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1Najwyższe ceny

Olecko, ul. Ełcka 2
tel. 501-611-961

SKUP METALI 
i SUROWCÓW WTÓR NYCH

Odbiór własnym trans por tem

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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Tel. (87) 520 44 46
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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 34
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Tchórzostwo jest matką okrucieństwa. 
Michel de Montaigne

Zwycięzcy Puchar
Tygodnika Oleckiego

fot. archiwum MOSiR

V37025

Pomieszczenia 
biurowe 

do wynajęcia. 
Olecko, 

ul. Gołdapska 22, 
tel. 502-200-053.

Uroczyste otwarcie 
wyremontowanego 
stadionu MOSiR

fotoreportaż Józefa Kunickieg
Uroczyste otwarcie wyremontowanego stadionu rozpoczęła 

się w Ratuszu. O 12.00 Burmistrz Wacław Olszewski przywitał 
gości i rozpoczął prezentację całości projektu. Omówił historię 
stadionów miejskich, przedstawił multimedialna rekonstrukcję 
przebudowy i plany dalszego rozwoju bazy sportowej i tury-
stycznej w mieście. szczegóły wewnątrz nr

LIMERYKOWE  
KOSZAŁKI 
– OPAŁKI

Romualda Mucha-Marciniak 
napisała o nagrodzie za twór-
czość przyznanej Wacławowi 
Klejmontowi
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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:
• Damian Anuszkiewicz
• Bożena Danaka
• Krzysztof Daszyński
• Kazimierz Mieleszkiewicz
• Andrzej Reichert
• Stanisław Szymański
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 Ku-
rierskiej”. Są do nabycia w redakcji w godzinach urzędowania. Prenumeratorzy 
otrzymują pojedyncze znaczki wraz z dostarczanymi egzemplarzami gazet.

Nowe znaczki „Poczty Kurierskiej”
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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.

Archiwum Tygodnika Oleckiego znajdziesz

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

V37005

6 sierpnia o 1.23 jeden zastęp JRG 
PSP usuwał wodę z piwnicy zalanego 
domu w Starostach,

6 sierpnia o 8.05 jeden zastęp JRG 
PSP usuwał gniazdo os z budynku przy 
ul. Przytorowej. 

6 sierpnia o 8.58 jeden zastęp JRG 
PSP gasił pożar śmieci przy ul. Produk-
cyjnej. 

6 sierpnia o 9.20 dwa zastępy JRG 
PSP oraz jeden JRG Giżycki poszuki-
wały na jeziorze Mulistym zaginionego 
mężczyzny.

6 sierpnia o 10.44 jeden zastęp JRG 
PSP usuwał plamę oleju z jezdni placu 
Wolności.

6 sierpnia o 11.20 jeden zastęp JRG 
PSP usuwał przy ul. Gdańskiej gniazdo 
szerszeni z domu mieszkalnego. 

6 sierpnia o 14.09 dwa zastępy JRG 
PSP, 2 OSP Wieliczki i po jednym OSP 
Cimochy i OSP Raczki gasiły pożar sło-
my w pobliżu Cimoch.

6 sierpnia o 20.15 jeden zastęp OSP 
Świętajno gasił w Świętajnie pożar śmie-
ci w śmietniku kontenerowym.

6 sierpnia o 23.03 jeden zastęp JRG 
PSP usuwał z parkingu przy ul. Sokolej 
powalone nań drzewo. 

6 sierpnia o 23.16 jeden zastęp JRG 
PSP usuwał z jezdni w Olszewie powalo-
ne na nią drzewo.

7 sierpnia o 6.43 jeden zastęp JRG 
PSP usuwał z jezdni ul. Kościuszki powa-
lone nań drzewo. 

7 sierpnia o 7.12 jeden zastęp OSP 
Świętajno usuwał z jezdni w okolicach 
Dworackich powalone nań drzewo. 

9 sierpnia o 18.30 jeden zastęp OSP 
Lenarty usuwał gniazdo szerszeni z domu 
mieszkalnego w Lenartach.

10 sierpnia o 1.43 jeden zastęp JRG 
PSP usuwał plamę oleju z jezdni ul. Bro-
niewskiego.

11 sierpnia o 8.47 jeden zastęp JRG 
PSP usuwał drzewo niebezpiecznie po-
chylone nad budyn-
kiem mieszalnym w 
Raczkach Wielkich.

Informacji udzielił 
ogniomistrz 
Andrzej Zajkowski

16 sierpnia o 
11.02 dwa zastępy 
JRG PSP oraz je-
den OSP Świętajno 
usuwały skutki wy-
padku drogowego w 
Giżach.

17 sierpnia o 
19.57 jeden zastęp 
OSP Świętajno usu-
wał gniazdo szersze-
ni z domu mieszkal-
nego w Kukowie.

Informacji udzie-
lił aspirant sztab

Mariusz Domin

Oleccy policjanci zatrzymali 27-
latka, podejrzanego o handel i posia-
danie narkotyków. Tomasz G. trafił do 
policyjnego aresztu i usłyszał 3 zarzu-
ty. Na wniosek policji i prokuratury 
sąd zdecydował o jego aresztowaniu 
na 3 miesiące.

Olecko : Aresztowany 
za handel i posiadanie 

narkotyków
W piątek 13 sierpnia oleccy kry-

minalni weszli do mieszkania 27-
letniego mieszkańca Olecka. Z infor-
macji śledczych wynikało, iż może 
posiadać w domu narkotyki. Podczas 
przeszukania funkcjonariusze znaleźli 
marihuanę. Tomasza G. został zatrzy-
many w policyjnym areszcie. Poli-
cjanci ustalili, iż podejrzany rozpro-
wadzał narkotyki wśród nieletnich. W 
sumie usłyszał trzy zarzuty i przyznał 
się do winy.

Wobec Tomasza G. sąd zastosował 
środek zapobiegawczy w postaci tym-
czasowego aresztowania na okres 3 
miesięcy. Za popełnione przestępstwo 
grozi mu kara do 10 lat pozbawienia 
wolności.
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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)
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MURDOM
Skład fabryczny kostki brukowej KAMAL

Aleja Zwycięstwa 6, 
tel. 502 494 400

V36106

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 „Filmowy rejs” Doroty Gulbierz, Galeria Prawdziwej 
Sztuki im. A. Legusa, ROK „MG”

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

Ośrodek 
czynny
codziennie 
w godz. 800-1600

Jerzy Miliszewski

OLECKIE CENTRUM
SZKOLENIA KIEROWCÓW

Olecko, Aleje Lipowe 3

Rozpoczęcie 
kursu

 tel. 520-23-36

13
września
godz. 1600

L

B2402

B2105 24 sierpnia (wtorek)
wydanie „Tygodnika Oleckiego”
25 sierpnia (środa)
12,00 - Czarni Olecko - Granica Kętrzyn, mecz piłki nożnej 
juniorów młodszych - wyjazdowy
17.30 - Czarni Olecko - Pogoń Łapy, mecz piłki nożnej III 
ligi - wyjazdowy
27 sierpnia (piątek)
17.00 - Uczeń czarnoksiężnika, film - kino „Mazur”
19.00 - Wybuchowa para, film - kino „Mazur”
28 sierpnia (sobota)
12.00 - Czarni Olecko - Victoria Bartoszyce mecz piłki 
nożnej juniorów, stadion MOSiR
17.00 - Uczeń czarnoksiężnika, film - kino „Mazur”
17.00 - Czarni Olecko - Mrągowia, mecz piłki nożnej III 
ligi - wyjazdowy
19.00 - Wybuchowa para, film - kino „Mazur”
19.00 – turniej klubowy dart, Pub „Pod ABC”
29 sierpnia (niedziela)
10.00 - Czarni Olecko - Mazur Ełk, mecz piłki nożnej 
trampkarzy, stadion MOSiR
11.300 - Czarni Olecko - Mzur Ełk mecz piłki nożnej mło-
dzików, stadion MOSiR
14.00 - Czarni Olecko - Kłobuk, A-klasa17.00 - Uczeń 
czarnoksiężnika, film - kino „Mazur”
19.00 - Wybuchowa para, film - kino „Mazur”
31 sierpnia (wtorek)
wydanie „Tygodnika Oleckiego”
2 września (czwartek)
8,30 – 11.00 – akcja poboru krwi, Starostwo powiatowe, ul. 
Kolejowa 32
4 września (sobota)
12.00 - Czarni Olecko - OKS Olsztyn mecz piłki nożnej 
juniorów, stadion MOSiR
12.00 - Czarni Olecko - Hetman Bakałarzewo mecz piłki 
nożnej młodzików, wyjazd
19.00 – turniej klubowy dart, Pub „Pod ABC”
5 września (niedziela)
15.00 - Czarni Olecko - Salęt Boże mecz piłki nożnej 
A-klasy, stadion MOSiR
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Zawody odbyły się w Białymstoku i wzięło w nich udział 
23 instruktorów z całej Polski. Katarzyna Maliszewska za-

jęła w rywalizacji 10. miejsce. Pu-
char otrzymała za najlepsze miejsce 
wśród kobiet.

Instruktorzy startowali w sześciu 
konkurencjach. Były to: udzielanie 
pierwszej pomocy, jazda gokartami 
na czas, test ze znajomości właści-
wości technicznych pojazdów oraz 
z przepisów drogowych, jazda tro-
lejami (samochodami przystosowa-
nymi do nauki wyjścia z poślizgu), 
próba szybkościowa dowiezienia 
piłeczki położonej na antenie sateli-
tarnej zwana próbą stewarda (antena 
umocowana na stałe w poziomie do 
maski samochodu) oraz zbieranie na 
przymocowany do samochodu miecz 
kółeczek (próba Lancelota). 

Katarzyna Maliszewska najlepszą wśród kobiet na Ogólnopolskich Mistrzostwach Instruktorów Nauki Jazdy.
Najlepsza instruktorka nauki jazdy

 „Wspomnienia z zawodów mam bardzo miłe. Podobają mi 
się takie imprezy. Jest to też okazja do spotkania i integracji 
środowiska. Można wymienić się doświadczeniami” 

Katarzyna Maliszewska prowadzi własną szkołę jazdy ale 
ściśle współpracuje ze szkołą Jerzego Maliszewskiego. Do 
chwili obecnej przeszkoliła około 150 osób z czego do egzami-
nu przystąpiło ponad 100.            (m)

Jego waga, jego ranga jakoś jeszcze nie dociera do świado-
mości ludzi. Nawet tych, którzy z racji zajmowanych stano-
wisk powinni być bardziej niż przeciętny obywatel świadomi 
znaczenia wyrażanych w REFERENDUM stanowisk ludno-
ści jak również szczególnej ochrony prawnej, z jakiej korzy-
stają wszelkie działania z REFERENDUM związane.

Aktualnie, od dn. 28 czerwca w imieniu inicjatora, Zarządu 
Powiatowego RACJI Polskiej Lewicy w Olecku właśnie takie 
czynności polegające na zbieraniu głosów poparcia dla idei 
REFERENDUM GMINNEGO prowadzimy. W ramach tego 
m.in. w dn. 13 sierpnia ok. godz. 18, korzystając ze zgroma-
dzenia okolicznej ludności spowodowanego występami ze-
społów folklorystycznych, na odnowionym „Placu Pawlaka”, 
rozstawiłem w słusznej odległości od sceny stolik pod para-
solem z logo RACJI i zacząłem zbierać od ludzi, popierają-
cych idę REFERENDUM, konieczne podpisy.  

