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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 35
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Pomieszczenia 
biurowe 

do wynajęcia. 
Olecko, 

ul. Gołdapska 22, 
tel. 502-200-053.

Często odwaga to za mało, 
trzeba jeszcze tupetu.

 Stanisław Jerzy Lec

Do 6 września rodzice uczniów klas I-III szkół pod-
stawowych oraz klas I gimnazjalnych mogą składać do 
dyrektorów szkół wnioski na wyprawkę szkolną. Mie-
sięczny dochód netto na osobę w rodzinie nie może być 
większy niż 351 złotych. (inf. WEKiS)

Od 1 września do 15 września można składać wnio-
ski o stypendia szkolne dla uczniów. Druki wniosków 
można pobierać w wydziale Edukacji, Kultury i Sportu 
Urzędu Miasta, w szkołach oraz ze strony internetowej 
UM. Miesięczny dochód na osobę w rodzinie nie może 
być większy niż 351 złotych. (inf. WEKiS)

Wyprawka szkolna

Stypendia szkolne

Na ostatniej Sesji Rady Miejskiej Burmistrz Wacław 
Olszewski oraz przewodniczący Rady Karol Sobczak i 
wiceprzewodniczący Romuald Wojnowski uroczyście 
wręczyli przyznane stypendia naukowe i sportowe.   
   Czytaj wewnątrz numeru

Stypendia naukowe i sportowe

Sesje Rad Gminnej 
i Powiatowej
czytaj wewnątrz numeru

ry
s. 

M
ar

ek
 P

ac
yń

sk
i

Wystąpi tym razem z nadzwyczajną 
przedpremierą widowiska-rykowiska pt. 

„CZAR PÓŁNOCY”
czyli

„TYLE MI OPOWIEDZIAŁ 
ŻÓŁTY JESIENNY LIŚĆ...”

„Kabaret Legalny”
Wacława Klejmonta
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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:
• Małgorzata Dobosz
• Arkadiusz Kowalewski
• Alicja Lipowska
• Jerzy Makal
• Jakub Zawadzki
• Ewa Żukowska
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.

Akcja poboru krwi
Dnia  2 września 2010 r.  (czwartek)  od  godz.  

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

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

V37006

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 w raczkach Wielkich drze-
wo niebezpiecznie pochylone nad bu-
dynkiem mieszkalnym.

11 sierpnia o 18.05 jeden zastęp JRG 
PSP zabezpieczał w Jabłonowie lądowa-
nie śmigłowca ratowniczego.

12 sierpnia o 17.11 jeden zastęp JRG 
PSP oraz dwa OSP Wieliczki gasiły w 
Jabłonowie pożar kombajnu.

12 sierpnia o 17.58 jeden zastęp JRG 
PSP gasił przy ulicy Zamkowej pożar 
drzewa.

13 sierpnia o 18.26 jeden zastęp JRG 
PSP gasił w Możnych pożar zboża.

14 sierpnia o 10.02 jeden zastęp 
JRG PSP usuwał wodę z zalanego klu-
bu CoolTura.

14 sierpnia o 6.44 jeden zastęp OSP 
Borawskie usuwał w Borawskich po-
walone na drogę drzewo.

14 sierpnia o 6.56 jeden zastęp OSP 
Wieliczki usuwał w Szeszkach powalo-
ne na drogę drzewo.

14 sierpnia o 8.59 jeden zastęp OSP 
Wieliczki usuwał w Cimochach powa-
lone na drogę drzewo.

14 sierpnia o 9.05 jeden zastęp JRG 
PSPi usuwał z parkingu przy ul. Armii 
Krajowej samochód, który zsunął się 
na zaparkowane tam pojazdy. 

14 sierpnia o 14.39 pięć zastępów 
JRG PSP Olecko oraz 2 JRG PSP Ełk 
zabezpieczały uszkodzoną instalację 
amoniaku w mleczarni.

15 sierpnia o 10.06 jeden zastęp 
JRG PSP zabezpieczał lądowanie śmi-
głowca ratowniczego na lotnisku przy-
szpitalnym.

15 sierpnia o 14.48 dwa zastępy 
JRG PSP oraz je-
den OSP Świętjno 
usuwały w Świę-
tajnie skutki wy-
padku drogowego.

informacji 
udzielił starszy 
sekcyjny Piotr 

Gabruś.
19 sierpnia o 

16.33 jeden zastęp 
OSP Kowale Oleckie 
zabezpieczał lądo-
wanie śmigłowca ra-
towniczego w Golu-
biach Wężewskich.

20 sierpnia o 
19.03 jeden zastęp 
JRG PSP usuwał 
gniazdo os z budyn-
ku przy ul. Parko-
wej.

20 sierpnia o 21.00 jeden zastęp JRG 
PSP gasił w Olszewie pożar suchej trawy.

Informacji udzielił aspirant sztabowy 
Mariusz Domin

23 sierpnia o 15.10 jeden zastęp OSP 
Kowale Oleckie usuwały w Jabłonowie 
drzewo powalone na drogę. 

24 sierpnia o 14.01 dwa zastępy JRG 
PSP usuwały z jezdni szosy Świętajno 
skutki wypadku drogowego.

25 sierpnia o 1.27 jeden zastęp JRG 
PSP usuwał w Jaśkach skutki kolizji 
drogowej.

informacji udzielił starszy sekcyjny 
Piotr Gabruś
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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

V36107

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

B2403

B2106
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)
10.00 - Mistrzostwa Olecka w Tenisie Ziemnym, korty MOSiR
15.00 - Czarni Olecko - Salęt Boże, mecz piłki nożnej A-
klasy, stadion MOSiR
7 września (wtorek)
wydanie „Tygodnika Oleckiego”
8 września (środa)
11.00 - Czarni Olecko - Mazur Ełk, mecz piłki nożnej junio-
rów, wyjazd
17.00 - Czarni Olecko - Warmia Grajewo, mecz piłki nożnej 
juniorów, stadion MOSiR
11 września (sobota)
12.00 - Czarni Olecko - Warmia Olsztyn, mecz piłki nożnej 
III ligi, stadion MOSiR
16.00 - Czarni Olecko - Promień, mecz piłki nożnej III liga, 
wyjazd
19.00 – turniej klubowy dart, Pub „Pod ABC”
12 września (niedziela)
14.00 - Czarni Olecko - Start Kruklanki, mecz piłki nożnej 
A-klasy, stadion MOSiR
14 września (wtorek)
wydanie „Tygodnika Oleckiego”
17 września (sobota)
19.00 – turniej klubowy dart, Pub „Pod ABC”
18 września (środa)
14.00 - Czarni Olecko - Rominta, mecz piłki nożnej młodzi-
ków, wyjazd
14.00 - Czarni Olecko - Rominta, mecz piłki nożnej trampka-
rzy, wyjazd
17.00 - Czarni Olecko - Conkordia, mecz piłki nożnej III 
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Tomasz Jegliński
KPP Olecko

22 sierpnia około godziny 13.00 mieszkańcy Olecka Ka-
rol  B. wraz z Kordianem C. udali się do jednej z pobliskich 
miejscowości gdzie wtargnęli  do mieszkania   Pawła i Piotra 
S. z którymi mieli się „porachować” w ramach strych zaszło-
ści rodzinnych.  W mieszkaniu zastali jedynie ich rodziców z 
którymi wywiązała się zagorzała  kłótnia. W trakcie tej awan-
tury ojciec Piotra i Pawła, który chorował na serce zasłabł w 
wyniku czego wezwano na miejsce pogotowie ratunkowe w 
celu udzielić niezbędnej pomocy medycznej. W tym czasie 

Karol B. i Kordian C. opuścili ich mieszkanie i wrócili do 
Olecka. Kiedy do domu wrócił Piotr i Paweł, zastali leżącego 
na łóżku swojego chorego ojca, któremu lekarz udzielał po-
mocy. Wówczas we wzburzeniu wpadli na pomysł zemsty i 
postanowili  udać się do Kordiana i Karola do Olecka aby się 
z nimi „policzyć”. Będąc wyraźnie pod wpływem alkoholu, 
który dodał im odwagi postanowili zabrać ze sobą dwa meta-
lowe miecze, które Paweł sam wykonał i trzymał na ścianie 
w mieszkaniu, aby wymierzyć nimi sprawiedliwość.

 Jeszcze tego samego dnia udali się do Olecka gdzie oko-
ło  godziny 15. 00 używając siły i przemocy wtargnęli do 
mieszkania Karola B. gdzie zadając uderzenia rękoma, no-
gami oraz mieczami dotkliwie pobili  go. Następnie  wyszli 
z jego mieszkania udając się do Kordiana C. gdzie również 
pobili go powodując u obu pokrzywdzonych rany cięte oraz 
tłuczone całego ciała. W tym czasie obecna przy tych wyda-
rzeniach żona Karola G. powiadomiła o dyżurnego Komendy 
Policji w Olecku, który natychmiast wysłał na miejsce patrol. 
W wyniku podjętych działań policjanci zatrzymali na terenie 
miasta Piotra i Pawła S, którzy z metalowymi mieczami cho-
dzi w centrum Olecka.

Teraz  Piotr i Paweł S. będą odpowiadać przed sadem za 
naruszenie miru domowego, groźby zabójstwa oraz za po-
bicie przy użyciu niebezpiecznego przedmiotu Karola B. i 
Kordiana C.  za co grozi im do 8 lat pozbawienia wolności.  
Dzisiaj wobec obu sprawców policja w Olecku wystąpiła do 
prokuratury o zastosowanie  środków zapobiegawczych w 
postaci dozoru policji oraz poręczenia majątkowego.

Sami wymierzyli 
sprawiedliwość

W niedzielę policjanci w olecka zatrzymali Piotra S. lat 
20 i Pawła S. lat 28 mieszkańcy powiatu oleckiego , któ-
rzy używając metalowych mieczy dokonali pobicia dwóch  
mieszkańców olecka. Na ostatniej Sesji Rady Miejskiej Burmistrz Wacław Ol-

szewski oraz przewodniczący Rady Karol Sobczak i wice-
przewodniczący Romuald Wojnowski uroczyście wręczyli 
przyznane stypendia naukowe i sportowe. 

Stypendium naukowe I stopnia otrzymała Gabriela Ba-
gan. Gabriela jest uczennicą Szkoły Podstawowej nr 3 im. Jana 
Pawła II. Stypendium otrzymała za uzyskanie tytułu laureata I 
stopnia z wyróżnieniem w konkursie Test Oxford Plus 15 edy-
cja Oxford Educational. Wnioskodawcą była nauczycielka ję-
zyka angielskiego Karolina Snarska.

Stypendium sportowe I stopnia otrzymała Justyna Misz-
czak, uczennica szkoły podstawowej w Wieliczkach, za zaję-
cie III miejsca w Mistrzostwach Polski Juniorów Młodszych 
w Taekwondo Olimpijskim. Wnioskodawcą był trener LUKS 
„Hidori” Tomasz Miszczak.

Stypendia sportowe II stopnia otrzymało czterech uczniów 
oleckich szkół.

Martyna Sobczak uczennica Szkoły Podstawowej nr 3 
im. Jana Pawła II stypendium otrzymała za zajęcie I miejsca 
na Mistrzostwach Województwa SZS Szkół Podstawowych i 
Gimnazjalnych w tenisie Ziemnym. Wnioskodawczynią była 
dyrektorka Szkoły Podstawowej Lucyna Sadowska. Trenerem 
Martyny jest Andrzej Bomber.

Angelika Rejterada uczennica Gimnazjun nr 2 im. Miko-
łaja Kopernika stypendium otrzymała za zajęcie I miejsca w 
Mistrzostwach Województwa Warmińsko-mazurskiego w Ka-
rate Kyokushin. Wnioskodawcą był Prezes Oleckiej Szkoły 
Sztuk Walki karate Kyokushin Jan Fabczak.

Oskar Kowalewski uczeń Gimnazjum nr 2 im. Mikołaja 
Kopernika stypendium otrzymał za zajęcie I miejsca w Mi-
strzostwach Województwa Warmińsko-mazurskiego w Karate 
Kyokushin. Wnioskodawcą był Jan Fabczak.

Jakub Mrozowski  uczeń Gimnazjum nr 2 im. Mikołaja 
Kopernika stypendium otrzymał za zajęcie I miejsca w Mi-
strzostwach Województwa Warmińsko-mazurskiego w Karate 
Kyokushin. Wnioskodawcą był Jan Fabczak.                  (um)

Stypendia naukowe 
i sportowe

Taką oto niespodziankę zastawili w nocy 
z 24 na 25 sierpnia pracownicy firmy bu-
dująca ulicę Letnią. Zdjęcie zrobiono sze-
rokokątnym obiektywem więc nie obrazuje 
ono zagrożenia dla bezpieczeństwa ruchu. 
Paletę pozostawiono praktycznie na środ-
ku skrzyżowania zaraz za niewidocznym 
dla kierującego łukiem drogi. fot arch. TO

Dożynki międzygminne w połączeniu z dożynkami die-
cezjalnymi odbędą się 8 września w Kowalach Oleckich. 
Wieniec  dożynkowy z gminy Olecko wykonuje sołectwo Ol-
szewo. Zadania podjął się państwo Kołodzińscy. Kaziimierz 
Kołodziński jest sołtysem w Olszewie.    (inf. WRiGN)

Dożynki międzygminne

Wykonany został remont dachu budynku wspólnoty przy 
ulicy Wisniowej 9a. całkowity koszt wyniósł 7,95 tysiąca 
złotych. W tym koszt gminy to 5 tysięcy.  (inf. WGKiOŚ)

Dach

... na ulicy kamiennej został już ukończony. Koszt przedsię-
wzięcia to 26 tysięcy złotych. (inf. WBIiP)

Mur oporowy
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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.

