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

SKUP STARYCH I ROZBITYCH POJAZDÓW
kasacja pojazdów (ciężarowe, osobowe), zaświadczenia, skup złomu 
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VII Dzień Światowy w ZST, s. 10

Program Festynu Rodzin-
nego „Zdrowa rodzina – 
szczęśliwa rodzina”, s. 7

Jakie wymiary 
ma olecki Rynek?

s. 18

Olimpiada 
Milusińskich, 
s. 11

Mężczyźni na 
VI Kongresie Kobiet
fotoreportaż Marii Wandy Dzienisiewicz

gramy w zielone w Gąskach, 
s. 8
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GRÜNLAND
Centrum Roślin Ozdobnych

   Olecko, ul. Produkcyjna 11, tel. (87) 523-90-09
najnowsza kolekcja bylin

Archiwum „Tygodnika oleckiego” znajdziesz
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Sekcja szachowa MLKS Czarni Olecko zaprasza wszystkich 
chętnych do udziału w 
Otwartym Turnieju Rankingowym Juniorów 

oraz 
Otwartym Turnieju Rankingowym Seniorów 

W zawodach udział mogą wziąć osoby o rankingu 1000-
1250. Turniej zgłoszony do oceny Warmińsko-Mazurskiego 
Związku Szachowego i daje prawo do zdobycia V lub IV ka-

W sobotę, 7 czerwca, olecka Hala LEGA gościć będzie 
najlepszych pływaków amatorów i fanów pływania z całego wo-
jewództwa. O 12:00 rozpoczną się finałowe zawody regionalnego 
cyklu „Warmia i Mazury pływają”. 

Olecko wywalczyło finał dzięki najwyższej liczbie startów w 
rozgrywanych od października 2013 eliminacjach. Z wynikiem 
1192 osób zdeklasowaliśmy większość rywali. Na słupkach starto-
wych zobaczymy najlepszych pływaków,  którzy wywalczyli kwali-
fikację w całym województwie, w tym wielu Olecczan. 

O miano najlepszej będą walczyć aż trzy oleckie szkoły - SP1, 
SP3 oraz Gimnazjum nr 1 (na 6 startujących w finale). Stawki do-
pełnią SP3 z Iławy oraz Gimnazja z Iławy i Ostródy W klasyfikacji 
rodzinnej Olecko będzie reprezentować rodzina Mitinów. 

Przypominamy, że każdy kto choć raz wystartował w elimina-
cjach „Warmia i Mazury pływają” może wylosować nagrodę głów-
ną czyli laptop. Warunkiem jest osobisty odbiór nagrody. Na uczest-
ników czekają również inne niespodzianki. 

Zapraszamy do kibicowania!

tegorii szachowej. 
Zawody odbędą się w 8 czerwca w Hali Lega, ul. Park 1. 
Zgłoszenia zawierające nazwisko, imię, posiadaną ka-

tegorię szachową, datę urodzenia należy przesłać na adres  
email: krzysztofszachy@wp.pl do 6 czerwca do godzi-
ny 22.00 lub w dniu zawodów (pod warunkiem wolnych 
miejsc). Turniej rozgrywany system szwajcarskim na dy-
stansie VI rund, tempo gry 30 minut na zawodnika, ko-
jarzenie komputerowe. Pełny tekst Regulaminu Turnieju: 
www.szachy.olecko.pl       Krzysztof Konewko

Warmia i Mazury pływają V miejsce w województwie
23 maja w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Elizy 

Orzeszkowej w Bartoszycach odbył się Finał Wojewódzki War-
mińsko-Mazurskiego Młodzieżowego Turnieju Motoryzacyjnego 
2014.

Powiat Olecki reprezentowała drużyna z I Liceum Ogólno-
kształcącego im. Jana Kochanowskiego w składzie: Adriana 
Piotrowska, Angelika Skoczek i Hubert Wróblewski. Opieku-
nem drużyny był Wojciech Pilichowski.

Drużyny startowały w sześciu konkurencjach: test z prze-
pisów o ruchu drogowym, test z historii motoryzacji, obsługa 
codzienna motoroweru, pierwsza pomoc, jazda sprawnościowa 
motorowerem i samochodem z „Talerzem Stewarta”. 

Ostatecznie drużyna z Olecka zajęła V miejsce spośród 19 
drużyn. W Olecku wśród 12 uczestników były tylko 2 dziewczy-
ny, a w Bartoszycach – 4 dziewczyny na 57 zawodników.

Serdecznie gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów.
Anna Turowska
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OLECKI TERMINARZ
WYSTAWY STAŁE

• Witold Jurkiewicz, Po drodze, wystawa fotografii, Galeria 
Prawdziwej Sztuki im. A. Legusa, ROK „MG”

• wystawa fotografii, Galeria Hol, ROK „MG”
• Ekspozycja stała - wystawa w Oleckim Stowarzyszeniu 

Aktywnych „Zamek”
• Ekspozycja stała - Olecka Izba Historyczna, plac Wolności 22

Zapraszamy od 600 do 2100

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

NAJTANIEJ W MIEŚCIE

ON .............................5.29 zł
Pb 95 ........................5.29 zł
PB 98 ........................5,39 zł
LPG ...........................2,39 zł
Olej opałowy ..............3,80 zł (powyżej 1000 litrów)
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sponsorujemy „Czarnych”, 
bilet 5 gr taniej na litrze

www.paliwa-kozlowski.pl

AUTOMYJNIA

4 czerwca (środa)
apteka dyżurna Zielona 37
wydanie „Tygodnika Oleckiego”
9.00 - II Powiatowy Konkurs Pięknego Czytania, biblioteka 
pedagogiczna, Armii Krajowej 30
10.00 -  Siatkówka plażowa SZS dziewcząt i chłopców szkół 
gimnazjalnych, boiska MOSiR
11.30 - 18.00 - obchody Święta Ośrodka Szkolno-Wychowaczego 
dla Dzieci Głuchych
25 rocznica wolnych wyborów
16.00 - Msza święta
17.15 - uroczysta wieczornica  kinie „Mazur”
5 czerwca (czwartek)
apteka dyżurna Kolejowa 15
8.30 - 11.00 - Pobór krwi od honorowych dawców, sala kon-
ferencyjna w internacie ZSLiZ przy ul. Gołdapskiej
16.00 - Rummikub, gra rodzinna, scrable, Biblioteka Pu-
bliczna, Kopernika 6
17.00 - Czy w Olecku były czarownice? wykład w Oleckiej 
Izbie Historycznej, plac Wolności 22
6 czerwca (piątek)
apteka dyżurna plac Wolności 7B
16.00 - Bajkolandia, spotkanie z bajką, biblioteka miejska, 
ul. Kopernika
17.00 - Powstanie Warszawskie, film, kino Mazur (2D)
19.00 - Godzilla, film, kino Mazur (3D)
7 czerwca (sobota)
apteka dyżurna 11 Listopada 9
12.00 -  Warmia i Mazury pływają - finał cyklu, basen hali LEGA
16.00 -  B - klasa Warmińsko-Mazurska - Grupa I - 19. kolejka: 
Unia Olecko - Pogoń Ryn, stadion ze sztuczna murawą
17.00 - Powstanie Warszawskie, film, kino Mazur (2D)
19.00 - Godzilla, film, kino Mazur (3D)
8 czerwca (niedziela)
apteka dyżurna Gołdapska 1
9.00 - Otwarty Turniej Seniorów i Juniorów w Szachach, 
hala Lega-
13.00 - Msza Św. w intencji rodzin z terenu Powiatu Olec-
kiego - Kościół pw. NMP Królowej Polski w Olecku
14.00 - Uroczyste otwarcie festynów powiatowych, Rynek
14.10 - Konkurencje na stanowiskach Straży Pożarnej, 
Policji i Ratownictwa Medycznego, Rynek
16.00 - Losowanie nagród dla uczestników konkurencji 
festynu „Bezpieczny Powiat - 2014”, Rynek
17.00 - Powstanie Warszawskie, film, kino Mazur (2D)
19.00 - Godzilla, film, kino Mazur (3D)
9 czerwca (poniedziałek)
apteka dyżurna plac Wolności 25
bezpłatne badania mammograficzne, olecki szpital (informa-
cja na s. 4)
18.00 - koncert poświęcony Annie German, dom kultury w 
Gołdapi
10 czerwca (wtorek)
apteka dyżurna Zielona 35
16.00 - Scrabble w bibliotece, Biblioteka Miejska, ul. Ko-
pernika
11 czerwca (środa)
wydanie „Tygodnika Oleckiego”
apteka dyżurna Składowa 6
12 czerwca (czwartek)
apteka dyżurna Zielona 37
16.00 - rozpoczęcie kursu na kierowców w szkole jazdy Je-
rzego Miliszewskiego, aleje Lipowe 3
16.00 - Rummikub, gra rodzinna, scrable, Biblioteka Pu-
bliczna, Kopernika 6

na stronie internetowej www.olecko.info (w pliku *.pdf)
V
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Wypadek i nietrzeźwi kierowcy
W miniony weekend na terenie powiatu oleckiego doszło 

do wypadku drogowego. Policjanci zatrzymali również czte-
rech nietrzeźwych kierujących.

Do wypadku drogowego doszło 1 czerwca tuż po 1-szej 
w nocy na ul. Gołdapskiej. Jak ustalili funkcjonariusze Mar-
cin W. kierujący autobusem marki Man wykonywał manewr 
cofania. Drugi kierowca wysiadł z pojazdu aby bezpiecznie 
pokierować autobus na parking. Podczas manewru 36- latek 
stracił kolegę z pola widzenia po czym pojazdem przycisnął 
go do ogrodzenia posesji. 

Mężczyzna z obrażeniami obojczyka i klatki piersiowej tra-
fił do oleckiego szpitala. Obaj mężczyźni byli trzeźwi. Teraz 
policyjne dochodzeni wyjaśni dokładne okoliczności zdarzenia. 

Nietrzeźwi kierujący
Pierwszego nietrzeźwego kierującego policjanci ruchu 

drogowego oleckiej komendy zatrzymali 31 maja około 18:40 
na terenie gminy Świętajno. Krzysztof C. kierował samocho-
dem osobowym marki BMW mając ponad 2 promile alkoholu 
w organizmie. Funkcjonariusze zatrzymali mężczyźnie prawo 
jazdy.

tego samego dnia około 21:25 w miejscowości Sokółki 
funkcjonariusze ruchu drogowego zatrzymali do kontroli dro-
gowej kierującego samochodem osobowym marki VW Pas-
sat. Wiesław P. miał ponad 2 promile alkoholu w organizmie. 
Policjanci zatrzymali dla 59- latka prawo jazdy.

Kolejnego nietrzeźwego kierującego policjanci oleckiej 
komendy zatrzymali w miejscowości Cimochy. 55- letni 
Adam K. kierował motorowerem mając blisko 2 promile al-
koholu w organizmie. Ponadto po sprawdzeniu w policyjnych 
bazach danych okazało się, że mężczyzna ma aktualny zakaz 
prowadzenia pojazdów. 

