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Do autopilota lepiej się nie wtrącać.
Terry Pratchett
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Kupon bierze udział
w losowaniu upominków

cena 1,50 zł

18 lipca 2012 r.
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Konkurs
„Tygodnika
Oleckiego”

kto pierwszy z czytelników dostarczy
do redakcji wycinek z
„Głosu Olecka”, w którym będzie wzmianka
o „Tygodniku Oleckim”
otrzyma nagrodę w
wysokości 100 złotych.
Wzmianka powinna
się ukazać przed 28
czerwca.
Nie dotyczy to informacji reklamowych.
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SKUP STARYCH I ROZBITYCH POJAZDÓW
kasacja pojazdów, skup złomu, pomoc drogowa, autolaweta, zaświadczenia
Najwyższe ceny, Olecko, ul. Ełcka 2, tel. 501-611-961
MARKET BUDOWLANY
M.Pietraszewski

V15210

MAJSTER

CEN
TRUM HAN
DLO
WE – Aleje Li
po
we 1B, Tel. (87) 520 44 46

JUŻ W SPRZEDAŻY
NOWA PALETA FARB
DULUX EMULSJA KOLORY ŚWIATA
PROMOCJA
EMULSJA BIAŁA JEDYNKA 10L 39,98zł
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Założony w 1997 r.

V17408

K70703

ZAPRASZAMY NA ZAKUPY
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Na zdjęciu z lewej:
Anna Marczak z mężem Lechem odbierają
nagrodę. Nagrody i listy gratulacyjne wręczają Dariusz Młotkiewicz - Sekretarz
Stanu w Kanceralii
Prezydenta RP - wręczający oraz Bogdan
Dombrowski Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa
i Rozwoju Wsi Z prawej: list gratulacyjny
Prezydenta Bronisława Komorowskiego.

28 czerwca Anna Marczak właścicielka Majątku Giże Marczak odebrała w Pałacu Prezydenckim nagrodę drugiego
stopnia w kategorii rodzinnej w XII edycji Konkursu „Sposób
na sukces”.
W liście do Laureatki Prezydent Bronisław Komorowski
napisał: „W ciągu kilkunastu lat stworzyła Pani wraz ze swoimi
bliskimi miejsce wyjątkowe, które liczni gości odwiedzają całymi rodzinami, szukając odpoczynku i rekreacji w piękny mm
otoczeniu mazurskiej przyrody. (...) Niech otrzymana nagroda
będzie dla Pani oraz wszystkich osób współtworzących tę in-

westycję źródłem satysfakcji i zachętą do dalszej twórczej pracy”.
Gratulacje przysłał również Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego Jacek Protas. W liście gratulacyjnym czytamy: „Doceniając Pani trud i wysiłek w codziennej pracy, pragnę
złożyć wyrazy szczególnego uznania za dotychczasowe osiągnięcia i profesjonalizm.
Jestem przekonany, że powyższe przedsięwzięcie jako znakomity przykład do naśladowania, zachęci do aktywizacji inne społeczności lokalne a tym samym pozytywnie wpłynie na wizerunek
województwa warmińsko-mazurskiego”.

Oleccy strażacy oddali krew

W niedzielę, 15 lipca strażacy z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej (KP PSP) w Olecku i druhowie strażacy z jednostek ochotniczych powiatu
oleckiego oddali honorowo krew.
Akcja oddawania krwi przez strażaków ratowników powiatu oleckiego została
zorganizowana po raz pierwszy – mówi Tomasz Jagłowski, zastępca komendanta
powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Olecku – Jej celem jest poprawa zaopatrzenia służby zdrowia
w krew, aktywne uczestnictwo strażaków w ratowaniu życia ludzkiego
poprzez oddawanie krwi i popularyzowanie honorowego krwiodawstwa.
Krew jest szczególnie potrzebna w
okresie letnim, w którym dochodzi
do dużej ilości wypadków drogowych, a poszkodowani w nich ludzie
bardzo często jej potrzebują.
Do niedzielnej akcji zgłosiło się
34 strażaków, z czego 31 oddało
łącznie 15 litrów krwi. Taka ilość
wystarcza na przeprowadzenie około
10 operacji.
Zdjęcia: archiwum Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Olecku.
Anna Turowska www.powiat.
olecko.pl

Redakcja
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•
•
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•

BETON TOWAROWY
STAL ZBROJENIOWA
KRĘGI RÓŻNYCH ROZMIARÓW
BLOCZKI FUNDAMENTOWE
MATERIAŁY BUDOWLANE
WŁASNY TRANSPORT
V20604

Kontakt tel.

(87) 520-22-41
(87) 520-33-02
502-200-024

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

V15310

Oddział w Olecku
ul. Gołdapska 22

„Tygodnika Oleckiego”, ul. Zielona 37
czynna: poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek
w godzinach 1200-1700
kontakt telefoniczny: 601-152-454

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

KRONIKA PO¯ARNICZA

V16310

29 czerwca od 18.29 trzy zastępy JRG PSP zabezpieczały
na jeziorze Oleckie Wielkie imprezę rekreacyjno-sportową.
30 czerwca od 6.33 jeden zastęp JRG PSP usuwał w Sedrankach skutki kolizji drogowej. Zderzenie dwóch samochodów.
30 czerwca od 11.37 jeden zastęp JRG PSP zabezpieczał
w Łęgowie skutki wypadku drogowego. Ciągnik rolniczy
przejechał kobietę.
30 czerwca od 15.00 jeden zastęp OSP Gąski usuwał w
Zabielnie gniazdo szerszeni z domu mieszkalnego.
30 czerwca od 17.12 jeden zastęp OSP Świętajno usuwał
w Pietraszach gniazdo os z domu mieszkalnego.
30 czerwca od 20.18 jeden zastęp JRG PSP gasił pożar
toalety (Toy-toy’a) na plaży Szyjka.
1 lipca od 1.12 trzy zastępy JRG PSP gasiły przy ulicy
Letniej pożar szopy drewnianej. Jedna ofiara śmiertelna.
1 lipca od 10.26 jeden zastęp JRG PSP usuwał w okolicach Kukowa konar drzewa powalony na jezdnię.
1 lipca od 10.28 jeden zastęp OSP Mazury usuwał w okolicach Borek drzewo powalone na jezdnię.
1 lipca od 11.23 jeden zastęp JRG PSP usuwał zadymienie
z mieszkania przy ulicy Młynowej.
1 lipca od 18.18 jeden zastęp OSP Mazury usuwał w Cichym gniazdo szerszeni umiejscowione w pobliżu placu zabaw.
1 lipca od 22.58 jeden zastęp OSP Cichy usuwał w Cichym konar drzewa powalony na drogę.
2 lipca od 4.58 jeden zastęp JRG PSP usuwał w Jaśkach
gniazdo os umiejscowione w przyczepie na plantacji truskawek.
3 lipca od 7.20 jeden zastęp JRG PSP usuwał z jezdni alei
Zwycięstwa skutki kolizji dwóch samochodów (osobowe
Audi i dostawczy Fiat).
Informacji udzieliła młodsza ogniomistrz Katarzyna Jeglińska
7 lipca od 13.21 jeden zastęp OSP Świętajno usuwał drzewo powalone na drogę w Świętajnie.
7 lipca od 13.37 dwa zastępy JRG PSP usuwały skutki
kolizji drogowej w Sedrankach. (zderzenie mazdy z fiatem).
7 lipca od 14.06 jeden zastęp OSP Świętajno usuwał drzewo powalone na drogę w Giżach.
7 lipca od 14.25 cztery zastępy JRG PSP oraz po jednym
OSP z Gąsek, Kowal Oleckich, Lenart, Szczecinek i Wieliczek gasiły pożar budynku gospodarczego w Łęgowie.
Informacji udzielił starszy ogniomistrz Adam Chajęcki
PRZEMYSŁAW
ATKIELSKI
KOMPUTERY, NAPRAWA, DRUKARKI (TUSZE, TONERY)
NOTEBOOKI, KASY FISKALNE
Plac Wolności 15A, tel. 87 520 10 89

NAJTANIEJ W MIEŚCIE

ON.............................. 5.53
Pb95.......................... 5.59
PB98.......................... 5,79
LPG............................ 2,75
Olej opałowy............... 4.00
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AUTOMYJNIA
Aleje Lipowe 1, Tel. (87) 520-41-91

(powyżej 1000 litrów)

sponsorujemy „Czarnych”,
bilet 5 gr taniej na litrze
Zapraszamy od 600 do 2100
www.paliwa-kozlowski.pl

3

Tygodnik olecki 29/757 - r. 2012

OLECKI TERMINARZ

WYSTAWY STAŁE
• Historia Ziemi Oleckiej – wystawa historyczna, Olecka
Izba Historyczna, plac Wolności 1 (Stary Ratusz)
• Życie teatralne w Olecku - Rekonesans, Olecka Izba Historyczna, plac Wolności 1 (Stary Ratusz)
• Malarstwo Zbigniewa Urbalewicza, Galeria Prawdziwej
Sztuki im. A. Legusa, ROK „MG”
• Wystawa monet „To nie Fenicjanie wynaleźli pieniądze” wystawa w Oleckim Stowarzyszeniu Aktywnych „Zamek”
• Wystawa prac Małgorzaty Chomicz i Wojciecha Dzieszkiewicza, hol kina „Mazur”
• Malarstwo Agaty Julii Prosińskiej, Galeria „Pod Skosem”
Gminny Ośrodek Kultury w Kowalach Oleckich
18 lipca (środa)
apteka dyżurna 11 Listopada 9
Olecki Przegląd Teatrów Amatorskich „Chimera”
10:00-13:00 – warsztaty: teatralne z teatrem Krzyk, charakteryzacji i fotografii z Kobaru
17:00 – „Najmniejszy klaun w wiosce” Teatr Temat Tabu
(Kraków)
18:00 – „Koniec-początkiem” Teatr Hesperydy (Chełm)
19:00 – „Cielsko” Teatr Na Chwilę (Gryfino)
20:00 – Jam Session w Coolturze
19 lipca (czwartek)
apteka dyżurna Kolejowa 15
16.00 - „Popołudnia ze Scrabble”, Biblioteki dla Dzieci i
Młodzieży
Olecki Przegląd Teatrów Amatorskich „Chimera”
17.00 - spotkanie z Kazimierzem Orłosiem, Olecka Izba
Historyczna, stary Ratusz
17:00 – piosenka aktorska w wykonaniu Marty Jaszewskiej
18:00 – „Tajemnice” Teatr Akademicki UKSW „...ale o co
chodzi”...?” (Warszawa)
19:00 – „eksPLoracja” Teatr Krzyk (Maszewo)
20:15 – oficjalne zakończenie OPTA Chimera i ogłoszenie
wyników przeglądu
20 lipca(piątek)
apteka dyżurna Zielona 35
Przystanek Olecko
19.00 - Koncert Złotej Szesnastki Janusza Panasewicza, Rynek na placu Wolności
20.15 - Audiofeels, koncert, Rynek na placu Wolności
22,30 - Acoustic Acrobats, koncert, Amfiteatr
23.30 - Kwartet Jorgi, koncert, Amfiteatr
24.00 - filmy z pierwszych Przystanków, kawiarnia Arts
21 lipca (sobota)
apteka dyżurna plac Wolności 7B
12.00 - Kwartet Jorgi, park centralny, przy fontannie
13.00 - Kolorowy świat bajek, biblioteka dziecięca, Kopernika 6
14.00 - Zumba na Rynku placu Wolności
18.00 - Cztery Pory Roku, zespół muzyki klasycznej i barokowej ENSEMBLE 1756, kościół NMP Królowej Polski
19.50 - Tabu, koncert, Rynek na placu Wolności
20.30 - Sydney Polak, koncert, Rynek na placu Wolności
21.00 - Tallib & Sztoss Sound System, Klub CoolTura
22.30 - Jedyna Maść - koncert, Amfiteatr
23.30 - The Shipyard, koncert, Amfiteatr
24.00 - Noc Walpurgii, spektakl, Rynek na placu Wolności
po spektaklu jam session w Pub Arts
22 lipca (niedziela)
apteka dyżurna Gołdapska 1
23 lipca (poniedziałek)
apteka dyżurna plac Wolności 25
od 13.00 do 22.30 - XII Piknik Kawaleryjski Dni Kawaleryjskie w Suwałkach
24 lipca (wtorek)
apteka dyżurna Składowa 6
od 9.00 do 17.30 - XII Piknik Kawaleryjski Dni Kawaleryjskie w Suwałkach
25 lipca (środa)
apteka dyżurna Zielona 37
26 lipca (czwartek)
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I ZAMKOWA OLIMPIADA INFORMATYCZNA DLA GIMNAZJALISTÓW

