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

SKUP METALI 
i SUROWCÓW WTÓR NYCH

Odbiór własnym trans por-

Fundacja Wspierania Opieki Zdrowotnej Miasta 
i Gmin Ziemi Oleckiej „Zdrowe Olecko” 
z dopiskiem „Szpital w Olecku”

96 9339 0006 0000 0006 6992 0002 

MAJSTER
M.Pie tra szew ski

MARKET BU DOW LA NY
CEN TRUM HAN DLO WE – Aleje Li po we 1B
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PROMOCYJNE CENY 
SZLIFIERKA KĄTOWA 600W 115mm - 78,90zł

SZLIFIERKA KĄTOWA 900W 125mm - 123,00zł
EMULSJA DULUX 

KOLORY ŚWIATA 2,5L - 46,99zł 
 ZAPRASZAMY NA ZAKUPY

Kupon bierze udział 
w losowaniu upominków

Nr 31
(655)

Oficjalne otwarcie stadionu przewidziane jest na 
20 sierpnia. 

Swoją wizytę na otwarciu zapowiedział: Jerzy Sta-
churski wiceminister sportu i turystyki, Jerzy Skucha 
prezes Polskiego Związku Lekkiej Atletyki, preze-
si okręgowych związków z Olsztyna i Białegostoku, 
Tadeusz Wróblewski dyrektor Centralnego Ośrodka 
Sportu, dyrektor urzędu marszałkowskiego d/s spor-
tu.

Już niedługo zostanie otwarty zmoder-
nizowany stadion lekkoatletyczny. Trwają 
końcowe prace budowlane.

Stadion lekkoatletyczny 
w Olecku

cd. s. 7

* Mazurskie Spotkania z Folklorem
13-14 sierpnia 2010 r. (program)

* Arnold Hościło, Metr z metra

* Program Święta Mleka

* Bartosz Cieśluk, Święto
* Wacław Klejmont, Janusz i Anna

Czytaj w numerze:

Od miesiąca na projektowanym Obszarze Dzikie Mazury trwa niezwykły 
kurs przygotowujący do pracy w branży turystycznej. Jest to jeden z pierwszych 
elementów rozpoczynającej się kampanii turystycznej Dzikie Mazury. 

Doskonali wykładowcy, bardzo urozmaicony program gwarantuje, że uczest-
nicy kursu posiądą doskonałą wiedzę do rozpoczęcia lub kontynuowania pracy w 
branży turystycznej. 

Dysponujemy jeszcze kilkoma wolnymi miejscami.
Jest też możliwość odpłatnego uczestniczenia w wybranych zajęciach i pre-

zentacjach (kurs jest bezpłatny dla uczestników oraz aktywnych osób w ramach 
kampanii Dzikie Mazury).
Zapraszamy              Dariusz Morsztyn Biegnący Wilk (info 0604 29 29 97)

Trwa niezwykły kurs turystyczny

* Sport (s. 13, 18, 19)
* J. Waszkiewicz,  Regaty żeglarskie 
w klasie Omega

*Andrzej Malinowski, Wyprawa do Au-
stralii

KOMUNIKAT  KOŃCOWY XVIII  
OLECKIEGO  OTWARTEGO  
MARATONU  PŁYWACKIEGO 
KĄPIELISKO „SKOCZNIA” JE-
ZIORA OLECKIE WIELKIE, 
OLECKO, 31.07.2010.  s. 18

III Ogólnopolski Turniej 
Siatkówki o Puchar 

Burmistrza Olecka
 z okazji 450-lecia Olecka

s. 19
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DY¯URY APTEK
* 3.08.2010 r. – ul. Zielona 37
* 4.08.2010 r. – ul. Kolejowa 15
* 5.08.2010r. - pl. Wolności 25
* 6.08.2010 r. –  pl. Wolności 25
* 7.08.2010 r. – pl. Wolności 7B
* 8.08.2010 r. – ul. Gołdapska 1
* 9.08.2010 r. – ul. Zielona 35
* 10.08.2010 r. – ul. Zielona 37

NASZ KONKURS
Jeśli chcecie wziąć państwo udział 

w konkursie, wystarczy tylko na adres 
redakcji wysłać kartkę pocztową z na-
lepionym kuponem z pierwszej strony  
i wpisanym własnym imieniem i adresem. 
Wszystkie karty biorą udział w cotygodnio-
wym losowaniu – aż do skutku.

W tym tygodniu wylosowano nastę-
pujące osoby:
• Marek Bogdan
• Alicja Jaszczanin
• Aneta Lubirska
• Jerzy Makal
• Stanisław Szymański
• Paweł Żmirowski
Upominki będą wysyłane pocztą.
Upominki ufundowali:
√ Księgarnia Zofii Siemaszko, plac 

Wolności 26
√ BEST - Studio Reklamy, ul. Jeziorna 

1A
√  Powiatowa Stacja Sanitarno-Epi-

demiologiczna w Olecku, al. Wojska 
Polskiego 13

√ „BiS” Studio Reklamy, ul. Kamienna 
1A

√ Hurtowania IMPULS, Aleje Lipowe
√ Urząd Miejski w Olecku, plac Wol-

ności 3
√ TERNET, pl. Wolności 26.
√ INFOLAND, pl. Wolności 15
√ GAMED – Ilona Gajewska
√ Fundacja „Niewidzialna Ręka”
√ Starostwo Powiatowe w Olecku, ul. 

Kolejowa 32

KRONIKA 
PO¯ARNICZA 

Z okazji 450-lecia założenia miasta ukazały się nowe znaczki „Poczty Kurierskiej”. 
Są do nabycia w redakcji w godzinach urzędowania. Prenumeratorzy otrzymują 
pojedyncze znaczki wraz z dostarczanymi egzemplarzami gazet.

Nowe znaczki „Poczty Kurierskiej”
Archiwum Tygodnika Oleckiego znajdziesz

* 5 lipca o 14.35 jeden zastęp JRG 
PSP uwalniał zaplatanego w sznur-
ki gołębia. 
* 5 lipca o 17.04 jeden zastęp JRG 
PSP usuwał gniazdo os z domu przy 
ul. Młynowej.
* 5 lipca o 18.40 jeden zastęp JRG 
PSP gasił przy ul. Przemysłowej po-
żar śmieci na wysypisku.
* 6 lipca o 16.42 jeden zastęp JRG PSP 
usuwał plamę oleju z jezdni w okoli-
cach Dąbrowskich.
 6 lipca o 17.02 cztery zastępy JRG 
PSP, dwa zastępy OSP Kowale Olec-
kie oraz po jednym zastępie OSP z 
Gąsek, Lakiel, Lenart i Filipowa ga-
siły pożar dachu obory w Drozdo-
wie.
* 9 lipca o 8.40 jeden zastęp JRG PSP 
usuwał drzewo pochylone nad bu-
dynkiem świetlicy w Kukowie.
* 9 lipca o 15.w
* 9 lipca o 17.48 jeden zastęp JRG PSP 
zabezpieczał lądowanie śmigłowca 
ratowniczego na lądowisku przy-
szpitalnym.
* 9 lipca o 19.05 jeden zastęp JRG PSP 
zabezpieczał lądowanie śmigłowca 
ratowniczego na lądowisku przy-
szpitalnym.
* 10 lipca o 21.36 jeden zastęp OSP 
Ciche gasił w Cichym pożar śmieci w 
śmietniku kontenerowym.
* 11 lipca o 9.25 jeden zastęp JRG PSP 
gasił w Lipkowie pożar samochodu 
osobowego.
* 11 lipca o 13.16 jeden zastęp OSP 
Plewki gasił pożar suchej trawy w 
Plewkach.
* 13 lipca o 12.52 jeden zastęp JRG 
PSP zabezpieczał lądowanie śmi-
głowca ratowniczego na lądowisku 
przyszpitalnym.
* 13 lipca o 18.05 jeden zastęp JRG 
PSP usuwał na placu Wolności nad-
łamany konar drzewa.
* 13 lipca o 18.07 jeden zastęp JRG PSP 
usuwał znad jezdni ul. Gołdapskiej 
nadłamany konar drzewa.
* 13 lipca o 18.17 jeden zastęp JRG 
PSP usuwał wodę z zalanej piwnicy 
domu przy ul. Mickiewicza.
* 13 lipca o 18.20 jeden zastęp JRG 
PSP usuwał wodę z zalanej piwnicy 
domu przy ul. Grunwaldzkiej.
* 13 lipca o 18.24 jeden zastęp OSP 
Lenarty usuwał w Lenartach drzewo 
powalone na drogę.
* 13 lipca o 18.27 jeden zastęp OSP 

Kowale Oleckie usuwał w Drozdowie 
drzewo powalone na drogę.
* 13 lipca o 18.28 jeden zastęp OSP Bo-
rawskie, OSP Gaski i OSP Szczecinki 
usuwały wodę z zalanych piwnic do-
mów przy ul. Bohaterów Białostocczy-
zny.
* 13 lipca o 18.33 jeden zastęp JRG PSP 
usuwał w Sedrankach drzewo powa-
lone na drogę.
* 13 lipca o 19.01 jeden zastęp JRG PSP 
usuwał na placu Wolności nadłamany 
konar drzewa.
* 13 lipca o 19.20 jeden zastęp JRG PSP 
usuwał z alei Zwycięstwa nadłamany 
konar drzewa.
* 13 lipca o 19.38 jeden zastęp OSP Bo-
rawskie usuwał w Borawskich drzewo 
powalone na drogę.
* 13 lipca o 19.58 jeden zastęp OSP Ci-
chy usuwał w Niemstach drzewo po-
walone na drogę.
* 14 lipca o 10.14 jeden zastęp OSP Gą-
ski usuwał w Kukowie drzewo powa-
lone na drogę.
* 14 lipca o 17.15 jeden zastęp JRG PSP 
usuwał na ul. Zyndrama nadłamany 
konar drzewa.
* 14 lipca o 17.29 jeden zastęp JRG PSP 
usuwał z jezdni w pobliżu Kukowa 
skutki wypadku drogowego.
15 lipca o 10.15 jeden zastęp JRG PSP 
zabezpieczał lądowanie śmigłowca 
ratowniczego na lądowisku przyszpi-
talnym.
15 lipca o 11.05 jeden zastęp JRG PSP 
usuwał gniazdo os z drzewa przy pla-
cu Wolności.
17 lipca o 14.07 jeden zastęp OSP Plew-
ki gasił pożar beli słomy w Plewkach.

Informacji udzielił aspirant sztabowy 
Mariusz Domin
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OLECKI TERMINARZ
WYSTAWY STAŁE
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Zapraszamy od 600 do 2100

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

NAJTANIEJ W MIEŒCIE

ON .............................4,45 z³
Pb95 .........................4,58 z³
PB98 .........................4,78 z³
LPG ...........................2,08 z³
Olej opa³owy ..............2,95 z³ (powyżej 1000 litrów)

Stałym klie
nto

m 

wydajemy 

karty
 ra

bato
we!

MURDOM
Skład fabryczny kostki brukowej KAMAL

Aleja Zwycięstwa 6, 
tel. 502 494 400

(V36103)

Podpis elektroniczny, certyfikat kwalifikowany
AUTORYZOWANY PARTNER UNIZETO TECHNOLOGIES 
S.A.

PUNKT POTWIERDZANIA TOŻSAMOŚCI
Skrzynka podawcza, e-faktura, certyfikaty niekwalifikowane, 
ssl, zabezpieczenia serwerów, system unilock. Oprogramo-
wanie, 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

(B2002)
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GRÜNLAND Szkółka zrzeszona w Związku 
Szkółkarzy Polskich

Centrum Roœlin Ozdobnych

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

Redakcja 
„Tygodnika Oleckiego”, ul. Zielona 37

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

• „Portrety” – wystawa fotografii Ewy Kozłowskiej, hol 
kina „Mazur”

• Historia Ziemi Oleckiej – wystawa historyczna, Stary 
Ratusz 

• Fotografie Ewy Kozłowskiej – galeria Pub Piwnica, 
Plac Wolności 24

• „Urok podwodnych Mazur” Jacka Madejskiego i „Fil-
mowy rejs” Doroty Gulbierz, Galeria Prawdziwej Sztuki 
im. A. Legusa, ROK „MG”

• Ekslibrisy Krzysztofa Kmiecia, Biblioteka Pedagogiczna, 
ul. Armii Krajowej

Galeria Wiesława B. Bołtryka.Ośrodek 
czynny
codziennie 
w godz. 800-1600

Jerzy Miliszewski

OLECKIE CENTRUM
SZKOLENIA KIEROWCÓW

Olecko, Aleje Lipowe 3

Rozpoczęcie 
kursu

 tel. 520-23-36

9
sierpnia

L

(B1305)

(B2102)

Akcja poboru krwi
Dnia  5 sierpnia 2010 r.  (czwartek)  od  godz.  8.30  

na sali gimnastycznej Środowiskowego Domu Samopo-
mocy w Olecku (wejście do budynku od strony ogrodu) 
przy ul. A. Krajowej 26 organizowany  jest pobór krwi 
dla honorowych dawców.

