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SKUP STARYCH I ROZBITYCH POJAZDÓW
kasacja pojazdów (ciężarowe, osobowe), zaświadczenia, skup złomu 
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masaż, rehabilitacja,
terapie manualne, kinesiotaping 

tel. 605-869-755 K02408

sklep „PANEL”
panele podłogowe, PCV, drzwi, glazura, terakota, 

ul. Targowa 4, tel. 87-520-41-89 K02907www.mezomorf.pl
SIŁOWNIA  TRENER PERSONALNY ODŻYWKI

OLECKO, UL. TARGOWA 10
V02207
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Niech twoje życie będzie wykrzykni-
kiem, a nie znakiem zapytania.

H. Jackson Brown, Jr.

mobilna myjnia parowa „Jaman”
czyszczenie samochodów, motorów, elewacji, na-

grobków, pranie dywanów, tapicerki samocho-
dowej i meblowej, tel. 696-168-356 K03303

AUTO-SZROT
złomowanie pojazdów osobowych i ciężarowych, Kukowo, 2 km od Olecka, odbiór własnym 
transportem, płacimy gotówką - wysokie ceny!!!!, wydajemy zaświadczenia, tel. 606-317-941

Konkurs recytatorski s. 10-11

szczegóły, s. 2

9 marca 
pokaz filmu

„Solidarność według kobiet”
18:00, kino „Mazur” - film dokumentalny o Polkach, które współ-
tworzyły przemiany w Polsce. Miały przed sobą najlepsze lata 
życia. Zamiast tzw. małej stabilizacji wybrały bunt. Straszono, że 
ich dzieci trafią do domów dziecka. Proponowano wyjazd z kraju 
za zaprzestanie działalności szkodzącej systemowi. Nie przestały.

K
03

90
1

V
05

40
1



Tygodnik olecki 9/892 - r. 2015
2 to@borawski.pl

V0
50

02

GRÜNLAND
Centrum Roślin Ozdobnych

   Olecko, ul. Produkcyjna 11, tel. (87) 523-90-09
najnowsza kolekcja bylin

Archiwum „Tygodnika oleckiego” znajdziesz
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MSZE I NABOŻEŃSTWA
Parafia pw. Krzyża Świętego, 

ul. Zamkowa
Msze Święte:

Dni powszednie: 7.30; 18.00
Niedziele i święta: 8.00; 10.00; 12.00 dla dzieci; 17.00
Koronka do Miłosierdzia Bożego – codziennie o godz. 
15.00 w kaplicy Krzyża

Parafia pw. Najświętszej Maryi Panny 
Królowej Polski, 
Plac Wolności

Dni powszednie: 6.30; 7.00; 18.00
Uroczystości i święta: 6.30; 10.00; 16.00 dla dzieci; 18.00 
Niedziela: 7.00; 8.30; 10.00; 11.30 dla dzieci; 13.00 dla 
młodzieży; 18.00

Parafia pw. Świętej Rodziny, 
Osiedle Siejnik I

Dni powszednie: 18.00
Niedziele i święta: 8.30; 11.00; 18.00
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PIĘKNA BO ZDROWA
W dniach 1 - 7 marca na terenie Powiatu Oleckiego reali-

zowana będzie ogólnopolska kampania społeczna pn. „Pięk-
na bo zdrowa”. Organizowana pod honorowym patronatem 
Anny Komorowskiej, małżonki Prezydenta Rzeczypospoli-
tej Polskiej. Inicjatorem akcji jest Fundacja „Kwiat Kobie-
cości”.

Do profilaktyki przekonywać będą ambasadorki kampa-
nii: aktorki, dziennikarki, Ida Karpińska – która wygrała 
walkę z chorobą nowotworową. 

Wiele kobiet nie robi badań profilaktycznych, bo zawsze 
wydaje im się, że są sprawy ważniejsze jak np. rodzina, pra-
ca, dom lub odkłada termin badań. Zapewniam, że w dzisiej-
szych czasach jest to bardzo błędne myślenie. Badania dają 
szansę na wykrycie choroby we wczesnym stadium rozwoju, 
kiedy pacjentkę można całkowicie wyleczyć lub zatrzymać 
rozwój choroby. Zdrowa rodzina, to szczęśliwa rodzina! 
Skutki choroby są dla każdego człowieka niszczące, zarówno 
w sferze osobistej jak i zawodowej. 

Szczególnie w tych dniach będziemy przekonywać ko-
biety wieku od 25-59 lat (które w ciągu ostatnich 3 lat nie 

Marszałek otrzymał decyzję 
Komisji Europejskiej 

26 lutego podczas gali otwarcia nowej perspektywy fi-
nansowej UE marszałek województwa Gustaw Marek Brze-
zin otrzymał z rąk komisarz UE Coriny Cretu oraz minister 
infrastruktury i rozwoju Marii Wasiak decyzję Komisji Eu-
ropejskiej dotyczącą zatwierdzenia regionalnego programu 
operacyjnego na lata 2014-2020.

W uroczystości wzięła udział premier Ewa Kopacz, ko-
misarz UE Elżbieta Bieńkowska oraz przedstawiciele pol-
skich województw. W nowej perspektywie unijnej więcej 
środków dzielonych będzie z poziomu regionów.

- W nowym regionalnym programie operacyjnym mamy 

do wykorzystania ponad 1 mld 727 mln euro unijnego 
wsparcia. Szacujemy, że wygeneruje to inwestycje o war-
tości ok. 3 mld euro – mówi marszałek województwa Gu-
staw Marek Brzezin - Priorytetami w najbliższych siedmiu 
latach będą głównie wzrost gospodarczy regionu, podnie-
sienie konkurencyjności naszych firm i tworzenie nowych 
miejsc pracy.

Program podzielono na kilka osi tematycznych doty-
czących m.in. wsparcia gospodarki, rynku pracy, środowi-
ska naturalnego, czy infrastruktury transportowej.

- Ponad 320 mln euro trafi do osi Inteligentna gospodar-
ka Warmii i Mazur.  Ze środkami krajowymi suma ta wzro-
śnie do blisko 380 mln euro – mówi marszałek Brzezin

Nadal znaczącą część budżetu programu pochłoną wy-
datki na modernizację dróg. Z wkładem unijnym i środ-
kami krajowymi to ponad 230 mln euro. Na działania z 
zakresu ochrony środowiska i racjonalnego wykorzystania 
zasobów bogactwa wód i lasów pula środków unijnych 
przekroczy 100 mln euro. Przewidziano też wsparcie ob-
szarów wymagających rewitalizacji.  Na ten cel samorząd 
województwa przeznaczy około 65 mln euro. Na działania 
z zakresu podniesienia efektywności energetycznej regionu 
wkład unijny wyniesie blisko 268 mln euro.

Województwo warmińsko-mazurskie, podobnie jak 
cztery inne regiony, skorzysta także ze specjalnego progra-
mu Polska Wschodnia, którego pula przekracza 5 mld euro.

Biuro Prasowe Urzędu Marszałkowskiego

miały wykonanej cytologii, finansowanej przez NFZ) do 
wykonania badania cytologicznego. Na pacjentki zgłasza-
jące się na to badanie do szpitala w Olecku w terminie 9-20 
marca czekają zestawy kosmetyków oraz bezpłatne rodzin-
ne zaproszenia na basen.  

Szczegółowe informacje o kampanii dostępne są na 
stronach internetowych:

http://zdrowie.powiat.olecko.pl 
https://www.youtube.com/watch?v=AF9k_EVM1UQ
http://www.kwiatkobiecosci.pl/News/view/news/

id/423/news_id/721 
opr. Halina Kasicka

7 marca 
wieczór autorski

Marka Kowalewskiego
17:00, kino „Mazur” - poezja śpiewana w wykonaniu zespo-
łu „Miss God”, słowa: Marek Kowalewski, muzyka: Asia 
Zubrycka, 
- Projekt muzyczny i zespól „Poematic” na żywo, słowa: 
Marek Kowalewski, muzyka: Mariusz Ostański, - Prezen-
tacja najnowszych utworów literackich. 

Wstęp wolny
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OLECKI TERMINARZ
WYSTAWY STAŁE

• Malarstwo Marcina Radziszewskiego, Galeria Prawdziwej 
Sztuki im. A. Legusa, ROK „MG”

• Fashion & Beauty wystawa fotografii, Galeria Hol, ROK 
„MG”

• 4 tysiące lat monety chińskiej - wystawa w Oleckim 
Stowarzyszeniu Aktywnych „Zamek”

• Ekspozycja stała - Olecka Izba Historyczna, plac Wolności 22
• Portret/autoPortret, wystawa fotografii, Galerii Fotografii 

„Klatka”, ROK MG

KRONIKA PO¯ARNICZA 

Zapraszamy od 600 do 2100

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

NAJTANIEJ W MIEŚCIE

ON .............................4,59  zł
ON arctic ..................4,75 zł
Pb 95 ........................4,49 zł
PB 98 ........................4.69 zł
LPG ...........................1,75 zł
Olej opałowy ..............3.20 zł (powyżej 1000 litrów)
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sponsorujemy „Czarnych”, 
bilet 5 gr taniej na litrze

www.paliwa-kozlowski.pl

AUTOMYJNIA

4 marca (środa)
apteka dyżurna plac Wolności 7B
akcja „Piękna bo zdrowa”, szczegóły wewnątrz TO
wydanie „Tygodnika Oleckiego”
5 marca (czwartek)
apteka dyżurna 11 Listopada 9
akcja „Piękna bo zdrowa”, szczegóły wewnątrz TO
8.00 - 11.00 -  akcja poboru krwi od honorowych dawców, 
sala konferencyjna ZSLiZ, ul. Gołdapska 27
17.00 - Pięćdziesiąt twarzy Greya, film, kino Mazur
19.15 - Pięćdziesiąt twarzy Greya, film, kino Mazur
6 marca (piątek)
apteka dyżurna Gołdapska 1
akcja „Piękna bo zdrowa”, szczegóły wewnątrz TO
10.00 - Kierunki rozwoju szkolnictwa zawodowego w po-
wiecie oleckim w kontekście potrzeb i możliwości rynku 
pracy,  wojewódzka konferencja naukowa, ZSLiZ, Wiejska 
8B
16.00 - Bajkolandia, biblioteka miejska, ul. Kopernika
17.00 - Pięćdziesiąt twarzy Greya, film, kino Mazur
19.15 - Pięćdziesiąt twarzy Greya, film, kino Mazur
7 marca (sobota)
apteka dyżurna plac Wolności 25
akcja „Piękna bo zdrowa”, szczegóły wewnątrz TO
9.00 - 13.00 - Dzień Otwarty w Urzędzie Skarbowym
10.30 - Warmia i Mazury pływają, hala Lega
17.00 - Wieczór autorski Marka Kowalewskiego, sala kina 
Mazur
20.00 - Pięćdziesiąt twarzy Greya, film, kino Mazur
8 marca (niedziela) (Dzień Kobiet)
apteka dyżurna Zielona 35
10.00 - Dzień Kobiet - Maraton Fitness, hala Lega
15.00 - Koncert z okazji Dnia Kobiet, Oleckie Echo, sala 
kina Mazur
17.00 - Pięćdziesiąt twarzy Greya, film, kino Mazur
19.15 - Pięćdziesiąt twarzy Greya, film, kino Mazur
9 marca (poniedziałek)
apteka dyżurna Składowa 6
10.00 - Szkolenie dla rolników na temat „Dopłaty bezpo-
średnie 2015, sala konferencyjna, Ratusz
18.00 - Solidarność według kobiet, film, kino Mazur
10 marca (wtorek)
apteka dyżurna Kolejowa 15
11 marca (środa)
apteka dyżurna Zielona 37
wydanie „Tygodnika Oleckiego”
12 marca (czwartek)
apteka dyżurna plac Wolności 7B
19.00 - Shoty Waves Festiwal, Grand Prix Tour 2015, kino 
Mazur
13 marca (piątek)
apteka dyżurna 11 Listopada 9
9.00 - XIII Regionalny Konkurs Recytatorski im. Wacława 
Klejmonta, sal kina „Mazur”
14.15 - Koncert Laureatów XIII Regionalny Konkurs Recy-
tatorski im. Wacława Klejmonta, sal kina „Mazur”
16.00 - Bajkolandia, biblioteka miejska, ul. Kopernika
17.00 - Baranek Shaum, film, kino Mazur
19.00 - Kingsnan: Tajne służby, film, kino Mazur
14 marca (sobota)
apteka dyżurna Gołdapska 1

na stronie internetowej www.olecko.info (w pliku *.pdf)
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22 lutego od 22.16 jeden zastęp OSP Kowa-
le Oleckie otwierał drzwi zatrzaśniętego miesz-
kania przy ulicy Mereckiego w Kowalach Oleckich.

informacji udzielił młodszy kapitan Piotr Gabruś
25 lutego od 13.51 jeden zastęp OSP Wieliczki otwierał 

zatrzaśnięte drzwi do mieszkania w Wieliczkach.
1 marca od 15.24 jeden zastęp JRG PSP gasił w Giżach 

pożar śmieci w śmietniku kontenerowym.
2 marca od 19.31 jeden zastęp OSP Świętajno usuwał 

drzewo powalone na jezdnię w Dunajku.
2 marca od 19.45 jeden zastęp JRG PSP usuwał zadymie-

nie z mieszkania przy ulicy Kasprowicza. 
informacji udzielił aspirant sztabowy 

Mariusz Domin

Karta parkingowa
Od 1 lipca 2014 roku organem wydającym kartę parkingową 

niepełnosprawnym mieszkańcom Powiatu Oleckiego jest Prze-
wodniczący Powiatowego Zespołu Ds. Orzekania o Niepełno-
sprawności w Ełku, ul. Kilińskiego 36.

