadra SMUDY

Natasza

Wydawca: Agencja Promocyjno-Wydawnicza „Wir”, Bogusław Marek Borawski. Adres redakcji: Olecko, ul. Zielona 37, skr. 
poczt. 44, tel. 601-152-454; e-mail: to@borawski.pl. Redaktor naczelny: Bogusław Marek Borawski.  Dyżur redakcyjny: 

poniedziałki, środy, czwartki, piątki w godz. 1200-1700. Za treść ogłoszeń pismo nie ponosi odpowiedzialności. Redakcja zastrzega 
sobie prawo do adiustacji, skracania oraz opatrywania nadesłanych artykułów własnymi tytułami.

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

Po dwóch latach, z dużym hakiem,
W kadrze Smudy się nie łapie,
Nikt, kto chociaż raz spóbował,
Jak smakuje z piwem obiad.

Kto ze Smudy żartów ciętych,
Nie rżał śmiechem jak najęty.
Kto poprawiał go w polszczyźnie
I nie mieszkał na obczyźnie.

Nie ma tych, co zwykle rano,
Buźkę mają ciut zaspaną.
Co mlaskają przy kolacji,
Nie przyznają Smudzie racji.

Nie ma w kadrze chuliganów,
Co z nóg nie zdejmują glanów.
Nawet tych, co łowią ryby,
Gdy się skończy dzień prawdziwy.

Smuda wyciął i pożegnał,
Z kadry tych, o których nie dbał.
Pozostawił nie mącących,
Do koncepcji pasujących.

Czy to dobrze? Czas pokaże,
Jakich nam dostarczą wrażeń.
Czy nam grozi taniec szczęścia,
Czy trenerom brak zajęcia.

Lecz, gdy noga się powinie,
Trenerowi i drużynie,
Kibicowska łaska krucha,
Coś zaśpiewa im do ucha.

Brak cenzury spowoduje,
Że posypią się też -uje.
Nie pomoże dyplomacja,
Tłumaczenia, Polska racja.

Bo kibice wszyscy w kraju,
Waleczności wymagają.
I porażki nie wybaczą,
Gdy strachliwy team zobaczą.

Kadra Smudy, jak osoba,
Można o niej dyskutować,
Lecz na razie dajmy spokój,
I odrzućmy swój niepokój.

Mam do fanów prośbę jedną,
Co frekwencję nam zapewnią.
I tych sprzed telewizora,
Zaufania przyszła pora.

Zaciskają mocno kciuki,
Dziadek, ojciec, teść i wnuki.
A za Smudy powołania,
Przyjdzie czas do rozliczania.

  20.05.2012r

22 maja na stadionie mOSiR w Olecku rozegrano I Rundę Eliminacji do 
Wojewódzkiego Turnieju LZS ,,Mała Piłkarska Kadra Czeka” chłopców
Sędzią głównym zawodów był Dariusz Karniej.

WYNIKI:
SP Kowale Oleckie - SP Stare Juchy 1:0
SP Kowale Oleckie - SP Nr 1 Olecko 3:2
SP Nr 1 Olecko - SP Stare Juchy  7:2

KOLEJNOŚĆ  KOŃCOWA:
1. SP Kowale Oleckie (opiekun Mirosław Mularczyk) 6 pkt 4:2
2. SP Nr 1 Olecko (opiekun Krzysztof Dawidziuk)     3 pkt 9:5
3. SP Stare Juchy (opiekun Dorota Dąbrowska)    0 pkt 2:8
Zespół, który zdobył pierwsze miejsce awansował do dalszych rozgry-
wek.
Ogółem w zawodach uczestniczyło 30 zawodników.

Organizator  imprez sportowych w MOSiR Olecko – Dariusz Karniej

I Runda Eliminacji do Woj. Turnieju LZS 
„Mała Piłkarska Kadra Czeka” chłopców

3 czerwca na Kamiennej Pół-
rotundzie w Olecku odbędzie się 
Charytatywny Maraton ZUMBY. 
Trzy godziny tańca i intensywnych 
ćwiczeń w rytmie latino oprócz 
spalenia ogromnej ilości kalorii i 
poprawy kondycji pomoże pod-
opiecznym stowarzyszenia „Dać 
Nadzieję” działającego przy Środo-
wiskowym Domu Samopomocy w 
Olecku. Podczas maratonu zbierze-
my datki właśnie na ten cel.