 5 sierpnia (czwartek)
8,30 – 11.00 – akcja poboru krwi, Środowiskowy dom 
Samopomocy, ul. Armii Krajowej 26
 6 sierpnia (piątek)
17.00 - Kobieta na Marsie, mężczyzna na Wenus, film - 
kino „Mazur”
19.00 - Istota, film - kino „Mazur”
 7 sierpnia (sobota)
17.00 - Kobieta na Marsie, mężczyzna na Wenus, film - 
kino „Mazur”
19.00 - Istota, film - kino „Mazur”
19.00 – turniej klubowy dart, Pub „Pod ABC”
 8 sierpnia (niedziela)
17.00 - Kobieta na Marsie, mężczyzna na Wenus, film - 
kino „Mazur”
19.00 - Istota, film - kino „Mazur”
 9 sierpnia (poniedziałek)
rozpoczęcie kursu w Szkole Kierowców Jerzego Mili-
szewskiego
 10 sierpnia (wtorek)
wydanie „Tygodnika Oleckiego”
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W numerze 30 (654)  T.O. z dn. 27. lipca 2010 r. w dziale 
„Listy do redakcji” czytelnik podpisujący się H. Sienkiewicz 
w dość niewybredny sposób zaatakował partię RACJA Pol-
skiej Lewicy której przewodniczącym Zarządu Powiatowego 
w Olecku jak i również Pełnomocnikiem Referendalnym z ra-
mienia jej tutejszej Powiatowej Organizacji mam zaszczyt być. 
A więc na zasadzie prawa prasowego jako reprezentant ww 
Partii mam prawo się również wypowiedzieć. Niniejszym po-
staram się sprostować i wytłumaczyć niektóre rozmijające się 
z prawdą tezy zawarte w liście mego adwersarza.

Otóż nie jest tajemnicą – co tak „odkrywczo” p. Sienkie-
wicz „ujawnia” -  że RACJA powstała i funkcjonowała przez 
kilka lat jako Antyklerykalna Partia Postępu RACJA a przed 
czterema laty zmieniono jej nazwę na RACJA Polskiej Lewicy. 
Nie jest to przecież jakimś tam ewenementem, bo na polskiej 
scenie politycznej jest niewiele partii, które żadnej zmiany w 
swej nazwie nie czyniły. Idee rozdzielenia Kościoła od Pań-
stwa i antyklerykalizm leżały u podstaw powoływania tej 
partii do życia i nie ukrywamy że - mimo zmiany nazwy – 
nadal są jednymi z najważniejszych punktów jej Programu. 
Dlatego nie powinno p. Sienkiewicza dziwić, że nasza aktyw-
ność ujawnia się szczególnie w odniesieniu do patologicznego 
styku urzędów państwowych i samorządowych z instytucja-
mi kościelnymi. 

Z jakąż pogardą p. Sienkiewicz podkreśla w swojej wypo-
wiedzi tyczącej nas - członków i sympatyków RACJI - słowo 
„ANTYKLERYKAŁOWIE”... Obawiam się jednak, że znajo-
mość słowa a jego rozumienie to dwie zupełnie różne sprawy, 
które akurat w tym przypadku nie idą w parze. A wystarczy 
tylko zajrzeć do Wikipedii. I chociażby z tego źródła dowie-
dzieć się, że:

Klerykalizm – dążenie do uzyskania instytucjonalnego 
wpływu duchowieństwa na życie społeczne, polityczne i kul-
turalne; pojęcie używane głównie przez zwolenników świec-
kiego charakteru państwa (administracji, wojska i szkolnic-
twa).  

 A przeciwieństwo takiej ewidentnej patologii to:
 Antyklerykalizm (od "anty" i gr. clericos, "mający władzę 

religijną") - ideologia społeczno-polityczna przeciwstawna, 
wroga wobec klerykalizmu, krytyczna wobec autorytetu lub 
władzy kleru i duchowieństwa (stąd nazwa) w przestrzeni 
publicznej poza miejscami kultu.

Antyklerykalizm nie jest więc walką z wiarą, Kościołem 
czy Bogiem a antyklerykałami są nie tylko ateiści ale również 
głęboko wierzący wyznawcy różnych religii w tym również 
katolicy! Ci wszyscy światli ludzie, którym uwiera obroża od 
ponad dwudziestu już lat zaciskana coraz mocniej przez hie-
rarchów Krk na szyi Państwa i społeczeństwa. A więc w więk-
szości jesteśmy antyklerykałami, tylko nie zawsze potrafimy 
to sobie uzmysłowić i swego przekonania nazwać!  

Przejdę teraz może do sprawy zainicjowanego przez po-
wiatową strukturę mojej Partii Referendum Gminnego, który 
to fakt stał się bezpośrednią przyczyną ataku p. Sienkiewi-
cza. 

Ustawa o referendach lokalnych stanowi, że terenowe 
struktury partii politycznych zarejestrowanych i działających 
legalnie na terenie Polski mogą takie referenda inicjować więc 
28. 06. 2010 r. wszczęliśmy procedurę referendalną. Proponu-
ję p. Sienkiewiczowi sięgnąć do wymienionej Ustawy i może 
wtedy – jak zrozumie jej ducha - przestanie nam zarzucać, że 
zbieramy wymagane prawem głosy poparcia dla idei referen-
dum co najmniej 10 % wyborców z gminy Olecko bez zgody 
właściwych władz. Po prostu przy inicjatywie referendalnej 
takiej zgody nie trzeba otrzymywać! I jakież to p. Sienkiewicz 
zna prawo które – jak wynika z jego tekstu – wymaga akcepta-
cji Referendum przez „katolików z zainteresowanych parafii i 
ich rady parafialne”?  Demokrację mamy, panie Sienkiewicz! 
Dla inicjatyw obywatelskich już od ponad dwudziestu lat nie 
trzeba zgody „władzy”! Władza to my! A burmistrz to najęty 
przez nas, za pensję którą mu płacimy, nasz pracownik, który 
ma obowiązek być lojalnym wobec społeczeństwa urzędni-
kiem! 

A jak Pan bez zgody plebana nie potrafisz nic samodziel-
nie zrobić to pański problem... 

P. Sienkiewicz ma pretensję do rzekomej manipulacyjnej 
konstrukcji pytań referendalnych, sugerowania odpowiedzi, 
insynuuje że wyborcy (w tym „dobrzy katolicy”...) będą gło-
sować „z zamkniętymi oczyma i lewą ręką przy niepełnej 
trzeźwości”... Przykro mi, ale polemizować z takimi opiniami 
jest stanowczo poniżej poziomu do którego mogę się zniżać...

„O co antyklerykałowie z RACJI Polskiej Lewicy toczą 
ostatni bój”...

Chcemy po prostu normalności! Chcemy, by o naszych 
istotnych sprawach decydowali sami mieszkańcy! By arcybi-
skup, biskup i proboszczowie rękoma żądnego władzy samo-
rządowca i  uległością wobec wielebnych, chcącego zapewnić 
sobie w zbliżających się wyborach poparcie z ambony, nie na-
rzucali całemu społeczeństwu niekorzystnych dla nas decyzji! 
Chcemy zastopować rozdrapywanie przez ciągle nienasycony 
dóbr materialnych kler mienia gminnego! Chcemy uratować 
przed zakusami wielebnych atrakcyjne działki budowlane by 

List do redakcji
zysk z ich sprzedaży zasilił kasę Olecka a nie zniknął w prze-
pastnych kieszeniach pod sutanną!

Zauważcie Państwo, że takie prospołeczne działanie po-
przez zainicjowanie Referendum podjęła tylko właśnie ta 
tak opluwana za wszystkich stron RACJA Polskiej Lewicy! 
A gdzie są te wszystkie inne, ponoć tak porządne, poważne 
partie?  Która z nich jest zainteresowana rozwiązywaniem 
zwyczajnych problemów normalnych ludzi? 

Uaktywnią się  za kilka miesięcy w okresie przedwy-
borczym z kaskadami nierealnych obietnic i niewiążących 
zobowiązań! Bo chcą tylko władzy i wpływów dla siebie a 
zwyczajny człowiek obchodzi ich tylko w roli sterowalnego 
„szanownego wyborcy”!

Co jest ważniejsze i bardziej przekonujące? Konkretne 
działanie RACJI czy czcze obietnice wyborcze innych partii?

Kto jest bardziej uczciwy i godny poparcia? Ten co tylko 
obiecuje czy ten co wykonuje konkretną, użyteczną społecz-
nie pracę?

Korzystając z okazji proszę Szanownych Państwa o skła-
danie swych podpisów na listach poparcia dla idei Referen-
dum a jesienią o pofatygowanie się do urn referendalnych. 
To jest nasza wspólna sprawa więc weźmy swoje sprawy w 
swoje ręce.

Partia RACJA P.L. którą reprezentuję i ja osobiście jako 
jej Pełnomocnik ds. Referendum zrobimy co w naszej mocy 
i doprowadzimy do Referendum w Gminie, ale do lokalu 
referendalnego będzie już każdy z Państwa musiał udać się 
osobiście. O wynik jestem dziwnie spokojny...

PS.
Jeśli w roli tego drugiego antyklerykała zrzeszonego w 

RACJI Polskiej Lewicy ma Pan, panie Sienkiewicz na myśli p. 
Waldemara B. to informuję, że ten pan nigdy nie był człon-
kiem RACJI  i może się pogniewać za takie sugestie.

Pozwoli Pan, że pańskie słowa o „przejęciu władzy nad 
Oleckiem przez partię RACJA Polskiej Lewicy” potraktuję jak 
dobry prognostyk na przyszłość. 

Z poważaniem. 
Pełnomocnik ds. Referendum ZP RACJI P.L. w Olecku  

               Zbigniew Kaczmarek 
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18.00 – zabawy i tańce dla najmłodszych, konkurs 
piosenki ludowej (prowadzenie – Litwa)
19.00 – prezentacje zespołów „Vyžele” z Centrum 
Dzieci i Młodzieży w Wiłkawiszkach – grupa dzie-
cięca i młodzieżowa
20.00 – koncert Zespołu Seniorów „Rudenelis” z 
Wiłkawiszek
- koncert Młodzieżowego Zespołu Tańca ludowego  
„Ratilelis”
21.00 – impresje taneczne, prezentacje młodzieżo-
wych grup tańca współczesnego z Litwy i Polski. 
Wystąpią:
- „Stagmena” – Centrum Dzieci i Młodzieży w Wił-
kawiszkach 
- „Freeze” – ROK „MG” Olecko
- „Dotyk” ROKiS Suwałki
18.00 – zabawy i tańce dla najmłodszych, konkurs 
piosenki współczesnej (prowadzenie – Polska)
19.00 – tańce podlaskie w wykonaniu Zespołu Pieśni 

Mazurskie Spotkania z Folklorem
13-14 sierpnia 2010

13.08.2010 r. (piątek) – Dzień Litewski

14.08.2010 r. (sobota) 

Oleccy policjanci wyjaśniają okolicz-
ności wypadku drogowego, do którego 
doszło wczoraj w miejscowości Ciche gm. 
Kowale Oleckie. W wyniku tego zdarze-
nia śmierć na miejscu poniósł 8 letni chło-
pak a trzy osoby zostały ranne.

 

Do zdarzenia doszło około godziny 17.00 na trasie 
Sokółki – Ciche (gm. Kowale Oleckie). Ze wstępnych 
ustaleń wynika, że kierujący samochodem osobowych 
Ford Fokus 37-letni mężczyzna na prostym odcinku 
drogi nie dostosował prędkości do warunków na 
drodze. Następnie stracił panowanie nad pojazdem, 
wpadł w poślizg i wjechał do przydrożnego rowu 
gdzie samochód wielokrotnie dachował. W pojeździe 
było małżeństwo z dwojgiem małych dzieci w wieku 
12 i 8 lat. Mimo udzielonej natychmiastowej pomocy 
zarówno bezpośrednich świadków zdarzenia oraz 
lekarza na miejscu poniósł śmierć 8-letni chłopczyk. 
Rannych przewieziono do szpitali w Olecku i Su-
wałkach. Lekarze stwierdzili u 12- letniego dziecka 
i jego ojca ogólne potłuczenia ciała, natomiast matka 
doznała złamania lewego barku. 

Teraz policjanci ustalają okoliczności i przyczyny 
wypadku.            Tomasz Jegliński

Od 16 czerwca br. w Hotelu Koloseum w Olec-
ku stwierdzono kilka kradzieży portfeli z pieniędz-
mi i dokumentami na szkodę personelu tego Hotelu 
oraz jego gości. W wyniku podjętych działań przez 
policjantów KPP Olecko w dniu 30 lipca ustalono i 
zatrzymano 31-letnią Joannę D. mieszkankę Olecka, 
która jak się okazało będąc pracownikiem tego ho-
telu jako pokojówka wykorzystywała tzw. „okazje” 
i z pokoju hotelowego oraz z szatni dokonywała 
kradzieży portfeli pozostawionych tam przez właści-
cieli. Joanna D. przyznała się również do kradzieży 
pieniędzy na szkodę właścicielki tego hotelu. Łącznie 
łupem padło 9.300zł. 

Teraz z popełnione przestępstwa odpowiadać bę-
dzie przed Oleckim sądem za co grozi jej do 5 lat 
pozbawienia wolności.

Tragiczny wypadek

i Tańca „Małe Podlasie” z Siemiatycz
- Suita kontuszowa – Zespół Pieśni i Tańca „Małe 
Podlasie
20.00 – widowisko taneczno-teatralne „Kochajmy 
się” inspirowane muzyką F. Szopena na motywach 
„Pana Tadeusza” A. Mickiewicza w wykonaniu 
Zespołu Pieśni i Tańca „Suwalszczyzna” z ROKiS 
Suwałki
20.30 – „Nasze dziedzictwo” – pokaz tańców 
polskich w formie towarzyskiej, pary turniejowe z 
Siemiatycz
20.50 – pokaz warsztatowy w ramach „Lekcji tańca 
– nasze dziedzictwo” polskiego tańca narodowego 
– poloneza – w wykonaniu wszystkich uczestników 
projektu
21.00 – koncert zespołu folkowego „DakhaBrakha” z 
Kijowa na Ukrainie

Tomasz Jegliński

Okazja czyni złodzieja !!!