Karty parkingowe wydane do 30 czerwca 2014 r. przez Sta-
rostę Oleckiego zachowują ważność do dnia określonego jako 
data ważności karty, jednak nie dłużej niż do 30 czerwca 2015 r. 
Oznacza to, że wszystkie karty parkingowe wydane do dnia 30 
czerwca 2014 r. , utracą z dniem 1 lipca 2015 r. swoją ważność. 

Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr tel. 87 621 
64 85.              Halina Kasicka

Bohdan Tomaszewski 
(10 VIII 1921-27 II 2015) 

Wspomnienie
Latami komentował dla kibiców wydarzenia sportowe, 

które nas tak nas ówcześnie rozpalały. Był dziennikarzem ra-
diowym, pisał felietony, książki i scenariusze filmowe. Mówił 
znakomitą polszczyzną. To był spec od lekkiej atletyki, tenisa. 
Niezapomniane były jego radiowe i telewizyjne relacje. Nie 
sposób zapomnieć jego narracji. Przecież jego komentarz z 
biegu na 3 km z przeszkodami Bronisława Malinowskiego na 
Olimpiadzie w Moskwie, w 1980 roku, toż to był majstersz-
tyk. Co za język. Co za styl. Świetny. Jak wiersz. I ta pointa. Z 
przyjemnością czytałem jego felietony w warszawskiej „Kul-
turze”, pod winietką „Laury i kolce’.

Latami pan Bohdan Tomaszewski uczył nas, żebyśmy w 
zmaganiach sportowców widzieli coś więcej, niż pogoń za 
rekordami, medalami i kasą. Uczulał, żebyśmy doceniali po-
rażki, które potrzebne są do sukcesu. Bohdan Tomaszewski to 
był poeta mikrofonu. Co ja piszę? To był smakosz sportu. Z 
klasą. Elegancki starszy pan. Odszedł tam, gdzie nie odnoto-
wują, kto szybciej, wyżej, dalej …

Czesław Mirosław Szczepaniak
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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:
• Bożena Danaka (Zambrów)

• Jakub Gejwert
• Zygfryd Mroczkowski

• Jan Necel
• Iwona Romnin

• Jan Sołtan (Ketrzyn)
Upominki ufundowali:

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

Upominki będą wysyłane pocztą.
Do rozlosowania: gry komputerowe, filmy na dvd, książ-

ki, długopisy, akcesoria szkolne, modele do sklejania, 
magnesy, kalendarze, pocztówki, gry logiczne itp.

Redakcja 
„Tygodnika Oleckiego”, ul. Zielona 37

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

kontakt telefoniczny: 601-152-454
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DZIEŃ OTWARTY 
– SOBOTA 7 MARCA 2015 R.

NACZELNIK URZĘDU 
SKARBOWEGO W OLEC-
KU INFORMUJE, IŻ DZIEŃ 7 
MARCA 2015 R. (SOBOTA)

W GODZ. 9:00-13:00  BĘ-
DZIE „DNIEM OTWARTYM 
URZĘDU SKARBOWEGO W 
OLECKU”

W  TYM DNIU  MOŻNA 
BĘDZIE:

- ZŁOŻYĆ ZEZNANIE PODATKOWE,
- DOKONAĆ AKTUALIZACJI ADRESU MIEJSCA 

ZAMIESZKANIA, DANYCH DOTYCZĄCYCH OSO-
BISTEGO RACHUNKU BANKOWEGO,

- UZYSKAĆ NIEZBĘDNE INFORMACJE W ZA-
KRESIE ROZLICZENIA PODATKU DOCHODOWEGO 
OD OSÓB FIZYCZNYCH ZA 2014 R.,

- UZYSKAĆ INSTUKTAŻ W ZAKRESIE WYPEŁ-
NIANIA ZEZNAŃ PODATKOWYCH, W TYM ZEZNAŃ 
SKŁADANYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ. 

Serdecznie zapraszamy

Szkolenie dla rolników na te-
mat „Dopłaty bezpośrednie 

2015
W dniu 9 marca 2015 r. w godzinach 10:00 – 12:00 w sali 
konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Olecku odbędzie 
się darmowe szkolenie dla rolników na temat „Dopłaty 
bezpośrednie 2015, PROW 2014-2020, VAT w rolnictwie i 
działania inwestycyjne”.

Impuls Liga Squash’a 
- Lega Olecko 

2014/2015
Ostatnie wyniki meczy

Tomasz Wieloch - Adam Brzoziewski 0:3
Kamil Kowalewski - Karol Lemański 0:3

Julita Motuk - Karol Lemański 0:3
Krzysztof Szczepaniak - Robert Sienica 1:3

Do zakończenia pierwszej rundy pozostało tylko 8 spo-
tkań. Znamy już zwycięzcę, którym został Karol Lemań-
ski. 

Tryumfator „oddał” jedynie 3 sety w jedynym przegra-
nym meczu. Na kolejnych miejscach podium uplasują się 
Adam Brzoziewski i Marcin Roszko. Ligę zaplanowano na 
dwie rundy. 

Paweł Maksimowicz
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psycholog terapeuta Aleksandra Radyno
tel. 502-322-300

www.psychologolecko.pl

„To szczególne jak dalece kobie-
ty nie mają poczucia rzeczywistości. 
Żyją we własnym świecie, który wła-
ściwie nigdy nie istniał i istnieć nie 
może. Jest na to o wiele za piękny, 
a gdyby można taki świat zbudować, 
rozleciałby się przed zachodem słoń-
ca. Pierwszy lepszy nieznośny fakt, 
z którym my, mężczyźni, współży-
jemy zgodnie od chwili stworzenia, 
wyrwałby się i dałby w łeb całej hi-
storii”. Joseph Conrad skreśla taką 

dywagację w „Jądrze ciemności”. Ten jeden z największych 
pisarzy XX wieku jak i w historii całej literatury jest nieodrod-
nym dzieckiem patriarchatu. Do głosu w jego widzeniu świata 
nawet przez chwilę nie wkrada się myśl, że jednak świat wi-
dziany oczami kobiet może być prawdziwy i realny. 

Przez tysiąclecia kształcone w społeczeństwach priorytety 
wysunęły na plan pierwszy męskie widzenie świata. Bo do 
szczęścia społecznego w świecie, w którym żyjemy potrzebne 
są silne armie, dobre autostrady, szybki postęp techniczny... 
Cała infrastruktura społeczna pozostaje z tyłu. Wtórną jakby 
potrzebą (wg polityków) jest ilość szkół i przedszkoli, kosz-
ty nauki, jakość edukacji i uczniów i nauczycieli, dostępność 
pracy dla kobiet, takie same płace za tę samą czynność. 

U Conrada świat kobiecy jest oddzielony od męskiego z 
„dobroci”, z tej prostej przyczyny, że pisarz uważa, że kobiety 
są słabe i dlatego trzeba je chronić. Nie wierzy w świat harmo-
nii i ideałów, bo takim stworzyłyby go kobiety. Czy słusznie? 
Jeśli bowiem myśląc o ludzkości jako zbiorze ludzi nie od-
dziela się kobiet, jako odrębnego gatunku, od mężczyzn, to ta-
kiego świata się nie stworzy. Świat tworzą ludzie. W realu nie 
da się oddzielić ciągłości rządów sprawowanych przez męż-
czyzn i kobiety. Polityka prowadzona przez panie jest równie 
skuteczna i w zasadzie z tą samą wizją.

Moim zdaniem równouprawnienie płci będzie wtedy, gdy 
w rządzie, zarządach przedsiębiorstw, zakładach pracy procent 
zasiadających w nich głupich, chamskich i niewykształconych 
kobiet będzie taki sam jak mężczyzn. Na dzisiejsze standardy 
(patrząc wokół) takie widzenie świata jest bardzo uprawnione. 

Wystarczy obejrzeć się dookoła. Medale, wyróżnienia i 

premie za osiągnięcia dostają najgorsze lebiegi, lizusy, ka-
rierowicze. Wśród nich czasami zabłyśnie ktoś komu wy-
różnienie się należało. Kobiety, aby dostać się do tego grona 
muszą mieć wielkich popleczników albo naprawdę błysz-
czeć swoją działalnością wśród tysiąca poliszyneli.

Taki jest świat, którego Joseph Conrad nie przyjmował 
do wiadomości. Prawdę powiedziawszy, innego świata nie 
znał. 

Na początku XX wieku był to świat, w którym kobiety 
zakładały powiewne suknie, jasne kapelusze, przychodziły z 
rodzicami na rauty, wychodziły za mąż, rodziły dzieci, poda-
wały wieczorną herbatę i tylko miały być. Nic więcej. Obok 
tętniło życie codzienne, o którym Conrad przecież wiedział. 
Setki tysięcy kobiet pracowały w fabrykach po kilkana-
ście godzin dziennie.... i też rodziły dzieci, prały, gotowały, 
utrzymywały rodziny. Z pracy tych setek tysięcy kobiet ro-
dziły się fortuny...

„Musimy im pomagać, aby mogły pozostać w tym swo-
im pięknym świecie, bo inaczej nasz świat stałby się jeszcze 
gorszy” pisze Joseph Conrad w tym samym dziele. Pisarz 
nie czuje potrzeby zmian, a jedynie potrzebę trzymania ko-
biet na dystans od prawdziwego świata czy życia. W cza-
sie, gdy powstawało „Jądro ciemności” takie widzenie roli 
kobiety było powszechne. Z jednej strony mężczyźni two-
rzący historię, a z drugiej kobiety: żony, matki, córki, ko-
chanki, które wypełniały jedynie pustą przestrzeń. Żaden z 
mężczyzn tamtego czasu nawet nie pomyślał, że świat może 
wyglądać inaczej.

Żyjemy w czasach, gdy myślenie o równouprawnieniu 
płci jest powszechne bez względu na stosunek do tego za-
gadnienia. Ba! Żyjemy w czasie, gdy już dawno zapomniano 
po co zostało wprowadzone do kalendarza Święto Kobiet. 
Po prostu stało się tak, że jest... i tyle! 

Mam wielu znajomych i przyjaciół. Są wśród nich kobie-
ty i mężczyźni. Szczycę się tymi znajomościami i przyjaź-
niami. Staram się wszystkie te doznania pielęgnować i roz-
wijać. To wspaniałe uczucie, gdy czyjaś pamięć nas wzrusza. 
Bywa, że wsparcie, którego udzielają nam przyjaciele, staje 
się motorem do działania, wyjścia z chwilowego kryzysu, 
zabliźnienia się ran po jakimś życiowym kataklizmie. 

Bez oddanych przyjaciółek i przyjaciół nie przetrwaliby-
śmy nawet chwili. 

Ale wracam do rozważań o świecie kobiet. Jestem femi-
nistą i takie widzenie świata jest dla mnie oczywiste. Myślę, 
że czy ktoś chce, czy nie, to świat i tak pójdzie ku lepsze-
mu. Bywa, ze tak jak w tej chwili Rosja, da ze dwa kroki 
do tyłu, ale... Źli ludzie przemijają jak sen. Mogą mówić, 
że stworzą tysiącletnie państwo, że wszystko i wszystkich 
można kupić, ale w ostatecznym rozrachunku ci co myślą, 
zawsze będą się chcieli załapać do lepszego towarzystwa. 
Bo co z tego, że niektórzy Rosjanie są bogaci? Cieszyć się 
bogactwem i wydawać pieniądze wolą na cywilizowanym 
politycznie Zachodzie. Tam, gdzie jest normalnie. I bardzo 
boli tych, którzy z tych przyjemności nie mogą skorzystać, 
bo zbyt głęboko wsadzili łapy w wojnę z Ukrainą. 

I znowu dywagacje o polityce. Ale na koniec chciałem 
Państwu zacytować mego ulubionego pisarza Terry’ego 
Pratchett’a:

„Zawsze uważałem, że kobiety bardziej są zainteresowa-
ne rozwojem techniki niż mężczyźni. Bez nich nadal żyliby-
śmy na drzewach. Wodociągi, oświetlenie elektryczne, pie-
ce, do których nie trzeba wkładać drewna – podejrzewam, 
że za połową wielkich wynalazków w historii stały …żony 
nękające ich, by wymyślili jakieś czyściejsze sposoby wyko-
nywania prac gospodarskich”.

I co? Nie uważacie Państwo, że to może być prawda?
Wszystkiego najlepszego paniom życzy
Bogusław Marek Borawski
Ps. Joseph Conrad pomimo tego co cytowałem jest wg mnie 
jednym z największych pisarzy nowożytnych.

K03801
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Organizowany przez Stowarzyszenie Olecko Biega oraz 
Nadleśnictwo Olecko II Leśny Cross Niepodległości znalazł 
się w gronie najlepszych biegów w ogólnopolskim plebiscy-
cie jako Biegowe Wydarzenie Roku.

Zgodnie z regulaminem wyboru zwycięzcy dokonują 
czytelnicy portalu biegowego www.FestiwalBiegowy.pl w 
zakładce po prawej stronie „Biegowe Wydarzenie i Dzienni-
karz Roku” w głosowaniu elektronicznym spośród wszyst-
kich wydarzeń zgłoszonych do Plebiscytu i zaakceptowa-
nych przez Kapitułę Nagrody.

Głosować można do 9 września 2015 roku. Oddanie 
głosu nic nie kosztuje. Wystarczy wejść w wyżej podany 
link i po oddaniu głosu potwierdzić go poprzez odebranie 
wiadomości na swojej poczcie elektronicznej.

Dla samych organizatorów Crossu Niepodległości zna-
lezienie się na tej liście jest już ogromnym wyróżnieniem.

Przeczytaj cały tekst: II Leśny Cross Niepodległo-
ści nominowany do prestiżowej nagrody - Olecko http://
olecko.wm.pl/242383,II-Lesny-Cross-Niepodleglosci-
nominowany-do-prestizowej-nagrody.html#ixzz3RS-
DipZ8v

Burmistrz Olecka 
... zaprasza wszystkie małżeństwa obchodzące w 2015 roku 
Złote Gody o zgłaszanie się do Urzędu Stanu Cywilnego w 
Olecku plac Wolności 1, pok. nr 4, tel. 87 520 26 58, celem 
potwierdzenia chęci uczestniczenia w uroczystościach od-
znaczenia medalami Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 
za długoletnie pożycie małżeńskie

newsletter UM.

