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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 30 (706) 26 lipca 2011 r. cena 1,50 zł

Kupon bierze udział 
w losowaniu upominków

Nr 30
(706)

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

V22910

V23307

K56904

V29202

V28303

Gdzie panuje uczciwość i prawdomów-
ność, tam przysięgi są zbyteczne. 

Urszula Ledóchowska

Olecka Izba Historyczna 
zaprasza 28 lipca (czwartek) o godzinie 17.00 miłośników li-
teratury i historii na rozmowę o książce Kazimierza Orłosia 
Dziewczyna z ganku. Rozmowa w ramach co miesięcznych 
spotkań „Z książką i historią” będzie miała z założenia formę 
swobodnej, otwartej dyskusji bez moderatora.  

 DZIEŃ OTWARTY MAJSTRA
 5 SIERPNIA
· POKAZY NARZĘDZI
· TEST ELEKTRONARZĘDZI
· KONKURSY - CENNE NAGRODY
                     ZAPRASZAMY

O turnieju koszykówki i siatkówki wewnątrz pisma

c.d na s. 3

fot. Józef Kunicki
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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
• Marek Ogradecki
• Regina Rojek
• Marek Rzecki
• Jan Sebastianowicz
• Stanisław Szymański
Upominki będą wysyłane pocztą.
Upominki ufundowali:
√ BEST - Studio Reklamy, ul. Jeziorna 1A
√ 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
√ 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

V28203 V2
30

09

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 czerwca o 9.53 dwa zastępy JRG 
PSP ratowały przy szosie Świętaj-
no konia tonącego w bagnie.
25 czerwca o 22.19 jeden zastęp 
JRG PSP gasił przy ulicy 11 Li-
stopada pożar śmieci w śmietniku 
kontenerowym.
26 czerwca od 14.40 dwa zastępy 
JRG PSP zabezpieczały przy ulicy 
Parkowej pokazy sportowe.
26 czerwca o 20.57 jeden zastęp 
JRG PSP uwalniał zatrzaśnięte w 
samochodzie osobowym dziecko.
26 czerwca o 23.57 jeden zastęp 
JRG PSP usuwał plamę oleju z 
jezdni ulicy Gołdapskiej.
27 czerwca o 15.11 jeden zastęp 
JRG PSP usuwał gniazdo os z 
domu mieszkalnego przy ulicy Tu-
nelowej.
28 czerwca o 10.58 jeden zastęp 
JRG PSP usuwał w Sedrankach 
drzewo niebezpiecznie pochylone 
nad budynkiem mieszkalnym.
28 czerwca o 19.26 jeden zastęp 
OSP Wieliczki usuwał gniazdo 
szerszeni z domu mieszkalnego w 
Olecku Małym.
1 lipca o 7.26 jeden zastęp JRG PSP 
ubezpieczał lądowanie śmigłowca 
ratowniczego w Dąbrowskich.
1 lipca o 8.20 jeden zastęp JRG 
PSP ubezpieczał lądowanie śmi-
głowca ratowniczego na lądowisku 
przyszpitalnym.
informacji udzielił aspirant sztabowy 

Mariusz Domin

Archiwum „Tygodnika Oleckiego” znajdziesz
W nocy z soboty na niedzie-

lę zakończył się „Przystanek 
Olecko 2011”. I choć podczas 
jego trwania słoneczko nas nie 
rozpieszczało, to należy uznać 
go za udany. Również frekwen-
cja na koncertach, spektaklach 
i pokazach była duża. Znaczy 
to, że nie był zorganizowany 
sobie, a muzom... To był „Przy-
stanek” i dla turystów i dla 
olecczan... Pierwszy raz tyle różnorodnych 
artystycznie i medialnie zdarzeń można było 
obejrzeć lub nawet w nich uczestniczyć... 

Naturalnie, że nigdy nie jest tak, że 
wszystko się wszystkim podoba... ale taka 
przecież była od początku idea „Przystan-
ku”... Trzeba wybrać to co się lubi! 

Wszystko byłoby dobrze, ale jak zawsze 
coś idylliczny wizerunek popsuje. 

Pierwsza sprawa, to organizacja Olec-
kiego Przeglądu Teatrów Amatorskich „Chi-
mera” i umieszczenie go na plakacie  „Przy-
stanku”. 

Duża i naprawdę udana impreza zorgani-
zowana przez Stowarzyszenie Olecka Strefa 
Inspiracji została przez widzów uznana za 
sukces. Ale to, że Olecka Strefa Inspiracji 
musiała zapłacić za wynajęcie Teatru AGT 
od domu kultury uważam za grandę! 

Czyli jeżeli chcemy coś zrobić, co jest 
statutowym obowiązkiem tej instytucji, by 
wystąpić na scenie, musimy zapłacić? Gdy-
by Przegląd Teatrów odjąć od programu 
„Przystanku”, to zostało by tylko dwa dni 
imprez?! 

Proszę Państwa, jeżeli ktoś chce wy-
ręczać w pracy dom kultury i wystąpić na 
przyszłorocznym „Przystanku”  (celowo 
nie piszę tutaj Oleckie Centrum Kultury), 
to jeszcze w tym roku powinien wpłacić na 
konto jeden tysiąc złotych, bo tyle zapłacili 
młodzi olecczanie za wynajęcie sali na im-
prezę, która była elementem przystankowe-
go spotkania ze sztuką. Uważam, że kwota 
ta powinna być organizatorom „Chimery” 
zwrócona z przeprosinami... 

Druga sprawą jest to, że kilka już osób 
zgłosiło się z poplamionymi zieloną farbą 
ubraniami. To cena jaką przyszło im zapła-
cić za zorganizowanie w ostatniej chwili 
remontu amfiteatru. Farba nie wyschła i zo-
stała na siedzeniach widzów... Nie wypada 
nawet komentować przyczyn.

Trzecia sprawa, to zły zwyczaj nie wia-
domo skąd przybyły do naszego miasta... 

Zmuszanie widzów by z byle 
powodu wstawali i bili brawo 
na stojąco. Wstawanie podczas 
braw było i jest zarezerwowa-
ne dla sztuki najwyższego lotu, 
dla ludzi najwyższych osią-
gnięć. Nie można tego używać 
kiedy tylko się chce. Proszę 
zobaczyć jak jest to urządzone, 
kiedy prezydent wręcza Or-
dery Orła Białego. Wtedy od-

znaczani siedzą, a reszta gości, w tym 
prezydent, stoją. 

Nie mogę klaskać na stojąco tylko 
z tego powodu, że na scenie występu-
ją moi znajomi. To jest wyróżnienie 
najwyższej artystycznej rangi... Sza-
nujmy artystów... i nie patrzmy na to 
co dzieje się podczas różnego rodzaju 
telewizyjnych występów. 

Brawa na stojąco zostawmy dla 
najlepszych, bo inaczej nic one nie 
będą oznaczały.

B. Marek Borawski

Walne zebranie 
Nadzwyczajne 

MLKS Czarni Olecko
2 sierpnia w sali konferencyj-

nej Urzędu Miejskiego w Olecku 
odbędzie się walne zebranie Nad-
zwyczajne MLKS Czarni Olecko. 

Poczatek 17.00, drugi termin 
17.15. Zebranie będzie miało na 
celu wybór nowego Zarządu Klu-
bu. 

Wszystkich, którym zależy na 
Klubie serdecznie zapraszamy. 
Zarząd MLKS Czarni Olecko.
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OLECKI TERMINARZ

WYSTAWY STAŁE
V2

70
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Zapraszamy od 600 do 2100

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

NAJTANIEJ W MIEŒCIE

ON .............................5.07 z³
Pb95 .........................5.22 z³
PB98 .........................5,44 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 

• Muzeum Ziemi Ojczystej (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

26 lipca (wtorek)
apteka dyżurna: plac Wolności 25
27 lipca (środa)
apteka dyżurna: plac Wolności 7B
28 lipca (czwartek)
apteka dyżurna: Gołdapska 1
17.00 - „Dziewczyna z ganku” Kazimierza Orłosia, spotkanie 
z książką i historią, Olecka Izba Historyczna, plac Wolności 1
29 lipca (piątek)
apteka dyżurna: Zielona 35
17.00 - Auta 2, film - kino „Mazur”
18.00 - wernisaż wystawy plakatu Piotra Donajewskiego, Ga-
leria Sztuki Prawdziwej im. Andrzeja Legusa, plac Wolności 
22
19.00 - X-Men: Pierwsza klasa, film - kino „Mazur”
30 lipca (sobota)
apteka dyżurna: Składowa 6
12.00 - XIX Olecki Maraton Pływacki, kąpielisko „Skocznia”
17.00 - Auta 2, film - kino „Mazur”
19.00 - X-Men: Pierwsza klasa, film - kino „Mazur”
19.00 - VIII Nocny Turniej Tenisa, korty miejskie, ul. Park 1
22.00 - Rewers, Plenerowe Kino Letnie, Rynek (centrum)
31 lipca (niedziela)
apteka dyżurna: Zielona 37
10.00 - XVIII Turniej Tenisa o puchar „Przystanku Olecko”, 
korty miejskie, ul. Park 1
11.00 - Turniej Siatkówki Plażowej, boisko przy kortach 
miejskich, ul. Park 1
17.00 - Auta 2, film - kino „Mazur”
19.00 - X-Men: Pierwsza klasa, film - kino „Mazur”
1 sierpnia (poniedziałek)
apteka dyżurna: 11 Listopada 9
17.00 - obchody 67. Rocznicy Powstania Warszawskiego, 
Gołdap, plac Zwycięstwa 
2 sierpnia (wtorek)
apteka dyżurna: Kolejowa 15
17.00 - walne zebranie Nadzwyczajne MLKS Czarni Olecko, 
sala konferencyjna Urzędu Miejskiego
3 sierpnia (środa)
apteka dyżurna: plac Wolności 25
4 sierpnia (czwartek)
apteka dyżurna: plac Wolności 7B
18.00 - koncert Zespołu Ludowego „Swojacy”, dziedziniec 
domu kultury, Gołdap
5 sierpnia (piątek)
apteka dyżurna: Gołdapska 1
Mazurskie Spotkania z Folklorem, Rynek (centrum)
6 sierpnia (sobota)
apteka dyżurna: Zielona 35
Mazurskie Spotkania z Folklorem, Rynek (centrum)
7 sierpnia (niedziela)
apteka dyżurna: Składowa 6
POWIATOWY MARSZ ZDROWIA
wycieczka autokarowa po zabytkowych dworach szla-
checkich znajdujących się na Warmii i Mazurach zor-
ganizowana przez ZSLiZ (szczegóły TO 28/704, s.13)
10.00 - XV Turniej Tenisa Ziemnego o „Wielki tort” cukierni 
J. Staniszewskiego, korty miejskie, ul. Park 1
11.00 - Turniej Siatkówki Plażowej, boisko przy kortach 
miejskich, ul. Park 1
8 sierpnia (poniedziałek)
apteka dyżurna: Zielona 37

V26804

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

V23209

Wakacyjna zmiana godzin  pracy Filii  
Warmińsko-Mazurskiej Biblioteki 

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

OŚWIADCZENIE ZAMIAST ZAŚWIADCZENIA
Naczelnik Urzędu Skarbowego w Olecku in-

formuje, że z dniem 1 lipca 2011 r. weszły w życie 
przepisy ustawy z dnia 25 marca 2011 r. o ogra-
niczaniu 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 wymaganych 
zaświadczeń mogą składać oświadczenia.