W dniu 30 lipca br. oleccy policjanci w wyniku 
podjętych działań zatrzymali 31 –letnią mieszkankę 
Olecka, która od czerwca tego roku systematycznie 
dokonywała kradzieży na szkodę personelu oraz 
gości w Hotelu Koloseum w Olecku.

fot. KP PSP Olecko

Kara nawet do 12 lat pozbawienia wolności grozi 
sprawcom, którzy włamali się do dwóch samocho-
dów na terenie Olecka. Tomasz K. i jego wspólnik 
Piotr S. zostali zatrzymani dzięki pomocy jednego 
z właścicieli pojazdów. Podejrzani już usłyszeli 
zarzuty i za popełnione przestępstwo odpowiedzą 
teraz przed sądem. 

Właściciel auta pomógł zatrzymać 
włamywaczy

Do zdarzenia doszło w nocy z 27 na 28 lipca br. Wtedy 
to 21-letni Tomasz K. oraz 19-letni Piotr S. mieli włamać 
się do dwóch samochodów. Łupem sprawców padły drobne 
przedmioty takie jak latarki, telefon komórkowy, ładowar-
ka i saszetka z dokumentami. Gdy sprawcy włamywali się 
na ul. Grunwaldzkiej do zaparkowanego volkswagena całe 
zdarzenie zauważył właściciel auta. Natychmiast wybiegł z 
mieszkania i zatrzymał jednego ze sprawców, którego prze-
kazał policjantom. Funkcjonariusze szybko ustalili kim był 
drugi ze sprawców. Obaj zostali zatrzymani i trafili do poli-
cyjnego aresztu. Policjanci podczas przeszukania odzyskali 
cześć skradzionych przedmiotów. Zatrzymani byli już znani 
oleckim kryminalnym do Tomasz K. i Piotr S. usłyszeli za-
rzut kradzieży z włamaniem i przyznali się do winy. Teraz 
grozi im kara nawet do 12 lat pozbawienia wolności.
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Metr z metra
Na ten maj czekałem wyjątkowo. 

To przecież miesiąc zakochanych. A ja 
zakochany ciągle jestem. No i rybki są 
zakochane.

 Wyjątkowo ostra, śnieżna i lodowa 
zima, w kwietniu cichutko odeszła. Tak po 
angielsku. Śnieg zniknął tajemniczo, a gruba 
pokrywa lodowa niczym za dotknięciem 
czarodziejskiej różdżki uwolniła wody jezior. 
Odbyło to się to w tym roku wyjątkowo 
spokojnie. Żadnych podtopień.  

Sezon wędkarski najczęściej rozpoczy-
nam rzecznym łowieniem  płoci. Każdy, 
najmniejszy nawet ciurek, przy ujściu do 
jeziora, ściąga w swoje wody zakochane 
płocie. Jeszcze przed ustąpieniem lodów 
ryby te ruszają na tarło. Trwa ono zazwyczaj 
kilka tygodni. Płocie praktycznie zaraz po 
odbyciu miłosnych godów, rozpoczynają 
żerowanie. Przecież po wyczerpującej pracy, 
związanej z przedłużaniem gatunku, każda 
płoteczka pragnie szybciutko wrócić do 
pełnej kondycji i błyszczeć urodą. Trochę 
to mało eleganckie, ale wtedy właśnie z 
łatwością udaje się skusić przytępione nieco 
ryby smakowitym robaczkiem. Warto jednak 
dać rybkom spełnić rodzicielski obowiązek 
i swoje łowienie rozpocząć dopiero gdy 
rybki złożą ikrę. Cóż, to człowiek jest na 
końcu łańcucha pokarmowego. Spławikówka 
na rzece to jednak dopiero przygrywka 
przed właściwym rozpoczęciem sezonu. Od 
pierwszego maja łowimy już z łodzi, no i 
co najważniejsze, naszym celem może być 
król drapieżników naszych wód Esox esox, 
czyli szczupak. Wprawdzie wyginięcie temu 
gatunkowi nie grozi, jednak jego pogłowie 
w stosunku do np. lat siedemdziesiątych 
wyraźnie zeszczuplało. To zła wiadomość. 
Dobra jest taka, że w porównaniu do okresu 
z przed 5 lat, szczupaków gdzie niegdzie 
jest jednak więcej.  To efekt zarybiania. 
Niektórzy dzierżawcy i właściciele jezior 

zauważyli niezły interes, jaki można zrobić 
na pasjonatach moczenia kija. Zaopatrzyli 
swoje łowiska w zębate drapieżniki. Doty-
czy to jednak niestety najczęściej  małych, 
stawowych łowisk. Wprawdzie czasem w 
takim łowisku pijawka przyssie się do nogi, 
ale to przecież na zdrowie! W jeziorach, 
szczególnie poddanych dużej presji węd-
karskiej i przede wszystkim rybackiej, jest 
zdecydowanie gorzej. Owszem, łowimy 
szczupaki i na Olecku, i na Jaśkach, i na 
Sedrankach, i na Bolestach, i praktycznie 
na wszystkich jeziorach. Łatwe to jednak 
nie jest, chociaż przecież co przychodzi w 
trudzie, smakuje najlepiej. Tutaj kamyczek 
do wędkarskiego ogródka. Nie, nie kamy-
czek, kostka polbrukowa. Drodzy wędkarze. 
Nie narzekajcie na rybaków, skoro sami 
nie jesteście bez grzechu. Wypuszczenie 5 
żywcówek z łodzi, zacinanie dopiero jak 
szczupak głęboko połknie przynętę, co 
wyklucza możliwość  uwolnienia swojej, 
często niewymiarowej zdobyczy, to dzia-
łania szkodliwe, a nawet podłe. No i te 
szamoczące się w siatkach 40 centymetrowe 
szczurki, bo szczupakami tego nazwać nie 
można. I limity. Trzy ryby dziennie to 
wystarczająca ilość. Można przecież łowić 
i wypuszczać. Stosujmy się do zasad, a 
wtedy z hardym czołem będziemy mogli 
zarzucać rybakom rabunkową gospodarkę. 
Najlepiej,  aby i tego nie było. Świat jednak 
nie  jest przecież doskonały. 

Na ten maj czekałem wyjątkowo. To 
miesiąc zakochanych. A ja w ubiegłym 
roku zakochałem się w łowieniu dużych 
szczupaków. Trudna to miłość. Ale jaka 
piękna. Pierwszomajowa wyprawa nad Bie-
brzę przyniosła mi wprawdzie zwycięstwo 
w zawodach, jednak złowiłem tylko kilka 
pięknie ubarwionych okoni. Szczupaczek 
był, ale 44 cm. Kazałem mu porzucić 
dietę,  tłusto się odżywiać i umówiłem 
się z nim na spotkanie za rok. Drugi maj 
to całkowity relaks. No, nie całkowity, bo 
przewietrzyłem torby z przynętami, nała-

dowałem akumulator, sprawdziłem wędki 
i przyczepkę podłodziową. Wszystko ok!  
Noc krótka, jak w czerwcu. Delikatne 
śniadanko, kawa, wspomnienia z przed 
roku. O szóstej byłem już nad jeziorem. 
Trochę zaniepokoił mnie zniszczony dojazd 
do wodowania łodzi. Z pomocą przyszedł 
jednak biwakujący opodal wędkarz. 

- I jak? - zapytałem 
-Kicha - odpowiedział i na tym właściwie 

moglibyśmy zakończyć rozmowę. Pogadali-
śmy jednak jeszcze przez chwilę. O tym, że 
ryb mało, że wiosna spóźniona, że zimno i 
dlatego nie biorą. Taki wędkarski standard. 
Oczywiście wspomniałem mu o swoim 90-
cio centymetrowym szczupaku z ubiegłego 
roku. I o swoich planach złowienia jeszcze 
większego. Hihihihi, ciekawe co pomyślał, 
bo minę miał jakby troszkę wesołą. 

Załadowałem cały majdan na łódkę 
i mijając wędki biwakującego kolegi 
ruszyłem na jezioro. Silniczek cichutko 
burczał, łódka sprawnie pokonywała leciut-
kie zmarszczenia wody, a ja rozwijałem 
wędki. Dwa spinningi. Jeden z plecionką, 
kołowrotek drugiego zaopatrzony w żył-
kę 0,22 mm. Wystarczająca. Przecież w 
ubiegłym roku łowiłem na 0,16, a nawet 
0,14 mm! Liczne zaczepy, grążelowe liście 
wystające już ponad lustro wody, a także 
grube korzenie  nauczyły mnie jednak 
stosowania nieco mocniejszego sprzętu.  
Mijając mniej ciekawe fragmenty jeziora, 
próbując w kilku miejscach bez efektu, 
ale i większego przekonania, popłynąłem 
w zatoczkę, która w ubiegłym roku tak 
gościnnie mnie przyjęła. Zakotwiczyłem 
łódź, aby spokojnie obłowić cały teren. 
Raz przy razie, raz przy razie obrzucałem 
zatoczkowe wody. Zmieniałem przynęty i 
sposoby ich prowadzenia. Coś jednak było 
nie tak. Dręczyło mnie to od początku. 
Po godzinie biczowania już wiedziałem. 
W tej zatoce szczupaków nie ma. Jeszcze 
nie ma, bo że będą, byłem pewien. Data 
prawie identyczna, jednak pokrywa lodo-
wa dłużej niż w ubiegłym roku otulająca 
jezioro nieco opóźniła wiosnę. Opuściłem 
zatokę i ruszyłem na rozległe płycizny. 
Woda ciemna, głębokość od 1,8m do 0,5 
m. Liczne liście i korzenie. Na wędce 
gumowy woblerek. Jeden, drugi, trzeci. 
Nic. Żadnego życia, żadnego kontaktu. 
Rozsiadłem się i zacząłem analizować. 
Obejrzałem dokładnie przynęty, na które 
łowiłem. Na ogonku gumowej płoci zauwa-
żyłem ślady jakby zębów. Przypomniałem 
natychmiast, że dwa razy po delikatnych 
puknięciach przycinałem, ale bez efektu, 
więc uznałem, że to kolejne roślinne prze-
szkody, ustawione przez naturę na drodze 
mojej przynęty. 

– A może jednak to były skubnięcia? 
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- przeleciało mi przez głowę. 
Ogonek przynęty jaskrawoczerwony. Woda bardzo ciemna. 

Przypomniałem sobie o wirówce knapa, zbój się nazywa. 
Okazały jaskrawy chwościk na kotwiczce, Ostro pracująca 
pofalowana łopatka. Przeciągnąłem dwa razy przy łódce. 
Pięknie pracuje. Rzuciłem spinningiem z plecionką pod same 
liście. Nic. Drugi rzut, wzdłuż dywanu z grążeli. Prawie metr 
wody. Pobicie nastąpiło po chyba czterech obrotach korbki 
kołowrotka. Porządne pobicie. Od początku wiedziałem, że 
ryba jest duża. W lewo, w prawo, znowu w lewo. Plecionka 
wysnuwała się ochoczo, wędka skutecznie amortyzowała 
uderzenia ryby. Po minucie już widziałem swojego przeciw-
nika! – Jezu, chyba metrówka! – pomyślałem i zamarłem. 
Spojrzałem na swój oczywiście nie rozłożony płotkowy 
podbieraczek. W ułamku sekundy przypomniałem sobie, 
jak przed wyjazdem oglądałem zakupiony w ubiegłym roku 
prawdziwy szczupakowy podbierak. Solidny, głęboki, mocny. 
I przypomniałem swoje myśli: - E, nie biorę tego, ryby dużej 
nie będzie, a odkąd kupiłem ten podbierak, dużego szczupaka 
już nie złowiłem. Znaczy pechowy  jest. Tak, podbierak został 
w domu. Jedną ręką trzymając zaginaną przez szczupaka 
pod łódkę wędkę, drugą wkręcałem w rączkę siatkę. Nie 
wiem jak tego dokonałem. Nie wiem dlaczego szczupak nie 
machnął w tym momencie pyskiem i nie uwolnił się z małej 

kotwiczki. A już zupełnie nie wiem jak zmieścił się do siatki 
i jak wciągnąłem go na rękach z zagiętym podbierakiem do 
łódki. Ale wszystko to udało mi się ! Szczupak był mój. 
Bardzo powoli opadały emocje. Nadal nie mogłem uwierzyć, 
że udało się. Los mi po raz kolejny sprzyjał. I jak nie kochać 
takiego łowienia?! 

Oczywiście do końca łowienia już tylko wirówka była 
moja przynętą. Dołowiłem jeszcze dwa półmetrowe i z takim 
kompletem ruszyłem w drogę powrotną. Oczywiście obrzu-
całem jeszcze zatoczkę i złowiłem na sprawdzoną wirówkę 
szczupaczka, ale był mniejszy od posiadanych już ryb, więc 
podobnie jak ryba z Biebrzy dostał zadanie urosnąć i zjawić 
się za rok.

Kolejny raz przekonałem się, jak wiele może znaczyć 
przynęta. Warto je zmieniać. 

