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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, zaświadczenia 

V23203

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

V
24

50
1

JUŻ W SPRZEDAŻY
NOWA PALETA FARB

DULUX EMULSJA KOLORY ŚWIATA
PROMOCJA

EMULSJA BIAŁA JEDYNKA 10L 39,98zł
ZAPRASZAMY NA ZAKUPY

ISSN 1505-0246

informacja  na s. 8

Mazurskie  Spotkania z Folklorem
fotoreportaż Marka Chlebanowskiego

s. 10-11

Im bardziej spełnia się przepowiednia 
tym większa niechęć do proroka.

Wyniki Maratonu Pływackiego na s. 19
fot. Bolesław Słomkowski
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Redakcja 
„Tygodnika Oleckiego”, ul. Zielona 37

czynna:  poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek
w godzinach 1200-1700

kontakt telefoniczny: 601-152-454

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

502-200-024

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

Oddział w Olecku
ul. Gołdapska 22
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GRÜNLAND
Centrum Roślin Ozdobnych

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

W felietonie zamieszczonym w poprzed-
nim wydaniu tygodnika jak i w opisie fotore-
portażu błędnie napisałem, że spektakl „Sen 
nocy letniej” wystawiony 28 lipca w Czuk-
tach wyreżyserował Józef Romasz. Przedsta-
wienie opracowała literacko i wyreżyserowa-

ła Katarzyna Wielechowska. 
Serdecznie za pomyłkę przepra-

szam i  zarazem gratuluję wspaniałego 
widowiska

Z poważaniem
B. Marek Borawski

Ps. Publikujemy w tym wydaniu 
pełną listę aktorów oraz wszystkich 
tych, którzy przyczynili się do tego, 
że podczas przedstawienia 
wszyscy bawiliśmy się do-
skonale. 
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na stronie internetowej www.olecko.info (w pliku *.pdf)
OLECKI TERMINARZ

WYSTAWY STAŁE
• Historia Ziemi Oleckiej – wystawa historyczna, Olecka 

Izba Historyczna, plac Wolności 1 (Stary Ratusz)
• Życie teatralne w Olecku - Rekonesans, Olecka Izba Hi-

storyczna, plac Wolności 1 (Stary Ratusz)
• .wystawa malarstwa Marty Turek i Tomasza Sienkiewicza, 

Galeria Prawdziwej Sztuki im. A. Legusa, ROK „MG”
• Wystawa monet „To nie Fenicjanie wynaleźli pieniądze” - 

wystawa w Oleckim Stowarzyszeniu Aktywnych „Zamek”
• Malarstwo Agaty Julii Prosińskiej, Galeria „Pod Skosem” 

Gminny Ośrodek Kultury w Kowalach Oleckich
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Zapraszamy od 600 do 2100

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

NAJTANIEJ W MIEŚCIE

ON .............................5.59 zł
Pb 95 ........................5.65 zł
PB 98 ........................5,85 zł
LPG ...........................2,75 zł
Olej opałowy ..............4.00 zł (powyżej 1000 litrów)

PRZEMYSŁAW
ATKIELSKI

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

Plac Wolności 15A, tel. 87 520 10 89V
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sponsorujemy „Czarnych”, 
bilet 5 gr taniej na litrze

www.paliwa-kozlowski.pl

AUTOMYJNIA

17 lipca od 22.05 jeden zastęp JRG PSP usuwał nadłama-
ny konar drzewa zagrażający przewodom linii energetycznej 
średniego napięcia.

18 lipca od 9.37 jeden zastęp JRG PSP gasił w Szwałku 
pożar sadzy w przewodzie kominowym domu mieszkalnego.

18 lipca od 12.27 jeden zastęp JRG PSP usuwał zadymie-
nie z mieszkania. Przy ulicy Nocznickiego. Pozostawiony 
bez opieki garnek na kuchni.

18 lipca od 15.25 jeden zastęp JRG PSP zabezpieczał 
miejsce i usuwał skutki wypadku drogowego w Pieńkach. 
Samochód osobowy uderzył w drzewo.

19 lipca od 7.38 jeden zastęp JRG PSP oraz jeden OSP 
Świętajno zabezpieczały miejsce i usuwał skutki wypadku 
drogowego w Orzechówku. Samochód osobowy w rowie.

19 lipca od 10.57 jeden zastęp JRG PSP usuwał gniazdo 
os z budynku mieszkalnego przy ulicy Zamostowej.

19 lipca od 12.25 jeden zastęp JRG PSP usuwał nadłama-
ny konar drzewa znad budynku MOSiR przy ulicy Park 1.

19 lipca od 14.48 jeden zastęp JRG PSP usuwał gniazdo 
os z budynku mieszkalnego w Monetach.

20 lipca od 13.28 jeden zastęp JRG PSP usuwał konar 
drzewa znad jezdni w Możnych.

20 lipca od 16.28 jeden zastęp OSP Świętajno usuwał 
drzewo niebezpiecznie pochylone nad szkołą w Świętajnie.

20 lipca od 18.21 jeden zastęp JRG PSP sprawdzał we-
zwanie do garażu przy ulicy Nocznickiego. Wyraźnie wyczu-
walny w pomieszczeniu gaz.

20 lipca od 19.40 jeden zastęp JRG PSP zabezpieczał im-
prezę masową na Rynku placu Wolności. Przystanek Olecko.

21 lipca od 16.51 jeden zastęp JRG PSP usuwał w osiedlu 
Nad Legą gniazdo os z balkonu bloku mieszkalnego.

22 lipca od 17.28 jeden zastęp OSP Borawskie usuwał w 
Borawskich Małych gniazdo szerszeni z budynku mieszkal-
nego.

Informacji udzielił młodszy ogniomistrz Piotr Gabruś
23 lipca od 9.10 dwa zastępy JRG PSP usuwały nadłama-

ny konar drzewa zagrażający przechodniom i pojazdom na 
ulicy Armii Krajowej.

23 lipca od 18.30 jeden zastęp OSP Wieliczki usuwał 
gniazdo szerszeni z budynku mieszkalnego w Cimochach.

23 lipca od 18.53 jeden zastęp OSP Wieliczki usuwał 
gniazdo szerszeni z budynku mieszkalnego w Wieliczkach.

23 lipca od 19.19 jeden zastęp JRG PSP usuwał gniazdo 
os z budynku mieszkalnego w Cimochach.

Informacji udzielił aspirant sztabowy Mariusz Domin

8 sierpnia (środa)
apteka dyżurna plac Wolności 25
wydanie „Tygodnika Oleckiego”
9 sierpnia (czwartek)
apteka dyżurna Składowa 6
16.00 - Rummikub, gra rodzinna, Biblioteka Publiczna, KO-
pernika 6
10 sierpnia (piątek)
apteka dyżurna Zielona 37
17.00 - Igrzyska śmierci, film, kino „Mazur”
19.00 - Igrzyska śmierci, film, kino „Mazur”
11 sierpnia (sobota)
apteka dyżurna 11 Listopada 9
18.00 - Czarni (Olecko) - Polonia (Lidzbark Warmiński)
11.00 - II OGÓLNOPOLSKICH MISTRZOSTWACH PŁE-
TWONURKÓW W ORIENTACJI PODWODNEJ, przystań 
LOK
17.00 - Igrzyska śmierci, film, kino „Mazur”
19.00 - Igrzyska śmierci, film, kino „Mazur”
21.30 - Władca pierścieni: Dwie wieże, film, kino letnie - Ry-
nek na placu Wolności
12 sierpnia (niedziela)
apteka dyżurna Kolejowa 15
10.00 - .XIV Turniej tenisa ziemnego o Puchar ,,Tygodni-
ka Oleckiego” korty miejskie
11.00 - VI Turniej siatkówki plażowej z cyklu Grand prix 
Olecka 2012, obok kortów miejskich
11.00 - II OGÓLNOPOLSKICH MISTRZOSTWACH PŁE-
TWONURKÓW W ORIENTACJI PODWODNEJ, przystań 
LOK
12.00 - 20,00 - Piknik Średniowieczny, Rynek na placu Wol-
ności
12.00 - przemarsz uczestników ulicami miasta i  oficjalne roz-
poczęcie na Rynku
13.00 -  turniej rycerski
14.00 - „Dawno, dawno temu...” spektakl teatralny
15.00 - 19,00 - zabawy plebejskie dla publiczności
16,30 - turniej rycerski
17.00 - HORPYNA (folk), koncert z cyklu „Kulturalna Po-
dróż Bez Granic”, rynek miejski w Gołdapi 17.00 - Igrzyska 
śmierci, film, kino „Mazur”
19.00 - Igrzyska śmierci, film, kino „Mazur”
13 sierpnia (poniedziałek)
apteka dyżurna Zielona 35
14 sierpnia (wtorek)
apteka dyżurna plac Wolności 7B
wydanie „Tygodnika Oleckiego”
13.00 - Sesja Rady Powiatu, budynek Starostwa (więcej we-
wnątrz nr)
15 sierpnia (środa)
apteka dyżurna Gołdapska 1
16.00 - Czarni (Olecko) - Mazur (Ełk)
16 sierpnia (czwartek)
apteka dyżurna plac Wolności 25
16.00 - Rummikub, gra rodzinna, Biblioteka Publiczna, Ko-
pernika 6
17 sierpnia (piątek)
apteka dyżurna Składowa 6
17.00 - Róża, film, kino „Mazur”
19.00 - Róża, film, kino „Mazur”
18 sierpnia (sobota)
apteka dyżurna Zielona 37
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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:
• Adam Ambrożewski

• Jan Anisimowicz
• Ewelina D Borawska
• Ewelina Noskowska
• Bożenna Olechna
• Leonard Zagórski

Upominki będą wysyłane pocztą.
Upominki ufundowali:

	 √	BEST - Studio Reklamy, ul. Jeziorna 1A
	 √	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
 √	Wydawnictwo „Wir”, Zielona 37
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Dom Kultury w Gołdapi rozpoczyna realizację projektu 
pt. „Kulturalna Podróż Bez Granic”.

Będzie to cykl imprez prezentujących różne style mu-
zyczne. 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 nie-
dziel przy dobrej muzyce.
 Koncerty z cyklu „Kulturalna Podróż Bez Granic”:

12 sierpnia - zespół HORPYNA (folk)
19 sierpnia - zespół OKAW SZTORM (szanty)

„Kulturalna Podróż Bez Granic”

Trwa budowa drogi powiatowej z Krupina do Raczek Wielkich. Fot. Józef Kunicki

W II semestrze roku szkolnego 2011/2012 
Kamil Ćwikowski – uczeń II klasy I Liceum 
Profilowanego Zespołu Szkół Licealnych i Za-
wodowych (ZSLiZ) w Olecku uczestniczył w 
warsztatach naukowych w Genewie w ramach 
projektu „Archimedes”.

Podczas wyjazdu brałem udział w bardzo 
ciekawych zajęciach z przedmiotów ścisłych, 
które odbywały się w Instytucie Europejskiej 
Organizacji Badań Jądrowych CERN w Gene-
wie. Oprócz tego dużo zwiedzałem i olbrzymie 
wrażenie wywarły na mnie Alpy oraz najwięk-
sza w Europie Genewska Fontanna – relacjo-
nuje Kamil Ćwikowski.

Projekt „Archimedes”, w którym bierze 
udział ZSLiZ w Olecku, ma na celu rozwijanie 
umiejętności uczniów szkół ponadgimnazjal-
nych w zakresie kluczowych kompetencji nauk 
matematyczno-przyrodniczych i wzmocnie-
nie atrakcyjności oferty edukacyjnej szkół w 
perspektywie przyszłego zatrudnienia. Anna 
Kulis, Anna Olszewska, Teresa Szczecina 
i Tomasz Radomski – nauczyciele ZSLiZ w 
Olecku prowadzili zajęcia pozalekcyjne w ra-
mach w/w projektu, które cieszyły się dużą po-
pularnością wśród uczniów.