B3002

Krótkofalowcy z Olecka  mieli swój udział w obchodach 
jubileuszu 450 lecia naszego miasta. Przez cały lipiec tego 
roku pracowaliśmy pod znakiem SN450O (SN – Polska, 450 – 
rocznica 450 lat miasta, O – Olecko). W dniu 23.07.2010 była 
uruchomiona na schodach ratusza radiostacja terenowa. Na-
wiązaliśmy ponad 450 łączności z radiostacjami ze wszystkich 
kontynentów. Łączności radiowe zostały potwierdzone wysyłką 
kart QSL,  na których oprócz zdjęć z naszego miasta zamiesz-
czona jest krótka notatka o historii Olecka w języku polskim i 
angielskim.

Klub Łączności LOK – SP4KPP utworzony z inicjatywy Je-
rzego Weissa - SP4WLW, Wojciecha Pokusy - SP4ICD, Jac-
ka Sobali – SQ4CUX, Mateusza Rekścia – SQ4OC, Michała 
Waszkiewicza – SP4-17-008 oraz naszego nieocenionego in-
formatyka Eugeniusza Danowskiego – SQ4CVW działa przy 
Stowarzyszeniu Przypisani Północy od listopada 2006 roku. 
Znak krótkofalarski naszego klubu nie jest przypadkowy. W 
tym znaku SP4KPP zaszyfrowana jest SP – Polska, 4 – okręg 
północno wschodni, KPP – Klub Przypisani Północy.

Nasz klub bierze udział w zawodach krótkofalarskich i 
mamy osiągnięcia ale o tym napiszemy we wrześniu.

Jeśli raz usłyszysz delikatny szum krótkich fal eteru chcesz 
do niego wracać….

Na krótkich falach ...
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Komenda Hufca ZHP w Olecku zorganizowała w dniach od 
18 do 31 lipca obóz  wypoczynkowo-szkoleniowy w Harcerskim 
Ośrodku Morskim znajdującym się w  Ustce.Wzięło w nim udział 
37 osób. Byli to harcerze, Młodzicy i Żacy z  Czarnych Olecko oraz 
młodzież niezrzeszona. 

Bogaty program zapewnił  niezapomniane przeżycia. Młodzież 
miała okazję zwiedzić m.in. Szkołę  Policji w Słupsku, Muzeum 
Pomorza Środkowego, Stację Ratownictwa  Morskiego w Ustce, 
Park Jurajski w Łebie. 

Trzy osoby złożyły  Przyrzeczenie Harcerskie. Rozegrano 
„Międzynamiotowy Turniej Piłki  Siatkowej”, „Turniej Piłki Nożnej 
Dwójkami”, Zawody „StrongMenów” oraz  różne gry terenowe. 

Kwitła również Twórczość obozowa, która została  uwieczniona 

Obóz harcerski w Ustce

w kronice („Kto w szafce się schowa ten się wychowa”, „Chyba  się 
szyszką powachluję”, „Taśma życia”, „Łyso Ci 10 cm od twarzy!”,  
„Zawiąż klapki”). Nowe powiedzenia wzbogaciły obozowy język. 
Były też  chwile grozy, czyli trzydniowy sztorm na Bałtyku. Nie bra-
kowało kąpieli  i zabaw na plaży (woda jest jednak słona i mokra). 
Niezapomniane chwile  dostarczyło kino 4D. Obozowicze zawarli 
dużo sympatycznych przyjaźni nie  tylko z uczestnikami obozu, ale 
również z mieszkańcami Bydgoszczy i  Poznania. Ostatniego dnia 
wszyscy jednogłośnie okrzyknęli, że nie chce  im się wracać, a za rok 
na pewno pojadą. 

Nad całością czuwali: phm Katarzyna Fiećko - komendant obo-
zu wraz z wychowawcami: Joanna Piekielniak, Sylwia Szarnecka i 
Kamil Szarnecki.

zdj. archiwum ZHP

Rozpoczęcie nauki w szkole jest bardzo ważnym i trudnym momen-
tem w życiu każdego pierwszoklasisty i jego rodziny. Zajęcia małego 
ucznia do tej pory miały charakter zabawy, teraz główną formą jego 
aktywności stanie się nauka. Najbliższe lata będą okresem zarówno 
zdobywania wiedzy, jak i czasem istotnym dla zdrowia dziecka, gdyż 
to właśnie w wieku szkolnym mogą pojawić się i rozwinąć różne scho-
rzenia, takie jak m.in. wady postawy, zaburzenia wzroku, czy otyłość. 
Okres wczesnoszkolny to również czas kształtowania się wielu przy-
zwyczajeń, utrwalania pewnych zachowań - pozytywnych i negatyw-
nych dla zdrowia. 
 Państwowa Inspekcja Sanitarna województwa warmińsko-
mazurskiego, mając na celu kształtowanie prawidłowych nawyków i 
umiejętności prozdrowotnych dzieci oraz uświadomienie rodzicom 
jak ważna jest ich rola w tym procesie, realizować będzie II edycję 
programu edukacyjnego pt. „Moje dziecko idzie do szkoły”. W roku 
szkolnym 2009/2010 w 10 szkołach podstawowych powiatu oleckiego 
odbywała się edukacja uczniów kl. I oraz ich rodziców i opiekunów. 
Dzieci podczas lekcji uczyły się jak dbać o zdrowie, zaś rodzice uczest-
niczyli w zebraniach prowadzonych przez nauczycieli i pracownicę 
Promocji Zdrowia i Oświaty Zdrowotnej Powiatowej Stacji Sanitar-
no-Epidemiologicznej w Olecku. Dorośli adresaci programu otrzymali 
broszurki i ulotki poruszające m.in. temat higieny pracy w szkole i w 
domu, bezpiecznego korzystania z telefonów komórkowych i kuchenek 
mikrofalowych, racjonalnego odżywiania, higieny przygotowywania i 
spożywania posiłków, higieny jamy ustnej oraz problem biernego pale-
nia, zaś dzieci zeszyty i kolorowanki. W bieżącym roku szkolnym pro-
gram realizowany będzie przez 5 szkół powiatu oleckiego, w których to 
edukację rodziców i opiekunów dzieci prowadzić  będzie pracownica 
PZiOZ PSSE Olecko. 
 Wszystkich rodziców dzieci rozpoczynających edukację 
wczesnoszkolną zapraszamy             do odwiedzenia Biuletynu In-

formacji Publicznej oleckiej stacji sanitarnej (www.bip.visacom.pl/psse_
olecko), gdzie w zakładce: Promocja Zdrowia i Oświata Zdrowotna/Moje 
dziecko idzie do szkoły – program edukacyjny znajdują się do pobrania 
bardzo ciekawie i przystępnie opracowane materiały edukacyjne dla osób 
chcących zadbać o zdrowie swojej latorośli. 
I na koniec ważne słowa autorów poradnika pt. „Moje dziecko idzie do 
szkoły”: 
„Prawidłowy rozwój Waszego dziecka zależy także od Waszej postawy 
wobec dziecka, wobec jego zalet i wad, jego nowych obowiązków. Oka-
zujcie dziecku, tak często, jak tylko jest to możliwe, miłość, wyrozumia-
łość, uznanie. Pomagajcie mu w wywiązywaniu się z obowiązków szkol-
nych, ale nie zastępujcie go, nie wyręczajcie. Zaplanujcie dobrze każdy 
dzień, każdy tydzień.
Dziecko musi mieć czas na:
* pracę - odrabianie lekcji i zajęcia dodatkowe,
* zabawę - najlepiej ruch na świeżym powietrzu,
* posiłki - pełnowartościowe, świeże, zjedzone w spokoju,
* zabiegi higieniczne - mycie rąk, zębów, codzienną kąpiel,
* sen - im dziecko młodsze, tym więcej potrzebuje snu.
Warto powierzyć dziecku jakieś domowe obowiązki dostosowane do jego 
wieku i możliwości wykonania. Niech czuje się współodpowiedzialne za 
dom, w którym żyje.
Pamiętajcie, że musicie znaleźć czas na rozmowę z dzieckiem, na częste 
uczestniczenie w jego zajęciach, na wspieranie go w trudach, okazywanie 
radości z jego osiągnięć, na zrozumienie problemów. Każde dziecko w 
czymś jest dobre. Zauważcie to. Zainteresujcie się jego kolegami 
i koleżankami. Bądźcie w stałym kontakcie z wychowawcą i częstym kon-
takcie z lekarzem rodzinnym (lub pierwszego kontaktu).
Powodzenia!”    Emilia Naruszewicz

Promocja Zdrowia i Oświata Zdrowotna      
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna 

w Olecku

„MOJE DZIECKO IDZIE DO SZKOŁY”
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Targi branżowe Wiatr i Woda jak co roku obfite są w 
wiele towarzyszących imprez i wydarzeń. 6 sierpnia 2010 
roku odbyło się uroczyste podpisanie kontraktu pomiędzy 
stocznią jachtową Delphia Yachts a producentem odzieży 
żeglarskiej, firmą Henri Lloyd. 

Kontrakt dotyczy stworzenia kolekcji odzieży żeglarskiej 
sygnowanej marką Delphia.

Obie strony są bardzo zadowolone z podpisanego kon-
traktu i liczą na owocną współpracę w przyszłości.

Stocznia jachtowa Delphia Yachts podpisała kontrakt z 
producentem odzieży żeglarskiej Henri Lloyd

Stocznię Delphia Yachts reprezentował jej współwłaści-
ciel – Wojciech Kot, natomiast firmę Henri Lloyd dyrektor 
generalny – Andrzej Schuetz.

KONTRAKT DELPHI

fot. Bartosz Modelski

Organizator konkursu: Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich 
oraz Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. 

Cel konkursu: uzyskanie wzrostu świadomości dotyczącej ko-
rzyści, jakie osiągają rodziny z dzielenia obowiązków rodziciel-
skich i zawodowych przez obie płcie. 

Przedmiot konkursu: wykonanie zdjęcia o tematyce promują-
cej hasło „Macierzyństwo – ojcostwo – rodzicielstwo” w kontek-
ście godzenia ról rodzinnych i zawodowych kobiet i mężczyzn. 

Praca konkursowa powinna: 
a) promować rodzinę jako nowoczesną, otwartą, wyzbywającą 

się stereotypów, 
b) wywoływać pozytywne skojarzenia z godzeniem ról rodzin-

nych i zawodowych, 
c) wzbudzać zainteresowanie dzieleniem obowiązków w życiu 

rodzinnym i zawodowym, 
d) posiadać formę artystyczną, niepowtarzalną, oryginalną, 

przyjazną grupie, której dotyczy. 
Do konkursu mogą przystąpić osoby fizyczne, które ukończy-

ły 18 rok życia oraz zamieszkałe na terytorium Rzeczpospolitej 
Polskiej.

Każdy uczestnik konkursu może zgłosić maksymalnie trzy 
prace konkursowe. 

Praca konkursowa w postaci zdjęcia/ zdjęć musi: zostać dostar-
czona na nośniku elektronicznym – płycie CD w formacie JPEG 
i w rozdzielczości 300 dpi. Do płyty musi być dołączony opisany 
wydruk komputerowy zdjęcia/ zdjęć. Zdjęcia mogą być w pozio-
mie, jak i w pionie, kolorowe, czarno-białe i w sepii.

Termin składania prac do 20.09.2010 r. do godziny 14:00. Pod 
uwagę będzie brany termin wpłynięcia pracy. 

Nagrodzone prace będą zamieszczone, z podpisem autora zdjęcia, w 
kalendarzu promującym projekt „Godzenie ról rodzinnych i zawodowych 
kobiet i mężczyzn”. Podczas Ogólnopolskiej Konferencji wieńczącej prace 
projektu, będzie zorganizowana wystawa wybranych przez jurorów, prac.  

Osoba kontaktowa: Urszula Kłoda, e-mail: urszula.kloda@crzl.gov.
pl.

Więcej szczegółów na www.efs.gov.pl, zakładka „Działania promo-
cyjne – aktualności”

Konkurs fotograficzny 
„Macierzyństwo – ojcostwo – 

rodzicielstwo”

27 sierpnia, w piątek odbyła się 42. Sesja Rady Miejskiej. 
Radni podjęli 12 uchwał, z tego 8 jednogłośnie. Najaktywniej-
si z nich (jak prawie zawsze): radna Grażyna Obuchowska i 
radny Jarosław Bagieński. 

Sesję rozpoczęła uroczystość przyznania stypendiów na-
ukowych i sportowych. O stypendiach piszemy w oddzielnym 
artykule. 