Oświadczenia składane będą pod rygorem od-
powiedzialności karnej za składanie fałszywych 
zeznań. Składający oświadczenie zobowiązany 
będzie do zawarcia w nim klauzuli następującej 
treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności kar-
nej za złożenie fałszywego oświadczenia”. Klau-
zula ta zastępuje pouczenie organu o odpowie-
dzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

Olecka Izba Historyczna 
Kazimierz Orłoś urodzony w 1935 roku pisarz, scenarzysta, 

dramaturg, autor słuchowisk radiowych. Powiązany rodzinnie z 
Stanisławem Catem i Józefem Mackiewiczem. 

Autor Między brzegami (1961), Ciemne drzewa (1970), Cu-
downa melina (1973), Dziewczyna z ganku (2006) i innych utwo-
rów. Od wielu lat lato spędza na Mazurach we własnym domku nad 
Krutynią.

Dziewczyna z ganku jest zbiorem opowiadań dziejących się 
dziś i dawniej na Mazurach. Na tle pięknej mazurskiej przyrody 
rozgrywają się ludzkie dramaty, niespełnione miłości, konflikty po-
między starymi i nowymi mieszkańcami krainy, zmagania z losem i 
historią.   Zapraszamy.
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Finanse poszkodowanym rolnikom
Zgodnie z informacją podaną przez Prezesa Agen-

cji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa od 18 
lipca 2011 r. do 29 sierpnia 2011 r. można składać 
wnioski o przyznanie pomocy finansowej w ramach 
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-
2013 z działania „Przywracanie potencjału produkcji 
rolnej zniszczonego w wyniku wystąpienia klęsk ży-
wiołowych oraz wprowadzenie odpowiednich działań 
zapobiegawczych”.

O pomoc może ubiegać się producent rolny, w go-
spodarstwie którego w 2010 r. lub 2011 r. wystąpiły 
szkody spowodowane przez huragan, powódź, deszcz 
nawalny, grad, piorun, obsunięcie się ziemi, lawinę, 
suszę, ujemne skutki przezimowania lub przymrozki 
wiosenne w wysokości: 

a) średnio powyżej 30 % średniej rocznej produkcji 
rolnej z 3 lat poprzedzających rok, w którym wystąpiła 
szkoda albo z 3 lat w okresie 5-letnim poprzedzającym 
rok, w którym wystąpiła szkoda, z pominięciem roku 
o najwyższej i najniższej produkcji w gospodarstwie 
rolnym w uprawach rolnych, zwierzętach gospodar-
skich lub rybach;

oraz
b) nie mniej niż 10.000,- zł w budynkach, budow-

lach, maszynach lub urządzeniach służących do pro-
dukcji rolnej, sadach lub plantacjach wieloletnich lub 
stadach podstawowych zwierząt gospodarskich.

Szkody muszą być oszacowane przez komisję po-
wołaną przez wojewodę właściwego ze względu na 
miejsce wystąpienia szkód.

Szczegółowe zasady przyznawania pomocy okre-
śla rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
z 13 września 2010 r. w sprawie szczegółowych wa-
runków i trybu przyznawania pomocy finansowej w 
ramach działania „Przywracanie potencjału produkcji 
rolnej zniszczonego w wyniku działania klęsk żywio-
łowych oraz wprowadzenie odpowiednich działań za-
pobiegawczych” objętego Programem Rozwoju Ob-
szarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz. U. z 2010 r., 
Nr 169, poz. 1141; Dz. U. z 2011 r., Nr 126, poz. 719).

Formularz wniosku z instrukcją wypełniania i wzo-
rami załączników do wniosku znajdują się stronie 
Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 
– www.arimr.gov.pl w zakładce WDRAŻANE PRO-
GRAMY PROW 2007-2013 → Przywracanie poten-
cjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku wystą-
pienia klęsk żywiołowych (...) – nabór 2011 r.

Źródło: www.minrol.gov.pl opracowała 
Anna Turowska www.powiat.olecko.pl 

Letni obóz sportowy w Simnas na Litwie
w ramach projektu nr LT-PL/047
,,Cross border youth cooperation“

(Transgraniczna współpraca młodzieży)
Od 11 do 17 lipca odbywał się letni obóz sportowy w Simnas na 

Litwie w ramach wspólnego projektu realizowanego przez: Gminę 
Olecko, Gminę Orzysz, Gminę Vilkaviskis i Dystrykt Alytus. Głów-
ną ideą projektu jest umożliwienie dzieciom i młodzieży uprawianie 
sportu poprzez stworzenie odpowiedniej bazy.

Krótkie streszczenie projektu:
Każdy z Partnerów projektu oprócz zorganizowania rozgrywek 

sportowych miał też zadanie infrastrukturalne, a mianowicie:  Olecko 
w ramach projektu przebudowało Stadion Miejski w Olecku, Vilkavi-
ski przygotowały dokumentację techniczną na przebudowę swojego 
stadionu, natomiast Alytus wybudowało boisko przy gimnazjum w 
mieście Simnas, Orzysz salę widowiskowo- sportową.

Zajęcia sportowe w ramach obozu przeprowadzane były na nowo 
wybudowanym, dzięki środkom z projektu, boisku przy gimnazjum 
w miasteczku Simnas na Litwie. W trakcie siedmiodniowego obozu 
strona litewska przewidziała wiele atrakcji, wycieczek. Wyjazd dał 
możliwość naszym zawodnikom bliższego poznania innego kraju, 
zwyczajów sąsiadów oraz nawiązania trwałych przyjaźni. Zawodnicy 
spotkali się na boisku już nie pierwszy raz, aby nie tylko rywalizować 
ze sobą w sporcie ale również odświeżyć znajomości i przyjaźnie ja-
kie nawiązały się pomiędzy partnerami z Polski i Litwy.  W obozie 
uczestniczyła młodzież z Olecka, Orzysza, Wiłkowyszek oraz Aly-
tusa.

Obóz stał się wspaniałą okazją do podniesienia sprawności fizycz-
nej, uczestnictwa w programie turystyczno-sportowym, usamodziel-
nienie się oraz integracji z rówieśnikami.

W numerze 29/705 „TO” zdjęcia do artykułu 
„Muzeum Ziemi Ojczystej wg Elizy Ptaszyń-
skiej” fotografie wykonał Bolesław Słom-
kowski, zaś do opowiadania „Pośrodku” 
Jana Nowaka-Kowalskiego wykonał Józef 
Kunicki. Serdecznie za to pominięcie ich au-
torstwa przepraszam.

B. Marek Borawski

To nie kanały w Wenecji... Tak po deszczach wygląda co jakiś czas 
ulica Słowiańska.    fot. B. Marek Borawski

Budżet projektu wynosi 3 506 931 EUR, z cze-
go 85 % kosztów jest finansowane z Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Projekt jest wdrażany w ramach Celu 3: Euro-
pejska Współpraca Terytorialna Program Współ-
pracy Transgranicznej „Litwa-Polska”, który ma 
na celu wspieranie zrównoważonego rozwoju 
obszaru przygranicznego Litwy i Polski, poprzez 
podniesienie ekonomicznej, społecznej i teryto-
rialnej spójności. Program jest współfinansowany 
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 
oraz budżetu państwa.

rzeczniczka  prasowa UM Alicja Mieszuk
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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:

Do policyjnego aresztu trafił 28-latek, który groził i 
usiłował pobić interweniujących funkcjonariuszy. Pijany 
agresor został obezwładniony i zatrzymany do wyjaśnienia. 
Po wytrzeźwieniu  usłyszał zarzut znieważenia funkcjona-
riusza publicznego za co grozi kara pozbawienia wolności 
do 2 lat.

Do zdarzenia doszło 17 lipca br. około godziny 7.30. Ofi-
cer dyżurny oleckiej komendy otrzymał zgłoszenie o zakłó-
ceniu porządku i spożywaniu alkoholu w parku miejskim. 

Na miejscu interweniujący funkcjonariusze potwierdzi-
li, że kilku młodych mieszkańców spożywa alkohol wbrew 
zakazowi. Czterech młodych mężczyzn zostało ukaranych 
mandatami za popełnione wykroczenia porządkowe. Obec-
ność przybyłych policjantów  bardzo rozzłościła piątego 
28-latka. Tomasz Ł. usiłował uderzyć funkcjonariuszy, gro-
ził i wyzywał.  Agresor został zatrzymany i obezwładnio-
ny.  Tomasz Ł. noc spędził w policyjnym areszcie. Po wy-
trzeźwieniu usłyszał zarzut  znieważenia i zmuszania groźbą 
funkcjonariusz publicznego do zaniechania czynności służ-
bowej. Sam nie kwestionował swojej winy i przyznał się.

Za to  przestępstwo według kodeksu karnego  grozi kara 
nawet 2  lat  pozbawienia wolności. 

Odpowie za znieważenie  policjantów

Z inicjatywy wydziału edukacji, kultury i sportu UM 
dokonano przeglądu boisk wiejskich. Miał on na celu 
sprawdzenie tych obiektów pod względem zabezpieczenia 
zamontowanego sprzętu oraz stanu ich utrzymania. Przeglą-
du dokonano w Kukowie, Babkach Gaseckich, Moznych, 
Szczecinkach, Borawskich, Plewkach, Dąbrowskich. Skon-
trolowano również wiejskie boiska szkolne w Kijewie, Gą-
skach, Judzikach i babkach oleckich.      (UMwekis)

Przegląd boisk wiejskich

Urząd Miejski
... rozstrzygnął dwa przetargi na sprzedaż nieruchomości 

gruntowych, położonych przy ulicy Grabowej i Dębowej z 
przeznaczeniem na zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. 
Działka o powierzchni 629 m.kw. przy ulicy Grabowej zosta-
nie sprzedana za 52 tysiące 292,22 złotych, a przy ulicy Dę-
bowej o powierzchni 493 m.kw. za 43 tysiące 484,19 złotych. 

(UMwrg)

Wybory sołtysów
W dniach 27 i 28 czerwca odbyły się wybory sołtysów i 

rad sołeckich w Sołectwie Giże i w Sołectwie Dobki. Sołty-
sem Sołeciwa Giże został Pan Jarosław Tyszlak, natomiast 
Sołtysem Sołectwa Dudki został Pan Stanisław Bielecki.

 (UMorn)

Ulica Mazurska
Ukończono nadbudowę budynku mieszkalnego wieloro-

dzinnego przy ulicy Mazurskiej 28. Remont kosztował 461 
tysięcy złotych, w tym dofinansowanie z BGŻ to 87 tysiące. 
Budynek odebrano 13 czerwca.          (UMwbiip)



Tygodnik olecki 30/706 - r. 2011
6 to@borawski.pl

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

Od września 2009 do lipca 2011 roku Liceum Ogólnokształ-
cące im. Jana Kochanowskiego w Olecku realizowało projekt JĘ-
ZYK OBCY CORAZ MNIEJ „OBCY”. Środki finansowe na jego 
realizację w wysokości 321 805 zł pozyskano za pośrednictwem 
Powiatu Oleckiego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ra-

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

ZAKOŃCZENIE REALIZACJI PROJEKTU JĘZYK 
OBCY CORAZ MNIEJ „OBCY”

mach priorytetu IX. 
Rozwój wykształce-
nia i kompetencji w 
regionach z działania 
9.1.2. Stanowiły one 
100% kosztów jego 
realizacji.