Kraina OZA
„Kraina OZA” – to pierwsza w Polsce, innowacyjna 

platforma internetowa dla osób z autyzmem. Platforma 
powstała w wyniku projektu innowacyjnego, którego ce-
lem jest wspieranie włączenia społecznego osób z auty-
zmem i otwarcie im drogi do rynku pracy. Platforma skła-
da się z dwóch oddzielnych, ale uzupełniających się stron:

• www.KrainaOZA.pl w treści i formie przeznaczona 
jest dla osób z autyzmem 

i/lub niepełnosprawnością intelektualną – zawiera 
m.in. ułatwienia komunikacyjne, takie jak piktogramy 
i opcję audio. Posiada treści zarówno „społeczne” jak i 
„zawodowe” (m.in. cykl szkoleń e-learningowych przygo-
towujących do poruszania się po rynku pracy). Można wy-
korzystać ją do zajęć aktywizujących np. w domu i szkole.

• www.KrainaOZA.org przeznaczona jest dla otocze-
nia osób z autyzmem: rodziców, opiekunów, terapeutów 
i potencjalnych pracodawców oraz studentów. Zawiera 
treści informacyjne, a także szkolenia e-learningowe dla 
pracodawców, przygotowujące do zatrudnienia osób z au-
tyzmem. 

Halina Kasicka
www.powiat.olecko.pl

Zatankował samochód, 
a potem twierdził , że nie ma 

pieniądz aby zapłacić
Do policyjnego aresztu trafił 31-latek, który na jednej 

z oleckich stacji zatankował paliwo, a później stwierdził, 
że nie ma pieniędzy aby zapłacić. Badanie alkomatem wy-
kazało w jego organizmie blisko 2 promile alkoholu. 

Dzisiejszej nocy oleccy policjanci zostali wezwani na 
jedną z oleckich stacji paliw, gdzie zgłoszono, że klient nie 
chce zapłacić za zatankowane paliwo.

Na miejscu funkcjonariusze ustalili, iż kierujący samo-
chodem osobowym marki Opel, przyjechał na stację, za-
tankował olej napędowy po czym oświadczył, że nie zapła-
ci, gdyż nie ma pieniędzy. 

Na miejscu interwencji obecny był Damian R., który 
potwierdził, że to on przyjechał osobowym oplem. W trak-
cie rozmowy policjanci wyczuli od niego woń alkoholu. 

W związku z powyższym mężczyzna został dowie-
ziony do komendy, gdzie badanie alkomatem wykazało w 
jego organizmie blisko 2 promile alkoholu. 31-latek został 
zatrzymany w policyjnym areszcie.

Teraz Damian R. odpowie za prowadzenie pojazdu pod 
wpływem alkoholu oraz za kradzież. 

rzeczniczka prasowa KPP sierż. szt. Justyna Sznel

4 promile alkoholu 
w organizmie i na zakazie 

Oleccy policjanci prowadzą postępowanie w sprawie 
kierowania osobowym volkswagenem przez nietrzeźwego 
31-latak który wjechał do przydrożnego rowu. Do policyj-
nego aresztu trafiły dwie osoby. 

24 lutego przed godziną 20:00 oficer dyżurny oleckiej 
komendy otrzymał telefoniczne zgłoszenie, że na trasie 
Niedźwiedzkie – Szeszki, w przydrożnym rowie stoi osobo-
wy volkswagen, a kierujący najprawdopodobniej jest pijany.

Natychmiast na miejsce zostali skierowani policjanci ru-
chu drogowego, którzy zastali wskazany samochód, a w nim 
dwie osoby. 

Na miejscu kierowcy siedział Grzegorz Ż. zaś na miejscu 
pasażera Agnieszka G. Pierwsze badanie alkomatem wyka-
zało, że 35-latek miał blisko 4 promile a 39-latka ponad 5 
promili alkoholu w wydychanym powietrzu. 

Oboje zostali przewiezieni do komendy, gdzie ponownie 
zostali przebadani na zawartość alkoholu. 

U kobiety odnotowano spadek zawartości alkoholu w 
organizmie do blisko 2,5 promila co świadczyło, iż chwi-
lę przed przyjazdem na miejsce patrolu policji Agnieszka 
G. spożywała alkohol. Ponadto funkcjonariusze ustalili, iż 
Grzegorz Ż. był karany za prowadzenie pojazdu pod wpły-
wem alkoholu i do listopada 2016 r. posiada zakaz prowa-
dzenia pojazdów mechanicznych. 35-latek i 39-latka zostali 
zatrzymani w policyjnym areszcie.

25 lutego podczas przesłuchania Agnieszka G. zezna-
ła, że osobowym volkswagenem kierował Grzegorz Ż. W 
związku z posiadanym przez mężczyznę zakazem prowadze-
nia pojazdów mechanicznych zostanie on w trybie przyspie-

szonym doprowadzony do Sądu Rejonowego w Olecku, 
gdzie usłyszy wyrok.

Grzegorzowi Ż grozi kara pozbawienia wolności od 3 
miesięcy do lat 5.

rzeczniczka prasowa KPP sierż. szt. Justyna Sznel
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Ośrodek 
czynny
codziennie 
w godz. 800-1600

Jerzy Miliszewski
Olecko, Aleje Lipowe 3

Rozpoczęcie 
kursu

 tel. 87-520-23-36l90903

19
marca

godz. 1600

OLECKIE CENTRUM
SZKOLENIA KIEROWCÓW

Powołanie komisji
24 lutego rozporządzeniem Burmistrz Olecka powołał 

komisję konkursową do do rozpatrzenia ofert konkursowych 
na wsparcie realizacji zadań z zakresu współpracy i dzia-
łalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz innych 
podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego 
na prowadzenie w Olecku Centrum Organizacji Pozarządo-
wych oraz regulaminu jego pracy.

Przewodniczącą zastała Bożenna Wrzyszcz, zastępczy-
nią Alicja Mieszuk, a członkinią Agata Jeglińska.

W skład komisji nie wszedł żaden przedstawiciel organi-
zacji pozarządowych, gdyż żadna z uprawnionych organiza-
cji nie wskazała osób do składu komisji. mm

Taekwondo -Wielkopolska 
CUP 2015

W sobotę 28 lutego br. Reprezentant LUKS „HIDORI” 
Olecko działającego przy Szkole Podstawowej nr 4 im  Ks. 
J. Twardowskiego w Olecku, Maurycy Miszczak obecnie 
uczeń I klasy Szkoły Mistrzostwa Sportowego w Warszawie 
wystartował z powodzeniem  w Pucharze Polski Kadetów i 
Juniorów w Kórniku. 

Był to turniej ran-
kingowy Polskiego 
Związku Taekwondo 
Olimpijskiego, który 
stał na bardzo wyso-
kim poziomie. 

W turnieju wzięło 
udział 380 zawodni-
ków, z kilkudziesię-
ciu klubów z Polski 
a także Czech i Nie-
miec.

Maurycy rywa-
lizował w kyorugi /
walka sportowa/ w 
kategorii do 68 kg ju-
niorów. 

Stoczył 3 wygra-
ne walki odpowied-
nio z zawodnikami z Olsztyna, Nidzicy, Międzyrzecza Pod-
laskiego. W Finale uległ zawodnikowi ze Śremu.

Gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów.
hmt

Kolizje 
na terenie powiatu oleckiego

W miniony weekend na terenie powiatu oleckiego do-
szło do 5 zdarzeń drogowych.

Pierwsza  kolizja miała miejsce w miniony piątek przed 
14.00 w Rogówku na terenie gminy Kowale Oleckie. Kie-
rujący osobowym volkswagenem podczas manewru omija-
nia samochodu ciężarowego, zaparkowanego na poboczu 
drogi, zjechał na przeciwległy pas ruchu i zderzył się z pra-
widłowo jadącym samochodem osobowym marki Renault. 
Po zderzeniu kierujący volkswagenem odjechał z miejsca 
zdarzenia.  

Drugie zdarzenie miało miejsce również w piątek po 
19:00 w Olecku. Kierujący samochodem osobowym marki 
Nissan nie zachował ostrożności podczas manewru cofania 
w wyniku czego uderzył w zaparkowany samochód osobo-
wym marki Suzuki. Jarosław S. został pouczony.

Kolejne zdarzenie drogowe miało miejsce 27 lutego po 
22:00 na ul. Plac Wolności. Kierujący osobowym deawooo 
nie ustąpił pierwszeństwa przejazdu dla kierującego samo-
chodem osobowym marki Volkswagen w wyniku czego 
doszło do zderzenia pojazdów. Tomasz A. został ukarany 
mandatem karnym w wysokości 250 zł. 

28 lutego przed 9:00 na ul. Targowej kierujący samo-
chodem osobowym marki Skoda podczas manewru cofa-
nia, nie zachował należytej ostrożności, w wyniku czego 
uderzył w prawidłowo zaparkowany samochód osobowy 
marki Fiat. Po zdarzeniu sprawca odjechał. 

Ostania kolizja drogowa miała miejsce 28.02. po 13:00 
na ul. Leśnej. Kierujący osobowym bmw, włączając się do 
ruchu, nie ustąpił pierwszeństwa przejazdu dla kierującego 
samochodem osobowym marki Opel w wyniku czego do-
szło do zderzenia. Rafał N. został ukarany mandatem kar-
nym w wysokości 500 zł. 

rzeczniczka prasowa KPP sierż. szt. Justyna Sznel

Zapowiedzi nadchodzących imprez 
sportowych

Rozrywka
Dzień Kobiet - Maraton Fitness
Termin i miejsce: 08.03.2015 r. (sobota) godz. 10:00, Hala 
LEGA

Pływanie
Warmia i Mazury pływają
Termin i miejsce: 07.03.2015 r. (sobota) godz. 10:30, 
Pływalnia LEGA
 

Tenis stołowy
III Turniej z Cyklu Grand Prix Olecka
Termin i miejsce: 14.03.2015r. (sobota) godz. 9:00, Hala 
LEGA
W najbliższą sobotę, 7 marca, po raz trzeci w tym roku 
i szósty w cyklu odbędą się zawody „Warmia i Mazury 
pływają”. Start zawodów jak zawsze o godz. 10:30. Do 
końca eliminacji pozostały już tylko 3 starty. W klasyfika-
cji rodzinnej w pierwszej, finałowej ósemce SP1 i Gim 2 a 

w klasyfikacji rodzinnej rodzina Mitinów.
 
Zapraszamy do udziału w czwartym turnieju tenisa sto-
łowego z Cyklu Grad Prix Olecka, który odbędzie się 14 
marca w Hali LEGA. Rywalizacja odbywać się będzie w 7 
kategoriach z podziałem na kobiety i mężczyzn. Zapisy na 
30 minut przed startem każdej z kategorii. Czwarty turniej 
wieńczy cykl Grad Prix. Po turnieju odbędzie się jego pod-
sumowanie i wręczenie nagród. O klasyfikacji generalnej 
będą decydować wyniki 3 najlepszych startów.

opracował
Bartosz Cieśluk



Tygodnik olecki 9/892 - r. 2015
8 to@borawski.pl

Wacław Ewaryst Klejmont 
(6 kwietnia 1947 -13 maja 2011)

część II
Od wschodu do zachodu

*
Czesiu Złoty, aż już co najmniej księżyc odmienił się zło-

ty, jak do Ciebie ostatnio pisałem. Zima już białymi plamami 
zaczyna osiadać na złotojesiennych ostatkach … Od Wlenia 
jeno wiatr pomyślny przywiał Wasz złotopiwny pejzaż sło-
wem serdecznym sycony. Z serca Tobie i Michałowi dzięku-
ję. (…) Olecko, 30 października 1988 roku

*
Drogi Czesiu, (…) Cieszę się, że zająłeś się spuścizną 

śp. Michała. Oczywiście z serca wesprę Twoje poczynania, 
gdy tylko podeślesz konto, które mógłbym zasilić. Ocalmy 
pamięć! Uczcijmy Dzieło. Śp. Michał w tęczach własnego 
„Zmartwychwstania” wstąpił niefrasobliwie do Nieba Arty-
stów, zapomniawszy, że cząstkę swojej Duszy zostawił tu na 
ziemi, aby przyjaciołom łatwiej było toczyć pod górę wła-
sny syzyfowy kamień przemijania. (…) Niestety, kończy się 
kartka, więc spieszę z serdecznościami dla Ciebie i Twojej 
Czeladki

Wacław Klejmont, Olecko, 10.04. 1989 r.

*
Drogi Czesiu, smucą i niepokoją mnie Twoje pertubancje 

wleńskie. Czyżby zabrakło tam ludzi dobrej woli? Tak jak u 
Hłaski: „Wszyscy byli odwróceni”. Gorzej: nie „byli” – są. 
Małoduszność małych miasteczek, od której duszności wiel-
kich łacno można dostać. „Znam  to  wszystko nadto znam”, 
że posłużę się Stanisławem Wyspiańskim – Mistrzem pędzla 
i pióra. (…) Cieszę się, że renomowana firma wyremontuje 
Ci narzędzie pracy. Radomianie przynajmniej Wlenianiami 
nie są! Szczęść im Panie za to!!! (…) Po tych słowach już 
tylko pozdrawiam Ciebie i Twoją Czeladkę. Bądźcie zdrowi! 
Bądźcie słoneczni!

