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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, zaświadczenia 
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ANWIS, NA ZAMÓWIENIE
ŻALUZJE DREWNIANE I ALUMINIOWE

MOSKITIERY, VERTICALE, PLISY, 
ROLEY MATERIAŁOWE I RZYMSKIE

POMIAR WYCENA MONTAŻ

Pamiętaj, że najważniejsze jest, aby to, co 
najważniejsze, pozostało najważniejsze.

H. Jackson Brown, Jr.

Olecki Przegląd Teatrów 
Amatorskich CHiMERA

Tegoroczna edycja potrzebuje wsparcia finansowego, dla-
tego też dziewczyny wystąpiły z projektem na portalu polak-
potrafi.pl 

To platforma, na której można finansować przedsięwzięcia 
metodą crowdfoundingu (finansowania społecznościowego). 

Projekt można wspierać dowolną kwotą na http:
//polakpotrafi.pl/projekt/olecki-przeglad-teatrow-

-amatorskich-chimera.\
(o „Chimerze” na s. 7)
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Obchody Święta Policji 2013
program s. 5

Minęło dziesięć lat od restrukturyzacji długu oleckiego 
szpitala. Podjęcie tej ważkiej dla naszej społeczności decyzji 
zawdzięczamy w zasadzie jednemu samorządowcowi, ówcze-
snemu Staroście Stanisławowi Lucjanowi Ramotowskiemu. 
Wywiad przeprowadził B. Marek Borawski, s. 10

VI Ogólnopolski VI Turniej 
siatkówki plażowej o Puchar 

Burmistrza Olecka, s. 2

Quest olecki, prezent „Tygodnika 
Oleckiego „ dla turystów, s. 19

Przystanek Olecko
fotoreportaż Józefa Kunickiego, s. 8



Tygodnik olecki 30/810 - r. 2013
2 to@borawski.pl

Redakcja 
„Tygodnika Oleckiego”, ul. Zielona 37

czynna:  poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek
w godzinach 1200-1700
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GRÜNLAND
Centrum Roślin Ozdobnych

   Olecko, ul. Produkcyjna 11, tel. (87) 523-90-09
od wiosny duża kolekcja najnowszych odmian bylin

Archiwum „Tygodnika oleckiego” znajdziesz

V22505

Turniej siatkówki plażowej
21 lipca na boisku przy kortach miejskich odbył się z pulą 

nagród 3000 złotych VI Ogólnopolski VI Turniej siatkówki 
plażowej o Puchar Burmistrza Olecka. Organizatorami, to 
Urząd Miejski w Olecku, OTSS i MOSiR Olecko. Sędzią 
głównym był Dariusz Karniej. Sędziowali równeż: Wojciech 
Pilichowski, Maciej Mularczyk, Grzegorz Kacprzyk, Joanna 
Adamczyk i Małgorzata Jakubowska.

Obsługa medyczna: Halina Trojanowska.
Po raz szósty rozegrano w Olecku Ogólnopolski Turniej 

Siatkówki Plażowej. Siatkarze walczyli nie tylko o wygraną 
i prestiż ale również o nagrody finansowe (co zapewne było 
bodźcem do udziału zawodników z różnych stron Polski). 

Nierzadko siatkarze występujący na turnieju w Olecku 
mają ligową przeszłość. Tak było i tym razem. W imprezie 
zagrało kilku zawodników na co dzień występujących w 
rozgrywkach I ligi siatkówki halowej czy nawet siatkarskiej 
Plus-Ligi. To oczywiście gwarantowało wysoki poziom i 
wiele pojedynków było bardzo wyrównanych - sety kończyły 
się na przewagi. Dość powiedzieć, że turniej rozpoczął się o 
godz. 9.00 a zakończył się po godz. 19.00. Zwycięstwo od-
niosła para Bartosz Mariański/ Kamil Radzikowski, która w 
finale oleckiej plażówki walczyła po raz trzeci by wreszcie 
sięgnąć po upragnione trofeum. Turniej, w którym wzięły 
udział 24 pary rozegrano systemem brazylijskim.

KOŃCOWA  KLASYFIKACJA:
1. Bartosz Mariański/ Kamil Radzikowski (Olsztyn)
2. Aleksander Mamełka/ Maciej Kałuża (Warszawa)
3. Tomasz Poskier/ Mariusz Przybylski (Olsztyn)
4. Wojciech Szlejter/ Mariusz Iwanowicz (Augustów)
5-6. Błażej Masłowski/ Łukasz Augustynowicz (Giżyc-

ko) i Marcin Końpa/ Robert Bakuła (Piecki)
7-8.Sebastian Dryński/ Paweł Zackiewicz (Warszawa) 

i Sebastian 
Romańczuk/ 
Artur Karni-
łowicz (Biały-
stok)

9-12. Ka-
mil Skrzyp-
k o w s k i / 
Łukasz Ru-
dzewicz (Su-
wałki), Jacek 
Urban/ Kamil 
Lis (Kętrzyn), 
Sebastian Au-
gustynowicz/ 
Michał Jarka, 
(Giżycko/ Su-
wałki) i Paweł 

Chałko/ Wojciech Winnik (Żubrówka Nowa)
13-16.Wojciech Zaborowski/ Mateusz Szwejkowski 

(Suwałki), Bartosz Jarzembowicz/ Albert Pojawis 
(Sejny), Andrzej Ignaciuk/ Janusz Ignaciuk   (Lewkowo 
Stare) i Damian Załęski/ Adam Awksientjuk, (Białystok/ 
Hajnówka)

17-24.Hubert Dłużniewski/ Dominik Parda (Olecko), 
Jacek Jakubowski/ Jakub Łakomy (Płock), Przemysław 
Tomkiewicz/ Marcin Jakubowski (Bakałarzewo), Mi-
chał Skrzypek/ Adrian Białecki (Giżycko/ Gołdap), To-
masz Topór/ Łukasz Leszczyński (Kijewo), Arek Bogdan/ 
Przemysław Rowiński (Olecko0, Szymon Wrzyszcz/ An-
drzej Paszkowski (Olecko/ Gołdap)i Maciej Mendak/ Ra-
dosław Kordowski (Suwałki)

 
Wszystkie pary, które przebiły się do ćwierćfinałów 

otrzymały nagrody finansowe. Trzy pierwsze pary otrzy-
mały też pamiątkowe dyplomy i puchary. Organizatorzy 
wraz z sędziami wybrali również MVP Turnieju, którym 
został 

Kamil Radzikowski z Olsztyna. Otrzymał on pamiąt-
kową statuetkę.

Nie zabrakło również dań z grilla i potrawy z dzika, 
ustrzelonego własnoręcznie 

przez pomysłodawcę tej imprezy, Jerzego Wrzyszcza.
Nagrody wręczali wspomniany wyżej Jerzy Wrzyszcz 

oraz Dyrektor MOSiR w Olecku Andrzej Kamiński. W za-
wodach uczestniczyło 48 zawodników.

Dariusz Karniej
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OLECKI TERMINARZ
WYSTAWY STAŁE

• Jarosław Szarabajko, Malarstwo, Galeria Prawdziwej 
Sztuki im. A. Legusa, ROK „MG”

• Katarzyna Kaźmierak, fotografie, Galeria Hol, ROK „MG”
• Wystawa medali i odznaczeń - wystawa w Oleckim Sto-

warzyszeniu Aktywnych „Zamek”
• Malarstwo Agaty Julii Prosińskiej, Galeria „Pod Skosem” 

Gminny Ośrodek Kultury w Kowalach Oleckich

KRONIKA PO¯ARNICZA 
V
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Zapraszamy od 600 do 2100

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

NAJTANIEJ W MIEŚCIE

ON .............................5.55 zł
Pb 95 ........................5.52 zł
PB 98 ........................5,62 zł
LPG ...........................2,19 zł
Olej opałowy ..............3,85 zł (powyżej 1000 litrów)

PRZEMYSŁAW
ATKIELSKI

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

Plac Wolności 15A, tel. 87 520 10 89
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sponsorujemy „Czarnych”, 
bilet 5 gr taniej na litrze

www.paliwa-kozlowski.pl

AUTOMYJNIA

24 lipca (środa)
apteka dyżurna Gołdapska 1
wydanie „Tygodnika Oleckiego”
16.00 - Twórcze smyki w krainie plastyki, biblioteka publicz-
na, Kopernika 6
25 lipca (czwartek)
apteka dyżurna plac Wolności 25
16.00 - początek kursu w szkole kierowców Jerzego Mili-
szewskiego, aleje Lipowe 3
16.00 - Rummikub, gra rodzinna, scrable, Biblioteka Pu-
bliczna, Kopernika 6
26 lipca (piątek)
apteka dyżurna Składowa 6
8.30 - 11.30 - pokaz sprzętu policyjnego, Rynek placu Wol-
ności
12.30 - uroczysta akademia z okazji Święta Policji, sala kina 
„Mazur”
18.00 - wernisaż wystawy fotografii Beaty Adamczyk-
-Ostrowskiej, W kolorach Afryki, galeria Hol, plac Wolności 
22
27 lipca (sobota)
apteka dyżurna Zielona 37
XXI Olecki Maraton Pływacki, kąpielisko „Skocznia”
13.00 - Kolorowy świat bajek, biblioteka dziecięca, Koper-
nika  6
Nocny Turniej Tenisa o puchar Przystanku Olecko, korty 
miejskie
28 lipca (niedziela)
apteka dyżurna Listopada 11
XX Turniej Tenisa o puchar Przystanku Olecko, korty miej-
skich
Turniej Tenisa Siatkówki Plażowej, boisko przy kortach 
miejskie
22.00 - Plenerowe kino letnie: „Transporter”, Rynek placu 
Wolności
29 lipca (poniedziałek)
apteka dyżurna Kolejowa 15
30 lipca (wtorek)
apteka dyżurna Zielona 35
16.00 - spotkanie z bajką w języku angielskim, Biblioteka 
Miejska, ul. Kopernika
31 lipca (środa)
apteka dyżurna plac Wolności 7B
wydanie „Tygodnika Oleckiego”
16.00 - Twórcze smyki w krainie plastyki, biblioteka publicz-
na, Kopernika 6
1 sierpnia (czwartek)
apteka dyżurna Gołdapska 1
8.30 - 11.00 - akcja poboru krwi od honorowych dawców, 
ZSLiZ, budynek internatu, sala konferencyjna
16.00 - Rummikub, gra rodzinna, scrable, Biblioteka Pu-
bliczna, Kopernika 6
2 sierpnia (piątek)
apteka dyżurna plac Wolności 25
XVI Międzynarodowe Mazurskie Spotkana z Folklorem, 
Rynek placu Wolności
3 sierpnia (sobota)
apteka dyżurna Składowa 6
13.00 - Kolorowy świat bajek, biblioteka dziecięca, Koper-
nika  6
4 sierpnia (niedziela)
apteka dyżurna Zielona 37
Turniej Tenisa Ziemnego o „Wielki Tort” Jana Staniszew-
skiego, korty miejskie

na stronie internetowej www.olecko.info (w pliku *.pdf)

9 lipca od 12.26 jeden zastęp JRG PSP usuwał z placu 
Zamkowego konar drzewa niebezpiecznie pochylony nad bu-
dynkiem ZST.

10 lipca od 18.03 jeden zastęp OSP Kowale Oleckie usu-
wał w Szwałku gniazdo os z podwórka budynku mieszkalne-
go.

11 lipca od 8.53 dwa zastępy JRG PSP usuwały przy ulicy 
Środkowej drzewo niebezpiecznie pochylone nad jezdnią.

11 lipca od 17.26 jeden zastęp JRG PSP usuwał gniazdo 
szerszeni z budynku mieszkalnego przy ulicy 1 Maja.

11 lipca od 22.39 jeden zastęp JRG PSP gasił przy ulicy 
Grunwaldzkiej pożar śmieci w śmietniku kontenerowym.

12 lipca od 7.05 jeden zastęp JRG PSP usuwał konar drze-
wa powalony na jezdnię ulicy Gołdapskiej.

13 lipca od 6.14 jeden zastęp OSP Wieliczki w Sobolach 
usuwał konar drzewa powalony na jezdnię.

13 lipca od 8.12 dwa zastępy JRG PSP i jeden zastęp OSP 
Świętajno usuwały w Doliwach skutki kolizji drogowej. (Sa-
mochód osobowy w rowie).

13 lipca od 10.17 dwa zastępy JRG PSP i jeden zastęp OSP 
Sokółki usuwały w Sokółkach skutki kolizji drogowej. (koli-
zja motoroweru).

12 lipca od 12.39 jeden zastęp JRG PSP usuwał konar 
drzewa powalony na jezdnię ulicy Sembrzyckiego.

13 lipca od 13.36 zastęp OSP Szczecinki usuwał w Szcze-
cinkach skutki kolizji drogowej.

13 lipca od 14.13 zastęp JRG PSP usuwał z jezdni alei 
Lipowych skutki kolizji drogowej. (zderzenie samochodu z 
motorowerem)

14 lipca od 17.25 jeden zastęp OSP Kowale Oleckie usu-
wał w Jabłonowie gniazdo szerszeni z domu mieszkalnego.

