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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
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Kupon bierze udział 
w losowaniu upominków

Nr 29
(705)

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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WYPRZEDAŻ KOŃCÓWEK KOLEKCJI

GLAZURA, GRES, KLINKIER

JEDYNA TAKA OKAZJA

ZAPRASZAMY NA ZAKUPY

Obok - plakat Przystanku Olecko 
- szczegóły programu wewnątrz numeru 

Jedyna możliwość żonatego mężczyzny, 
by w domu mieć ostatnie słowo, to przy-
znać żonie rację. 

Vittorio de Sica

V28302

Olecko powraca do tradycji. Jeszcze kilka lat temu, 
kiedy zbliżał się Przystanek Olecko, to urocze, mazurskie 
miasto tętniło artystycznym życiem. Warsztaty teatralne, 
spektakle, kamerlane koncerty... Na powtórkę z rozryw-
ki zaprasza teatr HOC LOCO i Stowarzyszenie Olecka 
Strefa Inspiracji. Rusza Olecki Przegląd Teatrów Ama-
torskich „Chimera”. 

O festiwalu - na stronie 19

Teatralna „Chimera” po raz pierwszy

Olecka Izba Historyczna serdecznie zaprasza  21 lipca 
(czwartek) o godzinie 17,00 na prezentację archiwalnego filmu 
dokumentalnego pokazującego życie codzienne w międzywojen-
nych Kowalach Oleckich. 

Niemiecki film dokumentalny został zrealizowany przez pro-
fesjonalnego twórcę, który swoją uwagę skupił na udokumento-
waniu zajęć, obyczajowości,  trybu pracy, życia małej wschod-
niopruskiej miejscowości, Kowal Oleckich. Jest to dokument 
unikatowy, rejestrujący małomiasteczkową rzeczywistość dla jej 
zachowania w pamięci przyszłych pokoleń.  

Film pochodzi ze zbiorów archiwaliów pana Zdzisława Be-
reśniewicza.  Jego pokaz jest możliwy dzięki użyczeniu przez 
Właściciela. Dziękuję.  

Zapraszamy
Olecka Izba Historyczna Plac Wolności 1a

Budynek Urzędu Miejskiego w parku, I piętro
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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:
• Dariusz Anuszkiewicz
• Marcin Buczkowski 
• Alicja Dęba
•Alicja Jaszczanin
• Zofia Turowicz
• Michał Ujazdowski
Upominki będą wysyłane pocztą.
Upominki ufundowali:
√ BEST - Studio Reklamy, ul. Jeziorna 1A
√ 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
√ 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

V28202 V2
30
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GRÜNLAND Szkółka zrzeszona w Związku 
Szkółkarzy Polskich

Centrum Roœlin Ozdobnych

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

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

KRONIKA 
PO¯ARNICZA 

9 czerwca o 19.15 jeden zastęp 
OSP Świętajno usuwał w Sulej-
kach powalone na jezdnię drzewo.
11 czerwca o 0.46 jeden zastęp 
JRG PSP usuwał z jezdni szosy 
Ełckiej skutki kolizji drogowej.
11 czerwca o 17.43 jeden zastęp 
OSP Wieliczki ubezpieczał lądo-
wanie śmigłowca ratowniczego w 
Cimochach.
11 czerwca o 23.06 jeden zastęp 
JRG PSP gasił pożar altanki ogro-
dowej na osiedlu Lesk.
12 czerwca od 12.04 jeden zastęp 
JRG PSP rozpoczął ubezpieczanie 
zawodów nurkowych w przystani 
LOK.
12 czerwca od 12.04 cztery za-
stępy JRG PSP oraz jeden OSP 
Lenarty zabezpieczały festyn w 
Lenartach.
12 czerwca o 18.11 jeden zastęp 
OSP Świętajno usuwał z jezdni w 
Świętajnie skutki kolizji drogo-
wej.
13 czerwca o 18.49 jeden zastęp 
OSP Sokółki ubezpieczał lądo-
wanie śmigłowca ratowniczego w 
Sokółkach.
16 czerwca o 10.44 jeden zastęp 
JRG PSP usuwał borsuka z pry-
watnej posesji w Dzięgielach.
16 czerwca o 14.45 jeden zastęp 
JRG PSP usuwał zadymienie z 
klatki schodowej w Olszewie.
17 czerwca o 11.57 jeden zastęp 
OSP Gąski usuwał w Zatykach 
drzewo powalone na jezdnię.
17 czerwca o 15.42 jeden zastęp 
JRG PSP usuwał z jezdni ulicy 
Ełckiej skutki kolizji drogowej.
18 czerwca o 0.31 jeden zastęp 
JRG PSP gasił na osiedlu Lesk 
pożar śmieci w śmietniku konte-
nerowym.
18 czerwca o 13.44 jeden zastęp 
OSP Lenarty gasił pożar sadzy w 
kominie budynku mieszkalnego.
18 czerwca o 22.10 jeden zastęp 
JRG PSP gasił przy ulicy Armii 
Krajowej pożar śmieci w śmietni-
ku kontenerowym.
19 czerwca od 9.51 trzy zastępy 
JRG PSP zabezpieczały festyn w 
Szczecinkach.
19 czerwca od 14.56 jeden zastęp 
JRG PSP zabezpieczały festyn 

Archiwum „Tygodnika Oleckiego” znajdziesz

zorganizowany na Rynku przy placu Wolności. 
20 czerwca o 16.11 jeden zastęp OSP Gąski 
usuwał gniazdo szerszeni z domu mieszkalnego 
w Gąskach.
20 czerwca o 19.02 dwa zastępy JRG PSP 
otwierały zatrzaśnięte drzwi mieszkania przy 
ulicy Kasprowicza.
22 czerwca o 15.02 dwa zastępy JRG PSP gasił 
w Dułach pożar przyczepy kempingowej. 
22 czerwca o 22.22 jeden zastęp JRG PSP usu-
wał w Skowronkach skutki kolizji drogowej. 
Samochód osobowy zderzył się z borsukiem.
23 czerwca o 0.32 jeden zastęp JRG PSP zabez-
pieczał przy ulicy Ełckiej miejsce zderzenia sa-
mochodu ze stacją LPG.
23 czerwca o 2.18 jeden zastęp JRG PSP oraz 
jeden OSP Sokółki usuwał z jezdni w okolicach 
Mściszewa skutki kolizji drogowej. Samochód 
osobowy w rowie.
23 czerwca o 16.29 jeden zastęp JRG PSP gasił 
w Kowalach Oleckich pożar stropu dachu w bu-
dynku mieszkalnym.
23 czerwca o 18.44 jeden zastęp JRG PSP usu-
wał w Gryzach drzewo powalone na jezdnię.
24 czerwca o 2.57 jeden zastęp JRG PSP oraz 
jeden OSP Kowale Oleckie usuwały z jezdni w 
Kowalach Oleckich plamy oleju pozostałe po 
kolizji drogowej.
24 czerwca o 14.45 jeden zastęp JRG PSP oraz 
jeden OSP Lenarty ratowały mężczyznę tonące-
go na stawach rybnych w Judzikach.

informacji udzielił aspirant sztabowy 
Mariusz Domin

Na ostatniej Sesja Rady Powiatu społeczność dowiedziała się 
o swojej tragicznej sytuacji jeśli chodzi o ratowanie jej zdrowia. 
Dla niektórych z pacjentów system wypracowany przez kolejne 
rządy (wszystkich opcji politycznych) jest równoznaczny z wyro-
kiem śmierci. Jeśli nie masz pieniędzy, to z chorym sercem mu-
sisz czekać człowiecze na badanie 116 dni, jeśli masz podejrze-
nie, że nosisz w sobie nowotwór... na badanie czekasz 27 dni. Dla 
rządzących i stanowiących prawo posłów te terminy są nieistotne, 
bo za pieniądze badania można zrobić od ręki. Myślę, że najwyż-
szy czas nazwać taki stan prawny i finansowy za praktykowanie 
ukrytej eutanazji. 

Myślę, że nie jest to wcale mocne stwierdzenie. To raczej jest stwierdzenie faktu. 
Ważniejsze jest jednak w chwili obecnej poparcie jakiego My, jako społeczność olec-

kiego powiatu powinniśmy udzielić Radzie Powiatu i Starostwu.
Rozpoczyna się Przystanek Olecko, może warto byłoby by Starostwo zorganizowało 

i wyłożyło listy popierające jego rezolucję w sprawie finansowania szpitala... i nie tylko 
naszego przez NFOZ? Myślę, że kilka czy kilkanaście tysięcy podpisów wzmocniłoby 
ten głos...

Gdy już piszę o Przystanku Olecko wypadałoby nadmienić, że wreszcie wraca on do 
korzeni. Na ile będzie to prawdziwe, ocenimy wkrótce wszyscy. Cóż, najwspanialsze 
dania kuchni światowej powstawały wtedy, gdy bieda przymuszała do kombinowania z 
ubogim jadłospisem... Może z braku pieniędzy i Przystanek zacznie być tym wykwint-
nym menu? Tego Państwu i sobie życzę.

B. Marek Borawski
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na stronie internetowej www.olecko.info (w pliku *.pdf)
OLECKI TERMINARZ

WYSTAWY STAŁE
V2

70
03

Zapraszamy od 600 do 2100

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

NAJTANIEJ W MIEŒCIE

ON .............................5.05 z³
Pb95 .........................5.12 z³
PB98 .........................5,25 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 

• Muzeum Ziemi Ojczystej (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

19 lipca (wtorek)
apteka dyżurna: plac Wolności 7B
20 lipca (środa)
apteka dyżurna: Gołdapska 1
11.00 - otwarte warsztaty teatralno-wokalne, sala Teatru AGT
16.45 - oficjalne otwarcie Przeglądu Teatrów
17.00 - W oparach absurdu II(Amalgat), spektakl , sala Teatru 
AGT, ul. Partyzantów
18.00 - Cela (Alternatywa), spektakl, sala Teatru AGT, ul. Par-
tyzantów
21.00 - jam session, klub CoolTura
21 lipca (czwartek)
apteka dyżurna: Zielona 35
10.00 - otwarte warsztaty teatralno-wokalne, sala Teatru AGT
17.00 - Lamentica (monodram Dominiki Chamskiej), spek-
takl , sala Teatru AGT, ul. Partyzantów
18.00 - ... ale o co chodzi?...(Teatr Akademicki UKSW War-
szawa), spektakl , sala Teatru AGT, ul. Partyzantów
19.00 - finałowy występ Teatru BRAMA „My”, sala Teatru 
AGT, ul. Partyzantów
21.00 - CHILLout, kKlub CoolTura, ew jam session
22 lipca (piątek)
apteka dyżurna: Składowa 6
18.00 - Sznycel górski -  spektakl, sala teatru AGT
19.00 - Abradab, koncert, Rynek na placu Wolności
20.30 - Indios Bravos, koncert, rynek na placu Wolności
22.30 - Bubliczki, koncert, amfiteatr nad jeziorem
22.30 - Grizzle z East West Rockers, Klub CoolTura
23.30 - Pomorzanie, koncert, amfiteatr nad jeziorem
23 lipca (sobota)
apteka dyżurna: Zielona 37
11.00 - Turniej Koszykówki Ulicznej o Puchar Burmistrza 
Olecka, boisko „Orlik”, ul. Kościuszki
Otwarte Mistrzostwa Olecka w śróbowaniu na bączku, przy-
stań LOK nad jeziorem Oleckie Wielkie
Regaty żeglarskie z okazji „Przystanku Olecko”, przystan 
LOK
19.00 - Biff, koncert, rynek na placu Wolności
20.30 - Anita Lipnicka & John Porter, koncert, rynek na placu 
Wolności
22.30 - Sambor Dudziński, koncert, amfiteatr nad jeziorem 
23.30 - Świat Żywych Muzyków, amfiteatr nad jeziorem
0.50 (w nocy z 23 na 24 lipca) - Kosmiczna \Fuzja Artystycz-
na - spektakl plenerowy, plac Wolności
24 lipca (niedziela)
apteka dyżurna: 11 Listopada 9
Towarzyskie zawody spławikowo-gruntowe z brzegu, jezio-
rao Garbaś
wycieczka autokarowa po zabytkowych dworach szla-
checkich znajdujących się na Warmii i Mazurach zorganizowa-
na przez ZSLiZ (szczegóły TO 28/704, s.13)
warsztaty kulinarne dla miłośników gofrów i naleśników zorga-
nizowane przez ZSLiZ (szczegóły TO 28/704, s.13)
10.00 - Turniej Tenisa Ziemnego o puchar Burmistrza Oleka, 
korty miejskie, ul. Park 1
11.00 - Ogólnopolski Turniej Siatkówki Plażowej o Puchar Bur-
mistrza Olecka, boisko do przy kortach miejskich, ul. Park 1
25 lipca (poniedziałek)
apteka dyżurna: Kolejowa 15
16.00 - rozpoczęcie kursu w Szkole Nauki jazdy Jerzego Mi-
liszewskiego, aleje Lipowe 3

V26803

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

V23208

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

OŚWIADCZENIE ZAMIAST ZAŚWIADCZENIA
Naczelnik Urzędu Skarbowego w Olecku in-

formuje, że z dniem 1 lipca 2011 r. weszły w życie 
przepisy ustawy z dnia 25 marca 2011 r. o ogra-
niczaniu barier administracyjnych dla obywateli i 
przedsiębiorców  (Dz. U. Nr 106, poz. 662)

W wyniku tych zmian, osoby ubiegające się o 
świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu 
alimentacyjnego, zamiast obecnie wymaganych 
zaświadczeń mogą składać oświadczenia.