Anna Turowska
www.powiat.olecko.pl 

W Genewie
Uczniowie z Technikum nr 1 Zespołu Szkół Licealnych i Zawodowych w 

Olecku kształcący się w zawodzie technik rolnik opiekują się i dbają o szkol-
ny ogródek botaniczny.

Efektem naszych działań są ekologicznie uprawiane warzywa. W maju 
posadziliśmy ziemniaki, które trafiły do odpowiednio przygotowanej do tego 
ziemi. Posieliśmy rzodkiewkę i marchewkę – mówi Dariusz Konewko, uczeń 
klasy I TBR Zespołu Szkół Licealnych i Zawodowych w Olecku – A podczas 
jesiennego ogniska integracyjnego wszyscy będą mogli jeść uprawiane przez 
nas pieczone ziemniaki. 

Udanych i obfitych plonów.              Anna Turowska
www.powiat.olecko.pl 

Zdjęcia: archiwum ZSLiZ

Ekologiczne warzywa
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Myślę, że mam pełne prawo do opisania 
tego zdarzenia. Zdarzyło się ono w naszym 
szpitalu w minioną niedzielę. Co prawda do-
tyczy to mojej rodziny i tu jest pewien szko-
puł, ale kto jak nie ja ma opisać to zdarzenie? 
Proszę więc Drogich Czytelników, żeby nie 
brali pod uwagę tego, że opisuję to co spo-
tkało mego syna, a spojrzeli na szerszy kon-

tekst sprawy.
Mężczyzna stanął bosą nogą na zestawiony na ziemię po-

pielnik grila. Była na tym spotkaniu również lekarka z Nie-
miec. Obejrzała ranę i wysłała go do szpitala. Tam natomiast 
dyżurny lekarz nawet nie oglądając oparzenia stwierdził, że 
nie jest groźne. Odesłał po prostu mężczyznę z oparzeniami 
drugiego stopnia do domu. Kazał ranę obmywać po prostu 
wodą. Gdy mężczyzna zjawił się u swojego lekarza rodzin-
nego ten opatrzył ranę i natychmiast skierował go do szpitala. 
Na szczęście na dyżurze był już inny lekarz. Ten lekarz na-
krzyczał na mężczyznę, że z takimi oparzeniami czekał cały 
dzień. Przecież mogła się wdać gangrena?

Jak to skomentować?
Po pierwsze, lekarz powinien choremu pomagać i to jest 

naczelna zasada praktyki lekarskiej. Po drugie ten pan „dok-
tór” i każdy inny pracownik szpitala pracuje na naszym gar-
nuszku. To my, wszyscy mieszkańcy powiatu płacimy soli-
darnie temu panu z naszych podatków. I ten pan jest naszym 
pracownikiem. To też z naszych podatków spłacamy dług, 
który Starostwo przejęło po poprzedniej zadłużonej firmie 
leczniczej. I to dzięki naszemu poświęceniu ten pan ma pracę. 
I myślę, że mam prawo w imieniu wszystkich mieszkańców 
powiatu wymagać, by wykonywał swoją pracę solidnie i z po-
święceniem  przynależnym temu zawodowi. 

Co raz, albo „Tygodnik Olecki” albo „Głos Olecka” opi-
suje zdarzenie, oględnie mówiąc, nieetycznego zachowania 
lekarzy. Czy za każdym razem musi do tego dochodzić? Czy 
aby nie lepiej żeby prezeska Olmedici  zaczęła wymagać od 
swoich pracowników należytego szacunku dla pacjentów. 

Przecież Spółka uzyskała ISO. To coś znaczy? A może nie?
Żeby nie było, że to jednostkowy przypadek, to dam 

przykłady następnych, które dotyczyły tego samego męż-
czyzny.

Kilka lat temu w wielki piątek został napadnięty i pobi-
ty. Z nadłamaną szczęką, złamanym nosem, podejrzeniem 
złamania przedramienia przeleżał w naszym szpitalu do po-
świątecznego wtorku, aż zjawił się ktoś od rentgena i zrobio-
no wreszcie prześwietlenie. Mężczyzna został wysłany do 
specjalisty w Giżycku, który stwierdził, że już z nosem nie 
da się nic zrobić i pozostanie taki na całe życie. 

Na wiosnę tego roku w zakładzie, gdzie pracuje ów 
mężczyzna wystrzelił pistolet wbijający gwoździe, a ostrze 
przebiła na wylot nogę i w niej utknęło. .. i  z gwoździem w 
nodze chciano go wysłać do zakładu po zaświadczenie, że 
jest ubezpieczony. Został przyjęty, wyciągnięto mu gwóźdź 
oraz opatrzono ranę dopiero pod groźbą wezwania policji. Ja 
jeździłem do zakładu po zaświadczenie. 

Sam opisywałem kilka przypadków innych osób. W nie-
dzielę nie przyjęto kobiety ze złamaną nogą i dopiero udzie-
lono jej pomocy w przychodni w Ełku. „Głos Olecka” opi-
sywał historię odmówienia pomocy kobiecie z urazem oka. 

Pacjenta z bólem przyjąć trzeba i trzeba mu pomóc. Nie 
wiem jakby się lekarz nie tłumaczył, jeżeli pacjenta nie 
przyjmuje łamie podstawowe zasady etyki lekarskiej. Każdy 
z lekarzy powinien postępować tak jakby to zrobił dla swojej 
matki, żony, męża czy swego dziecka.

To wstyd dla wszystkich lekarzy, że w nocy można za-
dzwonić do weterynarza i liczyć na jego pomoc, a nie moż-
na  w biały dzień otrzymać pomocy od lekarza leczącego 
ludzi. Czy to porównanie wreszcie dojdzie do świadomości 
tych, którzy za medycynę powiatową i gminną odpowiadają?

Nie jest ważne kogo takie olewanie dotyczy, bo może 
dotyczyć także i samych lekarzy. Mój przyjaciel lekarz nie 
otrzymał na czas pomocy od swego dobrego znajomego, in-
nego lekarza. Teraz powoli wychodzi z przewlekłej choroby. 
Nie byłoby sprawy, gdyby nie za późna diagnoza.

Mamy piękny i nowoczesny szpital. Mamy spółkę, oraz 
ludzi ją prowadzącą, którzy potrafią zdziałać wiele. Mamy 
ofiarne społeczeństwo o czym świadczą zbiórki na Wielką 
Orkiestrę, na Caritas, na Fundację „Zdrowe Olecko”. Mamy 
dobrych i fachowych lekarzy, słynne co najmniej w kilku 
powiatach oddziały lecznicze. Należy teraz zadbać o to by 
wszyscy lekarze należycie i z szacunkiem do pacjentów i 
ich praw wykonywali swoją profesję. Przede Wszystkim by 
pomagali ludziom, by pochylili się nad ich nieszczęściem z 
zawodowym znawstwem. Wiem, że lekarz powinien mieć w 
sobie pewien dystans do cierpienia pacjenta, by po prostu nie 
zwariować. Ale dystans nie znaczy wcale obojętność! 

Kiedyś ksiądz prałat Stanisław Tabaka mówił kazanie 
do policjantów w dniu ich święta, że pełnią służbę. Że ta 
służba trwa cały czas. A służba oznacza, że trzeba służyć. 
Służyć społeczeństwu. Być sługą. Powiernikiem, ochroną i 
działaniem. Taką samą służbą dla społeczeństwa jest zawód 
lekarza. I niech nikt mi nie mówi, że za mało zarabia. Naj-
pierw dobra służba, a dopiero potem dobre pieniądze. Dla-
czego lekarzowi, który nie szanuje pacjentów „bo twierdzi, 
że za mało zarabia” należy płacić więcej? A jak sprawdzić 
jego wiedzę by móc pobory mu podnieść? Myślę, że lepiej 
stać w dłuższej kolejce do jakiegoś gabinetu, niż stać krócej 
i w chwili gdy się do niego wejdzie dowiedzieć się, że lekarz 
ma nas w nosie, zostać przyjętym byle jak i bez należytego 
szacunku!

Wiem, że łatwiej mi pisać, niż szpitalem rządzić. Jest jed-
nak pewien fakt. Ja robię gazetę, prezes rządzi szpitalem. I 
z tego żyjemy. Od siebie wymagamy by wszystko należycie 
szło i inni od nas tego samego wymagają.

B. Marek Borawski
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Ośrodek 
czynny
codziennie 
w godz. 800-1600

Jerzy Miliszewski

OLECKIE CENTRUM
SZKOLENIA KIEROWCÓW

Olecko, Aleje Lipowe 3
Rozpoczęcie 
kursu

3
września 

godz. 1600

 tel. 520-23-36B54703

Kino letnie
Pod koniec maja Urząd Miejski podpisał umowę na 

prezentację sześciu plenerowych pokazów filmowych.
Będą to:
11 sierpnia o 21.30 – „Władca pierścieni: Dwie wieże”
25 sierpnia 0 21.30 – „Władca pierścieni: Powrót króla”

Ku uciesze wszystkich uczniów, tych młodszych oraz 
tych nieco starszych, nadeszły wakacje, okres zasłużonego 
odpoczynku po intensywnej pracy w roku szkolnym. Jednak 
nie wszystkie dzieci mają okazję wypoczywać na wczasach 

Dzieci z Kowal Oleckich znają doskonałą receptę na udane wakacje

lub koloniach. Większa część z nich okres wakacji spędza 
w domach. Nieumiejętność organizacji wolnego czasu, chęć 
zaimponowania rówieśnikom oraz doznania nowych prze-
żyć, a także lekkomyślność i brawura mogą negatywnie 
wpłynąć na sposób spędzania przez nich wolnych dni, co 
w znacznym stopniu może zagrażać ich zdrowiu i bezpie-
czeństwu. W związku z powyższym Stowarzyszenie Kultury 
Fizycznej i Rekreacji „Kowalak” wyszło z inicjatywą orga-
nizacji wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z terenu 
gminy Kowale Oleckie. 

Myślą przewodnią tegorocznego wypoczynku letniego 
jest zapoznanie dzieci z ideą Igrzysk Olimpijskich. Począw-
szy od 9 lipca bieżącego roku, uczestniczą one w zajęciach 
artystycznych, podczas których mogą w twórczy sposób 

wyrazić swoje zamiłowanie do sportu i rekreacji, oraz w 
zajęciach ruchowych, w trakcie których mogą osobiście 
odczuć ducha rywalizacji, a także poznać zasadę fair-play, 
nie zawsze przestrzeganą przez zawodowych sportowców. 
Dzieci z entuzjazmem uczestniczą w rozmaitych przedsię-
wzięciach zaplanowanych przez organizatorów wypoczyn-
ku, co w dużym stopniu świadczy o słuszności realizacji 
podobnych inicjatyw w przyszłości.   K.G.

Adriatica Olecko zatrudni:

* pracowników do obsługi cyfrowej maszyny 

do rozkroju tkanin;

* osoby na stanowisko technologa produkcji;

* osoby do prac tapicerskich;

* osoby do produkcji plandek.

telefon 662-112-100

K71902
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Zespół Szkół STO w Olecku 
prowadzi zapisy na rok szkolny 2012/2013 do następujących ty-
pów szkół:
Społeczna Szkoła Podstawowa STO
- do klasy I - dzieci 6 i 7 letnie
- do klasy IV
Klasy mogą liczyć maksymalnie 16 uczniów, o przyjęciu decydu-
je 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 ko-
lejność 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 pod-
stawie wyników egzaminów gimnazjalnych i wy-
ników na świadectwie ukończenia gimnazjum. 
Klasa może liczyć maksymalnie 16 uczniów. 
Przyjmujemy także uczniów do klasy III (są wol-
ne miejsca).
Dodatkowych informacji udziela Sekretariat 
Szkoły: 
tel. 87-520-24-18, ul. Młynowa 8
www.spoleczna.olecko.edu.pl

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.

