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Tel. (87) 520 44 46
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PROMOCJA WIOSNA 2011
KOSIARKI, SZPADLE,

GRABIE, ŁOPATY
W ATRAKCYJNYCH CENACH
ZAPRASZAMY NA ZAKUPY

V23301

K55409

V19405

Pobór krwi
Dnia 2 czerwca 2011 r.  (czwartek)  od  godz.  8.30  w 

sali gimnastycznej Środowiskowego Domu Samopomocy w 
Olecku (wejście do budynku od strony ogrodu) przy ul. A. 
Krajowej 26 organizowany jest pobór krwi dla honorowych 
dawców.

Halina Kasicka www.powiat.olecko.pl 

Nie mów do pustej ściany
Ale krzycz do słońca
Nawet grzech czasem dobry
Jeśli grzechem nie chce być do końca

Ks. Jan Twardowski

29 maja w Bornym Sulinowie rozegrano Młodzieżowe Mi-
strzostwa Polski w Taekwondo Olimpijskim. Na starcie stanę-
li najlepsi zawodnicy z roczników 93-90, w śród których nie 
zabrakło medalistów Mistrzostw Świata i Europy.

„HIDORI” Olecko reprezentowała podopieczna Doroty i 
Tomasza Miszczak – Dominika Olszewska /uczennica LO 
Olecko/ w kategorii wagowej + 73 kg. Dominika w tym roku 
po raz pierwszy startowała w tej kategorii wiekowej /rocznik 
93/. 

Dominika wszystkie walki wygrywała zdecydowanie. W 
finale spotkała się z zawodniczką gospodarzy brązową me-
dalistką Mistrzostw Europy. Po regulaminowym czasie walki 
3 razy 2 minuty był remis 5:5. Dwuminutowa dogrywka nie 
rozstrzygnęła zwycięzcy. O wyniku w tym momencie decy-
dowało wskazanie sędziów. Ci zrobili ukłon gospodarzom i 
wskazali na Emilię.

Dominika do tej pory czterokrotnie z rzędu była Mistrzy-
nią Polski kadetów i Juniorów.

Przygotowania i wyjazd odbył się dzięki dofinansowaniu 
Starostwa Powiatowego Olecko. Gratulujemy. 

DOMINIKA OLSZEWSKA 
VICE MISTRZYNIĄ POLSKI MŁODZIEŻY 

W TAEKWONDO OLIMPIJSKIM

na zdjęciu Dominika Olszewska z trenerem Toamszem Miszczakiem
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NASZ KONKURS
Jeśli chcecie wziąć państwo udział 

w konkursie, wystarczy tylko na adres 
redakcji wysłać kartkę pocztową z na-
lepionym kuponem z pierwszej strony  
i wpisanym własnym imieniem i adresem. 
Wszystkie karty biorą udział w cotygodnio-
wym losowaniu – aż do skutku.

W tym tygodniu wylosowano nastę-
pujące osoby:
• Anna Burnat
•Małgorzata Dobosz
• Wojciech Karbowski
• Jerzy Makal
• Anna Podgórska
• Jakub Zawadzki
Upominki będą wysyłane pocztą.
Upominki ufundowali:
√ Urząd Miejski w Olecku, plac Wol-

ności 3
√ INFOLAND, pl. Wolności 15
√ „BiS” Studio Reklamy, ul. Kamienna 1A
√ Księgarnia Zofii Siemaszko, plac 

Wolności 26
√ BEST - Studio Reklamy, ul. Jeziorna 1A
√ Powiatowa Stacja Sanitarno-Epide-

miologiczna w Olecku, al. Wojska 
Polskiego 13

√ Hurtowania IMPULS, Aleje Lipowe
√ TERNET, pl. Wolności 26.
√ Wydawnictwo „Wir”, Zielona 37

Redakcja 
„Tygodnika Oleckiego”, 

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

Kontakt tel.
(87) 520-22-41
(87) 520-33-02

kom.
502-200-024

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

Oddział w Olecku
ul. Gołdapska 22
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GRÜNLAND Szkółka zrzeszona w Związku 
Szkółkarzy Polskich

Centrum Roœlin Ozdobnych

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

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

KRONIKA PO¯ARNICZA 

W Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Bystrym koło Giżycka na 
nowych opiekunów cały czas czekają bezdomne zwierzęta. Do schroniska 
w Bystrym trafiają także psy z Gminy Olecko. Pieski mają zapewnioną tam 
fachową opiekę oraz wikt, ale wszystkie tak naprawdę marzą o jednym: aby 
znaleźć nowy dom i kochającego pana. Jeśli uznacie Państwo, że potrafi-
cie stworzyć psu odpowiednie warunki oraz pokochać go całym sercem, 
zgłoście się do schroniska w Bystrym i wybierzcie swojego pupila, który 
odwdzięczy się Wam miłością i przywiązaniem.

Trzeba zdawać sobie sprawę, że przyjmowany do naszego „stada” czwo-
ronóg żyje nawet kilkanaście lat i przywiązuje się do nas tak, jak my do niego. 
Porzucenie go jest dla niego, jak dla wszystkich stadnie żyjących zwierząt, 
tragicznym, silnie stresującym przeżyciem. Dlatego przed adopcją trzeba 
upewnić się, że każdy członek rodziny godzi się na to i liczyć siły na zamia-
ry – okrucieństwem jest odebranie danej skrzywdzonemu, bezdomnemu psu  
nadziei na normalne życie i dom tylko dlatego, „że się przeliczyliśmy”! 

Poza niezaprzeczalną przyjemnością jaką jest obcowanie z najlep-
szym przyjacielem człowieka, posiadanie zwierzaka to głównie obowiąz-
ki: należy zapewnić mu odpowiednie pożywienie, opiekę weterynaryjną, 
zadbać o jego higienę (odrobaczanie, szczepienia, zabezpieczenie przed 
insektami) swój czas i towarzystwo, odpowiednią porcję ruchu (spacery, 
zabawy). Ważną sprawą jest możliwość zapewnienia zwierzęciu opieki na 
czas urlopu. Należy zatem obiektywnie ocenić swój i innych domowników 
zapał do opieki nad zwierzakiem, a także przeanalizować sprawę od strony 
finansowej. Aby adoptować psa trzeba: mieć ukończone 18 lat, posiadać ze 
sobą dowód osobisty, wziąć ze sobą obrożę i smycz oraz podpisać umowę 
adopcyjną wyrażając zgodę na warunki w niej zawarte. 

W sprawie adopcji zwierząt należy kontaktować się bezpośrednio ze 
Schroniskiem dla bezdomnych psów w Bystrym koło Giżycka od ponie-
działku do soboty w godz. 8:00-18:00, w niedzielę i święta od godz. 10:00 
do 13:00. 

Telefon: 087 428 45 33 lub 0 609 693 457

„Przygarniając jednego psa nie zmienimy świata, ale świat 
zmieni się dla tego jednego psa”.

16 kwietnia o 12.31 jeden zastęp JRG PSP gasił w Jaśkach 
pożar suchej trawy.
16 kwietnia o 16.00 jeden zastęp JRG PSP usuwał konar 
drzewa znad bramy kościoła przy placu Wolności.
16 kwietnia o 21.46 jeden zastęp JRG PSP gasił przy ulicy 
Leśniej pożar suchej trawy.
16 kwietnia o 22.09 jeden zastęp JRG PSP gasił przy ulicy 
Kościuszki pożar suchej trawy.
16 kwietnia o 22.49 jeden zastęp JRG PSP gasił przy ulicy 
Ełckiej pożar suchej trawy.
16 kwietnia o 23.24 jeden zastęp JRG PSP gasił na osiedlu 
Siejnik pożar suchej trawy.

Informacji udzieliła starsza sekcyjna Katarzyna Jeglińska

Archiwum „Tygodnika Oleckiego” znajdziesz

22 czerwca - 
koncert z gitarą klasyczną

godz. 13.00 - sala kina „Mazur”
Zapraszamy na koncert w wykonaniu Waldemara Milew-
skiego, który uczy w ROK „Mazury Garbate” gry na gitarze 
klasycznej dzieci i młodzież. Wstęp wolny.

Aby zwrócić uwagę na szkodliwość palenia tytoniu Światowa Or-
ganizacja Zdrowia ogłosiła 31 maja każdego roku Światowym Dniem  
Bez Tytoniu. Tematem tegorocznych obchodów jest Ramowa Konwen-
cja Światowej Organizacji Zdrowia o Ograniczeniu Użycia Tytoniu, 
która jest pierwszym międzynarodowym traktatem uchwalonym przez 
Światowe Zgromadzenie Zdrowia w 2003 roku (Polska przystąpiła do 
Konwencji w 2006 roku). Dokument jest odpowiedzią na szerzącą się 
epidemię palenia tytoniu. Celem Konwencji i jej protokołów jest ochro-
na obecnie żyjących i przyszłych pokoleń przed zdrowotnymi, społecz-
nymi, środowiskowymi oraz ekonomicznymi następstwami konsumpcji 
wyrobów tytoniowych i narażenia na dym tytoniowy.

 Palenie tytoniu jest jednym z bardzo poważnych współczesnych za-
grożeń cywilizacyjnych. Skala rozpowszechnienia tego zjawiska, strat 
ponoszonych przez społeczeństwo  i gospodarkę jest  ogromna.  Palenie 
tytoniu  jest  przyczyną przedwczesnych zgonów na całym świecie. Ża-
den inny pojedynczy czynnik nie ma tak istotnego negatywnego wpływu 
na stan zdrowia ludzi jak tytoń. Na choroby odtytoniowe każdego roku 
umiera 5 mln ludzi. Wedle szacunków Światowej Organizacji Zdrowia, 
jeżeli obecna tendencja utrzyma się, w 2030 roku z powodu palenia 
tytoniu może umrzeć rocznie 8 mln osób. 

Zespół uzależnienia od tytoniu  charakteryzuje się: 
- silną  potrzebą używania tytoniu, pomimo wiedzy o szkodliwych 

następstwach; 
- trudnościami kontrolowania tego zachowania; 
- preferowaniem  palenia tytoniu ponad inne zajęcia i obowiązki. 
Najważniejsze wskaźniki uzależnienia to: 
- budzenie  się w nocy ,,na papierosa”; 
- zapalanie  papierosa w pierwszych minutach po przebudzeniu; 

Światowy Dzień bez Tytoniu 
31 maja

- wypalanie dużej 
liczby papierosów dzien-
nie.

Trzeba pamiętać iż 
negatywne skutki palenia 
tytoniu nie ograniczają 
się jedynie do samych 
palaczy. Osoby znaj-
dujące się w otoczeniu 
palących zmuszone są 
do inhalowania toksycz-
nych składników dymu. 
Przewlekłe narażenie na 
działanie dymu papie-
rosowego jest przyczy-
ną wielu chorób takich 
jakie dotykają samych 
palaczy. 

Emilia Naruszewicz
Promocja Zdrowia i 
Oświata Zdrowotna 

Powiatowa Stacja Sani-
tarno-Epidemiologiczna 

w Olecku
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WYSTAWY STAŁE
V1

75
06

Zapraszamy od 600 do 2100

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

NAJTANIEJ W MIEŒCIE

ON .............................5,05 z³
Pb95 .........................5,12 z³
PB98 .........................5,29 z³
LPG ...........................2,49 z³
Olej opa³owy ..............3,45 z³ (powyżej 1000 litrów)
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• Historia Ziemi Oleckiej – wystawa historyczna, Olecka Izba 
Historyczna, Stary Ratusz 

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

• wystawa fotografii: Katarzyna Waraksa - malarstwo, Galeria 
Prawdziwej Sztuki im. A. Legusa, ROK „MG”

• Poczta, pocztówka, fotografia - Olecko wczoraj i dziś - wy-
stawa w Oleckim Stowarzyszeniu Aktywnych „Zamek”

• „Czesław Miłosz. Podróże do domu” - wystawa w Bibliotece 
Pedagogicznej, ul. Armii Krajowej 30

• Anioły - obrazy olejne Janiny Szczęsnej - Galeria „Pod 
Skosem” GCK Kowale Oleckie