Jedną z uchwał było nadanie nowych nazw ulic i ciągów 
komunikacyjnych. Propozycja, aby aleję łączącą ulicę Letnią 
z Sembrzyckiego nazwać aleją Przyjaźni nie zyskała popar-
cia radnych. Przy niej z okazji 450-lecia było posadzonych 
dwadzieścia dębów. Radni zaaprobowali jednogłośnie nazwę 
alei 450-lecia Olecka. Druga z ulic została nazwana imieniem 
Mariana Szeremety. Lekarz ten tworzył podwaliny służby 
zdrowia po 1945 roku. Był powszechnie szanowanym miesz-
kańcem miasta. Ulica ta będzie łączyć Leśną z Gołdapską.

Z bardzo ciekawą inicjatywą wystąpił radny Jarosław 
Bagieński. Otóż zwrócił on uwagę, że system przyznawania 
stypendiów sportowych eliminuje automatycznie dzieci i mło-
dzież niepełnosprawną. „Żaden z ogólnopolskich związków 
sportowców niepełnosprawnych nie organizuje zawodów ran-
gi mistrzowskiej: mistrzostw województwa czy kraju. Biorą 
oni udział w zawodach regionalnych. Mam więc ogromną 
prośbę. Poprawmy tą uchwałę tak, aby dać szansę tym spor-
towcom” – konkludował radny. Zwrócił też uwagę, że podczas 
remontu ulicy Kościuszki została zdjęta bariera oddzielająca 
wyjście ze szkoły podstawowej od ulicy. Poprosił o inter-
wencje, aby zabezpieczenie zostało ponownie umieszczone. 
W odpowiedzi Burmistrz Wacław Olszewski powiedział, że 
uchwałą o przyznawaniu stypendiów trzeba zająć się koniecz-

Sesja Rady Miejskiej nie, bo jest w niej jeszcze kilka punktów do poprawienia. 
„Trzeba ja dostosować do życia” – stwierdził. Obiecał też, 
że wystąpi do Powiatowego Zarządu Dróg o zamontowanie 
tych urządzeń. 

Radna Grażyna Obuchowska spytała o to, kiedy zo-
staną oddane do użytku kontenery  mieszkalne. Burmistrz 
Wacław Olszewski odpowiedział, że w najbliższych dniach 
zostanie podłączony do nich prąd. Podłączenie wykona fir-
ma zatrudniona przez Zakład Energetyczny z Ełku. Radna 
poprosiła też o zlikwidowanie niebezpiecznego miejsca na 
Wiewiórczej Ścieżce w pobliżu skrzyżowania dróg Gołdap-
Suwałki w Sedrankach. Zwróciła również uwagę na to, że 
studzienki deszczowe przy nowych parkingach MOSiR są 
zatykane spływającym podczas deszczów piaskiem.

Mariusz Miłun zwrócił uwagę na wodociągowanie wsi. 
Poprosił, aby zwrócono uwagę na to, jak firmy realizujące 
inwestycje pozostawiają po sobie plac budowy.: czy rowy 
melioracyjne są drożne, czy przywrócono stan infrastruktu-
ry? Zwrócił też uwagę na niedrożność studzienek deszczo-
wych. Powoduje to zalewanie podwórek, dróg i piwnic. 

Burmistrz o wypowiedź na temat remontu ulic popro-
sił przysłuchującego się obradom Sesji sekretarza powiatu 
Edwarda Adamczyka. E. Adamczyk zwrócił radnym uwa-
gę na fakt, że remonty rozpoczęły się od ulic, które musiały 
dobrze wyglądać podczas obchodów 450-lecia miasta. Po-
wiedział, że na ulicy Kościuszki zostanie położony asfalt 
jeszcze przed rozpoczęciem roku szkolnego. Po ukończeniu 
tej ulicy będzie remontowana Mazurska i kolejno aż do uli-
cy Norwida. Będzie też remontowana ulica Syrokomli. „Na 
dzień dzisiejszy nie ma żadnych zagrożeń jeśli chodzi o ter-
miny realizacji inwestycji drogowych” – zakończył wypo-
wiedź E. Adamczyk.           Opracował B. Marek Borawski
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Andrzej MalinowskiWYPRAWA DO AUSTRALII
(przez Hongkong i Makau) Dziennik z wyprawy 

do Australii – 2008

(20)

Sydney-Hongkong-Frankfurt/Australia-Chiny-Niem cy, 24 lipca 2008 r.  
Jak kozio³ z kangurem stworzyli wzgórza

Po starcie samolotu szybko zrobiło się ciemno. W do dat ku 
lecieliśmy przez burzę, więc nie było to przyjemne. Lot się 
dłużył. Przesiadka w Hongkongu i we Frankfurcie. 

Z każdym dniem Australia stawała mi się bliska. Ludzie 
i przyroda. Szkoda tylko, że leży tak daleko od Europy, na 
koń cu świata. Ale wrócę tam na pewno – jak bumerang, który 
umiejętnie rzucony, powraca!

Zaciekawiła mnie kultura Aborygenów i ich poj mo wa nie 
świata: „Jak powstały wzgórza” - Dawno temu Ziemia była 
pła ska, a na równinie zwanej Puthadamathanha żył kozioł 
Man dya i kangur Urdlu. Wędrowali razem, a ulubionym ich 
po ży wie niem były korzenie Ngarndi Wari. Pewnego razu 
Urdlu znalazł dużo ładnych korzeni, a Mandya tylko jeden 
mały korzonek. Urdlu nie powiedział Mandya o tym, gdzie 
jest obfitość po ży wie nia. Biedny Mandya stawał się coraz 
słabszy i chudszy a Urdlu silniejszy i grubszy.

W końcu wygłodzony Mandya przyszedł do Urdlu i pro sił 
o malutki korzonek. Urdlu spojrzał na wychudzonego Man-
dya, i powiedział – „poszukaj, jakiś kawałek gdzieś tu leży, 
weź go sobie”. Mandya długo szukał aż znalazł i zjadł go ze 
smakiem. Zapytał Urdlu gdzie może znaleźć więcej korzeni. 
Urdlu zli to wał się nad kompanem i wskazał ręką kierunek 
gdzie mógł je znaleźć lecz było już późno i obaj poszli 
spać. Nazajutrz Urdlu wstał pierwszy i poszedł szukać wody. 
Wówczas Mandya wstał i udał się szlakiem wskazanym przez 
Urdlu szukać ko rze ni. Wędrował długo aż dotarł na miejsce. 
Urdlu wrócił z wyprawy po wodę. Zdziwiony nieobecnością 
kompana, przy po mniał sobie że ten poszedł po jego korzenie. 

Zde ner wo wa ny wyruszył za nim. Kiedy Urdlu przybył na 
miejsce, Mandya zajęty wykopywaniem korzeni nie zauważył 
jego obecności. Rozzłoszczony Urdlu krzyknął, „Dlaczego 
kopiesz w moim miejscu!!!”. Wystraszony Mandya, pogryzając 
korzonek, przy po mi nał drżącym głosem, że sam mu pokazał 
to miejsce. Urdlu bardzo się rozgniewał i wybuchła między 
nimi walka. Szarpali się za ręce, nogi, głowy rozciągając 
swoje ciała do olbrzymich rozmiarów. Wtedy Urdlu zranił 
mocno kompana. Po wszyst kim raniony Mandya poszedł 
daleko do miejsca zwanego Va da ar dlan ha odpocząć i leczyć 
rany. Kiedy próbował zasnąć, rana bolała coraz bardziej. W 
końcu nie wytrzymał i wyjął kamienie, które sprawiały ból. 
Rzucił nimi ze złości w ziemię i tak powstały wzgórza. Urdlu 
zrozumiał, że źle się zachował i poszedł ku Va da ar dlan ha za 
Mandla, by go przeprosić. Idąc widział w oddali wy ra sta ją-
ce wzgórza. Krzyknął „Hej! Co jest stary kumplu? Przez te 
wzgórza nie będę mógł tu żyć i wę dro wać!”. Zde ner wo wa ny 
kangur żeby zapewnić sobie zapas wody uderzył z całej siły 
ogonem w ziemię, tworząc wielką dziurę, którą wypełniła 
woda. I tak powstało Munda (dziś Jezioro Frome). Mandya z 
zazdrości o wodę wsypał do jeziora sól. Po dziś dzień woda 
w jeziorze jest słona, a kangury przez to nie mogą jej pić. 
Man dya siedział na wzgórzach Vadaardlanha. Patrzył i wołał 
„Wra caj skąd przyszedłeś!” Potem Mandya zamienił się w 
ducha Thu du pin ha, a w tym miejscu dziś zie mia jest czer wo na 
od krwi z jego ran po wielkiej walce z Urdlu. Nazwana jest 
„Mandya Arti”, co znaczy „krew”.         Koniec

Most Harbour.

Opera w Sydney.

Sydney.
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(Na scenę wchodzi Letnik – zalotnik z towarzyszeniem dwóch 
osobników /-iczek/ płci wyraźnie odmiennej).

ŁABĘDZIA PIEŚŃ 
LETNIKA-ZALOTNIKA

(z towarzyszeniem)
Na Wigrach, kochane, tam stanie nasz dom
W pokamedulskim eremie.
I tam damy upust marzeniom i snom,
Aż czas nas sprowadzi na ziemię.

Więc wcale nie potrzeba pod cieplejsze nieba
Wiać czy nad błotny Balaton.
Tu bagno na bagnie. Ile dusza pragnie
Komarów przez całe masz lato.

Pod dachem z dachówek noc za parę stówek
Pustelnik ma i kamienicznik.
Tu wędzą sielawę, tam sieja ciekawy
Z węgorzem uprawia cen wyścig.

Stąd wcale nie potrzeba nad morze czy w góry
Wlec cielska daleko aż tak.
Tu cię równie dobrze obedrą ze skóry
Ajenci, gdy trafisz na szlak.

(Dodaje trwożnie rozglądając się na boki):
- Chyba żeby trafił ich szlag!

(Wchodzi troje kelneropodobnych ze stosownymi rekwizytami 
nadwodnej gastronomii).

PIERWSZA:
- I oto na naszych oczach „Love story” zamienia się w 
ajencyjną „Smażalnia story”!

DRUGI:
- Placki ziemniaczane, liny, maliny, grzybki i podgrzybki!!! 
(W tym miejscu znacząco stuka w dno butli z mętnym 
płynem). Węgorze suszone, duszone! Komu?! Komu?! Bo 
idziem do domu!!!

TRZECI:
- Karaski, płotki... Grube ryby chwilowo nie biorą... na 
sznury, haki i haczyki prawne. Zamelinowały się w pusz-
czańskich daczach!

DRUGI:
- Co kto lubi?! Do wyboru, do koloru!!!

TRZECI:
- Wont z łapami od Marioli! To obsługa, nie reklama!!!

DRUGI:
- Ceny umowne i wymowne! Że co, że ryby głosu nie mają?! 
Więc dlaczego węgorze przemawiają niezgorzej?!

PIERWSZA:
- Komu placki, komu?

(Wpływają kajakarze kierując z lubością nosy w stronę patelni, 
na której dogorywa coś w rodzaju podeszwy od schodzonego 
trampka).

DRUGI:
(wskazując kajakarzom wiadro z misternie wygrawerowanym 
napisem „Wąchanie obok!”)

TRZECI:
- Placki, śmietana!... (ciszej: - Wprost spod krana.)

DRUGI z TRZECIM (chórem):
- Nasze hasło: „Po niedochrzczonej śmietance z OSM Suwałki 
popędzi jak po wysokooktanowej! Śniadrwy i Mamry pokonasz 
wpław, bez kajaków. Byle bliżej krzaków...”

(Smażalnia powoli zwija kram. Tymczasem kajakarze, którzy 
musieli obejść się smakiem, wykonują przy akompaniamencie 
kiszek grających walca swą wodniacką pieśń na tle makatki: 
„Czysta woda zdrowia /pędu/ doda!”).

DUET GŁODNYCH WODNIAKÓW
Nie brak tu latem stonki.
Jeleni także w bród. 
Trzcinę wiatr gnie ku słonku,
Zawianych ścina  znóg.
Razowcem pachnie weekend,
Sącząc kalmusu woń.
Ryba pod okowitę
Spływa, jakby ją prąd... (popieścił).

Dni odpychamy
W takt wioseł swych.
Z fali na falę
Niedbale łowiąc rytm.

Popas masz u sołtysa,
W remizie – super dans.
Poza tym gratis cisza
I południowy skwar.
Nie obrażaj powietrza.
Sted rzekł: „This is my hash!”
A głębię słów tych streszcza
Coś, co nas przed się gna!

KABARET „LEGALNY” Wacław Klejmont

Wystąpi tym razem z nadzwyczajną przedpremierą widowiska-rykowiska pt. 
„CZAR PÓŁNOCY”

czyli
„TYLE MI OPOWIEDZIAŁ ŻÓŁTY JESIENNY LIŚĆ...”

Pozwólmy więc domorosłym artystom snuć opowieść. Chyba nie macie nic 
przeciwko temu, by była to „Wigierska love strory”?



Tygodnik olecki 35/659 - r. 2010
10 e-mail: to@borawski.pl.

Wciąż i wciąż dalej
W takt wioseł tych,
Z fali na falę
Włóczęgi chłonąc rytm.