Maratony ZUMBY cieszą się 
ostatnio ogromną popularnością w 
całej Polsce. To doskonała okazja 
do tego, aby świetnie się bawić, do-
stać ogromny zastrzyk pozytywnej 
energii. 

W Olecku postanowiliśmy przy 
okazji świetnej zabawy zrobić coś 
dobrego dla dzieci i młodzieży nie-
pełnosprawnej.

Stowarzyszenie „Dać Nadzie-
ję” przy ŚDS w Olecku zrzesza 
dorosłych uczestników Środowi-
skowego Domu Samopomocy, za-

angażowanych rodziców, wszyst-
kich pracowników i domowników 
ośrodka oraz ludzi szlachetnych i 
otwartych na problemy osób niepeł-
nosprawnych. Stowarzyszenie działa 
na rzecz rozwoju wielokierunkowej 
diagnostyki i rehabilitacji dzieci i 
młodzieży niepełnosprawnej, rozbu-
dowy bazy porad służącej dzieciom 
i młodzieży niepełnosprawnej, po-
prawy jej wyposażenie w sprzęt dia-
gnostyczny oraz podejmuje szeroko 
pojęte działania na rzecz integracji 
społecznej. 

Razem możemy pomóc dzieciom 
i młodzieży niepełnosprawnej w 
Olecku.

Organizatorami wydarzenia są 
stowarzyszenie „Dać Nadzieję” przy 
ŚDS w Olecku oraz Regionalny 
Ośrodek Kultury w Olecku „Mazury 
Garbate”
3 czerwca 2012, godz. 16:30-19:30, 
Kamienna Półrotunda w Olecku
Maraton poprowadzi: instruktor 
ZUMBY Krzysztof Smoleński 

Charytatywny Maraton ZUMBY
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25 kwietnia na terenie Szkoły Podstawowej nr 1 im. Hen-
ryka Sienkiewicza w Olecku odbył się VIII Powiatowy Kon-
kurs Ortograficzny „MISTRZ ORTOGRAFII” klas drugich.

Do ortograficznych zmagań spośród swoich uczniów 
„tych najlepszych” wytypowały następujące placówki: Szkoła 
Podstawowa z Gąsek, Szkoła Podstawowa z Wieliczek, Szko-
ła podstawowa z Babek Oleckich oraz z Olecka – Szkoła Pod-
stawowa nr 4, Szkoła Podstawowa nr 3 i Szkoła Podstawowa 
nr 1. 

Tym razem MISTRZEM ORTOGRAFII wśród drugokla-
sistów został uczeń SP nr 4 w Olecku – Aleksander Adamajt. 
Znakomicie zaprezentowali się również uczniowie SP 3 w 
Olecku: Krzysztof Bielawski zdobył II miejsce, Anna Miluć 
– III miejsce, a Maja Brodowska miejsce V. 

Miejsce IV zajęła Magdalena Miławicka ze SP z Wieli-
czek. Laureatom serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych 
sukcesów. Pozostali uczestnicy konkursu także zasługują na 
uznanie i pochwałę, ponieważ wszystkich od wygranej dzielił 
tylko krok.      Renata Bogdan

zdjęcie – Ewa Łapszys

POWIATOWY KONKURS 
ORTOGRAFICZNY „MISTRZ ORTOGRAFII” 

KLAS DRUGICH

Z dorobkiem czterech medali wrócili nasi zawodnicy z 
LUKS „HIDORI” Olecko z międzynarodowego turnieju Ta-
ekwondo „BYDGOSZCZ CUP” odbywającego się w Byd-
goszczy 18 i 19 kwietnia w hali „ Łuczniczka”. Do rywali-
zacji zgłosiło się 308 zawodników z Polski, Litwy i Wali w 
kategorii kadetów (roczniki 98-99) oraz juniorów 87-95

Nasz klub reprezentowali:
Maurycy Miszczak (uczeń Gimnazjum 1) - 1 miejsce 

kadet do 57 kg. W pierwszej rundzie miał wolny los. Następ-
nie wygrał trzy pojedynki.

Sebastian Milcarz (uczeń Gimnazjum Wieliczki) -  3 
miejsce w kategorii kadet plus 69 kg. wygrał jedną walkę, 
przegrana w półfinale ze zwycięzcą kategorii.

Zuzanna Murawska (uczennica Gimnazjum 2) - 3 miej-
sce w kategorii młodzik do 59 kg. Przegrała pierwszą walkę.