15 lipca od 16.10 jeden zastęp OSP Wieliczki usuwał w 
Wieliczkach gniazdo szerszeni z domu mieszkalnego.

15 lipca od 16.20 jeden zastęp OSP Świętajno usuwał w 
Świętajnie gniazdo szerszeni z domu mieszkalnego.

16 lipca od 17.18 jeden zastęp OSP Gąski usuwał w Kije-
wie gniazdo os z budynku szkoły.

17 lipca od 11.00 jeden zastęp JRG PSP pomagał policji w 
otwarciu drzwi mieszkania przy ulicy Wodnej.

17 lipca od 18.55 jeden zastęp OSP Świętajno usuwał w 
Świętajnie gniazdo os z drzewa przy chodniku.

18 lipca od 14.49 jeden zastęp OSP Świętajno usuwał w 
Świętajnie gniazdo szerszeni z domu mieszkalnego.

18 lipca od 17.37 jeden zastęp JRG PSP usuwał z drzewa 
w Imionkach gniazdo os.

informacji udzielił młodszy ogniomistrz Piotr Gabruś
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NASZ KONKURS
Jeśli chcecie wziąć państwo udział w konkur-

sie, wystarczy tylko na adres redakcji wysłać kart-
kę pocztową z nalepionym kuponem z pierwszej strony  
i wpisanym własnym imieniem i adresem. Wszystkie karty biorą 
udział w cotygodniowym losowaniu – aż do skutku.

W tym tygodniu wylosowano następujące osoby:
• Maria Anton

• Olga I. Charmuszko
• Anna Jabłońska

• Anna Majkowska
• Piotr Nowicki

• Jakub Rzemko
Upominki ufundowali:

	 √	TERNET, pl. Wolności 26
	 √	„BiS” Studio Reklamy, ul. Kamienna 1A	
 √	BEST - Studio Reklamy, ul. Jeziorna 1A
	 √	INFOLAND, pl. Wolności 15
	 √	Drukarnia „Gryfix”, Ełk, ulica Sasankowa 17
	 √	Księgarnia Zofii Siemaszko, plac Wolności 26
	 √	Urząd Miejski w Olecku, plac Wolności 3
	 √	Wydawnictwo „Wir”, Zielona 37

Upominki będą wysyłane pocztą.
Do rozlosowania: gry komputerowe, książki, pióra wieczne, 

długopisy, akcesoria szkolne, modele do sklejania, magne-
sy, smycze, gry logiczne itp.

16. Budynek Powiatowego 
Urzędu Pracy - zaplecze od 
strony ulicy Sembrzyckiego.

Wtedy, gdy było robione zdję-
cie mieściły się w nim warszta-
ty Zespołu Szkół Zawodowych 
(obecnie Zespół Szkół Technicz-
nych). Skrzyżowanie z ulicą Armii 
Krajowej zostało przebudowane. 
Na zapleczu budynku widać nie-
istniejącą już dziś zabudowę.

Fotografia wykonana w 
1969 roku przez Tadeusza Mu-
rasa. (własność: www.graje-
wiak.pl)

Oleckie archiwum - Olecko jakiego już nie ma

„Plenerowe Kino Letnie”  -  „Transporter” 
„Plenerowe Kino Letnie” zaprasza na kolejną emisje fil-

mu. Tym razem wyemitowany zostanie film pt. „Transporter” 
reż. Corey’a  Yuen i Luis’a Leterrier.  Serdecznie zaprasza-
my na bezpłatną emisję filmu 28 lipca 2013 roku o godzinie 
22:00 na centralnym placu w mieście (plac Wolności). 

Opis filmu 
„Były komandos Frank Martin (Jason Statham - „Prze-

kręt”) jest najlepszy w swej robocie jako transporter - prze-
wozi dowolne ładunki we wskazane miejsce... szybko, 
solidnie i bez zbędnych pytań. Opracował system reguł, 
których nigdy nie łamie: Po pierwsze - nigdy nie zmie-
niaj warunków umowy; po drugie - żadnych nazwisk; i 
po trzecie - nigdy nie zaglądaj do przesyłki. Jednak jego 
najnowszy ładunek - piękna kobieta porwana przez mię-
dzynarodowy gang handlarzy niewolnikóww wprowadziła 
nie lada zamęt w jego klarowne zasady. Frank wplątuje się 
w śmiertelnie groźną intrygę i przekonuje się, że reguły są 
po to, by je łamać. Nagłe zwroty akcji, nieustanne napięcie, 
zapierające dech pościgi i sceny kaskaderskie gwarantują 
prawdziwie wysokooktanową rozrywkę dla wszystkich mi-
łośników podwyższonego poziomu adrenaliny.”

Serdecznie zapraszamy 
na festyn zdrowej żywności  
„Frutti di Lago, czyli kuli-
narne skarby jezior”, który 
odbędzie się 4 sierpnia 2013 
r. w Centrum Edukacji Ekolo-
gicznej w Ełku, w godzinach 
16:00 – 20:00. Pokaz kulinar-
ny poprowadzi Jakub Kuroń, 
syn Macieja Kuronia. Znany 
z programu  Kuchni.tv, gdzie 
wraz ze swoim bratem Janem 
prowadzi program kulinarny 
pt. Kuroniowie rozgryzają.

W programie „Frutti di 
Lago” 2013:

1. Proste sposoby na rozpoznawanie zdrowych produk-
tów żywnościowych.

2. Proste sposoby na przyrządzenie ryby z owocami.
3. Pokaz technik kulinarnych, które m. in.:
- nie niszczą witamin,
- nie niszczą wielonienasyconych kwasów tłuszczowych,
- zawierają odpowiednie ilości białka, węglowodanów i 

tłuszczy.
4. Liczne atrakcje przygotowane przez animatorów BAJ-

KOLAND.
5. Bezpłatna wypożyczalnia kajaków i łodzi canoe w 

trakcie trwania pokazu.

Rekultywacja wysypiska
Gmina rozstrzygnęła przetarg na rekultywację składowi-

ska odpadów. Wygrało oleckie przedsiębiorstwo Krzyszto-
fa Witkowskiego. Wykona ono to inwestycje za blisko 650 
tysięcy złotych brutto. Zadanie to zostało dofinansowane w 
80% z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska.    (UM)

Siłownia terenowa
Gmina do realizacji wybrała ofertę firmy z Chrzanowa. 

Jest ona większa o 15 tysięcy 780 złotych od zaplanowanej 
przez gminę kwoty. Postanowiono jednak ze względu na spe-
cyfikę projektu oraz wysoką jakość oferowanych urządzeń 
brakującą kwotę dołożyć. Termin ukończenia inwestycji 
przypadł na 20 lipca. 

(UMwbiip)
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Obchody Święta Policji 2013
Komendant Powiatowy Policji w Olecku -  insp. 

Rafał Klauza zaprasza wszystkich mieszkańców 
Olecka na uroczystości związane z obchodami 
Święta Policji. 

W tym roku uroczysty apel odbędzie się w pią-
tek 26 lipca o godzinie 12.30 w budynku kina Ma-
zur. Tam właśnie zostaną wręczone awanse i odzna-
czenia. 

W  godzinach 08.30 – 11.30  zorganizowane będą 
DNI OTWARTE oleckiej jednostki. 

Na placu przed głównym budynkiem będzie 
zaprezentowany sprzęt policyjny. Zaproszenie kie-
rujemy szczególnie do najmłodszych, którzy będą 
mogli zrobić sobie pamiątkowe zdjęcie na fotelu 
kryminalistycznym (swoim aparatem), zwiedzić 
areszt i inne pomieszczenia w tym gabinet komen-
danta oraz z bliska przyjrzeć się codziennej służbie 
policyjnej.

rzecznik prasowy KPP
asp. Tomasz Jegliński

Minął Przystanek. Warsztaty, spek-
takle, koncerty. Wszystko to już histo-
ria. 

Dla jednych sztuka dla drugich 
sztuka życia. Moi znajomi bowiem, 
podziwiali również sprawne posprząta-
nie miasta po nocnych atrakcjach. To 

też można podziwiać?!? Ba lata praktyki.
Pamiętam ze swoich wojaży jachtowych jak to ran-

kiem zawinęliśmy do Malmö. W nocy odbywał się tak 
jakiś octoberfest, czy coś innego. Sterty śmieci leżały 
do południa. Pozamykane sklepy, ludzi na ulicach wca-
le, autobusy nie kursowały. Po prostu – jak szaleć to 
szaleć!

Cóż?! Przystanek minął. Można pokusić się o jego 
podsumowanie. Był bardziej urozmaicony od poprzed-
nich, więcej było działań warsztatowych... chociaż 
praktycznie raczej związanych z bezpośrednim progra-
mem, niż abstrakcyjnych działań promujących Olecko. 
Robienie czegokolwiek dla olecczan jest potrzebne, ale 
potrzebne jest również tworzenie dobrego p.r. wśród 
tych, którzy na Przystanek przyjadą. Szczególnie za 
pomocą warsztatów, imprez towarzyszących integru-
jących młodzież. Przykładem niech będzie Przystanek 
Woodstock

Ale Przystanek to też działania wybitne, kulturalne 
te z najwyższej półki. Myślę tutaj o koncercie Wiedeń-
skiej Orkiestry Pandolfis Consort, która wystąpiła z 
kontratenorem Arminem Gramerem. 

Ważnym wydarzeniem było otwarcie wystawy „Trzy 
razy Legus” w Galerii Prawdziwej Sztuki im. Andrzeja 
Legusa. Wystawa została stworzona z prac Andrzeja, 
Mieczysława i Stanisława i historycznie zaznaczona  
pierwszorzędnym katalogiem. Bołtryk wyrychtował na 
nowo stół z pracowni Andrzeja. Teraz przydałoby się 

sprzętowi jakieś bezpieczne miejsce, by znowu nie zo-
stał zniszczony. Takie działania upamiętniają artystę, 
artystów i są naszą tzw. pamięcią zewnętrzną. 

Tak! Bo z tą naszą pamięcią jest nie najlepiej. W 
poprzednim felietonie przypomniałem twórców Przy-
stanku Olecko. Teraz chcę przypomnieć twórcę olec-
kiego szpitala (szpitala nowego i bez długów) oraz 
twórcę Olmediki, Stanisława Lucjana Ramotowskie-
go. O początkach tego przedsięwzięcia możecie Pań-
stwo przeczytać w wywiadzie zamieszczonym we-
wnątrz „TO”. 

Ja hołduję zasadzie, że pisanego i siekierą nie wy-
rąbiesz.  Co napisane, wydrukowane pozostaje na wie-
ki. Teraz tak jak u Orwela, idzie nowe. Czyli internet, 
ale też, raz wpuszczona tam informacja czy zdjęcie 
już pozostanie. Nawet gdybyśmy poprawiali je co se-
kunda, kasowali część jego zawartości to i tak wersja 
pierwotna i wersja następna pozostaną w jakimś kom-
puterze na zawsze. Objawi się nam w najmniej spo-
dziewanym momencie. Tak jest zawsze... ale pisanego 
i siekierą nie wyrąbiesz.

Gorzej było w czasach, gdy nie znano druku... ale 
i wtedy byli tacy co lubili przepisywać książki.... i to 
dzięki nim mamy teraz jaki taki obraz czytany czasów 
wczesnego średniowiecza. 

Słowo ma wielką moc. Słowo pisane ma moc 
szczególną. Ono staje się materiałem niezmiennym, 
stałym. Słowa pisanego zmienić się nie da. Na kartce 
papieru będzie zawsze, i choć interpretowane w naj-
różniejszy sposób, to w gruncie rzeczy będzie zawsze 
znaczyło to samo. 

Pisałem już o tym kilkakrotnie: z czasów Homera 
nie została żadna budowla, co najwyżej ruiny odkopa-
ne przez archeologów. Jedynie co pozostało w całości 
i trwa na miarę ludzką wiecznie, to „Iliada”.  Kilka-
dziesiąt tysięcy wierszy powtarzanych w koło przez 
wędrownych aktorów, aż wreszcie spisanych, dotrwa-
ło do naszych czasów i żyje dalej. Swoim życiem. We-
dług tych słów powstają inne dzieła literackie, filmy, 
sztuki teatralne. 

Pisanego i siekierą nie wyrąbiesz.
Dlatego tak ważnym jest aby opisy ludzkich dzia-

łań były prawdziwe. Potem można je interpretować do 
woli. Najpierw jednak, trzeba je spisać.

B. Marek Borawski
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„ WSTĄP DO POLICJI „
Komendant Powiatowy Policji w Olecku informuje, iż aktual-

nie dysponuje 7 wolnymi wakatami dla przyszłych policjantów i 
zachęca  mieszkańców powiatu oleckiego oraz powiatów sąsied-
nich o  podjęcie starań, o przyjęcie do służby.

Oferujemy ciekawą, interesującą pracę, charakteryzującą 
się dużą  różnorodnością wykonywanych zadań, pozwalającą na 
sprawdzenie się w nietypowych warunkach, umożliwiającą pod-
noszenie własnych kwalifikacji i wykształcenia.

