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Olecka Izba Historyczna serdecznie zaprasza 
9 czerwca (czwartek) o godzinie 17,00 na spotkanie pt. Żydzi 
Wschodniopruscy – na przykładzie Giżycka .  

Wykład wygłosi  Jan Sekta  historyk, regionalista, nauczyciel, 
kustosz Archiwum Mazurskiego działającego od 1996 roku w Gi-
życku, integralnej części Stowarzyszenia Wspólnota Mazurska. 

Jan Sekta mieszka w Giżycku i od lat zajmuje się dziejami gi-
życkich Żydów. Na podstawie ich losów, obecności w życiu gospo-
darczym, kulturalnym i politycznym miasta można mówić o ich 
sytuacji na pozostałych obszarach Prus Wschodnich.  Zrozumieć 
czy sytuacja Żydów wschodniopruskich różniła się od położenia 
przedstawicieli tego narodu zamieszkujących inne kraje Europy, w 
szczególności Europy Środkowej i Wschodniej. 

Jan Sekta odtworzył, poprzez żmudne i wytrwałe badania, dzie-
je wielu żydowskich mieszkańców i Giżycka. Ich los był zbliżony 
do historii mieszkańców Olecka wyznania mojżeszowego. Jaki to 
był los? Jak żyli, czym się zajmowali, jakie pozostawili po sobie 
ślady w Olecku, Giżycku, Ełku?

Serdecznie zapraszamy na wykład

Pomiędzy 26, a 29 maja w Kanty nad Desną w Czechach od-
były się najbardziej prestiżowe zawody ratowników z cyklu Rally 
Reyvis. Ekipa polska reprezentowana przez olecką „Olmedikę” 
zajęła w nich drugie miejsce. Można więc powiedzieć, że drużyna 
w składzie Adrian Bucki, Paweł Domel, Tomasz Dziokan i Daniel 
Żybura została wicemistrzem świata. Pierwsze miejsce zajęła eki-
pa ze Stanów Zjednoczonych, a trzecie drużyna Austrii. 

wywiad z ratownikami na str. 10-11

Drudzy w światowej 
rywalizacji

Delphia w „Gazecie Wyborczej”
Pod koniec maja w „Gazecie Wyborczej” ukazał się ca-

łostronicowy artykuł o oleckiej Delphi. Artykuł jest jednym 
z tych, które przed polską prezydencją w Unii pokazują osią-
gnięcia naszych rodaków. 

Artykuł napisała Dominika Pszczółkowska, a zdjęcie hali 
produkcyjnej Delphi wykonał Andrzej Wojnar. 

Przypominamy Państwu, że w chwili obecnej jachtem 
„Delphia 40.3” pod nazwą „Polska Miedź” płynie dookoła 
świata kapitan Tomasz Cichocki, a w poniedziałek właściciele 
i dyrekcja stoczni uczestniczą w uroczystej gali „Teraz Pol-
ska”, gdyż Delphia otrzymała nominację do tego tytuł. (red.)

Knajpa: miejsce, dokąd się co wieczór 
chodzi po raz ostatni w życiu.

Jean Marivaux

wiecha nad pływalnią w Olecku
W ubiegły piątek o 13 nad halą sportową z pływalnią wyko-
nawca Mostostal zawiesił wiechę. Podczas uroczystości głos 
zabrali Burmistrz oraz dyrektor Mostostalu, czytaj na s. 12
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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:
• Izabela Andruczyk
• Alicja Jaszczanin
• Dominika Konopka
• Wincenty Rymkiewicz
• Zofia Turowicz
• Agata Wołkońska
Upominki będą wysyłane pocztą.
Upominki ufundowali:
√ TERNET, pl. Wolności 26.
√ Urząd Miejski w Olecku, plac Wolności 3
√ INFOLAND, pl. Wolności 15
√ „BiS” Studio Reklamy, ul. Kamienna 1A
√ Księgarnia Zofii Siemaszko, plac 

Wolności 26
√ BEST - Studio Reklamy, ul. Jeziorna 1A
√ Powiatowa Stacja Sanitarno-Epide-

miologiczna w Olecku, al. Wojska 
Polskiego 13

√ Hurtowania IMPULS, Aleje Lipowe
√ Wydawnictwo „Wir”, Zielona 37

Redakcja 
„Tygodnika Oleckiego”, 

ul. Zielona 37
czynna:  poniedziałek, 
środa, czwartek, piątek
w godzinach 1200-1700

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
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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.

Fundacja Wspierania Opieki Zdrowotnej Miasta 
i Gmin Ziemi Oleckiej „Zdrowe Olecko” 
z dopiskiem „Szpital w Olecku” 96 9339 0006 0000 0006 6992 0002 

KRONIKA 
PO¯ARNICZA 

16 kwietnia o 23.39 jeden zastęp JRG 
PSP gasił przy ulicy Produkcyjnej pożar 
suchej trawy.
17 kwietnia o 20.23 jeden zastęp OSP 
Kowale Oleckie gasił w Stożnem pożar 
suchej trawy.
Informacji udzieliła starsza sekcyjna 
Katarzyna Jeglińska
18 kwietnia o19.41 jeden zastęp JRG 
PSP gasił na osiedlu Siejnik pożar su-
chej trawy. 18 kwietnia o 22.07 jeden 
zastęp OSP Kowale Oleckie gasił w 
Stożnem pożar suchej trawy.
19 kwietnia o 16.11 jeden zastęp JRG 
PSP gasił przy ulicy Akacjowej pożar 
suchej trawy.
20 kwietnia o 15.51 jeden zastęp JRG 
PSP gasił przy ulicy Gołdapskiej pożar 
suchej trawy.
20 kwietnia o 17.23 jeden zastęp JRG 
PSP gasił przy ulicy Wiejskiej pożar su-
chej trawy.
20 kwietnia o 17.29 jeden zastęp OSP 
Mazury gasił w Zabielnie pożar suchej 
trawy.
20 kwietnia o 20.19 jeden zastęp OSP 
Gąski gasił w Gąskach pożar suchej tra-
wy.
21 kwietnia o 12.12 jeden zastęp JRG 
PSP gasił przy ulicy Przytorowej pożar 
suchej trawy.
21 kwietnia o 14.25 dwa zastępy JRG 
PSP oraz jeden OSP Lenarty usuwały 
skutki kolizji drogowej w okolicach Ba-
bek Oleckich.
21 kwietnia o 15.15 jeden zastęp OSP 
Świętajno usuwał w Niemstach skutki 
kolizji drogowej.
21 kwietnia o 17.08 jeden zastęp JRG 
PSP usuwał w Sedrankach skutki kolizji 
drogowej.
21 kwietnia o 19.08 jeden zastęp JRG 
PSP gasił w okolicach osiedla Siejnik 
pożar suchej trawy.
21 kwietnia o 19.37 jeden zastęp OSP 
Świętajno gasił w okolicach Chełch po-
żar suchej trawy.
21 kwietnia o 19.48 jeden zastęp JRG 
PSP gasił w okolicach Możnych pożar 
suchej trawy.
22 kwietnia o 19.01 jeden zastęp JRG 

Archiwum „Tygodnika Oleckiego” znajdziesz

22 czerwca - koncert z gitarą klasyczną
godz. 13.00 - sala kina „Mazur”

Zapraszamy na koncert w wykonaniu Waldemara Milewskiego, który uczy w ROK 
„Mazury Garbate” gry na gitarze klasycznej dzieci i młodzież. Wstęp wolny.

Przed skrzyżo-
waniem drogi 65 
z droga do Monet 
stoi tablica infor-
macyjna. Posta-
wioną ją jednak 
bez wyobraźni. Za-
słania ona bowiem 
włączającym się 
do ruchu z Monet 
widok na nadjeż-
dżające od strony 
Olecka samocho-
dy. Martwe pole 
wynosi około 100 
do 150 metrów. W 

Niebezpiecznie 
postawiony znak

Jeszcze chyba żadne z wydań oleckich gazet nie miało 
tyle dobrych informacji co ten tygodnik. Przyćmiły one na-
wet takie wydarzenie jak rzekoma bomba na stacji. Otóż: 
nasi ratownicy medyczni zdobyli wicemistrzostwo świata, 
Delphia braci Kotów została nominowana do tytułu „Teraz 
Polska”, na budowanej hali z pływalnią powieszono wie-
chę... chciałbym co tydzień przekazywać Państwu takie ra-
dosne i jednocześnie ważne dla miasta informacje. 

O wszystkim tym można przeczytać wewnątrz tego nu-
meru. 

Życzę Państwu pogody ducha i zdrowia oraz takiej wakacyjnej pogody jaka 
tylko sobie Państwo wymarzycie.     B. Marek Borawski

tym przedziale nie widać jadącego samo-
chodu. Pojawia się on nagle dwadzieścia 
metrów od skrzyżowania, a że nie ma tam 
ograniczenia szybkości zjawia się na nim 
w ciągu dwóch do czterech sekund. Kie-
rowca, który wyjeżdża z Monet nie ma 
szans na uniknięcie co najmniej stłuczki. 
A takie już były! Czas przestawić znak w 
bardziej odległe od drogi miejsce. Oby 
drogowcy zdążyli jeszcze przed ewentu-
alnym wypadkiem!

Poniżej prezentujemy zdjęcie zrobione z 
kabiny samochodu, które dokumentuje niebez-
pieczne usytuowanie znaku.

(m) fot. Archiwum TO

informacji udzielił aspirant sztabowy 
Mariusz Domin

PSP gasił przy ulicy Wiejskiej pożar suchej 
trawy.
22 kwietnia o 20.35 jeden zastęp JRG PSP 
gasił w okolicach Małego Olecka pożar su-
chej trawy.
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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 .............................5,05 z³
Pb95 .........................5,12 z³
PB98 .........................5,29 z³
LPG ...........................2,49 z³
Olej opa³owy ..............3,45 z³ (powyżej 1000 litrów)

S
ta

-

ły
m

 k
li

e
n
to

m
 

w
y
d
a
je

m
y
 

k
a
r
ty

 r
a
b
a
-

t
o
w
e
!

• Historia Ziemi Oleckiej – wystawa historyczna, Olecka Izba 
Historyczna, Stary Ratusz 

• Czesław Miłosz - Powroty (wystawa) – Olecka Izba Histo-
ryczna, plac Wolności 1 (Stary Ratusz)

• wystawa fotografii: Katarzyna Waraksa - malarstwo, Galeria 
Prawdziwej Sztuki im. A. Legusa, ROK „MG”

• Poczta, pocztówka, fotografia - Olecko wczoraj i dziś - 
wystawa w Oleckim Stowarzyszeniu Aktywnych „Zamek”

• „Czesław Miłosz. Podróże do domu” - wystawa w Bibliotece 
Pedagogicznej, ul. Armii Krajowej 30

• Anioły - obrazy olejne Janiny Szczęsnej - Galeria „Pod 
Skosem” GCK Kowale Oleckie

7 czerwca (wtorek)
apteka dyżurna: Kolejowa 15
wydanie „Tygodnika Oleckiego”
Szkolenie dla nauczycieli „Dać szansę” (szczegóły TO 20/696, s. 8)
15.30 - KŁAMSTWO KATYŃSKIE”, spotkanie w Oleckim 
Stowarzyszeniu Aktywnych „Zamek”, sala 112, I piętro
8 czerwca (środa)
apteka dyżurna: plac Wolności 25
Szkolenie dla nauczycieli „Dać szansę” (szczegóły TO 20/696, s. 8)
9.00 -  Międzynarodowy Turniej Niepełnosprawnych w teni-
sie stołowym, hala ZST w Olecku
10.00 - Turniej pilki nożnej o Puchar Prezesa UKS ,,Trójka”, 
stadion MOSiR ze sztuczną murawą
12.00 - Królewna Śnieżka, spektakl teatralny, kino „Mazur”
9 czerwca (czwartek)
apteka dyżurna: plac Wolności 7B
Szkolenie dla nauczycieli „Dać szansę” (szczegóły TO 20/696, s. 8)
17.00 - Żydzi Wschodniopruscy – na przykładzie Giżycka, 
Olecka Izba Historyczna, wykład
apteka dyżurna: Gołdapska 1
9.00 - 13.00 -  Mobilny Punkt Informacji Funduszy Europej-
skich, Urzęd Miejski, sala konferencyjna
10.00 - Mistrzostwa Woj. W-M SZS w tenisie ziemnym szkół 
podstawowych i gimnazjalnych, Korty Miejskie w Olecku
10.00 - szkolenie dotyczące kas rejestrujących, świetlica 
Urzędu Skarbowego
13.00 - warsztaty Fundacja Rozwoju Ziemi Oleckiej, plac 
Wolności 2 (szczegóły TO 16, s. 9)
17.00 - Rio, film - kino Mazur
19.00 - Piraci z Karaibów. Na nieznanych wodach, film - kino Mazur
11 czerwca (sobota)
apteka dyżurna: Zielona 35
9.00 - Mistrzostwa Polski Niesłyszących w LA, Stadion Miej-
ski w Olecku)
9.00 - Turniej Szachowy o Puchar Dyrektora Szkoły Podsta-
wowej nr 1 im. Henryka Sienkiewicza  w Olecku, SP1 
11.00 - Czarni Olecko - Mrągovia Mrągowo, mecz piłki noż-
nej juniorów, Stadion MOSiR ze sztuczną murawą
17.00 - Czarni Olecko - Olimpia Zambrów, mecz piłki nożnej 
III ligi, stadion MOSiR
17.00 - Rio, film - kino Mazur
19.00 - Piraci z Karaibów. Na nieznanych wodach, film - kino 
Mazur
12 czerwca (niedziela)
apteka dyżurna: Składowa 6
8.00 do 20.00 - bezpłatne badania mammograficzne, Manno-
bus, Rynek przy placu Wolności, szczególy TO 21/697
9.00 - BIAŁA NIEDZIELA (badania bezpłatne w oleckim szpitalu)
9.00 - 13.00 - badanie echa serca
9.00 - 14.00 - pomiar ciśnienia krwi
9.30 - 11.00 - badania cytologiczne
10.00 - X Turniej tenisa o Puchar ,,Głosu Olecka”, Korty Miejskie
12.00 - Gdzie jest Nemo? - zawody płetwonurków, przystań LOK
13.00 - Festyny: „Bezpieczny powiat” i „Rodzina najważniej-
sza! - Postaw na rodzinę”
17.00 - Rio, film - kino Mazur
17.00 - Wigry Suwałki - Stal Rzeszów, mecz II ligi, stadion 
MOSiR
19.00 - Piraci z Karaibów. Na nieznanych wodach, film - kino Mazur

V17307

Skład fabryczny kostki brukowej KAMAL

Aleja Zwycięstwa 6, 
tel. 502 494 400

PRZEMYSŁAW
ATKIELSKI

KOMPUTERY, NAPRAWA, DRUKARKI (TUSZE, TONERY)
, KASY FISKALNENOTEBOOKI

Plac Wolności 15A, tel. 87 520 10 89

   V23202

Mobilny Punkt Informacji Funduszy Europejskich
W dniu 10.06.2011 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w 
Olecku (sala konferencyjna) odbędzie się dyżur konsultan-
tów Mobilnego Punktu Informacji Funduszy Europejskich. 
Wszystkich zainteresowanych uzyskaniem informacji na 
temat dotacji unijnych zapraszamy w godzinach 09:00-13.00.