Wacław Klejmont, Olecko, 30 kwietnia 1989 roku

*
Drogi Czesiu,
coraz częściej moja skrzynka pocztowa świeci pustkami, 

więc jak kania dżdżu, wyglądam korespondencji od Ciebie. 
Tymczasem nienaturalne w porze roku dżdżu sieką, wichry 
wyją, czasem Kurzawa jakaś „Kurierem Porannym” śmignie 
i pomąci w krajobrazie, a list nie nadchodził. Uwikłany w 
węzłach spraw rodzinnych i innych niepokoiłem się o Ciebie 
o Was, tłumacząc jednak listowy zastój pilnymi sprawami li-
terackimi. (…) Piastuj pamięć Michała, który z Archaniołem 
za pan brat niebo wyniebieszcza, choć żal Mu pewnie jesien-
nego złota procentującego rokrocznie na ziemi. Procentować 
powinna też ludzka pamięć, szacunek dla dzieła, które nie 
Anioły unoszą gdzieś w nieznane. Ludzie ludziom … Do-
brze, że masz wielką moc czynienia dobra i niesienia pomocy 
innym. (…) [Wklejone zdjęcie z gazety: SPOKOJNY ŁABĘ-
DZI LOT] A może by tak? Lotem bliżej natury … To na dro-
gę do Kasztelanii Wleńskiej, jeśli się wybierzesz. (…) Żyjcie 
sielsko-anielsko. Szybujcie i niczego się nie bójcie. U nas w 
gminie wszystko płynie, a przed wyborami pociesza się w ten 
sam deseń: „A wy wójta się nie bójta!” czego i Wam przed-
pozdrowieniowo życzy Wacław Klejmont, Olecko, 5 marca 
1990 roku

*
Drogi Czesiu, zachłysnąłem, opiłem się Twoją Poezją. 

Dojrzałe wino „Ballad” szumi w wyobraźni. Gorycz „Kopa-
nej” i ostatnie jesienne liście Michałowe spadają na serce. 
Rozpadanie się kruchej tkanki życia jest może najbardziej 
widoczne w przechodzącym w mgłę nerwów butwiejącym 
liściu. Po polach mnie teraz nosi w zimnie i deszczu. Doko-
pujemy się sensów w raczkującym kapitalizmie skundlonych 
dusz ryjąc dalej za psi grosz pegeerowskie pola. Pan Bóg 
miłosierny dziś gradem nas wybierzmował i przegnał z pól 

o godzinę wcześniej. Bóg zapłać odpowiedziały grzbiety 
nasze i mięśnie tonami bólu strojone od poniedziałku.(…) 
Dziękuję Ci za serdeczny dar, któremu wypieściłem przy-
tulne miejsce wśród moich półek w zasięgu ręki i serca. 
Chcę mieć jak najbliżej tę wieś w sadach i w ranach. To i 
Twoja i moja wieś. Wczoraj z uporem maniaka przepiło-
wywałem przez 5 godzin gałąź uschniętej śliwy przywie-
zionej z Hańczy na lustrzaną ramę. Mróz, który ją zmroził, 
chcę utopić w srebrzystej nieskończoności, z nadzieją na 
wieczną wiosnę. Może klucz do niej wytopisz z wleńskie-
go jesiennego złota? Pozdrów miejsca, po których błądzi-
łem myślami i Waszym Przyjacielskim śladem. Dorzuć 
wleńskiemu piekarzowi ziarnko maku na tamtejszy chleb 
powszedni, ziarnko pamięci w moim imieniu.

Wyściskaj od nas Rodzinę i niech Wam wszelkie ciepło 
sprzyja!

Wacław Klejmont, Olecko, 20 września 1990 roku

*
Drogi Czesiu,
z serca dziękuję za-miłe memu bibliofilskiemu oku i 

zachłannej na takowe arcycymelia duszy-przeslane przez 
Ciebie wydawnictwa. (…)

Zadumałem się nad „Balladą o Michale z Kasztelanii 
Wleńskiej”. Część Duszy, którą tchnął w barwy i linie po-
zostawionego na Ziemi Dzieła – to On. Przez te lotne linie, 
łowiące nieuchwytną kształtność chwili, przecieka samot-
na łza, obmywając ostatni promień światła na akwareli ser-
ca … Piękny Twój zamysł z katalogiem popieram czym 
mogę. Przyjmij z serca za wszystkie złoto jesieni, które 
niestrudzenie gromadziliście z Michałem. To były akcje, 
które obligowały serce i duszę! A dziś??  A może nie będzie 
źle?  Może wyjaśni się? (…) Tak to widzę w przedostatniej 
chwili listopada - niebezpiecznej dla Polaków pory. Plucha 
śniegiem podsypana, ziąb … słońca na lekarstwo.

Będzie cieplej! Cieplej być musi!!!
Wacław Klejmont, Olecko, 29 listopada 1990

*
Drogi Czesiu,
(…) Zbożnym trudem jest też Twoja praca nad kata-

logiem Michała. Szczęść Boże! Być może z nieludzkich 
czasów zrodzi się jakimś cudem nowa serdeczna między-
ludzka więź? Takiego cudu potrzeba nad Wisłą bardziej 
niż cudów gospodarczych! To droga do apostołowania dla 
ludzi kultury, twórców. Stłamszono nas, sponiewierano … 
Ale tylko my chyba mamy szansę na ocalenie dostojeństwa 
godnej pokory. Ta świadomość utrwalona w słowach Czy-
chowskiego, „że się w sobie mieszczę” wydaje się najistot-
niejsza. (…)Tu na prowincji jeszcze dotkliwiej czuje się 
bezradność inteligenta. Ręce opadają. Wiara obumiera. Nie 
poddać się bierności! Wyjść z letargu! Po omacku szukam 
przewodniej nici w tym przeklętym labiryncie. Przy świe-
tle Twoich, Czesiu, słów jest mi raźniej. Znów się dźwigam 
z kolejnego upadku na wyboistej drodze do krainy spokoj-
nych snów. (…)Aby jednak nie popadać w patos i powierz-
chowne filozofowanie, kończę już ten list, zwłaszcza że 
północ przesunęła znów wskazówkę o dwa kwadranse. Z 
mroku rodzi się kolejny dzień.

Spokojnej wolności myśli i snów Wam i sobie w nim 
życzę.

Wacław Klejmont, Olecko, 18/19 I 1991 roku  

*
Drogi Czesiu!
(…)  „Zapiski wleńskie” to przepastna szkatuła Otwar-

tego Serca. A że Wlenianie „nie obaczyli cudu”, to wina 
ich kieszonkowo-portfelowej wyobraźni. Przypomnij stro-
fę Bursy o małych miasteczkach. Miał rację – mówię i z 
płaszczyzny Olecka. Wideomaniactwo i dulszczyzna! Sa-
telitarny bełkot!!! Na poprzedniej wieży Babel Pan Bóg 
poplątał języki, teraz ludzie zafundowali sobie stokroć 
groźniejszą epidemię obrazu. To przeraża!(…)

Wacław Klejmont, Olecko, 12 stycznia 1991 roku
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XIV Halowe Mistrzostwa Po-
wiatu Oleckiego SZS w lekkiej 
atletyce szkół gimnazjalnych
26 lutego w hali Lega odbyły się XIV Halowe Mistrzostwa 

Powiatu Oleckiego SZS w lekkiej atletyce szkół gimnazjal-
nych. Sędzią głównym zawodów był Paweł Maksimowicz.

WYNIKI:
60 m dziewcząt:

1. Anna Skorupska (Gim. Kowale Oleckie) 8,66 s
2. Joanna Grądzka (Gim. Sokółki) 8,95 s
3. Gabriela Jeglińska (Gim. 2 Olecko) 9,10 s

60 m chłopców:
1. Dawid Bartłomiejczyk (Gim. Wieliczki) 7,62 s
2. Szymon Olszewski (Gim. Wieliczki) 7,67 s
3. Karol Wójcik (Gim. Kijewo) 7,70 s

2 okrążenia dziewcząt:
1. Ewelina Życzewska (Gim. Wieliczki) 35,98 s
2. Joanna Grądzka (Gim. Sokółki) 36,16 s
3. Ewa Zysk (Gim. Sokółki) 36,48 s

2 okrążenia chłopców:
1. Szymon Olszewski (Gim. Wieliczki) 29,93 s
2. Sebastian Gawkowski (Gim. Świętajno) 31,16 s
3. Kacper Rytwiński (Gim. Babki Oleckie) 31,39 s

5 okrążeń dziewcząt:
1. Aleksandra Dźwilewska (Gim. Wieliczki) 1:43,90
2. Paulina Szyłak (Gim. 1 Olecko) 1:51,48
3. Julia Nalewajko (Gim. Kowale Oleckie) 1:51,54

5 okrążeń chłopców:
1. Maciej Famulak (Gim. Wieliczki) 1:29,66
2. Łukasz Nowak (Gim. Kowale Oleckie) 1:31,18
3. Maciej Nikielec (Gim. 1 Olecko) 1:32,90

rzut piłką lekarską dziewcząt:
1. Aneta Jasińska (Gim. Babki Oleckie) 7,30 m 
2. Weronika Miłowicka (Gim. Kijewo) 7,30 m 
3. Gabriela Andryszczyk (Gim. Świętajno) 7,00 m

rzut piłką lekarską chłopców:
1. Karol Bujarski (Gim. Sokółki) 9,80 m
2. Mateusz Waszczuk (Gim. Kijewo) 9,75 m
3. Jakub Krumrei (Gim. 1 Olecko) 9,50 m

skok w dal z miejsca dziewcząt:
1. Anna Skorupska (Gim. Kowale Oleckie) 2,18 m
2. Martyna Wróblewska (Gim. 2 Olecko) 2,16 m
3. Maja Bobrowska (Gim. Wieliczki) 2,15 m

skok w dal z miejsca chłopców:
1. Kornel Szypulski (Gim. Babki Oleckie) 
2,72 m
2. Julian Stramowski (Gim. 1 Olecko) 2,58 m
3. Adam Bordzio (Gim. Sokółki) 2,55 m

skok wzwyż dziewcząt:
1. Laura Brzezińska (Gim. Babki Oleckie) 
1,27 m
2. Aleksandra Dźwilewska (Gim. Wieliczki) 
1,24 m
3. Gabriela Majchrowska (Gim. Wieliczki) 
1,24 m 

skok wzwyż chłopców:
1. Jakub Luberecki (Gim. Sokółki) 1,50 m
2. Sebastian Truchel (Gim. Kijewo) 1,45 m
3. Jarosław Zgiet (Gim. Judziki) 1,40 m
 Mateusz Waszczuk (Gim. Kijewo) 1,40 m

bieg sztafetowy 4x2 okrążenia dziewcząt:
1. Gim. Wieliczki 2:22,10
2. Gim. 2 Olecko 2:22,62
3. Gim. Kowale Oleckie 2:30,36

bieg sztafetowy 4x2 okrążenia chłopców:
1. Gim. Wieliczki 2:06,22
2. Gim. 2 Olecko 2:09,78
3. Gim. Sokółki 2:10,11

klasyfikacja punktowa szkół:
1. Gimnazjum Wieliczki (opiekunowie: Karol 
Warsewicz, Tomasz Karniej) 119 pkt
2. Gimnazjum Sokółki (opiekun: Joanna 

Sobczak) 76 pkt
3. Gimnazjum Kowale Oleckie (opiekun: Małgorzata 
Babiarz) 66 pkt
4. Gimnazjum 2 Olecko 65 pkt
5. Gimnazjum Kijewo 51,5 pkt
6. Gimnazjum Babki Oleckie 45 pkt
7. Gimnazjum Świętajno 40 pkt
8. Gimnazjum 1 Olecko 39 pkt
9. Gimnazjum Judziki 13,5 pkt

Pierwszych trzech zawodników i zawodniczek w każdej 
konkurencji otrzymało pamiątkowe dyplomy. Zwycięska 
szkoła otrzymała puchar, ufundowany przez Starostwo Po-
wiatowe w Olecku. W zawodach uczestniczyło 140 zawod-
ników i zawodniczek.

Skład osobowy zwycięskiego zespołu (opiekunowie: 
Karol Warsewicz, Tomasz Karniej): 

Karolina Warsewicz, Ewelina Życzewska, Aleksan-
dra Dźwilewska, Karolina Pogorzelska, Dominika Bie-
lecka, Maja Bobrowska, Gabriela Majchrowska, Justyna 
Soroka, Szymon Olszewski, Gabriel Domoradzki, Jakub 
Białanowski, Michał Erpszt, Adam Kopiczko, Wojciech 
Borysiuk, Marcel Wasilewski, Maciej Famulak, Tomasz 
Jegliński.

Paweł Maksimowicz
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27 lutego w internacie Zespołu Szkół Licealnych i Zawo-
dowych w Olecku odbył się XIII Powiatowy Konkurs Recy-
tatorski im. Wacława Klejmonta „Poeci Pogranicza Warmii, 
Mazur i Suwalszczyzny” z cyklu imprez „Cudze chwalicie, 
swego nie znacie…” pod honorowym patronatem Starosty 
Oleckiego, Stowarzyszenia EGO „Kraina Bociana”, „Gaze-
ty Olsztyńskiej” i „Radia 5”. Tegoroczna edycja poświęcona 
jest w szczególności Józefie Drozdowskiej, poetce z Augu-
stowa.

Imprezę otworzyła Marzanna Pojawa-Grajewska, dy-
rektorka Zespołu Szkół Licealnych i Zawodowych w Olecku, 
która przywitała uczestników, członków komisji, gości oraz 
przybliżyła sylwetkę poetki – Józefy Drozdowskiej.

W skład jury weszli: przewodnicząca- Jadwiga Wasi-
lewska – miłośniczka poezji, Bogusław Marek Borawski - 
poeta, członek legendarnej grupy literackiej „Legary” redak-
tor naczelny i właściciel „Tygodnika Oleckiego”, Elżbieta 
Domasik - dyrektor PCWE w Olecku, Renata Dunaj- wie-
loletnia instruktorka teatralna i laureatka konkursów recy-
tatorskich, Iwona Wiszniewska-Ropel -redaktor naczelna 
„Głosu Olecka”, Małgorzata Krejpcio - instruktorka ds. 
teatru w ROK „Mazury Garbate”, wielokrotna laureatka ww. 
konkursu.