31 maja (wtorek)
Światowy Dzień bez Tytoniu
wydanie „Tygodnika Oleckiego”
apteka dyżurna: plac Wolności 25
13.00 - Sesja rady Miejskiej, Ratusz
1 czerwca (środa)
apteka dyżurna: plac Wolności 7B
17.00 - Rubinowy Książę, spektakl dla dzieci, sala kina Ma-
zur
2 czerwca (czwartek)
apteka dyżurna: Gołdapska 1
8.30 - pobór krwi, sala gimnastyczna Środowiskowego Domu 
Samopomocy, ul. Armii Krajowej 26
3 czerwca (piątek)
apteka dyżurna: Zielona 35
17.00 - Kod nieśmiertelności, film - kino Mazur
19.00 - Lincz, film - kino Mazur
19.00 - Koncert Poezji Londyn, sala AGT
4 czerwca (sobota)
apteka dyżurna: Składowa 6
9.00 - 15.00 - bezpłatne porady adwokackie, organizowane 
przez Naczelną Radę Adwokacką, Kancelaria Adwokacka
Adwokat Agaty Gałaszewskiej, ul. 11 Listopada 3/1 (szerzej 
w numerze)
10.00 - 12.30 - Rodzinne Spotkania z Jedynką, Szkoła Podsta-
wowa nr 1 im. Henryka Sienkiewicza
10.00 - Turniej Tenisa Ziemnego dla dzieci do lat 16 z okazji 
Dnia Dziecka, korty MOSiR
17.00 - Czarni Olecko - MKS Korsze, mecz piłki nożnej III 
ligi, stadion MOSiR
17.00 - Kod nieśmiertelności, film - kino Mazur
19.00 - Lincz, film - kino Mazur
5 czrewca (niedziela)
apteka dyżurna: Zielona 37
17.00 - Kod nieśmiertelności, film - kino Mazur
19.00 - Lincz, film - kino Mazur
6 czerwca (poniedziałek)
apteka dyżurna: 11 Listopada 9
Szkolenie dla nauczycieli „Dać szansę” (szczegóły TO 20/696, 
s. 8)
7 czerwca (wtorek)
apteka dyżurna: Kolejowa 15
wydanie „Tygodnika Oleckiego”
Szkolenie dla nauczycieli „Dać szansę” (szczegóły TO 20/696, 
s. 8)
8 czerwca (środa)
apteka dyżurna: plac Wolności 25
Szkolenie dla nauczycieli „Dać szansę” (szczegóły TO 20/696, 
s. 8)
9 czerwca (czwartek)
apteka dyżurna: plac Wolności 7B
Szkolenie dla nauczycieli „Dać szansę” (szczegóły TO 20/696, 
s. 8)
10 czerwca (piątek)
apteka dyżurna: Gołdapska 1
13.00 - warsztaty Fundacja Rozwoju Ziemi Oleckiej, plac 
Wolności 2 (szczegóły TO 16, s. 9)
17.00 - Rio, film - kino Mazur
19.00 - Piraci z Karaibów. Na nieznanych wodach, film - kino 
Mazur

V17306

Skład fabryczny kostki brukowej KAMAL

Aleja Zwycięstwa 6, 
tel. 502 494 400

PRZEMYSŁAW
ATKIELSKI

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

Plac Wolności 15A, tel. 87 520 10 89

   V23201

1 czerwca - Dzień Dziecka 
- spektakl dla dzieci

godz. 17.00, sala kina Mazur
„Rubinowy Książę” - spektakl Studia Małych Form Te-

atralnych, Scenografii i Reżyserii „ART-RE” z Krakowa
Jest to adaptacja jednej z mniej znanych baśni Wschodu. 

Córka szacha - Fatima w niezwykły sposób zostaje żoną Ru-
binowego Księcia. Jednak przez swoje natarczywe wścibstwo 
traci ukochanego. Dzięki prawdziwemu uczuciu odzyskuje 
męża. Musi jednak obiecać Królowi Wód - ojcu Księcia, że 
nigdy więcej nie będzie o nic niepotrzebnie wypytywać.

Spektakl okraszony jest orientalną muzyką. Barwne, pięk-
ne kostiumy i scenografia w pełni oddają baśniową atmosferę. 
Wesoło przedstawione niektóre wątki spektaklu zapewniają 
dobrą zabawę. Baśń uczy, że nadmierna ciekawość, brak po-
szanowania dla cudzych sekretów i wścibstwo, mogą czasem 
zgubić.
(http://www.art-re.pl/), Czas trwania: 40 min. Wstęp: 2 zł

3 czerwca - Koncert Poezji Londyn
godz. 19.00, sala AGT

PoEzja Londyn rozpoczęła swoją działalność Artystycz-
ną od Wydarzenia w dniu 20 lutego 2011 roku w POSK’u w 
Londynie, Domu Polonii, w Sali Jazz Cafe . Wydarzenie to 
było również Prapremierą XI Światowego Dnia Poezji w War-
szawie, organizowanego przez Poezję Dzisiaj z Warszawy; w 
osobie Aleksandra Nawrockiego.

Poezja Londyn ma od tego czasu Obowiązek Reprezento-
wania Swojej Twórczości w różnych rejonach Polski i Świa-
ta.

Zapraszam i Pozdrawiam
Wiesław B. Bołtryk

W programie m.in.:
Przemysław Śledź - Śledziuha

Roman Maciejewski-Varga
Wiesław B. Bołtryk

Piotr Woźniak
Gościnnie:

Ryszard Kawalec
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Ośrodek 
czynny
codziennie 
w godz. 800-1600

Jerzy Miliszewski

OLECKIE CENTRUM
SZKOLENIA KIEROWCÓW

Olecko, Aleje Lipowe 3

Rozpoczęcie 
kursu

 tel. 520-23-36

27 
czerwca

godz. 1600

B15509

25 maja, około godziny 9:20 na trasie Olecko-Ełk w 
miejscowości Kukowo doszło do zderzenia ciągnika z 
samochodem ciężarowym STAR.  

W wyniku zderzenia ciągnik rolniczy rozpadł się na 
2 części. Przybyły na miejsce zespół pogotowia ratun-
kowego ocenił stan kierujących pojazdami jako dobry 
i nie wymagający hospitalizacji. Strażacy zabezpieczyli 
miejsce kolizji, usunęli i zneutralizowali płyny wycie-
kłe z ciągnika oraz pozostałości części i karoserii. Do 
momentu usunięcia wraku ciągnika droga była całko-
wicie zamknięta.

kpt. Tomasz Jagłowski KP PSP Olecko

Znowu wypadek w Kukowie

W programie m.in.:
• stoiska: cukiernia, bufet sałatkowy, napoje, 
lody, bigos, kartacze, rękodzieło, malowanie twarzy…
• konkurencje sportowe:
- rzuty do celu,
- strzały na bramkę,
- skoki w workach, 
- odbijanie piłeczką,
- skoki przez skakankę,
- mecz piłki nożnej…
• konkurencje umysłowe: 
- układanie puzzli, krzyżówki, rebusy, dyktando,
- quiz - pytania dotyczące wiedzy o szkole… i wiele in-
nych atrakcji…

DYREKCJA  SZKOŁY  PODSTAWOWEJ NR 1  
IM. HENRYKA SIENKIEWICZA W  OLECKU
ORAZ  CAŁA SPOŁECZNOŚĆ SZKOLNA

Zaprasza 4 czerwca 
w godzinach 10.00 - 12.30 na 
V Rodzinne 
Spotkanie z Jedynką

Mamy pomysł na przeprowadzenia nietypowej 
akcji - zebrania w jednym miejscu wszystkich pod-
miotów zajmujących się organizacją czasu wolnego 
dzieci, młodzieży i dorosłych, działających na terenie 
Olecka.

Zrealizować to chcemy na kilka sposobów:
• w formie katalogu, prospektu, który dostarczony 

zostanie do szkół, placówek edukacyjnych, Biura In-
formacji Turystycznej,

• opublikowanie na stronach internetowych www.
olecko.pl, www.naszeolecko.pl, www.przystanek.pl

• zorganizowanie imprez integracyjnych, na któ-
rych prezentować się będą bezpośrednio zaintereso-
wane podmioty.

Państwa udział w powyższej promocji jest bez-
płatny!!!

W przypadku zainteresowania naszą ofertą, prosi-
my o kontakt telefoniczny lub mailowy. Warunkiem 
uczestnictwa w naszych działaniach jest wypełnienie 
KARTY ZGŁOSZENIOWEJ.

Więcej informacji w sekretariacie Regionalnego 
Ośrodka Kultury w Olecku „Mazury Garbate” (87) 
520-20-59 oraz Marcin Czekay, tel. 604-058-648, 
mail pedagog@interia.eu 

Regionalny Ośrodek Kultury w Olecku „Mazury 
Garbate” 

Portal www.naszeolecko.pl
Marcin Czekay

targi czasu wolnego
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Lokalna Organizacja Turystyczna Ziemi Oleckiej uformuje, że spotkanie z konsultantem do spraw 
projektu „Turystyczna Sieć Współpracy – klaster Suwalszczyzna - Mazury Danutą Cieślukow-
ską jest możliwy wyłącznie po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu.

Kontakt: 518 552 646

Społeczna Szkoła Podstawowa STO
 - do klasy I i IV

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

Klasa może liczyć maksymalnie 16 uczniów, o przyjęciu de-
cyduje kolejność zgłoszeń. 

Przyjmujemy także uczniów do klasy II i III (są wolne miej-
sca).

Społeczne Liceum Ogólnokształcące STO
- do klasy I 

Przyjęcie kandydatów do kl. I następuje na podstawie wyni-
ków egzaminów gimnazjalnych i wyników na świadectwie ukoń-
czenia gimnazjum. 

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

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

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

W ubiegły piątek w Ratuszu spotkały się delegacje sa-
morządowców z Kozłowej Rudy  Olecka. Gości przywi-
tał wiceburmistrz Henryk Trznadel. Obecny na spotkaniu 
był również wicestarota olecki Kazimierz Iwanowski. 

Robocze spotkanie dotyczyło dwóch inwestycji: pola 
namiotowego z kempingiem, umywalnią, kuchniami w 
obrębie Skoczni i stadionu MOSiR w Olecku oraz parku 
linowego w Kozłowej Rudzie. 

Henryk Trznadel podkreślił, że jest to inauguracyjne 
spotkanie gdyż na Litwie były wybory i władze w litew-
skim mieście partnerskim zmieniły się. Zaznaczył jednak, 
że pomimo tego, że władza się zmienia projekty pozosta-
ją jak zawsze priorytetowe. 

Litewski park linowy powstanie jako czwarty w tym 
kraju. Parki takie istnieją już w Alitus, Wilnie i Druskien-
nikach. Trasa w Kozłowej Rudzie została już wytyczona, 
przetargi ogłoszone. Park ma być ukończony we wrze-
śniu. Na otwarcie zostanie zaproszona młodzież z Olec-
ka. 

W Olecku powstanie pole namiotowe z budynkiem i 
sanitariatami przystosowanymi dla osób niepełnospraw-
nych. Będzie recepcja wraz z zapleczem. Będą kuchnie, 
gril murowany. Całe obozowisko będzie ogrodzone i 
oświetlone. Strona olecka jest już po przetargu. Wybrany 
też został inspektor nadzoru budowlanego. Całość budo-
wy ma zostać ukończona na początku sierpnia. 

Ogólny koszt projektu to ponad 380 tysięcy euro. 
Olecko ma z tego projektu 278 tysięcy, a strona litewska 

Olecko - Kozłowa Ruda 
- robocze spotkanie

103 tysiące euro.
Dalszy ciąg spotkania zajęły wspólne projekty w tzw. 

małych grantach. Wiceburmistrz przedstawił projekt, 
który uatrakcyjni ofertę letnią olecka. Miasto zorgani-
zuje Jarmark Średniowieczny, w który zostanie wpisana 
również strona litewska. Jarmark będzie się składał z sze-
regu pokazów różnego typu starych zawodów, pokazów 
walk rycerskich, działań, wystaw towarów i produktów 
związanych ze starym rzemiosłem lub przedstawień hi-
storycznych. Całość programu imprezy jest jeszcze do 
ustalenia. 

Opracował B. Marek Borawski
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OGŁOSZENIE                                                                   
Komenda Hufca Olecko ZHP organizuje obóz harcerski 

dla wszystkich chętnych uczniów od IV klasy szkoły pod-
stawowej

w Potęgowie, pow. Wejherowo  w dniach 09.07 – 22.07. 
Przewidziane są ciekawe zajęcia: na ściance wspinaczkowej 
i torze przeszkód, na strzelnicy, wycieczka do Kaszubskiego 
Parku Krajobrazowego i inne. 

Zapisy są prowadzone telefonicznie na nr 698-345-521 
lub osobiście u Komendanta Hufca do 10 czerwca. Pełna 
opłata za obóz wynosi 1000,00zł od osoby   i powinna być 
wniesiona do 10 czerwca na konto Hufca 32 9339 0006 0000 
0007 8911 0001 lub bezpośrednio do Kasy Hufca. Przy zapi-
sie należy uiścić przedpłatę w wysokości 150,00zł. (jest ona 
związana z kosztami organizacyjnymi obozu oraz opłatą za 
rezerwację miejsca obozowania). W razie rezygnacji z obozu 
przedpłata przepada.

L32802

 OGŁOSZENIE                                         
Komenda Hufca Olecko ZHP organizuje 2 turnusy półko-

lonii  dla wszystkich chętnych uczniów od I klasy szkoły pod-
stawowej w Domu Harcerza w Olecku, Plac Zamkowy 2 (w 
budynku Zespołu Szkół Technicznych). 

Terminy turnusów: I – 04.07 – 15.07, II - 18.07 -  29.07. 
Zajęcia będą się odbywać od 9.00 do 16.00 nie tylko na terenie 
miasta ale i jego okolicach. Na koniec każdego turnusu jest 
przewidziany nocleg pod namiotem ( tzw. Biwak ) lub „Noc-
ka” na terenie szkoły. W ciągu dnia przewidziane są dwa posił-
ki – drugie śniadanie i obiad z baru (nie posiadamy własnego 
zaplecza kuchennego). 

Zapisy są prowadzone telefonicznie na nr 698-345-521 lub 
osobiście u Komendanta Hufca do 10 czerwca. Pełna opłata za 
jeden turnus wynosi 270,00zł  (brutto ) od osoby (istnieje moż-
liwość dofinansowania dla osób z rodzin niezamożnych)  i po-
winna być wniesiona do 10 czerwca na konto Hufca: 32 9339 
0006 0000 0007 8911 0001 lub bezpośrednio do Kasy Hufca. 
Przy zapisie należy uiścić przedpłatę w wysokości 100,00zł. 
(jest ona związana z kosztami organizacyjnymi półkolonii). W 
razie rezygnacji z półkolonii przedpłata przepada.