Justyna Miszczak (uczennica Gimnazjum 1) - 3 miejsce 
w kategorii junior 52 kg. Jedna wygrana walka, w półfinale 
uległa zwyciężczyni kategorii.

Patrycja Barszczewska (uczennica SP 1) - 5 miejsce ka-
tegoria do 41 kg.

Wyniki zawodów do pobrania w zakładce/pliki do pobra-
nia/.

Więcej: tkdhidori-olecko.manifo.com lub 604649962

Cztery medale na „BYDGOSZCZ CUP”

Kukowo
25 kwietnia zamontowano nowe urządzenia dla dzieci na 

placu zabaw w Kukowie. Prace i montaż wykonano w ramach 
funduszu sołeckiego. Była to kwota 2238 złotych. (UMwgko)

Dąbrowskie
W ramach funduszu sołeckiego trwa remont świetlicy 

wiejskiej w Dabrowskich. Jest to już trzeci etap. Prowadzone 
są m.in. roboty malarskie oraz montaż umywalki. Prace za 8,5 
tysiąca złotych wykonuje olecka firma. Termin ukończenia 
prac mija 31 maja.            (UMwbiip)

Kijewo
W ramach funduszu sołeckiego trwa budowa ogrodzenia 

placu rekreacyjno-sportowego we wsi. Budowę prowadzi 
olecka firma budowlana. Prace zakończa się 31 maja. Koszt 
to 10 tysięcy złotych, w ramach którego zostanie wykonany 
ogrodzenie o długości 78 metrów oraz nastąpi częściowa ni-
welacja terenu.              (UMwbiip)

Plewki
Trwa kładzenie nawierzchni przed boiskiem sportowym w 
Plewkach. Olecka firma prowadzi prace za łączna kwotę 6,6 
tysiąca złotych. Plac będzie miał 90 m.kr. termin ukończenia 
robót przypada na 31 maja.            (UMwbiip)

Gimnazjum nr 2
Trwają prace przy zabezpieczeniu budynku przed wodami 

zewnętrznymi. Prace olecka firma ma ukończyć 15 czerw-
ca. Koszt remontu to 126 tysięcy złotych. Opinia techniczna 
i nadzór inwestorski inne olecka firma wykonuje za łączną 
kwotę 5,8 tysiąca złotych.                     (UMwbiip) 



Tygodnik olecki 21/749 - r. 2012
20 to@borawski.pl

PO KOKARDĘ

Dwie najcieplejsze sylaby
Maj. Świat zadziwiał ilością odmiany zieleni. Maj zawsze 

(nazwijmy ją) Krystynie pachniał bzem. Pamięta całe pęki 
bzu w gościnnym pokoju. Często nawet nie we flakonie, tyl-
ko w zwyczajnym słoiku, w jaki składa się ogórki pod ko-
niec lata. Ilekroć więc przechodzi koło krzaka bzu, to o tym 
wspomina. W jej małym mieszkanku na trzecim piętrze też 
dzisiaj stoi bez, taki zwykły, wrzosowy, bo w tym kolorze jest 
najpiękniejszy. Krystyna wyznała, że matka lubiła wszystkie 
kwiaty, te doniczkowe, kwitnące również. Dzisiaj Krystyna 
czekała na ważny telefon. Próbuje coś robić, ale tak napraw-
dę nic jej nie wychodzi i dobrze wie, że dopóki nie załatwi 
tej ważnej sprawy, to będzie tylko kołatanie serca i najwyż-
szy stan nerwów. Miała zadzwonić koleżanka, która obiecała 
pomoc. Krysia robi kolejną kawę, żeby czymś zająć ręce i 
umysł. Myśli jak zwariowane uciekają do przeszłości. 

To było w trzeciej klasie szkoły podstawowej. Tak, do-
kładnie to pamięta. Jak zwykle wychowawczyni przygoto-
wywała część artystyczną i inne atrakcje z okazji dnia matki. 