Mogliśmy posłuchać międzyinnymi utworów: Józe-
fy Drozdowskiej, Wojciecha Kassa, Agnieszki Kopyckiej, 
Grzegorza  Kucharzewskiego, Leszka Aleksandra Moczul-
skiego, Wojciecha Kętrzyńskiego, Michała Kajki, Jana Luś-
tycha, Teofila Ruczyńskiego.

W konkursowe szranki stanęło 36 recytatorów z czterna-
stu szkół powiatu oleckiego. Komisja przyznała następujące 
nagrody i wyróżnienia w poszczególnych kategoriach: 

kategoria I - szkoły podstawowe
I miejsce - Sandra Romanowska (Zespół Szkół w Ju-

XIII Powiatowy Konkurs Recytatorski im. Wacława Klejmonta „Poeci Pogranicza Warmii, Mazur i Suwalszczyzny”

dzikach, nauczyciela przygotowująca - Agnieszka Łaskow-
ska)

II miejsce - Nikola Kempisty, (Szkoła Podstawowa nr 
1  im. Henryka Sienkiewicza w Olecku, n.p. Monika Ka-
sprzyk)

III miejsce - Patrycja Luto, (Szkoła Podstawowa nr 1 
im. Henryka Sienkiewicza w Olecku, n.p. Emilia Ciecha-
nowska)

dwa wyróżnienienia - Rafał Gajdek, (Szkoła Pod-
stawowa  z Oddziałami Integracyjnymi w Gąskach, n.p. 
Agnieszka Poświata) oraz Klaudia Żynda, (Szkoła Pod-
stawowa nr 4 w Olecku, n.p. Emilia Piliszek)

Kategoria II: szkoły gimnazjalne
I miejsce - Kinga Kondracka, (Gimnazjum  nr 2 w 

Olecku, n.p. Mariola Zdancewicz)
II miejsce - Urszula Kamińska, (Gimnazjum nr 2 w 

Olecku, n.p. Mariola Zdancewicz)
dwa III miejsca - Magdalena Kowalow, (Gimnazjum 

Publiczne w Wieliczkach, n.p. Jolanta Motulewicz) oraz 
Klaudia Łożyńska, (Gimnazjum Publiczne w Świętajnie, 
n.p. Wiesława Górska)

trzy wyróżnienia - Alicja Dembińska, (Gimnazjum nr 
1 w Olecku, n.p. Anna Klimasara), Magdalena Motule-
wicz, (Gimnazjum nr 2 w Olecku, n.p. Mariola Zdance-
wicz) oraz Jakub Skrzypiec, (Zespół Szkół w Judzikach, 
n.p. Agnieszka Łaskowska)

Kategoria III: szkoły ponadgimnazjalne
I miejsce - Emilia Tokajuk, (LO w Olecku, n.p. Ma-

riola Pezowicz)
II miejsce - Kamila Muchamatbajewa, (ZSL i Z w 

Olecku, np. Marzena Wiszniewska)
III miejsce - Aneta Pokora, (LO w Olecku, n.p. Ma-

riola Pezowicz) - 

uczestnicy konkursu
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Pomysłodawczynie oraz odpowiedzialne za or-
ganizację: Romualda Mucha-Marciniak i Dorota 
Teresa Włodarska kierują podziękowania za owoc-
ną współpracę: Warsztatowi Terapii Zajęciowej w 
Olecku, Piekarni „Młyn” oraz pani Beacie Zabo-
krzyckiej, a gorące słowa podziękowania kierują do 
dyrektorki Zespołu Szkół Licealnych i Zawodowych 
w Olecku Pani Marzanny Pojawy-Grajewskiej za 
wsparcie, życzliwe słowa i wszelką pomoc w organi-
zacji wyżej wymienionego przedsięwzięcia. 

dwa wyróżnienia - Paulina Czekała, (LO w Olecku, n.p. Emilia Prze-
mielewska oraz Adrianna Rowińska, (LO w Olecku, n.p. Katarzyna Ka-
mińska).

Nagrodę Specjalną Starosty Oleckiego za najciekawszą interpretacje 
utworu Józefy Drozdowskiej pt. „Wierzby” otrzymała Emilia Tokajuk, 
uczennica Liceum Ogólnokształcącego w Olecku, która zachwyciła nie 
tylko jury, ale i uczestników czego wyrazem były gromkie brawa.

W przerwach między recytacjami podczas skromnego poczęstunku, 
czas umilał zespół muzyczny, w którego skład weszli uczniowie trzech 
ponadgimnazjalnych szkół oleckich: Karolina Barszczewska z LO, Ka-
rol Bertman i Rafał Turowski z ZSLiZ, Wojciech Głos –ZST.

W rolę konferansjerów wcielili się: 
Anna Sitkowska i Mateusz Rutkow-
ski z ZSLiZ, a pomocą w organizacji 
konkursu służyli: Aneta Barwicka, 
Klaudia Jasielun, Anna Klosko, Ka-
rol Krasnoborski, Patrycja Kowa-
lewska, Wojciech Luberecki, Elwira 
Kinga Muciłowicz, Emilia Podlew-
ska, Aneta Walicka.

Wszyscy uczestnicy otrzymali dy-
plomy i nagrody. Laureaci miejsc od 
pierwszego do trzeciego zmierzą się z 
reprezentantami etapów powiatowych 
z :Augustowa, Ełku, Gołdapi i Suwałk 
podczas XIII Regionalnego Konkursu 
Recytatorskiego im. Wacława Klej-
monta „Poeci Pogranicza Warmii, Ma-
zur i Suwalszczyzny”, który będzie 
miał miejsce 13 marca o godz. 9.00 w 
sali kina Regionalnego Ośrodka Kultu-
ry „Mazury Garbate” w Olecku. 

Z okazji konkursu jako wkładki do 
„Tygodnika Oleckiego” ukazały się 
dwa Arkusze Poetyckie: Grażyny Do-
breńko i Józefy Drozdowskiej. Spon-
sorem wydania jest Drukarnia „Gryfix’ 
oraz Pracownia Wizualizacji Firm „Vi-
-art”. Wybór wierszy, notę i redakcję 
wykonał Zbigniew Fałtynowicz. Opra-
cował graficznie Zbigniew Terepko.

 Aneta Barwicka kl. III TŻ (ZSLiZ)
fot. arch. ZSLiZ 

jury obraduje
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ULGA NA DZIECI WYKAZYWANA 
W ZEZNANIACH ZA 2014 r

Podstawa prawna - art. 27f ustawy z dnia 26 lipca 1991 
r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (j.t. Dz. U. 
z 2012 r. poz. 361 ze zm.) w związku z ustawą z dnia 25 
listopada 2014r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym 
od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U z 
2014r. Poz.1644). 

Ulga przysługuje podatnikowi, który w roku podatko-
wym:

* wykonywał władzę rodzicielską,
* pełnił funkcję opiekuna prawnego, jeżeli dziecko z nim 

zamieszkiwało,
* sprawował opiekę poprzez pełnie-

nie funkcji rodziny zastępczej na podsta-
wie orzeczenia sądu lub umowy zawartej 
ze starostą.

Ulga przysługuje na dzieci: 
* małoletnie,
* bez względu na wiek, które zgod-

nie z odrębnymi przepisami otrzymywa-
ły zasiłek (dodatek) pielęgnacyjny lub 
rentę socjalną, 

* do ukończenia 25 roku życia uczą-
ce się w szkołach, o których mowa w 
przepisach o systemie oświaty, prze-
pisach o szkolnictwie wyższym lub w 
przepisach regulujących system oświa-
towy lub szkolnictwo wyższe obowią-
zujących w innym niż Rzeczypospolita 
Polska państwie, jeżeli w roku podatko-
wym dzieci te nie uzyskały dochodów 
podlegających opodatkowaniu według 
skali podatkowej lub 19-procentowym 
podatkiem ze zbycia papierów warto-
ściowych lub pochodnych instrumentów 
finansowych oraz z odpłatnego zbycia 
udziałów (akcji), w łącznej wysokości 
przekraczającej kwotę 3.089 zł, z wyjąt-
kiem renty rodzinnej.

Odliczenie ulgi prorodzinnej w zeznaniu zostało uzależ-
nione od m.in. dochodów oraz statusu cywilnego podatnika. 

Ulga przysługuje za każdy miesiąc kalendarzowy roku 
podatkowego, w którym podatnik wykonywał władzę rodzi-
cielską, pełnił funkcję lub sprawował opiekę, w stosunku do:

1) jednego dziecka:
- gdy, pozostając przez cały rok podatkowy w związku 

małżeńskim (za podatnika w związku małżeńskim nie uznaje 
się osoby, w stosunku do której orzeczono separację w rozu-
mieniu odrębnych przepisów i osoby pozostającej w związku 
małżeńskim, jeżeli jej małżonek został pozbawiony praw ro-
dzicielskich lub odbywa karę pozbawienia wolności), łączne 
dochody małżonków nie przekroczą kwoty 112.000,00 zł – w 
wysokości 92,67 zł/mc (rocznie maksymalnie 1.112,04 zł),

- gdy, nie pozostając w związku małżeńskim, w tym 
również przez część roku podatkowego i nie wychowując 
dziecka samotnie, łączne dochody nie przekroczą kwoty 
56.000,00 zł – w wysokości 92,67 zł/mc (rocznie maksymal-
nie 1.112,04 zł),

- gdy, samotnie wychowując dziecko (za rodzica samotnie 
wychowującego uznaje się pannę, kawalera, wdowę, wdow-
ca, rozwódkę, rozwodnika albo osobę w stosunku do której 
orzeczono separację w rozumieniu odrębnych przepisów, lub 
osobę pozostającą w związku małżeńskim, jeżeli jej małżo-
nek został pozbawiony praw rodzicielskich lub odbywa karę 
pozbawienia wolności, jeżeli ten rodzic lub opiekun w roku 
podatkowym samotnie wychowywał dzieci) łączne dochody 
nie przekroczą kwoty 112.000,00 zł – w wysokości 92,67 zł/
mc (rocznie maksymalnie 1.112,04 zł),

Przez łączne dochody, o których mowa wyżej, należy 
rozumieć przychód uzyskany w roku podatkowym pomniej-

szony o koszty jego uzyskania i pomniejszony o kwotę 
składek na ubezpieczenie społeczne, tj. dochody opodatko-
wane wg skali podatkowej, 19% podatkiem od tzw. kapita-
łów pieniężnych lub podatkiem liniowym.

2) dwojga dzieci - w wysokości 92,67 zł/mc na każde 
dziecko (rocznie maksymalnie 2.224,08 zł ), niezależnie 
od wysokości osiąganych przez nich dochodów i statusu 
cywilnego,

3) trojga dzieci:
- kwota 92,67 zł/mc – odpowiednio na pierwsze i dru-

gie dziecko (rocznie maksymalnie 2.224,08 zł ),
- kwota 166,67 zł/mc – na trzecie dziecko (rocznie 

maksymalnie 2.000,04 zł),
niezależnie od wysokości osiąganych przez nich do-

chodów i statusu cywilnego.
 4) na czwarte i każde kolejne 

dziecko – kwota 225,00 zł/mc (rocz-
nie maksymalnie odpowiednio na 
dziecko 2.700,00 zł),

UWAGA - łączna roczna kwota 
odliczenia na:

- czworo dzieci - wyniesie 
6.924,12 zł (2.224,08 zł + 2.000,04 zł 
+ 2.700,00 zł),

- pięcioro dzieci - wyniesie 
9.624,12 zł (2.224,08 zł + 2.000,04 zł 
+ 2.700,00 zł + 2.700,00zł).

 Odliczenie nie przysługuje poczy-
nając od miesiąca kalendarzowego, w 
którym dziecko:

* na podstawie orzeczenia sądu 
zostało umieszczone w instytucji za-
pewniającej całodobowe utrzymanie 
w rozumieniu przepisów o świadcze-
niach rodzinnych,

* wstąpiło w związek małżeński.
Kto nie może skorzystać z ulgi: 
Z ulgi nie skorzystają podatnicy, 

których dzieci korzystają z uprosz-
czonych form opodatkowania , tj. 
ryczałtu, karty podatkowej, opłacają 

podatek liniowy lub podatek tonażowy (z wyjątkiem pry-
watnego najmu/dzierżawy, itp.).

Ponadto z ulgi nie skorzystają osoby fizyczne, które nie 
są opodatkowane podatkiem dochodowym od osób fizycz-
nych, tj. np. rolnicy.

Ulga na dzieci należy do kategorii ulg odliczanych od 
podatku, a nie od dochodu. Jeżeli podatnikowi zabraknie 
podatku do odliczenia pełnej kwoty przysługującej ulgi 
ma prawo do otrzymania kwoty niewykorzystanej ulgi na 
dzieci. Kwota niewykorzystanej ulgi, jaką może otrzymać 
podatnik nie może przekroczyć łącznej kwoty zapłaco-
nych przez podatnika składek na ubezpieczenia społeczne i 
zdrowotne, które podlegają odliczeniu (wykazanych przez 
płatnika lub samodzielnie wpłaconych do ZUS lub do za-
granicznych systemów ubezpieczeń).

W tym celu należy dodatkowo wypełnić i złożyć PIT/
UZ (część uzupełniającą zeznania podatkowego PIT-37 
albo PIT-36 za 2014 r.).

Nie odliczona ulga nie przechodzi na następny rok po-
datkowy.