Czwartego nietrzeźwego kierującego funkcjonariusze za-
trzymali na trasie Daniele – Kowale Oleckie. 17 – latek kie-
rował motorowerem mając ponad 0,5 promila alkoholu w or-
ganizmie.

Teraz mężczyźni za popełnione czyny odpowiedzą przed 
sądem. 

rzeczniczka prasowa KPP sierż. szt. Justyna Sznel
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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:
• Janina Abramczyk
• Jacek Arciszewski

• Barbara Brodowska (Nowa Wieś)
• Elżbieta Przekop

• Marcin Zachwacki
• Jan Żeberko

Upominki ufundowali:
	 √	Księgarnia Zofii Siemaszko, plac Wolności 26
	 √	„BiS” Studio Reklamy, ul. Kamienna 1A	
	 √	INFOLAND, pl. Wolności 15	
	 √	Libra, ul. Akawcjowa 9
	 √	TERNET, pl. Wolności 26	
 √	BEST - Studio Reklamy, ul. Jeziorna 1A
	 √	Drukarnia „Gryfix”, Ełk, ulica Sasankowa 17
	 √	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, pocztówki, gry logiczne itp.

Francuska mozaika
Dlaczego mielibyśmy lubić kraj cuchnących serów i 

skandalizujących polityków? To proste. 
Sery smakują doskonale z innym wytworem francuskiej 

ziemi, a Nicolas Sarkozy w spocie reklamowym galopuje na 
białym koniu przez pełne flamingów bagna Camargue. To nic 
innego jak francuska mozaika…

Taki też był w Gimnazjum nr 2 im. Mikołaja Kopernika ty-
dzień poświęcony jednemu z najbardziej atrakcyjnych pod wzglę-
dem kultury, tradycji, położenia geograficznego i zabytków kra-
jów, czyli Francji. Celem przedsięwzięcia było  upowszechnianie 
geografii, kultury, historii i sztuki potomków Ludwika XIV. 

Do działań 
włączyła się nie 
tylko społeczność 
uczniowska, ale i 
nauczyciele oraz 
Dyrekcja. Wspól-
nymi siłami uda-
ło się przybliżyć 
reszcie braci gim-
nazjalnej zwroty 
grzecznościowe, 
oczywiście w ję-
zyku francuskim. 
Romański gościł 
także na języku 

polskim, w trakcie omawiania źródeł zapożyczeń. Uczniowie 
w ten sposób wzbogacali swój zasób leksykalny, zarówno na 
płaszczyźnie języka ojczystego, jak i obcego. 

Lekcje geografii przebiegały pod znakiem wyróżników 
topograficznych, a także cech dystynktywnych barw narodo-
wych.  Młodzież gimnazjalna w tym uczniowski zespół pro-
jektowy pod opieką nauczycieli prowadzących zajęcia poza-
lekcyjne, przygotowali i wyeksponowali gazetki o Francji. 

Nie zabrakło także specjałów będących rarytasem kuchni 
francuskiej, można je było nabyć w szkolnym sklepiku „Pod 
gwiazdami”. 

Długie przerwy także były na francuską nutę. Uwieńcze-
niem tej przygody było zespołowe wykonanie plakatów tech-
niką a la fresk, pod nazwą „ Krajobrazy Francji”, ze szczegól-
nym uwzględnieniem obiektów z Listy  światowego dziedzictwa 
UNESCO. Liderami poszczególnych grup byli: Justyna Kempi-
sty oraz Anna Szwędrys 3d, Adam Łukowski - 3e przy pomo-
cy Agnieszki Wydry, Anny Chodnickiej, Natalii Gryniewicz, 

Laura Stankiewicz 
- 2c przy pomocy ko-
leżanek Anny Dęb-
skiej, Joanny Szyc, 
Marta Kisielewska 
-1d przy pomocy: 
Agaty Bielenica, 
Martyny Sobczak. 
Prace zostały  wyko-
nane pod kierunkiem 
Bogumiły Bajbak. 

E. Przemielewska

Biblioteka Pedagogiczna 
nieczynna z powodu 

inwentaryzacji księgozbioru
Informujemy, że Filia Warmińsko-Mazurskiej Bibliote-

ki Pedagogicznej w Olecku będzie nieczynna od 9 do 27  
czerwca 2014 r. z powodu prowadzonego skontrum księ-
gozbioru. Zwroty wypożyczonych książek będą  przyjmo-
wane codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach 
8.00 – 15.00.  

Skontrum czyli kontrola zbiorów bibliotecznych zwa-
na inaczej inwentaryzacją jest prowadzona w związku z 
restrukturyzacją Warmińsko-Mazurskiej Biblioteki Peda-
gogicznej im. Prof. Tadeusza Kotarbińskiego w Olsztynie 
Filia w Olecku, która od 1 września 2014 r. będzie Powia-
tową Biblioteką Pedagogiczną w Olecku.

Ponadto uprzejmie informujemy, że w okresie letnim 
od 30 czerwca do 29 sierpnia nastąpi zmiana godzin pra-
cy biblioteki - będzie czynna od poniedziałku do piątku w 
godz. 9.00 – 15.00, w soboty – nieczynna.

Za  utrudnienia serdecznie przepraszamy!
W imieniu zespołu

kierownik Filii WMBP w Olecku
Elżbieta Rowińska

BEZPŁATNIE BADANIE 
MAMMOGRAFICZNE

9 czerwca 2014 r. kobiety w wieku 50-69 lat będą mo-
gły wykonać bezpłatnie badanie mammograficzne w ra-
mach Populacyjnego Programu Wczesnego Wykrywania 
Raka Piersi. Mammobus ustawiony będzie przy szpitalu w 
Olecku, ul. Gołdapska 1.

Zainteresowane wykonaniem badania proszone są o 
wcześniejszą rejestrację w LUX MED. Diagnostyka Sp. z 
o.o. pod nr tel. 58 6662444.

Halina Kasicka www.zdrowie.powiat.olecko.pl

Gmina Olecko
... złożyła do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środo-
wiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie wniosek o dofi-
nansowanie prac polegających na utylizacji wyrobów za-
wierających azbest. W roku bieżącym złożone do Ratusza 
zostały 22 wnioski na łączną ilość 99,722 Mg wyrobów 
zawierających azbest.      UM
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Regionalny Ośrodek Kultury w Olecku „Mazury Gar-
bate” i Olecka Izba Historyczna zapraszają na spotkanie z 
Danutą Bogdan pt. „

Czy w Olecku były czarownice? 
Z problematyki procesów o czary na obszarze Prus Ksią-

żęcych w XVI-XVII wieku”.
Od XIV do połowy XVIII wieku w Europie trwały po-

lowania na czarownice. Oskarżano, najczęściej  kobiety, o 
sprowadzanie chorób, niszczenie plonów, czynienie czarów 
itp. Pojmaną czarownicę często skazywano na śmierć. 

W Prusach Książęcych także miały miejsca takie przy-
padki. Płonęły stosy. Czy i w mieście nad Legą  były cza-
rownice? Kto i za co je osądzał? 

Danuta Bogdan, współautorka Dziejów Olecka, jest 
doktorem nauk humanistycznych, członkiem Olsztyńskiego 
Oddziału Polskiego Towarzystwa Historycznego Towarzy-
stwa Naukowego im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Olsztynie. 
Studia ukończyła na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika 
w Toruniu. Doktoryzowała się u profesora Janusza Małłka  
dysertacją pt. „Sejmik warmiński w XVI/XVII wieku”. Jest 
autorką wielu artykułów źródłowych poświęconych dziejom 
Warmii i Prus Książęcych w okresie od XVI do XVIII wie-
ku. W swoich najnowszych badaniach Danuta Bogdan zajęła 
się procesami o czary w epoce nowożytnej na terenie Prus 
Książęcych.

Zapraszamy
Olecka Izba Historyczna
5 czerwca, godz. 17:00,

Budynek Regionalnego Ośrodka Kultury 
Plac Wolności 22, II piętro 

Obudźcie się! Jakby nie było „Solidar-
ności”, żaden Jan Paweł II, żaden Gorba-
czow nic by nie zrobił. Spieprzyliśmy?

Co cztery lata przy urnach dokonuje-
my wyborów. Tusk nie kupił sobie man-
datu, nie kupił też Kaczyński, to my im je 
daliśmy!

To słowa Władysława Frasyniuka, jakie skierował do opo-
nentów podczas historycznej dyskusji o znaczeniu Okrągłego 
Stołu. Kilka słów i jakże głębokie przesłanie. Według mnie, 
to było oczywiste. Przynajmniej wtedy i dla rozsądnie myślą-
cych. Alternatyw było na pewno więcej niż dwie. Mogła być 
krwawa rewolucja, a na słupach mogli wisieć albo komuniści, 
albo solidarnościowcy. Na dwoje babka wróżyła. Ja raczej je-
stem za tą drugą możliwością. Mogłoby być i tak, że strony 
się nie dogadały i Frasyniuk, Mazowiecki i wszyscy inni sie-
dzieliby z przerwami do tej pory w więzieniach. Nam by się 
żyło zgrzebnie, ale w sumie jakoś tam. Przecież Polska to był 
najweselszy barak w tej całej wymyślonej hecy z socjalizmem 
na ruski sposób. Za morzem mamy ten prawdziwy socjalizm, 
który wprowadził u siebie Król Szwecji. Na pierwszy rzut oka 
widać różnicę. 

Mogło się też zdarzyć, że z powodów ekonomicznych cały 
system komunistyczny zawaliłby się po jakimś czasie sam. 
Tak jak cała sowiecka Rosja. Wszystko to są tylko przypusz-
czenia. 

Okrągły Stół i jego dokonania stał się cezurą, która od-
dziela czasy pogardy od czasu wolności. Nie tylko dla Polski. 
Nie byłoby też jego sukcesu, gdyby ówczesna komunistyczna 
władza nie chciała porozumienia. 

Przecież wiadomo jakie były nastroje części społeczeń-
stwa. Jednak uniknęliśmy wojny domowej. Pamiętam, że 
nawet wtedy, gdy zaprzysiężono na premiera Tadeusza Ma-
zowieckiego, komentując ten fakt w gronie najbliższych, ba-
liśmy się, że to tylko podpucha komunistów. Że nagle znowu 
wyjadą czołgi i znów staną szlabany na rogatkach miast.

Ale tak się nie stało! Wygrała tendencja, którą reprezen-

tował Wojciech Jaruzelski. Komuna oddała władzę. Dobro-
wolnie, choć powoli. Dawni oponenci z uzurpatorów wła-
dzy przemienili się w politycznych graczy grających o nią na 
wyborach. To mało? Czy można inaczej? Nic by nie pomógł 
Jaruzelski, gdyby zgraja zaciekłych komunistów miała do 
wyboru utrzymać władzę lub wisieć na latarniach! Musiały 
być ustępstwa, bo inaczej nic by z tych przemian w Polsce 
nie wyszło.

I tutaj druga dygresja. Pogrzeb generała Wojciecha Ja-
ruzelskiego jest czasem próby dla wierzących. Jak z tej 
próby wyjdziemy? Czy zdamy egzamin z naszego czło-
wieczeństwa i chrześcijaństwa? Czy pozostaniemy wier-
ni ewangelicznemu przesłaniu? – spytał w homilii kapelan 
wojskowy biskup Guzdek.

