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Założony w 1997 r.

Pierwszego odkrycia badacz może dokonać sam, lecz im bardziej świat staje się
skomplikowany, tym trudniej doprowadzić mu badania do końca bez uciekania
się do współpracy z innymi.
Aleksander Fleming

Nr 24 (700)

Kupon bierze udział
w losowaniu upominków

Nr 24
(700)

cena 1,50 zł

14 czerwca 2011 r.

Olecka Izba Historyczna zaprasza

Olecka Izba Historyczna serdecznie zaprasza 17 czerwca (piątek) o godzinie 17,00 na prezentację filmu „Dolina Issy – opowieść w obrazach, po zmroku, w przestrzeniach parku krasnogrudzkiego” .
Film jest zapisem plenerowego spektaklu teatralnego opartego
na motywach powieści Czesława Miłosza „Dolina Issy”, w której
powraca on do czasów swojego dzieciństwa. Przedstawienie zrealizowała młodzież z Teatru Sejneńskiego. (c.d. s. 3)

V23303

SKUP STARYCH
I ROZBITYCH POJAZDÓW
kasacja pojazdów, skup złomu, pomoc
drogowa, autolaweta
Najwyższe ceny, Olecko, ul. Ełcka 2
tel. 501-611-961

V22903

K55411

MARKET BUDOWLANY
V23702

M.Pietraszewski

MAJSTER

CENTRUM HANDLOWE – Aleje Lipowe 1B

PROMOCJA
		PROMOCJA
			PROMOCJA
WKRĘTARKA 14,4V 2AKU CONCEPT 135,00zł
WKRĘTARKA 18V 2AKU CONCEPT 149,90zł
SZLIF. KĄT. 125mm 750W
CONCEPT 89,90zł
WIERTARKA 900W CONCEPT 89,90Zł
ZAPRASZAMY NA ZAKUPY

Tel. (87) 520 44 46

V24501
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22 kwietnia o 21.33 jeden zastęp JRG
PSP gasił w okolicach osiedla Siejnik
pożar suchej trawy.
22 kwietnia o 21.48 jeden zastęp OSP
Kowale Oleckie gasił w okolicach
Stożnego pożar suchej trawy.
23 kwietnia o 0.00 jeden zastęp JRG
PSP gasił w okolicach Imionek pożar
suchej trawy.
23 kwietnia o 3.32 jeden zastęp JRG
PSP oraz jeden OSP Szczecinki usuwał w Sedrankach skutki kolizji drogowej.
23 kwietnia o 14.56 jeden zastęp JRG
PSP gasił przy ulicy Zamkowej pożar
suchej trawy.
23 kwietnia o 16.49 cztery zastępy
JRG PSP i po jednym z OSP z Gąsek,
Szczecinek i Wieliczek gasiły pożar
śmieci na miejskim wysypisku.
23 kwietnia o 20.21 jeden zastęp JRG
PSP oraz jeden OSP Gąski gasiły w
okolicach Kukowa pożar suchej trawy.
23 kwietnia o 20.24 jeden zastęp JRG
PSP gasił w okolicach Imionek pożar
suchej trawy.
24 kwietnia o 2.32 jeden zastęp JRG
PSP gasił przy ulicy Grunwaldzkiej
pożar śmieci w śmietniku kontenerowym.
24 kwietnia o 8.06
trzy zastępy JRG PSP
oraz 2 OSP Świętajno
gasiły w Giżach pożar więźby dachowej
w budynku mieszkalnym.
24 kwietnia o 22.23
jeden zastęp JRG PSP
gasił w okolicach
osiedla Siejnik pożar
suchej trawy.
24 kwietnia o 22.51
jeden zastęp JRG PSP
gasił w okolicach
osiedla Siejnik pożar
suchej trawy.
24 kwietnia o 23.16
jeden zastęp JRG PSP
gasił w okolicach
Imionek pożar suchej
trawy.

Proszę Państwa! Minął naprawdę dobry tydzień. Nawet
„Głos Olecka’ na pierwszej stronie wydrukował zdjęcia
dwojga uśmiechniętych ludzi, którzy ocalili życie innego
człowieka. Żadnej krwi, żadnych nieszczęść, czy wypadków drogowych, czy morderstw nie zauważono. Naprawdę
dobry tydzień!
Niedługo już wakacje... co prawda w swojej pracy słońce ostatnio jakby się troszeczkę zaniedbuje, ale rolnicy mówią, że to dobrze... będą dobre plony. W sklepach potaniały
ogórki, nie mówiąc już o cenach kiełków fasoli. Coraz więcej turystów ciągnie chodnikami naszego grodu...
Jest naprawdę dobrze... Życzę wszystkim Państwu optymizmu i żeby ci których
spotkacie mieli uśmiech na twarzy... Byście Państwo spotykali takie małe uśmiechnięte słoneczka.						
B. Marek Borawski
Organizatorzy V powiatowych zawodów sportowo pożarniczych jednostek OSP:
Zarząd Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Olecku oraz Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w
Olecku serdecznie dziękuje sponsorom, którzy wsparli finansowo to przedsięwzięcie: Zakłady Produkcyjno Usługowe Roman Prawda, Silvan spółka z o.o., Iwona
Statkiewicz Gabinet Weterynaryjny, Marek Sawicki Notariusz, Adam Kozłowski
Auto Myjnia, Zespół Rolniczo – Hodowlany Lenarty , Delphia Yachts Kot spółka
z o.o., Mirosław Kamiński Zakład Produkcji Brykietu, Marek Essel Stacja Paliw,
Mirosław Popko ZPHU Impuls, Piekarnia Cukiernia Jan Staniszewski, Piekarnia
Sobańscy Młyn Olecko, Hurtownia Obuwia Edkar Edyta Karniej, Przedsiębiorstwo
Wielobranżowe Kram, Józef Brodowski Serwis Ogumienia, Marcin Sosnowski Znicze, Artur Gryczko Kancelaria Notarialna, Marcin Łapucki Elmar, Bogusław Kamiński, Andrzej Chomicz Agromasz, Fundacja Rozwoju Ziemi Oleckiej, Dariusz
Wasilewski Meblomax, Stollar, Przedsiębiorstwo Ortus, Urząd Miejski w Olecku,
Urząd Gminy Kowale Oleckie, Urząd Gminy Świętajno, Urząd Gminy Wieliczki,
Bank Spółdzielczy Olecko, PHU Jarosław Skorupski , Jan Żukowski.

NASZ KONKURS

Jeśli chcecie wziąć państwo udział
w konkursie, wystarczy tylko na adres
redakcji wysłać kartkę pocztową z nalepionym kuponem z pierwszej strony
i wpisanym własnym imieniem i adresem.
Wszystkie karty biorą udział w cotygodniowym losowaniu – aż do skutku.
W tym tygodniu wylosowano następujące osoby:

• Małgorzata Dobosz
• Jerzy Makal
• Anna Sobczyk
• Stanisław Szymański
• Marcin Zackiel
• Monika Zimorowicz
Upominki będą wysyłane pocztą.

informacji udzielił
aspirant sztabowy
Mariusz Domin

Redakcja

Oddział w Olecku
ul. Gołdapska 22
•
•
•
•
•
•

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

Kontakt tel.
(87) 520-22-41
(87) 520-33-02
kom.
502-200-024

V18307

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

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

GRÜNLAND

Upominki ufundowali:
√ Księgarnia Zofii Siemaszko, plac
Wolności 26
√ TERNET, pl. Wolności 26.
√ Urząd Miejski w Olecku, plac Wolności 3
√ INFOLAND, pl. Wolności 15
√ „BiS” Studio Reklamy, ul. Kamienna 1A
√ Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Olecku, al. Wojska
Polskiego 13
√ Hurtowania IMPULS, Aleje Lipowe
√ BEST - Studio Reklamy, ul. Jeziorna 1A
√ Wydawnictwo „Wir”, Zielona 37

Szkółka zrzeszona w Związku
Szkółkarzy Polskich

Centrum Roœlin Ozdobnych

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

V23003

KRONIKA
PO¯ARNICZA

96 9339 0006 0000 0006 6992 0002

na stronie internetowej www.olecko.info (w pliku *.pdf)
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OLECKI TERMINARZ
PRZEMYSŁAW
WYSTAWY STAŁE
ATKIELSKI
• Historia Ziemi Oleckiej – wystawa historyczna, Olecka Izba
KOMPUTERY, NAPRAWA, DRUKARKI (TUSZE, TONERY)
Historyczna, Stary Ratusz
V23203
NOTEBOOKI, KASY FISKALNE
• Czesław Miłosz - Powroty (wystawa) – Olecka Izba HistoPlac Wolności 15A, tel. 87 520 10 89
ryczna, plac Wolności 1 (Stary Ratusz)

Aleja Zwycięstwa 6,
tel. 502 494 400

V17308

Skład fabryczny kostki brukowej KAMAL
V23202

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

Olecka Izba Historyczna serdecznie zaprasza 17 czerwca (piątek) o go-

dzinie 17,00 na prezentację filmu „Dolina Issy – opowieść
w obrazach, po zmroku, w przestrzeniach parku krasnogrudzkiego” .
Film jest zapisem plenerowego spektaklu teatralnego
opartego na motywach powieści Czesława Miłosza „Dolina
Issy”, w której powraca on do czasów swojego dzieciństwa.
Przedstawienie zrealizowała młodzież z Teatru Sejneńskiego.
Krasnogruda to miejsce położone nad jeziorem Hołny
przy granicy Polski i Litwy. Przed wojną dwór krasnogrudzki
wraz z majątkiem należał do rodziny Czesława Miłosza, który często spędzał tam letnie wakacje. Obecnie gospodarzami
miejsca, parku i dworu, Fundacja Pogranicze, która odbudowała zniszczone budynki dworskie i przeprowadziła rewitalizację parku. 30 czerwca 2011 roku, w setną rocznicę urodzin
Czesława Miłosza.
O spektaklu „Dolina Issy”, działaniach Fundacji Pogranicze i planach związanych z Międzynarodowym Centrum Dialogu opowie czynnie zaangażowana we wszystkie te działania
Weronika Czyżewska.
Serdecznie zapraszamy na film i opowieść o Krasnogrudzie.

NAJTANIEJ W MIEŒCIE
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V17508

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

(powyżej 1000 litrów)

Zapraszamy od 600 do 2100

• 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
14 czerwca (wtorek)
apteka dyżurna: 11 Listopada 9
wydanie „Tygodnika Oleckiego”
16.00 - X Przegląd Twórczości Dziecięcej „Scena Przedszkolaka” (szczególny TO 22/698)
15 czerwca (środa)
apteka dyżurna: Kolejowa 15
10.00 - Turniej piłki nożnej o Puchar Prezesa UKS ,,Trójka”,
stadion MOSiR (sztuczna nawierzchnia)
16 czerwca (czwartek)
apteka dyżurna: plac Wolności 25
9.00 - 17.00 - Mammobus w Olecku, przy szpitalu, ulica
Gołdapska
17 czerwca (piątek)
apteka dyżurna: plac Wolności 7B
9.00 - 17.00 - Mammobus w Olecku, przy szpitalu, ulica
Gołdapska
10.00 - X Międzynarodowy Turniej piłki nożnej Żaków o
Puchar Prezesa PZPN, stadion MOSiR.
13.00 - warsztaty Fundacja Rozwoju Ziemi Oleckiej, plac
Wolności 2 (szczegóły TO 16, s. 9)
17.00 - Dolina Issy – opowieść w obrazach, po zmroku, w
przestrzeniach parku krasnogrudzkiego, film - Olecka Izba
Historyczna
17.00 - Agent XXL. Rodzinny interes, film - kino Mazur
17.45 - Gospodarstwo Przyjazne Naturze - program TVP
Olsztyn poświęcony gospodarstwom agroturystycznym zrzeszonym w Lokalnej Organizacji Turystycznej (LOT) Ziemi
Oleckiej
19.00 - Między światami, film - kino Mazur
18 czerwca (sobota)
apteka dyżurna: Gołdapska 1
9.00 - 17.00 - Mammobus w Olecku, przy szpitalu, ulica
Gołdapska
17.00 - Czarni Olecko - Vęgoria Węgorzewo, mecz piłki nożnej III ligi, stadion MOSiR
17.00 - Agent XXL. Rodzinny interes, film - kino Mazur
19.00 - Między światami, film - kino Mazur
19 czerwca (niedziela)
apteka dyżurna: Zielona 35
10.00 - Turniej tenisa ziemnego o Puchar Starosty Oleckiego,
Korty Miejskie
13.00 - Kowaliada, boisko Orlik oraz plac targowy przy UG
w Kowalach Oleckich
15.00 - 18.00 - Targi Czasu Wolnego, plac Wolności
15.00 - Młodzieżowe Mistrzostwa Polski w LA, stadion MOSiR
16.00 - Pomagamy Emilce - wieczór kabaretowy - koncert
charytatywny z udziałem Piotra Bałtroczyka
Sala Widowiskowa DK Gołdap
17.00 - Agent XXL. Rodzinny interes, film - kino Mazur
19.00 - Między światami, film - kino Mazur
20 czerwca (poniedziałek)
apteka dyżurna: Skaladowa 6
Mammobus w Świętajnie, przy Urzędzie Gminy
21 czerwca (wtorek)
apteka dyżurna: Zielona 37
wydanie „Tygodnika Oleckiego”
22 czerwca (środa)
apteka dyżurna: 11 Listopada 9
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V Powiatowe Zawody Sportowo-pożarnicze