Około godziny18.15 dziarskim krokiem podszedł do mego 
stolika oficer Policji w asyście dwu wyższych ode mnie o gło-
wę funkcjonariuszy. Zakomunikował, że przybyli tu na wnio-
sek Burmistrza Miasta i Gminy Olecko Wacława OLSZEW-
SKIEGO z rozkazem usunięcia  mnie z placu jako podstawę 
podnosząc to, że nie uzyskałem zgody Urzędu Miasta na za-
jęcie miejsca, na którym ustawiłem parasol i stolik.

Wytłumaczyłem policjantom, że nic mi nie wiadomo o 
konieczności ubiegania się o zgodę na publiczne zbieranie 
podpisów referendalnych na terenie CAŁEJ gminy, której 
referendum ma dotyczyć. Wypowiedziałem się o nadrzędno-
ści działań referendalnych nad niektórymi postanowieniami 
administracyjnymi i fakcie oficjalnego powiadomieniu  Bur-
mistrza w dniu 28 czerwca tego roku, o zainicjowaniu RE-
FERENDUM GMINNEGO. Rozplakatowałem, za wiedzą 
Burmistrza, w Gminie, w tym na terenie Urzędu Miasta infor-
mację o wszczęciu procedury referendalnej. Przy okazji zbie-
rania podpisów nie prowadzę żadnej działalności komercyj-

nej a archiwalne egzemplarze tygodnika „Fakty i Mity”, który 
to tygodnik jest po części organem i sponsorem partii RACJA 
Polskiej Lewicy, z której ramienia to Referendum jest zainicjo-
wane, rozdaję za darmo. Mimo moich wyjaśnień otrzymałem 
odpowiedź, że to nie ma nic do rzeczy, a oni są od wyegzekwo-
wania otrzymanego polecenia.

Zostałem poinformowany, że bez zezwolenia, które wg mojej 
wiedzy nie jest wymagane, nie mogę zbierać w sposób stacjo-
narny, z wykorzystaniem parasola i stolika, podpisów w gmin-
nej przestrzeni publicznej a tylko mogę go jedynie rozstawiać 
na posesjach prywatnych po uzyskaniu zgody właściciela. Więc 
teraz mam rozmontować swoje stanowisko i opuścić, podlega-
jący Burmistrzowi Miasta i Gminy Olecko, plac. Oficer spytał 
mnie, czy dobrowolnie podporządkuję się ich poleceniu, bo w 
przeciwnym wypadku usuną mnie siłą. Dowodzący oficer po-
wiedział mi również, że nie będą mieli zastrzeżeń, jeśli po zwi-
nięciu swego stanowiska będę krążył pomiędzy ludźmi, rozda-
wał gazety „z ręki” i przy okazji zbierał podpisy. Nie jestem w 
stanie orzec, czy kpił ze mnie, czy też mówił to na poważnie, bo 
przecież musiał widzieć, że takie rozwiązanie jest praktycznie 
niemożliwe i de facto skutecznie uniemożliwi mi pozyskiwanie 
jakiejś znaczącej ilości koniecznych mi podpisów. Nie chcąc 
czynić awantury, uległem groźbie siłowego usunięcia mnie z 
Placu i zobowiązałem się, że w ciągu 10 – 15 minut zlikwiduję 
swoje stanowisko. 

W trakcie tej rozmowy z policjantami zauważyłem po prze-
ciwległej stronie, obserwującego interwencję, Burmistrza więc 
pozostawiłem ich przy stoliku, a sam poszedłem do niego i 
spytałem, dlaczego nasyła na mnie patrol policji, nakazujący 
mi opuścić plac. Odpowiedział, że ten teren jest w dyspozycji 
Regionalnego Ośrodka Kultury i dlatego w czasie imprezy nikt 
inny niż występujący artyści i publiczność nie ma prawa na nim 
przebywać. Poinformował mnie, że placem dysponuje pani dy-
rektork ROK.

REFERENDUM to w demokracji świętość równorzędna WYBOROM!
O trudności zrozumienia rzeczy prostych... artykuł płatny (L29701)
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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.

B3001

Podszedłem do niej i spytałem czy to ona nasłała na mnie 
policjantów, ale kategorycznie zaprzeczyła, powiedziała, 
że pierwsze słyszy o interwencji, a wyłączność tego miej-
sca dla imprezy jest zalecana przez „Euroregion Niemen”. 
Ona sama nie wiedziała, dlaczego i na jakiej zasadzie został 
oddany jej w wyłączne użytkowanie, gdy jednocześnie w 
miejscu, na którym ponoć miało się nic innego nie dziać, 
rozstawiony był ogródek piwny restauracji z Olecka.

Przechodzącego właśnie obok Burmistrza zapytałem jesz-
cze o granicę przestrzeni, na której wg niego nie mogę po-
stawić stolika, przy którym będę mógł zbierać podpisy, a ten 
z satysfakcją oświadczył mi, że na całym placu ze świeżo 
odnowioną nawierzchnią. Spytałem go o chodnik przyle-
gający do jezdni ul. Plac Wolności, więc odpowiedział mi, 
że chodnik jest powiatowy i tam już jego jurysdykcja nie 
sięga. 

Tak jak obiecałem policjantom, opuściłem gminną pose-
sję i rozstawiłem stolik na pozostającym „poza zasięgiem 
jurysdykcji” Burmistrza chodniku przylegającym do ul. 
Plac Wolności.

Po zaglądnięciu wieczorem do Kodeksu Karnego stwier-
dziłem, że działanie p. Burmistrza Wacława OLSZEWSKIE-
GO, polegające na zleceniu wobec mnie  interwencji poli-
cyjnej, co w efekcie spowodowało utrudnienie, a gdybym 
ściśle podporządkował się ich poleceniom to nawet zupełne 
uniemożliwienie mi w tym dniu „sporządzania dokumen-
tów referendalnych” - wyczerpuje znamiona przestępstwa 
opisanego w Art. 249 pkt. 4 KK. 

Przestępstwa zagrożonego karą pozbawieniem wolności 
od 3 m-cy do lat 5...

W poniedziałek 16 sierpnia stosowne doniesienie złoży-
łem w Prokuraturze Rejonowej w Olecku.

Pełnomocnik ds. Referendum
Zarządu Powiatowego RACJI Polskiej Lewicy w Olecku

Zbigniew Kaczmarek
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15 sierpnia na patio suwalskiego Magistratu 
Wacław Klejmont gratuluje współlaureatom.

Naszemu oleckiemu satyrykowi, Wacławowi Klejmon-
towi, znów nadchodząca jesień obfitość plonów niesie. W 
konkursie „Suwalskie limeryki latem. IV Edycja” zdobył 
laur Dyrektora Biblioteki Publicznej im. Marii Konopnickiej. 
Skądinąd wiemy, że to nie pierwszy i – miejmy nadzieję – nie 
ostatni wyczyn na polu sympatii do Sierotki Marysi, krasno-
ludków i … Zbigniewa Fał-
tynowicza, który w oficynie 
domu Wasiłowskich opodal 
Czarnej Hańczy i przedwo-
jennego Zakładu Kąpielo-
wego (za PRL – Łaźni Miej-
skiej) pomieszkuje i Gaj 
Świętych Drzew na cześć 
twórców z tej i nie z tej ziemi 
starannie pielęgnuje. Klej-
mont mu krasnoludki pasie 
i nagania od Hańczeńskich 
pól i lasów, wspólnie zaś 
wdzięczne koszałki – opałki 
sobie a muzom plotą. 

A zaczęło się przed laty 
od wydania „Almanachoma-
chii”, „Wsuwaliady” i „Zasu-
wal-nika” oraz nagród w su-
walskich konkursach: „Natura 
Matką Ludzi” (II równorzędna nagroda z Włodzimierzem 
Ścisłowskim, pierwszej nie przyznano, za „I Suwalską Szop-

LIMERYKOWE  KOSZAŁKI – OPAŁKI
Romualda Mucha Marciniak

kę Satyryczną” w roku 1984). Potem nagrodzony został pastisz 
„Wolnego najmity” pt. „Wolny kosmita”  w konkursie „O laur 
Marii Konopnickiej” w roku 1992. W kolejności wygrał Klej-
mont w roku 2005 konkurs na hymn Suwałk. A trzeba pamię-
tać, że w historię Suwałk i Suwalszczyzny wpisał się nie tylko 
urodzeniem w Hańczy i ukończeniem szkoły średniej w gro-

dzie nad Czarną Hańczą, ale i - 
lekko licząc - kilkudziesięcioma  
solidnymi recenzjami i esejami 
o dziełach pisarzy i poetów Po-
granicza. 

Niech mu zatem sprzyjający 
wiatr w widłach i widłakach, 
grabiach i grabinach oraz Super 
Bizonach gra, a skrzypy polne 
skrzypią do melodii świerszczy 
z nadjeziornych trzcin, iż Suwal-
czanie (ale i Olecczanie) nie gęsi 
, iż swój język mają. A Czytelni-
kom i Sympatykom ciekawym 
ostatnich plonów Klejmonta 
przekazujemy nagrodzoną pra-
cę z łagodnym przyzwoleniem 
autora. Radosnej lektury !

Romualda Mucha - Mar-
ciniak

Raz w jagodnik lis Sadełko wpadł, wrzeszcząc: 
„Bąblowicę zawdzięczacie kleszczom! 
Rudym świtem mój czarny PR
po omacku z prawdą się mija, 
a koszałki-opałki media wieszczą”.

Wacław Klejmont

Raz kapitan Sawa z łysą pałą
przesłuchiwał, co słonko widziało.
Badał sprawę na oko i ucho, 
acz nie uszło mu to na sucho. 
Superglina też nie sprosta upałom. 

Raz za chlebem do Brazylii Pan Balcer
chciał się udać, acz nie pachniał „szmalcem”.
Więc w Szwajcarii orząc, kasę robił
i z „Północy” na Południe sposobił
w cumującej na Hańczy arce. 

Mimo BORu raz mały Janek 
Balladynie podwędził dzbanek
i w maliny wpuszczał wszystkie wszędzie, 
że na baby psom szyć buty będzie. 
Co ma wisieć, nie utonie na amen.

***

KONOPNICKA NA OPAK WYWRÓCONA
(limeryki podsuwalskie)

***

***

Gość gondolą płynął w poprzek Arkadii
razem z tymi, co Księżyc ukradli.
Bladym świtem wszystko to się działo… 
A co wtedy Słonko podejrzało,
prokurator sędziemu uzasadni. 

Na ulicy Konopnickiej Mr Daab
chciał otworzyć w piwnicznej izbie pub.
Nim go nazwał „Koszałki-Opałki”,
wszystkie kufy, beczki i antałki
wykluczyły z interesu sześciopak. 