Kto chce, temu po drodze.
Zawsze trafi na szlak,
Żyjąc z naturą w zgodzie,
Nie licząc lat ni łat.
Czas go też nie odmieni
Chociaż płynie ślad w ślad.
Wiosen, zim i jesieni
Nigdy więcej niż lat.

Nęci nas dalą mazurski trakt.
Mostów nie paląc,
Wytrwale ścigamy czas.

KAJAKARZ – STERNIK:
- Baczność!!! Kurs na remizę bierz! Cała w tył!!!
(Odpływają w kierunku drzwi z tabliczką „REMIZA – DYSKO 
OSP W PŁOCICZNIE” opatrzonych wywieszką „Bófed opficie 
zaopatżony”. Zza drzew wychodzi para zakochanych. Chwilę 
stoją niezdecydowani. Oddalają się i zbliżają ku sobie.
POSTRONNY OBSERWATOR:
- Jakiż to chłopiec piękny i młody. Jakaż tu obok dzie-
wicaaaa?

POŻEGNALNA 
CANZONA ZAKOCHANYCH

Parlando I:
Słyszysz Pamello ten wrzask i wiązanki łaciny?
(Ona: Słyszu! Słyszu!!!)
To chłopcy z naszego PGR-u tak celnie rzucają nieświeżym 
mięsem. Chroniczny brak „Jabcoka” wypędza ich z tego cza-
rownego zakątka. Jutro o świcie wyruszają na Ślónsk lub do 
wójska i obiecują wrócić, jak im kaktus na dłoni wyrośnie.

Kiedy młodej głowie brak kropli oleju,
A rozsądku w niej nie znajdziesz ni za grosz,
To o czymże tutaj dumać panie dzieju,
Czas w dziadowską torbę upchać własny los.
Tuż za miedzą perspektywy są ogromne;
Zwłaszcza dla tych, co szlifować zechcą bruk.
A gdy z którąś, nie daj Boże, się zapomnisz,
Alimentacyjny bank wypłaci dług.

Parlando II:
Już tylu chłopców odchodziło z naszego grajdołka i wszyscy 
przy – sięgali swoim dziewczynom, że wkrótce je do siebie 
zabiorą. Żaden nie przysłał w porę alimentów. Żegnaj więc 
Kochany, lecz proszę Cię, nigdy nie zapominaj powiadomić 
mię o kolejnej zmianie adresu hotelu robotniczego.

Nad remizą księżyc dźwignął łysą glacę.
Nikt nie słucha, nie rozumie naszych słów,
Bo tam w środku jedni tłuką, inni – płacą.
Happy andu oczekiwać trudno znów,
Nim kolegium porachuje i obdzieli
ich podymnym od zawianych mocno głów,
słońce ruszy w pierwszy swój rejs po niedzieli,
a pekaes porwie cię w krainę snów.

(Chłopiec porwany przez Ruchomy Przystanek PKS znika 
w sinej dali. Markotna dziewczyna powiewa mu małą błę-
kitną chusteczką. Wchodzi Samotny Rolnik wyposażony w 
posrebrzane widły Made in Zimbabwe).

SAMOTNY ROLNIK:
- Jeszcze jedna na lodzie!
(W tym czasie wbiegają trzy panienki w strojach firmowych 
Biura Matrymonialnego UNISEX-ROL.)

SAMOTNY ROLNIK:
- Nie, nie jedna!!! Całe biuro! I to jakie!!! Takiej służby 
rolnej nam potrzeba...

KIEROWNICZKA BIURA:
- My z ramienia... czy z żebra Adama oddział charyta-
tywnej firmy matrymonialnej „Pod Mirtową Gałązką”!!! 
Oferujemy:
- (Pracowniczki biura prezentują w formie rewia-pokaz mody 
oferty i fotooferty, opatrując je dygresyjnym komentarzem. 
Samotny Rolnik aż mlaska z ukontentowania, ewentualnie 
gwiżdże w stylu „Sołtysie gwizdnijcie!”)

WYBÓR OFERT:
I
Zmechanizowany samotny rolnik z traktorem marki :TRAK-
TOR”, wyprodukowanym małoseryjnie przez firmę „Kowal” 
spod Kowal Oleckich, zwiąże się, mimo przejściowego braku 
sznurka do snopowiązałek, trwałym węzłem małżeńskim 
z niekoniecznie młodą i niekoniecznie piękną. Oferty na 
hasło: „Desperat”.

II
Mam dwa konie oraz: świnie, krowy, kury, kaczki, gęsi, 
indyki, perliczki i króliki w ilości większej niż Noe pod-
czas potopu. Poza tym dysponuję okresowo wypożyczonym 
oswojonym bocianem. Poszukuję tylko jednej i choć na 
sezon jesienno-zimowy.
Amator Ciepła Rodzinnego
Zamieszkały w Pieckach

DYGRESJA:
- Na skup żywca z nim, nie do żeniaczki! Ze zwierzyny oswo-
jonej i leśnej chwilowo nic nie mamy. Zoofil się znalazł.

III
Dwaj bracia, Protazy i Gerwazy, z Kamionki Poprzecznej, 
którzy w wieku 40 lat każy nie zdążyli jeszcze skończyć 
pełnej szkoły podstawowej, decydują się na małżeństwo z 
rozsądku. Poślubią wykształcone, piękne, bez nałogów. Mogą 
być artystki. Zapewniają komfortowe warunki lokalowe w 
ubezpieczonej na odpowiedzialność PZU szopie, która – jeśli 
nie będzie większych wiatrów – wytrzyma jeszcze ze dwa 
lata. Proszą o składanie ofert pod przydrożnym kamieniem 
koło Czarnakowizny na hasło: „Goło ale wesoło!”.

DYGRESJA:
- Zoofilowi nie miałyśmy kotki syjamskiej, ale braciom 
mamy... siostry syjamskie wprost z Syjamu. Powinni być 
zadowoloeni!

IV
Koło Sędziwych Starców ze wsi Udryn, nie zastąpionych przez 
potencjalnych następców, poszukuje zbiorowo kolejnych żon. 
Wszyscy zainteresowani legitymują się wykonaniem rocznego 
planu kontraktacji, wiekiem: dobrze po siedemdziesiątce 
oraz pomyślnym testem sprawności ogólnej i przydatności 
do małżeństwa, przeprowadzonym przez miejscową służbę 
rolną. Oferty na hasło: „Boryna spod Udryna!”.
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DYGRESJA:
- Mamy tu niedojedzony harem niesławnej pamięci cesarza 
Bokassy. Zanim staruszkowie przeprowadzą się na Tamten 
Świat, coś z Trzeciego Świata!

V
Wdowy, panny z większą ilością dziatek, bądź innej despe-
ratki, poszukuje na gwałt rolnik-kłusownik spod Jeleniewa. 
Uwaga! Wyraża zgodę na sezonowe przyprawianie rogów.

DYGRESJA:
- Możę któraś z tych? W sezonie letnim będzie więcej i 
lepiej umalowanych.

VI
Piękny jak Apollo, zdrowy jak tur, silny jak „Ursus C-250”, 
mgr inż.. rolnictwa, wzorowy hodowca baranów, z willą, 
wanną, fontanną i unikalnym posagiem Lwa nade drogą z 
Suwałk do Przerośli przyjmie o każdej porze roku, dnia i 
nocy ODPOWIEDNIĄ. Dojazd do przystanku PKS w Iwa-
niszkach. Dalej (3 km) donoszenie na rękach.

KIEROWNICZKA BIURA:
- O, temu to trzeba coś ekstra!
(Wynajduje wśród ofert i prezentuje osobiście gwóźdź pro-
gramu: plakatową ulotkę Kota <Kotki?> z „Playboya”).
(Wbiega dwóch urzędników  z teczuszkami i wielkimi 
pieczęciami).

URZĘDNICY:
- Cenzura! Cenzura!!! Zdjąć Kota! Miał być kabaret „Le-
galny”?!
(Opieczętowują stemplem „OCENZUROWANE” urzędniczki 
Biura Matrymonialnego UNISEX-ROL i konfiskują Kota.)

DZIEWCZYNY CHÓREM:
- Miałyśmy kota, nie mamy kota! Taka robota...!

Pojedynczo:
- Co nam pozostało?
- Tylko oferty naturalne!
(Defilują „oprawione” w ramki zdjęć, zalotnie krygując się 
przed widownią.)

SAMOTNY ROLNIK:
- Żony dla rolnika! To jest to!!!
(Z ożywieniem przygląda się defilującym.)
W dodatku prawie harem! W to mi graj!!! Jeśli to nie fata-
morgana po mocznikowym koncentracie. Z Krainy Tysiąca 
Jezior zrobimy wkrótce Krainę Tysiąca i Jednej Nocy.
(Chwilę się zastanawia i liczy na komputerze domowej ro-
boty.)
W przeliczeniu na czysty składnik (1000:3) w sam raz plan 
na następną trzylatkę.
(Do dziewczyn)
Pójdźcie, dzierlatki, w me ramiona! Ja ci to Wasz średniorolny 
specjalista, Rolnik-Samotnik z Maćkowej Rudy!!!

DZIEWCZYNY CHÓREM:
- Rolnik??? My, za rolnika?! Nigdy!!!

(Wybiegają spłoszone. Markotny rolnik człapiąc wychodzi za 
nimi. Pojawia się w hipnotycznym transie Opuszczona przez 

Letnika. Rozgląda się po scenie, jakby kogoś szukała. Po 
czym wpatrzona w dal śpiewa tęsknym głosem.)

ARIA OPUSZCZONEJ PRZEZ LETNIKA
Myślę, czar Mazur cię zauroczy,
Że od nadmiaru wrażeń spuchnie głowa...
A gdy ci Żaltis mgłą przeszkli oczy,
Powrócisz w ślad danego słowa,
Z fali na falę bujać wspaniale
Z sercem wezbranym miłością po brzegi.
Szarą godziną czyż mogłeś spłynąć
Nagle jak niegdysiejsze śniegi.

Wracaj!? Wśród trzcin dotąd czekamy.
Wracaj?! I kuś na lodzie nas.
Wybierz z licznej suwałek gamy
Tę jedyną w zimowych wczasów czas.

Dochodzą listy na krańce świata,
Tu milczy poczta jeziorno-polowa!
Latałeś latem z kwiatka na kwiatek,
Jesień milczeniem czyż myślisz skwitować?
Serce w plecaku zdane na bagaż
uwiózł w dal supereskspres „Hańcza – Wigry”.
Przed falą wspomnień próżno się wzdragam.
Jak można tak z miłością igrać???

Wracaj!? Wśród trzcin dotąd czekamy.
Wracaj?! I kuś na lodzie nas.
Wybierz z licznej suwałek gamy
Tę jedyną w zimowych wczasów czas.

(W czasie piosenki Rolnik kilkakrotnie wychyla łeb zza 
węgła, by odepchnięty zniecierpliwionymi gestami Opusz-
czonej, znów go schować. W końcu jednak wraca, siada 
zafrasowany na pieńku i zwija tradycyjnego skręta, oparty 
na superwidłach. Niepokojące odgłosy sygnalizują zbliżanie 
się superpotwora mazurskiego – Żaltisa.)

SAMOTNY ROLNIK (w kierunku dziwnych odgłosów):
- Czy to św. Jerzy ze Szkocji na Nessi zmierza w naszą stronę 
i merda ogonem, oczywiście, Nessi – nie św. Jerzy?

(Nadciąga potwór i chwilę łasi się do Opuszczonej, lecz 
ta nie zwracając zupełnie na niego uwagi z somnambu-
licznie wyciągniętymi w przód rękoma powoli oddala się. 
Tymczasem samotny Rolnik przygotowuje się do stoczenia 
niepowtarzalnej walki z Żaltisem według klasycznych zasad 
wschodniej sztuki kung-fu. Potwór obwąchuje go przed 
atakiem frontalnym.)

SAMOTNY ROLNIK:
- Siarą jedzie gadzina! Widać pershinga już zdążył golnąć! 
Nastąp się!!!

(Następuje scena pojedynku, zakończona efektownym 
zdjęciem myśliwskim na tle pokonanego superpotwora.)

SAMOTNY ROLNIK:
- Chłop i smoku nie przepuści! A baba jak węgorz znów 
się wywinęła! To za letnikiem, to za wiertnikiem, to za 
starym prykiem... A w „Kalendarzu Suwalsko-Mazurskim” 
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stoi wyraźnie: „Za Mazurem panny sznurem, za Suwałkiem 
baby z wałkiem!”.
(Wchodzą Ostatni Turyści. Bezceremonialnie usuwają Samot-
nego Rolnika i szczątki superpotwora. Rozkładają na pieńku 
doszczętnie zgrane karty. Zaczynają grać... i śpiewać.)

OSTATNI TURYŚCI (do rolnika):
- Płyń, Małolepszy! My tu rządzim ostatni dzień lata. Na 
całych jeziorach MY!!!

DUET OSTATNICH TURYSTÓW:
Pusta kieszeń nienagannym płótnem lśni.
Ni centyma dzisiaj już nie mamy my.
Przeszło lato jak tornado albo szkwał. 
Przeminęło z wiatrem wszystko, co kto miał.

Przybladł czar, ucichł gwar!
Odjechała super staar.
A-a-a, a-a-a,
Pustka z nudą w karty gra...