Jeżeli zatem chcesz podjąć pracę lub zmienić tą, którą po-
siadasz obecnie, jeżeli jesteś dostatecznie zmotywowany/a/ i nie 
boisz się nowych wyzwań, jeżeli chcesz zdobyć nowe doświad-
czenia - zmierz się ze stawianymi wymaganiami na egzaminach 
wstępnych i WSTĄP DO POLICJI.

INFORMACJE DOTYCZĄCE PROCEDURY KWALIFIKA-
CYJNEJ MOŻNA UZYSKAĆ -  na stronie internetowej Komendy 
Głównej Policji -  www.policja.pl, na stronie internetowej Komen-
dy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie -  www.warminsko-mazur-
ska.policja.gov.pl oraz w Komendzie Powiatowej Policji w Olecku 
ul. Zamkowa 1, 19-400 Olecko tel. kontaktowy: (087) 520 72 25

Komendant Powiatowy Policji w Olecku insp. Rafał Klauza

L8
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Zespół Szkół 
w Judzikach

prowadzi zapisy na rok 
szkolny 2013/2014
do przedszkola, oddziału 
przedszkolnego, szkoły pod-
stawowej i gimnazjum

W naszej szkole
- pracujemy z uczniem indywidualnie.
Oferujemy 
- ciekawe i różnorodne zajęcia pozalekcyjne.
Zapewniamy
- rodzinną atmosferę.
Posiadamy
- bogato wyposażoną bazę dydaktyczną,
- świetlicę opiekuńczo-wychowawczą i stołówkę.
Nasze działania ukierunkowane są na
- ekologię,
- poznawanie regionu i jego tradycji.

● Dla uczniów z Olecka zapewniony jest dowóz autobusem 
szkolnym.
Zespół Szkół w Judzikach
Judziki 5, 19-400 Olecko; tel. 87-520-76-96;
e-mail: zsj@hot.pl; www.zsj.olecko.edu.pl

ul. Armii Krajowej 30
tel. 87-520-30-78
tel. 87-520-25-33

fax. 87-520-27-46
  
OFERTY PRACY           

1. instruktor fitness 
2. operator urządzeń produkcyjnych 
3. lakiernik tworzyw sztucznych 
4. kierowca wywrotki 
5. kierowca samochodu ciężarowego 
6. ślusarz 
7. mechanik maszyn rolniczych 
8. tapicer 
9. pakowacz 
10. pracownik produkcji plandek/cabrio 
11. frezer 
12. tokarz metalu 
13. ślusarz 
14. inżynier mechanik – maszyny i urządzenia do  
obróbki metalu 
15. elektryk 
16. kierownik budowy 
17. nauczyciel języka angielskiego w klasach I-VI 
18. operator spycharki 
19. kierowca samochodu ciężarowego 
20. robotnik budowlany 
21. robotnik leśny 
22. pracownik przygotowujący drewno i pokrewni 
23. monter/ składacz okien 
24. krawcowa  
25. sprzątaczka biurowa 
26. technik prac biurowych 
27. brukarz

K
86

10
1

LOT Ziemi Oleckiej w Smolanach
20 lipca odbyły się VII warsztaty prezentacji i inspiracji 

w miejscowości Smolanym Dębie, w ramach prapremiery 
Teatru Stodolanego.

W programie warsztatów znalazły się, między innymi 
występ Zespołu „Ruczaj” z Maćkowej Rudy oraz spektakl 
teatru „ Zgryz” ze spektaklem „Wieczór Panieński, czyli 
pieśń o korowoju”.

Na zakończenie odbyła się akcja „Scena jest Twoja”. 
Samozwańczy pieśniarze, aktorzy, tancerze i inni artyści 
mogli zaprezentować swoje talenty. Z Olecka wystąpiły 
Teresa Lipińska i Olga Jackiewicz. T. Lipińska zaprezen-
towała swoje utwory, natomiast O. Jackiewicz ujęła zgro-
madzoną publiczność swoim śpiewem. 

Alicja Balewska
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PAKOWANIE PRÓŻNIOWE 
ŻYWNOŚCI

Pakowanie próżniowe jest uznawane za jedno z najlepszych 
sposobów konserwacji produktów spożywczych. Zapewnia 
ona skuteczną ochronę żywności przed działaniem powietrza, 
wysychaniem oraz rozwojem bakterii tlenowych.

Czy możemy zapobiec wyrzucaniu żywności? 
Oczywiście! Właśnie pakowanie próżniowe jest jednym 

ze sposobów na dłuższe przechowywanie produktów spożyw-
czych. 

Coraz częściej mamy problem z przechowywaniem żywno-
ści. Na przykład produkty świeże przechowywane w lodówce 
już po kilku dniach nie nadają się do spożycia. I wtedy okazuje 
się, że część pieniędzy po prostu wyrzuciliśmy w błoto. W tej 
sytuacji przechowywanie w lodówce nie wystarcza, aby prze-
dłużyć trwałość żywności, szczególnie tej organicznej. 

Dlatego prawdziwym przełomem w przechowywaniu żyw-
ności jest pakowanie próżniowe.

Przechowywanie w warunkach próżniowych pozwala na 
wydłużenie okresu świeżości produktów od 3 do 5 razy. Trzeba 
też podkreślić, że przechowywana tak żywność zachowuje na-

-

Ośrodek 
czynny
codziennie 
w godz. 800-1600

Jerzy Miliszewski

OLECKIE CENTRUM
SZKOLENIA KIEROWCÓW

Olecko, Aleje Lipowe 3
Rozpoczęcie 
kursu

25
lipca

godz. 1600

 tel. 87-520-23-36B77307

Jest takie wydarzenie, które przyciąga młodych teatralników 
na Mazury i sprawia, że pewne miasteczko przez trzy dni tętni 
czystą artystyczną energią. Chodzi o Olecki Przegląd Teatrów 
Amatorskich CHiMERA organizowany przez teatr HOC LOCO. 
W tym roku w dniach 9-11 sierpnia odbędzie się trzecia edycja 
imprezy. Wymaga ona jednak wsparcia finansowego, dlatego or-
ganiztarorki zwracają się o pomoc i zachęcają do współtworzenia 
festiwalu. 

Olecki Przegląd Teatrów Amatorski CHiMERA to trzydniowe 
święto młodego teatru. Podczas przeglądu zaprezentują się grupy 
teatralne z całej Polski. CHiMERA to swojego rodzaju przekrój 
dorobku niezależnej sceny teatralnej. W poprzednich edycjach 
zaprezentowały się grupy m.in. z Goleniowa, Gryfina, Chełma, 
Krakowa, Warszawy i Ostrołęki. Na zakończenie występowały 
teatry uznane na scenie offowej, Teatr Brama z Goleniowa ze 
spektaklem „My” (w 2011 r.) i Teatr Krzyk z Maszewa ze spekta-
klem „eksPLoracja” (w 2012 r.). W tym roku gwiazdą CHiMERY 
będzie Krzysztof Gmiter z monodramem „Nieśmiertelność raka”. 

OPTA to nie tylko spektakle, ale także różnorodne ciekawe 
warsztaty. Dotąd odbywały się warsztaty teatralne m.in z Teatrem 
Krzyk, a także fotograficzno-charakteryzatorskie z uznanym ar-
tystą Mariuszem „Kobaru” Kowalem. W tym roku oprócz teatral-
nych, zostaną przeprowadzone warsztaty teatralno-taneczne. 

CHiMERA organizowana jest przez teatr HOC LOCO: Ju-

Olecki Przegląd Teatrów Amatorskich 
CHiMERA

Znieważył orazuderzył policjanta 
W nocy z 19 na 20 lipca Oleccy policjanci zatrzymali 

23-letniego mężczyznę, który wszczął awanturę przed loka-
lem „ Galaktyka” w Olecku, a następnie znieważył i naruszył 
nietykalność cielesną  funkcjonariusza policji. Patryk G. był 
pijany i w trakcie policyjnej interwencji wyzywał funkcjo-
nariuszy oraz zadał kilka uderzeń jednemu z policjantów 
w twarz. Młody agresor trafił do policyjnego aresztu do wy-
trzeźwienia i wyjaśnienia sprawy. Teraz  za swoje nieodpo-
wiedzialne zachowanie będzie odpowiadał przed sądem. 

Do zdarzenia doszło  w sobotę około ok. godziny 04.15 w 
Olecku przy ulicy Jeziornej. Policjanci pełniący służbę w tym 
rejonie zauważyli dwóch młodych mężczyzn, którzy awantu-
rowali się przed lokalem „ Galaktyka”.  Natychmiast podjęli 
interwencji uspokajając obydwu. W trakcie rozmowy z nimi 
na temat przyczyny awantury jeden z nich zaczął uciekać ale 
po kilkudziesięciu metrach został zatrzymany. 

W trakcie zatrzymania 23 letni Patryk G. używając wobec 
policjanta słów wulgarnych uderzył go kilka razy w twarz. 

stynę Pławską, Urszulę Korąkiewicz, Karolinę Najechalską, 
Aleksandrę Ziopaję i Milenę Hościłło. Grupa powstała w sierp-
niu 2010 roku, a już we wrześniu wystawiła pierwszy autorski 
spektakl, pt. „el Sol”. Dziewczyny w czasie wolnym od studiów 
wracają do rodzinnego miasta – Olecka, by tam kontynuować 
swoją działalność jako animatorki kultury. CHiMERA jest ich 
własnym, autorskim projektem, o który dbają, by z roku na rok 
był coraz lepszy. 

Tegoroczna edycja potrzebuje wsparcia finansowego, dlate-
go też dziewczyny wystąpiły z projektem na portalu polakpotra-
fi.pl To platforma, na której można finansować przedsięwzięcia 
metodą crowdfoundingu (finansowania społecznościowego). 
Projekt można wspierać dowolną kwotą na http://polakpotrafi.
pl/projekt/olecki-przeglad-teatrow-amatorskich-chimera.

HOC LOCO zostało nazwane kiedyś pięcioma wariatka-
mi, którym zachciało się teatru. Ktoś musiał mieć rację, bo są 
związane z tą sztuką od 4 do 10 lat i wciąż tworzą. CHiMERA 
natomiast to przede wszystkim dobra zabawa, odrobina szaleń-
stwa, dni wypełnione miłością do teatru, możliwość obejrzenia 
ciekawych spektakli i poznania obiecujących artystów młodego 
pokolenia. Każdy może stać się jej częścią, wspierając projekt. 
Liczy się każdy grosz! Organizatorki zapraszają do wspólnego 
tworzenia najbardziej żywiołowej imprezy teatralnej na Mazu-
rach!

Więcej informacji:
Urszula Korąkiewicz

512 324 985
ula.korakiewicz@gmail.com

Mimo agresywnego zachowania został obezwładniony i za-
łożono mu kajdanki. 

Podczas sprawdzenia jego kieszeni znaleziono u niego 
narkotyki (marihuanę). Ponadto wyczuwalna od niego była 
silna woń alkoholu. Przeprowadzone badanie wykazało w 
jego organizmie obecność około 2 promili, a także obecność 
marihuany. 23. letni mieszkaniec powiatu oleckiego został 
dowieziony do jednostki policji i zatrzymany do wytrzeź-
wienia oraz wyjaśnienia sprawy. 

Po wytrzeźwieniu, w niedzielę  przedstawiono mu zarzu-
ty, a następnie Prokurator Rejonowy w Olecku zastosował 
wobec wyżej wymienionego  dozór policyjny oraz poręcze-
nie majątkowe. 

Za  znieważenia oraz naruszenie nietykalności  funkcjo-
nariusza publicznego, grozi mu kara nawet do 3 lat pozba-
wienia wolności. Postępowanie prowadzone jest również w 
kierunku art. 62 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o 
przeciwdziałaniu narkomanii tj. posiadanie środków odurza-
jących.

podkom. Dariusz Pawluczyk

turalny smak i aromat. Przechowywanie próżniowe pozwala 
również na całkowite zatrzymanie emisji zapachów, co ozna-
cza, że zapachy nie mieszają się.

Do zalet pakowania próżniowego należą:
- większa trwałość (zabezpiecza przed wpływami środo-

wiska zewnętrznego, bakteriami),
- zachowanie optymalnych cech wyrobu (smak, aromat),
- łatwiejsza dystrybucja, bardziej higieniczna,
- maleją rachunki za żywność, ponieważ możemy  ją dłu-

żej przechować, mniej psuje się, a co za tym idzie mnie się 
jej wyrzuca,
- umożliwia i ułatwia transport żywności w dłuższym czasie,
- obniża koszt transportu żywności.
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ZESPÓŁ SZKÓŁ SPOŁECZNEGO TOWARZYSTWA OŚWIATOWEGO W OLECKU
- szkoła  podstawowa
- gimnazjum
- liceum ogólnokształcące

                        Gimnazjalisto, licealisto
Jeśli chcesz chodzić do przyjaznej szkoły, w której nie doświadczysz stresu i będziesz traktowany 

indywidualnie, to ta szkoła jest dla Ciebie.
Rodzice licealistów i gimnazjalistów

Jeśli chcecie zainwestować w przyszłość swoich dzieci i rzetelnie  przygotować je do dalszych eta-
pów edukacyjnych to  jest szkoła dla Waszych dzieci.