W 29 maja roku na stadionie miejskim w Olecku odbyły się V Powiatowe Zawody Sportowo-pożarnicze jednostek
OSP powiatu oleckiego.
W dwóch konkurencjach: bieg sztafetowy z przeszkodami
7x50 i ćwiczenie bojowe wystartowało 15 jednostek z terenu powiatu. Tytułu mistrza powiatu z poprzednich zawodów
broniła jednostka OSP Borawskie. Po pierwszej konkurencji
niespodziewanie wygrywała jednostka OSP Cimochy, minimalnie przed jednostkami z Świętajna, Borawskich i Wieliczek. W ćwiczeniu bojowym najlepsi okazali się druhowie
z Świętajna i to oni w klasyfikacji generalnej sięgnęli po tytuł mistrza wyprzedzając OSP Borawskie o 0,04 sekundy, na
miejscu trzecim sklasyfikowano OSP Cimochy.
Klasyfikacja końcowa V powiatowych zawodów sportowo pożarniczych jednostek OSP:
1.OSP Świętajno – 107,93
2.OSP Borawskie – 107,97
3.OSP Cimochy – 109,53
4.OSP Gaski – 114,1
5.OSP Plewki – 114,22
6.OSP Lakiele – 117,69
7.OSP Wieliczki – 121,75
8.OSP Szczecinki – 122,12
9.OSP Kowale Oleckie –
123,5
10.OSP Kleszczewo – 126,16
11.OSP Markowskie – 128,1
12.OSP Lenarty – 128,87
13.OSP Mazury – 139,84
14.OSP Cichy – 140,06
15.OSP Sokółki – 147,9
Zawody zakończyły się uroczystym wręczeniem pucharów i dyplomów. Zmaganiom druhów strażaków kibicowali
licznie przybyli na zawody mieszkańcy powiatu oleckiego a
wśród nich: Vice Przewodniczący Sejmiku woj. warmińsko-mazurskiego – Edward Adamczyk, Vice Starosta – Kazimierz Iwanowski, Przewodniczący Rady Powiatu – Wacław
Sapieha, Burmistrz Olecka – Wacław Olszewski, Wójt Gminy Świętajno – Janina Trus, Wójt Gminy Kowale Oleckie
– Helena Żukowska, Wójt Gminy Wieliczki – Jarosław Kuczyński.

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

to@borawski.pl
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Festiwal Innowatorów
zachęcenie młodych ludzi do jeszcze większego zainteresowania się nauką i pokazania, że można uczyć się nie
tylko z książek. Zajęcia prowadzili studenci Uniwersytetu
w Białymstoku.
Na zakończenie Festiwalu Innowatorów każdy uczest-

Zespół Szkół STO w Olecku
prowadzi zapisy na rok szkolny
2011/2012 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 VI
(są wolne miejsca).
Społeczne Gimnazjum STO
- do klasy I
Klasa może liczyć maksymalnie 16 uczniów, o przyjęciu decyduje 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 przedmiotów,
• 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

nik otrzymał miły upominek. Wyjechaliśmy z Augustowa
pełni miłych wrażeń, a co najważniejsze, jeszcze bardziej
zachęceni do pogłębiania swoich wiadomości z zakresu
nauk matematyczno-przyrodniczych.
Opiekę nad nami sprawowali nauczyciele p. Agnieszka Baranowska-Moroz i p. Beata Kozłowska.
Magdalena Rydzewska Ib

V24401

W dniach 13-14 maja czworo uczniów Gimnazjum nr
2 im. Mikołaja Kopernika – Magdalena Rydzewska Ib,
Emilia Ischizaka Ib, Paweł Makowski Ib oraz Kamil Łabanowski Ic - wzięło udział w Festiwalu Innowatorów w
Augustowie, zorganizowanego w ramach realizowanego w
naszej szkole projektu „Mały Archimedes”.
W Festiwalu uczestniczyli uczniowie z gimnazjów woj.
lubelskiego, mazowieckiego, podlaskiego i warmińsko-mazurskiego. Zostaliśmy zakwaterowani w Hotelu „Warszawa”, który znajduje się blisko Augustowskiego Centrum
Edukacyjnego – miejsca naszych zajęć. Tematyka zajęć była
bardzo ciekawa i obejmowała zagadnienia z biologii, fizyki
i chemii, np.: „Fascynujący świat stawonogów”, „Czy energia jądrowa jest niebezpieczna?”, „Na pograniczu fizyki i
chemii”, „Kolorowe reakcje chemiczne”. Braliśmy czynny
udział w warsztatach przeprowadzając liczne doświadczenia, które pozwoliły nam poszerzyć naszą wiedzę. Wszystkie zaproponowane uczestnikom tematy miały na celu
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Zwierzaki odwiedziły dzieci z zerówek

31 maja w świetlicy szkolnej uczniowie klasy II b gimnazjum
pod opieką pań: Małgorzaty Truchan i Agnieszki Anny Kopyckiej zaprezentowali swoim młodszym kolegom z zerówek przedstawienie na podstawie wierszy dla dzieci.
Przybyłych – Panie: Wicedyrektor Małgorzatę Michałowska,
Agnieszkę Krassowską, Annę Sitko, Magdalenę Szlaszyńską
oraz dzieci przywitał Patryk Fiedorowicz. Przedstawienie rozpoczęła zaś parada wszystkich bohaterów w rytm piosenki Witajcie w
naszej bajce, następnie odegrane zostały scenki, które na co dzień
możemy zaobserwować na szkolnych korytarzach czy w klasach Kłamczucha (Karolina Chmielewska) próbowała robić wszystko,
by starszy pan (Hubert Sommer) uwierzył w opowiadane przez nią
absurdalne historie, zaś Skarżypyta (Maria Jeglińska) skwapliwie
wyliczała mu grzeszki innych. Po nich na scenę dumnie wkroczyła
kwoka – Magda Rudowicz, która najbardziej spodobała się maluchom. Zaprosiła ona gości, „by nauczyć ich grzeczności”, chociaż
ekspertem w tej kwestii z pewnością nie była. Pierwszy, zgodnie z
wersja literacką, wszedł osioł – Mateusz Domasik, a za nim kolejne zwierzęta: krowa (Filip Janicki), świnia (Damian Rogało)
oraz baran (Kacper Karniej), który tak niezdarnie, z woli poety,
siadł na przędzie, że ta „pękła”, co tak bardzo rozbawiło młodą
publiczność, że kwoka ze swoją kwestią musiała chwilę poczekać.
Dzięki temu zaproszeni przez nią goście mogli nieco dłużej posiedzieć, nim rozzłoszczona ich zachowaniem gospodyni przepędziła
przybyłych miotłą, po czym sama zeszła ze sceny. Jej miejsce zajęli
kolejni przybysze: Kaczka Dziwaczka (Dawid Truchel), żaba (Adrian Wilk) i goniący ją bocian (Krzysztof Rusinek). Poruszali oni
L32905

w rytm śpiewanej przez publiczność piosenki Kaczka Dziwaczka. Tuż
po nich przed widownią pojawił się Kotek Czyścioszek (Joanna Jachimowicz). Wdzięcząc się do dzieci i wyciągając się na ławie, próbował przekonać maluchy do dbania o czystość. Chwilę potem w pazury
futrzaka i w oko siedzącej na widowni Pani Wicedyrektor Małgorzaty
Michałowskiej wpadła myszka (Eryk Hołownia). Na szczęście, udało się jej bezpiecznie ustąpić miejsca kolejnym bohaterom, tym razem
mieszkańcom nurtów rzecznych – sumowi (Michałowi Dzienisiewiczowi) i linowi (Krystianowi Sakowi). Okazało się, że znany w całej
Wiśle matematyk nie mógł rozwiązać zadania, z którym przybył do
niego lin. Kłopoty z liczeniem miał również dzięcioł (Kamil Fiedorowicz). Nie był on w stanie policzyć kropek na sukience biedronki
(Pauliny Stawickiej), więc doszedł do wniosku, ze powinien udać się
na lekcje matematyki do sowy. Całość zakończyła piosenka Pożegnanie z bajką i życzenia dla maluchów z okazji zbliżającego się Dnia
Dziecka. Rolę narratora spajającego wiersze w spójną całość pełniły:
Karolina Fiećko i Aleksandra Normantowicz. Przedstawienie podobało się dzieciom, mamy więc nadzieję, że znajdą się inni chętni, którzy spróbują swoich sił aktorskich przed tą lub inną widownią, bowiem
artystów u nas z pewnością nie brakuje. Agnieszka Anna Kopycka

OGŁOSZENIE

Komenda Hufca Olecko ZHP organizuje 2 turnusy półkolonii dla wszystkich chętnych uczniów od I klasy szkoły podstawowej 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 „Nocka” na terenie szkoły. W ciągu dnia przewidziane są dwa posiłki – 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 możliwość dofinansowania dla osób z rodzin niezamożnych) 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 100,00zł.
(jest ona związana z kosztami organizacyjnymi półkolonii). W
razie rezygnacji z półkolonii przedpłata przepada.

L32805

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 kosztami organizacyjnymi obozu oraz opłatą za rezerwację miejsca
obozowania). W razie rezygnacji z obozu przedpłata przepada.

to@borawski.pl

Uroczysty apel w SP1
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pojonymi głębokim patriotyzmem słowami pisarzy i poetów z właściwą i godną naśladowania postawą przybliżyli
swoim szkolnym kolegom tragiczną dla narodu polskiego
rzeczywistość tamtych dni, dni sprzed 71 lat. Na placu
szkolnym w obliczu tablicy upamiętniającej ofiary „zbrodni katyńskiej” zabrzmiały „Polskie kwiaty”, „Biały krzyż”,
„Polonez Katyński”, „Nad Katyniem, nad Smoleńskiem”.
Słowa tych pieśni wykonane w duchu patriotyzmu młodych Polaków niewątpliwie pobudziły wyobraźnię i skłoniły do głębokich przeżyć nawet najmłodszych uczestników apelu. Przed tablicami pamięci delegacja uczniowska
zapaliła znicze i złożyła wiązankę kwiatów.
Renata Bogdan, fot. Agnieszka Tomczyk-Żylińska

„To było 70 lat temu. Zabijano ich – wcześniej skrępowanych – strzałem w tył głowy. Tak by krwi było mało.” –
tymi słowami Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 im. Henryka
Sienkiewicza w Olecku p. Eligia Bańkowska 20 maja 2011
rozpoczęła uroczysty apel upamiętniający rocznicę posadzenia dębu dla uhonorowania pamięci kapitana Stanisława
Rymkiewicza, jednego z 21.857 zgładzonych na ziemi katyńskiej Polaków.
Uczniowie z Chóru Szkolnego oraz Szkolnego Koła Teatralnego prowadzonego przez p. Teresę Szadkowską, prze-

5 kroków do bezpieczniejszej żywności

W związku z aktualną sytuacją epidemiologiczną dotyczącą zakażeń
bakterią E.coli (zakażenie może przenosić się przez skażoną wodę,
świeże warzywa, surowe mleko, sery z niepasteryzowanego mleka,
bliski kontakt z osobą zakażoną (np. w domu), w wyniku zaniedbań higienicznych, a także poprzez kontakt z zakażonymi zwierzętami przedstawiamy 5 kroków do bezpieczniejszej żywności.
1. Utrzymuj czystość:
- myj ręce przed kontaktem z żywnością i podczas jej przygotowywania
- myj ręce po wyjściu z toalety
- myj i odkażaj wszystkie powierzchnie i sprzęty wykorzystywane podczas przygotowywania żywności
- chroń kuchnię i żywność przed owadami i innymi zwierzętami
2. Oddzielaj żywność surową od ugotowanej
- oddzielaj surowe mięso, drób, owoce morza od innej żywności
- do przygotowywania surowej żywności używaj oddzielnego sprzętu i
przedmiotów, np. noży i desek do krojenia
- magazynuj żywność w oddzielnych pojemnikach, tak aby nie dopuścić
do kontaktu między żywnością surową z już ugotowaną
3. Gotuj dokładnie.
- gotuj dokładnie, przede wszystkim mięso, drób, jaja i owoce morza
- żywność taką jak np. zupy doprowadzaj do wrzenia tak, aby zyskać
pewność, że osiągnęła ona temperaturę 70°C. Co do mięsa i drobiu,
musisz mieć pewność, że soki z wnętrza tych produktów są czyste – nie
różowe.