Matki zawsze przychodziły wszystkie, wystrojone, pod-
malowane, ufryzowane. Wszystkie, tylko nie jej. Przez dwa 
lata przychodził ojciec w jej zastępstwie, ale w trzeciej nie 
mógł, więc była sama. Do tej pory – i w przedszkolu i przez 
dwa lata szkoły - jakoś jej to się udawało. Niby nic się nie dzia-
ło. Dawała laurkę tacie albo babci i już. Ale trzeciego roku coś 
pękło. Kiedy klasa śpiewała: „Ty jesteś moją mamą… (…) na 
zawsze jesteś mamą mą”, rozpłakała się i nie mogła uspoko-
ić tego szlochu. Próbowała wychowawczyni i inne panie, ale 
i to niewiele pomogło. Wtedy obiecała sobie, że już nigdy  
w życiu nie da się namówić na takie przedstawienie. Z per-
spektywy lat wie, że dobrze się stało, że matka nie przyszła, 
bo to dopiero byłoby.

Przez kolejne lata radziła sobie jak umiała, ale dopiero na 
studiach odkryła książki, które wyjaśniły jej wiele zachowań, 
które otrzymała z całym inwentarzem rodzinnym.

Zadźwięczał dzwonek telefonu. Po krótkiej rozmowie 
ciągle dziękowała. Było jasne, że udało się.  Odłożyła słu-
chawkę i uśmiechnęła się gorzko, że ma już prezent na dwu-
dziestego szóstego maja. To takie trudne wymyślić taki po-
darunek, żeby był ładny, trochę praktyczny i za „okazyjną” 
cenę. Jej nie miał chyba żadnego z nich. Westchnęła ciężko, 
choć nie przyniosło jej to widocznej ulgi. W piątek pójdzie do 

niej z bukietem bzu i prezentem - wiadomością, że udało 
jej się załatwić miejsce w szpitalu.

Książki, które odkryła na studiach pomagały jej ukła-
dać swoje życie, a raczej emocje, na nowo. A kiedy tego 
było za mało, a walczyła o siebie jak nigdy dotąd (nigdy 
dotąd nie przyszło jej do głowy, żeby „zaopiekować się” 
sobą), to zapisała się na terapię dla DDA. Tak nazywa 
się współuzależnionych - Dorosłe Dzieci Alkoholików, a 
miejsce w szpitalu, ten prezent, to oddział uzależnień, czyli 
odwykowców.

Dzisiaj już potrafi o tym mówić, choć wie tylko jej 
przyjaciółka, bo innym nie ma odwagi przyznać się, że jej 
matka jest… alkoholiczką. Kolejny raz dziękuje losowi, 
że tamtego dwudziestego szóstego maja w trzeciej klasie 
mama była tak pijana, że nie dała rady wstać i nie przyszła 
na tamten dzień matki. Chyba nie umiałaby spojrzeć klasie 
w oczy do końca życia. I tak bała się, że inni podejrzewają, 
że coś jest nie tak z jej rodziną.

Chce odciąć tamte dni, zdarzenia, emocje, tak jak ich 
uczono na zajęciach, ale to wraca. Zwłaszcza po takim 
telefonie jak ten sprzed tygodnia. Nie dość, że była pija-
na, to musiała jeszcze upaść na chodnik, bo twarz  miała 
poobijaną, podrapaną, rozciętą. O tym, że leży gdzieś pod 
płotem powiadomiła sąsiadka, która wracała z wnukiem. 
Przepraszała, że jej nie pomogła, ale nie chciała przestra-
szyć dziecka. Mama wyglądała strasznie. Krystyna zapła-
kała. Nie szlochała jak w pamiętnej trzeciej klasie, ale całe 
jej ciało drżało z bólu.

Już nie pyta, dlaczego to właśnie ona ma taką matkę, 
dzieci babcię. Na takie pytania nie ma odpowiedzi. Wie, że 
kobiety łatwiej wpadają i trudniej wychodzą z tego nałogu. 
Wie też, że jest mała szansa, żeby siostra z niego wyszła. 
Dzisiaj zastanawiała się, jak jej powie o prezencie. Nie, nie 
zabierze ze sobą dzieci, bo nie wie, w jakim jest stanie. Już 
dawno nie miała takiego ciągu, jeszcze nie widziała jej w 
takim stanie.

Wzrok Krysi zatrzymał się na bukiecie bzów. Bzy to 
wspomnienia o mamie, która była kiedyś zupełnie inną ko-
bietą: ciepłą, wrażliwą, piękną, zadbaną, pracowitą, kocha-
ną… Stara się, ale jeszcze nie umie zaakceptować jej cho-
roby. Zastanawia się, czy będzie w stanie wypowiedzieć 
dwie najcudowniejsze sylaby: „ma – mo”? I czy mama 
będzie w stanie usłyszeć kolejne dwie: „ko – cham”.

Marusia