Odliczenie dotyczy łącznie obojga rodziców, opieku-
nów prawnych dziecka albo rodziców zastępczych pozo-
stających w związku małżeńskim. Kwotę tę mogą odliczyć 
od podatku w częściach równych lub w dowolnej propor-
cji przez nich ustalonej. W przypadku braku zgodnych 
oświadczeń woli obojga rodziców w tej kwestii każdemu z 
rodziców przysługuje odliczenie w częściach równych, tj. 
w kwocie stanowiącej ½ kwoty określonej w art. 27f ust. 2 
ustawy, na każde dziecko.

Rodzice, opiekunowie prawni albo rodzice zastępczy 
mogą podzielić kwotę ulgi wg proporcji przyjętych przez 
siebie, tak aby móc realnie skorzystać z odliczenia, oczy-
wiście do wysokości podatku wykazanego przez siebie.
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22.
Pierwsze urodziny

Muzeum

Bogusław Marek Borawski

Wychodzimy na zewnątrz budynku Akwarium. Jest chłod-
no i wieje dość silny wiatr. 

Córka mówi, że mamy jeszcze dużo czasu więc może 
wpadniemy na dwie godziny do Muzeum Historii Naturalnej, 
którego gmach odległy jest o jakieś pół kilometra. 

Idziemy. Wita nas wielki transparent reklamą wystawy o 
motoryce układu mięśniowego i kostnego zwierząt. W holu 
ustawiamy się w kolejce do kasy, a gdy przychodzi nasza ko-
lej, pan pyta Ingę skąd jest. Ona, że w Wilmette. On zaś rado-
śnie, że obywatele Wilmette dzisiaj mają bilety za darmo, bo 
burmistrz sfinansował jakąś tam wystawę. 90 dolarów zostaje 

w kieszeni Ingi i wyruszamy do zwiedzania. Na oświadcze-
nie, że jestem obcokrajowcem, Polakiem, pan w kasie ma-
cha tylko ręką.

Wita nas w holu, tak jak w filmie „Noc w muzeum”, wil-
ka jak lokomotywa Sue. Dopiero, gdy się podejdzie do tego 
dinozaura można ocenić jego wielkość. Zresztą, widać to na 
załączonym zdjęciu. 

Jest to największy jak do tej pory wykopany tyranozaur 
i jednocześnie najbardziej kompletny. Ćwierć wieku temu 
wykopał go legendarny już dzisiaj paleontolog Peter Larson. 
Pop kilku latach rekonstrukcji okaz stanął właśnie w holu 
Field Museum of Natural History w Chicago. 

Na potrzeby filmu zbudowano i nowy hol i nowego di-
nozaura. Scenografia kinowa przedstawiająca muzeum jest 
dużo mniejsza. Dinozaur jest tylko naturalnej wielkości. 
Zmniejszono ją z tego powodu, że prawdziwy hol jest potęż-
ny. Nie bardzo filmowy i zapewne tak dynamicznych scen 
jak w filmie nie udałoby się w nim nakręcić. 

Budynek wewnątrz ma trzypiętrowe atrium mające po-

dwórzec o długości może nawet stu metrów z galeriami wo-
kół, z których wchodzi się do sal muzealnych znajdujących 
się wewnątrz budynku. Zwiedziliśmy wszystko co w tak 
krótkim czasie dało się zwiedzić. Ominęliśmy tylko z pełną 
premedytacją wystawę flory, gdyż zobaczyliśmy wcześniej 
ogród botaniczny.

Jedna z ciekawszych była wystawa brylantów. Mieściła 
się w malutkiej salce. Miałem też złudne wrażenie, że jest 
mniej chroniona niż wystawa bonsai w ogrodzie botanicz-
nym. Zabezpieczeń jednak nie sprawdzałem. 

Najbardziej urzekł mnie widok kobiet, które wpatrywały 
się w migoczące za pancernymi szybami drogocenne świe-
cidełka. Nawet mógłbym powiedzieć, że widziałem w kąci-
kach ust kropelki śliny. Cóż, „brylanty, to najlepsi przyjacie-
le kobiet” – to chyba cytat ze „Śniadania u Tiffani’ego”. Ja 
również przy jednym stanąłem trochę dłużej. Był to kamień 
trójkolorowy jak francuska flaga. Czerwono, biało, niebie-
ski. Naturalnie. Były to tylko delikatne mgiełki przebarwień, 
ale podobnież taką barwę miał tylko ten jeden kamień. Co 
prawda od pewnej znawczyni diamentów i brylantów usły-
szałem jeszcze jedną ważną rzecz, że nie ma na świecie 
dwóch identycznych kamieni i szlifów. Cóż, wieżę na słowo.
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* „KOALA” - bar. Kuchnia tradycyjna, dowóz dań od po-
niedziałku do piątku od 9.30 do 16.30, od 26 zł. dowóz gratis 
(inne terminy na telefon) tel. (87) 520 15 78          V05202

PIZZERIA „PRIVE” zaprasza od 1000 do 2200

Tel. (87) 520-31-32, sms  505-314-536 V3
57

10

PIZZA NA TELEFON

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

* „ASTRA” restauracja, pizza, zestawy obiadowe na telefon: 
87-520-25-68, profesjonalny katering, imprezy okolicznościowe, 
dancingi, ul. Partyzantów 7, www.astra.olecko.pl  V00808

* Foto-Ślub i inne uroczystości, tel. 660 122 049       B06206

* hurtownia spożywcza, ul. Gołdapska 31, tel. (87) 520-01-50 V04703

ARTYKUŁY ELEKTRYCZNE, SPRZEDAŻ, WYKONAWSTWO
Sklep „PSTRYK”, ul. Zielona 33
tel. (87) 520-18-44; 510-145-891 V0
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SERWIS OGUMIENIA
      OPONY, FELGI
OLEJE SHELL (wymiana gratis)

11 Listopada 31 
(szosa na Giżycko). 
Tel. (87) 520-14-98

AUTO LAND                                           V04803

części samochodowe, ul. SOKOLA 1D, tel. (87) 520-12-88

* Artykuły i usługi elektryczne, Grunwaldzka 6, 
      tel. 87-610-00-66                                     V04603

* Centrum Ogrodnicze, ul. Rzeźnicka 6; tel. 87-520-22-07   V03204

* MEBLE - salon, Jan Bagiński, ul. Rzeźnicka, tel.  
(87) 520 29-23. V02606

* Budowlana firma, Tadeusz WITKOWSKI, kompleksowe 
prace budowlane, tel. 603-754-167, 87-523-41-44 V34310a

V02705

* MYJNIA GĄBKOWA AUTOMATYCZNA 
   aleje Lipowe 1A                           V02337

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...

V
35
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* Auta używane, tel. 501-611-961 V05132

* CZĘŚCI SAMOCHODOWE, ul. Sokola 1D, tel. 87-
520-12-88 V04813

* części używane, wszystkie marki, Ełcka 2 (przy 
skupie złomu), tel. 501-611-961 V05122

* Ford Escort Combi, 1,4B, 1999, tel. 605-485-376 B07602

* Hunday Santa Fe CRDI, 2006, 2,2D tel. 509-338-320, 
508-097-660 V02017

* Jawa 350, 1989, stan bardzo dobry, stylizowany na 
chopper, 2500 złotych, tel. 884-014-664 L90804

* Mitsubishi Outlander, 2005, 2,4B+G tel. 604-193-413 
B05107a

* chleb swojski, ciasta, wypiek, tel. 605-107-755 B07204

* kino, plac Wolności 22, tel. 87-520-20-59 B06504

* konie kabardyńskie, przejażdżki, pod siodło, 
Grądzkie 47, tel. 666-316-780, 87-421-22-48 B07104

* Kuchnia Domowa - obiady abonamentowe, bar 
przy stacji paliw, Ełcka 4, tel. 516-442-550 K03402

* obiady z dowozem, tel. 516-442-550 K03502

* pracownia pisania ikon, pracownia plastyczna, 
Katarzyna Waraksa, tel. 663-805-960 L91002

* wczasy; tel. 87-421-22-48, 666-316-780,  www.wiatra-
kart.fr.pl, e-mail: kawarak@o2.pl B08001

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

B07403

V14110n

AUTO-MOTO

MOTO-NAPRAWA-SPRZEDAM

TURYSTYKA-NOCLEGI-ROZRYWKA

USŁUGI

* bezprzewodowy internet iPlus, tel. 87-520-13-31 B05507

* chleb swojski, ciasta, wypiek, tel. 605-107-755 B08101

* gazowe, hydraulik, tel. 502-383-533 V34413

* hurtownia wędlin, od 4.00 do 14.00, ul. Gołdapska 
631, tel. 87-520-22-13 B07702

* instalacje elektryczne, Henryk Rowiński, tel. 510-145-
891 V03015

* korepetycje - język angielski; szkoły podstawo-
we, gimnazja, szkoły średnie, tel. 608-215-475 B05807

* kowalskie, spawalnicze, ślusarskie, Gołdapska 31, 
tel. 87-523-00-80 B06904

* księgowe usługi, Anna Bielawska, tel. 534-696-506 
K02707

* księgowe usługi, Ternet spółka z o,o, tel. 87-520-31-70 
L90705

* NAUKA GRY NA GITARZE: muzyka klasyczna, 
muzyka rozrywkowa. Zapraszamy dzieci, młodzież 
oraz dorosłych. Ilość i wymiar lekcji do uzgodnienia. 
Nauczanie indywidualne. Pierwsza lekcja gratis! tel: 
506 191 486
* OLEJ OPAŁOWY, NAJTANIEJ, tel. 87-520-41-91 V02317

* pizza na telefon – od 10.00 do 22.00, tel.87-520-31-
32 lub sms 505-314-536 V35720

Mieszalnik Farb Samochodowych
ul. Targowa 4
tel. 87-520-41-89

K03007

* PRACE ZIEMNE WSZELKIE, tel. 606-317-941 V04511

* czyszczenie dywanów i tapicerki, tel.513-035-033 
K03107

* BAR SMACZEK,  obiady domowe, imprezy okolicz-
nościowe, 11 Listopada 11, tel. 664-035-929  K03701

masaż, rehabilitacja,
terapie manualne, kinesiotaping 

tel. 605-869-755 K02508

* WULKANIZACJA, wymiana opon, wszelkie pojazdy, 
Kukowo, tel. 606-317-941 V05431
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10   SKLEP „MAJSTER”, Armii Krajowej 3
Tel. (87) 520-26-39

Wypożyczalnia elektronarzędzi HITACHI

• 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

V01907

V0
20

07

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

Wyrób nagrobków, blatów kuchennych, parapetów 
i okładzin schodowych V04506

PROMO-

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

DWORZEC PKP
tel. 883-110-101

V02815

* kotły c.o., grzejniki, bojlery, HYDROMAX, 
            ul. Targowa 18, tel. 87-615-31-90            V02107

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

K
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* Pralnia chemiczna, pranie wodne, usługi w ciągu 24 godzin, 
ul. Grunwaldzka 12, te. 723-565-284                          V00908

SPRZEDAM 

INNE

PRACA

SPRZEDAM

WYNAJEM

* ROWERY – naprawy i wypożyczalnia, Centrum 
Handlowe Impuls, tel. 87-520-36-92 V03314

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

V05112

* sprzątanie, opieka nad osobami starszymi lub dziećmi, tel. 
506-462-495 B06304

* tłumacz języka francuskiego, tel. 888-605-885 B07802

* oddam koty (wszystkie czarne) w dobre ręce, tel. 
504-997-481 B04411

* ślusarza, spawacza zatrudnię, tel. 602-709-756 B05407

* zatrudnię osobę do wykonywania czynności pośred-
nictwa ubezpieczeniowego, tel 502-861-795 V02506

* zatrudnię stomatologa, tel. 605-893-381 K01910

* biurko, tel. 505-335-841 B06006

* drukarka kolorowa OKI C3300n, A4, idealna do 
wizytówek, mało używana, 290 złotych, tel. 604-193-
413 L91101

* działka budowlana, Zajdy, 30 arów, tel. 662-509-994 B
* działka usługowa, granica obwodnicy, tel. 601-210-
819 B001a09

* działkę budowlaną, 1650 m.kw., Olecko, tel. 602-709-
756 B05907

* działkę pod garaż (ew. piętrowy) z projektem, Gołdap-
ska, tel. 602-793-432 K02208

* działkę pod garaż pojedynczy z projektem, Gołdapska, 
tel. 602-793-432 K02308

Nie Jesteś anonimowy w sieci….
Internet przez wielu ludzi kojarzony jest jako coś ano-

nimowego. Nieświadomi użytkownicy wychodzą z zało-
żenia, że siedzą przed ekranem laptopa, telefonu i są nie-
widoczni, anonimowi. Jednak nie. 

Przeglądając strony internetowe, korzystając z portali 
społecznościowych, umieszczając jakiekolwiek informa-
cje w sieci pozostawiamy po sobie ślady, które w realnym 
świecie pozwalają nas szybko zidentyfikować

Użytkownicy sieci korzystając z iluzorycznej anoni-
mowości często pod wpływem emocji lub chęci dołoże-
nia komuś nie przebierając w słowach wulgaryzmami i 
obraźliwymi komentarzami na czyjś temat naruszają jej 
dobra osobiste.

Przykładem powyższej sytuacji są postępowania pro-
wadzone przez Komendę Powiatową Policji w Olecku,  
gdzie internauci umieszczając w Internecie swoje komen-
tarze, a w jednym przypadku film wideo zniesławili osoby 
publiczne z naszego powiatu. 

Oleccy kryminalni szybko ustalili użytkowników IP z 
których zostały umieszczone obraźliwe treści. 

Część osób już została przesłuchana przez funkcjona-
riuszy i musiała tłumaczyć się ze swojego zachowania.

Nadmienić jednak należy, iż zniesławienie osoby pry-
watnej jest przestępstwem ściganym z oskarżenia prywat-
no-skargowego. Każdy kto czuje się pokrzywdzony takim 
przestępstwem może złożyć skargę do sądu rejonowego.