Po zmierzeniu i zważeniu okazało się, że szczupak miał 
96 cm i 6,20kg. Mój rekord. W pierwszej wyprawie w roku. 
Pięknie, ale trudno będzie ten metr osiągnąć. Mam jednak 
sporo czasu. Poczekam, wiem, że warto. Ha, prawie metr 
szczupaka z prawie metrowej wody. Gdyby stanął na ogonie, 
pysk sterczałby z jeziora! Teraz będę łowił głębiej. Tak z metr 
dwadzieścia, może taki jak głębokość mi się trafi. Pozdro

Jah

Najprawdopodobniej w uroczystości otwarcia 
wezmą również udział przedstawiciele Polskiego 
Komitetu Olimpijskiego. 

Inwestycja razem z tzw. Małym Stadionem warta 
jest 7,5 miliona złotych. Z tego około 6 milionów zło-
tych (1,4 miliona euro) Olecko otrzymało z programu 
transgranicznego Litwa-Polska. Wniosek do progra-
mu gmina złożyła wspólnie z Orzyszem, Wiłkawisz-
kami i Alytusem na Litwie. W Orzyszu powstała sala 
gimnastyczna, w Viłkawiszkach stadion, a w Alytu-
sie boisko piłkarskie przy szkole. Olecko było w tym 
projekcie partnerem wiodącym. 

„Chcemy już na początku rozreklamować sta-
dion” – powiedział burmistrz Wacław Olszewski 
-  „Pokazać, że mogą z niego korzystać wszystkie 
kluby lekkoatletyczne. Natomiast pierwszy spraw-
dzian i zarazem test odbędzie się 11 września, kiedy 
rozegrany zostanie tam pierwszy międzynarodowy 
mityng lekkoatletyczny Polska – Litwa – Rosja”. (m)

Stadion lekkoatletyczny 
w Olecku

Cd. ze s. 1

W dniach od 7 do 8 sierpnia w Starych Juchach od-
będzie się już IV Piknik Jaćwieski.

8 sierpnia, drugiego dnia trwania impezy ogłoszo-
ny zostanie konkurs kulinarny o Puchar Marszałka 
Warmińsko-Mazurskiego Jacka Protasa na "Smaczne, 
Swojskie C O Ś, czyli Ciacho, Ogórek, Śledź...". Or-
ganizatorzy serdecznie zaproszają do uczestnitwa w 
konkursie.

informacji udziela: Anna Waszkielewicz, GOK Sta-
re Juchy, tel. 87-619-90-58

IV Pikniku Jaćwieskiego w 
Starych Juchach 

15 sierpnia 2010, Plac Wolności w Olecku
Blok kulinarny

Godz. 12.00-14.30 – konkurs na najlepszą zupę 
mleczną

Godz. 13.30-15.00 – konkurs dla publiczności na 
najlepszy sernik

Godz. 15.30 – ogłoszenie wyników konkursu na 
najlepszą zupę mleczną

Godz. 16.00 – rozstrzygnięcie konkursu publicz-
ności na najlepszy sernik 
Blok artystyczny

12.00 – rozpoczęcie imprezy, przedstawienie 
programu, prezentacja stoisk

12.10 – prezentacje sceniczne:
- Zespół Pieśni i Tańca „Małe Podlasie” 
- występ zespołów śpiewaczych: 
* Chór „Pojezierze z Ełckiego Centrum Kultury, 
* Chór „Pod Niedźwiadkiem” z Kętrzyńskiego 

Centrum Kultury,
* Chór Klubu Seniora z Gminnego Ośrodka 

Kultury w Wydminach,
* Zespół „Zaciszuki” z Muzeum Kultury Ludo-

wej w Węgorzewie
- prezentacje zespołów „Vyžele” z Centrum 

Dzieci i Młodzieży w Wiłkawiszkach – grupa 
dziecięca i młodzieżowa

- zabawy taneczne dla najmłodszych (prowa-
dzenie – pary taneczne ZPiT „Małe Podlasie”)

15.00 – prezentacja par turniejowych polskich 
tańców narodowych w formie towarzyskiej w 
wykonaniu Zespołu Pieśni i Tańca „Małe Podla-
sie”

15.30-17.30 – koncert Zespół Pieśni i Tańca 
„Warmia”, potańcówka z udziałem publiczności 

Program Święta Mleka
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Urok mazurskich nocy, żar dni jak z riwie-
ry, a do tego program wypchany po brzegi bo-
gactwem imprez. Czego chcieć więcej? Chyba 
niczego. Skąd więc smutne miny, poczucie roz-
czarowania i niedosytu?. Do wspólnej refleksji 
nad 17. Przystankiem Olecko i wielkim jubile-
uszem miasta zachęca Bartosz Cieśluk.

W pierwszych zdaniach padły mocne sło-
wa rozczarowanie i niedosyt. Padły, bo paść 
chyba powinny, ale nie mam zamiaru wyle-
wać strumieni łez nad chwalebną przeszłością 
potępiając w czambuł dzień dzisiejszy. O nie! 
Nad świętem Olecka i olecczan pracował tłum 
ludzi. Należą się im podziękowania i szacunek. 
Bez wątpienia trzeba im pogratulować wizji. Miejska 
celebracja była propozycją ciekawa, wychodzącą na-
przeciw obecnym trendom, cieszącą tłumnie przy-
byłych mieszkańców, nowatorską i przemyślaną. 
Największy problem tkwi jednak w tym, że była to 
celebracja miejska. Duch przystan-
ku unosił się gdzieś w powietrzu 
nieuchwytny i odległy. Uczestni-
czyliśmy w wielkim święcie olec-
czan, imprezie dużej, ale pozba-
wionej już nawet regionalnego 
znaczenia. 

Mam nadzieję, że nikt mi nie 
będzie chciał zarzucić, że nie od-
różniam jubileuszu od faktycz-
nego Przystanku. Oczywiście 
oddzielam na tyle, na ile rozdział 
ten wydaje mi się realny. I skoro 
obchody zaplanowano na czas 
tradycyjnie zarezerwowany na 
Przystanek Olecko, Skoro słowa  
o nim padały z wielkich scen, za-
równo z ust prowadzących, jak i 
z ust gości to nie trzeba już wiele, by bronić tezy, 
iż podział ten był zabiegiem marketingowym. Cieka-
wym i sprytnym – to muszę przyznać. Dano szansę 
nowej jakości, nowym pomysłom, nowym ludziom. 
Czy jednak szansa ta została wykorzystana? Czy do-
stało ją miasto, które chcemy widzieć jako mazurski 
kurort, centrum wypoczynku i rekreacji? Moim zda-

niem odpowiedź brzmi nie. 
Spójrzmy na naszych ełckich sąsiadów. Świętując 

może trochę mniej ważną rocznicę poszli zupełnie 
inną drogą. Zamiast szumnej, pełnej kolorowych i 
krzykliwych atrakcji celebracji, postanowili wzmoc-
nić swoje i tak już mocne strony, czyli Mulatkę oraz 

Ogień i Wodę, Tęczę. Zorganizowa-
li przy tym też kilka dodatkowych 
imprez. 

W Olecku, korzystając z przy-
stankowej legendy, postawiono na 
makdonaldowe święto, plastikowe 
igrzyska. Kolejne dość ostre słowa. 
Przeglądając w okolicach maja pro-
gram obchodów kiwałem z uzna-
niem głową. Wizji organizatorom 
naprawdę nie sposób odmówić. 
Niestety realizacja pozostawiała 
wiele do życzenia. Dumnie brzmią-
ca parada została zaplanowana na 
czas, gdy większość ludzi kończy 
jeszcze pracę. Nie potrafię powie-
dzieć, czy parada się odbyła czy nie. 

Podobno odbyła się wcześniej w okrojonym skła-
dzie. Szkoda. Oleckie, kilkutysięczne parady były 
nie lada atrakcją. 

Turniej rycerski i rycerska wioska. Było mało cie-
kawe i bardzo plastikowo. Aura też odegrała swoją 
rolę, jednakże pomny obrazków z Grunwaldu (nie 
tylko tegorocznych) czułem się rozczarowany. Może 

Święto
Bartosz Cieśluk

fot. Józef Kunicki
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zaproszenie mniejszej liczby rycerzy i niewiast, skró-
cenie ich pobytu, urządzenie pojedynku z prawdzi-
wego zdarzenia byłyby ciekawszymi propozycjami 
i uczyniłyby całość bardziej atrakcyjną. Dostaliśmy 
zbyt wiele szans by dojrzeć, że wioska to nawet nie 
rekonstrukcja, że to tania, flamastrowa atrapa po-
zbawiona powabu i smaku. Program się przecież 
uginał od atrakcji. Jak widać, nie wolno ich nadmier-
nie eksploatować.  

Świeżo wyremontowany plac wypełniony kolo-

rowym, roześmianym tłumem to coś, 
co musi cieszyć. Olecczanie, zarażeni 
duchem uczestnictwa, przybyli tłum-
nie, by radować się tortem, placusz-
kami i wspólna zabawą. Tort był na-
prawdę wspaniały, atmosfera ciepła 
i przyjacielska. Plac zdał też egzamin 
w trakcie eventu „Strefy Ciszy”. Mu-
zyka (szeroko rozumiana) na placu 
pozostawiała już więcej do życzenia. 
Ale kto mógłby przewidzieć, że feno-
menalne moim zdaniem Rzepczyno 
pociągnie za sobą mniej niż sto osób. 
Gdy jesteśmy już przy muzyce warto 
wspomnieć o zjawiskowym koncer-
cie Gaby Kulki. Jeśli miałbym szukać 
przystankowego ducha, to szukałbym 
go właśnie tam. Od razu wykrzyczeć 
się chce pytanie, dlaczego koncert ten 
musiał się odbyć w parnej i dusznej sali, a nie Pod 
Dębami? I to nie jest pytanie roszczeniowe. Wiem, 
jak wiele kłopotów wiąże się z tą sceną. Ale wiem 

też, że nie ma w Polsce wielu takich scen i że koncert 
tam zagrany od razu urósłby do rangi ewenementu i 
wydarzenia. Po prostu szkoda, wielka szkoda. 

Targowica miejska i wielkie gwiazdy zdały swój 
egzamin. Świetna zabawa. Wielkie święto. Warto 
było tam być. 

Jest jeszcze kilka drobnych spraw, ale pozwo-
lę sobie je pominąć. Nie mają w moim odczuciu 
aż tak dużej wagi, by się nad nimi rozwodzić. 
Na koniec chciałbym jednak powtórzyć kilka 
pytań, które wypowiadane są już od dłuższe-
go czasu. Czy Olecko właściwie wykorzystuje 
szansę, jaką posiada z racji położenia, wsparcia 
byłych mieszkańców i przyjaciół, dostępu do 
środków unijnych? Czy Przystanek Olecko ma 
być świętem olecczan, sprawiedliwą zapłatą za 
znój codzienności prowincjonalnego miasteczka 
czy jednym z filarów jego promocji i reklamy, 
wakacyjnym magnesem, świętem miasta, gdzie 
dla wszystkich wystarczy miejsca.? Czy Przy-
stanek Olecko będzie i jaki będzie za rok? Warto 
o tym pomyśleć. Zostało mniej niż 360 dni.

Bartosz Cieśluk

fot. Józef Kunicki



Tygodnik olecki 31/655 - r. 2010
10

 Z Anią Pawłowską pracowałem w Zespole Szkół 
Rolniczych na Gołdapskiej (obecnie: Zespół Szkół Liceal-
nych i Zawodowych). Cicha, skromna, życzliwa i otwarta 
na ludzi – ich troski, zmartwienia, problemy… Chętnie słu-
żyła radą młodzieży, nieraz zagubionej i zbuntowanej. Dla 
wszystkich miała uśmiech i dobre słowo. Janusza poznałem 
bliżej w ich nowo budowanym domu, gdzie wspólnie reda-
gowano solidarnościową „Gazetę Olecką”. Miał liczne gro-

no przyjaciół aktywnie 
współtworzących nową 
rzeczywistość. Nade 
wszystko uskrzydlała 
go architektura, pasja 
projektowania dla przy-
szłości, ale dobrze osa-
dzonej w czasie prze-
szłym i teraźniejszym. 
Nie był z tych,  którzy 
burzą w imię awangar-
dowej nowoczesności. 
Miał swoją wizję Olec-
ka z poszanowaniem hi-
storii i trudu minionych 
pokoleń. Wpisał w mia-
sto nowe sylwetki świą-
tyni i banku, choć to nie 
jedyne dzieła jego lot-
nej wyobraźni. Ilekroć 
jestem w kościele NMP 
Królowej Polski, tyle-

kroć duch „Solidarności” przemawia do mnie od kolumn 
zaprojektowanych na kształt krzyży z Gdańskiego Stocz-
niowego Pomnika. W banku bywam rzadziej; zwykle raz 
w miesiącu, by odebrać skromną nauczycielską emeryturę. 
Ta z kolei budowla wznoszona była na marzeniach projek-
tanta o geotermicznym ogrzewaniu pomieszczeń. Sylwetkę 
też bank Pekao SA ma niebanalną. „Być” czy „mieć” – ten 
dylemat współczesności głoszony przez Jana Pawła II una-

ocznił Janusz Pawłowski w budowaniu miasta przyjazne-
go człowiekowi: bogatego duchowo i materialnie. Tę ideę 
realizował jako pierwszy Przewodniczący Samorządu 
Miasta i Gminy po zwycięstwie „Solidarności”. 

 Jak wszyscy chodziłem do pracy przy wznosze-
niu świątyni na wzgórzu, choć byli i tacy, którym było za 
wiele kościołów w mieście i podnosili alarm, że zniszczy 
się starodrzew i zlikwiduje plac zabaw dla dzieci. W tym 
samym czasie obudowywano cudowny krzyż przy sta-

Wacław Klejmont
JANUSZ  I  ANNA

Grób rodzinny Anny i Janusza Pawłowskich (fot. 