***

***

BONUS:
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Ukazała się publikacja, której wydawcą jest Lokalna Orga-
nizacja Turystyczna Ziemi Oleckiej. Nosi ona tytuł „Wędrów-
ki po Ziemi Oleckiej”. Dzięki tekstom i zdjęciom Andrzeja 
Malinowskiego możemy dowiedzieć się o najciekawszych 
miejscach naszego powiatu. Zwięzłe, ciekawe opisy zabytków, 
zwyczajów oraz tras do zwiedzania zachęcają do wędrówek 
po naszym powiecie. W krótkich tekstach zawarta jest wiedza 
potrzebna do wyruszenia na szlaki. Zapewne wielu olecczan 
nie widziało opisanych tam okolic. Nie wspominając tutaj o 
turystach. Nad całością wydania czuwała Anna Turowska, 
kierownik projektu „Marketing 
praktyczny...”, z którego sfinanso-
wano publikację. 

„Wędrówki po Ziemi Olec-
kiej” to przewodnik, do którego 
zagląda się po to, aby przygotować 
program weekendowej wycieczki. 

Książkę kończy prezentacja 
Lokalnej Organizacji Turystycz-
nej Ziemi Oleckiej napisana przez 
prezeskę Marię Wandę Dzieni-
siewicz. Czytamy tam:

„Lokalna Organizacja Tury-
styczna Ziemi Oleckiej jest stowa-
rzyszeniem, które rozpoczęło dzia-
łalność w październiku 2008 roku. 
Zostało założone z inicjatywy 
Powiatu Oleckiego, samorządów 
gminnych Świętajna, Wieliczek, 
Kowal Oleckich, instytucji, przed-
siębiorców oraz wielu Mieszkań-
ców Ziemi Oleckiej popierających 
rozwój turystyki. LOT liczy obec-
nie ponad 60 członków.

Głównym celem Stowarzysze-
nia jest promocja obszaru gmin 
powiatu oleckiego jako krainy z 
atrakcyjną bazą wypoczynkową, 
dobrą kuchnią, ciekawą ofertą 
kulturalną i sportową. LOT intere-
suje szczególnie edukacja i koor-
dynacja działań na rzecz rozwoju 
przedsiębiorczości turystycznej. Założycielom Stowarzysze-
nia przyświecała idea integracji i współpracy wszystkich sa-
morządów powiatu na rzecz przyspieszenia i zwiększenia roli 
turystyki jako ważnej gałęzi lokalnej gospodarki.”

 I dalej:
„My, członkowie LOT Ziemi Oleckiej, wiemy, że głównym 

naszym potencjałem turystycznym jest środowisko naturalne – 
nasze lasy, rzeki i jeziora. Wiemy, że formy turystyki, które 
mogą się u nas rozwijać, to turystyka rowerowa, kajakowa, 
narciarstwo biegowe, wędrówki i poznawanie cennych tere-
nów przyrodniczych. Uważamy, że niezbędne jest połączenie 
możliwości i koordynacja działań samorządów i przedsiębior-
ców. Pozwoli to skutecznie i znacznie szybciej rozwijać 
branżę turystyczną. 

Turystyka jest bardzo specyficzną gałęzią gospodarki 
– nie rozwija się w odosobnieniu. Prawie każda dziedzina 
rynku usług stanowi element mechanizmu. Są to swoiste 
koła zębate nakręcające kolejne dziedziny – od produkcji 
żywności, poprzez noclegi, gastronomię, handel, po od-
biór oferty kulturalnej i sportowej.

Twierdzimy, że najważniejsze jest działanie w part-
nerstwie! W pojedynkę nigdy nie uda się budowanie 
silnej marki. Jeszcze zbyt mało przedstawicieli władz 
samorządowych ma świadomość, że nad wizerunkiem 
trzeba pracować zespołowo, budować go planowo i kon-

sekwentnie. Jest to proces, który 
nie ma końca – wymaga strategii, 
środków finansowych, zespołu 
realizatorów, stałej weryfikacji, 
stałej dbałości, cierpliwości, a 
przede wszystkim sprzyjającego 
i rozumiejącego znaczenie tych 
działań otoczenia.”

(...)
Lokalna Organizacja Turystyczna Ziemi Oleckiej, jak 

wiele podobnych w Polsce, została utworzona jako platfor-
ma współpracy, jako mena-
dżer budowy wspólnej marki 
dla powiatu oleckiego, jako 
koordynator wydarzeń kultu-
ralnych, sportowych, a także 
przedsięwzięć o charakterze 
gospodarczym.

(...)
Szkolenia prowadzone 

przez prawdziwych pasjo-
natów przyrody i turysty-
ki aktywnej – dr Ryszarda 
Kowalskiego, dr Luboszę 
Wesołowską, leśnika Piotra 
Wydrę, podróżnika Andrzeja 
Malinowskiego – oddziałują 
pozytywnie na uczestników 
spotkań i szkoleń. Wyzwalają 
energię i inspirują właścicieli 
do zmian w obiektach tury-
stycznych.

(...)
Szeroki udział mieszkań-

ców powiatu oleckiego w 
rozwoju branży turystycznej 
i okołoturystycznej jest abso-
lutnie niezbędny. Konieczny 
jest wspólny wybór długofa-
lowej wizji rozwoju i budowy 
marki w oparciu o produkt 
lokalny. Niezbędne jest gro-
madzenie i popularyzacja 

informacji na temat zasobów naturalnych, gospodarczych i 
kulturowych Ziemi Oleckiej. 

Lokalna Organizacja Turystyczna zaprasza wszystkich 
mieszkańców do dyskusji nad priorytetami i do aktywnego 
uczestnictwa w tworzeniu produktów turystycznych. Musi-
my dostrzec korzyści z tym związane. 

  W imieniu Zarządu LOT Ziemi Oleckiej
Maria W. Dzienisiewicz

Prezes Stowarzyszenia
www.lot.olecko.pl

Wędrówki po Ziemi Oleckiej

Zarząd Lokalnej Organizacji Turystycznej Ziemi 
Oleckiej dziękuje Komitetowi Założycielskiemu Sto-
warzyszenia oraz Wszystkim, którzy wspierają działal-
ność LOT. 

Szanowni Państwo, pozyskując środki finansowe na 
realizację projektów, zapraszając kolejnych członków 
do naszej organizacji aktywnie przyczyniacie się do 
rozwoju turystyki na Ziemi Oleckiej.

Dziękujemy za Wasze starania
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Dojazd: Olecko-Gołdap-Banie Mazurskie-Ściborki-Banie 
Mazurskie-Gołdap-Suczki-Zatyki-Olecko.

5 km od Bań Mazurskich w kierunku Rapy malowniczo 
położona jest niewielka wieś Ściborki. Na jej terenie znaj-
duje się gospodarstwo ekologiczne – Republika Ściborska (z 
atrakcyjnym, wręcz wskazanym przejściem granicznym), które 
prowadzi Dariusz Morsztyn (Biegnący Wilk). 

Osada znajduje się w najdzikszym zakątku Mazur na skraju 
Lasów Skaliskich i Gór Klewińskich. Powietrze tu czyste i 
krajobraz naturalny z piękną starą zabudową wsi. Panuje 
atmosfera życzliwości, dobroci i dobrego wychowania. W 
Republice Ściborskiej znajduje się muzeum kultury indiańskiej 
i eskimoskiej; galeria fotograficzna „U Jasia”; wioska indiańska 
(w okresie letnim); chata maszera; czarna bania; stary dom z 
zachowaną czarną izbą; ruiny starego gospodarstwa; tradycyjne 
studnie z wodą pitną; największa w regionie hodowla psów 
zaprzęgowych (około 40); koniki polskie; stara pasieka pszczół; 
200-letni, drewniany dom właścicieli; rodzinne schronisko 
dla zwierząt (konie, psy, koty). W republice obowiązują 4 
główne zasady: zakaz palenia tytoniu, zakaz picia alkoholu, 
zakaz używania negatywnego słownictwa i zakaz spożywania 
potraw mięsnych. Warto przyjechać do Biegnącego Wilka i 
pobyć chociaż chwilę w Republice Ściborskiej. 

/www.biegnacy-wilk.pl/
   W Zatykach, u stóp Tatarskiej Góry (307,8 m n.p.m.) 

Warto zobaczyć… Andrzej Malinowski
(LOT Ziemi Oleckiej)

Gospodarstwa ekologiczne: Republika 
Œciborska, Bezkrwawe Safari i Trzy Œwierki

„Przejście graniczne” do Republiki Ściborskiej.

U Biegnącego Wilka w Republice Ściborskiej.

W Muzeum Eskimosko-Indiańskim 
w osadzie Biegnącego Wilka.

Bezkrwawe safari.

na 300. hektarowym obszarze położone jest gospodarstwo 
ekologiczne rodziny Rudzewiczów. Kierowcy-przewodnicy 
obwożą po całym obszarze samochodami terenowymi dosto-
sowanymi do oglądania dzikich zwierząt, których tutaj jest 
bardzo dużo. Stada saren, danieli, marali, jeleni, tarpanów, 
koni Przewalskiego, dzikich owiec arui, dziki, muflony, jaki, 
strusie, zebry, pawie, świniodziki. Zwierzęta swobodnie 
przemieszczają się pośród wzgórz,  łąk, niewielkich lasów 
i stawów. Bezkrwawe Safari to niepowtarzalna okazja do 
zobaczenia zwierząt z bliska (kontakt: 607 563 147).

**

Miłośnicy przyrody i ciszy powinni zajrzeć do gospodarstwa 
agroturystycznego Trzy Świerki w Galwieciach koło Gołdapi. 
Gospodarstwo pani Sławy Tarasiewicz (tel. 606 641 938) 
położone jest na wzgórzu przy jeziorze Ostrówek, otoczo-
ne lasem – Puszczą Romincką. Pani Sława oprowadza po 
puszczy, pokazuje w niej miejsca niezwykłe. Trzy Świerki to 
stary mazurski dom, wybudowany w 1896 roku przez rodzinę 
Symanzik oraz niewielkie interesujące muzeum, w którym 
zgromadzone są eksponaty związane z kulturą Mazur. 
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Zapraszam na XXXVIII Sesję Rady Powiatu w Olecku w 
dniu  26 sierpnia 2010 roku (czwartek) o godz. 14.00 w 
sali konferencyjnej (pokój nr 4) Starostwa Powiatowego w 
Olecku, przy ul. Kolejowej 32. 
Porządek sesji:  
1. Otwarcie sesji i przyjęcie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
3. Informacja Starosty z wykonania uchwał Rady Powiatu i 
o działalności Zarządu w okresie międzysesyjnym.
4. Informacja Przewodniczącego Rady Powiatu z działal-
ności w okresie międzysesyjnym.
5. Zapytania i interpelacje radnych.
6. Wnioski Komisji Stałych Rady.
7. Informacja z wykonanych zadań z zakresu z zakresu 
geodezji, kartografii i katastru.
8. Podsumowanie I półrocza 2010r. w zakresie zbycia mie-
nia Powiatu.
9. Informacja z wykonania budżetu powiatu za I półrocze 
2010r.
10. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z realizacji planu 
kontroli za I półrocze 2010r.
11. Funkcjonowanie ochrony zdrowia w powiecie, w tym 
wykonanie kontraktów za I półrocze 2010r. Działalność 
spółki „Olmedica” i SP ZZOD Kolonia Olecko za I pół-
rocze 2010r.
12. Podjęcie uchwał:

a) w sprawie zmiany Statutu Domu Pomocy Społecznej 
„Zacisze” w Kowalach Oleckich;

b) zmieniająca uchwałę w sprawie zmian budżetu Po-
wiatu na rok 2010;

c) w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie 
Kowale Oleckie;

d) w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz okre-
ślenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu;

e) w sprawie ustalenia wynagrodzenia Starosty;
f) w sprawie zakresu i formy informacji i sprawozda-

nia o przebiegu wykonania budżetu powiatu oraz planów 
finansowych samodzielnych publicznych zakładów opieki 
zdrowotnej;

g) w sprawie procedury uchwalania budżetu powiatu 
oraz planów, rodzaju i szczegółowości materiałów infor-
macyjnych towarzyszących projektowi budżetu;

h) w sprawie zmian budżetu powiatu na rok 2010;
13. Wnioski i oświadczenia radnych.
14. Odpowiedzi na zgłoszone zapytania, interpelacje i 
wnioski radnych.
15. Odpowiedzi na zgłoszone wnioski Komisji Stałych 
Rady.
16. „Głos wolny, wolność ubezpieczający”.
17. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady Powiatu
Marian Świerszcz 

Sesja Rady Powiatu
W Trzech Świerkach.