L32902

Pułtusk. Miasto oddalone o niecałe 50km od  Warszawy. 
Czasem aby pokonać ten odcinek potrzeba ponad 3 godziny, 
a więc tyle, ile się jedzie do Pułtuska z Olecka. Mówią o Puł-
tusku „Wenecja Mazowsza”, gdyż część miasta położona jest 
na wyspie, a samo miasto przecinają liczne kanały, zbiegające 
się w Narwi. 20 tysięcy mieszkańców nie powala na kolana, 
ale ruch, z powodu trasy do Stolicy bardzo duży. Sporo za-
bytków, starych kamienic, pomników, ale także luksusowych 
sportowych aut, wypełnionych postawnymi młodzieńcami z 
lekko ogolonymi głowami. No i wzbudzające zachwyt, a w 
momencie uruchamiania silników spore przerażenie, opasłe 
dwukołowe twory, przez nieporozumienie nazywane motora-
mi. Lśniący chrom, nikiel, srebro, złoto i przeraźliwy warkot, 
nie pozwalają nie zwrócić uwagi na takie pojazdy. Truskawki 
były po 12 złoty, a lody włoskie po 4 zł. I jeszcze dziesiątki, 
a może setki barów, restauracji, pizzeri, pubów, co w sumie 
na jedno wychodzi, świadczy o mocno rozrywkowym trybie 
życia mieszkańców.

W tym Pułtusku, w dniach 20-22 maja odbył się w IX 
Festiwal Teatrów Niezależnych, ATENA 2011. Wśród zespo-
łów teatralnych, zakwalifikowanych do festiwalu, znalazła 
się również amatorska grupa teatralna Hoc Loco, działająca 
przy ROK Olecko. Grupa ta , to Karolcia Najechalska, Ju-
styna Pławska, Ula Korąkiewicz, Ola Ziopaja oraz Mile-
na Hościłło.

Dziewczyny pełne radości i zapału skrzyknęły się ponad 
rok temu i utworzyły własna grupę teatralną. Same napisa-
ły i wyreżyserowały sztukę „El-sol” , opowiadającą o pię-
ciu przypadkowych kobietach, zamkniętych na kilka dni w 
małej kawiarni z powodu szalejącej epidemii. Sztuka była 
już kilkakrotnie grana w Olecku, więc kto widział, ten wie 
o co chodzi, a kto nie widział, niech błaga dziewczyny, aby 
jeszcze raz zagrały i koniecznie wybierze się na ten spektakl. 

Do Pułtuska dziś jedziemy,
Budzik wrzeszczy, nie zaśniemy.
Krótkie spodnie na łeb chustka,
Dziś jedziemy do Pułtuska.

Do Pułtuska dziś jedziemy,
Za fajerą ojciec Leny.
Autko sunie, droga pusta,
Dziś jedziemy do Pułtuska.

Do Pułtuska dziś jedziemy,
W drodze kluskę z tłuszczem jemy.
Bardzo słona była kluska,
Dziś jedziemy do Pułtuska.

Do Pułtuska dziś jedziemy,
Aviomarin popijemy.
Ola blada niczym brzózka,
Dziś jedziemy do Pułtuska.

Do Pułtuska dziś jedziemy,
Nowych ludzi poznajemy.
Trochę śpiewu, szklanka pusta,
Dziś jedziemy do Pułtuska.

Naprawdę warto !
Wracając do Pułtuska. Festiwal Atena, to cyklicznie orga-

nizowana impreza, posiadająca już swoją i historię i renomę. 
Znana w całym kraju i przyciągająca amatorskie teatry, również 
te o uznanej już renomie. Współorganizatorem festiwalu jest 
działająca w Pułtusku Uczelnia Humanistyczna , a sponsorami 
i Starosta i Burmistrz i liczne firmy lokalne. Szkoda tylko, że 
władze samorządowe nie znalazły czasu, aby przywitać i po-
żegnać uczestników festiwalu. Samo pojawienie się Hoc Loco 
na festiwalu, to wyróżnienie i nobilitacja dla młodych aktorek 
z Olecka. Dziewczyny nie tylko się pojawiły, zagrały również 
swój spektakl przepięknie, a wielkim, zaangażowaniem, perfek-
cyjnie,  na 100, a może i 110 procent. Ujęły tym, publiczność, 
szkoda że tak nieliczną, ale aplauz był długi, głośny i  całkowi-
cie zasłużony, a twarze widzów uśmiechnięte i zadowolone. W 
kuluarach wszyscy gratulowali dziewczynom pięknego wystę-
pu. No tylko jury niekoniecznie. Cóż, może warsztat oleckich 
aktorek nie jest jeszcze doskonały, może nie wszystko jest na 
tip top. Pewnie inne, pół profesjonalne grupy , z zawodowego 
punktu widzenia były ciut lepsze, ale publiczność, czyli najważ-
niejszy z jurorów, była bardzo zadowolona po obejrzeniu spek-
taklu grupy Hoc Loco.  Teatr jest przecież dla ludzi, i właśnie 
taka jest sztuka „El sol”. Prosta w przekazie, zrozumiała, czytel-
na, jednocześnie zmuszająca do refleksji i zastanowienia, pełna 
pięknej muzyki, zagrana z pasją i dużym kunsztem aktorskim.  
Tym razem sędziowie docenili inne sztuki, bardziej wyrafino-
wane, poszukujące czegoś tam, jakiś nowych kierunków, jak to 
określił przewodniczący jury. Ale na teatr proponowany przez 
Hoc Loco jest wielkie zapotrzebowanie. Dziewczyny zapisują 
kolejne strony Oleckiej sceny teatralnej wielkimi literami. Już 
planują nowe przedsięwzięcie. Wakacje tuż tuż, a wszystkie 
uczestniczki grupy, spotykają się wyłącznie w czasie wolnym 
od szkoły, gdyż dwie z nich studiują poza Oleckiem.

Z niecierpliwością czekam na kolejne działania, gdyż wiem, 
że włożone przez aktorki serce promieniuje ze sceny i takie 
spektakle ogląda się z wielka przyjemnością .

Cała grupa składa szczególne, ogromne podziękowania Pani 
Marcie Jeżewskiej, Dyrektor ROK Olecko, za umożliwienie 
wyjazdu na festiwal, wszelką pomoc i mocne  ściskanie kciu-
ków.              
                     jah

HOC LOCO  Teatr z Olecka w Pułtusku

Do Pułtuska dziś jedziemy,
W jakim celu, dobrze wiemy.
Jest na szczęście karpia łuska,
Dziś jedziemy do Pułtuska.

Do Pułtuska dziś jedziemy,
Spektakl swój pokazać chcemy.
W winie el-sol mokra bluzka,
Dziś jedziemy do Pułtuska.

Do Pułtuska dziś jedziemy,
Jest u dziewczyn troszkę tremy.
Lekki stresik serce muska,
Dziś jedziemy do Pułtuska.

Do Pułtuska dziś jedziemy,
Świat z Karolcią podbijemy.
Ola, Ula, Mila, Justa,
Przyjechały do Pułtuska.

Do Pułtuska dziś jedziemy,
Zagrać „El-sol” znów możemy.
Było super, wracać już czas,
Wyjeżdżamy więc z Pułtuska

Pułtusk
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Głównym założeniem pierwszego wyjazdu studyjnego, 
zorganizowanego w dniach 16 - 19 maja 2011 roku, było na-
wiązanie współpracy pomiędzy przedsiębiorcami, instytucjami 
otoczenia biznesu i samorządami z obszaru realizacji projektu. 
Docelowo pozwoli to na wykreowanie ciekawych produktów 
turystycznych oraz ich skuteczną promocję. Osiągnięcie zało-
żonych celów było możliwe dzięki zapoznaniu się uczestników 
wyprawy z dobrymi praktykami gospodarki turystycznej w ra-
mach wyjazdu studyjnego do Bałtowa (województwo święto-
krzyskie).

Wyjazdy studyjne Lokalnej Organizacji Turystycznej Ziemi Oleckiej
w ramach projektu Turystyczna Sieć Współpracy - klaster „Suwalszczyzna – Mazury”

Bałtów leży przy drodze wojewódzkiej nr 754 między 
Ostrowcem Świętokrzyskim, a Solcem nad Wisłą. Jeszcze 20 
lat temu była to nieznana nikomu mała wieś. Dzięki grupie pa-
sjonatów turystyki, którzy potrafili się porozumieć, dzisiaj to 
miejsce słynie z licznych atrakcji. Jednym z tych ludzi jest pre-
zes lokalnego partnerstwa - dyrektor generalny Jarosław Kuba, 
którego mogliśmy poznać w czasie seminarium pt. „Instytucjo-
nalne uwarunkowania tworzenia i sprzedaży produktów tury-
styki wiejskiej na przykładzie Stowarzyszenia L G D Krzemien-
ny Krąg w Bałtowie”. Myślą przewodnią tego wykładu było 
wspólne tworzenie produktu turystycznego przez wszystkich 
mieszkańców (uprawiania turystyki w systemie partycypacji 
społeczności lokalnej). Dyrektor Kuba podkreślał też koniecz-
ność oparcia takiego produktu o tzw. rdzeń, czyli to, co przycią-
ga turystę. W trakcie seminarium zapoznaliśmy się z nowymi 
trendami w polskiej turystyce wiejskiej.

Teoretyczna analiza nowinek nie mogła zastąpić praktyczne-
go zapoznawania się z ofertą turystyczną Bałtowa. Rozpoczęli-

śmy od zwiedzania Bałtowskiego Parku Jurajskiego. Szczegól-
ne wrażanie wywarła na nas organizacja parku tematycznego 
„Zaginiony Świat Dinozaurów”, który obok typowych atrakcji 
paleontologicznych oferuje turystom tzw. „questing” pod na-
zwą „Śladami historii w Żydowskim Jarze”. Park Jurajski to 
również ścieżka dydaktyczna z niemal 100 modelami zwierząt 
prehistorycznych oraz ekspozycja skamieniałości i minera-
łów. Prowadzone są też lekcje muzealne i warsztaty paleon-
tologiczne. Bogatą ofertę kompleksu uzupełnia Zwierzyniec 
Bałtowski, Ośrodek Jeździecki „Kraina Koni”, rollercoaster i 
nowoczesne kino 5D. Na zwiedzających czeka też zabytko-
wy młyn zaś zimą można skorzystać ze stoków narciarskich. 
Infrastruktura tego wspaniałego obiektu obejmuje oczywiście 
wspaniałe place zabaw dla dzieci jak również sieć punktów 

gastronomicznych i stoisk z pamiątkami.
Po zakończeniu zwiedzania kompleksu Parku Jurajskiego 

i jego elementów składowych nadszedł czas na wizytę w jed-
nym z gospodarstw agroturystycznych wykorzystujących ideę 
„questingu”. Jedną z licznych ciekawostek, jakich mogliśmy 
naocznie doświadczyć był udział w pokazowych warsztatach 
pieczenia chleba w tradycyjnym piecu chlebowym. Między 
innymi dzięki temu mogliśmy sobie uświadomić, iż turyści 
kupując produkt nabywają tak naprawdę emocje. Odbiorca 
czuje zapach chleba i jego ciepło uczestnicząc w tworzeniu. 
Tworzenie tego typu zestawu bodźców jest niezwykle ważne, 
bowiem turyści (konsumenci wrażeń i emocji) wybierają pro-
dukty turystyczne również przez pryzmat własnych odczuć.

Wyjazd do Bałtowa dostarczył wszystkim uczestnikom 
niezapomnianych wrażeń. Oprócz pięknych wspomnień wy-
nieśliśmy ogromny zasób wiedzy o tworzeniu nowoczesnych 
form turystyki i sposobach powstawania współczesnych 
kompleksów turystyczno-rozrywkowych. Z dalekiego Bałto-
wa wróciliśmy też z myślą, że aby osiągnąć sukces potrzeba 
przede wszystkim wzajemnego zrozumienia i współpracy. 

Danuta Cieślukowska
Konsultant ds. projektu Turystyczna Sieć Współpracy

 – klaster Suwalszczyzna – Mazury
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28 kwietnia w Czytelni Biblioteki Pedagogicznej w 
Olecku odbyło się  autorskie spotkanie z ludźmi pióra Tej 
Ziemi - Grażyną Dobreńko i Bogusławem Markiem Bo-
rawskim pn. Dwugłos.

Odbyło się ono w ramach cyklu imprez „Cudze chwali-
cie, swego nie znacie… Poeci Pogranicza Warmii, Mazur i 
Suwalszczyzny” realizowanych od 2002 r. przez Romualdę 
Mucha-Marciniak z Zespołu Szkół Licealnych i Zawodo-
wych oraz Dorotę Teresę Włodarską z Gimnazjum nr 2 im. 
Mikołaja Kopernika w Olecku.