WPISANI W POWOJENNĄ HISTORIĘ

Rysunek Janusza Pawłowskiego

Projekt Cafe Marly Janusza Pawłowskiego

rym kościele. Mam na ręku pamiątkową bliznę po drucie 
zbrojeniowym z więźby kaplicznych kolumienek.  Tadeusz 
Konwicki, który wówczas na Suwalszczyźnie kręcił „Do-
linę Issy” Czesława Miłosza, wpisał olecki cud w ów film, 
kiedy to działo się na oczach ludzi… 

 Kiedyś mimochodem w rozmowie o budowie no-
wego kościoła przekornie zagadnąłem Janusza: „Ksiądz 
dziekan wznosi sobie piękny pomnik…”. Pawłowski się 
zasumitował: „A o mnie pan zapomniał? Wszak to moja 
wizja i dzieło życia…” Nie sądzone mu było z okien wła-
snego mieszkania zbyt długo to dzieło kontemplować. Od-
szedł o wiele za wcześnie… W ślad za nim poszła Anna… 
Starsza córka Agnieszka dla dwunastoletniej siostry Wik-
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Ulica Janusza Pawłowskiego, prostopadła do Jeziornej 
(fot. W. Klejmont)

Projekt pierzei placu Wolności z Ratuszem

torii musiała zastąpić rodziców i z poświęceniem 
czyni to do dziś.

 Jest grób Jana i Cecylii nad Niemnem, 
jest grób Janusza i Anny nad Legą… Zbudowali 
rodzinny dom pomnożony o wiele projektów in-
nych domów z Domem Bożym w tle pracowite-
go życia. Nie zapominajmy o Nich. Oto uliczka, 
która zbiega w ciszę i zieleń ku oleckiemu jezioru 
i wspólny grób jak zamknięta, a nie dopisana do 
końca księga.           

Wacław Klejmont

**
Pawłowski Janusz Andrzej, ur. 21 sierpnia 1949 

w Radomiu, zm. 15 listopada 1996 roku w Olecku, 
syn Wacława i Janiny z d. Kobylska; żona Anna (ur. 
7.01.1951 r., zm. 10.05.2002 r.); córki: Agnieszka i 
Wiktoria; architekt, w latach 1990-1994 przewodni-
czący Rady Miasta. Po ukończeniu Liceum Ogólno-
kształcącego im. J. Kochanowskiego w rodzinnym 
mieście podjął studia na Wydziale Architektu ry Poli-
techniki Warszawskiej, które ukończył w 1974 roku. W 
czasie studiów pobie rał stypendium fundowane przez 
Urząd Powiatowy w Olecku, stąd we wrześniu 1974 
roku podjął pracę w miejscowym Biurze Planowania 
Przestrzennego. W 1989 roku utworzył w Olecku Za-
kład Usług Projektowych „Gmerk". Jego dorobek w 
za kresie projektowania różnych obiektów jest ogrom-
ny. Ich zestawienie obejmuje aż 138 obiektów. Wśród 
nich są m.in. projekty wzniesionych 
kościołów: w Kowa lach Oleckich, 
Cimochach, Białymstoku i Olec-
ku, sale koncertowe, szkoły, domy 
kultury, zespół usługowy w Puń-
sku, osiedla w Augustowie, Graje-
wie, Ełku, Wilka sach, Węgorzewie, 
Rucianem-Nidzie, a także hotele, 
pawilony usługowo-handlo-we. 
Wybrany na radnego w demokra-
tycznych wyborach po 1989 roku, 
związany z NSZZ„Solidarność" 
objął funkcję przewodniczącego 
Rady Miasta. Liczne projek ty urba-
nistyczne w północno-wschodniej 
części kraju stanowią trwałe pomni-
ki jego działalności.

Źródło: Dzieje Olecka 1560-
2010, s. 653.

fot. kościoła NMP Królowej Polski 
i banku Józef Kunicki
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Andrzej MalinowskiWYPRAWA DO AUSTRALII
(przez Hongkong i Makau) Dziennik z wyprawy 

do Australii – 2008

(17b)

Sydney/Australia, 20 lipca 2008 r.  
Wraz z dobrobytem materialnym powiêksza siê duchowa pustynia

Wtedy to zerwał na szczycie kwiat i przesłał go damie 
swego serca, Adynie Turno, prosząc, aby przypominał jej 
zawsze o wol no ści i miłości ojczyzny. Po upadku powstania 
li sto pa do we go w 1831 roku Strzelecki opuścił ziemie polskie. 
W 1834 r. wy ru szył z Liverpoolu w 9-letnią podróż dookoła 
Ziemi (in dy wi du al nie jako pierwszy Polak). Jest on dzisiaj 
w Australii po sta cią dość znaną, cho ciaż by dzięki swoim 
odkryciom. Po po łu dnio wo-wschodniej stronie gór odkrył 
dolinę Latrobe ob fi tu ją cą w węgiel kamienny, ropę naftową 
i złoto. Dziś jest to główny region hodowli bydła. Opracował 
mapę geologiczną Nowej Południowej Walii i Tasmanii. Wydał 
pierwszą na uko wą książkę o Australii (Londyn, 1845). Jego 
imieniem na zwa no w Australii pasmo górskie, 2 szczyty, 
jezioro, rzekę (190 km długości), pustynię, rezerwat przyro-
dy, park narodowy i wiele innych miejsc, w tym autostradę 
i miasto. Mi udało się zobaczyć tylko Górę Strzeleckiego 
(Mount Strzelecki).

Później wróciliśmy na stację kolejową w Blackheath i 
po je cha li śmy do miasta Katoomba, żeby zobaczyć Góry 
Błę kit ne z innej strony. To tutaj podziwialiśmy słynne Trzy 
Siostry – gigantyczną formację skalną. Swą nazwę wzięła z 
abo ry geń skiej legendy. Mówi ona o trzech siostrach zamie-
nionych w kamień przez ojca-czarodzieja.

Katoomba to sympatyczne miasto z mnóstwem sklepów 
i sklepików. Tutaj kupiłem drewnianą kaczkę dla mojej ko-
le żan ki Teresy z Olecka (zbiera takie rzeczy).

Australijski tir.

Katoomba. Australijscy bezdomni. C.d.n.

Udało mi zobaczyć słynnego ptaka australijskiego – ko-
oka bur rę. Jest największym na świecie przedstawicielem ro-
dzi ny zimorodków (może mierzyć nawet 42 cm). Zamieszkuje 
za le sio ne tereny Australii, Nowej Gwinei i Wysp Aru. Ptak 
ten wydaje bardzo charakterystyczne dźwięki podobne do 
ludzkiego, hi ste rycz ne go śmiechu, dlatego też czasem na-
zy wa ny jest au stra lij skim „śmiejącym się osłem” albo „ze-
gar kiem busz meń skim”, ponieważ zawsze odzywa się o tej 
samej po rze tuż przed świ tem. Kookaburry są mięsożercami, 
żywią się jaszczurkami i wę ża mi, za co są wysoko cenione 
w kul tu rze aborygeńskiej. Zja da ją też niestety pisklęta innych 
pta ków oraz często żywią się małymi kurczakami, owadami 
i my sza mi.

Kookaburra był maskotką na olimpiadzie w Sydney, jest 
tak że bohaterem dziecięcych piosenek, a także tych bardziej 
do ro słych, jak na przykład w piosence zespołu Cocteau 
Twins.

Według wierzeń aborygeńskich kookaburra powstał w 
mo men cie, kiedy po raz pierwszy miało pokazać się słońce 
na ho ry zon cie. Bóg Bayame kazał ptakowi obudzić ludzi po-
dob nym do ludzkiego głosu dźwiękiem, żeby nie przegapili 
pierw sze go w ich życiu wschodu słońca. Aborygeni wierzą 
rów nież, że jeśli małe dziecko obrazi w jakiś sposób ptaka, 
to wyrosną mu do dat ko we krzywe zęby.

Od kiedy jestem w Australii mam przed oczyma film 
„Ptaki ciernistych krzewów”. Bohaterami nie są bynajmniej 
ptaki, tyl ko ludzie. Film ten pokazuje środowisko przyrod-
nicze i eko no micz ne Australii (ale zdjęć nie kręcono w tym 
kraju! Nawet dzierz by – ptaki ciernistych krzewów – tutaj 
nie występują) oraz obej mu je 60-letnią historię australijskiej 
rodziny. Główną bo ha ter ką filmu jest Meggie, nieszczęśliwie 
zakochana w księ dzu. Ta za ka za na miłość wplata się w życie 
rodziny i przynosi nie chcia ne tra gicz ne konsekwencje. Kiedy 
oglądałem ten film (w latach 80. XX wieku), marzyłem o 
Australii… no i się stało. Australia zro bi ła na mnie wrażenie; 
krajobrazy, chociaż nie australijskie – „potwierdziły się!”.

Do domu wróciliśmy przed godziną 21. Mam natarte sto-
py. Cierpię jak chodzę, a chodzę dużo. 

Katoomba. „Trzy Siostry”
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Podczas obchodów 450-lecia Olecka, na jeziorze Oleckim 
Wielkim, odbyły się regaty żeglarskie w klasie omega. Orga-
nizatorem był Olecki Klub Wodny oraz Urząd Miejski w Olec-
ku. 24 lipca 2010r. o godzinie 11.00 komandor klubu wodnego 
Piotr Bućwiński oficjalnie otworzył zawody wciągnięciem 
bandery na maszt. W regatach wzięło udział łącznie 10 załóg z 
Olecka, Augustowa, Olsztyna i Białegostoku. Pierwszego dnia 
odbyły się 4 biegi. Żeglarze startowali w trudnych warunkach 
atmosferycznych, siła wiatru sięgała  5 do 6 stopni w skali 
Beauforta. Nie obyło się bez kilku wywrotek, w wyniku czego 
jedna  z załóg, z powodu połamanego bomu, zrezygnowa-
ła z udziału w dalszych zawodach. Jednak dzięki asekuracji 
WOPR w Olecku wszystko zakończyło się szczęśliwie i niko-
mu nic się nie stało. Po pierwszym dniu prowadziła załoga 
sternika Jerzego Górko. Wieczorem,  nie mogło oczywiście za-
braknąć szant na żywo, których można było posłuchać w wy-
konaniu Suwalskiej Formacji Szantowej „Zmiana Wachty”. 

Drugiego dnia – 25 lipca, wiatr był łaskawszy dla żeglarzy 
(2 do 3 stopni w skali Beauforta), którzy wystartowali w 3 biegach. Po 

Regaty żeglarskie w klasie omega

końcowej klasyfikacji  I miejsce zajęła załoga J.W.ŚLEPSK z Augusto-
wa - sternik - Piotr Ossowski, Henryk Pumichter i Paweł Narlewski. 
Na II miejscu uplasowała się drużyna Wojciecha Dziurdzia, w skła-
dzie Adam Dziurdź, Daniel Wadejno. III miejsce przypadło załodze 
z Białegostoku - sternik Jerzy Górko, Andrzej Ignaciuk i Maciej Żar-
kowski. Żeglarze z Olecka zdobyli V i VI miejsce (załoga Macieja 
Raszkiewicza oraz załoga Andrzeja Knocińskiego). 

O godz. 15.00 nastąpiło uroczyste wręczenie nagród – uczest-
nicy otrzymali za zdobycie pierwszego miejsca - komplet żagli re-
gatowych, drugiego – maszt z okuciami,          a za trzecie miejsce 
sprzęt asekuracyjny oraz roler do foka. Drużyny zwycięskie odebra-
ły również puchary, dyplomy oraz pamiątkowe upominki związane 
z obchodami 450-lecia Olecka. Nad prawidłowym przebiegiem regat 
czuwał sędzia Henryk Karczewski z Giżycka.

Po zakończeniu regat tradycji stało się zadość i zwycięska załoga 
znalazła się w wodzie. 

J. Waszkiewicz

Imprezy kulinarne w Ełku to już miejska tradycja, która cieszy się 
olbrzymią i stale rosnącą sympatią nie tylko wśród mieszkańców miasta, 
ale i turystów. Ełk to nie tylko piękne krajobrazy. To również kulinarna 
stolica Mazur, gdzie podczas wyjątkowych imprez można poznać trady-
cyjne potrawy regionu. Latem 2010 roku Ełk organizuje bowiem aż cztery 
wydarzenia poświęcone mazurskiej kuchni. Nowością w tym roku będzie 
impreza kulinarno-turystyczna Frutti di Lago - Kulinarne skarby jezior. 

Celem tej imprezy jest ukazanie bogactwa jezior mazurskich podczas 
turnieju otwartego na potrawy z ryb. W niedzielne popołudnie, 8 sierpnia 
przeprowadzony zostanie otwarty turniej na potrawy z ryb przygotowy-
wane w warunkach polowych (na grillu lub nad ogniskiem), 

z udziałem lokalnych restauratorów oraz mieszkańców Ełku. Będzie 
można wziąć udział w turystycznym karaoke i wielu konkursach dla naj-
młodszych. Zaplanowano także przegląd piosenki turystycznej. Gościem 
specjalnym będzie Grzegorz Russak, który zaprezentuje swój kunszt ku-
linarny.

FRUTTI  DI  LAGO, CZYLI KULINARNE SKARBY JEZIOR
Centrum Edukacji Ekologicznej w Ełku zaprasza ser-

decznie na imprezę kulinarną FRUTTI DI LAGO, która od-
będzie się dnia 8 sierpnia 2010 w ogrodzie CEE o godzinie 
16.