Naczelnik Urzędu Skarbowego 
w Olecku informuje,
że w dniu 10.06.2011r. o godzinie 10.00
w  świetlicy tutejszego Urzędu Skarbowego
odbędzie się szkolenie dotyczące kas rejestrujących.

Szkolenie obejmie swym zakresem, między innymi, tematy-
kę  :
– zwolnień z obowiązku stosowania kas rejestrujących,
– terminów instalowania kas rejestrujących,
– ulg przysługujących na zakup kas rejestrujących,
– dokumentów niezbędnych przy instalacji kasy,
– zasad użytkowania kas rejestrujących,
– warunków technicznych stosowania kas.

Zapraszamy wszystkich chętnych zainteresowanych w/w 
tematyką do wzięcia udziału w szkoleniu.

Uwaga
Informuję, iż Miejsko-Powiatowa Biblioteka Publiczna w 
Olecku w dniach 10-27 czerwca będzie nieczynna z powodu 
przenosin do nowego budynku przy ul. Kopernika 6.
W tym czasie prosimy nie odnosić wypożyczonych książek.
Czytelników zapraszamy 28 czerwca 2011 r. do nowego 
budynku w godzinach:
-od wtorku do piątku w godz. 11.00-18.00
- w soboty - 8.00-15.00

Katarzyna Jeżewska - kierownik biblioteki

V24001
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Lokalna Organizacja Turystyczna Ziemi Oleckiej uformuje, że spotkanie z konsultantem do spraw 
projektu „Turystyczna Sieć Współpracy – klaster Suwalszczyzna - Mazury Danutą Cieślukowską 
jest możliwy wyłącznie po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu.

Kontakt: 518 552 646

Ośrodek 
czynny
codziennie 
w godz. 800-1600

Jerzy Miliszewski

OLECKIE CENTRUM
SZKOLENIA KIEROWCÓW

Olecko, Aleje Lipowe 3

Rozpoczęcie 
kursu

 tel. 520-23-36

27 
czerwca

godz. 1600

B18501

1 czerwca o 9.27 na telefon 122 zadzwonił mężczyzna, 
który poinformował dyżurnego, że w parku przy dworcu 
PKP/PKS stoi podejrzana walizka. Po trzech minutach na 
miejscu zjawił się pierwszy samochód policyjny. 

Stwierdzono, że w walizce może się znajdować materiał 
wybuchowy.  Jednocześnie podjęto działania zabezpieczają-
ce teren. Wstrzymano ruch na alei Wojska Polskiego i zablo-
kowano wjazdy z ulic Kolejowej i Przytorowej. Zamknięto 
dla ruchu zjazd z ronda na szosę do Giżycka. Jednocześnie 
ewakuowano z dworca PKP 20 osób. W porozumieniu z PKP 

Bomba na stacji

przystanki autobusowe przesunięto w rejony nie zagrożone. 
Jednocześnie teren zabezpieczały oprócz straży pożarnej 

i policji, ratownicy medyczni oraz pogotowie gazowe. Po 
stwierdzeniu, że walizka może zawierać materiał wybucho-
wy wezwano z Gołdapi pogranicznika ze specjalnie wyszko-
lonym do poszukiwania ładunków wybuchowych psem. 

Pies nie wyczuł materiału wybuchowego więc podjęto 
decyzję o otwarciu walizki. Okazało się, że wewnątrz były 
ubrania. Czyli, że ktoś te walizkę pozostawił nieumyślnie.

W akcji brało udział 4 zawodowe jednostki straży pożar-
nej (11 strażaków), 2 jednostki OSP ze Szczecinek (8 straża-
ków), jeden samochód pogotowia ratunkowego (3 ratowników 
medycznych), dwa samochody pogotowia gazowego (5 osób), 
cztery samochody policyjne i 12 policjantów. 

Działaniami ze straży pożarnej kierował do 9.33 młodszy 
aspirant Marek Wysocki, a od 9.33 starszy kapitan Jerzy Go-
łębiewski. Głównym ratownikiem medycznym był Tomasz 
Dziokan.  

Trzeba przyznać, że akcja była przeprowadzona sprawnie. 
Odpowiednio szybko radiowozy policyjne zablokowały ulice 
dojazdowe do dworca. Gdyby naprawdę w walizce znajdowała 
się bomba, (a mogło tak być w związku z zagrożeniem terrory-
stycznym w naszym kraju), najprawdopodobniej na działanie 
środków wybuchowych byliby narażeni jedynie funkcjonariu-
sze straży, policji i ratownicy. 

Gratuluję naszym służbom tak świetnie przeprowadzonej 
akcji, tym bardziej, że nie były to ćwiczenia, a realne zagro-
żenie. Myślę, że nie jest ważne co znajdowało się w walizce, a 
ważne jest to jak akcja została przeprowadzona. 

Opracował B. Marek Borawski

4 czerwca na kortach miejskich odbyła się Olecka Talentiada 
Tenisowa. 

Organizatorami turnieju były: S.T. ,,Smecz” i MOSiR Olecko.
Sędziowali Andrzej Bomber i Dariusz Karniej.
\KLASYFIKACJA KOŃCOWA:
Najmłodsi (poczatkujący):
1. Piotr Bielanica
2. Anna Kowalewska
3. Paweł Bielanica
Dziewczęta kl. I-III SP:
1. Olga Bielanica
2. Alicja Dembińska

Olecka Talentiada Tenisowa 3. Julia Czarniecka
Chłopcy kl. I-III SP:
1. Bartłomiej Bronikowski
2. Adam Machnikowski
3. Paweł Kuszewski
Dziewczęta kl. IV-VI SP:
1. Sylwia Sadłowska
2. Paulina Maciejewska
3. Karolina Barszczewska
Chłopcy kl. IV-VI SP:
1. Paweł Charmuszko 
2. Piotr Płaziński
3. Jakub Kowalewski
Dziewczęta Gimnazja:
1. Anna Zielińska
2. Urszula Jasińska
3. Roksana Zajkowska
Chłopcy Gimnazja:
1. Michał Maksimowicz
2. Patryk Maksimowicz
3. Michał Bronikowski
Pierwszych trzech zawodników w każdej kategorii otrzymało 

pamiątkowe dyplomy i medale, ufundowane przez MOSiR Olecko. 
Wszyscy uczestnicy zawodów otrzymali upominki, ufundowane przez 
S.T. ,,Smecz”.

Ogółem w zawodach uczestniczyło 32 zawodników, w tym 15 
dziewcząt.

Organizator imprez sportowych w MOSiR Olecko: 
Dariusz Karniej
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Społeczna Szkoła Podstawowa STO
 - do klasy I i IV

Klasy mogą liczyć maksymalnie 16 uczniów, o przyjęciu decy-
duje kolejność zgłoszeń. Przyjmujemy także uczniów do klasy VI 
(są wolne miejsca). 
Społeczne Gimnazjum STO
- do klasy I

Klasa może liczyć maksymalnie 16 uczniów, o przyjęciu decy-
duje kolejność zgłoszeń. 

Przyjmujemy także uczniów do klasy II i III (są wolne miejsca).
Społeczne Liceum Ogólnokształcące STO
- do klasy I 

Przyjęcie kandydatów do kl. I następuje na podstawie wyników 
egzaminów gimnazjalnych i wyników na świadectwie ukończenia 
gimnazjum. 

Klasa może liczyć maksymalnie 16 uczniów.
Przyjmujemy także uczniów do klasy II (są wolne miejsca).

Nasze atuty: 
• szkoła istnieje od 1991 roku,
• wszystkie szkoły posiadają uprawnienia szkoły publicznej, 
• program nauki zgodny z wymaganiami MEN, 
• rozszerzony program nauki języka angielskiego, 
• zajęcia fakultatywne rozszerzające wiedzę z wybranych przed-
miotów,
• przyjazna, życzliwa atmosfera, 
• dobre relacje nauczycieli z uczniami budowane na wzajemnym 
zaufaniu i szacunku, 
• bardzo dobra współpraca z rodzicami.
Dodatkowych informacji udziela 
Sekretariat Szkoły  tel. 87 5202418

Zespół Szkół STO w Olecku 
prowadzi zapisy na rok szkolny 
2011/2012 do następujących 
typów szkół:

W miniony piątek  około godziny 20.00 na ul. Wojska Polskiego olec-
cy policjanci podczas kontroli drogowej osobowego bmw  znaleźli kilka-
dziesiąt porcji narkotyków. W samochodzie podróżowało trzech młodych 
mieszkańców Giżycka. 28-letni Artur M, 24-letni Radosław A i 21-letni 
Igor P. Byli już wcześniej karani za różne przestępstwa. Cała trójka została 
zatrzymana do wyjaśnienia i trafiła do policyjnego aresztu. Przeprowadzo-
ne badanie kierowcy Artura M. potwierdziło obecność w jego organizmie 
amfetaminy i marihuany. Ponadto w trakcie przesłuchania Igor P. przyznał 
się do posiadania marihuany i amfetaminy znalezionej w pojeździe. Łącz-
nie policjanci zatrzymali ok. 20 gram marihuany i  1 gram amfetaminy

Teraz policjanci zajmujący się przestepczościa narkotykową przepro-
wadzą dochodzenie i ustala pochodzenie   narkotyków.

Za posiadanie narkotyków grozi im nawet do 3 lat pozbawienia wol-
ności. Ponadto za prowadzenie pojazdu pod wpływem środków odurzają-
cych kodeks karny przewiduję karę nawet do 2 lat pozbawienia wolności.

kilkadziesiąt porcji narkotykówznaleźli policjanci podczas kontroli drogowej 
Oleccy policjanci zatrzymali trzech  mężczyzn, którzy przewozili  w samochodzie  narkotyki. Artur M., Radosław A. 

oraz  Igor P z Giżycka  trafili do policyjnego aresztu . Za posiadanie narkotyków grozi im kara  nawet do 3 lat pozbawienia 
wolności.

Zdecydowana, szybka i odważna interwencja funkcjona-
riusza z Olecka  i mieszkanki miasta przyczyniła się do urato-
wania życia 63-letniemu mężczyźnie. Posterunkowy Łukasz 
Józefowicz w czasie wolnym od służby na ścieżce wiewiór-
czej reanimował mężczyznę, który zasłabł jadąc rowerem. 
Natychmiastowa pomoc policjanta i pani Ewy Gorlo, która 
wezwała na miejsce karetkę pogotowia pozwoliły zapobiec 
tragedii. 63-latek przebywa obecnie w szpitali w Ełku i jest 
pod opieką lekarzy.

Do zdarzenia doszło we wtorek 24 maja około godziny 
13.30 na ścieżce wiewiórczej. Posterunkowy Łukasz Józe-
fowicz w czasie wolnym od służby jadąc rowerem zauważył 
lewżącego na ścieżce starszego mężczyznę. Obok niego sta-
ła pani Ewa Gorlo, która przejeżdżając swoim samochodem 
również zauważyła człowieka, który zsunął się z roweru. 
Mężczyzna nie oddychał i był nieprzytomny. Policjant od razu 
podjął reanimację, a 31-latka wezwała na miejsce pogotowie 

ratunkowe. Oboje do chwili przyjazdu lekarza udzielali po-
mocy 63-latkowi. Mężczyzna w stanie ciężkim trafił do szpi-
tala. Lekarz dyżurny, który udzielił pomocy oświadczył, że 
u mężczyzny wystąpiło nagłe zatrzymanie czynności serca. 
Podkreślił, że dzięki szybkiej interwencji policjanta i 31-let-
niej mieszkanki Olecka 63-latek przeżył.

30 maja rano w rozmowie z synem poszkodowanego 
63-latka ustalono, iż przebywa obecnie w szpitalu w Ełku, jest 
przytomny a stan lekarze określają jako stabilny.

O godnym do naśladowania zachowaniu młodego poli-
cjanta kierownictwo jednostki dowiedziało się dopiero po kil-
ku dniach. Wówczas wyszło na jaw, dlaczego funkcjonariusz 
spóźnił się tego dnia na odprawę.

Policjant wspólnie z 31-latką uratowali życie starszemu mężczyźnie
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OGŁOSZENIE                                                                   
Komenda Hufca Olecko ZHP organizuje obóz harcerski dla 

wszystkich chętnych uczniów od IV klasy szkoły podstawowej
w Potęgowie, pow. Wejherowo  w dniach 09.07 – 22.07. 

Przewidziane są ciekawe zajęcia: na ściance wspinaczkowej 
i torze przeszkód, na strzelnicy, wycieczka do Kaszubskiego 
Parku Krajobrazowego i inne. 