Pod koniec czerwca w Zespole Szkół Technicznych w
Olecku odbyła się I Zamkowa Olimpiada Informatyczna dla
Gimnazjalistów
Celami Olimpiady było: zapoznanie młodzieży z najnowszymi rozwiązaniami informatycznymi, kształtowanie
umiejętności samodzielnego zdobywania wiedzy i myślenia
algorytmicznego, stymulowanie poznawcze młodzieży uzdolnionej informatycznie, doskonalenie form i metod twórczej
pracy nauczycieli z młodzieżą oraz promowanie uczniów
posiadających ponadprzeciętną wiedzę i zdolności w zakresie posługiwania się technologią informacyjną.
Do I Zamkowej Olimpiady Informatycznej dla Gimnazjalistów zgłosiło się 19 uczniów z Gimnazjum Nr 2 w Oleck,
Zespół Szkół STO w Olecku, Gimnazjum w Świętajnie,
Gimnazjum Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Olecku,
Gimnazjum Nr 1 im. Noblistów Polskich w Gołdapi
Poziom konkursu był bardzo wysoki. Obejmował on dwa
etapy. W pierwszym uczniowie mieli za zadanie rozwiązać
test 50 pytań obejmujących wiedzę z zakresu m.in.: użytkowania i zastosowania komputerów, przetwarzania tekstów,
tworzenia i wykorzystania grafiki, zastosowania arkusza kalkulacyjnego do rozwiązania problemów z różnych dziedzin
życia, wykorzystania sieci komputerowych, zastosowania
metod algorytmicznych.
Etap drugi obejmował cześć praktyczną sprawdzającą

m.in. umiejętność obsługi edytora tekstu oraz obsługi arkusza kalkulacyjnego, włącznie z użyciem
zaawansowanych formuł. Test oraz zadania etapu
praktycznego opracowali: Marcin Putra i Artur
Adamczyk – nauczyciele przedmiotów zawodowych informatycznych.
Laureaci Olimpiady:
1 miejsce – Michał Piotr Dzienisiewicz, Gimnazjum Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Olecku
2 miejsce – Adrian Strzała, Gimnazjum w
Świętajnie
3 miejsce – Mateusz Sewioło, Gimnazjum Nr 1
im. Noblistów Polski w Gołdapi
Zwycięzcy otrzymali atrakcyjne nagrody ( za I miejsce –
dysk zewnętrzny 500 GB, II miejsce – zestaw głośników, III
miejsce - słuchawki z kamerą), wszyscy pozostali uczestnicy
otrzymali nagrody pocieszenia – pendrivy.
Warto dodać, że uczniowie wykazali się wysokim poziomem wiedzy z wymaganego zakresu tematycznego. Cieszy też
fakt, że coraz więcej młodych ludzi ma świadomość, jak ważne
jest w życiu posiadanie wiedzy z zakresu informatyki. Zawód
technika informatyka jest zawodem stale poszukiwanym na
rynku pracy, dającym możliwość pracy w różnych branżach,
nie tylko technicznych. Jest, np.: preferowany przy przyjmowaniu do służby wojskowej.
Wszystkim uczestnikom gratulujemy, a opiekunom dziękujemy za tak świetne przygotowanie młodzieży do Olimpiady.
GM
zdj. archiwum szkoły

„Kulturalna Podróż Bez Granic”
Dom Kultury w Gołdapi rozpoczyna realizację projektu pt.
„Kulturalna Podróż Bez Granic”.
Będzie to cykl imprez prezentujących różne style muzyczne. Koncerty odbywać się będą na rynku miejskim w Gołdapi o
17.00 przez 6 niedziel w lipcu i sierpniu.
Zapraszamy mieszkańców i turystów do spędzenia niedziel
przy dobrej muzyce.
Koncerty z cyklu „Kulturalna Podróż Bez Granic”:
19 lipca - zespół RETRO JAZZ QUARTET (jazz)
12 sierpnia - zespół HORPYNA (folk)
19 sierpnia - zespół OKAW SZTORM (szanty)

NASZ KONKURS

Jeśli chcecie wziąć państwo udział w konkursie, wystarczy tylko na adres
redakcji wysłać kartkę pocztową z nalepionym kuponem z pierwszej strony
i wpisanym własnym imieniem i adresem. Wszystkie karty biorą udział
w cotygodniowym losowaniu – aż do skutku.
W tym tygodniu wylosowano następujące osoby:

V18107

•

• Jan Archacki
• Norbert Balach
• Aneta Burgman

Barbara Brodowska (Nowa Wieś)
• Anna Leszczyńska
• Angelika Wróblewska

Upominki będą wysyłane pocztą.
Upominki ufundowali:
√ Drukarnia „Gryfix”, Ełk, ulica Sasankowa 17
√ Fundacja „Niewidzialna Ręka”, Monety
√ Urząd Miejski w Olecku, plac Wolności 3
√ „BiS” Studio Reklamy, ul. Kamienna 1A
√ Stacja Paliw, ul. Aleje Lipowe 1A
√ Księgarnia Zofii Siemaszko, plac Wolności 26
√ TERNET, pl. Wolności 26.
√ INFOLAND, pl. Wolności 15
√ BEST - Studio Reklamy, ul. Jeziorna 1A
√ Wydawnictwo „Wir”, Zielona 37

to@borawski.pl
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Dopiero teraz przyszło do mnie rozczarowanie polityką. Nie umiałem tego zdefiniować, ale dotarło to do mnie wreszcie, że po
prostu polityki nie lubię. Może „nie lubię”,
to zbyt niedokładne słowa. Można by lepiej
powiedzieć, że jej nienawidzę... choć nienawiść bardzo często zamienia się w miłość (i
odwrotnie).
Rozczarowałem się Platformą Obywatelską ale, gdy co do czego przyjdzie, nie będę miał wyboru. Zagłosuję na nią. Nie chcę aby jakiś tam facet z CBA na rozkaz
swego szefa podkładał komuś „agenta Tomka”. A podobnież
nie ma ludzi nieprzekupnych, bo decyduje tylko wysokość
stawki.
W ubiegły czwartek w Oleckiej Izbie Historycznej odbyło
się spotkanie z Magdaleną Środą. Tematem była etyka.
Dla przeciętnego obywatela jakim jestem „etyka” jako
słowo ma znaczenie dodatnie. Myśleć lub działać etycznie, to
po prostu robić coś poprawnie, dobrze, zgodnie z sumieniem,
zgodnie z najlepszymi zasadami moralnymi. Gdy ktoś postępuje wobec innych źle, to wtedy mówimy, że „działa nieetycznie”.
I tą konkluzją doszedłem do polityki. Może na początek zacytuję słowa z ”Wiedźmina” Andrzeja Sapkowskiego: „Będę robił
karierę w polityce. W każdym innym interesie duża konkurencja. A w polityce dureń na łapowniku i złodziejem pogania. Łatwo się wybić”. Cóż dodać?!
Ciekawą teorię zaprezentowała na temat polityki profesorka Magdalena Środa. Otóż (i zgadzam się z tym bez zmrużenia oka) od lat polityka działa sobie, a gospodarka sobie.
Niezależnie co dziewczyny i chłopaki uchwalą w Sejmie, to i
tak przedsiębiorcy jakoś sobie radzą. Z tego wniosek, że podatki płacone na funkcjonowanie naszego parlamentu są dobrze
wydane. Zbierają do kupy tych blisko pięciuset nawiedzonych
(co bardziej krewcy dziennikarze używają słowa „świrów”) i
neutralizują ich poczynania. Bo gdyby tak puścić posłów w gospodarkę, to dopiero byłaby katastrofa. A tak?
Tak więc pożytek z polityków jest taki jak z komarów w
lato. Są nieznośni... ale to przyroda i ekologia. Na komary dobry dezodorant, a na polityków? Nie włączać radia, telewizora,
komputera i nie czytać gazet. I wtedy w lato naprawdę można
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wypocząć.
Kiedyś, bardzo dawno, zastanawiałem się razem z przyjaciółką nad tym jak normalni ludzie stają się politykami.
Rozważania szły w tym kierunku, czy aby zostać politykiem,
trzeba być od początku nieczułym, gruboskórnym sukisynem,
czy politycy stają się takimi później w konsekwencji starcia z
bardziej doświadczoną zgrają? Nie ma tu reguły i nie ma też
samych makiawelicznych osobowości. Zastanawialiśmy się
też, co znaczy być dobrym politykiem. Czy znaczy to: być
konsekwentnym czy raczej skutecznym? A może obie te cechy
są potrzebne? Bo aby skutecznie rządzić nie trzeba być konsekwentnym. Z kolei konsekwencja gwarantuje dotrzymanie
obietnic. Choć skutki tych działań mogą być zarówno złe jak i
dobre dla obywateli.
Polityk to zawód. Magdalena Środa podniosła jeszcze jeden aspekt sprawy. Dostają posłowie pensje i dodatki na utrzymanie biur, a to są przecież miejsca pracy. Tak więc posiadanie
Sejmu z ekonomicznego punktu widzenia daje efekty. Gorzej
jest jeśli chodzi o uchwalanie prawa. Tutaj zarówno rząd jak i
reszta popisuje się niespożytą energią w tworzeniu bubli. Co
by nie uchwalili okazuje się bzdetem. A może i ich produkty
należy wysyłać do takiej normalnej wojewódzkiej Komisji Obrachunkowej? Niech Szacowna sprawdzi, czy stworzyli coś co
jest zgodne z konstytucją czy nie.
Czasami patrząc na dokonania parlamentu w tym zakresie
mam wrażenie, że te pomyłki robione są celowo. Pod jakiś posłów, pod jakieś formacje zainteresowane kruczkami aby zarobić kasę. Na przykład we wszystkich cywilizowanych krajach
jeżdżenie quadem po drogach jest zakazane. W Polsce do tej
pory nie!
W każdej demokratycznie rządzonej społeczności prezydentem miasta, burmistrzem, starostą, wójtem czy innym zarządzającym jakąś społecznością można zostać dwa, góra trzy
razy. U nas można być takim kimś w nieskończoność. Pewnie
w chwili, gdy władza taka zacznie przechodzić z ojca na jego
dzieci, wtedy się kapną panowie posłowie, że z tą pobłażliwością trochę przesadzili. A tak nawiasem, jak wam panowie
posłowie nie wstyd w tym kontekście krytykować Putina lub
Łukaszenkę? Oni według swojego prawa robią to co u nas jest
prawem powszechnym i szanowanym. Oni w sprawie wyboru
na kolejne kadencje dostosowali tylko tamtejsze prawo do prawa polskiego! Sic!
A i w naszych parlamentach: czyli w Radzie Powiatu czy w
Radzie Miejskiej nie wszyscy też spełniają oczekiwania wyborców.
Nie dalej jak tydzień temu w „Głosie Olecka” Zbigniew
Malinowski opisuje dyskusję na Sesji Rady Powiatu. Otóż
radny Dobrzyń zarzuca Zespołowi Szkół Licealnych i Zawodowych, że kształcąc w kierunkach strażackim i policyjnym kłamie
swoim wychowankom, że otrzymają pracę w straży czy policji.
Lepszej bzdury nie można wymyślić. Po pierwsze: wybór szkoły
to wolny wybór.
Po drugie: żadna szkoła nie gwarantuje pracy. Gwarantuje
tylko zdobycie wiedzy. Im więcej zdobędzie uczeń wiedzy tym
ma większe szanse.
Po trzecie: czy aby radny Marek Dobrzyń jest z naszego
powiatu? W dobie kryzysu demograficznego zarzucać szkole, że
ma pełne sale lekcyjne, że wymyśla nowe atrakcyjne kierunki?
Dziwi też, że przy otwieraniu kierunku rolniczego w Zespole
Szkół Technicznych radny nie miał żadnych oporów? Przecież
większość specjalistów z tej branży nadal pracuje w ZSLiZ?
Żeby jednak nie było, że jestem przeciw, to chcę zaznaczyć, że
patrząc na historię oleckiej oświaty uważam, że dyrektorzy naszych szkół średnich doskonale sobie dają radę i najlepiej by
było aby nasi posłowie jak najmniej wtrącali się do ich poczynań. Jedynie co powinni robić, to pomagać i wspierać. Bo jak
zaczną szkołami rządzić, to może się stać z tymi instytucjami to,
co z gospodarką, gdyby wysłać tam posłów z Sejmu.
Ale... polityków jakich mamy, takich mamy... i gdybyśmy
ich wszystkich nawet wypędzili, to i tak znajdzie się ktoś, kto
tym wypędzeniem będzie kierował. Jednak taki ktoś jest o wiele
bardziej niebezpieczny od najniebezpieczniejszego z tych polityków.
B. Marek Borawski
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Świętowano w Kowalach Oleckich

W Kowalach Oleckich odbyła się Kowaliada, cykliczna
impreza promująca gminę Kowale Oleckie w regionie i poza
nim. Myślą przewodnią tegorocznej edycji imprezy było
zwrócenie uwagi wszystkich uczestników festynu na walory
turystyczne gminy oraz na jej dziedzictwo kulturowe, pieczołowicie kultywowane przez miejscowe zespoły folklorystyczne oraz twórców ludowych.
Oficjalnego otwarcia imprezy dokonał Karol Czerwiński, dyrektor Gminnego Centrum Kultury w Kowalach
Oleckich. W słowach skierowanych do uczestników festynu
podziękował on wszystkim osobom i instytucjom odpowiedzialnym za rozwój kultury, sportu i turystyki w gminie za
sukcesywne promowanie gminy i jej walorów w regionie.
Następnie na scenie wystąpiły miejscowe zespoły folklorystyczne: „Jarka” oraz „Prząśniczki”. Grupy te są laureatami
wielu festiwali i przeglądów kultury ludowej, w tym festiwali kazimierskich. Tego dnia popis swoich
tanecznych i muzycznych umiejętności dały
także dziecięce oraz młodzieżowe zespoły
funkcjonujące przy Gminnym Centrum Kultury. Organizatorzy imprezy nie zapomnieli o
zaprzyjaźnionych grupach muzycznych, które
również zagrały podczas Kowaliady, a także
o profesjonalnych wykonawcach, takich jak:
Aleks, Nocny Patrol oraz Mister Night.
Ważnym elementem tegorocznej Kowaliady były stoiska prezentujące twórczość miejscowych artystów. Osoby
zainteresowane walorami turystycznymi oraz kulturowymi gminy mogły nieodpłatnie otrzymać w punkcie informacyjnym materiały promujące jej unikalne warunki naturalne oraz ciągle żywą kulturę ludową.
Nie zapomniano również o najmłodszych uczestnikach imprezy, którzy
bawili się razem z wodzirejem.
Festyn został zorganizowany przez Urząd Gminy oraz Gminne Centrum Kultury w Kowalach Oleckich.
Zbigniew Sieńko (fot. arch. GCK)

