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

SKUP STARYCH
I ROZBITYCH POJAZDÓW

kasacja pojazdów, skup złomu, pomoc 
drogowa, autolaweta

Nr 25 (701) 21 czerwca 2011 r. cena 1,50 zł

Kupon bierze udział 
w losowaniu upominków

Nr 25
(701)

MAJSTER
M.Pie tra szew ski

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

Tel. (87) 520 44 46

V22904

V23304

K55412

V23703

              PROMOCJA
  PROMOCJA
   PROMOCJA
WKRĘTARKA 14,4V 2AKU CONCEPT  135,00zł
WKRĘTARKA   18V  2AKU CONCEPT  149,90zł
SZLIF. KĄT. 125mm 750W    CONCEPT  89,90zł
WIERTARKA 900W CONCEPT  89,90Zł

ZAPRASZAMY NA ZAKUPY
V24502

Człowiek tylko wówczas jest szczęśliwy, 
kiedy interesuje się tym, co tworzy. 

Erich Fromm

21 czerwca - spektakl teatralny „Jędrek Jeżyk”
godz. 11.00, sala kina „Mazur” 
Młodzi artyści ze Szkoły Podstawowej nr 3 im. Jana 

Pawła II w Olecku zaprezentują spektakl „Jędrek Jeżyk” dla 
własnej, szkolnej publiczności. Zawarte w przedstawieniu 
teatralnym treści profilaktyczno - wychowawcze pokazują, 
jak bardzo każdy z nas potrzebuje szacunku, miłości i zro-
zumienia. Reżyserem jest opiekunka szkolnego koła teatral-
nego Halina Jaroc. Aktorzy: Jan Jeleniewicz, Wiktoria 
Płazińska, Aleksandra Dźwilewska, Anna Jachimczuk, 
Magdalena Jachimczuk, Gabriela Ryszkiewicz, Malwina 
Taraszkiewicz, Agata Ćwirko, Izabela Szukieć, Wiktoria 
Laszkowska, Diana Warsewicz, Joanna i Maria Cybul-
skie. 

Uczniowie klas IV – VI będą mieli okazję przed rozpo-
częciem wakacji poczuć też gorące, taneczne rytmy country 
oraz przenieść się w świat fantazji. Pod kierunkiem Pani 
Małgorzaty Łazarskiej zatańczą: Wiktoria Płazińska, Ga-
briela Kamińska, Gabriela Warakomska, Natalia Gojlik, 
Magdalena Młynarczyk, Maciej Kamiński, Bartosz 
Zimnicki, Dawid Jackiewicz, Jakub Białanowski.

 „Jędrek Jeżyk”

X Międzynarodowy 
Turniej Żaków o Puchar Prezesa 

PZPN
Czarni I najlepsi w Turnieju

17 czerwca na Stadionie Miejskim w Olecku obył się X Mię-
dzynarodowy Turniej Żaków o Puchar Prezesa PZPN

Organizatorami turnieju były: PZPN, OTSS, MOSiR i MLKS 
Czarni Olecko.

Sędzia głównym Turnieju Dariusz Karniej. Sędziowali rów-
nież Paweł Astapczyk i Marcin Grygo.

WYNIKI:

Grupa A:
Czarni I Olecko - Suduva I Marianpol (Litwa) 2:0
ST Vilkaviskis (Litwa) - SK Wydminy 2:0
Suduva I Marianpol - SK Wydminy 2:0
Czarni I Olecko - ST Vikaviskis  6:1
ST Vikaviskis - Suduva I Marianpol 2:0
Czarni I Olecko - SK Wydminy  3:1

Grupa B:
Czarni II Olecko - Suduva II Marianpol 2:1

czytaj na s. 18

Program o „Gospodarstwach przyjaznych naturze” zrze-
szonych w Lokalnej Organizacji Turystycznej Ziemi 
Oleckiej wyemitowany w ubiegły piątek w TVP2 można 
już obejrzeć na stronie:
http://www.tvp.pl/krakow/inne/twoj-fundusz-twoja-
-szansa/wideo/agroturystyka-podlaskie-centrum-
dialogu-w-drohiczynie-13-vi-2011/4694365
W październiku 2010 powstał inny film o tym projekcie, 
bo został „Dobrą praktykę EFS na Warmii i Mazurach” w 
ramach konkursu „Ambasador EFS”.
www.telewizjaobywatelska.org.pl/play_id_245.html
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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:
• Andrzej Adamiec
• Małgorzata Dobosz
• Alicja Jaszczanin
• Adrianna Ladzińska 
• Nina Naumowicz
• Zofia Zubowicz
Upominki będą wysyłane pocztą.
Upominki ufundowali:
√ Księgarnia Zofii Siemaszko, plac 

Wolności 26
√ TERNET, pl. Wolności 26.
√ Urząd Miejski w Olecku, plac Wolności 3
√ INFOLAND, pl. Wolności 15
√ „BiS” Studio Reklamy, ul. Kamienna 1A
√ Powiatowa Stacja Sanitarno-Epide-

miologiczna w Olecku, al. Wojska 
Polskiego 13

√ Hurtowania IMPULS, Aleje Lipowe
√ BEST - Studio Reklamy, ul. Jeziorna 1A
√ Wydawnictwo „Wir”, Zielona 37

Redakcja 
„Tygodnika Oleckiego”, 

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

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

kom.
502-200-024

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

Oddział w Olecku
ul. Gołdapska 22
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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 

25 kwietnia o 20.43 jeden zastęp JRG 
PSP gasił w okolicach Żydów pożar su-
chej trawy.
25 kwietnia o 23.02 jeden zastęp JRG 
PSP gasił w okolicach Stożnego pożar 
suchej trawy.
26 kwietnia o 21.35 jeden zastęp OSP 
Gąski gasił w okolicach Zatyk pożar su-
chej trawy.
27 kwietnia o 10.27 dwa zastępy JRG 
PSP oraz jeden OSP Kowale Oleckie 
uwalniały przygniecionego ciągnikiem 
mężczyznę.
27 kwietnia o 16.00 jeden zastęp JRG 
PSP gasił przy ulicy Cisowej pożar su-
chej trawy.
27 kwietnia o 19.49 jeden zastęp JRG 
PSP usuwał dym z samochodu na osie-
dlu Siejnik.
27 kwietnia o 20.39 jeden zastęp JRG 
PSP gasił przy ulicy 11 Listopada pożar 
suchej trawy.
27 kwietnia o 21.31 jeden zastęp JRG 
PSP gasił przy ulicy Remieślniczej po-
żar suchej trawy.
28 kwietnia o 22.50 jeden zastęp JRG 
PSP przy ulicy Gołdapskiej pomagał 
przy poszukiwaniu zaginionego dziec-
ka.
29 kwietnia o 15.13 dwa zastępy OSP Wie-
liczki gasiły w Wieliczkach pożar suchej 
trawy.
29 kwietnia o 21.32 jeden zastęp JRG PSP 
gasił w okolicach osiedla Siejnik pożar su-
chej trawy.
30 kwietnia o 12.11 jeden zastęp JRG PSP 
zabezpieczał na lądowisku przyszpitalnym 
na Gołdapskiej lądowanie śmigłowca sani-

informacji udzielił aspirant sztabowy Ma-
riusz Domin

program o „Gospodarstwach przyjaznych naturze” można już obejrzeć na stro-
nie:
http:/ /www.tvp.pl/krakow/inne/twoj-fundusz-twoja-szansa/wi-
deo/agroturystyka-podlaskie-centrum-dialogu-w-drohiczynie-13-
vi-2011/4694365
W październiku 2010 powstał inny film o tym projekcie, bo został „Dobrą prak-
tykę EFS na Warmii i Mazurach” w ramach konkursu „Ambasador EFS”.
www.telewizjaobywatelska.org.pl/play_id_245.html

Tyle się w naszym mieście dzieje, że dla olecczanina 
trudno czasami wybrać, to co chciałby zobaczyć lub usły-
szeć. Co więcej? Widz stał się na tyle wybredny i ma takie 
możliwości, że wybiera pomiędzy różnymi wariantami spę-
dzenia czasu. 

W ostatnią niedzielę okazało się, że możliwości te (spę-
dzenia czasu wolnego i jego zagospodarowania) są znacz-
ne. Dokonał tego Marcin Czekay, najwytrwalszy chyba w 
Olecku animator kultury... i chyba jednocześnie najbardziej 
uniwersalny. „Targi czasu wolnego przyciągnęły znaczną 
publiczność”. 

Gratuluję i czekam na więcej... 
TVP2 w piątek pokazało audycję o naszej Lokalnej Organizacji Turystycznej. 

Jeszcze raz okazało się, że antyczne sentencje są wiecznie żywe. „Nikt nie jest wiesz-
czem we własnym domu”.

Gdyby nasi włodarze zrozumieli, że istnienie takiej organizacji jest IM bardzo, 
ale to bardzo potrzebne...?     B. Marek Borawski

tarnego.
30 kwietnia o 16.40 sześć 
zastępów JRG PSP do-
woziło wodę mieszkań-
com podczas awarii wo-
dociągu w Cimochach.
30 kwietnia o 17.09 
jeden zastęp JRG PSP 
zabezpieczał na lądowi-
sku przyszpitalnym na 
Gołdapskiej lądowanie 
śmigłowca sanitarnego.
30 kwietnia o 22.01 
jeden zastęp JRG PSP 
gasił przy ulicy Ko-
ściuszki  pożar śmieci 
w śmietniku kontene-
rowym.
1 maja o 0.12 jeden za-

stęp JRG PSP gasił przy alei Wojska Pol-
skiego pożar suchej trawy.
1 maja o 11.46 jeden zastęp JRG PSP usu-
wał z jezdni ulicy Gołdapskiej skutki kolizji 
drogowej.
1 maja o 17.51 jeden zastęp JRG PSP usu-
wał w okolicach Doliw skutki kolizji dro-
gowej.
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na stronie internetowej www.olecko.info (w pliku *.pdf)
OLECKI TERMINARZ

WYSTAWY STAŁE
V1

75
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Zapraszamy od 600 do 2100

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

NAJTANIEJ W MIEŒCIE

ON .............................5,02 z³
Pb95 .........................5,02 z³
PB98 .........................5,22 z³
LPG ...........................2,49 z³
Olej opa³owy ..............3,45 z³ (powyżej 1000 litrów)
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• Historia Ziemi Oleckiej – wystawa historyczna, Olecka Izba 
Historyczna, Stary Ratusz 

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

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

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

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

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

21 czerwca (wtorek)
apteka dyżurna: Zielona 37
wydanie „Tygodnika Oleckiego”
11.00 - „Jędrek Jeżyk”, spektakl teatralny, sala kina „Mazur” 
22 czerwca (środa)
apteka dyżurna: 11 Listopada 9
13.00 - koncert z gitarą klasyczną w wykonaniu Waldemara 
Milewskiego, sala kina Mazur
23 czerwca (czwartek)
apteka dyżurna: Kolejowa 15
24 czerwca (piątek)
apteka dyżurna: plac Wolności 25
25 czerwca (sobota)
apteka dyżurna: plac Wolności 7B
26 czerwca (niedziela)
apteka dyżurna: Gołdapska 1
10.00 -  XI Turniej Tenisa o Puchar ,,Ignasiówki”, korty miej-
skie,   Wpisowe: 15 zł od osoby. Nagrody: za zajęcie trzech 
pierwszych miejsc pamiątkowe dyplomy, a dla zwycięzcy pu-
char Starosty Oleckiego.
11.00 - Otwarty Turniej siatkówki plażowej, Boisko MOSiR
  (obok Kortów Miejskich), Wpisowe: 20 zł od pary. Nagro-
dy: Dla najlepszych statuetki i pamiątkowe dyplomy.
15.00 - Festyn Rodzinny Rekreacyjno-sportowy (w tym mecz 
Księża - Mundurowi), stadion miejski
27 czerwca (poniedziałek)
apteka dyżurna: Zielona 35
10.00 - „KOSMICZNA FUZJA ARTYSTYCZNA”, Spotka-
nie organizacyjne warsztatów: teatralnych, tanecznych, pla-
stycznych, muzycznych i kuglarskich. Sala Teatru AGT przy 
ul. Partyzantów
16.00 - rozpoczęcie kursu w Szkole Kierowców Jerzego Mi-
liszewskiego
28 czerwca (wtorek)
apteka dyżurna: Składowa 6
wydanie „Tygodnika Oleckiego”
29 czerwca (środa)
apteka dyżurna: Zielona 37
30 czerwca (czwartek)
apteka dyżurna: 11 Listopada 9
17.00 - spotkanie „Z książką i historią”: „Dzieci Jerominów” 
Ernsta Wicherta, Olecka Izba Historyczna
1 lipca (piątek)
apteka dyżurna: Kolejowa 15
18.00 - wernisaż wystawy malarskiej Wiesława Szumńskiego, 
Galeria Prawdziwej Sztuki im. A. Legusa 
21.00 - pokaz taneczny dancehall, Klub CoolTura 
2 lipca (sobota)
apteka dyżurna: plac Wolności 25
3 lipca (niedziela)
apteka dyżurna: plac Wolności 7B
10.00 - XI Turniej tenisa ziemnego o ,,Wielki Sękacz Olecki”, 
korty MOSiR
11.00 - Otwarty Turniej siatkówki plażowej,boisko przy kor-
tach MOSiR
4 lipca (poniedziałek)
apteka dyżurna: Gołdapska 1
5 lipca (wtorek) 
apteka dyżurna: Zielona 35
6 lipca (środa)