   W Republice Ściborskiej byli, z Biegnącym Wilkiem 
rozmawiali, dzikie zwierzęta widzieli, pod Trzema Świerkami 
w Galwieciach posiedzieli w ciepłą sobotę 22 maja 2010r. 
22. osoby – uczestnicy projektu „Gospodarstwo przyjazne 
naturze” i członkowie LOT-u.

**
• Gospodarstwo ekologiczne – zmierza do poprawy jakości i 

zdrowotności artykułów żywnościowych i innych produktów 
rolnych, ogranicza ingerencję człowieka w ekosystem gospo-
darstwa, co hamuje proces degradacji siedliska rolniczego. 
Gospodarstwo ekologiczne przetwarza  odpady produkcji 
rolnej, jest samowystarczalne w produkcji rolnej.

• Gospodarstwo agroturystyczne – gospodarstwo, które ofe-
ruje formę wypoczynku zbliżoną do warunków wiejskich; 
gospodarstwo rolne stanowi jednocześnie bazę noclegową 
i główną atrakcję turystyczną.

Andrzej Malinowski

Miło mi przekazać informację, że 10 
sierpnia 2010 r. członkowie Zarządu Stowa-

rzyszenia oraz Komisji Rewizyjnej wyznaczyli termin przyj-
mowania zgłoszeń kandydatów do honorowego tytułu „Pa-
sjonat Przypisanych Północy” 2010. Powołany został także 
skład Kapituły Konkursu.

 
Zgłoszenia kandydatów do tegorocznej nagrody można 

dostarczać na adres: 
- pocztą internetową:  biuro@przypisani.mazury.pl, 
- tradycyjną pocztą: Stowarzyszenie Kulturalne „Przy-

pisani Północy” 19-400 Olecko, ul. Gołdapska 27, 
- lub osobiście wręczyć pisemne zgłoszenie do jednego z 

członków Zarządu Stowarzyszenia lub Komisji Rewizyjnej. 

Zgłoszenie musi zawierać: 
- imię i nazwisko kandydata, 
- jego adres i telefon lub e-mail, 
- obowiązkowo uzasadnienie kandydatury, maksymalnie 

format kartki A4,
- można dołączać dodatkowe materiały przedstawiające 

kandydata – artykuły, publikacje, zdjęcia itp. , mogą być tak-
że kserokopie tych materiałów.

Zgłoszenia przyjmowane są do 30 września 2010 r.  

Przypominam Regulamin Konkursu „Pasjonat Przypisa-
nych Północy”:

I. Kandydatami do nagrody mogą być osoby działające 
na terenie Warmii, Mazur i Suwalszczyzny, zajmujące się sze-
roko pojętą animacją środowiska społecznego w dziedzinach: 
kultury i sztuki, ekologii, turystyki, działań społecznych. 

II. Osoby wchodzące w skład Kapituły nie mogą kandy-
dować do nagrody. 

III. Liczba zgłaszanych kandydatów jest nieograniczo-
na. 

IV. Prawo zgłaszania mają: członkowie Stowarzyszenia 
Kulturalnego „Przypisani Północy”, osoby nagrodzone hono-
rowym tytułem „Pasjonat Przypisanych Północy” oraz człon-
kowie Kapituły przyznającej nagrodę. 

V. Kapitułę powołuje Zarząd Stowarzyszenia. 
VI. Stowarzyszenie nie przyznaje nagrody osobom nie 

żyjącym. 
VII. Głosowanie odbywa się według przyjętych przez 

Kapitułę zasad, które ustala podczas posiedzenia konkurso-
wego. 

Czekamy na Państwa zgłoszenia.
Pozdrawiam serdecznie

Maria W. Dzienisiewicz

Szanowni Państwo,
Drodzy Koleżanki i Koledzy,
Drodzy Przypisani Północy!
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Uroczyste otwarcie wyremontowanego stadionu rozpo-
częła się w Ratuszu. O 12.00 Burmistrz Wacław Olszew-
ski przywitał gości i rozpoczął prezentację całości projektu. 
Omówił historię stadionów miejskich, przedstawił multime-
dialna rekonstrukcję przebudowy i plany dalszego rozwoju 
bazy sportowej i turystycznej w mieście. 

Na uroczystości przybyli: doradca premiera Anna Ol-
szewska, sekretarz stanu w Ministerstwie Sportu i Tury-
styki Ryszard Stachurski, wicemarszałek województwa 
warmińsko-mazurskiego Jarosław Słoma, prezes Polskiego 
Związku Lekkiej Atletyki Jerzy Skucha, sekretarz generalny 
PZLA Jan Ślęzak, szef wyszkolenia PZLA Wiktor Pikula, 
członek Zarządu PZLA Tadeusz Pietrewicz, starosta olec-
ki Stanisław Ramotowski, przewodniczący Rady Powiatu 
Marian Świerszcz, prezes Warmińsko-mazurskiej Federacji 
Sportu Zbigniew Lewicki, dyrektorka departamentu sportu 
Urzędu Marszałkowskiego Anna Wasilewska, wicedyrektor 
departamentu sportu Urzędu Marszałkowskiego Waldemar 
Buszan, współrealizatorzy projektu z Orzysza, Alytusa i 
Wiłkawiszek, radni Rady Miejskiej z jej przewodniczącym 
Karolem Sobczakiem przedstawiciele wykonawców projektu 
(firmy Martens, J. Bakierski, K. Witkowski, Z. Sadowski, 
W. Olechnowicz), inspektor nadzoru Jan Makowski oraz ks. 
prałat Lech Janowicz.

Po prezentacji wszyscy udali się do parku MOSiR, skąd 
Burmistrz oprowadzanie przybyłych gości po obiektach 

Uroczyste otwarcie 
wyremontowanego 
stadionu MOSiR

fotoreportaż Józefa Kunickiego
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Podczas targów Wiatr i Woda odbywających się w dniach 
5-8 sierpnia 2010 w Gdyni wręczone zostały nominacje w 
konkursie o nagrodę dla najlepszego jachtu żaglowego i mo-
torowego dostępnego na polskim rynku: „Jacht Roku w Pol-
sce – Polish Yacht of the Year 2010”. Konkurs ten organizuje 
redakcja magazynu „Żagle” przy współpracy z organizatora-

zdj. Bartosz Modelski

Delphia 47 – nominowana do na-
grody 

„Jacht Roku w Polsce – Polish 
Yacht of the Year 2010”

mi targów „Wiatr i Woda”. Jest to pierwsza edycja konkursu. 
Nagrody przyznawane są w sześciu kategoriach.

Delphia 47 otrzymała nominację w kategorii Jachty Ża-
glowe powyżej 7,5m. Wyniki ogłoszone zostaną podczas 
targów „Wiatr i Woda” w Warszawie, w marcu 2011 roku.

Redakcja życzy powodzenia! ... i stopy wody pod ki-
lem!

PRYWATNE GABINETY LEKARSKIE

Reumatolog

Endokrynolog i diabetolog

Specjalista

19 602-192-452

w przychodni przy ul. 11 Listopada
lek. med.

lek. Anna Stankiewicz

Dr n. med. Anna Lachowicz-Wawrzyniak
Rejestracja p. . Tel.

Konsultacje

El¿bieta Ciesielska

co drugi czwartek miesi¹ca

(specjalista
Chorób wewnêtrznych)

(Specjalista chorób wewnêtrznych, diabetologii i endokrynologii)
chorób zakaŸnych i w¹troby

G.9

G.11

G.19a

sportowych. Zwiedzanie rozpoczęło się od kortów teniso-
wych poprzez boiska do siatkówki plażowej, mały stadion 
ze sztuczną nawierzchnią, kamienną półrotundę i wreszcie 
zwiedzający zatrzymali się na dłużej na wyremontowanym 
stadionie miejskim. Po uroczystym przecięciu wstęgi  goście 
udali się na pobliską budowę hali sportowej. 

Następnie wszystkich obecnych Burmistrz Wacław 
Olszewski zaprosił na uroczysty obiad. 
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Andrzej MalinowskiWYPRAWA DO AUSTRALII
(przez Hongkong i Makau) Dziennik z wyprawy 

do Australii – 2008

(19)

Sydney/Australia, 23 lipca 2008 r.  
Nie wszystkie bumerangi wracaj¹

Wstaliśmy z Darkiem o godz. 5.30, czyli zdecydowanie 
za wcześnie. Po śniadaniu pani Iwona odwiozła nas na stację 
kolejową w Bankstown. Tutaj kupiliśmy w automacie bilety 
na lotnisko. Ale najpierw pojechaliśmy na dworzec centralny, 
gdzie umówiliśmy się z pozostałymi osobami. Było bardzo 
zim no. Pora pożegnać Australię, jej piękne krajobrazy i po-
god nych ludzi. 

Na lotnisku (skromne) kupiłem 6 bumerangów (7 innych 
kupiłem wcześniej). Zachwycały one mnie od zawsze. 

Bumerang to broń ręcznie miotana, stosowana zarówno do 
polowań, jak i do walki. Powszechnie uważa się, że bu me ran-
gi mogą wracać do rzucającego, w rzeczywistości dotyczy to 
tylko niektórych odmian tego narzędzia. Tradycyjne bu me ran gi 
robione były zazwyczaj z drewna i miały kształt zbli żo ny 
nieco do banana. Obecnie bumerangi wytwarzane są z róż no-
rod nych materiałów, używane są do zabawy, sportu, rekreacji 
i mają bardzo różne kształty (np. trzy- czy czteroramienne 
krzy że). Użycie bumerangów jest powszechnie kojarzone z 
au stra lij ski mi Aborygenami, ale tego typu broń była znana 
i używana także w innych kulturach, między innymi w Eu-
ropie i Egipcie. Aborygeni jako jedyni używali bumerangów 
powracających do rzu ca ją ce go.

Bumerangi mogą być wykonywane z drewna (czarna aka-
cja, drzewo sandałowe, drzewo mangrowe, kazuaryna) i ze 

Aborygen rzuca bumerangiem w kangura.

Australijscy uczniowie też noszą mundurki.

Sydney. Na dworcu centralnym.

Bumerangi.
wspó łcze snych tworzyw (np. włókna węglowe). Wcześniej 
robiono je z ciosów mamuta. Rozpiętość ramion do 75 cm, 
masa od 70 do 300 g.