Nie tak dawno na jeziora gnało nas,
jak myśliwych, co na odstrzał spieszą w las.
Ślepe strzały Amor nam pod żebro dźgał
pośród hożych opalonych damskich ciał.

Przybladł czar, ucichł gwar!
Odjechała super staar.
A-a-a, a-a-a,
Pustka z nudą w karty gra...

Późna jesień na przedzimiu szczerzy kły,
Po łysinach próżno się drapiemy dziś.
Lepiej było puknąć w czoło póki czas,
a tak żony marmoladę zrobią z nas.

Przybladł czar, ucichł gwar!
Odjechała super staar.
A-a-a, a-a-a,
Pustka z nudą w karty gra...

(Zbierając karty, trwożnie oglądają się za siebie, skąd do-
chodzi hałas podobny do wcześniejszego wejścia smoka. 
To stęsknione żony przygotowują się z wałkami i innym 
poręcznym orężem do „zapasów zimowych”.)

OSTATNI TURYŚCI:
Niestety, nic nam nie pozostało, jak u kresu sezonu ustąpić 
miejsca Wajdelocie. Niech nasze czary, wzloty i... upadki 
pieśnią finalną, a grzmiącą, wszem i wobec głosi...

(Miejsce na pieńku po Ostatnich Turystach zajmuje Miejscowy 
Wajdelota. Stroi elektryczny bardon i zaczyna obrachunków 
pieśń finalną.)

PIEŚŃ MIEJSCOWEGO WAJDELOTY
Żółty jesienny liść
tyle mi opowiedział...
Kto z kim gdzie
był, czy – nie,
leżał, stał czy też siedział...

Jesień wszystko odmienia,
lecz nie rozstrzyga kwestii:
czy rachunki sumienia
podlegają amnestii?

Remanenty wrażeń
bliźnich znów kłują w oczy.
Gdy wracamy z Północy,
wieje nam prosto w oczy
gorzkiej prawdy wiatr,
gorzkiej prawdy wiatr...

KURTYNA

Wacław Klejmont
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Rozmowa o straży pożarnej 
(cz. 2) (opracował B. Marek Borawski)

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 uroczy-
stościach. 

Wzięli w niej udział: Starosta Powiatowy Stanisław Ra-
motowski (SR), komendant powiatowy PSP Jan Mróz (JM), 
redaktorka naczelna „Głosu Olecka” Iwona Wiszniewska-Ro-
pel (IWR) oraz B. Marek Borawski (BMB)
BMB – Tak więc, gdyby nie pomoc załogi nie udało by się 
zrealizować wielu planów i  podjąć się następnych?
JM – To prawda bez  inicjatywy strażaków i ich wytrwałości 
nie udałoby się wiele zdziałać. Istotną sprawą jest także do-
branie odpowiednich ludzi do różnych zadań. Dlatego też w 
ostatnich latach były pewne zmiany kadrowe choć kosmetycz-
ne. Teraz  jestem dobrej myśli. Mamy dobra załogę, a  biorąc 
także  pod uwagę bardzo dobrą atmosferę w samorządach jeśli 
chodzi o współpracę ze strażą pożarną to wieżę, że wszystkie 
plany zrealizujemy.
SR – Są jeszcze Ochotnicze Straże Pożarne.
JM – To jest całkiem oddzielny temat. Tutaj współpraca z sa-
morządem jest też bardzo dobra. Mamy też plan rozwoju tych 
jednostek. Po zrealizowaniu projektu dotyczącego stanowisk 
kierowania zostanie prawie całkowicie zautomatyzowany sys-
tem powiadamiania jednostek OSP. 
IWR – Czyli one weszły też do projektu?
JM – Tak. I chciałbym podkreślić, że to był pomysł olecki. 
Zabiegałem o to w komendzie wojewódzkiej. Samorządy są 
tutaj biedne i nie są w stanie same sfinansować automatyzacji. 
Tylko gmina Olecko sobie z tym radzi, ale to jest tylko jed-
na gmina w powiecie. Nasza OSP dostanie pięć zestawów. O 
tym, gdzie zestawy trafią, zadecydują wójtowie gmin. 
IWR – Co będzie z strażnicą w Gąskach?
JM – Z tego co wiem gmina Olecko będzie, mimo niepowo-
dzeń, w dalszym ciągu podejmować działania zmierzające do 
realizacji tego ciekawego i pożytecznego projektu.. Wieżę 
że zarówno Pan Burmistrz jak i Pan Wacław Sapiecha, który 
przecież jest świetnym fachowcem w zakresie pożarnictwa 
znajdą i tym razem jakieś rozwiązanie. Doświadczenia prze-
cież mają  ogromne Pan Wacław Sapiecha  budował  obiekty 
naszej Komendy, a  wraz z samorządem także strażnice OSP 
na terenie gminy, więc to zadanie nie mogło trafić w lepsze 
ręce.
 SR – Komenda wojewódzka wysoko ocenia naszą jednostkę. 
Mieści się na 5. miejscu. Na 21 jednostek jest to bardzo dobre 
miejsce
JM – Myślę, że Komenda Wojewódzka ma do nas zaufanie. 
Nie tylko w zakresie właściwego poziomu wykonywania na-
szych zadań ustawowych myślę tu o działalności operacyjnej, 
ale także w przypadkach innych zadań które czasem wykonu-
jemy jak choćby organizacja zawodów wojewódzkich , spo-
tkań czy szkoleń. Uważam, że ocena naszej jednostki jest po-
zytywna i to jest najważniejsze świadczą o tym także wyniki 
kontroli i inspekcji. Nie patrzmy na miejsca, bo to nie jest wy-
ścig. Dla mnie osobiście jest ważne zaufanie. Mamy również 
problemy. Gdy takie zaufanie jest -łatwiej jest rozmawiać, bo 
traktujemy się wtedy jak partnerzy. 
Wracając do planów. Cała sytuacja jest dość nietypowa. Bu-
dżetowo dla komendy jest to bardzo trudny rok.. Bez wsparcia 
środków samorządowych  nie dalibyśmy rady. Gmina Olecko 
wsparła nas przekazując 28 tysięcy złotych na wydatki bieżą-
ce. Starostwo przekazało 15 tysięcy złotych na bieżące potrze-
by i 25 tysięcy na ocieplenie. Z drugiej strony: jeżeli spojrzy 
się w kontekście – czy ten rok jest udany? Zapowiada się on 
bardzo dobrze: przyszedł nowy samochód, będą inwestycje w 
stanowisko kierowania ze środków UE. 
IWR – Samochód jeszcze nie jeździ?
JM – Bo to jest auto Komendy Wojewódzkiej i musimy 
poczekać na załatwienie spraw formalnych. To KW PSP w 
Olsztynie, a nie my musi go zarejestrować. Beneficjentem 
środków w całym projekcie była Komenda Wojewódzka: ona 
dokonywała przetargów i prowadziła całą procedurę projektu. 
Tak więc numer rejestracyjny będzie olsztyński, podpiszemy 
umowę użyczenia. Warunkiem użytkowania tego pojazdu bę-
dzie ubezpieczenie nie tylko OC ale i AC. Poniesiemy kolejne 
koszty, których nie planowaliśmy. 
IWR – Czyli te koszty spadają na was?

JM – Musimy to zrobić. Bo otrzymanie środków 
unijnych ma to do siebie, że założony cel projektu 
musi być osiągnięty. Jeżeli kupuje się samochód w 
celu zabezpieczenia szlaków komunikacyjnych, to 

auto musi cały czas jeździć. Jeżeli ulegnie wypadkowi, to 
musi być natychmiast naprawione. Naprawa takiego pojazdu 
to są ogromne środki i mogło by to położyć budżet. Taniej 
jest ubezpieczyć. Jest poza tym taki wymóg, bo były takie 
wypadki w Polsce. Ubezpieczenie pojazdu, to prawie 9 ty-
sięcy złotych. 
BMB – A jak reszta samochodów?
JM – Żaden inny samochód nie ma AC. Polisa OC jest za-
wierana centralnie na wszystkie pojazdy Państwowej Stra-
ży Pożarnej. Natomiast każdy z naszych samochodów wozi 
kserokopie takiej polisy. Myślę, że straż ma znaczne zniżki 
na te polisy. Przecież w jakimś sensie działamy na rzecz firm 
ubezpieczeniowych. Im więcej uratujemy tym mniejsze są 
odszkodowania. Dlatego też firmy ubezpieczeniowe gene-
ralnie są do nas przychylnie nastawione. Na przykład trzy 
lata temu PZU ufundowało nam trzy torby medyczne za 15 
tysięcy. 
Firmy ubezpieczeniowe robią też odpisy na rzecz straży z 
składek związanych z zagrożeniem pożarowym. Kwoty te 
przekazywane są do komendy głównej. Tam tworzony jest 
specjalny fundusz ubezpieczeniowy i z niego kupuje się 
sprzęt ratowniczy. 
IWR – Jak duże są to środki?
JM – Trudno mi powiedzieć, ale w skali  województwa my-
ślę, że są to środki rzędu kilkuset tysięcy złotych. 
IWR – Jaki jest system dzielenia tych środków?
JM – Są one w dyspozycji Komendanta Wojewódzkiego.   
Nie jest on dzielony jakimś „kluczem” na wszystkich, a ra-
czej dofinansowywane są zadania strategiczne z punktu wi-
dzenia województwa,  np. dokłada się do dwóch, czy trzech 
powiatów na zakup samochodu. 
BMB – Ile zastępów liczy olecka jednostka  straży pożar-
nej?
JM – Na to pytanie trudno odpowiedzieć, bez kilku słów 
na temat specyfiki służby. Pracujemy w systemie trzyzmia-
nowym  i tak naprawdę istotna jest ilość ludzi na zmianie. 
Można przecież mieć trzydzieści samochodów, ale wyjechać 
nogą przy niewielkich obsadach zmiany i tak tylko dwa.  
Każdego dnia służbę pełni siedmiu strażaków  w tym mini-
mum jest trzech kierowców, możemy więc wyjechać dwo-
ma, trzema samochodami.  Przy większych zdarzeniach,  
aby zmobilizować większą ilością ludzi strażaków ściąga-
my z domów. Poza tym wszyscy pracownicy biurowi mają 
obowiązek chodzić w mundurach koszarowych  i w razie 
poważniejszych zdarzeń jest pospolite ruszenie. 
BMB – Jak ważnym dla funkcjonowania Powiatowej Straży 
Pożarnej jest istnienie Ochotniczych Straży Pożarnych i ile 
jest tych jednostek?
JM – W naszym powiecie jest 15 jednostek z czego 5 w 
krajowym systemie ratowniczo-gaśniczym. Jednostki z sys-
temu są lepiej wyposażone od pozostałych. Trzy z nich są 
gminne i dwie z gminy Olecko. W nie się przede wszyst-
kim inwestuje, bo są to jednostki, które mogą być użyte na 
terenie całego powiatu, a często są również uwzględniane 
w odwodach operacyjnych. Taka jednostka może być teore-
tycznie skierowana np. do Elbląga, do akcji powodziowej.  
OSP to bardzo poważna siła, bez której niemożliwe byłoby 
skuteczne działanie w większych i poważniejszych zdarze-
niach, a właśnie takie są najbardziej dramatyczne.
BMB – Czy podniosła się bardzo jakość szkoleń strażaków 
niezawodowych?
JM –  Dbałość o jak najwyższy poziom szkolenia to podsta-
wa. Od tego przecież zależy skuteczność naszych działań, 
ale i bezpieczeństwo samych strażaków – ratowników. Jest 
to szczególnie ważne jeśli się to odniesie do  ilości zdarzeń, 
do których wzywane są jednostki OSP. Jednostki krajowego 
systemu jeżdżą najwięcej. Weźmy przykład Kowali Olec-
kich, Świętajna, ale także  Wieliczek, Gąsek i Szczecinek. 
Jest to od kilkudziesięciu do stu wyjazdów rocznie. Były lata 
kiedy Kowale Oleckie czy Świętajno wyjechały do akcji po-
nad sto razy.
Są też jednostki, gdzie rocznie jest kilka wyjazdów. Kilkana-
ście to jest dobry wynik. Taka jest różnica. 
Dlatego jeżeli rozmawiamy z wójtami o rozwoju OSP główny 
nacisk kładzie się na to by była przynajmniej jedna jednost-
ka, która będzie bardzo dobrze wyposażona i wyszkolona  i 
jest w stanie poradzić sobie z różnymi rodzajami zdarzeń. 
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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  V42102

V3
99

04

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 V40703

PIZZERIA „PRIVE” zaprasza od 1000 do 2200

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

* AUTOCZĘŚCI zachodnie, Łada, Tawria, Skoda;  
ul. Grunwaldzka, tel. (87) 520 01 21                           K39901

AUTO-MOTO

* materiały budowlane, metalowe, hydraulika – SKLEP 
   BUD-MET, ul. Gołdapska 22, tel. (87) 520 22 41. V39704

AUTO - MOTO - SPRZEDAM

* „ASTRA” restauracja, ul. Partyzantów 7. Katering, imprezy 
okolicznościowe, www.astra.olecko.pl, tel. (87) 520-25-68.  V35208

TURYSTYKA, NOCLEGI, ROZRYWKA

* AUTO-MAX, ul. Paderewskiego 3A, tel. 509-746-264; 
naprawa, części zamienne                                             V39804