V17309

Skład fabryczny kostki brukowej KAMAL

Aleja Zwycięstwa 6, 
tel. 502 494 400

PRZEMYSŁAW
ATKIELSKI

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

Plac Wolności 15A, tel. 87 520 10 89

Uwaga
Informuję, iż Miejsko-Powiatowa Biblioteka Publiczna w 
Olecku w dniach 10-27 czerwca będzie nieczynna z powodu 
przenosin do nowego budynku przy ul. Kopernika 6.
W tym czasie prosimy nie odnosić wypożyczonych książek.
Czytelników zapraszamy 28 czerwca 2011 r. do nowego 
budynku w godzinach:
-od wtorku do piątku w godz. 11.00-18.00
- w soboty - 8.00-15.00

Katarzyna Jeżewska - kierownik biblioteki

V23204

   V23203

Kosmiczna Fuzja Artystyczna 
oraz

Regionalny Ośrodek Kultury 
w Olecku „Mazury Garbate” 

zaprasza wszystkich chętnych na warsztaty: teatralne, tanecz-
ne, plastyczne, muzyczne, kuglarskie, które będą prowadzo-
ne pod hasłem „KOSMICZNA FUZJA ARTYSTYCZNA”. 
Spotkanie organizacyjne będzie miało miejsce w dniu 27 
czerwca o godz. 10.00 w sali Teatru AGT przy ul. Partyzan-
tów. 
Efektem działań warsztatowych będzie finałowe przedstawie-
nie na Placu Wolności w nocy z 23 na 24 lipca 2011 r.

Zapraszamy

30 czerwca - spotkanie „Z książką i historią”
godz. 17.00, Olecka Izba Historyczna 

W cyklu spotkanie „Z książką i historią”: 
„Dzieci Jerominów” Ernsta Wicherta. 

Olecka Izba Historyczna
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Lokalna Organizacja Turystyczna Ziemi Oleckiej uformuje, że spotkanie z konsultantem do spraw 
projektu „Turystyczna Sieć Współpracy – klaster Suwalszczyzna - Mazury Danutą Cieślukowską 
jest możliwy wyłącznie po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu.

Kontakt: 518 552 646

15 czerwca na stadionie szkolnym w Wie-
liczkach rozegrano V Powiatowe Zawody 
Sportowo-pożarnicze  Młodzieżowych Drużyn 
Pożarniczych zrzeszonych przy Ochotniczych 
Strażach Pożarnych. 

W strażackich zmaganiach wzięło udział 8 
drużyn pożarniczych, w tym  3 dziewczęce i 5 
chłopięcych. Komisję sędziowską powołał Ko-
mendant Powiatowy PSP w Olecku  i stanowili 
ją strażacy Komendy Powiatowej PSP w Olec-

Powiatowe zawody sportowo-pożarnicze MDP OSP w Wieliczkach

ku pod przewodnictwem sędziego głównego mł. bryg. Tomasza Milewskiego. 
Zawody zostały rozegrane w dwóch konkurencjach: rozwiniecie bojowe i 

bieg sztafetowy 400 metrów z przeszkodami. Zawody rozegrano w sportowej at-
mosferze, przy gorącym dopingu uczniów z szkoły podstawowej i gimnazjum w 
Wieliczkach. Puchary za czołowe miejsca w klasyfikacji generalnej ufundowali: 
Przewodniczący Rady Powiatu – Wacław Sapieha, Komendant Powiatowy PSP w Olecku – bryg. Jan Mróz, Wójt Gminy Wie-
liczki – Jarosław Kuczyński, Dowódca JRG PSP w Olecku – st.kpt. Jerzy Gołembiewski, Przewodniczący Rady Gminy Wieliczki 
– Leszek Sudnik, Dyrektor Biura Obsługi Szkół w Wieliczkach – Marek Dobrzyń. Ponadto Burmistrz i  Wójtowie nagrodzili dru-
żyny ze swoich gmin pucharami i nagrodami. Najlepsze drużyny z grupy dziewcząt i 
chłopców będą reprezentować nasz powiat na zawodach wojewódzkich w 2012 roku.

Kolejność miejsc przedstawia się następująco:
GRUPA DZIEWCZĄT
1. MDP OSP WIELICZKI – 933,9 pkt.
2. MDP OSP ŚWIĘTAJNO – 868,9 pkt.
3. MDP OSP KOWALE OLECKIE – 848,7 pkt.
GRUPA CHŁOPCÓW
1. MDP OSP LENARTY – 936,6 pkt.
2. MDP OSP WIELICZKI – 924,9 pkt.
3. MDP OSP ŚWIĘTAJNO – 907,1 pkt.
4. MDP OSP GĄSKI – 879,8 pkt.
5. MDP OSP KOWALE OLECKIE – 856,5 pkt.

kpt. Tomasz Jagłowski KP PSP Olecko
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Społeczna Szkoła Podstawowa STO
 - do klasy I i IV

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

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

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

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

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

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

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

8 czerwca uczniowie klas Ia, Ib i Ic pod opieką wychowawczyń - p. 
Danuty Grzyb, Grażyny Olechno i Renaty Bogdan pojechali do Bia-
łegostoku.

Głównym celem wyprawy był Białostocki Teatr Lalek. W nim obej-
rzeli spektakl pt. „Pan Brzuchatek”. Prościutka i miła opowieść o miesz-
kańcach niezwykłego domu zachwyciła widzów. Uczestniczyli w budo-
wie domu i razem z aktorami szukali apetytu. Pozwoliła na to niezwykła 
scenografia - proste kształty fragmentów budynku, niska scena i skrytki 
w podłodze. Na koniec rozniósł się zapach smażonej na scenie jajeczni-
cy ze szczypiorkiem. W ten sposób bohaterowie i widzowie „znaleźli” 
apetyt. 

Po spektaklu uczestnicy wycieczki z zainteresowaniem zajrzeli do 
„Piwnicy Lalek”. Przedstawienia teatralne odchodzą w przeszłość, ale 
raz powołane do życia postaci, lalki, maski, rozmaite teatralne rekwi-
zyty, kostiumy, a nawet całe dekoracje, nie giną. Ukryte w magazynach 
teatralnych wspominają swoją sceniczną przygodę, czasem czekają na jej 
dalszy ciąg...

Po opuszczeniu gościnnych progów teatru, z wielkim zapałem pierw-
szaki bawiły się w „Ficolandzie.” Po godzinie szaleństwa, spocone, zmę-

Wycieczka 

czone, ale 
s z e r o k o 
uśmiech-
nięte, po-
j e c h a ł y 
do Parku Dinozaurów. Przed zwiedzaniem posiliły się przy 
ognisku. Dzielnie wędrowały za przewodnikiem. Poznały 
nie tylko nazwy i wygląd dinozaurów, ale też ich historię. 

Dzień zakończyły w parku linowym, gdzie wykazały 
się odwagą i wielką sprawnością ruchową.

Humor i pogoda dopisały uczestnikom, a zakupione 
pamiątki nie pozwolą zapomnieć o tej pierwszej szkolnej 
wyprawie w nieznane.     

Tekst:Grażyna Olechno
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9 czerwca o 9:00 klasa II b i III a z Gimnazjum nr 1 w 
Olecku pod opieką Pań: Małgorzaty Truchan i Agnieszki 
Kopyckiej oraz Pana Jarosława Bagieńskiego wybrały się 
na wycieczkę do oleckich muzeów. W pierwszej kolejności 
dotarliśmy do Oleckiej Izby Historycznej znajdującej się w 
parku. 

Na miejscu wygodnie usiedliśmy, aby wysłuchać historii 
Olecka opowiedzianej przez Panią Elizę Ptaszyńską. Wo-
kół nas było mnóstwo interesujących przedmiotów, które 
przykuwały wzrok. Nie wszyscy mieli ochotę na słuchanie, 
jednak znaczna część uczniów robiła to z wielkim zainte-
resowaniem, a nawet odpowiadała na zadawane pytania. 
Historia, którą mogliśmy usłyszeć była bowiem naprawdę 
interesująca. Na koniec przeszliśmy się po salach, by obej-
rzeć różne dokumenty, pocztówki, dawne stroje mieszkań-
ców tego regionu i inne eksponaty oraz wystawę poświęconą 
Czesławowi Miłoszowi.

Bogaci w nową wiedzę udaliśmy się do Zespołu Szkół 
Technicznych, w której to szkole mieści się Regionalna Izba 
Pamięci. To miejsce było znacznie większe i  znajdowało się 

Na tropach historii naszego miasta

w nim dużo ciekawych eksponatów pochodzących z Olecka i 
okolic. 

W jednym z pomieszczeń widzieliśmy przykłady broni, na-
boje, granaty, hełmy i mundury żołnierzy. W głównej sali podzi-
wialiśmy przedmioty pochodzące z dawnej kuchni czy pralni. 
O istnieniu i funkcjach niektórych z nich w ogóle nie mieliśmy 
pojęcia. W trzeciej izbie mogliśmy obejrzeć serwetki, poduszki, 
małe lalki w strojach ludowych, dyby, zdjęcia oraz  przedmioty 
pochodzące z poczty, która funkcjonowała od początku powsta-
nia naszego miasta. Niestety, nie mogliśmy obejrzeć wystawy 
poświęconej harcerstwu, gdyż była ona chwilowo nieczynna. Na 
zakończenie usłyszeliśmy niezwykle ciekawą historię o Białej 
Damie, którą można spotkać w zamku oraz dowiedzieliśmy się, 
jaka jest przyczyna utonięć mężczyzn w naszym jeziorze.

Podsumowując, muszę powiedzieć, że warto było, mimo 
upału, udać się na tak ciekawą wycieczkę. Bardzo żałuję, że nie 

mogliśmy być w tych miejscach dłużej. Na szczęście wakacje 
są już blisko, dlatego jeśli ktoś nigdzie nie wyjeżdża, to pole-

cam zajrzeć do naszych oleckich muzeów. Naprawdę warto!  
             Aleksandra Normantowicz kl II b

Korzyści płynące z głośnego czytania  naszym dzieciom są oczywiste i 
nie do przecenienia. O tym jak ważną rolę odgrywa ono w rozwoju  zwłasz-
cza najmłodszych  chyba nie trzeba nikogo przekonywać. W związku z tym 
Biblioteka Pedagogiczna w Olecku  we współpracy z różnymi osobami i  in-
stytucjami włącza się w  inicjatywę głośnego czytania dla najmłodszych, któ-
rego przykładem są  kolejne obchody Ogólnopolskiego Tygodnia Czytania 

Zachęcamy do wspólnego czytania

Dzieciom.
Tym razem naszą akcję zainaugurowały 

panie Agnieszka Czajewska i Krystyna 
Zdan z Poradni Psychologiczno-Pedago-
gicznej w Olecku, które czytały  historię 
żółwia Karola z książki Mikołaja Łoziń-
skiego pt. „Bajki dla Idy”. Gośćmi  spo-
tkania, które odbyło się 6 czerwca 2011 r. 
byli uczniowie z klas pierwszych Szkoły 
Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w 
Olecku. Dzieci na podstawie wysłuchanej 
bajki mogły  porozmawiać o porzuconym 
przez właścicielkę żółwiu. Miały też oka-
zję wziąć udział w zajęciach edukacyjnych 
przygotowanych przez obie panie, a także  
podyskutować o takich  wartościach jak od-
powiedzialność i troska  za innych. 