Należy pamiętać, że ponosimy odpowiedzialność za to 
co robimy w sieci. Nie jesteśmy nigdy anonimowi i jeże-
li złamiemy w Internecie prawo, to nie możemy czuć się 
bezkarni.      

  KPP  Olecko

* działki budowlane, uzbrojone, tel. 601-210-819 B002a09

* książki, I i II klasa gimnazjum, (Gimnazjum nr 2), tel. 
603-113-040 V04823

* luksfery Fala niebieskie 36 sztuk, TANIO, tel. 508-
610-285 B08201

* łóżeczko dziecięce z materacem, 65x125 cm, 150 zło-
tych, tel. 691-201-120 B06405

* maszyny, urządzenia rolnicze, tel. 516-670-859  B003a09

* mieszkanie 60 m.kw. z działką 400 m.kw.,tel. 602-
345-477 V01927

* modele do sklejania z kartonu, Wydawnictwo WIR, 
(samoloty 1:50, okręty 1:300), tel. 601-152-454

* SZKOŁA RODZENIA, tel. 508-871-125 V04903

* OLEJ OPAŁOWY, NAJTANIEJ, tel. 87-520-41-91 V02327

* rzeźby, tel. 793-569-205  K01506g

* siedlisko, ul. Wiejska, ok. 40 arów, zabudowane budyn-
kiem gospodarskim, dojazd od strony ulicy Wiejskiej, siła 
na miejscu, tel. 602-293-333 V01917

* BUDOWLANY SPRZĘT, tel. 606-317-941 V05421

* lokal użytkowy do wynajęcia, tel. 502-264-901 K03615

* lokal użytkowy 100 m.kw., centrum, tel. 723-565-284 
V00918

* lokal użytkowy 140 m.kw., centrum, tel. 501-620-577 
V35730

* pokoje, tel. 500-708-095 K02009
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MEDYCYNA ALTERNATYwNA
ZIOŁA

Zioła, a więc przeważnie liście, łodygi i korzenie 
niezdrewniałych roślin, są uszlachetnieniem naszych 
potraw; nie mniej ważne od przypraw. Zioła umożli-
wiają twórcze gotowanie. Każde z ziół kuchennych 

ma swój charakterystyczny mocniejszy lub bardziej de-
likatny aromat.

Można kupić zioła świeże, mrożone lub suszone. 
Najbardziej znane to bazylia, cząber, estragon, kolen-
dra (chińska pietruszka), koper, listki laurowe, lubczyk, 
majeranek, mięta, ogórecznik (ziele ogórkowe), oregano 
(dziki majeranek), pietruszka, rozmaryn, szałwia, szczy-
pior, trybuła, tymianek.

KIEŁKI ŻYCIA
Tonik domowy Wyciśnij sok z polowy cytryny oraz 

połowy pomarańczy. Przecedź przez gazę, dolej pół 
szklanki przegotowanej wody lub mineralnej wody. 
Przemywaj twarz rano i wieczorem.

Od czasu, kiedy w sklepach zielarskich pojawiły się 
zestawy nasion do wysiewania w domu, dieta kiełkowo-
-siewkowa stała się bardzo popularna. Dla zwolenników 

tej diety podajemy dwa najzdrowsze ze zdrowych prze-
pisy.

Sałatka Hipokratesa: po pół szklanki posiekanych 
siewek gryki i słonecznika, pół szklanki lucerny tub soi, 
szklanka kiełków fasoli lub soczewicy, surowa papryka 
pokrojona w kostkę, 2 surowe pomidory pokrojone w 
ćwiartki, pół szklanki posiekanej zieleniny, najlepiej wie-
loskładnikowej. Całość doprawiamy do smaku.

Mleczko młodości: miksujemy po dwie łyżki kiełków 
pszenicy i kiełków słonecznika z 10 łyżkami wody źró-
dlanej, po czym przesączamy przez gazę i wypijamy.

Migdały przy nadkwasocie
Należy przez trzy dni zjadać codziennie przed posiłka-

mi po dwa migdały, a przez następne dziesięć dni – tylko 
rano –  trzy migdały

Ziołolecznictwo 
- uporczywe obstrukcje

Zaparzone siemię lniane pobudza ruchy robaczkowe 
jelit. Można również zażyć tabletkę leku żółciopędnego 
na czczo.

ZESPÓŁ SZKÓŁ SPOŁECZNEGO TOWARZYSTWA OŚWIATOWEGO W OLECKU
- szkoła  podstawowa
- gimnazjum
- liceum ogólnokształcące

                        Gimnazjalisto, licealisto
Jeśli chcesz chodzić do przyjaznej szkoły, w której nie doświadczysz stresu i będziesz traktowany indywidualnie, to ta 

szkoła jest dla Ciebie.
Rodzice licealistów i gimnazjalistów

Jeśli chcecie zainwestować w przyszłość swoich dzieci i rzetelnie  przygotować je do dalszych etapów edukacyjnych to  
jest szkoła dla Waszych dzieci.

Jaka jest nasza szkoła ?
* Panuje w niej przyjazna atmosfera, rodzice i uczniowie czują się w niej dobrze - prawda
* Jest szkołą tylko dla bogaczy - fałsz
* Osiąga bardzo dobre wyniki z egzaminów gimnazjalnych - prawda
* Nauczyciele stawiają uczniom dobre oceny, bo płacą czesne - fałsz
* Indywidualnie traktuje potrzeby edukacyjne uczniów - prawda
* Nasi uczniowie różnią się intelektualnie od uczniów szkół publicznych - fałsz
* Kadra nauczycielska i rodzice ściśle współpracują dla dobra młodzieży - 

prawda
* Szkoła bankrutuje lub ma problemy finansowe - fałsz
* Nasi uczniowie uczestniczą w konkursach i osiągają w nich sukcesy - prawda
Chcemy zaprotestować przeciwko fałszywym pogłoskom o naszej szkole. Naj-

więcej o tym, jaka jest nasza szkoła mają do powiedzenia ludzie, którzy jej nie znają. 
Nasza szkoła nie jest uwzględniana na rynku edukacyjnym gminy. Istniejemy od 
ponad 20 lat i nadal będziemy kształcić ? najlepiej, jak potrafimy.

Zostań naszym uczniem i razem z rodzicami oceń, jaką jesteśmy szkołą.
Społeczność Zespołu Szkół STO w Olecku

ul. Młynowa 8,  tel. 87 5202418, www.spoleczna.olecko.edu.pl

B0
61
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Podpis elektroniczny, certyfikat kwalifikowany, PUE ZUS
AUTORYZOWANY PARTNER UNIZETO TECHNO-
LOGIES S.A.

PUNKT POTWIERDZANIA TOŻSAMOŚCI
Skrzynka podawcza, e-faktura, certyfikaty niekwalifi-
kowane, ssl, zabezpieczenia serwerów, system unilock. 
Oprogramowanie, sprzęt, integracja z Płatnikiem, wdroże-
nia, wszystko w siedzibie klienta.
MTL Creation, tel. 600 936 589, www.mtl.olecko.pl
WYDAJEMY CERTYFIKAT W JEDEN DZIEŃ ROBOCZY
PUNKT INFORMACJI KRS - WYPISY AKTUALNE I PEŁNE
NOWOŚĆ: Obsługa Platformy Usług Elektronicznych 
(PUE) ZUS. Profil, podpis elektroniczny, wsparcie, inte-
gracja firmy z profilem osobistym. Zapraszamy instytucje 
i osoby fizyczne.
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Kalendarz imion

Nasz przepis

  

Cytaty na ten tydzień

PRZYS£OWIA

4 marca 
Adriany, Adrianny, Dainy, Jagody, Łu-
cji, Kazimiery, Wacławy, Walburgi
Adriana, Arkadiusza, Eugeniusza, Ha-
driana, Kazimierza, Lucjana, Lucjusza, 
Lutosława, Wacława, Witosława
5 marca
Adory, Adriany, Aurory, Oliwii, Teofilii, 
Wacławy 
Adriana, Euzebiusza, Ferdynanda, 
Fryderyka, Jana, Pakosława, Teofila, 
Wacława, Wirgila, Wirgiliusza, Wojsła-
wa, Wolimira
6 marca (Światowy Dzień Logopedy)
Agnieszki, Elwiry, Eugenii, Felicyty, 
Klaudii, Kolety, Rozyny, Róży 
Biedrzysława, Jordana, Klaudiana, 
Klaudiusza, Marcina, Marcjana, Wikto-
ra, Wojsława
7 marca 
Felicji, Felicyty, Gryzeldy, Pauli, Per-
petui 
Bogowita, Jacława, Jana, Kajetana, 
Morzysława, Nadmierza, Paula, Pawła, 
Perpetuy, Polikarpa, Rajnarda, Toma, 
Tomasza
8 marca (Dzień Kobiet)
Beaty, Filomeny, Jany, Maryny, Mści-

sławy
Filomena, Jana, Juliana, Maryna, 
Miłogosta, Mścisława, Stefana, Win-
centego
9 marca 
Anastazji, Dominiki, Elwiry, Fran-
ciszki, Kai, Kariny, Katarzyny, Mści-
sławy, Rebeki, Teresy, Samanty
Anastazego, Apolla, Apollina, Bruno-
na, Dominika, Franciszka, Mścisława, 
Stoigniewa
10 marca (Dzień Mężczyzn)(Euro-
pejski Dzień Logopedy)
Atalii, Bożysławy, Eugenii, Sofronii, 
Witosławy 
Aleksandra, Alojzego, Bernarda, 
Bożysława, Cypriana, Emila, Emiliu-
sza, Grzegorza, Makara, Makarego, 
Makariusza, Marcela, Marcelego, 
Witosława
11 marca 
Angeliki, Balbiny, Dobrosławy, Dro-
gosławy, Konstantyny, Ludosławy, 
Rozyny, Sofronii 
Benedykta, Benedyktyna, Edwina, 
Erwina, Kandyda, Konstantego, 
Konstantyna, Ludosława, Nawoja, 
Prokopa, Sofroniusza

... odbijającej się piłeczce (we 
flipperze)  trudno wyobrazić so-
bie, że poza planszą jest jeszcze 
pokój. A to, że poza pokojem jest 
miasto, a dalej kraj, świat i tryliony 
gwiazd, to już zupełnie abstrakcja. 
Rozumiesz, o co mi chodzi? Gdy-
by sobie uświadomiła, to dziura 
na końcu planszy przestałaby być 
zmartwieniem. A wtedy mogłaby 
się odbijać dłużej. 

Terry Pratchett, Johny i zamrli
Do wiedzy należy to także, że 

się czegoś nie wie. 
Erazm z Rotterdamu

Konsekwencje krachu giełdo-
wego z 1929 roku, który spowo-
dował depresje trwającą przez całe 
lata 30., stały się jasne dopiero w 
trzy, cztery lata później. Wtedy 
przyszło masowe bezrobocie i ma-
sowe bankructwa. 

Zygmunt Bauman (wywiad), 
Koniec orgii

.. sama wrażliwość i zręczność 
nie decydują o wielkości artysty. 

Herbert Read, Sens sztuki

Kiedy starzec przeżył marzec, będzie 
zdrów, lecz gdy baba w maju słaba, pa-
cierz zmów.

W marcu śnieżek sieje, czasem słon-
ko grzeje.

W marcu kto siać nie zaczyna, bied-
nyć to gospodarz.

W marcu gdy kto siać nie zaczyna 
dobra swego zapomina.

Jaskółka i bociek lata, znakiem to 
wiosny dla świata.

Kiedy w marcu plucha, to w maju 
posucha.

Po suchej zimie wiosna bez desz-
czów nie minie.

Suchy marzec, mokry kwiecień i 
zimny maj napełniają piwnice i spichle-
rze, także obfite siano dają.

W marcu jak w garncu.
Gdy w marcu grzmoty, to w maju 

śniegi.

Kotlety ziemniaczane
60 dag ziemniaków, 1 cebula, 4 łyżki 
masła, pół łyżeczki vegety, 6 dag kaszy 
jęczmiennej, 3 jajka, 7,5 dag mąki 
pszennej, 4 łyżki ziaren sezamu, 250 ml 
śmietany, szczypta soli.

Ziemniaki gotujemy w mundurkach. 
Cebulę obieramy i kroimy w drobną kost-
kę. Szklimy na dwóch łyżkach masła. 

Dodajemy kaszę, vegetę i 125 ml. 
Wody. Dusimy przez 10 minut. Studzimy.

Jaja mieszamy z solą i mąką. Ziem-
niaki obieramy i przepuszczamy przez 
maszynkę. Studzimy

Z kaszy jajek i ziemniaków wyrabia-
my gładkie ciasto i formujemy z niego 8 
kotletów.

Wkładamy je do wysmarowanej 
tłuszczem formy, smarujemy je masłem i 
posypujemy sezamem. 

Zalewamy śmietana do wysokości 1 
cm i pieczemy w piekarniku około 25 mi-
nut do uzyskania złocistej barwy.

Nadziewane ciasteczka 
chińskie

2 szklanki mąki ryżowej, niepełna 
szklanka cukru pudru 15 dag masła, 
olejek migdałowy, łyżka obranych 
migdałów

Z mąki ryżowej, cukru pudru i masła wy-
rabiamy ciasto. 

Dodajemy olejek migdałowy i mieszamy.
Migdały obieramy ze skórek i kroimy na 

duże cząstki.
Z niewielkich kawałków ciasta formu-

jemy kulki i do każdej wciskamy kawałem 
migdała.

Nagrzewamy piekarnik do 165°C.
Blaszkę wykładamy pergaminem i ukła-

damy na nim kulki tak aby ciasto się nie 
połączyło, gdy będzie rosło. Pieczemy na 
złoty kolor.

Po ostygnięciu przekładamy do szczel-
nych pojemników.