Celem projektu 
było uzupełnienie braków programowych i doskonalenie spraw-
ności językowych wybranego języka obcego przez uczniów LO 

w Olecku. Poprzez 
udział w projek-
cie poprawili swoją 
znajomość języka 
obcego w zakresie 
mówienia, słuchania, 
czytania, pisania oraz 
wzbogacili zakres 
słownictwa. Mło-
dzież mogła rozwijać 

swoje zainteresowania z kultury, tradycji i literatury wybranego 
języka, a także dobrze przygotować się do matury na poziomie roz-
szerzonym.

Wsparciem planowano objąć 122 uczniów jednak liczba 
chętnych była 
znacznie więk-
sza – w efekcie 
przyjęto 244 
uczniów (166 
dziewcząt oraz 
78 chłopców). 
Zajęcia poza-

lekcyjne prowadzili nauczyciele Liceum, którzy najlepiej znali 
potrzeby, ale też umiejętności uczniów. W ciągu ostatnich dwóch 
lat szkolnych przeprowadzono 1.320 godzin dodatkowych zajęć 

dydaktyczno-wyrównawczych w 11 grupach (od 10 do 15 osób). Od-
bywały się one w godzinach popołudniowych po 2-3 godziny lekcyjne 
tygodniowo dla każdej grupy. Zorganizowano też dwa wyjazdy eduka-
cyjne do teatru Buffo w Warszawie na spektakle w języku angielskim.

Dzięki wsparciu z Europejskiego Funduszu Społecznego szkoła 
została również doposażona 
w podręczniki, ćwiczenia, 
słowniki, testy i materiały 
piśmiennicze. W ramach 
projektu zakupiono też 
liczne pomoce dydaktycz-
ne oraz 20-stanowiskową 
pracownię językową wraz z 
meblami.

Na zakończenie serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom 
naszego projektu, którzy uczęszczali na zajęcia pozalekcyjne z pro-
jektu. Dyrekcji i Na-
uczycielom liceum, 
którzy realizowali 
poszczególne zajęcia. 
Dziękujemy też rodzi-
com, którzy umożli-
wiali udział młodzieży 
w projekcie. Na zakoń-
czenie serdecznie dzię-
kuję wszystkim, którzy 
wspierali nas w realizacji tego projektu.

Więcej informacji i zdjęć na stronie www.projekt.lo.olecko.pl 

Kierownik projektu Halina Bogdańska

V28701
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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

5 
września

godz. 1600

B18508

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 okre-
sie poprzedzającym letni wypoczynek w szkołach naszego 
powiatu przeprowadzono spotkania dzielnicowych  z ucznia-
mi. Funkcjonariusze podczas rozmów profilaktycznych prze-
strzegali i przypominali o potencjalnych zagrożeniach na ja-
kie narażone są dzieci podczas wakacji oraz sposobach ich 
przeciwdziałania. W trakcie realizowanych  działań istnieje 
możliwość przeprowadzenia przez Policję kontroli przed wy-
ruszeniem w trasę autobusów wiozących dzieci na zorganizo-
wany wypoczynek. Informację o kontroli prosimy przekazy-
wać 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 
innych pasażerów przewożonych autokarami na wycieczki, 
policjanci przeprowadzają kontrolę stanu technicznego au-
tobusów oraz skontrolują stan trzeźwości kierujących pojaz-
dami.

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

Zostaną przeprowadzone działania  kontrolne sklepów i 
lokali gastronomicznych pod kątem sprzedaży alkoholu oso-
bom które nie ukończyły 18 lat. Ponadto prowadzone będą 
kontrole miejsc zbiorowego wypoczynku wspólnie z przed-
stawicielami powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej

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

Trwają policyjne działania 
„Bezpieczne i Zdrowe 

Wakacje  2011”

Lato to ulubiona pora większości ludzi. Wraz z nią nad-
chodzą wyczekiwane przez nas wakacje, czas urlopu i wypo-
czynku. Odrobina leniuchowania jest bardzo potrzebna, ale 
to aktywny wypoczynek przynosi nam najwięcej satysfakcji 
i odprężenia. 

Sportowe wakacje są idealnym rozwiązaniem „na zabi-
cie” wakacyjnej nudy. Do popularnych miejsc, gdzie można 
aktywnie się „rozerwać”’ należą z pewnością korty tenisowe, 
kluby fitness, boiska piłkarskie, koszykarskie czy do siatków-
ki plażowej. Przyjemnie i aktywnie spędzić czas można także 
na rowerze, spacerze czy nad jeziorem. Planując spędzanie 
wolnego czasu należy jednak pamiętać o bezpieczeństwie.

„Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych w Olecku ofe-
ruje ciekawe pomysły na spędzanie wolnego czasu, takie jak 
wycieczki rowerowe, warsztaty kulinarne czy fotograficzne” – 
mówi Beata Urszula Stypułkowska, Dyrektor Zespołu Szkół 
Licealnych i Zawodowych w Olecku – „W niedzielę, 10 lip-
ca, zorganizowaliśmy wycieczkę rowerową „Doliną Legi – z 
nurtem pracowitej rzeki”. Wyruszyliśmy z Olecka, a następnie 
jechaliśmy przez Małe Olecko – Zatyki – Kijewo – Babki Gą-
seckie – Pomiany – Gąsiorowo – Gąsiorówko – Kleszczewo 
– Starosty – Nowy Młyn – Wieliczki – Markowskie  – Krupin 
– Imionki”.

15 lipca 18.35 w Kowalach Oleckich policjanci ruchu dro-
gowego obsługiwali zdarzenie drogowe. 

Kierujący osobowym volkswagenem podczas wykonywa-
nia manewry skrętu w lewą stronę nie ustąpił pierwszeństwa 
przejazdu jadącemu z przeciwka kierującemu audi. Doszło do 
zderzenia pojazdów. 

Kierowca vw passata  39-letni Andrzej C był nietrzeźwy. 
Po zbadaniu na alkomacie okazało się, że prowadził pojazd 
mając ponad 1,5 promila alkoholu w organizmie. Teraz odpo-
wie przed sądem  za spowodowanie kolizji drogowej i jazdę w 
stanie nietrzeźwym.             aspirant Tomasz Jegliński

Nietrzeźwy kierowca sprawcą kolizji

Aktywnie na wakacjach
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W piątek 15 lipca funkcjo-
nariusze z Komendy Powiato-
wej Policji w Olecku obchodzili 
uroczyście  w sali widowisko-
wej kina swoje święto. Oficjalne 
uroczystości rozpoczęły  się od  
przemarszu pododdziału funk-

cjonariuszy z oleckiej jednostki   na Plac Wolności. Pod-
czas uroczystego apelu z zostały wręczone awanse, odzna-
czenia i listy gratulacyjne. W obchodach udział wzięli min. 
wojewoda warmińsko-mazurski Marian Podziewski, Ko-
mendant Wojewódzki Policji w Olsztynie inspektor Sławo-
mir Mierzwa oraz przedstawiciele władz samorządowych.

Święto Policji

Mianowani na wyższe stopnie policyjne:
- na stopień komisarza policji – podkomisarz Adam 

Brodowski,
- na stopień aspiranta sztabowego policji  - starszy aspi-

rant Krzysztof Kulikowski,
- na starszego aspiranta policji – aspirant Adam Ga-

bruś, aspirant Jan Jankowski, aspirant Piotr Kacprzyk,
- na aspiranta policji - młodszy aspirant  Marcin Bojar-

ski, młodszy aspirant Tadeusz Guzewicz, młodszy aspi-
rant Tomasz Jegliński,

- na młodszego aspiranta policji  - sierżant sztabowy 
Łukasz Bronikowski,

- na sierżanta sztabowego policji  - starszy sierżant To-
masz Domin,

- na starszego sierżanta policji – sierżant Piotr Gawor-
ski, sierżant  Karol Rynkiewicz, sierżant Robert Smo-
kowski, sierżant Justyna Stankiewicz, sierżant Andrzej 
Szostak, sierżant Tomasz Topolski, sierżant Cezary Woj-

nowski,
- na sierżanta policji – starszy posterunkowy Katarzyna 

Chludzińska, starszy posterunkowy Mateusz Głębocki, star-
szy posterunkowy Marta Świątek, starszy posterunkowy Ka-
mil Wasilewski, starszy posterunkowy Rafał Wasilewski,

- na starszego posterunkowego policji – posterunkowy 
Grzegorz Piotrowski.

Medale nadane przez Prezydenta RP :
Srebrny Medal za Długoletnią Służbę: st. asp. Jan Jankow-

ski, insp. Rafał Klauza, asp. Jacek Kołodziński, asp. sztab. 
Paweł Kotowski, asp. sztab Jerzy Kozłowski, nadkom. Grze-
gorz Parda, podkom. Dariusz Pawluczyk,  Pani Maria Po-

pławska (pracownik cywilny), asp. Zbigniew Puczyłowski i 
podinsp. Ryszard Stemplewski.

Odznaczenia nadane przez Ministra MSWiA :
Srebrna Odznaka Zasłużony Policjant: asp. sztab. Miro-

sław Orłowski.
Brązowa Odznaka Zasłużony Policjant: asp. Marcin Bo-

jarski, podinsp.  Bernard Faszcza, sierż. sztab. Grzegorz 
Gorlo, asp. sztab. Krzysztof Kulikowski, mł. asp.  Marcin 
Maciejewski, nadkom. Ewa Papadopulu i  podinsp. Dariusz 
Stachelek.

Policjanci najbardziej wyróżniający się w służ-
bie (listy  gratulacyjne wręczane rodzicom) :

Rodzice mł. asp. Dariusza Bielenicy, asp. Marcina Bojar-
skiego, sierż. Adama Garackiewicza, asp. Tomasza Jegliń-
skiego, post.  Łukasza Józefowicza, asp. Zbigniewa Puczy-
łowskiego i st. sierż. Tomasza Topolskiego, czyli najbardziej 
wyróżniających się policjantów, odebrali listy gratulacyjne 
od Komendanta Powiatowego Policji w Olecku insp.  Rafała 
Klauzy.  

W czasie uroczystości ogłoszono także wyniki 
plebiscytu na „Najbardziej przyjaznego dzielni-
cowego  w 2011 roku”:

I miejsce – asp.  Mariusz Łepkowski
II miejsce -  mł. asp. Marcin Maciejewski
III miejsce  - mł. asp.  Marcin Ferenc.  

opracował aspirant Tomasz Jegliński
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Wiemy, że większość produktów dostępnych w dzisiej-
szych supermarketach, hurtowniach, czy nawet w małych 
sklepikach nie odznacza się dbałością o jakość. Przeważa 
żywność nadmiernie przetworzona, zawierająca zbyt dużo 
cukru, słodzików, konserwantów, barwników i innych do-
datków chemicznych, jak również żywność genetycznie 
zmodyfikowana (GMO).

Tymczasem badania przeprowadzone w Wielkiej Bry-
tanii i w innych krajach wykazały, że dzieci które były od-
żywiane taką żywnością wykazują dużą hiperaktywność i 
kłopoty z koncentracją, częściej chorują i mają skłonności 
do nadwagi.

Musimy zapewnić dzieciom dietę zawierającą lokalnie 
wyprodukowane sezonowe owoce i warzywa, oraz mię-
so i produkty mleczarskie z gospodarstw, które nie uży-
wają lub ograniczają do minimum użycie chemikaliów i 
humanitarnie traktują zwierzęta. Najlepsze tradycyjne, do-
brej jakości BABCINE JEDZENIE Z GOSPODARSTW 
EKOLOGICZNYCH I TRADYCYJNYCH. Taka dieta 
jest optymalna zarówno ze względu na wartości odżywcze 
jak i smakowe.