Jaka jest nasza szkoła ?
* Panuje w niej przyjazna atmosfera, rodzice i uczniowie czują się w niej dobrze - prawda
* Jest szkołą tylko dla bogaczy - fałsz
* Osiąga bardzo dobre wyniki z egzaminów gimnazjalnych - prawda
* Nauczyciele stawiają uczniom dobre oceny, bo płacą czesne - fałsz
* Indywidualnie traktuje potrzeby edukacyjne uczniów - prawda
* Nasi uczniowie różnią się intelektualnie od uczniów szkół publicznych - fałsz
* Kadra nauczycielska i rodzice ściśle współpracują dla dobra mło-

dzieży - prawda
* Szkoła bankrutuje lub ma problemy finansowe - fałsz
* Nasi uczniowie uczestniczą w konkursach i osiągają w nich suk-

cesy - prawda
Chcemy zaprotestować przeciwko fałszywym pogłoskom o naszej 

szkole. Najwięcej o tym, jaka jest nasza szkoła mają do powiedzenia 
ludzie, którzy jej nie znają. Nasza szkoła nie jest uwzględniana na rynku 
edukacyjnym gminy. Istniejemy od ponad 20 lat i nadal będziemy kształ-
cić ? najlepiej, jak potrafimy.

Zostań naszym uczniem i razem z rodzicami oceń, jaką jesteśmy 
szkołą.

Społeczność Zespołu Szkół STO w Olecku
ul. Młynowa 8,  tel. 87 5202418, www.spoleczna.olecko.edu.pl

Bibliografia Olecka
Od 16 marca zostały zamieszczone w internetowej wersji 

trzy pierwsze części „Bibliografii Oleckiej”. Pod adresem 
internetowym 

www.bibliografia.olecko.info 
można znaleźć dane dotyczące dwóch pierwszych liter al-
fabetu od „A” do „E” . Oraz hasło „Literatura” zawierające 
wykaz przeanalizowanych tekstów źródłowych. W przy-
gotowaniu znajduje się litera „F”, „G” i „H”.

Bibliografia dotyczy tylko tego fragmentu wydawnictw 
oleckich, które zostały przeanalizowane i opublikowane w 
rozdziale „Literatura”. 

Hasła osobowe zawierają zwięzły życiorys opracowa-
ny na podstawie przeanalizowanej literatury oraz wykaz 
publikacji, w których jest mowa o wymienionej olecczan-
ce, olecczaninie lub osobie w jakiś sposób związanej z 
Oleckiem. Wymienione publikacje dzielą się na dwie gru-
py: literaturę i źródła. Jeżeli wymieniony w bibliografii jest 
autorem książek, artykułów, opracowań są one wpisane 
pod hasłem „Literatura”, jeżeli o danej osobie informacje 
napisał w swoich książkach, artykułach i dokumentach 
ktoś inny, znajdują się one pod hasłem „Źródła”.

Jako olecczan w „Bibliografii” uznano osoby zamiesz-
kujące teren powiatu w granicach sprzed 1945 roku oraz 
teren powiatu po 1945. Wykaz zawiera także osoby czaso-
wo zamieszkujące oraz osoby związane z miastem przez 
pracę, sztukę oraz zasługi dla miasta, a nie mieszkające na 
branym pod uwagę terenie.  

Wszelkie dane w życiorysach czytelnicy mogą uzupeł-
niać przysyłając informacje na adres to@borawski.pl  lub 
listownie z podaniem numeru telefonu do kontaktu lub 
skontaktować się z redakcją telefonicznie. 

Uzyskane w ten sposób dane będą wprowadzane do 
Bibliograf wraz z ukazaniem się następnych liter, w tym 
wypadku litery „F”, „G” i „H” (połowa sierpnia b.r.). 

Redakcja Bibliografii Oleckiej z góry dziękuje za 
wszelką pomoc w realizacji tego wielkiego przedsięwzię-
cia.

Kolizja po pijaku
W sobotę  na ul. Składowej 52 letnia mieszkanka Olecka  

kierująca samochodem nissanem spowodowała kolizję z samo-
chodem Mitsubishi Galant.   

Przybyłym  na miejsce policjantom zarzuciła niekompeten-
cje w znajomość przepisów ruchu drogowego nie przyznając 
się do spowodowania kolizji oraz odmawiają przyjęcia manda-
tu karnego. Kiedy poddano ją badaniu na zawartość alkoholu 
w wydychanym powietrzu okazało się, iż ma 1,7 promila.

20 lipca  około godziny 11.50 dyżurny komendy w Olec-
ku otrzymał zgłoszenie, że na ulicy Składowej doszło do kolizji 
dwóch samochodów. 

Przybyły na miejsce patrol policji zastał mężczyznę kieru-
jącego Mitsubishi Galant oraz 52. letnia kobietę kierując Nis-
sanem. 

Jak ustalono kobieta cofając włączała się do ruchu nie ustę-
pując pierwszeństwa przejazdu i uderzyła w jadący prawidłowo 
samochód. Kobieta zachowując się bardo agresywnie nie przy-
znała się do spowodowania tej kolizji zarzucając policjantom 
brak znajomości przepisów ruchu drogowego. 

Odmówiła również przyjęcia mandat oznajmiając, iż nic jej 
policja nie zrobi, gdyż za trzy dni wraca do Stanów Zjednoczo-
nych, gdzie aktualnie przebywa. Kiedy poddano ją badaniu na 
zawartość alkoholu okazało się, iż ma ponad 1,7 promila alko-
holu w wydychanym powietrzu.  

52. letnia mieszkanka Olecka spędziła noc w policyjnym 
areszcie. Dopiero następnego dnia po wytrzeźwieniu  przyznała 
się do spowodowania kolizji przyjmując mandat w kwocie 500 
zł. Będzie również odpowiadać przed sądem  za jazdę w stanie 
nietrzeźwości.        podkom. Dariusz Pawluczyk

Siejnik
Gmina złożyła wniosek na budowę drogi dojazdowej i 

miejsc parkingowych przy budynku sądu  na osiedlu Siejnik. 
Projekt budowlany wykonała olecka firma Krzysztofa Saw-
czuka za 4,3 tysiąca złotych.          (UMwbiip)

Ślepie
Olecka firma Mirosława Dębowskiego zrealizuje budo-

wę chodnika i parkingu w Ślepiu. Koszt inwestycji to 56 
tysięcy złotych. Ukończenie robót ma nastąpić 15 sierpnia. 
Zadanie realizowane jest z funduszu sołeckiego. (UMwbiip)
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Minęło dziesięć lat od strukturyzacji długu oleckiego 
szpitala. Podjęcie tej ważkiej dla naszej społeczności de-
cyzji zawdzięczamy w zasadzie jednemu samorządowcowi, 
ówczesnemu Staroście Stanisławowi Lucjanowi Ramo-
towskiemu. Wywiad przeprowadził B. Marek Borawski

BMB – Mija dziesięć lat od powstania spółki „Olmedi-
ca” i tym samym od powstania nowego szpitala. Wziął Pan 
w tym wydarzeniu udział jako lider. Co więcej, bez Pana 
konsekwentnego działania i determinacji nie byłoby olec-
kiego szpitala, a powiat miałby dług większy o odsetki z 
niezapłaconych rachunków. Szpital bowiem funkcjonował-
by dalej, a jego zadłużenie rosło do wysokości kwot abs-
trakcyjnych. Wokół mamy takie przykłady.

SLR - Należy się tutaj kilka słów historii. Wcześniej 
byłem jednym z pierwszych w kraju likwidatorem szpitala. 
Ełcki szpital miał na przełomie roku 1999 i 2000 zadłużenie 
około 12 milionów. Rada powiatu ełckiego postanowiła coś 
z takim stanem zrobić. Podjęła uchwałę o restrukturyzacji. 
Samorządowcy też bardzo dobrze podzielili się zadaniami. 
Miasto przejęło nowy szpital, który był jeszcze w budowie, 
a Starostwo przejęło długi starego szpitala. 

W związku z klarowną sytuacją jaka zaistniała w Ełku 
na początku 2001 roku spytałem ówczesne władze rządzące 
powiatem oleckim jak sprawa wygląda u nas. 

Dowiedziałem się, że sprawy mają się dobrze. Władze 
zapewniały, że mają dobrego dyrektora, który to potrafił 
sprzedać długi szpitala. Oczywiście, uznałem to za bujdę. 
Później, zresztą, okazało się, że długi które zostały „sprze-
dane” szpital musiał odkupić za znacznie większe pienią-
dze.

BMB – Czyli, że okazało się, że władze powiatowe nie-
wiele rozumieją z tego co się wokół szpitala działo...

SLR – Startując w wyborach samorządowych w 2002 
roku postanowiłem, że jednym z punktów mojego progra-
mu wyborczego będzie troska i przyszłość oraz walka o 
olecki szpital. Zaraz po zostaniu starostą z niewielką garst-
ką ludzi przystąpiłem do restrukturyzacji długów szpitala. 
Wiedziałem jak się to porządnie robi, bo byłem wcześniej 
likwidatorem ełckiego szpitala. 

Wcześniejsze władze twierdziły, że szpital ma 3,5 mi-
liona złotych długu, potem, że 5 milionów. Po sprawdzeniu 
dokumentów okazało się, że dług sięga 10,5 miliona zło-
tych. 

BMB – Wtedy były to, że tak powiem „inne pieniądze”. 
Jak ten dług można byłoby porównać?

SLR – Dług można porównać między Ełkiem, który 
miał 12 milionów, a naszym szpitalem, który miał 10,5 mi-
liona. Powiat ełcki miał dużo lepsze warunki spłaty. Dochód 
powiatu jest znacznie większy, a i sam powiat jest znacznie 
większy i do tego zadaniami podzielił się z miastem. 

BMB – Praktycznie podjęcie ryzyka restrukturyzacji 
długu było Pana jednostkową decyzją. Różne były motywy 
osób, które były przeciwne podejmowaniu tego ryzyka. Ja 
np. bałem się o powiat jako instytucję... Dotychczas wła-
dza, a przecież społeczeństwo obserwowało co ona robi, 
wykazała się co najmniej niekompetencją. Jak można było 
uwierzyć, że z dnia na dzień przyjdzie ktoś i zrobi porzą-
dek? 

SLR – Nie powiem, że się nie bałem podjąć ryzyko. 
Bałem się strasznie. Innego jednak wyjścia nie było. Na 
początku miałem dużo nieprzychylnych mojej decyzji ko-
mentarzy. Były to i osoby indywidualne jak i instytucje. 

Przede wszystkim funkcjonowało przekonanie, że wła-
dza powinna ponieść konsekwencje za nieudolność w 
zarządzaniu szpitalem. 

BMB – A jak było w samym szpitalu? Jakie były na-
stroje?

SLR – Pracownicy szpitala na początku do restruktu-
ryzacji i co za tym idzie i do mnie, byli nastawieni wro-
go. Powiedziałem im, że innego wyjścia nie ma. W tym 
czasie pracowało tam 250 osób. Powiedziałem, że są dwa 
wyjścia. Albo likwidacja szpitala bez szans na zatrudnie-
nie kogokolwiek. Szpital w tym czasie nie miał pienię-
dzy na jedzenie dla pacjentów, na leki ani na płace dla 
pracowników. Drugie wyjście to restrukturyzacja, która 
jest koniecznością. I przed podjęciem tych koniecznych 
zmian postawiłem ludzi. Przed podjęciem tych koniecz-
nych działań postawiłem też Radę Powiatu, Burmistrza i 
Wójtów Gmin powiatu oleckiego.

Wszyscy wyrazili zgodę na działania restrukturyza-
cyjne. 

BMB – I to był przełom?
SLR – Restrukturyzację w Olecku udało się zrobić 

znacznie szybciej niż w Ełku. Pod koniec 2002 roku pod-
jęliśmy działania likwidacyjne starego szpitala, a nowy 
zarejestrowaliśmy w KRS już 17 lipca 2003. 

Po tych wydarzeniach zmienił się stosunek do restruk-
turyzacji wszystkich gmin powiatu. Zaczęły one wpłacać 
składki na doposażenie nowego szpitala. Bez tych pie-
niędzy nie osiągnęlibyśmy tak wiele w tym pierwszym, 
trudnym dla istnienia Olmediki okresie.

BMB – A co ze starym długiem?
SLR – Stare długi rozłożyliśmy na raty. Część odsetek 

została nam umorzona. Najważniejsze jest jednak to, że 
upłynęło dziesięć lat. Sytuacja jest całkiem dobra. Mamy 
oba szpitale, Olmedikę i  na Jaśkach, bez długów... ale 
i nie ma zadowolenia społeczeństwa. Wszystko to przez 
kolejki do gabinetów. Do niektórych czeka się na przyję-
cie do pół roku. To martwi. 