Zapisy są prowadzone telefonicznie na nr 698-345-521 lub 
osobiście u Komendanta Hufca do 10 czerwca. Pełna opłata za 
obóz wynosi 1000,00zł od osoby   i powinna być wniesiona do 
10 czerwca na konto Hufca 32 9339 0006 0000 0007 8911 0001 
lub bezpośrednio do Kasy Hufca. Przy zapisie należy uiścić 
przedpłatę w wysokości 150,00zł. (jest ona związana z kosz-
tami organizacyjnymi obozu oraz opłatą za rezerwację miejsca 
obozowania). W razie rezygnacji z obozu przedpłata przepada.

L32804

 OGŁOSZENIE                                         
Komenda Hufca Olecko ZHP organizuje 2 turnusy półko-

lonii  dla wszystkich chętnych uczniów od I klasy szkoły pod-
stawowej w Domu Harcerza w Olecku, Plac Zamkowy 2 (w 
budynku Zespołu Szkół Technicznych). 

Terminy turnusów: I – 04.07 – 15.07, II - 18.07 -  29.07. 
Zajęcia będą się odbywać od 9.00 do 16.00 nie tylko na terenie 
miasta ale i jego okolicach. Na koniec każdego turnusu jest 
przewidziany nocleg pod namiotem ( tzw. Biwak ) lub „Noc-
ka” na terenie szkoły. W ciągu dnia przewidziane są dwa posił-
ki – drugie śniadanie i obiad z baru (nie posiadamy własnego 
zaplecza kuchennego). 

Zapisy są prowadzone telefonicznie na nr 698-345-521 lub 
osobiście u Komendanta Hufca do 10 czerwca. Pełna opłata za 
jeden turnus wynosi 270,00zł  (brutto ) od osoby (istnieje moż-
liwość dofinansowania dla osób z rodzin niezamożnych)  i po-
winna być wniesiona do 10 czerwca na konto Hufca: 32 9339 
0006 0000 0007 8911 0001 lub bezpośrednio do Kasy Hufca. 
Przy zapisie należy uiścić przedpłatę w wysokości 100,00zł. 
(jest ona związana z kosztami organizacyjnymi półkolonii). W 
razie rezygnacji z półkolonii przedpłata przepada.

L32904

W poniedziałek (23 maja) odbyło się rozstrzygnięcie kon-
kursu matematycznego. Wszyscy Laureaci odebrali nagrody w 
Sali widowiskowej oleckiego Domu Kultury. Uczestniczyć w 
Kangurze mogli uczniowie od szkół podstawowych do ponad-
gimnazjalnych. „Bardzo cieszę się, że wziąłem udział w kon-
kursie, nie spodziewałem się, że osiągnę sukces, a jednak uda-
ło mi się” – powiedział Michał Wargala ze S.P w Sokółkach. 
Te słowa powinny być zachętą dla przyszłorocznych uczest-
ników. Gratulacje wszystkim uczniom, którzy zmierzyli się z 
ciekawymi i nietuzinkowymi zadaniami matematycznymi.

Łukasz Krynicki

Finał konkursu „Kangur”

W dniu 31 maja 2011 r. podczas Sesji 
Rady Miejskiej w Olecku zostało wręczo-
nych sześć stypendiów Burmistrza Olec-
ka.

Stypendium sportowe II stopnia otrzy-
mała Joanna Łuszczyńska uczennica 
Szkoły podstawowej nr 4 z Oddziałami 
Integracyjnymi w Olecku za zajęcie I 
miejsca na Mistrzostwach Województwa 
w Tenisie Stołowym w kategorii: dziew-
częta żak oraz Aleksandra Olszewska 
uczennica Gimnazjum nr 2 im. Mikołaja 
Kopernika w Olecku za zajęcie I miejsca 
na Wojewódzkich Wiosennych Biegach 
Przełajowych dla Wiejskich Szkół pod 
honorowym patronatem Podsekretarza 
Stanu Ministerstwa Edukacji Narodowej 
Zbigniewa Włodkowskiego.

Stypendia sportowe 
i naukowe

O przyznanie powyższych stypendiów wystąpił prezes 
MLKS „Czarni” p. Józef Wasilewski.

Natomiast czterem uczniom Gimnazjum nr 2 im. Mi-
kołaja Kopernika w Olecku zostały przyznane stypendia 
naukowe II stopnia. Uczniowie uzyskali tytuły laureata lub 
finalisty w Wojewódzkich Konkursach Przedmiotowych: 
Maciej Maruszak z języka francuskiego, Aleksander Pa-
padopulos z historii, Eugeniusz Lios z języka rosyjskiego 
oraz Hubert Lau z geografii.

O przyznanie stypendiów naukowych uczniom wystąpi-
li nauczyciele Gimnazjum nr 2: Wojciech Jegliński, Anna 
Kaczor, Bogumiła Makola, Danuta Krupińska.

Serdecznie gratulujemy wszystkim wyróżnionym 
uczniom oraz życzymy dalszych naukowych oraz sporto-
wych sukcesów.

Alicja Mieszuk, rzecznik UM

L33001
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12 CZERWCA 2011 ROKU12 CZERWCA 2011 ROKU
serdecznie zapraszamy na festyn rodzinnyserdecznie zapraszamy na festyn rodzinny

Olecko, plac w centrum miastaOlecko, plac w centrum miasta
1. „Rodzina  najważniejsza!  -  Postaw  na  rodzinę”„Rodzina  najważniejsza!  -  Postaw  na  rodzinę” -  festyn  

ma na celu umacnianie rodziny, promowanie zdrowej żywności, 
wyrobów ekologicznych, rękodzieła oraz profilaktyki zdrowotnej. 
Przewidziano gry i zabawy dla dzieci. Chętni uczestnicy wezmą 
udział w losowaniu atrakcyjnych nagród.
Organizator główny: Powiat Olecki 
Sponsorzy nagród: 

2.2. „Bezpieczny  Powiat”  „Bezpieczny  Powiat”  - impreza  promująca  pracę  służb 
ratowniczych  działających  na  terenie  Powiatu  Oleckiego.  
W  programie  m.in.  zabawy  i  konkurencje  z  zakresu 
ratownictwa  oraz  bezpieczeństwa.  Uczestnicy  konkurencji 
wezmą udział w losowaniu atrakcyjnych nagród.
Organizator główny: Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Olecku
Współorganizatorzy festynu:  Komenda Powiatowa Policji, Olmedica Sp. z o. o., 
Powiat Olecki 
Sponsor nagród: 

RAMOWY PROGRAM FESTYNÓWRAMOWY PROGRAM FESTYNÓW

1300 - Msza Św. w intencji rodzin z terenu Powiatu Oleckiego - Kościół p.w. Najświętszej Maryi 
Panny Królowej Polski w Olecku. 

1400  - Uroczyste otwarcie festynów.

1410  - Zabawy i konkurencje na stanowiskach Policji, Straży Pożarnej i Ratownictwa Medycznego. 
Wystawa, degustacja oraz sprzedaż: pieczywa, wyrobów cukierniczych, mleczarskich oraz 
masarskich. Gry i zabawy dla dzieci. Promocja: form przeciwdziałania przemocy w rodzinie 
oraz  rodzin  zastępczych.  Badania:  poziomu  cukru,  ciśnienia,  mammograficzne,  pomiar 
tkanki tłuszczowej.

1600 - Losowanie nagród dla uczestników konkurencji „Bezpieczny Powiat”.

1630 - Losowanie nagród dla uczestników festynu „Rodzina najważniejsza! - Postaw na rodzinę”. 

1700 - Zakończenie festynu „Bezpieczny powiat” i „Rodzina najważniejsza! - Postaw na rodzinę”.

Szczegółowe informacje o festynach na stronach organizatorów:Szczegółowe informacje o festynach na stronach organizatorów:
www.straz.olecko.pl     www.powiat.olecko.plwww.straz.olecko.pl     www.powiat.olecko.pl 

Patronat honorowy: Starosta OleckiStarosta Olecki
Patroni medialni:
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W dniu 2 czerwca 2011 roku w budynku Gimnazjum nr 
2 w Olecku przy ulicy Słowiańskiej odbyły się ćwiczenia 
taktyczno–bojowe strażaków Państwowej Straży Pożarnej 
oraz funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji. Oko-
ło godziny 10:15 nieznana osoba zgłosiła podłożenie ła-
dunku wybuchowego przez swego znajomego w jednym 
z pomieszczeń szkoły. Rozpoczęto ewakuację uczniów i 
personelu ze szkoły.

Tak wyglądał scenariusz inspekcji operacyjnej przepro-
wadzonej przez dwa zespoły z: Komendy Wojewódzkiej 

to tylko ćwiczenia

Państwowej Straży Pożarnej i Komendy Wojewódzkiej 
Policji w Olsztynie. Inspekcja miała na celu sprawdzenie 
procedur związanych z powstaniem zdarzeń o charakterze 
terrorystycznym z wykorzystaniem materiałów wybucho-
wych, a więc zdarzeń masowych stanowiących zagrożenie 
dla znacznej ilości osób.

Strażacy wspólnie z policjantami zabezpieczyli miejsce 
zdarzenia, wstrzymali ruch na przyległych ulicach, wyzna-

czyli strefę niebez-
pieczną. W wyniku 
pozorowanej eksplo-
zji ładunku wybucho-
wego ranne zostały 
dwie osoby. Strażacy 
weszli do środka bu-
dynku, ugasili pożar 
i wynieśli poszkodo-
wane osoby, którym 
udzielili pomocy me-
dycznej.

Przeprowadzona 
kontrola była nie-
zapowiedziana, a 
głównym jej celem 
było sprawdzenie 
współdziałania służb 
na miejscu zdarzenia 
oraz zastosowanie 
procedur związanych 
z sytuacjami o cha-
rakterze terrorystycz-
nym. Po ćwiczeniach 
zespół inspekcyjny 
KW PSP w Olszty-
nie przystąpił do dal-
szej części kontroli 
sprawdzając wiedzę 
strażaków będących 
na zmianie służbo-
wej oraz służby dy-
żurnej Powiatowego 
Stanowiska Kiero-
wania PSP. Strażacy 
napisali sprawdzian 
pisemny oraz odpo-
wiadali na pytania ze 

znajomość rozmieszczenia sprzętu w pojazdach ratowniczych, 
oceniano również wyposażenie indywidualne strażaków oraz 
prowadzaną dokumentację służbową.

Zespół inspekcyjny Komendanta Wojewódzkiego PSP w 
Olsztynie ocenił pozytywnie ćwiczenia i wiedze oleckich stra-
żaków.

kpt. Tomasz Jagłowski KP PSP Olecko
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B17604

Z uwagi na to, że przeciętny uczeń w cią-
gu doby około 50% swojego czasu poświęca 

na edukację, szkoła staje się dla niego drugim domem, na-
uczyciele zaś rodzicami. To nierzadko skłania młodzież po-
bierającą nauki w danej placówce do jej oceny oraz krytyki. 
Uczniowie Zespołu Szkół Licealnych z Zawodowych w Olec-
ku postanowili zwierzyć się ze swoich spostrzeżeń na temat 
własnego pobytu i kształcenia w ZSLiZ.

Marcin Malinowski, uczeń drugiej klasy technikum or-
ganizacji usług gastronomicznych tak oto ocenia swoją decy-
zję dotyczącą wyboru nauki w Technikum Nr I: „Moją pasją 
jest gastronomia. Cieszę się więc, że ZSLiZ dał mnie i wielu 
moim klasowym kolegom oraz koleżankom szansę na zgłę-
bianie tajników dobrej kuchni oraz wzorowej obsługi gości. 
Dzięki szkole, mimo tego że jestem dopiero w połowie drogi 

Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych w Olecku 
widziany oczami uczniów

swojego kształcenia, dużo nauczyłem się. Efektem tego są 
chociażby moje zwycięstwa i wyróżnienia podczas kulinar-
nego konkursu zatytułowanego „Na pograniczu Warmii i 
Mazur”. Niebawem w naszej szkole zostanie uruchomiona 
nowa baza do kształcenia gastronomicznego, dzięki której 
będę mógł podwyższać swoje umiejętności. Wierzę też, że 
organizowane zajęcia  pozalekcyjne, w ramach których mo-
głem wyjechać w celach edukacyjnych do Genewy, pomo-
gą mi przygotować się do sprawdzianu dojrzałości. Zdanie 
matury jest dla mnie bardzo ważne, ponieważ nie planuję 
swojej edukacji kończyć na szkole średniej, a to właśnie od 
tego ostatecznego wyniku zależy, jak potoczy się moja dal-
sza kariera”.

opracował Przemysław Michniewicz

Niektórym mogłoby wydawać się, że nierealne jest to, aby 
trzy reprezentantki tej samej szkoły zostały uhonorowane w 
jednym konkursie. Jednak uczennice Zespołu Szkół Liceal-
nych i Zawodowych w Olecku z pewnością 12 maja przeko-
nały niedowiarków, że to, co pozornie nierealne, jest możliwe. 

Paulina JagiełkoNatalia Andryszczyk

Trzy reprezentantki ZSLiZ uhonorowane 
w konkursie recytatorskim poezji i prozy Czesława Miłosza

W zorganizowanym przez olecki od-
dział Warmińsko-Mazurskiej Biblioteki 
Pedagogicznej Konkursie Recytatorskim 
Poezji i Prozy Czesława Miłosza Paulina 
Jagiełko, uczennica drugiej klasy liceum 
o profilu socjalnym, zachwyciła komisję 
sędziowską własną interpretacją bardzo 
obszernego oraz oddziałującego na wszyst-
kie zmysły poematu noblisty pod tytułem 
Orfeusz i Eurydyka. Oryginalność i bez-
pretensjonalność występu Pauliny dało jej 
zaszczytne drugie miejsce. Trzecią nagrodę 
przyznano Natalii Andryszczyk reprezen-
tującej drugą klasę liceum profilowanego 
o specjalności policyjno-pożarniczej. Wy-
różnienie natomiast powędrowało w ręce 
Danieli Szczytowskiej, uczennicy debiutu-
jącej w zmaganiach konkursowych z ramie-
nia ZSLiZ. 

Daniela Szczytowska

Każda uczestniczka Zespołu Szkół Licealnych i Zawodowych 
w Olecku otrzymała cenną nagrodę książkową oraz pamiątkowy 
dyplom.