Wielkoobszarowe rolnictwo przemysłowe nie dostar-
cza żywności wysokiej jakości, stosuje także genetycznie 
modyfikowaną i zaprawioną antybiotykami paszę dla swo-
ich zwierząt hodowlanych.

Nie wolno nam oszczędzać na zdrowiu naszych dzieci! 
Wczesne lata życia to okres, w którym wartościowa zdro-
wotnie i energetycznie dieta ma kluczowe znaczenie dla 
zdrowia i życia człowieka. Koncentrowanie uwagi jedynie 
na możliwie „najtańszym” wyżywieniu naszego dziecka, 
to zaprzeczenie miłości i odpowiedzialności.

Dobra dieta nie musi być droga, wymaga natomiast sta-
rannego rozeznania, uważnego kupowania oraz współpra-
cy z lokalnymi rolnikami i przetwórcami.

Organizujemy DNI TRADYCYJNEJ WSI (21-23 
stycznia 2011) pod hasłami chłopskiego, ekologicznego 
i tradycyjnego rolnictwa oraz zdrowej, uczciwie produ-
kowanej żywności. W tym roku było ponad 100 różnych 
wydarzeń www.dnitradycyjnejwsi.pl w różnych częściach 
Polski.

Po raz kolejny w tym sezonie, 24 lipca przy prawdziwie 
tenisowej pogodzie na kortach MOSIR Olecko zebrało się 38 
zawodników i zawodniczek do gry o Puchar Burmistrza Olec-
ka p. Wacława Olszewskiego. Zawodnicy z całej  Polski czyli 
Warszawy ,Rumii ,Lublina, Gołdapi, Suwałk, Ełku, Augusto-
wa, Żyrardowa, Poznania, Skierniewic oraz dalekiego Paryża 
i Olecka (co najbardziej cieszy sędziego głównego, że w aż 9 
osób).

Grano tradycyjnie w dwóch kategoriach wiekowych do 16 
lat i open 

O 19.00 wiedzieliśmy, że w Kategorii OPEN zwycięzcą 
został Robert Usarek (Suwałki) pokonując w finale 6/1;6/4 
Roberta Popławskiego (Gołdap). 

W meczu małego finału czyli o trzecie miejsce spotkali 
się Tomasz Tertel (Ełk) i Jarosław Wasilewski (Augustów) 
wygrał Tomek 6/4. W drugiej kategorii bardziej licznej (20 
zawodników i zawodniczek ) zwyciężył Przemysław Balce-
rek (Warszawa) z Mateuszem Wieczorkiem (Skierniewice) 
6/1;6/1. Mecz o trzecie miejsce wygrał Oscar Szady (Saint 
Gratien) pokonując Piotra Lipińskiego (Warszawa) 6/0. 

Najlepszą olecczanką turnieju o puchar Burmistrza została 
Ula Jasińska zajmując 9 miejsce. Gratulujemy! 

Puchary, dyplomy i drobne nagrody wręczał osobiście p. 
Wacław Olszewski- burmistrz Olecka.

Andrzej Bomber

Turniej o puchar 
Burmistrza Olecka

BABCINE JEDZENIE 
NA CAŁY ROK

nie tylko na dzień Babci

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 nale-
ży się szczepić? Najlepiej przed okresem żerowania kleszcz 
(zimą lub wczesną wiosną). Już po przyjęciu dwóch dawek 
preparatu w dwutygodniowym lub miesięcznym odstępie cza-
su uzyskujemy odporność przeciw KZM na cały najbliższy 
rok. Długotrwałą 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 
pamiętać 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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Męcząca siedmiogodzinna podróż pociągiem, trzy prze-
siadki w większych miejscowościach, a potem... ODPO-
CZYNEK. Tak w jednym wielkim skrócie można opisać 
tygodniowe wakacje, na które 18 lipca 2011 roku udali się 
członkowie Stowarzyszenia Obywateli Projekt Włocławek.  

12-osobowa grupa młodych ludzi z Włocławka (woj. 
kujawsko-pomorskie) swoje wakacje spędziła we wsi Mo-
nety leżącej obok Olecka na Mazurach. To piękne, spokojne 
miejsce, w którym od lat mieszka Małgorzata Terepko - 
liderka z V edycji Liderów PAFW, prezes Stowarzyszenia 
Monety oraz fundatorka Fundacji Niewidzialna Ręka.  

Siedmiogodzinna podróż tych młodych ludzi rozpoczęła 
się na włocławskiej stacji PKP. Tuż po 1:00 w nocy zna-
leźli się w Monetach. Zmęczeni, ale szczęśliwi wypili go-
rącą herbatę, zjedli pyszny, mazurski chleb z prawdziwym 
smalcem i.. poszli spać. Grupa Młodego Włocławka spała 
w nowo budowanej, jeszcze niedokończonej, drewnianej 
saunie, gdzie czuć jeszcze przyjemny zapach drewna oraz 
odgłosy korników.

„Promienie mazurskiego słońca, które wpadały przez 
okna, odgłosy wiejskich zwierząt przyjemnie budziły nas 
każdego dnia. Sielanka - po prostu „żyć i nie umierać”! - 
mówią zachwyceni członkowie Młodego Włocławka.

Gdy była słoneczna pogoda, popołudnie młodzież spę-
dzała przede wszystkim na kąpielach w pobliskim jeziorze, 

Wakacje Młodego Włocławka
gdzie woda była czysta i ciepła. Czasami, gdy nastąpiła zmia-
na pogody, była burza i padał deszcz opracowywali pomysły 
na nowe przedsięwzięcia, które z całą pewnością niebawem 
zostaną wcielone w życie Włocławka.

Młody Włocławek, aby pomóc Fundacji Niewidzialna 
Ręka, we wsi Monety oraz Stożne w minionym tygodniu prze-
prowadził ankiety, które miały na celu m.in. poznanie zdania 
mieszkańców wsi w sprawach dotyczących ich samych.

Dzień przed wyjazdem, w nocy z soboty na niedzielę, na 
boisku byłej szkoły we wsi Monety, odbyło się ognisko, w 
którym udział wzięli przybyli goście z Włocławka oraz miej-
scowa młodzież. Wszyscy wymienili się swoimi doświadcze-
niami. Młody Włocławek opowiedział o swoich działaniach, 
m.in. planowanym koncercie charytatywnym dla Renaty Ci-
chockiej – włocławianki, która od 6 lat cierpi na raka. Kobieta 
wyleciała już do Chin na leczenie, którego wstępny koszt wy-
nosił 150 tysięcy złotych, jednak pieniądze są cały czas zbie-
rane, bo cały cykl leczenia będzie trwał jeszcze przez jakiś 
czas. Miejscowa młodzież opowiedziała przybyłym gościom 
m.in. o swojej podróży na południe Polski, gdzie świadczyła 
pomoc na rzecz powodzian.

Członkowie Młodego Włocławka, w pełni zadowoleni ze 
swojego tygodniowego, długo oczekiwanego odpoczynku we 
wsi Monety, w poniedziałek rano 25 lipca wrócili do domu. 
Miejmy nadzieję, że te wakacje długo pozostaną w pamięci 
naszych gości.
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We wtorek 19 lipca br. ok. godziny 16.10 na drodze woje-
wódzkiej nr 653 w miejscowości Dąbrowskie doszło do zda-
rzenia drogowego z udziałem trzech pojazdów. 

Wstępnie ustalono ,że kierujący osobowa mazda 47-letek 
nie zachował bezpiecznej odległości od pojazdu poprzedzją-
cego. Najechał na tył drugiej mazdy którą przesunął i następ-
nie auto uderzyło w tył jadącej skody. 

W wyniku tego zderzenia dwie kobiety zostały odwiezione 
do szpitala w Olecku. Jedna z poszkodowanych to kobieta w 9 
miesiącu ciąży. Policjanci prowadzą czynności mające na celu 
wyjaśnić przyczyny i okoliczności tego zdarzenia.

aspirant Tomasz Jegliński

Wypadek

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.

W Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Bystrym koło Gi-
życka 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 potraficie 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” 
czworonóg 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. Dlate-
go przed adopcją trzeba upewnić się, że każdy członek rodziny godzi 
się na to i liczyć siły na zamiary – 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 naj-
lepszym przyjacielem człowieka, posiadanie zwierzaka to głównie 
obowiązki: należy zapewnić mu odpowiednie pożywienie, opiekę 
weterynaryjną, zadbać o jego higienę (odrobaczanie, szczepienia, 
zabezpieczenie przed insektami) swój czas i towarzystwo, odpo-
wiednią porcję ruchu (spacery, zabawy). Ważną sprawą jest możli-
wość 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 bezpośred-
nio ze Schroniskiem dla bezdomnych psów w Bystrym koło Giżycka 
od poniedziałku 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”.

Osiedle Siejnik
14 czerwca w Urzędzie Miejskim w Olecku odbyło się 

spotkanie konsultacyjne z mieszkańcami Osiedla Siejnik II. 
Przedmiotem konsultacji było utworzenie Osiedla Siejnik II w 
Olecku oraz przyjęcie projektu statutu osiedla. Uprawnionymi 
do udziału w konsultacjach byli wszyscy mieszkańcy Osiedla 
Siejnik II, posiadający czynne prawo wyborcze do Rady Miej-
skiej. Mieszkańcy mogli zapoznać się z projektem uchwały w 
sprawie utworzenia Osiedla Siejnik II w Olecku i nadania mu 
statutu przed wyznaczonym terminem zebrania w Urzędzie 
Miejskim w Olecku (pokój nr 13). Projekt powyższej uchwały 
został także zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej 
Urzędu Miejskiego. Podczas spotkania konsultacyjnego zgło-
szono wniosek dotyczący § 17 ust. 2 projektu statutu osiedla, 
aby wybory w nowym terminie mogły być przeprowadzone w 
obecności co najmniej 30, a nie 50 uprawnionych do głosowa-
nia  mieszkańców osiedla.  Projekt uchwały uwzględniający 
zgłoszony wniosek był przedmiotem obrad Sesji Rady Miej-
skiej, która odbyła się 15 lipca i został przyjęty przez radnych 
jednogłośnie.                 (UMorn)

Wizyta u polonii rosyjskiej
Od 22 do 30 czerwca dyrektorzy gminnych szkól z bur-

mistrzem i kierownikiem wydziału edukacji, kultury i sportu 
UM przebywali na terenie Rosji. Zaprosili ich przedstawi-
ciele Narodowo-Kulturalnej Autonomii Polaków w Ułan 
Ude.

Celem wyjazdu było spotkanie z Polonią rosyjską. Olec-
czanie uczestniczyli również w dwudniowej konferencji na 
temat prowadzonych głównie przez Polaków badań naj-
większego na świecie jeziora Bajkał. Brali udział w otwarciu 
Domu Przyjaźni oraz innych formach zajęć, które pozwalały 
na wymianę doświadczeń z zakresu wychowania patriotycz-
nego dzieci i młodzieży oraz zachowania tradycji i kultury 
polskiej.

Na spotkaniu z merem Ułan Ude została złożona propo-
zycja stałej współpracy oleckich szkół z jedną z placówek 
oświatowych tego miasta.

Konsul RP w Irkucku zadeklarował współpracę z Olec-
kiem.

Główne koszty wizyty zostały poniesione przez konsulat 
w Uład Ude oraz organizacje polonijna.        (UMwekis)

Nowy pracownik Urzędu Miejskiego
W czerwcu został ogłoszony nabór na wolne stanowisko urzęd-

nicze w Wydziale Budownictwa, Inwestycji i Planowania na zada-
nia z zakresu planowania przestrzennego. Do konkursu zgłosiła się 
jedna osoba. W dniu 22 czerwca br. odbyła się rozmowa z kandy-
datką na wolne stanowisko, która to spełniła wszystkie wymagania, 
a także pozytywnie zaprezentowała się przed komisją kwalifikacyj-
ną. Od l lipca 2011 roku została zatrudniona na czas ściśle określo-
ny na okres 6 miesięcy Pani Urszula Danielewicz.         (UMorn)

Możne
Trwa budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej do kolonii 

Możne. Wartość inwestycji to prawie 20 tysięcy złotych. Budowa 
ma zostać ukończona 29 lipca.      (UMwbiip)
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Andrzej Malinowski
Dziennik z dwumiesięcznej wyprawy do Kolumbii i Ekwadoru 2009

dzień 8. Żydzi z Taganga
 (Kolumbia, 4 lipca 2009)

Spaliśmy do godziny 9. Duszno. Wichury już nie było. 
Na zewnątrz temperatura 36°C. Słońca mało, ale za to duża 
wilgotność powietrza. U właściciela hostelu wymieniłem 
200 dolarów (600 tysięcy peso). Odwiedziliśmy miejscową 
katedrę – skromna, ale sympatyczna. Widziałem miejsce, 
gdzie od 1830 do 1839 r. znajdowały się prochy Simona 
Bolivara, człowieka, który „założył” Kolumbię i wyzwolił 
ją spod panowania Hiszpanów. Był zresztą wyzwolicielem 
kilku krajów północnej części Ameryki Południowej. W każ-
dym kolumbijskim mieście jest ulica, albo plac nazwany jego 
imieniem. Tutaj w Santa Marta też. Pojechaliśmy również do 
muzeum-miejsca, w którym zmarł Bolivar. Obecnie jego pro-
chy spoczywają w Wenezueli. 

w Santa Marta

Taganga - dla Kolumbijczyków piłka nożna 
jest najważniejsza na świecie

Byłem w olbrzymim centrum handlowym. Kupiłem kilka 
rzeczy. Szukałem chleba, ale nie było, bo w Kolumbii nie ma 
mody na jego jedzenie. 

Po południu pojechaliśmy 5 km za miasto do innego miasta 
– Taganga, które upodobali sobie Żydzi i inni biali. Zastana-
wiałem się dlaczego akurat Żydzi?! Zapewne stosunki pomię-
dzy Kolumbią i Izraelem są znośne, dzięki czemu rozwija się 
ruch turystyczny. Z drugiej jednak strony Kolumbia jest kra-
jem, gdzie rozlew krwi jest codziennością już od lat 80-tych XX 
wieku. Starcia w Kolumbii rozgrywają się pomiędzy dwiema 
powstałymi jeszcze w latach 60-tych organizacjami partyzanc-
kimi: ELN i FARC. Dzisiaj kiedy większość konfliktów domo-

wych i światowych zaczyna słabnąć tutaj wojna domowa przeży-
wa czas rozkwitu. Nie wiadomo jak długo jeszcze będzie trwać 
lecz pewne jest to, że zginie jeszcze wielu niewinnych ludzi.

Z kolei Izrael toczy spór z Palestyną z powodu podziału te-
rytorialnego, utworzenia niepodległego państwa palestyńskiego i 
powrotu Żydów do Izraela. Potyczki trwają tam do dziś. W bardzo 
wielu krajach sąsiadujących z Izraelem zostały stworzone obozy 
dla uchodźców palestyńskich, obozy te jednocześnie pełnią rolę 
ruchów oporu. Palestyńczycy domagają się nie tylko autonomii, 
ale i suwerenności. Nic nie pomogły pokojowe inicjatywy innych 
państw, które sporządziły plan pokojowy, czyli tak zwaną mapę 
drogową. Obie strony twardo obstają przy swoich warunkach. A 
konflikt nadal trwa. 

Nie wiem co turyści widzą w Taganga. Plaża jest beznadziej-
na, kamienisty brzeg, śmieci, brudna woda, okropny zapach. Małe 
restauracyjki typowe dla biednych krajów żyjących z hojności 
turystów. Lepiej nie wchodzić na zaplecze, gdzie przygotowy-
wane są posiłki. Nie ma tu mowy o higienie i czystości, ściany 
czarne, brak bieżącej wody, wygląd naczyń i garnków opłakany. 
W jednym z takich punktów gastronomicznych zjadłem frytki i 
wypiłem oranżadę. Kiedy na talerzu zostało jeszcze kilka frytek, 
przyszła pani i nałożyła ręką z innego talerza - to się nazywa po-
dwójna porcja.

Po powrocie do Santa Maria posiedzieliśmy jeszcze w parku, 
gdzie stoi pomnik Bolivara siedzącego na koniu. 

Po pokoju spacerował olbrzymi karaluch.

Urząd Miejski
... rozstrzygnął przetarg na sprzedaż 

czterech nieruchomości przeznaczonych 
pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną 
z usługami nieuciążliwymi. Działki położo-
ne są przy ulicy Gołdapskiej i Parkowej.

Działka o powierzchni 453 m.kw. zosta-
nie sprzedana za 44 tysiące 107,8 złotych, o 
powierzchni 658 m.kw. za 64 tysiące 107,6 
złotych, o powierzchni 719 m.kw. za 124 ty-
siące 57,8 złotych, a działka o powierzchni 
500 m.kw. za 43 tysiące 861,8 złotych.

                (UMwrg)

Ulica Batorego
Ukończono budowę odcinka kanalizacji 

deszczowej przy ulicy Batorego 16. Koszt 
budowy to prawie 15 tysięcy złotych. Od-
biór robót miał miejsce 30 maja.         

(UMwbiip)
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Rozpoczęcie nauki w szkole jest bardzo ważnym i trudnym 
momentem w życiu każdego pierwszoklasisty i jego rodziny. 
Najbliższe lata będą okresem zarówno zdobywania wiedzy, 

jak i czasem istotnym dla zdrowia dziecka, gdyż to właśnie 
w wieku szkolnym mogą pojawić się i rozwinąć różne scho-
rzenia, takie jak m.in. wady postawy, zaburzenia wzroku, czy 
otyłość.

By zapobiegać wadom postawy każdy rodzic powinien 
wiedzieć jak właściwie dobrać dziecku plecak/tornister. Zanim 
jeszcze rozpocznie się sezon zakupowy akcesoriów szkolnych 
informujemy o czym należy pamiętać kupując plecak szkolny. 
Dobry plecak powinien być:

• lekki - spotyka się bowiem tornistry, które bez wyposaże-
nia są ciężkie

• zaopatrzony w regulowane, miękkie i szerokie szelki (re-
gulacja pozwala na ścisłe przyleganie plecaka do kręgosłupa, 
natomiast szerokie szelki nie wrzynają się w ramiona małego 
ucznia)

oraz powinien mieć: 
• przegródki w środku, które umożliwiają równomierne roz-

łożenie zawartości plecaka 
i utrzymanie w nim porządku
• usztywnioną ściankę tylną, uwypukloną w dolnej części 

(ze względu na naturalną krzywiznę kręgosłupa). 
Ponadto by zmniejszyć ciężary noszone przez dzieci należy 

zwrócić uwagę na:
• dobór zeszytów (lepiej kupować zeszyty w miękkiej opra-

wie i  o małej ilości kartek, gdyż 
są one zdecydowanie lżejsze niż te w twardej okładce o 

większej grubości) 
• wagę innych przyborów szkolnych, np. piórników (lepiej 

zrezygnować z tych wieloczęściowych, bogato wyposażonych)
• umiejętność samodzielnego pakowania plecaka przez 

ucznia (często dzieci noszą 
do szkoły podręczniki i zeszyty niepotrzebne w danym 

dniu, jak również lubią zabierać 
ze sobą różne zabawki, czy inne rzeczy zbędne z punktu 

widzenia osoby dorosłej). 
Na postawę dziecka ogromny wpływ ma plecak, który mały 

zdobywca wiedzy będzie nosić jeszcze kilka lub kilkanaście lat, 
oprócz tego należy również pamiętać o właściwym 

dla niego doborze mebli. I nie chodzi tu tylko o ławkę i 
krzesło w szkolnej sali, lecz również 

o biurko i dopasowane do niego krzesło w domu (chcąc nie 
chcąc nasza latorośl będzie musiała czasem popołudniami odra-
biać lekcje). Patrząc na poniższą tabelę łatwo można sprawdzić 

w jakim zestawie mebli dziecko powinno siedzieć. 
wysokość (w cm) zakres wzrostu ucznia (w cm) siedziska krzesła pulpitu stolika 
21 40 od 80 do 95
26 46 od 93 do 116
31 53 od 108 do 121
35 59 od 119 do 142

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

B21601

JAKI PLECAK I MEBLE DO NAUKI 
KUPIĆ PRZYSZŁEMU 
PIERWSZOKLASIŚCIE,

CZYLI 
„MOJE DZIECKO IDZIE DO SZKOŁY”

38 64 od 133 do 159
W okresie szkolnym kształtują się zachowania i utrwala-

ją się nawyki, które mogą sprzyjać zdrowiu lub mu szkodzić. 
Zadaniem rodziny i szkoły jest tak przygotować dziecko, 
by umiało żyć zdrowo i bezpiecznie. Wszystkich rodziców 
dzieci rozpoczynających edukację wczesnoszkolną zapra-
szamy do odwiedzenia Biuletynu Informacji Publicznej 
oleckiej stacji sanitarnej (www.bip.visacom.pl/psse_olecko), 
gdzie w zakładce: Promocja Zdrowia i Oświata Zdrowotna/
Moje dziecko idzie do szkoły – program edukacyjny znajdu-
ją się do pobrania bardzo ciekawie i przystępnie opracowane 
materiały edukacyjne dla osób chcących zadbać o zdrowie 
swojej latorośli. 

Emilia Naruszewicz
Promocja Zdrowia i Oświata Zdrowotna, Powiatowa 

Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Olecku
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* „KOALA” - bar. Kuchnia tradycyjna, katering. 
    Plac Wolności 14, tel. (87) 520 15 78  V23109

PIZZERIA „PRIVE” zaprasza od 1000 do 2200

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

07

PIZZA NA TELEFON

* AUTOCZĘŚCI zachodnie, Łada, UAZ, Skoda;  
ul. Grunwaldzka, tel. (87) 520 01 21                           K56308

AUTO-MOTO

* materiały budowlane, metalowe, hydraulika – SKLEP 
   BUD-MET, ul. Gołdapska 22, tel. (87) 520 22 41. V29901

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  V26205

TURYSTYKA, NOCLEGI, ROZRYWKA

* AUTO-MAX, ul. Paderewskiego 3A, naprawa: zawieszenia, 
amortyzatory, elektronika, komputerowa geometria zawie-
szenia, klimatyzacja tel. 509-746-264;                                        V29701

* Foto-Ślub i inne uroczystości, tel. 660 122 049       B19706

* hurtownia spożywcza, ul. Gołdapska 31, tel. (87) 520-01-50 V21710

*  Dewocjonalia, sklep; dodatki do: chrztu, ślubu, komunii, 
bierzmowania; ul. Wiśniowa, tel. 660-771-754     V22010

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

ubezpieczenia, plac Wolności 25, tel. (87) 520-20-55   V29601

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

Tel. (87) 520-18-44; 605-990-280; 510-145-891 V2
94

02

V2
95

01

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 V22110

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                                     V21920

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

• imprezy urodzinowe i komunijne

V26115
PUB PIWNICA 

CODZIENNIE OD 10.00

* Centrum Ogrodnicze, ul. Rzeźnicka 6; tel. 87-520-22-07   V1229

* MEBLE - salon, Jan Bagiński, ul. Rzeźnicka, tel.  
(87) 520 29-23. V27204

* Budowlana firma, Tadeusz WITKOWSKI, kompleksowe 
prace budowlane, tel. 603-754-167, 87-523-41-44 V23808

* WULKANIZACJA, wymiana, sprzedaż opon, wymiana 
sprzedaż oleju, odkurzanie gratis, Mazurska 30, tel., 
516-080-613   V27404

* Auta używane, tel. 501-611-961 V22939

* AUTOCZĘŚCI zachodnie, Łada, Tawria, Skoda, ul. 
Grunwaldzka, tel. 87-520-01-21 K56408

* CZĘŚCI SAMOCHODOWE, tel. 509-746-264 V29711

* CZĘŚCI SAMOCHODOWE, ul. Sokola 1D, tel. 87-
520-12-88 V22120

* części używane, wszystkie marki, Ełcka 2 (przy sku-
pie złomu), tel. 501-611-961 V22929

* 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 B22001

* koła  letnie Mercedes AClass, tel. 509-338-320 V26924

* Renault Trafic, 1,9D, 1997, tel. 502-264-355 L70203

* VW New Beetel, 2B, 1999, tel. 508-097-660 V26914

* jubilerskie usługi, plac Wolności 13, (87) 520-47-47 
V22310

V29102

imprezy okolicznościowe, dyskoteki, koncerty, pokazy

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

Klub „CoolTura”

V26105

V27104

* informacja turystyczna, plac Wolności 22, tel. 87-520-
49-48 B20903

* kino, plac Wolności 22, tel. 87-520-20-59 B20305

* konie kabardyńskie, przejażdżki, pod siodło, 
Grądzkie 47, tel. 666-316-780, 87-421-22-48 B21901

* pracownia pisania ikon, pracownia plastyczna, 
Katarzyna Waraksa, tel. 663-805-960 B21701

* Pub „Pod ABC”, plac Wolności 8c, tel. 509-909-996 B20404

* Taxi „Z”, również taksówki 6-osobowe, tel. 87-520-12-
12 K32204

* wczasy; tel. 87-421-22-48, 666-316-780,  www.wiatra-
kart.fr.pl, e-mail: kawarak@o2.pl B21103

* angielski dla dzieci „Happyland”, tel. 508-919-383 K57004

* angielski korepetycje, magister UW, tel. 502-954-863 L21202

* bezprzewodowy internet iPlus, tel. 87-520-13-31 B21302

* biuro rachunkowe „Arnold”, tel. 87-520-15-30 B19007

* hurtownia wędlin, od 4.00 do 14.00, ul. Gołdapska 31, 
tel. 87-520-22-13 B18608

* hydraulik, gazowe, tel. 502-383-533 K55712

* korekta i redakcja prac rocznych, semestralnych, licencjac-
kich, itp. tel. 609-535-117 B21801

* kowalskie, spawalnicze, ślusarskie, Gołdapska 31, tel. 
87-523-00-80 B22101

* księgowe usługi, Ternet spółka z o,o, tel. 87-520-31-70 B20105

* liternictwo nagrobkowe, dopisywanie na cmentarzu, 
grawerowanie w kamieniu, DIAMART, Marek Guze-
wicz, tel. 515-961-233 V27304

* OC i AC atrakcyjne, ubezpieczenia odpowiedzialności 
cywilnej przedsiębiorców i firm, tel. 303-100524, 87-520-
46-76 V21810

* OLEJ OPAŁOWY,NAJTANIEJ, tel. 87-520-41-91V27024

* pizza na telefon – od 10.00 do 22.00, tel.87-520-31-32 
lub sms 505-314-536 V24817
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V2
47

07   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

V26704

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

DOBRA CENA, WYSOKA JAKOŚĆ! V1428

V28213
Pomieszczenia biurowe do wynajęcia. 
Olecko, ul. Gołdapska 22, tel. 502-200-053.

KUPIĘ

PRACA

V2
69

04

SPRZEDAM 

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

Wyrób nagrobków, blatów kuchennych, parapetów 
i okładzin schodowych V25406

PROMOCJA 

w KEY

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

DWORZEC PKP
tel. 87-520-22-33

V28812

* Pralnia chemiczna, pranie wodne, usługi w ciągu 24 godzin, 
ul. Grunwaldzka 12, te. 723-565-284                          V26305

* kotły c.o., grzejniki, bojlery, HYDROMAX, 
            ul. Sokola 1E, tel. 87-615-31-90 V26604

INNE

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

K3
00

02

Nie opalajmy samocho-
dów na plażach.

Zróbmy miejsce dla 
ludzi.

V23908

* ROWERY – naprawy i wypożyczalnia, Centrum 
Handlowe Impuls, tel. 87-520-36-92 V28313

* serwis darmowych ogłoszeń, www.fucha24.pl V26814

* skup metali i surowców wtórnych, odbiór własnym 
transportem, najwyższe ceny, Ełcka 2, tel. 501-611-961 
V22919

* STOLARNIA: schody drewniane, meble, zabudowy, 
system drzwi przesuwanych, renowacja, tel. 784-353-
561, 87-521-43-68 B21402

* Taxi „Z”, również taksówki 6-osobowe, tel. 87-20-12-12 K55404

* tłumacz języka francuskiego, tel. 888-605-885 B19107

* transportowe, Mercedes Sprinter, tel. 512-265-569 V26325

* 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. B20504

* drewno opałowe z transportem lub bez, tel. 518-
291-557 K57501

* traktor BULDOG, tel. 602-235-182 V27034

* fryzjerkę damsko - męską zatrudnię, tel. 663-407-
003 K57502

* ślusarza, spawacza zatrudnię, tel. 602-70756 B21502

* drukarka kolorowa OKI C3300n, A4, idealna do 
wizytówek, mało uzywana, 290 złotych, tel. 604-193-
413 B20704

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

* działkę budowlaną, 1750 m.kw., Olecko, tel. 602-
709-756 B21003

* działki budowlane, Jaśki, tel. 502-088-402 K55613

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

* łódkę wędkarską, tel. 512-265-569 V26315

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

* mieszkanie, kawalerka 17 m.kw., garaż, działka, 
osiedle Lesk, tel. 508-206-814 K57402

* 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 V27014

* siedlisko, ul. Wiejska, ok. 40 arów, zabudowane bu-
dynkiem gospodarskim, dojazd od strony ulicy Wiejskiej, 
siła na miejscu, tel. 602-293-333 V26714

* tapety, rolety sprzedam, Dom S.C., plac Wolności 5 A V1438

* w nowym bloku mieszkania jednopokojowe 33,5 
m.kw., przy alei Zwycięstwa 27, gotowe do zamiesz-
kania, umeblowane, tel. 604-456-732 K57303

* mieszkanie do wynajęcia, dwupokojowe, garaż, tel. 
693-651-538 K57203
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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

B20204

V29002

MEDYCYNA ALTERNATYwNA
Odżywcza maseczka ogórkowa 

dla cer suchej
2 łyżeczki utartego świeżego ogórka mieszamy z 

jedną łyżeczką słodkiej śmietanki. . Po 15, 20 minu-
tach maseczkę spłukujemy najpierw ciepłą, a potem chłod-
ną, przegotowaną wodą. Twarz lekko osuszamy ręcznikiem 
i nakładamy na nią odrobinę tłustego kremu.

Kłopoty z błoną śluzową ust
Jest ona narażona na otarcia, np. podczas gryzienia czy 

zranienia widelcem. Także ostro przyprawione potrawy 
powodują bolesne uszkodzenia. Najczęściej zabliźniają się 
one łatwo i nie wywołują zbyt męczących dolegliwości. 
Zdarza się jednaka, że powstałe uszkodzenie śluzówki zo-
staje zainfekowane zjadliwą bakterią i przekształca się w 
bolesną rankę. Krwawiące dziąsła, opuchnięcie ich i  wraż-
liwość na dotyk mogą też być objawem paradontozy czy 
innych chorób przyzębia. Warto wtedy udać się po poradę 
do lekarza. Zanim jednak się tam wybierzemy, spróbujmy 
sposobów ziołowych.

Łączymy 3 krople nalewki z mirry z cynamonem, 
skrzypem, jeżówką, solą kuchenną i chili. Masujemy tym 
systematycznie dziąsła.

Mlecz
... dawni naturaliści uznawali za wspaniały eliksir dla wą-

troby, przede wszystkim dlatego, że świeże ziele zwiększa 
przepływ żółci. Mniszek zalecano również przy innych za-
burzeniach układu trawiennego, m.in. przy podwyższonej za-
wartości cukru we krwi oraz cukrzycy. Wskazany bywa przy 
niedomaganiach niektórych organów wewnętrznych, m.in. 
nerek oraz kłopotów z trawieniem. 

Polecano mlecz przy  blednicy, czyli inaczej anemii ob-
jawiającej się brakiem czerwonych ciałek krwi, na zewnątrz 
zaś bladością skóry.

Plażowe rady
Preparat do opalania należy nałożyć obficie jeszcze przed 

wyjściem na słońce, szczególnie pierwszego dnia. W czasie 
plażowania trzeba go uzupełniać, gdyż może być miejscami 
usunięty przez ocieranie piaskiem, ręcznikiem, brodzeniem 
po wodzie itp. W przypadku cery delikatnej lub wrażliwej 
przez pierwszych kilka dni należy wystrzegać się pozosta-
wania na słońcu dłużej niż 15 minut, a potem stopniowo 
przedłużać czas opalania. Przebywając na plaży powinno się 
chronić głowę za pomocą czapki lub kapelusza, szczególnie 
między godziną 12 a 16, kiedy słońce jest najostrzejsze. Pod-
czas opalania trzeba też pić dużo wody. 

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

B20604

K58605
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PRZYS£OWIA

Kalendarz imion Cytaty na ten tydzień

Nasz przepis

26 lipca 
Anety, Anity, Anny, Bartolomei, Gra-
żyny, Hanny, Mirosławy
Bartłomieja, Dawida, Joachima, Kry-
styna, Laurentego, Mirosława, Mojsła-
wa, Rudolfina
27 lipca
Aurelii, Julii, Laury, Lidii, Lili, Liliany, 
Lilii, Lilli, Marty, Natalii, Tomisławy
Alfonsa, Aurelego, Aureliusza, Cele-
styna, Cezarego, Dionizego, Jerzego, 
Rudolfa, Wszebora
28 lipca
Ady, Aidy, Aliny, Ireny, Marceli, Syl-
wii, Wiwianny, Wiwiany
Antoniego, Innocentego, Melchio-
ra, Samsona, Sylwiusza, Święcimira, 
Świętomierza, Świętomira, Walentego, 
Wiktora, Wiktoriana
29 lipca
Beatrycze, Cierpisławy, Flory, Lucylii, 
Lucylli, Ludmiły, Marii, Marty, Olgi

Antoniego, Cierpisława, Konstancju-
sza, Konstantego, Konstantyna, Olafa, 
Serafina, Urbana
30 lipca
Aldony, Juliety, Julii, Julity, Leontyny, 
Ludmiły, Maryny
Abdona, Donata, Leopolda, Lubomy-
sła, Lutomyśła, Pawła, Piotra, Rości-
sława, Szczęsława, Ubysława, Ursusa, 
Zbysława, Zdobysława
31 lipca
Ernesty, Ernestyny, Heleny, Igi, Igna-
cji, Leny, Ludomiry
Alfreda, Beatusa, Ernesta, Ignacego, 
Justyna, Lubomira, Ludomira, Romana
1 sierpnia
Bronisławy, Justyny, Nadii, Nadziei, 
Orchidei, Wery
Alfonsa, Brodzisława, Jarosława, Ju-
liana, Justyna, Piotra, Ralisława, Wie-
rusława, Wierusza

Gdybyśmy mieli żyć bez końca, byliby-
śmy Bogiem (...) Ale chcemy przynaj-
mniej kochać nieskończenie długo. To 
jest nasza szansa zbliżenia do boskości.