Rozumiem oburzenie ludzi tym, że zostaje pochowany na 
Powązkach. Nie rozumiem i wstyd mi za tych, którzy zakłó-
cili pogrzebową ceremonię. Rozumiem osoby upominające 
się o rozliczenie wszystkich tych, którzy maczali palce w 
organizacji stanu wojennego i brali w nim udział po stronie 
wtedy rządzącej naszym krajem. Wstyd mi jednak za krzy-
czących na ich pogrzebach. Cieszę się, że nasi prokuratorzy 
i sędziowie nie odpuszczają winnym nawet, gdy sądzeni są 
już w podeszłym wieku. Tak być musi, aby inni, którzy chcą 
tak postępować pamiętali. Jestem jednak przeciwny potępia-
niu w czambuł wszystkich, którzy byli wtedy przy władzy. 

Ktoś musiał tym państwem zarządzać i dzięki tym lu-
dziom i ich systemowi wartości (dzięki niektórym) mieliśmy 
ten najweselszy barak w obozie państw socjalistycznych.

I ci ludzie oddali władzę, byśmy teraz mogli marudzić i 
spierać się o to, co by było gdyby.

Wczoraj przyleciał do nas prezydent Stanów Zjednoczo-
nych. Przyleciał by uczcić pamięć Okrągłego Stołu. Polska 
w świecie (wolnym świecie) jest postrzegana jako ten kraj, 
w którym wrogowie potrafią się dogadać, potrafią nawet 
wspólnie zorganizować się dla lepszego losu całej ojczyzny. 
(Dążenie do NATO). 

Lech Wałęsa jest wymieniany obok Mahatmy Gandiego. 
To wielka rzecz! 

I cieszmy się, że żyjemy w wolnym kraju. 
B. Marek Borawski



Tygodnik olecki 22/855 - r. 2014
6 to@borawski.pl

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

fax. 87-520-27-46
OFERTY PRACY                         

1. kelner  
2. kierowca samochodu ciężarowego
3. operator spycharki
4. magazynier
5. pracownik fizyczny
6. konserwator części
7. tapicer
8. krawiec
9. tokarz w metalu
10. operator maszyn do rozkładania mas bitumicznych
11. operator skrapiarek do nawierzchni bitumicznych
12. operator walca drogowego
13. spawacz ręczny łukiem elektrycznym
14. pomocnik stolarza
15. brukarz
16. pomocniczy robotnik przy hodowli zwierząt
17. stolarz
18. opiekun osoby starszej
19. ceramik wyrobów ceramiki budowlanej
20. konsultant telefoniczny
21. kucharz
22. robotnik drogowy
23. stolarz meblowy
24. pozostali operatorzy urządzeń do obróbki drewna

V1
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Mój zawód ...
22 maja w Bibliotece Pedagogicznej odbyła się uroczy-

stość wręczenia dyplomów i nagród laureatom II Powia-
towego Konkursu Plastycznego „Wiem, jaki zawód będę 
wykonywać w przyszłości” i II Powiatowego Konkursu 
Fotograficznego „Oni w pracy – zawodowa migawka”. 
Organizatorem konkursów była Poradnia Psychologiczno-
-Pedagogiczna, a honorowy patronat objął Starosta Olecki.

Główny cel konkursów to propagowanie idei świado-
mego planowania kariery edukacyjno-zawodowej wśród 
uczniów – mówi Krystyna Zdan, Powiatowa Koordynator-
ka ds. Doradztwa Edukacyjno-Zawodowego – W konkursie 
uczestniczyło siedem gimnazjów i trzy szkoły ponadgimna-
zjalne. Wpłynęło łącznie trzynaście prac plastycznych i 
cztery fotograficzne. Wszystkie prace konkursowe zostały 
wyeksponowane w czytelni Biblioteki Pedagogicznej. Ser-
decznie zapraszam do obejrzenia wystawy pokonkursowej. 
Mam nadzieję, że tego rodzaju przedsięwzięcia przyczynią 
się do pogłębiania wiedzy uczniów w podejmowaniu wybo-
rów edukacyjnych i zawodowych  oraz pomogą im w kre-
owaniu własnej kariery.

W konkursie plastycznym w kategorii gimnazja: I 
miejsce zajęła Karolina Karwowska – uczennica kl. I z 
Gimnazjum nr 3 w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla 
Dzieci Głuchych im. św. Filipa Smaldone, II miejsce – Ga-
briela Brzezińska, uczennica kl. II z Gimnazjum w Bab-
kach Oleckich, III miejsce – Kinga Ignatowicz, uczennica 
kl. III z Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II w Wie-
liczkach. Wyróżnienie otrzymała Aneta Pokora, uczenni-
ca kl. III z Gimnazjum nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi 
im. ks. Jana Twardowskiego w Olecku.

W konkursie fotograficznym w kategorii szkoły po-
nadgimnazjalne zwycięzcą został Janusz Sikorski, uczeń 
kl. III Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Ośrodku Szkol-
no-Wychowawczym dla Dzieci Głuchych im. św. Filipa 
Smaldone.

Serdecznie gratulujemy i dziękujemy za wzięcie udzia-
łu w konkursach.
Zdjęcia: archiwum Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej

Anna Turowska www.powiat.olecko.pl

Włamał się 
do budynku pałacu

Oleccy kryminalni zatrzymali mężczyznę podejrzanego 
o kradzież z włamaniem. 20-latek zabrał z budynku byłego 
pałacu w jednej z miejscowości na terenie gminy Kowale 
Oleckie 60 l oleju napędowego. Teraz odpowie  przed sądem. 

W poniedziałek 26 maja dyżurny oleckiej komendy 
otrzymał zgłoszenie o włamaniu do budynku po byłym 
pałacu w jednej z miejscowości na terenie gminy Kowale 
Oleckie.  Jak ustalili policjanci sprawca po zerwaniu kłód-
ki zabezpieczającej drzwi wejściowe do budynku wszedł do 
środka skąd ukradł 60 l oleju napędowego. 

Pracujący na miejscu funkcjonariusze współpracując z 
mieszkańcami miejscowości szybko wytypowali osobę, któ-
ra mogła mieć związek z tą sprawą. 

Do policyjnego aresztu trafił Rafał L. Kryminalni pod-
czas przeszukania mieszkania 20–latka odnaleźli skradziony 
olej napędowy. 

Zebrany materiał dowodowy pozwolił na przedstawienie 
mężczyźnie zarzutu kradzieży z włamaniem. Rafał L. przy-
znał się do winy a teraz za swoje zachowanie odpowie przed 
sądem.

rzeczniczka prasowa KPP 
sierż. szt. Justyna Sznel

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i 
Krwiolecznictwa oczekuje na honoro-
wych dawców krwi
Wszyscy chętni, którzy są zdrowi i pełnoletni mogą zostać 
honorowymi dawcami krwi.     
Pobór krwi od honorowych dawców w 2014r. odbywał się 
będzie w Zespole Szkół Licealnych i Zawodowych w Olec-
ku (budynek internatu, sala konferencyjna) przy ul. Gołdap-
skiej 27, od godz. 830 do 11.00 w  poniższych  terminach:

5 czerwca
3 lipca

7 sierpnia
4 września

2 października
6 listopada



7
Tygodnik olecki 22/855 - r. 2014

to@borawski.pl

W ramach obchodów XVI Warmińsko – Mazurskich 
Dni Rodziny Powiat Olecki organizuje powiatowy 

festyn rodzinny pn. „Zdrowa rodzina – szczęśliwa rodzi-
na”. Impreza ma na celu umacnianie rodziny, promowanie 
zdrowego odżywiania i zachęcenie do wykonywania badań 
profilaktycznych. Na najmłodszych będą czekały atrakcyj-
ne gry i zabawy oraz nagrody. 

Wykaz  stanowisk:
1. Stowarzyszenie „Żytkiejmska Struga” - wyroby cu-

kiernicze, sery, pieczywo, pierogi 
i szaszłyki.
2. PECTUR – wyroby masarskie.
3. Gospodarstwo Ekologiczne C. Truchan – sery, chleb, 

pasztety, cebularze. 
4. Pasieka K. Bogdański – miód. 
5. Domy im. Janusza Korczaka – malowanie figurek z 

gipsu, wyroby cukiernicze.
6. Grupowa Praktyka Pielęgniarek i Położnych – edu-

kacja zdrowotna, badanie poziomu 
cukru i mierzenie ciśnienia.
7. Porady dietetyczne H. Stefanowicz - analiza składu 

ciała, m.in. pomiar tkanki tłuszczowej. 
8. Niepubliczne Przedszkole Jedyneczka A. Derencz 

– żarty, gry i zabawy dla dzieci oraz promocja zdrowego 
odżywiania.

9. Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych – promocja 
kierunków kształcenia, „Smaki dzieciństwa” - degustacja  
gofrów i naleśników. Konkurencje rodzinne: „Snajperskie 
zmagania ZSLiZ”, „Ojciec, prać? Tak! Ale tylko z ZSLiZ”, 
„Poczuj się jak Rocky Balboa”.

10. Zespół Szkół Technicznych – promocja kierunków 
kształcenia, malowanie paznokci, upinanie fryzur, ma-
lowanie twarzy dzieciom, pokaz wykonania wizytówek i 
„nieśmiertelników” metalowych.

11. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie - promocja 
form przeciwdziałania przemocy 

w rodzinie i warsztatów dla rodziców oraz rodzin za-
stępczych. Gry i zabawy dla dzieci. 

12. MURANI – biżuteria z kamieni szlachetnych i pół-
szlachetnych. 

13. J. Gramacki - wystawa rzeźby i płaskorzeźby, twór-
czość ludowa. 

Każdy uczestnik festynu może wziąć udział w losowa-
niu nagród rzeczowych.

Organizator: 

Program Festynu Rodzinnego 
„Zdrowa rodzina – szczęśliwa rodzina”

Sponsorzy nagród: 
              

Szczegółowy program festynu 
 „Bezpieczny Powiat - 2014”

Organizowana impreza ma charakter festynu rodzinne-
go, na którym dzieci i dorośli poprzez gry i zabawy oraz 
profesjonalnie zorganizowane stanowiska edukacyjne 
zgłębią swoją wiedzę z zakresu udzielania pierwszej po-
mocy i bezpieczeństwa pożarowego.

Celem imprezy jest:
- edukacja i promocja zdrowia publicznego,
- popularyzacja i promocja zasad bezpieczeństwa pu-

blicznego i pożarowego,
- umiejętność zachowania się w sytuacjach zagrożenia 

zdrowia i życia,

- edukacja i promocja zdrowia w szczególności pierwsza 
pomoc medyczna,

- edukacja bezpieczeństwa poprzez zabawy i konkursy 
dla dzieci i młodzieży,

- promocja zawodu ratownika medycznego, strażaka, 
policjanta oraz społecznej działalności Ochotniczej Straży 
Pożarnej.