* Foto-Ślub i inne uroczystości, tel. 660 122 049       B2604

* hurtownia spożywcza, ul. Gołdapska 31, tel. (87) 520-01-50 V40603

*  Dewocjonalia, sklep; dodatki do: chrztu, ślubu, komunii, 
bierzmowania; ul. Wiśniowa, tel. 660-771-754     V40903

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

ubezpieczenia, plac Wolności 25, tel. (87) 520-20-55   V40004

V25015

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

Tel. (87) 520-18-44; 605-990-280; 510-145-891 V3
91
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* części samochodowe, ul. Sokola 1D, tel. (87) 520-12-88,
   87-739-29-00 V41303

KARAOKE w Pub Piwnica, 
                  każdy czwartek, start od 1900 V35318

* Artykuły i usługi elektryczne, Grunwaldzka 6, 
      tel. 87-610-00-66                                     V41203

co druga sobota od 1000 do 1500

Rejestracja: 501-267-347

CENTRUM OPTYKI 
Plac Wolności 9OKULISTA

V4
29

01

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

KWIACIARNIA „ORCHIDEA”

V3
95

04

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
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PUB PIWNICA

1* Centrum Ogrodnicze, ul. Rzeźnicka 6; tel. 87-520-22-07   V1334

* alufelgi Renault Espace, 15 cali, 5 szpilek, tel. 
508-097-660 V36537

* Audi A4, 1,6B, 1997, kombi, srebrny metalik, tel. 500-
577-981 K40601

* AUTOCZĘŚCI zachodnie, Łada, Tawria, Skoda, ul. Grun-
waldzka, tel. 87-520-01-21 K40001

* CZĘŚCI SAMOCHODOWE, tel. 509-746-264             V39814

* CZĘŚCI SAMOCHODOWE, ul. Sokola 1D, tel. 87-
520-12-88          V41313

* CZĘŚCI UŻYWANE, tel. 503-804-741, 512-217-654     B1908

* Ford Fiesta, 1,2B, 1996, tel. 508-097-660        V36547

* Ford Mondeo 1,8TD, Combi, 1995, tel. 604-084-854B2803

* fotele Renault Espace, 2 sztuki, tel. 508-097-660     V36527

* Mrecedes Benz 124, 2,4D, 1994, tel.501-611-961 V41922

* Renault Leguna 1,9CDI Combi, 2004, czarny metalik, 
pełna opcja, tel. 508-097-660          V36517

* „Pub Targowa”, imprezy okolicznościowe, pizza, zapiekanki, 
cheesbugery z pieca, tel. 507-231-684                     V40104

* MEBLE - salon, Jan Bagiński, ul. Rzeźnicka, tel.  
(87) 520 29-23. V36207

* Pralnia chemiczna, pranie wodne, usługa w ciągu 24 go-
dzin, ul. Grunwaldzka 12, tel. 723-565-284.         V35108

V36007

* REMONTY, szybko, tanio i solidnie, 
tel. 515-994-236                V41013

plac Wolności 9, tel. 87-520-16-44

Biuro Turystyczne „SAMBIA”

V4
30

01

najtańsze bilety autobusowe, lotnicze, 
wczasy last minute.

* Budowlana firma, WITKOWSKI, kompleksowe prace 
budowlane, tel. 603-754-167, 87-523-41-44 V43101

* informacja turystyczna, plac Wolności 22, tel. 87-
520-49-48               B2205

* kino, plac Wolności 22, tel. 87-520-20-59       B2404

* konie kabardyńskie, przejażdżki, pod siodło, Grądz-
kie 47, tel. 666-316-780, 87-421-22-48  B2304

* pracownia pisania ikon, pracownia plastyczna, Kata-
rzyna Waraksa, tel. 663-805-960            B2503

* Pub „Pod ABC”, plac Wolności 8c, tel. 509-909-996         L29602

* Taxi „Z”, również taksówki 6-osobowe, tel. 87-520-12-12         K34419

* wczasy; tel. 87-421-22-48, 666-316-780,  www.wiatra-
kart.fr.pl, e-mail: kawarak@o2.pl,            B2902

* angielski korepetycje, magister UW, tel. 502-954-863              L29801

* bezprzewodowy internet iPlus, tel. 87-520-13-31              L28905

* biuro rachunkowe „Arnold”, tel. 87-520-15-30             B2704

* hurtownia wędlin, od 4.00 do 14.00, ul. Gołdapska 31, 
tel. 87-520-22-13               L29204

* hydraulik, gazowe, tel. 502-383-533            V42205

* kowalskie, spawalnicze, ślusarskie, Gołdapska 31, tel. 
87-523-00-80              L28805

* księgowe usługi, Ternet spółka z o,o, tel. 87-520-31-70        L29402

* kwiaciarnia „IWA”, Wiśniowa, tel. 664-905-398        V41103

* OC i AC atrakcyjne, ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej 
przedsiębiorców i firm, tel. 303-100524, 87-520-46-76               V40803

* OLEJ OPAŁOWY,NAJTANIEJ, tel. 87-520-41-91           V36327

* pizza na telefon – od 10.00 do 22.00, tel.87-520-31-32 
lub sms 505-314-536              V31720
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10   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! V2133

* Sprzątanie domów, biur, czyszczenie tapicerki, opieka 
nad grobami, „Błysk”, tel. 513-035-033. V34508

V37026

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

* Choinki cięte ze świerka srebrnego, 
GRÜNLAND                 V41812

KUPIĘ

PRACA

V3
65

07

SPRZEDAM 

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

Wyrób nagrobków, blatów kuchennych, parapetów 
i okładzin schodowych V42402

* ROWERY – naprawy i wypożyczalnia, Centrum Handlowe 
Impuls, tel. 87-520-36-92            V42811

* skup metali i surowców wtórnych, odbiór własnym 
transportem, najwyższe ceny, Ełcka 2, tel. 501-611-961V41912

* STOLARNIA: schody drewniane, meble, zabudowy, system 
drzwi przesuwanych, renowacja, tel. 784-353-561, 87-521-43-68  L29303

* 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          K24907

* Taxi „Z”, również taksówki 6-osobowe, tel. 87-520-12-12 K34419

* tłumacz języka francuskiego, tel. 888-605-885          L29403

* traktor BULDOG, tel. 602-235-182           K34107

* opiekunka do dziecka, tel. 505-243-695     K40101

* ślusarza, spawacza zatrudnię, tel. 602-709-756      L29502

* dom wolnostojący, Baczyńskiego, 380 000 złotych, tel. 506-123-200 K40401

* działkę budowlaną, Klonowa, 50 000 złotych, tel. 506-123-200        K40301

* działkę budowlaną, 1750 m.kw., Olecko, tel. 602-709-756       B1808

* działki budowlane, Jaśki, tel. 502-088-402                       K31318

* działki budowlane: Sedranki, Jaśki, Małe Olecko, Babki 
Oleckie, WGN Nieruchomości, tel. 506-123-200   V42002

* garaż murowany, ul. Zielona, tel. 692-141-426   V39524

* Jaśki, działki budowlane nad jeziorem, od 30.000 zło-
tych, WGN Nieruchomości, tel. 506-123-200   V42012

* jorki, szczeniaki, tel. 507-231-684    V40114

* kawalerka 21 m.kw., tanio, centrum, tel. 693-685-419 K39502

* meble zachodnie, ul. Kopernika 10, (piwnica), tel. 
608-146-978        L29701

* mieszkanie, Kopernika, 2 pokoje, umeblowane po remoncie, 
WGN Nieruchomości, tel. 506-123-200                   V42022

* mieszkanie, Skałdowa, 72 m.kw., 200 000 złotych, 
tel. 506-123-200      K40201

* mieszkanie trzypokojowe, 61 m.kw., Środkowa, tel. 
692-141-426                            V39514

* mieszkanie 4 pokojowe, 72,7 m.kw., parter, tel. 87-520-
45-26, 888-215-387      K49501

* OLEJ OPAŁOWY, NAJTANIEJ, tel. 87-520-41-91   V36317

* pustaki z rozbiórki, tel. 665-354-100     L29104

* siedlisko, ul. Wiejska, ok. 40 arów, tel. 602-293-333     V36017

* tapety, rolety sprzedam, Dom S.C., plac Wolności 5 A      V2133

* wyprzedaż brodzików i kabin prysznicowych, tel. 
87-520-22-33                  V38615

* lokal do wynajęcia na działalność handlową, 43 m.kw., cen-
trum, tel. 603-170-046 K40701

* lokal do wynajęcia, 31 m.kw., centrum, tel. 885-441-703 K34104

* mieszkanie do wynajęcia, 48 m.kw., 2 pokoje, parter, może 
być lokal użytkowy, tel. 606-120-504 K39802

* mieszkania i pomieszczenia do wynajęcia na dzia-
łalność gospodarczą, Kukowo, tel. 721-587-468   K34004

* na działalność gospodarczą do wynajęcia domek z 
budynkiem gospodarczym 600 m.kw. oraz placem 0,5 
hektara, tel. 502-088-402       K31218

26 93390006 0000 0006 6992 0001

Fundacja „Zdrowe Olecko”

Ciekawy konkurs
Od miesiąca na projektowanym Obszarze Dzikie Mazury trwa nie-

zwykły 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 
uczestnicy kursu posiądą doskonałą wiedzę do rozpoczęcia lub kontynu-
owania 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)
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KUPON 
NA NAJTAÑSZE  
OG£OSZENIE 

DROBNE  
– 37 groszy za s³owo

 auto        sprzedam  

       wynajmę       kupię

 praca

 inne

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

B3101

Witamina H
Bez niej procesy przemiany materii w naszym organizmie 
nie mogłyby przebiegać prawidłowo. 
Witamina H poprawia wygląd włosów.

Pierwsza pomoc powinna ograniczać się wy-
łącznie do założenia jałowego opatrunku składa-
jącego się z wielu warstw gazy i opaski  elastycz-
nej   przytrzymującej opatrunek. Konieczne jest, 

by opatrunek pokrywał całą powierzchnię oparzoną. O ile 
pozwalają na to warunki, wskazane jest zmycie skóry zdro-
wej, otaczającej miejsce oparzone, spirytusem i benzyną, z 
zachowaniem jednak ostrożności, nie dotykając oparzonej 
powierzchni. Gdy oparzeniu uległa np. noga, wskazane jest 
uniesienie kończyny ku górze oraz zastosowanie unierucho-
mienia, podobnie jak przy złamaniu.

Odrębne postępowanie przyjęto stosować w przypadku 
występowania zmian wyłącznie o charakterze rumienia. Sto-
suje się w tych przypadkach na całą oparzoną powierzchnię  
wysuszający okład z 70% roztworu alkoholu etylowego. 
Rektyfikowany 95% spirytus pogłębia oparzenie, a u osób 
wrażliwych może nawet sam je spowodować. Tak więc ja-
kikolwiek kontakt oparzonej powierzchni za spirytusem jest 
bezwzględnie przeciwwskazany.

We wszystkich rozległych oparzeniach z utrata naskór-
ka, obecnością pęcherzy lub większymi zmianami grozi 

wystąpienie wstrząsu. W tych przypadkach, jako udziele-
nie pierwszej pomocy poszkodowanemu, należy  traktować 
podanie drogą dożylną silnego środka przeciwbólowego w 
odpowiednio dużej dawce. Podanie środka przeciwbólowe-
go inna drogą (np. doustnie) jest niewłaściwe. Zawsze więc 
w tych przypadkach poszkodowany powinien możliwie jak 
najszybciej znaleźć się pod opieką lekarską.

Oparzenia - pierwsza pomoc

Słonecznik, którego kwiaty są ozdobą ogrodów, a na-
siona przysmakiem, w czasach starożytnych słynął ze swo-
ich właściwości pobudzających Majowie przyrządzali od-
war z płatków słonecznika i stosowali go jako afrodyzjak. 
Według niektórych podań smażone świeże płatki słonecz-
nika z solą i pieprzem dają „większą moc do małżeńskich 
poczynań”. Dziś już wiemy, że takie działanie jest efektem 
kwasu chlorogenowego zawartego w płatkach kwiatu i 
części zielonej rośliny oraz nienasyconych kwasów tłusz-
czowych i witaminy E, obecnych w pestkach słonecznika

Słonecznik afrodyzjakiem?