Czytanie bajek to nie tylko dobra zaba-
wa, ale również przyjazna  metoda wycho-
wawcza. Książkowe historie mówią o zja-
wiskach i rzeczach ważnych dla słuchacza 
w każdym wieku, ponieważ sytuacje wy-
czytane w książkach są często podobne do 
rzeczywistych. Zatem bajki uczą nowego 
spojrzenia na problemy i dają nadzieję.

W czytelni Biblioteki Pedagogicznej w 
Olecku i Poradni Psychologiczno-Pedago-
gicznej można obejrzeć wystawę prac pla-
stycznych wykonanych przez uczestników 
spotkania, których  motywem przewodnim 
były postacie z bajki pt. „Żłów”. Serdecznie 
zapraszamy.

Agnieszka Makarewicz
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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

B18503

W bieżącym roku szkolnym uczniowie klas drugich reali-
zowali projekty gimnazjalne na wybrane przez siebie tematy. 
Jako pierwsza efekty swojej pracy zaprezentowała przygoto-
wywana przez Panie: Agnieszkę Annę Kopycką i Małgo-
rzatę Truchan grupa w składzie: Karolina Szruba z kl. II a 
oraz Paulina Stawicka, Krystian Sak, Krzysztof Rusinek, 
Dawid Truchel i Adrian Wilk z klasy II b. Uczniowie ci mie-
li za zadanie odpowiedzieć na pytanie: Jak ludzie utrwalali 
swoje myśli na piśmie na przestrzeni wieków? W tym celu 
wyszukali oni informacje na temat dziejów pisma i historii 
książki oraz zredagowali na ich podstawie notatki. Oprócz 
tego przygotowali prezentacje multimedialne oraz wykonali 
liczne eksponaty. Do najważniejszych z nich można zaliczyć: 
hieroglify, tablice z pismem klinowym, tablicę woskową z pi-
smem, ostrakony, rylce, pismo węzełkowe. Jednej z uczest-
niczek projektu – Paulinie Stawickiej - udało się nawiązać 
kontakt z Muzeum Papiernictwa w Dusznikach Zdroju, które 
przekazało nam papier czerpany z wtopionymi roślinami, pa-
pier ze znakiem wodnym, celulozę, zdjęcie sita do czerpania 
papieru oraz folder o muzeum. 

Dzieje pisma, dzieje książki - pierwszy projekt gimnazjalny zaprezentowany
Opracowane materiały umieszczone zostały na wystawie 

w sali 211. Tam też 1 czerwca na szóstej godzinie lekcyjnej 
odbyła się prezentacja, w której uczestniczyli Dyrektorzy 
szkoły: Pan Stanisław Kopycki i Pan Jarosław Kosakow-
ski oraz Pani Dyrektor Małgorzata Michałowska, Panie: 
Jadwiga Zdan – szkolna koordynator projektów gimnazjal-
nych, opiekunki projektu: Agnieszka Anna Kopycka i Mał-
gorzata Truchan oraz uczniowie klas: I a, II a i II b.

W pierwszej części goście zapoznali się z prezentacjami 

multimedialnymi, w drugiej mogli obejrzeć eksponaty i za-
poznać się  z zamieszczonymi na wystawie informacjami. 
Wystawę tę będą mogli obejrzeć też uczniowie wszystkich 
klas szkoły podstawowej i gimnazjum pod opieką nauczy-
cieli, do czego serdecznie zachęcamy. Warto z tej okazji 
skorzystać, 

gdyż eksponaty są nietuzinkowe, nie można ich kupić 

w sklepie, nie są produkowane masowo. Wymagały one od 
młodzieży dużej wiedzy oraz wyobraźni, cierpliwości  

i sprawności manualnych, by wykorzystać ją w praktyce 
i to, co wyczytali w internecie czy w książkach przełożyć na 
konkretny, nieużywany od wieków przedmiot. Dla realizato-
rów projektu było to ogromne wyzwanie, ale sprostali mu. 
Była to też niezwykła podróż w czasie – od starożytności 
po współczesność. Dzięki niej uczniowie mogli się dowie-
dzieć, jak kształtowało się pismo, którym posługujemy się 
dziś, jakie były narzędzia i materiały do zapisywania myśli.  
Praca ta uświadomiła też uczniom, że jeżeli się chce, można 
osiągnąć cel i czerpać z tego satysfakcję, poza tym pozwo-
liła docenić osiągnięcia cywilizacyjne, dzięki którym sztuka 
pisania nie jest już tajemną sztuką, pisanie nie jest już tak 
mozolne, a książek nie trzeba przepisywać ręcznie i przyku-
wać łańcuchami do stołu. Jest dostępna 

dla wszystkich, obyśmy tylko chcieli z tego dobrodziej-
stwa korzystać i potrafili to docenić. 

Agnieszka Anna Kopycka
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Już po raz piąty uczniowie Szkoły 
Podstawowej nr 1 im. Henryka Sien-
kiewicza  w Olecku i ich rodziny mieli 
okazję do integracji i wyśmienitej za-
bawy na terenie swojej szkoły. W dniu 
4 czerwca 2011r. odbyło się kolejne 
Rodzinne Spotkanie z „Jedynką” – im-
preza rekreacyjna przygotowana przez 
pracowników szkoły, uczniów i ich ro-
dziców. Sobotnie słoneczne przedpołu-
dnie obfitowało w moc atrakcji.

Tuż po otwarciu imprezy przez 
Dyrektor szkoły p. Eligię Bańkowską 
uhonorowano statuetką „Zasłużony dla 
SP 1” wspierający działania naszej pla-
cówki Urząd Miejski w Olecku. Statu-
etkę złożono na ręce Burmistrza Olec-

Rodzinne Spotkanie z „Jedynką”

ka p. Wacława Olszewskiego.
Zgromadzona społeczność najpierw  została zaproszona 

do obejrzenia kolorowej bajki wdzięcznie zainscenizowanej 
przez uczniów klasy III c pod kierunkiem i opieką p. Teresy 
Szadkowskiej  oraz wychowawczyni tej klasy – 

- p. Joli Miłowickiej.
Potem przyszedł czas na konkurencje sportowe i turniej 

wiedzy. Wystarczyło tylko trochę chęci i nieco więcej zaangażo-
wania, aby zdobyć nagrodę. Najlepszym zespołem sportowym 
okazał się zespół w składzie: Hania Kozłowska, Błażej Gał-
kowski oraz Michał Miłun. Ich wysiłek nagrodzono apetycz-
nym tortem owocowo-śmietanowym. Rumiany sękacz powę-
drował w ręce najinteligentniejszego  zespołu w składzie: Ewa 
Filon i Lena Filon. Gratulujemy! Tuż zaraz chętne mamy roze-
grały mecz piłki siatkowej z dziewczętami (uczennicami naszej 
szkoły), a chętni tatusiowie rozegrali mecz piłki nożnej z chłop-
cami (uczniami naszej szkoły).

W międzyczasie można było z artystycznie pomalowaną 

twarzą zostać współtwórcą dzieła plastycznego – w efekcie 
uroczego obrazu prezentującego oleckie molo i skocznię na tle 
malowniczego krajobrazu pojezierza. Można było zafundować 
sobie uciechę dla podniebienia – bigos, kartacze, sałatki, a po-
tem słodkie łakocie – wszystko wyśmienite, pyszne i pociąga-
jące. Na spragnionych czekały napoje zimne, lody dla ochłody 
oraz gorąca kawka. Stoiska z rękodziełem stanowiły okazję do 
nabycia pamiątki z imprezy lub czegoś praktycznego. Do wy-
próbowania własnego szczęścia zachęcała tradycyjnie loteria 
fantowa, a na najmłodszych czekały kolorowanki oraz dmucha-
na zjeżdżalnia na zapleczu szkoły. 

 Każda z wymienionych atrakcji cieszyła się powodzeniem. 
Mamy nadzieję, że uczest-
nicy naszego festynu do-
znali samych pozytywnych 
wrażeń, zrelaksowali się i 
miło spędzili czas.

Impreza odbyła się na 
obiektach sportowych oraz 
na placu szkolnym, a nad 
jej prawidłowym przebie-
giem czuwali: p. Monika 
Kacprzyk oraz p. Adam 
Truchan.

Tekst: Renata Bogdan
Zdjęcia :Ewa Łapszys
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Z uwagi na to, że przeciętny uczeń w ciągu 
doby około 50% swojego czasu poświęca na 

edukację, szkoła staje się dla niego drugim domem, nauczy-
ciele zaś rodzicami. To nierzadko skłania młodzież pobierającą 
nauki w danej placówce do jej oceny oraz krytyki. Uczniowie 
Zespołu Szkół Licealnych z Zawodowych w Olecku postano-
wili zwierzyć się ze swoich spostrzeżeń na temat własnego po-
bytu i kształcenia w ZSLiZ.
Damian Łazarowicz, tegoroczny absolwent technikum rolni-
czego o swoich czterech latach w ZSLiZ mówił: „Jest wiele 
szkół kształcących w kierunku technik rolnik, na które mo-
głem zdecydować się po ukończeniu gimnazjum. Ja jednak 
bardzo świadomie wybrałem ZSLiZ. Dlaczego? Ponieważ jest 
to szkoła z kilkudziesięcioletnią tradycją kształcąca mnóstwo 
specjalistów z zakresu chociażby hodowli bydła mlecznego 

Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych w Olecku 
widziany oczami uczniów

czy uprawy roślin. Absolwenci ZSLiZ od dawien dawna 
uzyskują bardzo dobre wyniki z egzaminów potwierdzają-
cych kwalifikacje zawodowe. Ponadto to właśnie z tej szkoły 
wywodzą się liczni laureaci olimpiad rolniczych. Być może 
zabrzmi to nieskromnie, ale to dzięki dużemu zaangażowa-
niu nauczycieli w czwartej klasie udało mi się zdobyć drugie 
miejsce w regionalnej Olimpiadzie Wiedzy Rolniczej. Nie-
bawem pojadę na konkurs ogólnopolski. Uważam, że nauka 
w – jak to niektórzy  mawiają – „Rolniaku”, pomogła mi 
dobrze przygotować się do prowadzenia własnej działalno-
ści. Jeśli ponownie zostałbym postawiony przed wyborem 
szkoły średniej, z pewnością zdecydowałbym się na ZSLiZ 
w Olecku”.

opracował Przemysław Michniewicz

O tym, że czasy grzecznej, życzliwej i gotowej do po-
święceń młodzieży dawno minęły, przed laty mówił znany 
z kart „Pana Tadeusza” Adama Mickiewicza Sędzia Soplica. 
Współcześnie jakże często słyszymy podobne opinie, według 
których nastolatki to egoiści niepotrafiący nawiązywać kon-
taktów z innymi ludźmi. Na domiar tego młodzież powszech-
nie uznawana jest za osoby pozbawione elementarnych zasad 
moralnych oraz nierzadko obojętne na krzywdę drugiego 
człowieka.

Uczniowie z Zespołu Szkół Licealnych i Zawodowych w 
Olecku reprezentujący pierwszą i drugą klasę liceum socjal-
nego o specjalności ratownictwo medyczne 2 czerwca posta-
nowili zintegrować się z osobami chorującymi terminalnie i 
przebywającymi w hospicjum, by tym samym obalić nieprzy-
chylne im stereotypy.

Młodzież z Olecka wspólnie ze swoimi opiekunami – Ewą 
Urbanowicz i Przemysławem Michniewiczem udali się do 
Zespołu Zakładów Opieki Długoterminowej w Jaśkach, gdzie 
wspólnie z pracownikami placówki przygotowali pacjentom 
grill. Patrycja Wróblewska i Adam Okrągły, uczniowie dru-
giej klasy liceum o specjalności policyjno-pożarniczej wspie-

Uczniowie z ZSLiZ obalają nieprzychylne młodzieży stereotypy

rani przez swoją wychowawczynię Justynę 
Waszkiewicz, dodatkowo umilali chorym 
czas, grając na gitarach. Po poczęstunku duet 
wspomogły także pozostałe dziewczyny, które 
zaśpiewały kultowe piosenki z repertuaru zna-
nych polskich zespołów, takich jak chociażby 
Dżem czy Perfect.