Najstarszy bumerang na świecie odkryto w Polsce, jego 
wiek szacuje się na ok. 20 tysięcy lat.

Bumerang rzuca się trzymając go pionowo lub ewen tu-
al nie lekko przechylony w prawo. Celuje się na wprost, na 
przy kład w jakiś obiekt na horyzoncie. Bumerang rzucony 
prosto za czy na lecieć po krzywej, która, jeżeli jest rzucony 
umie jęt nie, zamyka się w okrąg.

Jest czymś w rodzaju śmigła, które nie jest do niczego 
przymocowane. Wyrzucony prosto, jest poddawany za sad ni-
czo trzem siłom. Pierwsza to ciąg wytworzony przez obroty 
bumerangu. Powoduje on, że bumerang skręca. Druga siła 
to precesja, wywołana przez skręcanie bumerangu. Trzecia 
siła to moment skręcający bumerang w kierunku przeciwnym 
niż precesja. Górna część bumerangu przesuwa się względem 
po wie trza szybciej niż dolna, i w związku z tym generuje 
więcej ciągu. Jeżeli momenty skręcające (precesja i różnica 
w ciągu) równoważą się, bumerang może lecieć dokładnie 
po okręgu.

Rejestrację i kontrolę paszportową przeszliśmy sprawnie. 
Jeszcze tylko lot do Hongkongu i stamtąd do Europy. 

C.d.n.
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O uroczystym wręczeniu oleckim strażakom podziękowań 
od premiera Donalda Tuska za akcję powodziową „Tygodnik 
Olecki” pisaliśmy w poprzednim numerze. Dzisiaj zamiesz-
czamy streszczenie rozmowy jaka miała miejsce po uroczysto-
ściach. 

Wzięli w niej udział: Starosta Powiatowy Stanisław Ramo-
towski (SR), komendant powiatowy PSP Jan Mróz (JM), re-
daktorka naczelna „Głosu Olecka” Iwona Wiszniewska-Ropel 
(IWR)oraz B. Marek Borawski (BMB)

BMB – Już od kilku lat obserwuję budynek straży. Zawsze 
coś budujecie, coś dopieszczacie. Teraz budynek jest ociepla-
ny. Jak straż zdobyła pieniądze na ten cel?

Jan Mróz - Wiosną rozmawiałem z Panem Starostą. Za-
deklarował 25 tysięcy złotych na materiały. Ta kwota natu-
ralnie nie wystarczyłaby na ocieplenie budynku. Podczas 
podsumowania rocznego Pan Starosta poprosił komendanta 
wojewódzkiego o dorzucenie podobnej kwoty.... Komendant 
był tak łaskaw, wziął pod uwagę wkład samorządu i pomógł 
kolegom z Olecka.

Stanisław Ramotowski – Jest jeszcze jeden ważny aspekt. 
Strażacy robią to sami, a więc uczą się porządnego zawodu. 

JM – Żeby zrobić jak najwięcej za te pieniądze trzeba było 
inwestycje wykonać własnymi siłami.

Iwona Wiszniewska-Ropel – Ci, którzy nie umieją też 
pracują?

SR – Tak. Przecież można się nauczyć.
JM – Trzeba przedstawić bardzo ważny fakt. Komendant 

powiatowy straży pożarnej nie jest dyktatorem. Nie wydaje 
poleceń: stawiać budynek, docieplać. Robię spotkanie z zało-
gą. Przedstawiam cel i pytam czy pomogą mi w jego realiza-
cji, czy maja takie możliwości i czy czują się na siłach. 

Koledzy podjęli się. Część z nich miała doświadczenia 
zdobyte przy remontach w swoich domach. Przecież oni mają 
różne zawody i nawet dorabiają sobie czasem do poborów. 
Stwierdzili, że spróbują podjąć się tego remontu. Na razie 
idzie to dobrze i myślę, że będzie szło jeszcze lepiej. 

IWR – A jaki jest zakres robót?
JM – Będzie na pewno skończony budynek główny, a za 

pieniądze, które zaoszczędzimy zaczniemy ocieplać drugi. 
Wełną mineralną docieplimy poddasze budynku. Częściowo 
zamurowane zostaną otwory luksferów. Tyle zrobimy na ile 
starczy nam środków. 

SR – W Olecku jestem od 44 lat i zawsze sympatyzowa-
łem ze strażą. Zawsze strażacy robili wszelkie remonty we 
własnym zakresie. Szczególnie widać to w ostatnich latach. 
Przy komendancie Janie Mrozie robi się szczególnie dużo. 
Trzeba jednak pamiętać, że żaden z  poprzednich komendan-
tów nie zasypywał gruszek w popiele. Każdy z nich robił tyle 
na ile miał możliwości. 

JM – Żeby być uczciwym, w stosunku do moich poprzed-
ników, chciałem podkreślić, że potężną robotę, podkreślam 
POTĘŻNĄ, zrobił Józef Wasilewski. Wtedy strażacy we wła-
snym zakresie wykonali wymianę konstrukcji dachowej. To 
było osiągnięcie!

IWR – No i jeszcze budowa nowych pomieszczeń.
JM – Wymiana konstrukcji i adaptacja nowych powierzch-

ni do naszych celów. W tym roku zrobiliśmy dobieg do wspi-
nalni. Proszę popatrzeć jak pięknie wygląda dobieg z tartanu. 
Pewne jest teraz najbardziej profesjonalny w województwie.

IWR – Będą jakieś zawody?
JM – Zobaczymy? Komendant wojewódzki przyjedzie. 

Pokażemy mu obiekt. 
IWR – Kiedy przyjedzie? Na odebranie samochodu?
JM – Komenda wojewódzka kupiła 25 samochodów i ofi-

cjalne ich przekazanie odbędzie się w Olsztynie. Natomiast 
na pewno zaproszę komendanta, zaproszę pana Starostę, żeby 
pokazać jak wygląda docieplony budynek i podziękować za 
pomoc. 

IWR – Kiedy skończycie?

Rozmowa o straży pożarnej 
(opracował B. Marek Borawski)

JM – Trudno powiedzieć. Plan przewiduje termin do 
końca września. 

IWR – A później długo, długo nic. Już wszystko zro-
bione.

SR – W życiu tak nie ma! 
JM – Mamy następne plany. Mamy już zrobiony projekt 

ześlizgu. Strażacy w tej chwili biegną do alarmu po klatce 
schodowej. Jest to niezgodne z normami polskimi. 

IWR – Nie ma w garażu ześlizgu?
JM – Nie ma, bo kiedyś ktoś o tym zapomniał. Pierwot-

nie, jak był robiony projekt budynku, takie pomieszczenie 
zostało uwzględnione. Ówczesna suwalska komenda wo-
jewódzka wykreślała z projektów budowę tego urządzenia. 
Przepisy BHP mówią jednak wyraźnie, że strażak musi do 
alarmu zjeżdżać po ześlizgu.

SR – No i chodzi o czas i bezpieczeństwo. 
JM – Wykonaliśmy więc projekt, mamy zrobiony kosz-

torys. 
BMB – Będzie jeden ześlizg?
JM – Na cztery boksy garażowe przewidziany jest je-

den ześlizg. Jest też nowy problem. Strażacy stwierdzili, że 
zaczyna nam totalnie rdzewieć samochód dostawczy. Więc 
w 2012 trzeba będzie pomyśleć o nowym samochodzie. Po-
trzeba na to około 90 – 100 tysięcy złotych.  To jest kolejne 
wyzwanie. 

BMB – Ile będzie kosztował ześlizg?
JM – Kosztorys przewiduje ponad trzydzieści tysięcy 

złotych. Z tym, że jak zawsze, część prac wykonalibyśmy 
we własnym zakresie. Myślę więc, że jakby znalazło się 20 
tysięcy złotych,  dało by się ześlizg zbudować. Wykonanie 
otworu, zamontowanie rury oraz podparcie płyt musi wy-
konać specjalistyczna firma. Resztę prac wykonamy sami. 
Dodatkowym kosztem jest montaż drzwi do ześlizgu. To jest 
urządzenie specjalne. W normalnym trybie jest zamknięte i 
otwiera się je ze stanowiska dyżurnego tylko na czas alarmu. 
Do ich obsługi potrzebna więc jest elektronika i ona dodat-
kowo kosztuje. 

IWR – Ile?
JM – Z tego co wiem to około 10 tysięcy. Realizować 

będziemy zadanie jak znajdziemy środki. Wystąpiliśmy już 
do Starostwa o pozwolenie na budowę. 

Trzeba zaznaczyć, że jest teraz w realizacji kolejny pro-
jekt, którego celem jest wzmocnienie stanowisk kierowania 
akcjami. Trafi do nas nieco ponad 400 tysięcy złotych. Pie-
niądze te pozwolą nam na zlikwidowanie głównego proble-
mu – braku awaryjnego źródła zasilania. Około 150 tysięcy 
złotych kosztuje agregat z automatyką, który sam będzie się 
włączał i obsłuży całą firmę w razie zaniku napięcia. 

IWR – Jak długo działa taki agregat?
JM – Jest to silnik diesla napędzany ropą. Agregat ma 

moc około 100 kilowatów. To taka mała elektrownia. Wystar-
czy na zasilenie w prąd kilku bloków mieszkalnych. Agregat 
ten działa pod specjalną siecią komputerową, a to jest dalsze 
kilkadziesiąt tysięcy złotych. W grę wchodzi również zarzą-
dzanie obiektem: wyświetlacze podające komunikaty, który 
samochód ma wyjechać, co to jest za zdarzenie. , itd. W ra-
mach tego projektu samochody zostaną wyposażone w urzą-
dzenia  współpracujące z radiotelefonami. Strażacy nie będą 
musieli rozmawiać przez radio. Będą przyciskali guziki, któ-
re będą wysyłały określony komunikat: np. „dojechałem na 
miejsce zdarzenia”. Informacja, które dojdzie do strażnicy 
automatycznie wejdzie w treść meldunku. Czyli mniej pisa-
nia, a treść bardziej dokładna. W ramach tego samego pro-
jektu będzie też zastosowana łączność przy pomocy sms. 

Ten projekt jest obecnie realizowany w kilku powiatach 
województwa warmińsko-mazurskiego i kilku powiatach li-
tewskich. Projekt jest już napisany i w chwili obecnej jeste-
śmy przed przetargami na poszczególne zestawy urządzeń. 
Projekt prowadzony jest przez komendę wojewódzką więc 
my w zasadzie czekamy na sprzęt. 