OLECKIE CENTRUM
SZKOLENIA KIEROWCÓW
Jerzy Miliszewski
Ośrodek
czynny
codziennie
w godz. 800-1600
B18502

Olecko, Aleje Lipowe 3
Rozpoczęcie
kursu

27
czerwca
godz.

tel. 520-23-36

1600

- odgrzewaną żywność przed spożyciem również odgrzej do temperatury powyżej 70° C.
4. Utrzymuj żywność w odpowiedniej temperaturze.
- nie pozostawiaj ugotowanej żywności w temperaturze pokojowej
przez okres dłuższy niż dwie godziny
- wszystkie gotowane i łatwo psujące się produkty przechowuj w lodówce (najlepiej
w temperaturze poniżej 5°C)
- utrzymuj wysoką temperaturę (ponad 60°C) gotowanych potraw tuż
przed podaniem
- nie przechowuj żywności zbyt długo, nawet jeśli przechowujesz ją
w lodówce
- nie rozmrażaj zamrożonej żywności w temperaturze pokojowej (zanurz produkt w ciepłej wodzie lub użyj urządzeń grzejnych)
5. Używaj bezpiecznej wody i żywności.
- używaj bezpiecznej wody lub poddaj ją takim działaniom, aby stała
się ona bezpieczna
- do spożycia wybieraj tylko świeżą i zdrową żywność
- wybieraj żywność, która została przygotowana tak, aby była bezpieczna, np. pasteryzowane mleko
- myj owoce i warzywa, szczególnie jeśli jesz je na surowo
- nie jedz żywności, która utraciła już datę przydatności do spożycia
Emilia Naruszewicz
Promocja Zdrowia i Oświata Zdrowotna Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Olecku

Nietrzeźwi
kierujący:
4 czerwca ok. godz. 23.05 na trasie Kukowo-Zatyki poli-

cjanci ruchu drogowego zatrzymali do kontroli kierującego
fordem. Kierujący Stanisław B. został poddany badaniu na
zawartość alkoholu. Alkomat wykazał w jego organizmie
ponad 2 promile alkoholu. Ponadto 51-latek nie posiadał
uprawnień do kierowania pojazdami mechanicznymi oraz
aktualnych badań technicznych pojazdu.
3 czerwca o godz. 19.05 na trasie Jaśki-Rosochackie policjanci zatrzymali Sławomira J., który jechał osobowym
audi. Po sprawdzeniu stanu trzeźwości okazało się że 48latek miał ponad 2 promile alkoholu.
młodszy aspirant Tomasz Jegliński
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„Mens sana in corpore sano”, czyli w zdrowym ciele zdrowy duch

19 maja na trasie Olecko – Rosochackie – Dobki –
Doliwy – Gryzy – Dybowo – Cichy – Niemsty – Jurki
– Olszewo – Łęgowo – Jezioro Sedraneckie – Olecko
można było spotkać grupę młodych rowerzystów. To
uczniowie pierwszej klasy liceum administracyjno-ekonomicznego o specjalności policyjno-pożarniczej z Zespołu Szkół Licealnych i Zawodowych w Olecku, którzy pod opieką nauczycieli – Sylwii Stypułkowskiej,
Beaty Zabokrzyckiej i Marcina Pruski – postanowili
połączyć przyjemne z pożytecznym.

Dzięki pięćdziesięciokilometrowej trasie, powszechnie nazywanej „Zielonym Szlakiem”, obejmującej najpiękniejsze miejsca Mazur Garbatych, uczniowie
poznali topografię naszej małej ojczyzny, jej historię,
a także rzadko spotykaną w Polsce tak bogatą faunę i
florę.

Dzięki wycieczce wielu podróżników po raz pierwszy miało przyjemność zobaczyć zabytkowe perły
regionu, między innymi powstały w XVI w. zespół
dworski w Cichym, pozostałości po wzniesionej w
dziewiętnastym stuleciu stacji meteorologicznej oraz
relikty budownictwa kolejowego w Doliwach. W okolicach jeziora Sedraneckiego duże wrażenie wywarły na
młodzieży efekty „pracy” bobrów, zaś kilkanaście kilometrów wcześniej szczególnie dziewczęta zachwycały

się Jurkowskimi Pagórkami i malowniczo
położoną piękną dębową aleją rodem z
powieści Emilii Brontë.
Ośmiogodzinna przejażdżka mimo
skrupulatnie przygotowanemu planowi
obfitowała w wiele niespodzianek.
Już w Doliwach wymagany był przymusowy postój po tym, jak to w pojeździe
pewnej rowerzystki pękł łańcuch. Dzięki uprzejmości miejscowego gospodarza, który naprawił
usterkę, podróż można było kontynuować dalej. Z drugą
awarią sprawnie i bezboleśnie uporano się w Cichym. W
trakcie przejażdżki nie obyło się także bez niegroźnych
stłuczek, wywrotek oraz kąpieli jednej z uczennic w … po-

krzywach (sic!). Koledzy pocieszali „cierpiącą”, zapewniając, że „[…] żegawki poprawią krążenie i dobrze robią na
reumatyzm”.
Około 16.00 oleccy cykliści dotarli do Sedrank, gdzie
czekało na nich ognisko, przy którym wszyscy upiekli
przygotowane kiełbaski. Po posiłku cała grupa powróciła
do szkoły. Mimo kilkudziesięciu przejechanych kilometrów
nikt nie narzekał na zmęczenie i późną porę. Edyta Rokosz
po rajdzie zdradziła, że takie wydarzenie dla jej klasy było
potrzebne: „- Wycieczka zacieśniła między nami więzy.
Dostarczyła wielu wrażeń i uzupełniła naszą wiedzę z zakresu historii, geografii oraz folkloru regionu. W przyszłości będziemy mieli z pewnością co wspominać”.
Pani Sylwia Stypułkowska, pomysłodawczyni rajdu i
miłośniczka wycieczek rowerowych, która w życiu kieruje
się łacińską maksymą „Mens sana in corpore sano”, czyli w
zdrowym ciele zdrowy duch, po powrocie zapewniła, że w
przyszłym roku ponownie zorganizuje podobną przejażdżkę. Dodatkowo zachęciła wszystkich uczniów do wzięcia
udziału w lipcowymi i sierpniowym rajdzie, tym razem zaadresowanym do wszystkich lubiących aktywnie spędzać
czas.			
Przemysław Michniewicz

B17605
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Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych w Olecku
widziany oczami uczniów

Z uwagi na to, że przeciętny uczeń w ciągu
doby około 50% swojego czasu poświęca na
edukację, szkoła staje się dla niego drugim domem, nauczyciele zaś rodzicami. To nierzadko skłania młodzież pobierającą
nauki w danej placówce do jej oceny oraz krytyki. Uczniowie
Zespołu Szkół Licealnych z Zawodowych w Olecku postanowili zwierzyć się ze swoich spostrzeżeń na temat własnego pobytu i kształcenia w ZSLiZ.
Martyna Grodzicka, uczennica trzeciej klasy technikum
hotelarstwa o swojej decyzji związanej z wyborem szkoły
mówi: „Już w gimnazjum byłam przekonana, że w przyszłości
chcę pracować w branży hotelarskiej. Dlaczego?
Po pierwsze: z czystego wyrachowania, gdyż uważam, że
ten zawód jest niezwykle dochodowy i to nie tylko na Warmii i Mazurach, ale także na świecie. Po drugie: jestem osobą
lubiącą przebywać z ludźmi. Technik hotelarstwa to wszystko
gwarantuje.
Jednak nie każda szkoła kształcąca w tym kierunku umoż-

liwia tak atrakcyjne formy nauki i podwyższa kwalifikacje
zawodowe jak Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych w
Olecku. Ucząc się w tej szkole, mogłam uczestniczyć w
dodatkowym bezpłatnym kursie barmańskim, dzięki czemu zdobyłam swoją pierwszą i bardzo dobrze płatną pracę.
Dodatkowo wzięłam udział w ogólnopolskim konkursie barmańskim.
Miałam szansę uczestniczyć także w unijnym projekcie zatytułowanym „Pewnym krokiem w zawodową przyszłość”, co umożliwiło mi poznanie zasad funkcjonowania
profesjonalnych kompleksów hotelarsko-rekraacyjnych. To
zainspirowało mnie do tego, by po skończeniu nauki założyć
własną działalność gospodarczą. Jestem w klasie przedmaturalnej, w przyszłości chcę zdobyć wykształcenie wyższe.
Z pełną odpowiedzialnością i świadomością twierdzę, że w
ZSLiZ do tej pory nie zmarnowałam ani chwili, tym samym
wierzę, że realizacja moich marzeń jest w zasięgu ręki.”
opracował Przemysław Michniewicz

TARGi CZASU WOLNEGO

V24901

ZAJAWKA

Rozpoczęliśmy realizację projektu „Akademia Obywatela” współfinansowanego przez
Unię Europejską ze środków Europejskiego
Funduszu Społecznego Działanie 5.4 Dobre
rządzenie, Poddziałanie 5.4.2 Rozwój dialogu
obywatelskiego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Projekt to wspólne dzieło Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Lider w EGO”, Stowarzyszenia Pomocy Społecznej i Ochrony Zdrowia im. św. Łukasza oraz Powiatu Oleckiego.
Ideą przedsięwzięcia jest udzielanie bezpłatnych porad obywatelskich i prawnych.
Z usług mogą nieodpłatnie korzystać mieszkańcy powiatu oleckiego.
Miejsca świadczenia porad:
Biuro Porad Obywatelskich i Prawnych w
Olecku przy ul. Wojska Polskiego 13 (wejście
od ulicy Przytorowej),
Terenowe Punkty Porad Prawnych i Obywatelskich w miejscowościach: Kowale Oleckie,
Wieliczki, Świętajno w siedzibach Urzędów
Gmin.
Szczegółowy harmonogram pracy zostanie
podany w następnych ogłoszeniach, telewizjach
kablowych oraz w komunikatach radiowych.
Zainteresowani mogą uzyskać dodatkowe informacje pod tel. nr. 876102201
mail. ak.ob.@wp.pl

Czas wolny to czas przeznaczony na wszelkie zajęcia,
jakim może się oddawać człowiek z własnej ochoty, bądź
dla wypoczynku, bądź dla rozrywki, bądź dla rozwijania
swych wiadomości lub dla bezinteresownego kształcenia
się, dobrowolnego udziału w życiu społecznym poza obowiązkami zawodowymi, rodzinnymi i społecznymi.
W czasie wolnym, niezorganizowanym możemy spodziewać się, że jest on niewłaściwie pożytkowany, a nawet
destrukcyjny. Małe dzieci bez nadzoru dorosłej, odpowiedzialnej osoby mogą nieświadomie zrobić sobie krzywdę,
ale nieco starsze dzieci, młodzież, a czasami nawet pełnoletnie osoby z braku perspektywy na właściwy sposób spędzania tego czasu, mogą popełnić błąd, który kosztować ich
może zdrowie, a nawet życie.
Zorganizowany, kontrolowany, atrakcyjny czas wolny
to nie tylko rekreacja, to również profilaktyka, a także rozładowanie i usuwanie psychicznego zmęczenia, napięcia i
stresu.
Prosimy o pomoc w rozpropagowaniu akcji, której celem jest ukazanie w jednym czasie i miejscu jak najszerszej
oferty spędzania czasu wolnego w czasie wakacji 2011 w
Olecku a także szeroko pojęta profilaktyka.
W trakcie TARGÓW CZASU WOLNEGO, które odbędą się 19.06.2011 (niedziela) od godziny 12:00, prezentować się będą oleckie podmioty zajmujące się organizacją
czasu wolnego podczas wakacji, bądź nadzorujące osoby z
niego korzystające.
Pokazy, występy, prezentacje i promocje przygotowane
przez wszystkie wystawiające się podmioty uatrakcyjnią
imprezę.
Zależy nam na zainteresowaniu naszym przedsięwzięciem olecczan w każdym wieku (od 1 roczku do 111). Każdy powinien znaleźć coś dla siebie.