V38905

K24808
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PRZYS£OWIA

Kalendarz imion

Nasz przepis

Cytaty na ten tydzień

31 sierpnia
Izabeli, Pauliny, Rajmundy, Ramony, 
Romy
Bogdana, Bohdana, Cyrusa, Marka, 
Paulina, Rajmunda, Romualda, Świę-
tosława
1 września (Początek roku szkol-
nego)(Rocznica wybuchu II wojny 
światowej)
Alicji, Any, Beatrycze, Belindy, Bro-
nisławy, Izabeli, Reny, Ruty
Augusta, Bronisława, Bronisza, 
Dzierżysława, Egona, Idziego, Wikto-
ra, Wiktoriana
2 września 
Bohdany, Brygidy, Dionizy, Elizy, 
Ingi, Izy
Aksela, Axela, Bogdana, Bohdana, 
Czesława, Dionizego, Jana, Juliana, 
Oliwera, Salomona, Seweryna, Ste-
fana, Tobiasza, Wilhelma, Wiliama, 
Witomysła
3 września
Doroty, Erazmy, Eufemii, Izabeli, Li-
liany, Sylwiny

Antoniego, Bartłomieja, Bartosza, Bro-
nisława, Erazma, Grzegorza, Joachima, 
Mojmierza, Piusa, Przecława, Sylwina, 
Szymona, Zenona
4 września
Agnieszki, Dali, Idy, Irmgardy, Julianny, 
Laury, Lili, Lilianny, Liliany, Lilii, Lin-
dy, Rozalii, Rozyny, Róży
Bartłomieja, Bonifacego, Laurencjusza, 
Przemysława, Rocha, Rościgniewa
5 września
Adeli, Deli, Doroty, Justyny, Rozwity, 
Stronisławy, Wiktoryny
Alberta, Bojana, Herkulesa, Justyna, 
Laurencjusza, Racisłąwa, Racława, Sta-
nisława, Teodora, Wawrzyńca, Wiktora, 
Wiktoryna
6 września (Dzień Energetyka)
Albiny, Beaty, Betiny, Eugenii, Lidy, 
Rozalindy
Albina, Aleksego, Bertranda, Bolemira, 
Eugeniusza, Fausta, Lindy, Magnusa, 
Michała, Petroniusza, Saturnina, Uni-
wieta, Zachariasza, Zacheusza

Przysłowia chińskie
Człowiek codziennie doprowadza 

włosy do porządku. Dlaczego nie 
serce?

Ludzie chociaż nie dożyją stu lat, to 
jednak stwarzają sobie troski na całe 
tysiąclecia. 

Spokojna odpowiedź przepędza gniew.

Ostatni dzień sierpnia zapowiada, jaka 
pogoda na wrzesień wypada.
Jak pierwszy, drugi, trzeci, taki cały 
wrzesień zleci.
Jaki czas około św. Idziego (1 wrze-
śnia), takie powietrze trwać będzie 
cztery tygodnie.
Jaki pierwszy wrzesień, taka będzie 
jesień.
Św. Idzi (1 września) nic już w polu 
nie widzi.
Św. Idzi (1 września) kłosa w polu nie 
widzi.
Św. Idzi (1 września),  siać wyjdzij.
Wielka dla zbóż i siewu wygoda, gdy 
z św. Idziego (1 września), pogoda.
Św. Idzi (1 września), podwieczorka 
nie widzi.
Chmiel zbierać około św. Idziego 
(1 września) i chować porządnie do 
zwietrzenia.
Gdy wrzesień bez deszczów będzie, w 
zimie wiatrów pełno wszędzie.

świeżo zebrane rydze, olej, sól
Oczyszczone rydze smażymy na 

patelni blaszkami do góry. Kiedy się 
zarumienią – smażymy po drugiej 
stronie. Rumiane solimy. Podajemy 
wprost z patelni jako gorąca zakąska 
z bułką, bądź dodatek do dań mię-
snych.

1 kg dyni, 0,25 kg pomidorów, 1 
cebula, 1 szklanka śmietany, 3 dag 
maki, 6 dag masła, natka pietruszki, 
koperek

Z dyni zdejmujemy skórę i oczysz-
czamy z pestek i kroimy w kostkę. 
Wkładamy do garnka wraz z pokrojo-
nymi w kostkę pomidorami, posiekaną 
cebulą oraz masłem. Lekko solimy i du-
simy do miękkości. Wszystko przecie-
ramy przez sito i wkładamy ponownie 
do rondla i gotujemy do momentu aż 
zgęstnieje. Doprawiamy śmietaną roz-
mieszaną z mąką.

Rydze po mazursku na szybko

Dynia przecierana 
po mazursku

Tak przyrządzona dynia jest dosko-
nałym dodatkiem do różnego rodzaju 
mięs (zamiast chleba czy ziemniaków), 
kotlecików z ziemniaków i sera, bądź też 
ziemniaków z orzechami.

Przed podaniem posypujemy dużą 
ilością posiekanego koperku lub pie-
truszki

koperek, 12 dag masła, ½ cytryny
Wybieramy młode listki i obieramy 

je z łodyżek. Płuczemy w zimnej wodzie 
i bardzo drobno siekamy. Masło rozcie-
ramy w misce dodając w trakcie po kilka 
kropel cytryny, aż do całkowitego połą-
czenia z masłem. Teraz wsypujemy po-
siekany koperek. Dokładnie mieszamy i 
przekładamy do formy. Wstawiamy do 
lodówki.

Masło podajemy na plasterku cytry-
ny do mięs pieczonych lub surowe jako 
dodatek do różnego rodzaju sosów. Bar-
dzo smaczne są kanapki smarowane tego 
typu masłem.

Masło koperkowe
Zbierać rośliny owocowe i liściowe, 

najlepiej w okresie przybywania księ-
życa do 12 i po 28. Pozyskiwać rośliny 
korzeniowe najlepiej od 14 do 26, przy 
czym na dłuższe przechowanie od 21 do 
27. Będą wartościowsze i będą się lepiej 
przechowywać.

Wysiewać rośliny na zielone nawoże-
nie i w celu okrycia gleby, także zboża do 
12 , zwłaszcza od 6 do 12.

Wykonywać jesienne prace porządko-
we, uprawowe, najlepiej od 13 do 27.

Prace pielęgnacyjne w pasiekach wy-
konywać od 14 do 26.

Ekologiczny kalendarz 
księżycowy — wrzesień

6 lub 8 września 1522 roku, około 
18 miesięcy po rozpoczęciu podróży 
dookoła świata, „Victoria” dowodzo-
na przez Juana Sebastiana Elcano, 
jako jedyny okręt z całej flotylli, do-
tarła ponownie do wybrzeży Hiszpa-
nii. Ta wyczerpująca, pełna trudów i 
niebezpieczeństw podroż była pierw-
szą udaną próbą opłynięcia Ziemi. 
Stanowiła ostateczny dowód na kuli-
stość naszego globu.

Inicjatorem i dowódcą tego śmia-
łego przedsięwzięcia był portugalski 

Wyprawa Magellana podróżnik i żeglarz w służbie hiszpań-
skiej – Ferdynand Magellan. Urodził się 
około 1480 roku. 

Po odbyciu studiów z zakresu nawi-
gacji i geografii, opracował on plan do-
tarcia do „korzennych krajów” Wschodu, 
podążając w kierunku zachodnim, wo-
kół Ameryki. Szlak wokół Afryki został 
wczesniej opanowany przez Portugalczy-
ków.

Magellan wypłynął w morze zespo-
łem pięciu okrętów. Przez Tenerifę, Gwi-
neę flota dotarła w grudniu 1519 roku do 
wybrzeży dzisiejszej Argentyny. W paź-

dzierniku 1520 udało się Magellanowi 
pokonać sześćset kilometrową cieśninę 
oddzielającą ocean Atlantycki od Pacyfi-
ku. Teraz ten szlak wodny nazywany jest 
cieśniną Magellana. Magellan zginął w 
1521 roku podczas potyczki z tubylcami 
na Filipinach.

Koniec wakacji. Czyścimy i chowa-
my nasz letni ekwipunek. Przygotowu-
jemy swoje miejsce pracy na nowy rok 
szkolny. Dobrze jest mieć stół lub biurko 
przy oknie, a sztuczne źródło światła po 
lewej stronie. Powinniśmy zadbać o wła-
ściwą wysokość krzesła, aby się nie gar-
bić, ani nadmiernie nie wyciągać. Wygo-
da i estetyka kącika do nauki to połowa 
sukcesu.

Znowu w domu
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Przegrana bitwa, ale wojna chyba mimo wszystko 
wygrana!

Szanowni Państwo!
Z przykrością spieszę donieść, że wszczęte w końcu 

czerwca  z inicjatywy Zarządu Powiatowego RACJI Polskiej 
Lewicy w Olecku nasze lokalne GMINNE REFERENDUM 
jednak nie dojdzie do skutku...

Niestety, nie zawsze jest możliwym osiągnięcie w 100% 
zakładanych celów. I w tym przypadku mamy do czynienia z 
taka właśnie sytuacją. Cóż – z porażką też trzeba się czasem 
pogodzić...

W myśl Ustawy o referendach lokalnych warunkiem 
przejścia do drugiej fazy kończącej się pójściem do urn wy-
borczych było złożenie na ręce Burmistrza Miasta Olecka 
najpóźniej w dnia 27.08.2010r. list z  podpisami co najmniej 
10% dorosłej ludności gminy czyli trochę ponad 1740 pod-
pisów osób popierających tę ideę a będących jednocześnie 
upoważnionymi do głosowania wyborcami z Olecka i Gminy 
Olecko. Co prawda na ten dzień miałem w swoim posiada-
niu listy z prawie 1800 podpisami, ale wstępna ich weryfi-
kacja wykazała, że około 80 z nich obarczone są błędami 
dyskwalifikującymi je więc nie mogą być brane pod uwagę. 
Uchybienia polegały przede wszystkim na tym, że udzieli-
ły poparcia naszemu Referendum osoby które zamieszkują 
poza obszarem gminy Olecko (w tym cztery z Niemiec i dwie 
z Paryża...), wpisano nieczytelnie nazwiska lub adresy czy 
też inną niż 11-cyfrową liczbę jako numer PESEL. Dokładna 
weryfikacja tychże podpisów, jaką miałaby obowiązek prze-
prowadzić powoływana w takim przypadku i m.in. w tym 
celu komisja, z pewnością także skutkowałaby wykreśleniem 
jeszcze kilkudziesięciu wpisów.

Tak więc – jako że pewnym jest iż niestety nie zebraliśmy 
koniecznej ilości podpisów a w myśl Ustawy taki warunek 
jest konieczny do kontynuowania Referendum -  podjąłem 
decyzję o nie przekazywaniu list dla p. Burmistrza a tym 
samym o wstrzymaniu procedury referendalnej. Co prawda 
można było złożyć niepełną liczbę głosów poparcia i jeszcze 
powalczyć o jej uznanie za ważną przed Sądem Administra-
cyjnym oskarżając p. Burmistrza Wacława OLSZEWSKIE-
GO o to, że spowodowaną  interwencją Policji w dniu 13.08. 
(piątek!) uniemożliwił zebranie co najmniej takiej właśnie 
brakującej ilości podpisów. Jednak uznałem, że proces karny 
- jaki za ten czyn najprawdopodobniej wytoczy mu Prokura-
tura - oraz jego konsekwencje mogą być na tyle dla naszego 
miasta doniosłe (a w szczególności odsuwające spolegliwego 
wobec proboszczów samorządowca od władzy w mieście), że 
należy w tym momencie raczej skupić się na karnym aspek-
cie (Art. 249 pkt.4 KK) sprawy.

Ponadto faktem jest, że praca jaką przy zbieraniu podpi-
sów poparcia wykonali członkowie RACJI, nasi sympatycy 
oraz zupełnie niezwiązani z ruchem antyklerykalnym ludzie 
dobrej woli - którzy także mają już dość pazerności kleru i 
uniżoności wobec nich naszych samorządowców - nie poszła 
na marne. Te zebrane i to w takiej ilości podpisy to przecież 
nic innego jak doskonały sondaż opinii publicznej! Prze-
cież na listach poparcia dla Referendum przede wszystkim, 
w przytłaczającej większości, podpisywały się osoby, które 
pragnęły w ludowym głosowaniu wyrazić swój sprzeciw wo-
bec pazerności „ojców” Kościoła, zawłaszczania przez kler 
przestrzeni publicznej. W tym wypadku próbie wejście z po-
nurym w gruncie rzeczy „sacrum” na teren, gdzie ludzie chcą 
radośnie spędzać swój czas wolny!

Szanowni Państwo!
My, inicjatorzy Referendum, członkowie RACJI Polskiej 

Lewicy – z podniesiona głową możemy oświadczyć, że zro-
biliśmy wszystko co było w naszej mocy. Przede wszystkim 
umożliwiliśmy wszystkim mieszkańcom Olecka i Gminy 
Olecko złożenie podpisów na  naszych listach, zapewniliśmy 
pełną informację i dostęp do list poparcia. Kosztowało nas to 
niemało wysiłku, dużo czasu wolnego i sporo pieniędzy. Ja 
osobiście naprawdę wolałbym te 6 upalnych dni spędzić na 
kąpieli w jeziorze niż pod parasolem na Placu Pawlaka...  

Wszystkim tym, którzy śmiało, oficjalnie, z nazwiskiem 

zadeklarowali się - poprzez złożenie swoich podpisów na listach 
poparcia - po stronie tej aktywnej części społeczeństwa której 
nie jest wszystko jedno składam tą drogą serdeczne podzięko-
wania! Szczególne wyrazy uznania i szacunku wraz z głębokim 
ukłonem dedykuję tym z Państwa, którzy sami, z własnej woli, 
bezinteresownie pomagali nam w zbieraniu podpisów. 

Muszę przyznać, że mam jednak niejaki żal (a może to tyl-
ko współczucie... ) dla tych co to i owszem deklarowali swe 
poparcie dla naszych działań, ale bojaźń przed „ołtarzem” oraz 
„tronem” jest w nich nadal – mimo iż już od tylu lat żyjemy 
w społeczeństwie demokratycznym - większa niż świadomość 
swojej wolności przekonań... Cóż, może to wina takiej wrodzo-
nej natury raba, bo w przytłaczającej większości przypadków 
– jak wywiódł był kiedyś klasyk gatunku - ich byt powinien 
kształtować cokolwiek wyższą świadomość...