Elżbieta Rowińska, Kierownik Biblioteki Pedagogicz-
nej w Olecku witając honorowych gości: Grażynę  Dobreń-

Wiosenne spotkanie z poezją

ko - urodzoną w Olecku a zamieszkałą w Krakowie, Bogu-
sława  Marka Borawskiego pochodzącego z Grajewa, a od 
kilkudziesięciu lat związanego z Oleckiem,  przypomniała o 
najważniejszych aspektach  z życia literackiego ww. osób : ,, 
Obydwoje debiutowali w 1978 roku, Grażyna Dobreńko -  na 
łamach „Dziennika Polskiego”, Bogusław Marek Borawski  
-  w  czasopiśmie  „Warmia i Mazury”. W latach 1978-1979 
współtworzyli olecką grupę  poetycką „Legary” - pierwszą 
formalną grupę literacką w byłym województwie suwalskim. 
Byli laureatami Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego 
Oleckiego Czerwca Poetyckiego. Pierwsze wiersze Grażyny 
Dobreńko i przekłady poezji francuskiej ukazały się między 
innymi w „Charakterach”, „Dekadzie Literackiej”, „Dzien-
niku Polskim”, „Krakowie”, „Na Głosie”, ‘Odrze”, „Warmii 
i Mazurach”, „Życiu Literackim”. Autorka opublikowała do-
tychczas następujące tomiki wierszy:  Dwugłos (1981), Wier-
sze z odrobiną ironii (1988), Kreska brzegu (1995), Sztuka 
życia (1996), Lęk wysokości (2001), Nikifor Zwycięzca  
(2008). Bogusław Marek Borawski w 1986 r. w Suwalskim 
Towarzystwie Kultury opublikował tomik poezji Noce za nas 
nie śpią, a w 2005 r. powieść pod tytułem Tęcza w wydaw-
nictwie Kartki. Artykuły i opowiadania publikowane były 
również w Krajobrazach oraz Warmii i Mazurach”…” 

Następnie laureatki Regionalnego Konkursu Recytator-
skiego ,,Poeci Pogranicza Warmii, Mazur i Suwalszczyzny”: 
Natalia Andryszczyk i Daniela Szczytowska, uczennice  
ZSL i Z w Olecku oraz Anna Zielińska z Gimnazjum nr 2 

im. Mikołaja Kopernika podczas spotkania recytowały wybrane 
przez Dorotę Włodarską wiersze naszych gości.

Podczas spotkania Pan Marek czytał swoje najnowsze wier-
sze, nigdzie nie publikowane, bo -  jak twierdzi – codzienna praca 
przy pisaniu felietonów nie pozwala mu na zajęcie się wydaniem 
utworów poetyckich. Na prośbę zgromadzonych gości przeczytał 
kilka fragmentów ze swojej powieści, która jak przyznaje,  ,,… 
wykracza  poza łatwą, szybką lekturę, starałem się opisać złożo-
ność ludzkiej egzystencji przywołując określone fragmenty rze-
czywistości…”

W dalszej części Grażyna Dobreńko   czytała wiersze z ostat-
niego tomu  Nikifor Zwycięzca. Zapytana o przyczynę zaintere-
sowania się Nikiforem, mówiła, że pierwszy wiersz powstał, gdy 
zdecydowała się wziąć udział w Krynickiej Jesieni Literackiej. 
Organizatorzy prosili o wiersze o Krynicy, której poetka nie zna-
ła, postanowiła więc 
napisać wiersz o Ni-
kiforze. I tak powstał  
z jednego tomik  po-
etycki składający się 
z 42 utworów poemat 
o życiu i twórczości 
Nikifora. 

Dorota Włodarska 
w imieniu Pana Wa-
cława Olszewskiego, 
Burmistrza Olecka 
wręczyła poetom pa-
miątki.

Śpiewając i gra-
jąc na gitarze Elżbieta 
Gałaszewska uświet-
niła całość spotkania. 

Po oficjalnej czę-
ści miłośnicy poezji przy kawie i herbacie mogli porozmawiać z 
literatami oraz oglądnąć wystawę dorobku twórczego.

Organizatorki -   Dorota Teresa Włodarska oraz Elżbieta Ro-
wińska serdecznie dziękują za pomoc w przygotowaniu imprezy: 
Warsztatom Terapii Zajęciowej w Olecku oraz Pawłowi Mrozow-
skiemu z Liceum Ogólnokształcącego w Olecku .

Dorota Włodarska



9
Tygodnik olecki 22/698 - r. 2011

to@borawski.pl

B17603

Z uwagi na to, że przeciętny uczeń w ciągu 
doby około 50% swojego czasu poświęca na edukację, szkoła 
staje się dla niego drugim domem, nauczyciele zaś rodzicami. 
To nierzadko skłania młodzież pobierającą nauki w danej pla-
cówce do jej oceny oraz krytyki. Uczniowie Zespołu Szkół Li-
cealnych z Zawodowych w Olecku postanowili zwierzyć się 
ze swoich spostrzeżeń na temat własnego pobytu i kształcenia 
w ZSLiZ.
Karolina Luty, uczennica drugiej klasy liceum profilowa-
nego o specjalności Edukacja policyjno-pożarnicza o nauce 
w ZSLiZ mówi: - W roku szkolnym 2009/2010, kiedy to po 
raz pierwszy uruchomiono klasę policyjno-pożarniczą, ja i 
większość moich kolegów oraz koleżanek z klasy odczuwa-
liśmy satysfakcję z powodu tego, że dostaliśmy się do grona 
uczniów decydujących się na tak atrakcyjny kierunek. Ogar-
niała nas jednak również obawa. W końcu Edukacja policyjno-
pożarnicza przed dwoma laty w naszym regionie była zupeł-
ną nowością. Nie wiedzieliśmy, co nas czeka. Szybko jednak 
przekonaliśmy się, że ten lęk był niepotrzebne. Zajęcia z za-

Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych w Olecku 
widziany oczami uczniów

kresu pożarnictwa i policji są prowadzone przez odpowied-
nio przeszkolonych specjalistów z Powiatowej Komendy 
Policji oraz z Powiatowej Komendy Straży Pożarnej. Każdy 
uczeń w lecie i zimą ma możliwość wzięcia udziału w bez-
płatnym obozie szkoleniowym, w czasie którego nabywamy 
praktycznych umiejętności niezbędnych w pracy policjanta 
i strażaka. Podczas letniego kursu mieliśmy szansę poznać 
sztukę nurkowania, pływania motorówką, chętni mogli pod 
bacznym okiem instruktora sprawdzić swoją celność w strze-
laniu z broni długolufowej, można było też  poćwiczyć sztu-
kę samoobrony. Uważam, że większości z nas nauka w tej 
szkole ułatwi sprecyzowanie własnych zainteresowań, poza 
tym pomoże odpowiedzieć na pytanie – „Czy praca w policji 
lub straży pożarnej w przyszłości będzie sprawiała mi przy-
jemność?”. Sądzę, że nikt, kto postanowił lub w przyszłości 
postanowi wybrać specjalność przeze mnie reprezentowaną, 
nie zawiedzie się

opracował Przemysław Michniewicz

Rok 2011 Organizacja Narodów Zjednoczonych ogłosi-
ła Międzynarodowym Rokiem Lasów. Ma on na celu uświa-
domienie mieszkańcom naszej planety, jak wielkie znaczenie 
mają lasy w życiu każdego z nas. Z tej okazji Gimnazjum nr 
2 im. Mikołaja Kopernika w Olecku we współpracy z Cen-
trum Edukacji Ekologicznej w Ełku i Nadleśnictwem Olecko 
przystąpiło do realizacji zadania ekologicznego Las bliżej nas.  
Dnia 7 maja 2011 roku 22 uczniów pod opieką Elżbiety Orlik 

Las bliżej nas
– Gogacz, nauczyciela biologii oraz Wojciecha Jeglińskie-
go, nauczyciela geografii, wzięło udział w zajęciach tereno-
wych przeprowadzonych w Rezerwacie Cisowy Jar k. Kowal 
Oleckich. Zajęcia terenowe mające na celu rozwój świadomo-
ści ekologicznej gimnazjalistów przeprowadził Piotr Wydra, 
Starszy Specjalista Służby Leśnej Nadleśnictwa Olecko. 

Pan leśniczy w bardzo interesujący i praktyczny sposób 
przekazał nam wiele cennych informacji o ekosystemie lasu, 
gospodarce leśnej i krajobrazie polodowcowym. Przemierzy-
liśmy największy i najdłuższy wąwóz na obszarze Wzgórz 

Szeskich, tzw. Mazur Garbatych. 
Zapoznani zostaliśmy z wieloma 
gatunkami roślin, m.in. grzybem 
włóknouszkiem ukośnym, który 
zdaniem wielu lekarzy pomaga 
zwalczyć raka oraz kopytnikiem 
pospolitym, który po spożyciu 
wzmaga pragnienie. Odnaleźli-
śmy i podziwialiśmy największy 
cis, którego wysokość wynosi 
prawie 7 metrów, zaś obwód 110 
cm.

Nasze zajęcia zakończyły się 
wspólnym ogniskiem i piecze-
niem kiełbasek.

Zachęcamy wszystkich do 
zwiedzania pięknych krajobra-
zów, które są naprawdę na wycią-
gnięcie ręki.   
Magdalena Ampulska, kl. IB



Tygodnik olecki 22/698 - r. 2011
10 to@borawski.pl

 20 maja w Regionalnym Ośrodku Kultury „Mazury Gar-
bate” po raz siódmy odbył się Powiatowy Przegląd Szkolnych 
Zespołów Teatralnych „Zielona Gęś” organizowany przez 
Zespół Szkół w Olecku i Zespół Szkół w Babkach Oleckich.

W Przeglądzie wzięły udział wychowankowie ze Śro-
dowiskowego Domu Samopomocy w Olecku oraz dzieci z 
przedszkoli z powiatu oleckiego. Rada Artystyczna w skła-
dzie: Bożena Gałązka, Janina Szczęsna oraz Jadwiga 
Wasilewska postanowiła przyznać: Zieloną Gęś dla grup: 
„Baśniowe Wrota” ze Środowiskowego Domu Samopomo-
cy w Olecku za spektakl pt. Jaś i Małgosia oraz dla zespołu 
„Smerfiki” z Niepublicznego Przedszkola „Smyk” w Olec-
ku za przedstawienie pt. Królewna Esmeralda oraz Małą Zie-
loną Gęś dla zespołu „Smyk”z Niepublicznego Przedszkola 
„Smyk” w Olecku za przedstawienie pt. Królewna Śnieżka 

Powiatowy Przegląd Szkolnych Zespołów Teatralnych „Zielona Gęś”

i dla grupy przedszkolaków z 
Przedszkola z Oddziałami Inte-
gracyjnymi w Olecku za spektakl 
pt. Ochrona środowiska. 

Wszystkie przedstawienia 
bardzo podobały się publiczno-
ści, którą stanowili min. rodzice i 
dziadkowie występujących dzie-
ci. Na uwagę zasługuje zaanga-
żowanie maluchów w grę oraz 
ich opiekunek w przygotowanie 
scenografii i kostiumów.

Agnieszka Anna Kopycka

fot. archiwum
Zespołu Szkół na 

Siejniku
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Olecko 23.05.2011 r.
Rada Pedagogiczna Zespołu Szkół Licealnych i Zawodo-

wych w Olecku

Zarząd Powiatu w Olecku

W związku z decyzją o odebraniu Zespołowi Szkół Lice-
alnych i Zawodowych w Olecku kuchni, będącej integralną 
częścią stołówki znajdującej się w Internacie szkoły i prze-
kazaniu jej we władanie Spółki OLMEDICA, chcemy poin-
formować Zarząd Powiatu o negatywnych skutkach takiego 
postanowienia.

Przeciwko powyższej decyzji przemawiają zarówno 
względy ekonomiczne, społeczne oraz inne:

1. Odebranie szkolnemu internatowi kuchni zdecydowanie 
zmniejszy atrakcyjność znajdującej się w nim bazy noclego-
wej i pozbawi szkołę możliwości wypracowywania dochodów 
budżetowych, przekazywanych przecież na konto Starostwa. 

2. W okresie wolnym od zajęć szkolnych budynek interna-
tu jest odpłatnie wynajmowany koloniom, obozom młodzie-
żowym i studenckim oraz organizowane są w nim różnego ro-
dzaju imprezy okolicznościowe typu konferencje i sympozja. 

Dochód uzyskany z wynajmu pomieszczeń internatu w 
roku 2010 i przekazany do Starostwa wyniósł 84 306 zł

Koszty utrzymania budynku w VI-VIII  (zużycie ciepłej 
i zimnej wody, energii elektrycznej, środków czystości, itp.) 
wyniosły około 37 879 zł 

3. Warunki socjalne młodzieży mieszkającej w internacie, 
uczącej się w naszej szkole, zostaną drastycznie obniżone, co 
spowoduje spadek atrakcyjności edukacyjnej naszej Szkoły, 
której organem prowadzącym jest przecież Powiat Olecki.

4. W okresie niżu demograficznego Zespołowi Szkół Lice-
alnych i Zawodowych, dzięki atrakcyjnej ofercie edukacyjnej 
i bardzo dobrej bazie socjalno-bytowej, udaje się pozyskać 
uczniów nawet spoza powiatu oleckiego. Działania Starostwa 
przyczynią się do zmniejszenia liczby uczniów w szkołach na-
szego Powiatu i będą sprzyjały emigracji uczniów do szkół w 
innych powiatach.

5. Twierdzimy, że plany Powiatu związane ze zlikwido-
waniem kuchni i przebudową stołówki nie są perspektywicz-
ne i nie uwzględniają wzrostu demograficznego w przyszło-
ści. Planowana przebudowa zakłada znaczne zmniejszenie 
powierzchni stołówki, która może okazać się niewystarcza-
jąca w przyszłości, gdyż i obecnie - w okresie jesienno-zi-
mowym - powierzchnia stołówki jest wykorzystywana pra-
wie maksymalnie. 