Oświadczenia składane będą pod rygorem od-
powiedzialności karnej za składanie fałszywych 
zeznań. Składający oświadczenie zobowiązany 
będzie do zawarcia w nim klauzuli następującej 
treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności kar-
nej za złożenie fałszywego oświadczenia”. Klau-
zula ta zastępuje pouczenie organu o odpowie-
dzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.



Tygodnik olecki 29/705 - r. 2011
4 to@borawski.pl

Policjanci pełniący służbę w patrolu rowerowym  Komendy Po-
wiatowej Policji w Olecku zatrzymali 18-latka, który posiadał przy 
sobie  marihuanę. Jakub T. został zatrzymany do wyjaśnienia. Teraz 
za posiadanie narkotyków odpowie przed sądem karnym.

 12 lipca ok. godz. 14.00 policjanci z patrolu rowerowego pod-
czas służby  zatrzymali na ścieżce wiewiórczej dwóch młodych 
mężczyzn. Uwagę funkcjonariuszy przykuło podejrzane i  nerwowe 
zachowanie nastolatków. Funkcjonariusze postanowili ich wylegity-
mować . Następnie podczas przeszukania odzieży u Jakuba T poli-
cjanci znaleźli marihuanę. 

Przeprowadzone badanie potwierdziło obecność narkotyków w 
ich organizmach.  Jakub T. został zatrzymany do wyjaśnienia i tra-
fili do policyjnego aresztu. Teraz 18-latek będzie odpowiadał przed 
sądem. 

Za posiadanie narkotyków grozi kara nawet do 3 lat pozbawienia 
wolności.           młodszy aspirant Tomasz Jegliński

Na zdjęciu obok: policyjny patrol na Wiewiórczej Ścieżce (arch. 
KPP

W poniedziałek 12 lipca około godziny 18 przeszła przez Olecko bu-
rza. Mimo, że padało około 20 minut woda zalała piwnicę, i gdyby pada-
ło kolejne 20 minut skutki tej ulewy były katastroficzne.

W zeszłym roku położony został asfalt na ulicy Dąbrowskiej. Stu-
dzienki położone w pobliżu Żeromskiego, Mickiewicza i Dąbrowskiej 
są zlokalizowane w złych miejscach dlatego podczas dużej ulewy woda 
omija je i wszystko trafia na sam dół. 

Ktoś kto projektował miejsca ulokowania studzienek nie brał pod 
uwagę dużych opadów deszczu. Studzienka kanalizacyjna w centrum 
kałuży była czyszczona około tygodnia temu lecz nie rozwiązało to (jak 
widać na zdjęciu) problemu. 

Proszę władze miasta o reakcje w sprawie ulicy Mickiewicza, straż 
pożarna już nie raz wypompowywała wodę w tym miejscu.

Andrzej J.

Odpowie za posiadanie narkotyków

Finanse poszkodowanym rolnikom
Zgodnie z informacją podaną przez Prezesa Agen-

cji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa od 18 
lipca 2011 r. do 29 sierpnia 2011 r. można składać 
wnioski o przyznanie pomocy finansowej w ramach 
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-
2013 z działania „Przywracanie potencjału produkcji 
rolnej zniszczonego w wyniku wystąpienia klęsk ży-
wiołowych oraz wprowadzenie odpowiednich działań 
zapobiegawczych”.

O pomoc może ubiegać się producent rolny, w go-
spodarstwie którego w 2010 r. lub 2011 r. wystąpiły 
szkody spowodowane przez huragan, powódź, deszcz 
nawalny, grad, piorun, obsunięcie się ziemi, lawinę, 
suszę, ujemne skutki przezimowania lub przymrozki 
wiosenne w wysokości: 

a) średnio powyżej 30 % średniej rocznej produkcji 
rolnej z 3 lat poprzedzających rok, w którym wystąpiła 
szkoda albo z 3 lat w okresie 5-letnim poprzedzającym 
rok, w którym wystąpiła szkoda, z pominięciem roku 
o najwyższej i najniższej produkcji w gospodarstwie 
rolnym w uprawach rolnych, zwierzętach gospodar-
skich lub rybach;

oraz
b) nie mniej niż 10.000,- zł w budynkach, budow-

lach, maszynach lub urządzeniach służących do pro-
dukcji rolnej, sadach lub plantacjach wieloletnich lub 
stadach podstawowych zwierząt gospodarskich.

Szkody muszą być oszacowane przez komisję po-
wołaną przez wojewodę właściwego ze względu na 
miejsce wystąpienia szkód.

Szczegółowe zasady przyznawania pomocy okre-
śla rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
z 13 września 2010 r. w sprawie szczegółowych wa-
runków i trybu przyznawania pomocy finansowej w 
ramach działania „Przywracanie potencjału produkcji 
rolnej zniszczonego w wyniku działania klęsk żywio-
łowych oraz wprowadzenie odpowiednich działań za-
pobiegawczych” objętego Programem Rozwoju Ob-
szarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz. U. z 2010 r., 
Nr 169, poz. 1141; Dz. U. z 2011 r., Nr 126, poz. 719).

Formularz wniosku z instrukcją wypełniania i wzo-
rami załączników do wniosku znajdują się stronie 
Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 
– www.arimr.gov.pl w zakładce WDRAŻANE PRO-
GRAMY PROW 2007-2013 → Przywracanie poten-
cjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku wystą-
pienia klęsk żywiołowych (...) – nabór 2011 r.

Źródło: www.minrol.gov.pl opracowała 
Anna Turowska www.powiat.olecko.pl 
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Społeczna Szkoła Podstawowa STO
 - do klasy I i IV

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

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

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

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

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

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

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

W czwartek 14 lipca miał miejsce wernisaż wystawy w 
Oleckiej Izbie Historycznej. Nazwa wystawy: „Muzeum 
Ziemi Ojczystej” inspirowana jest tytułem i treścią powieści 
Siegfrieda Lenza. Zgromadzono na niej, „wszystko to, co z 
„wzruszającej przypadkowością” i przy całkowitym „braku 
tendencji” w podejściu do historii udało się zgromadzić, aby 

Muzeum Ziemi Ojczystej wg Elizy Ptaszyńskiej

jak najwierniej oddać idee muzeum ziemi ojczystej” z po-
wieści niemieckiego, zapatrzonego w Mazurską przeszłość, 
pisarza.

Mądra i ciekawa wystawa, którą przygotowała Eliza Pta-
szyńska jest głosem w (niedawno również w Olecku podję-
tej) dyskusji o tożsamości jego mieszkańców. Kim jesteśmy? 
Przyszliśmy tutaj z okolicznych miast i wsi Suwalszczyzny, 
Kurpi Białych i Zielonych, Podlasia i Mazowsza. Są Górale i 
Ślązacy... Nasi przodkowie niejednokrotnie pochodzili z da-
lekich Niderlandów, Bawarii. Są wśród nas Francuzi, Angli-
cy, Amerykanie, Rosjanie i Litwini. Są również Japończycy 
i Chińczycy. Kim jesteśmy? Jak możemy siebie nazywać?

Wystawa jest jednym z głosów w tym konflikcie pojęć. 
Jest dokumentem naszej podróży przez świat żeby w końcu 
być tutaj...

Polecam Państwu tę ciekawą i zarazem nostalgiczną wy-
stawę.

B. Marek Borawski
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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

Projekt „Akademia Obywatela” współfinansowany ze 
środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Fun-
duszu Społecznego

Od lipca 2011 r. do czerwca 2014 r. Mieszkanki i Miesz-
kańcy powiatu oleckiego będą mogli korzystać z bezpłat-
nych porad prawnych i obywatelskich w ramach projektu 
„Akademia Obywatela”, współfinansowanego ze środków 
Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spo-
łecznego.

Porady są udzielane w:
• Biurze Porad Obywatelskich i Prawnych w Olecku 

(BPOiP) przy ul. Wojska Polskiego 13, budynek Powiatowej 
Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej wejście od tyłu: 

Prawo i Obywatel

Biuro czynne od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 
1700, porady są udzielane w godz. 11.00 – 17.00; 

• Terenowych Punktach Porad Prawnych i Obywatel-
skich (TPPPiO) 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 
www.akademia.olecko.pl.

Osoby zainteresowane powinny umówić się na wizytę tele-
fonicznie 87 610 22 01, mailowo ak.ob@wp.pl lub osobiście w 
Biurze Porad Obywatelskich i Prawnych w Olecku.

„Liderem projektu „Akademia Obywatela” jest Stowarzysze-
nie Lokalna Grupa Działania „Lider w EGO”, zaś partnerami 
Stowarzyszenie Pomocy Społecznej i Ochrony Zdrowia im. św. 
Łukasza oraz Powiat Olecki” – mówi Paweł Modrakowski, 
Kierownik projektu „Akademia Obywatela”– „Udzielane w ra-
mach projektu porady mogą dotyczyć prawa rodzinnego, admi-
nistracyjnego, ubezpieczeń społecznych, zatrudnienia, bezrobo-
cia, przepisów dotyczących osób niepełnosprawnych, własności, 
spraw spadkowych i finansowych. Nie będą natomiast udzielane 
porady z zakresu prowadzenia działalności gospodarczej, spraw 
podatkowych, celnych, dewizowych czy też związanych z pra-
wem karnym i postępowaniem karno-skarbowym. Mieszkankom 
i Mieszkańcom naszego powiatu pomagać będą doświadczeni 
adwokaci i radcy prawni, a także doradcy obywatelscy. Serdecz-
nie zapraszam do skorzystania z naszych usług”. 

Działalność Biura Poradnictwa Obywatelskiego i Prawnego 
zainaugurowało 22 czerwca 2011 r. podczas uroczystego otwar-
cia Klubu Seniora. W trakcie tego spotkania Paweł Modrakow-
ski przedstawił główne założenia i cele projektu „Akademia 
Obywatela”. 

Anna Turowska www.powiat.olecko.pl 

Podczas sesji Rady Miejskiej w Olecku Burmistrz Olecka, Wacław 
Olszewski podziękował Ewie Gorlo i Łukaszowi Józefowiczowi za 
godną naśladowania postawę. Podczas spaceru na „Wiewiórczej Ścieżce”  
udzielili fachowej, pierwszej pomocy ratując życie mieszkańcowi Olecka. 
Jako jedyni nie minęli obojętnie  leżącego człowieka. W swoim wystą-
pieniu burmistrz podkreślił,że takie bezinteresowne działanie zasługuje na 
szacunek i  może być wzorem dla innych ludzi.

Do słów uznania dołączyli się  radni z Klubu Radnych „Dobro Wspól-
ne”. Grzegorz Kłoczko, wręczając wyróżnionym olecczanom symbolicz-

ne koło ratunkowe, powiedział, że olecczanie zachowali się zgodnie z 
maksymą wypisaną na symbolicznym prezencie:  „Człowiek narodził 
się ku wzajemnej pomocy”.

Warto dodać,że z prośbą o wyróżnienie dla Ewy Gorlo i Łukasza Jó-
zefowicza wystąpił sam uratowany, Zenon Niedźwiecki wraz z rodziną.
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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

B18507

Stypendia naukowe i sportowe trafiły w ręce finalistów i 
laureatów zmagań sportowych i naukowych

15 lipca 2011r. podczas Sesji Rady Miejskiej w Olecku 
zostało wręczonych jedenaście  stypendiów Burmistrza Olec-
ka.

Stypendia naukowe II stopnia  otrzymało troje uczniów 
ze Szkoły Podstawowej nr 3 im. Jana Pawła II w Olecku oraz 
dwóch uczniów  Gimnazjum Nr 2 im. Mikołaja Kopernika w 
Olecku.

Stypendia naukowe otrzymali:
- Gabriela Bagan  za uzyskanie tytułu laureata w Woje-

wódzkim Konkursie Przedmiotowym z Języka Angielskiego 
dla Uczniów Szkoły Podstawowej,

- Hubert Brogowski za uzyskanie tytułu laureata w Wo-
jewódzkim Konkursie Przedmiotowym z Matematyki dla 
Uczniów Szkoły Podstawowej,

- Paweł Sadowski - za uzyskanie tytułu laureata w Wo-
jewódzkim Konkursie Przedmiotowym z Matematyki dla 
Uczniów Szkoły Podstawowej,

- Aleksandra Jankowska - za uzyskanie tytułu finalisty 
w Wojewódzkim Konkursie Przedmiotowym z Matematyki 

Jedenastu stypendystów dla Uczniów Gimnazjum,
- Konrad Barszczewski - za uzyskanie tytułu finalisty 

w Wojewódzkim Konkursie Przedmiotowym z Matematyki 
dla Uczniów Gimnazjum.