Przyszłoroczna maturzystka Kamila Do-
malewska po powrocie do szkoły powiedzia-
ła, że każdy młody człowiek powinien brać 
udział w podobnych wydarzeniach, ponieważ 
takie akcje kształtują postawę tolerancji i har-
tują ducha. Izabela Roszko, uczennica pierw-
szej klasy, nie kryła obawy przed wyjazdem 
do ośrodka, jednak gdy było już po wszyst-
kim, wyznała:  „- Teraz wiem, że mój lęk był 
niepotrzebny. Po tych kilku godzinach spędzo-
nych wśród chorych czuję się wzbogacona o 
nowe doświadczenia. Po wizycie w hospicjum 
wierzę, że pacjenci tam przebywający bardzo 
potrzebują kontaktu z młodymi osobami. To 
zdradzały chociażby ich uśmiechy w momen-
cie, gdy osobiście częstowałyśmy ich kiełba-
skami czy śpiewałyśmy piosenki”.

Licealiści z ZSLiZ już zapowiedzieli, że 
ich wizyta w Zespole Zakładów Opieki Dłu-
goterminowej w Jaśkach nie będzie ostatnią.

Ewa Urbanowicz
Przemysław Michniewicz
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Koncert PoEzji Londyn w Olecku.
Roman Maciejewski-Varga odpowiada na pytania 

Adama Siemieńczyka.
-Kto uczestniczył w wydarzeniu? 
-W koncercie muzyki i poezji w ramach Poezji Lon-

dyn w Olecku wzięli udział: okraszający znakomitą muzą 
i pieśniami: Przemysław Śledź - „Sledziuha”, Piotr Woź-
niak oraz mówiący poezję: białostoczanin, który wcześniej 
mieszkał w Londynie (dołączył udanie w ostatniej chwili) 
– Robert Szyryngo, a także Wiesław Bołtryk, moja oso-
ba oraz świetnie prowadzący warszawski reżyser i aktor 
(twórca znanego w świecie awangardowego Teatru Akade-
mia Ruchu) - Ryszard Kawalec. Ryszard od kilkunastu lat 
jest w Olecku zakochany, ma tu wielu przyjaciół. Ostatnio 
w pewnym, magicznym miejscu na wsi w Monetach, gdzie 
teraz pomieszkuje. I jak wieści niosą – został tam właśnie 
„adoptowany”…

Piotr Woźniak gościł po raz pierwszy w Olecku, wy-
jechał zauroczony miastem tak bardzo, że obiecał rychły 
tu rodzinny, wakacyjny powrót. „Sledziuha” był ty już rok 
temu z kapelą Mr Zoob podczas jubileuszu 450-lecia Olec-
ka. Już wtedy (24 lipca ub. r.) byliśmy blisko siebie: niemal 
w jednym czasie Przemek grał muzę na Placu Wolności, ja 
w piwnicy Pubu Art’s mówiłem słowo wraz z muzyką du-
etu Karoliny Sznurkowskiej (skrzypce) i Waldemara Snar-
skiego (gitara, vocal).

-Za poezją stoją żywi ludzie, którzy ją tworzą. Niesie 
to czasem przeróżne konsekwencje, nie tylko w warstwie 
tekstowej. Może to spowodować odwrócenie się od po-
chylenia nad wierszem, odrzucenie pewnych środowisk 
literackich. Podczas koncertu doszło do niepotrzebnych na-
pięć personalnych. Z mojej strony mogę powiedzieć -Jest 
mi bardzo przykro, przepraszam za zachowanie jednego z 
uczestników.

-Jak postrzegasz te kwestię?
-No cóż… Niektórych zdolnych twórców niekiedy 

przerasta ich własna wrażliwość i talent, a w swej często 
- samotności tworzenia - nie potrafią tego daru Boga - w 
swej osobności udźwignąć… Do talentu nie dodał niektó-
rym Kosmos siły, wytrwałości i dystansu. Wielu takich 
dopada demon uzależnień: od alkoholu, narkotyków czy 
choćby własnej popularności. Wszyscy obserwujemy nie 
raz takie, smutne przypadki: wokalista ze sceny rzuca w 
publiczność plastikową butelką z wodą, inni pokazują na 
koncercie genitalia, jeszcze inni goły zadek itd itp… Na 
koncercie Poezji Londyn w Olecku też wydarzył się przy-
kry incydent: jeden z nas wykonawców w stanie wskazu-
jącym na nadużycie alkoholu, tak „powitał” jedną ze słu-
chaczek na wózku inwalidzkim, że ta natychmiast opuściła 
widownię… Dzięki przyjaciołom z Olecka ustaliłem per-
sonalia tej pięknej Dziewczyny. Przeproszę ją osobiście za 
zachowanie scenicznego kolegi z Olecka; (mam nadzieję), 
że w serdeczny dla niej i do przyjęcia – sposób…

-Opowiedz o reakcjach publiczności.
-Kameralna widownia w bardzo „klimatycznej” Sali 

AGT w Olecku przyjęła nas (pomimo epizodu) - legendarną 
swą życzliwością: gitarowe, akustyczne mistrzowskie rify 
gitary Przemka, subtelne pieśni-piosenki skomponowane 
przez Piotrka Woźniaka do mądrych tekstów, wiersze wy-
stępujących, łączące to wszystko słowa komentarza Ryśka 
Kawalca, wraz z recytacją szczególnych wierszy Miłosza 
i Herberta (bywającego niegdyś w Olecku) – dopełniały 
klimat wieczoru. Stojąc za kulisami, słuchając kolegów 
czułem dobre porozumienie z widownią. Ufam duszy, że 
podobnie odbierała publiczność…

-Co dalej?
- Odpowiem Stedem: „…dzień i noc szedł będę i dojść 

muszę do tego maleńkiego domku, który swoim nazwa-
łem”…

POEZJA LONDYN W MAZURSKIM OLECKU
Z przyjemnością informujemy, że młodzież Gimnazjum nr 2 

im. Mikołaja Kopernikaw Olecku bardzo aktywnie włączyła się 
do kampanii promującej Mazury w ramach światowego konkur-
su na „7 Nowych Cudów Natury”. W naszej szkole zrealizowany 
został gimnazjalny projekt edukacyjny pt. „Czy Mazury to 7 cud 
natury?”. Uczestniczyło w nim 14 gimnazjalistów klas drugich: 
Emilia Zaniewska, Emilia Szyłak, Żaneta Tyszlak, Weronika 
Kisielewska, Ewelina Dębowska, Michał Szturgulewski, Oskar 
Kowalewski, Krzysztof Zawadzki, Hubert Dłużniewski wszy-
scy 2a; Artur Harasim, Adam Chmielewski, Mateusz Ulikow-
ski, Piotr Jasiński 2d; Mikołaj Głębocki 2e. 

W ramach projektu uczniowie zaprojektowali, opracowali i 
wykonali m.in.:

1. Stronę internetową promującą piękno Mazur http://mazury-
7cudnatury.strefa.pl/ 

2. Prezentację w programie Power Point –„ Jak głosować na 
Mazury?”

3. Broszurę, ulotkę reklamową sławiącą cud Mazur i ukazującą 
sposób oddawania głosów.

4. Dokumentację fotograficzną przepięknej mazurskiej krainy 
w szacie zimowej i wiosennej.

5. Wywiady Video ze znanymi ludźmi w Olecku, którzy oddali 
swój głos na Mazury

6. Pomiar z wykorzystaniem odczynników do analizy che-
micznej jakości wód jeziornych i rzecznych, a także pomiar z wy-
korzystaniem skali porostowej jakości powietrza atmosferycznego

7. Inscenizację, show pt. „Mazury to 7 Cud Natury!”
8. Ekspozycję fotografii przyrody i niepowtarzalnych mazur-

skich krajobrazów. 
Broszura została wydrukowana w ilości 1500 egzemplarzy. 

Uczestnicy projektu zachęcali społeczeństwo naszego regionu do 
udziału w głosowaniu  na Mazury  rozdając ulotki w wielu miej-
scowościach, m. in.: Olecku, Ełku, Bakałarzewie, Borkach, Giżyc-
ku, Sztynorcie, Pozedrzu,  Okartowie i Nowych Gutach. Ponadto 
każdy gimnazjalista  zebrał sto podpisów osób, które zagłosowały 
na Mazury. Aby udowodnić, że Mazury są faktycznie cudem na-
tury XXI wieku, przeprowadzone zostały w terenie badania czy-
stości wód powierzchniowych. Pobrane zostały próbki wody z 
największych jezior i rzek regionu: Śniardwy, Mamry, Niegocin, 
Olecko Wielkie, rzek Pojezierza Ełckiego. Stwierdzono głównie 
klasę I  i II czystości wód mazurskich (rzadko III). Za pomocą 
skali porostowej udało się ustalić, iż mazurskie powietrze cechuje 
bardzo dobra jakość powietrza atmosferycznego. Dokumentując 
efekty naszych prac zorganizowaliśmy wystawę fotograficzną w 
naszej szkole i Centrum Edukacji Ekologicznej w Ełku pt. „Naj-
piękniejsze są Mazury!”. 

Nad sprawnym przebiegiem realizacji projektu czuwali: p. 
Danuta Krupińska - nauczyciel geografii, p. Eligia Tokajuk i p. 
Wiesław Bukpaś  - nauczyciele informatyki.

 Oddajmy glosy na nasze kochane Mazury  - 7 CUD NATU-
RY!!!        wiebuk

Hej, Mazury, jak wy cudne!
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Muzeum Kultury Ludowej w Węgorzewie oraz Towarzystwo 
„Ojcowizna” ogłaszają 
XIV edycję konkursu „Losy nasze…” 

adresowanego także do mieszkańców Olecka i jego oko-
lic. Organizatorzy proszą o przesyłanie spisanych wspomnień, 
pamiętników lub opisanych dokumentów osobistych, zdjęć, 
listów, które dokumentują pierwsze powojenne lata nowych 
mieszkańców Mazur. 

Organizatorzy przewidzieli nagrody i wyróżnienia dla 
uczestników konkursu.

Wszystkie przesłane materiały zostaną po skopiowaniu 
zwrócone nadawcom.  

Prace i dokumenty należy nadsyłać do końca marca 2012 
roku na adres:

Muzeum Kultury Ludowej
Ul. Portowa 1
11-600 Węgorzewo
Bliższe informacje można otrzymać w Oleckiej Izbie Hi-

storycznej.
Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie. 
Spisując wspomnienia i porządkując pamiątki, dokumenty 

dokumentujemy historię naszego regionu, miasta, naszej ro-
dziny.

B17606

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania 
„Lider w EGO” otrzymało dofinansowanie z 
Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Olsztynie na 
realizację projektu „Produkty lokalne EGO” 
współfinansowanego ze środków Unii Europej-
skiej w ramach Europejskiego Funduszu Spo-
łecznego i z dniem 1 czerwca 2011 r. rozpoczęła 
jego realizację. 

Przedsięwzięcie jest realizowane przez Sto-
warzyszenie LGD „Lider w EGO” w partner-
stwie ze Stowarzyszeniem Agroturystycznym 
„Mazurska Kraina”.

Projekt skierowany jest do rolników i domow-
ników rolników oraz osób nieaktywnych zawo-
dowo z terenu gminy Świętajno z miejscowości: 
Orzechówko, Dudki i Giże. 

W ramach projektu zrealizowany zostanie 
cykl bezpłatnych szkoleń, dzięki którym uczest-
nicy nabędą umiejętności i kwalifikacje w zakre-
sie tworzenia produktów lokalnych, prowadze-
nia działalności gospodarczej i marketingu. 

Przeprowadzone zostaną szkolenia o następu-
jącej tematyce:

Projekt „Produkty lokalne EGO” 
współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach 

Europejskiego Funduszu Społecznego

Szanowni Państwo!

1. Zasady i procedury certyfikowania pro-
duktów lokalnych i regionalnych;

2. Zakładanie i prowadzenie działalności go-
spodarczej;

3. Marketing w budowaniu marki lokalnej z 
wykorzystaniem technik IT;

Każdy uczestnik projektu weźmie udział we 
wszystkich z wymienionych wyżej modułów. 

Osoby zainteresowane udziałem w projek-
cie, zamieszkałe na terenie gminy Świętajno w 
wyżej wymienionych miejscowościach, proszo-
ne są o dostarczenie wypełnionego formularza 
zgłoszeniowego (osobiście lub za pośrednic-
twem poczty) do Biura Projektu w terminie do 
28 czerwca 2011 r. Formularz jest dostępny w 
siedzibie Stowarzyszenia LGD „Lider w EGO” 
w Olecku, ul. Plac Wolności 2 i na stronie inter-
netowej www.liderwego.pl. 

Więcej informacji o projekcie „Produkty lo-
kalne EGO” można uzyskać pod numerem tel./
fax. 87-610-11-83. 

Mamy nadzieję, że udział w projekcie spełni 
oczekiwania uczestników.

1 lipca - pokaz taneczny
godz. 21.00, Klub CoolTura 
Zapraszamy do Klubu na pokaz taneczny dancehall w 
wykonaniu Uli Afro Fryc

dancehall

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

Klub CoolTura zaprasza

K56801



Tygodnik olecki 25/701 - r. 2011
12 to@borawski.pl

Do nietypowej akcji 16 czerwca zostali wezwani ratowni-
cy oleckiej straży pożarnej. 

Na przydomowej posesji w miejscowości Dzięgiele „roz-
gościł się” borsuk. Zwierzę było wyraźnie osłabione, praw-
dopodobnie chore. 

Strażacy przy pomocy specjalnego chwytaka złapali bor-
suka, umieścili w klatce do transportu psów i odwieźli do 
lecznicy zwierząt w Olecku. 

Strażacy złapali borsuka

Bywa czasem, że strażacy interweniują przy tego rodzaju 
zdarzeniach w tym roku było ich już kilka: łabędź zaplatany 
w żyłkę wędkarską, bóbr na przystanku autobusowym czy kot 
uwięziony w rynnie.

kpt. Tomasz Jagłowski KP PSP Olecko

W dniu 12 czerwca 2011r. w Regionalnym Ośrodku Kultury 
Mazury Garbate odbył się Doroczny Popis Szkoły na którym 
zaprezentowali się uczestnicy konkursów ogólnopolskich i mię-
dzynarodowych, uczniowie oraz absolwenci Państwowej Szko-
ły Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Olecku . 

W pierwszej części koncertu wystąpili soliści oraz zespoły 
kameralne przygotowane przez: p. Elżbietę Rzepecką,  p. Jana 
Orlika, p. Remigiusza Chmiela, p. Weronikę Kordowską, p. 
Wojciecha Borowika, p. Zbigniewa Grzankę, klasa rytmiki 
p. Justyny Machalskiej oraz chór  Mazurskie słowiki pod dyr. 
Pani Agaty Bagan. W drugiej części koncertu wystąpiła Szkol-
na Orkiestra Kameralna pod dyr. Pana Tomasza Gawrońskiego 
w wykonaniu której usłyszeliśmy przeboje muzyki klasycznej i 
musicalowej. Miejska Orkiestra Dęta pod dyr. Pani Weroniki 
Kordowskiej wykonała znane utwory pochodzące z filmów – 
solistami orkiestry byli absolwenci szkoły Marcel Mrozowski i 
Mateusz Mielziuk. Występowi Miejskiej Orkiestry Dętej towa-
rzyszyła prezentacja multimedialna przygotowana przez Pana 
Remigiusza Chmiela i Katarzynę Krajewską- Openchow-
ską. 

Koncert był z pewnością ucztą dla wielu melomanów ze 
względu na repertuar – usłyszeliśmy między innymi: Uwerturę 
do opery Wesele Figara – W. A. Mozarta, Libertango – A. Piaz-
zolli, Alleluja z oratorium Mesjasz – G. F. Haendla oraz Ave 
Maria – J. S. Bacha – Ch. Gounoda. 

Wykonawcom i nauczycielom przygotowującym uczniów 
gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów w swojej muzycznej 
karierze. Koncert został dedykowany rodzicom uczniów uczą-
cych się w PSM I stopnia w Olecku.

Koncert poprowadziła Pani Jolanta Werner, solistom i chó-
rowi przy fortepianie towarzyszyli Pan Michał Makarewicz i 
Pan Dariusz Michałowski. 

Wojciech Borowik

Doroczny Popis uczniów 
Szkoły Muzycznej

Z wielką przyjemnością informujemy, iż uczniowie Gim-
nazjum nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Olecku odnoszą licz-
ne sukcesy w konkursach matematycznych na szczeblu wo-
jewódzkim i powiatowym.

19 maja 2011 r. czterech gimnazjalistów naszej szkoły – 
Weronika Kisielewska II a, Krzysztof Rzepecki III a, Hu-
bert Lau III a,  Konrad Barszczewski III c - wzięło udział 
w IX Warmińsko-Mazurskich Zawodach Matematycznych 
zorganizowanych przez Wydział Matematyki i Informatyki 
Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. 

Honorowy patronat nad konkursem sprawował Prezydent 
Miasta Olsztyna i Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty 
w Olsztynie. Spośród 210 gimnazjalistów z 52 szkół woje-
wództwa laureatami zostali Krzysztof Rzepecki III a oraz  
Konrad Barszczewski III c. Uroczyste wręczenie nagród                           
i podsumowanie zawodów odbyło się 13 czerwca 2011 r. w 
Olsztynie.

Natomiast 24 maja 2011 r. w sali oleckiego kina mia-
ło miejsce podsumowanie XX edycji Międzynarodowego 
Konkursu Matematycznego „Kangur 2011”. Nasi uczniowie 
osiągnęli znaczące wyniki: 

w kategorii klas I gimnazjum: najlepszy wynik w szkole 
uzyskał Paweł Makowski I b, 4 miejsce w powiecie olec-
kim,  20 miejsce w Rejonie Ełk;

w kategorii klas II gimnazjum wyróżnienie otrzymała: 
Weronika Kisielewska II a, 1 miejsce w powiecie oleckim, 6 
miejsce w Rejonie Ełk, 25 miejsce w województwie warmiń-
sko-mazurskim; uczennica otrzymała nagrodę Burmistrza 
Olecka za najlepszy wynik w powiecie;

w kategorii klas III gimnazjum wyróżnienie otrzymali: 
1. Krzysztof Rzepecki III a, 1 miejsce w powiecie, 3 

miejsce w Rejonie Ełk, 8 miejsce w województwie warmiń-
sko-mazurskim; uczeń otrzymał nagrodę  Burmistrza Olecka 
za najlepszy wynik w powiecie; 

2. Konrad Barszczewski III c;  
3. Hubert Lau III a.
Krzysztof Rzepecki III a, uczestnik obu konkursów, 

dzieli się swoimi wrażeniami: „Jeśli chodzi o konkursy mate-
matyczne to atmosfera była bardzo przyjemna. Wszyscy byli 
dla siebie mili, nikt się nie stresował. Wiadomo było, że nie 
chodzi o bezwzględną rywalizację, tylko o dobrą zabawę i 
przyjemne współzawodnictwo. 

W Olsztynie bardzo przyjemnym elementem było przed-
stawienie przykładowych rozwiązań i wyników zadań po za-
kończeniu pisania konkursu. Prowadzący stworzyli bardzo 
miłą atmosferę do pracy (były m.in. ciastka i napoje) i zada-
nia rozwiązywało się prawie jak w domu. Wszyscy uczestnicy 
również byli dla siebie bardzo mili, chętnie się zapoznawali, 
a po konkursie z chęcią dyskutowali na temat rozwiązań.

Matematyczne sukcesy gimnazjalistów
 Uważam, że warto wybierać się na takie zawody. Nawet 

nie po to, by coś zająć (chociaż to również ważne), lecz po to, 
by poznawać ciekawych ludzi, poznawać lepiej matematykę,                        
a przede wszystkim się dobrze bawić.”

Weronikę Kisielewską II a, Krzysztofa Rzepeckiego III a, 
Huberta Lau III a, Pawła Makowskiego I b do matematycz-
nych zmagań przygotowała p. Marta Domoradzka, natomiast 
Konrada Barszczewskiego III c  p. Marzena Kamińska-Ko-
piczko.

Składamy gratulacje uczniom, ich rodzicom oraz opieku-
nom. 

Wojciech Jegliński
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Lokalna Organizacja Turystyczna w partnerstwie z Suwalską 
Izbą Rolniczo-Turystyczną liderem projektu oraz Augustowską Or-
ganizacją Turystyczną, Miastem gminą Ełk, Gminą Gołdap, realizuje 
szereg kompleksowych działań wspierających rozwój branży tury-
stycznej i promocję w sześciu powiatach.

Głównym założeniem przedsięwzięcia jest nawiązanie współ-
pracy pomiędzy przedsiębiorcami, instytucjami otoczenia biznesu, 
samorządami, uczelniami z obszaru realizacji projektu prowadzącej 
do wykreowania ciekawych produktów turystycznych oraz ich sku-
tecznej promocji.

Jednym z działań jest organizacja sześciu wyjazdów studyjnych 
po powiatach, partnerach projektu. W ramach każdego cyklu odby-
wają się wizyty studyjne: 

Cykl I obejmuje:

Wizyty studyjne po Suwalszczyźnie i Mazurach 
Garbatych 

w ramach projektu Turystyczna Sieć Współpracy 
klaster „SUWALSZCZYZNA-MAZURY”

1. Powiat suwalski i sejneński - maj 2011r.
2. Powiat olecki i gołdapski - czerwiec 2011r.
3. Powiat ełcki i augustowski - planowany we wrześniu 2011r.
Cykl II obejmuje:
1. Powiat ełcki i augustowski - czerwiec 2011r.
2. Powiat suwalski i sejneński - planowany we wrześniu 2011r.
3. Powiat olecki i gołdapski - planowany we wrześniu 2011r.
Pierwsza wizyta studyjna po powiecie suwalskim i sejneńskim 

odbyła się 24.05.2011r. Obejrzeliśmy Muzeum Wigier w Starym Fol-
warku. W Płocicznie na temat swojej działalności - Wigierskiej Ko-
lei Wąskotorowej - opowiadał właściciel Pan S. Huryna. Po przejeź-
dzie do Udziejka zwiedziliśmy kwatery Drumlin, uczestniczyliśmy 
w prezentacji i degustacji doskonałych serów podpuszczkowych. Po 
zwiedzanie Szelmentu i poznaniu walorów kuchni w Puńsku poje-
chaliśmy do Oszkiń. Tam zwiedziliśmy osadę jaćwiesko-pruską, zaś 
w Kaletniku słynny już wśród dzieci szkolnych „Ogród Bajek”. Tak 
wypełniony największymi atrakcjami powiatu suwalskiego i sejneń-
skiego program dostarczył wielu wrażeń.

Druga wizyta studyjna w powiatach: oleckim i gołdapskim odby-
ła się 02.06.2011. Program obejmował w powiecie oleckim: Ogród 
krajobrazowy „Olecka Panorama” zwiedzanie z właścicielami 
obiektu Państwem Ireną i Antonim Kopiczko; gospodarstwo agro-
turystyczne Giże Marczak, poznanie historii bazy agroturystycznej 
przedstawionej przez właścicielkę Panią Annę Marczak; w Szczecin-
kach Pan Marek Makarewicz zapoznał nas z walorami Chaty solnej, 
Gorącej beczki i Chaty gilowej. W Olecku obejrzeliśmy - budynek 
dawnego starostwa- budowli neogotyckiej, kamiennej półrotundy 
– pozostałości po pomniku żołnierzy niemieckich poległych pod 
Oleckiem w czasie I wojny światowej, stadion, olecką skocznię. 
Przeszliśmy odcinkiem „Wiewiórczej ścieżki”- trasą przyrodniczą, 
testowaliśmy quest napisany dla turystów odwiedzających Olecko.

W powiecie gołdapskim poznaliśmy: piramidę w Rapie, go-
spodarstwo „Biegnącego Wilka” w Ściborach, „Safari” państwa 
Rudziewiczów w Zatykach. Odbyło się spotkanie z panem Muchar-
skim - człowiekiem o wielu różnorodnych pasjach, jak też wizyta 
na Pięknej Górze połączona z degustacja regionalnego przysmaku 
– kartaczy.

Trzecia wizyta studyjna planowana jest we wrześniu 2011 roku.
Rozpoczął się już również drugi cykl wizyt. W dniu 14.06.2011r.

odwiedziliśmy powiat augustowski i ełcki. Program zwiedzania 
obejmował: Port Żeglugi Augustowskiej, wyciąg nart wodnych i 
Molo Radiowej Trójki, udział w warsztatach pisankarskich w Lip-
sku prowadzonych przez miejscowych artystów, zwiedzanie kwa-
tery agroturystycznej pani Małgorzaty Ostapowicz w Sztabinie po-
łączone z prezentacją pracy z lnem, gospodarstwo agroturystyczne 
Farma Mazurska w Szarejkach, Pracownię Ceramiczną Przystanek 
Lipińskie, Muzeum Ełckiej Kolei Wąskotorowej, Skansen pszcze-
larski i Pracownię Rzeźby - Ełckiego Stowarzyszenia Twórców i 
Artystów Nieprofesjonalnych.

Jeżeli są Państwo zainteresowani rozwojem branży turystycz-
nej na omawianym obszarze oraz deklarują aktywny udział w two-

rzeniu turystycznej sieci współpracy, serdecznie zapraszamy do 
udziału w pozostałych wizytach studyjnych. Udział w wyjazdach 
jest bezpłatny, finansowany ze środków Europejskiego Funduszu 
Społecznego.

Serdecznie dziękuję za pomoc w organizacji wizyty studyjnej 
na terenie powiatu oleckiego: Państwu Irenie i Antoniemu Ko-
piczko z Olecka, Anecie i Markowi Makarewiczom ze Szczeci-
nek, Annie i Leszkowi Marczak z Giż, Barbarze i Dariuszowi 
Kowalewskim z „Mazurskiego Dworu” w Siejniku oraz mło-
dzieży z Siejnika, która pod kierunkiem pani Elli Stramowskiej 
opracowała podstawowy tekst questu dla przyszłego turysty na-
szego miasta Olecka.

Danuta Cieślukowska
Konsultant ds. projektu 

Turystyczna Sieć Współpracy
 – klaster Suwalszczyzna – Mazury
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* „KOALA” - bar. Kuchnia tradycyjna, katering. 
    Plac Wolności 14, tel. (87) 520 15 78  V23104

PIZZERIA „PRIVE” zaprasza od 1000 do 2200

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

02

PIZZA NA TELEFON

* AUTOCZĘŚCI zachodnie, Łada, UAZ, Skoda;  
ul. Grunwaldzka, tel. (87) 520 01 21                           K56303

AUTO-MOTO

* materiały budowlane, metalowe, hydraulika – SKLEP 
   BUD-MET, ul. Gołdapska 22, tel. (87) 520 22 41. V20606

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  V16410

TURYSTYKA, NOCLEGI, ROZRYWKA

* AUTO-MAX, ul. Paderewskiego 3A, naprawa: zawieszenia, 
amortyzatory, elektronika, komputerowa geometria zawie-
szenia od 50 złotych, tel. 509-746-264;                                        V20906

* Foto-Ślub i inne uroczystości, tel. 660 122 049       B19701

* hurtownia spożywcza, ul. Gołdapska 31, tel. (87) 520-01-50 V21705

*  Dewocjonalia, sklep; dodatki do: chrztu, ślubu, komunii, 
bierzmowania; ul. Wiśniowa, tel. 660-771-754     V22005

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

ubezpieczenia, plac Wolności 25, tel. (87) 520-20-55   V20806

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

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

07

V2
07

06

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 V22105

* Artykuły i usługi elektryczne, Grunwaldzka 6, 
      tel. 87-610-00-66                                     V21905

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

Zapraszamy od godz. 1000 V1
66

20

PUB PIWNICA

* Centrum Ogrodnicze, ul. Rzeźnicka 6; tel. 87-520-22-07   V1224

* MEBLE - salon, Jan Bagiński, ul. Rzeźnicka, tel.  
(87) 520 29-23. V17409

* Budowlana firma, Tadeusz WITKOWSKI, kompleksowe 
prace budowlane, tel. 603-754-167, 87-523-41-44 V23803

* WULKANIZACJA, wymiana, sprzedaż opon, wymiana 
sprzedaż oleju, odkurzanie gratis, Mazurska 30, tel., 
516-080-613   V17609

* Auta używane, tel. 501-611-961 V22934

* AUTOCZĘŚCI zachodnie, Łada, Tawria, Skoda, ul. 
Grunwaldzka, tel. 87-520-01-21 K56403

* CZĘŚCI SAMOCHODOWE, tel. 509-746-264 V20916

* CZĘŚCI SAMOCHODOWE, ul. Sokola 1D, tel. 87-
520-12-88 V22115

* części używane, wszystkie marki, Ełcka 2 (przy sku-
pie złomu), tel. 501-611-961 V22924

* Ford Focus kombi, grudzień 2004, 1,8 TDDI, klima-
tyzacja, radio fabryczne cd+zmieniarka+nawigacja, 
elektryczne przednie szyby i lusterka, 6 poduszek, 
zadbany, tel. 600-936-589 B19901

* koła  letnie Mercedes AClass, tel. 509-338-320 V18039

* Skoda Oktawia, 1,9TDI, 1997, tel. 508-097-660 V18019

* VW New Beetel, 2B, 1999, tel. 508-097-660 V18029

* jubilerskie usługi, plac Wolności 13, (87) 520-47-47 
V22305

V8117

imprezy okolicznościowe, dyskoteki, koncerty, pokazy

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

Klub „CoolTura”

KARAOKE w Pub Piwnica                   
każdy czwartek, start od 2000 

V16610

OKULISTA CENTRUM OPTYKI
plac Wolności 9

co druga sobota od 1000 do 1500

rejestracja: 501-267-347
V16510

V25002

* Bar „Skocznia” już czynny V24913

* informacja turystyczna, plac Wolności 22, tel. 87-520-
49-48 B18204

* kino, plac Wolności 22, tel. 87-520-20-59 B18004

* konie kabardyńskie, przejażdżki, pod siodło, 
Grądzkie 47, tel. 666-316-780, 87-421-22-48 B19601

* pracownia pisania ikon, pracownia plastyczna, 
Katarzyna Waraksa, tel. 663-805-960 B18403

* Pub „Pod ABC”, plac Wolności 8c, tel. 509-909-996 
B16609

* Taxi „Z”, również taksówki 6-osobowe, tel. 87-520-12-
12K55412

* wczasy; tel. 87-421-22-48, 666-316-780,  www.wiatra-
kart.fr.pl, e-mail: kawarak@o2.pl, B19401

* angielski korepetycje, magister UW, tel. 502-954-863 L17406

* bezprzewodowy internet iPlus, tel. 87-520-13-31 B17506

* biuro rachunkowe „Arnold”, tel. 87-520-15-30 B19002

* cyklinowanie, tel. 508-216-250 K55210

* hurtownia wędlin, od 4.00 do 14.00, ul. Gołdapska 31, 
tel. 87-520-22-13 B18603

* hydraulik, gazowe, tel. 502-383-533 K55707

* korekta i redakcja prac rocznych, semestralnych, licencjac-
kich, itp. tel. 609-535-117 B19302

* kowalskie, spawalnicze, ślusarskie, Gołdapska 31, tel. 
87-523-00-80 B16210

* księgowe usługi, Ternet spółka z o,o, tel. 87-520-31-70 B16509

* OC i AC atrakcyjne, ubezpieczenia odpowiedzialności 
cywilnej przedsiębiorców i firm, tel. 303-100524, 87-520-
46-76 V21805

* OLEJ OPAŁOWY,NAJTANIEJ, tel. 87-520-41-91V17519
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V2
47

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

Wypo¿yczalnia elektronarzêdzi HITACHI

WYNAJEM

• usługi weterynaryjne
• leczenie zwierząt do   -

mo  wych
• badanie mięsa

PRZYCHODNIA WETERYNARYJNA
ul. 11 Listopada 24C
tel. (87) 520-30-73
tel. (87) 520-27-89
kom. 660-422-476

czipowanie, paszporty europejskie
psy, koty, fretki

V17109

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

DOBRA CENA, WYSOKA JAKOŚĆ! V1423

V18318
Pomieszczenia biurowe do wynajęcia. 
Olecko, ul. Gołdapska 22, tel. 502-200-053.

KUPIĘ

PRACA

V1
80

09

SPRZEDAM 

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

Wyrób nagrobków, blatów kuchennych, parapetów 
i okładzin schodowych V7630b

PROMOCJA 

w KEY

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

DWORZEC PKP
tel. 87-520-22-33

V24412

* Pralnia chemiczna, pranie wodne, usługi w ciągu 24 godzin, 
ul. Grunwaldzka 12, te. 723-565-284                          V16310

* kotły c.o., grzejniki, bojlery, HYDROMAX, 
            ul. Sokola 1E, tel. 87-615-31-90 V17209

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
7

V23903

* pizza na telefon – od 10.00 do 22.00, tel.87-520-31-32 
lub sms 505-314-536 V24812

* ROWERY – naprawy i wypożyczalnia, Centrum 
Handlowe Impuls, tel. 87-520-36-92 V23713

* serwis darmowych ogłoszeń, www.fucha24.pl V17319

* skup metali i surowców wtórnych, odbiór własnym 
transportem, najwyższe ceny, Ełcka 2, tel. 501-611-961 
V22914

* STOLARNIA: schody drewniane, meble, zabudowy, 
system drzwi przesuwanych, renowacja, tel. 784-353-
561, 87-521-43-68 B19202

* Taxi „Z”, również taksówki 6-osobowe, tel. 87-20-12-12 K55412

* tłumacz języka francuskiego, tel. 888-605-885 B19102

* transportowe, Mercedes Sprinter, tel. 512-265-569 V16330

* 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. B17207

* traktor BULDOG, tel. 602-235-182 V17539

* ślusarza, spawacza zatrudnię, tel. 602-70756 B19501

* dom 140 m.kw., tel. 660-122-156, K56503

* drukarka kolorowa OKI C3300n, A4, idealna do 
wizytówek, mało uzywana, 290 złotych, tel. 604-193-
413 B18803

* działka usługowa, granica obwodnicy, tel. 601-210-
819 K53406k

* działkę budowlaną, 1750 m.kw., Olecko, tel. 602-
709-756 B18304

* działki budowlane, Jaśki, tel. 502-088-402 K55608

* działki budowlane, uzbrojone, tel. 601-210-819 K53506k

* łódkę wędkarską, tel. 512-265-569 V16320

* maszyny, urządzenia rolnicze, tel. 601-210-819 K53306k

* meble zachodnie, ul. Kopernika 10, (piwnica), tel. 
608-146-978 B18703

* mieszkanie trzypokojowe, 48 m.kw., parter, garaż, 
ogródek, osiedle Zielone, tel. 501-720-173 K56701

* 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 V17529

* pustaki z rozbiórki, tel. 665-354-100 B19802

* siedlisko, ul. Wiejska, ok. 40 arów, zabudowane bu-
dynkiem gospodarskim, dojazd od strony ulicy Wiejskiej, 
siła na miejscu, tel. 602-293-333 V17119

* tapety, rolety sprzedam, Dom S.C., plac Wolności 5 A V1432

* lokal na działalność gospodarczą, 31 m.kw., Skła-
dowa, tel. 885-441-703 K54104g

* mieszkanie do wynajęcia, dwupokojowe, garaż 
K56602

Nowy olecki znak: 
nie opalajmy samochodów na plaży
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KUPON 
NA NAJTAÑSZE  
OG£OSZENIE 

DROBNE  
– 37 groszy za s³owo

 auto        sprzedam  

       wynajmę     kupię

 praca

 inne

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

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

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

B17107

V24602

MEDYCYNA ALTERNATYwNA
Maseczka karotenowa dla cery suchej 

dla złagodzenia podrażnień
Jedną łyżeczkę soku z marchwi zmieszać z łyżecz-

ką śmietanki. Po 10 minutach zmyć naparem ślazu. 

Nie bagatelizujmy anginy u dzieci
Podczas pierwszych upałów dzieci często zapadają na 

anginy. Chory maluch powinien być zbadany przez do-
świadczonego specjalistę, który ustali, czy angina nie ma 
przyczyn miejscowych w migdałkach. Nawracające anginy 
mogą być także przejawem początkowego okresu choroby 
reumatycznej i zakażenia gardła paciorkowcem. Aby za-
tem wykluczyć tę możliwość, należy:

zbadać, czy dziecko nie ma zmian reumatycznych w 
sercu i stawach,

oznaczyć w jego surowicy poziom tzw. antystreptoli-
zyny (ASO), który u chorych z chorobą reumatyczną może 
być wyraźnie zwiększony (nawet powyżej 300-1000 jed-
nostek),

wykonać badania bakteriologiczne wymazu gardła, w 
celu wykrycia rodzaju bakterii wywołującej zapalenie i 
wrażliwość tych bakterii na określone antybiotyki Nie na-
leży stosować leków przed ustaleniem rodzaju defektów 
odporności.

Odżywcza maseczka żółtkowa dla cer suchej
Mieszamy jedno żółtko, pół łyżeczki oliwy, 5 kropli cytry-

ny i pięć kropli soku z żurawin. Po 15, 20 minutach maseczkę 
spłukujemy najpierw ciepłą, a potem chłodną, przegotowaną 
wodą. Twarz lekko osuszamy ręcznikiem i nakładamy na nią 
odrobinę tłustego kremu.

Chrup do woli...
...oczywiście nie chipsy czy słone paluszki, ale np. seler 

naciowy. Jest to bowiem warzywo absolutnie niezwykłe: źró-
dło wielu węglowodanów. Nasz żołądek będzie jakiś czas 
zajęty ich trawieniem i dzięki temu nie będzie się upominał 
o więcej. Idealnym wypełniaczem są również jabłka (ale 
nie słodkie!). Zawarła w nich pektyna pęcznieje w żołądku 
i daje poczucie sytości. Tym, którzy lubią, by ich zęby były 
naprawdę zajęte, polecamy pokrojone w plasterki pieczarki, 
kawałki marchewki i różyczki surowego kalafiora. Łaknienie 
pohamuje również... gałązka pietruszki - jej gorzki i korzen-
ny smak zmniejsza apetyt. Nie zapomnij o błonniku (np. nie 
łuskany ryż), który przyspieszy trawienie.

Odżywcza maseczka owocowa dla cer suchej
Truskawki, maliny, banany, morele lub brzoskwinie ucie-

ramy w takiej samej proporcji ze słodką śmietanką.

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

B18104

K55510
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PRZYS£OWIA

Kalendarz imion Cytaty na ten tydzień

Nasz przepis

21 czerwca (Dzień Pracowników Mo-
rza)
Alicji, Alojzji, Alojzy, Demetrii, Marii, 
Marty, Rudolfiny, Rudolfy
Alojzego, Dynamierza, Ikarusa, Ru-
dolfa, Teodora 
22 czerwca 
Innocenty, Pauliny, Sabiny, Saby 
Agenora, Broniwoja, Eberharda, Euze-
biusza, Flawiusza, Hilarego, Innocen-
tego, Inocentego, Jana, Kiryła, Paulina, 
Tomasza
23 czerwca (Dzień Ojca) (Noc Święto-
jańska)
Agrypiny, Albiny, Edeltrudy, Sydonii, 
Trudy, Wandy, Zenobii 
Albina, Arystoklesa, Bazylego, Dobro-
wiesława, Józefa, Piotra, Prospera, Sy-
doniusza, Zenona
24 czerwca 
Danuty, Dany, Dorydy, Emilii, Giny, 
Janiny 

Bartłomieja, Bartosza, Benigny, Fau-
sta, Jana, Janisława, Mierogniewa, 
Wilhelma, Wiliama
25 czerwca 
Doris, Doroty, Dory, Lucji, Łucji, Toli-
sławy, Wilhelminy 
Albrechta, Emila, Emiliusza, Jana, 
Maksyma, Olbrachta, Prospera, Toli-
sława, Wilama, Wilhelma, Wiliama, 
Witolda, Włastymila
26 czerwca 
Armandy, Beaty, Pauliny, Rudolfiny, 
Tulisławy 
Dawida, Jana, Jeremiego, Jeremiasz, 
Miromira, Pawła, Rudolfa, Tulisława, 
Wirgiliusza
27 czerwca
Emanueli, Franciszki, Heloizy, Magda-
leny, Marii, Marii Magdaleny, Maryli, 
Pelagii, Teresy, Władysławy
Cypriana, Cyryla, Jerzego, Władysła-
wa, Włodzimierza, Włodzisława

... w rzeczywistości nie było na świe-
cie takiej siły, która nie pozwoliłaby 
bankom na oszustwa, jeśli tylko ze-
chcą oszukiwać.        Terry Pratchett
Nawet jeśli konsekwentnie pragniesz 
gromadzić w sercu miłość, nie trać 
czasu próbując zawrzeć przyjaźń z 
wściekłym psem.            Hans Selye
Ubóstwo ujmy szlachectwu nie czyni. 
Wielu znamienitych książąt i królów 
nędzę cierpiało, z drugiej strony siła 
jest takich, co ziemię orali i trzodę pa-
śli, a później wielkie bogactwo zdo-
byli.                  Giovanni Boccaccio

Gdy w Wandy (23 czerwiec) deszcz, 
mgła i wieje na dobre siano utrać na-
dzieję.
Jak się Jan (24 czerwiec) obwieścił, ta-
kich będzie dni trzydzieści.
Gdy św. Jan (24 czerwiec) łąkę kosi 
lada baba deszcz uprosi.
Na św. Jana (24 czerwiec)  z kosą do 
siana.
Święty Jan (24 czerwiec) przynosi ole-
ju dzban. (W końcu czerwca tłoczono 
olej rzepakowy, stąd to przysłowie).
W początku lata poranne grzmoty są 
zapowiedzią rychliwej słoty.
Czerwiec się czerwieni, będzie dość w 
kieszeni.
Czerwiec nosi dnie „goronce” kosa 
brzynczy już na „łonce”.
W czerwcu pełnia sprowadza burzę, a 
ostatnia kwadra deszcze duże.
Gdy czerwiec z burzami, staw rybny a 
las grzybny.
Gdy na Pawła (26 czerwca) jasno, w 
stodole po żniwach ciasno.

Babka 
rabarbarowo-truskawkowa

Ciasto: pół szklanki mąki, 2 jaja, pół 
szklanki cukru, 3 łyżki mąki ziemnia-
czanej, 10 dag masła, pół łyżeczki 
proszku do pieczenia, masło do smaro-
wania formy
Nadzienie owocowe: 50 dag rabarba-
ru, 20 dag cukru, 2 goździki, 30 dag 
truskawek, kieliszek likieru owocowe-
go, 3 łyżki cukru pudru, polewa do lo-
dów
Jaja ubijamy z cukrem na białą gęstą 
masę. Dosypujemy obydwie przesiane 
mąki wraz z proszkiem do pieczenia i 
mieszamy to powoli ze stopionym ma-
słem. Przekładamy do brytfanki wy-
smarowanej masłem. Pieczemy około 
półgodziny w temperaturze 180°C.
Wyjmujemy i studzimy.
Rabarbar myjemy, obieramy i kroimy 
w kawałki i wstawiamy na mały ogień 
pod przykryciem dodając goździki. 
Gdy zmięknie miksujemy i słodzimy. 
Po ostudzeniu wykładamy na ciasto. 
Truskawki myjemy, kroimy w plaster-
ki, skrapiamy likierem i rozkładamy na 
cieście. Ciasto dekorujemy polewą do 
lodów.

Mus truskawkowy na zimę
Przepis na kilogram: truskawki muszą 
być zupełnie dojrzałe, przebrane, bez 
nadpsutych, ogonków. Truskawki mik-
sujemy. Mus przecieramy przez sito, 
dodajemy 20 dag cukru. Podgrzewamy 
ale tak by nie zagotować. Gorący mus 
wlewamy do wyparzonych butelek lub 
słojów i pasteryzujemy.

Groszek ptysiowy
4 dag mąki, 3 dag masła, jajko, sól
Do rondla wlewamy 50 ml wody z ma-
słem i gotujemy. Wsypujemy mąkę i do-
kładnie mieszamy na małym ogniu. Stu-
dzimy i dodajemy jajko i sól. Dokładnie 
ucieramy i odstawiamy na pół godziny 
w chłodne miejsce.
Na wysmarowaną masłem blachę kła-
dziemy małą łyżką kulki ciasta, obsy-
pujemy mąką i pieczemy na jasnozłoty 
kolor.
Groszek ptysiowy podaję się do zup kre-
mów.

Limoniada mazurska
Litr wody, dwie cytryny, 25 dag cukru.
Cukier rozpuszczamy w wodzie i do-
dajemy do niej startą skórkę z cytryny. 
Oddzielnie wyciskamy sok z cytryn i 
również dodajemy do wody. Odstawia-
my na godzinę do odstania. 

RAK
(22 czerwca – 22 lipca)

Jeśli jesteś z Rakiem, to stałość jego 
uczuć masz jak w banku. Idzie to jednak 
w parze z jego niechęcią do jakichkol-
wiek zmian, no, chyba że będziesz mu 
(jej) stale suszyć o to głowę i w końcu 
ulegnie. Rakiem rządzi Księżyc, dlatego 
też urodzeni pod tym znakiem są też po-
nad miarę wrażliwi, a ich nastroje mogą 
się zmieniać z godziny na godzinę. Poza 
tym, podobnie jak Księżyc z Ziemią, 
Raki łączy nadzwyczaj silna więź z mat-
ką. Ale schowaj zazdrość do kieszeni: 
najrozsądniej postąpisz, gdy będziesz dla 
niego (dla niej) w uczuciach dobra, czu-
łą, kochającą, wybaczającą wszystko... 
Najlepsze znaki w uczuciach: Byk, Lew, 
Skorpion; najgorsze: Bliźnięta, Strzelec, 
Wodnik.

Czyścimy fotel przodków
Fotele, kanapy i krzesła kryte skó-

rą wymagają odpowiednich zabie-
gów. Szczególnie te stare, mocno już 
podniszczone. Możemy je odświeżyć 
szybko przecierając powierzchnię 
szmatką zwilżoną w ciepłej wodzie z 
octem. 

Na litr wody - łyżka octu. Gdy 
skóra wyschnie, nakładamy białko 
ubite z trzema łyżkami terpentyny (nie 
Terpinolu!) i szybko ścieramy suchy-
mi płóciennymi, często zmienianymi 
ściereczkami.

Biały marmur
Bibeloty z tego szlachetnego kamie-

nia czyścimy miękką szmatką zamoczoną 
w gorącej wodzie z amoniakiem (na litr 
wody - łyżka amoniaku). Jeśli są plamy, 
nakładamy na nie papkę z drobno sprosz-
kowanego pumeksu, sody oczyszczonej i 
odrobiny wody. Gdy wyschnie - spłukuje-
my czystą wodą.

Jak pozbyć się much?
Wszelkie artykuły spożywcze usta-

wiać w miejscach zamkniętych. 
Utrzymywać kuchnię w czystości i 

odpady często wyrzucać. 
Nie pozostawiać pokarmów nie zakrytych.
Często  wietrzyć  pomieszczenia 

otwierając drzwi i okna, bo muchy nie 
znoszą przeciągów. 

Rozwieszać lepy.
Kasze 
... przeznaczone na desery gotuje się na 
mleku na sypko.
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W dniu 12 czerwca, mimo złych warunków po-
godowych, odbyła się kolejna odsłona cyklicznej 
imprezy „Gdzie jest Nemo?”. Tym razem aż 29 
płetwonurków z Warszawy, Łomży, Olsztyna, Su-
wałk, Ełku i Olecka weszło do wody, aby pomóc w 
poszukiwaniu pięciu zaginionych rybek znanych z 
filmu animowanego „Gdzie jest NEMO?”. Za od-
nalezienie każdej rybki przewidziane zostały cenne 
nagrody. Dla tych, którym się nie poszczęściło w 
poszukiwaniach organizator i sponsorzy zapewnili 
nagrody pocieszenia. które zostały rozlosowane na 
zakończenie całej imprezy. Imprezę z zaintereso-
waniem oglądało około 50 mieszkańców olecka i 
turystów.

Na kolejne poszukiwania Disneyowskich boha-
terów zapraszamy już 10 lipca 2011 r. (niedziela).

Nemo i przyjaciele 
odnalezieni!

Uczniowie szkół podstawowych z Olecka i 
okolic 11 czerwca w Szkole Podstawowej nr 1 im. 
Henryka Sienkiewicza mieli możliwość  wzięcia 
udziału w ostatnim przed wakacjami turnieju sza-
chowym. 

Zawodnicy rywalizowali o Puchar ufundowa-
ny przez Dyrektora SP nr 1, Panią Eligię Bań-
kowską. 

Sędzią Głównym zawodów był Pan Leopold 
Dudanowicz. 

W turnieju wystartowało 7 zawodników. Za-
wody rozegrano systemem każdy z każdym. W 
klasyfikacji generalnej pierwsze miejsce zajął 
Konrad Konewko (6 pkt z 6 partii, SP nr 4). 
Drugie miejsce zdobyła Marietta Makarewicz 
(4 pkt/6, ZS w Judzikach), a trzecie miejsce przy-
padło Bartoszowi Łapszysowi (3pkt/6, SP nr 1). 

W ramach turnieju prowadzona także dodat-
kową klasyfikację uczniów kl. IV-VI SP oraz 0-III 
SP. Pierwsze dwa miejsca w starszej grupie zajęli 
Konrad Konewko i Marietta Makarewicz. W 
młodszej grupie pierwszy był Bartek Łapszys, 
drugie miejsce zajęła Aleksandra Dźwilewska (3 

turnieju szachowy

pkt/6, SP nr 3), a trzeci był Piotr Turowski (3 pkt/6). Kolejne miejsca zajęli: 
Gabriela Jeglińska (1,5 pkt/6) i Kacper Parfinowicz (0,5 pkt/6, oboje SP 
nr 3). 