6. Budżet której jednostki, Olmedica czy ZSLiZ, i w ja-
kiej wysokości pokryje koszty przystosowania istniejących 
pomieszczeń do wymogów spółki Olmedica 

7. Mamy uzasadnione wątpliwości, czy zamierzone dzia-
łania Starostwa przyniosą wymierne efekty ekonomiczne.  
W związku z tym, prosimy o przedstawienie analizy finan-
sowej, o którą oparto podjętą decyzję. W szczególności o 
koszty przystosowania pomieszczeń kuchni ZSLiZ do wy-
mogów sanitarnych dla kuchni szpitalnych (przebudowa, 
wyburzenia ścian, przeniesienie pomieszczeń socjalnych i 
łazienek pracowników do piwnicy, wydzielenie części i za-
montowanie nowych urządzeń do gotowania dietetycznego), 
czy nie uzasadnione byłoby przeznaczenie środków do re-
montu kuchni w starej bryle szpitala.

8. Prosimy także o przedstawienie koncepcji organizacji 
zasad funkcjonowania kompleksu kuchenno-stołówkowego 
Zespołu Szkół Licealnych i Zawodowych w Olecku.

Ubolewamy, że Pan Starosta Kazimierz Iwanowski dnia 
20 kwietnia 2011r na spotkaniu z Radą Pedagogiczną przed-
stawił zupełnie inną koncepcję planowanych zmian mają-
cych na celu szukanie oszczędności, pozostawienie jednej 
z trzech stołówek do obsługi wszystkich szkół (w Ośrodku 
Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Głuchych) i przekaza-
niu jednej dla spółki Olmedica. 

Również na sesji Rady Powiatu dnia 19.05.2011r ten-
dencyjnie przedstawiono dane nie uwzględniające specyfiki 
pracy naszej placówki i znacznie zaniżając liczbę uczniów 
korzystających ze stołówki w naszej Szkole.

Do wiadomości:
1. Rada Powiatu

Dzisiaj publikujemy list Rady Pedagogicznej ZSLiZ jaki wpłynął do Rady Powiatu w związku z zamiarem likwidacji sto-
łówki przy internacie ZSLiZ. Szerzej o poczynaniach Zarządu w następnym numerze „TO”



Tygodnik olecki 22/698 - r. 2011
12 to@borawski.pl

Archeolodzy w Sedrankach
Józef Kunicki (zdjęcia i reprodukcje autora)

(c.d. za tydzień)

Szukając informacji na temat cmentarza poznałem cieka-
wą historią wsi i majątku Sedranki. 

Ślady najstarszego osadnictwa łączone są z kulturą świ-
derska (około IX tysiąclecie p.n.e.), zaliczaną do kręgu kul-
tur „liściakowych” (nazwa pochodzi od  charakterystycz-
nych grotów krzemiennych, zwanych liściakami) odkryto w 
Serankach, stanowiska X, XIV i XVI, a późnopaleolityczne 
odkryto na  stanowiskach V i VI. Zlokalizowano także śla-
dy osadnictwa ze środkowej epoki kamienia oraz stanowiska 
mezolityczne, nieokreślone kulturowo. Razem w oklicy Se-

Mapa Schrottera 1802-1810 r.
drank zlokalizowano około 17 stanowisk archeologicznych.

Folwark książęcy w Sedrankach lokowano w prawdopo-
dobnie w tym czasie co założenie Olecka (1560 r.), bowiem 
wówczas nazywano go „nowym folwarkiem”,  stało się to 
ukoronowaniem działalności kolonizacyjnej Krzysztofa von 
Glaubitza. 

Wymieniany w dokumentach z 1576 roku jako folwark 
książęcy w Sedrankach był jednym z trzech w starostwie 
straduńskim, obok Stradun i Połomu. W 1589 roku liczył so-
bie 16 łanów i 17 morgów. Rozrost osady spowodował, iż Se-
dranki przybrały kształt wsi wielodrożnicy. W 1586 roku na-
zwę folwarku zapisano jako Sadranken, później Seedranken. 
Najpewniej przeniesiono ją z pobliskiego jeziora Sedranki 
lub rzeczki Sedranka. Po II wojnie światowej przez krótki 
czas używano nazwy Szczedranka a Jezioro nosiło nazwę 

Praca przy kopaniu ziemniaków na polach majątku 
Sedranki. Zdjęcie z książki „Treuburg…”

Szczodre.  W roku 1610 znajdowało się w nim 37 koni, 159 
sztuk bydła i 86 świń. 

Obowiązek wykonywania szarwarku w folwarku dome-
nialnym w Sedrankach mieli chłopi z okolicznych wsi: Ja-
siek, Duł, Olszewa, Łęgowa, Golubi, Reczek, Dąbrowskich, 
Stożnego, Monet, Judzik i Przytuł.  Mieszkańcy folwarku 
uczęszczali na msze do kościoła w Margrabowej. 

Największego jednak spustoszenia w okolicach dokonały w 
październiku 1656 roku czambuły tatarskie,  które wyłamały się 
spod wojskowego dowództwa hetmana Gosiewskiego. Oddział 
Tatarów liczący niespełna 2 tysiące koni, dowodzony przez 
Subchana Ghaziagę, ruszył w głąb Prus, znacząc swój pochód 
pożarami i  zgliszczami. Pisarz starościński Christian Müller 
polecił wywieźć akta z Margrabowej do dworu w Sedrankach. 
Nie wiadomo czy dzięki temu przetrwały, ale rozmiary znisz-
czeń po  przejściu hord tatarskich można poznać po rejestrach 
z roku 1664. Dowiadujemy się z nich, że we wsiach do szar-
warku w książęcym folwarku  w Sedrankach było razem 71 
włók zasiedlonych, a 243 puste. W tej sytuacji folwark korzy-
stał dodatkowo z pracy mieszkańców innych wsi – Gordejek, 
Babek Oleckich, Dobek, Szarejek, Szeszek, Dybowa, Cichego, 
Wojnasów, Małego Olecka oraz dwóch miejscowości z powiatu 
ełckiego – Wierzbowa i Iwaszek. Według spisu z  roku 1683 w 
folwarku znajdowały się jedynie 3 konie, 52 sztuki bydła i 30 
świń. 

W XVIII wieku Sedranki były wsią królewską zarządzaną 
przez władze skarbowe, które umieściły tu swoje agendy po-
wiatowe. Folwarki domenialne bowiem oddawano często w 
dzierżawę, a tam, gdzie do domen należały także wsie szarwar-
kowe, pozostawiano dzierżawcy także pobór czynszów i za-
pewne jakąś jurysdykcję. W ten sposób z dawnych folwarków 

Nad Jeziorem Sedranckim. 
Zdjęcie z książki „Treuburg…”

książęcych powstały na Mazurach komornictwa, które zostały 
podporządkowane Kamerze Wojenno-Skarbowej w Królew-
cu. Rola tych komornictw wzrosła jeszcze z powodu ściągania 
przez ich zarządców od roku 1720 kontrybucji wojennych, a 
od 1725 – wskutek nadania im jurysdykcji nie tylko nad kró-
lewskimi poddanymi, lecz także nad chłopami chełmińskimi i 
wolnymi.

Nagrobki na cmentarzu majątku Sedranki 
w 2005 roku.
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Andrzej Malinowski
Dziennik z dwumiesięcznej wyprawy do Kolumbii i Ekwadoru 2009

dzień 6. Kolonialna Barichara i urocze Guane
(Kolumbia, 1 lipca 2009)

Wstaliśmy przed 
godziną 8. Jacek oczy-
wiście wcześniej, bo 
bez medytacji, by nie 
mógł. Noc była chłod-
na. Nad ranem też 
było zimno. Dzisiejszy 
dzień spędziliśmy w 
pięknym 10. tysięcz-
nym miasteczku Ba-
richara i okolicznych 
miejscowościach. Do 
Barichary dostaliśmy 

Guane. Mój obiad, kurczak z juką

Barichara. Kolonialne miasteczko założone w 1705 
roku na terenach należących do Indian Guane

Barichara. Kościół kolonialny

Barichara. Cmentarz

Barichara. Wybrukowana ma-
sywnymi kamiennymi płytami 

ulica i starannie pobielone domki

Guane. Tutaj zatrzymał się czas

się autobusem (bilet 3500 peso). Tak pięknego miejsca dawno 
nie widziałem!!! W 90% zachowała się architektura i styl ko-
lonialny (połączenie katolickich koncepcji, indiańskich moty-
wów i arabskich inspiracji). To taki kolumbijski Kraków. Bru-
kowane uliczki, biała i zielona kolorystyka niskich budynków, 
dachy pokryte czerwoną dachówką. W centrum znajduje się 
piękny kościół. W dwóch innych, żeby dojść do ołtarza trzeba 
iść …  pod górę. Brak typowych reklam sklepów itp. Wszyst-
ko jakby pochowane. Tylko niewielkie tabliczki informują 
co jest w środku. W sklepie mlecznym zjedliśmy miejscową 
krówkę mleczną, ale w płynie, tak jak jogurt. To miejscowa 
specjalność. Barichara usadowiona jest na płaskowyżu góru-
jącym nad doliną Rio Suárez, odległa o 118 km od Bucara-
manga i 307 km od Bogoty.

Ze względu na 
swe architektoniczne 
dziedzictwo z czasów 
hiszpańskich podbo-
jów, w 1978 r. Bari-
chara została uznana 
za Pomnik Narodowy. 
Kolumbijczycy twier-
dzą, że w Barichara 
nic się nie zmieniło 
od 250 lat, że wszyst-
ko jest tu takie samo. 
Miasto zostało założo-
ne w 1705 r. na terenach należących do Indian Guane. Kręci 
się w nim wiele latynoskich telenoweli.

Byliśmy też na cmentarzu. Ciekawe nagrobki, w szarym 
i ceglastym kolorze, z kamienia. Są też dwie duże ściany z 
wnękami na ludzkie prochy. 

Po południu pokonaliśmy 10. kilometrowy Trakt Królew-
ski Camino Real -  droga z czasów przedkolumbijskich – ka-
mienista, prowadząca przez góry. Dokoła piękne krajobrazy. 

W odróżnieniu od in-
nych części Andów, te 
kolumbijskie są poro-
śnięte lasem. Kaktusy, 
agawy, akacje, krowy 
(maści popielatej), 
kozy, pojedyncze 
domy mijane po dro-
dze, pasący bydło. Te-
reny typowo rolnicze z 
uprawą trzciny cukro-
wej. Królują czerwo-
noziemy. Po półtorej 
godzinie marszu doszliśmy do uroczej wsi Guane. Pośrodku 
osady plac z pomnikiem wodza plemiennego, fantastyczne 
drzewa i ławki do siedzenia. Przy placu przestronny kościół 
i muzeum archeologiczne. Tutaj zatrzymał się czas. Godzi-
nę siedziałem pod rozłożystym drzewem i delektowałem się 
tym cudownym miejscem. Są też niewielkie restauracyjki. 
W jednej z nich 
zjadłem kurcza-
ka z juką i bardzo 
smaczną zupę faso-
lową z kawałkami 
owoców. Po restau-
racji chodziły kury 
i koty. 

O godz. 15. 
przyjechał nie-
wielki bus, którym 
odjechaliśmy do 
San Gil. W mieście 
tropikalna ulewa. 
Prawie godzinę sta-
liśmy pod dachem, 
bo nie dało się iść w takim deszczu. Wieczorem oglądałem 
w telewizji występy kolumbijskich piosenkarzy. Na muzyce 
się nie znam (z wyjątkiem rosyjskiej), więc dopiero tutaj w 
Kolumbii dowiedziałem się, że Shakira (w tłumaczeniu: Ko-
bieta pełna łaski) jest kolumbijską gwiazdą muzyki pop. Za-
wsze uśmiechnięta i pogodna. W wieku 8 lat napisała swoją 
pierwszą piosenkę „Tus Gafas Oscuras”. Jest to symboliczna 
opowieść o czarnych okularach jej ojca. Nosił je, aby ukryć 
swój żal po stracie syna, który zmarł w wypadku samocho-
dowym. 