Chętni do czynnego udziału w festynie otrzymają imien-
ny kupon uczestnika, na którym będą wy-szczególnione 
poszczególne konkurencje i stanowiska jakie trzeba będzie 
zaliczyć w trakcie trwa-nia imprezy. W celu wzięcia udziału 
w losowaniu atrakcyjnych nagród wypełniony kupon 

z kompletem zaliczonych konkurencji należy wrzucić do 
urny i poczekać na losowanie.

WYKAZ  STANOWISK:
1. „WODA DO CELU” – „strzelanie” do celu strumie-

niem wody,
2. „ZGAŚ POŻAR W ZARODKU” – gaszenie przy po-

mocy gaśnicy pożaru imitacji kuchni gazowej,
3. „WODA NA PRZÓD” – przewrócenie pachołków za 

pomocą wody z prądownicy strażackiej,
4. „STRAŻACKI TOR PERZESZKÓD” – mini tor prze-

szkód,
5. „TWOJA -  MOJA” – odpiłowanie kawałka drewna 

przy pomocy piły poprzecznej, 
6. „NA RATUNEK” – ćwiczenie polega na udzieleniu 

pierwszej pomocy z użyciem fantomów lub opatrzeniu oso-
by poszkodowanej dostępnymi środkami medycznymi, 

7. „ZRÓB ZDJĘCIE” – pamiątkowe zdjęcia „z zatrzy-
mania” oraz pobranie odcisków linii papi-larnych wykony-
wane przez Policję,

8. „QUIZ POLICYJNY” – pytania na temat bezpieczeń-
stwa oraz zawodu policjanta.

Uwaga: w poszczególnych konkurencjach uczestniczą 
dzieci wraz z rodzicami!
Organizator: 
KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRA-

ŻY POŻARNEJ  W OLECKU 
Sponsor nagród:

SPONSORZY MEDIALNI

Program godzinowy
13.00 - Msza Św. w intencji rodzin z terenu Powiatu 

Oleckiego - Kościół pw. Najświętszej Maryi Panny Królo-
wej Polski w Olecku.

14.00 - Uroczyste otwarcie festynów.
14.10 - Konkurencje na stanowiskach Straży Pożarnej, 

Policji i Ratownictwa Medycznego.
16.00 - Losowanie nagród dla uczestników konkurencji 

festynu „Bezpieczny Powiat - 2014”.
16.30 - Losowanie nagród dla uczestników festynu 

„Zdrowa rodzina – szczęśliwa rodzina”.
17.00 - Zakończenie festynu
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Redakcja 
„Tygodnika Oleckiego”, ul. Zielona 37

czynna:  poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek
w godzinach 1200-1700

kontakt telefoniczny: 601-152-454

1 czerwca 2014 to data, która wpisała się w historię 
Szkoły Podstawowej im. M. J. Piłsudskiego w Gąskach 
jako działanie zwieńczone sukcesem. Dzień Dziecka po-
łączyliśmy z uroczystym otwarciem „Parku CEMEX-u w 
Gąskach”.

W tym dniu gościliśmy 14 wolontariuszy firmy CE-
MEX z Warszawy, ludzi młodych, ambitnych i niezwykle 
sympatycznych. To właśnie oni sadzili głównie rodzime 
gatunki roślin. Przy szkole powstał park z różnorodnymi 
drzewami, krzewami i roślinami ozdobnymi. Jednocze-
śnie odbywały się warsztaty ekologiczne, skierowane do 
uczniów naszej szkoły prowadzone przez wolontariuszkę 
Katarzynę Osowiecką, na zakończenie których każdy 
uczestnik został obdarowany niespodzianką. 

Następnie miało miejsce uroczyste otwarcie parku. O 
przecięcie wstęgi dyrektorki szkoły Janina Rękawek  po-
prosiła Burmistrza Olecka Wacława Olszewskiego, koor-
dynatora projektu z ramienia CEMEX-u Katarzynę Oso-
wiecką, koordynatora projektu z ramienia Stowarzyszenia 
„Ku Słońcu” Iwonę Grabek, mamę uczennicy – Emilię 
Kukowską wraz z córką.

Podczas uroczystości rozstrzygnięty został konkurs na 
projekt Parku CEMEX-u. Zwycięską pracę zgłosiła Niko-
la Tatarczuk. Każde dziecko biorące udział w konkursie 
zostało nagrodzone. Wiele emocji przyniósł mecz piłki 
nożnej rozegrany pomiędzy wolontariuszami a uczniami. 
Pedagożka Beata Grzęda przygotowała program arty-
styczny. Występy dzieci wzruszyły zarówno gości, jak i 
zgromadzonych licznie rodziców. Nie obyło się bez po-
częstunku, ogniska z kiełbaskami, lodów i balonów, gier i 
zabaw. To w końcu był Dzień Dziecka.

To wszystko było możliwe dzięki nawiązanej współ-
pracy stowarzyszenia „Ku Słońcu” z siedzibą w Gąskach z 
Fundacją CEMEX „Budujemy Przyszłość” w Warszawie.  
Fundacja i Stowarzyszenie wspólnie realizują projekt o na-
zwie „Z CEMEX-em gramy w zielone”. 

Główny cel projektu to kształtowanie świadomości 
ekologicznej uczniów, poczucia odpowiedzialności za 
środowisko, a wreszcie edukacja dzieci poprzez kontakt z 
przyrodą. Powstały park będzie stanowił doskonałą bazę 
do prowadzenia zajęć terenowych oraz miejscem odpo-
czynku dla miejscowej ludności.

Wolontariusze docenili fakt, iż nasza szkoła nie jest 
tylko instytucją, lecz szkołą z tradycjami, pozbawioną 
anonimowości. Byli pod wrażeniem domowej atmosfery, 
organizacji, ciepłego przyjęcia. Szczególnie smakowały im 
specjały przygotowane przez pracowników szkolnej sto-
łówki.

Cieszymy się ogromnie, z nawiązanej współpracy. 
Mamy nadzieję, iż rozwinie się w przyszłości. Przed nami 
wycieczka na teren Kopalni Kruszywa CEMEX w Olecku 
oraz spotkania z górnikami. 

Iwona Grabek

gramy w zielone

Pamiętajcie o ogrodach...
ten refren znanej ballady może doskonale pasować 

jako motto do wydarzeń jakie miały miejsce 1 czerwca w 
szkole w Gąskach. Dzień Dziecka i zarazem święto sza-
dzenia nowego kawałka ogrodu. Powstał on w miejscu, 
gdzie przedtem były sterty kamieni i rosły dzikie rośliny. 
Wyrwany z chaszczy kawałek ziemi, teraz jeszcze ze świe-
żo posadzonymi drzewami, krzewami i roślinami zamieni 
się w tętniący życiem wielu owadów ogród. Będzie służył 
mieszkańcom wsi jako teren rekreacji. 

Każda ze szkół w powiecie może poszczycić się więk-
szym lub mniejszym ogródkiem, czy nawet ogrodem. Ni-
gdzie jednak tak jak w Gąskach teren wokół szkoły nie za-
aranżowany jest z takim rozmachem i pietyzmem. 

Przez środek ogrodu płynie strumyk, przez który prze-
rzucono dwie albo trzy drewniane mostki. W miejscu, 
gdzie wypływa z terenu szkoły i wpływa między ściany 
małego wąwozu, wydaje się, że woda płynie pod górę. Jest 
też stawik przepięknie zarośnięty pałką. Zapewne setki żab 
mają tam swoje schronienie. Między stawkiem, a nowym 
fragmentem parku rośnie kępa drzew, która z czasem ma 
zostać „ucywilizowana” i zamieniona w coś w rodzaju an-
gielskiego parku. Przepiękne miejsce. 

1 czerwca, a więc i Dzień Dziecka. Dzieci bawiły się 
również wyśmienicie. Przeróżne gry i zabawy, ze skakan-
kami, z piłką, z wędrującym kołem. Nikt nie korzystał z 
komórek. Słonce również co chwila wychodziło za zbiera-
jących się deszczowych chmur. Wietrzyk rozganiał ta naj-
bardziej nasiąknięte wodą. Impreza na dwadzieścia fajerek, 
jak to kiedyś pisał o tym Niziurski.

Pamiętajmy o ogrodach. W Gąskach pamiętają.
B. Marek Borawski
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Ambasador Szwecji Wolontariusz VI Kongresu

Dowódcy służb mundurowych

Piotr Pacewicz, dziennikarz

Mężczyźni na VI Kongresie Kobiet
fotoreportaż Marii Wandy Dzienisiewicz

poseł Marek Borowski w rozmowie z członkinią Rady 
Programowej Kongresu

    służby specjalne, prezentacja wyposażenia

Premier 
Donald Tusk

fotoreporterzy
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VII DZIEŃ ŚWIATOWY 
We wtorek, 20 maja społeczność Zespołu Szkół Technicznych 

pod hasłem „W 80 minut dookoła świata” po raz siódmy świę-
towała „Dzień Światowy”. Impreza ta umożliwia uczniom ujaw-
nienie talentów i pomysłów. Jest jednocześnie wspaniałą, zaska-
kującą lekcją geografii, historii i muzyki, przeistaczającą się w 
prawdziwe święto ZST. Celem organizatorów jest uwrażliwienie 
młodzieży na piękno innych kultur oraz rozbudzenie tolerancji dla 
odmienności narodowej i religijnej.

Do corocznego, międzyklasowego turnieju uczniowie przygo-
towywali się kilka tygodni. O nagrodę główną – bon pieniężny 
na 2000 złotych, walczyło 6 klas prezentując: Australię (2TBMF), 
Wielką Brytanię (1TIF), Meksyk (1TBM), Niemcy (3TBM), Chi-
ny (2TEI) oraz Stany Zjednoczone (3TEI).

Tradycyjnie, obowiązkowym zadaniem była prezentacja 
hymnu oraz barw narodowych. Młodzież musiała także pokazać 
widzom przygotowane wcześniej multimedialne prezentacje na 
temat kultury i obyczajów sześciu państw. Publiczność podziwia-
ła również makiety budowli charakterystycznych dla poszczegól-
nych krajów. 

Najbardziej podobały się chińska pagoda, Statua Wolności, 
Opera w Sydney,  piramida Majów oraz Brama Brandenburska. 

O bon pieniężny największy bój toczyły klasy drugie i trzecie 
technikum. Ostatecznie zwyciężyli uczniowie z klasy 3TEI, którzy 
zaprezentowali USA. Drugie miejsce przyznano Chinom – 2TEI, 

a  trzecie Meksykowi – 1TBM. Publiczność gromkimi brawami 
nagrodziła m. in.: „Aborygena”, „gejsze”,  „Indianki” i „kowbo-
jów” – uczniowie, którzy wcielili się w te role otrzymali nagro-
dy indywidualne. 

Wiele emocji wywołał też krótki turniej sportowy. Ucznio-
wie musieli zmierzyć się w kilku nietypowych konkurencjach. 
Nagrodzenie zaangażowania i pomysłowości młodzieży nie 
byłoby możliwe bez wsparcia sponsorów. Dzięki funduszom z 
Rady Rodziców oraz dobrej woli kilku oleckich przedsiębior-
ców, uczniowskie inicjatywy mogą być realizowane. 