Do zobaczenia na targach
Marcin Czekay

„ludzka twarz EFS” - konkurs
Została ogłoszona V edycja konkursu dla dziennikarzy
„ludzka twarz EFS”. Organizatorem konkursu jest Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w
Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej we współpracy z
Departamentem Zarządzania Europejskim Funduszem Społecznym w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego i Przedstawicielstwem Komisji Europejskiej w Polsce.
Więcej informacji na http://www.ludzkatwarzefs.pl/

Anna Turowska
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Mammobus w Olecku i Świętajnie

Szansa na bezpłatną mammografię dla Olecka, Giżycka i Węgorzewa

Od 16 czerwca, przez 3 dni do 18 czerwca potrwają badania w Olecku, przy Szpitalu na ul. Gołdapskiej. Stamtąd
mammobus skieruje się do Giżycka, gdzie będzie dostępny
od 19 do 22 czerwca, na Placu Piłsudkiego. Od 28 do 30
czerwca zapraszamy również na badania mieszkanki Węgorzewa. Mammobus stacjonować będzie tam na Placu Wolności.
Mammobusy odwiedzą także: Świętajno (20 czerwca,
przy Urzędzie Gminy), Miłki (21 czerwca, przy przychodni
zdrowia na ul. Giżyckiej 45), Ryn (22 czerwca, przy Urzędzie Miasta), Gołdap (28 i 29 czerwca, przy ul. Partyzantów
31A).
Badania wykonywane będą w godzinach od 9:00 do
17:00, także wszystkie panie mogą wybrać najbardziej dogodny dla siebie termin.
Mammografię powinny regularnie wykonywać wszystkie
kobiety po 35 roku życia. Panie w grupie wiekowej 50-69
lat mają możliwość wykonania bezpłatnej mammografii w
ramach ogólnopolskiego programu przesiewowego. W mammobusie wykonywane są także badania prywatne dla pań
spoza skryningu – wtedy wymagane jest zaświadczenie od
lekarza o braku przeciwwskazań do wykonania mammografii, a koszt badania wynosi 80 zł.
Każda z pań, która chciałaby wykonać badanie w mammobusie powinna dokonać rejestracji pod numerami telefonów: 0-801 08 00 07 lub (58) 666 2 444.

„Populacyjny Program Wczesnego Wykrywania Raka Piersi
skierowany jest do wszystkich ubezpieczonych kobiet w wieku 50-69 lat, które przez ostatnie 2 lata nie miały wykonywanej mammografii w ramach tego Programu” – mówi lek. med.
Małgorzata Cymerman, specjalista radiologii i diagnostyki obrazowej, lekarz z doświadczeniem w zakresie mammografii.
„Kobiety obciążone genetycznie, czyli jeżeli w pierwszej linii
pokrewieństwa (u matki siostry lub córki) występował rak piersi, mają zagwarantowaną bezpłatną mammografię po upływie
12 miesięcy. Mammografia skryningowa przeznaczona jest dla
grupy Pań bez jakichkolwiek niepokojących objawów w piersiach, dla kobiet, które nie chorowały na raka piersi.”
Badania w województwie warmińsko-mazurskim wykonuje firma FADO Centrum Usług Medycznych z Gdyni. Jest to
największy świadczeniodawca w Polsce, który do wykonania
badań wykorzystuje mammobusy. Każdego dnia aż 13 mobilnych pracowni mammograficznych FADO bada kobiety niemal
w całej Polsce. W 2010 roku firma wykonała ponad 165 tysięcy
badań czyli 12 razy więcej niż największe w Polsce centra onkologii.
Rak piersi jest najczęściej występującym nowotworem złośliwym u kobiet i stanowi około 20% wszystkich zachorowań
na nowotwory złośliwe u Polek. Statystycznie znaczący wzrost
zachorowań występuje w przedziale wiekowym od 50 do 69
roku życia. Mammografia (rentgenowskie badanie piersi) jest
najbardziej skuteczną metodą w diagnostyce wczesnych objawów choroby, co gwarantuje wyleczenie niemal w 100%. Jest
to również bezpieczne badanie, przy użyciu minimalnej dawki
promieniowania rentgenowskiego. Zdjęcia pozwalają uwidocznić prawidłowe struktury sutka i ewentualne ich zmiany
FADO Centrum Usług Medycznych jest liderem badań
mammograficznych w Polsce. Rokrocznie technicy radiologii
wykonują, a lekarze radiolodzy opisują ponad 165 tysięcy badań
dla kobiet z całej Polski, aktywnie przyczyniając się do podniesienia poziomu profilaktyki w regionach. FADO nieprzerwanie
jest wykonawcą Populacyjnego Programu Wczesnego Wykrywania Raka Piersi, od początku istnienia programu w Polsce. W
2010 roku w audycie klinicznym FADO zajęła 1 miejsce wśród
świadczeniodawców wykonujących badania w mobilnych pracowniach mammograficznych, oraz 29 miejsce na 254 placówki
w zestawieniu z ośrodkami stacjonarnymi, wyprzedzając tym
samym wiele regionalnych centrów onkologii. Fakt ten potwierdza najwyższą jakość wykonywanych w FADO S.A. badań.
www.fado.pl
Więcej informacji udziela:
Radek Popiel +48 795 566 633
r.popiel@medimage.com.pl

Trwają prace remontowe na jezdni ulicy Mickiewicza. Do chwili
obecnej jest poza ulicami na osiedlu tzw. Kompozytorów najbardziej
zaniedbana ulica w mieście.
(fotografia Józef Kunicki, komentarz redakcyjny)

Areszt dla podejrzanego o rozbój
Oleccy policjanci zatrzymali 51-letniego mężczyznę podejrzanego o dokonanie rozboju. Mirosław S. pod wpływem alkoholu miął pobić swoją ofiarę a następnie zabrać
z kieszeni pieniądze. Podejrzany był już wcześniej karany
za podobne przestępstwa. Postanowieniem sadu został
aresztowany na 3 miesiące. Za popełniane przestępstwo
grozi mu kara nawet do 12 lat pozbawienia wolności.
Do zdarzenia doszło 8 czerwca br. w Olecku. W jednym z
mieszkań na ul. Kasprowicza kilka osób wspólnie spożywało alkohol. Następnie pomiędzy dwoma uczestnikami
wywiązała się kłótnia. Po wyjściu z mieszkania Mirosław
S. miał zaatakować swoja ofiarę. Napastnik był agresywny uderzał rękoma i kopał nogami po całym ciele poszkodowanego, a następnie zabrał pieniądze w kwocie 200
złotych. Kryminalni pracujący nad ta sprawą zatrzymali
do wyjaśnienia cztery osoby. Podczas kolejnych przesłuchań ustalono, że to najprawdopodobniej Mirosław S. dopuścił się przestępstwa rozboju na jednym z mieszkańców
gminy Olecko.
Zebrany materiał dowodowy pod nadzorem prokuratora
pozwolił na przedstawienie Mirosławowi S. zarzutu rozboju oraz wnioskować o jego tymczasowe aresztowanie.
Sąd przychylił się do wniosku i zastosował 3 miesięczny
areszt wobec podejrzanego.
młodszy aspirant Tomasz Jegliński

to@borawski.pl
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„Gospodarstwo przyjazne
naturze” w TVP
Pod koniec maja ekipa dziennikarzy z krakowskiego oddziału Telewizji Polskiej nagrywała program o zrealizowanym przez Lokalną Organizację Turystyczną Ziemi Oleckiej
projekcie „Gospodarstwo przyjazne naturze”.
Nagranie zostało zrealizowane w ramach programu
„TWÓJ FUNDUSZ, TWOJA SZANSA”, którego celem jest
zaprezentowanie jak najszerszego wpływu funduszy unijnych.
Odcinek X pt. „PRZYJAŹNI NATURZE” będzie emitowany
w 13 województwach.
Zrealizowany przez nas projekt znalazł się w finale konkursu „Dobra praktyka” organizowanym przez TVP Oddział
w Krakowie. Zyskał także prestiżowy tytuł „Dobrej praktyki
EFS na Warmii i Mazurach” przyznany w konkursie „Ambasador EFS w ramach dobrych praktyk PO KL”.
Aby pokazać efekty naszego projektu goście odwiedzili
z kamerami Ziemię Olecką i wybrane gospodarstwa. W nagraniu udział wzięli m.in. Mieczysław Golis z gospodarstwa
agroturystycznego „GOLLAND”, Anna i Leszek Marczak
właściciele Majątku Giże Marczak, Eugeniusz Buraczewski
właściciel pensjonatu „WHITE HORSE” z Sulejek, Piotr Wydra z Nadleśnictwa Olecko.
Więcej informacji o projekcie na stronie www.lot.olecko.

Pomagamy Emilce - wieczór kabaretowy koncert charytatywny z udziałem Piotra Bałtroczyka Sala Widowiskowa DK Gołdap 19.06.2011, godz.
16.00 wstęp 20 zł (bilety do nabycia od 01.06 w biurze DK)

Nowy „Gacek”

Ukazał się nowy, majowy numer Miesięcznika Gminnego
Centrum Kultury w Kowalach Oleckich. W „Gacku” możemy przeczytać o festiwalu rockowym, który odbył się w
tamtejszym domu kultury.
W Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Kowalach odbył
się konkurs recytatorski pod hasłem „Mazury - moja Mała
Ojczyzna”. Czytamy o nim na stronie 3 pisma.
Na pozostałych stronach są artykuły opisujące takie imprezy
jak: festyn rodzinny „Zachowaj trzeźwy umysł”, obchody
Tygodnia Bibliotek, Dnia Matki. Ze sportu są wiadomości
o II Turnieju Piłki Nożnej o Puchar Wójta Gminy Kowale
Oleckie.
Ostatnia strona to zaproszenie na Kowaliadę, która odbędzie
się 19 czerwca.
Muzeum Kultury Ludowej w Węgorzewie oraz Towarzystwo
„Ojcowizna” ogłaszają

XIV edycję konkursu „Losy nasze…”

adresowanego także do mieszkańców Olecka i jego okolic. Organizatorzy proszą o przesyłanie spisanych wspomnień,
pamiętników lub opisanych dokumentów osobistych, zdjęć,
listów, które dokumentują pierwsze powojenne lata nowych
mieszkańców Mazur.
Organizatorzy przewidzieli nagrody i wyróżnienia dla
uczestników konkursu.
Wszystkie przesłane materiały zostaną po skopiowaniu
zwrócone nadawcom.
Prace i dokumenty należy nadsyłać do końca marca 2012
roku na adres:
Muzeum Kultury Ludowej
Ul. Portowa 1
11-600 Węgorzewo
Bliższe informacje można otrzymać w Oleckiej Izbie Historycznej.
Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie.
Spisując wspomnienia i porządkując pamiątki, dokumenty
dokumentujemy historię naszego regionu, miasta, naszej rodziny.

pl/projekt. Zapowiedź programu
www.tvp.pl/krakow/inne/twoj-fundusz-twoja-szansa/nastepny-odcinek.
Emisja programu w naszym województwie odbędzie się
w TVP Olsztyn w piątek 17 czerwca 2011r. o godz. 17.45, a
od 14 na stronie internetowej		
Halina Bogdańska
Kierownik projektu

Turniej Tenisowy o Puchar „Głosu Olecka”