Oprócz śpiewania pracuje w fundacji charytatywnej 
działającej na rzecz biednych i potrzebujących dzieci prze-
siedleńców, z powodu wojny domowej w Kolumbii. 
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* „KOALA” - bar. Kuchnia tradycyjna, katering. 
    Plac Wolności 14, tel. (87) 520 15 78  V23101

PIZZERIA „PRIVE” zaprasza od 1000 do 2200

Tel. (87) 520-31-32, sms  505-314-536 V1
41

09

PIZZA NA TELEFON

* AUTOCZĘŚCI zachodnie, Łada, Tawria, Skoda;  
ul. Grunwaldzka, tel. (87) 520 01 21                           K54210

AUTO-MOTO

* materiały budowlane, metalowe, hydraulika – SKLEP 
   BUD-MET, ul. Gołdapska 22, tel. (87) 520 22 41. V20603

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  V16407

TURYSTYKA, NOCLEGI, ROZRYWKA

* AUTO-MAX, ul. Paderewskiego 3A, naprawa: zawieszenia, 
amortyzatory, elektronika, komputerowa geometria zawiesze-
nia od 50 złotych, tel. 509-746-264;                                        V20903

* Foto-Ślub i inne uroczystości, tel. 660 122 049       B17902

* hurtownia spożywcza, ul. Gołdapska 31, tel. (87) 520-01-50 V21702

*  Dewocjonalia, sklep; dodatki do: chrztu, ślubu, komunii, 
bierzmowania; ul. Wiśniowa, tel. 660-771-754     V22002

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

ubezpieczenia, plac Wolności 25, tel. (87) 520-20-55   V20803

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

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

04

V2
07

03

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 V22102

KARAOKE w Pub Piwnica, 
                  każdy czwartek, start od 2000 

* Artykuły i usługi elektryczne, Grunwaldzka 6, 
      tel. 87-610-00-66                                     V21902

• pizza i zestawy obiadowe z dowozem: (87) 523-03-03
• imprezy urodzinowe i komunijne

Zapraszamy od godz. 1000 V1
66
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PUB PIWNICA

* Centrum Ogrodnicze, ul. Rzeźnicka 6; tel. 87-520-22-07   V1221

* MEBLE - salon, Jan Bagiński, ul. Rzeźnicka, tel.  
(87) 520 29-23. V17406

* Budowlana firma, Tadeusz WITKOWSKI, kompleksowe 
prace budowlane, tel. 603-754-167, 87-523-41-44 V13210

* WULKANIZACJA, wymiana, sprzedaż opon, wymiana 
sprzedaż oleju, odkurzanie gratis, Mazurska 30, tel., 
516-080-613   V17606

• 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

V17106

* Pralnia chemiczna, pranie wodne, usługi w ciągu 24 godzin, ul. 
Grunwaldzka 12, te. 723-565-284                          V16307

* Auta używane, tel. 501-611-961 V22931

* AUTOCZĘŚCI zachodnie, Łada, Tawria, Skoda, ul. 
Grunwaldzka, tel. 87-520-01-21 K54310

* CZĘŚCI SAMOCHODOWE, tel. 509-746-264 V20913

* CZĘŚCI SAMOCHODOWE, ul. Sokola 1D, tel. 87-
520-12-88 V22112

* części używane, wszystkie marki, Ełcka 2 (przy sku-
pie złomu), tel. 501-611-961 V22921

* koła  letnie Mercedes AClass, tel. 509-338-320 V18036

* Skoda Oktawia, 1,9TDI, 1997, tel. 508-097-660 V18016

* VW New Beetel, 2B, 1999, tel. 508-097-660 V18026

* jubilerskie usługi, plac Wolności 13, (87) 520-47-47 
V22302

V8114

imprezy okolicznościowe, dyskoteki, koncerty, pokazy

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

Klub „CoolTura”

V16607

OKULISTA CENTRUM OPTYKI
plac Wolności 9

co druga sobota od 1000 do 1500

rejestracja: 501-267-347
V16507

* informacja turystyczna, plac Wolności 22, tel. 87-520-
49-48 B18201

* kino, plac Wolności 22, tel. 87-520-20-59 B18001

* konie kabardyńskie, przejażdżki, pod siodło, 
Grądzkie 47, tel. 666-316-780, 87-421-22-48 B17304

* pracownia pisania ikon, pracownia plastyczna, 
Katarzyna Waraksa, tel. 663-805-960 B15109

* Pub „Pod ABC”, plac Wolności 8c, tel. 509-909-996 
B16606

* Taxi „Z”, również taksówki 6-osobowe, tel. 87-520-
12-12K55409

* wczasy; tel. 87-421-22-48, 666-316-780,  www.wiatra-
kart.fr.pl, e-mail: kawarak@o2.pl, B16805

* angielski korepetycje, magister UW, tel. 502-954-863 L17403

* bezprzewodowy internet iPlus, tel. 87-520-13-31 B17503

* biuro rachunkowe „Arnold”, tel. 87-520-15-30 B16108

* cyklinowanie, tel. 508-216-250 K55207

* hurtownia wędlin, od 4.00 do 14.00, ul. Gołdapska 31, 
tel. 87-520-22-13 B16008

* hydraulik, gazowe, tel. 502-383-533 K55704

* korekta i redakcja prac rocznych, semestralnych, licencjac-
kich, itp. tel. 609-535-117 B17802

* kowalskie, spawalnicze, ślusarskie, Gołdapska 31, tel. 
87-523-00-80 B16207

* księgowe usługi, Ternet spółka z o,o, tel. 87-520-31-70 B16506

* OC i AC atrakcyjne, ubezpieczenia odpowiedzialności 
cywilnej przedsiębiorców i firm, tel. 303-100524, 87-520-
46-76 V21802

* OLEJ OPAŁOWY,NAJTANIEJ, tel. 87-520-41-91V17516

* pizza na telefon – od 10.00 do 22.00, tel.87-520-31-32 
lub sms 505-314-536 V14119
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V1
40

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

Wypo¿yczalnia elektronarzêdzi HITACHI
WYNAJEM

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

DOBRA CENA, WYSOKA JAKOŚĆ! V1420

V18315
Pomieszczenia biurowe do wynajęcia. 
Olecko, ul. Gołdapska 22, tel. 502-200-053.

KUPIĘ

PRACA

V1
80

06

SPRZEDAM 

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

Wyrób nagrobków, blatów kuchennych, parapetów 
i okładzin schodowych V7630a

PROMOCJA 

w KEY

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

DWORZEC PKP
tel. 87-520-22-33

V19614

* kotły c.o., grzejniki, bojlery, HYDROMAX, 
            ul. Sokola 1E, tel. 87-615-31-90 V17206

INNE

STOMATOLOG – 24 godz. tel. 605-893-381
DERMATOLOG
stomatologia dzieci i dorosłych
pełny zakres usług
PROTETYKA, najwyższej jakości
plac Wolności 11, , rejestracja tel. 605-893-381 , 87-520-22-22  

K
20

00
4

V14510

Przychodnia Profilaktyki i Diagnostyki Obrazowej z Białegosto-
ku w dniach 12 – 13 czerwca 2011 roku zaprasza kobiety w wie-
ku 50-69 lat na bezpłatne badania mammograficzne. Mammobus 
będzie ustawiony na parkingu przy Rynku na placu Wolności 
(obok domu kultury).  Panie spoza w/w przedziału  wiekowego 
mogą wykonać badanie odpłatnie w cenie 70,00 zł.
Kobiety zainteresowane wykonaniem w/w badania proszone są 
o wcześniejszą rejestrację w godz. od 8.00-20.00 pod nr tel. 85 
6760332, 85 6761322. Rejestrując się należy podać numer PE-
SEL. Sporządziła: Halina Kasicka www.powiat.olecko.pl

Badania mammograficzne

* ROWERY – naprawy i wypożyczalnia, Centrum 
Handlowe Impuls, tel. 87-520-36-92 V18415

* serwis darmowych ogłoszeń, www.fucha24.pl V17316

* skup metali i surowców wtórnych, odbiór własnym 
transportem, najwyższe ceny, Ełcka 2, tel. 501-611-961 
V22911

* STOLARNIA: schody drewniane, meble, zabudowy, 
system drzwi przesuwanych, renowacja, tel. 784-353-
561, 87-521-43-68 B17702

* Taxi „Z”, również taksówki 6-osobowe, tel. 87-20-12-12 K55409

* tłumacz języka francuskiego, tel. 888-605-885 L32704

* transportowe, Mercedes Sprinter, tel. 512-265-569 V16327

* Stowarzyszenie „Otwarte Drzwi” przyjmie nieod-
płatnie meble takie jak: tapczany, szafki nocne, tel. 
87-523-99-65 w godzinach od 10.00 do 12.00. B17204

* mały stary dom lub pół bliźniaka, tel. 697-103-090 po 
16.00 K54402i

* traktor BULDOG, tel. 602-235-182 V17536

* ślusarza, spawacza zatrudnię, tel. 602-70756 B17004

* działka usługowa, granica obwodnicy, tel. 601-210-
819 K53406e

* działkę budowlaną, 1750 m.kw., Olecko, tel. 602-
709-756 B18301

* działki budowlane, Jaśki, tel. 502-088-402 K55605

* działki budowlane, uzbrojone, tel. 601-210-819 K53506e

* łódkę wędkarską, tel. 512-265-569 V16317

* maszyny, urządzenia rolnicze, tel. 601-210-819 K53306e

* meble zachodnie, ul. Kopernika 10, (piwnica), tel. 
608-146-978 B16905

* mieszkanie, 4 pokoje, działka, pomieszczenia gospo-
darcze, tel. 660-230-207 K56002

* modele kartonowe, Wydawnictwo WIR, (samoloty 
1:50, okręty 1:300), tel. 601-152-454
* nowy telefon z faxem, tel. 601-152-454
* OLEJ OPAŁOWY, NAJTANIEJ, tel. 87-520-41-91 V17526

* pustaki z rozbiórki, tel. 665-354-100 B15209

* rzeźby duże z suporeksu i drewniane, Olecko, tel. 793-
569-205 K56201

* siedlisko, ul. Wiejska, ok. 40 arów, zabudowane bu-
dynkiem gospodarskim, dojazd od strony ulicy Wiejskiej, 
siła na miejscu, tel. 602-293-333 V17116

* tapety, rolety sprzedam, Dom S.C., plac Wolności 5 A V1430

* lokal na działalność gospodarczą, 31 m.kw., Skła-
dowa, tel. 885-441-703 K54104f

* mieszkanie do wynajęcia, dwupokojowe, 48 m.kw., 
parter, ewentualna działalność gospodarcza, tel. 606-
120-504 K56101



Tygodnik olecki 22/698 - r. 2011
16 to@borawski.pl

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

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

Ilość publikacji:   x 1 x 2 x 3      

 x 4     x ?

KUPON 
NA NAJTAÑSZE  
OG£OSZENIE 

DROBNE  
– 37 groszy za s³owo

 auto        sprzedam  

       wynajmę     kupię

 praca

 inne

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

PUNKT POTWIERDZANIA TOŻSAMOŚCI
Skrzynka podawcza, e-faktura, certyfikaty niekwalifikowane, ssl, 
zabezpieczenia serwerów, system unilock. Oprogramowanie, sprzęt, 
integracja z Płatnikiem, wdrożenia, wszystko w siedzibie klienta. 
WYDAJEMY CERTYFIKAT W JEDEN DZIEŃ ROBOCZY!
NOWOŚĆ: ODNOWIENIA WSZYSTKICH CERTYFIKATÓW 
(RÓWNIEŻ INNE CENTRA), KORZYSTNE CENY.
PUNKT INFORMACJI KRS  - WYPISY AKTUALNE I PEŁNE

MTL Creation, tel. 600 936 589, www.mtl.olecko.pl

B17104

V16804

MEDYCYNA ALTERNATYwNA
Poranne ćwiczenia naturalistów
W okresie międzywojennym wielką sławą w Pol-

sce cieszyła się lecznica naturalistyczna w Kosowie, 
prowadzona przez drą Apolinarego Tamawskiego. 
Wyznawano tam zasadę, że we wszelakich kuracjach 

osiąga się znacznie lepsze skutki, gdy pacjenci nauczą się 
też „odprężania”. Dawało to rzeczywiście wspaniałe efekty, 
bo sława kliniki ciągle rosła. Twórca kliniki także dożył po-
nad dziewięćdziesięciu lat. Córka drą Tamawskiego, Celina, 
proponuje następującą poranną gimnastykę odprężającą:

Leżąc w łóżku na plecach wyciągajmy najpierw jedną, a 
potem drugą nogę. Z kolei unosimy ręce ku górze, kurcząc i 
rozkurczając palce. Staramy się ręce wyciągać najwyżej jak 
można. Następnie rozkładamy ręce na boki i przechylamy 
w różne strony ziewając przy tym. W ten sposób robimy 
głębokie naturalne wdechy.

W drugiej części ćwiczeń odrzucamy kołdrę. Pod po-
śladki kładziemy poduszkę Wciągamy powietrze. Wypeł-
niamy nim całe płuca, tak aż brzuch będzie płaski. Zatrzy-
mujemy przez chwilę powietrze w płucach i poruszajmy 
przeponą w górę i w dół.

Z kolei odrzucamy poduszkę. Podnosimy najpierw jed-
ną, potem drugą nogę i powracamy do pozycji leżącej.

Po chwili podnosimy obie nogi do góry i poruszamy sto-
pami w górę i w dół.

Następne ćwiczenie to ustawienie nóg w pozycji pionowej 
i próba chwycenia za palce stóp. W miarę możliwości kolana 
powinny być wyprostowane.

Unosimy kolejno nogi do pozycji pionowej. Pochylamy 
jedną z nich w prawą stronę, aż dotknie pościeli. To samo po-
wtarzamy z drugą nogą w lewą stronę.

Następnie unosimy obie nogi, zginajmy i pedałujemy w 
powietrzu.

Chrzan na rozpuszczenie kamieni żółciowych:
Chrzan (10 dag) kroimy w cieniutkie płatki i zalewamy 

białym, wytrawnym winem. Odstawiamy na noc. Przecedza-
my i pijemy w 3 porcjach.

Kąpiel z dodatkiem
Przy nadmiernej potliwości i skłonności do czyraków 

pomaga dodanie do kąpieli odwaru szałwii: 4 łyżki stołowe 
szałwii trzeba zaparzyć trzema litrami wrzątku, odstawić na 
pół godziny do naciągnięcia i wlać do wanny przez cedzak.

Maseczka żółtkowa na twarz dla skóry 
normalnej:

Ucieramy żółtko, dodajemy 10 kropli oliwy i 5 kropli cy-
tryny.