Ciąg dalszy – za tydzień
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• 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

* „KOALA” - bar. Kuchnia tradycyjna, katering. 
    Plac Wolności 14, tel. (87) 520 15 78  V42101

V3
99

03

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 V40702

PIZZERIA „PRIVE” zaprasza od 1000 do 2200

Tel. (87) 520-31-32, sms  505-314-536 V3
17

09

PIZZA NA TELEFON

* AUTOCZĘŚCI zachodnie, Łada, Tawria, Skoda;  
ul. Grunwaldzka, tel. (87) 520 01 21                           K33310

AUTO-MOTO

* materiały budowlane, metalowe, hydraulika – SKLEP 
   BUD-MET, ul. Gołdapska 22, tel. (87) 520 22 41. V39703

AUTO - MOTO - SPRZEDAM

* „ASTRA” restauracja, ul. Partyzantów 7. Katering, imprezy 
okolicznościowe, www.astra.olecko.pl, tel. (87) 520-25-68.  V35207

TURYSTYKA, NOCLEGI, ROZRYWKA

* AUTO-MAX, ul. Paderewskiego 3A, tel. 509-746-264; 
naprawa, części zamienne                                             V39803

* Foto-Ślub i inne uroczystości, tel. 660 122 049       B2603

* hurtownia spożywcza, ul. Gołdapska 31, tel. (87) 520-01-50 V40602

*  Dewocjonalia, sklep; dodatki do: chrztu, ślubu, komunii, 
bierzmowania; ul. Wiśniowa, tel. 660-771-754     V40902

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

ubezpieczenia, plac Wolności 25, tel. (87) 520-20-55   V40003

V25014

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

Tel. (87) 520-18-44; 605-990-280; 510-145-891 V3
91

04* części samochodowe, ul. Sokola 1D, tel. (87) 520-12-88,
   87-739-29-00 V41302

KARAOKE w Pub Piwnica, 
                  każdy czwartek, start od 1900 V35317

* Artykuły i usługi elektryczne, Grunwaldzka 6, 
      tel. 87-610-00-66                                     V41202 

Każda sobota od 1000 do 1500

Rejestracja: 501-267-347

CENTRUM OPTYKI 
Plac Wolności 9OKULISTA

V3
12

10

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

KWIACIARNIA „ORCHIDEA”

V3
95

03

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

pogrzebowe, upominki, doniczki, znicze, ziemia.

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

Zapraszamy w godz. 1000-000, pt-so – od 1000 do 200 V3
53

07

PUB PIWNICA

1* Centrum Ogrodnicze, ul. Rzeźnicka 6; tel. 87-520-22-07   V1333

* alufelgi Renault Espace, 15 cali, 5 szpilek, tel. 508-
097-660 V36536

* AUTOCZĘŚCI zachodnie, Łada, Tawria, Skoda, ul. Grun-
waldzka, tel. 87-520-01-21 K34009

* CZĘŚCI SAMOCHODOWE, tel. 509-746-264             V39813

* CZĘŚCI SAMOCHODOWE, ul. Sokola 1D, tel. 87-
520-12-88          V41312

* CZĘŚCI UŻYWANE, tel. 503-804-741, 512-217-654     B1907

* DeeWoo Matis Joy, 1999, złoty metalik, 56 000 km., 
7000 złotych, tel. 604-179-949          V39004

* Ford Fiesta, 1,2B, 1996, tel. 508-097-660        V36546

* Ford Mondeo 1,8TD, Combi, 1995, tel. 604-084-854B2802

* fotele Renault Espace, 2 sztuki, tel. 508-097-660     V36526

* Mrecedes Benz 124, 2,4D, 1994, tel.501-611-961 V41921

* Renault Leguna 1,9CDI Combi, 2004, czarny metalik, 
pełna opcja, tel. 508-097-660          V36515

* „Pub Targowa”, imprezy okolicznościowe, pizza, zapiekanki, 
cheesbugery z pieca, tel. 507-231-684                     V40103

* MEBLE - salon, Jan Bagiński, ul. Rzeźnicka, tel.  
(87) 520 29-23. V36206

* Pralnia chemiczna, pranie wodne, usługa w ciągu 24 go-
dzin, ul. Grunwaldzka 12, tel. 723-565-284.         V35107

V36006

* REMONTY, szybko, tanio i solidnie, 
tel. 515-994-236                V41012

* informacja turystyczna, plac Wolności 22, tel. 87-
520-49-48               B2204

* kino, plac Wolności 22, tel. 87-520-20-59       B2403

* konie kabardyńskie, przejażdżki, pod siodło, Grądz-
kie 47, tel. 666-316-780, 87-421-22-48  B2303

* pracownia pisania ikon, pracownia plastyczna, Kata-
rzyna Waraksa, tel. 663-805-960            B2502

* Pub „Pod ABC”, plac Wolności 8c, tel. 509-909-996         L29601

* Taxi „Z”, również taksówki 6-osobowe, tel. 87-520-12-12         K34418

* wczasy; tel. 87-421-22-48, 666-316-780,  www.wiatra-
kart.fr.pl, e-mail: kawarak@o2.pl,            B2901

* angielski korepetycje, magister UW, tel. 502-954-863              L28206

* bezprzewodowy internet iPlus, tel. 87-520-13-31              L28904

* biuro rachunkowe „Arnold”, tel. 87-520-15-30             B2703

* hurtownia wędlin, od 4.00 do 14.00, ul. Gołdapska 31, 
tel. 87-520-22-13               L29203

* hydraulik, gazowe, tel. 502-383-533         V42204

* kowalskie, spawalnicze, ślusarskie, Gołdapska 31, tel. 
87-523-00-80              L28804

* księgowe usługi, Ternet spółka z o,o, tel. 87-520-31-70         L29401

* kwiaciarnia „IWA”, Wiśniowa, tel. 664-905-398         V41102

* OC i AC atrakcyjne, ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej 
przedsiębiorców i firm, tel. 303-100524, 87-520-46-76               V40802

* OLEJ OPAŁOWY,NAJTANIEJ, tel. 87-520-41-91           V36326

* pizza na telefon – od 10.00 do 22.00, tel.87-520-31-32 
lub sms 505-314-536              V31719
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09   SKLEP „MAJSTER”, Armii Krajowej 3
Tel. (87) 520-26-39

Wypo¿yczalnia elektronarzêdzi HITACHI

WYNAJEM

SPRZEDAM 

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

DOBRA CENA, WYSOKA JAKOŚĆ! V2132

* Sprzątanie domów, biur, czyszczenie tapicerki, opieka 
nad grobami, „Błysk”, tel. 513-035-033. V34507

V37025

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

* Choinki cięte ze świerka srebrnego, 
GRÜNLAND                 V41811

KUPIĘ

Huśtawki ogrodowe, jedyne 330 złotych, 
tel. 514-868-876.                             K33410

PRACA

V3
65

06

SPRZEDAM 

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

Wyrób nagrobków, blatów kuchennych, parapetów 
i okładzin schodowych V42401

* ROWERY – naprawy i wypożyczalnia, Centrum Handlowe 
Impuls, tel. 87-520-36-92            V37115

* skup metali i surowców wtórnych, odbiór własnym 
transportem, najwyższe ceny, Ełcka 2, tel. 501-611-961V41911

* STOLARNIA: schody drewniane, meble, zabudowy, system 
drzwi przesuwanych, renowacja, tel. 784-353-561, 87-521-43-68  L29302

* 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          K24906

* Taxi „Z”, również taksówki 6-osobowe, tel. 87-520-12-12 K34418

* tłumacz języka francuskiego, tel. 888-605-885          L29402

* wywrotka 10 ton, HDS, wynajem, tel. 509-640-027 
V40202

* traktor BULDOG, tel. 602-235-182           K34106

* złom ciężki, odbiór z podwórka, tel. 509-640-027V40212

* ślusarza, spawacza zatrudnię, tel. 602-709-756     L29501

* deski, suche, grube, od 70 cm, tel. 507-077-359     V37125

* działkę budowlaną, Olecko Małe, uzbrojona, tel. 509-154-347    K34304

* działkę budowlaną, Świętajno, tyły gminy, tel. 509-154-347     K34404

* działkę budowlaną, 1750 m.kw., Olecko, tel. 602-709-756       B1807

* działki budowlane, Jaśki, tel. 502-088-402                       K31317

* działki budowlane: Sedranki, Jaśki, Małe Olecko, Bab-
ki Oleckie, WGN Nieruchomości, tel. 510-189-301   V42001

* garaż murowany, ul. Zielona, tel. 692-141-426   V39523

* Jaśki, działki budowlane nad jeziorem, od 30.000 
złotych, WGN Nieruchomości, tel. 510-189-301   V42011

* jorki, szczeniaki, tel. 507-231-684    V40113

* kawalerka 21 m.kw., tanio, centrum, tel. 693-685-
419 K39501

* meble zachodnie, ul. Kopernika 10, (piwnica), tel. 
608-146-978        L28704

* mieszkanie do wynajęcia, 48 m.kw., 2 pokoje, parter, może 
być lokal użytkowy, tel. 606-120-504 K39801

* mieszkanie, Kopernika, 2 pokoje, umeblowane po remoncie, 
WGN Nieruchomości, tel. 510-189-301                   V39614

* mieszkanie trzypokojowe, 61 m.kw., Środkowa, tel. 
692-141-426                            V39513

* OLEJ OPAŁOWY, NAJTANIEJ, tel. 87-520-41-91   V36316

* pustaki z rozbiórki, tel. 665-354-100     L29103

* siedlisko, ul. Wiejska, ok. 40 arów, tel. 602-293-333     V36016

* tapety, rolety sprzedam, Dom S.C., plac Wolności 5 A      V2132

* wyprzedaż brodzików i kabin prysznicowych, tel. 
87-520-22-33                  V38614

* kawalerka, centrum, 27 m.kw., tel. 87-520-36-94, 
695-602-891                            K39701

* lokal do wynajęcia, 31 m.kw., centrum, tel. 885-441-703 K34103

* mieszkanie do wynajęcia, 2 pokoje, aleje Zwycię-
stwa, tel. 693-651-538      K29402

* mieszkania i pomieszczenia do wynajęcia na dzia-
łalność gospodarczą, Kukowo, tel. 721-587-468   K34003

* na działalność gospodarczą do wynajęcia domek z 
budynkiem gospodarczym 600 m.kw. oraz placem 0,5 
hektara, tel. 502-088-402       K31217



Tygodnik olecki 34/658 - r. 2010
16 e-mail: to@borawski.pl.

MEDYCYNA ALTERNAWTYWNA

Kilka liści sałaty zanurzamy w oliwie, a po obciek-
nięciu skrapiamy sokiem z cytryny. Przykładamy na twarz 
i szyję. Przykrywamy wilgotnym kompresem. Kuracja na-
pinająca skórę trwa pół godziny.

Bez niej procesy przemiany materii w naszym organizmie 
nie mogłyby przebiegać prawidłowo. Warto zorientować 
się, choćby pobieżnie, jak działa.
Witamina E przeciwdziała procesom starzenia się, popra-
wia wygląd skóry, przyspiesza gojenie się ran, chroni ser-
ce.

Golfiki i szaliki wysuszają skórę na szyi Przynajmniej 
raz w tygodniu zrób sobie kompres z ciepłej oliwki 
podgrzanej w kąpieli wodnej.

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

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

Ilość publikacji:   x 1 x 2 x 3      

 x 4     x ?

KUPON 
NA NAJTAÑSZE  
OG£OSZENIE 

DROBNE  
– 37 groszy za s³owo

 auto        sprzedam  

       wynajmę       kupię

 praca

 inne

Na drobnej tarce ucieramy jedną dużą marchew lub kilka 
mniejszych. Mieszamy przecier z połową szklanki mleka i 
odstawiamy na godzinę. Nakładamy masę na twarz i szyję 
na 10 minut. Zmywamy letnią wodą.
Marchew jest jedynym warzywem, które w miarę prze-
chowywania nie traci cennych związków. Okazuje się, że 
przechowywana marchew po pewnym czasie zawiera wię-
cej karotenu (prowitaminy A0 niż młode warzywo.
Działanie tego typu maseczek wzmacnia to, że w codzien-
nie jemy surówki i owoce.