Łęgowo

W tej wsi zrealizowano już fundusz sołecki. Zakres prac
obejmował uporządkowanie działki gminnej o powierzchni około 300 m.kw. Prace polegały na wycięciu krzewów,
nawiezieniu ziemi, wyrównaniu terenu oraz posianiu trawy.
Koszt inwestycji to 7,6 tysiąca złotych.
(UMwgkioś)

Plewki

W Plewkach został ukończony plac o powierzchni 90
m.kw. z kostki polbrukowej przed boiskiem sportowym.
Olecka firma Jana Czarnieckiego wykonała inwestycję za
8,6 tysiąca złotych. 			
(UMwbiip)

Dąbrowskie

Nocznickiego

Gmina zawarła akt notarialny na sprzedaż dotychczasowemu najemcy mieszkania przy ulicy Nocznickiego 19.
(UMwrg)

Gołdapska

Biuro Usług Geodezyjnych w Olecku wykonało mapy do
projektu przebudowy linii oświetleniowej ulicy Gołdapskiej. W
chwili obecnej trwa uzgadnianie projektu budowlanego. Szacunkowy koszt inwestycji to 215 tysięcy złotych. Koszty obejmują
sporządzenie dokumentacji technicznej oraz przebudowę i budowę linii oświetleniowej o długości 2373 metrów. ( UMwbiip)

V01628

B54501

Ukończono remont świetlicy wiejskiej w Dąbrowskich. Odbiór
techniczny odbył się 20 czerwca. Koszt zadania to ponad 8 tysięcy
złotych. Remont wykonała olecka firma Edwarda Luto. (UMwbiip)

Kasztanowa

Rozstrzygnięto przetarg gminny na sprzedaż działki
budowlanej przeznaczonej pod zabudowę mieszkaniową.
Gmina osiągnęła kwotę 57 tysięcy 145,8 złotych. (UMwrg)

to@borawski.pl
„Daleka droga cię onieśmiela
Jak innych wielu.
Lecz stanąć w miejscu,
To zostać w tyle.”
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Zacytowane powyżej słowa usłyszeli absolwenci Społecznej Szkoły
Podstawowej STO i Społecznego Gimnazjum STO podczas uroczystego
spotkania z okazji zakończenia roku szkolnego i kolejnego etapu edukacji.
Jak zwykle uroczystość zakończenia roku szkolnego w naszej szkole to
mnóstwo emocji, wzruszeń, ale też przypomnienia o wydarzeniach z minionego roku i naszych osiągnięciach.
Mówił o nich w czasie swojego wystąpienia dyrektor Waldemar Snarski i chwalił uczniów laureatów konkursów przedmiotowych, opiekujących
się nimi nauczycieli oraz dumnych z osiągnięć swoich dzieci rodziców i
laureatów. Dyrektor złożył również gratulacje dla laureatów innego typu
konkursów: plastycznych, recytatorskich, kulinarnych i in.
Dyrektor przedstawił wyniki egzaminów gimnazjalnych, co dało zebranym powód do hucznych braw. Są one najlepsze wśród szkół naszego
powiatu. Przypomniał o szeregu wycieczkach i innych wydarzeniach z minionego roku szkolnego.
Z łezką w oku pożegnaliśmy absolwentów, ale tylko z malutką łezką, bo
większość uczniów pozostanie nadal w naszej szkole w pierwszych klasach
poziomów wyższych.
Uczniowie klasy VI SSP STO i klasy III SG STO otrzymali zabawne
upominki, a spotkanie z gimnazjalistami skończyło się wspólnym jedzeniem ogromnego tortu z jakże znaczącym: napisem: HAKUNA MATATA!
(Nie martw się! Będzie lepiej! Wyluzuj!)				ad

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
22 czerwca burmistrz podpisał umowę na opracowanie
projektu zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Olecko”.
Zakład Usług Projektowych Architektoniczno-Urbanistycznych z Olecka wykona projekt za blisko 64 tysiące złotych do września 2013 roku.
W ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko opracowana zostanie prognoza dla zmian w studium.
Zainteresowani mogą składać na piśmie wnioski do zmiany oraz prognozy oddziaływania na środowisko w sekretariacie Urzędu Miejskiego (pokój nr 12). Termin przyjmowania
wniosków upływa 31 sierpnia b.r.
Wnioski mogą być również składane ustnie, drogą elektroniczną na adres um@um.olecko.pl bez konieczności opatrywania wniosków bezpiecznym podpisem elektronicznym

Zespół Szkół STO w Olecku

prowadzi zapisy na rok szkolny 2012/2013 do następujących typów szkół:
Społeczna Szkoła Podstawowa STO
- do klasy I - dzieci 6 i 7 letnie
- do klasy IV
Klasy mogą liczyć maksymalnie 16 uczniów, o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń. Przyjmujemy także uczniów do klasy II (są wolne
miejsca).
Społeczne Gimnazjum STO
- do klasy I
Klasa może liczyć maksymalnie 16 uczniów, o przyjęciu decyduje 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 III (są wolne miejsca).
Dodatkowych informacji udziela Sekretariat
Szkoły:
tel. 87-520-24-18, ul. Młynowa 8
www.spoleczna.olecko.edu.pl

lub faksem (87-520-25-58). Wniosek powinien zawierać
nazwisko, imię lub nazwę wnioskodawcy i jego adres,
przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której
dotyczy.
Druk wniosku dostępny jest w wydziale budownictwa,
inwestycji i planowania (pokój nr 1) lub na stronie internetowej bip.um.olecko.pl / druki do pobrania.
( UMwbiip)

Szczecinki – Borawskie

Ukończono czwarty etap remont drogi ze Szczecinek do
Borwskich. Inwestycje za ponad 36 tysiące złotych wykonała firma z Filipowa.
Prace polegały na poszerzeniu i wyrównaniu drogi na
odcinku 150 metrów.			
( UMwbiip)
NASZA OFERTA:
wysokie wyniki egzaminów zewnętrznych,
sukcesy uczniów w konkursach przedmiotowych,
tradycja - 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 przedmiotów,
przyjazna, życzliwa atmosfera,
profesjonalna kadra,
dobre relacje nauczycieli z uczniami
budowane na wzajemnym zaufaniu i szacunku,
bardzo dobra współpraca z rodzicami.
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Spotkanie z Kazimierzem Orłosiem
Olecka Izba Historyczna zaprasza 19 lipca (czwartek) o
17,00 na spotkanie z Kazimierzem Orłosiem o jego najnowszej książce „Dom pod Lutnią”.
Kazimierz Henryk Orłoś urodził się 26 grudnia 1935
w Warszawie, gdzie mieszka do dziś. Jest pisarzem, scenarzystą filmowym i telewizyjnym, dramaturgiem i autorem słuchowisk radiowych. Ważną rolę w jego twórczości
i działalności zajmuje publicystyka. Przez wiele lat współpracował z Radiem Wolna Europa, pisywał do „Kultury”
i „Plusa”. W Polsce był cenzurowany, a po 1989 roku
współpracował z tygodnikiem „Solidarność”, „Gazetą
Wyborczą”, „ Rzeczpospolitą”, „ Życiem” i „Gazetą Polską”. Jego matka, Seweryna z Mackiewiczów była siostrą
Stanisława Cata i Józefa Mackiewiczów, pisarzy i publicystów. Synem Kazimierza Orłosia jest Maciej Orłoś, znany
prezenter telewizyjny.
W 1970 roku otrzymał Nagrodę Fundacji im. Kościelskich za tom „Ciemne drzewa”. W 2006 za zbiór opowiadań „Dziewczyna z ganku” został uhonorowany nagrodą
Nowych Książek, a rok później także Literacką Nagrodą
Warmii i Mazur.
Kazimierz Orłoś jest od 1970 członkiem Polskiego Pen
Clubu, a od 1981 do 1983 członkiem Zarządu Głównego
Związku Literatów Polskich. Od 1989 należy do Stowarzyszenia Pisarzy Polskich.
Debiutował opowiadaniem „Dziewczyna z łódki” w
1958 roku. Napisał: „Między brzegami”, „Koniec zabawy”, „Ciemne drzewa”. Wydarzeniem literackim i politycznym był tom pt. „Cudowna melina”, która ukazała się
w 1974 roku w Paryżu, a w Polsce w 1989 roku.
Do jego ważnych utworów należy zbiór opowiadań
„Dziewczyna z ganku” rozgrywających się na Mazurach,
które od wakacyjnych pobytów w latach dziecięcych i młodzieńczych stały się drugim domem pisarza.
„Dom pod Lutnią” to historia jednego roku spędzonego
tuż po wojnie przez małego chłopca, alter ego autora, na
Mazurach, gdzie sielski krajobraz jest tłem dla dramatycznych losów jego mieszkańców.
W trakcie spotkania z Kazimierzem Orłosiem będzie
można kupić książkę „Dom pod Lutnią”.
Zapraszamy
Budynek Urzędu Miejskiego w parku, I piętro

Dobki

Trwa projektowanie dokumentacji oświetlenia w Dobkach.
Za 3 tysiące złotych zadanie wykonuje firma z Ełku. Termin ukończenia 14 sierpnia. Zadanie finansowane jest z
funduszu sołeckiego. 			
( UMwbiip)

-

OLECKIE CENTRUM
SZKOLENIA KIEROWCÓW
Jerzy Miliszewski
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Piknik średniowieczny

12 sierpnia br. na centralnym placu w mieście powstanie
barwna osada zaaranżowana w formie pikniku średniowiecznego, który będzie miał na celu prezentację życia codziennego tego okresu. W południe barwna parada rycerzy, giermków i dam przejdzie ulicami miasta by zaprosić do udziału
we wspólnej zabawie. Na placu pokazane zostaną różne rodzaje rzemiosła z okresu średniowiecza (tkactwo, rybactwo,
kuchnia, zielarstwo, kowalstwo, garncarstwo, ciesielstwo,
powroźnictwo, szewstwo, miodosytnictwo). Każdy chętny
będzie mógł skonfrontować swoją wiedzę na temat wyobrażeń o życiu w epoce średniowiecza. Przewidziane są też
praktyczne mini -warsztaty-każdy chętny będzie mógł popróbować swoich sił w tworzeniu garnków, powrozów, szyciu butów czy kuciu metali. Na lekcje przyrody zapraszamy
na stoisko zielarskie gdzie udzielane będą m.in. informacje
o właściwościach roślin. W ramach pikniku będzie można
poznać dawne obyczaje różnych warstw społecznych owych
czasów. Zorganizowane zostaną trzy stanowiska edukacyjnego (namiot suwerena, namiot rycerski, namiot kaplica) gdzie
będzie można zobaczyć fragment średniowiecznego życia i
zwyczajów. Dla dzieci i dorosłych przygotowane będą stanowiska interaktywne na których będzie można zmierzyć
się z dawnymi zabawami i umiejętnościami. Zapraszamy na
tor łuczniczy, stanowisko kata, walkę na bezpieczne miecze, walkę na bezpieczne kije pielgrzymie, zakładanie zbroi,
strzelanie z katapulty, lepienie w glinie . W trakcie pikniku
zaproponujemy dla dzieci i dorosłych średniowieczne zabawy plebejskie z okresu średniowiecza- tania okowita, kładka Małego Johna, bieg z lisem, wyścig ze skórą, zakładanie
zbroi. Dla najlepszych przewidziano słodkie nagrody.
W ramach pikniku odbędzie się turniej rycerski w formie zaanimowanej opowieści herbowej- wykładu na temat
historii oręża, zwyczajów rycerskich i bitew.
Ponadto po raz pierwszy w Olecku pokażemy plenerowy
spektakl historyczno-fantastyczny pt.”Dawno, dawno temu…
….”W sztuce wykorzystano wątki historyczne z elementami
baśniowymi i fantastycznymi. Mamy nadzieję,że ta forma
zabawowego spektaklu ulicznego spodoba się Państwu.

Alicja Mieszuk - rzecznik prasowy UM
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Olecki Przegląd Teatrów Amatorskich „Chimera”

Stowarzyszenie Olecka Strefa Inspiracji i Teatr HOC
LOCO zapraszają na wakacyjne, teatralne święto. W dniach
17 – 19 lipca odbędzie się druga edycja Oleckiego Przeglądu
Teatrów Amatorskich „Chimera”.
Teatr HOC LOCO powstał w sierpniu 2010. Stworzyło go
pięć dziewczyn: Milena Hościłło, Urszula Korąkiewicz, Karolina Najechalska, Justyna Pławska i Aleksandra Ziopaja. Wcześniej były związane z teatrem Amalgat, jednak dość
szybko wystawiły autorski spektakl pt. „el Sol”. Nie poprzestały na tym, chciały przyciągnąć więcej teatrów do Olecka
i propagować tę sztukę w rodzinnym mieście. Stowarzyszenie Olecka Strefa Inspiracji to nie tylko Olecczanie, ale ludzie związani z Oleckiem. To artyści, działacze i animatorzy
kultury, którzy chcą rozwijać działalność kulturalną w tym
pięknym mieście. Spotkanie tych dwóch instytucji musiało
wróżyć coś dobrego. Stworzyli razem kolejną ważną imprezę
kulturalną w mieście.
Pomysł stworzenia OPTA „Chimera” narodził się w głowach SOSI i HOC LOCO w 2011 roku. Wtedy to wystąpili z
wnioskiem o dofinansowanie do Urzędu Miejskiego w Olecku i udało się, zorganizowali pierwszą edycję. Przez dwa dni
na deskach Teatru AGT zaprezentowały sie teatry: Amalgat z
Olecka ze spektaklem „W oparach absurdu”, ostrołęcka grupa
Alternatywa w spektaklu „Cela”, Dominika Chamska z Suwałk ze swoim monodramem oraz akademicki teatr Uniwersytetu im. Kardynała Wyszyńskiego w Warszawie „..ale o co
chodzi?” ze spektaklem „Czarna Wołga”. Gwiazdą był Teatr
Druga edycja Oleckiego Przeglądu Teatrów Amatorskich
„Chimera”. Teatr HOC LOCO i Stowarzyszenie Olecka
Strefa Inspiracji zapraszają na trzydniowe święto teatru 1719 lipca.
Oprócz przedstawień odbędą się również warsztaty prowadzone przez uznanych artystów, Teatr Krzyk i Mariusza
„Kobaru” Kowala. Wszystkie spektakle odbędą się w sali
Teatru AGT, przy ul. Partyzantów 2. na wszystkie wydarzenia wstęp wolny.
Projekt został dofinansowany przez Urząd Miejski w Olecku.
Szczegółowy program imprezy:
17 lipca (wtorek):
10:00-13:00 – warsztaty: teatralne z teatrem Krzyk, charakteryzacji i fotografii z Kobaru
17:00 – uroczyste rozpoczęcie OPTA „Chimera”
17:15 – „el Sol” Teatr HOC LOCO (Olecko)
18:30 – „Smolarek” Teatr Pomarańcze W Uchu Na Skarpie
Bez Kartki (Goleniów)
19:30 – „Ławeczka” Teatr AGT (Olecko)
18 lipca (środa):
10:00-13:00 – warsztaty: teatralne z teatrem Krzyk, charakteryzacji i fotografii z Kobaru
17:00 – „Najmniejszy klaun w wiosce” Teatr Temat Tabu
(Kraków)
18:00 – „Koniec-początkiem” Teatr Hesperydy (Chełm)
19:00 – „Cielsko” Teatr Na Chwilę (Gryfino)
20:00 – Jam Session w Coolturze
19 lipca (czwartek):
17:00 – piosenka aktorska w wykonaniu Marty Jaszewskiej
18:00 – „Tajemnice” Teatr Akademicki UKSW „...ale o co
chodzi”...?” (Warszawa)
19:00 – „eksPLoracja” Teatr Krzyk (Maszewo)
20:15 – oficjalne zakonczenie OPTA Chimera i ogłoszenie
wyników przeglądu
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Brama z Goleniowa, jeden z najbardziej uznanych teatrów alternatywnych w Polsce, który zaprezentował spektakl „My”.
Przegląd został entuzjastycznie przyjęty przez uczestników i
olecką społeczność.
Zachęceni zeszłorocznym sukcesem, postanowili zorganizować drugą edycję teatralnego święta, tym razem trzydniową.
Po raz kolejny ich projekt o dofinansowanie wygrał i Chimera
zostanie zrealizowana ze środków Urzędu Miejskiego w Olecku. Przegląd odbędzie się w dniach 17-19 lipca, a podczas niego zaprezentuje się osiem teatrów amatorskich z całej Polski.
Gwiazdą tegorocznej edycji będzie Teatr Krzyk z Maszewa,
również bardzo ceniony na polskiej scenie alternatywnej. Zaprezentuje on spektakl pt. „eksPLoracja”.
Chimera to nie tylko spektakle, ale również warsztaty. Poprowadzi je Teatr Krzyk.
Teatr ten powstał w 2002 roku z inicjatywy Marka Kościółka, który swoją charyzmą przyciągnął młodych ludzi i
zachęcił ich do twórczego działania. Zarówno w swojej pracy, jak i na warsztatach, największy nacisk kładą na pojęcie
grupowości. Ich warsztaty cechują się żywiołowością, energią,
pracą nad ciałem i głosem oraz pracą w grupie. Warsztaty charakteryzatorsko-fotograficzne poprowadzi natomiast Mariusz
„Kobaru” Kowal. Jest on znanym i cenionym trójmiejskim
artystą. Jego prace charakteryzują się głównie nieco krwistym,
mrocznym klimatem. Współpracował m.in. Z takimi artystami,
jak: Czesław Śpiewa, Acid Drinkers, Coma, My Riot, Lipali,
Vader czy Behemoth.

10

Tygodnik olecki 29/757 - r. 2012

to@borawski.pl

19. Przystanek Olecko 20-21 lipca
harmonogram wydarzeń

19. Przystanek Olecko. Odliczamy!

Już tylko 2 tygodnie dzielą nas od 19 edycji Przystanku
Olecko. W tym roku, wzorem ostatnich lat, czeka nas kilka
dni intensywnych doznań muzycznych i artystycznych. A to
wszystko w plenerowej oprawie.
Biorąc pod uwagę szeroki zakres działań oraz wykonawców, którzy w tym roku pojawią się na Przystanku Olecko,
myślę że impreza dostarczy odbiorcom wielu doznań artystycznych i dużej porcji pozytywnej energii – mówi Radosław Skrodzki, dyrektor festiwalu.
Do Olecka zawitają: mistrzowie a capella czyli zespół
Audiofeels, bujająca w rytmach reggae grupa Tabu, muzyk,
instrumentalista i kompozytor Sidney Polak, poruszający
się w przestrzeni pomiędzy zimną falą, po cięższe odmiany rocka alternatywnego zespół The Shipyard, sięgający do
słowiańskich korzeni, improwizujący i wirtuozerski Kwartet
Jorgi, oscylująca miedzy Etno i jazzem, muzyką klezmerską
a bałkańską kapela Acoustic Acrobats oraz rockowi, nieco

20 lipca 2012 r. (piątek)
Plac Wolności
15:00 – Działanie paraplastyczne
Galeria Prawdziwej Sztuki im. Andrzeja Legusa
17:00 – wernisaż wystawy malarstwa Marty
Turek i Tomasza Sienkiewicza
Scena na Placu Wolności
19:00 – występ Złotej Szesnastki Janusza Panasewicza
z programu Bitwa na Głosy
20:15- koncert zespołu AUDIOFEELS
Klub Cooltura
22:00 – koncert zespołu Zielony Groszek pokaz ogniowy grupy ŁATWOPALNI
Amfiteatr nad jeziorem Oleckie Wielkie
22:30 - koncert zespołu ACOUSTIC ACROBATS
23:30 - koncert zespołu KWARTET JORGI
Pub ARTS
24:00 – pokaz filmów z Pierwszych Przystanków Olecko
21 lipca 2012 r. (sobota)
Park, polana przy fontannie
12:00 - Joga na świeżym powietrzu
Plac Wolności
14:00 – darmowe zajęcia ZUMBY
14:00 – zabawy kuglarskie (szczudła, bańki mydlane)
Kościół p.w. Najświętszej Maryi Panny
18:00 – występ orkiestry smyczkowej ENSEMBLE
1756
Scena na Placu Wolności
19:15 – koncert zespołu TABU
20:30 - koncert SIDNEYA POLAKA
Klub Cooltura
22:00 - koncert zespołu TALLIB & SZTOSS SOUND
SYSTEM
Amfiteatr nad jeziorem Oleckie Wielkie
22:30 - koncert zespołu JEDYNA MAŚĆ
23:30 - koncert zespołu THE SHIPYARD
Plac Wolności
24:00 - Noc Walpurgii - spektakl plenerowy
Pub ARTS
Po spektaklu- Jam Session
Imprezy towarzyszące:
17-19 lipca - II Olecki przegląd teatrów amatorskich
„Chimera”

hałaśliwi i lekko kontrowersyjni muzycy zespołu Jedyna
Maść.
Nie tylko melomani znajdą na Przystanku Olecko coś
dla siebie. Oprócz koncertów zaplanowaliśmy: działania
paraplastyczne, wernisaż wystawy, zajęcia jogi na polanie
w parku, tańce w rymie ZUMBY na środku miasta, szczudła, bańki mydlane, spektakl plenerowy zakończony wysłaniem w niebo setek lampionów.
Zabawa w rytmach reggae i rock kontynuowana będzie
w Klubie Cooltura, Pub Arts z kolei zaoferuje Przystankowiczom projekcję archiwalnych filmów z pierwszych
Przystanków Olecko oraz jam session z udziałem znanych
muzyków. Olecką rzeczywistość tuż przed Przystankiem
ubarwi uwagi jest również impreza towarzysząca Przystanku Olecko czyli II Olecki Przegląd Teatrów Amatorskich
„Chimera”.
19. Przystanek Olecko, 20-21 lipca 2012 r. Olecko.
Wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny.

Opisy i recenzje

Plac Wolności
20 lipca
19.00 – ZŁOTA SZESNASTKA JANUSZA PANASEWICZA z programu „Bitwa na Głosy”

20.15 – AUDIOFEELS
Zespół wokalny z Poznania wykonujący muzykę
w stylu vocal play,
w którym głos wykorzystywany jest
nie tylko do śpiewu, ale także do
imitacji instrumentów muzycznych,
takich jak: perkusja, gitara basowa
czy
instrumenty
klawiszowe. Popularność grupie przyniosły występy w
programie Mam talent! w telewizji TVN. Dotarli do finału,
w którym zajęli trzecie miejsce.
21 lipca
19.00 – TABU
Polski zespół grający muzykę reggae, tworzący go
muzycy pochodzą z kilku miejscowości powiatu wodzisławskiego. Tabu istnieje od października 2003r. Od tego

to@borawski.pl
czasu zespół zdążył już zagrać
kilkadziesiąt koncertów, a nawet
zdobyć laury w muzycznych przeglądach i festiwalach.
20.30 – SYDNEY POLAK
Sidney Polak (Jarosław Marek Polak) – polski muzyk, kompozytor, autor tekstów, perkusista
zespołu T.Love. O sobie i zespole
pisze: „Napisanie własnych piosenek i założenie własnego zespołu to najlepsza rzecz, jaka mi się
przytrafiła, od kiedy dostałem się do T.Love. Druga najważniejsza rzecz w życiu. Pozwoliła mi pewniej spojrzeć w przyfot. Agnieszka Wojtun
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23.30 - KWARTET YORGI
Polski zespół folkowy powstały na początku lat 80. z inicjatywy
Macieja Rychłego. Bazują na elementach ludowej tradycji muzycznej wielu narodów, na
przykład bałkańskich
Cyganów, korzystają
z doświadczeń muzyki
poważnej i jazzu.
21 lipca
22.30 – JEDYNA MAŚĆ
Polski zespół rockowy, działający od 1993 roku. Poprzednie nazwy: Lodófka (1993-1995), UR (1995-2000),
Śmielej (2000-2005). O sobie piszą: „Zespół Okolicznościowo - Towarzyski, w składzie podstawowym: BD LOU
- bębnienie arytmiczno-akustyczne, ryki, śpiewy i zaśpiewy;
BD PTOQ - gitara wielostrunowa w kolorze wiśniowym,
szepty erotyczne, pohukiwania; BD YOT - gitara basowa,
szwarcbaryton wiodący, przytupy, kawały z brodą. Jedyna
Maść preferuje: pożeranie tłustych kiełbas oraz włochatych
golonek; hałaśliwe występy na scenie ku uciesze gawiedzi;
strój niedbały bądź umundurowanie kontrowersyjne; łypanie
spode łba w różnych kierunkach; pielęgnowanie nałogów, o
których nie wypada opowiadać publicznie; przaśne i pospolite poczucie humoru.”

szłość i dała mnóstwo szczęścia, emocji i przygody. Z jednej
strony powstała w opozycji do grania w T.Love, a z drugiej
pozwoliła mi bardziej docenić wartość macierzystego bandu.
Naprawdę czuję się wyróżniony przez los, że mogę robić to,
co robię, że moja pasja jest moim zawodem, a ten zawód jest
taki ciekawy. Muzyka zapewnia mi samorealizację, a w każdym razie nieustające dążenie do niej - to z kolei nadaje życiu
treść, nie pozwala sczeznąć, zatracić się. Bo ja, my - chyba
mogę powiedzieć to też w imieniu całego swojego zespołu
- naprawdę kochamy to, co robimy. Mam nadzieję, że to się
czuje w naszych dźwiękach.”
Amfiteatr nad jeziorem Oleckie Wielkie
20 lipca
22.30 – ACOUSTIC ACROBATS

Twórczość Acoustic Acrobats to „wielokulturowe akrobacje na pograniczu muzyki etno i jazzu z wyraźnie zaznaczonymi brzmieniami charakterystycznymi dla muzyki klezmerskiej i bałkańskiej, a także wieloma muzycznymi barwami z
całego świata przywiezionymi przez zespół z inspirujących
podróży”.

23.30 – THE SHIPYARD
Nowa trójmiejska supergrupa, łącząca praktycznie 3, a
może nawet 4 pokolenia muzyków, których łączy zarówno
erudycja, jak i podobna wrażliwość na dźwięki. Ściana potężnego brzmienia malowana zarówno z dozą melancholii
i marzycielfot. Michał Andrysiak
stwa My Bloody Valentine
czy Slowdive
ale i dekonstruowana ze
wściekłością
Killing Joke.
W tej „Stoczni” wodowane
są muzyczne
torpedy
na
miarę
XXI
wieku.
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w Wiedniu. Członkowie zespołu to absolwenci uczelENSEMBLE 1756 wystąpi 21 lipca w Olecku duje
ni austriackich, którzy swoje umiejętności wykonawstwa

W lipcu po raz pierwszy w Polsce, wystąpi z koncertami
znakomity austriacki zespół muzyki klasycznej i barokowej
ENSEMBLE 1756. Wykonywać będzie najsłynniejsze dzieło Antonio VIVALDIEGO Cztery Pory Roku. Jest to najwyższej klasy przedsięwzięcie artystyczne, propozycja zarówno
dla wytrawnych jak i początkujących melomanów.
Kilka informacji:
ENSEMBLE 1756 swoje wspaniałe i odmienne brzmienie zawdzięcza wysokiemu poziomowi muzycznemu jaki
reprezentuje, a także bardzo starym, historycznym instrumentom na których grają muzycy tego zespołu: skrzypcom,
altówkom, kontrabasowi i wiolonczeli, a także klawesynowi.
Instrumenty muzyków pamiętają w większości czasy samego Vivaldiego, muzyka wykonywana jest więc z pieczołowitym oddaniem realiów XVIII wiecznych!
ENSEMBLE 1756, orkiestra założona w ramach Towarzystwa Muzycznego Salzburger Konzertgesellschaft, rezy-

barokowego i klasycznego doskonalili w salzburskim Mozarteum – prestiżowej uczelni muzycznej w Austrii. Obecnie orkiestra rezyduje w Wiedniu.
Inicjatorem organizacji koncertu jest Katarzyna Krajewska -Openchowska przy współpracy z muzykiem, organistą - Bogdanem Przyborowskim. Ostatecznie koncert
jest organizowany przez Katarzynę Krajewską -Openchowską, Wacława Olszewskiego - burmistrza miasta
oraz księdza Lecha Janowicza - proboszcza parafii Najświętszej Marii Panny Królowej Polski, przy wsparciu
finansowym sponsorów: Delphia, Zakłady „Prawda”, Zakład Ogrodniczy Openchowski, Alicja i Andrzej Gadomscy, Leszek Stypułkowski . Orkiestra przyjeżdża do Polski
tylko na kilka dni i zagra trzy koncerty. W Olecku odbędzie
się pierwszy koncert.
Koncert odbędzie się 21 Lipca o godzinie 18.00 w dużym kościele.

21 lipca - koncert Orkiestry Kameralnej

Ensemble 1756:
Konstantin Hiller – dyrektor artystyczny, maestro
al cembalo
Jochen Grüner, Katarzyna Brzoza, Marcin Osiak,
Timea Ham, Jolanta Sosnowska
– skrzypce barokowe
Petra Belenta – viola da braccio
Thomas Spring – wiolonczela barokowa
Ciro Vigilante – violone

18.00, Kościół p.w. Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski w Olecku
Zapraszamy do wysłuchania koncertu ORKIESTRY KAMERALNEJ Z WIEDNIA
ENSEMBLE 1756
(na zabytkowych instrumentach)
W programie
Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791)
Salzburger Sinfonie in F-Dur KV 138
Allegro / Andante / Presto
*
Antonio Vivaldi (1678-1741)
L’estro armonico op. 3
Koncert na dwoje skrzypiec a-moll nr 8, RV 522
Allegro / Larghetto e spiritoso / Allegro
solo: Jolanta Sosnowska i Timea Ham
*
Cztery Pory Roku op. 8
Wiosna - Concerto in E maggiore, RV 269
Allegro / Largo e pianissimo sempre / Allegro
Lato - Concerto in sol minore, RV 315
Allegro non molto / Adagio / Presto
Jesień - Concerto in Fa maggiore, RV 293
Allegro / Adagio / Allegro
Zima - Concerto in fa minore, RV 297
Allegro non molto / Largo / Allegro
solo: Marcin Osiak

Zespół Szkół w Judzikach
Judziki 5, 19-400 Olecko;
tel. 87-520-76-96

prowadzi zapisy do przedszkola, oddziału przedszkolnego, szkoły podstawowej i gimnazjum
na rok szkolny 2012/2013
Karty zgłoszeń dostępne są w sekretariacie szkoły i na stronie internetowej www.zsj.olecko.edu.pl
NASZE ATUTY:
- indywidualna praca z uczniem;
- możliwość realizacji pasji i zainteresowań m.in. w klubie turystycznym,
projektach

Organizatorzy:
Katarzyna Krajewska-Openchowska
Wacław Olszewski - Burmistrz Olecka
ks. Lech Janowicz - proboszcz parafii Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski w Olecku
Partnerzy:
Radio 5
Głos Olecka
Tygodnik Olecki
Regionalny Ośrodek Kultury w Olecku „Mazury
Garbate”
Sponsorzy:

Delphia Yachts
Zakłady Produkcyjno-Usługowe Prawda
Zakład Ogrodniczy Openchowski
Alicja i Andrzej Gadomscy
Zdzisław Sadowski
Leszek Stypułkowski
Krzysztof Witkowski
edukacyjnych i unijnych;
- nauka 4 języków obcych (2 obowiązkowo i 2 w formie zajęć pozalekcyjnych);
- pracownia komputerowa i pracownia do nauki języków obcych;
- świetlica opiekuńczo-wychowawcza;
- przestronne pomieszczenia, mała liczebność klas;
- bogato wyposażona baza dydaktyczna;
- stołówka, biblioteka.
Ponadto:
- dla uczniów z Olecka zapewniamy dowóz (autobus szkolny).
Serdecznie zapraszamy

Andrzej Malinowski
dyrektor szkoły
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Jerzy Arnold Hościłło
Ślimak w truskawkach
Przez całe swoje życie niedługie,
Mieszkał na łące nad rzeką Bugiem.
Tam się wychował od urodzenia,
Tam się nauczył picia, jedzenia.
Żywot prowadził bardzo spokojny,
Na jednej nodze, krokiem dostojnym,
Przemierzał łąkę we wszystkie strony,
Ślimak winniczek, zwany Antoni.
Aż dnia któregoś, gdy spadły deszcze,
W podróż wyruszył, przed świtem jeszcze.
Niespiesznym krokiem, szedł trzy tygodnie,
Szło mu się nawet całkiem wygodnie.
I przeszedł łąkę, i kawał pola,
A za tym polem rosła topola,
Zaś za topolą i lasem starym,
Pięknych truskawek cztery hektary.
-Tutaj odpocznę - rzecze Antoni,
Bowiem zmęczenie już widać po nim.
Dzielnie się wdrapał na rząd truskawek,
Jednej spróbował i ........ dostał drgawek !
- A tfu z trawami i zieleniną,
Zielskiem przeróżnym i koniczyną,
Tylko truskawki będą w mej diecie,
To najsmaczniejszy owoc na świecie!
Odtąd nasz mały ślimak niezmiennie,
Zżerał truskawek kilo codziennie.
Tylko w postaci całkiem surowej,
Opylał krzaczki owoców nowe.
Ale niedługo idylla trwała,
Wiara truskawki ciągle zbierała,
No i owoców co dzień mniej było,
W końcu się pyszne cudo skończyło.
Po pustych grządkach zasuwa ślimak,
Mały swój pyszczek z głodu wydyma.
Płaczącym głosem do siebie gada:
- Gdzie są owoce, którem tu zjadał ??
Biedny Antoni bardzo strapiony,
Powrócił smutny w rodzinne strony.
I znowu zżera swą zieleninę,
Paskudne trawy i koniczynę.
Niestety okres truskawek z pola,
Krótki jest niczym spodnie do kolan.
Morał z powiastki taki się sączy:
Dobre niestety szybko się kończy.
Wy się nie martwcie jednak ślimaki,
Albowiem sezon kolejny taki,
Na pyszne z pola truskawki będzie,
Nim trzy kwartały roku ubędzie.
KUPON
NA NAJTAŃSZE
OG£OSZENIE
DROBNE
– 37 groszy za słowo

 auto
 sprzedam  praca
 wynajmę  kupię
 inne
Treść: ......................................................
.....................................................................
.....................................................................
......................................................................
Ilość publikacji:

x 1 x 2 x 3 x 4 x ?

Podpis: ......................................................
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UWAGA WĘDKARZE
Klub Wędkarski Ukleja w Olecku serdecznie zaprasza
na X Otwarte Spinningowe Mistrzostwa Olecka. Zawody
odbędą się 5 sierpnia na j. Olecko Wielkie. Łowimy z łodzi
w dwóch turach. Zwycięzcom puchary, medale i dyplomy, a
wiele ciekawych i cennych nagród oraz upominków, zostanie rozlosowanych wśród wszystkich uczestników. W przerwie między turami, a także po zawodach, wspólna biesiada. Zbiórka zawodników na plaży przy zajeździe-campingu
Margrabowa – wyjazd z Olecka w stronę Suwałk z własnymi łodziami o 5 30 rano. Opłata startowa 25 zł ( obowiązuje
zezwolenie na połów ryb na j. Olecko Wielkie - możliwość
wykupienia jednorazówki na miejscu). Kobiety startują gratis!!!!!
Wszystkich, którzy chcieliby uatrakcyjnić imprezę, zostając fundatorami nawet drobnych upominków serdecznie
do tego namawiamy. Przyda się wszystko i za wszystko już
serdecznie dziękujemy.
Tel. 087 520 22 13 w godz. 7-14, 607 123 389 Arnold Hościłło, 601 152 462 Krzysztof Gryniewicz
Z wędkarskim pozdrowieniem KW UKLEJA

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

BIURO PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO
I PRAWNEGO W OLECKU

Analiza problemów z którymi mieszkańcy powiatu oleckiego zwracają się do Biura Porad Obywatelskich i Prawnych w Olecku pozwoliła na ustalenie kolejnego tematu
nurtującego interesantów Biura.
Jaka jest procedura rozwodu?
Właściwym do rozpoznania spraw rozwodowych jest sąd
okręgowy, wydział rodzinny. Jest to sąd, w okręgu którego
małżonkowie mieli ostatnie wspólne miejsce zamieszkania
Do rozpoczęcia postępowania sądowego potrzebny jest
pozew. Pozew można sporządzić własnoręcznie lub zlecić
pełnomocnikowi z kancelarii radcowskiej lub adwokackiej.
W pozwie należy podać dane osobowe, rodzaj roszczenia (o
rozwód), przytoczyć okoliczności faktyczne i dowody, na
ich potwierdzenie, szczególnie dotyczące rozkładu pożycia małżeńskiego i okoliczności dotyczących dzieci. Trzeba
przekonać sąd, że rozkład pożycia jest trwały i zupełny w
trzech płaszczyznach: duchowej, fizycznej i gospodarczej.
W pozwie można wskazać, czy chcemy orzeczenia o winie
czy nie, ale sąd nie jest tym wnioskiem związany i może
orzec o winie, jeżeli ustali to w toku procesu.
Do pozwu w dwóch egzemplarzach (dla strony i sądu)
dołączamy odpis zupełny aktu małżeństwa, skrócone odpisy
aktów urodzenia wspólnych, małoletnich dzieci.
Opłata za pozew jest stała i wynosi 600 złotych. W przypadku trudnej sytuacji majątkowej można wystąpić z wnioskiem o zwolnienie z kosztów sądowych w całości lub części. Można także wystąpić o ustanowienie pełnomocnika z
urzędu.
Jeżeli sąd uzna, że są widoki na utrzymanie małżeństwa,
może skierować strony do mediacji.
Odpowiedzi to oczywiście tylko zarys rozstrzygnięcia
problemu. Jeśli dotyczy on naszych czytelników zapraszamy do kontaktu z naszym Biurem w Olecku lub jednym z
terenowych Punktów w gminach powiatu oleckiego .
Nasze usługi są b e z p ł a t n e.
Biuro Poradnictwa Obywatelskiego i Prawnego w Olecku ul. Wojska Polskiego 13,tel. 87 610 2201 www.akademia.olecko.pl., Terenowe Punkty Porad Prawnych i Obywatelskich w: Kowalach Oleckich , Świętajnie i Wieliczkach
K70003
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AUTO-MOTO

V13513

* AUTOCZĘŚCI zachodnie, Łada, UAZ, Skoda;
ul. Grunwaldzka, tel. (87) 520 01 21
K68909
* AUTO-MAX, ul. Paderewskiego 3A, naprawa: zawieszenia,

amortyzatory, elektronika, komputerowa geometria zawieszenia, klimatyzacja tel. 509-746-264;
V22202

* części samochodowe, ul. Sokola 1D, tel. (87) 520-12-88,
87-739-29-00
* MYJNIA GĄBKOWA AUTOMATYCZNA
			
aleje Lipowe 1A
V19845

V22801

* bezprzewodowy internet iPlus, tel. 87-520-13-31 B53603
* Budowlana firma, Tadeusz WITKOWSKI, kompleksowe
prace budowlane, tel. 603-754-167, 87-523-41-44 V18409
* Centrum Ogrodnicze, ul. Rzeźnicka 6; tel. 87-520-22-07

V00928
V01927

SERWIS OGUMIENIA

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

V22002

OPONY, FELGI
OLEJE SHELL (wymiana gratis)

AUTO - MOTO - SPRZEDAM

* Auta używane, tel. 501-611-961 V15240
* AUTOCZĘŚCI zachodnie, Łada, Tawria, Skoda, ul.
Grunwaldzka, tel. 87-520-01-21 K69009
* CZĘŚCI SAMOCHODOWE, tel. 509-746-264 V22212
* CZĘŚCI SAMOCHODOWE, ul. Sokola 1D, tel. 87520-12-88 V22811
* części używane, wszystkie marki, Ełcka 2 (przy
skupie złomu), tel. 501-611-961 V15230
* Ford Escort Combi, 1,4B, 1999, tel. 605-485-376 B53903
* Ford Focus Combi, grudzień 2004, 1,8TDDI, klimatyzacja, radio fabryczne cd+zmieniarka+nawigacja,
elektryczne przednie szyby i lusterka, 6 poduszek,
zadbany, tel. 600-936-589 B53703
* VW Passat 1,8B+G, 1998, tel. 508-097-660 V19615

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

Gabinet weterynaryjny PERRO&GATO

lek. wet. Małgorzata Bielecka - specj. chorób psów i kotów
ul. Kasprowicza 22, tel. 87-735-14-85
od poniedziałku do piątku 9-13, 16-19,
sobota 9-13

19-300 Ełk, ul. Sasankowa 17
tel.: 087 620 03 09, 620 13 08
fax: 087 621 56 07
e-mail: poligrafia@gryfix.pl

Drukarnia Offsetowa

* „ASTRA” restauracja, pizza, zestawy obiadowe na telefon:
87-520-25-68, profesjonalny katering, imprezy okolicznościowe,
dancingi, ul. Partyzantów 7, www.astra.olecko.pl
V18706
* kino, plac Wolności 22, tel. 87-520-20-59 B53005

Klub „CoolTura”
imprezy okolicznościowe, dyskoteki, koncerty, pokazy

ul. Partyzantów 2, tel. 604-058-648, www.coolturaklub.pl
* „KOALA” - bar. Kuchnia tradycyjna, katering.
Plac Wolności 14, tel. (87) 520 15 78
V16210
* konie kabardyńskie, przejażdżki, pod siodło,
Grądzkie 47, tel. 666-316-780, 87-421-22-48 B54002

profesjonalne przygotowanie do druku:
projekty graﬁczne, skład i łamanie tekstu...
druk oﬀsetowy na nowoczesnych maszynach
jedno- i czterokolorowych
druk cyfrowy
uszlachetnianie: foliowanie, lakierowanie UV...
prace introligatorskie
wykonywane przy użyciu profesjonalnych maszyn:
linia do produkcji broszur,
urządzenia do bigowania, perforowania,
bindowania w spirali plastikowej i drucianej...

* hurtownia spożywcza, ul. Gołdapska 31, tel. (87) 520-01-50 V22501
* hurtownia wędlin, od 4.00 do 14.00, ul. Gołdapska 31,
tel. 87-520-22-13 B51708
* hydraulik, gazowe, tel. 502-383-533 K70303
* hydraulika (instalacje wodne), Krzysztof Sadowski, tel.
517-535-255 K70901
* instalacje elektryczne, Henryk Rowiński, tel. 510-145-891
V21513

V17308

PIZZA NA TELEFON

PIZZERIA „PRIVE” zaprasza od 1000 do 2200

Tel. (87) 520-31-32, sms 505-314-536
* pracownia pisania ikon, pracownia plastyczna,
Katarzyna Waraksa, tel. 663-805-960 L75203
* Taxi „Z”, również taksówki 6-osobowe, tel. 87-52012-12 K70703
* wczasy; tel. 87-421-22-48, 666-316-780, www.wiatrakart.fr.pl, e-mail: kawarak@o2.pl B52905

US£UGI

* jubilerskie usługi, grawerowanie, naprawa oprawek
okularów, plac Wolności 13, tel. 508-266-703
krstatkiewicz@gmail.com, www.zlotnik-olecko.pl V22601
* korekta i redakcja prac rocznych, semestralnych, licencjackich, itp. tel. 609-535-117 B53503
* korepetycje - język angielski; szkoły podstawowe,
gimnazja, szkoły średnie, tel. 608-215-475 B54402
* kowalskie, spawalnicze, ślusarskie, Gołdapska 31, tel.
87-523-00-80 L75401
* księgowe usługi, Ternet spółka z o,o, tel. 87-520-31-70
B53803

* angielski korepetycje, magister UW, tel. 502-954-863 L75302
V21503

ARTYKUŁY ELEKTRYCZNE, SPRZEDAŻ, WYKONAWSTWO

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

K17508

* glazurnictwo, Krzysztof Sadowski, tel. 517-535-255K70801

KOMPLEKSOWE USŁUGI DRUKARSKIE

TURYSTYKA, NOCLEGI, ROZRYWKA

Sklep „PSTRYK”, ul. Zielona 33
Tel. (87) 520-18-44; 605-990-280; 510-145-891

B54601

* materiały budowlane, metalowe, hydraulika – SKLEP
BUD-MET, ul. Gołdapska 22, tel. (87) 520 22 41. V22102
* MEBLE - salon, Jan Bagiński, ul. Rzeźnicka, tel.
(87) 520 29-23.
V20804

V22701
V19006

* OLEJ OPAŁOWY,NAJTANIEJ, tel. 87-520-41-91 V19815
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* PERFEKT Szkoła Językowa, biuro tłumaczeń, tel. 87-52024-05, www.perfekt-school.pl
K70103

* pizza na telefon – od 10.00 do 22.00, tel.87-520-31-32
lub sms 505-314-536 V17318
* Pralnia chemiczna, pranie wodne, usługi w ciągu 24 godzin,
ul. Grunwaldzka 12, te. 723-565-284
V18906

PRZYCHODNIA WETERYNARYJNA

ul. 11 Listopada 24C • usługi weterynaryjne
tel. (87) 520-30-73 • leczenie zwierząt domowych
tel. (87) 520-27-89
kom. 660-422-476 • badanie mięsa
V19505
czipowanie, paszporty europejskie
psy, koty, fretki

* ROWERY – naprawy i wypożyczalnia, Centrum
Handlowe Impuls, tel. 87-520-36-92 V21313
* skup metali i surowców wtórnych, odbiór własnym
transportem, najwyższe ceny, Ełcka 2, tel. 501-611-961V15220
* sprzątanie, pranie tapicerek, dywanów, opieka nad grobami,
tel. 513-035-033
V21803
K67508

STOMATOLOG – 24 godz. tel. 605-893-381
pełny zakres usług
DERMATOLOG
plac Wolności 11, , rejestracja tel. 605-893-381 , 87-520-22-22
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PRACA
* praca w gospodarstwie rolnym, obsługa maszyn,
możliwość zamieszkania, tel. 609-133-156 K70602
* ślusarza, spawacza zatrudnię, tel. 602-709-756 B52206
* zatrudnię stomatologa, tel. 605-893-381 K67713
SPRZEDAM
* bilard profesjonalny, blat marmurowy, stan dobry,
tanio, tel. 603-113-040 V22821
* drukarka kolorowa OKI C3300n, A4, idealna do
wizytówek, mało używana, 290 złotych, tel. 604-193413 B52505
* dom, 3 ha, Jaśki, tel. 502-088-402 K69209
* dom, Olecko, tel. 502-088-505 K69109
* działka usługowa, granica obwodnicy, tel. 601-210819 K53406zzl
* działkę budowlaną, 1650 m.kw., Olecko, tel. 602709-756 L75104
* działki budowlane, Jaśki, tel.502-088-402 K69309
* działki budowlane, uzbrojone, tel. 601-210-819 K53506zzl
* kotły c.o., grzejniki, bojlery, HYDROMAX,
ul. Sokola 1E, tel. 87-615-31-90
V19705
* lokal na biuro, tel. 604-456-732 K70203
* luksfery Fala niebieskie 36 sztuk, TANIO, tel. 508610-285 B52007
* łódkę wędkarską, tel. 512-265-569 V18916
* łóżko, 160 - 220 cm, materac, 300 złotych, tel. 691125-491 B52107
* maszyny, urządzenia rolnicze, tel. 601-210-819

* Taxi „Z”, również taksówki 6-osobowe, tel. 87-20-12-12 K70703
* tłumacz języka francuskiego, tel. 888-605-885 L74808
* transportowe, Mercedes Sprinter, tel. 512-265-569 V18926
* ubezpieczenia (komunikacyjne, życie, majątkowe), Adam K53306zzl
* mieszkanie 73 m.kw. po generalnym remoncie, tel.
Kaczor, tel. 502-768-278
V20704
87-520-33-36 B54202
* modele kartonowe, Wydawnictwo WIR, (samoloty
1:50, okręty 1:300), tel. 601-152-454
* neon reklamowy piwa Warka, tanio, tel. 505-314-536
V17328

* nowy telefon z faxem, tel. 601-152-454
* OLEJ OPAŁOWY, NAJTANIEJ, tel. 87-520-41-91 V19825
V21613

V19605

V17208

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

Pompy ciepła

JA CWU + CO + kolektory słoneczne

OC
MY
O
PR KE
w

przydomowe oczyszczalnie ścieków
możliwość montażu
DWORZEC PKP
tel. 87-520-22-33

* ratlerek, 10 tydzień, 250 złotych, tel. 513-325-040 K70402
* siedlisko, ul. Wiejska, ok. 40 arów, zabudowane budynkiem gospodarskim, dojazd od strony ulicy Wiejskiej,
siła na miejscu, tel. 602-293-333 V19515
* silnik elektryczny, 7,5 kW, na wózku, 800 złotych, tel. 513325-040 K70502
* szczeniaczki rasy tricolor shih-tzu, odrobaczone, zaszczepione z książeczką, tel. 601-730-000 K70302
* tapety, rolety sprzedam, Dom S.C., plac Wolności 5 A V01937

ZAKŁAD KAMIENIARSKI, Ryszard Topolski

INNE
* koty oddam z bardzo dobrych rąk w jeszcze lepsze
ręce, tel. 600-140-814 L75006
* oddam koty (wszystkie czarne) w dobre ręce, tel.
504-997-481 (odbieram tylko SMS-y) B54302
* oddam ziemię z wykopu, tel. 603-113-040 V22831
* potrzebuję pilnie rower stacjonarny za 0 złotych i pralkę
automatyczną (jestem inwalidką i proszę o pomoc), tel. 505211-873 B52805
* Stowarzyszenie „Otwarte Drzwi” przyjmie nieodpłatnie meble takie jak: tapczany, szafki nocne, tel.
87-523-99-65 w godzinach od 10.00 do 12.00. B52405
* zgubiono komputer Launch służący do naprawy samochodu. Nagroda, tel. 509-383-045
KUPIĘ
* stary traktor, tel. 602-235-182 V19835

V16809

Wieliczki, ul. Spokojna 1, tel. 501-611-547

Wyrób nagrobków, blatów kuchennych, parapetów
i okładzin schodowych
V19905

* wózek inwalidzki, nowy, nieużywany, tel. 601-152-454 B53104
WYNAJEM

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

V20614
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Dofinansowanie
do zakupu sprzętu rehabilitacyjnego

K69806

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wznowił realizację „ Programu wyrównywania różnic między regionami II ” w obszarze A. W ramach
tego obszaru można wnioskować o doposażenie obiektu
w sprzęt do rehabilitacji osób niepełnosprawnych.
Przez obiekt służący rehabilitacji należy rozumieć
obiekt budowlany, w którym udzielane są świadczenia
rehabilitacyjne przez podmiot leczniczy prowadzony
zgodnie z ustawą z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności
leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654 z późn. zm.), tj.:
1) organizacje pozarządową,
2) jednostkę samorządu terytorialnego,
3) uczelnię medyczną,
B53204
4) jednostkę administracji rządowej,
Podpis elektroniczny, certyfikat kwalifikowany
5) instytut badawczy,
AUTORYZOWANY PARTNER UNIZETO TECHNOLOGIES S.A.
które w roku złożenia projektu mają zawartą umowę z
PUNKT POTWIERDZANIA TOŻSAMOŚCI
Narodowym Funduszem Zdrowia o udzielanie świadczeń
Skrzynka podawcza, e-faktura, certyfikaty niekwalifikowane, ssl, zdrowotnych (rehabilitacyjnych).
Szczegółowe informacje o programie zamieszczone
zabezpieczenia serwerów, system unilock. Oprogramowanie, sprzęt,
integracja z Płatnikiem, wdrożenia, wszystko w siedzibie klienta. są na stronie internetowej PFRON www.pfron.org.pl .
Projekt wraz z wymaganymi załącznikami należy złoWYDAJEMY CERTYFIKAT W JEDEN DZIEŃ ROBOCZY!
żyć w Departamencie Zdrowia Urzędu MarszałkowskieNOWOŚĆ: ODNOWIENIA WSZYSTKICH CERTYFIKATÓW go, ul. Mariańska 3, 10-051 Olsztyn, w terminie do 23
(RÓWNIEŻ INNE CENTRA), KORZYSTNE CENY.
lipca 2012 r. Informacji o programie udziela pracownik
PUNKT INFORMACJI KRS - WYPISY AKTUALNE I PEŁNE Urzędu Marszałkowskiego - Elżbieta Dziekan, tel. 89
5216917.			
Halina Kasicka
MTL Creation, tel. 600 936 589, www.mtl.olecko.pl
www.powiat.olecko.pl

Konrad Krupiński

B54102

KOMPUTERY  NOTEBOOKI  KASY FISKALNE
SERWIS BIURO  RACHUNKOWE

mobilny internet w Orange

Poniedziałek - Piątek: 900 - 1800
PLAC WOLNOŚCI 26
Sobota: 1000 - 1400
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

... z Kukowa reprezentował gminę na Olimpiadzie
Wiedzy Rolniczej, Ochrony Środowiska i BHP w Rolnictwie. Zakwalifikował się do finału ustnego i ostatecznie
zajął 5. miejsce. Dodatkowo w gminie został uhonorowany nagrodą w postaci zegarka Casio i radia CB.
W Olimpiadzie brały udział 54 osoby. Sama Olimpiada od wielu lat jest organizowana według stałego, wypróbowanego przez organizatorów regulaminu.
Udział w niej może wziąć rolnik w wieku od 18 do 35
lat. Zawodnik musi prowadzić lub planować prowadzenie
gospodarstwa rolnego. Konkurs dotycz również przepisów BHP oraz wiedzy z zakresu ochrony środowiska.
(UMwekis)

MEDYCYNA ALTERNATYwNA
Co szkodzi wątrobie?

Dolegliwością bardzo częstą są rozmaite niedomagania wątroby. Spotyka się je nawet u dzieci,
co zdaniem lekarzy dawniej rzadko miało miejsce.
Czym uzasadnia się tego rodzaju cywilizacyjną plagę? Na pierwszym miejscu należy postawić błędy dietetyczne i stresy. Ten drugi czynnik doceniano i znano od
dawna, co znajduje potwierdzenie w licznych powiedzonkach: „z gniewu żółć go zalewa”, „jest smutny, bo coś mu
leży na wątrobie”. Trzecim coraz bardziej szkodzącym wątrobie czynnikiem są środowiskowe trucizny.

Doskonały pedikiur

W letnie dni, kiedy wkładasz odkryte sandałki, powinnaś szczególnie zadbać o wygląd swych stóp.
Stopy zanurz w ciepłej wodzie z dodatkiem soli kosmetycznej albo kuchennej. Po 10-15 minutach naskórek stanie
się miękki. Wówczas łatwo zetrzesz pumeksem jego zgrubiałą warstwę.
Nie wycinaj skórek. Na pewno nie zrobisz tego tak
umiejętnie, jak pedikiurzystka. Możesz się skaleczyć, a
rany na stopach długo się goją. Po dokładnym osuszeniu
delikatnie odsuń rozmiękczone skórki z płytki paznokcio-

wej, posługując się drewnianą łopatką.
Skróć paznokcie. Obetnij je prosto, nie zaokrąglając
boków. Spiłuj papierowym pilniczkiem, który nie kaleczy.
Na koniec przetrzyj paznokcie gumową polerką.
Starannie polakieruj paznokcie. Pomiędzy palce włóż
tampony z ligniny albo specjalnej gąbki. Najpierw pociągnij płytki ochronnym podkładem. Następnie dwukrotnie
polakieruj. Nie spiesz się! Zaczekaj, aż pierwsza warstwa
dokładnie wyschnie. Na koniec użyj utwardzacza.

Co ułatwia sen?

Sen ułatwia umiarkowane zmęczenie. Zbyt silne powoduje obniżenie poziomu cukru we krwi. Stąd też bywa
domowym środkiem nasennym wypijanie szklanki wody
lub mleka z miodem.
Środkiem terapeutycznym zalecanym przez lekarzy
bywa uprawianie sportów, po prostu ruch. Przy czym lepiej być fizycznie aktywnym rankiem, bowiem ruch wieczorem, chociażby taniec, powoduje raczej pobudzenie niż
senność.
Wieczorem zaleca się słuchanie muzyki przy łagodnym
świetle oraz niezbyt męczącą lekturę.
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Kalendarz imion

18 lipca
Dragomiry, Erwiny, Frydy, Kamili,
Kamy, Karoliny
Arnolda, Dragomira, Emila, Emiliana,
Erwina, Fryderyka, Kamila, Roberta,
Szymona, Unisława, Wespazjana
19 lipca
Alfredy, Fredy, Normy, Nory, Radomiły
Alfreda, Ambrożego, Arseniusza, Makryny, Marcina, Rufina, Wincentego,
Włodzimierza, Włodzisława, Wodzisława
20 lipca
Arety, Czesławy, Hieronimy, Ludwiki,
Małgorzaty, Sewery, Seweryny
Aureliusza, Czesława, Eliasza, Fryderyka, Hieronima, Kolumby, Leona,
Pawła, Seweryna
21 lipca
Angeliny, Anieli, Dalidy, Danieli, Diany, Ody, Pauliny, Praksedy

Andrzeja, Benedykta, Daniela, Eliasza,
Onufrego, Prokopa, Stojsława, Wawrzyńca, Wiktora, Wojsława
22 lipca (dawne święto PRL, które Ś.p.
Andrzej Legus obchodził po 1989 pasjami)
Bolesławy, Magdaleny, Magdy, Marii,
Mileny, Stoisławy
Albina, Bolesława, Laurencjusza, Laurentego, Pankracego, Stoisława, Teofila,
Wawrzyńca
23 lipca
Anny, Apolinarii, Bogny, Brygidy, Grypiny, Joanny, Sławy, Żaliny, Żelisławy
Apolinarego, Bolesława, Jana, Lubosława, Ludwika, Sławosza, Zdzisława,
Żelisława
24 lipca
Jakobiny, Kingi, Krystyny, Kunegundy,
Ludwiki, Michaliny, Olgi
Antoniego, Borysa, Krystyna, Krzesimira, Lubomira, Wojciecha

Nasz przepis
Zupa szpinakowa

Cebula, 2 dag margaryny, 2 dag mąki,
25 świeżego szpinaku, 2 szklanki bulionu jarzynowego z kostki, 200 ml jogurtu, sól, gała muszkatołowa, kromki
chleba tostowego
Cebulę drobno siekamy i podsmażamy
na margarynie. Dodajemy mąkę. Zasmażamy i rozprowadzamy bulionem
jarzynowym.
Świeży, przebrany i umyty szpinak
drobno siekamy. Połowę mieszamy z
zupą i gotujemy 10 minut na małym
ogniu. Przyprawiamy solą, tartą gałką
muszkatołową i jogurtem.
Przed podaniem dodajemy resztę szpinaku, mieszamy i od razu podajemy.
Tosty kroimy w kostkę, obsmażamy i
dodajemy do zupy.

Sałatka z anchois

6 średnich ugotowanych ziemniaków, 3
jaja ugotowane na twardo, 2 pomidory, puszka anchois, sól, 200 ml majonezu, łyżeczka musztardy
Ziemniaki kroimy w kostkę, jaja dzielimy na 8 części. Pomidory myjemy i
kroimy w plasterki. W salaterce układamy ziemniaki, jaja i pomidory i dekorujemy wszystko anchois. Solimy i
zalewamy majonezem doprawionym
musztardą. Sałatkę podajemy schłodzoną.

Zapiekanka z
Dolnego Śląska

Ciasto: 30 dag mąki, szklanka wody, 2
jaja, sól
Do zapiekanki 40 dag białego sera, 40
dag brukselki, 10 dag słoniny, łyżeczka margaryny, sól, pieprz, 5 dag sera
żółtego
Mąkę, jaja i wodę wyrabiamy w misce
na ciasto. Na wrzącą wodę kładziemy
łyżką kluski. Gotujemy je i odcedzamy. Brukselkę gotujemy w osolonej

wodzie. Słoninę kroimy w kostkę i smażymy na skwarki. Biały ser rozkruszamy.
Naczynie do zapiekania smarujemy margaryną i następnie wypełniamy je wymieszanymi składnikami. Ser ucieramy
na tarce o dużych oczkach i rozsypujemy
na całej powierzchni.
Zapiekamy w średnio nagrzanym piekarniku.

Placki ziemniaczane
troszeczkę inaczej

Jajko, sól, 7 dag pełnoziarnistej mąki
pszennej, szklanka mleka, 30 dag ziemniaków, natka pietruszki, gałka muszkatołowa, olej do smażenia, 3 ząbki czosnku
Jajo i sól zagniatamy z taką ilością mąki,
aby powstało elastyczne ciasto. Dolewamy mleko i dokładnie wyrabiamy. Odstawiamy na pewien czas.
W tym czasie ziemniaki myjemy, obieramy i ścieramy na grubej tarce. Dodajemy do nich trochę tartej gałki muszkatołowej i posiekaną natkę pietruszki i
dodajemy do ciasta. Mieszamy.
Na patelni rozgrzewamy tłuszcz i wlewamy ciasto. Smażymy placki około 6
minut z każdej strony. Po wyjęciu odsączamy z tłuszczu. Placki przed podaniem smarujemy świeżo zmiażdżonym
czosnkiem.
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Cytaty na ten tydzień
... im dalej posuwamy się z biegiem historii, tym szerszy jest zasięg twórczości i wytwórczości ludzkiej, tym więcej śladów pozostawia po sobie każda
epoka; ponadto, tym szybsze jest tempo przeobrażeń człowieka i życia i ich
odzwierciedlenie w sztuce.
Nela Samotyhowa
... dokumenty pisane można tak właśnie czytać, szukając w nich nie tej
informacji, którą celowo miały przekazać, ale tego wszystkiego, co mogą
nam wyjawić w sposób nie zamierzony o myślach, celach i uprzedzeniach
swych autorów oraz o świecie, w jakim żyli.
Philip Bagby

PRZYS£OWIA
W lipcu się kłosek korzy, że niesie dar
Boży, a najpierwsza Małgorzata (20 lipca) sierp w zboże założy.
Na Marię Magdalenę (22 lipca) pogoda
– pszczółek wygoda, a jak słota – to lichota.
W lipcu upały, wrzesień doskonały.
W lipcu upały, styczeń mroźny cały.
Upały lipcowe wróżą mrozy styczniowe.
Jeśli upały w sianokosy i żniwa, to zima
ostra i dokuczliwa, a jeżeli słota, to w zimie dużo błota.
Lipcowe deszcze dla chłopa kleszcze; jak
pogoda, większa swoboda.
Od lip ciągnie wonny lipiec, nie daj słonku kłosa przypiec.
Kto w lipcu patrzy chłodu, nacierpi się w
zimie głodu.

Przedłuż życie lodówce

Starajmy się jak najrzadziej otwierać
lodówkę i krótko trzymać ja otwartą. Nigdy nie chowajmy do lodówki potraw gorących, bo spowoduje to jej oszronienie.
Nie stawiajmy lodówki w miejscu
nasłonecznionym, blisko pieca czy kaloryferów. Od ściany powinien być odstęp
od 8 do 10 centymetrów. Musi być dobry
przepływ powietrza.
Pamiętajmy również, że lodówki nie
należy przeładowywać. Sprawdzajmy
często, czy nie stoją w niej resztki żywności, którą należy wyrzucić.
Przy odmrażaniu nigdy nie odrywajmy nożem lodu, gdyż można w ten sposób przebić ścianki zamrażalnika i uszkodzić agregat.
Nie wolno wkładać do niej garnków
z wrzątkiem, grozi to rozgrzaniem chłodziarki z polistyrenu i jej deformacją.

Bądź dobry dla futra

• Każde futro lubi „oddychać”, należy więc wieszać je
luźno, w dość znacznej odległości od innych ubrań.
• Po powrocie do domu nie czeszemy futra szczotką ani
grzebieniem, tylko lekko nim potrząsamy, a włos ładnie
się ułoży.
• Nigdy nie przechowujmy futra w plastikowym czy też
papierowym worku - ani w worku z materiału. Brak dopływu powietrza spowoduje, że futro szybko się „zestarzeje”.
• Unikajmy dłuższego siedzenia w futrze oraz chodzenia
w nim z torbą naramienną. Tarcie rzemyka spowoduje, że
na ramieniu wylinieje włos.

Dziwni
listonosze

W 1879 roku w pewnym belgijskim mieście
do roznoszenia listów
mieszkańcom okolicznych wiosek zatrudniono 37 kotów. Zwierzęta
jednak nie sprawdziły
się, bowiem w służbie
okazały się wyjątkowo
niezdyscyplinowane.
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Klasy mundurowe uczestniczyły w letnim obozie kondycyjnym
Młodzież I Liceum Profilowanego z Zespołu Szkół Licealnych I Zawodowych w Olecku o specjalności policyjno-pożarniczej uczestniczyła w letnim obozie szkoleniowym.
Przez cztery dni uczniowie ćwiczyli pod okiem nauczycieli
oraz instruktorów z policji i straży pożarnej. Pomimo deszczowej pogody atmosfera była gorąca. Chętni, którzy zdecydowali się na udział dzielnie radzili sobie we wszystkich
przygotowanych próbach sprawnościowych.
Zorganizowanie obozu było możliwe dzięki dobrej
współpracy dyrekcji szkoły z komendantami Policji i Straży
Pożarnej. Zajęcia odbywały się przez cztery dni począwszy
od poniedziałku 25 czerwca br. Po raz pierwszy młodzież
została zakwaterowana w domkach letniskowych w Dworku
Mazurskim. Łącznie w zajęciach uczestniczyło 36 uczniów z
klas pierwszych i drugich.
Pierwszego
dnia zajęcia rozpoczęły się od zapoznania z regulaminem obozu i
harmonogramem
zajęć. Następnie
po
rozgrzewce
każdy uczestnik
musiał pokonać
tor przeszkód jaki obowiązuje wszystkich kandydatów,
którzy chcą wstąpić w szeregi
policji. Następnie kilkanaście
osób wytypowanych przez
specjalistę ds. nieletnich KPP
Olecko wzięło udział w akcji
„Parkuj z Głową”. Zadaniem
uczniów było ujawnianie
nieprawidłowo zaparkowane
aut i wkładanie za wycieraczkę ulotek. Po krótkiej przerwie wszyscy zostali podzieleni na trzy grupy. Każda musiała jak
najszybsze pokonać ok. 12 km trasę wokół jeziora Olecko Wielkie. Meta mieściła się w katedrze nauczycieli wf-u. Tego samego
dnia zajęcia popołudniowe z karate poprowadził trener oleckiej
szkoły sztuki walki karate kyokushin Wojciech Rejterada. Nocne manewry na pomostach i wodzie poprowadził instruktor taktyk
i technik interwencyjnych oleckiej komendy asp. Tomasz Jegliński i dowódca Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej PSP w Olecku st.
kpt. Jerzy Gołębiewski. Drugiego dnia ulewny deszcz przeszkodził w zajęciach z kajakarstwa więc w budynku LOK-u Janusz

Romańczukiem z klubu
płetwonurków
„Amfiprion”
poprowadził
zajęcia
teoretyczne
o
nurkowaniu.
Następnie
po
obiedzie
nauczyciel
przysposobienia obronnego Jerzy Wrzyszcz perfekcyjnie i
militarnie przygotowany przeprowadził musztrę wojskową na
parkingu przed szkoła. Trzeciego dnia znów padało więc zajęcia
sprawnościowe na sali gimnastycznej poprowadził instruktor z
Policji. W przerwie zorganizowano pokaz broni policyjnej i myśliwskiej. Zajęcia zakończyły się turniejem strzeleckim. Wspólne ognisko, pieczenie kiełbasek i micha bigosu dla każdego zakończyły zmagania trzeciego dnia. We czwartek, ostatniego dnia
obozu na zajęciach w straży uczniów zapoznano z zadaniami
realizowanymi na różnych stanowiskach służbowych min. dyspozytora powiatowego stanowiska kierowania. Następnie dowódcy zmian zaprezentowali sprzęt wykorzystywany podczas
działań ratowniczo-gaśniczych i zasadach udzielania pomocy
przedmedycznej ofiarom wypadków.
Młodzież z dużym zaangażowaniem wykonywała wszystkie przygotowane próby i niespodzianki. Przez czas trwania
obozu uczestnicy zintegrowali się i stanowili zwartą zdyscyplinowaną grupę. Zaangażowanie nauczycieli, policjantów, strażaków i pełniony przez nich całodobowy nadzór nad wychowankami sprawił, że wszyscy przetrwali obóz cali i zdrowi.
		 				 JT

WSZYSCY PRZYJACIELE WĘDKARSTWA
Dobre duchy, sponsorzy,
mili i uczynni LUDZIE !!!!!

liczeń podatkowych, usług fotograficznych, kominiarskich
i fryzjerskich, pysznych obiadów itp.) będzie bardzo mile
widziany a darczyńca odpowiednio uhonorowany.

5 sierpnia na jeziorze Olecko Wielkie organizujemy jubileuszowe X Spinningowe Otwarte Mistrzostwa Olecka.
Zawody towarzyskie, jak zwykle zakończone wspólną biesiadą charakteryzują się udziałem wielu wspaniałych
osób. Wszyscy uczestnicy naszych zawodów zawsze są obdarowani różnymi upominkami i nagrodami.
Aby jednak poziom zawodów, ich atrakcyjność i niepowtarzalność zastały po raz kolejny utrzymane, zwracamy się
do Szanownych Państwa o pomoc.
Za wszelką będziemy bardzo wdzięczni. Każdy upominek rzeczowy lub w każdej innej formie (były już nagrody w
postaci leczonych zębów u stomatologa, wykonywanych roz-

Wierzymy, że i TY zechcesz nam pomóc.
Zbiórka zawodników nad jeziorem przy kempingu
Margrabowa, przewidziana jest na godzinę 5,30. Przerwa
między turami od 11,00 do 12,30. Zakończenie łowienia
około 17 00.
Kontakt : tel. 87 520 2213 10-14
601 152 462 całą dobę
607 123 389 całą dobę

Z wędkarskim pozdrowieniem
Prezes KW Ukleja Olecko
J. Arnold Hościłło

Wydawca: Agencja Promocyjno-Wydawnicza „Wir”, Bogusław Marek Borawski. Adres redakcji: Olecko, ul. Zielona 37, skr.
poczt. 44, tel. 601-152-454; e-mail: to@borawski.pl. Redaktor naczelny: Bogusław Marek Borawski. Dyżur redakcyjny:
poniedziałki, środy, czwartki, piątki w godz. 1200-1700. Za treść ogłoszeń pismo nie ponosi odpowiedzialności. Redakcja zastrzega
sobie prawo do adiustacji, skracania oraz opatrywania nadesłanych artykułów własnymi tytułami.
Drukarnia „Gryfix”, 19-300 Ełk, ul. Sasankowa 17

to@borawski.pl

19

Tygodnik olecki 29/757 - r. 2012

Zwycięzca turnieju tenisowego (z
lewej) oraz zwycięzcy turnieju
siatkówki plażowej (z prawej).
fot. arch. MOSiR

Międzynarodowy Festiwal Szachowy

Już po raz dziewiąty w Ostródzie od 2 do
8 lipca rozegrano Międzynarodowy Festiwal
Szachowy.
Zawody
podzielono na 4 turnieje:
Open, Młode Talenty,
Szachowe Nadzieje i
turniej klasyfikacyjny.

Arnold Hościłło
Równowaga

Szczęście, że jest równowaga i łaska pańska.
Kiedy piłkarze, miast jechać do Gdańska
Na drugą rundę, turniej spieprzyli ,
Polskim kibicom życie wrócili,
Świetni siatkarze i Isia Radwańska.

ŚRODKI OCHRONY ROŚLIN
NAWOZY, ZIEMIA, NARZĘDZIA
PROJEKTOWANIE OGRODÓW
NASIONA, CEBULKI
V21403

11 LISTOPADA 29 (szosa na Giżycko)
tel. 501-380-075 , 516-020-549

V17908

Łącznie wystartowało ponad 130 zawodników.
W turnieju Open
prawo gry mieli
wszyscy chętni, w
turnieju Młodych Talentów mogli wziąć
udział juniorzy i juniorki do lat 16. W
Szachowych Nadziejach - dzieci do lat 10,
a klasyfikacyjnym zawodnicy o rankingu
1000-1400. MLKS
Czarni Olecko reprezentowało dwóch zawodników: Konrad Konewko i Marietta Makarewicz.
Konrad wystartował w Młodych Talentach, a w Marietta
w klasyfikacyjnym. Turniej Młode Talenty został rozegrany
systemem szwajcarskim na dystansie 9 rund i tempem gry
godzina na 20 posunięć plus godzina na dokończenie na zawodnika. Konrad zdobył 5,5 pkt z 9 partii i wśród 41 zawodników zajął 12. miejsce.
Turniej klasyfikacyjny został rozegrany także systemem
szwajcarskim na dystansie 7 rund i tempem gry godzina na
zawodnika. Marietta z dorobkiem 4,0 pkt w stawce 18 zawodników zajęła 7. miejsce.
Krzysztof Konewko
sekcja szachowa MLKS Czarni Olecko
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Dwa samochody po czterech pasażerów. Dwie rodziny po
cztery osoby. A jeszcze inaczej to czterech dorosłych na czworo
dzieci. „Jeśli chcesz stracić przyjaciół, wybierz się z nimi w podróż” – popularne powiedzenie i niestety często prawdziwe.
Znamy się nie od dzisiaj, ale z dozą niepewności postanowiliśmy wybrać się na urlop w swoim towarzystwie. Jeszcze w
fazie planów zastanawiałam się, czy warto narażać budowane
latami dobre relacje, bo podróż niesie ze sobą wiele niespodzianek. Jeszcze zimą wspólnie podjęliśmy taki plan, że zanim nasze
dzieci wyfruną na studia, to pokażemy im kawałek Polski. Niech
wiedzą, skąd nasz ród i żeby ich nikt nie zawstydził, że „Cudze
chwalicie…”.
Ahoj przygodo! Z tymi słowami na ustach o siódmej zero pięć
wyruszyliśmy wyładowani po brzegi bagażników w podróż po
Polsce, a dokładnie w Góry Świętokrzyskie. Zdaję sobie sprawę,
że niektórych już rozczarowałam celem naszej wyprawy. Przynajmniej spaliśmy spokojnie pod polskim niebem i żaden urząd marszałkowski nie musiał nas ściągać z ciepłych plaż za pieniądze
podatników. Zapewnić też mogę, że upał mieliśmy równie wielki
jak ci niefortunni klienci pewnego biura turystycznego.
Zakotwiczyliśmy się w przepięknym, niegdyś żydowskim
miasteczku Chęciny, skąd robiliśmy wyprawy do wszystkich
ciekawych miejsc w promieniu stu kilometrów. Zaliczamy się do
grona turystów lubiących wędrówki, ale zmotoryzowanych, tak
więc najpierw jedziemy, a potem zwiedzamy je już pieszo. Dzięki
temu mamy nadzieję, że zobaczymy więcej w krótszym czasie.
Kwatera, która zarezerwowaliśmy oczywiście przez współczesne środki informacji, leżała u podnóża ruin XIV-wiecznego
zamku i nawet grillując w ogrodzie mogliśmy wyobrażać sobie,
jak podążali nieopodal rycerze na koniach drogą, która wiodła
przez zwodzony most. Pani Agnieszka, gospodyni naszego locum, była nie tylko kompetentna, ale i sympatyczna. Turystów
traktowała jak własnych gości, każdego witała, znalazła czas,
żeby porozmawiać, proponowała atrakcje w okolicy.
Wystarczy wyjechać kilka setek kilometrów za własne miasto, by oddychać innym powietrzem, innymi krajobrazami i ludźmi. Sprawdziłam. Plan kilkudniowej wyprawy mieliśmy napięty,
choć na bieżąco modyfikowany. Na rynku w Sandomierzu nie
spotkaliśmy księdza Mateusza, ale ślady jego obecności było widać na zdjęciach i w rozmowach ze sklepikarzami. To już nie tylko informacja z gazety, ale od mieszkańców, że popularność tego

miejsca wzrosła dzięki serialowi. Zapewne niejedno miasto i
miasteczko chciałoby takiej reklamy. Nie od dzisiaj wiadomo,
że telewizja to potęga. Sandomierz to urokliwe miejsce i w
pełni zasługuje na podziwianie i zachwyt. Brakowało mi tylko
roweru słynnego księdza, którym można by było przejechać się
dookoła ryneczku, choćby za drobną kwotę. Jeśli o pieniądze
chodzi, to za wstępy do różnych miejsc wydaliśmy niemało.
Nie oburza mnie to jednak, bo każdy zarządca chciałby dokonać renowacji obiektu i każda złotówka turystów jest ważna.
Weszliśmy do podziemi w Opatowie, zmarzliśmy w jaskini Raj,
zaliczyliśmy Łysą Górę i Łysicę z gołoborzami, przyklęknęliśmy w każdym napotkanym kościele i klasztorze, nie ominęliśmy krypty w Świętym Krzyżu, ani Muzeum Wsi Kieleckiej w
Tokarni.
Zachwyciliśmy się uwielbieniem społeczności dla Henryka
Sienkiewicza. W dworku w Oblęgorku, który mu ofiarowano,
jest jego muzeum i dziesiątki pamiątek z obrazem stworzonym
przez kaligrafa z cytatów jego dzieł. U podnóża, przy samej
szosie, zaprosił nas kowal do swojej kuźni i zabawiał opowieściami, nie ominął pochwalić się, że w następnej wsi urodził
się słynny „Piasek”, Andrzej Piaseczny, którego zna. Było też
coś dla ciała. Dzieciaki wykąpały się w fontannie w samym
centrum Kielc i zjadaliśmy kilogramy regionalnych potraw i
opatowskich krówek.
Czy dzieciaki narzekały? Jasne! Przede wszystkim na to,
że nie było Internetu (był, ale nie prostowaliśmy tej informacji) i że trzeba było tyle chodzić. Na pytanie: „Czy możemy
zostać?”, zawsze padała jedna odpowiedź obu rodzin: „Nie ma
takiej opcji”.
Wróciliśmy i… jestem przekonana, że jeśli któraś z moich
córek zechce jechać ze swoim narzeczonym w podróż, to będę
zachęcała, bo to doskonała okazja do sprawdzenia człowieka.
Układ „2 razy 4” sprawdził się naprawdę świetnie. Już snujemy plany na przyszły rok. Polska jest piękna i ma mnóstwo
urokliwych zakątków. Naprawdę warto je zwiedzać. Ja nie odpuszczę. Namawiam serdecznie. Zrobiliśmy dziesiątki zdjęć i
na pamiątkę kupiliśmy ćmielowską porcelanę, w której teraz
popijamy kawę pisząc ten tekst.

Marusia

Ps. Redaktorowi Naczelnemu „TO” też coś przywiozłam z
Galerii Niespodzianek z Sandomierza, by już się nie dąsał, że
tydzień temu odpuściłam felieton. Nie dało się. Za dużo było
atrakcji.