2 sierpnia w Miejsko-Powiatowej Bibliotece w Olecku 
rozpoczęły się wakacyjne warsztaty ekologiczno-plastyczne. 
Warsztaty łączą wykorzystanie różnych technik plastycznych z 

Z przyrodą w zgodzie 
- wakacyjne warsztaty ekologiczno-plastyczne dla dzieci

wiedzą i kształtowa-
niem postaw proeko-
logicznych, są dla 
uczestników atrak-
cyjną i pożyteczną 
formą spędzania cza-
su w okresie wakacji.

Zajęcia prowadzi 
Renata Pieczonka. Na pierwszym spotkaniu R. Pieczon-
ka czytała dzieciom książkę Umberto Eco i Eugenio Car-
mi  „Gnomy z planety Gnu”. Po wysłuchaniu tekstu dzieci 
z wielkim zapałem  zaczęły malować. W swoich pracach 
przedstawiły to co ich zadaniem na Ziemi jest warte zacho-
wania i dbania.

Warsztaty odbywają się dzięki współpracy między Sto-
warzyszeniem Kulturalnym „Przypisanymi Północy”, a 
Miejsko-Powiatową Biblioteką Publiczną. Partnerom udało 
się uzyskać dofinansowanie tego projektu z funduszy Funda-
cji CEMEX Budujemy Przyszłość.

bmp

* Lubisz planować strategie, wy-
myślać optymalne rozwiązania, roz-
grzewać swoje szare komórki?

* Lubisz budować miasta, zakładać 
fabryki, prowadzić armie do bitwy?

*  Lubisz spędzać czas nad planszą 
lub z kartami w dłoni?

My także! 
Dlatego zapraszamy Cię do Stowa-

rzyszenia Osób Myślących OLECKO
Spotykamy się co tydzień (w 

czwartki) o godz. 16.00 w czytelni bi-
blioteki. 

Ponadto planujemy zabawę z no-
woczesnymi grami planszowymi i 
karcianymi. 

Będą to gry strategiczne, ekono-
miczne, logiczne, licytacyjne, impre-

Miejsko-Powiatowa Biblioteka Publiczna w Olecku zaprasza
zowe, kooperacyjne… 

Na początek oferujemy rum-
mikub.

To jedna z najbardziej znanych 
i lubianych gier rodzinnych na 
świecie. 

Nie musisz jej znać – chętnie 
nauczymy Cię grać. 

Zapraszamy wszystkich od lat 
5 do 105...

Wstęp jest bezpłatny
Miejsce spotkania - Miejsko-

-Powiatowa Biblioteka Publicz-
na w Olecku, ul. Kopernika 6  

tel. 87 731 40 04 
www.przystanek.pl
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12 sierpnia br. na centralnym placu w mieście powstanie 
barwna osada zaaranżowana w formie pikniku średniowiecz-
nego, który będzie miał na celu prezentację życia codzienne-
go  tego okresu. W południe barwna parada rycerzy, gierm-
ków i dam przejdzie ulicami miasta by zaprosić do udziału 
we wspólnej zabawie. Na placu pokazane zostaną różne ro-
dzaje rzemiosła z okresu średniowiecza (tkactwo, rybactwo, 
kuchnia, zielarstwo, kowalstwo, garncarstwo, ciesielstwo, 
powroźnictwo, szewstwo, miodosytnictwo). Każdy chęt-
ny będzie mógł skonfrontować swoją wiedzę na temat wy-
obrażeń o życiu w epoce średniowiecza. Przewidziane są też 
praktyczne mini-warsztaty. Każdy chętny będzie mógł  po-
próbować swoich sił w tworzeniu garnków, powrozów, szy-
ciu 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 

Piknik średniowieczny

poznać dawne obyczaje różnych warstw społecznych owych 
czasów. Zorganizowane zostaną trzy stanowiska edukacyjne-
go (namiot suwerena, namiot rycerski, namiot kaplica), gdzie 
będzie można zobaczyć fragment średniowiecznego życia i  
zwyczajów. Dla dzieci i dorosłych przygotowane będą stano-

wiska interaktywne, na których będzie można zmie-
rzyć się z dawnymi zabawami i umiejętnościami. Za-
praszamy na tor łuczniczy, stanowisko kata, walkę na 
bezpieczne miecze, walkę na bezpieczne kije pielgrzy-
mie, 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 ple-
nerowy spektakl historyczno-fantastyczny pt. „Dawno, 
dawno temu….”. W sztuce wykorzystano wątki histo-
ryczne z elementami baśniowymi i fantastycznymi. 
Mamy nadzieję, że ta forma zabawowego spektaklu 
ulicznego spodoba się Państwu.

Alicja Mieszuk - rzecznik prasowy UM

1 lipca administracja skarbowa rozpoczęła kolejną akcję pt. „Weź para-
gon”. Podobnie jak w  latach ubiegłych, w miejscowościach turystycznych 
będą przeprowadzane kampanie informacyjno – edukacyjne oraz kontrole 
ewidencji sprzedaży na kasach fiskalnych. 

Doświadczenia ubiegłych lat pokazały, że akcja „Weź paragon” łącząca 
działania o charakterze informacyjnym i kontrolnym zyskuje coraz większe 
poparcie społeczne, zarówno wśród uczciwych przedsiębiorców jak i samych 
konsumentów.

Działania będą przeprowadzone w całym kraju ze szczególnym uwzględ-
nieniem miejscowości wypoczynkowych, gdzie obserwowany jest wzmożony 
ruch turystyczny. 

- Zmierzamy do takiego stanu, w którym przedsię-
biorcy nie będą uchylali się od obowiązku rejestrowa-
nia sprzedaży na kasie fiskalnej, a otrzymanie paragonu 
za zakupiony towar będzie powszechne. Dużą rolę do 
odegrania w tym procesie mają także klienci, do któ-
rych kierujemy materiały informacyjne. Zależy nam na 

wzmocnieniu  świadomości społecznej i wiedzy o tym, że paragon to z jednej 
strony dowód potrzebny przy reklamacji, a drugiej potwierdza uczciwe roz-
liczanie się z naszym wspólnym budżetem. Paragon jest także dowodem na 
tworzenie uczciwej konkurencji. Pamiętajmy, że jest to jeden z wielu sposo-
bów na wsparcie uczciwych przedsiębiorców, którzy sami nie poradzą sobie 
w walce z szarą strefą. – powiedział Andrzej Parafianowicz, Generalny In-
spektor Kontroli Skarbowej, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów. 

W akcji wezmą udział zarówno urzędy skarbowe jak i urzędy kontroli 
skarbowej. 

Zakończenie działań zaplanowano na ostatni dzień wakacji letnich.

5 lipca 2012 r. weszło w życie rozporządzenie Mi-
nistra Pracy i Polityki Społecznej 

z dnia 12 czerwca 2012 r. w sprawie dofinansowa-
nia kosztów szkolenia polskiego języka migowego, 
systemu językowo-migowego, sposobu komunikowa-
nia się osób głuchoniewidomych oraz tłumacza-prze-
wodnika (Dz. U. Nr 0, poz. 687).

Zgodnie z powyższym rozporządzeniem, osoba 
uprawniona, członek jej rodziny oraz osoba mająca 
stały lub bezpośredni kontakt z osobą uprawnioną, 
może ubiegać się o dofinansowanie kosztów szkole-
nia języka migowego do Warmińsko – Mazurskiego 
Oddziału Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych, ul. Mickiewicza 21/23, 10-508 
Olsztyn.

Wniosek można złożyć w każdym czasie, ale złożo-
ny w okresie od dnia 1 listopada do 31 grudnia danego 
roku kalendarzowego jest rozpatrywany w pierwszym 
miesiącu następnego roku.

Dofinansowanie wynosi:
• dla osoby uprawnionej – nie więcej niż 95% kosz-

tów szkolenia,
• dla członka rodziny osoby uprawnionej oraz oso-

by mającej z nią stały lub bezpośredni kontakt – nie 
więcej niż 90% kosztów szkolenia.

Druki wniosków dostępne są m. in. na stronie www.
pfron.org.pl , szczegółowe informacje można uzyskać 
pod nr tel. 89 7229000.

Sporządziła: Halina Kasicka, www.powiat.olecko.pl 

Dofinansowania kosztów szkolenia 
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Tegoroczne wakacje grupa harcerzy z Hufca Olecko 
spędziła na 2-tygodniowym obozie w Jarosławcu. W bazie 
obozowej „Leśna Polana” przebywało razem 270 harcerzy z 
miast takich jak: Wrocław, Kraków, Wieliczka, Łuków, Płock, 
Szczecin, Koszalin, Słupsk i Olecko.

Humor dopisywał nam wszystkim. Wyprawy nad polskie 
morze cieszyły się dużym zainteresowaniem. Dzięki bardzo 
dobrej pogodzie opalaliśmy się i zażywaliśmy bałtyckich 
kąpieli. Mieliśmy również możliwość pływania kutrem ry-
backim, „bananem” i motorówką. Wspinaczka na latarnię 
morską, której wysokość liczyła 33 m n.p.m okazała się dość 
łatwym celem. Odważniejsi mogli spróbować swoich sił w 
pokonaniu „Parku linowego”, który wcale nie był prostą spra-
wą. Mimo to znaleźli się śmiałkowie, którzy go 

Mistrzowskie wakacje 
w Jarosławcu z harcerzami

pokonali. A jednym z wielu jakie chcemy polecić w Jaro-
sławcu jest „Panorama Morska” z atrakcjami parku wodnego.

Podczas zgrupowania każdy z podobozów miał za zada-
nie zaprezentować legendę o swoim mieście. Przedstawiona 
przez nas opowieść o Białej Damie wzbudziła ciekawość i 
niedowierzanie, więc zaproponowaliśmy naszym nowym 
znajomym przyjazd do Olecka.

Jak wiadomo, czasem bywa tak, że nic nam się nie chce... 
Nam zdarzył się tylko jeden taki dzień i to właśnie tego dnia 
nasza oboźna, Karolina Fiećko, zorganizowała „Bitwę mor-
ską”, którą każdy harcerz bywający na naszych obozach zna. 
Gra cieszyła się zainteresowaniem nie tylko naszego podo-
bozu. Zabawa tak bardzo spodobała się wychowawczyni z 
Płocka, że postanowiła do nas dołączyć. Niestety nie udało jej 
się wygrać, bo Olecczanie nie pozostawili na niej suchej nitki.