Pasta serowa z makrelą
Jedna duża makrela, 30  dag białego 
sera, 15 dag łagodnego sera żółtego, 
3 jajka ugotowane na twardo, łyżka 
kocentratu pomidorowego, 2 łyżki ma-
jonezu, jedna mała cebulka, sól, pieprz

Makrele obieramy ze skóry i usu-
wamy ości.

Ser biały, obrana makrelę, ser żółty i 
jajka mielimy w maszynce do mielenia 
mięsa. Do masy dodajemy drobniutko 
posiekaną cebulkę, majonez i koncen-
trat pomidorowy.

Mieszamy. Doprawiamy do smaku 
solą i pieprzem. 

Kluski leniwe
45 dag białego sera, czubata łyżka 
mąki, 2 jaja, sól

Ser mielimy w maszynce lub prze-
ciskamy przez prasę. Przekładamy go 
do dużej miski. Dodajemy mąkę, jajka i 
około ćwierć łyżeczki soli. 

Zagniatamy ciasto na jednolita 
masę. W razie potrzeby jeśli ciasto jest 
za luźne dodajemy mąki. 

Ciasto dzielimy na porcje. Toczymy 
z niego wałeczki i kroimy ukośnie. 

W dużym garnku gotujemy osolona 
wodę. Na wrzątek delikatnie kładzie-
my porcje klusek. Gotujemy do chwili 
aż wypłyną na wierzch. Wyjmujemy je 
łyżką cedzakową.

Pieczeń z indyka z morelami
80 dag filetu z indyka, 4 łyżki drobio-
wego kocentratu smakowego, 20 dag 
moreli suszonych, duża cebula, 2 łyżki 
masła, 3 łyżki śmietany 30%

Mięsu smarujemy drobiowym ko-
centratem smakowym. Układamy w na-
czyniu do zapiekania. 

Morele moczymy.
Cebulę obieramy i kroimy w drobna 

kostkę. Szklimy na maśle i dodajemy do 
niej 6 pokrojonych w paski moreli. Do-
dajemy pół szklanki wody i śmietanę.  
Chwile gotujemy a następnie wszystko 
miksujemy.

Mięso polewamy zmiksowanym so-
sem i obkładamy morelami.

Zapiekamy pod przykryciem w tem-
peraturze 200°C przez 50 minut.
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Kabaret Ani Mru Mrufot. Bolesłw Słomkowski

25 lutego w hali Lega odbyły się XIV Halowe Mistrzostwa 
Powiatu Oleckiego SZS w lekkiej atletyce szkół podstawo-
wych. Sędzią głównym zawodów był Paweł Maksimowicz

WYNIKI:
60 m dziewcząt:

1. Kamila Nowak (SP Kowale Oleckie) 9,02 s
2. Karolina Jasińska (SP 3 Olecko) 9,19 s
3. Dominika Stasiak (SP 4 Olecko) 9,43 s

60 m chłopców:
1. Wojciech Tomczyk (SP 3 Olecko) 8,11 s
2. Kacper Murawski (SP 4 Olecko) 8,43 s
3. Aleksy Bulanda (SP Wieliczki) 8,73 s

2 okrążenia dziewcząt:
1. Maja Bagieńska (SP 1 Olecko) 39,31 s
2. Julia Czarniecka (SP 3 Olecko) 39,47 s
3. Magdalena Grabek (SP 3 Olecko) 39,81 s

2 okrążenia chłopców:
1. Dominik Stemplewski (SP Sokółki) 35,32 s
2. Kacper Kłoczko (SP 3 Olecko) 35,68 s
3. Paweł Masalski (SP 3 Olecko) 37,36 s

5 okrążeń dziewcząt:
1. Angelika Oleszczuk (SP 3 Olecko) 1:58,98
2. Sandra Romanowska (SP Judziki) 2:07,51
3. Melania Reszuta (SP 3 Olecko) 2:08,52

5 okrążeń chłopców:
1. Damian Zaręba (SP Gąski) 1:43,66
2. Wojciech Pawłowski (SP 3 Olecko) 1:50,34

3. Wojciech Kukliński (SP 3 Olecko) 1:52,79
rzut piłką lekarską dziewcząt:

1. Martyna Korotko (SP Gąski) 7,95 m
2. Agnieszka Swierzbin (SP 3 Olecko) 7,55 m
3. Oliwia Przekop (SP Wieliczki) 7,50 m

rzut piłką lekarską chłopców:
1. Patryk Kozłowski (SP Wieliczki) 10,65 m
2. Kamil Czarniecki (SP 3 Olecko) 7,60 m
3. Kacper Klaus (SP Sokółki) 7,50 m

skok w dal z miejsca dziewcząt:
1. Marlena Szyłak (SP 4 Olecko) 1,98 m
2. Karolina Jasińska (SP 3 Olecko) 1,97 m
3. Maja Bagieńska (SP 1 Olecko) 1,96 m

skok w dal z miejsca chłopców:
1. Wojciech Tomczyk (SP 3 Olecko) 2,62 m
2. Jakub Prusko (SP 3 Olecko) 2,20 m
3. Filip Szypulski (SP Babki Oleckie) 2,15 m

skok wzwyż dziewcząt:
1. Karolina Maciejewska (SP Sokółki) 1,16 m
2. Zuzanna Kopiczko (SP 3 Olecko) 1,13 m
3. Martyna Korotko (SP Gąski) 1,13 m

skok wzwyż chłopców:
1. Damian Zaręba (SP Gąski) 1,35 m
2. Patryk Kozłowski (SP Wieliczki) 1,30 m
3. Jakub Prusko (SP 3 Olecko) 1,25 m

bieg sztafetowy 4x2 okrążenia dziewcząt:
1. SP 3 Olecko 2:43,16

XIV Halowe Mistrzostwa Powiatu Oleckiego SZS
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Urszula Kamińska, kl. Id, 
Jesienna etiuda

I miejsce

Konkurs fotograficzny 
„Wigierska stopklatka” 
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Artur Szarnecki) 164,5 pkt
2. SP 4 Olecko (opiekunowie: Renata Januszczyk i Marze-
na Jasińska) 59 pkt
3. SP 1 Olecko (opiekun: Kamil Szarnecki) 59 pkt

2. SP Wieliczki 2:49,37
3. SP 4 Olecko 2:51,66
bieg sztafetowy 4x2 okrąże-

nia chłopców:
1. SP 3 Olecko 2:27,51
2. SP 4 Olecko 2:36,38
3. SP Sokółki 2:37,84
klasyfikacja punktowa 
szkół:
1. SP 3 Olecko (opiekuno-
wie: Wojciech Rejterada, 

4. SP Sokółki 57 pkt
5. SP Wieliczki 53 pkt
6. SP Kowale Oleckie 48,5 pkt
7. SP Gąski 34 pkt
8. SP Judziki 12 pkt
9. SP Babki Oleckie 11 pkt
10. SP Cichy 10 pkt
11. SP Cimochy 7 pkt

Pierwszych trzech zawodników i zawodniczek w każdej 
konkurencji otrzymało pamiątkowe dyplomy. Zwycięska 
szkoła otrzymała puchar, ufundowany przez Starostwo Po-
wiatowe w Olecku. W zawodach uczestniczyło 209 zawod-
ników i zawodniczek (w tym 6 osób z Progimnazjum „Sau-
les” Kybartai z Litwy - startowało poza konkursem).

Skład osobowy zwycięskiego zespołu (opiekunowie: 
Wojciech Rejterada, Artur Szarnecki): Karolina Jasiń-
ska, Zuzanna Kopiczko, Angelika Oleszczuk, Melania 
Reszuta, Julia Czarniecka, Magdalena Grabek, Agniesz-
ka Nawrocka, Aleksandra Lachowicz, Agnieszka Swierz-
bin, Julia Surażyńska, Magdalena Żylińska, Julia Szu-
lińska, Zuzanna Kreczeń, Magdalena Muster, Wojciech 
Tomczyk, Michał Sawicki, Paweł Masalski, Jakub Pru-
sko, Jakub Juchniewicz, Kacper Kłoczko, Wojciech Ku-
kliński, Wojciech Pawłowski, Kamil Czarniecki.

Paweł Maksimowicz
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PO KOKARDĘ nr 209

Prośba cioci

Jak ja lubię, kiedy mnie ktoś nabiera. Tym razem był to 
wujek. Ale to ciocia przyszła do nas któregoś dnia i powie-
działa, że muszę jej pomóc. Oczywiście zgodziłem się od 
razu, choć nawet nie wiedziałem, co to za prośba, ale ciocia 
przynosi zawsze takie pyszne czekolady z orzechami, więc 
pomyślałem, że jak odmówię, to już więcej ich nie zobaczę. 
Tych czekolad, oczywiście, bo ciocia wpadała co tydzień i za 
każdym razem była grubsza.

- Maciusiu – zaczęła tajemniczo. – Musisz mi pomóc wy-
brać imię dla dzidziusia. 

Zdziwiłem się bardzo, bo ciocia nie miała żadnego dziec-
ka, bobasa, ani tym bardziej dzidziusia.

- Wiem, Maciusiu, ja też jestem tym trochę zdziwiona – 
mówiła nie dając mi dojść do słowa, - ale z twoim wujkiem 
przyjęliśmy tę wiadomość z radością. Trochę nam to pokrzy-
żowało plany, bo mieliśmy się wybrać w podróż dookoła 
świata, ale świat musi poczekać, a ta kruszynka nie.

Nie chciałem cioci przerywać i pytać jaką znowu kru-
szynkę ciocia ma na myśli, więc słuchałem dalej.

- Maciusiu! Po pierwsze musisz powiedzieć mi, jakie faj-
ne koleżanki i kolegów masz w przedszkolu, to znaczy jakie 
noszą imiona. Po drugie – ciocia była jak zwykle nieugięta, 
bo jak już sobie coś wymyśliła, to musiało być. – Które imię 
ci się podoba? Oczywiście najpiękniejszym imieniem jest 
„Maciuś”, wiem, bo sama je dla ciebie wybrałam, a potem 
przekonałam do niego twoją mamę. I co, nie miałam racji? 
– ciocia spojrzała w oczy mamy. – Oczywiście, że miałam.

Powiedziałem, że mamy w grupie dwóch Michałów.
- No, tak: „tańcowały dwa Michały, jeden duży, drugi 

mały”. - Zdziwiłem się, skąd ciocia zna moich kolegów, sko-
ro ani razu nie odbierała mnie z przedszkola. – Nie, nie, Mi-
chał nie. A dziewczynka? Jakie masz koleżanki, bo nie wiem, 
czy kruszynka będzie dziewczynką czy chłopcem.

- Zwyczajne. U mnie w grupie jest Magia.
I ciocia zaczęła się zachwycać, mówiąc, że to takie tajem-

nicze imię. Tylko weszła mama i powiedziała, że ta „Magia” 
to „Nadia”, tylko wypaplała, że jak miałem cztery lata, to tak 
nazywałem Nadię, bo nie umiałem wymówić jej imienia.

- Szkoda, a już zaczęło mi się podobać.
- Aha – wypaliłem - jest u nas jeszcze Agata.
- Agata, Agata nogą zamiata. Nie. Odpada.

- Grześ. Lubię Grzesia.
- „Idzie Grześ przez wieś, worek piasku niesie”. Nie, 

nie może być Grześ, bo każdy będzie powtarzał ten wier-
szyk, tak jak ja.

Już sam nie wiedziałem, co powiedzieć, bo żadne imię 
nie spodobało się cioci. Nie wiedziałem, że jest taka wy-
bredna.

- Wiesz, Maciusiu, ono musi być wyjątkowe jak moja 
kruszynka.

Nie pytałem, skąd ciocia wie, że jej kruszynka będzie 
wyjątkowa, skoro jeszcze nie ma jej na świecie.

- Wiem! Ciociu, wiem! – krzyknąłem, bo mi się przypo-
mniało. – W innej grupie jest Antoś i wszystkie dziewczyny 
chcą iść z nim w parze. – ale chyba cioci nie spodobało się 
to imię, bo zaczęła śpiewać „Święty Antoni, święty Antoni, 
zgubiłam…”, ale nie dokończyła i nie dowiedziałem się, co 
zgubiła ta pani z piosenki, a ciocia nie chciała powiedzieć 
i nie chciała uznać tego imienia za piękne. Trochę mnie 
to jej niezdecydowanie zaczęło męczyć i powiedziałem, że 
już nie wiem.

- To może Filip? – bo przypomniało mi się, że przecież 
lubię Filipa, choć jest z innej grupy.

- Wyrwał się jak Filip z konopi – powiedziała ciocia, a 
mama zwróciła jej uwagę, żeby przestała już cytować przy-
słowia, tylko coś w końcu wybrała.

Z pomocą przyszła mi mama i zaproponowała „Mar-
ka”, tak ma na imię syn jej koleżanki i to bardzo fajny chło-
piec. A ciocia nie, bo jest takie powiedzenie, że „błąka się 
jak Marek po piekle” i ani Marek, ani Jacek – placek, ani 
Kajtek bez majtek. Po tym już nawet mama się zdenerwo-
wała i powiedziała, że woli myć okna niż doradzać cioci, a 
pucowania okien to mama na pewno nie lubi. 

I już myślałem, że się pokłócą, ale nie odzywały się do 
siebie tylko przez jedną grę.

A potem po ciocię przyjechał wujek tym nowym autem 
i w następną sobotę mama dostała telefon w środku nocy, 
że ciocia jest w szpitalu. I nie jest tam sama tylko ze swoją 
kochaną kruszynką, a raczej dwiema, bo to bliźniaki. 

I jedna kruszynka to chłopiec, a druga to dziewczynka. 
I że ciocia już wybrała imiona dla kruszynek: Bruno i Kon-
stancja. Nie wiem, kto cioci doradzał i w którym przed-
szkolu jest Bruno i Konstancja, bo na pewno nie w moim 
i nie mogę gwarantować, jakie one będą, bo przecież nie 
znam nikogo o takich dziwnych imionach. A może mnie 
wujek nabiera?

Marusia