Katarzyna Jurewicz-Ward (ZST)
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Olimpiada Milusińskich
fotoreportaż Józef Kunicki

c. d. w następnym numerze „TO”
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Andrzej Malinowski

Ścieżki Brzostowskiego w gminie Sztabin
Trasa: Olecko - Augustów - Cisów - Podcisówek - Huta - 
Sztabin - Krasnybór

Z historią Ziemi Sztabińskiej jest nierozerwalnie zwią-
zana postać hrabiego Karola Brzostowskiego (1796-1854) 
– reformatora społecznego, właściciela ziemskiego, twórcy 
Rzeczypospolitej Sztabińskiej – dzieło życia hrabiego, pio-
nierskie przedsiębiorstwo rolno-przemysłowe. „Rzeczpospo-
lita Sztabińska” powstała w 1820 r. i istniała przez 35 lat. W 
spadku po matce hrabia otrzymał dobra sztabińskie i zapo-
czątkował rozwój tych ziem. Osiadł tutaj w 1819 r. Zamiesz-
kał w dworku w Cisowie. 

Hrabia Karol Brzostowski był bardzo zasłużony dla swo-
jego regionu. Pracował nie tylko dla siebie, widział potrzebę 
niesienia pomocy innym. Inwestował, reformował, rozbudo-
wywał przemysł i rolnictwo, upowszechnił gospodarstwo wiej-

skie. Zniósł pańszczyznę i wprowadził 
dzierżawę, zapoczątkował płodozmian 
i uprawę roślin okopowych. Uruchomił 
cegielnie, hutę produkującą żeliwo z 
rudy darniowej (występującej na łąkach 
nadbiebrzańskich) oraz wytapiającą 
szkło, fabrykę maszyn i urządzeń rolni-
czych, browar oraz gorzelnię. Wypłacał 
zasiłki tym, którzy nie mogli zarobić 
na utrzymanie siebie i swojej rodziny. 
Wprowadził bezpłatną opiekę lekarską i 
przyczynił się do likwidacji analfabety-

zmu. Nakazał obowiązkowe kształcenie dzieci chłopskich oraz 
przyuczenie do zawodu. Jako pierwszy w Królestwie Polskim 
założył telegraf. W 1851 r. 
linia telegraficzna połączyła 
zakłady w Hucie z dworem w 
Cisowie. Był jednym z pierw-
szych w kraju założycieli 
kasy pożyczkowej. Kasa mie-
ściła się w Cisowie – opro-
centowanie wynosiło 5%. 
Upowszechnił ubezpieczenie 
od ognia. 

Hrabia nie miał rodzi-
ny. Majątek po jego śmierci 
przekształcono w tzw. Fun-
dację Sztabińską. Chłopi 
przejęli na własność dzierżawione gospodarstwa. 

Dziś niewiele pozostało z dawnego majątku niezwykłe-
go hrabiego. Dwór w Cisowie stanowi własność prywatną. 
W okolicy można spotkać żeliwne krzyże pochodzące z huty 
hrabiego i nagrobki cmentarne w okolicy - jednym z najlepiej 
zachowanych jest nagrobek Wiktorii Rymaszewskiej, głównej 
księgowej całego majątku i jego ukochanej kobiety (nagrobek 
zaprojektował sam hrabia; znajduje się on na przykościelnym 
cmentarzu w Krasnymborze). Z huty sztabińskiej pochodzą tak-
że metalowe elementy urządzeń śluz Kanału Augustowskiego.

Cisów w czasach Karola Brzostowskiego był główną sie-

dzibą i centrum administracyjnym dóbr;
Podcisówek, folwark z hutą szkła;
Huta. Na terenie wsi Brzostowski wybudował duże za-

kłady przemysłu metalowego.
Janówek. W XVIII w. powstała tutaj huta żelaza i był 

browar.
Krasnybór. Założono folwark dworski. Niezwykle cen-

nym zabytkiem Krasnegoboru jest kościół pozakonny – naj-
starszy zachowany na Suwalszczyźnie obiekt sakralny. Na 
cmentarzu zacho-
wały się żeliwne 
nagrobki.

S z t a b i n . 
Funkcjonowała 
rudnia przerabia-
jąca rudy żelaza. 
W Izbie Regio-
nalnej Ziemi 
S z t a b i ń s k i e j 
przy placu Karo-
la Brzostowskie-
go zgromadzono 
eksponaty, sta-
nowiące dorobek 
kultury mate-
rialnej jej miesz-
kańców. Są tutaj 
wyroby z huty 
sztabińskiej, na-
rzędzia i przed-
mioty użyteczne 
w pracy rolnika i 
kobiet wiejskich. 
Szczególnie cen-
nym eksponatem 
jest koperta adresowana 
osobiście przez hrabiego 
i odcisk jego pieczęci z 
herbem rodowym. W nie-
wielkim parku przy placu 
nieopodal neogotyckiego 
kościoła św. Jakuba Apo-
stoła z 1910 r. znajduje 
się popiersie Karola Brzo-
stowskiego i zegar sło-
neczny z XIX w.

W ciepłą i słoneczną 
sobotę, 29 marca 2014 r. 
Ścieżkami Brzostowskie-
go wędrowali i jeździli: 
Marta Kiejdo i Andrzej 
Malinowski.
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Ośrodek 
czynny
codziennie 
w godz. 800-1600

Jerzy Miliszewski

OLECKIE CENTRUM
SZKOLENIA KIEROWCÓW

Olecko, Aleje Lipowe 3
Rozpoczęcie 
kursu

 tel. 87-520-23-36B91207

12
czerwca

godz. 1600

Przyjacielski rajdzik
Już rowerki błyszczą z dala

Cała grupa się opala.
Wnet dobiła Pani Krysia
Tomasz, Edek  i Marysia.

Wszyscy uśmiech mają szczery
I wsiadają na rowery.

Trąbi trąbka, skacze pompka 
na roweryk wsiada pupka 

I wyrusza cała grupka.

Pani Dana z chorągiewką 
Rwie do przodu bardzo krzepko.

Z przodu, z tyłu cała grupka.
Pani Eli boli pupka.

Twarde siodło ma pod zadkiem.

Nasz peleton jest milutki.
Już z daleka widać Dudki.

Tam grochówka na nas czeka.
Smak kiełbaski nas urzeka.

Niamciu, niamciu, kompu, chodu
I ruszamy znów do przodu.

Pola, laski, dróżki hyże
I przed nami są już Giże.

Tam przyjęto nas z honorem.
Siadła grupa już przy stole.

Ciasto z jabłkiem, pyszna kawa
I zaczęła się zabawa.

Cała paczka się rozprysła:
Mini golfik – proszę bardzo,

Szus do wody dla odważnych, 
Rower wodny, łódka, plaża.

Słońce praży, woda blisko.
Moczą ciała, grzeją nóżki
I chodzimy jak papużki.

Śmiechy, chichy, cudna sprawa
Czas do domu 

I tak kończy się zabawa.
Na odchodne:

pyszny arbuz oraz wózek smakołyków.

Posileni, wypoczęci 
mkną do domów wszyscy „Święci”.

Liza

Rajd rowerowy zorganizowany przez LOT 25 maja 
(jeszcze raz)
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* „KOALA” - bar. Kuchnia tradycyjna, dowóz dań od po-
niedziałku do piątku od 9.30 do 16.30, od 26 zł. dowóz gratis 
(poza Oleckiem 3 zł za 1 km) tel. (87) 520 15 78          V13806

PIZZERIA „PRIVE” zaprasza od 1000 do 2200

Tel. (87) 520-31-32, sms  505-314-536 V1
50

04

PIZZA NA TELEFON

* materiały budowlane, metalowe, hydraulika – SKLEP 
   BUD-MET, ul. Gołdapska 22, tel. (87) 520 22 41. V12108

* „ASTRA” restauracja, pizza, zestawy obiadowe na telefon: 
87-520-25-68, profesjonalny katering, imprezy okolicznościowe, 
dancingi, ul. Partyzantów 7, www.astra.olecko.pl  V17902

* AUTO-MAX, ul. Paderewskiego 3A, naprawa: zawieszenia, 
amortyzatory, elektronika, komputerowa geometria zawieszenia, 
klimatyzacja, chiptuning tel. 509-746-264;                                        V12308

* Foto-Ślub i inne uroczystości, tel. 660 122 049       B93102

* hurtownia spożywcza, ul. Gołdapska 31, tel. (87) 520-01-50 V13107

ARTYKUŁY ELEKTRYCZNE, SPRZEDAŻ, WYKONAWSTWO
Sklep „PSTRYK”, ul. Zielona 33
tel. (87) 520-18-44; 510-145-891 V1

19
09

V1
25

08

SERWIS OGUMIENIA
      OPONY, FELGI
OLEJE SHELL (wymiana gratis)

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

AUTO LAND                                           V13307

części samochodowe, ul. SOKOLA 1D, tel. (87) 520-12-88

* Artykuły i usługi elektryczne, Grunwaldzka 6, 
      tel. 87-610-00-66                                     V13207

* Centrum Ogrodnicze, ul. Rzeźnicka 6; tel. 87-520-22-07   V02620

* MEBLE - salon, Jan Bagiński, ul. Rzeźnicka, tel.  
(87) 520 29-23. V10210

* Budowlana firma, Tadeusz WITKOWSKI, kompleksowe 
prace budowlane, tel. 603-754-167, 87-523-41-44 V15405

V11109

* MYJNIA GĄBKOWA AUTOMATYCZNA 
   aleje Lipowe 1A                           V18411

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...