Przez cały czas trwania turnusu rozgrywane były zawo-
dy sportowe. Konkurencje, które wchodziły w ich skład to: 
piłka nożna, siatkówka i baloniada (wszystkie trzy w dwóch 
kategoriach: IV-VI SP i I-III GIM). Nasi sportowcy nie mieli 
sobie równych. Chłopcy zdobyli złoto we wszystkich możli-
wych konkurencjach nie dając szans innym drużynom. Jeste-
śmy pewni, że słucha o nas nie zaginie. Skład drużyny IV-VI 
SP: Jakub Krumrei, Jakub Krzykwa, Maciej Waszkie-
wicz, Sebastian Selwocki, Damian Fiedorowicz; 

skład drużyny I-III GIM: Maciej Fiećko, Jakub Krum-
rei, Jakub Krzykwa, Maciej Waszkiewicz. Dodatkowo mo-

żemy pochwalić się Państwu naszymi biegaczami, którzy 
startowali w XXII Ogólnopolskim Biegu Młodzieży na Po-
witanie Lata w Jarosławcu. Sebastian Selwocki na dystan-
sie 500 m zajął IV miejsce na 240 zawodników, a Maciej 
Fiećko na dystansie 2000 m zajął IX miejsce na 230 zawod-
ników. Chłopców do startu przygotowywał Marek Stanko-
nowicz, który codziennie o 6:00 rano trenował z wszystkimi 

chętnymi biegając po plaży, ćwicząc przy tym do startu w 
zawodach i jednocześnie przeprowadzając tzw. „zaprawę”. 
Nie zapominajmy o ekipie w składzie: Gabriela Maciejew-
ska, Julia Skowrońska, Barbara Grzymkowska, Seba-
stian Selwocki, Jakub Milewski, Jakub Krumrei, Maciej 
Waszkiewicz, Maciej Fiećko i Marek Stankonowicz, któ-
ra uczestniczyła w Biegu Śniadaniowym razem z mistrzami 
olimpijskimi, takimi jak Jacek Wszoła i Bogusław Ma-
miński. Nagrodą było zapakowane w torbę śniadanie, które 
wszystkim smakowało. 

Jesteśmy dumni, że w Olecku mamy tylu wspaniałych 
sportowców.

Ku naszemu zdziwieniu nad polskim morzem spotkali-
śmy się z panem, który sprzedawał oscypki. Tak bardzo nam 
smakowały, że codziennie odwiedzaliśmy ulubione stoisko. 
Również słynne zdanie: „Nie masz pieniędzy, nie grasz!” 
pochodzące z automatów do gry w koszykówkę wywoły-
wało uśmiechy nie tylko na naszych twarzach. Opiekę nad 
wszystkim sprawowała phm. Katarzyna Fiećko. W przy-
szłym roku liczymy na to, że spędzicie wakacje z nami olec-
kimi harcerzami         H
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Mazurskie  Spotkania z Folklorem
fotoreportaż Marka Chlebanowskiego
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Zespół Szkół w Judzikach
Judziki 5, 19-400 Olecko; 

tel. 87-520-76-96
prowadzi zapisy do przedszkola, oddziału przedszkolnego, szkoły pod-

stawowej i gimnazjum
na rok szkolny 2012/2013
Karty zgłoszeń dostępne są w sekretariacie szkoły i na stronie interneto-

wej www.zsj.olecko.edu.pl 
NASZE ATUTY:
- indywidualna praca z uczniem;
- możliwość realizacji pasji i zainteresowań m.in. w klubie turystycznym, 

projektach

  edukacyjnych i unijnych; 
- nauka 4 języków obcych (2 obowiązkowo i 2 w formie zajęć poza-

lekcyjnych);
- 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

4 sierpnia odbyła się w Kowalach Oleckich pierwsza 
edycja memoriału im. Zbigniewa Nowickiego.

Oprócz drużyny gospodarzy - b-klasowego Kowalaka 
Kowale Oleckie - uczestniczyły jeszcze drużyny Czarnych 
Olecko oraz zespół juniorów ŁKS-u Łomża.

Mecze trwały po 45. min.
Poniżej rezultaty wszystkich spotkań w turnieju:
Kowalak Kowale Oleckie - ŁKS Łomża (juniorzy) 0:0
ŁKS Łomża (juniorzy) - Czarni Olecko 1:0
Kowalak Kowale Oleckie - Czarni Olecko 3:6
Tabela zawodów:
1. ŁKS Łomża (juniorzy)
2. Czarni Olecko
3. Kowalak Kowale Oleckie

Królem strzelców został Dawid Szusta.
Skład Czarnych: Andrzej Miliszewski, Maciej Ko-

siński, Maciej Cichocki, Tomasz Ptaszyński, Łukasz 
Wirzyński, Tomasz Karniej, Jakub Kozłowski, Maciej 
Głódź, Dawid Szusta, Ariel Tusznio, Błażej Tusznio, Se-
bastian Drażba.

Czarni na drugim miejscu 
w memoriale 

Zbigniewa Nowickiego

„Plenerowe Kino Letnie”  
– „ Władca Pierścieni: Dwie Wieże”
„Plenerowe Kino Letnie” zaprasza wszystkich na ko-

lejną noc filmową. Tym razem pokażemy film pt. „ Władca 
Pierścieni: Dwie Wieże”. 

Jest to drugi film z trylogii Władca Pierścieni w reży-
serii Petera Jacksona. Film jest adaptacją drugiej części 
powieści J. R. R. Tolkiena. Serdecznie zapraszamy na bez-
płatną emisję filmu 11 sierpnia o 21:30 na centralny plac w 
mieście (plac Wolności).

V Turniej siatkówki plażowej 
z cyklu Grand Prix Olecka 2012

W ostatnią sobotę odbył się V Turniej siatkówki plażowej 
z cyklu Grand Prix Olecka 2012. Organizatorem był MO-
SiR Olecko, a sędzią głównym Dariusz Karniej.

WYNIKI:
A. Opanowski / A. Bogdan - Ł. Leszczyński / T. Topór 
 2:0 (21:15, 21:14)
G. Daniłowicz / D. Plaga - Ł. Leszczyński / T. Topór
 2:0 (21:13, 21:16)
A. Opanowski / A. Bogdan - G. Daniłowicz / D. Plaga  
 2:1 (19:21, 24:22, 15:13)
KLASYFIKACJA  KOŃCOWA:
1. A. Opanowski / A. Bogdan (Olecko) 4 pkt 4:1
2. G. Daniłowicz / D. Plaga (Świętajno) 3 pkt 3:2
3. Ł. Leszczyński / T. Topór (Kijewo) 2 pkt 0:4
Zwycięzcy otrzymali pamiątkowe dyplomy, statuetki i 
koszulki okolicznościowe.

Organizator imprez sportowych w MOSiR Olecko – 
Dariusz Karniej

18 sierpnia na centralnym placu w mieście już po raz 
III odbędzie się „Regionalne Święto Mleka”. Impreza 
ma na celu promocję zdrowych, naturalnych i wyjątko-
wo pysznych regionalnych potraw. Ważnym elemen-
tem oleckiego Święta Mleka są konkursy kulinarne: na 
najlepszą zupę mleczną oraz na najsmaczniejszy ser-
nik. Do rywalizacji stają ekipy z restauracji, zakładów 
gastronomicznych regionu oraz osoby prywatne. 

Atmosferę festynu będą dopełniały występy zespo-
łów, wokalistów i grup tanecznych. Dzieci i dorośli 
będą mogli wziąć udział w bezpłatnych warsztatach 
garncarskich – lepieniu na kole, lepieniu z gliny oraz 
robieniu kwiatów z bibuły.

Podczas imprezy Teatr Kulinarny Krzysztofa Gór-
skiego przygotuje „Zupę pieczarkową po olecku”, któ-
rej każdy chętny będzie mógł skosztować.

Oleckie Święto Mleka to dla mieszkańców okazja, 
by przypomnieć sobie nieco może zapomniane trady-
cyjne smaki regionu, a dla turystów – by je poznać. 
Słowem jest to nie lada gratka dla wszystkich łakom-
czuchów.

Zapraszamy!!!

Szczegółowy program:

Blok kulinarny
Prowadzenie – dr Grzegorz Russak

11.00-13.00 – rozpoczęcie imprezy, konkurs na najlepsza 
zupę mleczną

12.00-14.00 – konkurs dla publiczności na najlepszy ser-
nik

14.00-19.00 – „Zupa pieczarkowa po olecku” – Teatr Ku-
linarny Krzysztofa Górskiego

15.00-15.30 – ogłoszenie wyników konkursu na najlepsza 
zupę mleczną, rozstrzygnięcie konkursu na najlepszy sernik

Blok artystyczny
12.05-12.30 – chór „Oleckie Echo”
12.30-13.00 – Marta Ulikowska
13.00-14.00 – Beata Just i uczniowie Akademii Roc-

k&Rolla
14.00-15.00 – pokaz Mażoretek
15.30-16.00 – zespół „Pokolenie” ze Świętajna
16.00-16.30 - Beata Just i uczniowie Akademii Roc-

k&Rolla
16.30-17.00 – prezentacje taneczne
17.00-18.30 – koncert TSIGUNZ FANFARA AVEN-

TURA

Zapraszamy na 
„III Regionalne 
Święto Mleka”
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Projekt „Akademia Obywatela” współfinansowany jest 
ze środków Unii Europejskiej w ramach 

Europejskiego Funduszu Społecznego

K72401

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

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

Ilość publikacji: x 1 x 2 x 3 x 4 x ?

KUPON 
NA NAJTAŃSZE  
OG£OSZENIE 

DROBNE  
– 37 groszy za słowo

 auto        sprzedam  

       wynajmę     kupię

 praca

 inne

BIURO PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO 
I PRAWNEGO W OLECKU

Przedstawiamy Państwu kolejne pytanie 
dotyczące rozwodów:

Jakie są podstawy orzeczenia rozwodu? 
Podstawą dla orzeczenia rozwodu jest wykazanie, że po-

między małżonkami nastąpił zupełny i trwały rozpad poży-
cia małżeńskiego. Sytuacja taka ma miejsce, jeśli pomiędzy 
małżonkami nie ma już więzi emocjonalnej, fizycznej i eko-
nomicznej. 

Sąd może jednak nie orzec rozwodu mimo zupełnego i 
trwałego rozkład pożycia małżeńskiego w następujących sy-
tuacjach:

• jeśli sąd uzna, że na skutek rozwodu miałoby ucierpieć 
dobro wspólnych małoletnich dzieci małżonków. Sądy ko-
rzystają w tym celu z opinii biegłych z ośrodków diagno-
stycznych,

• jeśli sąd uzna, że z innych względów orzeczenie roz-
wodu byłoby sprzeczne z zasadami współżycia społecznego. 
Np.: gdy pozwanym jest małżonek nieuleczalnie chory, 

• jeśli rozwodu żąda małżonek wyłącznie winny rozkładu 
pożycia, chyba, że drugi małżonek wyrazi zgodę na rozwód 
albo, gdy jego odmowa byłaby  w danej sytuacji sprzeczna z 
zasadami współżycia społecznego.

Zdajemy sobie sprawę, że nie jest to takie proste jak w 
przytoczonym tekście. O ile potrzebujecie Państwo rozwi-
nięcia tematu lub dotyczy Was to osobiście – zapraszamy do 
wizyty w naszym Biurze.

Nasze usługi są b e z p ł a t n e. Zapewniamy pełną dys-
krecję oraz nieskrępowane korzystanie z naszych usług.

Biuro Poradnictwa Obywatelskiego i Prawnego w Olec-
ku ul. Wojska Polskiego 13,tel. 87 610 2201 www.akademia.
olecko.pl., Terenowe Punkty Porad Prawnych i Obywatel-
skich w: Kowalach Oleckich , Świętajnie i Wieliczkach. 

ZAPRASZAMY!!!
Do udziału w II OGÓLNOPOLSKICH MISTRZOSTWACH PŁE-
TWONURKÓW W ORIENTACJI PODWODNEJ - OLECKO 
2012. Zawody odbędą się w dniach 11-12 sierpnia jeziorze Oleckie 
Wielkie. Przyjazd zawodników w piątek 10 sierpnia. Organizator 
zapewnia dwa noclegi i wyżywienie zawodników (bez opłaty star-
towej).
W dniach 10-12 sierpnia w Olecku będą rywalizować nurkowie z 
całej Polski. Do Olecka przyjadą zawodnicy, którzy po raz pierw-
szy będą startować w tego typu zawodach, ale także utytułowani 
zawodnicy, wielokrotni Mistrzowie Polski, finaliści Pucharu Świa-
ta. W sumie wystartuje 20 zawodników.
Organizatorem zawodów jest Oleckie Stowarzyszenie Nurkowe 
i Klub Płetwonurków LOK „Amfiprion” w Olecku. Zapraszamy.
Dyscyplina – orientacja podwodna - zaczęła rozwijać się w latach 
50-tych ubiegłego stulecia w wyniku połączenia elementów pły-
wania szybkiego w płetwach, zawodów sprawnościowych oraz 
technik podwodnych. Piękno tej dyscypliny tkwi w tym, że w za-
wodach ramię w ramię stają zawodnicy 16-letni jak i 63-letni. Mało 
kto wie, że podczas pierwszej edycji Mistrzostw w zeszłorocznych 
zawodach startowały całe rodziny, dziadkowie, ich dzieci i wnuki.
Ostatnia taka impreza miała miejsce w Polsce 16 lat temu. Mimo 
że Polacy w zawodach nurkowych odnosili sukcesy (medale mi-
strzostw Europy i świata), to w kraju zaprzestano organizacji 
zawodów w randze mistrzostw. Dlatego w 2011 roku, po długiej 
przerwie, Oleckie Stowarzyszenie Nurkowe „Amfiprion” wskrze-
siło tę ideę. 
II Ogólnopolskie Mistrzostwa Płetwonurków w Orientacji Pod-
wodnej Olecko 2012 są kontynuacją inicjatywy oleckiego Stowa-
rzyszenia, mającą na celu promocję tej dyscypliny sportowej w 
Polsce oraz promocję Olecka jako miejsca idealnego na aktywny 
wakacyjny wypoczynek z rodziną.
Aby zawodnik mógł sprawnie orientować się pod wodą musi znać 
wszystkie azymuty i odległości. Wykonuje się więc tzw. „namia-
ry” na lądzie za pomocą specjalnego sprzętu geodezyjnego, w 
skład którego wchodzi stół pomiarowy i kierownica geodezyjna. 
Na stole wykreśla się w zmniejszeniu trasę konkurencji. Następ-
nie poszczególni zawodnicy przykładając do kursów swój przy-
rząd odczytują i zapisują właściwe azymuty i odległości, według 
których będą potem płynąć pod wodą. Po wyznaczeniu namiarów 
zawodnicy według rozlosowanej kolejności rozgrywają poszcze-
gólne konkurencje. Rozegrane zostaną 2 konkurencje:
• M.-KURS,
Trasa tej konkurencji przypomina literę M. Składa się z boi startu, 
trzech boi opływowych i linii mety (32m). Długość trasy wynosi  
ok. 590 m. Zawodnicy płyną wokół kolejnych boi opływowych, 
a następnie przekraczają linie mety. Najlepiej, gdy zawodnik trafi 
w tak zwany punkt zerowy mety (czyli w sam jej środek). Wte-
dy otrzymuje maksymalną liczbę punktów. Każde odchylenie 
od punktu ) oznacza utratę punktów. Jest to typowa konkurencja 
szybkościowa. Startujący nie poszukuje tyczek lecz jedynie musi 

II OGÓLNOPOLSKICH MISTRZOSTWACH 
PŁETWONURKÓW W ORIENTACJI 

PODWODNEJ - OLECKO 2012

prawidłowo ominąć wszystkie boje. Jeśli boja zostaje nieprawi-
dłowo opłynięta, sędzia trasy wyciąga zawodnika po pokonaniu 
przez niego więcej niż połowy kolejnego etapu trasy. Miejsce za-
wodnika uzależnione jest od sumy punktów uzyskanych za:
- poprawne opłynięcie pod wodą boi oraz celność na mecie
• KONTAKT,
Trasa składa się z boi startu i 5 punktów orientacyjnych (drew-
niane krzyże, tyczki). Ostatni punkt stanowi jednocześnie metę. 
Długość trasy wynosi ok. 650 m. Zawodnicy poruszają się po 
trasie w ciągu określonego limitu czasu i mają za zadanie po-
kazać, że znaleźli każdy z punktów orientacyjnych poprzez po-
ciągniecie lub zakręcenie boi. Najlepiej, gdy pokonają całą trasę 
jak najszybciej i gdy znajdą wszystkie tyczki. Od tych dwóch 
elementów jest uzależniona ocena startu zawodnika.

PROGRAM ZAWODÓW:
11.08.2012 r. (sobota)
11:00 – 11:20 – uroczyste otwarcie I Ogólnopolskich Mistrzostw 
Płetwonurków w Orientacji Podwodnej
11:30 – 15:00 rozpoczęcie konkurencji „KONTAKT” (opis 
punkt 8.6)
12:00-15:00 – gry i zabawy edukacyjne dla najmłodszych

12.08.2012 r. (niedziela)
11:15 – 15:00 rozpoczęcie konkurencji „M.-KURS” (opis punkt 
8.6)
17:00 – ogłoszenie wyników i wręczenie nagród, oficjalne zakoń-
czenie II Ogólnopolskich Mistrzostw Płetwonurków w Orientacji 
Podwodnej - Olecko 2012.
12:00-15:00 – gry i zabawy edukacyjne dla najmłodszych
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* „KOALA” - bar. Kuchnia tradycyjna, katering. 
    Plac Wolności 14, tel. (87) 520 15 78  V23403

PIZZERIA „PRIVE” zaprasza od 1000 do 2200

Tel. (87) 520-31-32, sms  505-314-536 V2
41

01

PIZZA NA TELEFON

AUTO-MOTO

* materiały budowlane, metalowe, hydraulika – SKLEP 
   BUD-MET, ul. Gołdapska 22, tel. (87) 520 22 41. V22105

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  V18709

TURYSTYKA, NOCLEGI, ROZRYWKA

* AUTO-MAX, ul. Paderewskiego 3A, naprawa: zawieszenia, 
amortyzatory, elektronika, komputerowa geometria zawie-
szenia, klimatyzacja tel. 509-746-264;                                        V22205

* Foto-Ślub i inne uroczystości, tel. 660 122 049       B54604

* hurtownia spożywcza, ul. Gołdapska 31, tel. (87) 520-01-50 V22504

US£UGI
ARTYKUŁY ELEKTRYCZNE, SPRZEDAŻ, WYKONAWSTWO

Sklep „PSTRYK”, ul. Zielona 33
Tel. (87) 520-18-44; 605-990-280; 510-145-891 V2

15
06

V2
20

05

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 V22804

* Artykuły i usługi elektryczne, Grunwaldzka 6, 
      tel. 87-610-00-66                                     V22704

* Centrum Ogrodnicze, ul. Rzeźnicka 6; tel. 87-520-22-07   V00931

* MEBLE - salon, Jan Bagiński, ul. Rzeźnicka, tel.  
(87) 520 29-23. V20807

* Budowlana firma, Tadeusz WITKOWSKI, kompleksowe 
prace budowlane, tel. 603-754-167, 87-523-41-44 K7170

V13516

imprezy okolicznościowe, dyskoteki, koncerty, pokazy

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

Klub „CoolTura”

* glazurnictwo, Krzysztof Sadowski, tel. 517-535-255 K70804

* hydraulika (instalacje wodne), Krzysztof Sadowski, tel. 
517-535-255 K70904

* MYJNIA GĄBKOWA AUTOMATYCZNA 
   aleje Lipowe 1A                           V19848

V01930

V19009

* Auta używane, tel. 501-611-961 V23233

* AUTOCZĘŚCI, ul. Grunwaldzka, tel. 87-520-01-21 
K71502

* CZĘŚCI SAMOCHODOWE, tel. 509-746-264 V22215

* CZĘŚCI SAMOCHODOWE, ul. Sokola 1D, tel. 87-
520-12-88 V22814

* części używane, wszystkie marki, Ełcka 2 (przy 
skupie złomu), tel. 501-611-961 V23223

* Ford Escort Combi, 1,4B, 1999, tel. 605-485-376 B55501

* Ford Focus Combi, grudzień 2004, 1,8TDDI, klima-
tyzacja, radio fabryczne cd+zmieniarka+nawigacja, 
elektryczne przednie szyby i lusterka, 6 poduszek, 
zadbany, tel. 600-936-589 B54802

* VW Passat 1,8B+G, 1998, tel. 508-097-660 V19618 Drukarnia Offsetowa

19-300 Ełk, ul. Sasankowa 17
tel.: 087 620 03 09, 620 13 08

fax: 087 621 56 07
e-mail: poligrafi a@gryfi x.pl

KOMPLEKSOWE USŁUGI DRUKARSKIE
 profesjonalne przygotowanie do druku:

projekty grafi czne, skład i łamanie tekstu...

 druk off setowy 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...

V22503

* AUTOCZĘŚCI; 
ul. Grunwaldzka, tel. (87) 520 01 21                           K71402

V25401

* lekarz chirurg stomatolog Zbigniew Piotrowski
  ul. Spacerowa 6, tel. 511-000-203, szeroki zakres usług stoma-
tologicznych, też znieczulenie wziewne gazem rozweselającym

K72001

* jubilerskie usługi, grawerowanie, naprawa oprawek
  okularów, plac Wolności 13, tel. 508-266-703
krstatkiewicz@gmail.com, www.zlotnik-olecko.pl V22604

* kino, plac Wolności 22, tel. 87-520-20-59 B55201

* konie kabardyńskie, przejażdżki, pod siodło, 
Grądzkie 47, tel. 666-316-780, 87-421-22-48 B54005

* pracownia pisania ikon, pracownia plastyczna, 
Katarzyna Waraksa, tel. 663-805-960 B55601

* Taxi „Z”, również taksówki 6-osobowe, tel. 87-520-
12-12 K70706

* wczasy; tel. 87-421-22-48, 666-316-780,  www.wiatra-
kart.fr.pl, e-mail: kawarak@o2.pl B54902

* angielski korepetycje, magister UW, tel. 502-954-863 L75305

* bezprzewodowy internet iPlus, tel. 87-520-13-31 B53606

* hurtownia wędlin, od 4.00 do 14.00, ul. Gołdapska 
31, tel. 87-520-22-13 L75701

* hydraulik, gazowe, tel. 502-383-533 K70306

* instalacje elektryczne, Henryk Rowiński, tel. 510-145-
891 V21516

* korekta i redakcja prac rocznych, semestralnych, 
licencjackich, itp. tel. 609-535-117 B53506

* korepetycje - język angielski; szkoły podstawo-
we, gimnazja, szkoły średnie, tel. 608-215-475 B54405

* kowalskie, spawalnicze, ślusarskie, Gołdapska 31, 
tel. 87-523-00-80 L75404

* księgowe usługi, Ternet spółka z o,o, tel. 87-520-31-70 
B53806
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01   SKLEP „MAJSTER”, Armii Krajowej 3
Tel. (87) 520-26-39

Wypożyczalnia elektronarzędzi 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

V19508

KUPIĘ

PRACA

V1
96

08

SPRZEDAM 

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

Wyrób nagrobków, blatów kuchennych, parapetów 
i okładzin schodowych V19908

PROMOCJA 

w KEY

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

DWORZEC PKP
tel. 87-520-22-33

V23811

* PERFEKT Szkoła Językowa, biuro tłumaczeń, tel. 87-520-
24-05, www.perfekt-school.pl                          K70106

* kotły c.o., grzejniki, bojlery, HYDROMAX, 
            ul. Sokola 1E, tel. 87-615-31-90             V19708

INNE

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

K
72

10
1

* sprzątanie, pranie tapicerek, dywanów, opieka nad grobami, 
tel. 513-035-033 V218036

V
23

50
2

V20617
Pomieszczenia biurowe do wynajęcia. 
Olecko, ul. Gołdapska 22, tel. 502-200-053.

* ubezpieczenia (komunikacyjne, życie, majątkowe), Adam 
Kaczor, tel. 502-768-278 V20707

* Pralnia chemiczna, pranie wodne, usługi w ciągu 24 godzin, 
ul. Grunwaldzka 12, te. 723-565-284                          V18909

* OLEJ OPAŁOWY,NAJTANIEJ, tel. 87-520-41-91 V19818

* pizza na telefon – od 10.00 do 22.00, tel.87-520-31-32 
lub sms 505-314-536 V24111

* ROWERY – naprawy i wypożyczalnia, Centrum 
Handlowe Impuls, tel. 87-520-36-92 V24411

* skup metali i surowców wtórnych, odbiór własnym 
transportem, najwyższe ceny, Ełcka 2, tel. 501-611-961V23213

* Taxi „Z”, również taksówki 6-osobowe, tel. 87-20-12-12 K70706

* tłumacz języka francuskiego, tel. 888-605-885 L75602

* transportowe, Mercedes Sprinter, tel. 512-265-569 V18929

* koty oddam z bardzo dobrych rąk w jeszcze lepsze 
ręce, tel. 600-140-814 L75009

* oddam koty (wszystkie czarne) w dobre ręce, tel. 
504-997-481 (odbieram tylko SMS-y) B55301

* oddam ziemię z wykopu, tel. 603-113-040 V22834

* potrzebuję pilnie rower stacjonarny za 0 złotych i pralkę 
automatyczną (jestem inwalidką i proszę o pomoc), tel. 505-
211-873 L75503

* 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. B52408

* zgubiono komputer Launch służący do naprawy sa-
mochodu. Nagroda, tel. 509-383-045

* stary traktor, tel. 602-235-182 V19838

* ślusarza, spawacza zatrudnię, tel. 602-709-756 B52209

* zatrudnię stomatologa, tel. 605-893-381 K72201

* bilard profesjonalny, blat marmurowy, stan dobry, 
tanio, tel. 603-113-040 V22824

* drukarka kolorowa OKI C3300n, A4, idealna do 
wizytówek, mało używana, 290 złotych, tel. 604-193-
413 B52508

* dom, 3 ha, Jaśki, tel. 502-088-402 K69212

* dom, Olecko, tel. 502-088-505 K69111a

* działka usługowa, granica obwodnicy, tel. 601-210-
819 K53406zzn

* działkę budowlaną, 1650 m.kw., Olecko, tel. 602-
709-756 L75107

* działki budowlane, Jaśki, tel.502-088-402 K69312

* działki budowlane, uzbrojone, tel. 601-210-819 K53506zzn

* kawalerkę, 37 m.kw., tel. 604-456-732 K71302

* lokal na biuro, tel. 604-456-732 K71202

* luksfery Fala niebieskie 36 sztuk, TANIO, tel. 508-
610-285 B55101

* łódkę wędkarską, tel. 512-265-569 V18919

* łóżko, 160 - 220 cm, materac, 300 złotych, tel. 691-
125-491 B52110

* maszyny, urządzenia rolnicze, tel. 601-210-819 
K53306zzn

* mieszkanie 73 m.kw. po generalnym remoncie, tel. 
87-520-33-36 B55002

* 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 V19828

* łprosiaki, tel. 87-521-55-47 K71801

* siedlisko, ul. Wiejska, ok. 40 arów, zabudowane bu-
dynkiem gospodarskim, dojazd od strony ulicy Wiejskiej, 
siła na miejscu, tel. 602-293-333 V19518

* tapety, rolety sprzedam, Dom S.C., plac Wolności 5 A V01940

* wózek inwalidzki, nowy, nieużywany, tel. 601-152-454 B53107

* kawalerka w centrum Olecka, tel. 695-602-891 K72301

* lokal do wynajęcia 140 m.kw., centrum, tel. 501-620-577 
V24121
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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

B53207

MEDYCYNA ALTERNATYwNA
Dbajmy o oczy

90% bodźców człowiek odbiera wzrokiem. Organ 
służący do tego celu powinniśmy więc otaczać opie-
ką, by służył nam długie lata. Chrońmy je przed zbyt 
silnym światłem sztucznym i słonecznym. Jeśli czy-

tamy lub piszemy, kierujmy strumień światła na stronicę. 
Nie czytajmy w ciemnościach. Jeżeli podczas pracy oczy 
pieką i bolą, skierujmy wzrok na zieleń – wpływa kojąco. 
Stosujmy okłady z herbaty i ziół. Lekkie zapalenie spojó-
wek można wyleczyć, smarując brzegi powiek olejem ry-
cynowym. Przy okazji podrosną nam rzęsy.

Dentosept 
Jest wyciągiem sporządzonym przez ekstrakcję : kory 

dębu, koszyków rumianku, liści szałwi, ziela tymianku, 
ziela arniki, liści mięty, kłączy tataraku. Jest preparatem 
przeznaczonym do leczenia chorób przyzębia oraz stanów 
zapalnych błony śluzowej, a także skutecznym środkiem w 
leczeniu paradentozy.

Słynna dieta lecząca wątrobę
Przy niedomaganiach wątroby nie wolno objadać się na 

noc. Szczególnie unikać trzeba ciężkostrawnych produk-
tów. 

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

B54105

K69809

Koniecznym jest unikanie tłuszczów zwierzęcych. W 
diecie zastępuje się je olejami słonecznikowymi lub kuku-
rydzianym oraz oliwą z oliwek. Unikać też sztucznej mar-
garyny. Ograniczyć spożycie masła. Wykluczyć prawie z 
diety jajka.

Dozwolone jest mleko w każdej postaci. Szczególnie 
godne polecenia są produkty skwaśniałe, w tym jogurt, 
kwaśne mleko, kefir, maślanka. Z serów zalecany jest twa-
róg.

Wystrzegać się trzeba świeżego i do tego jeszcze nie-
wypieczonego pieczywa z białej mąki. Bardzo obciąża ono 
cały układ trawienny. Godny polecenia jest chlebek w for-
mie sucharków. Mięso, ryby jadać gotowane i oczywiście 
nietłuste. Ograniczyć słodzenie pokarmów. A jeżeli już, to 
używać cukru ciemnego, melasy.

Jeżeli ciemny cukier jest trudno dostępny, można zastą-
pić go odrobiną miodu. Słodzikiem może być też odrobina 
proszku z korzenia lukrecji. Trzeba unikać wzdymających 
warzyw: fasoli, grochu, kapusty i kalafiorów, i to w każ-
dej postaci. A gdy je jemy, koniecznie dodać przypraw. 
Niewskazane są kawa, papierosy, herbata i alkohol. War-
to pijać dużo soków warzywnych i owocowych, najlepiej 
świeżych. Korzystnie też działa jadanie jako posiłków go-
towanej pszenicy.

Sesja Rady Powiatu
Zapraszam na XXI Sesję Rady Powiatu w Olecku 14 
sierpnia b.r. (wtorek) o 13:00 w  sali konferencyjnej 
(pokój nr 4) Starostwa Powiatowego w Olecku, przy ul. 
Kolejowej 32. 
Porządek sesji:  
1. Otwarcie sesji i przyjęcie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
3. Informacja Starosty z wykonania uchwał Rady 
Powiatu i o działalności Zarządu w okresie międzyse-
syjnym.
4. Zapytania i interpelacje radnych.
5. Wnioski i oświadczenia radnych.
6. Wnioski Komisji Stałych Rady.
7. Odpowiedzi na zgłoszone zapytania, interpelacje i 
wnioski radnych i Komisji Stałych Rady.
8. Informacja z wykonanych zadań z zakresu geodezji, 
kartografii i katastru.
9. Podsumowanie I półrocza 2012 roku w zakresie zby-
cia mienia Powiatu.
10. Informacja w zakresie realizacji prowadzonych 
inwestycji w powiecie.
11. Podjęcie uchwał:
 a) w sprawie określenia przystanków komu-
nikacyjnych na terenie Powiatu oleckiego, których 
właścicielem lub zarządzającym jest powiat olecki oraz 
warunków i zasad korzystania z tych przystanków;
 b) zmieniająca uchwałę Nr VII/114/2012 Rady 
Powiatu w Olecku z dnia 22 marca 2012 roku w sprawie 
określenia zadań, na które przeznacza się środki Pań-
stwowego funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnospraw-
nych;
 c) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Powiatu Oleckiego na lata 2011 – 2021;
 d) w sprawie zmian budżetu powiatu na rok 
2012.
12. „Głos wolny, wolność ubezpieczający”.
13. Zamknięcie obrad. 

Przewodniczący Rady Powiatu
Wacław Sapieha 
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Kalendarz imion Cytaty na ten tydzień

Nasz przepis

PRZYS£OWIA

8 sierpnia
Carmen, Doroty, Izy, Seweryny, Wir-
ginii
Cypriana, Cyriaka, Dominika, Emila, 
Emiliana, Niegosława, Niezamysła, 
Rajmunda, Sewera, Seweryna, Syl-
wiusza, Wirginiusza
9 sierpnia
Edyty, Ireny, Klary, Klarysy, Rozyny
Jana, Juliana, Miłorada, Niezamyśla, 
Rolanda, Romana, Romualda, Ryszar-
da
10 sierpnia
Amadei, Asterii, Bianki, Bogny, Filo-
meny, Laury
Amadeusza, Bernarda, Bogdana, Boh-
dana, Borysa, Hugona, Laurencjusza, 
Laurentego, Wawrzyńca, Wierzcho-
sława
11 sierpnia
Diany, Diomedy, Filomeny, Hilarii, 
Klary, Lidii, Ligii, Luizy, Lukrecji, Te-
limeny, Zuzanny

Aleksandra, Bernarda, Filona, Gilber-
ta, Trajana, Tyberiusza, Włodzimierza, 
Włodziwoja
12 sierpnia
Androniki, Anicety, Cecylii, Euzebii, 
Hilarii, Klary, Leonidy, Letycji
Badzisława, Euzebiusza,  Hilarego, In-
nocentego, Juliana, Lecha, Leszka, Ma-
kara, Makarego, Makariusza, Piotra
13 sierpnia
Belindy, Diany, Elwiry, Gertrudy, Hele-
ny, Innocenty, Małgorzaty, Radosławy
Ernesta, Hipolita, Jana, Kasjana, Kasju-
sza, Maksyma, Poncjana, Radomiła, Ra-
dosława, Wojbora
14 sierpnia
Alany, Alfredy, Anastazji, Aty, Gerdy, 
Ireny, Salomei, Selmy, Stanisławy, Syl-
wii
Alana, Alfreda, Dobrowoja, Euzebiusza, 
Kaliksta, Machabeusza, Maksymiliana, 
Marcelego, Stanisława

...
Twoje usta u źródeł,
to syte, to znów głodne,
i twój śmiech, i płakanie
nie odpłynie, zostanie.
Uniosę je, przeniosę
jak ramionami – głosem,
w czas daleki, wysoko,
w obcowanie obłokom.

Krzysztof Kamil Baczyński

Sierpień, ten spoczynku nie chce dać, 
bo każe orać i siać.
Jak długo w sierpniu wiatr wieje, tak 
długo miej siedlaczku, o żniwach na-
dzieję.
Od św. Klary (12 sierpnia) są już ładne 
dary.
Jeśli piękny sierpień, gotuj sobie chłop-
ku kieszeń.
Małe prezenty podtrzymują przyjaźń. 
(niemieckie)
Bez nagrody tęskni praca jak kaczka 
albo gęś bez wody.
Cały świat doktorowi dać chory przy-
rzeka, ozdrowiawszy, wnet z myśli dok-
tor mu ucieka.
Czego nie możesz sprawić lwią skórą, 
tam lisią nadstaw.

Grzyby w śmietanie
30 dag świeżych grzybów, 10 dag 
grzybów suszonych, szklanka śmieta-
ny, szklanka mleka, cebula, 2 łyżki ma-
sła, pół szklanki bulionu, łyżka mąki, 
pieprz, sól

Świeże grzyby po umyciu i osusze-
niu szatkujemy. Suszone grzyby mo-
czymy w mleku, gotujemy i kroimy. 
Cebulę podsmażamy na maśle razem 
z grzybami i następnie dusimy w bu-
lionie. 

Gdy się ugotują do bulionu wle-
wamy śmietanę wymieszaną z mąką i 
wszystko gotujemy. Przyprawiamy.

Jarzyny mieszane 
po staropolsku

Gotujemy kilka gatunków jarzyn. Każ-
dą z nich przyprawiamy oddzielnie w 
zależności od gatunku. Układamy je 
kolorystycznie gatunkami na półmi-
sku. Każde z warzyw oddzielamy za-
rumienioną grzanką i polewamy roz-
topionym masłem. Można dodatkowo 
udekorować grzankami ze szpinakiem 
lub parmezanem. 
Danie może zastąpić ziemniaki lub 
chleb przy daniach mięsnych.
Szybka sałatka śledziowa
Puszka śledzi w oleju, puszka groszku 
konserwowego, dwa ugotowane na 
twardo jaja, dwa ogórki kwaszone, ce-
bula, sok z cytryny, sól, pieprz mielony, 
cukier
Do przybrania: szczypiorek, cząstki 
pomidora lub paseczki papryki

Śledzie dzielimy na małe kawałki, 
groszek odsączamy, jajka obieramy i 
drobno siekamy, a kwaszone ogórki 
obieramy i kroimy w kostkę.

Cebulę myjemy, obieramy i drobno 
siekamy.

Wszystkie składniki mieszamy i 
doprawiamy do smaku olejem z pusz-

ki, sokiem z cytryny, solą, pieprzem 
i cukrem. Przybieramy posiekanym 
szczypiorkiem, cząstkami pomidora lub 
paskami papryki.

Lody waniliowe babuni 
Półtora litra śmietanki lub mleka, laska 
wanilii, 10 lub 15 żółtek, pół kg cukru

Mleko lub śmietankę przegotować z 
laską wanilii i ostudzić. Utrzeć do biało-
ści 10 żółtek z całym cukrem (jeśli uży-
wamy śmietanki, 15 żółtek jeśli mleka).

Ubite żółtka stawiamy na ogniu 
i wlewamy po trochu przegotowaną 
śmietankę lub mleko ciągle ubijając, aż 
zgęstnieją. Trzeba uważać aby żółtka się 
nie zważyły. Potem wszystko przetrzeć 
przez sito, wystudzić. Żeby otrzymać 
lody staropolskie trzeba utarte żółtka 
wlać do blaszanej puszki, a tę wstawić 
do miski wypełnionej lodem i kręcić 
masę łyżką aż stężeje i zamarznie.

Wyprowadzenie 
Armii Polskiej z Rosji

Na mocy układu z 30 sierpnia 1941 roku 
między rządem Rzeczpospolitej Polskiej, 
a rządem ZSRR (tzw. układ Sikorski - 
Majski) w II połowie 1941 rozpoczęło się 
formowanie oddziałów armii polskiej na 
terytorium Rosji. W lutym 1942 roku li-
czyła ona już 75 tyś. osób. 10 marca szef 
zaopatrzenia Armii Czerwonej zawiado-
mił dowódcę - gen. Władysława Andersa, 
że ilość racji żywnościowych dla wojska 
polskiego zostanie zmniejszona z 70 do 
26 tysięcy. Ta decyzja oznaczała głód dla 
żołnierzy oraz tysięcy cywilów nie posia-
dających żadnych źródeł utrzymania. Po 
negocjacjach gen. Andersa ze Stalinem 
ustalono ostatecznie podniesienie limitu 
do 44 tysięcy. Równocześnie Stalin zgo-
dził się na ewakuacje 30 tysięcy żołnie-
rzy i 12 tysięcy cywilów do Iranu. Opera-
cję przeprowadzono niezwykle sprawnie 
w ciągu 10 dni.

26 maja 1942 roku w Londynie zawarto 
radziecko-brytyjski układ o współpracy 
w wojnie z Niemcami. Podczas rozmów 
brytyjski premier W. Churchill wysunął 
koncepcję przeniesienia oddziałów pol-
skich sformowanych w ZSRR na Bliski 
Wschód dla wsparcia sił angielskich w 
Egipcie. Rząd radziecki wyraził zgodę.
31 sierpnia podpisano w Taszkiencie 
polsko-radziecki protokół o technicznej 
stronie tej operacji. Jej termin ustalono 
na 5-26 sierpnia. Ewakuacją objęto 40 ty-
sięcy żołnierzy i oficerów, 4,5 tysięcy ju-
naków i kobiecych służb pomocniczych 
oraz ok. 26 tysięcy osób cywilnych. Wy-
jazdu do Iranu odmówiła grupa oficerów 
z ppłk Zygmuntem Berlingiem na czele. 
Stała się ona zaczątkiem nowego wojska 
polskiego formowanego w ZSRR już 
poza wpływem rządu RP.

BIBLIOTEKA ZAŁUSKICH
8 sierpnia 1747 roku w Warszawie została 
udostępniona publiczności, ufundowana 
przez braci Józefa i Andrzeja Załuskich, 
Biblioteka Załusklch. Była pierwszą pol-
ską biblioteką narodową, a także jedną z 
pierwszych najzasobniejszych bibliotek 
na świecie. Stale powiększana liczyła u 
schyłku XVIII w. ok. 400 tysięcy dru-
ków, ok. 20 tysięcy rękopisów i ponad 40 
tysięcy sztychów. W 1795 r., po upadku 
powstania kościuszkowskiego, wywie-
ziono zbiory do Petersburga, gdzie stały 
się podstawą nowo założonej Cesarskiej 
Biblioteki Publicznej. Po I wojnie świa-
towej w znacznej części rewindykowane 
i włączone do zbiorów Biblioteki Naro-
dowej, w okresie II wojny światowej zo-
stały prawic doszczętnie zniszczone.
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Gdy po dniu ciężkim i męczącym
Ułożysz się do snu błogiego,
W łóżku przytulnym i pachnącym,
Tulisz do kogoś się drugiego,

Nie licz, że troski i kłopoty
Na ten dzień już odejdą trwale.
Zmęczony pójdziesz do roboty,
Wszak sen nie przyjdzie szybko wcale.

Bo zawsze jeszcze jedna będzie
I choć budowa jest jej krucha,
Brutalnie sen twój przerwie wszędzie,
Brzęcząca koło ucha mucha.

             27 lipca 2012 

Waligórka, czyli felieton wierszem, poświęcona pamięci 
niedoścignionego Mistrza Andrzeja Waligórskiego

Spokojny  senNatasza

* wszelkie podobieństwo do osób lub zdarzeń jest przy-
padkowe

W najbliższym tygodniu w Olecku odbędą się następujące 
imprezy sportowe:
1. Mecz piłki nożnej LIgi Okręgowej: ,,Czarni” Olecko - 
,,Polonia” Lidzbark Warmiński
Termin i miejsce: 11.08.12r (sobota), godz. 18.00, Stadion 
Miejski w Olecku.
2. XIV Turniej tenisa ziemnego o Puchar ,,Tygodnika 
Oleckiego”
Termin i miejsce: 12.08.12r (niedziela), godz. 10.00, Korty 
Miejskie w Olecku
Turniej zostanie rozegrany w nast. kategoriach:
- Open, - do lat 16-tu, - do lat 12-tu.
Wpisowe: 15 zł od zawodnika.
Nagrody: pamiątkowe dyplomy i puchary dla zwycięzców 
poszczególnych kategorii.
3. VI Turniej siatkówki plażowej z cyklu Grand prix 
Olecka 2012
Termin i miejsce: 12.08.12r (niedziela), godz. 11.00, Boisko 
MOSiR (w pobliżu Kortów Miejskich)
Wpisowe: 20 zł od pary.
Nagrody: pamiątkowe dyplomy, statuetki i koszulki okolicz-
nościowe dla zwycięzców.

Zapraszamy do udzialu i kibicowania!

W spotkaniu dwóch drużyn występującej w tym sezonie 
na szczeblu Ligi okręgowej Czarni wygrali z Mazurem Ełk 
4:2 (2:1). Sparing odbył się w piątek, 3 sierpnia na Stadionie 
Miejskim w Olecku.

Pierwsza bramka meczu padła w 15. min. Sebastian Draż-
ba odegrał do jednego z zawodników Czarnych. Ten jednak 
przyjął niezbyt dobrze piłkę i na skutek tego futbolówka do-
stała się pod nogi Tomasza Ptaszyńskiego. Po jego strzale pił-
ka odbiła się od poprzeczki, lecz Maciej Kosiński dobił jego 
strzał i bramkarz gości był bez szans. Piłkarze Mazura mieli 
uwagi do sędziego po tym golu. Uważali, że Tomasz Ptaszyń-
ski znajdował się w momencie podania na pozycji spalonej. 
Podopieczni Ryszarda Borkowskiego (szkoleniowca ełckiego 
zespołu) po niespełna minucie mieli okazję do wyrównania. Po 
dośrodkowaniu z prawej strony z prawie linii końcowej boiska 
gracz Mazura dośrodkowywał do swojego - nieupilnowanego 
przez naszych piłkarzy - kolegi. Jego strzał okazał się jednak 
bardzo niecelny (piłka poleciała dobrych kilka metrów nad 
bramką). 

Po około stu dwudziestu sekundach piłkarz Mazura w koń-
cowej fazie akcji wygrał pojedynek biegowy z oleckim obroń-
cą i oddał groźny strzał na bramkę Andrzeja Miliszewskiego. 
Piłka poszybowała ok. pół metra ponad poprzeczką. 

Kilka minut później w stronę ełckiej bramki uderzył Jakub 
Kozłowski. Jego uderzenie wprawdzie obronił golkiper Ma-
zura, ale piłka po jego interwencji poleciała w stronę strzelca 
pierwszej bramki. Ten jednak nie wykorzystał okazji i strzelił 
wprost w bramkarza. 

Po stracie piłki przez piłkarzy Czarnych w okolicach środ-
ka boiska, gracz Mazura odegrał do napastnika ełckiej drużyny 
i po sytuacji „sam na sam” Andrzej Miliszewski musiał wy-
ciągnąć piłkę z siatki. Była 25. min. meczu. 

W 31. min. Andrzeja Miliszewskiego próbował przelobo-
wać piłkarz Mazura. Strzał przeszedł ok. metr od bramki olec-
kiego zespołu. Cztery minuty później Czarni egzekwują rzut 
wolny. Do piłki ustawionej dwa metry przed środkiem pola 
karnego podszedł Jakub Kozłowski. Wykorzystał on źle usta-
wiony mur złożony z piłkarzy Mazura i ku zdziwieniu bram-
karza z Ełku ulokował piłkę w „krótkim rogu” bramki gości.

Czarni mogli jeszcze stworzyć kilka dobrych sytuacji, ale 

Czarni lepsi od Mazura Mazur Ełk często te akcje przerywał.
Wynik w pierwszej połowie nie uległ już zmianie. 
Pięć minut po zmianie stron Łukasz Senkowski został 

uderzony w twarz przez gracza ełckiego Mazura. Po krótkim 
czasie opuścił on boisko. 