Program:
16:00 - 16:30 - przegląd piosenki turystycznej
16:30 - 17:30 - pokaz kulinarny Grzegorza Russaka
17:30 - 18:00 - turystyczne karaoke
18:00 - 19:30 - gotowanie z Russakiem (gościnny pokaz członków Euro-
pejskiej Sieci Dziedzictwa Kulinarnego - Warmia, Mazury, Powiśle)
18:30 - 19:00 - piosenka turystyczna, odsłona II
19:00 - 19:30 - otwarty turniej na potrawy z ryb przygotowywane w wa-
runkach polowych (na grillu, nad ogniskiem) z udziałem lokalnych re-
stauratorów oraz mieszkańców Ełku
19:45 - 20:00 - pokaz Klubu Płetwonurków PTTK „Humbak” z Ełku (po-
most za CEE)
16:00 - 20:00
„Zabawolandia” - miasteczko zabaw dla dzieci (dmuchana zjeżdżalnia, 
balon, trampolina)
„Zabawy u Majtka Śledzia” (zawody i konkurencje: noszenie wody na 
czas, łowienie ryb, szukanie swoich wysp i inne ciekawe zabawy prowa-
dzone przez wybitnego specjalistę Majtka Śledzia).
Zapraszamy gorąco wszystkich głodomorów oraz spragnionych śpiewu i 
dobrej zabawy.
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* „KOALA” - bar. Kuchnia tradycyjna, katering. 
    Plac Wolności 14, tel. (87) 520 15 78  V30108

(V
27

11
0)

SERWIS OGUMIENIA
      OPONY, FELGI
OLEJE SHELL (wymiana gratis)

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

* jubilerskie usługi, plac Wolności 13, (87) 520-47-47 V29109

PIZZERIA „PRIVE” zaprasza od 1000 do 2200

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

70
6)PIZZA NA TELEFON

* AUTOCZĘŚCI zachodnie, Łada, Tawria, Skoda;  
ul. Grunwaldzka, tel. (87) 520 01 21                           K33307

AUTO-MOTO

* materiały budowlane, metalowe, hydraulika – SKLEP 
   BUD-MET, ul. Gołdapska 22, tel. (87) 520 22 41. V27010

AUTO - MOTO - SPRZEDAM

* „ASTRA” restauracja, ul. Partyzantów 7. Katering, imprezy 
okolicznościowe, www.astra.olecko.pl, tel. (87) 520-25-68.  V35204

TURYSTYKA, NOCLEGI, ROZRYWKA

* AUTO-MAX, ul. Paderewskiego 3A, tel. 509-746-264; 
naprawa, części zamienne                                             V26910

* Foto-Ślub i inne uroczystości. Tel. 660 122 049  L16735

* hurtownia spożywcza, ul. Gołdapska 31, tel. (87) 520-01-50 V28808

* MEBLE - salon, Jan Bagiński, ul. Rzeźnicka, tel.  
(87) 520 29-23. V36203

*  Dewocjonalia, sklep; dodatki do: chrztu, ślubu, komunii, 
bierzmowania; ul. Wiśniowa, tel. 668-662-516. V29309

US£UGI
* 42000 złotych bez poręczycieli. SKOK Stefczyka. Kredyty, 

ubezpieczenia, plac Wolności 25, tel. (87) 520-20-55   V26809

V25011

* Pralnia chemiczna, pranie wodne, usługa w ciągu 24 go-
dzin, ul. Grunwaldzka 12, tel. 723-565-284.         V35104

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

Tel. (87) 520-18-44; 605-990-280; 510-145-891 (V
32

71
0)* części samochodowe, ul. Sokola 1D, tel. (87) 520-12-88,

   87-739-29-00 V28909

KARAOKE w Pub Piwnica, 
                  każdy czwartek, start od 1900 V35314

* Artykuły i usługi elektryczne, Grunwaldzka 6, tel. 87-
610-00-66    V29209

* FRYZJER- salon damski, męski, KAMIENNA 1A, LO-
KAL 4, TEL. 691 733 800 V30708

*  Kosmetyczny gabinet: zabiegi kosmetyczne twarzy  
i ciała, makijaż permanentny, trwałe przedłużanie  
i zagęszczanie rzęs. Kolejowa 3, tel. (87) 520 10 93.       V30808

*  Fryzjerski zakład: koloryzacja, strzyżenie, trwała sty-
lizacja; Kolejowa 3, tel. (87) 520 10 93.  V30818

* Nagrobki, Zakład Kamieniarski, Ryszard Topolski, Wieliczki, 
ul. Spokojna 1; tel. 501-611-547. V30208

Każda sobota od 1000 do 1500

Rejestracja: 501-267-347

CENTRUM OPTYKI 
Plac Wolności 9OKULISTA

(V
31

20
7)

Duży wybór! Tel. 602-117-509.  ZAPRASZAMY

KWIACIARNIA „ORCHIDEA”

(V
27

21
0)

ul. Grunwaldzka
Kwiaty sztuczne, cięte, wiązanki ślubne, wieńce, wiązanki 

pogrzebowe, upominki, doniczki, znicze, ziemia.

* alufelgi Renault Espace, 15 cali, 5 szpilek, tel. 508-
097-660                                      V36533

* AUTOCZĘŚCI zachodnie, Łada, Tawria, Skoda, ul. Grun-
waldzka, tel. 87-520-01-21             K34006

* CZĘŚCI SAMOCHODOWE, tel. 509-746-264             V26920

* CZĘŚCI SAMOCHODOWE, ul. Sokola 1D, tel. 87-
520-12-88                V28919

* CZĘŚCI UŻYWANE, tel. 503-804-741, 512-217-654         B1904

* DeeWoo Matis Joy, 1999, złoty metalik, 56 000 km., 
7000 złotych, tel. 604-179-949             V39001

* Ford Fiesta, 1,1B, 1995, alufelgi, szyberdach, tel. 501-
611-961              V30428

* Ford Fiesta, 1,2B, 1996, tel. 508-097-660         V36543

* Ford Focus Sedan, 1,8D, 1999, tel. 509-746-264         V26930

* Ford Mondeo 1,8TDI, Combi, 1997, I właściciel, 6000 
zł, tel. 605-626-223        K33801

* fotele Renault Espace, 2 sztuki, tel. 508-097-660      V36523

* Mercedes Benz 124, 2,4D, 1994, tel. 501-611-961      V30418

* Renault Leguna 1,9CDI Combi, 2004, czarny metalik, 
pełna opcja, tel. 508-097-660           V36513

* Tico, 1998, 40000 kilometrów, tel. 602-707-424         K33601

* informacja turystyczna, plac Wolności 22, tel. 87-520-
49-48              B2201

* kino, plac Wolności 22, tel. 87-520-20-59      B1206

* konie kabardyńskie, przejażdżki, pod siodło, Grądz-
kie 47, tel. 666-316-780, 87-421-22-48           B1504

• pizza i zestawy obiadowe na telefon: (87) 523-03-03
• bankiety, imprezy okolicznościowe.

Zapraszamy w godz. 1000-000, pt-so – od 1000 do 200 (V
35

30
4)

PUB PIWNICA

* pracownia pisania ikon, pracownia plastyczna, Kata-
rzyna Waraksa, tel. 663-805-960            B1604

* Pub „Pod ABC”, plac Wolności 8c, tel. 509-909-996         L28103

* wczasy; tel. 87-421-22-48, 666-316-780,  www.wiatra-
kart.fr.pl, e-mail: kawarak@o2.pl,            B1704

* angielski korepetycje, magister UW, tel. 502-954-863            L28203

* Centrum Ogrodnicze, ul. Rzeźnicka 6; tel. 87-520-22-07   V1330 

* bezprzewodowy internet iPlus, tel. 87-520-13-31            L28901

* biuro rachunkowe „Arnold”, tel. 87-520-15-30          L27605

* hurtownia wędlin, od 4.00 do 14.00, ul. Gołdapska 31, 
tel. 87-520-22-13             L27107

* hydraulik, gazowe, tel. 502-383-533        V15420a

* kowalskie, spawalnicze, ślusarskie, Gołdapska 31, tel. 
87-523-00-80             L28801

* księgowe usługi, Ternet spółka z o,o, tel. 87-520-31-70        L28601

* OC i AC atrakcyjne, ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej 
przedsiębiorców i firm, tel. 303-100524, 87-520-46-76            V29009

* OLEJ OPAŁOWY,NAJTANIEJ, tel. 87-520-41-91         V36323

* pizza na telefon – od 10.00 do 22.00, tel.87-520-31-32 
lub sms 505-314-536            V31716

* ROWERY – naprawy i wypożyczalnia, Centrum Han-
dlowe Impuls, tel. 87-520-36-92                         V37112
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US£UGI

(V
31

60
6)   SKLEP „MAJSTER”, Armii Krajowej 3

Tel. (87) 520-26-39

Wypo¿yczalnia elektronarzêdzi HITACHI

WYNAJEM

PRZYCHODNIA WETERYNARYJNA
• usługi weterynaryjne
• leczenie zwierząt do   -

mo  wych
• badanie mięsa

ul. 11 Listopada 24C
tel. (87) 520-30-73
tel. (87) 520-27-89
kom. 660-422-476
Czipowanie, paszporty europejskie

(psy, koty, fretki)
(V36003)

SPRZEDAM c.d.

SPRZEDAM

• rolety • lustra • oświetlenie • karnisze • art. gosp. domowego
Sklep „DOM” s.c. Pl. Wolności 5A

DOBRA CENA, WYSOKA JAKOŚĆ! V2129

* Sprzątanie domów, biur, czyszczenie tapicerki, opieka 
nad grobami, „Błysk”, tel. 513-035-033. (34504)

(V37022)

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

* Choinki cięte ze świerka srebrnego, GRÜN-
LAND         (V30318)

KUPIĘ

Huśtawki ogrodowe, jedyne 330 złotych, 
tel. 514-868-876.                             K33407

PRACA

26 93390006 0000 0006 6992 0001

Fundacja „Zdrowe Olecko”

(V
36

50
3)

* skup metali i surowców wtórnych, odbiór własnym trans-
portem, najwyższe ceny, Ełcka 2, tel. 501-611-961      V30438

* STOLARNIA: schody drewniane, meble, zabudowy, system drzwi 
przesuwanych, renowacja, tel. 784-353-561, 87-521-43-68                 L28303

* STOMATOLOG – 24 godz., gabinety lekarskie Anna, 
Krzysztof Sadowscy, STOMATOLOGIA, pełny zakres usług, 
protetyka stomatologiczna, DERMATOLOGIA, PLAC Wolno-
ści 11, I piętro, rejestracja telefoniczna 605-893-381              K24903

* Taxi „Z”, również taksówki 6-osobowe, tel. 87-520-12-12                 K34415

* tłumacz języka francuskiego, tel. 888-605-885             L28003

* traktor BULDOG, tel. 602-235-182       K34103

* ślusarza, spawacza zatrudnię, tel. 602-709-756          L28502

Kontakt tel.
(87) 520-22-41
(87) 520-33-02

kom.
502-200-024

• BETON TOWAROWY
• STAL ZBROJENIOWA
• KRĘGI RÓŻNYCH ROZMIARÓW
• BLOCZKI FUNDAMENTOWE
• MATERIAŁY BUDOWLANE
• WŁASNY TRANSPORT

Oddział w Olecku
ul. Gołdapska 22

(V37002)

* deski, suche, grube, od 70 cm, tel. 507-077-359       V37122

* działkę budowlaną, Olecko Małe, uzbrojona, tel. 509-154-347 K34301

* działkę budowlaną, Świętajno, tyły gminy, tel. 509-154-347 K34401

* działkę budowlaną, 1750 m.kw., Olecko, tel. 602-709-756  B1804

* działkę budowlaną, 3000 m.kw., tel. 692-141-426        V27220

* działki budowlane, Jaśki, tel. 502-088-402            K31314

* działki budowlane: Sedranki, Jaśki, Małe Olecko, Babki 
Oleckie, WGN Nieruchomości, tel. 510-189-301       V34703a

* Jaśki, działki budowlane nad jeziorem, od 30.000 złotych, 
WGN Nieruchomości, tel. 510-189-301                     V34723a

* kombajn Bizon Z-56 Super, tel. 505-586-101 K34002

* meble zachodnie, ul. Kopernika 10, (piwnica), tel. 
608-146-978     L28701

* mieszkanie, Kopernika, 2 pokoje, umeblowane po remon-
cie, WGN Nieruchomości, tel. 510-189-301               V34713a

* mieszkanie trzypokojowe, 61 m.kw., Środkowa, 
tel. 692-141-426                         V27230

* mieszkanie, I piętro, centrum, 78,3 m.kw., tel. 
603-757-409                         K34102

* mieszkanie 4 pokoje, 72,7 m.kw., w centrum, 
parter, tel. 87-520-45-26, 888-215-387                      K33501

* OLEJ OPAŁOWY, NAJTANIEJ, tel. 87-520-41-91 V36313

* pustaki z rozbiórki, tel. 665-354-100  L27804

* rower dziewczęcy w dobrym stanie, tel. 506-675-603 L27903

* siedlisko, ul. Wiejska, ok. 40 arów, tel. 602-293-333 V36013

* siedlisko w Golubkach, kolonie, 0,62 ha lasu, 1,64 
ha gruntu, tel. 606-133-503                       K33903

* tapety, rolety sprzedam, Dom S.C., plac Wolności 5 A V2129

* wyprzedaż brodzików i kabin prysznicowych, 
tel. 87-520-22-33                V38611

* zbiornik do zboża 15 ton, 2 lata (BIN), tel. 513-229-461  K34201

* kawalerka, centrum, 27 m.kw., tel. 87-520-36-94, 
695-602-891                        K33701

* lokal do wynajęcia na działalność handlową, Tar-
gowa 12, tel. 508-945-732                      K24604

* lokal usługowy koło przychodni do wynajęcia, te. 
502-264-901                         V37302

* lokal do wynajęcia, 31 m.kw., centrum, tel. 885-
441-703                          K24704

 * mieszkania i pomieszczenia do wynajęcia na dzia-
łalność gospodarczą, Kukowo, tel. 721-587-468 K25104

* na działalność gospodarczą do wynajęcia domek 
z budynkiem gospodarczym 600 m.kw. oraz placem 
0,5 hektara, tel. 502-088-402                       K31214
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(K24804)

MEDYCYNA ALTER-
NAwTYWNA

(V38901)

Witamina B12
Bez niej procesy przemiany materii w naszym 

organizmie nie mogłyby przebiegać prawidłowo. 
Warto zorientować się, choćby pobieżnie, jak 

działa.
Witamina B12 przeciwdziała anemii, kontroluje układ 

nerwowy.