V14504

* Auta używane, tel. 501-611-961 V13536

* Citroen Xara, 1998, 1,8B, 4000 złotych, tel. 508-097-
660 V18211

* CZĘŚCI SAMOCHODOWE, tel. 509-746-264 V12318

* CZĘŚCI SAMOCHODOWE, ul. Sokola 1D, tel. 87-
520-12-88 V13317

* części używane, wszystkie marki, Ełcka 2 (przy 
skupie złomu), tel. 501-611-961 V13526

* Ford Escort Combi, 1,4B, 1999, tel. 605-485-376 B91506

* Mitsubishi Outlander, 2005, 2,4B+G tel. 604-193-413 
B93401

* Żuk, sprawny, ubezpieczony, po przeglądzie, B+G, 
pierwsze ręce, tel. 604-557-693 V13416

* chleb swojski, ciasta, wypiek, tel. 605-107-755 B90609

* kino, plac Wolności 22, tel. 87-520-20-59 L87501

* konie kabardyńskie, przejażdżki, pod siodło, 
Grądzkie 47, tel. 666-316-780, 87-421-22-48 B93701

* obiady domowe, imprezy okolicznościowe, dancin-
gi (sobota), „Smaczek” (Rarytas), 11 Listopada 11, tel. 
664-035-929K96103

* pracownia pisania ikon, pracownia plastyczna, 
Katarzyna Waraksa, tel. 663-805-960 B93601

* wczasy; tel. 87-421-22-48, 666-316-780,  www.wiatra-
kart.fr.pl, e-mail: kawarak@o2.pl B93202

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

B92703

V14106

AUTO-MOTO

MOTO-NAPRAWA-SPRZEDAM

TURYSTYKA-NOCLEGI-ROZRYWKA

USŁUGI

* bezprzewodowy internet iPlus, tel. 87-520-13-31 B92603

* chleb swojski, ciasta, wypiek, tel. 605-107-755 B91706

* gazowe, hydraulik, tel. 502-383-533 V05217

* hurtownia wędlin, od 4.00 do 14.00, ul. Gołdapska 
31, tel. 87-520-22-13 L87402

* instalacje elektryczne, Henryk Rowiński, tel. 510-145-
891 V11919

* korepetycje - język angielski; szkoły podstawo-
we, gimnazja, szkoły średnie, tel. 608-215-475 L87204

* kowalskie, spawalnicze, ślusarskie, Gołdapska 31, 
tel. 87-523-00-80 B90908

* księgowe usługi, Ternet spółka z o,o, tel. 87-520-31-70 
B91904

* NAUKA GRY NA GITARZE: muzyka klasyczna, 
muzyka rozrywkowa. Zapraszamy dzieci, młodzież 
oraz dorosłych. Ilość i wymiar lekcji do uzgodnienia. 
Nauczanie indywidualne. Pierwsza lekcja gratis! tel: 
506 191 486
* OLEJ OPAŁOWY, NAJTANIEJ, tel. 87-520-41-91 V18411

* pakowanie próżniowe żywności, ulica Rzeźnicka 6, 
tel. 87-520-22-07 K94909

* pizza na telefon – od 10.00 do 22.00, tel.87-520-31-
32 lub sms 505-314-536 V15014

K
92

60
3
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04   SKLEP „MAJSTER”, Armii Krajowej 3
Tel. (87) 520-26-39

Wypożyczalnia elektronarzędzi HITACHI

• 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

V18101

V1
82

01

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

Wyrób nagrobków, blatów kuchennych, parapetów 
i okładzin schodowych V09910a

PROMO-

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

DWORZEC PKP
tel. 883-110-101 V15514

* kotły c.o., grzejniki, bojlery, HYDROMAX, 
            ul. Targowa 18, tel. 87-615-31-90             V18301

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

K
95

90
4

V10020

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                          V17502

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

SPRZEDAM 

INNE

PRACA

SPRZEDAM

WYNAJEM

* ROWERY – naprawy i wypożyczalnia, Centrum 
Handlowe Impuls, tel. 87-520-36-92 V15913

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

V13516

* sprzątanie, opieka nad osobami starszymi lub dziećmi, tel. 
506-462-495 L87303

* skup ziół, tel. 606-933-980 K95804

* tłumacz języka francuskiego, tel. 888-605-885 L86709

* oddam koty (wszystkie czarne) w dobre ręce, tel. 
504-997-481 B93501

* w okolicach Ogródków Działkowych 40-lecia (ul. Ko-
ściuszki) znaleziono kompletne koło samochodu. Kon-
takt ze znalazcą tel. 507-759-508 B92803

* ślusarza, spawacza zatrudnię, tel. 602-709-756 B91107

* zatrudnię stomatologa, tel. 605-893-381 K96004

* biurko, tel. 505-335-841 B93003

* drukarka kolorowa OKI C3300n, A4, idealna do 
wizytówek, mało używana, 290 złotych, tel. 604-193-
413 B92204

* działka budowlana, Świętajno, 1850 m.kw., tel. 509-
154-347 K95204d

* działka budowlana, Zajdy, 30 arów, tel. 662-509-994 V12118

* działka usługowa, granica obwodnicy, tel. 601-210-
819 B863a21

* działkę budowlaną, 1650 m.kw., Olecko, tel. 602-
709-756 B91606

* działki budowlane, uzbrojone, tel. 601-210-819 K864a21

* książki, I i II klasa gimnazjum, (Gimnazjum nr 2), tel. 
603-113-040 V13327

* luksfery Fala niebieskie 36 sztuk, TANIO, tel. 508-
610-285 B91805

* łóżeczko dziecięce z materacem, 65x125 cm, 150 zło-
tych, tel. 691-201-120 B93302 

* maszyny, urządzenia rolnicze, tel. 516-670-859  K865a21

* mieszkanie 43 m.kw., III piętro, centrum, 2 pokoje, 
łazienka, kuchnia, tel. 504-005-808 K96303

* mieszkanie 60 m.kw. z działką 400 m.kw.,tel. 602-
345-477 V18121

* modele kartonowe, Wydawnictwo WIR, (samoloty 
1:50, okręty 1:300), tel. 601-152-454
* OLEJ OPAŁOWY, NAJTANIEJ, tel. 87-520-41-91 
V18421

* siedlisko, ul. Wiejska, ok. 40 arów, zabudowane bu-
dynkiem gospodarskim, dojazd od strony ulicy Wiejskiej, 
siła na miejscu, tel. 602-293-333 V18111

* zmywarkę, tel. 505-335-841 B92903

* dom z zabudowaniami gospodarczymi do wynaję-
cia, tel. 663-301-936 K96403

* lokal użytkowy 100 m.kw., centrum, tel. 723-565-284 
V17512

* lokal użytkowy 140 m.kw., centrum, tel. 501-620-577 
V15024

* mieszkanie do wynajęcia, tel. 535-002-747 K96601
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MEDYCYNA ALTERNATYwNA
Pozapsychologiczne przyczyny 

bezsenności
Najpowszechniejszymi powodami problemów z 

zaśnięciem są hałas, zmiany temperatury i światło. 
Wrażliwość na każdą z tych przyczyn jest sprawą indy-
widualną, ale wiadomo, że potęguje się z wiekiem.

Np. wielu starszych ludzi nie znosi tykania budzika. 
Bardziej denerwujące są dźwięki sporadyczne o dużym 
natężeniu, niż ciągłe. 

W przypadku temperatury większość ludzi młodych 
cierpi, gdy jest im w nocy za gorąco, a starszych – gdy 
jest im zimno. Za idealna dla snu uważa się temperaturę 
18°C.

W przypadku światła – są osoby, które nie zasną przy 
świetle, są takie, które się do światła przyzwyczaiły. Ge-
neralnie jednak światło jest dla snu czymś nienormalnym 
i zakłóca go.

Słońce we włosach
Jego nadmiar nie tylko przyspiesza starzenie się skó-

ry, ale nie służy także włosom. Tracą kolor, płowieją, 
matowieją, przetłuszczają się lub są zbyt przesuszone.

* Na lato najodpowiedniejsza jest fryzura, którą 
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można ułożyć bez suszarki i szczotek. Z trwałej w ogó-
le zrezygnuj, bo po plażowaniu i kąpielach, zwłaszcza w 
morskiej wodzie, pozostanie z niej „siano” albo „baran”.

* Farbuj włosy tylko wtedy, jeśli naprawdę musisz. 
Farba pod wpływem słońca może zmienić odcień.

* Staraj się chodzić po słońcu w kapeluszu, a już na 
pewno osłaniaj głowę podczas opalania.

* Używaj szamponów łagodnych.
* Daj włosom odpocząć, odstawiając wszelkie odżyw-

ki chemiczne. Większość z nich zawiera silikon - środek 
zamykający szczelnie łuski włosa, co utrudnia im oddy-
chanie.

* Jeśli włosy strzępią się, a ich końce są rozdwojone, 
zaaplikuj im naturalną, kwaśną płukankę z wody z cytry-
ną lub odrobiną octu.

Walczymy z łupieżem
Odżywka z żółtkiem: 
10 dag drożdży ucieramy z żółtkiem, dodajemy łyżkę 

rycyny, łyżkę soku z cytryny.
Ucieramy wszystko razem.
Smarujemy tym włosy owijamy ręcznikiem i pozosta-

wiamy na 12 godzin. Po tym czasie włosy myjemy.

Podpis elektroniczny, certyfikat kwalifikowany, PUE ZUS
AUTORYZOWANY PARTNER UNIZETO TECHNO-
LOGIES S.A.

PUNKT POTWIERDZANIA TOŻSAMOŚCI
Skrzynka podawcza, e-faktura, certyfikaty niekwalifi-
kowane, ssl, zabezpieczenia serwerów, system unilock. 
Oprogramowanie, sprzęt, integracja z Płatnikiem, wdroże-
nia, 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, inte-
gracja firmy z profilem osobistym. Zapraszamy instytucje 
i osoby fizyczne.
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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 - 1800 00

00 00

KOMPUTERY NOTEBOOKI KASY FISKALNE

SERWIS BIURO RACHUNKOWE
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mobilny internet w Orange
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2 czerwca około 10:00 dyżurny Stanowiska Kierowa-
nia Komendanta Powiatowego PSP w Olecku otrzymał 
zgłoszenia o pożarze hali po byłej centrali nasiennej przy 
ulicy Ełckiej. 

Do zdarzenia wyjechały dwa zastępy straży pożarnej.  
Pożar ugaszono. Spaleniu uległy stare szmaty i śmieci, któ-
re zapaliły się z powodu zaprószenia ognia podczas prowa-
dzonych na wyższej kondygnacji budynku prac spawalni-
czych. 

Właściciel został ukarany mandatem karnym za nie-
przestrzeganie przepisów przeciwpożarowych.

Zastępca Komendanta Powiatowego PSP
st. kpt. Tomasz Jagłowski

Pożar
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Kalendarz imion

Nasz przepis

  

Cytaty na ten tydzień

PRZYS£OWIA

Na wsi
Siano pachnie sianem
siano pachniało w dawnych  
 snach
popołudnia wiejskie grzeją  
 żytem
słońce dzwoni w rzekę z rozby 
 łyskanych blach
życie – pola – złotoliste
Wieczorem przez niebo pomost
wieczór i nieszpór
mleczne krowy wracają do  
 domostw
przeżuwać nad korytem peł-
nym   zmierzchu

Przecież siano pachnie sianem
a ukryta w nim melodia kan- 
 tyczki
tuli do mnie dziecięce policzki
chroni przed złem

Józef Czechowicz

4 czerwca 
Christy, Emmy, Helgi, Kwiryny, 
Lutomiły
Aleksandra, Dacjana, Dacjusza, 
Franciszka, Gościmiła, Gościsława, 
Karola, Karpa, Kwiryna, Lutomira, 
Pacyfika, Saturnina, Wernera
5 czerwca (Światowy Dzień Ochro-
ny Środowiska)
Afrodyty, Bonifacji, Emilii, Kazimie-
ry, Kiry, Walerii
Bonifacego, Dobrociecha, Dobromi-
ła, Dobromira, Juliana, Kazimierza, 
Nikanora, Waltera
6 czerwca
Beaty, Bogumiły, Dominiki, Doroty, 
Ingridy, Klaudii, Laury, Nory, Pauliny, 
Sydonii
Artemiego, Artemiusza, Cichomira, 
Dominika, Doroteusza, Filipa, Klau-
diusza, Laurentego, Nikifora, Norber-
ta, Sydoniusza, Symeona, Więcerada
7 czerwca
Anny, Ariadny, Delfiny, Jarosławy, 
Lukrecji, Roberty, Wiesławy
Antoniego, Ciechomierza, Ciechomi-
ra, Gustawa, Hieronima, Jarosława, 

Roberta, Wiesława
8 czerwca (Zielona Świątki)
Adeli, Ady, Celestyny, Celi, Celiny, 
Helgi
Celestyna, Dobrociecha, Maksyma, 
Maksymiliana, Medarda, Medora, 
Sewera, Seweryna, Wilhelma, Wycze-
sława, Wyszesława, Wyszosława
9 czerwca 
Anny, Anny-Marii, Felicji, Hanny, 
Pelagii, Tekli
Dominika, Efrema, Felicjana, Justa, 
Kanimira, Niemsta, Normana, Pela-
giusza, Prosimira, Ryszarda, Sławoja, 
Stanisława, Waltera
10 czerwca 
Bogumiły, Dany, Diany, Iwony, Mał-
gorzaty, Rafaeli 
Bogumiła, Edgara, Henryka, Maksy-
ma, Nikity, Onufrego, Piotra, Zacha-
riasza
11 czerwca 
Adelajdy, Anastazji, Barbary, Flory, 
Radomiły, Róży, Teodozji 
Anastazego, Barabasza, Barnaby, Be-
nedykta, Daniela, Feliksa, Radomiła, 
Radomira, Radosława, Radosza

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

Zupa ogórkowa
30 dag kiszonych ogórków, pół szklan-
ki soku ogórkowego, szklanka mleka, 
2 małe marchewki, 1 pietruszka, 
kawałek selera, 6 ziemniaków, żółtko, 
łyżka masła, sól, 3 ziarna czarnego 
pieprzu, 2 łyżki posiekanej natki 
pietruszki

Ziemniaki obieramy, płuczemy i 
kroimy w kostkę. Gotujemy je w oso-
lonym wrzątku. Odcedzamy.

Warzywa obieramy, myjemy. Go-
tujemy 35 minut razem z pieprzem.

Ogórki ścieramy na tarce. Z wy-
waru wyjmujemy warzywa i kroimy je 
w kostkę. Do wywaru wlewamy kwas 
ogórkowy, wrzucamy warzywa i ogór-
ki. Dodajemy masło i gotujemy 15 mi-
nut. Przyprawiamy do smaku solą.

Żółtko roztrzepujemy z mlekiem. 
Wlać do zupy i zagotować.

Do zupy dodajemy ziemniaki. Po-
sypujemy natka pietruszki i podajemy.

Diabelska wołowina
80 dag wołowiny, 1 cebula, 1 zielona 
i 2 czerwone papryczki chili, szklan-
ka bulionu z kostki, pół peczka natki 
pietruszki, 3 łyżki oleju, sól

Chili myjemy, wyjmujemy nasiona 
i kroimy w paski.

Cebule obieramy i siekamy.
Pół porcji oleju rozgrzewamy na 

patelni i rumienimy na nim cebulę. 
Dodajemy paprykę, wlewamy bulion i 
dusimy pół godziny na małym ogniu.

Mięso kroimy w drobne gulaszowe 
kawałki.

Resztę oleju rozgrzewamy na dru-
giej patelni, wkładamy mięso i opró-

szamy je solą. Smażymy 10 minut, co 
jakiś czas mięso mieszając. 

Wołowinę dodajemy do papryki, 
wymieszać i przyprawić do smaku solą.

Natkę płuczemy, siekamy i posypu-
jemy danie przed podaniem.

Podajemy z chlebem, ziemniakami 
lub gotowanym kalafiorem.

Zapiekanka z brokułów
4 dag masła, szczypta soli, 8 dag mąki 
krupczatki, 3 jajka, 1 kg brokułów, 5 
dag tartego sera ementaler, szczypta 
gałki muszkatołowej

Gotujemy 150ml wody z masłem i 
solą. Dodajemy mąkę, dobrze mieszamy 
i schładzamy.

Dodajemy po jednym jajku miesza-
jąc.

Teraz gotujemy 3 litry osolonej 
wody.

Brokuły oczyszczamy, dzielimy na 
mniejsze części, gotujemy i odsączamy.

Układamy je w żaroodpornym na-
czyniu i oprószamy tartą gałką muszka-
tołową. 

Do przygotowanego ciasta wsypuje-
my starty ser, mieszamy i zalewamy nim 
brokuły. 

Pieczemy w gorącym piekarniku nie 
otwierając drzwiczek przez 20 minut.

Wiśniowe rogaliki
Opakowanie ciasta francuskiego, 12 
łyżeczek dżemu pomarańczowego, 12 
łyżeczek konfitury wiśniowej, 6 łyżek 
mleka, cukier puder

Ciasto lekko rozmrażamy i kroimy 
na 12 trójkątów. Na środek każdego 
trójkąta kładziemy po łyżce konfitury 
wiśniowej oraz łyżeczkę dżemu poma-

rańczowego.
Trójkąty zawijamy w rogaliki. Roga-

liki smarujemy mlekiem i układamy na 
blaszce.

Pieczemy około 15 minut w tempera-
turze 220°C.

Posypujemy cukrem pudrem.

Gdyby mężczyźni nosili 
nazwisko matki, 
nazywaliby się:

W. Shakespeare – Wiliam Arden
J. W. Goethe – Johann Wolfgang Textor
W. A. Mozart – Wolfgang Amadeus 
Perti
N. Bonaparte – Napoleon Ramolino
L. Beethoven – Ludwig  Keverich
K. Marks – Karl Pressburg
W. Churchill – Winston Jerome
A. Einstein – Albert Koch
E. Hemingway – Ernest Hall
A. Schwarzenegger – Arnold Jedrny
O. bin Laden – Osama Ghanem
Ch. Chaplin – Charlie Hill

Humor mistrzów
Sąsiad napisał do Fryderyka Dürren-

mata list ze skargą, że pies pisarza zbyt 
głośno szczeka i nie daje spać sąsiadom. 
Dürrenmatt odpisał:

„Szanowny Panie, przeczytałem 
swemu psu Pański lis i sądzę, że weźmie 
to sobie do serca”.
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22 maja uczniowie liceum ogólnokształcącego ze spe-
cjalnością policyjno-pożarniczo-sportową oraz reprezen-
tanci technikum logistycznego ze specjalnością wojskowa 
przy ZSLiZ wzięli udział w rozgrywkach sportowych zor-
ganizowanych przez Szkołę w Sudervė na Litwie. W trak-
cie festiwalu sportów młodzież m.in. rozegrała turniej piłki 
siatkowej. Początkowo gra była wyrównana, jednak drużyna 
z Olecka w ostatnim secie musiała ustąpić zespołowi klasy 
mistrzostwa sportowego z Litwy.

- Zawody na obcym „boisku” nigdy nie są dla gości ła-
twe, jednak jako zespół musimy uczyć się rywalizować w 
różnych warunkach. Turniej na Litwie był dla nas dużym 
doświadczeniem. Sprawdziliśmy swoje mocne i słabe strony, 

Uczniowie ZSLiZ na Litwie

wdrożyliśmy zasady gry fair play, poćwiczyliśmy konwer-
sację w języku angielskim, ponadto nauczyliśmy się, że nie 
możemy bać się grać przed obcą publicznością – powiedział 
Rafał Turowski, jeden z uczestników festiwalu sportów.

W trakcie wyjazdu młodzież zwiedziła sakralne i histo-
ryczne obiekty kultury charakterystyczne dla Wilna.

Wyjazd na Litwę był możliwy dzięki realizacji projek-
tu edukacyjnego. Opiekę nad młodzieżą pełnili nauczycie-
le: Teresa Szczecina, Oskar Kanas, Dariusz Gałaszewski, 
Edward Krysiuk.

Przemysław Michniewicz

W najstarszym zachowanym źródle z 1595 roku Caspa-
ra Hennenbergera z 1595 roku dotyczącym przeszłości Prus 
„Erclerung der Preussischen grössern Landtaffel” autor opi-
suje niezwykłe rozmiary rynku oleckiego i przytacza legen-
dę, według której ówczesny starosta straduński, Wawrzyniec 
von Halle, założył się z kimś zamożnym o większą sumę, że 
jeżeli stanie na jednym końcu rynku na czele czterystu jeźdź-
ców, to nie będzie widoczny z jego drugiego krańca.

Wymiary oleckiego rynku są szczególne. W przywileju 
lokacyjnym miasta napisano m.in., że „rynek ma mieć dwa-
naście morgów”. 

Hennenbergen pisze, że rynek ma osiem i pół morgi 
(Der Marckt hat allein achthalb Morgen), gdzie indziej 
dowiadujemy się, że powierzchnia jego wynosi 5,5 hek-
tara. W monografii „Olecko. Z dziejów miasta i powiatu” 
czytamy z kolei, że miasto rozplanowano z wielkim roz-
machem, „dając mu ogromny, dziewięciomorgowy rynek 
o wymiarach 255 x 215 x 228 x 255 metrów”. „Ostpreußi-
sches Städtehandbuch” z 1926 roku określa jego wielkość 
na 7 ha.

Postanowiłem samodzielnie dokonać pomiaru na pod-
stawie danych portalu Geoportal geoportal.gov.pl

Wymiaru są następujące: mierząc wzdłuż prostej linii 
kamienic i współczesnych budynków trapez ma wymiary 
219,17 x 332,27 x 247,34 x 219,76 czyli od 6,15 ha. Mie-
rząc wzdłuż  linii łamanej (gdyż niektóre budynki nie są w 
linii prostej) obszar wynosi 6.33. ha. 

Może czas wykonać dokładne pomiary terenowe i opie-
rać się na oficjalnych danych. Zwrócę się w tej sprawie o 
pomoc do oleckich geodetów.

W wielu źródłach przedwojennych pisano „największy 
rynek w Niemczech”. A czy w Polsce? Rynek w Krakowie 
(uważany za jeden z największych w Europie) ma wymiary 
kwadratu 200 x 200 metrów. Rynek we Wrocławiu „zaled-
wie 3,8 ha. Czyli jest mniejszy od oleckiego. 

A czy w Polsce jest większy rynek od naszego?
Józef Kunicki

Jakie wymiary ma rynek olecki?

Akcyza za paliwo
Gmina wypłaciła producentom rolnym 539 247,99 zło-

tych z tytułu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju 
napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. 

UM
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Już po raz  pięćdziesiąty szósty rozegrano Wojewódzki Turniej 
Szachowy LZS o Złotą Wieżę. W tym roku zawody odbyły się 
w miejscowości Kaczory (gm. Ostróda). Jest to turniej druży-
nowy. Zgodnie z Regulaminem turnieju drużyna składała się 
z 4 zawodników: dwóch seniorów, juniora i kobiety. MLKS 
Czarni Olecko reprezentowali: Robert Niczyporuk, Michał 
Brynda (seniorzy), Konrad Konewko i Marietta Makare-
wicz. W zawodach wystartowało 9 drużyn z województwa 
warmińsko-mazurskiego. Turniej rozegrano systemem koło-
wym, tzn. każda drużyna z każdą i tempem gry 30 minut na 
zawodnika. Zespół Czarnych zdobył 9 punktów meczowych 
(3 wygrane, 3 remisy i 2 przegrane) i został sklasyfikowany 
na 5. miejscu. Wyniki indywidualne: Robert 6 pkt z 8 partii 
i drugie miejsce na pierwszej szachownicy (gratulacje!), Ma-
rietta 4,5 pkt/8 i 4. miejsce na szachownicy czwartej, Konrad 
4,5 pkt/8 i 5. miejsce na trzeciej szachownicy Michał 3 pkt/8 i 
7. miejsce na drugiej szachownicy. 
Krzysztof Konewko, Sekcja szachowa, MLKS Czarni Olecko

Delphia Yachts s.j. 
Firma z Warmii i Mazur 
wśród nagrodzonych 

przez Prezydenta Polski
Wśród laureatów tegorocznych Nagród Gospodarczych 

Prezydenta RP znalazła się firma Delphia Yachts Kot, rodzin-
ne przedsiębiorstwo założone przez braci Piotra i Wojciecha 
Kotów z Olecka. Nagroda została przyznana w kategorii 
Obecność na Rynku Globalnym.