 Stypendiami sportowymi II stopnia uhonorowano 
sześć osób. Byli to:

- Oliwia Pojawis z Gimnazjum w Świętajnie  za zajęcie 
III miejsca na Międzywojewódzkich Mistrzostwach Mło-
dzików Karate Kyokushin w kategorii: kumite młodziczek 
- 50 kg,

- Jakub Mrozowski z Gimnazjum Nr 2 im. Mikołaja 
Kopernika w Olecku za zajęcie III miejsca na Mistrzo-
stwach Makroregionu Wschodniego Karate Kyokushin  w 
kategorii kumite młodzik - 60 kg,

 - Roksana Zajkowska  z Gimnazjum Nr 2 im. Mikołaja 
Kopernika w Olecku za zajęcie I miejsca na Mistrzostwach 
Województwa Warmińsko-Mazurskiego SZS szkół podsta-
wowych i gimnazjalnych w tenisie ziemnym w kategorii kl. 
I-III gimnazjum dziewcząt,

- Weronika Tymoszuk ze Szkoły Podstawowej  Nr 3 
im. Jana Pawła II w Olecku za zajęcie I miejsca na Mistrzo-
stwach Województwa Warmińsko-Mazurskiego SZS szkół 
podstawowych i gimnazjalnych w tenisie ziemnym (katego-
ria: kl. III i młodsze szkół podstawowych dziewcząt),

- Paweł Charmuszko ze Szkoły Podstawowej Nr 3 im. 
Jana Pawła II w Olecku  za zajęcie I miejsca na Mistrzo-
stwach Województwa Warmińsko-Mazurskiego SZS szkół 
podstawowych i gimnazjalnych w tenisie ziemnym (katego-
ria: kl. IV-VI szkół podstawowych chłopców),

- Paulina Maciejewska ze Szkoły Podstawowej Nr 4 z 
Oddziałami Integracyjnymi w Olecku  za zajęcie I miejsca 
na Mistrzostwach Województwa Warmińsko-Mazurskiego 
SZS szkół podstawowych i gimnazjalnych w tenisie ziem-
nym (kategoria: kl. IV-VI szkół podstawowych dziewcząt).

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

tekst i zdjęcie: rzeczniczka prasowa UM Alicja Mieszuk 
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Przystanek Olecko 
i imprezy towarzyszące 

PROGRAM
do 23 lipca 

– warsztaty teatralne, taneczne, plastyczne, muzyczne, 
kuglarskie 

20 lipca (środa)
Olecki Przegląd Teatrów Amatorskich „Chimera” – 
sala Teatru AGT
(organizator; Stowarzyszenie Olecka Strefa Inspiracji)
11.00 -14.00 – otwarte warsztaty teatralno-wokalne, 
sala Teatru AGT
16.45 – oficjalne rozpoczęcie Przeglądu
17.00-17.30 – AMALGAT-reaktywacja – ,, W oparach 
absurdu II”
18.00-18. 40 – Grupa Teatralna „Alternatywa” – 
,,Cela”
21.00 – JAM SESSION, klub CoolTura

23 lipca (czwartek)
10.00 -13.00 – otwarte warsztaty teatralno-wokalne, 
sala Teatru AGT
17.00-17.25 – Dominika Chamska – monodram ,,La-
mentnica”
18.00-18.30 – Teatr Akademicki UKSW w Warszawie 
,, …ale o co chodzi?...”
19.00 – finałowy występ Teatru BRAMA - ,,My”
20.00 – oficjalne zakończenie Przeglądu
21.00 – CHILLout w klubie CoolTura (przewidziany 
Jam Session)

22 lipca (piątek)
 18.00 – spektakl teatralny „Sznycel Górski” 
– sala Teatru AGT
Komiks teatralny oparty na prozie R. Topora: „Sznycel 
górski”, „Szkoła nad przepaścią”... 

Projekt ma charakter otwartego warsztatu sztuki. Do 
współtworzenia go zaprosiliśmy, obok osób posiadają-
cych pewne doświadczenie teatralne, także osoby które 
na co dzień zajmują się dziedzinami twórczości i życia 
nie związanymi z teatrem. Zaangażowanie uczestni-
ków
już zaowocowało ciekawymi i świeżymi efektami arty-
stycznymi, rokując nadzieje na kolejne sceniczne „od-
krycia”. Udział w projekcie osób spoza świata sztuki 
przyciągnął także rzeszę widzów dotąd nie zaintereso-
wanych i nie uczestniczących czynnie w kulturze.

 19.00 – ABRADAB – plac Wolności

ABRADAB - współtwórca hardcore psycho-rapu i 
jeden z założycieli formacji rapowej Kaliber 44. Abra-
dAb wraz z Kalibrem 44 sięgnął po najważniejsze na-
grody polskiej fonografii. 

Zaczęło się od nominacji do „Fryderyka” dla debiu-
tanckiego krążka „Księga Tajemnicza – Prolog”, na-
stępnie album „W 63 minuty dookoła świata” otrzymał 
status złotej płyty, z kolei za „3:44” zespół doczekał się 
Fryderyka za najlepszy album hip-hop w Polsce.

 20.30 – INDIOS BRAVOS – plac Wolności

INDIOS BRAVOS - Założona w 1997 roku polska 

grupa muzyczna grająca mieszankę rocka, reggae i bluesa. 
Przez ostanie cztery lata zespół zagrał ponad 300 koncer-
tów klubowych i plenerowych - również za granicą

 22.30 – BUBLICZKI – amfiteatr nad jeziorem 
Oleckie Wielkie

BUBLICZKI  - Sześciu przyjaciół z Brus postanowiło 
połączyć swoje pasje muzyczne. Kaszubskie korzenie 
zyskały trochę cygańskiej bezpretensjonalności, żywio-
łowości bałkańskiej oraz żydowskiej melodyki. Liczne 
podróże oraz lata spędzone w Kaszubskim Zespole Folk-
lorystycznym, Krëbane, inspirują do poszukiwań źródeł 
kultury polskiej, bałkańskiej, cygańskiej i klezmerskiej. 

 22.30 – koncert GRIZZLE z East West Rockers 
– Klub CoolTura
(organizator: Klub CoolTura)
Reggae koncert: Grizzlee (East West Rockers). Wokalista 
sound systemu East West Rockers oraz zespołu Managga.
 

 23.30 – POMORZANIE – amfiteatr nad jezio-
rem Oleckie Wielkie

POMORZANIE to nowy szczeciński boysband, pro-
jekt poboczny muzyków stanowiących sekcję rytmiczną 
grupy VESPA. Grają dziki, brudny i nieokiełznany bigbit, 
składając hołd wszystkim zespołom, które w latach 60. 
rozpoczynały polską wersję rock’n’rollowej rebelii. 

23 lipca (sobota)
 19.00 – BIFF – plac Wolności

BIFF - Zespół grający muzykę alternatywną, znany 
również jako Brachaczek i Fochmann. W lutym 2010 roku 
zespół otrzymał siedem nominacji do nagrody polskiego 
przemysłu fonograficznego Fryderyka, a zdobył dwa Fry-
deryki w kategoriach nowa twarz fonografii i klip roku.

 20.30 – ANITA LIPNICKA & JOHN PORTER 
– plac Wolności

Anita Lipnicka i John Porter tworzą parę nie tylko 
na scenie, lecz również poza nią. Ich debiutancka płyta, 
„Nieprzyzwoite piosenki”, odniosła duży sukces i sprze-
dała się w Polsce w nakładzie przekraczającym 100 tys. 
egzemplarzy.

 22.30 – SAMBOR DUDZIŃSKI – amfiteatr nad 
jeziorem Oleckie Wielkie

Sambor Dudziński - Aktor, muzyk, kompozytor, mul-
tiinstrumentalista. Udany wokal i wielki talent! Aktor TM 
Capitol we Wrocławiu,  współtwórca Ery Wodnika, czło-
nek FC Legitymacje. Obecnie realizuje własne projekty na 
scenach teatralnych i muzycznych.

 23.30 – ŚWIT ŻYWYCH MUZYKÓW – amfi-
teatr nad jeziorem Oleckie Wielkie

„…Poetyckie teksty piosenek, podszyte gwarą war-
szawską zainspirowały lidera zespołu do stworzenia cie-
kawej formy folku miejskiego. Autorska muzyka intere-
sująco zinstrumentalizowana, unosząca się na wierszach o 
ludzkich losach i cierpieniu, z dużą dawką dystansu i hu-
moru, pozostawia w słuchaczu niezatarte wspomnienia…”

noc z 23 na 24 lipca
00.50 – spektakl plenerowy „Kosmiczna Fuzja Artystycz-
na” – Plac Wolności



9
Tygodnik olecki 29/705 - r. 2011

to@borawski.pl

MITYNG L. A. na stadionie w Olecku w fotografii Bolesława Słomkowskiego
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Siedzą w oknach ci, którzy nie zdążyli jeszcze poumierać. 
W przewadze baby. Chłopów na palcach jednej ręki można 
policzyć. A i tak mniej się eksponują. Okna są dziwne. Pla-
stikowe, dźwiękoszczelne, uchylne do wewnątrz od góry! 
Pewnie nikt, a żyją z tymi dziwolągami prawie dwadzieścia 
lat, nie potrafi i nie ma odwagi otworzyć ich na oścież. No bo 
jak rozdziawić jeżeli są uchylne? W dodatku do środka, żeby 
powietrze od rzeki i zaraz za nią od lasu miało dostęp labiryn-
towy. Parapety też są plastikowe, białe, śliskie ale szerokie, 
wygodne...

Świat urodził się bez nas. Bez nas zapadnie się w próżnię. 
Obchodzimy go tyle co nic. Podobnie jest z ludźmi. Co nas 
obchodzą już lub jeszcze nieobecni, pra pra dziadowie i pra 
pra wnuki? Gdyby można było, jak cebulę, porozbierać ludz-
kie losy. Warstwa po warstwie, do samego sedna. Do esencji, 
soku. Zobaczyć jak. Że właśnie tak, a nie inaczej. Rok po roku. 
Zdarzenie po zdarzeniu. Pokolenie po pokoleniu. Właśnie tak, 
by zrozumieć dlaczego takie wypłakane oczy, wysuszone ręce 
i bochny garbów. Dlaczego aż takie.

A co się dzieje w sercu, w głowie, w duszy. Że milczą? To 
tylko cisza pozorująca spokój spełnienia.

Pośrodku

Okrutny aparat pamięci me pozwala na zamaskowanie tru-
dów całego, od dzieciństwa poczynając życia. Złe zabliźnione 
rany w oczach, w dłoniach, w pokrzywionych cielesnościach. 
Parchate, nie do ukrycia przed światem. Wstyd, bo obecnie nie 
trzeba aż tak do wy prucia żył. Młodzi, aby osiemnastka i w 
świat. Wracają samochodami i wioska nie widzi ile to koszto-
wało. A kosztowało inaczej jeszcze tak niedawno. Samochód? 
Bez technikum czy zawodówki chociaż, wykluczone! Tak było. 
Całą rodziną, od dziesięciolatka do dziadka, zbieranie kamie-
ni i pasanie krów, czyszczenie rowów stróżowanie, sadzenie 
lasu wiosną, zbieranie szyszek zimą. Harówka przez okrągły 
rok od świtu do nocy i nocą, na państwowej krwawicy za chleb 
i cokolwiek jeszcze. Na Syrenkę czy Fiata często było mało... 
Do ręki bez pokwitowania parę złotych, prosiaka na utuczenie, 
gałęzi na opał albo etatowcom nadgodziny. A ci legalni, latem 
po wschodzie słońca, zimą przed świtem spóźnionym bardzo, 
na gumowe osiem godzin, do obór, do warsztatu, do trakto-
rów i maszyn. Każdy dorosły chłop i połowa dorosłych kobiet. 
Po forsę, po mleczny i mięsny deputat. Dla jednych za robotę 
jak kara, trudną i mozolną, dla innych łatwą i zyskowną. Dla 
nielicznych normalną jak każda i wszędzie. Różne podejścia i 
zaangażowania. Tu samochód, tam ledwie stary rower. Dzie-
ci na studiach lub w specjalnych klasach. Tu mąż altankę jak 
cukiereczek, tam przyrośnięty do sklepowej lady. Ci, którym 
pegerowskie obyczaje nie pasowały szli do lasu na siekiero-
wych albo kombinowali - woreczek zboża lub nawozów z pań-
stwowego magazynu, czyli niczyich, zamieniali na samogonkę 
u okolicznych rolników.