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

B18101

K55507
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PRZYS£OWIA

Kalendarz imion Cytaty na ten tydzień

Nasz przepis

31 maja (Światowy Dzień bez Tyto-
niu)
Anieli, Ernesty, Ernestyny, Kamili, 
Ksawery, Marietty, Marii, Petroneli, 
Petronii 
Bożysława, Ernesta, Feliksa, Ksawere-
go, Leona
1 czerwca (Dzień Dziecka) 
Anieli, Gracjany, Gracji, Hortensji, 
Justyny, Konrady, Magdaleny, Niki, 
Pameli
Alfonsa, Fortunata, Gracjana, Jakuba, 
Justyna, Konrada, Nikodema, Syme-
ona, Szymona, Świętopełka
2 czerwca 
Blandyny, Jarmiły, Marceliny, Marian-
ny, Marii, Marzanny, Marzenny, Ma-
rzeny
Abla, Amina, Erazma, Eugeniusza, Ja-
romiła, Marcelego, Marcelina, Mikoła-
ja, Ottona, Piotra, Racisława, Radosty
3 czerwca 
Aldony, Klotyldy, Laurentyny, Tamary
Anatola, Ferdynada, Karola, Kewina, 

Konstantyna, Laurencjiusza, Laurentego, 
Laurentyna, Leszka, Łukasza, Macieja, 
Tomasza, Wawrzyńca
4 czerwca 
Christy, Emmy, Helgi, Kwiryny, Lutomi-
ły
Aleksandra, Dacjana, Dacjusza, Francisz-
ka, Gościmiła, Gościsława, Karola, Karpa, 
Kwiryna, Lutomira, Pacyfika, Saturnina, 
Wernera
5 czerwca (Światowy Dzień Ochrony 
Środowiska
Afrodyty, Bonifacji, Emilii, Kazimiery, 
Kiry, Walerii
Bonifacego, Dobrociecha, Dobromiła, 
Dobromira, Juliana, Kazimierza, Nikano-
ra, Waltera
6 czerwca
Beaty, Bogumiły, Dominiki, Doroty, In-
gridy, Klaudii, Laury, Nory, Pauliny, Sy-
donii
Artemiego, Artemiusza, Cichomira, Do-
minika, Doroteusza, Filipa, Klaudiusza, 
Laurentego, Nikifora, Norberta, Sydoniu-
sza, Symeona, Więcerada

Chodzę wieczorny, szumny, wiatrzany,
lecą ulice w lewo i wprost.
Księżyc, gwiaździste stado wmieszany,
złotą podkową dzwoni o most.
Nagle talarem do nóg mi spadł.
- Jakiś ty śmieszny, jaki dziecinny...
- Wszyscy my tacy: ja, ty i wiatr...

Władysław Broniewski

Gdy w maju żołądź dobrze okwita, rok 
urodzajny zawita.
Koniec maja pokazuje, jaki lipiec się 
szykuje.
Czerwiec po deszczowym maju, czę-
sto dżdżysty w naszym kraju.
Grzmoty czerwca rozweselają rolni-
kom serca.
Czerwiec-pierwiec, bo przerywa go-
spodarkę aż po żniwa.
Gdy czerwiec mokry po zimnym maju, 
chłopom jesienią będzie jak w raju.

Pączki z mięsem
15 dag maki pszennej, 5 dag mąki ziem-
niaczanej, 2 jajka, 0,5 dag drożdży, sól, 
drobno posiekana cebula, kiszony ogó-
rek, pół szklanki mleka, resztki pieczeni, 
szczypta gałki muszkatołowej, tłuszcz 
do pieczenia
Z mąki pszennej, ziemniaczanej, droż-
dży, jaj, cebuli i mleka zagniatamy cia-
sto. Dodajemy sól i gałkę muszkatoło-
wą. Wyrabiamy ciasto na jednolita masę 
i odstawiamy w ciepłe miejsce by wyro-
sło. Następnie ciasto dzielimy na części 
i rozwałkowujemy na okrągłe placusz-
ki. Na każdy z nich nakładamy po jed-
nej łyżce zmielonych resztek pieczeni 
i łyżeczkę posiekanego ogórka. Końce 
placuszków zalepiamy i formujemy w 
kulkę. Smażymy tak jak pączki w głę-
bokim tłuszczu na złotobrązowy kolor.

Kuskus z warzywami
30 dag marchewki, pół litra bulionu wa-

rzywnego, 3 żółte papryki, 30 dag pomi-
dorów, pęczek dymki, 2 cukinie, 2 gałązki 
posiekanej mięty, 2 ząbki czosnku, 3 łyżki 
oliwy, sól, pieprz, kminek, 30 dag kaszy 
kuskus, 2 łyżki masła, natka pietruszki
Marchewki obieramy i kroimy w kawał-
ki. Wrzucamy do bulionu i gotujemy 8 
minut. Wyjmujemy. Paprykę, pomidory, 
dymki i cukinię kroimy w kawałki. Czo-
snek siekamy i przesmażamy w głębo-
kim naczyniu do zeszklenia na oliwie. 
Do czosnku wrzucamy warzywa (oprócz 
pomidorów) i podsmażamy. Dodajemy 
miętę i przyprawiamy. Wlewamy bulion 
i zagotowujemy. Pod koniec dodajemy 
pomidory. Dusimy 5 minut i jeszcze raz 
przyprawiamy. 
Teraz zagotowujemy 300 ml wody, zdej-
mujemy z ognia i wsypujemy kaszę. 
Przyprawiamy, odstawiamy na 5 minut, 
a następnie mieszamy ją z masłem. 
Kaszę podajemy z warzywami i posypu-
jemy posiekaną natka pietruszki. 

Ryjówki
... to malutkie zwierzęta podobne do 
myszy. W ciągu dnia zjadają o połowę 
więcej pokarmu niż ważą. Bez poży-
wienia giną po około 10 godzinach.

Sennik
Złoto jeśli śnimy oznacza to sukces w no-
wym przedsięwzięciu.
Jeśli śnimy, że kopiemy złoto, to szczę-
ście przyjdzie do nas niespodziewanie.
Jeżeli śnimy, że płacimy złotem, to ozna-
cza, że w najbliższej przyszłości będzie-
my mieli spór z przyjaciółmi.
Jeżeli śnią się nam naczynia żela-
zne, oznacza to, że powinniśmy zacząć 
oszczędzać.
Jeżeli śnimy o naczyniach glinianych, 
to znaczy, że przez ostrożność unikniemy 
strat.
Jeśli śnimy o naczyniach porcelano-
wych, oznacza to pozorny dobrobyt.
Jeśli śnimy  o naczyniach na wodę, 
oznacza to, że niedługo spotka nas kłót-
nia i jakieś niepokoje. 

Wino
Jeśli w butelce pozostało trochę wina, nie 
wylewaj go. Napełnij nim pojemniczki 
(kostki) na lód i zamroź. W ten sposób 
zawsze masz pod ręką „winne kostki” do 
przyrządzania sosów albo deserów.
Resztki wina możesz też dolać do octu 
winnego, a będzie on bardziej esencjo-
nalny.

Piłka nożna
Pierwszy finałowy mecz o puchar An-
glii w 1871 roku na Wembley oglądało 
dwa tysiące widzów. W 1923 roku było 
ich już 200 tysięcy.

Gotowanie jajek
Na kilka godzin przed gotowaniem 
należy wyjąc jajka z lodówki – wtedy 
nie będą pękać. Ewentualnie można do 
wody dolać octu.

Targowica
... część magnaterii 14 maja 1792 roku 
zawiązała w kresowym miasteczku Tar-
gowica konfederację w celu obalenia 
Konstytucji 3 Maja. 

Nie istnieje
... światowy język migowy. Przykłado-
wo: brytyjski język migowy jest róż-
ny od amerykańskiego, używanego w 
USA, Kanadzie i Meksyku.

Czosnek
Jest jedną z najzdrowszych przypraw i 
stosuje się go do wszelkiego rodzaju po-
traw mięsnych: wieprzowiny, baraniny, 
cielęciny, gęsi, kaczek, kurcząt, dziczy-
zny, a także do sosów, smażonych i du-
szonych jarzyn, jajecznicy i serów.

Pomyliła się
... Margaret Thatcher pisząc w 1974 
roku: „Całe lata upłyną – a ja na pewno 
tego nie dożyję – nim kobieta zostanie 
premierem Wielkiej Brytanii”.

Ptaki
... z południowo-wschodniej Azji – sa-
langany budują gniazda, z których (gdy 
są puste) przyrządza się znany chiński 
specjał: zupę z gniazd.

Sól
...wydobywa zapach z gotujących się ja-
błek i szybko je zmiękcza.
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21 maja w Zespole Szkół w Olecku odbył 
się II Otwarty Turniej Szachowy Juniorów 
o Puchar Dyrektora ZS. W zawodach wzię-
ło udział 12 zawodników z Ełku, Judzik i 
Olecka. Zawody rozgrywane były systemem 
szwajcarskim na dystansie 7 rund i czasem 
gry 15 minut na zawodnika. 

W klasyfikacji generalnej oraz szkół gim-
nazjalnych i średnich pierwsze trzy miejsca 
zajęli zawodnicy z Ełku. Czwarte miejsce 
w kategorii szkół gimnazjalnych i średnich 
zajął Patryk Sitkowski (4pkt/7), a piąte Ja-
kub Mrozowski (2,5pkt/7, obaj Gim. Nr 2). 
W kategorii kl. IV-VI SP pierwszy był Kon-
rad Konewko (4,5pkt/7), który wyprzedził 
Patryka Kłeczka (4pkt/7; obaj SP nr 4) i 
Mariettę Makarewicz (4pkt/7; ZS Judziki). 

W najmłodszej grupie – kl. 0-III SP – 
zwyciężył Piotr Turowski (3pkt/7), druga 
była Aleksandra Dźwilewska (2pkt/7), a 
trzeci Piotr Modzelewski (1pkt/7; wszyscy 
SP nr 3). 

II Otwarty Turniej Szachowy Juniorów o Puchar Dyrektora Zespołu Szkół na Siejniku

Podziękowania składam Panu Dyrekto-
rowi St. Kopyckiemu za ufundowanie  pu-
charu i medali w klasyfikacji generalnej, a 
Radzie Rodziców za statuetki i medale w 

grupach wiekowych. Dziękuję także Panu Leopoldowi Dudanowicz, który 
podjął się sędziowania.

Krzysztof Konewko
sekcja szachowa MLKS Czarni Olecko

Została zainaugurowana kolejna edycja Amatorskiej Ligi Tenisa 
Ziemnego (ALTZ). Rozgrywki te wymyślił nieżyjący już Ignacy Ja-
sielun, w przeszłości znany sportowiec i działacz z Olecka. W lidze tej 
występowały zespoły m.in z Kętrzyna, Giżycka, Węgorzewa, Mikoła-
jek, Gołdapi, Suwałk, Ełku i Olecka.

W tym roku do rozgrywek przystąpiły drużyny z Mikołajek, Su-
wałk, Ełku i Olecka.

W pierwszej kolejce spotkały się drużyny Ełku z Mikołajkami oraz 
Olecko z Suwałkami. Obydwa mecze zaplanowane na piątek 20 maja 
zostały niedokończone, z powodu obfitych opadów gradu i deszczu. 

Olecko dokończyło swój mecz z Suwałkami w niedzielę 22 maja. 
Drużyna z Suwałk to wielokrotny zwycięzca tych rozgrywek, mająca w 
swoich szeregach doświadczonych i nieźle wyszkolonych tenisistów. 

Olecczanie mimo, że grali na swoich kortach nie byli faworytami 
tego meczu. W wyniku losowania skojarzyły się następujące pary za-
wodników (po lewej stronie zawodnicy z Olecka, po prawej suwalsz-
czanie):

Andrzej Karniej - Ola Krukowska
Kamil Bomber - Karol Goworowski
Robert Popławski - Robert Usarek
Dariusz Karniej - Adam Cąkała
W większości przypadków pojedynki były bardzo zacięte i roz-

strzygały się w końcówkach setów. Andrzej Karniej pokonał Olę 
Krukowską 2:0 (6:3, 7:5).

Kamil Bomber uległ Karolowi Goworowskiemu 0:2 (2:6, 3:6). 
W meczu dwóch Robertów lepszy okazał się ten Suwałk, wygrywając 
po zaciętym spotkaniu i dwóch tie-break-ach 2:0 (7:6, 7:6). 

W najdłuższym, bo trwającym 3 godziny meczu Dariusz Karniej 
uległ Adamowi Cąkale 0:2 (5:7, 5:7), pomimo prowadzenia 5:2 (w 
pierwszym secie) i 5:4 (w drugim secie).

Po pojedynkach singlowych wiadomym było, że Suwałki prowa-
dząc 3:1 już tego meczu nie przegrają. 

Następnie rozegrano 2 pojedynki deblowe. Para Michał Karniej/ 
Robert Popławski pokonała Roberta Usarka i Olę Krukowską 2:0 
(7:6, 6:3). Bracia Andrzej i Kamil Bomber ulegli parze Adam Cąka-
ła/ Karol Goworowski 0:2 (2:6, 3:6).

Tak więc ostatecznie ekipa z Suwałk zwyciężyła z zespołem z 
Olecka 4:2.

Pomimo porażki zawodnicy z Olecka tanio ,,skóry nie sprzedali” i 
pokazali, że nie będą przysłowiowym ,,chłopcem do bicia”.

W następnych meczach olecczanie zagrają na wyjeździe z Mikołaj-
kami, a Suwałki podejmą ekipę z Ełku.