- Sukces gospodarczy jest efektem pracy tych, którzy po-
dejmowali decyzję o wielkiej reformie, ale przede wszystkim 
tych, którzy zagospodarowywali wolność – powiedział pre-
zydent Bronisław Komorowski podczas wręczenia nagród w 
Poznaniu. 

Nagroda Gospodarcza to wyraz najwyższego uznania dla 
polskich firm, które przyczyniły się do rozwoju naszego kraju. 

- Stawiamy na wzrost konkurencyjności gospodarki, z na-
szego punktu widzenia najważniejsze było określenie trzech 
inteligentnych specjalizacji województwa warmińsko-mazur-
skiego, bazując na mocnych stronach regionu – mówi mar-
szałek Jacek Protas.  – Jedną z tych specjalizacji jest ekono-
mia wody, opierająca się o największe w Polsce zasoby wód 
powierzchniowych, wokół których rozwinęła się turystyka, a 
także na produkcji jachtów i usług związanych z tymi bran-
żami. 

Według danych Polskiej Izby Przemysłu Jachtowego i 
Sportów Wodnych Polska to jeden 

z globalnych liderów w produkcji jachtów motorowych. 
W budowie łodzi do 10 metrów długości jesteśmy drugim 
po Stanach Zjednoczonych producentem na świecie. Dużych 
stoczni jest mniej niż dziesięć, za to wszystkich firm powiąza-
nych z branżą - producentów, dostawców elementów, właści-
cieli marin - jest blisko dziewięćset. Liderzy polskiego rynku 
to Galeon, Sunreef, Ostróda Yacht, Balt Yacht, Ślepsk, Mo-
del-Art. Wśród tych niekwestionowanych liderów jest także 
Delphia Yachts z Olecka. 

- Nagroda Gospodarcza Prezydenta Rzeczypospolitej Pol-
skiej to najważniejsze wyróżnienie jakie do tej pory otrzymała 
Delphia Yachts i cała jej załoga – mówi współwłaściciel stocz-

ni Wojciech Kot. - Jest nam niezmiernie miło tym bardziej, 
że Pan Prezydent przyznał ją w 25-lecie transformacji syste-
mowej oraz w roku, w którym obchodzimy 24-lecie działal-
ności firmy. Przez ten czas wyprodukowaliśmy ponad 20 tys. 
jachtów żeglugi oceanicznej, morskiej i śródlądowej. Stwo-
rzyliśmy ponad 30 modeli. Założyliśmy też własną marinę. 

Polskie jachty to wysoka wydajność i znakomita jakość, 
najlepszy know-how, dostęp do wysokiej jakości materiałów 
i do projektów światowych firm projektowych.

Według Polskiej Izby Przemysłu Jachtowego i Sportów 
Wodnych polscy producenci stają teraz przed szansą uciecz-
ki zachodnim konkurentom. Będą skuteczniej walczyć o 
klientów, bo są tańsi i lepsi. Już teraz 95 proc. produkcji jest 
eksportowane - główne kierunki to Francja, Niemcy, Hisz-
pania, Skandynawia.       biuroprasowe@warmia.mazury.pl

Marek Pacyński
... został wyróżniony prestiżową nagrodą przyznawana 

przez Muzeum Historyczne w Haidelbergu.
Nagroda została przyznana za zaprojektowanie modelu 

samolotu japońskiego z okresu II wojny światowej. Jest to, 
bombowiec japoński Mitsubishi G4M1 „Betty” w skali 1:33. 

Wyróżniony model został wcześniej wydany przez Mo-
delbaum Wuppertal.

Gratulujemy Markowi Pacyńskiemu wyróżnienia i ży-
czymy dalszej owocnej pracy projektowej.

W chwili obecnej autor przygotowuje model brytyjskie-
go samolotu bombowego Avro Lancaster B. Mk I (Specjal), 
który przenosił bombę o wagomiarze 1 tony. Służyła ona do 
burzenia schronów, a jaj wybuch powodował lokalne trzę-
sienie ziemi.
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Dowcipny zegarmistrz.

W pewnym miasteczku, którego nazwy zdradzić nie mogę, 
bo czasami i bajkopisarza obowiązuje tajemnica służbowa, dzia-
ła się rzecz niesłychana. Kiedy tylko zegar na wierzy ratuszowej 
wybijał godzinę dwunastą, zawsze coś dziwnego wydarzyć się 
w miasteczku musiało. A to włączały się alarmy we wszystkich 
samochodach, innym razem gasło na chwilę światło i wszyscy 
mieli problem z komputerami. Miesiąc temu okradziono grupę 
turystów zwiedzającą ryneczek i to właśnie w samo południe. 
Potem prasa rozpisywała się bardzo nad tym zdarzeniem. 

Nie dalej jak wczoraj pewna starsza pani wychodząc z domu 
zatrzasnęła drzwi i nie obyło się bez ślusarza. I nie byłoby w 
tym nic nadzwyczajnego, bo przecież wielu osobom zatrzaskują 
się drzwi i trzeba wymieniać zamki, ale stało się to, jak zwykle, 
dokładnie w samo południe.

Na początku śmiano się z tych zdarzeń i opowiadano jako 
dowcip, ale po pewnym czasie nikomu nie było do śmiechu. 
Bo okazało się, że turyści zaczynają omijać to miejsce, a sami 
mieszkańcy zaczęli się po prostu bać.

Sprawa okazała się na tyle poważna, że trafiła do Ratusza. 
Radni miasteczka zaczęli ją badać, a potem szukać na to sposo-
bu. Szukali, szukali i… nic nie wymyślili. Najbardziej jednak 
zmartwił się Pan Burmistrz, bo rzecz z pozoru wydawała się bła-
ha – ot, zwyczajny pech, przypadek, a ludzie po prostu bali się. 
Coraz więcej osób zaczęło myśleć o przeprowadzce do innego 
miasteczka, bo życie w tym miasteczku, którego nazwy wymie-
nić nie mogę, zaczęło być naprawdę uciążliwe.

Zdenerwował się Burmistrz tym, że tylu radnych nie może 
znaleźć na to sposobu. Pewnego więc dnia w samo południe, 
oczywiście, ogłosił, że temu, kto znajdzie sposób na to, by w 
mieście znowu zapanował spokój i ludzie przestali się bać go-
dziny dwunastej, odda... - nie, nie rękę córki, bo miał tylko sy-
nów – ale swój fotel. Na tę wieść oburzyli się mieszkańcy, bo 
bardzo cenili sobie Burmistrza, ale też szanowali jego decyzje. 
Tę też i czekali na rezultaty.

Wieść o decyzji Burmistrza rozniosła się po całej okolicy 
i oto przecież chodziło. Zaczęli się zgłaszać różni myśliciele i 
uczeni, którzy prześcigali się w pomysłach. Jeden nawet propo-
nował, by całe miasteczko przenieść w inne miejsce, bo obliczył, 
że tu przecinają się jakieś złe linie magnetyczne i stąd to wszyst-
ko. Inny chciał ratusz przenosić, bo wahadełkiem zbadał, że w 
złym miejscy stoi. Mijał dzień za dniem, a  sposobu na pozbycie 

się pechowych zdarzeń w miasteczku nie było. Burmistrz ręce 
załamywał i już do dymisji chciał się poddać, bo uważał, że 
skoro sam problemu rozwiązać nie umie, to piastować takiego 
stanowiska nie może. I na nic się zdały namowy mieszkańców, 
którzy go szanowali i cenili.

Pewnego dnia do urzędu przyszedł chłopiec i chciał się 
widzieć z Burmistrzem. Oczywiście nikt go nie potraktował 
poważnie po tym, jak oznajmił, że ma sposób na kłopoty Bur-
mistrza. Przypadek sprawił, że akurat pan Burmistrz wycho-
dził ze swego gabinetu. 

Spojrzał ostro na panie sekretarki i ręką wskazał chłopcu 
swój gabinet.

- Pobuszowaliśmy trochę z kolegami po Internecie i od-
kryliśmy, że ten zegarmistrz był uczciwy i fajny gość. Zegar 
miastu obiecał i zrobił, ale ówczesny Burmistrz do publicznej 
wiadomości podał, że wykonał go ktoś inny. Zegarmistrz nic 
nie mówiąc tak skonstruował zegar, że po 50 latach miał się 
psuć. I widocznie – ciągnął chłopiec – już się psuje. Znaleźli-
śmy jeszcze, że ten zegarmistrz lubił ludziom dowcipy robić. 
Jednemu gościowi zrobił taki zegarek, że godzina miała mniej 
minut, ale dzięki temu nigdy się już nie spóźniał. Więc może 
te dziwne rzeczy to może sprawka zegarmistrza? No i tyle.

Zamyślił się Burmistrz wielce nad słowami chłopca. Wy-
mienili się e-meilami, strzelili żółwika i pożegnali.

Nie minął miesiąc, a na Ratuszu miejskim tablicę z wy-
rytym imieniem i nazwiskiem zegarmistrz powieszono. Na tę 
uroczystość zeszło się całe miasteczko, bo tak zarządził Bur-
mistrz, który wszem i wobec ogłosił, kto zegar skonstruował 
i ofiarował miastu. A kiedy to było? Daty nie pamiętam, ale 
na pewno w samo południe. I… stała się rzecz niesłychana. 
Przestały się dziać te dziwne rzeczy.

Zaprosił Burmistrz chłopca do siebie, a ten zjawił się 
punktualnie w południe z kumplami.

- Fotela pana Burmistrza nie chcę – powiedział bez ogró-
dek – ale skejtpark by się przydał, bo nie mamy gdzie jeździć..

- … i nowe boisko ze sztuczną nawierzchnią – dodał ko-
lega.

- … i basen, bo w innych miastach już jest – dorzucił nie-
śmiało inny.

- … a dziewczyny prosiły o duży plac zabaw z drewnia-
nymi domkami.

- Tyle? (Chłopcy pokiwali głowami.) Załatwione – rzekł 
Burmistrz. Strzelili żółwika i pożegnali się jak dobrzy znajo-
mi. – A gdybyś się zdecydował – zwrócił się do chłopca – to 
fotel na ciebie czeka.

- Spoko, ale na razie mam ważniejsze sprawy.
Marusia