Propolis i nalewka melisowa 
na opryszczkę

Opryszczkę dosyć skutecznie po wstrzymuje i osusza 
smarowanie roz tworem propolisu, kitu pszczelego. Po-
wtarzać  smarowanie kilka  razy dziennie. Ból złagodzić 
można rów nież nalewką z melisy. Smarowanie powtarza 
się kilka razy dziennie. A oto przepis na nalewkę meliso-
wą. Do ma łego słoika wsypać świeżych liści meli sy, tyle, 
by go wypełniły. Zalać wszyst ko do pełna wódką żytnią, 

Zespół Szkół STO w Olecku
prowadzi nabór na rok szkolny 2010/2011 

do następujących typów szkół:
· Społeczna Szkoła Podstawowa STO 

– do klasy I i IV
Klasy mogą liczyć maksymalnie 16 uczniów, o przyjęciu 
decyduje kolejność zgłoszeń. Przyjmujemy także uczniów 
do klasy V (są wolne miejsca). 

· Społeczne Gimnazjum STO – do klasy I
Klasa może liczyć maksymalnie 16 uczniów, o przyjęciu 
decyduje kolejność zgłoszeń. 
· Społeczne Liceum Ogólnokształcące STO – do klasy I 

Przyjęcie kandydatów do kl. I następuje na podstawie wy-
ników egzaminów gimnazjalnych i wyników na świadec-
twie ukończenia gimnazjum. Klasa może liczyć maksymal-
nie 16 uczniów.
Wzory podań oraz szczegółowe informacje dotyczące na-
boru znajdują się na stronie www.spoleczna.olecko.edu pl.   
Informacji udziela też sekretariat szkoły: 19-400 Olecko, 
ul. Młynowa 8, tel. 87 5202418

NASZE ATUTY:
· szkoła istnieje od 1991 roku,
· wszystkie szkoły posiadają uprawnienia szkoły publicz-

nej, 
· program nauki zgodny z wymaganiami MEN, 
· rozszerzony program nauki języka angielskiego, 
· zajęcia fakultatywne rozszerzające wiedzę z wybranych 

przedmiotów,
· przyjazna, życzliwa atmosfera, 
· dobre relacje nauczycieli z uczniami budowane na wzajem-

nym zaufaniu i szacunku, 
· bardzo dobra współpraca z rodzicami.

(B1404)

zakręcić słoik i odstawić na 10 dni w chłodne miejsce. Co 
pewien czas wstrząsać. Potem odcedzić i używać w razie 
po trzeby. Nalewkę melisową można wy korzystywać też w 
innych kuracjach, m.in. jako lek uspakajający.

Winogrona jak... aspiryna
Sok z czerwonych winogron to skuteczny śro dek za-

pobiegający powstawaniu zakrzepów krwi. Wyniki badań 
amerykańskich naukow ców z Winconsin wskazują, że 
występujące w tym soku flawonoidy antyoksydacyjne mają 
działanie podobne do aspiryny – zmniejszają krzepliwość 
krwi o 39 proc. Odkrycie to może mieć duże znaczenie 
dla osób z tendencją do powstawania zakrzepów w żyłach. 
Naukowcy pracują również nad innymi sub stancjami anty-
oksydacyjnymi występującymi w żywności. Stwierdzono, 
że mogą one zapo biegać zmianom w mózgu ludzkim, 
zachodzącym w miarę starzenia się. Efekty te moż na w 
znacznym stopniu ograniczyć dzięki spożywaniu ekstraktu 
z truskawek, witaminy E, a szczególnie wyciągu z czar-
nych jagód.
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Kalendarz imion
 3 sierpnia
Augusty, Augustyny, Kamelii, Lidii, 
Niki
Augusta, Augustyna, Krzywosąda, 
Lesława, Letosława, Miłosława, Ni-
kodema, Stefana, Szczepana
 4 sierpnia
Alfredy, Dominiki, Franciszki, Ma-
rii, Ostromiły, Pęcisławy
Alfreda, Arystarcha, Dominika, 
Franciszka, Jana, Ostromira, Pęcisła-
wa, Pękosława, Prokopa, Protazego, 
Rainera, Rajnarda, Rajnera
 5 sierpnia
Karoliny, Kary, Marii, Normy, Stani-
sławy
Abla, Eligiusza, Emila, Karola, Ma-
riana, Oswalda, Stanisława, Sykstu-
sa, Wenancjusza, Wirgiliusza, Wirgi-
niusza

Z dziecka lekkomyślnego będzie 
człowiek lekkomyślny i co gor-
sza niepoprawny. 

August Jeske
Dzieci nie są złośliwe, są złe. 

Zygmunt Freud

* Gdy w sierpniu z północy dmucha 
nastaje zwykle posucha.
* Gdy z początku sierpnia spieka, tedy 
długo zima będzie.
* Sierpień, ten spoczynku nie chce dać, 
bo każe orać i siać.
* Jak długo w sierpniu wiatr wieje, 
tak długo miej siedlaczku, o żniwach 
nadzieję.
* Chcąc zmusić ludzi, aby dobrze o 
nas mówili, jedyny sposób – to czynić 
dobrze.
* Choćbyś naturę wypędził widłami, 
ona zawsze powróci.
* Co komu ma być, to go nie minie.Konfitura malinowa

kg malin, kg cukru, 3 szklanki wody, 2 łyżki likieru wiśnio-
wego, łyżka otartej skórki cytryny
Najpierw rozpuszczamy w wodzie cukier. Robimy to w dość dużym 
naczyniu nie dopuszczając do zagotowania. Do syropu dodajemy 
skórkę cytryny i wkładamy maliny. Zwiększamy ogień i gotujemy 
konfiturę przez 15 minut bez mieszania i w nie przykrytym naczy-
niu. Kilkakrotnie tylko wstrząsamy naczyniem. 
Po tym czasie zmniejszamy ogień, wlewamy do naczynia likier i do-
kładnie mieszamy ale tak by nie pognieść owoców. Po tej czynności 
trzymamy jeszcze konfiturę na ogniu przez 5 minut bez gotowania.
Konfiturę przekładamy do gorących, wysterylizowanych słoików i 
od razu je zamykamy.  

Wiśnie pieczone
Kg dorodnych wiśni, 25 dag cukru, pól litra białego wina, 5 
białek, szczypta cynamonu, otarta skórka z cytryny, łyżka 
cukru waniliowego
Wiśnie musimy bardzo sta-
rannie wypestkować. Pozo-
stawienie choćby kilku pestek 
zniszczy smak deseru. Tak 
przygotowane dusimy w winie, 
dodając cukier i skórkę z cytry-
ny na małym ogniu do mięk-
kości. Teraz wiśnie wkładamy 
do żaroodpornego naczynia. 
Białka z cukrem waniliowym 
ubijamy na sztywno. Pianą ob-
kładamy wiśnie umieszczone 
w naczyniu i pieczemy około 
15 minut w nagrzanym piekar-
niku. 
Deser należy podawać na ciepło.

Nasz przepis

Połowa ludzkiego łańcucha DNA jest iden-
tyczna z łańcuchem DNA bananów.

DNA

... będzie się łatwiej i wolniej rumienić, 
gdy posmarujemy je jajkiem rozmiesza-
nym z odrobiną mleka.

Ciasto

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

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

Ilość publikacji:    x 1       x 2        x 3       x 4       x ?

KUPON NA NAJTAÑSZE  
OG£OSZENIE DROBNE  
– 37 groszy za s³owo

 kupię       sprzedam                 wynajmę   inne

 6 sierpnia
Berty, Oktawii, Sławy, Wincenty
Agapita, Dominika, Jakuba, Januarego, 
Nasława, Niegosława, Oktawiana, Stefa-
na, Sykstusa, Wincentego
 7 sierpnia
Alberty, Donaty, Doris, Doroty, Dory, 
Klaudii, Licynii, Olechy 
Alberta, Dobiemierza, Donata, Edmunda, 
Kajetana, Konrada, Licyniusza, Olecha, 
Rajmunda, Seweryna, Sykstusa
 8 sierpnia
Carmen, Doroty, Izy, Seweryny, Wirginii
Cypriana, Cyriaka, Dominika, Emila, 
Emiliana, Niegosława, Niezamysła, Raj-
munda, Sewera, Seweryna, Sylwiusza, 
Wirginiusza
 9 sierpnia
Edyty, Ireny, Klary, Klarysy, Rozyny
Jana, Juliana, Miłorada, Niezamyśla, 
Rolanda, Romana, Romualda, Ryszarda

Cytaty na ten tydzień

Suszone maliny
Świeże jagody rozkłada się na przeta-
kach i suszy się na słońcu albo w let-
nim piecu. Przechowuje się zaś całe lub 
utarte na proszek w słojach postawio-
nych w suchym miejscu. Używa się ich 
do zaprawy kremów lub pianek albo 
robi się z nich napary do picia.
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Od poniedziałku w Komendzie Powiatowej 
Państwowej Straży Pożarnej w Olecku trwa obóz 
szkoleniowy, w którym uczestniczą uczniowie 
dwóch klas z Liceum o profilu policyjno-pożarni-

Obóz szkoleniowy dla 

kpt. Tomasz Jagłowski
KP PSP Olecko

Długość maratonu wynosiła jak zawsze  - 4,5 km.
Temperatura wody - 24 C
Temperatura powietrza - 23 C
Do maratonu zgłosiło się 19 osób ( tym 4 kobiety) i wszy-
scy ukończyli zawody.
Sędzia główny - Andrzej Kamiński - MOSiR Olecko
Sędzia techniczny - Jerzy Sulima - WOPR Olecko
Sędzia mety - Dariusz Karniej - MOSiR Olecko
Lekarz - Jacek Łukaszewicz - Olmedica Olecko
Spiker - Romulad Wojnowski - Olecko
Asekuracja zawodników - ratownicy WOPR Olecko
WYNIKI KOŃCOWE
1. Paweł Pulwin, 1992, Białystok - Unia Oświęcim - 
1:00,45
2. Maciej Kordala, 1993, MUKS Olimpijczyk Suwałki - 
1:02,14
3. Mateusz Berezecki, 1995, MUKS Olimpijczyk Suwał-
ki - 1:02,46
4. Maciej Falaciński, 1996, UKS MOS Ełk- 1:03,42
5. Bartłomiej Kubkowski, 1995, MKS Medyk Giżycko - 
1:03,52
6. Michał Uściłko, 1995, UKS Batory Sokółka - 1:04,01
7. Daniel Rzadkowski, 1996, MUKS Olimpijczyk Suwał-
ki - 1:04,02
8. Arleta Aleksandrowicz, 1996, MUKS Olim-
pijczyk Suwałki - 1:04,05

KOMUNIKAT  KOŃCOWY XVIII  OLECKIEGO  OTWARTEGO  MARATONU  PŁYWACKIEGO KĄPIE-
LISKO „SKOCZNIA” JEZIORA OLECKIE WIELKIE, OLECKO, 31.07.2010.

9. Krzysztof Wandzioch, 1992, MUKS Olimpjczyk 
Suwałki - 1:07,05
10. Marek Świerzbin, 1996, MUKS Olimpijczyk Suwał-
ki - 1:10,24
11. Marcin Kowalewski, 1993, UKS Suwałki - 1:19,20
12. Juliusz Niewiński, 1995, WOPR Olecko – Białystok 
- 1:22,59
13. Natalia Kulik, 1996, UKS MOS Ełk - 1:23,42
14. Anna Goździejewska, 1967, Masters Kormoran 
Olsztyn - 1:25,58
15. Dawid Aleksandrowicz, 1998, MUKS Olimpijczyk 
Suwałki - 1:30,00
16. Magdalena Backiel, 1997, Olecko - 1:34,50
17. Przemysław Krzywodajć,1985, WOPR Olecko – Ko-
wale Oleckie - 1:37,50
19. Zbigniew Biel, 1951, Warszawa - 1:49,20
20. Jan Krzywicki, 1954, Gliwice - 2:02,29
Zwycięzca otrzymał łódź wiosłową ufundowaną przez 
Stocznię Jachtową DELPHIA YACHTS KOT sp.j.-  p.p. 
Wojciecha i Piotra Kotów.
Nagrody i statuetki otrzymali: trzech pierwszych, trzy ko-
biety, najmłodszy, najstarszy, najlepszy z Olecka.  
Wszyscy otrzymali pamiątkowe dyplomy.
Sponsorzy: Stocznia Jachtowa DELPCHIA YACHTS 
OLECKO, Oleckie Towarzystwo Sportu Szkolnego, Po-
wiatowe Oleckie Stowarzyszenie Sportowe, Hurtownia 
Sportowa „CEZEX”, TESCO, hotele i restauracje: Co-
losseum, Astra, Skarpa.  

czym ZSZiL w Olecku. Uczestnicy obozu poznają 
codzienną służbę strażaków podczas zorganizowa-
nych ćwiczeń i pogadanek. W trakcie zajęć ucznio-
wie mieli okazję między innymi: nauczyć się pod-
staw musztry, rozwinięć bojowych z podawaniem 
prądów wody, poznać podstawy pierwszej pomo-
cy, a także zaznajomić się z zasadami prowadzenia 
działań ratowniczych. 