No więc w oknach, od parteru do drugiego piętra, nierucho-
me twarze i sfilcowane łokcie podparte na żylastych rękach. 

Nad osiedlową betonową ulicą z chodnikiem i parkingami z po-
lbruku. Kwadrat z czterech bloków, kotłownia i dwa rzędy garaży 
Sto metrów miastowości. Nie zniknie w koszarowej architektu-
rze niezauważony rower, a tym bardziej auto. Praktycznie przez 
całą dobę czuwają jakieś oczy. Monitorują kuchnie i sypialnie bo 
przy zapalonych żarówkach firanki nie bronią prywatności. Przed 
snem wiecznym, mimo zmęczenia, na zapas napatrzeć się muszą. 
W oknach od ulicy kuse zazdrostki i falbaneczki dyskretnie roz-
suwane na każdy ruch przed blokiem. W oknach z normalnymi 
modnymi firanami i kwiatami na parapetach już nie mieszkają 
Stare Połomiaki!

Na pogrzeby chodzą wszyscy. Za długo w jednym kołchozie 
Wszelkie zaszłości wek w obliczu śmierci. Jeżeli miało się szczę-
ście zejść we własnym łóżku, to młodzi na ramionach pod krzyż 
na rozjeździe koło sklepu.

Gutowski swoje okno osierocił w środku lata. Pewnie chciałby 
sto metrów dalej, do mostu na Łaźnęj Strudze. Jeszcze raz po-
patrzeć na leniwy, zazielszczony nurt rzeki. Dałby młodym na 
piwo żeby tak tylko jeszcze kawałek na betonowy, jak wszystkie 
w okolicy, most trumienkę po brukowe pociągli. Ostatni raz popa-
trzeć na pluskające okonie albo półnagie opalone dziewczyny w 
kajakach, których akurat teraz jak i ryb obfitość. Rzeka była mu 
całym emeryckim życiem. W ostatnich latach dalej do lasu już się 
me wyprawiał.

Obmodlono, odśpiewano żałobnie przy krzyżu pod stuletnim 
dębem i w ostatnią drogę do Świętajna „na górkę”. Dzieci i wnuki 
Gutowskiego nie odziedziczyły smykałki do wędkowania, więc 
pokaźną kolekcję sprzętu wdowa zapewne rozda komu bądź tak 
jak mąż rozdawał złowione ryby bo jeść ich, a przede wszystkim 
obierać w domu nie było komu.

Nie tylko ryby rozdawał. Marchew z działki, gdy obrodziła 
ponad miarę, też i owszem sąsiadom. Cukierki dzieciom na Józefa 
pod sklepem w przemarznięte dłonie sypał.

Wueskę na złom odda, bo nikt czymś takim od dawna już me 
jeździ A jest sprawna! Można sięzakładać, że najwyżej na trzeci 
kop odpali. Rocznik 1967!

Kilka miesięcy później, przed pierwszym śniegiem i Świętem 
Zmarłych przez wieś wije się asfaltówka. Nie ma już stuletniego 
dębu i krzyża w jego cieniu. Nie ma już ani jednego przydrożne-
go drzewa we wsi. Staraniem i wysiłkiem sołtysa nowiutki krzyż 
ustawiono na środku okrąglaka obok przystanku, gdzie autobusy 
muszą koniecznie zrobić kółko. „Do Władka się skręca z ronda 
w prawo, asfalt prawie pod sam dom”. Władek jest świeżym po-
łomiakiem, od siedmiu lat, więc odwiedzający go pierwszy raz, 
mają ułatwione zadanie lokalizując jego miejsce zamieszkania. I 
tak już pewnie zostanie - pierwsze rondo w gminie. Na razie bez 
imienia, bez nazwy. Do bloków czarnego dywanu nie położono. 
Za to wzdłuż asfaltu jest szeroki deptak z polbruku, jakby cała 
wioska miała tylko spacerować i spacerować. Póki co nikt nim nie 
chodzi, bo do sklepu, jak zawsze idzie się środkiem drogi ustę-
pując samochodom i dzieciarni, która śmiga na wszystkim co ma 
przynajmniej dwa koła czy kółeczka. Małolatom szaleństwo pew-
nie minie, starym nawyk raczej nie. Chyba, że samochód kogoś 
zabije, bo zakręty ostre i wąskie. Gorsze niż te wcześniej bruko-
wane. A najgorszy ten przy sklepie, obok okrąglaka z krzyżem i 
pamiątkowym kamieniem pruskim z 1928 roku. Plebiscytowym. 
Sołtys odkrył go pod krzyżem. Na złość protestantom zrobiono z 
niego podstawę dla katolickiego krzyża. Teraz jest wyeksponowa-
ny na złość urzędnikom, którzy chcieli na przemiał oddać wiosko-
wy zabytek. Było trochę przepychanek, że tu urodzony Skowro-
nek pisał po niemiecku i Gottiieb miał na imię. l za młodego był 
wyjechał i nie wiadomo czy kiedykolwiek wpadł tu chociaż na 
chwilę, wiec po co trzymać nie nasze pamiątki.

O śmierci Gutowskiego Nalewajko usłyszał nazajutrz w skle-
pie. Józef to, Józef tamto - chłopy przy piwku gadali. O jego za-
wziętym wędkowaniu przeważnie i o motorze nieśmiertelnym 
bez błotników, świateł i tłumika. Podsłuchiwał podchmielonych 
tubylców na sklepowych schodach.. Nie było trudno, zupełnie nie 
zwracali na niego uwagi. Tylu obcych w środku lata tu się kręci. 
Imię owszem, nazwiska nie znał. No i ten zdezelowany motocykl 
naprowadził. Bliżej Świętajna się spotkali, więc myślał, że on był 
stamtąd. Przez tyle lat zupełnie o nim zapomniał. Pewnie nie po-
znał by go na ulicy, chyba żeby się odezwał. Tak, poznałby po gło-
sie.,, Nie zabijaj, zrobię co zechcesz, tylko nie zabijaj”. Tubalny 
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prawie szept ze wschodnim akcentem. Sam przerażony nie zda-
wał sobie sprawy, że w ręku ma pistolet w niego wycelowany. 
Długo nie mógł mu wytłumaczyć, że to tylko taksiarska gazów-
ka do samoobrony, że mają od wielu łat i nigdy nie użył. Zresztą 
nie rozstaje się z mą do dzisiaj. Przyzwyczaił się do jej ciężaru 
w kieszeni jak do staroświeckiej papierośnicy. Stary cwany kot 
Zajob się zdziwi, gdy jego pan jutro się wystroi. Znajdzie na 
pewno coś odpowiedniego w szafie na strychu. Tej w pokoju 
otwierać nie będzie. Pójdzie pod krzyż w południe w jakimś 
garniturze. Aby słońce za bardzo nie grzało. Dwa kilometry w 
pantoflach i pod krawatem... Ale oczywiście pójdzie. A kiedyś 
przy okazji zagada wdowę o wueskę.

Droga przez wieś obok sklepu zablokowana na amen. Kilka 
przejazdowych aut pomieszanych z tymi z konduktu na końcu 
autokar dla tych, co na stypie mają dłużej zostać, unieruchomił 
wąską drogę zupełnie.

Wśród przypadkowych świadków pożegnania Gutowskie-
go jest i profesor biologii z Sąjz ze swą nieprzyzwoicie młodą 
i piękną żoną. Podszedł bliżej popatrzeć na miejscowy żałobny 
obyczaj.

- Ważny to był człowiek w wiosce, że tak dużo ludzi odpro-
wadza? - zagadnął stojącego obok Nalewajkę.

- Ważny? - żachnął się Nalewajko. - Mąż, ojciec. Senior w 
wiosce. Nie znałem go. Raz spotkałem kilkanaście lat temu. 
Dobry człowiek. - dokończył refleksyjnie.

- Dla mnie obcego truchło jak każdy wcześniej czy później 
- kontynuował profesor. Jego żona tymczasem wmieszała się 
w modlitewny tłum. Nalewajko patrząc na odchodzącą zasta-
nawiał się w czym przypomina Zośkę. Trochę kolor włosów, 
złocistość łososiowa opalenizny na ramionach, dyskretny ruch 
bioder w lekkich butach bez obcasów... Tak, ten sam nadmiar 
dyskretnej, subtelnej kobiecości. Zaszkliły mu się oczy. Nie 
miała pogrzebu jak Gutowski, Z Wisły pod Modlinem cztery 
lata po jego zniknięciu w worek na kilka miesięcy do lodówki. 
A pochówek? Nawet nie wie jak się to odbyło. Na cmentarz jak 
złodziej skradał się raz w roku. 

Tymczasem trumna w karawan, tłum pospiesznie w auta, 
jak gdyby nieboszczykowi miało sprawić przykrość dłuższe 
oczekiwanie w bezruchu. Ksiądz już odjechał przygotować 
mszę. Nalewajko przyjął propozycję profesora, że podwiezie 
do Świętajna bo i tak muszą jechać w kondukcie więc czemu 
nie. Dlaczego wsiadł? Natychmiast zaczął się zastanawiać nad 
swwoją bezwłasnowolnością. Czy to ta kobieta podobna do 
Zośki, żeby przyjrzeć się jej z bliska? A może Gutowski kazał 
spłacić dług wdzięczności. Przecież zawiózł go swoją wueską 
krążąc bez świateł nocą po lesie do samotnej chałupy w pół dro-
gi do Garłówki. A potem milczał jak grób, gdy na przedwiośniu 
policja i leśnicy szukali po całej okolicy drugiego trupa. Do sa-
motnego domku kilka kilometrów dalej nie trafili. Na pewno 
wiedział o kogo chodzi, ale posłuchał ostrzeżenia, że jeżeli wy-
gada, to sam będzie w wielkim kłopocie. Czy milczał tylko ze 
strachu? A ten worek ziemniaków zgubiony z jakiegoś pojazdu 
na drodze obok kryjówki w drugi dzień Bożego Narodzenia? 

Kondukt formował się niemrawo, przecież auto z wdową za 
karawanem, a nie audica z sąsiadami z parteru. Kilkaset metrów 
do rozwidlenia dróg Wronki - Sulejki „na rowku” ślamazamość 

zamieniła się w kilka minut, by w końcu zahamować zupełnie 
czoło kolumny. Działo się tam coś, ponieważ ludzie wysiadali 
z samochodów i gestykulowali. Tłum na skrzyżowaniu gęst-
niał. Wraz z innymi poszedł i Nalewajko. Żona profesora w 
bucikach na cienkiej podeszwie nie radziła sobie z marszem 
po kocich łbach. Kilka razy się potknęła. Więc gdy złapała 
rękaw jego marynarki by nie upaść, Nalewajko przytrzymał 
jej rękę, proponując gestem by skorzystała z jego ramienia. 
Dalej szli jak para bliskich sobie ludzi. W skwarze, bez odro-
biny wiatru od pobliskiej Łaźnej Strugi, obojgu pot wystąpił 
na czoła. Nie rozmawiali. O czym niby mogliby rozmawiać 
w tym gorącu, zwłaszcza, że przypadkowo spotkali się w ta-
kich okolicznościach.

„Na rowku” mercedes z trumną po prostu zgasł. Jakby 
stojący w trójkącie skrzyżowania człowiek zaczarował ma-
szynę. To Kazimierz mieszkający niedaleko w lesie. 

Nastąpiła niezrozumiała metafizyczność. W zupełnej bez-
chmurności, w tym miejscu panował półmrok. Pacyński. też 
mieszkaniec tego lasu, który przyjechał od strony Wronek tak-
sówką na warszawskich numerach, stojąc po drugiej stronie 
mroku, szukał wzrokiem powodu niezwykłego zaciemnienia. 
W oczach miał strach. Podobnie jak kilkudziesięciu osobom 
z konduktu wydawało mu się, że w tajemniczej mroczności 
rozróżnia sylwetki zwierząt i ptaków. Kłębowisko cieni. Syl-
wetki obu mieszkańców lasu żałobnikom też wydawały się 
nierzeczywiste. Nagle wszystko zamarło w bezruchu. Zrobiło 
się cicho. Może na sekundy, a może na minuty zatrzymał się 
czas. 

Mercedes zdematerializował się, znikły blachy, szkło 
i zasłonki. Trumna zawisła nad drogą. Ciało Gutowskiego 
przenikając drewno podniosło się i znieruchomiało w pozy-
cji siedzącej też nieco metafizyczne, białe, trochę przeźro-
czyste. Głowa z zamkniętymi oczami poruszała się w lewo 
i w prawo. Na dłuższą chwilę zatrzymywała się amfasem do 
cienia i wykonywała potakujący gest. Słuchał, a może roz-
mawiał? Może pośredniczył w dialogu pana Kazimierza lub 
Pacyńskiego z armią zwierząt wywołanych z niebytu. Cał-
kiem prawdopodobnym jest, że nastąpiło rozstrzygnięcie 
nurtujących obu leśnych egzystencjonalnych dylematów. Na 
przykład, czy dobrze uczynił zniewolony od pisklęcia drozd, 
który wyrwał się na wolność, a pewnie po tygodniu padł ofia-
rą drapieżnika, czy może kos, który w identycznej sytuacji 
wolności nie wybrał i nadal ogląda świat z klatki? 