Na reumatyzm, przeziębienie i nagniotki
Przy przeziębieniach oraz chorobach reumatycznych prak-
tykowano mocze¬nie nóg w ciepłym wywarze ze słomy 
owsianej. 
Solidną garść słomy owsia¬nej zalać dwoma litrami wody. 
Goto¬wać na małym ogniu przez około 10 minut. Wywar 
odcedzić i wlać do mi¬ski. Dolać wody ciepłej. Jeżeli wy-
waru jest za mało, można przygotować go więcej zachowu-
jąc proporcje. Taka kuracja była też pomocna przy in¬nych 
bólach nóg, nagniotkach. Na Wo¬łyniu myto włosy w od-
warze owsianym w celu lepszego wzrostu włosów.

26 93390006 0000 0006 6992 0001

Fundacja „Zdrowe Olecko”

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

PUNKT POTWIERDZANIA TOŻSAMOŚCI
Skrzynka podawcza, e-faktura, certyfikaty niekwalifikowane, ssl, 
zabezpieczenia serwerów, system unilock. Oprogramowanie, sprzęt, 
integracja z Płatnikiem, wdrożenia, wszystko w siedzibie klienta. 
WYDAJEMY CERTYFIKAT W JEDEN DZIEŃ ROBOCZY!
NOWOŚĆ: ODNOWIENIA WSZYSTKICH CERTYFIKATÓW 
(RÓWNIEŻ INNE CENTRA), KORZYSTNE CENY.
PUNKT INFORMACJI KRS  - WYPISY AKTUALNE I PEŁNE

MTL Creation, tel. 600 936 589, www.mtl.olecko.pl

B2005

Sałata na twarz

Witamina E

Oliwka chroni przed wysuszeniem cery

Maseczka z marchwi

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

Doskonali wykładowcy, bardzo urozmaicony program gwarantuje, że 
uczestnicy kursu posiądą doskonałą wiedzę do rozpoczęcia lub kontynuowa-
nia pracy w branży turystycznej. 

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

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

Ciekawy konkurs
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PRZYS£OWIA

Kalendarz imion

Nasz przepis

Cytaty na ten tydzień

Gospodarz dobry rok zaczyna od 
św. Bartłomieja (24 sierpnia)
Jeśli na Bartłomieja (24 sierpnia) 
ziemia twarda, to będzie zima har-
da, a jak miękka to lekka.
Jeśli posiejesz na Bartłomieja (24 
sierpnia) mieć będziesz stodołę 
pełną, a jeśli na świętego Mateusza 
(21 września) – pustą.
Św. Bartek (24 sierpnia) kanikułę 
kończy i do jesieni już sposobi.
Gdy na Bartłomieja (24 sierpnia) 
liść opada, prędko zima bywa rada.
Na św. Ludwika (25 sierpnia) zbo-
że z pola umyka.
Boćki odleciały - podwieczorki 
zabrały.
Na św. Augustyna (28 sierpnia) 
orka dobrze się poczyna.
Co łysemu po złotym grzebieniu? 
(armeńskie)
Dźwiganie ciężaru z przyjacielem 
jest odpoczynkiem. ( z Bliskiego  
Wschodu)

Ciasto drożdżowe
... będzie miało wspaniałą, pulchną kon-
systencję, jeśli na czas pieczenia wstawi-
my do piekarnika naczynie żaroodporne z 
wodą.

Resztki chleba
Wysuszone i pokruszone resztki chleba 
można wykorzystać do zagęszczania so-
sów i zup.

Masło
... zawiera dużo witaminy A, karetono-
idów, witaminę E i D niezbędną do przy-
swajania wapnia. Dzienna dawka to 30 g, 
czyli około 3 łyżek stołowych

24 sierpnia
Christy, Emilii, Joanny, Maliny, Malwi-
ny, Michaliny
Alberta, Bartłomieja, Bartosza, Cieszy-
mierza, Cieszymira, Donata, Jerzego
25 sierpnia
Beli, Elwiry, Izabeli, Lucyli, Lucylii, 
Ludwiki, Luizy, Patrycji
Gaudentego, Gregorego, Grzegorza, 
Józefa, Kalasantego, Ludwika, Maksy-
miliana, Michała, Namysława, Siecie-
sława, Zbigniewa
26 sierpnia
Adriany, Adrianny, Joanny, Marii, Na-
talii, Rozyny, Sandry, Teresy, Zefiryny
Adriana, Dawida, Dobroniegi, Irene-
usza, Konstantego, Konstantyna, Mak-
syma, Wierzchosława, Wiktora, Wła-
stymira, Zefiryna
27 sierpnia
Agnieszki, Gosławy, Małgorzaty, Mo-
niki, Oty

Angela, Cezarego, Dominika, Go-
sława, Józefa, Kakasantego, Prze-
dzisława, Przybymira, Rufusa, Teo-
dora
28 sierpnia (święto lotnictwa)
Adeliny, Fredy, Gusty, Patrycji, Wi-
wiany
Aleksandra, Aleksego, Augustyna, 
Erazma, Freda, Sobiesława, Stroni-
sława, Wyszomira
29 sierpnia
Beaty, Beatryczy, Ernestyny, Erny, 
Flory, Sabiny, Saby
Jana, Janusza, Jeremiasza, Jeremie-
go, Kandyda, Racibora, Witalisa
30 sierpnia
Gaudencji, Jowity, Małgorzaty, Mi-
chaliny, Rebeki, Róży, Tekli
Benona, Częstowoja, Feliksa, Mi-
chała, Mirona, Szczęsława, Szczę-
snego

Dla złych jest to największą, wierzaj 
mi, katuszą
Kiedy szkodzić nie mogą i dobrzy 
być muszą. 

Franciszek Zabłocki

Dostanie się w ręce kilku lekarzy 
grozi śmiercią. 

Meander

0,5 kg małych buraczków, szklanka 
10% octu, szklanka cukru, 5 g. goź-
dzików, 5 g. cynamonu
Z malutkich okrągłych buraczków 
obcinamy nać, pozostawiając ko-
rzonki, zalewamy wodą i gotuje-
my do miękkości. Zaraz po ugo-
towaniu buraczki jeszcze gorące 
obieramy i układamy w stoikach 
z zamknięciem typu twist, zale-
wamy ciepłą zalewą, zamykamy i 
ustawiamy w garnku z wodą - od 
chwili rozpoczęcia wrzenia gotu-
jemy jeszcze 5 minut.
Zalewę przygotowujemy w na-
stępujący sposób: gotujemy litr 
wody z dodatkiem szklanki 10% 
octu, szklanki cukru, połowy 
opakowania goździków i połowy 
opakowania mielonego cynamo-
nu. Od chwili rozpoczęcia wrze-
nia gotujemy zalewę jeszcze 15 
minut.

Buraczki w słodkiej 
zalewie octowej

1,5 kg dojrzałych śliwek, 1,5 kg jabłek, 1 
kg cukru
Śliwki drylujemy. Jabłka szatkujemy. Tak 
przygotowane jabłka i śliwki gotujemy 
osobno dodając małą ilość wody. Prze-
cedzamy przez sito, mieszamy, dodajemy 
cukier i wolno gotujemy, często miesza-
jąc aby się nie przypaliły. Dawniej owoce 
gotowano w kamionkowych naczyniach. 
Gdy marmolada zgęstnieje przekładamy 
gorącą do słoi. 

Marmolada jabłkowa 
ze śliwkami

2 kg moreli, 1 kg cukru, łyżeczka cynamonu
Morele kroimy i mieszamy z cukrem. 
Tak przygotowane odstawiamy na noc. 
Następnie owoce rozgotowujemy, często 
mieszając, aby się nie przypaliły. Prze-
cieramy dokładnie przez sito i ponownie 
gotujemy dodając tym razem cynamon. 
Gotujemy do chwili aż zgęstnieją. Gorą-
ce przekładamy do słoików i wieczka od 
razu zakręcamy.

Marmolada morelowa

***
Młodzian pyta leciwą gospodynię:
- Babciu, jak tu najłatwiej trafić do 
szpitala?
- Powiedz mi jeszcze raz babciu, to 
zaraz się tam znajdziesz!

Pani Kowalska układa synka do snu:
- A gdybyś w nocy czegoś potrzebo-
wał, to zawołaj głośno „Mamusiu” i 
tatuś zaraz do ciebie przyjdzie

Ojciec do syna:
- Bocian przyniósł ci siostrzyczkę, 
chcesz ja zobaczyć?
- Później, pokaż mi najpierw bociana.

-Kaziu, gdy powiem: „Jestem piękna”, 
to jaki to czas?
- Czas przeszły, proszę pani.

- Gdzie kojarzą się najbardziej dobrane 
pary?
- W akademiku. Przed pierwszym 
każdego miesiąca studentka jest goła, a 
student ma długi...

Na przystanku autobusowym mały 
chłopiec z wielkim lizakiem trąca w 
nogę starszego pana.
- Czy pan lubi lizaki?
- Nie.
- To proszę mi go na chwilę potrzymać, 
bo muszę zawiązać sznurowadło.

Obroty w hazardzie 
.... na jednego mieszkańca (w dolarach 
amerykańskich):
Cypr – 190 
Dania – 180
Finlandia, Norwegia i USA – 175
Polska – 6
Szarlotka
... będzie wyjątkowo soczysta, jeśli przed 
włożeniem do piekarnika przykryje-
my ciasto natłuszczonym papierem, a 
zdejmiemy go tuż przed zakończeniem 
pieczenia.

Biblia
Do końca 2004 roku Biblia była czytana 
w 2377 językach. Szacuje się, że na świe-
cie jest 6912 języków.
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Termin III liga A-klasa Junior mł.-woj. Trampkarz Młodzik
25.08
środa

W- 17.30
Pogoń Łapy

- W-12.00 
Granica  Kętrzyn

- -

28.08
sobota

W-17.00
Mrągovia

- D-12.00
Victoria Bartoszyce

- -

29.08
niedz.

W-14.00
Kłobuk

D-10.00
Mazur Ełk

D-11.30
Mazur Ełk

4.09
sobota

W-17.00
Mazur Ełk

D-12.00
OKS Olsztyn

- W-12.00
Hetman Baranowo

5.09
niedziela

- D-15.00
Salęt Boże

- - -

8.09
środa

W-17.00
Warmia

- W-11.00
Mazur Ełk

- -

11.09
sobota

W-16.00
Promień

- D-12.00
Warmia Olsztyn

- -

12.09
niedz.

- W-14.00
Start Kruklanki

- - -

18.09
sobota

W-17.00
Concordia

- - W-14.00
Rominta

W-12.00
Rominta

19.09
niedz.

- D- 15.00
Śniardwy

W-12.00
Mrągovia

- -

22.09
sroda

- - - - -

25.09
sobota

- - D-12.00
Granica Kętrzyn

W-14.00
Rona 03

W-12.00
Rona 03

26.09
niedz.

W-15.00
Dąb Dąbrowa

W-14.00
Stare Juchy

- - -

2.10
sobota

W-14.00
Wissa

- W-11.00
Victoria Bartoszyce

D-10.00
Huragan Pisz

D-11.30
Huragan Pisz

3.10
niedz.