Dzięki pomocy i zaangażowaniu klubu oleckich 
płetwonurków „Amfitrion” podczas zajęć z ratow-
nictwa wodnego, chętni i odważni mogli spróbować 
swoich sił i zanurkować w oleckim jeziorze. 

Jest również zaplanowana wycieczka do Wyż-
szej Szkoły Policji w Szczytnie, Komendy Miej-

skiej PSP w Olsztynie oraz do Wojewódzkiego 
Ośrodka Szkolenia Państwowej Straży Pożarnej w 
Olsztynie.
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III Ogólnopolski Turniej Siatkówki o Pu-
char Burmistrza Olecka
 z okazji 450-lecia Olecka

25 lipca na kortach miejskich odbył się zorganizowa-
ny przez MOSiR III Ogólnopolski Turniej Siatkówki o 
Puchar Bumistrza Olecka.

Sędzią głównym zawodów był Dariusz Karniej. Sę-
dziowali również Maciej Mularczyk, Waldemar Czer-
niecki, Tomasz Borowski.

W turnieju wzięło udział 20 drużyn z Suwałk, Olecka, 
Gdańska, Bydgoszczy, Warszawy, Białegostoku, Nowe-
go Dworu Mazowieckiego, Siedlec, Gołdapi, Olsztyna, 
Lipna, Giżycka oraz Płocka.

Turniej rozegrano systemem brazylijskim, a mecze 
rozgrywano do jednego zwycięskiego seta (do 21 pkt.). 
Od fazy półfinałowej mecze rozgrywano do dwóch zwy-
cięskich setów.

W półfinałach najlepsi okazali się Bonisławski / Boni-
sławski – Mamełka / Kujawski - 21:17, 21:13

Mariański / Budziński – Ł. Augustynowicz / Ma-
słowski – 21:18, 17:21, 15:12

Mecz o III miejsce rozstrzgnął się wynikiem: Mameł-
ka / Kujawski – Ł. Augustynowicz / Masłowski – 22:20, 
21:11

W finale wyniki były następujące: Bonisławski / Bo-
nisławski – Mariański / Budziński – 21:18, 21:23, 16:14

KOŃCOWA KOLEJNOŚĆ:
1. Dariusz Bonisławski / Tomasz Bonisławski (Byd-

goszcz)
2. Bartosz Mariański / Maciej Budziński (Olsztyn)
3. A. Mamełka / B. Kujawski (Nowy Dwór Mazo-

wiecki)
4. Ł. Augustynowicz / B. Masłowski
5. P. Kołtuński / A. Kapeliński (Lipno/Bydgoszcz)
6. M. Nachyła / I. Kopeć (Płock)
7. T. Maziarek / J. Łakomy (Płock)
8. Ł. Rojek / M. Kaliciński (Siedlce)
9-12. Dryński / Jeziorowski, Bogdan / Mosiejko, S. 

Augustynowicz / Chałko, Romańczuk / Kacperski
13-16.  Sobczak / Lis, Surażyński / Opanowski, Loba 

/ Mickun, Wrzyszcz / Świrydowicz
17-20.  Mamełka / Kałuża, Paszkowski / Białecki, 

Górski / Rowiński, Zackiewicz / Tomkiewicz
Pierwsze trzy pary otrzymały statuetki i pamiątkowe 

dyplomy, które wręczał burmistrz Olecka, pan Wacław 
Olszewski. Ponadto osiem pierwszych drużyn otrzymało 
nagrody finansowe. Po zakończonym turnieju zawodni-
cy zostali zaproszeni na wspólnego grilla.   
         Dariusz Karniej

24 lipca na boisku „Orlik 2012” odbył się Otwarty Turniej 
Koszykówki Ulicznej z okazji 450-lecia Olecka.

Sędzia głównym turnieju był Marcin Putra.
Do zawodów przystąpiło 8 drużyn z Ełku,  Suwałk i Olecka. 

Drużyny te w wyniku losowania zostały podzielone na dwie 
grupy, w których rozegrano mecze systemem : ,,każdy z każ-
dym”, a następnie po dwa najlepsze zespoły awansowały do 
półfinałów.

W meczu o VII m-ce „Obojętnie” pokonały „Koguty” 6:5. 
W meczu o V m-ce „Suwałki” pokonały „Legę” 6:5. W półfi-
nałach zwyciężyły drużyny „Dwa albo więcej” wygrywając ze 
„Złotym Strzałem” 14:5 oraz „Orły Czarka” pokonując „Ramię 
w ramię” 7:4.

W meczu o III m-ce „Złoty Strzał” pokonał „Ramię w ra-
mię” 12:6.

Zwyciężyła drużyna „Dwa albo więcej” pokonyjąc Orły 
Czarka” 11:9.

KOŃCOWA KOLEJNOŚĆ: 1.Dwa albo więcej (kapitan 
Piotr Has), 2. Orły Czarka (kapitan Radosław Koniecko), 3. 
Złoty Strzał (kapitan Michał Karniej), 4. Ramię w ramię (ka-
pitan Paweł Malinowski), 5. Suwałki (kapitan Kamil Pawłow-
ski), 6. Lega (kapitan Jakub Jasiński), 7. Obojętnie (kapitan 
Grzegorz Szuwała), 8. Koguty (kapitan Jacek Wasilewski)

Dodatkowo rozegrano konkurs rzutu z połowy boiska, do 
którego zgłosiło się 25 osób. Konkurs wygrał Michał Wiśniew-
ski z Olecka, który otrzymał pamiątkową statuetkę oraz drobny 
upominek rzeczowy.

 Trzy pierwsze zespoły otrzymały puchary, pamiątko-
we dyplomy oraz atrakcyjne nagrody rzeczowe ufundowane 
przez sponsorów. Dodatkowo najlepszy zespół otrzymał nagro-
dę finansową w wysokości 500zł. Ogółem w zawodach uczest-
niczyło 32 osoby.               Dariusz Karniej

Otwarty Turniej tenisa ziemnego 
z okazji 450-lecia Olecka

25 lipca na kortach miejskich odbył się zorgani-
zowany przez MOSiR Otwarty Turniej Tenisa Ziem-
nego. Sędzią głównym zawodów był Andrzej Bom-
ber.

W turnieju wzięło udział 16 zawodników z Ełku,  
Suwałk, Olecka, Józefosława, Warszawy, Giżycka, 
Poznania, Gdańska i Rumii. 

  Zwycięzcą turnieju został Jakub Osowski z 
Ełku, który w finale pokonał Waldemara Świerzbiń-
skiego (Józefosław) 7/6(1); 7/6(3). W meczu o trzecie 
miejsce honoru Olecka bronił Andrzej Bomber lecz z 
miernym skutkiem ulegając Adamowi Cąkale z Su-
wałk 6/3. 

KOLEJNOSC KOŃCOWA:
1. Jakub Osowski (Ełk)
2. Waldemar Świerzbiński (Józefosław)
3. Adam Cąkała (Suwałki)
4. Andrzej Bomber (Olecko)
5-8. Hubacz, Aleksandrow, Goworowski, A. 

Osowski
 Zwycięzca Turnieju, Jakub Osowski oraz zawod-

nicy, którzy zajęli drugie i trzecie miejsce otrzyma-
li puchary ufundowane przez Rektora Wszechnicy 
Mazurskiej w Olecku pana Józefa Krajewskiego. W 
uroczystym wręczeniu uczestniczył zarówno rektor 
Józef Krajewski jak i burmistrz Olecka Wacław 
Olszewski.         Dariusz Karniej

Siatkówka Tenis ziemny
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Otwarty Turniej koszykówki ulicznej 
z okazji 450-lecia Olecka

31 lipca 2010 o 19.00 do nocnego turniej w grze podwój-
nej o 17 Puchar Przystanku Olecko stanęło 9 par z Olecka-
,Suwałk,Warszawy,Krakowa,Łęcznej. Mimo Deszczu udało 
się rozegrać prawie wszystkie mecze i o 22.30 zwycięską 
parą okazała się para z Suwałk: Karol Goworowski i Robert 
Usarek, która pokonała w finale parę Michał Baryła i Mate-
usz Marzec z Łęcznej 6/3;2/6;10/6 w super tiebreaku.

Trzecią parą turnieju została Olecka para braci Karnie-
jów, Andrzeja i Michała.

      O 10.00 rozpoczął sie kolejny turniej o Puchar Przy-
stanku Olecko tyle, 

że w grze pojedynczej z 15 zgłoszonych zawodników po 
8 godzinach zamagań 

zwycięzcą został Robert Usarek z Suwałk pokonując Ka-
rola Goworowskiego z Suwałk (6/2;6/3), trzecim zawodni-
kiem turnieju został Tomasz Tertel z Ełku. Andrzej Bomber

17 Puchar Przystanku Olecko
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Zau³ki kultury (31)

B. Ma rek Bo raw ski

„Co musisz unieść, to kochaj i 
nieś”
Nie zawsze rzeczy wyglądają tak 
jak obserwujemy je pierwszym 
rzutem oka. Czas robi swoje. 
Czas nie stoi w miejscu. Oprócz 
wzroku tworzymy w sobie coś, 
co nazywa się doświadczeniem. 
Wynika ono z obserwacji, a gdy 
dotyczy drugiej osoby - z roz-
mów. Zresztą – jest tak wiele róż-
nych poziomów postrzegania, a 
nie o tym chciałem tutaj napisać.
Każdy całe swoje życie buduje 
wokół czegoś: jakiejś idei, osoby, 
wokół siebie lub mieszaniny tych 
fasad. Może to najprostsza ob-
serwacja, ale uważam, że trafna. 
Więc budujemy ten nasz „dom”. 
Staramy się jak najszybciej i jak 
najlepiej. Jedni robią to z wdzię-
kiem, widowiskowo i mistrzow-
sko, inni topornie, banalnie, 
zagubieni w tysiącu uprzedzeń, 
zakazów, uczepieni tradycji jak 

brzytwy. I tak tworzymy wokół 
siebie to, co inni nazywają 
„naszym życiem”. Możemy 
robić wszystko, albo nic – ale 
zawsze zostanie to ocenione. I 
jest to zupełnie niezależne od 
tego, czy mamy wielkich mo-
codawców, czy nie, czy mamy 
pieniądze lub ledwo zszywamy 
„koniec z końcem”. Pieniądze 
jak i władza decydują o „tu i 
teraz”, później pozostaje ludzka 
pamięć. Jeżeli nasz świat tworzy 
dobro – to ocenią nas dobrze, 
jeżeli tworzymy zło wtedy, to 
co stworzymy zostanie należy-
cie wycenione.
Wystarczy rozejrzeć się wokół 
...i popatrzeć jak ten świat jest 
tak poukładany. Wystarczy 
obserwować siebie. Wystarczy 
znać historię. 
Żyć i tworzyć wokół siebie cie-
pło można tylko wtedy, gdy bę-
dziemy cenić dokonania innych, 
gdy będziemy szanować ich 
poglądy, gdy będziemy zdolni 
docenić ich działania. Patrząc 
na biografie można obserwować 
jak tworzył się wokół danej oso-
by mur dobrej lub złej pamięci. 
„Co musisz unieść, to kochaj 
i nieś” – i chyba nikt bardziej 
obrazowo i dobitnie nie wypo-
wiedział słów, które opisały-
by powstanie miłości, pełnej, 

dojrzałej i odpowiedzialnej. Nie 
mam na myśli tutaj określone-
go znaczenia słowa „miłość”. 
Choć samo słowo jest w grun-
cie rzeczy „przenośnią” to 
chciałbym jego uniwersalność 
przenieść nie tylko na drugą 
osobę, ale również na idee. 
Są jednak tacy, którzy pokocha-
li niszczyć. Zrobią wszystko, 
żeby idee czy bliźniego zabić, 
upodlić, stłamsić, zagadać 
kłamstwami. „Ich życie” to 
idea kłamstwa, zniszczenia i 
chaosu. Żadnemu z satrapów, 
żadnemu z zauszników, żad-
nemu z żołnierzy i żadnemu z 
asasynów nie udało się utrzy-
mać takiej idei dłużej niż jego 
życie. Pamięć ludzka jest wy-
biórcza... i pamięta dobro, gdy 
dobrem było. Zło zawsze po-
zostanie złem bez względu jak 
piękne by nosiło szaty. Bo ci co 
tworzą zło „...tak naprawdę to 
życia nienawidzą. Nie czują się 
na siłach sprostać jego wyzwa-
niom. Odrzuca ich konieczność 
radzenia sobie w rzeczywistym 
świecie, toteż wybierają drogę 
na skróty. Zamiast ciężko pra-
cować, wolą niszczyć tych, któ-
rzy to czynią, Zamiast tworzyć 
coś wartościowego, chcą kraść 
to, co stworzyli inni.” 

B. Marek Borawski