W Dniu 12.06.2011 na kortach Mosir Olecko został rozegrany po raz kolejny turniej tenisa ziemnego, tym razem
o Puchar miejscowej gazety „Głos Olecka”,do turnieju zgłosiło się 22 zawodników i zawodniczek z Olecka, Ełku, Grajewa, Kowal Oleckich Suwałk i Szczecina. Rozegrano go w
dwóch kategoriach wiekowych OPEN i junior do 16 lat. I tak
po 7 godzinach zwycięzcą kategorii OPEN został Robert
Usarek (Suwałki ) pokonując w finale Andrzeja Karnieja
(Olecko) 6/0 ; 6/0 w meczu o 3 miejsce spotkali
Się Dariusz Karniej (Olecko) i Bogdan Frydrych (Sejny) Olecko górą 6/1
W przyszłościowej kategorii czyli junior do 16 lat zwyciężczynią została Iga Hapon (Ełk) pokonując w finale Karola Basiewicza (Ełk) 7/5 ;6/4 w meczu o 3 miejsce spotkała
się Olecka Para Roksana Zajkowska i Paweł Charmuszko
zwyciężyła Roksana 7/5. Za tydzień turniej o Puchar Starosty oleckiego pana Andrzeja Kisiela zapraszamy . A.B

Kronika Policyjna :

11 czerwca o 12.50 policjanci interweniowali w jednym z
supermarketów. Na miejscu ochrona wskazała mężczyznę, który
dokonał kradzieży artykułów chemicznych i spożywczych. Policjanci ukarali Marka G. z Ełku mandatem karnym w wysokości
200 złotych.
11 czerwca w Świętajnie kierujący motorowerem 27-letni
Rafał W. nie dostosował prędkości do panujących warunków
drogowych wypadł z drogi i uderzył w drzewo. Funkcjonariusze
obsługujący zdarzenie ustalili, że kierujący jest pod wpływem alkoholu. Badanie alkomatem wykazało ponad 2 promile alkoholu.
12 czerwca o 17.30 w miejscowości Żydy kierujący osobowa skodą wyjeżdżając z prywatnej posesji na drogę publiczną
przekroczył oś jezdni w wyniku czego zderzył się z samochodem
marki Audi. Sprawca kolizji odjechał z miejsca zdarzenia. Policjanci prowadza postępowanie wyjaśniające w tej sprawie.
10 czerwca około 22.00 w Sedrankach policjanci zatrzymali
nietrzeźwego motorowerzystę. Jeden z kierowców powiadomił
telefonicznie dyżurnego, gdyż jadący wężykiem motorowerzysta
zagrażał innym uczestnikom na drodze. Zdecydowana i odważna postawa doprowadziła do zatrzymania 28-latka. Początkowo
przyznał się do prowadzenia jednośladu, a następnie zaprzeczył.
W konsekwencji kierujący i pasażer zostali zatrzymani do wyjaśnienia tej sprawy i noc spędzili w policyjnym areszcie. Pobyt w
celi sprawił iż Tomasz S. przyznał się do jazdy motorowerem w
stanie nietrzeźwości. Alkomat wykazał w jego organizmie ponad
2 promile alkoholu. młodszy aspirant Tomasz Jegliński
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Archeolodzy w Sedrankach
Józef Kunicki (zdjęcia i reprodukcje autora)

Przed I wojną światową majątek Sedranki dzierżawiony
przez radcę Maxa von Lenskiego, należał do największych
w powiecie oleckim (675 ha).
Ogromne zniszczenia tej wspaniałej rezydencji spowodowała I wojna światowa. Rosjanie zniszczyli w poważnym
stopniu zabudowania gospodarcze majątku, a pałac położony
w pięknym parku został całkowicie spalony. W latach trzydziestych widoczne były jeszcze jego fundamenty.
Po I wojnie światowej domenę sedranecką przejęło
Wschodniopruskie Towarzystwo Rolnicze w Królewcu, a jej
zarządcą został Oskar Tolkmit.
W 1922 roku znajdowały się w niej jeszcze 44 konie, ale
już tylko 30 sztuk bydła i 20 świń. Były to jednak ostatnie dni
tej historycznej posiadłości, gdyż niebawem została ona rozparcelowana. Niektóre jej budynki sprzedano, m. in. z przeznaczeniem na szkołę, inne przejęli nowi osadnicy, którzy
przybyli tu z sąsiednich miejscowości, a także z tzw. „korytarza” pomorskiego, który przypadł Polsce na mocy Traktatu Wersalskiego. Otrzymali oni działki o powierzchni 32-90
morgów i musieli nieźle popracować, ażeby utrzymać się na
parcelach niezbyt urodzajnej ziemi.
W roku 1938 wieś Sedranki liczyła 442 mieszkańców.
W czasie drugiej wojny światowej w Sedrankach urządzono kompanię sanitarną 170. dywizji piechoty, sanatorium
dla żołnierzy niemieckich z frontu wschodniego. Zmarłych
żołnierzy chowano obok tych, którzy polegli i chcieli spocząć w ojczystych stronach, na cmentarzu w pobliżu Seraneckiego Wzgórza (po wojnie groby przeniesiono na cmentarz w Bartoszach koło Ełku).
Czas i wydarzenia dziejowe pozacierały ślady świetności
i znaczenia państwowej domeny i komornictwa w Sedrankach. Do dzisiaj pozostał tylko młyn, fundamenty zabudowań oraz bezimienne mogiły na cmentarzach. Największy
cmentarz w pobliżu wsi z małą kaplicą żałobną. Na łąkach
na północ od dworu znajdowało się miejsce, na którym chowano zmarłych z rodziny von Lenski.
Najstarszym chyba miejscem pochówku zmarłych było
niewielkie wzgórze (położone na zachód od drogi koło młyna), które jest obecnie miejscem prac archeologicznych.
Z Olecko w kierunku północno – zachodnim prowadziła
ulica o nazwie Lassek Weg (obecnie Leśna). Przez wiele lat
tędy prowadziła główna droga do Sedrank, Gołdapi i dalej
na północ. Z tego powody, że szczególnie dla dużych zaprzęgów konnych przejazd koło Sedraneckiego Wzgórza był
utrudniony znacznymi różnicami wysokości oraz rozciągał
się tam teren podmokły. Dopiero w połowie XIX wieku zbudowano groble, mosty i wybudowano szeroką drogę wzdłuż
linii brzegowej jeziora Oleckie Wielkie z odgałęzieniem do
Bakałarzewa.
Lassek to dawny folwark położony nad Jeziorem Sedraneckim. Folwark na mapach oznaczany był także jako Sedranki lub Lengowen, a Jezioro Sedraneckie do połowy XIX
wieku nazywane było Lassek.

Pierwsze informacje o tym miejscu pojawiają się w 1704
roku. Burmistrz Olecka, Albrecht Dzingel, otrzymał przy
granicy z Łegowem nad strumykiem Pluskwianka (dzisiejsza
nazwa Matlak), dwie włóki i 15 morgów z prawem wolnego połowu ryb na własne potrzeby w Jeziorze Sedraneckim.
Było to nadanie w ramach osadnictwa szkatułowego. Jego

nazwa wywodzi się stąd, że dochody pochodzące z kolonizacji wpływały wprost do szkatuły książęcej, umożliwiając ówczesnemu władcy pruskiemu uniezależnienie się finansowe od
stanów pruskich i wystawienie silnej armii, podstawy suwerennych i absolutnych rządów w Prusach Książęcych.
Po 6 latach wolnych od opłat miał płacić od dnia Św. Marcina 1711 r. od każdej włóki po 10 marek czynszu. Niski wymiar
czynszu miał być skutkiem zlej jakości gleby na tym terenie.
Gdyby zechciał hodować dodatkowo pszczoły, powinien zapłacić rocznie 30 szylingów od jednego ula.

Na fotografii: Herrmann Lenski (1817-1891) i jego żona
Auguste z domu Regge (1829-1896), dawny właściciel majątku Lassek z wnuczką Ilse Lenski, później wdowa Tolsdorff
/ Lehnhardt, mężatka Brunona Wachsmanna, ladrata Olecka, w parku dworskim Lassek (Seedranken) w 1890. Zdjęcie z
książki „Treuburg…”

Na zdjęciu: Ślady fundamentów majątku Lassek w 2010
roku.
Majątek w XIX wieku należał do rodziny von Lenski.
Przed I wojną światową folwark nazywany był Mały Lasek, obejmował 120 ha ziemi, z czego 6 ha lasu, posiadał
12 koni, 2 woły, 49 sztuk bydła, 40 owiec i 20 świń. Gospodarstwo było nowoczesne i wyposażone w młocarnię,
piłę tarczową i młyn z napędem uruchamianym siła wiatru.
W czasie I wojny światowej na pobliskich polach toczyły się walki. Wojska rosyjskie splądrowały i zniszczyły
majątek. Po wojnie został odbudowany i był w posiadaniu
rodziny Dziengelow. Zniszczenia z okresu II wojny światowej były jeszcze większe bo po majątku pozostały tylko
zarysy fundamentów dworu i budynków gospodarczych
oraz mały cmentarz na jeziorem.
Oprócz domeny państwowej Sedranki i folwarku Lassek kolejną posiadłością był młyn z gospodarstwem rolnym w Sedrankach, wymieniany już w pierwszej połowie
XVII wieku. Pod koniec XIX wieku należał do dziedzicznego dzierżawcy F. W. Webera. Później nabył go miejsco-

to@borawski.pl
wy radca Max v. Lenski. Uruchamiany był siłą wody,
pary oraz elektryczności. Do posiadłości należało 77 ha,
z czego 66 gruntów rolnych. W roku 1922 należał on do
Ilse Tolsdorff, która jako wdowa dwa lata później wyszła za mąż za ówczesnego starostę oleckiego Brunona Wachsmanna. Ostatnią właścicielką młyna przed II
wojną światową była Elisabeth Konietzko, której mąż,
Alfred Konietzko, posiadał młyn w Olecku.

Na zdjęciu: młyn w Sedrankach. Stan z 2005 roku.

Na zdjęciu: Maszyny we młynie w Sedrankach. Stan
z 2005 roku.
Z trzech posiadłości istniejących w Sedrankach, do
naszych czasów dotrwał jedynie młyn (obecnie remontowany, w rękach prywatnych).
W książce „Olecko. Czasy, ludzie, zdarzenia” Ryszard Demby napisał: „Czas i burze dziejowe pozacierały znaki świetności i znaczenia państwowej domeny
i komornictwa w Sedrankach; pozostała pamięć historycznej roli, jaką odegrała ta wieś w starostwie oleckim,
pozostał też krajobraz okolicy, chociaż i w nim zaszły
zmiany na przestrzeni wieków”.