- D- 14.00
Fortuna Wygryny

- - -

9.10
sobota

W-15.00
Huragan

W-14.00
Pojezierze

W-14.00
OKS Olsztyn

W-11.30
Vegoria

W-10.00
Vegoria

16.10
sobota

W-16.00
Zatoka

- D-11.00
Mazur Ełk

D-10.00
Mamry

D-11.30
Mamry

17.10
niedz.

- D-14.00
Start Kozłowo

- - -

23.10
sobota

W-14.00
Korsze

W-16.00
Pogoń Ryn

- - -

24.10
niedziela

- - W-13.00
Warmia Olsztyn

- -

30.10
sobota

W-13.00
Olimpia

D-14.00
Reduta Bisztynek

D- 12.00
Mrągovia 

- -

7.11
niedziela

- - W-11.00
Tęcza Biskupiec

- -

7.11
niedziela

W-13.00
Vęgoria

- - - -

11.11
sobota

D-14.00
Start

- - - -

13.11
sobota

D-15.00
Motor

- - - -

Terminarz jesień 2010 - SKARB KIBICA
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Tenis ziemny

Siatkówka

V38904 

No i Stało się przez cały sezon frekwencja była przy-
zwoita a tu na Turniej o Puchar Szkoły Tenisa Ziemnego 
„SMECZ”zjawiło się czworo(????)zawodników i zawod-
niczek z Olecka i Ełku .

Puchary powędrowały, obydwa do Ełku,w kategorii 
dziewcząt do 14 lat w ręce Igi Hapon,kategorię chłopców 
wygrał Karol Basiewicz(Ełk) pokonując jedynego oleccza-
nina Michała Zaniewskiego 6/4.

Każdy z uczestników otrzymał drobne upominki teniso-
we (piłki,owijki,breloczki)ufundowane przez właściciela 

ST Smecz p. Andrzeja Bombera, termobag ufundowany 
przez amatorski tenis polski wylosował Michał Zaniewski.

       (BnA)

To jest Fart Za turniej przystankowy w singlu  Karol Go-
worowski, za turniej przystankowy w deblu  Karol Gowo-
rowski i wreszcie za Turniej o puchar Tygodnika Oleckiego 
Karol Goworowski, czyli klasyczny hattrick

Brawo KArol:))).
W morderczym wręcz upale tylko 6 śmiałków stanęło w 

szranki o puchar Tygodnika Oleckiego  ufundowany przez 
redaktora naczelnego p. Marka Borawskiego. 

Po 6 godzinach zmagań ponownie zwycięzcą został 
Robert Usarek z Suwałk pokonując Karola Goworowskie-
go 6/1;6/4 (także z Suwałk). Trzeci był Karol Szurmiak z 
Ostrowca Świetokrzyskiego.    
                    A. Bomber

Puchar Tygodnika Oleckiego

22 sierpnia na boisku do siatkówki plażowej MOSiR zor-
ganizował kolejny IV Turniej siatkówki plażowej z cyklu 
Grand Prix Olecka 2010.
Sędzią głównym rozgrywek był Dariusz Karniej
Do turnieju zgłosiło się dziesięć par. Turniej został rozegrany 
systemem brazylijskim.
Półfinał:
P. Surażyński / A. Opanowski – Stenkowski / Reut 2:0
Olszewski / Olszewski – Skrzypek / Cwaliński 2:0
o III m-ce:                               
Skrzypek / Cwaliński -  Senkowski / Reut 2:0
Finał:                        
Olszewski / Olszewski – P. Surażyński / A. Opanowski 2:0
Końcowa kolejność:
1. Olszewski / Olszewski (Giżycko)
2. P. Surażyński / A. Opanowski
3. Skrzypek / Cwaliński
4. Reut / Senkowski
5-6. Dobreńko / Klimaszewski
 Paszkowski Białecki
7-8. Pojawa / Rowiński
 Margiel / Pruszyński
Zwycięska para otrzymała pamiątkowe statuetki oraz dyplo-
my. Ogółem w turnieju startowało 20 zawodników.

Dariusz Karniej

Czarni na ten mecz wyszli w składzie: Gąsiorowski - Ka-
linowski, Kozłowski, Wasilewski, Witanowski, Tusznio (Ka-
rankiewicz), Grzybowski, Matwiejczyk (Rytwiński), Wirżyń-
ski, Bogdanowicz, Szarnecki.

Przed meczem okazało się, że Adrian Karankiewicz jest 
przeziębiony i jego występ był pod znakiem zapytania. Nie-
obecny był również Paszkowski, który miał ważne sprawy 
osobiste.

W pierwszej połowie Szarnecki po indywidualnej akcji 
pokonał bramkarza gospodarzy i było 1-0 dla Czarnych. W 
drugiej połowie ok.70 minuty sfaulowany na polu karnym zo-
stał Bogdanowicz. Pewnym egzekutorem 11 okazał się Grzy-
bowski.

Czarni zagrali następny dobry mecz i zasłużenie wygrali. 
Gospodarze mieli szansę na strzelenie bramki podczas wyko-
nywania rzutu wolnego, ale piłka odbiła się od słupka. 

W całym meczu więcej sytuacji strzeleckich stworzył nasz 
zespół . 

Ciekawostką jest fakt, że w trakcie meczu były dwie krót-
kie przerwy, które zarządził sędzia spotkania. Podyktowane 
one były warunkami atmosferycznymi (upał). 

............................................................................................
Mecze grup młodzieżowych rozegrane w sobotę 21 sierp-

nia
Juniorzy Młodsi - klasa wojewódzka :
Czarni Olecko 3-2 Tęcza Biskupiec 
Trampkarze:
MLKS Znicz Biała Piska 2-7 MLKS Czarni Olecko 
Młodzicy:
MLKS Znicz Biała Piska 2-0 MLKS Czarni Olecko

Turniej o Puchar Szkoły 
Tenisa Ziemnego „SMECZ”

Motor Lubawa - Czarni Olecko 0:2

Czarni pokonali w Lubawie Motor 2:0 po bramkach K.Szar-
neckiego i Ł.Grzybowskiego. 
Gratulacje dla drużyny i trenera!!!

IV Turniej siatkówki plażowej z cyklu 
Grand Prix Olecka 2010
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Zau³ki kultury (33)
B. Ma rek Bo raw ski

Upały i duchota. Burze równające z ziemią wsie, powo-
dzie, zwalające domy. Wszystko to zafundowała nam natura. 
Jakże prawdziwie w tym kontekście brzmi powiedzenie: nie 
było na- był las, nie będzie nas – będzie las. Natura zawsze 
sobie poradzi. Natura broni się sama. Bo i dokazujemy z tą 
naturą. Jeszcze kilka miesięcy temu śmiano się ze (sztucz-
nego) problemu ocieplenia klimatu. Teraz nikt już się nie 
śmieje. 

Zarówno ekolodzy jak i stojący po przeciwnej stronie po-
łożyli uszy po sobie. Nawet zaniemówili ci najbardziej roz-
sądni, stojący miedzy barykadami i biorący świat z odrobiną 
rozsądku. 

Stała się cichość!
Nikt bowiem nie wie co będzie dalej. Kiedyś jeden Czech 

powiedział, kiedy komuniści ogłosili, że za dwa lata będzie 
tam socjalizm: - Ja się nie boję! Ja mam raka!

Przyroda obroni się sama! Może, to jej sposób na nisz-
czenie planety? Może? Że coś dziwnego dzieje się z przyrodą 
widać na pierwszy rzut oka. Zwierzęta leśne lgną do ludzi. 
Ostatnio przejeżdżając przez mostek w lesie musiałem, do-
słownie spędzić z niego dostojnego bobra. Mnie się śpieszy-
ło, a on siedział sobie na środku drogi i parzył się na mnie. 
Musiałem użyć naprawdę mocnych argumentów słownych, 
aby raczył zsunąć się do wody. Ale wcale nie odpłynął da-
leko. Wpełzł na brzeg przez wydartą przez wodę dziurę w 
faszynie, usiadł spokojnie i obserwował mnie dalej. Patrzył 
na mnie i jakby mówił: - Ty tu sobie jeździsz i krzyczysz na 
mnie, a przecież ja tu mieszkam!

Piękne są oleckie lasy. No może nie oleckie, ale wokół 

Olecka. Zaliczam do nich wszystkie w powiecie oraz całą pusz-
czę borecką. Kawałek jej jest w powiatach gołdapskim i giżyc-
kim. Ale mało.

Zaczęły się grzyby. Najbardziej lubię sobie sam po lesie 
pobiegać. Pooglądać, popodziwiać, napatrzyć się na te cudow-
ności. I choć ostatnio moim przyjaciołom, którzy mieszkają 
w lesie wilki zjadły psa, to takie wiadomości z kniei mnie nie 
wystraszą. Bardziej boje się myśliwych, takich, którzy jak wy-
trawni komandosi strzelają, a potem dopiero sprawdzają w co 
strzelali. Takich się boję. 

Co do tych wilków, to wcale nie potrzebowały pożywienia. 
Wadera (czyli samica) przyszła uczyć młode wilki polować. W 
programie było wywabianie zwierząt z podwórka. Pies dał się 
nabrać. Nie miał prawa przeżyć. Bardzo mi go żal. Przecież 
Orsa dobrze znałem. On Maks i Sulejka chodzili ze mną na 
grzyby. Teraz boje się brać z sobą psów, a gdy już je biorę to bez 
przerwy pilnuję by szły przy nodze.

Grzybów w tym roku mało, ale są! Nadzieja jest, że będzie 
ich więcej. Pożyjemy, zobaczymy. Na razie tylko kurki, a i cza-
sami jakiś koźlak się trafi. Co prawda już na początku lipca 
będąc na mazurskim rejsie zbieraliśmy na Dębowej Górce na 
Kisajnie grzybów tyle, że starczyło i na zupę, i na sos, i jeszcze 
na sałatkę. Taki grzybowy obiad na męskim rejsie. Na takich 
rejsach przeważnie je się smażone ryby lub zupę z nich zwaną 
„uchą”. 

Las to natura. Las to tajemnicze i przepiękne miejsce. Tyle 
cieni kryje w sobie. Tyle wspomnień. Tyle drogowskazów. Las 
jest wieczny – powiedział mi kiedyś jeden leśnik – czasami 
zmienia tylko miejsce pobytu – dodał po namyśle. A  może to 
ja mu tak powiedziałem, gdy tłumaczył mi, że wycinka drzew 
jest konieczna? Może? 

Tak samo jak z jeziorami. Ichtiolodzy tłumaczą, że potrzeb-
ne są odłowy ryb. To dlaczego jak człowiek zszedł z drzewa i 
zastał rybne jeziora, teraz one nie są rybne? Odłowy pozwolą 
na to, że znowu będzie w nich mnóstwo okoni, płoci, węgorza, 
sielawy i stynki?

Przyroda obroni się sama. Nie jesteśmy w stanie jej prze-
chytrzyć. Bez przerwy trwa w niej walka. Ona jest doświadczo-
na. Umie przetrwać. Wierzę w jeziora. Wierzę w las.

Przyroda, nasz brat mniejszy 

B. Marek Borawski 