A być może było zupełnie inaczej? Zapytał na przykład 
jak TAM jest - nie rozmawiając z żywymi. Podniósł na po-
żegnanie rękę z zawiniętym na dłoni różańcem w kierunku 
nieruchomego kłębowiska cieni i powoli opadł do wnętrza 
trumny. Nagle wszystko wróciło do rzeczywistości. Mer-
cedes ruszył powoli bez jakiegokolwiek udziału kierowcy. 
Tłum powoli budził się z letargu. Kierowca taksówki, Tomek, 
świeży absolwent policyjnej szkoły, nie odrywał wzroku od 
dziwnej pary z tłumu po drugiej stronie znikającego powoli 
cienia

- Popatrz Aniu - zwrócił się do siedzącej obok żony - ten 
gość jest podobny do ojca. A raczej nawet bardziej do stryja 
Stefana. Gdyby nie miał brody, kropka w kropkę, stryj. A ta 
kobieta obok ubrana kolorowo jak na wycieczkę, a nie po-
grzeb, podobna jest do stryjenki Zofii? c.d. na str. 11
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W Wielką Sobotę, w przeddzień prawie majowej 
Wielkanocy następnego roku umiera Totka. Na Woj-
ciecha. Kolejna para czujnych oczu opuszcza okienny 
posterunek. Mówią, że miała więcej niż te napisane na 
klepsydrze osiemdziesiąt osiem lat. Po wojnie przy prze-
prowadzkach z Polesia i innych kresów możliwe były 
manipulacje metrykami. Wojennym nastolatkom prze-
ważnie dodawano kilka lat potrzebnych do ożenku, lub, w 
przypadku mężczyzn, przeskoczenia wieku poborowego. 
„Mogła mieć i z dychę więcej” w zgodnej opinii przyskle-
powych dyskutantów.  Zadławiła się Totka z samego rana 
jeszcze nie poświęconym jajkiem. Powiozła ją karetka do 
szpitala już bez sygnału. Do domu nie wróciła. Trumna 
została wystawiona w przykościelnej kaplicy w Świętaj-
nie. To znak nowoczesności. Nowy krzyż na środku „ron-
da”, które ciągle bez nazwy, tradycji nie odziedziczył. Za 
to Majowe łatwiej śpiewać. Samochody nie przebijają się 
przez różańcowy wianuszek i nie robią hałasu jak wcze-
śniej podskakując na kocich łbach.

Jan N owak - Kowalski

c.d. ze str. 11

9 lipca br. w Orzyszu odbyły się zawody Pucharu Polski w pływaniu 
długodystansowym w płetwach zorganizowane przez Polski Zwiazek 
Płetwonurkowania. W zmaganiach sportowych wzięło udział 42 za-
wodników z całego kraju, miedzy innymi z takich klubów pływackich 
jak: WKS „Flota” Gdynia, GKP „Neptun” Gdańsk, MKP „Toruńczyk” 
Toruń, SP „Delfinek” i MDK LOK „Tazar” z Chodzieży. Olecko re-
prezentowali płetwonurkowie z OSN „Amfiprion” w składzie: Marta 
Matwiejczyk, Adriana Ulikowska, Łukasz Ratuszny, Andrzej Fiedo-
row, Maciek Raszkiewicz i Piotr Fidler. 

„Pierwszy start naszych reprezentantów w tego typu zawodach i 
wielka niespodzianka. Zdobyli oni trzy medale na dystansie 1200 me-
trów w kategorii open” - mówi Janusz Romańczuk, opiekun grupy i 
szef szkolenia OSN „Amfiprion”. 

W swoich grupach wiekowych medal srebrny wywalczyła Adriana 
Ulikowska, medale brązowe Piotr Fidler i Maciek Raszkiewicz zaś za-
jęciem czwartych, najbardziej nielubianych przez zawodników miejsc, 
musieli zadowolić się Marta Matwiejczyk i Andrzej Fiedorow.

Gratulujemy!

Obok zamieszczamy 
zdjęcia uczestników 
ostatnich turniejów siat-
kówki plażowej z cyklu 
cyklu Grand Prix Olecka 
2011 oraz turnieju Tenisa 
Ziemnego o Puchar KT 
Tennis Life.
O turniejach można prze-
czytać na stronie 19.
Zdjęcia z archiwum 
Miejskiego Ośrodka 
Sportu i Rekreacji. 
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Twórcy Projektu „Akademia Obywatela”- Stowarzy-
szenie Lokalna Grupa Działania „Lider w EGO” , 
Stowarzyszenie Pomocy Społecznej i Ochrony Zdro-
wia 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 „Akade-
mia 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

B17610

MIMO WAKACJI RADNI NIE PRÓŻNUJĄ
Wyjątkowa ilość wniosków i interpelacji radnych Dobra Wspól-

nego w czasie sesji 15 lipca 2011 r. 

W ubiegły piątek odbyła się sesja Rady Miejskiej, podczas której 
staraliśmy się aktywnie przyczynić do podjęcia optymalnych decyzji 
oraz zgłosiliśmy sporo wniosków i pytań dot. różnych spraw.

Postanowiliśmy, że klub radnych Dobra Wspólnego ufunduje 
pamiątki Ewie Gorlo i Łukaszowi Józefowiczowi, którzy udzielili 
pomocy mieszkańcowi Olecka, gdy zasłabł w czasie jazdy rowerem. 
Wniosek w  tej sprawie zgłaszał burmistrzowi pod koniec czerwca 
radny Wojciech Leonarczyk. Wręczyliśmy na sesji pamiątkowe koła 
ratunkowe z dedykacją i podziękowaniem podpisane przez radnych 
naszego klubu. 

Złożyliśmy  następujące interpelacje i wnioski: 
• wnosiliśmy o publiczne odpowiedzi na wszystkie złożone in-

terpelacje, bo tak nakazuje statut Olecka (dotychczas odpowiedzi nie 
udzielone na tej samej sesji są znane tylko pytającym, bo tylko oni 
otrzymują pisemną odpowiedź);

• pytaliśmy o możliwość skorzystania na sesji z projektora mul-
timedialnego i wnosiliśmy o aktywniejsze korzystanie z prezentacji 
multimedialnych w trakcie sprawozdań i debat;

• pytaliśmy o ceny za korzystanie z mienia i urządzeń  i wpły-
wy jednostek gminnych, dlatego że znane są przypadki niezgodności 
obowiązujących cen i zawieranych umów;

• prosiliśmy o ustawienie znaków zakazu wjazdu do strefy bezpo-
średnio nad wodą  na plaży w Możnych (tzw. „małpi gaj”);

• wnosiliśmy o ustawienie ławek przy „Wiewiórczej ścieżce” na 
odcinku od drewnianego mostku do plaży na „szyjce” przynajmniej co 
200 m, aby umożliwić pieszym spacerowiczom, szczególnie starszym 
osobom, odpoczynek na tym kilkukilometrowym odcinku ścieżki; 

• wnosiliśmy o zawieszenie tabliczek na furtkach placów zabaw, 
przypominających o konieczności ich zamykania ze względu na wa-
łęsające się psy, przekazaliśmy propozycję gotowego projektu tabli-
czek; 

• radny Wojciech Leonarczyk przedstawił swoją inicjatywę i wno-
sił o zgodę i poparcie burmistrza dla idei odbudowy bramy cmenta-
rza ewangelickiego (od strony ulicy Zielonej), poinformował o darze 
Zdzisława Bereśniewcza  - przekazaniu oryginalnych skrzydeł starej 
bramy, obietnicy OSA „Zamek” dotyczącej bezpłatnej renowacji i 
wykonania, pozyskaniu materiałów na budowę. Od zgody właścicie-
la terenu (gminy Olecko) będzie zależało jak szybko brama zostanie 
odbudowana

Wyrażaliśmy również swoje stanowisko i zgłaszaliśmy poprawki 
w czasie dyskusji nad uchwałami. 

Uchwała w sprawie utworzenia Osiedla Siejnik II i nadania mu 
statutu

Zwracaliśmy uwagę na potrzebę utworzenia funduszy osiedlo-
wych (na wzór funduszy sołeckich) w istniejących osiedlach miej-
skich. Chociaż gmina nie ma takiego obowiązku, to nawet niewielkie 
pieniądze na drobne inwestycje, zapewnienie bezpieczeństwa  itp. 
zostałyby dobrze zainwestowane przez mieszkańców.

Uchwała w sprawie dofinansowania budowy przydomowych 
oczyszczalni ścieków

Naszym zdaniem należy dążyć do budowy oczyszczalni o jak naj-
wyższej skuteczności oczyszczania. Tym razem, mimo zgłaszanych 
propozycji, nie udało się tego zapewnić.

Głosowaliśmy za poprawką podwyższającą kwotę dofinansowa-
nia do 4 tys. Zgłosiliśmy również poprawkę, aby  wnioskodawca nie 
musiał uzyskiwać w PWiK opinii dot. braku możliwości przyłączenia 

do kanalizacji zbiorczej; przecież gmina jest właścicielem tej firmy 
i dlatego ma dostęp do każdej informacji. Dlatego nie widzimy 
potrzeby, aby osoba ubiegająca się o dofinansowanie traciła czas 
na dodatkowe zaświadczenia zamiast szybko załatwić sprawę przy 
jednym okienku.

Uchwała o przystąpieniu do zmiany planu zagospodarowania 
terenu przy ul. Gołdapskiej (niezabudowany skwer miedzy ulicą 
parkową i kortami)

Pochwaliliśmy urząd za działanie pozytywne, szybkie i tanie. 
Oczekujemy że tak niezwłoczne załatwianie spraw (po miesiącu 
od wpłynięcia wniosku sprawa trafiła na sesję) stanie się standar-
dem w każdym przypadku. Mamy nadzieję, że ten teren zostanie 
szybko i atrakcyjnie zagospodarowany. 

Przewodniczący 
Klubu Radnych Dobro Wspólne Grzegorz Kłoczko
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* „KOALA” - bar. Kuchnia tradycyjna, katering. 
    Plac Wolności 14, tel. (87) 520 15 78  V23108

PIZZERIA „PRIVE” zaprasza od 1000 do 2200

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

06

PIZZA NA TELEFON

* AUTOCZĘŚCI zachodnie, Łada, UAZ, Skoda;  
ul. Grunwaldzka, tel. (87) 520 01 21                           K56307

AUTO-MOTO

* materiały budowlane, metalowe, hydraulika – SKLEP 
   BUD-MET, ul. Gołdapska 22, tel. (87) 520 22 41. V20610

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  V26204

TURYSTYKA, NOCLEGI, ROZRYWKA

* AUTO-MAX, ul. Paderewskiego 3A, naprawa: zawieszenia, 
amortyzatory, elektronika, komputerowa geometria zawie-
szenia od 50 złotych, tel. 509-746-264;                                        V20910

* Foto-Ślub i inne uroczystości, tel. 660 122 049       B19705

* hurtownia spożywcza, ul. Gołdapska 31, tel. (87) 520-01-50 V21709

*  Dewocjonalia, sklep; dodatki do: chrztu, ślubu, komunii, 
bierzmowania; ul. Wiśniowa, tel. 660-771-754     V22009

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

ubezpieczenia, plac Wolności 25, tel. (87) 520-20-55   V20810

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

Tel. (87) 520-18-44; 605-990-280; 510-145-891 V2
94

01

V2
07

10

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 V22109

KARAOKE w Pub Piwnica
 każdy czwartek, start od 2000

SAX & PIANO muzyka na żywo - każda środa

* Artykuły i usługi elektryczne, Grunwaldzka 6, 
      tel. 87-610-00-66                                     V21909

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

• imprezy urodzinowe i komunijne

V26114
PUB PIWNICA 

CODZIENNIE OD 10.00

* Centrum Ogrodnicze, ul. Rzeźnicka 6; tel. 87-520-22-07   V1228

* MEBLE - salon, Jan Bagiński, ul. Rzeźnicka, tel.  
(87) 520 29-23. V27203

* Budowlana firma, Tadeusz WITKOWSKI, kompleksowe 
prace budowlane, tel. 603-754-167, 87-523-41-44 V23807

* WULKANIZACJA, wymiana, sprzedaż opon, wymiana 
sprzedaż oleju, odkurzanie gratis, Mazurska 30, tel., 
516-080-613   V27403

* Auta używane, tel. 501-611-961 V22938

* AUTOCZĘŚCI zachodnie, Łada, Tawria, Skoda, ul. 
Grunwaldzka, tel. 87-520-01-21 K56407

* CZĘŚCI SAMOCHODOWE, tel. 509-746-264 V20910

* CZĘŚCI SAMOCHODOWE, ul. Sokola 1D, tel. 87-
520-12-88 V22119

* części używane, wszystkie marki, Ełcka 2 (przy sku-
pie złomu), tel. 501-611-961 V22928

* 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 B19905

* koła  letnie Mercedes AClass, tel. 509-338-320 V26928

* Renault Trafic, 1,9D, 1997, tel. 502-264-355 L70202

* VW New Beetel, 2B, 1999, tel. 508-097-660 V26913

* jubilerskie usługi, plac Wolności 13, (87) 520-47-47 
V22309

V29101

imprezy okolicznościowe, dyskoteki, koncerty, pokazy

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

Klub „CoolTura”

V26104

V27103

* informacja turystyczna, plac Wolności 22, tel. 87-520-
49-48 B20902

* kino, plac Wolności 22, tel. 87-520-20-59 B20304

* konie kabardyńskie, przejażdżki, pod siodło, 
Grądzkie 47, tel. 666-316-780, 87-421-22-48 B19605

* pracownia pisania ikon, pracownia plastyczna, 
Katarzyna Waraksa, tel. 663-805-960 B18407

* Pub „Pod ABC”, plac Wolności 8c, tel. 509-909-996 
B20403

* Taxi „Z”, również taksówki 6-osobowe, tel. 87-
520-12-12 K32203

* wczasy; tel. 87-421-22-48, 666-316-780,  www.wia-
trakart.fr.pl, e-mail: kawarak@o2.pl, B21102

* angielski dla dzieci „Happyland”, tel. 508-919-383 K57003

* angielski korepetycje, magister UW, tel. 502-954-863 L21201

* bezprzewodowy internet iPlus, tel. 87-520-13-31 B21301

* biuro rachunkowe „Arnold”, tel. 87-520-15-30 B19006

* hurtownia wędlin, od 4.00 do 14.00, ul. Gołdapska 31, 
tel. 87-520-22-13 B18607

* hydraulik, gazowe, tel. 502-383-533 K55711

* korekta i redakcja prac rocznych, semestralnych, licencjac-
kich, itp. tel. 609-535-117 B19306

* kowalskie, spawalnicze, ślusarskie, Gołdapska 31, tel. 
87-523-00-80 B20004

* księgowe usługi, Ternet spółka z o,o, tel. 87-520-31-70 B20104

* liternictwo nagrobkowe, dopisywanie na cmentarzu, 
grawerowanie w kamieniu, DIAMART, Marek Guze-
wicz, tel. 515-961-233 V27303

* OC i AC atrakcyjne, ubezpieczenia odpowiedzialności 
cywilnej przedsiębiorców i firm, tel. 303-100524, 87-520-
46-76 V21809

* OLEJ OPAŁOWY,NAJTANIEJ, tel. 87-520-41-91V27023

* pizza na telefon – od 10.00 do 22.00, tel.87-520-31-32 
lub sms 505-314-536 V24816
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06   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

V26703

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

DOBRA CENA, WYSOKA JAKOŚĆ! V1427

V28212
Pomieszczenia biurowe do wynajęcia. 
Olecko, ul. Gołdapska 22, tel. 502-200-053.

KUPIĘ

PRACA

V2
69

03

SPRZEDAM 

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

Wyrób nagrobków, blatów kuchennych, parapetów 
i okładzin schodowych V25405

PROMO-

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

DWORZEC PKP
tel. 87-520-22-33

V28811

* Pralnia chemiczna, pranie wodne, usługi w ciągu 24 godzin, 
ul. Grunwaldzka 12, te. 723-565-284                          V26304

* kotły c.o., grzejniki, bojlery, HYDROMAX, 
            ul. Sokola 1E, tel. 87-615-31-90 V26603

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

01
0a

Nie opalajmy samochodów na plażach.
Zróbmy miejsce dla ludzi.

V23907

* ROWERY – naprawy i wypożyczalnia, Centrum 
Handlowe Impuls, tel. 87-520-36-92 V28312

* serwis darmowych ogłoszeń, www.fucha24.pl V26813

* skup metali i surowców wtórnych, odbiór własnym 
transportem, najwyższe ceny, Ełcka 2, tel. 501-611-961 
V22918

* STOLARNIA: schody drewniane, meble, zabudowy, 
system drzwi przesuwanych, renowacja, tel. 784-353-
561, 87-521-43-68 B21401

* Taxi „Z”, również taksówki 6-osobowe, tel. 87-20-12-12 K55403

* tłumacz języka francuskiego, tel. 888-605-885 B19106

* transportowe, Mercedes Sprinter, tel. 512-265-569 V26324

* 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. B20503

* traktor BULDOG, tel. 602-235-182 V27033

* fryzjerkę damsko - męską zatrudnię, tel. 663-407-
003 K57501

* ślusarza, spawacza zatrudnię, tel. 602-70756 B21501

* zatrudnię zbrojarzy, betoniarzy, cieśli i pracowni-
ków fizycznych, tel. 504-214-034 K57701

* drukarka kolorowa OKI C3300n, A4, idealna do 
wizytówek, mało uzywana, 290 złotych, tel. 604-193-
413 B20703

* działka usługowa, granica obwodnicy, tel. 601-210-
819 K53406j

* działkę budowlaną, 1750 m.kw., Olecko, tel. 602-
709-756 B21002

* działki budowlane, Jaśki, tel. 502-088-402 K55612

* działki budowlane, uzbrojone, tel. 601-210-819 K53506j

* kuce, dwie klacze źrebne, spokojne, tel. 781-950-732 
K57601

* łódkę wędkarską, tel. 512-265-569 V26314

* maszyny, urządzenia rolnicze, tel. 601-210-819 K53306j

* mieszkanie, kawalerka 17 m.kw., garaż, działka, 
osiedle Lesk, tel. 508-206-814 K57401

* 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 V27013

* siedlisko, ul. Wiejska, ok. 40 arów, zabudowane bu-
dynkiem gospodarskim, dojazd od strony ulicy Wiejskiej, 
siła na miejscu, tel. 602-293-333 V26713

* tapety, rolety sprzedam, Dom S.C., plac Wolności 5 A V1437

* w nowym bloku mieszkania jednopokojowe 33,5 
m.kw., przy alei Zwycięstwa 27, gotowe do zamiesz-
kania, umeblowane, tel. 604-456-732 K57302

* mieszkanie do wynajęcia, dwupokojowe, garaż, tel. 
693-651-538 K57202
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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

B20204

V29001

MEDYCYNA ALTERNATYwNA
Domowy patent na połyskliwą skórę
Podczas upałów pot daje się nam we znaki, a skóra 

świeci się jak posmarowana olejkiem. Jeżeli chcemy, 
by była matowa musimy zmieszać kilka kropel soku 
cytryny z mleczkiem nawilżającym i wetrzeć w ciało.

Maseczka karotenowa dla cery su-
chej dla złagodzenia podrażnień

Ucieramy łyżeczkę świeżego twarożku z łyżeczką 
świeżej śmietanki i łyżeczką soku z marchwi. Zmyć po 10 
minutach ciepłą wodą.

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 zo-
staje zainfekowane zjadliwą bakterią i przekształca się w 
bolesną rankę. Krwawiące dziąsła, opuchnięcie ich i  wraż-
liwość 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.

Płuczemy usta roztworem olejku z drzewa herbacianego. 
Rozcieńczamy go w proporcji 3-4 krople na szklankę wody.-

Odżywcza maseczka owocowa dla cer 
suchej

Truskawki, maliny, banany, morele lub brzoskwinie ucie-
ramy w takiej samej proporcji ze słodką śmietanką. 

Po 15, 20 minutach maseczkę spłukujemy najpierw cie-
płą, a potem chłodną, przegotowaną wodą. Twarz lekko 
osuszamy ręcznikiem i nakładamy na nią odrobinę tłustego 
kremu.

Maseczka z truskawkowa może wywołać podrażnienia. 
Dlatego, gdy stosujemy ja po raz pierwszy należy sprawdzić, 
czy nie jesteśmy na nią uczuleni.

Robimy to w następujący sposób: na niewielki odcinek 
skóry, najlepiej w okolicach ucha, nakładamy nieco miodu. 
Po 15 minutach zmywamy go przegotowana wodą. Odczyn 
uczuleniowy może wystąpić natychmiast w postaci bąbli po-
krzywkowych lub silnego zaczerwienienia i swędzenia skóry. 
Może też wystąpić on później. Dlatego po wykonaniu próby z 
nałożeniem maseczki trzeba odczekać 24, a nawet 48 godzin.

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

B20603

K58604
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PRZYS£OWIA

Kalendarz imion Cytaty na ten tydzień

Nasz przepis

19 lipca
Alfredy, Fredy, Normy, Nory, Radomi-
ły
Alfreda, Ambrożego, Arseniusza, Ma-
kryny, Marcina, Rufina, Wincentego, 
Włodzimierza, Włodzisława, Wodzi-
sława
20 lipca
Arety, Czesławy, Hieronimy, Ludwiki, 
Małgorzaty, Sewery, Seweryny
Aureliusza, Czesława, Eliasza, Fry-
deryka, Hieronima, Kolumby, Leona, 
Pawła, Seweryna
21 lipca
Angeliny, Anieli, Dalidy, Danieli, Dia-
ny, Ody, Pauliny, Praksedy
Andrzeja, Benedykta, Daniela, Eliasza, 
Onufrego, Prokopa, Stojsława, Waw-
rzyńca, Wiktora, Wojsława
22 lipca (dawne święto PRL, któ-
re ś.p. Andrzej Legus obchodził po 
1989 pasjami)
Bolesławy, Magdaleny, Magdy, Marii, 

Mileny, Stoisławy
Albina, Bolesława, Laurencjusza, Lau-
rentego, Pankracego, Stoisława, Teofila, 
Wawrzyńca
23 lipca
Anny, Apolinarii, Bogny, Brygidy, Gry-
piny, Joanny, Sławy, Żaliny, Żelisławy
Apolinarego, Bolesława, Jana, Lubosła-
wa, Ludwika, Sławosza, Zdzisława, Że-
lisława
24 lipca
Jakobiny, Kingi, Krystyny, Kunegundy, 
Ludwiki, Michaliny, Olgi
Antoniego, Borysa, Krystyna, Krzesimi-
ra, Lubomira, Wojciecha
25 lipca
Aniki, Hennelore, Krzysztofy, Olimpii, 
Świętosławy, Walentyny, Walii, Żakliny
Dalibora, Jakuba, Krzysztofa, Michała, 
Nieznamira, Olimpiusza, Rudolfa, Sła-
wosza, Walentego, Walentyna

... bohaterstwo nie jest dobrowolnym 
nastawieniem, ale odpowiedzią na 
okoliczności wyobrażalne, choć nie-
przewidziane.          Carlos Fuentes
Zawsze wierzył, że bohaterowie mają 
wewnątrz jakiś specjalny mechanizm, 
który zmusza ich, by wyruszali i ginęli 
heroicznie za bogów, ojczyznę i szar-
lotkę czy jaki tam jeszcze wyjątkowy 
smakołyk przyrządzała ich mama. Nie 
przyszło mu nawet do głowy, że mogli 
wyruszyć, bo w przeciwnym razie ktoś 
by na nich nawrzeszczał. 

Terry Pratchett

W lipcu się kłosek korzy, że niesie dar 
Boży, a najpierwsza Małgorzata (20 
lipca) sierp w zboże założy.
Na Marię Magdalenę (22 lipca) pogo-
da – pszczółek wygoda, a jak słota – to 
lichota.
W lipcu upały, wrzesień doskonały.
W lipcu upały, styczeń mroźny cały.
Upały lipcowe wróżą mrozy stycznio-
we.
Jeśli upały w sianokosy i żniwa, to 
zima ostra i dokuczliwa, a jeżeli słota, 
to w zimie dużo błota.
Lipcowe deszcze dla chłopa kleszcze; 
jak pogoda, większa swoboda.
Od lip ciągnie wonny lipiec, nie daj 
słonku kłosa przypiec.
Kto w lipcu patrzy chłodu, nacierpi się 
w zimie głodu.
Jaki Jakub (25 lipca) do południa, taka 
zima też do grudnia; jaki Jakub po po-
łudniu, taka zima też po grudniu.
Jak ciepły Jakub (25 lipca) to zimne 
Boże Narodzenie.

Knedle mazurskie z owocami
25 dag suszonych gruszek, 25 dag 
jagód, 12 dag cukru, 50 dag mąki, 4 
dag rozdrobnionych drożdży, 2 jajka, 
szklanka mleka, 5 dag masła, sól
Gruszki zalewamy na trzy godziny go-
rącą wodą. Jagody posypujemy poło-
wą cukru i odstawiamy. 
Z maki, drożdży, jajek, pozostałe-
go cukru, masła wyrabiamy gładkie 
ciasto dodając szczyptę soli. Ciasto 
odstawiamy na pól godziny do wyro-
śnięcia.
Namoczone gruszki kroimy w kostkę, 
dodajemy do ciasta i formujemy z nie-
go 8 knedli, które ponownie odstawia-
my na pół godziny w ciepłe miejsce. 
Gotujemy je około 20 minut na małym 
ogniu. Podajemy ułożone na jagodach. 

Schab z parówkami
4 grube kotlety schabowe, 4 cien-
kie parówki, łyżka musztardy, masło, 
mąka, sól, pieprz
Mięso rozbijamy, oprószamy solą i 
pieprzem. Każdy płat mięsa smaru-
jemy z jednej strony musztardą, kła-
dziemy na środku parówkę, ciasno 
zwijamy i obwiązujemy bawełniana 
nicią. 
Schabowe zrazy obtaczamy w mące 
i smażymy na maśle na rumiano. Po-
tem podlewamy wodą i dusimy pod 
przykryciem, aż sos całkiem odparu-
je, a mięso będzie miękkie.
Podajemy z ziemniakami bądź frytka-
mi i surówką. 
Przed podaniem zrazy można polać 
ostrym keczupem.
Konfitura z czarnych porzeczek
Na pół kilograma porzeczek potrzeba 
75 dag cukru
Porzeczki, płuczemy w zimnej wodzie, 
obieramy z szypułek i na sicie odsącza-

my z nich wodę. 
Najpierw gotujemy syrop. Bierzemy pół 
objętości porzeczek i cały cukier dodając 
do tego 250 ml wody. Podczas gotowani 
odszumowujemy. 
Do tak przygotowanego syropu wrzu-
camy pozostałe porzeczki, gotujemy na 
dużym ogniu i potem odstawiamy na 
5 minut. Czynność tę powtarzamy trzy 
razy. Potem odstawiamy na cały dzień. 
Następnego dnia dogotowujemy na wol-
nym ogniu przez 10 minut. Studzimy i 
przekładamy do słoików i wekujemy.
Konfitura z kwaśnego agrestu
Na tego rodzaju konfiturę potrzebny jest 
agrest odmiany bez włosków zupełnie 
zielony i mocno kwaśny.
Na każdy kilogram owoców robi się syrop 
z półtorej szklanki wody i 1,4 kg cukru.
Na wrzący syrop sypiemy agrest, odsta-
wiamy i pod przykryciem zostawiamy 
do następnego dnia. Smażymy na silnym 
ogniu 10 do 15 minut i ponownie odsta-
wiamy na noc. Trzeciego dnia powtarza-
my smażenie i gorącą masę wkładamy do 
wyparzonych słoików.

Małe cebulki w occie
Kilogram małych cebulek wielkości orze-
chów laskowych, pieprz zielony lub czar-
ny ziarnisty, sól, cukier, ocet, gorczyca
Z cebulek zdejmujemy pierwszą skórkę.
Cebulki wkładamy do garnka wraz z pie-
przem i czubatą łyżką soli. 
Teraz zagotowujemy ocet i zalewamy 
nim cebulki w naczyniu. Odstawiamy na 
jeden dzień. 
Następnego dnia odcedzamy ocet ale nie 
wylewamy go. Rozcieńczamy go wodą 
w stosunku 1 do 4 i ponownie gotujemy. 
Cebulki układamy w słoikach i zalewa-
my je zagotowanym octem. Do każdego 
słoika wsypujemy łyżeczkę cukru i we-
kujemy.

Najbardziej stresujące sytu-
acje (w skali do 100 punktów)
śmierć współmałżonka 100 pkt
rozwód ............................   73 pkt
ślub ............................      50 pkt
pogodzenie się współmałżonków 
      45 pkt
ciąża ............................    40 pkt
pojawienie się dziecka w rodzinie 
     39 pkt
nagły kryzys finansowy   38 pkt
zmiana pracy.....................        36 pkt
otrzymanie kredytu...........        31 pkt
syn lub córka opuszczają dom  29 pkt
osiągnięcie wielkiego sukcesu  28 pkt
rozpoczęcie nauki.............         26 pkt
kłopoty z szefem .............      23 pkt
otrzymanie mandatu.........         11 pkt

Sól 
Przypalony garnek uratujemy sypiąc na 
jego dno łyżkę soli i zalewając ja wodą. 
Po 12 godzinach trzeba wodę zagoto-
wać, a spalenizna sama zejdzie.

Wydra morska
... zwana też kałanem, żywiąca się mał-
żami, wypływa w morze zabierając ka-
mień. Kładzie go na swoim brzuchu i 
rozbija o niego twarde muszle.
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2 czerwca 2011 r. w Gimnazjum nr 2 im. Mikołaja Koper-
Konkurs fotograficzny

nika w Olecku miało miejsce uroczyste podsumowanie szkol-
nego konkursu fotograficznego „A po zimie przychodzi … 
WIOSNA”. Oto jedna z nagrodzonych fotografii: Arkadiusz 
Bełbot (klasa trzecia), „Kąpielisko dzików” (drugie miejsce)

W najbliższym tygodniu 
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Olecku zaprasza 

na następujące imprezy sportowe:
Otwarty Turniej Koszykówki ulicznej o Puchar Burmi-
strza Olecka. Termin i miejsce: 23.07.11r (sobota), godz. 
11.00, Boisko Orlik 2012 przy SP Nr 1 w Olecku.
Zapisy drużyn w dniu zawodów od godz. 10.00-11.00.
Drużyny 3-osobowe + rezerwowi. Wpisowe: 50 zł od 
drużyny. Nagrody: pamiątkowe dyplomy, puchary i na-
grody rzeczowe dla trzech pierwszych zespołów. Sta-
tuetka i nagroda rzeczowa dla najlepszego zawodnika. 
Dodatkowe atrakcje: didżej i konkurs rzutów za 3 punkty 
(przewidziana statuetka i nagroda rzeczowa dla najlep-
szego wykonawcy).Tel. 600 274 632
Otwarty Turniej tenisa ziemnego o Puchar Burmistrza 
Olecka.
Termin i miejsce: 24.07.11r (niedziela), godz. 10.00, 
Korty Miejskie w Olecku (w pobliżu hotelu Colos-
seum). Zapisy w dniu zawodów, bezpośrednio przed  
godz.10.00. Turniej rozegrany zostanie w następujących 
kategoriach: - Open, - do lat 16-tu. Wpisowe: 15 zł od 
zawodnika.
Nagrody: dla trzech pierwszych zawodników w każdej 
kategorii pamiątkowe dyplomy, a dla zwycięzców pu-
chary.
IV Ogólnopolski Turniej siatkówki plażowej o Puchar 
Burmistrza Olecka.
Termin i miejsce: 24.07.11r (niedziela), godz.9.00, Bo-
isko MOSiR przy Kortach Miejskich w Olecku. Wery-
fikacja par zgłoszonych do turnieju w godz. 8.00 - 9.00. 
Wpisowe: 50 zł od pary. Nagrody:pamiątkowe dyplomy i 
puchary dla trzech pierwszych zespołów. Dla pierwszych 
ośmiu par nagrody pieniężne (pula nagród - 3.000 zł).
Zapraszamy do udziału i do kibicowania!!

III Turniej z cyklu Grand Prix Olecka 2011 w siatkówce 
plażowej z 17 lipca. Organizator: MOSiR Olecko. Sędzia główny: Dariusz 
Karniej.
WYNIKI (od półfinałów):
P.Jurewicz / A.Opanowski - A.Reut / A.Bogdan 2:0 (v.o.)
H.Paszkowski / P.Szlaszyński - P.Fejfer / G.Daniłowicz 2:0 (21:14, 21:12)
P.Fejfer / G.Daniłowicz - A.Reut / A.Bogdan 2:0 (v.o.)
H.Paszkowski / P.Szlaszyński - P.Jurewicz / A.Opanowski 2:0 (21:17, 21:18)
KOLEJNOŚĆ  KOŃCOWA:
1.Hubert Paszkowski/ Przemysław Szlaszyński (Gołdap)
2.Przemysław Jurewicz/ Artur opanowski (Gołdap/Olecko)
3.Piotr Fejfer/ Grzegorz Daniłowicz (Olecko)
4.Artur Reut/ Arkadiusz Bogdan (Olecko)
5-6.Konrad Wierzbiński/ Marek Pawliczuk (Czerwony Dwór/ Giżycko)
      i Łukasz Tarasiewicz/ Piotr Jaszkiewicz (Gołdap)
7-8.Katarzyna Brochacka/ Maciej/ Ropelewski (Ełk)
     i Rafał Chojnowski/ Mateusz Malinowski (Ełk)
Trzy pierwsze pary otrzymały pamiątkowe dyplomy, a zwycięski zespół 
statuetki i okolicznościowe koszulki. Ogółem w turnieju uczestniczyło 16 
zawodników, w tym jedna kobieta.           Dariusz Karniej

Otwarty Turniej plażowej piłki nożnej z 15 lipca. Organizatorzy: 
MOSiR Olecko i MLKS Czarni Olecko. Sędzia główny: Dariusz Karniej.
Do turnieju zgłosiły się tylko dwie drużyny, złożone przez piłkarzy MLKS 
Czarni Olecko.
Zespoły te rozegrały bezpośredni mecz między sobą (2x20 min.).
WYNIK:
Ekipa Melanż (kap. Błażej Tusznio) - Ekipa bez Blejtona (kap. Ariel Tusz-
nio)     11:5 (4:1)
Obie drużyny otrzymały  pamiątkowe dyplomy, a zwycięski zespół otrzy-
mał puchar, ufundowany przez MOSiR Olecko.
Pamiątkową statuetką uhonorowano również najlepszego strzelca turnieju, 
którym  został Błażej Tusznio (zdobywca 4 bramek).
Ogółem w zawodach uczestniczyło 16 osób.        Dariusz Karniej
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10 lipca na boisku MOSiR przy kortach miejskich został rozegrany 
II Turniej siatkówki plażowej z cyklu Grand Prix Olecka 2011

Organizatorem zawodów był MOSiR Olecko, a sędzią głównym 
Dariusz Karniej.

WYNIKI:
Gry eliminacyjne:
Fejfer / Daniłowicz - Bogdan / Tarasiewicz  2:1
Budziński / Mariański - Topór / Gąska  2:0
Masłowski / Czajkowski - Fejfer / Daniłowicz 2:0
Budziński / Mariański - Surażyński / Wojtulewicz 2:0
Masłowski / Czajkowski - Bogdan / Tarasiewicz 2:0
Surażyński / Wojtulewicz - Topór / Gąska  2:0
Półfinały:
Masłowski / Czajkowski - Surażyński / Wojtulewicz 2:1
Budziński / Mariański - Fejfer / Daniłowicz  2:0
Mecz o III miejsce:
Surażyński / Wojtulewicz - Fejfer/ Daniłowicz

2:0 (21:18, 21:19)
Mecz finałowy:
Masłowski / Czajkowski - Budziński / Mariański 

2:1 (17:21, 21:16, 15:10)
KOŃCOWA  KOLEJNOŚĆ:

1.Błażej Masłowski / Arkadiusz Czajkowski (Giżycko) 
2.Maciej Budziński / Bartosz Mariański (Olsztyn)
3.Przemysław Surażyński / Marcin Wojtulewicz (Giżycko/Olsz-

tyn)
4.Piotr Fejfer/ Grzegorz Daniłowicz  (Olecko)
5-6. Arkadiusz Bogdan/ Łukasz Tarasiewicz (Olecko/Gołdap)  i 

Tomasz Topór / Adam Gąska  (Zatyki)
Trzy pierwsze pary otrzymały pamiątkowe dyplomy, a zwycięzcy 

statuetki i koszulki okolicznościowe.
Ogółem w zawodach uczestniczyło 12 osób.     Dariusz Karniej

II Turniej siatkówki plażowej 
z cyklu Grand Prix Olecka 2011 Teatralna „Chimera” po raz pierwszy

Teatralne święto potrwa dwa dni, 20 – 21 lipca. Na ten 
czas przeniesiemy się w świat marzeń, wyobraźni, magii 
teatru. Do Olecka zjadą się grupy teatralne z całego kraju. 
Zaprezentują one różnorodne formy wypowiedzi teatralnej. 
Występem finałowym będzie spektakl Teatru Brama z Gole-
niowa. Ponadto, uczestnicy przeglądu będą mieli możliwość 
wzięcia udziału wraz z dziećmi i młodzieżą w plenerowych 
warsztatach teatralnych. Na koniec każdego dnia jest przewi-
dziane afterparty w Klubie CoolTura.

Organizatorem ,,Chimery” jest Teatr HOC LOCO i  Sto-
warzyszenie Olecka Strefa Inspiracji, do którego należą mu-
zycy, plastycy, teatralnicy, literaci, animatorzy kultury oraz 
ci, którym bliska jest szeroko rozumiana sztuka. Ludzie dzia-
łający w Stowarzyszeniu to nie tylko olecczanie, ale i osoby 
sympatyzujące z Oleckiem, które na co dzień mieszkają w 
Warszawie, Gdańsku, Olsztynie, Ełku, Suwałkach czy Piszu. 
Co nas łączy? MIŁOŚĆ DO SZTUKI i OLECKO – miejsce, 
które mniej lub bardziej odcisnęło ślad w życiu każdego z 
nas, miejsce, które jeszcze kilka lat temu uważane było za 
kolebkę polskiej kultury alternatywnej. W dzisiejszym świe-
cie, zdominowanym przez popkulturę, my stawiamy na róż-
norodność, jakość, odwagę do realizowania pasji. 

Poprzez OPTA „Chimera” chcemy powrócić do korzeni 
Przystanku Olecko, gdzie głównym celem było spotkanie te-
atru z ludźmi, spotkaniu twórców, wymiany dobrej energii, 
dzielenia się sobą z innymi. Naszym marzeniem jest zaszcze-
pienie w młodych olecczanach chęci do działania w sferze 
kultury. Chcemy im pokazać, że można COŚ robić nawet w 
małym mieście i zostanie to docenione. Byłoby to przykła-
dem, że teatr jest fantastyczną metodą ekspresji i spędzenia 
wolnego czasu. Spektakle, muzyka, warsztaty, działania ple-
nerowe to nie wszystkie  z atrakcji, które są przygotowane 
przez organizatorów. OPTA „Chimera” to pierwszy krok do 
tego, aby Olecko znów zagościło w świadomości ludzi jako 
kulturalna stolica Mazur. 

Chyba lepszego zaproszenia niż tego od samych orga-
nizatorów nie można sobie życzyć. Jedno jest pewne: oj, 
będzie się działo! Każdy, kto przybędzie na „Chimerę” nie 
będzie się nudził i znajdzie coś dla siebie. Dlatego kto żyw, 
niech pędzi do Teatru AGT i zobaczy na własne oczy, jaka 
energia drzemie w młodych!

Urszula Korąkiewicz
A oto program przeglądu: 

20.07. 
11.00 – 14.00 – otwarte warsztaty teatralno-wokalne, sala 
Teatru AGT  
16.45 – oficjalne rozpoczęcie Przeglądu  
17.00 – 17.30 – AMALGAT-reaktywacja - ,, W oparach 
absurdu II”, sala Teatru AGT 
18.00 – 18. 40 – Grupa Teatralna „Alternatywa” - ,,Cela” , 
sala Teatru AGT 
21.00 – JAM SESSION, klub Cooltura  
 
21.07. 
10.00 – 13.00 – otwarte warsztaty teatralno-wokalne, sala 
Teatru AGT  
17.00 – 17.25 – Dominika Chamska – monodram ,,Lament-
nica” 
18.00 – 18.30 – Teatr akademicki UKSW w Warszawie ,, …
ale o co chodzi?...”  - „Czarna Wołga”, sala Teatru AGT 
19.00 – finałowy występ Teatru BRAMA - ,,My” , sala 
Teatru AGT 
20.00 – oficjalne zakończenie Przeglądu  
21.00 – CHILLout w Coolturze
22.30 – Marcin Otrocki – „Artysta Dramatyczny”

Piękna pogoda i 10.00 zaczynamy kolejny turniej tenisa Ziem-
nego o Puchar KT Tennis Life. W szranki w 2. kategoriach stanęło 
32 zawodniczki i zawodników z Łomży, Warszawy, Ełku, Suwałk, 
Białegostoku i Olecka. O 19.30 zwycięzcą kat open okazał się 
Jakub Osowski (Ełk) pokonując w finale Roberta Usarka (Su-
wałki) 6/1; 6/4 , w meczu o 3 miejsce lepszym okazał się Marcin 
Brochacki (Ełk) wygrywając z Karolem Goworowskim  6/4.

Kategorię do 16 lat na swoją korzyść rozstrzygnęła Iga Ha-
pon (Ełk) ogrywając Fryderyka Pryjmę (Warszawa) 6/3. Mecz 
o trzecie miejsce rozgrywali olecczanie Roksana Zajkowska i 
Paweł Charmuszko. Wygrał Paweł 7/5.

Zwycięzcy 3 miejsc w każdej z kategorii otrzymali puchary 
i drobne nagrody ufundowane przez trenera KT Tennis Life p. 
Jarosława Gogacza, które w jego imieniu wręczała pani Iwona 
Rustecka z sędzią głównym.         (B)

Puchar KT Tennis Life

III Turniej z cyklu Grand Prix Olecka 2011 
w siatkówce plażowej rozegrany 17 lipca na boisku MOSiR. Sędzia 
główny: Dariusz Karniej.
WYNIKI (od półfinałów):
P. Jurewicz / A. Opanowski- A. Reut/ A. Bogdan 2:0 (v.o.)
H. Paszkowski / P. Szlaszyński - P. Fejfer/ G. Daniłowicz 2:0 (21:14, 21:12)
P. Fejfer / G. Daniłowicz - A. Reut / A. Bogdan 2:0 (v.o.)
H. Paszkowski / P. Szlaszyński - P. Jurewicz / A. Opanowski 2:0 (21:17, 21:18)
KOLEJNOŚĆ  KOŃCOWA:
1.Hubert Paszkowski / Przemysław Szlaszyński (Gołdap)
2. Przemysław Jurewicz/ Artur Opanowski (Gołdap/Olecko)
3. Piotr Fejfer / Grzegorz Daniłowicz (Olecko)
4. Artur Reut / Arkadiusz Bogdan (Olecko)
5-6. Konrad Wierzbiński / Marek Pawliczuk (Czerwony Dwór/ 
Giżycko) i Łukasz Tarasiewicz / Piotr Jaszkiewicz (Gołdap)
7-8. Katarzyna Brochacka / Maciej/ Ropelewski (Ełk) i Rafał 
Chojnowski/ Mateusz Malinowski (Ełk)
Trzy pierwsze pary otrzymały pamiątkowe dyplomy, a zwycięski 
zespół statuetki i okolicznościowe koszulki. Ogółem w turnieju 
uczestniczyło 16 zawodników, w tym jedna kobieta.
Organizator imprez sportowych w MOSiR Olecko: Dariusz Karniej
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PO KOKARDĘ
O dzieciach w kościele (część I)

Uwielbiam obserwować dzieci w kościele. Zwłaszcza teraz, 
kiedy już moje osiągnęły wiek „pokomunijny” i  są na tyle duże, 
by zachować powagę należną temu miejscu. Do tej pory jednak, 
kiedy stoją obok siebie, to przychodzą im głupawki do głowy 
i zaczepiają się, więc trzeba je rozdzielić na bezpieczną odle-
głość. Moje więc nie różnią się niczym innym od pozostałych.  
I dobrze. Ale zanim o tym, to jeszcze o dorosłych kobietach słów 
parę, a zwłaszcza o ich strojach. I tu zapewne wyjdę na  „kon-
serwę”, bo ni jak nie mogę zaakceptować kobiet w klapkach i 
sukienkach na ramiączkach. Wyglądają jakby wprost wyszły z 
plaży i zapomniały się przebrać. To podstawowa zasada wycho-
wania: inny strój obowiązuje w pracy, inny na plaży, w górach, a 
jeszcze inny w świątyniach. Tym nie do końca ubranym paniom 
zadałabym krótkie pytanie: czy poszłaby w dresie na bal sylwe-
strowy? Na pewno by się ofuknęły, że nie wypada, ale klapki 
w kościele i to często takie plastikowe jak na basen, to już co 
innego. A dekolty mnie nie peszą tak bardzo jak krótkie bluzki i 
spodnie. Wystarczy zgięcie i… całe plecy i stringi na wierzchu. 
Nie wspomnę o tym, że w dyplomacji byłoby to nie do pomyśle-
nia. But owych dyplomatek i żon dyplomatów musi mieć zakrytą 
piętę i palce. Odzwierciedleniem tego są uniformy w biurach. 

Marzy mi się taka godzina w szkole nauki manier wszelakich: 
przy stole, ubioru, dekoracji, prezentów, zachowania, itp. Niby 
takie proste, ale jak rodzice tego nie wpoją, bo nikt ich tego nie 
nauczył, to kto? Ale odbiegłam od tematu głównego. Wracam.

Jak już wspomniałam, uwielbiam obserwować dzieci i ich ro-
dziców w kościele. Dokładnie widać, kto dominuje w rodzinie, 
kto się zajmuje dziećmi i jaki jest model wychowania. 

Mój uwielbiany poeta ks. Jan Twardowski pisał, że „Tylko 
maluchom nie nudziło się w czasie kazania” i ja się pod tą tezą 
podpisuję. Nie trzeba studiować psychologii, by wiedzieć, że na-
turą dziecka jest… ruch. Jeszcze na początku mszy jest odrobina 
ruchu (wstają, siadają), nawet śpiewu, ale jak dojdzie do kazania, 
to nawet najgrzeczniejsze dziecko po trzech pierwszych minutach 
zaczyna się nudzić, choćby były to najmądrzejsze myśli. Zresztą 
co drugiego słowa i tak nie rozumie, a cóż dopiero znaleźć odro-
binę sensu. I wtedy zaczyna się wyrywanie z objęć taty, który ści-
ska malca tak, że aż piszczy. To typ tatusiów taki, u którego waż-
niejsze jest to, co ludzie pomyślą, niż to, że jego najukochańsza 
pociecha rozwija się i chce ruchu. Niektórzy są już odważniejsi i 
nawet pozwolą malcowi oddalić się na dwa kroki, po czym łapią 
go i ciągną z powrotem. Inną wersją jest posiadanie czegoś do 

pogryzania: chrupek, lizaka – zajęta buzia, to zajęta uwaga. Najlepsi 
są ci, którzy siedzą sztywno udając, że słuchają kazania, a tylko od 
czasu do czasu gromią wzrokiem żony, które biegają jak sprężynki. 
Jest też typ nowoczesnych tatusiów, którzy biorą malca za rękę i 
chodzą z nim w miejsca, gdzie nikomu nie przeszkadzają i maluch 
jest zadowolony, a tatuś dumny, że udało mu się zapanować nad 
nieposkromionym charakterem córeczki lub synka. Najbardziej za-
dowoleni są ci, których pociechy w tym czasie śpią, a oni mogą stać 
obok wózka i napawać się  dumą, że oni z wychowaniem nie mają 
problemu. 

Nie, nie uwzięłam się na tatusiów, tylko często mają problem, 
co zrobić własnym dzieckiem w kościele, kiedy nie chce siedzieć 
sztywno jak on. A mamusie? 

Mamusie zawsze wiedzą intuicyjnie i doskonale, kiedy trzeba 
je przytulić, a kiedy pozwolić na samodzielne wędrówki w zasię-
gu oka. I zawsze są na czas, kiedy nóżka zlatuje ze schodka, albo 
zaczyna bić koleżankę. Nawet przez myśl im nie przejdzie, żeby 
zwrócić uwagę mężowi, by przejął dowodzenie nad dzieckiem. Po 
prostu zawsze są czujne i nie zwolnione ze swoich obowiązków. 
Takie są.

A dzieci… dzieci uciekają od rodziców, idą pod ołtarz, tańczą, 
wynajdują w szparach najmniejsze brudy i są strasznie zadowolo-
ne z tych skarbów. Czasami bawią się w najlepsze z nowopoznaną 
dziewczyną i wcale nie potrzebują słów, bo trudno o romantyzm, 
kiedy nogi dopiero co same stąpają po ziemi, a smok w buzi. Ileż w 
tym radości i autentyczności! A kiedy ten smok zostanie wyrwany 
z buzi, bo jest atrakcyjny dla kolegi, to nagle wśród ciszy rozlega 
się głośne na cały kościół: aaaaaaa! I oczy połowy zgromadzonych 
dopada dziecko i karci matkę. Drugą część ściska w dołku ze złości, 
że nie mogą się skupić i chętnie by wyprowadzili matkę z kościoła. 
A wszyscy zgromadzili się na mszy w imię miłości wzajemnej. A ja 
sobie siedzę i uśmiecham się pod wąsem, bo nie ma nic piękniej-
szego, niż dziecko radosne i zapłakane. Uwielbiam, kiedy o poważ-
ne mury kościoła uderza śmiech dziecka. I myślę, że nie grzeszę 
mówiąc, że Bogu to się na pewno podoba i nie ma nic przeciwko, 
że nie słuchają mądrych kazań. Uciekają przed siebie, a potem z 
rozpaczą w oczach wypatrują łagodnych oczu mamy, jakby to był 
najbezpieczniejszy ląd. Ten śmiech, radość, często płacz, złość, to 
najpiękniejsze kazanie i najcudowniejszy prezent, jaki Bogu przy-
nieśli ludzie. 

Marusia
Ps. A moje dziewczyny, to tak a propos kościoła, oglądają wła-

śnie… Jasełka z przedszkola... i się zachwycają. Bo Agatka przez 
cały rok marzyła, by być Maryją. I była! Robię kawę i dołączam 
się do nich...