Carlos Fuentes
...Bóg zna Dobro i Zło, ale zna je jako 
jedność. W człowieku Dobro i Zło roz-
łączają się. I nie mamy siły ani prawa 
ich łączyć, ponieważ w takim przypad-
ku bylibyśmy Bogiem... 

Carlos Fuentes
Wiadomo, jak postępować z boskością 
– trzeba jej schlebiać, by zyskać przy-
chylność. 

Anna Nasiłkowska

Kwiat lipowy, napój zdrowy.
Od św. Anki (26lipca) zimne wieczory, 
chłodne poranki.
Święta Hanna (26 lipca) to już jesienna 
panna. 
Około św. Marty (29 lipca) ze żniwami 
już nie żarty.
Kto latem pracuje, zimą głody nie po-
czuje. 
Leje od Jakuba do Ignaca (31 lipca), 
stracona rolnika praca.
Jaki pierwszy, drugi, trzeci taki cały 
sierpień leci.
W pierwszym tygodniu sierpnia pogo-
da stała, będzie zima długo biała.
Na świętego Palikopy (1 sierpnia) czę-
sto palą się kopy.

Ogórki z ziemniakami 
z okolic Czukt

Pół kg ogórków, jedna cebula, 8 dag sło-
niny, pół cytryny, szczypta pieprzu, 2 dag 
maki, szklanka rosołu, pół kg ziemnia-
ków, natka pietruszki, koperek
Słoninę kroimy w cienkie plasterki i lek-
ko wytapiamy. Dodajemy do niej posie-
kana cebulę i dusimy mieszając aż cebula 
zmięknie. 
Wtedy wsypujemy mąkę, podsmażamy 
i na koniec rozprowadzamy rosołem. 
Do sosu dodajemy pokrojone w plaster-
ki ogórki, sól, pieprz i sok z cytryny. 
Dusimy powoli do momentu aż ogórki 
zmiękną. Następnie dokładamy ugoto-
wane poprzednio i pokrojone w paster-
ki ziemniaki. Całość posypujemy natka 
pietruszki i koperkiem i dusimy jeszcze 
przez chwilę. Ziemniaki wtedy nabiorą 
specyficznego smaku. 
Podajemy je jako oddzielną potrawę. 

Klops rybny
60 dag filetów z ryb, bułka, szklanka mle-
ka, 10 dag selera,  łyżka masła, 2 jajka, 
2 łyżki suszonej natki pietruszki, mała 
cebulka, ząbek czosnku, szczypta mielo-
nej białej gorczycy, łyżka suszonego lub-
czyku, pieprz, sól, gałka muszkatołowa, 
bułka tarta
Filety płuczemy i osuszamy. Mielemy 
razem z namoczoną w mleku i odciśniętą 
bułką. 
Łyżkę masła ucieramy z dwoma żółtka-
mi i dwoma łyżkami suszonej natki pie-
truszki.
Łączymy to z masą, dodajemy posieka-
ną drobno cebulkę, rozkiśnięty czosnek, 
gorczycę i lubczyk. Dokładnie miesza-
my.
Oczyszczony seler ścieramy na tarce z 
małymi oczkami, przyprawiamy solą, 
oraz szczyptą gałki muszkatołowej i do-
dajemy do masy. 

Z białek ubijamy na sztywno pianę i 
delikatnie mieszając łączymy z masą. 
Z masy formujemy klops, otaczamy go 
w tartej bułce. Zawijamy w folię alu-
miniową, którą delikatnie z wierzchu i 
spod spodu nakłuwamy i wkładamy do 
brytfanki. Pieczemy około 30 minut w 
piekarniku nagrzanym do 190°C.

Ziemniaki z majerankiem
Kg ziemniaków, duża cebula, łyżka 
smalcu, łyżka mąki pszennej, 2 łyżecz-
ki majeranku, pół szklanki śmietany, 
szczypta mielonego czarnego pieprzu, 
sól i cukier do smaku
Ziemniaki obieramy, płuczemy i kro-
imy w plastry. Cebulę obieramy, kro-
imy w plastry i układamy na dnie 
rondla. Posypujemy ją solą, pieprzem 
i majerankiem. Na niej układamy war-
stwy ziemniaków posypanych przypra-
wami. Z tłuszczu i mąki robimy rumia-
ną zasmażkę i rozprowadzamy ja wodą 
i śmietaną do konsystencji sosu. 
Sosem tym zalewamy ziemniaki i pie-
czemy około 40 minut w piekarniku w 
temperaturze 180°C. Podajemy jako 
dodatek do kotletów i pieczeni. 

Surówka z jabłek i cebuli
2 jabłka, 4 cebule, 3 jajka ugotowane 
na twardo, łyżka musztardy, pół szklan-
ki oliwy, pół ząbka czosnku, sok z cytry-
ny, sól, pieprz, cukier do smaku
Jajka obieramy i jedno żółtko odkła-
damy. Pozostałe jajka drobno siekamy. 
Żółtko rozcieramy razem z musztardą 
i dodajemy po trochu oliwę. Ucieramy 
w ten sposób sos. Przyprawiamy go do 
smaku solą, cukrem i sokiem z cytryny. 
Obraną cebule kroimy w cienkie paski i 
dodajemy do sosu mieszając, następnie 
wrzucamy do sosu utarte na  tarce o du-
żych oczkach jabłka. Na koniec dodaje-
my posiekane jajka i drobno utarty czo-
snek. Wszystko dokładnie mieszamy. 

Humor

Kto to jest ginekolog?
To jest ktoś, kto szuka problemów 

tam, gdzie inni znajdują radość.

Jaka jest różnica między Anglikiem, 
a Szkotem, którzy nagle wyłysieli?

Zasadnicza! 
Anglik kupi sobie cylinder, a Szkot... 

sprzeda grzebień.

Lekarz do pacjenta:
- Nie rozumiem, dlaczego mam panu 

zapisać środki nasenne, skoro pół nocy 
przesiaduje pan w barze?

- To nie dla mnie, to dla mojej żony!

Przychodzi baba w ciąży do lekarza.
- Co pani dolega?
- A tak sobie zaszłam...

Rośliny przyprawowe liściaste
... trzeba skropić wodą i włożyć do lo-
dówki w foliowej torebce, korzenie ro-
ślin owinąć folią aluminiową, by nie 
wyschły.

Kasze 
... przeznaczone na desery gotuje się na 
mleku na sypko.
Gepard
...po dwóch sekundach biegu osiąga 70 
km/h i nadal ją zwiększa. Jego kręgosłup 
skraca się w biegu przy każdym łukowa-
tym wygięciu o 40 centymetrów.
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2 czerwca 2011 r. w Gimnazjum nr 2 im. Mikołaja Koper-
nika w Olecku miało miejsce uroczyste podsumowanie 

Konkurs fotograficzny szkolnego konkursu fotograficznego „A po zimie przychodzi 
… WIOSNA”. Oto jedna z nagrodzonych fotografii: Domini-
ka Kowalewska (klasa trzecia), „Wiosenne serce” (pierwsze 
miejsce)

!0 lipca przy przystani LOK nad jeziorem Oleckie Wielkie 
odbyła się kolejna, trzecia już edycja Akcji pod hasłem „Gdzie 
jest Nemo?”, której pomysłodawcą i jednym z fundatorów na-
gród jest Pan Andrzej Chomicz. 

„Gdzie jest Nemo?”

Niedzielna zabawa obfitowała w różne atrakcje. Nur-
kowie tradycyjnie przeszukiwali dno jeziora w poszuki-
waniu rybki Nemo, nienurkujący uczestnicy mogli odbyć 
przejażdżkę quadem, motorówką, obejrzeć sprzęt nurkowy 
na pojeździe specjalnym Straży Pożarnej, wykonać skok 
do wody z użyciem pneumatycznej trampoliny ustawionej 
przy jednym z pomostów. Najmłodsi bawili się puszcza-
niem baniek mydlanych i łowieniem plastikowych rybek 
w basenie. 

Nie lada frajdą był też konkurs w „cięciu na wagę”  
drewnianego kołka przy użyciu piły. Zadaniem zawodni-
ków było ucięcie drewnianego klocka o wadze 250g lub 
o wadze jak najbardziej zbliżonej do podanego ciężaru. 
Zwyciężczynią tego ostatniego konkursu została Teresa 
Lipińska (250g) przed Jackiem Ratusznym i Jerzym 
Mitinem (po 249g). Rybkę Nemo odnalazł po raz drugi z 
kolei Andrzej Markiewicz z Suwałk. 

W imprezie wzięło udział ponad 200 osób i każda z osób 
otrzymała drobny upominek. Organizatorami zabawy byli: 
Oleckie Stowarzyszenie Nurkowe „Amfiprion”, Klub Płe-
twonurków LOK, Stowarzyszenie Olecka Strefa Inspiracji, 
JRG PSP w Olecku.       (JR)
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24 lipca odbył się IV Ogólnopolski Turniej siatkówki 
plażowej o Puchar Burmistrza Olecka.

Zawody miały miejsce na boisku do tej dyscypliny spor-
towej przy kortach miejskich. Sędzią głównym był Dariusz 
Karniej. Sędziowali również: Karol Chmielewski, Woj-
ciech Pilichowski, Maciej Mularczyk, Arkadiusz Bogdan 
i Artur Reut.

KOŃCOWA KOLEJNOŚĆ:
1. Mateusz Sacharewicz / Artur Żyliński (Białystok)
2. Maciej Budziński / Bartosz Mariański (Olsztyn)
3. Maciej Kałuża / Andrzej Mamełka (Nowy Dwór Ma-

zowiecki)
4. Damian Załęski / Bartosz Zrajkowski (Białystok)
5-6. Sebastian Romańczuk / Piotr Zawistowski (Biały-

stok/ Ełk)
Marcin Waliński / Łukasz Owczarz (Bydgoszcz)
7-8. Paweł Kroll / Dariusz Kordziński (Toruń/ Bydgoszcz) 
Sebastian Dryński / Filip Lipowski (Warszawa)
9-12. Michał Netter / Wojciech Iwanowicz  (Au-

gustów),
Wojciech Kozłowski / Tomasz Tomaszewski (Kikół/Lip-

no),
Jakub Groblewski / Marcin Rzońca (Bialystok)
Michał Skrzypek / Adrian Białecki (Giżycko/ Gołdap)
13-16. Szymon Wrzyszcz / Błażej Masłowski (Olecko/ 

Giżycko),
Mateusz Waszkiewicz / Krzysztof Wasilewski (Suwałki),
Sebastian Augustynowicz / Michał Jarka (Suwałki)
Przemysław Surażyński / Marcin Wojtulewicz (Olecko/ 

Giżycko)
 17-21. Kewin Bielecki/ Karol Dąbrowski  ( S u -

wałki),
Przemysław Tomkiewicz / Paweł Zackiewicz (Warszawa),
Adam Gąska / Tomasz Topór (Zatyki),
Hubert Paszkowski / Przemysław Szlaszyński (Gołdap)
Przemysław Jurewicz / Artur Opanowski (Gołdap / Olec-

ko)
Trzy pierwsze pary otrzymały puchary, ufundowane przez 

Urząd Miejski w Olecku. Osiem najlepszych team-ów uhono-
rowano pamiątkowymi dyplomami i nagrodami finansowymi. 
Dodatkowo nagrodzono pamiątkową statuetką i nagrodą rze-
czową najlepszego zawodnika turnieju, którym został Bar-
tosz Mariański z Olsztyna.

Ogółem w zawodach uczestniczyło 42 zawodników.
Organizator imprez sportowych w MOSiR Olecko: 

Dariusz Karniej

Otwarty Turniej Koszykówki 
Ulicznej o Puchar Burmistrza 

Olecka
23 lipca na boisku Orlik oraz w hali przy Szkole Podstawo-
wej im. Henryka Sienkiewicza odbył się Otwarty Turniej 
Koszykówki Ulicznej o Puchar Burmistrza Olecka.
Organizatorami turnieju był Urząd Miejski i MOSiR Olecko.
Sędzią głównym Dariusz Karniej.
Pozostali sędziowie: Wojciech Pilichowski, Marcin Putra i 
Andrzej Łęgowski.

WYNIKI:
Grupa ,,A”:
Oldboje - Drabina Team ............. 6:1
Olecko - Nowy Folder ............. 8:7
Oldboje - Nowy Folder ............. 6:4
Olecko - Drabina Team ............. 8:6
Nowy Folder - Drabina Team  7:6
Oldboje - Olecko  ............. 7:6
Grupa ,,B”:
Animal - Pędzące kombinerki 4:3
Pędzące kombinerki - Ramię w ramię 10:0
Animal - Ramię w ramię ............. 16:6

Mecz o V-VI m-ce:
Nowy Folder - Ramię w ramię  5:4

Półfinały:
Pędzące kombinerki - Oldboje 6:5
Animal - Olecko  ............. 7:4

Mecz o III m-ce:
Oldboje - Olecko  ............. 7:2

Finał:
Pędzące kombinerki - Animal 7:5

KOŃCOWA KOLEJNOŚĆ:
1. Pędzące kombinerki (kapitan Przemysław Samojło) - 
Olecko
2. Animal (kapitan Maciej Gudal) - Ełk
3. Oldboje (kapitan Marcin Putra) - Olecko
4. Olecko (kapitan Michał Karniej) - Olecko
5. Nowy Folder (kapitan Daniel Olszewski) - Suwałki
6. Ramię w ramię (kapitan Piotr Fiertek) - Olecko
7. Drabina Team (kapitan Łukasz Tarasiewicz)- Gołdap

Konkurs rzutów za 3 p-ty :
1. Szymon Dąbrowski (Olecko)
2. Sebastian Jurewicz (Olecko)
3. Marcin Bubrowski (Ełk)
 
Wszystkie zespoły otrzymały pamiątkowe dyplomy, a trzy 
pierwsze drużyny puchary, ufundowane przez Burmistrza 
Olecka. Dodatkowo pięć najlepszych ekip otrzymało atrak-
cyjne nagrody rzeczowe, ufundowane przez Przemysława 
Atkielskiego.
Uhonorowano również najlepszego zawodnika turnieju, 
którym został Wojciech Łazik (Pędzące kombinerki) i w 
nagrodę otrzymał pamiątkowy dyplom, statuetkę i nagrodę 
rzeczową.
Zwycięzca konkursu rzutów za 3 p-ty: Szymon Dąbrowski 
(Ramię w ramię) również otrzymał pamiątkowy dyplom, 
statuetkę i nagrodę rzeczową.
Ogółem w zawodach uczestniczyło 55 zawodników, w tym w 
samym turnieju 28 osób, a w konkursie rzutów za 3 p-ty 27 

IV Ogólnopolski Turniej siat-
kówki plażowej 

o Puchar Burmistrza Olecka

osób (m.in. V-ice Burmistrz Olecka: Henryk Trznadel  i  
Sponsor: Przemysław Atkielski ).
Organizatorzy zawodów dziękują za udostępnienie obiek-
tów sportowych : Pani Dyrektor SP Nr 1 w Olecku – Eligii 
Bańkowskiej i Pani Dyrektor SP Nr 3 w Olecku - Lucynie 
Sadowskiej oraz sponsorom, którzy wsparli nasz turniej: 
Urzędowi Miejskiemu w Olecku,
Przemysławowi Atkielskiemu (właścicielowi firmy ,,D@
RKOMP”),
Edycie Karniej (właścicielce hurtowni obuwia ,,ED-
KAR”),
Anicie Smyk (właścicielce oddziału ,,GETINBANK” w 
Olecku) oraz wszystkim innym osobom dobrej woli, bez 
których tych zawodów by nie było.

Organizator imprez sportowych w MOSiR Olecko: 
Dariusz Karniej
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PO KOKARDĘ
O dzieciach w kościele. O pomaganiu 

(część II)
Ta historia zaczyna się w kościele, a dokładnie tuż przed 

progiem świątyni, gdzie klęczała kobieta ze spuszczoną gło-
wą, kartką i puszką obok. Wyczytałam, że w domu ma troje 
dzieci, są chore i nie ma za co żyć. Moje dziecko spojrzało na 
mnie przerażonymi oczami i nie wiedziało, jak się zachować. 
Zdążyłam szepnąć, że później to wytłumaczę i już rozpoczy-
nało się nabożeństwo. Widok klęczącej i żebrzącej kobiety 
odgrzebał w mojej pamięci inne zdarzenia z pomaganiem w 
tle, ale pierwszy mój odruch podpowiadał mi: „pomóż”. 

Przypadek 1. Gorące lato w jednej ze stolic europejskich. 
Ciągniemy się za przewodnikiem udając, że zapamiętujemy 
wszystko, o czym mówi. Przed drzwiami jednego z kościo-
łów stoi rosły facet z puszką i schyloną głową. Nie patrzy 
ludziom w oczy. Na oko ma ponad czterdziestkę, nie wygląda 
na chorego, ale kto wie? Na przekór sobie przyglądam mu się 
i zapamiętuję twarz, ubranie, bo mam pamięć do twarzy. Po-
tem kolejny zabytek i kolejny. Siadamy przy kawiarnianych 
stolikach. Popijając coś zimnego gapimy się na przepływają-
cy tłum. Naglę widzę „mego” żebraka  z ładną kobietą. Idą 
pochłonięci sobą i wcale już nie wyglądają na kogoś potrze-
bującego pomocy. Cieszymy się, że nie rzuciliśmy grosza.

Przypadek 2. Po świątecznych porządkach został 
mi wielki karton ciuchów, które są już na dziewczyn-
ki za małe. Chciałam je oddać siostrom zakonnym, jak 
to zwykle czyniłam. Mam zaufanie, że rozdadzą je komu 
trzeba. Tym razem uległam namowie koleżanki. Pozna-
ła przez znajomych pewną panią, która zbiera ciuchy 
i inne przedmioty, a potem rozdaje je potrzebującym.  
W rozmowie telefonicznej zapewniała i ją i mnie, że na pew-
no trafią do potrzebujących. Nie działa w żadnej organizacji, 
po prostu chce pomagać. Zaczęłam ją nawet podziwiać i za 
aktywność i za odruch serca, którego coraz mniej. Zmobili-
zowałam męża, by ten karton zawiózł do jej garażu, przy któ-
rym czekała rzeczywiście trochę młodsza osoba ode mnie. 
Tak przynajmniej ocenił ją mąż. Upewniwszy się, że wszyst-
ko dotarło pod wskazany adres, poczułam ulgę i – co tu ukry-
wać – satysfakcję, że też pomagam. Już nawet zaczęłam my-
śleć, którego sprzętu chcę się pozbyć, by pomóc innym, gdy 
zadzwoniła koleżanka. Nie wie, co o tym sądzić, ale widzia-
ła ową kobietę w… jej bluzce! Jeszcze miała wątpliwości, 

ale zadzwoniła „wolontariuszka” i przepraszająco tłumaczy-
ła, że tak się jej ta bluzka spodobała, że nie mogła się oprzeć.  
I spódnica też. Zapewniała, że pozostałe rzeczy trafiły we wła-
ściwe miejsca, że to tylko wyjątek. Dla nas ostatni. Nie potra-
fimy już jej zaufać.

Przypadek 3. Po deptakach w centrach miast spacerują ze 
zdjęciem w dłoni i identyfikatorem na szyi, zazwyczaj dojrzali 
mężczyźni prosząc o pomoc choremu dziecku. Zawsze zastana-
wiałam się, ile wrzucić do puszki, jakby to była rekompensata 
za to, że ja mam zdrowe dzieci. Do czasu, kiedy obejrzałam 
program w TV o tym, że to naciągacze i oszuści, że ich szef 
to dopiero zarabia. Od tamtej pory na zaczepki odpowiadam 
krótko: „dziękuję” i ze spokojnym sumieniem idę dalej. Acz 
nie do końca, bo zawsze istnieje to „ale”. Ale to może właśnie 
ten uczciwy?

Przypadek 4 i ostatni. Strasznie stary, bo z dzieciństwa. 
To było w maju. Na pewno, bo chodziłam z babcią codziennie 
na „majowe”. Siadałyśmy w ławce po lewej stronie od głów-
nego wejścia. Było to ulubione miejsce babci. Zawsze chcia-
łam, żeby modlitwa była czytana, bo wtedy krócej trwała. Nic  
z tego. Zanim jednak rozbrzmiały pierwsze akordy organów, 
babcia wyciągała pieniążek i wciskała mi go w dłoń. Wiedzia-
łam doskonale, co robić. Wzrokiem wskazywała ubogą starusz-
kę siedzącą dokładnie po przeciwnej stronie i cicho, żeby nikt 
nie słyszał, szeptała mi do ucha: „Powiedz, że to na chleb”. Nie 
pamiętam twarzy tej kobiety, tylko jej dobre oczy… Miałam 
wtedy może cztery, pięć lat, a kościół wydawał mi się ogromny. 
Moja babcia ani ja nie słyszałyśmy wówczas o filantropii czy 
wolontariacie. Tak trzeba było i już. Nie wiem, dlaczego sama 
tego nie robiła. Może kobieta z naprzeciwka nie przyjęłaby po-
mocy, może wstydziła się. Nie pytałam babci, kto to jest i dla-
czego tak robimy. Ależ to było dawno.

Wychodzimy z kościoła. Kobieta klęczy na środku posadzki 
twarzą do ołtarza. Głowę jeszcze bardziej chowa przed ludź-
mi. Daję pieniądz córce, który brzęczy wpadając do naczynia.  
Pięknie ubrani ludzie odwracają głowy udając, ze problemu nie 
zauważają. A on jest, klęczy przed nami, przed drzwiami ko-
ścioła i…

Dawać, czy nie? Na to pytanie nie znam odpowiedzi. W 
moim domu była zasada, że jak już coś się daje, to nie trzeba 
żałować. Moje intencje były dobre. Jeśli ktoś je sprzeniewie-
rzył, to już jego problem.

Marusia