Józef Kunicki

Więcej wiadomości i fotografii pod adresem:

www.olecko.info

Bibliografia:
1. Dzieje Olecka 1560-2010, Olecko, Urząd Miejski,
2010.
2. Die Geschichte des Kreises Treuburg, Christian
Grigat, Treuburg 1938.
3. Olecko. Czasy, ludzie, zdarzenia, Ryszard Demby,
2000.
4. Treuburg. Ein Grenzkreis in Ostpreussen, red.
Klaus Krech. Kommisions-Verlag G. Rautenberg, 1990
5. Treuburger Heimatbrief, Nr. 40., Kreisgemeinschaft Treuburg e.V. Köln. 2000.
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felieton

Nie z tego świata

Właściwie trudno to nazwać pociągiem, chociaż to
PKP. Niebieski wagon, długi na trzy autobusy. Sporo
miejsca, nawet rowery można przewozić. W autobusach,
tych dalekobieżnych, takich w klasie lux, extra czy jakoś
tam, są maleńkie łazienki. Korzystanie jednak z takiego
dobrodziejstwa bywa kłopotliwe, uciążliwe i spotyka się
zawsze z niechęcią kierowcy. W takim niebieskim pociągo-busie łazienki są również.
Jedziemy do Łodzi. W sumie nie tak daleko, ale trzy
przesiadki, więc aż cztery różne pociągi. Zaczynamy od
tego niebieskiego, do Ełku. Łazienka czysta, papier toaletowy, ręczniki papierowe, mydło w płynie. Baz spóźnienia. Kolejny etap do Białegostoku. Znowu o czasie,
łazienka czysta, pachnąca, mydło, papier i ręczniki. Teraz
do Warszawy, pospieszny. Czysta łazienka, papier, mydło, ręcznik, ciepła woda. Z Warszawy do Łodzi, już nie
wiem zupełnie jakie to linie, ważne, że jedzie po torach.
Łazienka nadal czysta, pachnąca waniliowym odświeżaczem, ciepła woda, ręczniki, papier, mydło. Wszystko o
czasie. A nie ten do Warszawy miał 20 minut opóźnienia,
za względu na remonty torów. Wiemy to z pociągowego
radiowęzła. Działał!!!!
Ze względu na opóźnienie przesiadka na pociąg do
Łodzi nie powinna się udać. Było na przesiadkę tylko 5
minut. Pociąg jednak nadrobił trochę spóźnienia, a poza
tym kierownik pociągu zadzwonił do dyspozytora w Warszawie i poprosił o zatrzymanie na 5 minut pociągu do
Łodzi. Wystarczyło! Wszyscy zdążyli się przesiąść. Do
tego uśmiechnięte konduktorki, zgrabnie paradujące w
gustownych spódniczkach. To nasze koleje, tak wszędzie
krytykowane. Podróż powrotna, trzy przesiadki, cztery
pociągi i ciągle ta nuda, czysto i na czas.
Ale bywa, że czasem na pociąg nie zdążymy. Mała nie
zdążyła. Kolejny na tej trasie za 5 godzin. Późno, bardzo
późno. Jazda na jeden dzień do domu, w tej sytuacji wydaje się bezsensowna. Może z przesiadkami na autobus?
Ok. Mała jedzie do Olsztyna. Tam się zobaczy. Internet
hula, wyszukiwarka połączeń daje nadzieje. Jest autobus
z Olsztyna o 14, tylko czy uda się do niego dostać? Może
być dużo ludzi. Dzwonię do Małej i mówię co i jak. Mówię też o następnym autobusie, ale tylko do Giżycka, nic
to, najwyżej pojadę po nią. Pada jej telefon. Oj, teraz to
kłopot. Czy zdążyła na ten o 14 ? Czy jest w autobusie?
Czy trzeba wyjechać po nią? Telefon do PKS. Uprzejma
pani podaje numer do dyspozytora. Ten, uśmiechnięty odpowiada, że zaraz zadzwoni do kierowcy i dowie się czy
dziewczyna jedzie. Po 10 minutach mam wiadomość, że
Mała jedzie. To Polska, PKS. Jest po prostu tak normalnie.
Dwie historyjki z życia. Zwykłe, prozaiczne, pozytywne. Nie wszystko jest jednak takie złe. Nie wszyscy są
wredni, nieżyczliwi, nieprzyjemni. Nie wszystkie pociągi
się spóźniają, a w łazienkach jest syf.
Tylko kto o tym będzie chciał czytać?
Gdy do naczelnego dwóch redaktorów przyniesie
swoje teksty np. o kolejach, jeden taki, że czysto, o czasie, pasażerowie zadowoleni, a drugi, że brud, spóźnienia,
tłok i pijany konduktor, to który tekst naczelny zamieści,
by gazeta się sprzedała?
Zgroza, lubimy czytać o wypadkach, nieszczęściach,
kłopotach, pożarach, morderstwach i wszystkim co najgorsze. Mój Naczelny jest inny. Skoro to czytasz, to znaczy, że o przyjaznych kolejach i autobusach też można
napisać.
Gorąco namawiam, niech wasza szklanka będzie zawsze do połowy pełna, a nie do połowy pusta. A stadiony
też będą wybudowane. Mistrzostwa będą z pewnością lepiej zorganizowane niż w Grecji czy Austrii!
Pozytywu i nadziei, nie z tego świata.
jah
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AUTO-MOTO
* AUTOCZĘŚCI zachodnie, Łada, UAZ, Skoda;
ul. Grunwaldzka, tel. (87) 520 01 21
K56302
* AUTO-MAX, ul. Paderewskiego 3A, naprawa: zawieszenia,

amortyzatory, elektronika, komputerowa geometria zawieszenia od 50 złotych, tel. 509-746-264;
V20905

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

V22104

ARTYKUŁY ELEKTRYCZNE, SPRZEDAŻ, WYKONAWSTWO

Sklep „PSTRYK”, ul. Zielona 33
Tel. (87) 520-18-44; 605-990-280; 510-145-891
* Artykuły i usługi elektryczne, Grunwaldzka 6,
tel. 87-610-00-66

* WULKANIZACJA, wymiana, sprzedaż opon, wymiana
sprzedaż oleju, odkurzanie gratis, Mazurska 30, tel.,
516-080-613
V17608
AUTO - MOTO - SPRZEDAM

* Auta używane, tel. 501-611-961 V22933
* AUTOCZĘŚCI zachodnie, Łada, Tawria, Skoda, ul.
Grunwaldzka, tel. 87-520-01-21 K56402
* CZĘŚCI SAMOCHODOWE, tel. 509-746-264 V20915
* CZĘŚCI SAMOCHODOWE, ul. Sokola 1D, tel. 87520-12-88 V22114
* części używane, wszystkie marki, Ełcka 2 (przy skupie złomu), tel. 501-611-961 V22923
* koła letnie Mercedes AClass, tel. 509-338-320 V18038
* Skoda Oktawia, 1,9TDI, 1997, tel. 508-097-660 V18018
* VW New Beetel, 2B, 1999, tel. 508-097-660 V18028

V21904
V8116

V20705

SERWIS OGUMIENIA 11 Listopada 31
OPONY, FELGI
(szosa na Giżycko).
OLEJE SHELL (wymiana gratis)
Tel. (87) 520-14-98

* 60000 złotych bez poręczycieli. SKOK Stefczyka. Kredyty,
ubezpieczenia, plac Wolności 25, tel. (87) 520-20-55 V20805
* angielski korepetycje, magister UW, tel. 502-954-863 L17405
V19906

14

* bezprzewodowy internet iPlus, tel. 87-520-13-31 B17505
* biuro rachunkowe „Arnold”, tel. 87-520-15-30 B19001
* Budowlana firma, Tadeusz WITKOWSKI, kompleksowe
prace budowlane, tel. 603-754-167, 87-523-41-44 V23802
* Centrum Ogrodnicze, ul. Rzeźnicka 6; tel. 87-520-22-07

V1223

* cyklinowanie, tel. 508-216-250 K55209
* Dewocjonalia, sklep; dodatki do: chrztu, ślubu, komunii,
V22004
bierzmowania; ul. Wiśniowa, tel. 660-771-754

TURYSTYKA, NOCLEGI, ROZRYWKA
* „ASTRA” restauracja, pizza, zestawy obiadowe na telefon:
87-520-25-68, profesjonalny katering, imprezy okolicznościowe,
dancingi, ul. Partyzantów 7, www.astra.olecko.pl
V16409
* Bar „Skocznia” już czynny V24912
* informacja turystyczna, plac Wolności 22, tel. 87-52049-48 B18203

KARAOKE w Pub Piwnica, 9
V16608

każdy czwartek, start od 2000

* kino, plac Wolności 22, tel. 87-520-20-59 B18003

Klub „CoolTura”
ul. Partyzantów 2, tel. 604-058-648, www.coolturaklub.pl
* „KOALA” - bar. Kuchnia tradycyjna, katering.
Plac Wolności 14, tel. (87) 520 15 78
V23103

Tel. (87) 520-31-32, sms 505-314-536
* pracownia pisania ikon, pracownia plastyczna,
Katarzyna Waraksa, tel. 663-805-960
B18402
* Pub „Pod ABC”, plac Wolności 8c, tel. 509-909-996

V24801

* konie kabardyńskie, przejażdżki, pod siodło,
Grądzkie 47, tel. 666-316-780, 87-421-22-48 B17306

PIZZA NA TELEFON

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

B17904
V21704

* hurtownia wędlin, od 4.00 do 14.00, ul. Gołdapska 31,
tel. 87-520-22-13 B18602
* hydraulik, gazowe, tel. 502-383-533 K55706
* jubilerskie usługi, plac Wolności 13, (87) 520-47-47
* korekta i redakcja prac rocznych, semestralnych, licencjackich, itp. tel. 609-535-117 B19301
* kowalskie, spawalnicze, ślusarskie, Gołdapska 31, tel.
87-523-00-80 B16209
* księgowe usługi, Ternet spółka z o,o, tel. 87-520-31-70 B16508
* materiały budowlane, metalowe, hydraulika – SKLEP
BUD-MET, ul. Gołdapska 22, tel. (87) 520 22 41. V20605
* MEBLE - salon, Jan Bagiński, ul. Rzeźnicka, tel.
(87) 520 29-23.
V17408
* OC i AC atrakcyjne, ubezpieczenia odpowiedzialności
cywilnej przedsiębiorców i firm, tel. 303-100524, 87-52046-76 V21804

OKULISTA

B16608

V16619

PUB PIWNICA
• pizza i zestawy obiadowe z dowozem: (87) 523-03-03
• imprezy urodzinowe i komunijne
Zapraszamy od godz. 1000

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

V22304

imprezy okolicznościowe, dyskoteki, koncerty, pokazy

PIZZERIA „PRIVE” zaprasza od 1000 do 2200

V25001

* Taxi „Z”, również taksówki 6-osobowe, tel. 87-52012-12K55411
* wczasy; tel. 87-421-22-48, 666-316-780, www.wiatraB16807
kart.fr.pl, e-mail: kawarak@o2.pl,

CENTRUM OPTYKI
plac Wolności 9

co druga sobota od 1000 do 1500
rejestracja: 501-267-347
V16509

* OLEJ OPAŁOWY,NAJTANIEJ, tel. 87-520-41-91V17518
* pizza na telefon – od 10.00 do 22.00, tel.87-520-31-32
lub sms 505-314-536
V24811
* Pralnia chemiczna, pranie wodne, usługi w ciągu 24 godzin,
ul. Grunwaldzka 12, te. 723-565-284
V16309
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SPRZEDAM

PRZYCHODNIA WETERYNARYJNA

ul. 11 Listopada 24C • usługi weterynaryjne
tel. (87) 520-30-73 • leczenie zwierząt domowych
tel. (87) 520-27-89
kom. 660-422-476 • badanie mięsa
czipowanie, paszporty europejskie
V17108
psy, koty, fretki

* ROWERY – naprawy i wypożyczalnia, Centrum
Handlowe Impuls, tel. 87-520-36-92
V23712
* serwis darmowych ogłoszeń, www.fucha24.pl V17318

Sklep „DOM”

Pl. Wolności 5A
s.c.
• rolety • lustra • oświetlenie • karnisze • art. gosp. domowego
V1422
DOBRA CENA, WYSOKA JAKOŚĆ!
* skup metali i surowców wtórnych, odbiór własnym
transportem, najwyższe ceny, Ełcka 2, tel. 501-611-961
V22913

* STOLARNIA: schody drewniane, meble, zabudowy,
system drzwi przesuwanych, renowacja, tel. 784-353561, 87-521-43-68 B19201

K20006

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

* Taxi „Z”, również taksówki 6-osobowe, tel. 87-20-12-12 K55411
* tłumacz języka francuskiego, tel. 888-605-885 B19101
* transportowe, Mercedes Sprinter, tel. 512-265-569 V16329

* dom 140 m.kw., tel. 660-122-156, K56502
* drukarka kolorowa OKI C3300n, A4, idealna do
wizytówek, mało uzywana, 290 złotych, tel. 604-193413
B18802
* działka usługowa, granica obwodnicy, tel. 601-210819 K53406G
* działkę budowlaną, 1750 m.kw., Olecko, tel. 602709-756 B18303
* działki budowlane, Jaśki, tel. 502-088-402 K55607
* działki budowlane, uzbrojone, tel. 601-210-819 K53506G
* kotły c.o., grzejniki, bojlery, HYDROMAX,
ul. Sokola 1E, tel. 87-615-31-90
V17208
* łódkę wędkarską, tel. 512-265-569 V16319
* maszyny, urządzenia rolnicze, tel. 601-210-819 K53306G
* meble zachodnie, ul. Kopernika 10, (piwnica), tel.
608-146-978 B18702
* mieszkanie, 4 pokoje, działka, pomieszczenia gospodarcze, tel. 660-230-207 K56004
* 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 V17528
V24411

Pompy ciepła

JA CWU + CO + kolektory słoneczne

OC
MY
O
PR KE
w

przydomowe oczyszczalnie ścieków
możliwość montażu
DWORZEC PKP
tel. 87-520-22-33

* pustaki z rozbiórki, tel. 665-354-100 B19801
* siedlisko, ul. Wiejska, ok. 40 arów, zabudowane budynkiem gospodarskim, dojazd od strony ulicy Wiejskiej,
siła na miejscu, tel. 602-293-333 V17118
* tapety, rolety sprzedam, Dom S.C., plac Wolności 5 A V1432
V23902

V18008

WYNAJEM

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

Wyrób nagrobków, blatów kuchennych, parapetów
i okładzin schodowych
V7630b

INNE
* Stowarzyszenie „Otwarte Drzwi” przyjmie nieodpłatnie meble takie jak: tapczany, szafki nocne, tel.
87-523-99-65 w godzinach od 10.00 do 12.00. B17206
KUPIĘ
* mały stary dom lub pół bliźniaka, tel. 697-103-090 po
16.00 K54402j
* traktor BULDOG, tel. 602-235-182 V17538
PRACA
* ślusarza, spawacza zatrudnię, tel. 602-70756 B17006

K56601

Pomieszczenia biurowe do wynajęcia.
V24701

Wypo¿yczalnia elektronarzêdzi HITACHI
SKLEP „MAJSTER”, Armii Krajowej 3
Tel. (87) 520-26-39

* lokal na działalność gospodarczą, 31 m.kw., Składowa, tel. 885-441-703 K54104f
* mieszkanie do wynajęcia, dwupokojowe, garaż

Olecko, ul. Gołdapska 22, tel. 502-200-053.