Jestem przekonany, że mimo porażki, ta już trzecia akcja 
zbierania podpisów, ten jeszcze jeden protest społeczeństwa 
przeciw klerykalizacji miasta wreszcie wybije raz na zawsze z 
głów naszych samorządowców pomysły „ubogacania” Kościo-
ła kosztem społeczeństwa w zamian za poparcie z ambony. 

Pełnomocnik ds. Referendum
Zarządu Powiatowego RACJI Polskiej Lewicy w Olecku

Zbigniew Kaczmarek  

artykuł płatny K40901

 W sobotę 28 sierpnia o 17.00 w Mrągowie, Mrągovia po-
dejmie Czarnych w 4-tej kolejce IV ligi. 

Do tej pory obie drużyny mają po 6 punktów i zajmują 3 i 
4 miejsce.

W poprzednim sezonie Czarni odnieśli 2 zwycięstwa, u sie-
bie 2:1 i na wyjeździe 3:2. W sezonie 2008/2009 na wyjeździe 
przegraliśmy 1:0, natomiast u siebie wygraliśmy 2:1.

Obie drużyny będą chciały zatrzeć porażki w 3-ciej kolejce, 
w której Mrągovia przegrała z Zatoką 1:3, a Czarni ulegli Po-
goni 1:4. 

***
Nie udał się wyjazd do Łap, Czarni przegrali 1:4. Jedyną 

bramkę dla naszego zespołu strzelił Grzybowski.
Pierwsza połowa nie zapowiadała tylu bramek, obie drużyny 

przeprowadziły po kilka akcji, z których żadna nie zakończyła 
się bramką. W 47 minucie Czarni wyszli na prowadzenie 1-0. 
Grzybowski po indywidualnej akcji strzelił z odległości ok. 18 
metrów i piłka znalazła się w siatce Łapian.

W 61 minucie Marczuk z Pogoni przelobował naszego bram-
karza i zrobiło się 1-1. 

2 minuty później niepotrzebny faul naszego piłkarza w polu 
karnym i na 2-1 podwyższa Sipko.

W 78 minucie było 3-1. Czarni dążyli do zmiany niekorzyst-
nego wyniku , zaczęli grać 3 obrońcami.Mieli doskonałą sytu-
ację do strzelenie bramki, jednak nasz piłkarz z dwóch metrów 
nie zdołał pokonać bramkarza. W doliczonym czasie gry Pogoń 
podwyższyła wynik na 4-1.

Bramki:Grzybowski (47’) – Czarni: Marczuk (61’), Sipko 
(64’ – karny), Minow (78’), Hryniuk (90’) – Pogoń. 

Piłka nożna

Czarni - Mrągowia

1. Concordia 10 
2. Czarni 9
3. Olimpia 8
4. Zatoka 6
5. Mrągovia 6 
6. Motor 6
7.  Mazur 5
8.  Huragan 5
9. Vęgoria 5 
10. Promień 5
11. Warmia 4
12. Wissa 3
13. Pogoń 3
14. Start 3
15. Korsze 2
16. Dąb 1 

Tabela:
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Tenis ziemny

Siatkówka

29 sierpnia na boisku do siatkówki plażowej MOSiR został 
rozegrany VII Turniej siatkówki plażowej z cyklu Grand Prix 
Olecko 2010. Sponsor tytularny turnieju jest sieć telefonii ko-
mórkowej „Plus”
Turniej zorganizował MOSiR Olecko, a sędzią głównym był 
Dariusz Karniej
Do turnieju zgłosiło się osiem par. Turniej został rozegrany sys-
temem brazylijskim.
Wyniki:
Półfinał:
M. Skrzypek / R. Cwaliński – H. Paszkowski / A. Białecki 2:0
M. Olszewski / K. Olszewski – P. Surażyński / A. Opanowski  2:0
o III m-ce:                               
H. Paszkowski / A. Białecki -  P. Surażyński / A. Opanowski  2:0
Finał:                        
M. Olszewski / K. Olszewski – M. Skrzypek / R. Cwaliński  2:1

Końcowa kolejność:
1. Mariusz Olszewski / Krzysztof Olszewski (Giżycko)
2. Michał Skrzypek / Radek Cwaliński (Giżycko)
3. Hubert Paszkowski / Adrian Białecki (Gołdap)
4. Przemek Surażyński / Artur Opanowski (Olecko)
5-6. Hubert Mosiejko / Arek Bogdan (Olecko)
       Bartosz Senkowski / Mateusz Matusiak (Olecko)
7-8. Roman Dobreńko / Piotr Klimaszyński (Olecko)
  Tomasz Margiel / Mariusz Pruszyński (Gołdap)
Zwycięska para otrzymała pamiątkowe statuetki oraz dyplomy. 
Ogółem w turnieju startowało 16 zawodników.

VII Turniej siatkówki plażowej z cyklu 
Grand Prix Olecka 2010

29.08.2010 piękna zamówiona pogoda,do turnieju stanęło 
10 zawodników w kategori Open i 4 w kategorii OLD-
BOY. O 16 wyszło że zwycięzcą kategori  OLDBOY został 
Andrzej Kamiński, przed Stefanem Dawidowiczem i 
Ryszardem Mielechem.
  W kategorii Open po pasjonującym pojedynku finałowym 
zwycięzcą został Robert Usarek (Suwałki) pokonując w 
finale Adama Cąkałę (Suwałki) 4/6;6/1;6/3.
Trzeci był Michał Karniej (Olecko). 

Turniej o Puchar Miłośnika Białego 
Sportu p. Lecha Kuranowskiego

Cały tenisowy świat Olecki zaprasza wszystkich grających 
w tenisa na Mistrzostwa Olecka W Tenisie Ziemnym ,które 
odbywać się będą na kortach MOSIR, przy restauracji 
Colloseum w Parku przy Sztucznej Murawie 5 WRZEŚNIA 
2010 roku o godzinie 10.00

Zaproszenie

Skład Czarnych na ten mecz: Gąsiorowski - Karankiewicz, 
Witanowski, Wasilewski, Kalinowski, Paszkowski, Wi-
rzyński (74’ Tusznio), Rytwiński, Grzybowski, Bogdano-
wicz (Stachelski), Szarnecki
Mecz nie obfitował w sytuacje strzeleckie. Przewagę posia-
dali Czarni jednak nic z niej nie wynikało. Mragovia w całym 
meczu oddała 3 celne strzały na bramkę Gąsiorka. Bramka 
dla nas padła w sytuacji kiedy na czystą pozycję wyszedł Ka-
mil i będąc sam na sam nie dał bramkarzowi szans. Czarni 
nie stworzyli wielu sytuacji bramkowych. Ważne jest, że po 
wysokiej porażce z Pogonią nasza drużyna potrafiła wygrać z 
teoretycznie lepszym przeciwnikiem niż Łapianie.
W naszej drużynie zadebiutował Stachelski. Trudno cokol-
wiek powiedzieć o jego grze, gdyż praktycznie był to jego 
pierwszy kontakt z naszymi zawodnikami.
Gratulacje dla trenera i drużyny!!! 

Czarni II Wieliczki niestety przegrali swój pierwszy 
mecz. W Mikołajkach ulegli Kłobukowi 0-2. Mimo posiada-
nej przewagi i stworzeniu wielu dogodnych sytuacji musieli 
uznać wyższość przeciwnika. Miejmy nadzieję, że w następ-
nych meczach poprawią skuteczność.

W rozegranych dziś meczach drużyn młodzieżowych 
Czarni pokonali swych rówieśników z Mazura Ełk: tramp-
karze wygrali 6-1, natomiast młodzicy 8-1. 

Czarni pokonali Mrągovię 1-0. Bramkę strzelił w 63 minucie 
Kamil Szarnecki. 

Zwycięstwo Czarnych

Czarni II Wieliczki

Trzecie z kolei zwycięstwo odnieśli juniorzy młodsi w lidze 
wojewódzkiej, tym razem pokonali rówieśników z Victorii 
Bartoszyce 5-2. Gratulacje dla trenera i całej drużyny.

Trzecie zwycięstwo juniorów młodszych
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B. Ma rek Bo raw ski

Nic tak nie obraża naszych rodzimych intelektualistów 
jak zaliczenie ich poczynań do zwyczajów cywilizacji azja-
tyckiej. Bo przecież „MY” stoimy na granicy cywilizacji. 
Broniliśmy i bronimy naszej śródziemnomorskiej: mieczem 
króla Jana III Sobieskiego, maestrią strategiczną Józefa Pił-
sudskiego. Bronimy jej mieczem, ....ale czy rozumem? A w 
ogóle czy rozumiemy co to jest cywilizacja śródziemnomor-
ska i jakie wymogi stawia przed tymi, którzy mienią się być 
jej obywatelami?

Zdaje się, powszechnie wiadomo, że należy zaliczyć nas 
w poczet narodów cywilizowanych. (I to bez względu na to 
co rozumiemy przez ucywilizowanie). To zdaje się nam fak-
tem. To, że dwóch mężczyzn chciało wymierzyć sprawiedli-
wość dwóm innym za pomocą archaicznych, ale nadal śmier-
cionośnych mieczy, przez wszystkich bez wyjątku oceniane 
jest negatywnie.  I to bez względu na krzywdy jakie dotknęły 
posiadaczy mieczy. Tak działa cywilizacja śródziemnomor-
ska. 

Jesteśmy cywilizowanymi ludźmi i z tego powinniśmy 
być dumni! Radość nas rozpiera i samouwielbienie. 

Polacy szczycą się tym, że są szarmanccy wobec kobiet. 
Całują je po rękach (aż po same łokcie), adorują i wynoszą na 
piedestały. Zwyczaj ten nie jest uważany za śródziemnomor-
ski (chodzi o całowanie po rękach) ale od biedy mieści się 
w pewnych normach i granicach (naszego kraju). W Unii od 
biedy jest tolerowany z odrobiną ironii i zdziwienia. 

Jesteśmy szarmanccy! Szanujemy kobiety, ale... raz i ja 
złapałem się na tym, że piszę: „My Polacy!”, a powinienem 
napisać: „My polscy mężczyźni”. To jest ten problem! Pro-
blem jest też w tym kim jesteśmy. Gdy obrażają naszą matkę, 
żonę, dziewczynę czy siostrę, to po prostu bijemy chama w 

mordę. Nie jest to standardowe w cywilizacji śródziemno-
morskiej, ale ten zwyczaj również ona przejęła w pradaw-
nych czasach. Zakorzenił się również i u nas jako działanie 
poboczne spraw związanych z naszym honorem. Gorzej 
jest, gdy obrażają obca kobietę. Bo co to nas wtedy wła-
ściwie obchodzi? Jeszcze gorzej jest, gdy obrażają kobietę 
samotną. Wtedy nic nas to już nie obchodzi. Wtedy nawet z 
dużą dozą ciekawości przyglądamy się takim „igrzyskom”. 
Bo ciekawi nas co z tego wyniknie. Gdyby to była nasza 
mama, żona, dziewczyna, siostra? Ale tak... ?

A to proszę panów nie mieści się w standardach cywi-
lizacji śródziemnomorskiej. To jest Azja! Jeszcze gorzej 
jest, gdy akceptujemy takie poczynania. Gdy podsycamy 
konflikt i  przyzwalamy na wyrządzanie krzywd. A prze-
cież, gdyby ten ktoś zrobił to naszej mamie, żonie, córce 
lub dziewczynie dostał by od nas w mordę, albo jeszcze 
kopa. I na pewno nie poleciałby na policję, bo by dostał 
jeszcze raz. Tacy to jesteśmy szarmanccy!

Tak więc daleko od tych dwóch panów z mieczami 
zwyczajowo nie stoimy. Po prostu, co nasze to bronimy, 
a co cudzie to niech kto inny to broni. Co niczyje niech 
broni się samo, a jeszcze lepiej, niech ktoś to sobie weźmie 
i niech to broni. 

Czyli jaki jest nasz stosunek do kobiet? Gdy są naszą 
WŁASNOŚCIĄ to obejmują je prawa cywilizacyjne, gdy 
są nam obce, to już nie. Tacy jesteśmy cywilizowani! Od 
zwyczajów wschodnich różni nas tylko to, że nie wolno 
mam mieć więcej niż jednej żony. Tylko tyle! I szkoda, że 
aż tyle. Szkoda...?

I dlatego trzeba pamiętać, że „... cywilizacja zbudowana 
jest na tym, czego od ludzi wymaga, a nie na tym, czego im 
dostarcza”1 . Czyli, że nie spełniamy wymogów cywilizacji 
śródziemnomorskiej. Bo tam za takie postępowanie wobec 
kobiet: „...traci się stanowiska...” i „Nawet po pijaku takich 
rzeczy już się nie mówi. To wstyd”2 .

Pobili się dwaj górale....

1. Antoine de Saint-Exupery, Twierdza, Pax, Warszawa 
1985, s. 38
2. Magdalena Środa, Kobiety i władza, W.A.B, 2009, s. 20