Organizator imprez sportowych w MOSiR Olecko: 
Dariusz Karniej

Amatorskiej Ligi Tenisa Ziemnego 13-14 czerwca - X Przegląd Twórczości Dziecięcej 
„Scena Przedszkolaka”
godz. 16.00, sala widowiskowa ROK „MG”

Cele imprezy
* Stworzenie możliwości zaprezentowania dorobku artystycz-
nego grup przedszkolnych.
* Wymiana pomysłów i doświadczeń w zakresie pracy z dzieć-
mi przedszkolnymi.
* Rozwijanie wrażliwości estetycznej dzieci przez bezpośred-
nie kontakty z muzyką, tańcem
i teatrem.
* Inspirowanie innych form pracy artystycznej i wychowawczej 
w grupach przedszkolnych.
„Scena Przedszkolaka” ma charakter konkursowy. W konkur-
sie mogą brać udział wyłącznie grupy przedszkolne (grupa nie 
może liczyć mniej niż 10 dzieci).
Zasady uczestnictwa
1. Zapraszamy do udziału wszystkie dzieci w wieku przedszkol-
nym od 3 do 6 lat z przedszkoli i szkół z terenu gminy Olecko.
2. Warunkiem udziału w przeglądzie jest wypełnienie i dostar-
czenie karty uczestnictwa na adres organizatora w nieprzekra-
czalnym terminie do 6.06.2011 r. do godz. 12.00 do sekretariatu 
ROK „MG”.
3. Konkurs ma przebieg dwudniowy: 13 czerwca wystąpią 3-4 
- latki, a 14 czerwca 5-6 - latki. Szczegółowy program godzino-
wy zostanie zamieszczony na stronie internetowej www.przy-
stanek.pl do 10.06.2011 r.
4. Dzieci mogą wystąpić w następujących formach scenicz-
nych:
- piosenka,
- taniec,
- zabawa,
- spektakl teatralny.
5. Czas prezentacji grupy w poszczególnej kategorii nie może 
przekroczyć 10 minut.
6. Każda z grup otrzyma nagrodę, statuetkę „Meluzynkę” oraz 
dyplom za elementy wyróżniające ją spośród innych prezenta-
cji, o czym zadecyduje powołane przez organizatora jury.
7. Prosimy o wcześniejsze rezerwowanie terminów prób.
Wszelkich informacji i konsultacji udziela Anna Olenkiewicz 
pod nr telefonu 520 25 16
lub kom. 691 166 881.
Uwaga! Kartę uczestnictwa można pobrać ze strony interneto-
wej www.przystanek.pl



19
Tygodnik olecki 22/698 - r. 2011

to@borawski.pl

Wydawca: Agencja Promocyjno-Wydawnicza „Wir”, Bogusław Marek Borawski. Adres redakcji: Olecko, ul. Zielona 37, skr. 
poczt. 44, tel. 601-152-454; e-mail: to@borawski.pl. Redaktor naczelny: Bogusław Marek Borawski.  Dyżur redakcyjny: ponie-
działki, środy, czwartki, piątki w godz. 1200-1700. Za treść ogłoszeń pismo nie ponosi odpowiedzialności. Redakcja zastrzega sobie 

prawo do adiustacji, skracania oraz opatrywania nadesłanych artykułów własnymi tytułami.

24 maja na boisku do siatkówki plażowej MOSiR odbyły się 
Mistrzostwa Powiatu SZS szkół ponadgimnazjalnych
Organizatorami zawodów były: OTSS, POSS i MOSiR, a sędzią 
głównym Dariusz Karniej.
WYNIKI:
dziewczęta:
A. Bujnowska/K. Godlewska - A. Surażyńska/Ż. Nowakowska 
2:1 (16:14,6:15,15:9)
M. Szulc/K. Puszkarewicz - K. Kozielska/K. Szymaszko 
2:0 (15:10,15:5)
A. Bujnowska/K. Godlewska – M. Szulc/K. Puszkarewicz 
2:1 (15:12,11:15,15:8)
K. Kozielska/K. Szymaszko - A. Surażyńska/Ż. Nowakowska 
2:1 (15:6,12:15,15:9)
A. Bujnowska/K. Godlewska – K. Kozielska/K. Szymaszko 
2:0 (15:13,15:13)
M. Szulc/K. Puszkarewicz   - A. Surażyńska/Ż. Nowakowska 
2:0 (15:12,15:12)
chłopcy:
M. Jankowski/P.  Pojawa - W. Pigiel/R. Wojciechowski 
2:0 (21:9, 21:16) 
D. Parda/M. Trzcianowski - R .Czajko/P. Suprynowicz            
2:0 (21:15, 21:16)
A. Reut/A. Bogdan - M. Jankowski/P. Pojawa  
2:0 (21:7, 21:13)
W. Pigiel/R. Wojciechowski - R. Czajko/P. Suprynowicz 
2:1 (24:22,19:21, 15:12)
A. Reut/A. Bogdan - D. Parda/M. Trzcianowski         
2:1 (21:14, 19:21,15:13)
W. Pigiel/R. Wojciechowski - M. Jankowski/P. Pojawa       
2:0 (21:19,21:14)

 KOŃCOWA  KOLEJNOŚĆ:
dziewczęta:
1. Agnieszka Bujnowska/ Karolina Godlewska (LO Olec-

ko – opiekun Robert Smyk)
2. Magda Szulc/ Kesja Puszkarewicz (LO Olecko – opie-

kun Robert Smyk)
3. Karolina Kozielska/ Klaudia Szymaszko (LO Olecko – 

opiekun Robert Smyk)
4. Agnieszka Surażyńska/ Żaneta Nowakowska (LO Olec-

ko – opiekun Robert Smyk)
chłopcy:
1. Artur Reut/ Arek Bogdan (LO Olecko – opiekun Woj-

ciech Pilichowski)
2. Dominik Parda/ Michał Trzcianowski (LO Olecko – 

opiekun Wojciech Pilichowski)
3. Wojciech Pigiel/ Robert Wojciechowski (ZST Olecko – 

opiekun Małgorzata Siennicka)
4. Michał Jankowski/ Paweł Pojawa (ZSLiZ Olecko – 

opiekun Jerzy Wrzyszcz)
5. Radosław Czajko/ Paweł Suprynowicz (ZST Olecko – 

opiekun Małgorzata Siennicka)
Wszystkie zespoły otrzymały pamiątkowe dyplomy, a 

zwycięskie pary statuetki, ufundowane przez Dyrektora MOSiR, 
pana Andrzeja Kamińskiego.

Ogółem w zawodach uczestniczyło 18 uczestników, w tym 8 
dziewcząt.

Organizator imprez sportowych w MOSiR Olecko: 
Dariusz Karniej 

Mistrzostwa Powiatu SZS w siatkówce 
plażowej szkół ponadgimnazjalnych 26 maja na stadionie MOSiR odbyły kolejne Elimina-

cje Powiatowe do turnieju piłki nożnej ,,Z podwórka na 
stadion”.

Organizatorami zawodów były: W-M ZPN i MOSiR 
Olecko, a sędzią głównym Dariusz Karniej.

WYNIKI:
dziewczęta:
SP Gąski - SP 4 Olecko  2:2
SP 3 I Olecko - SP 3 II Olecko 2:0
SP 3 I Olecko - SP Gąski  2:1
SP 3 II Olecko - SP 4 Olecko 3:1
SP Gąski - SP 3 II Olecko  5:0
SP 3 I Olecko - SP 4 Olecko 7:0
chłopcy:
SP 1 Olecko - SP 3 Olecko  1:1
SP 4 Olecko - SP Gąski  2:0
SP 1 Olecko - SP Gąski  4:1
SP 3 Olecko - SP 4 Olecko  10:0
SP 1 Olecko - SP 4 Olecko  8:1 
SP 3 Olecko - SP Gąski  7:0
KLASYFIKACJA  KOŃCOWA:
dziewczęta:
1.SP 3 I Olecko (opiekun Wojciech Rejterada)  

 9 pkt  11:1
2.SP Gąski (opiekun Wiesław Zalewski)   

 4 pkt    8:4
3.SP 3 II Olecko (opiekun Wojciech Rejterada)  

 3 pkt    3:8
4.SP 4 Olecko (opiekun Marek Stankonowicz)  

 1 pkt    3:12
chłopcy:
1.SP 3 Olecko (opiekun Wojciech Rejterada)  

 7 pkt  18:1
2.SP 1 Olecko (opiekun Krzysztof Dawidziuk)  

 7 pkt  13:3
3.SP 4 Olecko (opiekun Marek Stankonowicz)  

 3 pkt    3:18
4.SP Gąski (opiekun Wiesław Zalewski)   

 0 pkt    1:13
Wszystkie drużyny otrzymaly soczki i pamiątkowe dy-

plomy  od głównego sponsora Turnieju, firmy TYMBARK. 
Zwycięskie zespoly otrzymały puchary ufundowane przez 
MOSiR Olecko.

Ogółem w zawodach uczestniczyło 80 uczestników, w 
tym 40 dziewcząt.

Organizator imprez sportowych w MOSiR: 
Dariusz Karniej

,,Z podwórka na stadion”

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Olecku zaprasza dzieci 
w wieku od 6 do 17 lat do wzięcia udziału w Talentiadzie Te-
nisowej, która odbędzie się dnia 04.06.2011r.(sobota) na kor-
tach miejskich o godzinie 9.00. Dla najlepszych przewidziane 
są nagrody i medale. 
 Zapraszamy najmłodszych wraz z rodzicami.
Ze sportowym pozdrowieniem organizator      

 imprez sportowych:  Dariusz Karniej

Talentiada Tenisowa
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RAMOWY PROGRAM FESTYNÓW
13.00 - Msza Św. w intencji rodzin z terenu Powiatu 

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

14.00  - Uroczyste otwarcie festynów.
14.10 - Zabawy i konkurencje na stanowiskach Policji, 

Straży Pożarnej i Ratownictwa Medycznego. Wystawa, de-
gustacja oraz sprzedaż: pieczywa, wyrobów cukierniczych, 
mleczarskich oraz masarskich. Gry i zabawy dla dzieci. 
Promocja: form przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz 
rodzin zastępczych. Badania: poziomu cukru, ciśnienia, 
mammograficzne, pomiar tkanki tłuszczowej.  

16.00  - Losowanie nagród dla uczestników konkurencji 
„Bezpieczny Powiat”.

16.30  - Losowanie nagród dla uczestników festynu 
„Rodzina najważniejsza! - Postaw na rodzinę”. 

17.00  - Zakończenie festynu „Bezpieczny powiat” i 
„Rodzina najważniejsza! - Postaw na rodzinę”. 
Szczegółowy program Festynu Rodzinnego
„Rodzina najważniejsza! - Postaw na rodzinę”

Wzorem lat ubiegłych Powiat Olecki przystąpił do ob-
chodów XIII Warmińsko – Mazurskich Dni Rodziny pod 
hasłem: „Rodzina najważniejsza! - Postaw na rodzinę”. W 
ramach obchodów tegorocznych Dni Rodziny odbędzie się 
festyn rodzinny. Impreza mająca na celu umacnianie rodziny, 
promowanie zdrowej żywności oraz profilaktyki zdrowotnej. 
Przewidziano gry i zabawy dla dzieci. 

Wykaz stanowisk:
1. Eko-Piekarnia Sp. z o.o. Wydminy – wyroby ekolo-

giczne z dziedzictwa kulinarnego.         
2. Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Olecku – wyro-

by mleczarskie:  sery, twarogi,  maślanka, cukierki.
3. Stowarzyszenie „Żytkiejmska Struga” - wyroby cukier-

nicze, sery, regionalne dania na ciepło, a także rękodzieło.
4. OLENDER MAZURSKIE SMAKI – tradycyjne wę-
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serdecznie zapraszamy na festyny

Olecko, plac w centrum miasta
dliny, pasztety, golonka, smalczyk oraz pieczywo.

5. Ośrodek Szkolno – Wychowawczy dla Dzieci Głuchych 
w Olecku – promocja kierunku kształcenia kucharza, ciepłe da-
nia regionalne. 

6. Centrum Zdrowego Odżywiania i Kontroli Wagi – pro-
mocja zdrowego stylu życia, ba-danie masy ciała, pomiar tkan-
ki tłuszczowej.

7. Wojewódzki Ośrodek Koordynujący Profilaktykę Raka 
Szyjki Macicy i Raka Piersi z Olsztyna - gry i zabawy dla dzie-
ci, badanie poziomu cukru, mierzenie ciśnienia                        oraz 
promocja badań profilaktycznych.

8. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie – promocja: form 
przeciwdziałania przemocy w rodzinie, a także rodzin zastęp-
czych.

9. Przychodnia Profilaktyki i Diagnostyki Obrazowej z Bia-
łegostoku - bezpłatne badanie mammograficzne (w mammobu-
sie) dla pań w wieku 50-69 lat , które  w ciągu ostatnich 2 lat 
nie wykonywały mammografii w ramach Programu Profilakty-
ki Raka Piersi. Konieczna wcześniejsza rejestracja telefoniczna   
85 676 03 32,  85 676 13 22 w godzinach 8:00-20:00. Panie 
poza granicą tego wieku mogą wykonać badanie odpłatnie w 
kwocie 70,00 zł.

10. Firma rozrywkowa KINDER MOTOR – wata cukrowa 
i popcorn, plac zabaw dla dzieci: basen chiński z kuleczkami, 
zjeżdżalnia, trampolina.  

Każdy uczestnik festynu będzie mógł wziąć udział w loso-
waniu nagród rzeczowych.

sponsorzy medialni:


