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WYPRZEDAŻ KOŃCÓWEK KOLEKCJI

GLAZURA, GRES, KLINKIER

JEDYNA TAKA OKAZJA

ZAPRASZAMY NA ZAKUPY

Więcej państw zginęło od zepsucia obycza-
jów niż wskutek pogwałcenia prawa. 

Monteskiusz

Olecka Izba Historyczna serdecznie zaprasza 14 lipca (czwartek) 
o godzinie 17,00 na wernisaż wystawy Muzeum ziemi ojczystej.

Ekspozycja prezentuje przedmioty kultury materialnej byłych i 
obecnych mieszkańców Olecka. Znajdują się wśród nich gliniana 
misa mazurska i książka z toastami do wznoszenia z okazji licznych 
mazurskich świąt, fartuchy i zapaski suwalskie, zabawki drewniane 
z Suwalszczyzny, litewski ręcznik lniany, wielki młynek do pieprzu 
i drewniana, żłobiona w pniu maselnica z pod suwalskiej lub augu-
stowskiej wsi, dzwonek z Gąsek i piękne, dwuosnowowe wełniane 
dywany mazurskie i podlaskie, czyli wszystko to, co z „wzruszającą 
przypadkowością” i przy całkowitym „braku tendencji” (S. Lenz, 
Muzeum ziemi ojczystej, Olsztyn 2010, s. 326) w podejściu do hi-
storii udało się zgromadzić, aby jak najwierniej oddać idee muzeum 
ziemi ojczystej z książki pod tym samym tytułem Siegfrieda Lenza. 

Prezentacji przedmiotów towarzyszą cytaty z książki mówiące 
o muzeum gromadzącym i zachowującym świadectwa przeszłości, 
dokumentującym życie mieszkańców Mazur niezależnie od ich na-
rodowości, religii, poglądów politycznych, a nie rozstrzygającym do 
kogo należy historia i polityczna racja.     

Ekspozycja przypomina poprzez biogram i zgromadzone książ-
ki,  autora  „Muzeum ziemi ojczystej” Siegfrieda Lenza urodzonego 
przed 85 laty w Ełku, w którego twórczości znalazło miejsce nie 
tylko to miasto, ale także Olecko. 

Wystawa zorganizowana przy współpracy Muzeum Okręgowe-
go w Suwałkach, Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Olsztynie i 
prywatnych kolekcjonerów. 

Zapraszamy

Muzeum ziemi ojczystej
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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:
• Małgorzata Dobosz
• Marianna Konarzewska 
• Stanisław Szymański 
• Adam Worecki
•Izabela Zdanio
• Adrian Zyskowski 
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

V28201 V2
30

07

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 

27 maja o 9.01 jeden zastęp JRG 
PSP usuwał niebezpiecznie pochy-
lone nad budynkiem mieszkalnym 
w Czerwonym Dworze drzewo.
27 maja o 22.39 jeden zastęp JRG 
PSP gasił przy ulicy Kościuszki 
pożar śmieci w śmietniku konte-
nerowym.
29 maja o 22.24 jeden zastęp JRG 
PSP usuwał plamę oleju z jezdni 
szosy Ełckiej.
1 czerwca o 8.52 dwa zastępy JRG 
PSP zabezpieczały przy ulicy Ko-
ściuszki imprezę masową.
1 czerwca o 9.16 jeden zastęp JRG 
PSP zabezpieczał zawody wędkar-
skie PZW.
1 czerwca o 9.27 cztery zastępy 
JRG PSP oraz trzy OSP zabezpie-
czały w okolicach dworca PKP i 
PKS miejsce rzekomego pozosta-
wienie ładunku wybuchowego. 
Zapomniana przez pasażera wa-
lizka. 
1 czerwca o 15.13 jeden zastęp 

Cóż wielkiego wydarzy-
ło się w przeciągu tygodnia w 
Olecku? Przez kilka dni wyda-
wało się, że lato od nas uciekło. 
Ale wszystko wraca do normy. 
Za oknami prawdziwa letnia 
burza. Błyskawice i grzmoty, 
ulewa. Jeszcze w południe 28 
stopni, a teraz na termometrze 
ledwo 15. 

Czyli prawdziwe lato. Takie 

Wakacyjna zmiana godzin  pracy 
Filii  Warmińsko-Mazurskiej Biblio-

teki 
Pedagogicznej w Olecku

Informuję,  że podczas wakacji, tj. od 24 czerwca do 
31 sierpnia 2011 r. Biblioteka Pedagogiczna   będzie 
czynna  od poniedziałku do piątku w godz. 800 - 
1500,  w soboty  -nieczynna. 

Elżbieta Rowińska
Kierownik Filii WMBP w Olecku

JRG usuwał z jezdni w Dunajku 
powalony na nią konar drzewa. 
2 czerwca o 22.37 jeden zastęp 
JRG gasił na osiedlu Lesk pożar 
namiotu foliowego. 
3 czerwca o 9.09 jeden zastęp 
JRG pomagał nieprzytomnemu 
mężczyźnie, który zasłabł na uli-
cy Kolejowej.
5 czerwca o 3.00 jeden zastęp 
JRG pomagał w otwarciu zatrza-
śniętych drzwi mieszkania przy 
ulicy Cichej.
5 czerwca o 8.34 jeden zastęp 
OSP Ciche usuwał z jezdni w 
Cichym skutki kolizji drogowej.
7 czerwca o 17.38 jeden zastęp 
OSP Mazury usuwał w Mazu-
rach powalone na jezdnię drze-
wo.
9 czerwca o 18.21 jeden zastęp 
OSP Świętajno usuwał w Poło-
mie powalone na jezdnię drzewo.
9 czerwca o 18.52 jeden zastęp 
OSP Świętajno usuwał w Dunaj-
ku powalone na jezdnię drzewo.

informacji udzielił aspirant szta-
bowy Mariusz Domin

Te cztery małe osierocone miesięczne kotki czekają na adopcję. 
Ich matka zginęła pod samochodem. tel. 888-605-885

jak kiedyś... W dzień upał, w nocy deszcze i burze.
A co Panie w polityce? Ano Rada Miasta zafun-

dowała nam Sesję i to bardzo w program bogatą. Bę-
dziemy świadkami uchwalania gminnego prawa. 

Dla radnych jak się okazuje nie ma wakacji. 
B. Marek Borawski

Archiwum „Tygodnika Oleckiego” znajdziesz



3
Tygodnik olecki 28/704 - r. 2011

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

WYSTAWY STAŁE
V2

70
02

Zapraszamy od 600 do 2100

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

NAJTANIEJ W MIEŒCIE

ON .............................4,99 z³
Pb95 .........................4,99 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 malarstwa i rzeźby Wiesława Szumińskiego, Galeria 
Prawdziwej Sztuki im. A. Legusa, ROK „MG”

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

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

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

12 lipca (wtorek)
apteka dyżurna: Gołdapska 1
13 lipca (środa)
apteka dyżurna: Zielona 35
14 lipca (czwartek)
apteka dyżurna: Składowa 6
17.00 - „Muzeum Ziemi Ojczystej” wernisaż wystawy, Olec-
ka Izba Historyczna, plac Wolności 1
15 lipca (piątek)
apteka dyżurna: Zielona 37
10.00 - Sesja Rady Miejskiej, Ratusz
10.00 - Skate Jam - Olecko 2011 otwarty Konkurs Deskorol-
kowy, Skate Park, ul. Sembrzyckiego (obok przystani LOK)
15.00 - Turniej Piłki Nożnej Plażowej, boisko przy kortach 
miejskich, ul. Park 1
16 lipca (sobota)
apteka dyżurna: 11 Listopada 9
22.00 - Sherlock Holmes”, Plenerowe Kino Letnie, Rynek 
(centrum)
17 lipca (niedziela)
apteka dyżurna: Kolejowa 15
10.00 - Turniej Tenisa o Puchar KT „Tennis Life”, korty miej-
skie, ul. Park 1
11.00 - Otwarty Turniej Siatkówki Plażowej z cyklu grand 
Prix Olecka 2011, boisko przy kortach miejskich, ul. Park 1
20.00 - Tom Portman, koncert w Klubie CoolTura, ul. Par-
tyzantów
18 lipca (poniedziałek)
apteka dyżurna: plac Wolności 25
19 lipca (wtorek)
apteka dyżurna: plac Wolności 7B
20 lipca (środa)
apteka dyżurna: Gołdapska 1
21 lipca (czwartek)
apteka dyżurna: Zielona 35
22 lipca (piątek)
apteka dyżurna: Składowa 6
23 lipca (sobota)
apteka dyżurna: Zielona 37
11.00 - Turniej Koszykówki Ulicznej o Puchar Burmistrza 
Olecka, boisko „Orlik”, ul. Kościuszki
Otwarte Mistrzostwa Olecka w śróbowaniu na bączku, przy-
stań LOK nad jeziorem Oleckie Wielkie
Regaty żeglarskie z okazji „Przystanku Olecko”, przystan 
LOK
24 lipca (niedziela)
apteka dyżurna: 11 Listopada 9
Towarzyskie zawody spławikowo-gruntowe z brzegu, jezio-
rao Garbaś
wycieczka autokarowa po zabytkowych dworach szla-
checkich znajdujących się na Warmii i Mazurach zorga-
nizowana przez ZSLiZ (szczegóły TO 28/704, s.13)
warsztaty kulinarne dla miłośników gofrów i naleśni-
ków zorganizowane przez ZSLiZ (szczegóły TO 28/704, 
s.13)
10.00 - Turniej Tenisa Ziemnego o puchar Burmistrza Oleka, 
korty miejskie, ul. Park 1
11.00 - Ogólnopolski Turniej Siatkówki Plażowej o Puchar Bur-
mistrza Olecka, boisko do przy kortach miejskich, ul. Park 1
25 lipca (poniedziałek)

V26802

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

V23207

   V24005a

Dnia 15 lipca 2011 r. (piątek) od godz. 10:00 do 16:00 w 
oleckim Skateparku odbędą się zawody deskorolkowe „SKA-
TE JAM – OLECKO 2011”. Zawody zorganizowane zostały 
przez Stowarzyszenie Olecka Strefa Inspiracji. W zawodach 
udział może wziąć każdy. Osoby niepełnoletnie powinny 
przynieść podpisaną zgodę od rodziców. Formularze dostęp-
ne są na profilu Stowarzyszenia na Facebooku. Dla zdobyw-
ców pierwszych 3 miejsc przewidziane zostały nagrody o 
wartości 1000 zł. Po zakończeniu zawodów profesjonalni 
deskorolkowcy z teamu MALITA zaprezentują przejazd 
pokazowy. Projekt został dofinansowany przez Starostwo 
Powiatowe w Olecku. Po zawodach zapraszamy wszystkich 
na after party w Klubie Cooltura. ZAPRASZAMY!

SKATE JAM – OLECKO 2011
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1  lipca  posłowie PO i PSL przegłosowali nową 
ustawę o nasiennictwie, która otwiera Polskę na uprawy 
GMO (Genetycznie Modyfikowane Organizmy) oraz 
spowoduje poważne ograniczenia dostępu do tradycyj-
nych/regionalnych nasion.

GMO stanowi poważne zagrożenie dla zdrowia lu-
dzi i zwierząt, różnorodności biologicznej, polskiego 
rolnictwa i bezpieczeństwa żywnościowego. Uwolnie-
nie genetycznie zmodyfikowanych organizmów do na-
turalnego środowiska jest procesem nieodwracalnym, a 
współistnienie ich z tradycyjnymi uprawami NIEMOŻ-
LIWE. Nikt nie będzie miał wyboru - ani rolnicy, ani 
konsumenci - jeśli nastąpi skażenie naszych pól, tak jak 
ma to miejsce np. w USA czy Kanadzie. Zostaniemy 
skazani na żywność, która powoduje alergie, niepłod-
ność, choroby nowotworowe i oporność na antybiotyki. 
Skorzystają na tym TYLKO ponadnarodowe korpora-
cje.

W Europie już 9 krajów wprowadziło zakazy na 
uprawy GMO chroniąc swoje społeczeństwa (Francja, 
Austria, Węgry, Włochy, Luksemburg, Grecja, Niemcy, 
Bułgaria oraz Szwajcaria).

Przerażająca jest niewiedza i dwulicowość Rządu 
RP, posłów z PO i PSL, którzy zupełnie zignorowali 
głos swoich wyborców, bowiem Polacy, podobnie jak 
mieszkańcy innych krajów Unii Europejskiej, nie chcą 
GMO.

Koalicja „POLSKA WOLNA OD GMO” podejmo-
wać będzie dalsze działania interwencyjne na forum 
Senatu RP w celu obalenia wadliwego projektu ustawy 
nasiennej, a w przypadku zatwierdzenia jej przez Izbę 
Wyższą zaskarży do Trybunału Konstytucyjnego. Jed-
nak tak poważna ingerencja w napędzony przez rzą-
dzącą koalicję proces legislacyjny wymaga szerokiego 
poparcia społecznego, bez niego nie mamy szans na 
wygraną.

Musimy wspólnie zmobilizować wszystkie siły, aby 
powstrzymać legalizację upraw GMO na terytorium na-
szego kraju.

Prosimy o współpracę i podjęcie NATYCHMIA-
STOWYCH działań:

1. kontaktujcie się z senatorami (spotkania i telefo-
ny) i żądajcie odrzucenia tej niebezpiecznej ustawy o 
nasiennictwie (nazwiska senatorów według okręgów tu: 
<http://www.senat.gov.pl/k7/senat/alf/list-woj.htm>  ),

2. nagłośniajcie sprawę w swoich środowiskach i 
mediach,

3. podpisujcie APEL DO RZĄDU I POLITYKÓW
<http://alert-box.org>   w sprawie odrzucenia pro-

jektu nowej ustawy o nasiennictwie.
SPRAWA JEST NIEZWYKLE PILNA I KLUCZO-

WA. Pamiętajcie, że pozwalając na zanieczyszczenie 
przez GMO naszych pól skazujemy siebie, nasze dzieci 
i przyszłe pokolenia na skażoną biologicznie żywność i 
środowisko oraz na niewolniczą zależność od korpora-
cji, których jedynym celem jest szybki i jak największy 
zysk.

Nowa ustawa jest bardzo pokrętnie skonstruowana: 
przyzwolenie na uprawy GMO pomimo pozornego za-
kazu i dalsza dezinformacja społeczeństwa. PONIŻEJ 
WIĘCEJ INFORMACJI I WYJAŚNIEŃ.

Paweł Połanecki, niezależny ekspert Koalicji „POL-
SKA WOLNA OD GMO”

dr Roman Andrzej Śniady - Komisja Sterująca Ko-
alicji „POLSKA WOLNA OD GMO”

Anna Szmelcer, prezes Stowarzyszenia „Polska 
Wolna od GMO”

Sir Julian Rose, prezes Międzynarodowej Koalicji 
dla Ochrony Polskiej Wsi - ICPPC

Jadwiga Łopata, laureatka Nagrody Goldmana (eko-
logiczny Nobel) odznaczona Złotym Krzyżem Zasługi

Edyta Jaroszewska-Nowak, Stowarzyszenie Eko-

land o/Zachodniopomorski
Anna Bednarek, Stowarzyszenie BEST-PROEKO
Prof. UŚ dr hab. Piotr Skubała, Uniwersytet Śląski
Jacek J. Nowak, dr, profesor kontraktowy w Szkole 

Wyższej im. B. Jańskiego w Warszawie
DODATKOWE INFORMACJE
1. Link do wyników głosowania za ustawą o nasien-

nictwie 
http://orka.sejm.gov.pl/SQL.nsf/glosowania?OpenA-

gent&6&95&120 <http://orka.sejm.gov.pl/SQL.nsf/glo-
sowania?OpenAgent&amp;6&amp;95&amp;120>

2. Wyjaśnienia dlaczego nowa ustawa jest niebez-
pieczna:

a) w nowej ustawie w art 104 ust 2 zapisano, że mate-
riał siewny GMO nie może być dopuszczony do obrotu. 
Oznacza to, że zapis z poprzedniej wersji ustawy (choć w 
nieco zmienionym brzmieniu ) pozostał.

b) Jednak w obecnej wersji ustawy wykreślono zapis 
z poprzedniej (z 2006 r), że materiał odmian GMO nie 
będzie wpisywany do krajowego katalogu. Oznacza to, 
że zakaz art 104 ust 2 jest pozorny. Skoro można będzie 
wpisywać odmiany GMO do katalogu, to automatycznie 
są one dopuszczone do upraw na terytorium RP. Należy 
tu podkreślić, że prawo UE stanowi, iż jeśli dana odmiana 
jest wpisana do katalogu wspólnotowego to musi być obo-
wiązkowo wpisana do katalogów każdego kraju człon-
kowskiego. Dalej - wystarczy aby jakiś kraj członkowski 
wpisał daną odmianę do swojego katalogu w porozumie-
niu z KE a każdy kraj ma obowiązek wpisać ją do swojego 
katalogu krajowego. Dlatego tak istotne było utrzymanie 
zapisu z poprzedniej ustawy o zakazie wpisu GMO do ka-
talogu krajowego.

c) Również odrzucono zgłoszoną przez posłów PiS 
poprawkę dotyczącą doprecyzowania pojęcia „obrót” w 
taki sposób aby nasiona przywożone na własny użytek 
też stanowiły obrót.  Wówczas powyższy art 104 ust. 2 
odnosiłby się również do obrotu na własny użytek. W 
wyniku odrzucenia tej poprawki sytuacja się nie zmieni-
ła w stosunku do zakazu wprowadzania do obrotu czyli  
„indywidualni rolnicy” (czytaj dystrybutorzy bo oni do-
starczają rolnikom ziarna a tylko fakturują indywidualnie) 
będą mogli dalej bezkarnie przywozić nasiona GMO z in-
nych krajów. Jeśli połączymy to z umieszczeniem odmian 
GMO w katalogu to w efekcie mimo zapisu o zakazie 
obrotu z art 104. każdy użytkownik będzie mógł uniknąć 
odpowiedzialności za łamanie tego pozornego zakazu (ża-
den sąd administracyjny nie uzna naruszenia art 104 ust. 2 
jeśli dany rolnik będzie uprawiał odmianę GMO umiesz-
czoną w katalogu ).

Reasumując po pierwsze nowa ustawa o nasiennictwie 
mówi, że GMO można wpisywać do katalogu krajowego 
(bo wykreślono zakaz), a po wtóre choć utrzymano zakaz 
obrotu (zawarty w poprzedniej ustawie) to jednak brak 
zgody na doprecyzowanie pojęcia „obrót” o „użytek wła-
sny” skutkuje dopuszczeniem do upraw szmuglowanych 
nasion GMO (wbrew art 104 ust 2).

Jest to wszystko bardzo pokrętnie skonstruowane, ale 
efekt osiągnięty: przyzwolenie na uprawy GMO pomimo 
pozornego zakazu i dezinformacja społeczeństwa.

3. Ustawa o nasiennictwie spowoduje poważne ogra-
niczenia dostępu do tradycyjnych/regionalnych nasion. 
Są w niej zapisy  mówiące, że „... Łączna ilość wprowa-
dzonego do obrotu materiału siewnego odmian regional-
nych roślin rolniczych nie może przekroczyć (!) 10%...
Maksymalna ilość materiału siewnego danej odmiany w 
przypadku rzepaku, jęczmienia, pszenicy, grochu, sło-
necznika, kukurydzy i ziemniaka wynosi (!) 0,3 % mate-
riału siewnego danego gatunku stosowanego rocznie na 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz odpowiednio 
(!) 0,5 % dla pozostałych gatunków...”

4. Kontrowersyjny projekt rządowy ustawy o nasiennic-
twie <http://orka.sejm.gov.pl/proc6.nsf/opisy/4114.htm>

APEL DO WŁADZ SAMORZĄDOWYCH. UWAGA! POLSKA ŻYWNOŚĆ SKAŻONA RAKOTWÓRCZYMI GENAMI
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Społeczna Szkoła Podstawowa STO
 - do klasy I i IV

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

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

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

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

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

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

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

W czwartek, 16 czerwca odbył się już piąty 
Festyn Integracyjny „KIDS4KIDS, czyli dzieci – 
dzieciom”, którego organizatorem była Poradnia 
Psychologiczno-Pedagogiczna w Olecku. Głów-
nym przesłaniem tego spotkania było propago-
wanie bezpiecznych sposobów spędzania wolne-
go czasu, poznawanie i promocja historii miasta 
oraz integracja dzieci poprzez wspólną zabawę.

W festynie wzięli udział uczniowie Szkoły 
Podstawowej nr 1  im. Henryka Sienkiewicza w 
Olecku, Szkoły Podstawowej nr 3 im. Jana Paw-

Poprzez wspólną 
zabawę ... 

ła II w Olecku, Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Olec-
ku, Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Głuchych im. św. 
Filipa Smaldone Olecku, Gimnazjum nr 2 im. Mikołaja Kopernika w 
Olecku – mówi Elżbieta Domasik, Dyrektor Poradni Psychologicz-
no-Pedagogicznej w Olecku – 

„Uczestniczyli oni w różnego rodzaju konkursach sprawnościo-
wych, grach i zabawach według formuły „Poszukiwacze skarbów na 
ścieżce”, np. zabawa „Jestem kropelką wody”, rysowanie na chod-
niku, malowanie twarzy na balonach, konkurs ortograficzny, wiedzy 
o historii Olecka i powiatu. Udział w tych konkurencjach opatrzony 

był zdobyciem „skarbu”. Na zakończenie zostały rozdane nagrody, 
między innymi odtwarzacze MP-3, gry i zabawy planszowe, akceso-
ria szkolne. Dziękuję wszystkim, którzy przyczynili się do organizacji 
Festynu.

Zapraszamy za rok.”
Anna Turowska www.powiat.olecko.pl 
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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

W środę, 22 czerwca uroczystego otwarcia Klubu 
Seniora dokonał Andrzej Kisiel – Starosta Olecki. W 
spotkaniu uczestniczyli również Marek Konopka – 
Senator RP, Marian Podziewski – Wojewoda Warmiń-
sko-Mazurski, Edward Adamczyk – Wiceprzewod-
niczący Sejmiku Warmińsko-Mazurskiego, Wacław 
Sapieha – Przewodniczący Rady Powiatu w Olecku, 
Stanisław  Ramotowski – Wiceprzewodniczący Rady 
Powiatu w Olecku oraz liczne grono emerytów. Po-
mysłodawcą utworzenia Klubu Seniora jest Stowarzy-
szenie Pomocy Społecznej i Ochrony Zdrowia im. św. 
Łukasza.

„Klub Seniora mieści się na I piętrze w budynku przy 
ul. Wojska Polskiego 13 i ma do dyspozycji 280 m2” 

Być seniorem

– mówi Emilia Urbanowicz, 
Prezes Stowarzyszenia Pomocy 
Społecznej i Ochrony Zdrowia 
im. św. Łukasza - „Adaptacja 
pomieszczeń na potrzeby Klu-
bu trwała około półtora roku. 
Poprzez organizację spotkań 
dyskusyjnych o różnej tematyce, 
wspólne czytanie poezji i pro-
zy, gry, zajęcia rękodzieła oraz 
zajęcia teatralne, muzyczne, 
taneczne czy plastyczne chce-
my zintegrować i zaktywizować 
środowisko seniorów, emerytów 
i rencistów. Jesteśmy również 
otwarci na propozycje innych 
wspólnych działań Klubu”. 

Spotkanie zakończył występ 
zespołu „Oleckie Echo”.

Anna Turowska www.powiat.
olecko.pl
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Ośrodek 
czynny
codziennie 
w godz. 800-1600

Jerzy Miliszewski

OLECKIE CENTRUM
SZKOLENIA KIEROWCÓW

Olecko, Aleje Lipowe 3

Rozpoczęcie 
kursu

 tel. 520-23-36

25 
lipca
godz. 1600

B18506

Od 22 czerwca  oleccy policjanci realizują działania pre-
wencyjne pn. „Bezpieczne i zdrowe wakacje  2011”. Celem 
głównym podejmowanych działań jest czuwanie nad bezpie-
czeństwem dzieci i młodzieży zarówno w ruchu drogowym 
jak i w zakresie bezpieczeństwa osobistego.

Wakacje potrwają od 22 czerwca do 31 sierpnia . W tym 
okresie znacznie wzrasta natężenie zagrożeń godzących w 
bezpieczeństwo dzieci, młodzieży oraz osób wypoczywa-
jących. Dlatego, jak co roku policjanci prowadzą na terenie 
całego województwa działania profilaktyczne.  Już w okresie 
poprzedzającym letni wypoczynek w szkołach naszego po-
wiatu przeprowadzono spotkania dzielnicowych  z uczniami. 
Funkcjonariusze podczas rozmów profilaktycznych przestrze-
gali i przypominali o potencjalnych zagrożeniach na jakie 
narażone są dzieci podczas wakacji oraz sposobach ich prze-
ciwdziałania. W trakcie realizowanych  działań istnieje możli-
wość przeprowadzenia przez Policję kontroli przed wyrusze-
niem w trasę autobusów wiozących dzieci na zorganizowany 
wypoczynek. Informację o kontroli prosimy przekazywać do 
oleckiej komendy  z kilkudniowym wyprzedzeniem.

W okresie wakacyjnym organizowana jest bardzo duża 
liczba wycieczek. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom ro-

dziców, opiekunów i organizatorów wycieczek, jak również 
mając na uwadze bezpieczeństwo dzieci i młodzieży oraz in-
nych pasażerów przewożonych autokarami na wycieczki, poli-
cjanci przeprowadzają kontrolę stanu technicznego autobusów 
oraz skontrolują stan trzeźwości kierujących pojazdami.

W czasie trwania wakacji  zwiększona liczba funkcjona-
riuszy kontrolować będzie miejsca gromadzenia się dzieci i 
młodzieży. W trakcie codziennej służby patrolowej i obcho-
dowej policjanci będą kontrolować miejsca zagrożone w celu 
niedopuszczenia do przypadków łamania prawa przez dzieci 
i młodzież oraz nieszczęśliwych wypadków. Policjanci ruchu 
drogowego przeprowadzać będą wzmożone kontrole drogowe 
wszystko po to aby zapewnić bezpieczny wyjazd i powrót dzie-
ciom i młodzieży w okresie wakacyjnym.

Zostaną przeprowadzone działania  kontrolne sklepów i lo-
kali gastronomicznych pod kątem sprzedaży alkoholu osobom 
które nie ukończyły 18 lat. Ponadto prowadzone będą kontrole 
miejsc zbiorowego wypoczynku wspólnie z przedstawicielami 
powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej

Policjanci apelują do wszystkich dzieci, rodziców oraz 
opiekunów  aby w czasie wakacji   bawić się bezpiecznie i roz-
ważnie !!! 

Trwają policyjne działania „Bezpieczne i Zdrowe Wakacje  2011”

28 czerwca Edward Adamczyk – Sekretarz Powiatu 
przekazał kosmetyki wylosowanym kobietom, które zgło-
siły się na badanie cytologiczne w maju b.r. do Centrum 
Medycznego - Zakładu Opieki Zdrowotnej „OLMEDICA” 
w Olecku Sp. z o.o.  Sponsorem nagród kosmetycznych dla 
niżej wymienionych pań była firma FARMONA.

Kosmetyki otrzymała: 
1. Barbara Głowacka 
2. Krystyna Wróblewska 
3. Małgorzata Klaus 
4. Krystyna Zubowicz 
5. Teresa Galińska.
Kobieta, która wykona badanie cytologiczne w OLME-

DICA Sp. z o.o. w ramach Populacyjnego Programu Profi-
laktyki Raka Szyjki Macicy otrzymuje prezent kosmetyczny, 
a także bierze udział w losowaniu nagród. Każdego miesiąca 
nagradzamy kilka kobiet. Bezpłatna cytologia wykonywana 
jest dla kobiet od 25 do 59 lat, z możliwością powtarzania 
badania co 3 lata.

Jednocześnie informujemy, że Powiat Olecki nadal zaj-
muje pierwsze miejsce w Polsce pod względem zgłaszalno-
ści kobiet na badania cytologiczne. 1 lipca 2011r. zgłaszal-
ność  wynosiła 41,61%.

Halina E. Kasicka
www.zdrowie.powiat.olecko.pl 

Badania cytologiczne
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”.
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W niedzielę, 26 czerwca został rozegrany na stadionie 
miejskim mecz charytatywny księża kontra służby mundu-
rowe. Organizatorem imprezy było Oleckie Towarzystwo 
Sportu Szkolnego i „Głos Olecka” – tygodnik lokalny „Ga-
zety Olsztyńskiej”. Akcja została zorganizowana na rzecz 

Księża kontra mundurowi

Joasi Ślużyńskiej z Sedrank, chorej na niedowład spastyczny 
czterokończynowy i epilepsję. Biletem wstępu było 10 plasti-
kowych nakrętek z butelek po napojach. Rodzice Asi muszą 
ich zebrać aż 30 ton, aby z pozyskanych z nakrętek pieniędzy 
opłacić operację w krakowskim szpitalu. 

Mecz zakończył się remisem 4:4. Podczas spotkania nie 
zabrakło też wielu atrakcji, takich jak gry i zabawy rodzinne, 
turnieje tenisa ziemnego, siatkówki plażowej czy szachowego, 
rzut kaloszem na odległość, cymbergaj i inne. Odbyły się też 
loterie fantowe i licytacje.

Podczas imprezy udało się zebrać 3.730,- złotych i tonę na-
krętek. Akcja ciągle trwa. Jeśli ktoś ma nakrętki, może je dostar-
czyć do redakcji „Głosu Olecka” przy ul. Kolejowej 3.

Anna Turowska, www.powiat.olecko.pl 

OŚWIADCZENIE ZAMIAST ZAŚWIADCZENIA
Naczelnik Urzędu Skarbowego w Olecku informuje, że  
z dniem 1 lipca 2011 r. weszły w życie przepisy ustawy  
z dnia 25 marca 2011 r. o ograniczaniu barier administracyjnych dla 
obywateli i przedsiębiorców  (Dz. U. Nr 106, poz. 662)
W wyniku tych zmian, osoby ubiegające się o świadczenia rodzinne i 
świadczenia z funduszu alimentacyjnego, zamiast obecnie wymaga-
nych zaświadczeń mogą składać oświadczenia.
Oświadczenia składane będą pod rygorem odpowiedzialności karnej 
za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie zobowią-
zany będzie do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem 
świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświad-
czenia”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialno-
ści karnej za składanie fałszywych zeznań.



9
Tygodnik olecki 28/704 - r. 2011

to@borawski.pl

Centrum Edukacji Kulturalnej 
Dzieci i Młodzieży

ul. Kołłątaja 20, 50-007 Wrocław, tel. (071) 34-388-56 tel./fax 
34-388-57, e-mail: mdkkopernik1@wp.pl
CELE:
-prezentacja zjawiska ”ikona popkultury”
-zdobycie wiedzy na temat funkcjonowania pewnych postaci 
w świadomości współczesnych pokoleń
-przybliżenie postaci ze świata nauki, szeroko rozumianej 
sztuki (sztuki plastyczne, muzyka, literatura, teatr, film itd.), 
polityki, sportu, czyli postaci, które wywarły wpływ na losy 
ludzkości, a ich twarz stała się powszechnie rozpoznawalna
-inspirowanie do doskonalenia umiejętności warsztatowych w 
dziedzinie portretu
-zachęcanie do poszukiwań twórczych
UCZESTNICY:
kategorie wiekowe:
I gr.   10-13 lat
II gr.  14-17 lat
III gr. 18-25 lat
WARUNKI KONKURSU:
Techniki: rysunek, grafika, techniki malarskie (malarstwo 
olejne, temperowe, akrylowe, akwarela, pastel, inne), techniki 
własne, łączenie technik, także formy przestrzenne
Format: maksymalnie 70x100 dla prac płaskich i 40x40 cm 
dla form przestrzennych.
Ilość prac: jedna placówka może przesłać maksymalnie 15 

Zapraszam do udziału w Sesji Rady Miejskiej w Olecku, 
która odbędzie się w dniu 15 lipca 2011 r. (piątek) o godzinie 
10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Olecku.
Porządek sesji:

1. Otwarcie sesji i ustalenie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady.
3. Informacja Burmistrza o działalności w okresie mię-

dzysesyjnym.
4. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o dzia-

łaniach podejmowanych w okresie od ostatniej sesji.
5. Gospodarka odpadami. Stan zaawansowania inwesty-

cji pn. „Budowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Ko-
munalnych w Siedliskach k/Ełku”.

6. Analiza bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w okresie 
wakacji.

7. Interpelacje oraz odpowiedzi na interpelacje radnych.
8. Wnioski radnych i Komisji Rady.
9. Uwagi i wnioski Sołtysów oraz Przewodniczących 

Rad Osiedli dotyczące projektów uchwał. 
10. Podjęcie uchwał w sprawach:
a) utworzenia Osiedla Siejnik II w Olecku i nadania mu 

statutu,
b) wyrażenia zgody na udzielenie bonifikat od ceny 

sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz najemców,
c) wyrażenia zgody na udzielenie bonifikat od ceny 

sprzedaży nieruchomości w wyniku uwzględnienia rosz-
czeń, o których mowa w art. 209 a ustawy o gospodarce nie-
ruchomościami,

d) określenia zasad udzielenia z budżetu gminy dotacji 
na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni 
ścieków na terenie Gminy Olecko,

e) przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego części terenów 
miasta Olecko położonych przy ul. Gołdapskiej i Parkowej,

f) uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodaro-
wania przestrzennego wyznaczonych części miasta Olecka 
obejmujących tereny położone w sąsiedztwie torów kole-
jowych pomiędzy drogami wyjazdowymi do Świętajna i 
Giżycka, tereny przyległe do drogi wyjazdowej w kierunku 
Ełku, teren przy ul. Wojska Polskiego, teren między ulicami 
Kasprowicza, Rzeźnicką, Kościuszki i targowicą, teren przy 
skrzyżowaniu ulic Al. Zwycięstwa i Kościuszki, tereny przy-
ległe do ulic Wiejskiej i Leśnej, teren położony

w sąsiedztwie osiedla mieszkaniowego Lesk oraz tereny 
w sąsiedztwie jeziora Oleckie Wielkie przyjętego Uchwałą 
Nr XLVII/379/06 Rady Miejskiej

w Olecku z dnia 31 sierpnia 2006 roku, w zakresie terenu 
działki nr 87 położonej przy szosie do Świętajna,

g) zmiany budżetu gminy na 2011 rok.
11. „Głos wolny, wolność ubezpieczający”.
12. Zamknięcie obrad sesji.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Karol Sobczak

Sesja Rady Miejskiej 

Poszukiwanego od ponad 6 lat 33-letniego mieszkańca 
powiatu oleckiego zatrzymała włoska policja. Jacek B. był 
poszukiwany europejskim nakazem aresztowania za prze-
stępstwa popełnione na terenie Polski.

8 lipca olecka komenda otrzymała informacje  z Biura 
Międzynarodowej Współpracy Policji dotyczącą zatrzymania 
na terenie Włoch 33-latka z Olecka. 

Mężczyzna ten ukrywał się od ponad 6 lat przed wymia-
rem sprawiedliwości. Jacek B. ma na swoim koncie kradzieże 
i przywłaszczenia, których dopuścił się na terenie Polski. Wy-
dany za nim europejski nakaz aresztowania okazał się sku-
teczny i zatrzymany olecczanin teraz odpowie za popełnione 
przestępstwa.

Europejski Nakaz Aresztowania jest to dokument, na pod-
stawie którego ujęty w dowolnym miejscu Unii Europejskiej 
aresztant powinien być natychmiast przekazany wymiaro-
wi sprawiedliwości kraju, który go poszukiwał, w ramach 
uproszczonej procedury ekstradycji.

młodszy aspirant Tomasz Jegliński

W Mediolanie włoscy policjanci  
zatrzymali poszukiwanego olecczanina

W środę 6.lipca br. o godz. 8.00 dyspozytor pogotowia ra-
tunkowego w Olecku powiadomił dyżurnego oleckiej komen-
dy o wypadku drogowym na ul. Wojska Polskiego. Natych-
miast na miejsce skierowano policjantów z drogówki. 

Ze wstępnych ustaleń wynika, że kierujący motorowerem 
z nieustalonej przyczyny podczas manewru wyprzedzania sa-
mochodu marki Nissan zderzył się z jadącym z przeciwka sa-
mochodem ciężarowym marki Daf. W wyniku tego zdarzenia 
kierujący motorowerem 76-letni mężczyzna doznał złamania 
nogi oraz żeber.

Policjanci prowadzą postępowanie mające na celu wyja-
śnienie okoliczności tego wypadku. Jednocześnie zwracają 
się z prośba o pomoc w ustaleniu świadków głównie kierowcy 
osobowego nissana, którego zeznania mogą przyczynić się do 
ustalenia szczegółów tego zdarzenia. 

Informacje można przekazać pod nr alarmowy 997 lub 
bezpośrednio u prowadzącego dochodzenie   tel. 87 520 72 61

młodszy aspirant Tomasz Jegliński

Policjanci wyjaśniają 
przyczyny wypadku

prac.
Opis prac: czytelnie (imię, nazwisko, nazwa placówki, wiek 
uczestnika, adres, numer telefonu, imię, nazwisko nauczy-
ciela instruktora), dodatkowo prosimy o dołączenie listy 
zbiorczej prac.
Prosimy nie oprawiać i rolować prac.
Termin: termin nadsyłania prac do 15.09.2011r. na adres:
Centrum Edukacji Kulturalnej Dzieci i Młodzieży, ul. Kołłą-
taja 20, 50-007 Wrocław
Opłata za udział w konkursie wynosi 35 zł od placówki. 
Wpłaty na konto: Rada Rodziców MDK, ul. Kołłątaja 20, 
50-007 Wrocław, PKO BP S.A. IV o/ Wrocław  89 10205242 
0000 2202 0018 7526 tytułem: „IKONY POPKULTURY”
Uroczyste ogłoszenie wyników, wręczenie nagród oraz 
otwarcie wystawy pokonkursowej, planowane jest w poło-
wie października, dokładna informacja będzie podana na 
stronie: www.mdk.wroclaw.pl
Laureaci konkursu zostaną powiadomieni osobnym pismem.
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Z Betą Stypułkowską (BS), dyrektorem Zespołu Szkół Li-
cealnych i Zawodowych w Olecku, rozmawiał B. Marek Bo-
rawski (BMB).

 BMB - Niedawno zakończył się rok szkolny. Mury 
większości palcówek opustoszały, a gwar tam panujący przez 
dziesięć miesięcy ucichł. Zespół Szkół Licealnych i Zawo-
dowych jest jednak nielicznym wyjątkiem. Na terenie szkoły 
wciąż widać wiele osób. Ciągle są w niej uczniowie i nauczy-
ciele. Dlaczego w ZSLiZ się nie odpoczywa?
 BS - Przyczyn jest kilka. Po pierwsze – na przełomie 
czerwca i lipca w naszej szkole można było zobaczyć uczniów 
pierwszej i drugiej klasy liceum profilowanego o specjalności 
policyjno-pożarniczej, którzy pod okiem nauczycieli, poli-
cjantów i strażaków uczestniczyli w letnim obozie szkolenio-
wym. 

Po wtóre – ZSLiZ udostępnia internat dla praktykantów i 
kolonistów sprawiających, że obiekt „żyje”. 

Ostatnia i – moim zdaniem – najważniejsza przyczyna 
wielkiego poruszenia w naszym zespole wynika z wykony-
wania założeń wpisanych w projekt zatytułowany „Moder-
nizacja i doposażenie pracowni do kształcenia w zawodach 
hotelarskich i gastronomicznych »Pewnym krokiem w zawo-
dową przyszłość«” realizowanego ze środków Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 
przy udziale wkładu  własnego Powiatu Oleckiego. 
 BMB - Z tytułu projektu można wnioskować, że 
ruch i hałas panujący na terenie obiektu ZSLiZ jest wynikiem 
realizacji jednego z jego celów, czyli rozbudowy, unowocze-
śnienia i doposażenia zaplecza. Jakie inne założenia wpisują 
się w plan tego przedsięwzięcia?
 BS - Koszt całej inwestycji oszacowano na kwotę 
1.971.443,64 złotych. Z tego – jak wskazuje tytuł projektu 
– w murach tak zwanego „starego internatu” zostanie roz-
budowana i zmodernizowana pracownia żywienia, dziedzic-
twa kulinarnego ze zmywalnią i pomieszczeniem do obróbki 
wstępnej surowców oraz obsługi konsumenta i gościa hotelo-
wego zgodnie z wymogami Krajowego Ośrodka Wspierania 
Edukacji Zawodowej i Ustawicznej. 

Powstanie tam pracownia symulacyjna wyposażona w 
aneks barowy ze sprzętem, akcesoriami, narzędziami i naczy-
niami barmańskimi, kącik restauracyjny z zastawą demonstra-
cyjną, recepcję, stanowiska komputerowe do nauki obsługi 

programów branży hotelarsko-
-gastronomicznej – CHART, 
GASTRO SZEF, GASTRO 
POS z terminalem, drukarką 
termiczną do zamówień i czyt-
nikiem kart magnetycznych. 

Ponadto w ramach projektu 
wyposażymy trzy pracownie 
w profesjonalne urządzenia 
m.in.: piec konwekcyjno-paro-
wy, dystrybutory chłodzące do 
napojów, ekspresy ciśnieniowe do kawy, systemy dystrybucji po-
traw, miksery planetarne oraz w inny sprzęt gastronomiczny do 
nauki zawodu zgodnie z wymaganiami KOWEZiU. 

Z racji wciąż postępującej informatyzacji branży gastrono-
miczno-hotelarskiej przygotowany budżet zakłada miedzy in-
nymi zakupienie 3. tablic interaktywnych, 3. ekranów elektrycz-
nych, 3. rzutników multimedialnych i 42. laptopów dla uczniów 
z pełnym oprogramowaniem. 

Dzięki panu Staroście otrzymaliśmy dodatkowe środki na 
wykonanie nowej wentylacji mechaniczno-wyciągowej zapew-
niającej najbardziej optymalne warunki pracy w pracowniach. 
 BMB - Proszę powiedzieć, skąd Państwo czerpią pomy-
sły i przede wszystkim energię na nowe przedsięwzięcia.
 BS - Nasze projekty i wszelkie inwestycje nie rodzą się 
ad hoc. Zanim cokolwiek zaczniemy realizować, gruntownie ba-
damy każdy aspekt. 

Realizowaliśmy wiele projektów. Każdy z nich był inspiro-
wany czymś innym. 

Pomysł na rozbudowę i doposażenie zaplecza do nauki w za-
wodach hotelarskich i gastronomicznych zrodził się z naturalnej 
potrzeby kształcenia specjalistów do pracy w hotelach, pensjo-
natach, ośrodkach wczasowych i gospodarstwach agroturystycz-
nych. 

Warmia, Mazury oraz Suwalszczyzna to region szczególnie 
ceniony przez turystów polskich i zagranicznych. Duże zaintere-
sowanie naszymi terenami wzmaga naturalną konkurencję. Aby 
móc przetrwać na współczesnym rynku turystyczno-gastrono-
micznym każdy pracodawca podwyższa kryteria zatrudnienia. 

My jako szkoła musimy więc zwiększać poziom wykształ-
cenia naszych absolwentów, by ci mogli sprostać oczekiwaniom 
coraz bardziej wymagającej klienteli. Każdy wie, że nie można 
dobrze wyszkolić pilota bez samolotu. Podobnie jest z uczniami 
technikum organizacji usług gastronomicznych lub hotelarstwa. 
Nie nauczą się oni prawidłowo obsługiwać gości lub dobrze go-

tować, jeżeli placówka nie będzie dysponowała odpo-
wiednim zapleczem. 

Jeśli zaś chodzi o źródło energii nas napędzającej, 
której lokalizacji Pan domaga się, to powiedzieć mogę 
jedynie, że radość uczniów, rodziców, nauczycieli i 
wszystkich innych rekompensuje nasze zmęczenia. 
 BMB - Kiedy młodzież z technikum hotelarstwa organi-
zacji usług gastronomicznych będzie mogła cieszyć się 
efektami inwestycji? 
 BS -  Działania inwestycyjne trwają od 11 grudnia 2009 
roku zgodnie z przygotowanym harmonogramem. Finał 
zmagań zaplanowany jest na 30 września 2011 roku. 
Wszyscy wierzymy, że od przyszłego października 
uczniowie z technikum hotelarstwa i organizacji usług 
gastronomicznych będą mogli odbywać zajęcia w profe-
sjonalnej pracowni do nauki zawodu.
 BMB - Życzę więc, aby działania przebiegły zgodnie z 
planem, a młodzież mogła jak najszybciej cieszyć się z 
nowych pracowni.

A w Zespole Szkół Licealnych i Zawodowych ruch i gwar…
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Uwaga! Kleszcze. 
Przełom marca i kwietnia to początek wzmożonej aktyw-

ności kleszczy, która trwa do późnej jesieni (do października/
listopada) każdego roku. Województwo warmińsko-mazurskie  
jest terenem o dużej zachorowalności na choroby przenoszo-
ne przez kleszcze, czemu sprzyja wysoki procent zalesienia 
terenu, istnienie wielu ośrodków turystycznych na terenach 
zalesionych Warmii i Mazur, masowe zbieranie jagód oraz 
grzybów w okresie lata i jesieni. Przypadki zachorowań kon-
centrują się głównie w powiatach wschodnich województwa. 

Najczęstszymi chorobami przenoszonymi przez kleszcze 
na człowieka jest borelioza i kleszczowe zapalenie mózgu. 
Przed kleszczowym zapaleniem mózgu może nas uchronić 
szczepienie. Do tej pory nie wynaleziono szczepionki, która 
chroniłaby przed zachorowaniem na boreliozę. Kiedy należy 
się szczepić? Najlepiej przed okresem żerowania kleszcz (zimą 
lub wczesną wiosną). Już po przyjęciu dwóch dawek preparatu 
w dwutygodniowym lub miesięcznym odstępie czasu uzysku-
jemy odporność przeciw KZM na cały najbliższy rok. Długo-
trwałą odporność uzyskuje się po trzeciej dawce szczepionki, 
którą należy przyjąć od  5 do 12 miesięcy po dawce drugiej. 

By ograniczyć ryzyko ukąszenia przez kleszcze należy pa-

W sobotni wieczór o godzinie 19 na kortach MOSIR 
OLECKO zebrało się 13 tenisistów i tenisistek z Wrocławia, 
Ełku, Sejn, Białegostoku,Krakowa i Olecka aby po raz 4 za-
grać w Turnieju Tenisa Ziemnego o Puchar Prekursorów OBT 
panów Mariana Tomczyka i Stefana Dawidowicza. 

Rywalizowano w 3 kategoriach :+ 35 lat,+55 lat i debel.
Około godziny 3 rano sędzia zawodów ogłosił, że zwycięzcą 
grupy +35 lat został Dariusz Karniej (Olecko) 4 zwycięstwa, 
2 miejsce Michał Karniej (Olecko) 3 zwycięstwa, 3 miejsce 

zajął Bogdan Frydrych (Sejny) 2 zwycięstwa.
   Grupa +55lat
1. Jerzy Borczyk (Kraków) 4 zwycięstwa
2. Zbigniew Komarzyniec (Wrocław) 3 zwycięstwa
3. Stanisław Bernat (Ełk) 2 zwycięstwa
W deblu zwycięzcami Zostali  Kamil Bomber /Jerzy 

Borczyk (Olecko/Kraków) 
2. miejsce Ryszard Mielech / Bogdan Frydrych (Olecko/

Sejny)
3. miejsce Joanna Kwiatkowska / Zbigniew Komarzy-

Puchar Prekursorów OBT 
panów Mariana Tomczyka 

i Stefana Dawidowicza

10 .00 rozpoczął się następny Turniej o Puchar Jerzego 
Borczyka z Krakowa. Do zawodów zgłosiło się 34 tenisi-
stów i tenisistek z Gdańska, Warszawy, Płocka, Suwałk, 
Żyrardowa, Białegostoku, Olecka, Ełku, Poznania i Paryża. 
Grano w dwóch kategoriach do 16 lat i open.

Turniej juniorów wygrał Oscar Szady (Saint Gratien) 
pokonując w Finale 6/2 Adama Kalinskiego Konstancin-
-Jeziorn. W meczu o trzecie miejsce wygrał Fryderyk Pryj-
ma (Warszawa) z Pawłem Charmuszko (Olecko) 7/5.

Kategoria Open zakończyła się zwycięstwem Roberta 
Usarka (Suwałki), który w finale pokonał Dariusza Kar-
nieja (Olecko)5/2 krecz. Mecz o trzecie miejsce rozstrzy-
gnął na swoją korzyść Andrzej Bomber (Olecko) pokonu-
jąc Tomasza Sitko (Ełk) 6/4. turniej niedzielny zakończył 
się o 19.00.         AB

Turniej o Puchar Jerzego Borczyka

niec (Wrocław)
Zwycięzcy otrzymali puchary drobne nagrody rzeczo-

we i vouczery o wartości 15 euro TennisPlanet ufundowane 
przez generalnego menedżera Tomasza Bonara. Sędzia o 
godzinie 4 zgasił światło i zaprosił wszystkich za rok.    AB

miętać o następujących zasadach: 
Noś ubranie ochronne podczas przebywania w siedli-

skach kleszczy (wysokie buty, długie spodnie, bluza z dłu-
gim rękawem, nakrycie głowy). 

Unikaj siadania, leżenia na trawie i pod krzewami.
Stosuj środki odstraszające kleszcze.
Starannie oglądaj ubrania po wyjściu z miejsc, gdzie 

mogą występować kleszcze.
Dokładnie przeglądaj powierzchnię ciała oraz ostrożnie 

usuwaj kleszcze ze skóry.
Gotuj niepasteryzowane mleko pochodzące od krów, kóz 

i owiec – może być ono źródłem zakażenia chorobami od-
kleszczowymi. 

Honorowy patronat nad Programem edukacyjnym zapo-
biegania chorobom przenoszonym przez kleszcze na czło-
wieka pt. „Kleszcz mały czy duży – nic dobrego nie wróży” 
realizowanym na terenie powiatu oleckiego sprawuje Staro-
sta Olecki. 

Emilia Naruszewicz
Promocja Zdrowia i Oświata Zdrowotna 

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Olecku
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Andrzej Malinowski
Dziennik z dwumiesięcznej wyprawy do Kolumbii i Ekwadoru 2009

dzień 8. Mieszkamy przy gołębniku
 (Kolumbia, 3 lipca 2009)

Tak jak ustaliliśmy, budzik zadzwonił o 
godz. 4.20!

Hotel od środka był zamknięty, portier 
spał, ale wystarczyło tylko lekko stuknąć w 
szybę i pan wychylił się zza kotary. Prze-
szliśmy kawałek do miejsca przy rzece, z 
którego odjeżdża przelotowy autobus do 
Bucaramangi. 

Stał tam akurat sprzedający kawę i 
herbatę. Potwierdził, że autobus na pew-
no będzie. I rzeczywiście o godz. 4.55 
przyjechał. Oddaliśmy bagaż do schowka 
i otrzymaliśmy w zamian potwierdzenie – 
nalepkę. Za bilety zapłaciliśmy po 10 ty-
sięcy peso. 

Ludzie spali na rozłożonych fotelach. 
Droga składała się tylko z samych zakrę-
tów. O godz. 5.50 zrobiło się już widno i 
właśnie wtedy minęliśmy wąwóz Canon 
de Chicamocha – w parku narodowym. O 
wpół do ósmej byliśmy już w Bucaraman-
ga. 

Dworzec autobusowy za miastem, 
dwupoziomowy, duży, ładny, z toaletami 
na komórkę i oczywiście kasy różnych 
kampanii przewozowych. Z dworca nie 
wychodziliśmy, bo mieliśmy tutaj tylko 
przesiadkę. Cena kolejnego biletu do Santa 
Marta wynosi 90 tys. peso, ale pani w kasie 
sprzedała nam za 70 tysięcy. Okazuje się, 
że taniej jest podróżować w grupie, albo w 
dwie osoby. Ceny są do negocjacji. 

Przed nami 8 godzin w trasie (wyjazd o 
godz. 9.30). Po drogach jeździ bardzo dużo 
tirów. Są one troszeczkę inne niż w Euro-
pie. Mają dziwne przody, są importowane z 
USA. Co kilkadziesiąt kilometrów bramki, 
gdzie kierowca musi płacić za przejazd.

Okazało się, że jechaliśmy aż 11 go-
dzin. Z dworca pojechaliśmy taksówką (5 
tys. peso) do hostelu Casa Familiar (15 tys. 
peso od osoby). 

Miasto jak z koszmaru. Brzydko, nędz-
nie i brudno, czyli … Karaiby. I ludzie 
jacyś podejrzliwi. Nie wiem, może to noc 
sprawiła, że miałem takie, a nie inne od-
czucia. Mimo wszystko, nie spodobało mi 
się to miejsce. Nasz pokój znajduje się w 
przybudówce na dachu! Przy gołębniku! 
Toaleta i prysznic (rura wychodząca ze 
ściany) na zewnątrz. W pokoju wszystko 
trzeszczy, nawet wentylator wydaje z sie-
bie niesamowite odgłosy. 

Na dworze wieje silny wiatr. Trzeba 
uważać, żeby nie dostać doniczką po gło-
wie. Mieszkamy w ciekawym miejscu – 
nad Morzem Karaibskim. Nawet poszliśmy 
na spacer po plaży, ale kiedy zobaczyliśmy 
bandę wyrostków w dodatku pijanych i 
awanturujących się od razu odechciało się 
nam wdychać morskie powietrze. 

Przy hostelu była otwarta restauracja, 
w której zjedliśmy smażone jajka z ry-
żem. Wystrój wnętrza okropny – linoleum 
na podłodze popękane, na ścianach pleśń, 
krzesła i stoły lepiące się, serwety na sto-
łach … lepiej nie mówić!
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Twórcy Projektu „Akademia Obywatela”- Stowarzy-
szenie Lokalna Grupa Działania „Lider w EGO” , 
Stowarzyszenie Pomocy Społecznej i Ochrony Zdro-
wia im. św. Łukasza oraz powiat Olecko.

Informują:
BIURA PORAD 

już działają
Obawiasz się formalności 

prawno- administracyjnych
Zapraszamy

Masz problem z właściwą interpretację dotyczących 
Ciebie przepisów prawnych, masz inne nurtujące Cię 
niejasności - odwiedź jedno z biur Projektu „Akade-
mia Obywatela”
- wskażemy właściwą drogę postępowania.

Bezpłatne porady obywatelskie i prawne udzielane są 
w:
• Biurze Porad Obywatelskich i Prawnych w Olec-
ku przy ul. Wojska Polskiego 13
(budynek Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiolo-
gicznej wejście od tyłu).
Biuro czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 
8.00 – 17.00. Porady udzielane są w godzinach 11.00 
– 17.00 

• Terenowych Punktach Porad Prawnych i Obywa-
telskich w Kowalach Oleckich, Świętajnie i Wie-
liczkach  w siedzibach Urzędów Gmin w czwartki 
w godz. 11.00 – 15.00. 
(Szczegółowe harmonogramy przyjęć publikowane 
są na stronie internetowej www.akademia.olecko.
pl.)
W celu zapewnienia optymalnej obsługi naszych 
Klientów prosimy o umawianie wizyt pod numerem 
telefonu 87 610 22 01, mailowo: ak.ob@wp.pl lub 
osobiście w Biurze Porad Obywatelskich i Praw-
nych w Olecku.

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

Europejskiego Funduszu Społecznego

Muzeum Kultury Ludowej w Węgorzewie oraz Towarzystwo 
„Ojcowizna” ogłaszają 
XIV edycję konkursu „Losy nasze…” 
adresowanego także do mieszkańców Olecka i jego okolic. Organi-
zatorzy proszą o przesyłanie spisanych wspomnień, pamiętników 
lub opisanych dokumentów osobistych, zdjęć, listów, które doku-
mentują pierwsze powojenne lata nowych mieszkańców Mazur. 
Organizatorzy przewidzieli nagrody i wyróżnienia dla uczestni-
ków 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 Historycznej.
Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie. 
Spisując wspomnienia i porządkując pamiątki, dokumenty doku-
mentujemy historię naszego regionu, miasta, naszej rodziny.

Pierwsze dni wakacji są czasem, 
kiedy to wielu z nas po chwili uza-
sadnionej euforii z powodu nadejścia 
długo oczekiwanego lata i urlopu za-
stanawia się nad tym, co będzie robiło 
w te najpiękniejsze miesiące. Część 
urlopowiczów od dawna wie, gdzie 
pojedzie na odpoczynek, co w danej 
chwili pozna, jakie zabytki zobaczy i 

na której plaży słońce zarumieni ich ciała. 
Dla tych, którzy postawili na wakacje w Olecku i oko-

licach, Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych przygo-
tował specjalną ofertę spędzenia czasu wolnego. Program 
skierowany jest do wszystkich – do juniorów i seniorów, 
do lubiących ruch oraz kochających zwiedzanie okolicy 
autokarem, do amatorów dobrej kuchni, a także miłośni-
ków fotografii. 

Bogaty wachlarz propozycji z pewnością uatrakcyjni 
wypoczynek niejednemu turyście oraz mieszkańcowi Ma-
zur Garbatych.

Przemysław Michniewicz

KALENDARZ PROPOZYCJI SPĘDZANIA 
CZASU WOLNEGO 

OFEROWANYCH PRZEZ ZSLiZ W OLECKU:

1 lipca 2011 r. – warsztaty fotograficzne z profesjo-
nalistką, Panią Katarzyną Ciuk, której pomagać będą 
uczennice z Zespołu Szkół Licealnych i Zawodowych 
w Olecku;
MIEJSCE: PLAC WOLNOŚCI.

10 lipca 2011 r. – wycieczka rowerowa – „Doliną Legi 
– z nurtem pracowitej rzeki”;
START: GODZ. 09:00, PARKING PRZY ZSLIZ, GOŁ-
DAPSKA 29.

24 lipca 2011 r. – wycieczka autokarowa po zabyt-
kowych dworach szlacheckich znajdujących się na 
Warmii i Mazurach; 
ZAPISY: BIURO TURYSTYCZNE SAMBIA, PLAC 
WOLNOŚCI 9.

24 lipca 2011 r. – warsztaty kulinarne dla miłośników 
gofrów i naleśników; 

Wakacje z Zespołem Szkół Licealnych i Zawodowych w Olecku
MIEJSCE: PLAC WOLNOŚCI.

7 sierpnia 2011 r. – wycieczka autokarowa po zabyt-
kowych dworach szlacheckich znajdujących się na 
Warmii i Mazurach; 
ZAPISY: BIURO TURYSTYCZNE SAMBIA, PLAC 
WOLNOŚCI 9.

20 sierpnia 2011 r. – wycieczka rowerowa trasą nad 
jezioro Garbas – przygranicznymi ścieżkami do 
„Bobrowych żeremi”; 
START: GODZ. 09:00, PARKING PRZY ZSLIZ, 
GOŁDAPSKA 29.
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* „KOALA” - bar. Kuchnia tradycyjna, katering. 
    Plac Wolności 14, tel. (87) 520 15 78  V23107

PIZZERIA „PRIVE” zaprasza od 1000 do 2200

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

05

PIZZA NA TELEFON

* AUTOCZĘŚCI zachodnie, Łada, UAZ, Skoda;  
ul. Grunwaldzka, tel. (87) 520 01 21                           K56306

AUTO-MOTO

* materiały budowlane, metalowe, hydraulika – SKLEP 
   BUD-MET, ul. Gołdapska 22, tel. (87) 520 22 41. V20609

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  V26203

TURYSTYKA, NOCLEGI, ROZRYWKA

* AUTO-MAX, ul. Paderewskiego 3A, naprawa: zawieszenia, 
amortyzatory, elektronika, komputerowa geometria zawie-
szenia od 50 złotych, tel. 509-746-264;                                        V20909

* Foto-Ślub i inne uroczystości, tel. 660 122 049       B19704

* hurtownia spożywcza, ul. Gołdapska 31, tel. (87) 520-01-50 V21708

*  Dewocjonalia, sklep; dodatki do: chrztu, ślubu, komunii, 
bierzmowania; ul. Wiśniowa, tel. 660-771-754     V22008

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

ubezpieczenia, plac Wolności 25, tel. (87) 520-20-55   V20809

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

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

10

V2
07

09

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 V22108

KARAOKE w Pub Piwnica
 każdy czwartek, start od 2000

SAX & PIANO muzyka na żywo - każda środa

* Artykuły i usługi elektryczne, Grunwaldzka 6, 
      tel. 87-610-00-66                                     V21908

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

• imprezy urodzinowe i komunijne

V26113
PUB PIWNICA 

CODZIENNIE OD 10.00

* Centrum Ogrodnicze, ul. Rzeźnicka 6; tel. 87-520-22-07   V1227

* MEBLE - salon, Jan Bagiński, ul. Rzeźnicka, tel.  
(87) 520 29-23. V27202

* Budowlana firma, Tadeusz WITKOWSKI, kompleksowe 
prace budowlane, tel. 603-754-167, 87-523-41-44 V23806

* WULKANIZACJA, wymiana, sprzedaż opon, wymiana 
sprzedaż oleju, odkurzanie gratis, Mazurska 30, tel., 
516-080-613   V27402

* Auta używane, tel. 501-611-961 V22937

* AUTOCZĘŚCI zachodnie, Łada, Tawria, Skoda, ul. 
Grunwaldzka, tel. 87-520-01-21 K56406

* CZĘŚCI SAMOCHODOWE, tel. 509-746-264 V20919

* CZĘŚCI SAMOCHODOWE, ul. Sokola 1D, tel. 87-
520-12-88 V22118

* części używane, wszystkie marki, Ełcka 2 (przy sku-
pie złomu), tel. 501-611-961 V22927

* Ford Focus kombi, grudzień 2004, 1,8TDDI, klima-
tyzacja, radio fabryczne cd+zmieniarka+nawigacja, 
elektryczne przednie szyby i lusterka, 6 poduszek, 
zadbany, tel. 600-936-589 B19904

* koła  letnie Mercedes AClass, tel. 509-338-320 V26922

* Renault Trafic, 1,9D, 1997, tel. 502-264-355 L70201

* VW New Beetel, 2B, 1999, tel. 508-097-660 V26912

* jubilerskie usługi, plac Wolności 13, (87) 520-47-47 
V22308

V8120

imprezy okolicznościowe, dyskoteki, koncerty, pokazy

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

Klub „CoolTura”

V26103

V27102

* Bar „Skocznia” już czynny V24915a

* informacja turystyczna, plac Wolności 22, tel. 87-520-
49-48 B20901

* kino, plac Wolności 22, tel. 87-520-20-59 B20303

* konie kabardyńskie, przejażdżki, pod siodło, 
Grądzkie 47, tel. 666-316-780, 87-421-22-48 B19604

* pracownia pisania ikon, pracownia plastyczna, Kata-
rzyna Waraksa, tel. 663-805-960 B18406

* Pub „Pod ABC”, plac Wolności 8c, tel. 509-909-996 B20402

* Taxi „Z”, również taksówki 6-osobowe, tel. 87-520-12-
12 K32202

* wczasy; tel. 87-421-22-48, 666-316-780,  www.wiatra-
kart.fr.pl, e-mail: kawarak@o2.pl, B21101

* angielski dla dzieci „Happyland”, tel. 508-919-383 K57002

* angielski korepetycje, magister UW, tel. 502-954-863 L17409

* bezprzewodowy internet iPlus, tel. 87-520-13-31 B17509

* biuro rachunkowe „Arnold”, tel. 87-520-15-30 B19005

* hurtownia wędlin, od 4.00 do 14.00, ul. Gołdapska 31, 
tel. 87-520-22-13 B18606

* hydraulik, gazowe, tel. 502-383-533 K55710

* korekta i redakcja prac rocznych, semestralnych, licencjac-
kich, itp. tel. 609-535-117 B19305

* kowalskie, spawalnicze, ślusarskie, Gołdapska 31, tel. 
87-523-00-80 B20003

* księgowe usługi, Ternet spółka z o,o, tel. 87-520-31-70 B20103

* liternictwo nagrobkowe, dopisywanie na cmentarzu, 
grawerowanie w kamieniu, DIAMART, Marek Guze-
wicz, tel. 515-961-233 V27302

* OC i AC atrakcyjne, ubezpieczenia odpowiedzialności 
cywilnej przedsiębiorców i firm, tel. 303-100524, 87-520-
46-76 V21808

* OLEJ OPAŁOWY,NAJTANIEJ, tel. 87-520-41-91V27022

* pizza na telefon – od 10.00 do 22.00, tel.87-520-31-32 
lub sms 505-314-536 V24815
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05   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

V26702

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

DOBRA CENA, WYSOKA JAKOŚĆ! V1426

V28211
Pomieszczenia biurowe do wynajęcia. 
Olecko, ul. Gołdapska 22, tel. 502-200-053.

KUPIĘ

PRACA

V2
69

02

SPRZEDAM 

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

Wyrób nagrobków, blatów kuchennych, parapetów 
i okładzin schodowych V25404

PROMOCJA 

w KEY

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

DWORZEC PKP
tel. 87-520-22-33

V24415

* Pralnia chemiczna, pranie wodne, usługi w ciągu 24 godzin, 
ul. Grunwaldzka 12, te. 723-565-284                          V26303

* kotły c.o., grzejniki, bojlery, HYDROMAX, 
            ul. Sokola 1E, tel. 87-615-31-90 V26602

INNE

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

K
20

01
0

V23906

* ROWERY – naprawy i wypożyczalnia, Centrum 
Handlowe Impuls, tel. 87-520-36-92 V28311

* serwis darmowych ogłoszeń, www.fucha24.pl V26812

* skup metali i surowców wtórnych, odbiór własnym 
transportem, najwyższe ceny, Ełcka 2, tel. 501-611-961 
V22917

* STOLARNIA: schody drewniane, meble, zabudowy, 
system drzwi przesuwanych, renowacja, tel. 784-353-
561, 87-521-43-68 B19205

* Taxi „Z”, również taksówki 6-osobowe, tel. 87-20-12-12 K55402

* tłumacz języka francuskiego, tel. 888-605-885 B19105

* transportowe, Mercedes Sprinter, tel. 512-265-569 V26323

* oddam małe miesięczne kotki w dobre ręce, osiero-
cone, tel. 888-605-885 L70102

* 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. B20502

* traktor BULDOG, tel. 602-235-182 V27032

* ślusarza, spawacza zatrudnię, tel. 602-70756 B19304

* drukarka kolorowa OKI C3300n, A4, idealna do 
wizytówek, mało uzywana, 290 złotych, tel. 604-193-
413 B20702

* działka usługowa, granica obwodnicy, tel. 601-210-
819 K53406i

* działkę budowlaną, 1750 m.kw., Olecko, tel. 602-
709-756 B21001

* działki budowlane, Jaśki, tel. 502-088-402 K55611

* działki budowlane, uzbrojone, tel. 601-210-819 K53506i

* kombajn „Bizon” Z56, 1977, tel. 505-586-101 K57102

* łódkę wędkarską, tel. 512-265-569 V26313

* maszyny, urządzenia rolnicze, tel. 601-210-819 K53306i

* mieszkanie trzypokojowe, 48 m.kw., garaż, ogródek, 
osiedle Zielone, tel. 501-720-173 K56704

* 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 V27012

* siedlisko, ul. Wiejska, ok. 40 arów, zabudowane budyn-
kiem gospodarskim, dojazd od strony ulicy Wiejskiej, siła 
na miejscu, tel. 602-293-333 V26712

* tapety, rolety sprzedam, Dom S.C., plac Wolności 5 A V1436

* w nowym bloku mieszkania jednopokojowe 33,5 
m.kw., przy alei Zwycięstwa 27, gotowe do zamiesz-
kania, umeblowane, tel. 604-456-732 K57301

* lokal na działalność gospodarczą, 31 m.kw., Skła-
dowa, tel. 885-441-703 K54104i

* mieszkanie do wynajęcia, dwupokojowe, garaż, tel. 
693-651-538 K56604
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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

B20203

V24605

MEDYCYNA ALTERNATYwNA
Odżywcza maseczka miodowa 
dla cer suchej
Łyżeczkę miodu i łyżeczkę słodkiej śmietanki ucie-

ramy do białości. Po 15, 20 minutach maseczkę spłuku-
jemy najpierw ciepłą, a potem chłodną, przegotowaną wodą. 
Twarz lekko osuszamy ręcznikiem i nakładamy na nią odro-
binę tłustego kremu.

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

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

Pij i chudnij
Podczas kuracji odchudzającej trzeba wypić około 

dwóch litrów płynów dziennie. Płyn jest potrzebny, aby 
wydalić szkodliwe toksyny, które powstają podczas likwi-
dowania zapasów tłuszczu. Można pić niesłodzoną kawę, 

herbatę (ziołową, owocową), sok z marchwi lub grejpfruta, 
ale najlepsza jest czysta, niegazowana woda (gazowana za-
wiera kwas węglowy, który wzmaga apetyt). Wypita dziesięć 
minut przed posiłkiem złagodzi wilczy głód. Możesz również 
pić między posiłkami - wypełnisz i oszukasz żołądek. Jeżeli 
nie lubisz czystej wody, wrzuć do szklanki plasterek cytryny i 
kilka kostek lodu - stworzysz prawdziwie odchudzający kok-
tajl. Pij powoli, najlepiej przez słomkę.

Zanim sięgniesz po tabletkę
• Zawsze czytaj ulotkę dołączoną do opakowania.
• Nie przekraczał zalecanej przez producenta dawki.
• Nigdy nie popijaj leku alkoholem, nawet piwem.
• Konsultuj się z lekarzem, jeśli równocześnie bierzesz 

kilka innych specyfików.
• Jeśli zauważysz jakikolwiek niezwykły objaw, powiedz 

o tym lekarzowi.
• Nie siadaj za kierownicą, jeśli nie wiesz, czy lekarstwo, 

które zażywasz, nie upośledza zdolności do prowadzenia 
auta.

• Nie używaj lekarstw, których termin ważności już daw-
no minął.

• Przechowuj leki w miejscu niedostępnym dla dzieci, su-
chym, ciemnym i chłodnym. 

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

B20602

K58603
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PRZYS£OWIA

Kalendarz imion Cytaty na ten tydzień

Nasz przepis

Zupa chlebowa 
po mazursku

Kostka rosołowa, cebula, 2 kromki po-
krojonego w kostkę pszennego chleba, 2 
jajka, masło, sól
Cebulę siekamy bardzo drobno i smaży-
my na maśle na jasnozłoty kolor. Doda-
jemy kostki chleba i zalewamy przygo-
towanym rosołem. Gotujemy przez parę 
minut. 
Po zdjęciu z ognia dodajemy roztrzepane 
z solą jajka.

Wino z wiśni
5 kg wiśni sparzamy w 5 litrach wrzącej 
wody. Po schłodzeniu dodajemy zaczyn 
drożdży Burgund. Odstawiamy na dobę.
Dodajemy pół kilograma cukru i znowu 
odstawiamy na dobę. Po tym czasie wi-
śnie wygniatamy. Sok oddzielamy, a do 
wytłoczyn nalać litr wody i po kilku go-
dzinach znów wygnieść. 
Obydwa soki wlewamy do 10 litrowego 
gąsiora i uzupełniamy czystą wodą do 
pełna. Zostawiamy do sfermentowania 
zamykając szczelnie korkiem z rurka fer-
mentacyjną. 
Przy dobrym cieple (około 18-25°C) fer-
mentacja skończy się po 14 dniach. Zle-
wamy wino w gąsiora do butelek i odsta-
wiamy na dalsze 8 do 15 dni w przeciągu 
których wino się sklaruje. 

Sałatka ziemniaczana 
z boczkiem

Kilogram małych ziemniaków, 15 dag 
chudego wędzonego boczku, 3 czerwone 
cebule, seler naciowy, niecała szklanka 
bulionu, 2 łyżeczki octu winnego, 2 ły-
żeczki musztardy, sól, biały pieprz
Ziemniaki gotujemy w mundurkach, 
obieramy i przekrajamy na połówki lub 
gdy większe, w ćwiartki. 
Boczek kroimy na paseczki i smaży-
my na rumiano. Dodajemy pokrojone 

12 lipca
Imisławy, Janiny, Jony, Pameli, Rudo-
miły, Weroniki, Wery
Andrzeja, Bonifacego, Brunona, Fe-
licjana, Feliksa, Gwalberta, Henryka, 
Imisława, Jana, Tolmierza, Tolmira, 
Wasyla
13 lipca
Dalidy, Danieli, Grety, Justyny, Kingi, 
Lidy, Magdaleny, Małgorzaty, Marga-
rety, Radomiły, Sary
Andrzeja, Anakleta, Benedykta, Dana, 
Daniela, Ernesta, Eugeniusza, Henryka, 
Irwina, Jakuba
14 lipca
Izabelli, Kamili, Kamy, Karoliny, Kory, 
Marceliny, Steli, Stelli, Ulryki
Bonawentury, Damiana, Dobrogosta, 
Feliksa, Henryka, Jakuba, Kamila, Ko-
smy, Marcelego, Marcelina, Ulryka
15 lipca
Angeliki, Angeliny, Baldwiny, Ditty, Igi
Atanazego, Bonawentury, Brunona, 

Daniela, Dawida, Donalda, Egona, 
Henryka, Niecisława, Lubomysła, Wal-
demara, Włodzimierza
16 lipca
Benity, Carmen, Karmeny, Marii, Mari-
ki, Marleny, Mirelli, Ruty
Andrzeja, Benedykta, Dzierżysława, 
Eustachego, Eustachiusza, Kanimiła, 
Stefana, Waldemara
17 lipca
Anety, Jadwigi, Jagody, Julietty, Julity, 
Konstancji, Kornelii, Marceliny, Mar-
tyny
Aleksandra, Aleksego, Andrzeja, Bog-
dana, Bohdana, Czesława, Dzierżyki-
ja, Jacka, Kornela, Leona,  Marcelego, 
Marcelina, Marcina
18 lipca
Dragomiry, Erwiny, Frydy, Kamili, 
Kamy, Karoliny
Arnolda, Dragomira, Emila, Emiliana, 
Erwina, Fryderyka, Kamila, Roberta, 
Szymona, Unisława, Wespazjana

Przysłaniać błąd fałszem to zastępo-
wać plamę dziurą.          

Victor Cousin
... błąd nie jest bynajmniej przeciwień-
stwem prawdy, ale innym układem, 
inną świątynią zbudowaną z tych sa-
mych kamieni... 

Antoine de Saint-Exupery
Nigdy się nie gubimy! – oświadczył – 
Zawsze wiemy, gdzie jesteśmy! Zdarza 
się tylko czasem, że nie wiemy, gdzie 
jest wszystko inne, ale to już nie nasza 
wina, gdy gubi się wszystko inne! 

Terry Pratchet

Gdy w lipcu słońce dopieka, burza nie-
daleka.
W lipcowej porze łowią raki, piskorze.
Lipiec – starego chleba z nowym przy-
piec.
Gdy mgła o Babią Górę podczas żniw 
zaczepi, uciekajmy ze zbożem, bo się 
wszystko zlepi.
W lipcu się kłosek korzy, że niesie dar 
boży, a najlepsza Małgorzata (13 lip-
ca), sierp w zboże założy.
Na św. Wincentego będziem jedli chleb 
z nowego.
Gdy się grzmot w lipcu od południa 
poda, drzewom się znaczy szwank i 
nieuroda

w krążki cebule i dalej smażymy razem. 
Teraz do boczku i cebuli dodajemy rosół 
wcześniej doprawiony octem, solą, musz-
tardą i pieprzem.
Otrzymany w naczyniu sos mieszamy z 
ziemniakami. Odstawiamy na 3 godziny.
Seler naciowy myjemy i kroimy w plaster-
ki. Obgotowujemy je przez minutę i po od-
sączeniu dodajemy do sałatki.

Rogaliki maślane
15 dag masła, 15 dag cukru, 2 jajka, 2 
żółtka, 15 dag maki, 2 łyżeczki proszku do 
pieczenia, tłuszcz do smarowania formy
Masło z cukrem ucieramy na krem. Doda-
jemy do niego cały czasz mieszając: jedno 
jako i dwa żółtka. Wsypujemy przesianą 
mąkę zmieszaną z proszkiem do pieczenia 
i wyrabiamy miękkie ciasto. Wkładamy je 
na godzinę do lodówki. Ze schłodzonego 
ciasta formujemy cienkie wałeczki, zwija-
my je w rogaliki, układamy na natłuszczo-
nej blasze i smarujemy rozbitym jajkiem. 
Pieczemy 10 do 12 minut w średnio na-
grzanym piekarniku.

Słodka marynata 
z czereśni

2 kilogramy czereśni, 0,6 litra wody, 20 
dag cukru, szczypta soli, 2 płaskie łyżeczki 
kwasku cytrynowego, goździki, ziele an-
gielskie, pieprz ziarnisty, nasiona kminku
Wodę gotujemy z cukrem i solą. Po ze-
stawieniu z ognia dodajemy kwasek cy-
trynowy. Do każdego słoika uprzednio 
wygotowanego wkładamy po 2 goździki, 
2 ziarenka pieprzu, 2 ziarenka ziela an-
gielskiego i po szczypcie kminku.
Czereśnie dokładnie myjemy i ciasno 
układamy w przygotowanych słojach. 
Nie wolno owoców ugniatać. Tak przy-
gotowane owoce zalewamy gorącą zale-
wą. Słoje zamykamy i pasteryzujemy.
Słoje o pojemności 0,3 litra pasteryzuje-
my 20 minut, większe o 5 minut dłużej.

Bezpieczne lato
Nie kąpmy się w miejscach, do których 
czytości nie mamy przekonania - latem 
łatwo zarazić się świerzbem, drożdżycą 
i innymi chorobami. Po wszelkich kąpie-
lach - zarówno w morzu, jak i w wodzie 
stojącej - należy wziąć prysznic.
Uważajmy, co i gdzie jemy. Latem często 
dochodzi do zatruć salmonellą. Nie sto-
łujmy się byle gdzie, nie kupujmy lodów 
w przydrożnych budkach i nie zabierajmy 
na plażę łatwo psujących się produktów.
Plagą lata są użądlenia pszczół i os. Oso-
by uczulone na jad pszczeli nie powinny 
ruszać się z domu bez podręcznych środ-
ków - wapna, kardiamidu, hydrokortyzo-
nu lub środków antyhistaminowych.

Kwiaty i urlopy
Co zrobić, gdy rośliny zostały przesuszone?
Zanurzamy je w pojemniku z wodą tak, aby 
doniczka była pod wodą, trzymamy tak dłu-
go, aż przestaną wydobywać się pęcherzyki 
powietrza. Następnie doniczki ustawiamy 
w miejscu półcienistym, często wietrzy-
my. Podlewamy je z umiarem, bo zgniją. 
Usuwamy suche liście i pędy i czekamy na 
nowe.
Co zrobić, gdy rośliny zostały zalane?
Gdy liście czernieją, odpadają i zaczyna-
ją gnić, a ziemia w doniczce jest mokra, 
mazista, zrezygnujmy z podlewania przez 
tydzień. Można tylko lekko spryskiwać 
same rośliny. Gnijące kwiaty, liście, łodygi 
usuwamy. Jeśli kwiaty rosły w doniczkach 
czy pojemnikach bez odpływu, trzeba je 
koniecznie przesadzić, nie rozbijając bryły 
korzeniowej.
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2 czerwca 2011 r. w Gimnazjum nr 2 im. Mikołaja Koperni-
Konkurs fotograficzny

ka w Olecku miało miejsce uroczyste podsumowanie szkolne-
go konkursu fotograficznego „A po zimie przychodzi … WIO-
SNA”. Oto jedna z nagrodzonych fotografii: Szymon Gabruś 
(klasa trzecia), „Wśród gałęzi” (pierwsze miejsce)

1. Otwarty turniej piłki nożnej plażowej.
Termin i miejsce: 15.07.11  (piątek), godz. 15.00, Boisko do 
siatkówki plażowej przy Kortach Miejskich.
Organizator: MOSiR Olecko.
Drużyny 5 osobowe + rezerwa (wiek 16 i więcej lat).
Wpisowe: 20 zł od drużyny.
Nagrody: dla najlepszych zespołów pamiątkowe dyplomy i 
puchary.
Przewidziane również nagrody indywidualne dla najlep-
szych zawodników.
 Zapisy bezpośrednio przed turniejem, lub pod nr tel. 600 
274 632.
 Zapraszamy!!!

2. Turniej tenisa ziemnego o Puchar KT 
,,Tennis Life”
 Termin i miejsce: 17.07.11 (niedziela), godz. 10.00, Korty 
Miejskie.
Organizatorzy: MOSiR Olecko i KT ,,Tennis Life”.
Turniej rozegrany zostanie w następujących kategoriach:
- Open,
- do lat 16-tu.
Zapisy bezpośrednio przed turniejem.
Wpisowe: 15 zł od zawodnika.
Nagrody: dla trzech pierwszych zawodników w każdej kate-
gorii pamiątkowe dyplomy, a dla zwycięzców puchary.
Zapraszamy!!!

Dnia 15 lipca 2011 r. (piątek) od godz. 10:00 do 16:00 w 
oleckim Skateparku odbędą się zawody deskorolkowe „SKATE 
JAM – OLECKO 2011”. 

Zawody zorganizowane zostały przez Stowarzyszenie 
Olecka Strefa Inspiracji. 

W zawodach udział może wziąć każdy. Osoby niepełnolet-
nie powinny przynieść podpisaną zgodę od rodziców. 

Formularze dostępne są na profilu Stowarzyszenia na Fa-
cebooku. 

Dla zdobywców pierwszych 3 miejsc przewidziane zostały 
nagrody o wartości 1000 zł. 

Po zakończeniu zawodów profesjonalni deskorolkowcy z 
teamu MALITA zaprezentują przejazd pokazowy. 

Projekt został dofinansowany przez Starostwo Powiatowe 
w Olecku. 

Po zawodach zapraszamy wszystkich na after party w Klu-
bie Cooltura. 

ZAPRASZAMY!

SKATE JAM – OLECKO 2011W najbliższym tygodniu 
w Olecku odbędą się następu-
jące imprezy sportowe:

3.II Otwarty Turniej siatkówki plażowej z cyklu grand Prix 
Olecka 2011
Termin i miejsce:17.07.11 (niedziela), godz. 11.00, Boisko 
MOSiR
przy Kortach Miejskich.
Zapisy bezpośrednio przed turniejem
Wpisowe: 20 zl od pary.
Nagrody: dla trzech pierwszych par pamiątkowe dyplomy, a 
dla zwycięzców statuetki i okolicznościowe koszulki.
Zapraszamy!!!
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Departament Sportu Urzędu Marszałkowskiego w  
Olsztynie zachęca do odwiedzania strony internetowej www.
sport.warmia.mazury.pl, poświęconej w całości tematyce 
sportowej.

10 lipca na boisku MOSiR obok kortów miejskich został 
rozegrany został II Turniej Siatkówki Plażowej z cyklu Grand 
Prix Olecka 2011.

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

WYNIKI:
Gry eliminacyjne:
Fejfer / Daniłowicz - Bogdan / Tarasiewicz 2:1
Budziński / Mariański - Topór / Gąska  2:0
Masłowski / Czajkowski - Fejfer / Daniłowicz 2:0
Budziński / Mariańsk - Surażyński / Wojtulewicz 2:0
Masłowski / Czajkowski - Bogdan/ Tarasiewicz 2:0
Surażyński / Wojtulewicz - Topór / Gąska 2:0
Półfinały:
Masłowski / Czajkowski - Surażyński/ Wojtulewicz2:1
Budziński / Mariański - Fejfer/ Daniłowicz 2:0
Mecz o III miejsce:
Surażyński / Wojtulewicz - Fejfer / Daniłowicz 2:0 
 (21:18, 21:19)

II Turniej siatkówki plażowej z cyklu Grand Prix Olecka 2011

Mecz finałowy:
Masłowski / Czajkowski - Budziński / Mariański 2:1 
 (17:21, 21:16, 15:10)
KOŃCOWA  KOLEJNOŚĆ:
1. Błażej Masłowski / Arkadiusz Czajkowski (Giżyc-

ko)
2. Maciej Budziński / Bartosz Mariański (Olsztyn)
3. Przemysaw Surażyński / Marcin Wojtulewicz (Gi-

życko/Olsztyn)
4. Piotr Fejfer / Grzegorz Daniłowicz  (Olecko)
5-6. Arkadiusz Bogdan / Łukasz Tarasiewicz (Olecko/

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

zwycięzcy statuetki 
 i koszulki okolicznościowe.
Ogółem w zawodach uczestniczyło 12 osób.
Organizator imprez sportowych w MOSiR Olecko: Da-

riusz Karniej
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PO KOKARDĘ
O solair, solair i dzika grusza

Z opalaniem jest dokładnie tak jak z modą – przemija i 
powraca. Odbiegając trochę wstecz, to do XX wieku mody 
na opalanie w ogóle nie było. Publiczna nagość była w ogóle 
czymś niemoralnym, a opalanie było  oznaką plebejskiego 
pochodzenia. Nikt się nie opalał, bo nie było to w modzie. 

Damy chowały się szczelnie pod parasolami, a stroje ką-
pielowe w niczym nie przypominały dzisiejszych – sięgały 
od szyi po kolana. Jedynie opalanie na wsi było czymś na-
turalnym. Opaleni byli ci, którzy pracowali fizycznie i z ko-
nieczności poddawali swoje ciało promieniom słonecznym; 
traktowano to jako wyraz plebejskości. Opalanie się w sensie 
wystawiania się na słońce przyszło na zachodzie w drugiej 
połowie XX wieku. Tam też w latach 20-tych poprzedniego 
wieku rewolucyjne emancypantki wyrzuciły gorset do lamu-
sa, a wraz z amerykańską kulturą i obyczajowością, pojawił 
się w latach 50-tych  strój „bikini”. 

Te daleko idące nowinki u nas przyjmowały się powo-
li lub z dużymi oporami. W latach 60 i 70-tych nastąpiły 
ogromne zmiany społeczne. Zapanowała moda na sport, 
rekreację, wypoczynek. Przemiany obyczajowo-kulturowe 
dotarły również do Polski. Amerykańskie bikini z lat 50-
tych mocno się skurczyło. Strój stawał się coraz skromniej-
szy osiągając nawet kilkucentymetrowy pasek..., ale ludzie 
stawali się jeszcze bardziej odważni. Zaczęły pojawiać się, 
na razie jeszcze dzikie, plaże naturystów. W drugiej połowie 
dwudziestego wieku na słońcu wystawiali się wszyscy. Ba! 
Opalenizna staje się modna, a nawet jest w dobrym guście. 
Jest przejawem nowoczesności i dobrego wypoczynku. W 
krajach zachodnich normą staje się opalanie „topless”, lecz u 
nas ten styl  nie przyjął się. 

Po dziurze ozonowej opalanie się na tzw. czekoladkę nie 
jest na pewno zdrowe, ale nadal chyba modne. Opaleni chcą 
być wszyscy – i panie i panowie, a szczególnie młodzież. 
Panie już dużo wcześniej przed sezonem przygotowują swoje 
ciała w „sztucznym słońcu”, czyli w solariach. Co jest bar-
dziej zdrowe – słońce z dziurą ozonową czy sztuczne lampy 
w solariach – trudno powiedzieć, bo znajdą się obrońcy i jed-
nego i drugiego. Wiadomo, że w jednym i w drugim przypad-
ku z powodu  przedawkowania można nabawić się choroby 
skóry lub poparzeń. Pogoda jeszcze na dzień dzisiejszy jest 
w kratkę i nie grożą nam „czerniaki”, jednak najbardziej roz-
sądne jest umiarkowane korzystanie z obu dobrodziejstw. 

Korzystam. Pakujemy kostiumy, kanapki, napoje, ręczniki 
i nad jezioro! 

Uwielbiam Olecko! Powodów jest wiele i długo by wymie-
niać, ale jednym z nich jest ten, że gdy tylko z rynku zejdę w 
dół... już jestem nad urokliwym jeziorem. I to jest to, co mi-
siaczki lubią najbardziej. Jeśli więc tylko jest słońce, a słupek 
rtęci pnie się w górę, to nie potrzeba więcej do wypoczynku. 
No, może jeszcze dobre lody, podpowiadają mi dziewczynki. 
Może to prosty sposób, ale uwielbiam wystawić ciało na słoń-
ce, zerkać jednym okiem na babskie pisma, wskoczyć do wody 
i leżeć, o niczym nie myśleć, leżeć…

Na mniej upalne dni też jest sposób. Ostatnio mieliśmy go-
ści i dzieciaki oczywiście się nudziły. Spakowałam picie, kasę 
na lody i zabrałam wszystkich na Wiewiórczą Ścieżkę. Ileż 
było dąsów, narzekania, kapryszenia, ale byłam twarda: idzie-
my i koniec! Już po kilkuset metrach zapomniały o narzeka-
niach. Wariowały, skakały i opowiadały przeróżne historie (oj, 
czego się można dowiedzieć o klasie, nauczycielach podczas 
takich niekontrolowanych rozmów, ho, ho!). Oczywiście nawet 
nie zauważyły, jak to szybko minęło, a przy lodach zapomniały, 
że jeszcze przed chwilą bolały nogi. I nie wiem, kto był bardziej 
dumny z wyprawy. 

Jestem niepoprawną mamą, bo lubię takie „przymuszanie” i 
„wycieczki na siłę”, bo już w połowie trasy pęka zniechęcenie, 
a na koniec są gotowi kłócić się ze mną, że to był ich pomysł 
i od dziewczyn dostaję duże buziaki. Wiem, że wolałyby, jak 
ich niektóre koleżanki, wybrać się z całą rodziną na egzotyczne 
plaże Grecji, Chorwacji czy Bułgarii, ale jeśli te kraje są poza 
naszym zasięgiem finansowym, to próbuję uatrakcyjnić waka-
cyjne dni takimi drobnymi pomysłami. 

Marzy mi się wycieczka po Polsce. Naprawdę. Taka objaz-
dowa na przykład wzdłuż zachodniej granicy z odnajdywaniem 
ciekawych miasteczek, zameczków, kościołów i ciekawostek 
geograficznych. Myślę, że taka podróż też im się spodoba. 

I jeszcze mam dwa marzenia. Jedno to objechać rowerem 
wyspę Bornholm. Chodzi to za mną od dawna i jestem zła na 
siebie, że marzenie nie posuwa się do przodu. A drugie – leżeć 
na trawie na podwórku mamy pod gruszą (autentycznie dzika 
grusza!) na „dowolnie wybranym boku”, jak śpiewała Maryla i 
mieć to, co najlepsze… „święty spokój”. I właśnie to drugie za 
chwilę zrealizuję. Dziewczyny już mnie od godziny poganiają, 
bym kończyła ten tekst, więc kończę.

  Marusia 
Ps. Zapraszam pod dziką gruszę. Miejsca tam… po kokardę.