BMB – Najważniejsze, że mamy szpital. 
SLR – Szpital na początku miał majątek wart 50 

tysięcy, teraz jest to 9 milionów. Gdy spółka Olmedika 
zaczynała funkcjonowanie wysokość kontraktu z NFZ 
wynosiła około 7 milionów, teraz to kwota 19 milionów. 
I ciągle jest mało. 

Trzeba też pamiętać, że blisko Olecka są dwa dobre 
szpitale: ełcki miejski na Barankach i ełcki wojskowy. 
Mimo tego pacjentów mamy z powiatu ełckiego, gołdap-
skiego i suwalskiego. 

Trzeba też zdać sobie sprawę, że w 2014 roku rusza-
ją nowe fundusze unijne. Potrzebna będzie powszechna 
zbiórka pieniędzy, które muszą być przeznaczone na 
służbę zdrowia. Bez tej zbiórki powiat nie będzie w sta-
nie pozyskać tych kwot. A są to pieniądze znaczne. Do 
każdej zainwestowanej złotówki Unia dokłada 9 złotych. 
Lepszych pieniędzy i większych możliwości już nigdy 
nie będzie. O tym mieszkańcy powiatu też powinni wie-
dzieć.

BMB – Póki co, szpital jednak istnieje, to jest najważ-
niejsze. Daje poczucie bezpieczeństwa lokalnej społecz-
ności, daje pracę personelowi i co najważniejsze rozwija 
się. Wszystko to zawdzięczamy decyzji jaką podjął Pan 
dziesięć lat temu i dzięki garstce ludzi, którzy wtedy Pana 
wsparli...

Dziękuję za rozmowę.

10 lat od wyjścia na prostą 
- czyli niełatwa historia powstania oleckiego szpitala
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W imieniu nowo powstałej Fundacji Wspierania Rozwoju Edukacji i Kultury NA MAZURACH, z inicjatywy 
której zorganizowany został koncert muzyki barokowej Pandolfis Consort Vien i austriackiego śpiewaka Armina 
Gramera, pragnę podziękować za współpracę współorganizatorom koncertu: Burmistrzowi Olecka – Panu Wa-
cławowi Olszewskiemu, który z zaangażowaniem wspiera organizację koncertów muzyki klasycznej w Olecku; 
Dyrektor Regionalnego Ośrodka Kultury w Olecku „Mazury Garbate” Pani Marcie Jeżewskiej oraz  proboszczowi 
parafii p.w. NMP Królowej Polski księdzu Lechowi Janowiczowi.

Partnerem podczas organizacji koncertu było Starostwo Powiatowe w Olecku, któremu serdecznie dziękuję 
za współpracę. 

Organizacja koncertu, finansowanego ze środków ROK w Olecku, była wsparta przez sponsorów: Tartak Zie-
lonówek, Majątek Giże – Anna Marczak, Beatę i Leszka Stypułkowskich, Hotel Colosseum, Zakład Ogrod-
niczy – Jerzy Openchowski, Kwiaciarnię Irys oraz współzałożycieli fundacji: Alicję i Andrzeja Gadomskich, 
Katarzynę i Grzegorza Kamińskich. 

Oprawę fotograficzną koncertu a także wystawę fotogramów realizowali fotograf Jerzy Lech oraz Grzegorz 
Kłoczko. Wszystkim darczyńcom serdecznie dziękuję. 

Dziękuję za wsparcie promocji koncertu redaktorowi  „Tygodnika Oleckiego” Panu Markowi Borawskiemu.
Dziękuję również mediom, które objęły koncert patronatem, a są to: Radio 5, Głos Olecka, TVP Olsztyn, iO-

lecko, Niebywałe Suwałki.

Katarzyna Krajewska-Openchowska
Prezes FWREiK NA MAZURACH

Niezwykłe nie tylko w Olecku
Olecka publiczność miała nie tylko okazję ale i zaszczyt 

usłyszeć niezwykły koncert muzyki barokowej „Concerto Fu-
rioso” w wykonaniu wiedeńskiej orkiestry Pandolfis Consort 
Vien towarzyszącej znakomitemu austriackiemu śpiewakowi 
- Arminowi Gramerowi.

Utwory wybrane na olecki koncert doskonale wyrażają pa-
sje, namiętność, wzburzenia, lęki, ekscytacje, radość, szczę-
ście i miłość, która była myślą przewodnią programu koncertu. 

Koncert zaczął się od wykonania utworów Jerzego Fry-
deryka Haendla. Drugim z tych utworów była aria z opery 
„Ryszard Pierwszy”, która wykonał Armin Gramer.

A. Gramer to artysta niezwykły, obdarzony rzadko spo-
tykanym głosem o skali nietypowej dla głosu męskiego. W 
baroku właśnie te głosy cieszyły się największym uznaniem i 
podziwem, i to właśnie z udziałem  kontratenorów pisana była 
większość oper. 

Armin Gramer, to artysta mieszkający  na codzień w Wied-
niu.  Jego kariera artystyczna związana jest z muzyką baroku. 
Występuje on między innymi w Wiedeńskiej Operze Volkso-
per w Operze Kameralnej Rheinsberg w Niemczech, w Bawar-
skiej Operze Narodowej w Monachium, w teatrze operowym 
Sirene i w Wiedeńskiej  Kammeroper.

W koncercie nie zbrakło również utworów innych mi-
strzów baroku: Johanna Adolfa 
Hasse, Antonio Vivaldiego, Ni-
cola Porpora. 

Jeden z wykonanych utwo-
rów aria Del Cielo Segnato kom-
pozytora Johanna Adolfa Hasse 
pochodzi z opery „Demofoonte” 
i w Olecku została wykonana po 
raz pierwszy w naszym kraju. 
Czyli wcześniej nikt na żywo jej 
w Polsce nie słuchał.

Barokowa orkiestra kameral-
na Pandolfis Consor to zespół 
niewielki, ale bardzo  dynamicz-
ny, koncertujący z pasją i ogrom-
nym zaangażowaniem. 

Pandolfis Consor powstał w 
2004 roku w Wiedniu. Członka-
mi zespołu są profesjonalni mu-
zycy koncertujący na instrumen-
tach z epoki, wykonujący utwory 
zgodnie z kanonami interpretacji 
baroku – co specjalistycznie na-
zywa się interpretacją historycz-

ną. Zespół, który 
założyła – przeby-
wająca od 15 lat w 
Wiedniu – altowio-
listka, Elżbieta Saj-
ka – wziął swoją 
nazwą od Giuseppe 
Galieri Pandolfisa, 
budowniczego viol. 
Muzycy koncertują 
na kopiach jego in-
strumentów

W oleckim kon-
cercie wystąpili, w 
grupie skrzypiec barokowych:      

Bernardeta Braun, Angelika Leśniak, Danuta Zawada, 
Andreas Kunz, koncertmistrz orkiestry - Jolanta Sosnow-
ska , na  altówce barokowej dyrektor Pandolfis Consort - 
Elżbieta Sajka, na wiolonczeli barokowej Günter Scha-
gerl, kontrabas historyczny - Michał Bąk, realizacja basso 
continuo  na klawesynie - Agnieszka Wesołowska 

arie barokowe wykonał kontratenor - Armin Gramer
tekst opracował na podstawie prelegencji Katarzyny Kra-

jewskiej-Openchowskiej - B. Marek Borawski
fotografie Bolesław Słomkowski
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Andrzej Malinowski

Pole bitwy pod Grunwaldem

Dojazd: Olecko - Olsztyn 
- Olsztynek - Stębark - 
Grunwald

Pole bitwy, która roze-
grała się 15 lipca 1410 roku 
obejmuje obszar położony 
w odległości 2 km na połu-
dniowy wschód od wsi Grun-
wald, pomiędzy Stębarkiem, 
Łodwigowem i Ulnowem. 
Stanowią go łąki, tereny za-
lesione, zespół pomnikowy 
i ruiny kaplicy pobitewnej. 
Bitwa pod Grunwaldem była 
jedną z największych bitew 
średniowiecznej Europy. 
Połączone wojska polsko-li-
tewsko-rusko-tatarskie pod 
dowództwem króla Polski 
Władysława Jagiełły odnio-
sły zwycięstwo nad wojskami 
krzyżackimi wspomaganymi 
przez rycerzy zachodnioeu-
ropejskich pod dowództwem 
Ulricha von Jungingena. 

W bitwie wzięło udział 

około 50 tys. zbrojnych (29 tys. pod dowództwem Jagieł-
ły i 21 tys. – Ulricha von Jungingena). Starty po stronie 
krzyżackiej wyniosły 8 tys. zabitych i 14 tys. pojmanych, 
po stronie połączonych sił polsko-litewskich – ok. 3 tys. 
zabitych.

Na polu bitwy znajdują się: Pomnik Zwycięstwa Grun-
waldzkiego (granitowy obelisk, 11 trzydziestometrowych 
masztów symbolizujących sztandary polskich i litewsko-
-ruskich chorągwi, amfiteatr z pomieszczeniami Muzeum 
Bitwy pod Grunwaldem – bardzo skromne wyposażenie), 
Kamień Jungingena, Kopiec Jagiełły usypany przez harce-
rzy w 1959 r. i ruiny kaplicy pobitewnej. Wynik bitwy miał 
istotny wpływ na ówczesne stosunki polityczne – wyniósł 
dynastię jagiellońską do rangi najważniejszych w Europie. 

W dniach 14 sierpnia – 2 września 1914 r. miała miej-
sce II bitwa pod Grunwaldem, znana jako bitwa pod Tan-
nenbergiem – starcie w ramach operacji wschodniopruskiej 

między siłami Imperium Rosyjskiego, a Cesarstwem Nie-
mieckim. Cesarstwo odniosło zwycięstwo. 

Co roku, w rocznicę bitwy członkowie bractw rycer-

skich z całej Europy odgrywają pod Grunwaldem wyda-
rzenia z 15 lipca 1410 r. Ta piękna inscenizacja przyciąga 
także wielu turystów. Warto wtedy przyjechać, nawet 2-3 
dni wcześniej, ponieważ same przygotowania do „bitwy” 
są godne uwagi.

Wejście na teren kompleksu bezpłatne. Do muzeum 
trzeba kupić bilet - 10 zł, z przewodnikiem 12 zł (wybra-
liśmy drugi wariant; przewodnik oprowadził nas po całym 
obszarze). Parking obowiązkowy – 6 zł.

W słoneczny i ciepły czwartek Bożego Ciała, 30 maja 
2013 r. na Polach Bitwy pod Grunwaldem byli: Marta 
Kiejdo i Andrzej Malinowski.
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Turniej koszykówki ulicznej
20 lipca na boisku Orlik i hali Lega odbył się Turniej ko-

szykówki ulicznej o Puchar Burmistrza Olecka. Organizato-
rem turnieju był olecki MOSiR.

Sponsorzy Turnieju:,,Mix-Electronics”, ,,D@rkomp”, 
,,Edkar”, Stacja Paliw ,,Shell” w Olecku , ,,Las Vegas Drink”, 
Pub ,,U Czarnego”. Sędzią głównym Dariusz Karniej. Sę-
dziowali również Paweł Maksimowicz i Maciej Maksimo-
wicz.

Obsługę medyczną sprawowała Halina Trojanowska.
Do turnieju przystąpiło 5 drużyn z Suwałk i Olecka. Gra-

no systemem ,,każdy z każdym”. Mecze trwały po 10 minut. 
Pierwsze dwa spotkania rozegrano na Boisku ,,Orlik 2012” 
przy SP 1 w Olecku. Później, ze względu na opady deszczu, 
turniej dokończono w hali ,,Lega” w Olecku.

WYNIKI:
Olecko - Somo    10:0
Ojcowie basketu - Dyplomy i Puchary 7:2
Amba - Somo    11:1
Ojcowie basketu - Olecko   12:7
Amba - Dyplomy i Puchary  9:4
Ojcowie basketu - Somo   11:2
Olecko - Dyplomy i Puchary  12:3
Ojcowie basketu - Amba   13:6
Dyplomy i Puchary - Somo  7:2
Olecko - Amba    9:8

KLASYFIKACJA  KOŃCOWA:
1. Ojcowie basketu (kapitan Damian Koniecko - Suwałki) 
  8 pkt
2. Olecko (kapitan Mateusz Niedzielko - Olecko)  
  7 pkt
3. Amba (kapitan Kamil Zarzecki - Suwałki)  
  6 pkt
4. Dyplomy i Puchary (kapitan Mikołaj Głębocki – Olecko) 
  5 pkt
5. Somo (kapitan Dariusz Kruchelski – Olecko)  
  4 pkt

Tradycyjnie rozegrano również konkurs rzutów za 3 
punkty. Do tej rywalizacji przystąpiło 18 uczestników 
– zawodników, kibiców i sponsorów turnieju. Najwię-
cej celnych rzutów oddał Robert Markowski z Olecka, 
który trafił 6 na 10 rzutów. Drugie miejsce zajął Daniel 
Olszewski z Suwałk (5 trafień). Trzecie miejsce wspólnie 
zdobyli Jakub Putra za Olecka i Wojciech Jonio z Su-
wałk, którzy zaliczyli po 4 trafienia. Wszyscy ci zawod-
nicy otrzymali upominki rzeczowe, ufundowane przez 
sponsorów.

Zwycięzca tego konkursu dodatkowo otrzymał rów-
nież pamiątkową statuetkę.

Trzy pierwsze drużyny Turnieju koszykówki ulicznej 

otrzymały puchary i medale, ufundowane przez Burmi-
strza Olecka oraz nagrody rzeczowe przekazane przez 
sponsorów.

Wszystkie zespoły otrzymały pamiątkowe dyplomy. 
Zdobywcy pierwszego miejsca, drużyna ,,Ojcowie ba-

sketu” z Suwałk raczyli się również pizzą, które ufun-
dował pub ,,U Czarnego”. Nagrody wręczał główny 
sponsor zawodów, właściciel firm:,,D@rkomp” i Mix-
-Electronics”. Po zakończeniu zawodów wszyscy uda-
li się na pole namiotowe, gdzie odbył się integracyjny 

grill.
W zawodach oraz 

konkursie rzutów uczest-
niczyło 26 zawodników.

Organizatorzy dzięku-
ją wszystkim sponsorom, 
sędziom i pracownikom 
MOSiR w Olecku  za 
pomoc w przeprowadze-
niu imprezy. Szczególne 
podziękowania dla Zbi-
gniewa Polakowskiego 
za nie ocenioną pomoc.

Skład osobowy zwy-
cięskiej drużyny ,,Ojco-
wie basketu”: Damian 
Koniecko, Wojtek Jo-
nio, Daniel Olszewski i 
Krzysztof Nideraus. 
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* „KOALA” - bar. Kuchnia tradycyjna, katering. 
    Plac Wolności 14, tel. (87) 520 15 78  V25702

PIZZERIA „PRIVE” zaprasza od 1000 do 2200

Tel. (87) 520-31-32, sms  505-314-536 V1
79

15

PIZZA NA TELEFON

AUTO-MOTO

* materiały budowlane, metalowe, hydraulika – SKLEP 
   BUD-MET, ul. Gołdapska 22, tel. (87) 520 22 41. V23104

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  V19508

TURYSTYKA, NOCLEGI, ROZRYWKA

* AUTO-MAX, ul. Paderewskiego 3A, naprawa: zawieszenia, 
amortyzatory, elektronika, komputerowa geometria zawieszenia, 
klimatyzacja, chiptuning tel. 509-746-264;                                        V23204

* Foto-Ślub i inne uroczystości, tel. 660 122 049       B77806

* hurtownia spożywcza, ul. Gołdapska 31, tel. (87) 520-01-50 V24703

US£UGI

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

Tel. (87) 520-18-44; 605-990-280; 510-145-891 V2
27

04
V2

34
04

SERWIS OGUMIENIA
      OPONY, FELGI
OLEJE SHELL (wymiana gratis)

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

* części samochodowe, ul. Sokola 1D, tel. (87) 520-12-88,
   87-739-29-00 V25103

* Artykuły i usługi elektryczne, Grunwaldzka 6, 
      tel. 87-610-00-66                                     V24603

* Centrum Ogrodnicze, ul. Rzeźnicka 6; tel. 87-520-22-07   V01528

* MEBLE - salon, Jan Bagiński, ul. Rzeźnicka, tel.  
(87) 520 29-23. V21706

* Budowlana firma, Tadeusz WITKOWSKI, kompleksowe 
prace budowlane, tel. 603-754-167, 87-523-41-44 V26201

V22605

imprezy okolicznościowe, dyskoteki, koncerty, pokazy

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

Klub „CoolTura”

* MYJNIA GĄBKOWA AUTOMATYCZNA 
   aleje Lipowe 1A                           V21247

V1
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* Auta używane, tel. 501-611-961 V25832

* AUTOCZĘŚCI, ul. Grunwaldzka, tel. 87-520-01-21 
K86301

* CZĘŚCI SAMOCHODOWE, tel. 509-746-264 V23214

* CZĘŚCI SAMOCHODOWE, ul. Sokola 1D, tel. 87-
520-12-88 V25113

* części używane, wszystkie marki, Ełcka 2 (przy 
skupie złomu), tel. 501-611-961 V25822

* Ford Escort Combi, 1,4B, 1999, tel. 605-485-376 L79808

* fotel Sahran Alhambra 2 sztuki, tel. 508-097-660 
V21017

* Mitsubishi Outlander, 2005, 2,4B+G tel. 604-193-413 
B79003

* Skoda Fabia, 1,9TDI, 2002, klima, tel. 508-097-660 
V21227

* Star 200, 1987, na części, tel. 605-201-942 V24713 Drukarnia Offsetowa

19-300 Ełk, ul. Sasankowa 17
tel.: 087 620 03 09, 620 13 08

fax: 087 621 56 07
e-mail: poligrafi a@gryfi x.pl

KOMPLEKSOWE USŁUGI DRUKARSKIE
 profesjonalne przygotowanie do druku:

projekty grafi czne, skład i łamanie tekstu...

 druk off setowy na nowoczesnych maszynach
jedno- i czterokolorowych

 druk cyfrowy

 uszlachetnianie: foliowanie, lakierowanie UV...

 prace introligatorskie
wykonywane przy użyciu profesjonalnych maszyn:

linia do produkcji broszur,
urządzenia do bigowania, perforowania,

bindowania w spirali plastikowej i drucianej...

* AUTOCZĘŚCI; 
ul. Grunwaldzka, tel. (87) 520 01 21                           K86201

V17710

* jubilerskie usługi, grawerowanie, naprawa oprawek
  okularów, plac Wolności 13, tel. 508-266-703
krstatkiewicz@gmail.com, www.zlotnik-olecko.pl V24903

K
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* kino, plac Wolności 22, tel. 87-520-20-59 L80006

* konie kabardyńskie, przejażdżki, pod siodło, 
Grądzkie 47, tel. 666-316-780, 87-421-22-48 B78903

* pracownia pisania ikon, pracownia plastyczna, 
Katarzyna Waraksa, tel. 663-805-960 B77008

* Taxi „Z”, również taksówki 6-osobowe, tel. 87-520-
12-12 K85813

* wczasy; tel. 87-421-22-48, 666-316-780,  www.wiatra-
kart.fr.pl, e-mail: kawarak@o2.pl B79301

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

B79202

* bezprzewodowy internet iPlus, tel. 87-520-13-31 B79102

* gazowe, hydraulik, tel. 502-383-533 V24413

* hurtownia wędlin, od 4.00 do 14.00, ul. Gołdapska 
31, tel. 87-520-22-13 B77507

* instalacje elektryczne, Henryk Rowiński, tel. 510-145-
891 V22715

* korepetycje - język angielski; szkoły podstawo-
we, gimnazja, szkoły średnie, tel. 608-215-475 B78505

* kowalskie, spawalnicze, ślusarskie, Gołdapska 31, 
tel. 87-523-00-80 B76510

* księgowe usługi, Ternet spółka z o,o, tel. 87-520-31-70 
K78804

* OLEJ OPAŁOWY,NAJTANIEJ, tel. 87-520-41-91 V21217

* pakowanie próżnowe żywności, ulica Rzeźnicka 6, 
tel. 87-520-22-07 V22105
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10   SKLEP „MAJSTER”, Armii Krajowej 3
Tel. (87) 520-26-39

Wypożyczalnia elektronarzędzi 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

V20907

KUPIĘ

PRACA

V2
10

07

SPRZEDAM 

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

Wyrób nagrobków, blatów kuchennych, parapetów 
i okładzin schodowych K19209

PROMO-

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

DWORZEC PKP
tel. 883-110-101

V22015

* PERFEKT Szkoła Językowa, 
biuro tłumaczeń, 

wynajem sal lekcyjnych, tel. 87-520-24-05, 
www.perfekt-school.pl                 V15110e

* kotły c.o., grzejniki, bojlery, HYDROMAX, 
            ul. Targowa 18, tel. 87-615-31-90             V21107

INNE

STOMATOLOG – 24 godz. tel. 605-893-381
pełny zakres usług
DERMATOLOG
plac Wolności 11, , rejestracja tel. 605-893-381 , 87-520-22-22  

K
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V21516
Pomieszczenia biurowe do wynajęcia. 
Olecko, ul. Gołdapska 22, tel. 502-200-053.

* Pralnia chemiczna, pranie wodne, usługi w ciągu 24 godzin, 
ul. Grunwaldzka 12, te. 723-565-284                          V19408

Treść: ......................................................
..................................................................... 
.....................................................................
......................................................................

Podpis: ......................................................

Ilość publikacji: x 1 x 2 x 3 x 4 x ?

KUPON 
NA NAJTAŃSZE  
OG£OSZENIE 

DROBNE  
– 37 groszy za słowo

 auto        sprzedam  

       wynajmę     kupię  praca

 inne

* pizza na telefon – od 10.00 do 22.00, tel.87-520-31-32 
lub sms 505-314-536 V17920

* ROWERY – naprawy i wypożyczalnia, Centrum 
Handlowe Impuls, tel. 87-520-36-92 V22214

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

V25812

* sprzątanie, opieka nad osobami starszymi lub dziećmi, tel. 
506-462-495 B77706

* Taxi „Z”, również taksówki 6-osobowe, tel. 87-20-12-12 K85823

* tłumacz języka francuskiego, tel. 888-605-885 B76410

* usługi wywrotką Man czteroosiową, koparkołado-
warka, TANIO, żwir, piasek, ziemia, wynajem ruszto-
wań, tel. 504-919-923 V26801

* oddam koty (wszystkie czarne) w dobre ręce, tel. 
504-997-481 B78604

* stary traktor, tel. 602-235-182 V21237

* ślusarza, spawacza zatrudnię, tel. 602-709-756 B77607

* zaopiekuję się dziećmi, doświadczenie, warunki, tel. 
791-987-355 K86301

* zatrudnię stomatologa, tel. 605-893-381 K83710

* drukarka kolorowa OKI C3300n, A4, idealna do 
wizytówek, mało używana, 290 złotych, tel. 604-193-
413 B77906

* dom, 3 ha, Jaśki, tel. 502-088-402 V17222

* dom w Suwałkach, tel. 501-128-334 V25412

* działka 30 arów, gmina Bakałarzewo, tel. 87-520-03-
50 K86002

* działka budowlana, 48 arów, Sokółki, tel. 884-384-
597 K85504

* działka usługowa, granica obwodnicy, tel. 601-210-
819 K53406z38

* działkę budowlaną, 1650 m.kw., Olecko, tel. 602-
709-756 B78205

* działki budowlane, Jaśki, tel.502-088-402 V17212

* działki budowlane, uzbrojone, tel. 601-210-819 K53506z38

* książki, I i II klasa gimnazjum, (Gimnazjum nr 2), tel. 
603-113-040 V25123

* luksfery Fala niebieskie 36 sztuk, TANIO, tel. 508-
610-285 B77407

* maszyny, urządzenia rolnicze, tel. 516-670-859  
K53506z38

* modele kartonowe, Wydawnictwo WIR, (samoloty 
1:50, okręty 1:300), tel. 601-152-454
* nowe mieszkanie, 50 m.kw., tel. 507-047-750 K85701

* OLEJ OPAŁOWY, NAJTANIEJ, tel. 87-520-41-91 
V21227

* siedlisko, ul. Wiejska, ok. 40 arów, zabudowane bu-
dynkiem gospodarskim, dojazd od strony ulicy Wiejskiej, 
siła na miejscu, tel. 602-293-333 V20917

* lokal użytkowy 100 m.kw., centrum, tel. 723-565-284 
V19418

* lokal użytkowy 100 m.kw., Olecko, ul. Zielona 33, 
tel. 502-264-901 K81304l

* lokal użytkowy 140 m.kw., centrum, tel. 501-620-577 
V17930
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MEDYCYNA ALTERNATYwNA
Przyprawy w chorobach wątroby

W chorobach woreczka żółciowego i wątroby na-
leży spożywać takie przyprawy jak: bazylia, anyż, es-
tragon, cebula, cynamon, cząber, czosnek, koper wło-
ski, goździki, chrzan, imbir, kminek, kolendra, koper, 

liść laurowy, lubczyk, majeranek, melisa, ogórecznik, cy-
trusy, pietruszka, rozmaryn, szałwia, szczypiorek, trybula, 
wanilia, ziele angielskie. 

W małych ilościach również gałka i kwiat muszkatoło-
wy, jałowiec, papryka i pieprz czarny.

Rafinowany nie krzepi!
Biały cukier, wytwarzany z buraków cukrowych, w 

procesie rafinacji zostaje pozbawiony witamin i mikroele-
mentów. Nie ma więc żadnych zalet pokarmowych, tylko 
tzw. puste kalorie, powodujące przyrost tkanki tłuszczowej. 

Biały cukier drażni błonę śluzową przewodu pokarmo-
wego, działa nadmiernie kwasotwórczo, pozbawia orga-
nizm substancji mineralnych, głównie wapnia i witamin 
z grupy B, a także – powodując nieustanną fermentację – 
niszczy florę bakteryjną jelit. 

Starajmy się więc w naszej kuchni jak najczęściej za-
stępować cukier słodzikami naturalnymi – rodzynkami, 
morelami, daktylami i miodem. Uprażony przecier z dyni 

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
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czy tartej marchwi może być doskonałym dodatkiem do 
deserów.

Wosk, depilator czy golarka
Naprawdę elegancka kobieta nie zapomina o usu-

waniu owłosienia pach i nóg bez względu na porę roku, 
chociaż niewątpliwie latem, kiedy nosimy krótkie rękawy 
czy szorty problem zbędnych włosków staje się bardziej 
widoczny. 

Istnieje kilka sposobów depilacji: depilacja woskiem, 
przy pomocy kremu, golenie, depilacja depilatorem me-
chanicznym. Depilacja woskiem jest skuteczna, ponieważ 
usuwa włoski wraz z cebulkami. zabieg przeprowadza 
się w gabinecie kosmetycznym co 7 - 8 tygodni. Krem 
depilacyjny może stosować każda kobieta po uprzednim 
sprawdzeniu, czy nie powoduje on reakcji alergicznych. 
metoda jest niezwykle prosta, skuteczna i bezbolesna. Za-
bieg trzeba powtarzać co 7 - 10 dni. 

Równie skuteczną metodą jest golenie. Konieczne jest 
powtarzanie zabiegu co 2 - 3 dni. Golić należy „z wło-
sem”, aby jak najmniej podrażniać skórę. 

Przy pomocy depilatora mechanicznego zostają usu-
nięte włosy wraz z cebulkami. Metoda jest lekko bolesna, 
ale skuteczna.

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

Europejskiego Funduszu Społecznego
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BIURO PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO I PRAWNEGO 
W OLECKU

Podpis elektroniczny, certyfikat kwalifikowany, PUE ZUS
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.

MTL Creation, tel. 600 936 589, www.mtl.olecko.pl
WYDAJEMY CERTYFIKAT W JEDEN DZIEŃ ROBOCZY
PUNKT INFORMACJI KRS - WYPISY AKTUALNE I PEŁNE
NOWOŚĆ: Obsługa Platformy Usług Elektronicznych (PUE) 
ZUS. Profil, podpis elektroniczny, wsparcie, integracja firmy z 
profilem osobistym. Zapraszamy instytucje i osoby fizyczne.

Drodzy Państwo, 
życie dyktuje nam bardzo różne scenariusze. Jednym z te-

matów, na który ciężko jest nam rozmawiać to odprawa po-
śmiertna. Oto zarys tego tematu.

ODPRAWA POŚMIERTNA to świadczenie, które przysłu-
guje w razie śmierci pracownika w okresie trwania stosunku 
pracy lub pobierania po jego rozwiązaniu zasiłku z tytułu nie-
zdolności do pracy w skutek choroby. Komu?

1. Małżonkowi z wykluczeniem separacji.
2. Członkom rodziny jeśli spełniają warunki wymagane 

do uzyskania renty rodzinnej. Są to dzieci własne, drugiego 
małżonka lub przysposobione (do 16 roku życia, w przypadku 
kontynuowania nauki do 25 roku życia)

3. Pod pewnymi warunkami wnukom, rodzeństwu oraz in-
nym podopiecznym przyjętym na utrzymanie i wychowanie i 
wychowanie przed osiągnięciem przez nie pełnoletności.

4. Rodzicom zmarłego.
5. Dla   macochy, ojczyma, rodzicom przysposabiającym, 

pod warunkiem, że są oni niezdolni do pracy albo ukończyli 
50 lat

Odprawa pośmiertna przysługuje niezależnie od długości 
trwania stosunku pracy czy przyczyny zgonu. Jeśli zmarły 
pracownik był zatrudniony u kilku pracodawców odprawa po-
śmiertna przysługuje od każdego z nich.

Odprawa pośmiertna jest wolna od podatku dochodowego. 
Wniosek o wypłatę odprawy pośmiertnej można złożyć w 

okresie nie dłuższym niż trzy lata, później prawo do świadcze-
nia ulega przedawnieniu.

Wysokość odprawy pośmiertnej jest uzależniona od okresu 
zatrudnienia zmarłego.

Nakreśliliśmy zarys  problemu  . Inne uwarunkowania  
prawne można bezpłatne wyjaśnić w Biurze Poradnictwa Oby-
watelskiego i Prawnego w Olecku przy ul. Wojska Polskiego 
13, tel. 87 610 2201, email: ak.ob@wp.pl oraz placówkach 
terenowych w Kowalach Oleckich, Świętajnie i Wieliczkach. 
Istnieje też możliwość telefonicznego  umówienia się na wi-
zytę.

Serdecznie z a p r a s z a m y!    
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  Kalendarz imion Cytaty na ten tydzień

Nasz przepis

PRZYS£OWIA

24 lipca
Jakobiny, Kingi, Krystyny, Kunegundy, 
Ludwiki, Michaliny, Olgi
Antoniego, Borysa, Krystyna, Krzesi-
mira, Lubomira, Wojciecha
25 lipca
Aniki, Hennelore, Krzysztofy, Olim-
pii, Świętosławy, Walentyny, Walii, 
Żakliny
Dalibora, Jakuba, Krzysztofa, Micha-
ła, Nieznamira, Olimpiusza, Rudolfa, 
Sławosza, Walentego, Walentyna
26 lipca 
Anety, Anity, Anny, Bartolomei, Graży-
ny, Hanny, Mirosławy
Bartłomieja, Dawida, Joachima, Kry-
styna, Laurentego, Mirosława, Mojsła-
wa, Rudolfina
27 lipca
Aurelii, Julii, Laury, Lidii, Lili, Liliany, 
Lilii, Lilli, Marty, Natalii, Tomisławy
Alfonsa, Aurelego, Aureliusza, Cele-

styna, Cezarego, Dionizego, Jerzego, 
Rudolfa, Wszebora
28 lipca
Ady, Aidy, Aliny, Ireny, Marceli, Syl-
wii, Wiwianny, Wiwiany
Antoniego, Innocentego, Melchiora, 
Samsona, Sylwiusza, Święcimira, 
Świętomierza, Świętomira, Walentego, 
Wiktora, Wiktoriana
29 lipca
Beatrycze, Cierpisławy, Flory, Lucylii, 
Lucylli, Ludmiły, Marii, Marty, Olgi
Antoniego, Cierpisława, Konstancju-
sza, Konstantego, Konstantyna, Olafa, 
Serafina, Urbana
30 lipca
Aldony, Juliety, Julii, Julity, Leontyny, 
Ludmiły, Maryny
Abdona, Donata, Leopolda, Lubomysła, 
Lutomyśła, Pawła, Piotra, Rościsława, 
Szczęsława, Ubysława, Ursusa, Zbysła-
wa, Zdobysława

Kiedy legnie wśród dymiących zgliszczy
wróg, którego ramię nasz niszczy,
obalony wreszcie w proch i w pył,
wtedy ja na szczytach rumowiska
może swój chłopięcy głos odzyskam,
który od początku wyciem był.

Rainer Maria Rilke, 
Jeremiasz

Jaki Jakub (25 lipca) do południa, 
taka zima też do grudnia; jaki Jakub po 
południu, taka zima też po grudniu.

Jak ciepły Jakub (25 lipca) to zimne 
Boże Narodzenie.

Kwiat lipowy, napój zdrowy.
Od św. Anki (26lipca) zimne wie-

czory, chłodne poranki.
Święta Hanna (26 lipca) to już je-

sienna panna. 
Około św. Marty (29 lipca) ze żniwa-

mi już nie żarty.
Kto latem pracuje, zimą głody nie 

poczuje.

Pieczeń w cieście chlebowym
2 kg schabu środkowego, szklanka śmie-
tany, 2 łyżki utartego chrzanu, sól
ciasto: 15 dag mąki pszennej, 15 dag 
mąki żytniej, 5 dag drożdży, pół łyżeczki 
soli, szczypta cukru

Ciasto: drożdże i szczyptę cukru mie-
szamy w połowie szklanki letniej wody.

Oba rodzaje mąki przesiewamy do mi-
ski i wlewamy drożdże, dodajemy sól i 
wyrabiamy ciasto. Po wyrobieniu odsta-
wiamy na pół godziny.

Po tym czasie jeszcze raz wyrabiamy, a 
potem rozwałkowujemy. 

Schab płuczemy i nacieramy solą i zawi-
jamy ciasno w ciasto. Zalepiamy brzegi.

Całość owijamy w papier do pieczenia.
Pieczemy jedną godzinę w temperatu-

rze 175°C. Po czym zostawiamy w wy-
łączonym piekarniku jeszcze 10 minut.

Śmietanę mieszamy z solą i chrzanem. 
Schab kroimy w plastry i podajemy z so-
sem śmietanowo-chrzanowym.

Demoniczny omlet
8 jajek, 8 łyżek mleka, pół czerwonej pa-
pryki, pół zielonej papryki, 25 dag po-
midorów, 2 strączki chili, pęczek dymki, 
ząbek czosnku, 3 łyżki oleju, sól, pieprz 
czarny, pieprz cayenne

Paprykę czyścimy z pestek i kroimy w 
kostkę. Pomidory sparzamy, obieramy i 
kroimy w kostkę. 

Chili, dymkę ze szczypiorkiem oraz ob-
rany czosnek drobno siekamy.

Na patelni rozgrzewamy olej i wrzucamy 
na niego cebulę, paprykę, pomidory, czo-
snek i chili. Mieszamy i smażymy 5 minut. 

Jajka roztrzepujemy z mlekiem, solą i 
pieprzem cayenne i wlewamy na patel-
nię. Smażymy około 5 minut na małym 
ogniu po czym przykrywamy i smażymy 
jeszcze trzy minuty.

Szpinakowy jarmuż
60 dag jarmużu, łyżka jogurtu, 2 ząbki 

czosnku, sól, pieprz
Z jarmużu obcinamy ogonki liścio-

we. Gotujemy go w osolonej wodzie do 
miękkości ale bez przykrycia. Po ugo-
towaniu odcedzamy i siekamy drobno. 
Dodajemy jogurt. Ząbki czosnku rów-
nież drobno siekamy lub przeciskamy 
przez maszynkę. Doprawiamy do smaku 
solą i pieprzem.

Wartość kaloryczna potrawy 85 kalorii.
Ziemniaki dauphine

Piure: kg ziemniaków, 4 żółtka, łyżka 
masła, sól, gałka muszkatołowa
Ciasto parzone: 15 dag mąki, 6 dag ma-
sła, 2 jajka, olej, pół łyżeczki soli

Piure: ziemniaki obieramy, gotujemy i 
tłuczemy z masłem i żółtkami. Przypra-
wiamy solą i gałką muszkatołową.

Ciasto parzone: gotujemy szklankę 
wody z masłem. Dodajemy mąkę i sól 
i mieszamy.

Gotujemy do chwili aż ciasto zacznie 
odchodzić od dna. Ciągle miksujemy do-
dając pop jednym jaku. 

Ciasto mieszamy z piure i schładzamy. 
Z masy formujemy kulki i smażymy je 

na rozgrzanym oleju na złoto.
Waflowy przekładaniec

6 dużych prostokątnych wafli, 1,5 kostki 
margaryny, 20 dag cukru, 3 łyżki kakao, 
pól szklanki mleka, 10 dag orzechów 
laskowych, cukier waniliowy, polewa 
czekoladowa

Cukier wsypujemy do rondelka, do-
dajemy kakao i mieszamy. Wlewamy 
mleko. Podgrzewamy na małym ogniu, 
aż cukier się rozpuści. Wtedy studzimy.

Margarynę miksujemy i ciągle uciera-
jąc dodajemy po łyżce masy kakaowej. 
Dodajemy zmielone orzechy oraz cukier 
waniliowy i mieszamy.

Wafle kolejno smarujemy masą i ukła-
damy jeden na drugim dobrze dociska-
jąc.

Na wierzchu układamy deskę do kro-
jenia i ją obciążamy (np. garnkiem z 
wodą). Odstawiamy na godzinę. Prze-
kładaniec oblewamy polewą czekola-
dową i znowu odstawiamy w chłodne 
miejsce na dwie godziny.

Pomada czekoladowa
2 szklanki cukru, szklanka śmietany, 
pół laski wanilii, tabliczka gorzkiej 
czekolady

Czekoladę kruszymy, wykładamy na 
talerzyk i ustawiamy na garnku z wrzą-
cą wodą, tak by się rozpuściła.

Do półtoralitrowego garnka wsypuje-
my cukier i wlewamy do niego śmietanę 
oraz wkładamy rozerwaną wzdłuż laskę 
wanilii. Podgrzewamy garnek na silnym 
ogniu mieszając od czasu do czasu. Gdy 
cukier zaczyna wrzeć gotujemy z zegar-
kiem w ręku 11 minut również od czasu 
do czasu mieszając. 

Po tym czasie zdejmujemy z ognia i 
dodajemy do cukru rozpuszczoną cze-
koladę. Chwilę ucieramy, a gdy masa 
zacznie lekko gęstnieć wylewamy na 
kruchy placek. 

Póki pomada nie wyschnie dekoruje-
my pokrojoną skórką pomarańczową, 
połówkami orzechów, konfiturami lub 
migdałami.

Czako 
- to wojskowe nakrycie głowy w 

kształcie ściętego stożka? Czako żoł-
nierskie było wykonane z filcu, ofi-
cerskie - ze skóry obciągniętej suk-
nem, stosownie do stopnia i rodzaju 
broni okolone girlandami i kordona-
mi z kitą i pomponami. Wprowadzo-
ne we Francji ok. 1805 r., pozostało 
w użyciu niektórych armii europej-
skich do 1914 r.

W Polsce, zwane kaszkietem lub 
giwerem, noszone było w czasach 
Księstwa Warszawskiego i Króle-
stwa Kongresowego.
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Warmińsko - Mazurski Związek Piłki Nożnej na swojej 
stronie opublikował wstępny terminarz rozgrywek poszcze-
gólnych lig na sezon 2013/14. W piątej lidze Czarni rozpocz-
ną rundę jesienną jedenastego sierpnia i zakończą ją prawdo-
podobnie drugiego listopada. Unia Olecko swoje premierowe 
spotkanie ligowe (B-klasa gr. I) rozegra dwudziestego piąte-
go sierpnia, a ostatni mecz rundy jesiennej odbędzie się trze-
ciego listopada. 

Terminarz jesienny Unii Olecko :

25.08.,godz. 14:00: MOSiR Kętrzyn - Unia Olecko 
1.09.,godz. 14:00: KS Łabędnik - Unia Olecko
8.09.,godz. 14:00: Unia Olecko - Kowalak Kowale Oleckie
15.09.,godz. 14:00: Żagiel Piecki - Unia Olecko
22.09.,godz. 14:00: Unia Olecko - Omet Srokowo
29.09.,godz. 14:00: Tytan Łankiejmy - Unia Olecko
6.10.: pauza
13.10.,godz. 14:00: Unia Olecko - Sokół Garbno 
20.10.,godz. 14:00: Pogoń Ryn - Unia Olecko
27.10.,godz. 13:00: Unia Olecko - Pogoń Banie Mazurskie
3.11.,godz. 13:00: Orkan Sątopy - Unia Olecko

Terminarz jesienny Czarnych Olecko: 

11.08.,godz. jeszcze nieustalona: Warmia Olsztyn - Czarni 
Olecko 
14.08., godz. 17:00: Czarni Olecko - Tęcza Biskupiec 
18.08.,godz. jeszcze nieustalona: Śniardwy Orzysz - Czarni 
Olecko
24.08.,godz. 17:00: Czarni Olecko - Start Kozłowo 
28.08., godz. 17:00: Polonia Lidzbark Warmiński - Czarni 
Olecko
1.09., godz. 16:00: Czarni Olecko - Orlęta Reszel

Związku z problemami licencyjnymi Jezioraka Iława (gr. II) 
i ewentualnym barażem pomiędzy piskim Mazurem, a Zam-
kiem Kurzętnik, to WMZPN ma trzy warianty rozgrywek. 

Kolejka przy wariancie I (Związkowa Komisja Odwo-
ławcza odrzuca odwołanie Jezioraka i utrzymuje w mocy 
decyzję Wydziału Dyscypliny o pozbawieniu licencji ) i II 
(Związkowa Komisja Odwoławcza uznaje odwołanie Jezio-
raka i cofa decyzję Wydziału Dyscypliny o pozbawieniu li-
cencji. Baraż o utrzymanie w V lidze pomiędzy KS Mazur 

Liga, liga... Pisz i KS Zamek Kurzętnik wygrywa KS Mazur Pisz) : 
8.09., godz. jeszcze nieustalona: Mazur Pisz - Czarni Olec-
ko 

Kolejka przy wariancie III (Związkowa Komisja Od-
woławcza uznaje odwołanie Jezioraka i cofa decyzję Wy-
działu Dyscypliny o pozbawieniu licencji. Baraż o utrzy-
manie w V lidze pomiędzy KS Mazur Pisz i KS Zamek 
Kurzętnik wygrywa Zamek Kurzętnik): 
8.09, godz. jeszcze nieustalona: GKS Stawiguda - Czarni 
Olecko 
14.09., godz. 16:00: Czarni Olecko - Łyna Sępopol 
21.09., godz. jeszcze nieustalona: Leśnik Nowe Ramuki - 
Czarni Olecko 
28.09.,godz. 15:00: Czarni Olecko - Kłobuk Mikołajki 
6.10.,godz. jeszcze nieustalona: MKS Jeziorany - Czarni 
Olecko 
12.10., godz. 14:00: Czarni Olecko - Granica Bezledy 
20.10.,godz. jeszcze nieustalona: Wilczek Wilkowo - Czar-
ni Olecko 
27.10.,godz. jeszcze nieustalona: Błękitni Pasym - Czarni 
Olecko 
2.11.,godz. 13:00: Czarni Olecko - Fortuna Gągławki

opracował Paweł Piekutowski

Turniej tenisa ziemnego
21 lipca na kortach miejskich odbył się Turniej tenisa 

ziemnego o Puchar Burmistrza Olecka. Organizatorem 
był olecki MOSiR. Sędzią głównym turnieju był Andrzej 
Bomber.

KOŃCOWA  KLASYFIKACJA:
kategoria open:

1. Bartosz Kierwiak (Elbląg)
2. Tomasz Sokół (Zduńska Wola)
3. Romuald Rębacz (Zduńska Wola)
4. Bogdan Frydrych (Sejny)

(startowało 24 zawodników)

kategoria do lat 16-tu:
1. Marta Komar (Inowrocław)
2. Natalia Komar (Inowrocław)
3. Oscar Shady (Saint Gratten - Francja)
4. Adam Kaliński (Warszawa)

(startowało 18 zawodników)

kategoria do lat 12-tu:
1. Szymon Kierwiak (Elbląg)
2. Roch Krzyżański (Zduńska Wola)
3. Hubert Drewczyński (Elbląg)
4. Irena Jankowska (Zduńska Wola)

(startowało 13 zawodników)
Pierwszych trzech zawodników w każdej kategorii 

otrzymało pamiątkowe dyplomy. Zwycięzcy otrzymali pu-
chary, ufundowane przez Burmistrza Olecka.

W turnieju uczestniczyło 55 zawodników.
Dariusz Karniej

Plewki
Przy boisku sportowym w Plewkach powstanie par-

king. Realizacje inwestycji zlecono oleckiej firmie Anto-
niego Pskowskiego. Koszt budowy to 8,7 tysiąca złotych. 
Termin realizacji przypada na 30 lipca. Zadanie jest reali-
zowane z funduszu sołeckiego.       (UMwbiip)

Ulica Mickiewicza
Na 31 sierpnia uzgodniono zakończenie budowy kolek-

tora deszczowego przy ulicy Mickiewicza. Dokumentację 
oraz budowę wykona olecka firma Karola Brodowskiego. 
Koszt zamówienia to 19,557 złotych.      (UMwbiip)
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Krym, moja miłość

Tydzień temu miało być o przemyślanym pakowaniu, czyta-
niu przewodnika i spokojnym planowaniu. Sprawy się zagęściły 
i w zamian było ognisko do północy, pakowanie na chybił trafił i 
o czwartej rano już siedziałam w autokarze. 

Ludzie dzielą się na tych,  którzy spać nie mogą w podróżny 
i na nowym miejscy i takich, którzy, gdzie przyłożą głową, już 
śpią. Ja – na szczęście – należę do tej drugiej grupy, więc w dro-
dze na lotnisko po prostu odsypiałam zarwaną noc. I w autokarze 
i w samolocie. 

Dzisiaj, kiedy siedzę przy własnym biurku, a za mną wielkie 
pranie, kiedy wszystkie rzeczy z walizy wróciły na swoje miej-
sce, zastanawiam się, jak o tych wszystkich miejscach opowie-
dzieć? Jak oddać oczarowanie półwyspem Krymskim, na którym 
żyje 126 narodowości, gdzie góry wznoszą się tuż nad brzegiem 
ciepłego morza? 

Jeszcze w oczach  Czatyrdah i Ajudah, a ciało czuje jeszcze 
ciepło tamtych promieni, mogę tylko westchnąć: „Krym, moja 
miłość…” . I nieważne, ile jeszcze takich miłości będzie, ta jest 
ważna i piękna.

Sewastopol, Hersones Taurydzki, Bakczysaraj, Gurzuf, Jałta, 
Sudak, Ałupka, Balaklawa… to tylko niektóre perełki krymskie, 
które dane mi było zobaczyć. 

Widziałam pozostałości greckiego miasta, bazę floty czar-
nomorskiej i wykuty w skale schron dla okrętów podwodnych. 
W pałacu Chanów Kryskich wzruszyła mnie opowieść o wiel-
kiej miłości chana do żony – księżniczki Diljara, choć niektórzy 
przewodnicy twierdzą, że to Maria Potocka – polska szlachcian-
ka porwana przez Tatarów i wcielona do haremu (inne źródła 
podają, że była Greczynką). Niestety, zazdrosne żony otruły 
ją. Chan z tej wielkiej miłości poprosił architekta, by zbudował 
fontannę. I tak od osiemnastego wieku aż do dzisiaj fontanna 
płacze łzami. Uwieczniłam się przy Fontannie Łez. Zapaliłam 
świeczkę w wykutym w skale klasztorze Uspieńskim zakrywa-
jąc głowę chustką. Wdrapałam się do skalnego miasta Czufut 
– Kale, a dech w piersiach zaparły mi krajobrazy, które kusiły 
Mickiewicza. U podnóża góry Ajudah próbowałam przeko-
nać się, co mógł czuć nasz Wieszcz, gdy go tam zesłano. Sta-
łam przy stole, przy którym siedział Churchil, Roosvelt i Stalin  
w pałacu Liwadyjskim podczas słynnej Konferencji Jałtańskiej 
w 1945r. 

W pełnym słońcu podziwiałam symbol Krymu – zamek na 
skale, zwany Jaskółczym Gniazdem. I jeszcze te cudowne wi-
doki, kąpiele w ciepłym morzu, serpentyny dróg i czterdzieści 
pięć stopni ciepła każdego dnia…

Dałam się skusić na czeburaki, pączka z… mięsem popi-
jając je kwasem chlebowym i żadnych rewolucji żołądkowych 
nie miałam. Owoce, choć klimat na to by nie wskazywał, były 
dwa razy droższe niż w Polsce, a sklepy wyglądają jak u nas 
sprzed trzydziestu lat (przynajmniej w miejscowości, w której 
mieszkaliśmy). Ogólnie odniosłam wrażenie, że ludziom żyje 
się tam biednie. Wiele lat jeszcze musi upłynąć, zanim ode-
rwą się mentalnie od „macierzy”, czyli ZSRR. Znowu jednak 
mogłam się wykazać znajomością języka rosyjskiego (kłaniam 
się mojej nauczycielce j. rosyjskiego), który znają na Krymie 
wszyscy, choć rządkowym jest język ukraiński. 

Nie obyło się bez wieczoru folklorystycznego. Kozacy na 
łonie natury zachwycili nas swoją żywiołowością i sztukami 
walki. W bardzo sugestywny i humorystyczny sposób ukazali 
nam cząstkę swojej kultury, zwyczajów. Na koniec uraczyli do-
brym posiłkiem i oczywiście pięciogwiazdkowym koniakiem 
Koktebel. Tańczyliśmy i śpiewaliśmy do północy, bo dłużej 
już kierowca nie mógł czekać. Przy stole prowadzący imprezę 
wznosił toasty. Te ukraińskie zachwyciły mnie. Posłuchajcie: 

„Dawno temu zebrały się wszystkie cząstki ludzkiego du-
cha. Szaleństwo zaproponowało zabawę w chowanego. 

- Ja szukam, a wy się chowacie - powiedziało do pozostałych. 
Lenistwo ukryło się najbliżej. Prawda postanowiła wcale się nie 
chować, bo i tak długo nie pozostałaby w ukryciu. Piękno skry-
ło się w tęczy; Wolność – w podmuchu wiatru. Wiara znalazła 
kryjówkę pomiędzy obłokami na niebie, a Rozsądek – mocno 
i głęboko wczepił się w ziemię. Dobroć wszystkim ustępowała 
miejsca, a w ludzkich oczach ukryła się Zazdrość. To jednak 
Miłość najdłużej szukała dla siebie miejsca. Gdy już prawie 
wszystkie kryjówki były zajęte, wypatrzyła bujny różany krzew, 
w którym się schowała. Szaleństwo odnajdywało kolejne kry-
jówki. Kiedy podeszło do różanego krzewu, tak gwałtownie 
rozchyliło cierniste gałązki, że kolce róż wbiły się Miłości w 
oczy. Od tego momentu ślepa Miłość idzie przez Świat wie-
dziona przez Szaleństwo. Przyjaciele, wypijmy za Miłość! 
Niech trwa!”

Zakochałam się we Wschodzie, w narodzie, który przez 
tyle lat był zniewolony przez chory system. Zakochałam się w 
różnorodności kultur, w krajobrazach. 

Krym… moja miłość!
Następny kierunek – Moskwa.

Marusia