Przemysław Michniewicz

Od jakiegoś czasu trwa wśród radnych zarówno powiatowych 
jak i gminnych dyskusja jak zabezpieczyć ulice przy szkołach (i nie 
tylko) przed piratami drogowymi. Przede wszystkim winę zwala się 
na policję, że nie pilnuje. Policja twierdzi, że postawienie radaru po-
woduje „uporządkowanie” ruchu na czas, gdy on tam stoi. Potem 
wszystko wraca do „normy”.

W tej sprawie zadzwonił do mnie czytelnik gazety:
„- Proszę pana, przecież ci radni jeżdżą chyba po świecie. Po co 

oni wymyślają rozwiązania? Czy nie przyjrzeli się jak to się robi w 
cywilizowanych krajach? Gdzie tylko są szkoły kładzie się tzw. le-
żącego policjanta. Nie ma siły. Każdy musi wtedy zwolnić. Metoda 
sprawdzona na całym świecie.”

Często jeżdżę ulicą Kościuszki. Widzę jak troskliwe mamusie, 
i odpowiedzialni tatusiowie pełną parą, powyżej 60 km na h prują 
ulicą, by przed jedynką skręcić na parking i zabrać z niego swoją po-
ciechę. Nie pomyślą nawet, że inne dzieci idą właśnie chodnikiem. 
Przepychają się. Droczą. Któreś popchnie inne i tragedia gotowa. 

Zdejmijcie nogę z gazu tam, gdzie są szkoły. Na całej długości 
ulicy Kościuszki jadąc od skrzyżowania z Rzeźnicką  można nadro-
bić około 7 sekund. Czy warto się tak śpieszyć?

Apeluję jednak do władz powiatu i miasta: przy Szkole [Pod-
stawowej nr 1 na Kościuszki, przy Szkole Podstawowej nr 3 na 
Kolejowej trzeba położyć na jezdni garby. To nie kosztuje droga, 
a naprawdę się dla bezpieczeństwa naszych dzieci przyda. I niech 
wszyscy wezmą przykład z radnego Mariusza Miłuna. On załatwił 
ograniczniki nad wjazdem pod wiadukt kolejowy. Myślę, że 99% 
kierowców zaaprobowałoby takie rozwiązanie. A zapewne nawet 
ten 1% bałby się do malkontenctwa przyznać.

B. Marek Borawski 

Garby na jezdniach przy szkołach
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Drudzy w światowej rywalizacji
Pomiędzy 26, a 29 maja w Kanty nad Desną w Czechach odbyły 

się najbardziej prestiżowe zawody ratowników z cyklu Rally Reyvis. 
Ekipa polska reprezentowana przez olecką „Olmedikę” zajęła w nich 
drugie miejsce. Można więc powiedzieć, że drużyna w składzie Ad-
rian Bucki, Paweł Domel, Tomasz Dziokan i Daniel Żybura została 
wicemistrzem świata. Pierwsze miejsce zajęła ekipa ze Stanów Zjed-
noczonych, a trzecie drużyna Austrii. Dzisiaj publikujemy wywiad z 
trzema z nich. Nieobecny był Paweł Domel.

B. Marek Borawski – Zajęcie drugiego miejsca w tak prestiżo-
wych zawodach jest wielkim wyczynem...

Tomasz Dziokan – Zdobyliśmy drugie miejsce na w największych 
na świecie mistrzostwach w ratownictwie medycznym. 

BMB – Patrząc na wynik należy uznać te zawody za bardzo owoc-
ne...

TD – Nie chodzi o to czy szło nam dobrze... Jeździmy tam już od 
kilku lat. To najlepszy polski wynik w piętnastoletniej historii Rally 
Reyvis  W Polsce są dwa puchary z tych zwodów: jeden za trzecie 
miejsce jest w Białymstoku, drugi właśnie teraz przyjechał do Olecka. 

BMB – Na czym te zawody polegają?
TD – Organizatorzy przygotowują zadania, które są symulacją za-

istniałych już wcześniej zdarzeń. Najczęściej nie są to wymyślone sy-

tuacje ale takie, które się już zdarzyły, i które dostosowano do potrzeb 
tych zawodów. Dodatkowo wypracowują procedury według których 
można nas ocenić. 

Do tych zadań wyjeżdżamy. Dostajemy wezwanie. Jest tylko jed-
na różnica: wezwanie jest w formie pisemnej. Musimy posłużyć się 
mapą aby dostać się do miejsca zdarzenia. Na miejscu działamy. Tam 
są albo fantomy, albo ludzie symulujący urazy lub choroby. Czynności 
musimy wykonywać ściśle według międzynarodowych procedur. Nie 
ma tam miejsca na dowolność. 

Daniel Żybura – Jedyne ułatwienie polega na tym, że możemy ko-
rzystać albo z wytycznych europejskich albo z amerykańskich. Jedne 
i drugie są prawidłowe i według tych wytycznych jesteśmy oceniani.

Adrian Bucki – Są one prawie identyczne. Są tylko drobne róż-
nice. 

BMB – Ile było tych zadań?
TD – Dwanaście...
DŻ - ... w tym dwie sprawnościówki, Na przykład, musieliśmy na 

linach zjechać z czwartego piętra.
BMB – Na linach? Co to było za zadanie?
TD – Oprócz zadań czysto medycznych organizatorzy nie zapo-

minają żeby nam dołożyć zadań czysto fizycznych. Chociaż nawiasem 
na zadaniach medycznych też nam nieźle dokładają. Jeśli chodzi o 
zadania fizyczne to dokładają, powiedzmy dla rozluźnienia, przepra-

wę przez rzekę na tzw. tyrolce, a z powrotem już po wodzie. Czasami 
zjazd na linie z czwartego piętra. Trudne zadania ale w gruncie rzeczy 
przyjemne. 

Dwanaście zadań w ciągu osiemnastu godzin non stop. Obiadu nie 
dane nam było zjeść. 

BMB – Kiedy odbyły się zawody?
AB – Tak naprawdę to zaczęły się 27 maja i skończyły w nocy 28 

maja. Generalnie rejestracja drużyn odbyła się 26 maja wieczorem. 27 
maja dzień i noc zadania i 28 odbywają się dodatkowe zawody takie jak 
zawody ratownicze dla dzieci. My już w tym czynnego udziału nie bie-
rzemy. Tego dnia jest też ogłoszenie wyników. Następny dzień to w za-
sadzie już jest wyjazd. 

TD – Czyli tak naprawdę zawody trwały od 27 do 28 maja. 
DŻ – Zadania trwały jedną dobę...
AB – Od rana do późnej nocy...
BMB – Czyli maksymalne wykończenie przeciwnika...?
TD – O to chodzi. Trzeba sprawdzić jak ekipy ratownicze pracują 

zmęczone i w stresie. Organizatorzy mają taką renomę, że tam nie może 
być lekko. Z tych zawodów żadna, nawet zwycięska ekipa wracając nie 
powie, że było lekko. 

DŻ – To jest dwanaście zadań, które robiliśmy od 8.30 do 2 w nocy. 
TD – Organizatorzy wiedzą, że do 

nich przyjeżdżają zespoły, które dużo po-
trafią. Śrubę więc dokręcają mocno. Cza-
sami potrafią zaskoczyć bardzo prostym 
zadaniem. 

BMB – Wtedy się wszyscy gubią...
TD - ... właśnie. Szukają, gdzie ta 

trudność? 
DŻ – Zadanie jest proste. Robi się 

wszystko według procedur. Wszystko 
dobrze idzie... i w piątej minucie zadania, 
które kończysz zaczynasz myśleć, gdzie 
jest kruczek? Przecież niemożliwe żeby 
było tak łatwo? 

BMB – To tych zadań nie robi się na 
czas?

DŻ – To jest różnie, ale przeważnie 
jak skończysz w piątej minucie, to bardzo 
prawdopodobne jest, że czegoś nie wyko-
nałeś, coś ci umknęło. I wtedy jest bardzo 
mało punktów. 

AB – Rzadko udaje się wykonać 
wszystko co zaplanowali w zadaniu orga-
nizatorzy. Coś nam umknie, a wtedy oni 
mają radochę...

BMB – Czyli działacie po trosze tak 
jak dr House?

(śmiech)
AB – Nie! Nic nie można robić na ślepo. Wszystko musi być zro-

bione według standardów. Każda czynność musi być wykonana według 
ścisłych wytycznych. 

DŻ – Sędziowie oceniają jak badamy pacjenta. Czy robimy to po 
kolei... Jak w odpowiednim czasie nie znajdziemy u pacjenta urazu lub 
schorzenia to jego stan będzie się pogarszał.

AB –  Parametry, które my dostajemy od sędziów zależne są od tego 
co robimy. Jeśli robimy coś źle, to sędziowie również muszą iść w tym 
kierunku i zmieniają stan pacjenta. 

DŻ - ... na przykład nie podaliśmy pacjentowi tlenu. Trudności w 
oddychaniu ma on coraz większe, stan się pogarsza, pogarsza, o... nie 
podaliśmy tlenu, podajemy... i sędzia się cieszy. 

TD – Sędzia nie powie, że trzeba podać ten tlen. My musimy o tym 
wiedzieć. 

Ludzie którzy przygotowują zadania to są najwyższej klasy specja-
liści międzynarodowi. Nie ma tak, że dziesięciu Czechów się zebrało i 
robi zadania...

DŻ – Przygotowywali to specjaliści ze Słowacji Stanów Zjednoczo-
nych, Francji, Japonii, Czech, Turcji, Polski... sędziowie z całego świata. 
Posługujemy się podczas zawodów tylko w języku angielskim. 

BMB – Czy spotykacie się z innymi ekipami?
DŻ – Tak. Mamy już wielu znajomych. 
BMB – Ale chyba wśród ekip nie ma takiej rywalizacji jak normalnie 
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PAMIĘCI WACŁAWA KLEJMONTA
W słowach niewielu
napisał tak wiele,
dla tak nielicznych.
Tak najkrócej scharakteryzowałbym twórczość Człowieka, z któ-

rą zetknąłem się dopiero w tym  roku (niestety!) dzięki uprzejmości 
mego przyjaciela z ławy oleckiego L.O.-olecczanina Henryka Sien-
kiewicza. To dzięki niemu od nieodżałowanego Wacława Klejmonta  
otrzymałem próbki Jego twórczości i miałem zaszczyt wymienić z 
Nim kilka listów tuż przed Jego śmiercią. Mój zachwyt ,,Almanacho-
machią” wzrósł po przeczytaniu Jego epigramów ,,Nad rozbitą amfo-
rą” . Piękne są również limeryki Klejmonta - ,,Przesuwalnik warmiń-
sko- mazurski”. Tylko tyle lub aż tyle (jeśli chodzi o ładunek myśli) 
udało mi się przeczytać z twórczości Klejmonta. Ogromnie żałuję, że 
nie mogłem Go poznać osobiście.

  Pozostało zdziwienie. Dlaczego taki ładunek treści i piękna 
ukazuje się tylko nakładem regionalnych wydawnictw Suwałk czy 
też Gołdapi, a jeżeli już to dlaczego nie Olecka?!!! Czy usprawiedli-
wieniem może być tylko przesadna skromność Tego CZŁOWIEKA 
WIELKIEGO FORMATU ?!!! Nikt nie jest prorokiem we własnym 
domu, a szczególnie ten, który nie dba o rozgłos i sławę. Ten suwal-
czanin z urodzenia, a olecczanin z wyboru(tak samo jak ja) takim 
właśnie, moim zdaniem, był. Można coś jednak w tej sprawie zrobić.

Szanowny Panie Burmistrzu  Olecka!
Proponuję wydanie dzieł zebranych Klejmonta. Wiem, że powin-

ny się one ukazać nakładem wydawnictwa ogólnopolskiego. Mamy 
na to jednak zbyt mały wpływ. Pańską decyzją może być z kiesy 
miejskiej wyasygnowana niewielka kwota na ten zbożny cel. Dla bo-
gatego i pięknie rozwijającego się Olecka to będzie mała wydatek, a 
korzyść ogromna.

Udało mi się załatwić podobną sprawę w Myśliborzu. Decyzją 
burmistrza tego biednego powiatowego miasteczka w zachodniopo-
morskim, gdzie ja olecczanin z wyboru obecnie mieszkam, ukaże się 
wkrótce zbeletryzowana jego historia z lat 1945-58 autorstwa szcze-
cińskiego dziennikarza i pisarza marynisty Piotra Zielińskiego. Tę 
sprawę było mi załatwić trudniej, bo i miasto biedne i autor to mój 
przyjaciel i mogłem być posądzony o stronniczość, a nie kierowanie 
się wartością pięknej prozy i próbą ocaleniem lokalnej historii.

Pozostaje jeszcze odpowiedź na pytanie jakie mam kwalifikacje 
aby wydawać takie sądy o wartości twórczości Wacława Klejmonta. 
Moja odpowiedź brzmi -żadnych. Jest to opinia zwykłego czytelnika 
poparta jednak zachwytem kilkunastu moich przyjaciół, którzy koń-
czyli studia humanistyczne (ja kończyłem fizykę) i byli równie jak 
zachwyceni przeczytawszy wymienione  utwory Klejmonta.

Mam nadzieję, że Klejmont na spełnienie mojej prośby kiero-
wanej do Pana Burmistrza stokrotnie zasłużył. Dodam jeszcze, że w 
lokalnym dwutygodniku opublikowałem przez 10 lat kilkaset artyku-
łów. Gdybym znał wcześniej twórczość Wacława  Klejmonta każdy z 

Wacław Klejmont z przyjacielem Tomaszem Żu-
rawlewem na podczas spotkania z poetą 
w Galerii 1. (fot. Henryk Sienkiewicz)

moich artykułów ozdabiał bym stosowną fraszką Klejmonta mając 
pewność, że jeśli ja nie trafię do czytelników to zrobi to za mnie 
Jego fraszka.

Szanowni Radni Olecka!
Proponuję na najbliższej sesji Rady Miejskiej  podjąć uchwa-

łę o nazwanie jednej z ulic Waszego pięknego, ale także mojego 
miasta Olecka IMIENIEM WACŁAWA KLEJMONTA. Kreślę się 
zazdroszcząc , że Waszym kolegą był Człowiek i radny tej klasy. 
Z ogromną przykrością piszę słowo był. Liczę, że podczas najbliż-
szego pobytu w Olecku będę mógł spacerować ulicą Wacława Klej-
monta.

,, Non omnis moriar’’- nie całkiem umrę mawiali Rzymianie. 
Klejmont też nie całkiem umarł jeśli ma takiego ucznia jak dr To-
masz Żurawlew. Wzruszyło mnie Jego przemówienie nad grobem 
Wacława Klejmonta, podobnie jak zachwyciła wcześniejsza ocena 
twórczości swego Mistrza. Niedaleko pada jabłko od jabłoni, a nie-
którzy uczniowie od swoich nauczycieli. Jestem pewien, że Tomasz 
Żurawlew zrobi wszystko aby ocalić od zapomnienia twórczość 
swego nauczyciela nie tylko z uwagi na Jego osobę, ale także z uwa-
gi na ogólnoludzką wartość tej twórczości. Mam nadzieję, że władze 
Olecka wesprą te działania.

Pełen nadziei na spełnienie moich uprzejmych próśb, które być 
może są powieleniem propozycji wielu mieszkańców Olecka, kre-
ślę się z wyrazami najwyższego szacunku dla mieszkańców i władz 
tego miasta mojej młodości, od którego dzieli mnie teraz 750 km nie 
najlepszych naszych dróg.

Marek Majewski

w sporcie?
TD – Jest wzajemny ogromny szacunek. Przyjeżdżają tam najlepsi. 

Każdy z nas i z nich widział niemało. Otarł się o nieszczęście i wielu 
ludziom pomógł. 

Nie ma natomiast kontaktów podczas zawodów. Mamy zadanie do 
wykonania według tabeli. Każda z ekip nigdy nie wie czy zrobiła je do-
brze. Nikt nie wywiesza wyników częściowych. O tym na jakim miejscu 
jesteśmy dowiadujemy się wszyscy w jednym czasie. Nikt też nie za-
czepia i nie mówi co robił, bo to tylko może przeszkodzić w wykona-
niu zadania. Jedynie takie pytania i odpowiedzi: „Byliście na trzecim?”, 
„Byliśmy”, „Trudno było?”, „Tak”.

BMB – Sędziowie omawiają zadania?
TD – Tak! Po wszystkim. Możemy sprawdzić również karty ocen.
BMB – Nie mieliście błędów mocnych, ale jeśli byliście drudzy, to 

cos poszło nie tak. Co to było?
DŻ – Nie znaleźliśmy jednej z dwóch tabletek ukrytych pod kocem. 
TD – W takich zawodach decydują szczegóły. 
BMB – I Ameryka wygrała...
TD – A nich im będzie. Obama był wtedy w Polsce. 
DŻ – Amerykanie są bardzo dobrzy. Oni pracują w zespołach dwu-

osobowych. My natomiast w trzyosobowych. W zawodach drużyna li-
czy cztery osoby więc dla nich to tak jakby dwóch miało jeszcze po dwie 
dodatkowe ręce. 

BMB – Co jest najbardziej stresujące w waszym zawodzie?

AB – Generalnie wszystkie zdarzenia są stresujące. Ale najbar-
dziej stresuje, gdy trzeba pomagać rodzinie lub znajomym. 

TD – Niby wie się co trzeba robić ale ....
DŻ – Kiedy pacjentami jest rodzina lub znajomi wywiera to ne-

gatywny wpływ na działania. Stresujące jest również, gdy pacjentem 
jest dziecko, a obok płacze jego matka. 

TD - ... i gdy nie można pomóc... 
DŻ - ... tak. Bo jeśli wszystko idzie dobrze... ale jeśli nie ma już 

ratunku... jeśli człowiek umiera... 
BMB – Trzeba być silnym psychicznie?
DŻ – To też... ale trzeba się bez przerwy uczyć. To pomaga. 
AB – Czytałem ranking najbardziej stresujących zawodów, to 

ratownik medyczny był na pierwszym miejscu, a na dziesiątym żoł-
nierz. 

BMB – Co wam pomaga w pracy?
DŻ – Uczestnictwo w takich zawodach. Wiele się uczymy...
BMB – A jakie przesłanie dla czytelników?
TD – Życzymy wszystkim czytelnikom „Tygodnika Oleckiego” 

zdrowia i tego abyśmy nie musieli im pomagać. Mamy też wspólną 
prośbę o to, by sponsorzy pomogli nam w organizacji takich jak ten 
wyjazdów. Po prostu prosimy o kasę, a my jeśli będzie trzeba (oby 
nie było) zwrócimy ją z nawiązką. Proszę Państwa – czym więcej 
umiemy tym bezpieczniej będzie w naszym powiecie. 

opracował B. Marek Borawski
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Archeolodzy w Sedrankach
Józef Kunicki (zdjęcia i reprodukcje autora)

(c.d. za tydzień)

2 sierpnia 1758 roku  oddziały rosyjskie złożone z koza-
ków i kałmuków (dowodził Obrist Bors) ograbili i splądro-
wali całkowicie młyn w Sedrankach.  W 1762 roku zawarto 
pokój, który uwolnił Prusy od zwierzchnictwa Rosji.

Na początku XVIII wieku domeny państwowe wypusz-
czano w arendę zazwyczaj na sześć lat. W tym właśnie czasie 
generalnym dzierżawcą domeny sedraneckiej razem z mły-
nem był Georg Erdmann, pisarz miejski, który mieszkał w 
Jaśkach. Posiadał także piwiarnię w Olecku i w Mierunisz-
kach oraz karczmę w Żelazkach koło Ostregokołu. Po ojcu 
domenę w Serdankach dzierżawił jego syn –  Georg Ludwig, 
a po jego śmierci – wdowa, wreszcie kolejno mężowie córki 
– Karl Schultz i Karl Gustav von Sanden. 

Latem 1758 roku podczas wojny siedmioletniej wojska 
rosyjskie w drodze do Gołdapi splądrowały i ograbiły młyn 
w Sedrankach.

W roku 1780 dzierżawcą generalnym domeny zostaje 
Abraham Hillmann i przez długie lata pozostaje ona w rę-
kach rodziny Hillmann/v.Lenski. W latach osiemdziesiątych 
XIX wieku domena w Sedrankach liczy 695 ha i z upływem 
lat rozwija się pod względem gospodarczym. Przed I wojną 
światową inwentarz żywy majątku stanowią 263 sztuki by-
dła, 450 owiec, 170 świń i 58 koni. Do majątku, który został 
zelektryfikowany, należy gorzelnia, a miejscowy młyn stano-
wi prywatną własność Maxa v. Lenski. 

W czerwcu 1807 roku przez Sedranki generał Henryk 
Dąbrowski prowadził swoje oddziały do Gołdapi po bitwie 
pod Frydlandem i mieszkańcy miejscowości położonych 
wzdłuż trasy ich przemarszu słyszeli zapewne powstałą 
niedawno pieśń legionową „Jeszcze Polska nie umarła...”.  
Przemarsz wojsk trwał około miesiąca. Wcześniej przybyli 
do miasta oficerowie pruscy i francuscy w celu wykonania 
niezbędnych przygotowań do przemarszu wojsk. Pruski rząd 
powołał okręgowych dyrektorów do spraw wyżywienia (Bez-
irks – Verpflegungs – Direktoren), których zadaniem było 
zapewnienie prowiantu dla maszerujących wojsk. W Olecku 
stanowisko to objął posiadacz ziemski Abraham Adolf Hil-
lmann  z miejscowości Nory (syn Abrahama Hillmanna  z 
Sedrank).  Córka Abrahama Adolfa Hillmanna -  Emma Hil-
lmann (1815-1866) była żoną pastora z Cichego Friedricha 
Augusta Ballnusa (1807-1871). Znanego w okolicy Olecka 
z wielkiej wrażliwości na niedolę i krzywdę ludzką. Zorga-
nizował szpital a raczej przytułek dla ludzi starych, niedołęż-
nych i  schorowanych.

Wieś otrzymuje urząd pocztowy i w roku 1875 - dwukla-
sową szkołę. 

Według spisu z 1885 roku na 247 mieszkańców wsi Se-
dranki 19 było katolikami.

15 maja 1821 roku utworzono w Olecku powiatowy od-
dział  Towarzystwo Rolnicze dla Litwy (Landwirtschaftlicher 
Verein für Litauen). Była to organizacja promująca innowa-
cyjne metody uprawy i promująca najnowsze rozwiązania w 
rolnictwie. Wśród założycieli był Abraham Adolf Hillmann 

Nad Jeziorem Sedranckim. Zdjęcie z ksiązki „Treuburg…”

z Nor i sędzia von Lenski z Sedrank. 
W 1841 roku objął urząd  landrata powiatu oleckiego obej-

muje Karl Ludwig Otto von Lenski (babcia Ratkowska a pra-
babcia Elsa (Dorothea) Ochodzinski) urodzony Sedrankach 
(1801-1872). Rodzina Lenski (pochodziła z polskiej szlach-
ty) zamieszkiwała w XVI wieku wieś Mały Łęck położoną w 
Polsce w województwie warmińsko-mazurskim, w powiecie 
działdowskim, w gminie Płośnica oraz Leleszki (do roku 1950 
Leleski, niem. - Lehlesken) w województwie warmińsko-ma-
zurskim, w powiecie szczycieńskim, w gminie Pasym. Jego 
matką była Dorothea Amalie (Amalia) Hillmann (1778-1839) 
a dziadkiem Abraham Hillmann (1741-1794), (studiował na 
królewieckiej Albertynie w Królewcu). Był również właścicie-
lem majątku Stacze oraz posłem do Landtagu w 1848 roku. Te 
dwa rody łączą się także przez małżeństwo Andreas von Len-
ski (1741-1778) i Marie Dorothea Aegidi (1753-1778) siostra 
żony  Abrahama Hillmanna - Katharina Charlotte Aegidi 
(1719-1779).  

Christian Grigat w wydanej w 1938 roku  „Die Geschichte 
des Kreises Treuburg”  opisuje ciekawe zdarzenie związane z 
jeziorem.

W latach siedemdziesiątych XIX wieku kiedy rozpoczęto 
budowę linii kolejowej z Insterburga do Ełku, jezioro Sedra-
neckie zostało przedzielone nasypem kolejowym o wysokości 
prawie 20 metrów. Budowniczowie nasypu napotkali w tym 
miejscu poważne trudności i przeszkody. Aby dokładnie okre-
ślić strukturę podłoża obniżono znacznie poziom wody w jezio-
rze otwierając śluzę przy młynie. Zwierciadło wody obniżyło 
się tak bardzo, że na środku jeziora wyłoniła się wyspa pokryta 
pniami starych drzew. Musiało to wywołać niemałą sensację, 
skoro sprawą zainteresowały się ówczesne władze rejencji w 
Gąbinie, polecając usunięcie pni z dna jeziora. W wschodniej 
części jeziora Sedraneckiego. 

Dawniej płynący z północy strumień Pełka wpadał do Legi 
koło dworu w Sedrankach - w celu zapewnienia stałego do-
pływu wody na koła młyńskie i zwiększenia potencjału ener-
getycznego młyna, jego koryto skierowano na zachód wzdłuż 
poziomicy do jeziora Sedraneckiego - powyżej zapory młyń-
skiej. Nowe koryto było już oznaczone na mapie Schrettera z 
1810 roku.
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W ubiegły piątek o 13 nad halą sportową z pływalnią wy-
konawca Mostostal zawiesił wiechę. Podczas uroczystości głos 
zabrali Burmistrz oraz dyrektor Mostostalu.

Burmistrz Wacław Olszewski przywitał wszystkich gości: 
„Witam Państwa serdecznie na spotkaniu przy naszej najwięk-
szej miejskiej inwestycji, której wartość kosztorysowa opiewa-
ła na kwotę 44 milionów, a po przetargach prawie 37 milionów 
złotych. Jest to wydarzenie na miarę historyczną. Przed kilkoma 
laty, gdy podjęliśmy decyzje o budowie tego obiektu trzeba było 
wiele pracy, aby przekonać Radę Miejską, jak i w pewnym sensie 
społeczeństwo, aby tak dużą inwestycję realizować w tak małym 
mieście. Ten etap mamy już za sobą.

W ubiegłym roku rozpoczęliśmy budowę centrum sporto-
wo-rekreacyjnego. Tutaj był wmurowywany kamień węgielny, 
a dzisiaj można powiedzieć, że jesteśmy prawie na półmetku. 
Mamy wykonany już stan surowy. Wykonanych zostało już dużo 
instalacji i prowadzone są już prace montażowe na basenie. 

Inwestycja realizowana jest zgodnie z harmonogramem. Chcę 
tutaj bardzo serdecznie podziękować wykonawcy Mostostalowi, 
który budowę realizuje właściwie. Dziękuję również podwyko-
nawcom, którzy są w większości z naszego miasta i wykonują 
dobrą robotę. Współpraca jest dobra, atmosfera dobra. Pieniądze 
na realizacje tej inwestycji mamy także bądźmy dobrej myśli, 
że na świętego Wacława w przyszłym roku będziemy przecinać 
wstęgę i myślę, że wtedy większość z nas będzie mogła popły-
wać w basenie, skorzystać z saun i innych urządzeń hali. 

Przypominam, że na tym obiekcie może jednocześnie odby-
wać się dużo różnych dyscyplin sportowych. Mam nadzieję, że 
mieszkańcy naszego miasta będą dumni z tego, że będziemy mie-
li tak wspaniały obiekt sportowy. 

Hala równie imponująco będzie wyglądała z zewnątrz. Będą 
parkingi dla około 150 samochodów osobowych i miejsca na au-
tokary. Ukończenie tej inwestycji będzie jednocześnie zakończe-

Wiecha nad halą sportową 
z pływalnią

niem budowy centrum sportowo-rekreacyjnego. 
Przypomnę, że skład tego centrum wchodzą wyremon-

towane oraz wybudowane od nowa korty tenisowe, dwa 
stadiony w tym jeden ze sztuczną murawą, a drugi piłkar-
ko lekkoatletyczny. W tym roku, za kilka dni rozpoczy-
namy budowę w pełni wyposażonego pola namiotowego 
przy stadionie. Hala zakończy więc budowę całego kom-
pleksu sportowego. 

Mam więc nadzieję, że dużo sportowców przyjeżdżać 
będzie do naszego miasta i zostawiać tutaj pieniądze. W 
tym roku na zgrupowanie do Olecka przyjedzie Jagiello-
nia Białystok i Widzew Łódź. 

Jeszcze raz składam podziękowania wykonawcom, 
podwykonawcom i wszystkim tym, którzy są związani z 
tą budową. Dziękuje również urzędnikom Urzędu Miasta 
za zaangażowanie w problemy tej budowy.”

Następnie zabrał głos dyrektor Mostostalu: „ Szanow-
ni Państwo, my jako wyko-
nawcy, przy takiej uroczy-
stości niechętnie zabieramy 
głos i moje wystąpienie bę-
dzie trwało krótko. Mamy 
przyjemność budować dla 
Państwa tą halę. Myślę, że 
niejedno miasto dużo więk-
sze i bogatsze nie może się 
takim obiektem poszczycić. 
W związku z tym powinni-
ście się Państwo czuć dumni. 
My jesteśmy dumni z tego co 
budujemy. 

Proszę Państwa resztę 
czasu na swoje wystąpienie 
pozwolę sobie zachować na 
uroczystość oddania obiektu 
do użytku. To będzie czas 
wykonawcy. Dzisiaj jest to 
stan surowy, czyli najważ-
niejsza część konstrukcji 
obiektu. Życzę wszystkiego 
najlepszego miastu, że pod-
jęło się tak dużej inwestycji, 
bo zapewne jest to duży wy-
siłek finansowy.”

Uroczystość zakończy-
ło powieszenie tradycyjnej 
wiechy.

Opracował B. Marek Bo-
rawski, zdj. Józef Kunicki
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* „KOALA” - bar. Kuchnia tradycyjna, katering. 
    Plac Wolności 14, tel. (87) 520 15 78  V23102

PIZZERIA „PRIVE” zaprasza od 1000 do 2200

Tel. (87) 520-31-32, sms  505-314-536 V1
41

10

PIZZA NA TELEFON

* AUTOCZĘŚCI zachodnie, Łada, UAZ, Skoda;  
ul. Grunwaldzka, tel. (87) 520 01 21                           K56301

AUTO-MOTO

* materiały budowlane, metalowe, hydraulika – SKLEP 
   BUD-MET, ul. Gołdapska 22, tel. (87) 520 22 41. V20604

AUTO - MOTO - SPRZEDAM

* „ASTRA” restauracja, pizza, zestawy obiadowe na telefon: 
87-520-25-68, profesjonalny katering, imprezy okolicznościowe, 
dancingi, ul. Partyzantów 7, www.astra.olecko.pl  V16408

TURYSTYKA, NOCLEGI, ROZRYWKA

* AUTO-MAX, ul. Paderewskiego 3A, naprawa: zawieszenia, 
amortyzatory, elektronika, komputerowa geometria zawie-
szenia od 50 złotych, tel. 509-746-264;                                        V20904

* Foto-Ślub i inne uroczystości, tel. 660 122 049       B17903

* hurtownia spożywcza, ul. Gołdapska 31, tel. (87) 520-01-50 V21703

*  Dewocjonalia, sklep; dodatki do: chrztu, ślubu, komunii, 
bierzmowania; ul. Wiśniowa, tel. 660-771-754     V22003

US£UGI
* 60000 złotych bez poręczycieli. SKOK Stefczyka. Kredyty, 

ubezpieczenia, plac Wolności 25, tel. (87) 520-20-55   V20804

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

Tel. (87) 520-18-44; 605-990-280; 510-145-891 V1
99

05

V2
07

04

SERWIS OGUMIENIA
      OPONY, FELGI
OLEJE SHELL (wymiana gratis)

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

* części samochodowe, ul. Sokola 1D, tel. (87) 520-12-88,
   87-739-29-00 V22103

KARAOKE w Pub Piwnica, 
                  każdy czwartek, start od 2000 

* Artykuły i usługi elektryczne, Grunwaldzka 6, 
      tel. 87-610-00-66                                     V21903

• pizza i zestawy obiadowe z dowozem: (87) 523-03-03
• imprezy urodzinowe i komunijne

Zapraszamy od godz. 1000 V1
66

18

PUB PIWNICA

* Centrum Ogrodnicze, ul. Rzeźnicka 6; tel. 87-520-22-07   V1222

* MEBLE - salon, Jan Bagiński, ul. Rzeźnicka, tel.  

* Budowlana firma, Tadeusz WITKOWSKI, kompleksowe 
prace budowlane, tel. 603-754-167, 87-523-41-44 V23801

* WULKANIZACJA, wymiana, sprzedaż opon, wymiana 
sprzedaż oleju, odkurzanie gratis, Mazurska 30, tel., 
516-080-613   V17607

• 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

V17107

* Pralnia chemiczna, pranie wodne, usługi w ciągu 24 godzin, 
ul. Grunwaldzka 12, te. 723-565-284                          V16308

* Auta używane, tel. 501-611-961 V22932

* AUTOCZĘŚCI zachodnie, Łada, Tawria, Skoda, ul. 
Grunwaldzka, tel. 87-520-01-21 K56401

* CZĘŚCI SAMOCHODOWE, tel. 509-746-264 V20914

* CZĘŚCI SAMOCHODOWE, ul. Sokola 1D, tel. 87-
520-12-88 V22113

* części używane, wszystkie marki, Ełcka 2 (przy sku-
pie złomu), tel. 501-611-961 V22922

* koła  letnie Mercedes AClass, tel. 509-338-320 V18037

* Skoda Oktawia, 1,9TDI, 1997, tel. 508-097-660 V18017

* VW New Beetel, 2B, 1999, tel. 508-097-660 V18027

* jubilerskie usługi, plac Wolności 13, (87) 520-47-47 
V22303

V8115

imprezy okolicznościowe, dyskoteki, koncerty, pokazy

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

Klub „CoolTura”

V16608

OKULISTA CENTRUM OPTYKI
plac Wolności 9

co druga sobota od 1000 do 1500

rejestracja: 501-267-347
V16508

* Bar „Skocznia” już czynny
* informacja turystyczna, plac Wolności 22, tel. 87-520-
49-48 B18202

* kino, plac Wolności 22, tel. 87-520-20-59 B18002

* konie kabardyńskie, przejażdżki, pod siodło, 
Grądzkie 47, tel. 666-316-780, 87-421-22-48 B17305

* pracownia pisania ikon, pracownia plastyczna, 
Katarzyna Waraksa, tel. 663-805-960 B18401

* Pub „Pod ABC”, plac Wolności 8c, tel. 509-909-996 
B16607

* Taxi „Z”, również taksówki 6-osobowe, tel. 87-520-
12-12K55410

* wczasy; tel. 87-421-22-48, 666-316-780,  www.wiatra-
kart.fr.pl, e-mail: kawarak@o2.pl, B16806

* angielski korepetycje, magister UW, tel. 502-954-863 L17404

* bezprzewodowy internet iPlus, tel. 87-520-13-31 B17504

* biuro rachunkowe „Arnold”, tel. 87-520-15-30 B16109

* cyklinowanie, tel. 508-216-250 K55208

* hurtownia wędlin, od 4.00 do 14.00, ul. Gołdapska 31, 
tel. 87-520-22-13 B18601

* hydraulik, gazowe, tel. 502-383-533 K55705

* korekta i redakcja prac rocznych, semestralnych, licen-
cjackich, itp. tel. 609-535-117 B17803

* kowalskie, spawalnicze, ślusarskie, Gołdapska 31, tel. 
87-523-00-80 B16208

* księgowe usługi, Ternet spółka z o,o, tel. 87-520-31-70 
B16507

* OC i AC atrakcyjne, ubezpieczenia odpowiedzialności 
cywilnej przedsiębiorców i firm, tel. 303-100524, 87-520-
46-76 V21803

* OLEJ OPAŁOWY,NAJTANIEJ, tel. 87-520-41-91V17517

* pizza na telefon – od 10.00 do 22.00, tel.87-520-31-32 
lub sms 505-314-536 V14120
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10   SKLEP „MAJSTER”, Armii Krajowej 3
Tel. (87) 520-26-39

Wypo¿yczalnia elektronarzêdzi HITACHI

WYNAJEM

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

DOBRA CENA, WYSOKA JAKOŚĆ! V1421

V18316
Pomieszczenia biurowe do wynajęcia. 
Olecko, ul. Gołdapska 22, tel. 502-200-053.

KUPIĘ

PRACA

V1
80

07

SPRZEDAM 

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

Wyrób nagrobków, blatów kuchennych, parapetów 
i okładzin schodowych V7630a

PROMOCJA 

w KEY

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

DWORZEC PKP
tel. 87-520-22-33

V19615

* kotły c.o., grzejniki, bojlery, HYDROMAX, 
            ul. Sokola 1E, tel. 87-615-31-90 V17207

INNE

STOMATOLOG – 24 godz. tel. 605-893-381
DERMATOLOG
stomatologia dzieci i dorosłych
pełny zakres usług
PROTETYKA, najwyższej jakości
plac Wolności 11, , rejestracja tel. 605-893-381 , 87-520-22-22  

K
20

00
5

V23901

Przychodnia Profilaktyki i Diagnostyki Obrazowej z Białegosto-
ku w dniach 12 – 13 czerwca 2011 roku zaprasza kobiety w wie-
ku 50-69 lat na bezpłatne badania mammograficzne. Mammobus 
będzie ustawiony na parkingu przy Rynku na placu Wolności 
(obok domu kultury).  Panie spoza w/w przedziału  wiekowego 
mogą wykonać badanie odpłatnie w cenie 70,00 zł.
Kobiety zainteresowane wykonaniem w/w badania proszone są 
o wcześniejszą rejestrację w godz. od 8.00-20.00 pod nr tel. 85 
6760332, 85 6761322. Rejestrując się należy podać numer PE-
SEL. Sporządziła: Halina Kasicka www.powiat.olecko.pl

Badania mammograficzne

* ROWERY – naprawy i wypożyczalnia, Centrum 
Handlowe Impuls, tel. 87-520-36-92 V23711

* serwis darmowych ogłoszeń, www.fucha24.pl V17317

* skup metali i surowców wtórnych, odbiór własnym 
transportem, najwyższe ceny, Ełcka 2, tel. 501-611-961 
V22912

* STOLARNIA: schody drewniane, meble, zabudowy, 
system drzwi przesuwanych, renowacja, tel. 784-353-
561, 87-521-43-68 B17703

* Taxi „Z”, również taksówki 6-osobowe, tel. 87-20-12-12 K55410

* tłumacz języka francuskiego, tel. 888-605-885 L32705

* transportowe, Mercedes Sprinter, tel. 512-265-569 V16328

* Stowarzyszenie „Otwarte Drzwi” przyjmie nieod-
płatnie meble takie jak: tapczany, szafki nocne, tel. 
87-523-99-65 w godzinach od 10.00 do 12.00. B17205

* mały stary dom lub pół bliźniaka, tel. 697-103-090 po 
16.00 K54402j

* traktor BULDOG, tel. 602-235-182 V17537

* ślusarza, spawacza zatrudnię, tel. 602-70756 B17005

* dom 140 m.kw., tel. 660-122-156, K56501

* drukarka kolorowa OKI C3300n, A4, idealna do 
wizytówek, mało uzywana, 290 złotych, tel. 604-193-
413 B18801

* działka usługowa, granica obwodnicy, tel. 601-210-
819 K53406f

* działkę budowlaną, 1750 m.kw., Olecko, tel. 602-
709-756 B18302

* działki budowlane, Jaśki, tel. 502-088-402 K55606

* działki budowlane, uzbrojone, tel. 601-210-819 K53506f

* łódkę wędkarską, tel. 512-265-569 V16318

* maszyny, urządzenia rolnicze, tel. 601-210-819 K53306f

* meble zachodnie, ul. Kopernika 10, (piwnica), tel. 
608-146-978 B18701

* mieszkanie, 4 pokoje, działka, pomieszczenia gospo-
darcze, tel. 660-230-207 K56003

* modele kartonowe, Wydawnictwo WIR, (samoloty 
1:50, okręty 1:300), tel. 601-152-454
* nowy telefon z faxem, tel. 601-152-454
* OLEJ OPAŁOWY, NAJTANIEJ, tel. 87-520-41-91 V17527

* pustaki z rozbiórki, tel. 665-354-100 B15210

* rzeźby duże z suporeksu i drewniane, Olecko, tel. 793-
569-205 K56202

* siedlisko, ul. Wiejska, ok. 40 arów, zabudowane bu-
dynkiem gospodarskim, dojazd od strony ulicy Wiej-
skiej, siła na miejscu, tel. 602-293-333 V17117

* tapety, rolety sprzedam, Dom S.C., plac Wolności 5 A V1431

* lokal na działalność gospodarczą, 31 m.kw., Skła-
dowa, tel. 885-441-703 K54104f
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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

B17105

V16805

MEDYCYNA ALTERNATYwNA
Dobroczynne pływanie
Pływanie to najlepsze ćwiczenie fizyczne, przy 

którym pracuje niemal każdy nasz mięsień, ciało 
zaś spoczywa otoczone miękką poduszką wody. 
Dzięki temu odpoczywają stawy w nogach, a sto-

py nie muszą dźwigać ciężaru całego ciała. Dlatego też 
pływanie zalecane jest osobom o nieco usztywnionych 
stawach. Jest to też ćwiczenie zapewniające dobrą gim-
nastykę jednocześnie mięśni grzbietu i brzucha. Zapo-
biega także... żylakom:

wyrobione mięśnie w nogach masują żyły, co za-
pobiega ich puchnięciu. Pływać powinny też osoby, u 
których zachodzi potrzeba ćwiczenia mięśni podtrzy-
mujących stawy, po to, żeby uzyskały większą odpor-
ność na urazy.

Jak przyjmować leki?
Najlepsza do popijania tabletek jest przegotowana 

woda, i to nie za gorąca, gdyż może ona zniszczyć nie-
które składniki leku. Herbatą i kawą można spokojnie 
popijać leki przeciwbólowe i rozkurczowe. Na inne na-
poje te mogą wpłynąć niekorzystnie. Podobnie jest z 
mlekiem. Dobrze współdziała ono tylko z lekami uspo-
kajającymi. Soki owocowe z kolei wzmacniają dzia-

łanie środków na przeziębienie, ale nie pijmy ich, gdy 
leczymy podrażnienia żołądka. Nie można też łączyć ze 
sobą wszystkich tabletek. Nawet niektóre witaminy nie 
lubią być razem, gdyż niszczą swoje właściwości, z kolei 
inne lękowe składanki mogą powodować skutki uboczne.

Gdy doskwiera woreczek
Prostym lekiem w dolegliwościach układu trawienne-

go oraz wątroby i woreczka żółciowego okazują się na-
pary z ziela mniszka. Ziele czyli liście z kwiatami zbiera 
się zawsze w maju, najlepiej w początkowym stadium 
kwitnienia rośliny. Jedną łyżeczkę do herbaty ziół zalać 
szklanką wrzątku. Odstawić pod przykryciem na kilka mi-
nut. Po odcedzeniu pić trzy razy dziennie po pół szklanki 
przed jedzeniem. Kurację pro¬wadzić przez dwa, trzy ty-
godnie. Po kilkudniowej przerwie powtórzyć. Na¬par do 
smaku można dosładzać nie¬wielką ilością miodu.

Chrzan przy bólach migrenowych:
Świeżo utarty korzeń chrzanu przyłożyć na potylicę, 

najwyżej na 20 minut. Po tym czasie zdejmujemy okład 
i obwiązujemy głowę ciepłym szalem. Po 2-3 godzinach 
należy umyć włosy, na które chrzan działa również ko-
rzystnie. Dzięki zawartości siarki wzmacniają się ich ce-
bulki.

PLAC WOLNO
tel.: +48 87 520 31 70
http://www.sklep.ternet.com.pl/
e-mail: sklep@ternet.com.pl ; ternet@ternet.com.pl
gg:3985104, skype: skype:marter2?call
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Kalendarz imion Cytaty na ten tydzień

Nasz przepis

7 czerwca
Anny, Ariadny, Delfiny, Jarosławy, Lu-
krecji, Roberty, Wiesławy
Antoniego, Ciechomierza, Ciechomi-
ra, Gustawa, Hieronima, Jarosława, 
Roberta, Wiesława
8 czerwca 
Adeli, Ady, Celestyny, Celi, Celiny, 
Helgi
Celestyna, Dobrociecha, Maksyma, 
Maksymiliana, Medarda, Medora, Se-
wera, Seweryna, Wilhelma, Wyczesła-
wa, Wyszesława, Wyszosława
9 czerwca 
Anny, Anny-Marii, Felicji, Hanny, Pe-
lagii, Tekli
Dominika, Efrema, Felicjana, Justa, 
Kanimira, Niemsta, Normana, Pela-
giusza, Prosimira, Ryszarda, Sławoja, 
Stanisława, Waltera
10 czerwca 
Bogumiły, Dany, Diany, Iwony, Mał-

gorzaty, Rafaeli 
Bogumiła, Edgara, Henryka, Maksyma, 
Nikity, Onufrego, Piotra, Zachariasza
11 czerwca 
Adelajdy, Anastazji, Barbary, Flory, Ra-
domiły, Róży, Teodozji 
Anastazego, Barabasza, Barnaby, Bene-
dykta, Daniela, Feliksa, Radomiła, Ra-
domira, Radosława, Radosza
12 czerwca 
Alicji, Antoniny, Janiny, Leokadii, Le-
onii, Niny 
Bazylego, Gwidona, Jana, Juliusza, Le-
ona, Onufrego, Placyda, Przybyrada, 
Wyszemira, Wyszomira
13 czerwca 
Anety, Gracji, Łucji, Magdaleny, Marii, 
Marii Magdaleny, Olgi, Olimpii 
Antoniego, Chocimiera, Chocimierza, 
Chytomira, Fortunata, Gerarda, Grze-
gorza, Hermana, Lucjana, Łucjana, Ro-
landa, Tobiasza

Nawet wtedy, gdy wielcy artyści two-
rzyli swe arcydzieła w widocznej izola-
cji od wszelkich wierzeń religijnych, to 
im uważniej przyjrzymy się ich życiu, 
tym większe będzie prawdopodobień-
stwo, że dostrzeżemy coś, co zasługuje 
jednak na miano wrażliwości religij-
nej.             Herbert Read
Przeznaczeniem artysty jest iść w 
uprzęży drogą, podczas gdy inni jadą 
na wozie – najlepiej pracuje ten, kto 
pracuje pod przymusem.    
                     Herbert Read
Największym podarunkiem, jaki tyran 
może złożyć wielkiemu artyście, jest 
więzienie...             Herbert Read

Gdy się Medard (8 czerwca) rozpłacze, 
a Jaś (12 czerwca) nie utuli, popłacze 
pewnie aż do Urszuli
Czerwiec i na kosę pierwiec.
Czerwiec nosi dni gorące, kosa brzęczy 
już na łące.
Jaka będzie Małgorzatka (10 czer-
wiec), takie i pół latka.
Pełnia czerwcowa – burza gotowa.
Czerwiec temu się zieleni, kto do pracy 
się nie leni.
Św. Antoni (13 czerwca) od zguby bro-
ni.

Płotki z nadzieniem 
z pieczarek

4 duże płocie, łyżka mąki krupczatki, olej, 
sól, 4 listki bazylii (po jednej na każdą 
rybę), masło
nadzienie: 20 dag pieczarek, średnia ce-
bula, pęczek natki pietruszki, łyżka ma-
sła, sól, 
przyprawy do marynaty: sól, mały ząbek 
czosnku, szczypta gorczycy, szczypta ty-
mianku, natka pietruszki, szczypta imbi-
ru, mała cebula.
Ryby czyścimy i patroszymy nie odcina-
jąc głów. Dokładnie myjemy. Marynatę 
mieszamy dokładnie w naczyniu po czyn 
nacieramy nią ryby wewnątrz i na ze-
wnątrz. Do środka ryb wkładamy po jed-
nym rozgniecionym listku bazylii. Ryby 
odstawiamy na jedną godzinę w chłodne 
miejsce. 
Teraz pieczarki i cebule kroimy drobno i 
przesmażamy na maśle i solimy do sma-
ku. Na koniec dodajemy posiekaną natkę 
pietruszki. 
Ryby napełniamy farszem, zaszywamy i 
smażymy na oleju 15 do 20 minut.
Mogą to być również inne, ale duże ryby. 
Gdy przygotowujemy posiłek trzeba li-
czyć jedną rybę na jednego gościa.
Kokosowa masa do ciast
25 dag wiórków kokosowych, szklan-
ka cukru, 2 łyżeczki śmietany, 2 białka, 
łyżeczka soku z cytryny, 3 płaskie łyżki 

maki ziemniaczanej
Wiórki kokosowe mieszamy z cukrem 
i zalewamy śmietaną. Tak wymieszane 
odstawiamy na pół godziny. 
Pianę z białek ubijamy na sztywno, 
dodając po troszeczku soku z cytryny. 
Na ubita pianę wykładamy namoczone 
wiórki pokosowe i posypujemy je mąką 
ziemniaczaną. Najdokładniej będzie 
wtedy jeżeli posypiemy je przez sitko. 
Teraz wszystko delikatnie mieszamy.
Tak przygotowaną masę wkładamy na 
podpieczone ciasto i wstawiamy na 20 
minut do piekarnika. 

Zapiekanka mazurska 
z czerstwego pieczywa

8-10 kromek starego pieczywa (mogą 
być różne jego rodzaje), szklanka mle-
ka, 3 jajka, 20 dag żółtego sera, łyżka 
kocentratu pomidorowego, sól, pieprz, 
kminek, pęczek pietruszki
Chleb układamy w naczyniu żarood-
pornym, posypujemy startym na tarce 
żółtym serem, a na koniec zalewamy 
mlekiem. Odstawiamy na pół godziny.
Jajka roztrzepujemy i mieszamy je 
z kocentratem pomidorowym który 
wcześniej rozprowadzamy jedną lub 
dwoma łyżeczkami wody. Dodajemy 
pół łyżeczki kminku, pieprz oraz sól do 
smaku. Tym ciastem zalewamy pieczy-
wo i zapiekamy. Danie podjemy posy-
pane natka pietruszki.

OSWOIŁEŚ MNIE 
I JESTEŚ ZA MNIE 

ODPOWIEDZIALNY
Dziś, jak tysiące lat temu, każ-

dy pies gotów jest towarzyszyć 
człowiekowi, pomagać mu i rato-
wać go, zapewniać mu pociesze-
nie i rozrywkę, bezwarunkowo go 
kochać. Twierdzimy, że kochamy 
zwierzęta. Więc dlaczego każdego 
roku, przed wakacjami, porzucamy 
je!? Przywiązywane w lasach do 
drzew skazane są na śmierć głodo-
wą. Porzucone, bez przywiązywa-
nia, też giną, gdyż wychowywane 
w warunkach domowych nie pora-
dzą sobie same na tzw. „wolności”. 
Część trafia do i tak przepełnionych 
schronisk.

A przecież w naszej konstytucji 
nie ma zapisu, że każdy obywatel 
RP musi posiadać zwierzę. Nie-
stety, ale człowiek jest najbardziej 
okrutny ze wszystkich ssaków. Ża-
den inny ssak nie opuści swoich 
młodych i nie skaże ich na pewną 
śmierć.

Na szczęście w naszym kraju 
przybywa miejsc, gdzie można spę-
dzić urlop razem ze swoim psem, 
kotem, papużką czy innym pupi-
lem. Szkoda, że nie przybywa roz-
sądnych właścicieli zwierząt. Może 
warto sięgnąć do lektury „Małe-
go Księcia” i przypomnieć sobie 
prawdę, o której ludzie zapomnieli:

„Stajesz się odpowiedzialny na 
zawsze za to, co oswoiłeś”.

Osuszanie mieszkania
Wilgotne pokoje w domu można 

szybko osuszyć ustawiając w kilku 
miejscach naczynia wypełnione po-
tażem. Substancja  pobierając wil-
goć z powietrza rozpuści się prawie 
całkowicie. Wtedy wszystko trzeba 
zlać, potem odparować i używać po-
nownie. Zabieg powtarza się w razie 
potrzeby kilkakrotnie.

W świeżym i wilgotnym poko-
ju poza grzejnikami elektryczny-
mi, olejowymi, gazowymi, dawniej 
używano też koszy żelaznych na-
pełnionych żarzącym się węglem, 
ustawiać warto naczynia wypełnio-
ne wapnem niegaszonym. Wapno 
tak długo będzie łączyć się z wodą 
i rozsypywać na proszek, jak długo 
powietrze w mieszkaniu pozostanie 
wilgotne.
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Organizator - Oleckie Towarzystwo Sportu Szkolnego
Sędzia Główny - Romuald Wojnowski
Sędziowie - Nauczyciele wychowania fizycznego oleckich 
szkół, studenci Wszechnicy
 Mazurskiej w Olecku, pracownicy MOSiR.
Opieka medyczna - Halina Trojanowska
WYNIKI KOŃCOWE
Dzieci 3 letnie - Przenoszenie woreczka z obręczy do rodzica
1. Krystian Skarżyński
2. Maksymilian Hanc - Przedszk. Niepub. Bajka
3. Filip Daniłowicz
Startowało - 11 osób
Dzieci 3 letnie – Przejście po ławeczce z rodzicem za rękę
1. Maksymilian Hanc - Przedszk. Niepub. Bajka
2. Krystian Skarżyński
3. Weronika Pandora - Przedszk. Jedyneczka
 Startowało - 11 osób.
Dzieci 4 letnie – Przenoszenie woreczka z obręczy do rodzi-
ca.
1. Julia Butkiewicz - Przedszk. Iskierka
2. Sebastian Jaworowski - Przedszk. Smyk
3. Maja Dowejko - Przedszk. z Oddziałami Integr.
Startowały - 22 osoby.
Dzieci 4 letnie – Rzut woreczkiem do celu.
1. Mateusz Żelaźnicki - Przedszk. z Oddziałami Integr.
2. Aleksandra Ewa Wysocka - Przedszk. z Oddziałami In-
tegr.
3. Julia Butkiewicz - ZWP Iskierka
Startowało - 21 osób.
Dzieci 5 letnie – Przenoszenie woreczka z obręczy do rodzi-
ca.
1. Kornel Kasprzyk - Przedszk. Bajka
2. Jan Maksimowicz - Przedszk. z Oddziałami Integr.
3. Sebastian Dębski - Przedszk. z Oddziałami Integr.
Starowało - 46 osób.
Dzieci 5 letnie – Samodzielne przejście po ławeczce.
1. Hubert Modzelewski - Przedszk. z Oddziałami Integr.
2. Kornel Kasprzyk - Przedszk. Bajka
3. Wiktor Kosobucki

Startowały  - 43 osoby.
Dzieci 6 letnie – Bieg w spodniach taty
1. Aleksander Zawistowski
2. Piotr Gibowicz
3. Bartosz Jasiński - Przedszk. z Oddziałami Integr.
Startowały - 52 osoby
Dzieci 6 letnie – Rzut woreczkiem do celu
1. Konrad Kamiński - Przedszkole Jedyneczka
2. Dawid Kosiński - Przedszk. z Oddziałami Integr.
3. Dawid Suchocki - ZWP Iskierka
Startowało - 58 osób.
Dzieci 7-8 letnie – Bieg na 30 metrów.
1. Franciszek Antkiewicz - Przedszk. z Oddziałami Integr.
2. Bartosz Sokołowski  - 
3. Filip Szypulski - ZS Babki Oleckie
Startowały - 84 osoby.
Dzieci 7-8 letnie – Konkurs strzałów na bramkę.
1. Filip Zawistowski - SP 1 Olecko
2. Olaf Marcinkiewicz - SP 1 Olecko
3. Wiktor Zamojski - Przedszk. z Oddziałami Integr.
Startowało - 75 osób
Dzieci 9-10 letnie – Konkurs strzałów na bramkę.
1. Mateusz Kot - SP 1 Olecko
2. Cyprian Ogrzał - SP Gąski
3. Daria Młynarczyk - SP Gąski
Startowało - 60 osób.
Dzieci 9-10 letnie – Wyścigi w workach.
1. Julia Czarniecka - SP 3 Olecko
2. Jakub Białanowski - SP 3 Olecko
3. Sylwia Gajdek - SP Gąski
Startowało - 58 osób.
Ogółem w IV Oleckiej Olimpiadzie Milusińskich wystąpiło 
280 osób. Prawie każda osoba wystąpiła w dwóch konkuren-
cjach w danej kategorii wiekowej.
Trzech najlepszych w każdej konkurencji otrzymało medale i 
dyplomy, a wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe plecaki 
z nadrukiem oraz pamiątkowe dyplomy udziału w Olimpiadzie.
IV Olecka Olimpiada Milusińskich była współfinansowana ze 
środków otrzymanych z Gminy Olecko.

KOMUNIKAT KOŃCOWY
IV OLECKA OIMPIADA MILUSIŃSKICH
Stadion MOSiR Olecko, 28 maja 2011
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Departament Sportu Urzędu Marszałkowskiego w  
Olsztynie zachęca do odwiedzania strony internetowej www.
sport.warmia.mazury.pl, poświęconej w całości tematyce 
sportowej.

13-14 czerwca - X Przegląd Twórczości Dzie-
cięcej „Scena Przedszkolaka”

godz. 16.00, sala widowiskowa ROK „MG”

Cele imprezy
* Stworzenie możliwości zaprezentowania dorobku 

artystycznego grup przedszkolnych.
* Wymiana pomysłów i doświadczeń w zakresie 

pracy z dziećmi przedszkolnymi.
* Rozwijanie wrażliwości estetycznej dzieci przez 

bezpośrednie kontakty z muzyką, tańcem
i teatrem.
* Inspirowanie innych form pracy artystycznej i 

wychowawczej w grupach przedszkolnych.
„Scena Przedszkolaka” ma charakter konkursowy. 

W konkursie mogą brać udział wyłącznie grupy przed-
szkolne (grupa nie może liczyć mniej niż 10 dzieci).

Zasady uczestnictwa
1. Zapraszamy do udziału wszystkie dzieci w wieku 

przedszkolnym od 3 do 6 lat z przedszkoli i szkół z te-
renu gminy Olecko.

2. Warunkiem udziału w przeglądzie jest wypełnie-
nie i dostarczenie karty uczestnictwa na adres organiza-
tora w nieprzekraczalnym terminie do 6.06.2011 r. do 
godz. 12.00 do sekretariatu ROK „MG”.

3. Konkurs ma przebieg dwudniowy: 13 czerwca 
wystąpią 3-4 - latki, a 14 czerwca 5-6 - latki. Szcze-
gółowy program godzinowy zostanie zamieszczony na 
stronie internetowej www.przystanek.pl do 10.06.2011 
r.

4. Dzieci mogą wystąpić w następujących formach 
scenicznych:

- piosenka,
- taniec,
- zabawa,
- spektakl teatralny.
5. Czas prezentacji grupy w poszczególnej kategorii 

nie może przekroczyć 10 minut.
6. Każda z grup otrzyma nagrodę, statuetkę „Melu-

zynkę” oraz dyplom za elementy wyróżniające ją spo-
śród innych prezentacji, o czym zadecyduje powołane 
przez organizatora jury.

7. Prosimy o wcześniejsze rezerwowanie terminów 
prób.

Wszelkich informacji i konsultacji udziela Anna 
Olenkiewicz pod nr telefonu 520 25 16

lub kom. 691 166 881.
Uwaga! Kartę uczestnictwa można pobrać ze strony 

internetowej www.przystanek.pl

Drużyna OBT Olecko rozegrała drugi swój mecz w Ama-
torskiej Lidze Tenisa Ziemnego .

Tym razem grano w Mikołajkach z miejscową drużyną 
MKTZ. W pierwszych pojedynkach singlowych zagrali:

Wiesław Bieńkowski z Michałem Karniejem – 2:0 (6:2, 
6:4),a Wojciech Rynkiewicz z Robertem Popławskim – 2:0 
(6:3, 6:2).

Tak więc gospodarze prowadzili z Oleckiem 2:0.
Następnie Leszek Złotkowski stawiał duży opór Andrze-

jowi Karniejowi, wygrywając pierwszego seta 6:4, ale na-
stępne dwa padły łupem Olecczanina.

W ostatniej grze pojedyńczej Zygmunt Kozik nie miał nic 
do powiedzenia z  Dariuszem Karniejem, ulegając mu 0:2 
(1:6, 1:6). Czyli po grach pojedyńczych w meczu Mikołajki – 
Olecko był remis 2:2.

W pierwszej grze podwójnej po zaciętym i wyrównanym 
meczu para W.Bieńkowski/W.Rynkiewicz pokonała braci 
Michała i Andrzeja Karniejów 2:1 (6:3, 6:7, 10:8), a w dru-
gim spotkaniu deblowym L.Złotkowski/Z.Kozik uległa Ro-
bertowi Popławskiemu i Kamilowi Bomber 0:2 (4:6, 6:7).

Ostatecznie więc mecz MKTZ Mikołajki z OBT Olecko 
zakończył się sprawiedliwym remisem 3:3.  dkm

Sekcja szachowa MLKS Czarni Olecko i Szkoła Podstawo-
wa nr 1 w Olecku zapraszają uczniów szkół podstawowych 
do wzięcia udziału w ostatnim przed wakacjami Turnieju 
Szachowym o Puchar Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 
im. Henryka Sienkiewicza  w Olecku. Zawody odbędą się 
w dniu 11.06.2011 w SP nr 1 w Olecku. Turniej rozgrywa-
ny będzie systemem szwajcarskim na dystansie 7 rund z 
czasem gry 20 minut na zawodnika. Zgłoszenia  na adres 
krzysztofszachy@wp.pl lub przed turniejem do godziny 
9:00. Pełny regulamin dostępny na stronie: www.szachy.
olecko.pl.

Krzysztof Konewko
sekcja szachowa MLKS Czarni Olecko

Amatorska Liga Tenisa Ziemnego Turnieju Szachowym o Puchar 
Dyrektora Szkoły Podstawowej 
nr 1 im. Henryka Sienkiewicza  

w Olecku

W ostatnią sobotę 04.06.11  odbyły się Otwarte Mistrzostwa 
Giżycka w tenisie stołowym.

 Uczstniczyli w nich dwaj zawodnicy z Olecka. Startujący 
w kategorii Open Marcin Chlebus i Łukasz Delegacz spisali 
się bardzo dobrze. W stawce 16 zawodników awansowali do 
finału, w którym Marcin Clebus sprawił dużą niespodziankę, 
pokonując bardziej utytułowanego Łukasza Delegacza 3:1.

Gratulacje!!
Organizator imprez sportowych w MOSiR Olecko: 

Dariusz Karniej
na zdjęciu: Marcin Chlebus na najwyższym podium

Sukces olecczanina
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PO KOKARDĘ

Przeprowadzka
Nie było mnie na łamach „TO” tydzień temu i nie ukrywam, że 

byłoby mi miło, jeśli ktoś zauważył ten fakt. Powód mego zniknię-
cia był bardzo ważny dla mnie i zdradza go tytuł owego felietonu. 
Przeprowadzka. Och i ech! Strasznie, ale to strasznie marzyłam o 
tej przeprowadzce...  ale mnie ona przerosła. Teraz już tylko ma-
rzę, żeby się skończyła. Pudła, kartony, kartoniki, worki, walizki i 
wszelkie torby zawalają każdy kąt nowego locum. Nie tylko trud-
no coś znaleźć, ale przede wszystkim odszukać siebie w stercie 
tego wszystkiego. 

Jeśli ktoś będzie narzekał, że ma mało, to niech się raz w życiu 
przeprowadzi z całym dobytkiem. Ja już nie powiem ani słowa. 
Sama nie sądziłam, że tyle tego zgromadziłam przez te lata. Oczy-
wiście nie sama, bo dorzucam połowicę i dwie pociechy, ale… ale 
kiedy się pobraliśmy, to praktycznie wprowadziliśmy się tylko z 
ciuchami i zaczynaliśmy od przysłowiowej łyżki, a dzisiaj… ob-
rastam niewyobrażalną ilością rzeczy, czy na pewno niezbędnych 
do życia? 

Kilka kartonów zapełniłam zabawkami, grami i drobiazgami 
dziewczynek i z przerażeniem stwierdziłam, że tak naprawdę w 
pokoju nic nie ubyło! Kiedy wzięłam się do pakowania ich ciusz-
ków, to mogę przysiąc, że mogę jeszcze ubrać co najmniej dwójkę. 
Co święta robiąc remanenty w szafach oddaję ubrania i zabawki, 
ale widocznie zdecydowanie za mało. A one jęczą, że nie mają co 
na siebie włożyć. Wypisz, wymaluj kobiety.

Przerażenie sięgnęło zenitu, kiedy zabraliśmy się do przewo-
żenia piwnicy. Czego tam nie było: glazura i terakota od pierwsze-
go remontu do ostatniego, końcówki farb, tapet i desek,  sztaluga 
(wspomnienie po pasji męża), stare drzwi i setki rzeczy, które mia-
ły się przydać, a tak naprawdę nigdy z tej piwnicy już nie wylazły. 

Gratów i przeprowadzki mam po kokardę. 
Aha, oczywiście dziesiątki słoików z wekami, które sama 

robiłam. Facet, jak to facet, zaklinał się, że to niepotrzebne i nie 
będzie tego przenosił, ale dał się ubłagać i moje dżemy z wiśni 
mamy wylądowały w nowej piwnicy. Co tam piwnica przy mo-
ich przepastnych szafach. Problem był nie lada, gdyż z dwóch 
ogromnych szaf miałam wszystko zmieścić w jednej garderobie. 
Nareszcie zostałam zmobilizowana do ostatecznego rozstania się 
z rzeczami, które nie były noszone od dwóch, trzech… lat. A były 
takie. Ustawiłam na środku pokoju ogromny karton i tam wrzuca-
łam wszystkie takie rzeczy. Dziewczynek też. 

I nareszcie poczułam ulgę, bo dom i szafy zostały odgraco-
ne. Ba! Nawet radość, bo dzięki przeprowadzce zdobyłam tele-

fon kobiety, która przyjmuje wszelkie dary, segreguje i trafiają one 
do osób, które rzeczywiście ich potrzebują. „Super!” -  jak mawiają 
moje dziewczyny. Nie dość, że mam czystki w szafach i na półkach, 
to jeszcze mam radość z tego, że kogoś uszczęśliwię.

Dość zanudzania moim chomikowaniem (mam nadzieję, że spora 
część moich czytelniczek też ma dar do gromadzenia wszystkiego), 
gdyż wreszcie nadszedł ten dzień, kiedy niemal wszystko znalazło 
swoje miejsce w nowym mieszkaniu i dom zaczyna funkcjonować, 
żyć nowym życiem, jak ja i cała moja rodzina. 

Moja babcia twierdzi, że jak są firanki w oknach, to już dom żyje. 
Mam swoją teorię na ten temat. Kiedy stanie na swoim miejscu stół, 
to właśnie wtedy serce domu zaczyna bić. I wreszcie nadszedł ten 
dzień w przeprowadzce, o którym marzyłam. Dzień, w którym wszy-
scy siedliśmy przy stole, wielkim stole, o którym też marzyłam. 

I był pierwszy obiad przy tym stole, który w każdym domu od-
grywa ogromną, choć czasami niezauważalną, rolę. Pierwszy obiad i 
życzenia, byśmy zawsze umieli zasiąść ze sobą przy stole i popatrzeć 
sobie w oczy, i cieszyć się swoją obecnością. Marzyłam o tej chwili 
od czasu, kiedy podjęliśmy szaloną decyzję o przeprowadzce. 

I nadeszła. „Trwaj chwilo, trwaj…” Wszystko jest nowe: miejsce, 
sąsiedzi, sprzęty, których obsługi jeszcze muszę się nauczyć. Kom-
pletnie nowy etap w moim życiu i życiu mojej rodziny. Oswajam się 
delikatnie z tym wszystkim i nadal nie mogę wyjść ze zdumienia, że 
tu jestem. Jeszcze funkcjonuję starymi przyzwyczajeniami, starymi 
wyliczeniami czasowymi, na przykład czasem, który jest potrzebny 
na dojście do pracy. Jeszcze w zamyśleniu jadę starą trasą do starego 
mieszkania i muszę zawracać. I strasznie mnie to wszystko najzwy-
czajniej raduje. 

Dziewczynki rozpoznają nowe kąty, a dokładniej nowe koleżan-
ki i kolegów z podwórka. Znikają już na godziny wpadając po drobne 
na lody. Porządkują jeszcze ciągle własny pokój i cieszą się bardzo, 
bo mają bliżej do szkoły, bliżej do ulubionych koleżanek. Jeszcze 
się nie odnalazłam, inaczej – jeszcze nie mogę uwierzyć w to, że tu 
jestem. Nie wiem, czy tęsknię do starego miejsca. Jeszcze bolą mnie 
ręce od dźwigania kartonów i sięgają chyba kostek i co noc nie mogę 
zasnąć ze zmęczenia. Czy na pewno to wszystko się zdarzyło? Czy to 
wszystko dzieje się naprawdę? Nie wiem, bo nigdy nie posądzałam 
siebie o taki krok, o takie diametralne zmiany w życiu. Niech mnie 
ktoś uszczypnie, bo sama nie mogę uwierzyć w to wszystko. Zmian, 
przeprowadzki i radości mam… po kokardę.

Marusia
Ps. Wbrew temu, co napisałam powyżej, uwielbiam przepro-

wadzki, bo wtedy czuję, że żyję. 