V18317
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KUPON
NA NAJTAÑSZE
OG£OSZENIE
DROBNE
– 37 groszy za s³owo

K55509

 auto
 sprzedam  praca
 wynajmę  kupię
 inne
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V24601

Podpis: ......................................................
B17106

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

B18103

KOMPUTERY  NOTEBOOKI  KASY FISKALNE
SERWIS BIURO  RACHUNKOWE

mobilny internet w Orange

Poniedziałek - Piątek: 900 - 1800
PLAC WOLNOŚCI 26
Sobota: 1000 - 1400
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

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

MEDYCYNA ALTERNATYwNA
Kąpiel z dodatkiem

Przy wyczerpaniu i skłonności do łojotoku można robić kąpiele ziołowe - z rumianku, mięty, lipy i
skrzypu. Zioła (po łyżce) mieszamy, zalewamy trzema litrami wrzątku, odstawiamy na pół godziny do
naciągnięcia i dolewamy do wody.

Chrzan przy stanach zapalnych
dróg moczowych:

10 dag korzeń chrzanu należy oskrobać, zetrzeć i zalać
połową szklanki soku z cytryny. Dodajemy jeszcze 3 łyżki
glukozy. Zażywamy 4 razy dziennie po łyżeczce.

Kąpiel z dodatkiem

Jeżeli los obdarzył nas skórą suchą - odważamy kilogram pszennych otrąb, wsypujemy do cienkiego woreczka i zawiązany woreczek zatapiamy w wannie. Kąpiąc się
wyciskamy woreczek kilka razy.

Maseczka miodowa na twarz dla
skóry normalnej:

Łyżeczkę miodu ucieramy do białości. Na czystą,
umyta twarz nakładamy maseczkę. Po 10 minutach spłukujemy najpierw ciepłą, a potem chłodną, przegotowaną

wodą.

Maseczka owocowa na twarz dla skóry normalnej:

Nakładamy na twarz świeżo rozgniecione: maliny, truskawki, banany, morele, brzoskwinie lub miazgę z ogórka.
Maseczki owocowe można również stosować zimą. Doskonale nadają się do tego mrożonki.

Kłopoty z błoną śluzową ust

Jest ona narażona na otarcia, np. podczas gryzienia czy
zranienia widelcem. Także ostro przyprawione potrawy powodują bolesne uszkodzenia. Najczęściej zabliźniają się one
łatwo i nie wywołują zbyt męczących dolegliwości. Zdarza
się jednaka, że powstałe uszkodzenie śluzówki zostaje zainfekowane zjadliwą bakterią i przekształca się w bolesną
rankę. Krwawiące dziąsła, opuchnięcie ich i wrażliwość na
dotyk mogą też być objawem paradontozy czy innych chorób przyzębia. Warto wtedy udać się po poradę do lekarza.
Zanim jednak się tam wybierzemy, spróbujmy sposobów
ziołowych.
Łączymy po 20 g ślazu i ślazika leśnego, po 10 g rumianku, miodunki i suchej skórki cytrynowej oraz 15 g
dziewanny. Łyżkę mieszanki zaparzyć szklanką wrzątku.

to@borawski.pl

Kalendarz imion
14 czerwca
Alfredy, Bazylidy, Elizy, Elwiry, Elżbiety, Justyny, Lizy
Alfreda, Bazylego, Bazylisa, Elizeusza,
Justyna, Michała, Myslibora, Nienogniewa, Przemira, Rufina, Rufusa, Walerego, Waleriana
15 czerwca
Angeliny, Grażyny, Izoldy, Jolanty,
Leny, Leony, Placydy, Toli, Wioli, Witosławy
Abrahama, Bernarda, Germana, Leona,
Lotara, Modesta, Wita, Witolda, Witosława
16 czerwca
Aliny, Anety, Julii, Julity, Justyny, Ludgardy, Żywi
Aureliana, Barnaby, Benona, Bertolda,
Budzimierza, Budzimira, Franciszka,
Justyna, Ludgarda, Żywosława
17 czerwca
Adolfy, Aldony, Aliny, Irmy, Jolanty,
Laury

Alberta, Adolfa, Drogomysła, Franciszka, Grzegorza, Hipacego, Ignacego, Innocentego, Leszka, Łazarza, Marcjana,
Radomiła, Rainera, Wolmara
18 czerwca
Amandy, Betty, Elżbiety, Halszki, Leonii, Mariny, Mileny, Pauli
Amanda, Długosława, Efrema, Gerwazego, Grzegorza, Leoncjusza, Marcelego, Marka, Mikołaja, Milana, Miłowana, Modliboga
19 czerwca
Julianny, Juliany, Michaliny, Ody,
Odylii, Odylli, Sylwii
Borzysława, Bożysława, Gerwazego,
Juliana, Odona, Protazego, Romualda
20 czerwca
Benigny, Bogdy, Bogny, Bogumiły,
Bożeny, Diny, Florencji, Florentyny,
Rafaeli
Bogdana, Florencjusza, Florentyna,
Michała, Rafaela, Rafała, Sylweriusza

Nasz przepis
Mazurski omlet
z razowego chleba

Szklanka pokruszonego razowego chleba lub pumpernikla, pół szklanki startego żółtego sera, 5 jajek, 5 łyżek mleka,
pół łyżeczki pieprzy ziołowego, łyżeczka
posiekanego szczypiorku, 1,5 łyżki masła, szczypta soli, łyżeczka posiekanego
świeżego lub pół łyżeczki suszonego lubczyku, szczypta soli
Jajka rozbijamy w miseczce z mlekiem, wsypujemy do nich chleb, ser,
szczypiorek i doprawiamy pieprzem i
solą. Wymieszać.
Na patelni rozgrzewamy masło i wlewamy zawartość miseczki. Po wierzchu
posypujemy omlet lubczykiem.
Danie dla czterech osób.

Wątróbka na słodko

50 dag wątróbek drobiowych, łyżka
mąki, duża cebula, 2 jabłka, 2 mandarynki, 2 łyżki rodzynek, 4 łyżki masła
roślinnego, sól, pieprz, pieprz kajeński,
pół łyżeczki kolendry, 2 ząbki czosnku
Umyte i osuszone wątróbki oprószamy mąką i smażymy na gorącym tłuszczu około 4 minut. Dodajemy posiekaną
cebulę, pokrojone w grubą kostkę lub
w ósemki jabłka, rodzynki, zmiażdżony czosnek i przyprawy. Smażymy na
małym ogniu 3-4 minuty. Po tym czasie
dodajemy podzielone na cząstki mandarynki. Podgrzewamy.
Podajemy z ryżem na sypko.

Wołowina z warzywami
po królewsku

Kilogram wołowiny, duża cebula, 15
dag włoszczyzny, 4 duże ziemniaki, pół
szklanki śmietany, 2 szklanki rosołu z
kostki, 10 dag masła, 10 dag mąki, płaska łyżeczka kminku, pieprz, sól, liść
laurowy
Mięso kroimy na niewielkie, w mia-

rę równe kawałki, rozbijamy i obtaczamy w mące. Obsmażamy na roztopionym maśle.
Włoszczyznę ucieramy na tarce, a
ziemniaki kroimy w kostkę.
W żaroodpornym garnku układamy
warstwami tarte jarzyny, ziemniaki i
mięso, tak aby na wierzchu znalazły się
jarzyny.
Zalewamy to rosołem, dodajemy
przyprawy. Wstawiamy naczynie do
piekarnika i dusimy pod przykryciem
około 40 minut. Po tym czasie dodajemy śmietanę i jeszcze około 10 minut
trzymamy w piekarniku.

Sałatka z buraczków
po mazursku
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Cytaty na ten tydzień

Doktor i choroba
Żalił się niegdyś doktor srodze urażony
Na chorobę, że w jego nie przybywa strony!
Że inni pacyentów mieli pod dostatkiem;
Tu wszyscy byli zdrowi: on gonił ostatkiem;
Stanie w końcu choroba na jego żądanie;
Leczył wszystkich defekty, brał pieniądze za nie;
Lecz cóż się stało? Przyszła i na niego pora;
Nie było komu leczyć, śmierć wzięła doktora.
Anonim (I połowa XIX wieku)

PRZYS£OWIA
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 czerwiec), takie i pół latka.
Pełnia czerwcowa – burza gotowa.
Czerwiec temu się zieleni, kto do pracy się nie leni.
Św. Antoni (13 czerwca) od zguby
broni.

Nagroda Pulitzer’a

W roku 1917 amerykański dziennikarz Joseph Pulitzer ufundował nagrodę
swego imienia. Przyznawana jest ona corocznie w dziedzinie różnych gatunków
dziennikarstwa, literatury, dramatu i muzyki.
W kwietniu 1992 Polak Cezary Sokołowski otrzymał Nagrodę Pulitzera.
Uhonorowano go w dziedzinie foto¬grafii reporterskiej za zdjęcia, prezentujące Moskwę w czasie nieudanego puczu
sierpniowego 1991 r.
Cezary Sokołowski (ur. 1957 r.) - fotoreporter specjalizujący się w aktualnych
wydarzeniach politycznych i sportowych.
Od 1981 r. pracuje dla amerykańskiej Associated Press. Międzynarodową sławę
przyniosły mu zdjęcia poświęcone wydarzeniom stanu wojennego w Polsce, a także fotografie wykonane w czasach „burzy
i naporu” w Rumunii, Bułgarii, Albanii i
krajach bałtyckich.
Sokołowski jest też współtwórcą powstałej w 1992 r. Fundacji Konkursu Polskiej Fotografii Prasowej i organizatorem
corocznych konkursów fotograficznych.

5 średniej wielkości buraków ćwikłowych, jedno duże winne jabłko, dwie
łyżeczki utartego chrzanu, sól, cukier,
sok z połowy cytryny, 2 łyżeczki świeżego oleju, listki sałaty lub zielonej pietruszki
Buraki gotujemy w skórkach. Gdy
zmiękną odcedzamy, zalewamy zimną
wodą, studzimy i obieramy.
Buraki kroimy w cienkie paseczki
ale nie ścieramy na tarce. Jabłko obieramy i kroimy w ten sam sposób co buraki i od razu skrapiamy olejem. Dodać
sok z cytryny, chrzan, cukier, oraz sól
i dokładnie, ale delikatnie wymieszać.
Układamy na salaterce i przybieramy zieleniną. Można również udekoroco się zowie. Na przykład niejaki Bohdan,
wać krążkami jajka na twardo.
dworzanin księcia Bazylego Ostrogskiego
zjadał na śniadanie ćwiartkę baraniny, gęś,
Polski historyczny żarłok kilka kapłonów, pieczeń wołową, ser, trzy
W dawnej Polsce jadano zwykle bochenki chleba, dwa garnce miodu.
Jego obiad to: dwanaście sztuk mięsa,
wiele, często i bardzo pożywnie, głównie dlatego, że tęga, a najlepiej opasła tyleż cielęciny, baraniny i wieprzowiny,
sylwetka świadczyła o zamożności gęś, prosię, trzy pieczenie (wołowa, baraczłowieka, o jego wysokim statusie nia i cielęca), wina i miodu cztery garnce,
społecznym. Były też wtedy żarłoki do tego gorzałka.
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IX Regionalny Turniej tenisa stołowego osób niepełnosprawnych

8 czerwca w hali Zespołu Szkół Technicznych odbył
się IX Regionalny Turniej tenisa stołowego osób niepełnosprawnych.
Organizatorami zawodów były: Stowarzyszenie Rodziców osób niepełnosprawnych i osób wspierających przy
WTZ w Olecku i WTZ Olecko. Turniej był współfinansowany przez PFRON i sponsorowany przez : Bank PKO
BP, Cukiernię ,,Staniszewski”, Sklep ,,Sam” W.Makowski i
B.Milewski.
Sędzią głównym był Dariusz Karniej.
WYNIKI:
Grupa I (kobiety):
1. Ewa Sikorska (Kowale Oleckie)
2. Dominika Piotrowska (ZS Olecko)
3. Agnieszka Milewska (WTZ Olecko)
Grupa II (kobiety):
1. Ewelina Piszczak (OSW Olecko)
2. Edyta Ćwikowska (SOSW Gołdap)
3. Barbara Hanusko (Stowarzyszenie ,,Nadzieja” Suwałki)
Grupa III (kobiety):
1. Anna Zielińska (WTZ Olecko)
2. Paulina Tkacz (SOSW Węgorzewo)
3. Anna Gil (WTZ Ryn)
Grupa IV (mężczyźni):
1. Andrzej Widz (ŚDS Ryn)
2. Robert Kawalec (WTZ Ryn)
3. Janusz Kalwajtys (Kowale Oleckie)
Grupa V (mężczyźni):
1. Adam Markowski (WTZ Olszewo Węgorzewskie)
2. Marcin Kamiński (WTZ Suwałki)
3. Zygfryd Grucz (ŚDS Ryn)
Grupa VI (mężczyźni):
1. Jacek Suchocki (ZS Olecko)
2. Walter Cieśla (Kowale Oleckie)
3. Tomasz Kimszal (WTZ Sejny)
Grupa VII (mężczyźni):
1. Przemysław Czajka (SOSW Gołdap)
2. Cezary Wegner (DPS Węgorzewo)
3. Maciej Zieliński (SOSW Węgorzewo)

Grupa VIII (mężczyźni):
1. Dawid Duchnowski (OSW Olecko)
2. Tomasz Zaborowski (SOSW Gołdap)
3. Jacek Woroniecki (DPS Węgorzewo)
Grupa IX (mężczyźni):
1. Paweł Olszewski (SOSW Gołdap)
2. Jan Remiszewski (Stowarzyszenie ,,Nadzieja” Suwałki)
3. Piotr Patron (WTZ Augustów)
Grupa X (mężczyźni):
1. Robert Chodorowski (SOSW Węgorzewo)
2. Marek Hanusko (Stowarzyszenie ,,Nadzieja” Suwałki)
3. Paweł Łoś (OSW Olecko)
Grupa XI (mężczyźni):
1. Szczepan Smyk (ŚDS Ryn)
2. Kamil Herbst (WTZ Sejny)
3. Tomasz Kiczka (WTZ Olecko)
Grupa XII (mężczyźni):
1. Andrzej Łozowski (WTZ Ryn)
2. Radosław Pałęga (WTZ Olecko)
3. Witold Stefanowicz (WTZ Sejny)
Grupa XIII (mężczyźni):
1. Dariusz Staszkiewicz (Stowarzyszenie ,,Nadzieja” Suwałki)
2. Michał Bellon (OSW Olecko)
3. Łukasz Ciszewski (SOSW Węgorzewo)
Pierwszych trzech zawodników w każdej kategorii otrzymało pamiątkowe dyplomy, medale i statuetki, ufundowane
przez PFRON. Wszyscy otrzymali pamiątkowe dyplomy i
słodycze.
Nagrody wtręczali: wicestarosta Powiatu Oleckiego
Kazimierz Iwanowski, Przewodniczący Rady Miejskiej w
Olecku Karol Sobczak, wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Olecku Romuald Wojnowski, wiceburmistrz Olecka
Henryk Trznadel oraz Dyrektor MOSiR w Olecku Andrzej
Kamiński.
Ogółem w zawodach startowało 74 uczestników ,w tym 14
kobiet.
Organizator imprez sportowych w MOSiR Olecko:
Dariusz Karniej
Fotografie: Marusz Niewiarowski
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Mistrzostwa Woj. W-M SZS w tenisie ziemnym
szkół podstawowych i gimnazjalnych

Wszystkie fotografie Józef Kunicki
10 czerwca na zespole kortów MOSiR odbyły się Mistrzostwa
Województwa Warmińsko-mazurskiego w tenisie ziemnym
szkół podstawowych i gimnazjalnych.
Organizatorami turnieju były MOSiR Olecko i SZS Olsztyn.
Sędziami głównymi zaś Andrzej Bomber i Dariusz Karniej.

Uczestnicy turnieju
chłopcy gimnazja:
1. Sebastian Wołejszo (Gim. Wilkasy)
2. Maciej Pelc (Gim. Ryn)
3. Maciej Maślij (Gim. Wilkasy)

Klasyfikacja drużynowa:
szkoły podstawowe:
1. SP 3 Olecko		
18 pkt
2. SP 1 Olecko		
14 pkt
3. SP 4 Olecko		
9 pkt
gimnazja:
1. Gim. 2 Olecko		
24 pkt
2. Gim. Wilkasy		
21 pkt
3. Gim. Ryn		
11 pkt
Wszyscy medaliści zostali nagrodzeni
pamiątkowymi dyplomami i medalami oraz upominkami, ufundowanymi
przez MOSiR Olecko. Wymionione
wyżej szkoły otrzymały również puOtwarcie turnieju. Od lewej: przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Sobchary, ufundowane przez W-M SZS w
czak, wiceprzewodniczący RM Romuald Wojnowski, senator Marek Konopka, Olsztynie.
wiceburmistrz Olecka Henryk Trznadel, główny sędzia Dariusz Karniej oraz
Nagrody wręczali: Senator RP Marek
przewodniczący W-M Szkolnego Związku Sportowego Wacław Wasiela.
Konopka oraz Przewodniczący W-M
SZS w Olsztynie Wacław Wasiela.
WYNIKI:
Ogółem w zawodach uczestniczyło 16 zawodników, w tym
kategoria kl. I-III SP:
9 dziewcząt.
1. Weronika Tymoszuk (SP 3 Olecko)
Organizator imprez sportowych w MOSiR Olecko:
2. Zofia Maksimowicz (SP 1 Olecko)
Dariusz Karniej
dziewczęta kl. IV-VI SP:
1. Paulina Maciejewska (SP 4 Olecko)
2. Sylwia Sadłowska (SP 1 Olecko)
chłopcy kl. IV-VI SP:
1. Paweł Charmuszko (SP 3 Olecko)
2. Maciej Pachucki (SP 3 Giżycko)
dziewczęta gimnazja:
1. Roksana Zajkowska (Gim. 2 Olecko)
2. Anna Zielińska (Gim. 2 Olecko)
3. Klaudia Mikielska (Gim. 2 Olecko)

Departament Sportu Urzędu Marszałkowskiego w
Olsztynie zachęca do odwiedzania strony internetowej www.
sport.warmia.mazury.pl, poświęconej w całości tematyce
sportowej.

Wydawca: Agencja Promocyjno-Wydawnicza „Wir”, Bogusław Marek Borawski. Adres redakcji: Olecko, ul. Zielona 37, skr.
poczt. 44, tel. 601-152-454; e-mail: to@borawski.pl. Redaktor naczelny: Bogusław Marek Borawski. Dyżur redakcyjny: poniedziałki, środy, czwartki, piątki w godz. 1200-1700. Za treść ogłoszeń pismo nie ponosi odpowiedzialności. Redakcja zastrzega sobie
prawo do adiustacji, skracania oraz opatrywania nadesłanych artykułów własnymi tytułami.
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Burza
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Waldemara Rukścia

Wiedziałam, że ten dzień kiedyś nadejdzie. Piszą o tym
wszystkie mądre książki, nawet mniej ambitne czasopisma,
mówią o tym życzliwe koleżanki, więc wiedziałam, że kiedyś
to nadejdzie. Teoretycznie. Żyłam w błogostanie sądząc, że
mnie to ominie. Nie ominęło i dopadło tuż przed trzynastymi
urodzinami. Rzecz dotyczy burzy hormonów. Niektórzy porównują ją do gotującego się garnka, ja raczej użyłabym określenia: nawałnica, a pewnie będzie i tornado. Jak wszystko
może być na „nie”? A może. Nie taka bluzka, brzydkie spodnie
i w ogóle nie mam w czym chodzić! – to codzienna litania.
I kto jest temu winien? Oczywiście, że ja. Dostała od mojej
koleżanki tyle fantastycznych, firmowych ubrań po jej córce,
ale w nich nie chodziła. Teraz jej się nagle i niespodziewanie spodobały, ale już są za małe. Wszystko – począwszy od
włosów, a skończywszy na paznokciu najmniejszego palca –
jest nie takie jak trzeba. Jeśli ja taka byłam w tym okresie, to
współczuję mojej mamie.
Zastanawiam się codziennie, jak to możliwe, żeby z takiej
ułożonej, wiecznie zadowolonej, opiekuńczej wobec młodszej siostry dziewczynki, wyrosła taka kapryśna panna.
I jeszcze rośnie.
Ile w niej buzuje skrajności, to sama się dziwię, jak to wytrzymuje. Wieczorem przytulam się do niej i pytam, czemu
zachowała się tak, czy siak, to ze szczerością w głosie odpowiada zwyczajnie: „nie wiem”. I wierzę jej, bo chyba sama
nie może poradzić z tą burzą, która dopada ja niemal każdego
dnia. Cierpi ona, cierpię ja.
Mam nadzieję, że nie jestem odosobnioną matką w tym, że często nie wiem, jak postąpić. Być bardziej surową w wychowaniu, czy tolerancyjną?
I pewnie nikt mi nie odpowie na to pytanie, bo nie ma jednolitej odpowiedzi dla wszystkich. Każda osoba i każda sprawa jest inna. Każdego dnia, kiedy nadchodzi burza w skrytości sera, jak mawia moja Babcia, modlę się
o cierpliwość, bo jej chyba najbardziej potrzeba w takich sytuacjach.
Przykład z dzisiejszego poranka.
Wybieramy się na Mszę św. Oczywiście zwleka do końca, bo znowu „nie mam co na siebie włożyć”. W końcu,
kiedy już wszelkie normy czasowe minęły, coś tam włożyła, pokrzykiwała i płakała ze złości. Po drodze burczała pod
nosem, szła pięć kroków za nami obrażona na cały świat, a

najbardziej chyba na mnie. „Daj mi, Boże, cierpliwości” – powtarzałam. Chciałam ją wziąć za rękę, kiedy podeszła, przytulić, ale odsunęła się, więc dałam spokój. Oczywiście w kościele
usiadła po drugiej stronie. Wszystko we mnie dygotało, że nie
potrafię wyciszyć jej, załagodzić sytuacji, ale nie będę przecież
dyskutowała w kościele. Siedzę i rozmyślam. Msza jeszcze nie
zdążyła rozpocząć się na dobre, kiedy czuję, że ktoś siada obok
mnie. Moja Tuśka! Jeszcze naburmuszona trochę, ale już po
paru chwilach przytuliła się i dała pogładzić rękę. Zwycięstwo!
Więc trzy podstawowe zasady, kiedy nadciąga albo trwa burza: 1. Cierpliwość,
2. Cierpliwość,
3. Jeszcze raz cierpliwość.
Przecież to moje dziecko, najukochańsze ze wszystkich
dzieci na świecie i muszę szukać sposobu, by jej pomóc, by do
niej dotrzeć.
Niedawno przeczytałam, że dziecko potrzebuje najwięcej
uwagi (czytaj: miłości) wtedy, kiedy na nią najbardziej nie zasługuje. I coś w tym jest.
Pozdrawiam wszystkie mamy dojrzewających córek. I synów też.
Marusia