Krzysztof Konewko Sekcja szachowa MLKS Czarni Olecko

Hetman Baranowo - Kibertai (Litwa) 1:1
Hetman Baranowo - Warmia Grajewo 2:1
Kybertai - Suduva II Marianpol  6:0
Czarni II Olecko - Warmia Grajewo 1:1
Hetman Baranowo - Suduva II Marianpol 7:0
Kybertai  - Czarni II Olecko  3:0
Warmia Grajewo - Suduva II Marianpol 11:0
Hetman Baranowo - Czarni II Olecko 2:0
Kybertai - Warmia Grajewo   1:1

Mecz o VII m-ce:
SK Wydminy - Czarni II Olecko  2:0
Mecz o V m-ce:
Suduva I Marianpol - Warmia Grajewo 2:1

Półfinały (1 A-2B i 2A-1B):
Czarni I Olecko - Kybertai   4:1
Hetman Baranowo - Vilkaviskis  3:0

Mecz o III m-ce:
Vilkaviskis - Kybertai   3:1

Mecz finałowy:
Czarni I Olecko - Hetman Baranowo 2:0

KOŃCOWA  KOLEJNOŚĆ:

1. Czarni I Olecko (opiekunowie Kamil Szarnecki i To-
masz Karniej)

2. Hetman Baranowo 
3. Vikaviskis (Litwa)
4. Kybertai (Litwa)
5. Suduva I Marianpol (Litwa)
6. Warmia Grajewo
7. SK Wydminy
8. Czarni II Olecko 9.Suduva II Marianpol

Zwycięski zespół otrzymał puchar Prezesa PZPN, pięć 
pierwszych drużyn otrzymało puchary, ufundowane przez MO-
SiR Olecko. Wszystkie zespoły otrzymały pamiątkowe dyplo-
my i upominki od PZPN.

Najlepszym strzelcem turnieju został Gudelus Rokas (7 
bramek) z Kybertai (Litwa), a najlepszym bramkarzem uznano 
Szymona Rozmysłowicza z Czarnych I Olecko.

Obaj otrzymali statuetki i upominki od PZPN.
Ogółem w zawodach uczestniczyło 120 młodych piłkarzy.

Organizator imprez sportowych w MOSiR Olecko: 
Dariusz Karniej

X Międzynarodowy Turniej Żaków o Puchar Prezesa PZPN
c.d. ze s. 1
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MOSiR Olecko w najbliższym tygodniu 
organizuje następujące imprezy sporto-
we:
1. XI Turniej tenisa ziemnego o Puchar ,,Ignasiówki”
  Termin i miejsce: 26.06.11 (niedziela) godz. 10.00, Korty 
Miejskie
  Wpisowe: 15 zł od osoby.
  Nagrody: za zajęcie trzech pierwszych miejsc pamiątkowe 
dyplomy, a dla zwycięzcy puchar Starosty Oleckiego.
 
2. Festyn Rodzinny Rekreacyjno-sportowy (w tym 
mecz Księża - Mundurowi).
   Termin i miejsce: 26.06.11 (niedziela) godz. 15.00, Stadion 
Miejski.
Zapraszamy wszystkich chętnych!!!

3. Otwarty Turniej Siatkówki Plażowej
   Termin i miejsce: 26.06.11 (niedziela), godz. 11.00, Boisko 
MOSiR
  (obok Kortów Miejskich)
  Wpisowe: 20 zł od pary.
  Nagrody: Dla najlepszych statuetki i pamiątkowe dyplomy.

Oleccy kryminalni zatrzymali na gorącym uczynku 
dwóch mężczyzn podejrzanych o kradzież. Wspólnicy An-
drzej D. i Józef B. z terenu prywatnej posesji mieli ukraść 
brony, pług i kultywator , które zamierzali sprzedać na sku-
pie złomu. Obaj trafili do policyjnego aresztu i usłyszeli za-
rzut kradzieży.

Do zdarzenia doszło w minioną środę ok. godz. 12.00  w 
miejscowości Gąski. Na teren prywatnej posesji przyjechali 
mężczyźni skupujący złom. Gdy właścicielka oświadczyła 
,że nie posiada przedmiotów na sprzedaż, kupcy odjechali. 
Następnie  kobieta skontaktowała się z oficerem dyżurnym 
oleckiej komendy i powiadomiła, że mężczyźni, którzy byli 
wcześniej załadowują na samochód brony, pług i kultywator. 
Natychmiast na miejsce pojechali oleccy kryminalni i zatrzy-
mali 48-latniego Andrzeja D. i 55-letniego Józefa B. miesz-
kańców powiatu piskiego. Obaj zostali zatrzymani do wyja-
śnienia sprawy. Podejrzani nie kwestionowali swojej winy i 
przyznali się do kradzieży .

Za popełnione przestępstwo grozi kara nawet 5 lat pozba-
wienia wolności.

młodszy aspirant Tomasz Jeglińsk

Skradzione przedmioty 
zamierzali sprzedać 

na skupie złomu

Oleccy policjanci do walki z korupcją i przestępczością 
gospodarczą  przeprowadzili działania kontrolne wspólnie z 
funkcjonariuszami  Urzędu Celnego. W wyniku kontroli w 
jednym z garaży przy ul. Gołdapskiej znaleźli wyroby tytonio-
we bez polskich znaków skarbowych akcyzy. 54-letni miesz-
kaniec olecka został zatrzymany do wyjaśnienia.

Posiadał ponad 2 tysiące 
paczek papierosów w garażu

W piątek około godziny 10.30 do jednego z garaży na te-
renie Olecka  weszli policjanci i przedstawiciele Urzędu Cel-
nego.  Z informacji jakie posiadali mundurowi wynikało, że 
właściciel  przechowuje  tam wyroby tytoniowe bez polskich 
znaków skarbowych akcyzy. 

Podczas wspólnej kontroli okazało się, że 54-letni Wiesław 
W. posiadał ponad 2 tysiące paczek nielegalnych papierosów. 
Kontrabanda została zabezpieczona w oleckiej komendzie, a 
właściciel garażu został zatrzymany do wyjaśnienia i trafił do 
policyjnego aresztu. Łączna wartość ujawnionych papierosów 
to ponad 10 tyś zł. Za nielegalne posiadanie papierosów grozi 
mu grzywna, kara do 3 lat pozbawienia wolności oraz przepa-
dek zatrzymanego towaru.

młodszy aspirant Tomasz Jeglińsk

Ku wielkiemu i bardzo budującemu zaskoczeniu sę-
dziego naczelnego do turnieju w kategorii junior do 16 
lat zgłosiło się aż 14 zawodników i zawodniczek z Ełku i 
Olecka,w turnieju OPEN zagrało 9 osób.

Po  8 godzinach rywalizacji na kortach zwycięzcą ka-
tegorii junior został Karol Basiewicz (Ełk) pokonując w 
finale Monikę Orpik (Ełk) 6/3;6/3, w meczu o 3 miejsce 
spotkały się Julia Merchelska (Ełk) i Roksana Zajkow-
ska (Olecko), 3 miejsce pojechało o Ełku, wynik meczu 
6/3 dla Julii.

W kategorii OPEN z 9 zawodników najlepszym okazał 
się ponownie suwalszczanin Robert Usarek pokonując w 
finale Andrzeja Karnieja z Olecka 6/1; 6/1. 

Mecz o trzecie miejsce na swoją korzyść rozegrał Ja-
kub Złocki (Ełk) wygrywając z Markiem Kamińskim 
(Olecko) 6/3. 

Wszystkim zwycięzcom dyplomy i puchary osobiście 
wręczał vice starosta Powiatu Oleckiego p. Kazimierz 
Iwanowski. 

Za tydzień zapraszamy na 
Turniej o Puchar Ignasiówki

Turniej Tenisa Ziemnego 
o Puchar Starosty Oleckiego
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Najbardziej słoneczne słowo
Jest w życiu wiele pięknych rzeczy, ale jedną z najpięk-

niejszych  i najmilszych są ... wakacje. 
Któż z nas, kiedy dziecko odbiera cenzurkę,  nie wybiega 

myślami wstecz? Wspomnienia te są zawsze ciepłe, bo kilka-
dziesiąt lat temu wakacyjne miesiące były zawsze pełne burz 
i upalnych dni. Ciepły sweter był tylko potrzebny na obozie 
pod namiotem i też nie zawsze. 

Och, te warty w pełnym umundurowaniu, te nocne biegi 
patrolowe i ogniska z mnóstwem skeczy, piosenek i śmiechu. 
Wielu z nas wspomina tamte wakacje z łezką w oku. 

Tamte obozy harcerskie trudno porównać z dzisiejszymi, 
bo tych praktycznie nie ma. Dzisiaj harcerze rzadko wyjeż-
dżają pod namiot. A niegdyś za niewielkie pieniądze i duże 
dotacje setki tysięcy dzieci i młodzieży korzystało z tej formy 
wypoczynku. Niektórzy wręcz twierdzą, że gdyby nie owe 
obozy, to nigdy nie udałoby im się poznać uroków Polski. 

Jakież fajne były obozy wędrowne, ale kto dzisiaj chce 
wędrować pieszo i jeszcze z plecakiem na plecach? W dzi-
siejszą kanikułę, jak w całą naszą rzeczywistość, wkradła się 
komercja. 

Rodzice, jeśli już ich stać na wysłanie pociechy, to wy-
bierają raczej obozy specjalistyczne (żeglarstwo, kajaki), lub 
te zagraniczne, bo ceny są porównywalne z naszym krajem. 

Za dwa miesiące statystyki tylko potwierdzą obecne przy-
puszczenia, że za zorganizowanego wypoczynku skorzystało 
niewiele dzieciaków, a przyczyną tego był brak pieniędzy 
i rosnące bezrobocie. Całe szczęście, że są jeszcze zakłady 
pracy, które wykupują dzieciom pracowników kolonie i  obo-
zy, choć takich w naszym mieście jest coraz mniej. 

Od mojego narzekania nie poprawią się smutne dane sta-
tystyczne i niestety nie mam na to recepty i złotego środka. 
A szkoda, bo wiele z nich naprawdę solidnie pracowało i 
należałaby się im taka atrakcja. Trzymam kciuki za luz (na-
uczyciele też niech się wyluzują), za dni bez nudy choćby na 
własnym podwórku i przede wszystkim za upalną pogodą, bo 
ta może sprawić, że wakacje będą, pomimo wszystko, udane.

Jedni na okres letni zaplanowali remonty, inni wyjazdy 
nad pobliskie wody, składanie przetworów, a jeszcze inni 
wojaże zagraniczne, ale tych jest chyba najmniej liczna gru-

pa. Na drogie wyjazdy zagraniczne mogą pozwolić sobie nie-
liczni. Niektóre zakłady pracy finansują jeszcze wyjazdy dla 
dzieci pracowników,  zdarzają się nawet obozy zagraniczne. 

Dorośli preferują wyjazdy do krajów, w których mogą się 
porządnie wygrzać, tak więc do Włoch, Hiszpanii, Grecji. Co 
bardziej zapobiegliwsi zamówili i opłacili owe wycieczki już 
w lutym – marcu i dzięki temu mają kilkadziesiąt procent ta-
niej. Ci, którzy zostali, ratują się naszymi akwenami wodnymi. 
Niestety, wiele z nich jest coraz trudniej dostępnych z powodu 
wykupienia brzegów przez osoby prywatne. 

Najbardziej popularne, bo najbliższe, jest jezioro.  
Wakacje to również czas wzmożonych remontów, o czym 

świadczy wzmożony ruch w sklepach z materiałami budow-
lanymi. Malujemy, tapetujemy, wymieniamy okna, kładziemy 
glazury ... a wszystko to po to, by żyło się milej i wygodniej. 
Niestety, są to inwestycje drogie i dlatego niektórzy muszą do-
konać wyboru: wczasy czy remont? Pomysł na spędzenie wa-
kacji jest odbiciem naszej zamożności, bo „tak krawiec kraje, 
jak materii staje”. Problemu tego nie przeskoczymy, ale naj-
ważniejsza jest satysfakcja, że lato było spędzone  pożytecznie 
lub miło, ale „jakoś”. 

Niech te lato będzie tak słoneczne i przepełnione choćby 
drobnymi atrakcjami, ze będziemy je mieć… po kokardę.

Marusia

Delphia 46c o nazwie „Polska Miedź” płynie dookoła świata
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