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

SKUP STARYCH
I ROZBITYCH POJAZDÓW

kasacja pojazdów, skup złomu, pomoc 
drogowa, autolaweta

Nr 27 (703) 5 lipca 2011 r. cena 1,50 zł

Kupon bierze udział 
w losowaniu upominków

Nr 27
(703)

MAJSTER
M.Pie tra szew ski

MARKET BU DOW LA NY
CEN TRUM HAN DLO WE – Aleje Li po we 1B

Tel. (87) 520 44 46
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Sny zależą od pozycji śpiącego. 
Stanisław Jerzy Lec 

WYPRZEDAŻ KOŃCÓWEK KOLEKCJI

GLAZURA, GRES, KLINKIER

JEDYNA TAKA OKAZJA

ZAPRASZAMY NA ZAKUPY

Olecka Izba Historyczna 
serdecznie zaprasza 

7 lipca (czwartek) o godzinie 17,30 na spotkanie pt. 
Symbole i tożsamość. Nowi Mazurzy czy nowi mieszkańcy 
Mazur?

Do dyskusji nad tym wciąż nierozstrzygniętym  w na-
szej, mieszkańców Mazur, świadomości dylematem zapra-
sza profesor Wojciech Łukowski.  

Mieszkańcy Mazur po 1945 roku tworzyli w nowym 
miejscu ekonomiczne podstawy swojego życia. Tym samym 
stanęli przed wyzwaniem stworzenia symboli, które dałyby 
im podstawy do przyznania sobie prawa przebywania na za-
siedlonych terenach i udzielenia sobie odpowiedzi na pyta-
nie jaki jest sens ich, naszej obecności na Mazurach.  

Wojciech Łukowski  - urodzony i wciąż związany z Gi-
życkiem socjolog,  pracownik Instytutu Nauk Politycznych 
Uniwersytetu Warszawskiego i Wydziału Historyczno-So-
cjologicznego na Uniwersytecie w Białymstoku.  Członek 
Ośrodka Badań nad Migracjami. Członek Polskiego Towa-
rzystwa Socjologicznego.

Zainteresowania badawcze:  społeczna konstrukcja oj-
czyzny, przyczyny i skutki wyjazdów z Polski, socjopoli-
tyczne i kulturowe aspekty rozwoju regionalnego i lokalne-
go, kulturowo – polityczne i społeczne aspekty stosunków 
polsko-niemieckich. W latach 2009-2010 współrealizował 
na terenie Ełku projekt badawczy , który obejmował między 
innymi problem współczesnych  migracji. Opublikował mię-
dzy innymi:  „Czy Polska stanie się krajem imigracyjnym?”, 
„Mazury: w poszukiwaniu wizerunku regionu?”,  „Społecz-
ne tworzenie ojczyzn: studium tożsamości mieszkańców 
Mazur”.

Serdecznie zapraszamy na spotkanie.
Olecka Izba Historyczna

Plac Wolności 1a
Budynek Urzędu Miejskiego w parku, pierwsze piętro.

„Gdzie jest Nemo?”
zapraszamy mieszkańców do udziału w kolejnej 
Akcji pod hasłem „Gdzie jest Nemo?”, która odbę-
dzie się w dniu 10 lipca o godzinie 14-tej na przy-
stani LOK w Olecku. 
Poza podwodnym poszukiwaniem skarbów or-
ganizatorzy proponują jazdy i konkurencje zręcz-
nościowe przy użyciu quadów oraz inne zabawy 
dla nie nurkujących mieszkańców miasta, w tym 
dzieci. 
Sponsorzy ufundowali cenne nagrody i upominki 
dla uczestników tej zabawy. 

Zapraszamy w niedzielę.

Otwarty Turniej Siatkówki Plażowej
   Termin i miejsce: 10.07.2011r (niedziela), godz. 11.00, Boisko 
MOSiR
  przy Kortach Miejskich w Olecku.
  Wpisowe: 20 zl od pary.
  Nagrody: dla trzech pierwszych par par pamiątkowe dyplomy, 
a dla zwycięzców statuetki i pamiątkowe koszulki.

  Zapraszamy!!!
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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:
• Teresa Bakista
• Marek Cymański
• Alicja Jaszczanin
• Cezary Kułakowski
• Jerzy Makal
• Zofia Turowicz
Upominki będą wysyłane pocztą.
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-Epide-

miologiczna w Olecku, al. Wojska 
Polskiego 13

√ Hurtowania IMPULS, Aleje Lipowe
√ BEST - Studio Reklamy, ul. Jeziorna 1A
√ 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

V18310 V2
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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 

Przedstawiamy dzisiaj 
Państwu szereg artyku-
łów dotyczących życia 
naszego miasta. Jest też 
komentarz do opubliko-
wanego w poprzednim 
numerze wywiadu ze 
Starostą Andrzejem Ki-
sielem.

Zamieszczamy opis policyjnej akcji dotyczącej 
ścigania osób znęcających się nad zwierzętami. 
Równie bestialskim postępowaniem jest po-
łamanie lip na zapleczu Zespołu Szkół Liceal-
nych i Zawodowych. Drzewa zostały ogołocone 
z gałęzi przez zbieraczy kwiatów lipy, które są 
wykorzystywane w medycynie i nie tylko alter-
natywnej. Zapewne po wysuszeniu i dostarcze-
niu do skupu trafią do aptek. 
Zwracam się do Państwa z apelem: jeśli zoba-
czymy wandali znęcających się nad zwierzęta-
mi, niszczących drzewa czy w jakiś inny sposób 
zagrażający przyrodzie dzwońmy na policję. 
Może będzie jak w wypadku tych dwóch pie-
sków, pomoże uratować im życie.

B. Marek Borawski

Te cztery małe osierocone miesięczne kotki czekają na adopcję. 
Ich matka zginęła pod samochodem. tel. 888-605-885
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Zapraszamy od 600 do 2100

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

NAJTANIEJ W MIEŒCIE

ON .............................4,99 z³
Pb95 .........................4,99 z³
PB98 .........................5,22 z³
LPG ...........................2,49 z³
Olej opa³owy ..............3,45 z³ (powyżej 1000 litrów)
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• Historia Ziemi Oleckiej – wystawa historyczna, Olecka Izba 
Historyczna, Stary Ratusz 

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

• wystawa malarstwa i rzeźby Wiesława Szumińskiego, 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

5 lipca (wtorek)
apteka dyżurna: Zielona 35
6 lipca (środa)
apteka dyżurna: Składowa 6
7 lipca (czwartek)
apteka dyżurna: Zielona 37
17.00 - Tożsamość i symbole. Nowi Mazurzy czy współcześni 
mieszkańcy Mazur? wykład Wojciecha Łukowskiego, Olecka 
Izba Historyczna, plac Wolności 1
8 lipca (piątek)
apteka dyżurna: 11 Listopada 9
Bitwa o Mazury - bitwa Freestyle’owa, Klub CoolTura, ul. 
Partyzantów 2
9 lipca (sobota)
apteka dyżurna: Kolejowa 15
9.00 - „Gdzie jest NEMO?” - podwodne poszukiwanie skarbu 
z ..., jezioro Oleckie Wielkie, przystań LOK
17.00 - „Pstryk”, premiera spektaklu teatralnego, Teatr AGT, 
ul. Partyzantów 2
19.00 - IV Nocny Turniej Tenisa Ziemnego o puchar prekur-
sorów Oleckiego Bractwa Tenisowego - Stefana Dawidowi-
cza i Mariana Tomczyka, korty miejskie, ul. Park 1
22.00 - „O miłości i makaronach”, Plenerowe Kino Letnie, 
plac Targowy (centrum)
10 lipca (niedziela)
apteka dyżurna: plac Wolności 25
10.00 - XIII Turniej Tenisa o Puchar Przyjaciela Olecka p. Je-
rzego Borczyka, korty miejskie, ul. Park 1
11.00 - Otwarty Turniej Siatkówki Plażowej, boisko przy kor-
tach miejskich, ul. Park 1
18.00 - premiera spektaklu w wykonaniu grupy „Amalgat”, 
Teatr AGT, ul. Partyzantów 2
19.00 - IV Nocny Turniej Tenisa dla Oldbojów o Puchar 
OBTZ - S. Dawidowicza i M. Tomczyka, korty miejskie, ul. 
Park 1
11 lipca (poniedziałek)
apteka dyżurna: plac Wolności 7B
12 lipca (wtorek)
apteka dyżurna: Gołdapska 1
13 lipca (środa)
apteka dyżurna: Zielona 35
14 lipca (czwartek)
apteka dyżurna: Składowa 6
17.00 - „Muzeum Ziemi Ojczystej” wernisaż wystawy, Olec-
ka Izba Historyczna, plac Wolności 1
15 lipca (piątek)
apteka dyżurna: Zielona 37
Otwarty Konkurs Deskorolkowy, Skate Park, ul. Sembrzyc-
kiego (obok przystani LOK)
15.00 - Turniej Piłki Nożnej Plażowej, boisko przy kortach 
miejskich, ul. Park 1
16 lipca (sobota)
apteka dyżurna: 11 Listopada 9
22.00 - Sherlock Holmes”, Plenerowe Kino Letnie, Rynek 
(centrum)
17 lipca (niedziela)
apteka dyżurna: Kolejowa 15
10.00 - Turniej Tenisa o Puchar KT „Tennis Life”, korty miej-
skie, ul. Park 1
11.00 - Turniej Siatkówki Plażowej, boisko przy kortach miej-

V26801

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

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

V23206

   V23205

Wakacyjna zmiana godzin  pracy Filii  
Warmińsko-Mazurskiej Biblioteki 

Pedagogicznej w Olecku
Informuję,  że podczas wakacji, tj. od 24 czerwca do 31 
sierpnia 2011 r. Biblioteka Pedagogiczna   będzie czynna  
od poniedziałku do piątku w godz. 800 - 1500,  w soboty  
-nieczynna. 

Elżbieta Rowińska
Kierownik Filii WMBP w Olecku

Sprawca awantury  trzeźwiał 
w policyjnej celi

W sobotę 2 lipca około godziny 19.00 na placu Zamko-
wym policjanci patrolu rowerowego interweniowali wobec 
trzech młodych mężczyzn. Wszyscy spożywali alkohol w 
miejscu publicznym. 

Dwóch z nich Dawida M. oraz Szymona G. ukarano 
mandatami karnymi. Trzeci był agresywny i wulgarny oraz 
odmówił podania danych osobowych. Po doprowadzeniu do 
jednostki policji ustalono, że jest to 23-letni Łukasz T. miesz-
kaniec gminy Olecko. Został zatrzymany do wytrzeźwienia, 
a po wyjściu z aresztu otrzymał trzy mandaty na łączną kwotę 
500 złotych. 

młodszy aspirant Tomasz Jegliński
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Oleccy policjanci zatrzymali do wyjaśnienia za rozbój na tak-
sówkarzu cztery osoby. Młoda kobieta i jej trzech znajomych 
w jednej z miejscowości na terenie gminy Olecko miało na-
paść i zabrać wcześniej zamówiony alkohol. Podejrzani trafili 
do policyjnego aresztu i usłyszeli zarzuty. Teraz za popełnione 
przestępstwo odpowiedzą przed sądem.

Do zdarzenia doszło w nocy 23 czerwca  br. w jednej z miejsco-
wości na terenie gminy Olecko. Jeden z taksówkarzy przyjął 
telefoniczne zamówienie na alkohol. Następnie gdy  dojechał 
na miejsce młodzi ludzie, nie chcieli zapłacić za przywiezione 
zakupy. Doszło do kłótni i szarpaniny podczas której dwóch 
młodych mężczyzn miało uderzyć rękoma kierowcę, a stojący 
obok ich  wspólnicy mieli zabrać 15 puszek piwa z wnętrza po-
jazdu. Kryminalni pracujący nad tą sprawą zatrzymali do wy-
jaśniania cztery osoby. Zebrany materiał dowodowy pod nad-
zorem prokuratury  pozwolił przedstawić zarzut popełnienia 
rozboju Sylwii Z, Tomaszowi Ż oraz Rafałowi Sz. Cała trójka 
przyznała się do winy i o ich dalszym losie zdecyduje sad.

młodszy aspirant Tomasz Jegliński

Odpowiedzą za rozbój na taksówkarzu

Załoga Komendy Powiatowej Państwowej 
Straży Pożarnej w Olecku na uroczystej zbiórce 
podziękowała jednemu ze swoich kolegów za dłu-
goletnią służbę w strażackich szeregach. 

Z dniem 30 czerwca  na zasłużoną emeryturę, 
po blisko 30 latach pracy, w tym 21 latach służby, 
odszedł st. ogn. Józef Jańczuk, pełniący służbę 
w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej w Olecku na 
stanowisku starszy operator sprzętu specjalnego. 
St. ogn. Józef Jańczuk od momentu zatrudnienia 
w straży pożarnej, pełnił służbę w podziale bo-
jowym, a więc bezpośrednio w działaniach ra-
towniczo-gaśniczych. Wielokrotnie wykazał się 
szczególną odwagą i zaangażowaniem podczas 
ratowania życia i zdrowia poszkodowanych w po-
żarach i wypadkach drogowych. Obowiązki służ-
bowe wykonywał w sposób wzorowy, nauczył 
wielu młodszych kolegów trudnego strażackiego 
rzemiosła. Ukończył z wyróżnieniem Szkołę Pod-
oficerską w Supraślu, został odznaczony Złoty 
Medalem za Zasługi dla Pożarnictwa.

kpt. Tomasz Jagłowski

...za długoletnią służbę w strażackich szeregach

W Bornym Sulino-
wie 28-29 maja 2011 
r. zorganizowane zo-
stały Młodzieżowe 
Mistrzostwa Polski 
w Taekwondo Olim-
pijskim. Startowało 
w nich ponad 100 za-
wodniczek i zawod-
ników z 40 klubów 
– najlepsi z roczni-
ków 93-90, w tym 
medalistki i medaliści 
Mistrzostw Świata i 
Europy.

Dominika Olszewska wicemistrzynią 
Młodzieżowych Mistrzostw Polski 

w Taekwondo Olimpijskim

Powiat Olecki i Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „HIDO-
RI” reprezentowała podopieczna Doroty i Tomasza Miszczak 
– Dominika Olszewska, uczennica Liceum Ogólnokształcą-
cego im. J. Kochanowskiego w Olecku. Została ona wicemi-
strzynią w konkurencji kyorugi w kategorii wagowej +73 kg. Dominika wszystkie walki wygrywała zdecydo-

wanie – mówi Tomasz Miszczak, Sekretarz LUKS 
„HIDORI” – W finale spotkała się z zawodniczką 
gospodarzy brązową medalistką Mistrzostw Europy. 
Po regulaminowym czasie walki 3 razy 2 minuty był 
remis 5:5. Dwuminutowa dogrywka nie rozstrzygnę-
ła zwycięzcy. O wyniku w tym momencie decydo-
wało wskazanie sędziów. Ci zrobili ukłon gospoda-
rzom i wskazali na Emilię. Przygotowania i wyjazd 
na zawody odbył się dzięki dofinansowaniu Staro-
stwa Powiatowego w Olecku.

Warto dodać, że Dominika Olszewska do tej 
pory czterokrotnie z rzędu była Mistrzynią Polski 
Kadetów i Juniorów. W czerwcu 2011 r. Dominika 
Olszewska otrzymała Nagrodę Starosty Oleckiego 
„PERŁA POWIATU OLECKIEGO” za wybitne 
osiągnięcia sportowe.

Gratulujemy! Dziękujemy za reprezentowanie 
Powiatu Oleckiego na ogólnopolskich i międzynaro-
dowych zawodach. 

Anna Turowska
www.powiat.olecko.pl 

Zdjęcia: archiwum LUKS „HIDORI”
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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:

List do redakcji
To nie jest przypadek, że w 2006 roku w Olecku w trak-

cie robót ziemnych w parku miejskim natrafiono na słynny 
kamień plebiscytowy. Nierozerwalnie połączony z historią 
miasta owy artefakt kilka lat po zakończeniu II wojny świa-
towej został zakopany przez grupę wytrwałych Niemców, 
torturowanych przez polską milicję UB. Tamte wydarzenia 
wspomina po wielu latach niemiecki wypędzony, świadek 
okropnych czasów - Walter Jegutzki. Jego wspomnienia uka-
zały się książkach pt. ,,Ostatnie dni w Prusach Wschodnich’’ 
i ,,Wspomnienia Wypędzonych’’ pod redakcją Herberta Re-
inossa, przetłumaczonej na j. polski w 2008 roku. Oto frag-
ment dototyczący zakopania obelisku:

 ,,Pewnego dnia przyjechali do nas ciężarówkami polscy 
żołnierze. Mieliśmy pojechać z nimi na Górny Sląsk, aby ła-
dować na wagony węgiel przeznaczony dla Olecka. Byliśmy 
głodni i obawialiśmy się, że podczas drogi nie otrzymamy nic 
do jedzenia. Zatem stanowczo odmówiliśmy wsiadania. Do 
zbuntowanej grupy należał pan Hegner z Olszewa, Gustaw z 
Doliw i Horst Hegner z Dunajek. Żołnierze rozzłościli się i 
zamknęli nas w stajni. Potem zaprowadzili nas do ratusza, do 
,,porucznika’’, który miotał się i wrzeszczał. Bito nas kolbami 
karabinów, jeden z oficerów ,,obrabiał’’ nas pałką. Nie poma-
gały wyjaśnienia i próby. Zamknięto nas w osobnych celach 
i przez trzy nie otrzymaliśmy nic do jedzenia. Po odbyciu tej  
kary musieliśmy zakopać nasz plebiscytowy kamień. Obok 
cokołu wykopaliśmy dół i tam spoczywa nasz dokument! 
(...)* Zasypaliśmy kamień ziemią, ubiliśmy nogami i żołnie-
rze odprowadzili nas znowu do UB w ratuszu, gdzie nas nadal 
przesłuchiwano (...) Po odzyskaniu wolności w dniu 4.7.1950 
wyjechaliśmy na Zachód przez Psie Pole na Śląsku, gdzie 
przypadkiem spotkałem moją matkę. Przez całe życie będą 
mnie prześladowały okropne wydarzenia z mojej młodości w 
ojczyźnie”.

 Oto historia zatoczyła krąg. Odnaleziony kamień może 
być symbolem pamięci i pojedniania obu narodów. 

Wiktor Radke 
* dokumentem autor nazywa cokół, na którym zostało wy-

ryte, że za przynależnością Olecka do Niemiec głosowało 28 
627 mieszkańców i tylko dwóch za przynależnością do Polski.  

1  lipca  posłowie PO i PSL przegłosowali nową ustawę o nasien-
nictwie, która otwiera Polskę na komercyjne uprawy GMO (Ge-
netycznie Modyfikowane Organizmy) oraz spowoduje poważne 
ograniczenia dostępu do tradycyjnych/regionalnych nasion. Prze-
rażająca jest niewiedza i dwulicowość polityków, którzy zupełnie 
zignorowali głos swoich wyborców, bowiem Polacy, podobnie jak 
mieszkańcy innych krajów Unii Europejskiej, nie chcą GMO.
Przerażający jest brak odpowiedzialności posłów, którzy głosowa-
li za tą ustawą; brak odpowiedzialności za wyborców, za Polskę, 
za swoje rodziny i przyszłe pokolenia.
Fakty, które wskazują na poważne zagrożenia GMO dla zdrowia, 
środowiska, tradycyjnego i ekologicznego rolnictwa (które stano-
wi 80% polskiego rolnictwa), są tak jasne, proste i jednoznaczne, 
że trudno im zaprzeczać i trudno je ignorować.
Rząd RP i posłowie, którzy głosowali za nową propozycją ustawy 
o nasiennictwie, pokazali Polakom po raz kolejny, że ważniejsze 
są dla nich interesy ponadnarodowych korporacji niż własne spo-
łeczeństwo, w tym wyborcy, którzy oddali na nich swoje głosy. 
Mamy nadzieję, że w nadchodzących wyborach dostaną oni czer-
wone kartki od wyborców.
Prosimy o nagłośnienie naszego stanowiska oraz APELU DO 
RZĄDU I POLITYKÓW <http://alert-box.org/> w sprawie od-
rzucenia projektu nowej ustawy o nasiennictwie, pod którym od 
KILKU DNI zbierane są podpisy.
Jako władze samorządowe często stawiają Państwo na promocję 
turystyki oraz produkcję zdrowej, lokalnej żywności. Już w latach 
2004-2006 wszystkie Sejmiki Wojewódzkie podpisały oficjalne 
dokumenty domagając się polityki rolnej wspierającej tradycyjne 
i ekologiczne rolnictwo oraz utworzenia na obszarach przez nich 
administrowanych stref wolnych od GMO. Zakazy na uprawy 
GMO wprowadziło już 9 krajów Unii Europejskiej, w tym Fran-
cja, Niemcy i Włochy.
Z poważaniem,
Jadwiga Łopata, laureatka Nagrody Goldmana (ekologiczny  

Nobel), odznaczona Złotym Krzyżem Zasługi
Sir Julian Rose, prezes

Apel do władz samorządowych w sprawie polityki rolnej
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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

Wyjaśnienia Starosty Andrzeja Kisiela, które zamieści-
liśmy w poprzednim numerze „Tygodnika oleckiego” doty-
czące rozwiązań i oszczędności związanych z funkcjonowa-
niem szpitala (czyli Spółki „Olmedica”) oraz szkół średnich 
w Olecku, pokazują z jednej strony troskę, z jaką obecni 
włodarze powiatu podchodzą do funkcjonowania tych insty-
tucji, z drugiej zaś strony - na brak dalekosiężnych i rozwo-
jowych planów. 

Kiedy były Starostwa Stanisław Ramotowski, wbrew 
wszystkim i wszystkiemu, prywatyzował olecki szpital prze-
kształcając go w firmę, miał wizję, plan. Dzięki temu dale-
kosiężnemu myśleniu, mamy nowoczesną i dobrze funkcjo-
nującą placówkę ochrony zdrowia. Wtedy nawet nie można 
było marzyć o poziomie budżetu, jaki ma do wydania obec-
ny powiat. I to była właśnie, odwaga w działaniu! 

Rozwiązania dotyczące obniżenia kosztów funkcjono-
wania szpitala i szkół średnich na terenie miasta propono-
wane przez zarząd powiatu mają charakter tymczasowości 
i są obliczone tylko na przetrwanie. Tak nie rozwiązuje się 
problemów. Bo, Proszę Państwa, jak wiemy z doświadczeń 
socjalizmu i kapitalizmu również, prowizorka jest wieczna. 
To, co proponuje powiat ma znamiona prowizorki. 

Rozumiem, że trzeba oszczędzać, bo ciężkie czasy. Ale, 
kiedy szpital i szkoły mają zaciskać pasa, to na początku ka-
dencji starosta otrzymuje, praktycznie, maksymalne pobory, 
niezłe pobory też ma jego zastępca, do zarządu przyjmuje się 
nowego radnego...? Tak się oszczędza? Uważam, że stano-
wisko starosty, wicestarosty czy członka zarządu jest tylko 
na cztery lata... Szpital i szkoła, to nasze przyszłe życie, to 
sprawne funkcjonowanie miasta i powiatu. Wizja jego roz-
woju determinuje kierunek pracy włodarzy. Teraz, to tylko 
próba administrowania, a nie rozwiązywania naszych (pod-
kreślam: naszych) problemów. 

W zarządzaniu powiatem potrzebna jest wewnętrzna 
reforma. Na początek: jasne finansowanie szkół i przekazy-
wanie im w całości subwencji na poziomie takim, jaki przy-
dzieliło ministerstwo. Starostwo wie, do których szkół trzeba 
dołożyć, a dyrektorzy nie zawsze to wiedzą. 

Brakuje jasnego podziału tych środków. Gdyby Staro-
stwo pozwoliło na niezależne nimi zarządzanie, sytuacja 

stałaby się jasna i wiadomo byłoby, które placówki wymagają 
dofinansowania. Danie im wolnej ręki w dysponowaniu finan-
sami mogłoby znacznie obniżyć koszty ich funkcjonowania. 
Przykładem jest niezależne funkcjonowanie szpitala, czy szko-
ły i przedszkoli społecznych. 

Wielkim atutem zarządzania oświatą, który Starosta An-
drzej Kisiel podkreślił w wywiadzie, jest determinacja aby 
utrzymać wszystkie oleckie szkoły. Źle robią powiaty, które 
je likwidują, natomiast dla powiatów, które starają się utrzy-
mać stan klas za wszelką cenę, otwierają się nowe możliwości. 
Atrakcyjne szkoły, dobrze zarządzane przejmą część uczniów. 
Żeby wysyłać dzieci do szkół, mieszkańcom okolicznych gmin 
jest potrzebna dobra komunikacja, mieszkańcom ościennych 
powiatów - dobrze funkcjonujący i w miarę tani internat. Jeżeli 
zabiera się kuchnię-, to zubaża się ofertę szkoły. Bo garniturem, 
jeśli spodni nie mamy, samej marynarki nazwać nie można. 

Do tego, oddając kuchnię szpitalowi, jakby na to nie pa-
trzeć, za pieniądze oświatowe, dofinansowuje się spółkę prawa 
handlowego. A to już granda! Bo przecież kuchnia z pieniędzy 
szkolnych była remontowana, zarządzana, znajduje się w bu-
dynku szkoły i jest ogrzewana przez szkołę. Wątpię, czy szkoła 
otrzyma zwrot kosztów ogrzewania pomieszczeń, bo przecież 
to „wszystko jest powiatowe”! Tak powiedział starosta w wy-
wiadzie dla „TO”.

Nie chciałbym tutaj być źle zrozumiany. Uważam, że dla 
„Olmediki” potrzebna jest kuchnia. I starosta, wicestarosta i 
zarząd powinni pomóc w tym przedsięwzięciu. Byt naszego 
szpitala jest priorytetem!

Dlatego, wbrew temu, co powiedział w imieniu zarządu po-
wiatu Starosta Andrzej Kisiel, należy zadbać o to, by przy szpi-
talu (w jego budynku) powstała kuchnia. Niech to nawet będzie 
dwa, czy trzy miliony złotych. To jest zadanie dla zarządu i 
starosty, by te pieniądze zdobyć. Jak? Właśnie takie jest zada-
nie starosty, wicestarosty i zarządu. To nie tylko administro-
wanie, ale i twórcze myślenie. Zadaniem jest rozwój powiatu. 
Zadaniem jest utrzymanie poziomu życia jego mieszkańców i 
inwestowanie w przyszłość. 

Bez wizji i dalekosiężnych planów nie ma dobrego rządze-
nia.

B. Marek Borawski 

Komentarz redakcyjny do wywiadu Starosty oleckiego Andrzeja Kisiela

Od 22 czerwca  oleccy policjanci realizują działania pre-
wencyjne pn. „Bezpieczne i zdrowe wakacje  2011”. Celem 
głównym podejmowanych działań jest czuwanie nad bezpie-
czeństwem dzieci i młodzieży zarówno w ruchu drogowym 
jak i w zakresie bezpieczeństwa osobistego.

Wakacje potrwają od 22 czerwca do 31 sierpnia . W tym 
okresie znacznie wzrasta natężenie zagrożeń godzących w 
bezpieczeństwo dzieci, młodzieży oraz osób wypoczywa-
jących. Dlatego, jak co roku policjanci prowadzą na terenie 
całego województwa działania profilaktyczne.  Już w okresie 
poprzedzającym letni wypoczynek w szkołach naszego po-
wiatu przeprowadzono spotkania dzielnicowych  z uczniami. 
Funkcjonariusze podczas rozmów profilaktycznych przestrze-
gali i przypominali o potencjalnych zagrożeniach na jakie 
narażone są dzieci podczas wakacji oraz sposobach ich prze-
ciwdziałania. W trakcie realizowanych  działań istnieje możli-
wość przeprowadzenia przez Policję kontroli przed wyrusze-
niem w trasę autobusów wiozących dzieci na zorganizowany 
wypoczynek. Informację o kontroli prosimy przekazywać do 
oleckiej komendy  z kilkudniowym wyprzedzeniem.

W okresie wakacyjnym organizowana jest bardzo duża 
liczba wycieczek. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom ro-

dziców, opiekunów i organizatorów wycieczek, jak również 
mając na uwadze bezpieczeństwo dzieci i młodzieży oraz in-
nych pasażerów przewożonych autokarami na wycieczki, poli-
cjanci przeprowadzają kontrolę stanu technicznego autobusów 
oraz skontrolują stan trzeźwości kierujących pojazdami.

W czasie trwania wakacji  zwiększona liczba funkcjona-
riuszy kontrolować będzie miejsca gromadzenia się dzieci i 
młodzieży. W trakcie codziennej służby patrolowej i obcho-
dowej policjanci będą kontrolować miejsca zagrożone w celu 
niedopuszczenia do przypadków łamania prawa przez dzieci 
i młodzież oraz nieszczęśliwych wypadków. Policjanci ruchu 
drogowego przeprowadzać będą wzmożone kontrole drogowe 
wszystko po to aby zapewnić bezpieczny wyjazd i powrót dzie-
ciom i młodzieży w okresie wakacyjnym.

Zostaną przeprowadzone działania  kontrolne sklepów i lo-
kali gastronomicznych pod kątem sprzedaży alkoholu osobom 
które nie ukończyły 18 lat. Ponadto prowadzone będą kontrole 
miejsc zbiorowego wypoczynku wspólnie z przedstawicielami 
powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej

Policjanci apelują do wszystkich dzieci, rodziców oraz 
opiekunów  aby w czasie wakacji   bawić się bezpiecznie i roz-
ważnie !!! 

Trwają policyjne działania „Bezpieczne i Zdrowe Wakacje  2011”
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Ośrodek 
czynny
codziennie 
w godz. 800-1600

Jerzy Miliszewski

OLECKIE CENTRUM
SZKOLENIA KIEROWCÓW

Olecko, Aleje Lipowe 3

Rozpoczęcie 
kursu

 tel. 520-23-36

25 
lipca
godz. 1600

B18505

W wyniku zderzenia trzech samochodów osobowych: 
Honda CRV, Audi A4 i Opel Corsa, poszkodowane zostały 3 
osoby, a droga krajowa nr 65 Olecko - Gołdap została całko-
wicie zablokowana. 

Wypadek miał miejsce około godziny 10:00 1 lipca w 
miejscowości Sedranki (gm. Olecko). 

Na szczęście  obrażenia poszkodowanych nie były poważ-
ne i tylko jedna osoba lekko ranna trafiła do szpitala w Olecku. 
Działania straży pożarnej polegały na zabezpieczeniu miejsca 
zdarzenia, postawieniu jednego z samochodów na koła oraz 
uprzątnięciu jezdni z części karoserii i płynów eksploatacyj-
nych. Przybyłe na miejsce dwa zespoły pogotowia ratunko-
wego zajęły się poszkodowanymi. Policja ustala okoliczności 
i przyczyny zdarzenia.     

kpt. Tomasz Jagłowski

Wypadek - zderzenie trzech samochodów na drodze krajowej nr 65 w Sedrankach

zdj. archiwum PSP

Wg policji około 10.00 dyspozytor pogotowia ratun-
kowego powiadomił oficera dyżurnego oleckiej komendy 
o wypadku drogowym na drodze krajowej nr 65 w miej-
scowości  Sedranki. Na miejsce natychmiast skierowano 
patrol policji. 

Wstępnie ustalono, że kierujący samochodem honda 
58-letni mieszkaniec Gołdapi zasłabł za 
kierownicą i zjechał na przeciwległy pas 
ruchu. Doszło do zderzenia z jadącym z 
przeciwka osobowym oplem.  W opla z 
kolei uderzył kierujący pojazdem audi. 
Na skutek zderzenia pojazdy opel i audi 
wjechały do przydrożnego rowu. 

Ranny w wypadku  28-letni kierowca 
audi z urazem kolana został hospitalizo-
wany w oleckim szpitalu. Pozostali kieru-
jący i pasażerowie doznali ogólnych po-
tłuczeń i zadrapań. Kierowcy byli trzeźwi. 

Policjanci przeprowadzą w tej spra-
wie dochodzenie.

młodszy aspirant Tomasz Jegliński
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B17608

W drugą niedzielę czerwca na Placu Wolności w Olecku z 
okazji zorganizowanego przez Starostwo Powiatowe festynu 
rodzinnego można było zobaczyć długie na kilkanaście me-
trów stoisko obsługiwane przez wdzięcznie wyglądających 
młodych ludzi, a przy nim mnóstwo gości. Organizatorami 
zajścia była Pani Beata Stypułkowska, Pani Marzanna Po-
jawa-Grajewska, nauczyciele oraz uczniowie technikum 
usług gastronomicznych, technikum hotelarstwa i technikum 
ochrony środowiska z Zespołu Szkół Licealnych i Zawodo-
wych. 

Przez żołądek do serca …

Ubrana w profesjonalne stroje kucharskie młodzież przy 
pomocy swoich kolegów i koleżanek z I Liceum Profilowa-
nego piekła gofry, smażyła naleśniki, częstowała zaintereso-
wanych kakorami, soczewiakami, sałatką grecką, gulaszem 
warzywnym i tradycyjnym chlebem ze smalcem. 

Miłośnicy słodyczy mieli szansę skosztować przygoto-
wanych specjalnie na tę okazję rogalików lub drożdżowego 
ciasta z twarogiem receptury Pani Celiny Bronikowskiej-
-Chudy. Wszyscy spragnieni mogli również spróbować pro-
stego, lecz jak okazało się cieszącego nawet najwybredniej-
sze podniebienia, 
kompotu z zapo-
mnianego przez 
wielu rabarbaru. 
Z ust, zwłaszcza 
seniorów, już po 
pierwszym łyku 
słyszało się słowa, 
że smak napoju 
przypomniał im 
czasy wczesne-
go dzieciństwa. 
N a j m ł o d s z y m 
natomiast uczą-
cy się w  pierw-
szej klasie liceum 
profilowanego o 
specjalności poli-
cyjno-pożarniczej 

i odpowiedzialny za nalewanie kompotu Janek Branicki musiał 
wyjaśniać, jak wygląda rabarbar i gdzie najczęściej rośnie. 

Uczniowie z klasy policyjno-pożarniczej nie zapomnieli rów-
nież o swoich przyszłych kolegach strażakach i policjantach, któ-
rzy w czasie festynu nie mieli wolnej chwili na degustację przy-
gotowanych potraw, ponieważ uwijali się jak w ukropie podczas 
zorganizowanych dla dzieci i młodzieży konkursów. Tomasz 
Jaroniec indywidualnie udawał się więc do zapracowanych, by 

posilić ich rogalikami i goframi. 
Wśród degustatorów byli tacy, którzy do stoiska ZSLiZ pod-

chodzili kilka razy – jedni po to, aby pochwalić wyroby i ich 
twórców, drudzy,  żeby skosztować innych produktów,  pozostali 
zaś w celu poznania tajemnicy dobrego smaku. 

Dzięki obecności na miejskim placu zaprzyjaźnionej z Zespo-
łem Szkół Licealnych i Zawodowych w Olecku Pani Małgorzaty 
Wasilewskiej z Możnych, wielu miłośników sękacza mogło po 
raz pierwszy przyjrzeć się „ceremonii” tworzenia tego jakże nie-
powtarzalnego w smaku i wyglądzie ciasta. Choć proces piecze-
nia sękacza jest niezwykle czasochłonny, wśród obserwatorów  
byli tacy, którzy cierpliwie doczekali się finału. 

Pomimo tego że festyn zakończył się późnym popołudniem, 
wielu gości zdradzało swój niedosyt, prosząc uczniów ZSLiZ o 
pozostanie na stanowiskach. Jak widać, staropolskie porzekadło, 
głoszące, że przez żołądek można skraść serce, jest wciąż aktual-
ne…                Przemysław Michniewicz
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Z uwagi na to, że przeciętny uczeń w ciągu 
doby około 50% swojego czasu poświęca na 

edukację, szkoła staje się dla niego drugim domem, nauczy-
ciele zaś rodzicami. To nierzadko skłania młodzież pobierającą 
nauki w danej placówce do jej oceny oraz krytyki. Uczniowie 
Zespołu Szkół Licealnych z Zawodowych w Olecku postano-
wili zwierzyć się ze swoich spostrzeżeń na temat własnego po-
bytu i kształcenia w ZSLiZ.
Agnieszka Borysewicz, uczennica drugiej klasy technikum 
ochrony środowiska zapytana o to, jak ocenia swoją edukację 
w ZSLiZ, wyznała: Dwa lata temu skończyłam gimnazjum i 
stanęłam przed wyborem kolejnej szkoły. Padło na technikum 
ochrony środowiska w ZSLiZ. Nie stało się to przypadkowo. 

Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych w Olecku 
widziany oczami uczniów

Region warmińsko-mazurski obfituje w mnóstwo obiektów 
i kompleksów przyrodniczych, o które należy w sposób 
rzetelny i profesjonalny dbać. To wiedziałam już w szkole 
podstawowej, ale jak należy postępować, by nasz obszar 
nie stracił zaszczytnego miana „Zielonych Płuc Polski”, 
uczę się dopiero tutaj. Szkoła otwiera przed nami mnóstwo 
możliwości. To dzięki ZSLiZ mamy szansę uczestniczyć w 
wielu zajęciach praktycznych, m. in. sadząc las, obserwując 
działanie oczyszczalni ścieków, wyjeżdżając na wycieczki 
edukacyjno-krajoznawcze. Nie wyobrażam sobie uczenia 
się w innej szkole.

opracował Przemysław Michniewicz

11 czerwca 2011r. w Zespole Szkół w Olecku odbył 
się Festiwal Pluszowego Misia. W imprezie wzięli udział: 
dzieci, rodzice i nauczycielki Zespołów Wychowania 
Przedszkolnego „Iskierka” i „Mali Odkrywcy” biorący 
udział w projekcie „Równym krokiem” współfinanso-
wanym przez Unię Europejską w ramach Europejskie-
go Funduszu Społecznego. Festiwal rozpoczął dyrektor 
Zespołu Szkół w Olecku, Stanisław Kopycki. Powitał 
uczestników imprezy oraz gości: burmistrza Olecka Wa-
cława Olszewskiego i pracowników Wydziału Edukacji, 
Kultury i Sportu na czele z kierownik  Elżbietą Rękawek.

Festiwal Pluszowego Misia najbardziej oczekiwany 
był przez dzieci. Nie tylko dlatego, że czekały na nie cie-
kawe upominki, ale również  dlatego, że  czekał na dzieci 
„prawdziwy” Pluszowy Miś”. Maskotka Festiwalu -  roz-
miarów rodzica – bawiła się z dziećmi, uczestniczyła w 
pracach plastycznych, prowadziła zabawy sportowe…i 
oczywiście, jak przystało na Misia, zajadała się pysznymi 
lodami.

Przedszkolaki, przygotowane przez swoje wychowaw-
czynie,  zaprezentowały ciekawe programy artystyczne. 

Nie zabrakło również zabaw integracyjnych, w któ-
rych brali udział rodzice, a nawet dziadkowie.

W przerwie między ciekawymi konkurencjami 
uczestnicy imprezy mieli słodki poczęstunek. Na zakoń-
czenie każde dziecko otrzymało na pamiątkę pluszowe-
go misia, dyplom uczestnictwa w festiwalu, a rodzice 
podziękowania. 

Festiwal Pluszowego Misia
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9 lipca - premiera spektaklu „Pstryk” grupy teatralnej SNAC
godz. 17.00, sala teatru agt

Grupa teatralna SNAC zaprasza na premierę spektaklu pt.

 „Pstryk” 

reżyseria – Agnieszka Śnieżyńska
muzyka i światło – Kamil Fidler

Występują:
Julita Machnacz

Weronika Ulikowska
Wiktoria Kasprzak
Dominika Bielecka

Zuzanna Wiśniewska
Monika Raszkiewicz
Aleksandra Szczech

Pewnego słonecznego dnia dziewczyny, jak co dzień, 
przyszły do szkoły. 

Siedzą właśnie na ławce i, wygłupiając się, odrabiają pra-
cę domową. Ale Wera zachowuje się dziwnie. Zawsze roze-
śmiana, teraz siedzi nie odzywając się do nikogo. Przyjaciółki 
próbują wyciągnąć od niej, co się stało. 

Wera w końcu wykrzykuje: 
„Wyjeżdżam! Na zawsze! Przeprowadzamy się”. 
To początek historii przyjaźni siedmiu dziewczyn. Co się 

wydarzy tego dnia? 

7 lipca - wykład Wojciecha Łukowskiego
godz. 18.00, Olecka Izba Historyczna
Zapraszamy na spotkanie pod tytułem „Tożsamości i sym-
bole. Nowi Mazurzy czy współcześni mieszkańcy Mazur?”

wykład Wojciecha Łukowskiego

bitwa freestyle’owa
8 lipca - bitwa freestyle’owa
godz. 17.00, Klub CoolTura 
Zapraszamy na bitwę pod hasłem „Bitwa o Mazury”. Orga-
nizator - Klub CoolTura

premiera spektaklu „Pstryk” 
grupy teatralnej SNAC

W dniach 13 -15czerwca 2011r. wspólnie z naszymi ko-
legami z Gimnazjum nr 4 w Ełku odbyła się integracyjna 
wycieczka szkolna do Trójmiasta i na Hel. Kierowniczką 
wyjazdu była p. Danuta Krupińska, dodatkowo opiekę 
nad uczestnikami sprawowały Siostra Ilona oraz p. Alina 
Omilian z Ełku. 

Naszą bazą wypadową było Szkolne Schronisko Mło-
dzieżowe w Gdańsku. W Gdańsku poznaliśmy najważniej-
sze miejsca: Starówkę, Westerplatte, Katedrę i ogród zoolo-
giczny w Oliwie.

Natomiast w Gdyni podziwialiśmy okręt wojenny ,,Bły-
skawica’’ i jacht szkoleniowy ,,Dar Pomorza’’. W gdyń-
skim Oceanarium odkrywaliśmy tajemnice życia mórz i 
oceanów.  Zdobyliśmy również klif w Gdyni Redłowo. W 
sopockim kurorcie mieliśmy okazję spacerować po najdłuż-
szym drewnianym molo w Europie (długość 0,5 km). 

Na Helu kąpaliśmy się w chłodnym Bałtyku i opalali-
śmy się na piaszczystej plaży. Zwiedziliśmy fokarium i 
obejrzeliśmy latarnię morską. 

W drodze powrotnej do Olecka uczestniczyliśmy w im-
prezie ,,światło i dźwięk’’ na Zamku Krzyżackim w Mal-
borku. 

Wycieczka była bardzo udana i na długo zostanie w na-
szej pamięci.      

 Izabela Domel kl. 2b

Wycieczka 
nad Morze Bałtyckie
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Muzeum Kultury Ludowej w Węgorzewie oraz Towarzy-
stwo „Ojcowizna” ogłaszają 
XIV edycję konkursu „Losy nasze…” 
adresowanego także do mieszkańców Olecka i jego okolic. Orga-
nizatorzy proszą o przesyłanie spisanych wspomnień, pamiętni-
ków lub opisanych dokumentów osobistych, zdjęć, listów, które 
dokumentują pierwsze powojenne lata nowych mieszkańców 
Mazur. 
Organizatorzy przewidzieli nagrody i wyróżnienia dla uczestni-
ków konkursu.
Wszystkie przesłane materiały zostaną po skopiowaniu zwróco-
ne 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 doku-
mentujemy historię naszego regionu, miasta, naszej rodziny.

Uczniowie Ośrodka Szkolno-Wychowawczego (OSW) dla 
Dzieci Głuchych im. św. Filipa Smaldone w Olecku zajęli I 
miejsce w kategorii zespołowej w XV Ogólnopolskim Kon-
kursie Wiedzy Historycznej dla Uczniów Niesłyszących i Sła-
bosłyszących w Kaliszu.

W Konkursie uczestniczyło 14 ośrodków dla uczennic i 
uczniów z wadą słuchu oraz 39 uczestniczek i uczestników 
w kategorii szkoły podstawowej, gimnazjum i szkoły ponad-
gimnazjalnej. Tematyka konkursu obejmowała historię Polski 
i historię powszechną XX wieku.
Ponadto wyróżniono uczennice i uczniów OSW w Olecku w 
kategorii:

Najlepsi w historii

• szkół podstawowych: 
I miejsce – Paweł Chmielewski, 
II miejsce – Julita Kędzierska, 
IV miejsce – Justyna Bieciuk;
• licea/ technika: 
III miejsce – Dawid Kulas.
Nauczycielką historii wyżej wymienionych osób jest Alicja 
Stachowicz.
Ponadto Uczestniczki i Uczestnicy konkursu obejrzeli 
przedstawienie historyczne „Pamiętamy” o Powstaniu War-
szawskim oraz film opowiadający o działalności Plutonu 
Głuchoniemych AK w Warszawie w czasie Powstania War-
szawskiego. 
Gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów.

Anna Turowska
www.powiat.olecko.pl 

Zdjęcia: archiwum OSW w Olecku

„Ach moje lasy! Za nic na świecie was nie zamienię, nie 
oddam was ani za złoto, ani za drogie kamienie.”

Papusza – poetka cygańska
22 czerwca 2011 r. w Gimnazjum nr 2 im. Mikołaja Koperni-
ka w Olecku miało miejsce uroczyste podsumowanie szkol-
nego konkursu fotograficznego „A po zimie przychodzi … 
WIOSNA”:  wręczono nagrody książkowe, dyplomy oraz 
otwarto wystawę pokonkursową. Konkurs został przepro-
wadzony w ramach realizacji zadania z zakresu ekologii, pt. 
„Las bliżej nas”. Założenia były następujące: 
• włączenie się szkoły w obchody Międzynarodowego Roku 
Lasów 2011 ogłoszonego przez Organizację Narodów Zjed-
noczonych;
• wyrobienie wśród młodzieży potrzeby obcowania  z przy-
rodą oraz promowanie postaw ekologicznych; 
• obserwacja zjawisk przyrodniczych występujących wiosną; 
rozbudzenie aktywności i integrację młodzieży szkolnej; 
• rozwijanie osobistych zainteresowań młodzieży, wrażliwo-
ści estetycznej oraz indywidualnych zdolności twórczych; 
• prezentacja twórczego spojrzenia młodego pokolenia na 
przyrodę, możliwość zaprezentowania swojego dorobku.  
 Do konkursu zgłoszone zostały 24 prace. Komisja konkur-
sowa w składzie: Anna Siemiatycka - dyrektor Gimnazjum 
nr 2, Eligia Tokajuk – nauczyciel informatyki, Tadeusz Gut 
– nauczyciel sztuki, przyznała nagrody  w następujących ka-
tegoriach:
W kategorii klas I:
1. Natalia Sandra Brozio  1 E   „Paproć wzbudzona do życia’’
2. Urszula Jasińska  1 E  „Zapach bzu”, „Kaczkowanie w 
mleczach”
3. Natalia Chmielewska 1 A  „Odbicie lustrzane w wodzie”
W kategorii klas II:
1. Eryk Klar II F „Młode pisklę gołębia”, „Modrzew budzą-
cy się do życia”

2. Michał Zaniewski II B
3. Adriana Piotrowska II B  „Wiosna nad jeziorem”
W kategorii klas III:
1. Szymon Gabruś III B  „Wśród gałęzi”
1. Dominika Kowalewska III F  „Wiosenne serce”
2. Arkadiusz Bełbot III E  „Rykowisko dzików”
2. Mateusz Miszkiel III E  „Zieleń uspokaja” 
3. Jakub Kozłowski III F  „Co nam w trawie piszczy”
3. Ksenia Pawłowska III D  „Poranne słońce”
4. Agata Putra III D  „Wiosna w czerni i bieli”

            Wojciech Jegliński            
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Andrzej Malinowski
Dziennik z dwumiesięcznej wyprawy do Kolumbii i Ekwadoru 2009

dzień 7. Tam, gdzie pomiędzy drzewami sączy się światło
 (Kolumbia, 2 lipca 2009)

Od rana szukaliśmy miejsca, w którym 
można byłoby wymienić dolary. W Colom-
biabanku nie wymieniają; kantorów niestety 
tutaj nie ma. Poradzono nam, żebyśmy za-
szli do topografii i może tam się uda. Miły 
pan wymienia walutę chyba nielegalnie. 
Wziął od nas po 1950 peso za dolara, czyli 
„zdarł” z nas. Dwie godziny spacerowali-
śmy po nadrzecznym Parku El Gallineral. 
Wstęp  4 tys. peso. Rośnie w nim ponoć 
1700 drzew. Park wydaje się być skromny, 

San Gil i XVIII-wieczna katedra

Kwiat bananowca
ale roślinność i rzeka uspokajają. Liany, 
papugi, pracownicy w strojach ludowych;  
pomiędzy drzewami fantastycznie sączy się 
światło, a górskie potoki przecinają alejki. 
Później pojechaliśmy 30 km za miasto nad 

wodospad de Juan Curi. 
Nie przepadam za wodospadami, ale pojechałem. Woda spływa z wysoko-

ści 70 metrów. Do samego wodospadu trzeba było iść jeszcze 3 km od drogi. 
Górskie ścieżki były bardzo śliskie. Często trzeba było „łapać” równowagę i 
wspinać się na skały za pomocą lin. W dodatku nieźle padało. Prawdziwa ulewa 
podrównikowa. Do San Gil wróciliśmy busem. Mogliśmy też pojechać okazją, 
bo zatrzymał się przy nas samochód z poważnie wyglądającym kierowcą, ale 
Jacek stanowczo odmówił.  

Na obiad zjadłem jak zwykle kurczaka. Coś mi się zdaje, że przez dwa mie-
siące nie będę się rozstawał z tym daniem. Ani kurczak, ani surówka (pomidory 
z cebulą) nie były posolone. 

Dzisiaj byliśmy żądni spacerów, więc pod wieczór wspięliśmy się na pobli-
skie wzgórze. Widok na miasto imponujący. Byliśmy też w sklepie, tutejszym 
supermarkecie. Jest trochę inny niż europejski, bo półki ogromne, zakurzone 
towary poustawiane byle jak i całość niezbyt przytulna. 

Jutro musimy wstać wcześnie rano, o godz. 4.20, żeby zdążyć na autobus do 
Santa Marta z przesiadką w Bucaramanga.

Oleccy policjanci wyjaśniają dwa zgłoszenia dotyczące 
znęcania się nad zwierzętami. Pierwsze dotyczy mieszkańca 
gminy Świętajno, który przez kilka dni głodził przywiąza-
nego na łańcuchu w stodole psa. Druga interwencja miej-
sce w Jaśkach koło Olecka, gdzie 86-latek pobił gumowym 
młotkiem swojego czworonoga. Oba psy udało się uratować 
dzięki szybkiej interwencji policjantów i weterynarzy. Za 
znęcanie się nad zwierzętami grozi kara nawet do 2 lat po-
zbawienia wolności.

Do pierwszego zdarzenia doszło w piątek 1 lipca br., kie-
dy to oficer dyżurny oleckiej komendy został powiadomiony 
przez dziennikarkę Głosu Olecka o tym, że w na prywatnej 
posesji w Świętajnie leży martwy pies, który jest podczepio-
ny do łańcucha. Zgłaszająca dodała, że ten fakt przekazała 
jej anonimowa kobieta telefonując do redakcji. Na miejsce 
pojechali policjanci prewencji i podczas sprawdzenia terenu 
gospodarstwa w stodole znaleźli przywiązanego psa. Zwie-
rzę żyło, było głodne i skrajnie wyczerpane. Funkcjonariusze 
oraz przybyły na miejsce weterynarz podali psu wodę i je-
dzenie. Pies został przewieziony do kojca w urzędzie gminy.

Kolejne zdarzenie miało miejsce wczoraj w miejscowości 
Jaśki w gminie Olecko. Około godziny 15.15 do oficera dy-

żurnego zadzwonił mężczyzna i poinformował, że jego 86-letni 
ojciec bije psa gumowym młotkiem. Natychmiast na miejsce 
pojechali policjanci wydziału kryminalnego. 

Zgłaszający zabrał ojcu młotek i zaopiekował się psem. 
Funkcjonariusze i powiatowy lekarz weterynarii w garażu zna-
leźli czarno-białego mieszańca. Pies krwawił, miał widoczne 
obrażenia głowy i pyska. Jak ustalono, był bity gumowym 
młotkiem w różne miejsca. Zwierzęciu udzielono pomocy far-
makologicznej.   młodszy aspirant Tomasz Jegliński

Jeden pies był zagłodzony, 
drugi pobity gumowym młotkiem
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W sobotę 2 lipca doszło do kolizji drogowej na ul. Armii 
Krajowej. 

Kierująca pojazdem renault podczas wykonywania ma-
newru skrętu w lewą stronę nie ustąpiła pierwszeństwa prze-
jazdu jadącemu z przeciwka kierującemu audi. Sprawcę koli-
zji 46-letnia Elżbietę T. ukarano mandatem 250 zł. 

Podczas obsługi tego zdarzenia funkcjonariusze ustalili, iż 
kierujący audi 27-letni Łukasz W. posiada aktualny sądowy 
zakaz prowadzenia pojazdów obowiązujący do stycznia 2012 
roku. Ponadto po sprawdzeniu na alkomacie okazało się że 
prowadził samochód mając ponad 1,5 promila alkoholu w or-
ganizmie.              młodszy aspirant Tomasz Jegliński

Poszkodowany kierujący 
podczas kolizji drogowej był pijany 

i na sądowym zakazie

Twórcy Projektu „Akademia Obywatela”- Stowarzy-
szenie Lokalna Grupa Działania „Lider w EGO” , Sto-
warzyszenie Pomocy Społecznej i Ochrony Zdrowia 
im. św. Łukasza oraz powiat Olecko.

Informują:
BIURA PORAD 

już działają
Obawiasz się formalności 

prawno- administracyjnych
Zapraszamy

Masz problem z właściwą interpretację dotyczących 
Ciebie przepisów prawnych, masz inne nurtujące Cię 
niejasności - odwiedź jedno z biur Projektu „Akademia 
Obywatela”
- wskażemy właściwą drogę postępowania.

Bezpłatne porady obywatelskie i prawne udzielane są 
w:
• Biurze Porad Obywatelskich i Prawnych w Olec-
ku przy ul. Wojska Polskiego 13
(budynek Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiolo-
gicznej wejście od tyłu).
Biuro czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 
8.00 – 17.00. Porady udzielane są w godzinach 11.00 
– 17.00 

• Terenowych Punktach Porad Prawnych i Obywa-
telskich w Kowalach Oleckich, Świętajnie i Wie-
liczkach  w siedzibach Urzędów Gmin w czwartki w 
godz. 11.00 – 15.00. 
(Szczegółowe harmonogramy przyjęć publikowane są 
na stronie internetowej www.akademia.olecko.pl.)
W celu zapewnienia optymalnej obsługi naszych 
Klientów prosimy o umawianie wizyt pod numerem 
telefonu 87 610 22 01, mailowo: ak.ob@wp.pl lub 
osobiście w Biurze Porad Obywatelskich i Praw-
nych w Olecku.

Projekt „Akademia Obywatela” współfinansowany jest ze 
środków Unii Europejskiej w ramach 
Europejskiego Funduszu Społecznego

2 lipca na boisku przy szkole w Monetach odbył się Festyn 
rodzinno-rekreacyjny z okazji ,,Święta Wsi Monety”. 

Organizatorem imprezy było Stowarzyszenie ,,Monety”. Sę-
dzia główny działań sportowych był Dariusz Karniej.

WYNIKI:
Konkurs strzałów na bramkę:
dorośli:
1. Piotr Marcinkowicz
2. Mieczysław Sejwa 
3. Mirosław Naruszewicz
dzieci:
1. Paweł Szymulewski
2. Adam Skrypko
3. Weronika Klepacka
Konkurs hula – hoop:
dziewczęta:
1. Kinga Słowikowska
2. Patrycja Truchan
3. Karolina Bandysz
chłopcy:
1. Marcin Kulaszewicz
2. Paweł Szymulewski
3. Adam Skrypko
Sztafeta rodzinna:
1. Igor, Marcin i Zuzanna Sinderewicz
2. Monika, Zdzisław i Marlena Ułanowicz
3. Andrzej, Adam i Agnieszka Skrypko
Rzut gumiakiem:
1. Daniel Anzelewicz
2. Marcin Kulaszewicz
3. Krystian Pałka
Wszyscy wyżej wymienieni otrzymali pamiątkowe dyplomy i 

nagrody, ufundowane przez Stowarzyszenie ,,Monety” oraz MO-
SiR Olecko. Ogółem w festynie uczestniczyło okolo 100 osób.  
Organizator imprez sportowych w MOSiR Olecko:

 Dariusz Karniej

Festyn rodzinno-rekreacyjny z okazji 
,,Święta Wsi Monety”

Termin i miejsce: 03.07.2011r, Boisko MOSiR.
Organizator: MOSiR Olecko.
Sędzia główny: Dariusz Karniej.
WYNIKI:
P.Jurewicz/A.Bogdan - M.Wojciechowski/R.Wojciechowski 2:0
H.Paszkowski/P.Szlaszyński - P.Żukowska/M.Dziemianowicz 2:0
A.Białecki/M.Skrzypek - R.Czajko/P.Suprunowicz 2:0
P.Jurewicz/A.Bogdan - J.Wrzyszcz/A.Opanowski 2:0
A.Białecki/M.Skrzypek - H.Paszkowski/P.Szlaszyński 2:1
P.Żukowska/M.Dziemianowicz - R.Czajko/P.Suprunowicz 2:0
H.Paszkowski/P.Szlaszyński - M.Wwojciechowski/R.Wojciechowski 2:0
J.Wrzyszcz/A.Opanowski - P.Żukowska/M.Dziemianowicz 2:0
H.Paszkowski/P.Szlaszyński - P.Jurewicz/A.Bogdan 2:0
A..Białecki/M.Skrzypek - J.Wrzyszcz/A.Opanowski 2:0
P.Jurewicz/A.Bogdan - J.Wrzyszcz/A.Opanowski 2:0
H.Paszkowski/P.Szlaszyński - A.Białecki/M.Skrzypek 2:1
KLASYFIKACJA  KOŃCOWA:
1. Hubert Paszkowski/Przemysław Szlaszyński (Gołdap)
2. Adrian Białecki/M.Skrzypek (Gołdap)
3. Przemek Jurewicz/Arek Bogdan (Gołdap/Olecko)
4. Jerzy Wrzyszcz/Artur Opanowski (Olecko)
5-6. Paulina Żukowska/Magda Dziemianowicz (Biały-
stok) i Mariusz Wojciechowski/Robert Wojciechowski 
(Borki)
7. Radosław Czajko/Paweł Suprunowicz (Mazury)
Trzy pierwsze pary otrzymały pamiątkowe dyplomy, a zwy-
cięzcy otrzymali statuetki.
Ogółem w turnieju uczestniczyło 14 osób , w tym dwie 
kobiety.

Organizator imprez sportowych w MOSiR Olecko: 
Dariusz Karniej

I Otwarty Turniej siatkówki plażowej 
z cyklu Grand Prix 2011
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* „KOALA” - bar. Kuchnia tradycyjna, katering. 
    Plac Wolności 14, tel. (87) 520 15 78  V23106

PIZZERIA „PRIVE” zaprasza od 1000 do 2200

Tel. (87) 520-31-32, sms  505-314-536 V2
48

04

PIZZA NA TELEFON

* AUTOCZĘŚCI zachodnie, Łada, UAZ, Skoda;  
ul. Grunwaldzka, tel. (87) 520 01 21                           K56305

AUTO-MOTO

* materiały budowlane, metalowe, hydraulika – SKLEP 
   BUD-MET, ul. Gołdapska 22, tel. (87) 520 22 41. V20608

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  V26202

TURYSTYKA, NOCLEGI, ROZRYWKA

* AUTO-MAX, ul. Paderewskiego 3A, naprawa: zawieszenia, 
amortyzatory, elektronika, komputerowa geometria zawie-
szenia od 50 złotych, tel. 509-746-264;                                        V20908

* Foto-Ślub i inne uroczystości, tel. 660 122 049       B19703

* hurtownia spożywcza, ul. Gołdapska 31, tel. (87) 520-01-50 V21707

*  Dewocjonalia, sklep; dodatki do: chrztu, ślubu, komunii, 
bierzmowania; ul. Wiśniowa, tel. 660-771-754     V22007

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

ubezpieczenia, plac Wolności 25, tel. (87) 520-20-55   V20808

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

Tel. (87) 520-18-44; 605-990-280; 510-145-891 V1
99
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V2
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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 V22107

KARAOKE w Pub Piwnica, 9 
każdy czwartek, start od 2000

SAX & PIANO muzyka na żywo - każda środa

* Artykuły i usługi elektryczne, Grunwaldzka 6, 
      tel. 87-610-00-66                                     V21907

PIZZA, OBIADY, SAŁATKI, ZUPY z dowozem: 
(87) 523-03-03

• imprezy urodzinowe i komunijne

V26112
PUB PIWNICA 

CODZIENNIE OD 10.00

* Centrum Ogrodnicze, ul. Rzeźnicka 6; tel. 87-520-22-07   V1226

* MEBLE - salon, Jan Bagiński, ul. Rzeźnicka, tel.  
(87) 520 29-23. V27201

* Budowlana firma, Tadeusz WITKOWSKI, kompleksowe 
prace budowlane, tel. 603-754-167, 87-523-41-44 V23805

* WULKANIZACJA, wymiana, sprzedaż opon, wymiana 
sprzedaż oleju, odkurzanie gratis, Mazurska 30, tel., 
516-080-613   V27401

* Auta używane, tel. 501-611-961 V22936

* AUTOCZĘŚCI zachodnie, Łada, Tawria, Skoda, ul. 
Grunwaldzka, tel. 87-520-01-21 K56405

* CZĘŚCI SAMOCHODOWE, tel. 509-746-264 V20918

* CZĘŚCI SAMOCHODOWE, ul. Sokola 1D, tel. 87-
520-12-88 V22117

* części używane, wszystkie marki, Ełcka 2 (przy sku-
pie złomu), tel. 501-611-961 V22926

* Ford Focus kombi, grudzień 2004, 1,8TDDI, klima-
tyzacja, radio fabryczne cd+zmieniarka+nawigacja, 
elektryczne przednie szyby i lusterka, 6 poduszek, 
zadbany, tel. 600-936-589 B19903

* koła  letnie Mercedes AClass, tel. 509-338-320 V26921

* VW New Beetel, 2B, 1999, tel. 508-097-660 V26911

* jubilerskie usługi, plac Wolności 13, (87) 520-47-47 
V22307

V8119

imprezy okolicznościowe, dyskoteki, koncerty, pokazy

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

Klub „CoolTura”

V26102

V27101

* Bar „Skocznia” już czynny V24915

* informacja turystyczna, plac Wolności 22, tel. 87-520-
49-48 B18206

* kino, plac Wolności 22, tel. 87-520-20-59 B20302

* konie kabardyńskie, przejażdżki, pod siodło, 
Grądzkie 47, tel. 666-316-780, 87-421-22-48 B19603

* pracownia pisania ikon, pracownia plastyczna, Kata-
rzyna Waraksa, tel. 663-805-960 B18405

* Pub „Pod ABC”, plac Wolności 8c, tel. 509-909-996 B20401

* Taxi „Z”, również taksówki 6-osobowe, tel. 87-520-12-
12K01

* wczasy; tel. 87-421-22-48, 666-316-780,  www.wiatra-
kart.fr.pl, e-mail: kawarak@o2.pl, B19403

* angielski dla dzieci „Happyland”, tel. 508-919-383 K57001

* angielski korepetycje, magister UW, tel. 502-954-863 L17408

* bezprzewodowy internet iPlus, tel. 87-520-13-31 B17508

* biuro rachunkowe „Arnold”, tel. 87-520-15-30 B19004

* hurtownia wędlin, od 4.00 do 14.00, ul. Gołdapska 31, 
tel. 87-520-22-13 B18605

* hydraulik, gazowe, tel. 502-383-533 K55709

* korekta i redakcja prac rocznych, semestralnych, licencjac-
kich, itp. tel. 609-535-117 B19304

* kowalskie, spawalnicze, ślusarskie, Gołdapska 31, tel. 
87-523-00-80 B20002

* księgowe usługi, Ternet spółka z o,o, tel. 87-520-31-70 B20102

* liternictwo nagrobkowe, dopisywanie na cmentarzu, 
grawerowanie w kamieniu, DIAMART, Marek Guze-
wicz, tel. 515-961-233 V27301

* OC i AC atrakcyjne, ubezpieczenia odpowiedzialności 
cywilnej przedsiębiorców i firm, tel. 303-100524, 87-520-
46-76 V21807

* OLEJ OPAŁOWY,NAJTANIEJ, tel. 87-520-41-91V27021

* pizza na telefon – od 10.00 do 22.00, tel.87-520-31-32 
lub sms 505-314-536 V24814
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04   SKLEP „MAJSTER”, Armii Krajowej 3
Tel. (87) 520-26-39

Wypo¿yczalnia elektronarzêdzi HITACHI

WYNAJEM

• 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

V26701

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

DOBRA CENA, WYSOKA JAKOŚĆ! V1425

V18320
Pomieszczenia biurowe do wynajęcia. 
Olecko, ul. Gołdapska 22, tel. 502-200-053.

KUPIĘ

PRACA

V2
69

01

SPRZEDAM 

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

Wyrób nagrobków, blatów kuchennych, parapetów 
i okładzin schodowych V7630c

PROMOCJA 

w KEY

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

DWORZEC PKP
tel. 87-520-22-33

V24414

* Pralnia chemiczna, pranie wodne, usługi w ciągu 24 godzin, 
ul. Grunwaldzka 12, te. 723-565-284                          V26302

* kotły c.o., grzejniki, bojlery, HYDROMAX, 
            ul. Sokola 1E, tel. 87-615-31-90 V26601

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
9

V23905

* ROWERY – naprawy i wypożyczalnia, Centrum 
Handlowe Impuls, tel. 87-520-36-92 V23715

* serwis darmowych ogłoszeń, www.fucha24.pl V26811

* skup metali i surowców wtórnych, odbiór własnym 
transportem, najwyższe ceny, Ełcka 2, tel. 501-611-961 
V22916

* STOLARNIA: schody drewniane, meble, zabudowy, 
system drzwi przesuwanych, renowacja, tel. 784-353-
561, 87-521-43-68 B19204

* Taxi „Z”, również taksówki 6-osobowe, tel. 87-20-12-12 K55401

* tłumacz języka francuskiego, tel. 888-605-885 B19104

* transportowe, Mercedes Sprinter, tel. 512-265-569 V26322

* oddam małe miesięczne kotki w dobre ręce, osiero-
cone, tel. 888-605-885 L70101

* 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. B20501

* traktor BULDOG, tel. 602-235-182 V27031

* ślusarza, spawacza zatrudnię, tel. 602-70756 B19303

* drukarka kolorowa OKI C3300n, A4, idealna do 
wizytówek, mało uzywana, 290 złotych, tel. 604-193-
413 B20701

* działka usługowa, granica obwodnicy, tel. 601-210-
819 K53406h

* działkę budowlaną, 1750 m.kw., Olecko, tel. 602-
709-756 B18306

* działki budowlane, Jaśki, tel. 502-088-402 K55610

* działki budowlane, uzbrojone, tel. 601-210-819 K53506h

* kombajn „Bizon” Z56, 1977, tel. 505-586-101 K57101

* łódkę wędkarską, tel. 512-265-569 V26312

* maszyny, urządzenia rolnicze, tel. 601-210-819 K53306h

* mieszkanie trzypokojowe, 48 m.kw., garaż, ogródek, 
osiedle Zielone, tel. 501-720-173 K56703

* 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 V27011

* siedlisko, ul. Wiejska, ok. 40 arów, zabudowane bu-
dynkiem gospodarskim, dojazd od strony ulicy Wiejskiej, 
siła na miejscu, tel. 602-293-333 V26711

* tapety, rolety sprzedam, Dom S.C., plac Wolności 5 A V1435

* lokal na działalność gospodarczą, 31 m.kw., Skła-
dowa, tel. 885-441-703 K54104i

* mieszkanie do wynajęcia, dwupokojowe, garaż 
K56604
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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

B20202

V24604

MEDYCYNA ALTERNATYwNA
Migrena
Jak podają statystyki, ponad 60% ludzi miewa 

różnego rodzaju bóle głowy. Większość z nich ma 
podłoże depresyjne, lękowe, nerwicowe. Najbardziej 
dokuczliwe są migrenowe bóle głowy, które występu-

ją czterokrotnie częściej u kobiet niż u mężczyzn. Ta przy-
padłość, uznana niegdyś za arystokratyczną, charakteryzu-
je się bólami napadowymi, które przypominają pukanie lub 
bicie młotkiem synchronicznie z tętnem.

Różne mogą być przyczyny migreny. Najczęściej są to 
stany zdenerwowania, cierpienie fizyczne, hałas, uczulenie 
na niektóre pokarmy, przykre zapachy, miesiączka. Rów-
nież zmiany pogody, a zwłaszcza wiatry halne, mają wy-
raźny wpływ na występowa¬nie napadów migreny.

Aby zapobiec napadom migreny, należy:
- prowadzić uregulowany tryb życia,
- codziennie wieczorem brać zimny prysznic,
- unikać alkoholu, przejadania się i nadmiernego picia, 

zwłaszcza późnym wieczorem. Niekiedy zmiana klimatu, 
zwłaszcza na nadmorski, wpływa korzystnie i łagodzi do-
legliwości. W zapobieganiu można też okresowo stosować 
różne środki farmakologiczne, ale zawsze wg zaleceń le-
karza. 

Kłopoty z błoną śluzową ust
Jest ona narażona na otarcia, np. podczas gryzienia czy 

zranienia widelcem. Także ostro przyprawione potrawy po-
wodują bolesne uszkodzenia. Najczęściej zabliźniają się one 
łatwo i nie wywołują zbyt męczących dolegliwości. Zdarza 
się jednaka, że powstałe uszkodzenie śluzówki zostaje za-
infekowane 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  w równych ilościach krwawnik, skrzyp, rumia-
nek i szałwię. Łyżkę mieszanki zaparzyć szklanka wrzątku i 
płukać jamę ustną.

Domowy patent na suche 
i matowe włosy
Jak się uporać z suchymi, matowymi włosami, które w 

dodatku się elektryzują? Trzeba zmieszać dwa żółtka z dwie-
ma łyżkami czystej oliwy z oliwek. Papkę wetrzeć w skó-
rę, założyć czepek i trzymać „kompres” przez pół godziny. 
Umyć głowę, pamiętając o tym, by na koniec spłukać włosy 
strumieniem zimnej wody, co doda im blasku.

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

ŚCI 26 Poniedzia :
Sobota: 10 - 14

łek - Piątek 9 - 18
00 00

00 00

KOMPUTERY NOTEBOOKI KASY FISKALNE

SERWIS BIURO RACHUNKOWE

� �
�

mobilny internet w Orange

B20601

K58602
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PRZYS£OWIA

Kalendarz imion Cytaty na ten tydzień

Nasz przepis

5 lipca
Filomeny, Kaliny, Kariliany, Karoli, Ka-
roliny, Marii, Szarlotty, Telimeny
Anastazego, Antoniego, Atanazego, 
Bartłomieja, Bartosza, Cyryla, Jakuba, 
Michała, Przybywoja, Wilhelma
6 lipca
Agrypiny, Dominiki, Irmgardy, Lucja-
ny, Lucyny, Łucji, Marii, Teresy, Zuzan-
ny
Chociebora, Dominika, Edola, Edwar-
da, Gerarda, Gotarda, Izajasza, Izasła-
wa, Jaropełka, Petry
7 lipca
Adolfiny, Ernesty, Estery, Kiry, Nory
Antoniego, Apoloniusza, Benedyk-
ta, Cyryla, Donalda, Donata, Ernesta, 
Ewalda, Gościsława, Jacka, Klaudiu-
sza, Lecha, Leszka, Łucjana, Metodego, 
Odona, Piotra, Pompejusza, Raula, Ro-
gera, Sędzisława
8 lipca
Adrianny, Elżbiety, Halszki, Kiliany, 
Kingi, Liliany, Wirginii

Adriana, Arnolda, Chwalimierza, 
Chwalimira, Edgara, Eugeniusza, Grze-
gorza, Hadriana, Kiliana, Prokopa
9 lipca
Anatolii, Blanki, Heloizy, Letycji, Lu-
dwiki, Lukrecji, Łucji, Palomy, Sylwii, 
Weroniki
Adriana, Hermana, Hieronima, Ludwi-
ka, Mikołaja, Patrycego, Patrycjusza, 
Patryka, Wszebąda, Zenona
10 lipca
Almy, Ameli, Amelii, Anieli, Armelii, 
Libuszy, Malwiny, Rufiny, Sandry, Syl-
wany, Weroniki
Aleksandra, Antoniego, Budziwoja, 
Emanuela, Filipa, Januarego, Olafa, 
Racimira, Radziwoja, Rufina, Samsona, 
Sylwana, Sylwina, Witalisa
11 lipca
Eleonory, Kaliny, Kariny, Kiry, Olgi, 
Pelagii, Wyszesławy
Benedykta, Cypriana, Demetriusza, Oli-
wiera, Pelagiusza, Piusa, Wyszesława

Jalu Kurek
Dziecko nad morzem
Stopka maleńka, jak pół pięści,
kroczy po piasku wybrzeża
Fala w nóżki uderza,
spłukuje drobny ślad.
Ziarnko pragnienia, kropelka szczę-
ścia,
wypracowany kształt przez tysiącle-
cia.
To samo kiedyś ujrzy w swoich dzie-
ciach
ta, która jeszcze nie ma trzech lat.

Siedmiu braci (od 1 do 7 lipca) ziem-
niakami znaczy: jak pogoda to żyją, 
jak deszcz pada, to gniją.
Kto latem pracuje, zimą głodu nie po-
czuje. 
Jeśli deszcz na świętego Prokopa (9 
lipca), to zgnije niejedna kopa.
Na świętego Prokopa (9 lipca) wy-
schnie młynarzowi przykopa.
Złe na Prokopa (9 lipca), jak zmoknie 
kopa.
Gdy pająk w lipcu przychodzi, to za 
sobą deszcz przywodzi, gdy swoją pa-
jęczynę snuje, bliską burzę czuje. 
Gdy Amelia (10 lipca) pogodna, będzie 
jesień dorodna.
Ledwie miną Rozesłańce, a już sier-
pem zaczniem tańce.
Filip (10 lipca) przepowiada, ile tygo-
dni pada.
Gdy Siedmiu Braci śpiących (10 lipca) 
krople dżdżu przynosi, na siedmioty-
godniową wilgoć się zanosi.
Gdy na Siedmiu Męczenników porosi, 
na siedmiotygodniową wilgoć się za-
nosi.
Jak Siedmiu Braci (10 lipca) zacznie 
sikać, na siedem tygodni trza pod 
strzechę zmykać.
Jaka jest pogoda w Siedmiu Braci 
Śpiących (10 lipca) taka będzie przez 
następnych siedem tygodni.
Gdy w Cypriana (11 lipca) deszcze, 
popada tydzień jeszcze.

Cielęcina w jarzynach
50 dag mostka cielęcego, włoszczy-
zna, cebula, 3 ząbki czosnku, sól, zie-
le angielskie, 2 goździki, liść laurowy, 
pieprz, skórka z jednej cytryny, pół 
pęczka posiekanej natki pietruszki
W dwóch szklankach osolonej wody za-
gotowujemy goździki, liść laurowy, zie-
le angielskie i skórkę cytrynową. Mięso 
dzielimy na cztery porcje, wkładamy do 
wrzątku i gotujemy na małym ogniu pod 
przykryciem około 40 minut.
Warzywa myjemy, oczyszczamy i kro-
imy grubo wzdłuż. Dodajemy do mięsa 
i razem dusimy aż do miękkości. 
Przed podaniem mięso posypujemy pie-
przem i natka pietruszki. 
Podajemy z ryżem i sałatą.

Ogórki małosolne
Kilogram ogórków, pół litra wody, łyżka 
soli (2 dag), 4 ząbki czosnku, kawałek 
korzenia chrzanu, liść chrzanu, łodyga 
kopru, 2 liście czarnej porzeczki lub wi-
śni, pół łyżeczki gorczycy, liść laurowy
Ogórki myjemy i odkrajmy oba końce. 
Układamy ściśle w słoiku lub innym 
naczyniu, przekładając przyprawami. 
Wodę gotujemy razem z solą i gorącym 
roztworem zalewamy ogórki. 
Roztwór powinien zawsze je przykry-
wać. Osiągają charakterystyczny smak 
po 12-18 godzinach. 

Okoń 
w sosie chrzanowym

8 filetów z okonia, 4 łyżki soku z cy-
tryny, 3 łyżki masła, 1 łyżka maki, 150 
ml mleka, 150 ml wywaru z ryb (zago-
towujemy obrane szkielety lub stosu-
jemy delikatny wywar drobiowy), sól, 
szczypta bazylii, pół łyżeczki białej 
gorczycy, pół ząbka roztartego czosn-
ku, natka pietruszki, szczypta imbiru, 
szczypta słodkiej papryki
sos chrzanowy: 2 łyżki koncentratu po-
midorowego,2 łyżki chrzanu, 150 ml 
śmietany 22%
Filety posypujemy z obu stron wymie-
szanymi dokładnie przyprawami.
Żaroodporne naczynie smarujemy do-
kładnie jedną łyżką masła. Teraz ukła-
damy w nim ryby. Każdy filet polewa-
my sokiem z cytryny.
Na pozostałym maśle rumienimy mąkę, 
wlewamy mleko i wywar. Cały czas 
mieszając zagotowujemy. Przyprawia-
my do smaku solą. Sosem zalewamy 
rybę i pieczemy w nagrzanym wcze-
śniej do 180°C piekarniku przez 20 do 
30 minut. 
Składniki sosu chrzanowego wkłada-
my do garnka, dokładnie mieszamy 
i powoli zagotowujemy. Zapieczoną 
rybę podajemy z sosem chrzanowym i 
smażonymi ziemniakami.
W ten sam sposób możemy przyrządzić 
każdy rybny filet nie posiadający ości. 

ARTYSTA I POLITYK
29 czerwca 1992 roku, w 51 lat po 

śmierci Ignacego Paderewskiego (ur. 
1860), do Polski powróciła trumna z jego 
prochami. Przed Zamkiem Królewskim 
w Warszawie trumnę przywitali m.in. 
prezydent, premier i prymas Polski. 

Lech Wałęsa powiedział: „Witamy 
dziś wielkiego męża stanu i wybitnego 

artystę. A nade wszystko zasłużonego 
Polaka. Zawsze chciał być wśród nas, ale 
tylko w wolnym kraju. Witamy prochy 
mistrza i męża stanu. [...]”

Wybitny pianista Ignacy Paderewski 
pod¬czas I wojny światowej rozwinął 
szeroką działalność na rzecz odzyskania 
przez Polskę niepodległości. W 1919 
jako premier i minister spraw zagranicz-

nych II Rzeczypospolitej złożył podpis pod 
traktatem wersalskim. W latach 1920-21 
był przedstawicielem Polski w Lidze Na-
rodów. Po 1939 r. pełnił funkcję przewod-
niczącego Rady Narodowej - parlamentu 
polskiego na emigracji. Zmarł w USA 29 
czerwca 1941 r. Przed śmiercią wyraził 
pragnienie, by jego ciało spoczęło kiedyś 
w wolnej Polsce. 

5 lipca 1992 r. trumnę z prochami wir-
tuoza złożono w krypcie warszawskiej ka-
tedry św. Jana Chrzciciela, obok prochów 
piastowskich książąt Mazowsza, Henryka 
Sienkiewicza, Gabriela Narutowicza, Au-
gusta Hionda i Stefana Wyszyńskiego.

Twardą jak kamień 
... cytrynę wystarczy włożyć na moment 
do ciepłej wody, a skórka od razu zmięk-
nie.
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2 czerwca 2011 r. w Gimnazjum nr 2 im. Mikołaja Koperni-
ka w Olecku miało miejsce uroczyste podsumowanie szkol-
nego konkursu fotograficznego „A po zimie przychodzi … 
WIOSNA”. Oto jedna z nagrodzonych fotografii: Agata Pu-
tra „Wiosna w czerni i bieli” (czwarte miejsce).

Obecnie Ludowy Uczniowski Klub Sportowy (LUKS) 
„HIDORI” realizuje zadanie publiczne Powiatu Olec-
kiego pod nazwą „Taekwondo Olimpijskie to coś co 
lubię i trenuję dla satysfakcji i sprawdzenia siebie!”.

W ramach otrzymanej dotacji prowadzone są bezpłatne 
zajęcia sportowe dzieciom z mini elementami ćwiczeń 
Taekwondo oraz typowe treningi skierowane do mło-
dzieży – mówi Dorota Miszczak, Prezes LUKS „HI-
DORI” – Sport jest często jedną z pasji dzieci i mło-
dzieży. Poprzez tą dyscyplinę młode pokolenie uczy się 
pracy w zespole, „zdrowej” rywalizacji, wytrwałości i 
cierpliwości, a przede wszystkim aktywnie spędza swój 
wolny czas. Efektem działań klubu „HIDORI” jest in-
tegracja młodych ludzi oraz liczne sukcesy naszych 
podopiecznych w zawodach ogólnopolskich i między-
narodowych.
Warto przypomnieć, że 13-14 maja 2011 r. została roze-
grana trzecia edycja międzynarodowego turnieju junio-
rów i juniorów młodszych BYDGOSZCZ CUP 2011. 
W tym roku zawody zaliczono do rankingu Polskiego 
Związku Taekwondo Olimpijskiego. Do rywaliza-
cji przystąpiło 81 juniorów, 95 juniorów młodszych z 
Bośni i Hercegowiny, Litwy i 28 polskich klubów Ta-
ekwondo Olimpijskiego. Olecko reprezentowali także 
podopieczni Doroty i Tomasza Miszczak z LUKS „HI-

DORI”, którzy wywalczyli trzy medale.
W kategorii juniora młodszego złoty medal zdobyła Ju-
styna Miszczak, uczennica Gimnazjum nr 1 w Olecku. 
Triumfowała w kategorii do 44 kg i pozostawiła za sobą 
mistrzynie Polski – opowiada Tomasz Miszczak, Sekre-
tarz LUKS „HIDORI”. Srebro wywalczyła Zuzanna Mu-

Taekwondo Olimpijskie to coś co lubię ...

rawska z Szkoły Podstawowej nr 1 w kategorii wagowej 
do 59 kg. Lepsza okazała się zawodniczka gospodarzy. 
Zaś w kategorii do 49 kg srebro zdobył Maurycy Misz-
czak z Szkoły Podstawowej nr 4 w Olecku. Maurycy w 
finale uległ zawodnikowi z Warszawy. Start należy uznać 
za bardzo udany, ponieważ zdobyliśmy punkty do ran-
kingu i zrobiliśmy kolejny krok do wyjazdu na Mistrzo-
stwa Europy.
Gratulujemy sukcesów i dziękujemy za reprezentowanie 
Powiatu Oleckiego na międzynarodowym turnieju. 
Zapraszamy również na www.hidoriolecko.sztuki-walki.
info  

Anna Turowska
www.powiat.olecko.pl 

Zdjęcia: archiwum LUKS „HIDORI”
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IV nocny turniej tenisa ziemnego o puchar 
prekursorów Oleckiego Bractwa Tenisowego 
- Stefana Dawidowicza i Mariana Tomczyka

 Termin i miejsce: 09.07.2011r (sobota), godz. 19.00, 
Korty Miejskie w Olecku (w pobliżu hotelu Colos-
seum).
Turniej zostanie rozegrany w następujących katego-
riach:
- Open,
- powyżej 50 lat,
- gra podwójna (z losowaniem partnera deblowego)
 Wpisowe: 20 zł od osoby.
 Nagrody: dla trzech pierwszych pamiątkowe dyplo-
my i statuetki, a dla
 zwycięzców puchary.
 Dodatkowo przewidziany grill dla wszystkich uczest-
ników turnieju.

 Zapraszamy!!!
 

XIII Turniej o puchar przyjaciela Olecka 
- pana Jerzego Borczyka z Krakowa

  Termin i miejsce: 10.07.2011r (niedziela), godz. 
10.00, Korty Miejskie
  w Olecku (w pobliżu hotelu Colosseum).
  Turniej zostanie rozegrany w nast. kategoriach:
  - Open,
  - do lat 16 - tu.
  Wpisowe: 15 zł od osoby.
  Nagrody: dla trzech pierwszych pamiątkowe dyplo-
my, a dla zwycięzców puchary.

  Zapraszamy!!!

Otwarty Turniej Siatkówki Plażowej
   Termin i miejsce: 10.07.2011r (niedziela), godz. 
11.00, Boisko MOSiR
  przy Kortach Miejskich w Olecku.
  Wpisowe: 20 zl od pary.
  Nagrody: dla trzech pierwszych par par pamiątkowe 
dyplomy, a dla zwycięzców statuetki i pamiątkowe ko-
szulki.

Zapraszamy!!!

Otwarty Turniej Siatkówki Plażowej
   Termin i miejsce: 10.07.2011r (niedziela), godz. 
11.00, Boisko MOSiR
  przy Kortach Miejskich w Olecku.
  Wpisowe: 20 zl od pary.
  Nagrody: dla trzech pierwszych par par pamiątkowe 
dyplomy, a dla zwycięzców statuetki i pamiątkowe 
koszulki.

  Zapraszamy!!!

Zawodnicy sekcji szachowej MLKS Czarni Olecko w dniach 27-
30.06.2011 w Zespole Szkół Ekonomicznych w Olsztynie wzięli udział w 
Indywidualnych Mistrzostwach Województwa Warmińsko-Mazurskiego Ju-
niorów w szachach. 

Czarnych Olecko reprezentowali: Marietta Makarewicz (grupa śred-
niozaawansowana), Aleksandra Dźwilewska (grupa początkująca),  Kamil 
Gryglas i Konrad Konewko (obaj grupa zaawansowana). 

Marietta wystartowała w kategorii Dziewcząt do lat 13, Ola w kategorii 
Dziewcząt do lat 11, a Kamil i Konrad w kategorii Chłopców do lat 13. 

Złoty medal i tytuł Mistrza Województwa zdobył po raz piąty w swojej 
karierze Kamil Gryglas. Kamil uzyskał 7,5 punktów w ośmiu partiach. Dru-
gie miejsce w tej samej kategorii, ze stratą 0,5 punktu do lidera, zajął Konrad 
Konewko. Chłopcy rywalizowali w grupie liczącej 9 zawodników. 

W kategorii Dziewcząt do lat 13 zgłosiły się dwie zawodniczki. Z tego 
powodu grupę połączono z  Chłopcami do lat 15. W bezpośredniej walce 
Marietta dwukrotnie uległa zawodniczce z Ostródy i tym samym zajęła dru-
gie miejsce. W grupie Dziewcząt do lat 11 Ola zdobyła 7 punktów w dziesię-
ciu partiach, co pozwoliło na zajęcia także drugiego miejsca. 

Znakomite wyniki Oli i Konrada pozwoliły na zdobycie wyższych kate-
gorii szachowych. Ola uzyskała czwartą, a Konrad - drugą kategorię. Łącznie 
Czarni zdobyli jeden złoty medal i trzy srebrne i w klasyfikacji medalowej 
zajęli drugie miejsce za UKS 30 Olsztyn. 

Podziękowania składam trenerowi grupy zaawansowanej Panu Henry-
kowi Gudojć za opiekę merytoryczną podczas turnieju, a Pani Dorocie Ma-
karewicz za opiekę rodzicielską.

Krzysztof Konewko
Kierownik sekcji szachowej

MLKS Czarni Olecko

SUKCES OLECKICH SZACHISTÓW

Na zdjęciu: w drugim rzędzie trener grupy zaawansowanej Henryk 
Gudojć, w pierwszym rzędzie od lewej: Marietta Makarewicz, Aleksandra 
Dźwilewska, Konrad Konewko

Sękacz upieczony, pogada zamówiona - gramy jak co 
tydzień w Olecku: 39 zawodników i zawodniczek w 
dwóch kategoriach wiekowych, do 16 lat i open.

W czasie turnieju piękna tenisowa pogoda. w 9 go-
dzinnych zmaganiach zwycięzcami zostali:

kat. do 16 lat:
Mateusz Matwiejuk (Białystok) pokonał w fina-

le Kamila Wójcika (Białystok) 6/3; 6/1 w meczu o 
trzecie miejsce Wiktor Łaciński (Warszawa) wygrał z 
Amandą Mincewicz (Ełk) 6/4.

kat. OPEN:
Dariusz Karniej po kontuzji nogi przegrał z Ro-

bertem Usarkiem (Suwałki) 2/6;0/3 krecz
mecz o trzecie miejsce wygrał Robert Domel(G-

dańsk) z Maciejem Lew (Białystok) 6/4.
Za tydzień w Sobotę nocny turniej prekursorów i 

niedzielny o puchar Jerzego Borczyka z Krakowa 
ZAPRASZAMY

Turniej o Wielki Sękacz Olecki

I Otwarty Turniej siatkówki plażowej 
z cyklu Grand Prix 2011

UCZESTNICY
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PO KOKARDĘ
Wakacyjnie i deszczowo

Do kitu z takimi wakacjami. Ciągle pada, żeby nie po-
wiedzieć: leje! Dawniej to były wakacje… (Wiem i jestem 
świadoma, że gadam jakbym była mamuśką z doświadcze-
niem i latami. Nie zaprzeczam.) Już od maja chodziło się w 
podkolanówkach, a całe wakacje tylko w koszulkach z krót-
kim rękawem (nikt wówczas nie słyszał o „topach”). Nawet 
niepotrzebny był  sweter na długie wieczorno-nocne spacery. 

Współczuję moim dziewczynom, że nie mają takich do-
znań. Nikt nam nie musiał niczego organizować. Ba, rodzi-
ce byli zajęci pracą i nie mieli na to czasu. I kto wówczas 
słyszał, żeby rodzice zastanawiali się, co dziecko wymyśli 
sobie na wakacje. Albo wywozili dzieciaki do babć, cioć, 
albo – jeśli jedno było odrobinę starsze – ono właśnie miało 
obowiązek zajmować się młodszym. I to było tak naturalne, 
ze nikomu nawet nie przemknęła myśl, że może być inaczej. 

A dzisiaj…? 
Rodzice głowią się. Na pół roku przed rezerwują miejsca 

na obozach, wyjeżdżają do Aquaparków, byle tylko dziecko 
nie poczuło się gorsze od pozostałych tylko dlatego, że ich 
nie stać na wyjazd do Chorwacji... na przykład. 

Kiedyś wystarczyła piłka, odrobina trawy i już nikt nie 
martwił się, co chłopcy będą robić. Ileż przy tym było kłótni 
przy podziale na drużyny, ile meczy rewanżowych, że ho, ho! 
Wiem, bo mam starszych braci i wiem, jakie zacięte to były 
mecze. Nikt na nikogo nie skarżył, nikt nie biegł ze skargą 
do rodziców. Wszystko było załatwione po cichu, czasami 
nawet ręcznie, ale sprawiedliwie i bez interwencji dorosłych. 
Obrażali się „do końca życia”, a następnego dnia znowu 
zbierali się na murawie, stawiali bramkarza miedzy dwoma 
kamieniami, które robiły za bramkę i znowu był zacięty bój 
o piłkę.

Dziewczyny miały trochę inne zadania, często włóczy-
łyśmy za sobą młodsze rodzeństwo, też były kłótnie, ale na 
krótko. A wieczorem wszyscy zbieraliśmy się w nam znanym 
punkcie i graliśmy w „podchody”. Potem szliśmy na długie 
wieczorne spacery. Całą „drużyną”, jak mawiała babcia. 
Czasami zaszliśmy do sąsiada na papierówki, ale oczywiście 
nikt nas za to nie ganił, bo sąsiedzi rozmawiali ze sobą, kon-
taktowali się. Żyli problemami i radościami znajomych. I tak 
było całe lato. Wydawało się wówczas, że to się nie zmieni. 
I było niezmienne przez całą podstawówkę (ośmioklasową!), 
liceum (czteroletnie!) i trochę po tym czasie. Po maturach 

powoli zaczęło się zmieniać. Jedni zdali na studia, innym się 
nie powiodło, musieli iść do pracy, chłopców zabrali do wojska 
(na dwa lata!), niektórzy powoli szykowali do się ślubów tych 
zaplanowanych i tych z zaskoczenia. Jeszcze jeździliśmy na te 
śluby, cieszyliśmy się ich szczęściem, jeszcze wydawało się 
nam, że wszystko będzie jak dawniej. Nie było. 

Rozjechaliśmy się w różne strony, choć wcale nie tak dale-
ko, ale każdy zaczął żyć życiem własnej rodziny. Jeszcze od-
wiedziny na święta i… tak jakoś zleciało te ćwierć wieku. 

I dopiero dzisiaj, kiedy moje dziewczyny budzą się i od sa-
mego rana pytają, co będziemy robić, to przypomniały mi się 
moje wakacje. Zupełnie beztroskie, choć skromne, ale pełne 
wyobraźni, rozmów i przebywania ze sobą. Moje córki, zwłasz-
cza ta starsza, dzień zaczyna od komputera. Ponoć to też rozmo-
wa, tylko w nowoczesnym stylu. Później słyszę klikanie na kla-
wiaturze komórki, a później, jeśli ja nic nie proponuję, umawia 
się z towarzystwem. Dobrze, że domofon działa i dwaj panowie 
na „M” dzwonią i zabierają ją na spacery, a nawet na mecze 
piłki nożnej. Ale w orędzie na jabłkach nie były. 

Najgorzej, gdy pada deszcz, a dzieje się tak już od dwóch 
dni. Dziewczyny obijają się o siebie i najzwyczajniej nudzą się. 
Staram się być twarda i nie ingerować za wiele. Od czego mają 
głowy i wyobraźnię? Niech się wysilą! 

Oczywiście całą sprawę załatwiłoby słońce. Spakowałyby-
śmy ręczniki, kanapki i nad jezioro. Ale najłatwiej być tury-
stą, kiedy jest pogoda. Być turystą w niepogodę, to jest dopiero 
sztuka. Właśnie w taką deszczową sobotę zabrałam je na spacer. 
Nie za bardzo im się ta propozycja uśmiechała, ale widząc moją 
tajemniczą minę, poszły. 

Jak na dłoni ukazały się ich charaktery. Jakże różne! Tuśka, 
ta starsza, marudziła, że jej zimno, że nie ma kaloszy i kurtka 
za mała. Mimi uzbrojona w kalosze szukała kałuż i „tańczyła w 
kroplach deszczu”, jak mówiła.

I ciągle pada. Właśnie wróciły ze spaceru po sklepach. Takie 
atrakcje, jakie czasy. Napstrykały zdjęć z koszulek, sukienek i 
teraz marudzą, że nie mają adidasów, dresów, plecaków… i pró-
bują naciągnąć na to swego ojca. Wiedzą, że ze mną nie pójdzie 
tak łatwo, bo otworzę szafę i po problemie. 

I gdzie to słońce, gdzie ten upał, który był w czerwcu?! Nie 
byłoby zakupów, marudzenia, tylko słońce, woda, czyli waka-
cje.

Pozdrawiam wszystkich wakacyjnie życząc słońca po ko-
kardę.

Marusia