Mazur wyrównał w 11 min. drugiej połowy po strzale z 
okolic środka pola karnego. Piłka jeszcze odbiła się od słupka 
(w okolicach „okienka”) i wpadła do siatki. Po jakimś czasie 
Mazur Ełk wykonywał rzut rożny. Po jego wykonaniu gracz 
z Olecka dotknął piłki ręką i futbolówka wyszła poza linię 
końcową boiska. Mimo protestów zawodników przyjezdnych 
sędzia wskazał na rzut rożny. Potem Sebastian Drażba zagrał 
prostopadle do Dawida Szusty, a ten sytuacji nie zmarnował 
i mimo interwencji ełckiego golkipera piłka wpadła do siatki. 

W trakcie gry Czarni oddali kilka strzałów na bramkę ry-
wali. Okazały się jednak one minimalnie niecelne. Na pięt-
naście minut przed końcem z rzutu wolnego piłkarz Mazura 
uderza wprost w poprzeczkę oleckiej bramki. Trzy minuty 
później świetnie interweniuje po strzale z dośrodkowania z 
rzutu rożnego Andrzej Miliszewski. 

Kolejny stały fragment gry. Tym razem wykonywali go 
gracze Czarnych. Z rzutu wolnego piłkę sprytnie nad murem 
przerzucił Jakub Kozłowski do wbiegającego w tym momen-
cie w pole karne Ariela Tusznio. Jednak w momencie odda-
nia strzału bramkarz Mazura uprzedził naszego zawodnika. 

Na około cztery minuty przed końcowym gwizdkiem sę-
dziego Czarni wykonują rzut rożny. Jakub Kozłowski zagrał 
krótko do Ariela Tusznio, ten zacentrował do wchodzącego 
w pole karne Wojciecha Kozłowskiego, który strzałem z bli-
skiej odległości ustalił wynik meczu. Po tej bramce zawodni-
cy Mazura zdecydowanie większość czasu spędzili na „poło-
wie” Czarnych. Dwa razy dobrymi interwencjami wykazał się 
Andrzej Miliszewski.

Czarni Olecko - Mazur Ełk 4:2 (2:1)
Maciej Kosiński 15’, Jakub Kozłowski 35’, Dawid Szu-

sta 75’, Wojciech Kozłowski 86’ - ? 25’, ? 56’ 
W meczu zagrali: Andrzej Miliszewski, Łukasz Sen-

kowski, Ariel Tusznio, Błażej Tusznio, Maciej Głódź, Ma-
ciej Cichocki, Sebastian Drażba, Maciej Kosiński, Tomasz 
Ptaszyński, Jakub Kozłowski, Dawid Szusta, Wojciech 
Kozłowski oraz dwóch graczy TSV Składowa.

Paweł Piekutowski
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28 lipca na jeziorze Świętajno odbyły się zawody spin-
ningowe o puchar Wójta Gminy Świętajno. Uczestniczy-
ło 19 osób. Wśród nich byli wędkarze z koła wędkarskiego 
„OKOŃ” Olecko, „MEWA” Augustów, „RAK” Raczki i na-
turalnie wędkarze ze Świętajna. 

W zawodach wzięły udział dwie panie: Krystyna Majew-
ska z Raczek i Iwona Stankiewicz z Olecka.

Pierwsze miejsce zajął Tomasz Gawroński – Olecko, dru-
gie Mieczysław Gojlik – Olecko. Trzeci był Paweł Dąbrow-
ski - Augustów.

Nagrodę specjalną za największego OKONIA zdobył To-
masz Gawroński.

Na koniec zawodów wszyscy zawodnicy otrzymali ciepły 
poczęstunek. (bigos z kiełbaską).       mad

XX OLECKI  MARATON  PŁYWACKI 
28 lipca 2012

Olecki Maraton pływacki rozegrany został na Jeziorze Oleckie 
Wielkie. Długość maratonu wynosiła jak co roku 4,5 km.

Temperatura wody - 25C. Temperatura powietrza - 34C.
Do maratonu zgłosiło się 19 osób ( w tym 3 kobiety) – 17 

ukończyło.
Sędzia główny maratonu - Tadeusz Bogusz - MOSiR Olecko
Sędzia techniczny - Jerzy Sulima - WOPR Olecko
Sędzia mety - Andrzej Kamiński - MOSiR Olecko
Spiker - Dariusz Karniej - MOSiR Olecko
Opieka medyczna - Roman Szeremeta - Olmedica sp.zoo 

Olecko
Asekuracja zawodników - Ratownicy WOPR Olecko
Zabezpieczenie techniczne - Policja Olecko, Strażacy Olecko, 

WOPR Olecko, Olmedica sp. zoo Olecko
WYNIKI KOŃCOWE

1. Krzysztof Pielowski, ur. 1991 - Olsztyn - 58.17
2. Jan Urbaniak, 1995 - Poznań - 1:00.20
3. Marcin Rżyski, 1994 - Olsztyn - 1:02.10
4. Monika Czerniak, 1982 - Olsztyn - 1:08.23 – najlepsza kobieta
5. Maciej Falaciński, 1996 - Ełk - 1:13.19
6. Cezary Zieliński, 1997 - Giżycko - 1:20.00 - najmłodszy
7. Lendzian Jacek, 1973  Olsztyn - 1:29.00
8. Sajkiewicz Zbigniew, 1957 - Warszawa - 1:31.11 – najlepszy 
niepełnosprawn
9. Falacińska Kamila, 1994 - Ełk - 1:40.09 – II kobieta
10. Rokicki Paweł, 1965 - Warszawa - 1:44.00
11. Ciecierski Stanisław, 1958 - Suwałki - 1:55.12
12. Dunaj Michał, 1990 - Olecko - 2:07.44 – najlepszy olecczanin
13. Przespolewski Dariusz, 1975 - Zgierz - 2:19.02
14. Toczyłowska Magda, 1973 - Wałbrzych - 2:22,58 – III kobieta
15. Urbanowicz Artur, 1969 - Olecko - 2:29,44 – II olecczanin
16. Krzywicki Jan, 1954 - Gliwice - 2:39,20
17. Biel Zbigniew, 1951 - Warszawa - 2:39,31 - najstarszy

Zwycięzca, zgodnie z duwudziestoletnią tradycją otrzymał  
łódź wiosłową ufundowaną przez: 

Stocznię Jachtową DELPHIA YACHTS KOT – pp. Wojciecha 
i Piotra Kotów.

Sponsorzy: Stocznia Jachtowa Delphia Olecko, Oleckie Towa-
rzystwo Sportu Szkolnego, Drogerie „STARS” Olecko, TESCO 
Olecko, Restauracja „ASTRA” Olecko, hotel „OLECKO”, hotel 
„SKARPA”, bar „KOALA” 

ulica Tunelowa
fot. Józef Kunicki

Terminarz rundy jesiennej „okręgówki”
Jednak spotkanie Czarnych z Mazurem Ełk zostanie rozegra-
ne w Olecku (mimo wcześniejszych ustaleń, mecz miał być 
w Ełku). 
11.08, godz. 18:00 : Polonia Lidzbark Warmiński (dom)
15.08, godz. 16:00 : Mazur Ełk (dom)
18.08, godz. 16:00 : Tęcza Biskupiec (wyjazd)
25.08, godz. 17:00 : Start Kozłowo (dom)
2.09, godz. 14:00 : Leśnik Nowe Ramuki (wyjazd)
8.09, godz. 16:00 : Victoria Bartoszyce (dom)
15.09, godz. 16:00 : Orlęta Reszel (wyjazd)
22.09, godz. 17:00 : Wilczek Wilkowo (wyjazd - stadion w 
Łozdojach k. Wilkowa)
29.09, godz. 16:00 : Warmia Olsztyn (wyjazd)
6.10, godz. 15:00 : MKS Jeziorany (dom)
10.10, godz. 16:00 : Kłobuk Mikołajki (wyjazd)
13.10, godz. 15:00 : Mazur Pisz (dom)
20.10, godz. 14:00 : Łyna Sępopol (wyjazd)
28.10, godz. 14:00 : Granica Bezledy (dom)
4.11, godz. 13:00 : Zryw Jedwabno (wyjazd)
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PO KOKARDĘ

Kulturalne lato
Właściwie to powinnam być szczęśliwa, albo co najmniej 

się cieszyć. Nie padłam ofiarą żadnego biura podróży i nie 
musiałam koczować na lotnisku, na którym też nie zostawi-
łam małego dziecka. Z tego powodu nie stałam się wątpliwą 
bohaterką niejednych wiadomości ogólnopolskich, ani też nie 
założono mi sprawy karnej. A wszystko to nie z tego powodu, 
że jestem taka przewidująca turystka i wzorowa matka, tylko 
dlatego, że nie korzystałam z usług żadnego biura podróży w 
miłościwie nam panujące wakacje. 

I powiem więcej – nie żałuję, bo jeśli wycieczka w owe 
egzotyczne miejsca to wspomnienia,  jakie przywiozła moja 
znajoma: „plaża, słońce, jedzenie, drinki, hotel…” i codzien-
nie to samo tylko w innej kolejności, to wolę tutejsze słońce, 
jeziora i jedzenie. 

Dobrze, że są jeszcze tacy znajomi z letnimi domkami, któ-
rzy zapraszają i oddają kawałek koca, dachu i kuchnię. I na tym 
powinnam poprzestać, bo wszak lato i też powinnam zażywać 
kąpieli słoneczno–wodnych i zapomnieć o pracy i pisaniu fe-
lietonów również.

Pojeździłam palcem po Internecie (kiedyś by się po-
wiedziało „palcem po mapie” dawnego województwa su-
walskiego, bo do tamtego podziału administracyjnego mam 
wielki sentyment) i doszłam do wniosku, że jeśli ktoś tego 
lata narzeka na brak atrakcji, to niech sam sobie da pstrycz-
ka w nos i anons w prasie, że jest malkontent do kwadratu. 
Ot, chociażby tutaj, w Olecku, na miejscu był „Przystanek 
Olecko”, już siedemnasty i piętnaste Mazurskie Spotkania 
z Folklorem z licznymi zespołami z Turcji, Włoch, Ukrainy  
i rodzime.

Do Giżycka żeglarzy przekonywać nawet nie wypada. Gi-
życko od lat jest zagłębiem szantowym, a w tym roku zaskarbia 
sobie łask publiczności impreza Mazury Hip-Hop Festiwal.

W Ełku rekordy popularności bije kabaretowa „Mulat-
ka”. Pamiętam jej początki sprzed kilkunastu lat i przyznaję, 
że podchodziłam do niej sceptycznie. Nie przypuszczałam, że 
przetrwa i będzie imprezą o takim zasięgu i przyciągnie  gwiaz-
dy pierwszej ligi. W Ełku posmakować też można „Fruttii di 
Lago”, czyli ryb podczas Kulinarnych Skarbów Jezior. Po raz 
pierwszy odbył się Ełcki Festiwal Historyczny „Od Jaćwingów 
do Mazurów”.

O Suwałkach już po raz piąty było głośno w całej Polsce za 

sprawą Blues Festiwalu. Rzeczywiście na kilka dni to miasto 
nad Czarną Hańczą przybiera zupełnie inny charakter. Od lat 
koncertuje tu i po okolicy Orkiestra Aukso miasta Tychy pod 
kierunkiem Marka Mosia. Co roku orkiestra gości perełkę.  
W tym roku był to Krzysztof Penderecki i Aga Zarjan (gło-
śno o niej w świecie, jazzmanka).  Był jarmark z jadłem 
kresowym, a w sierpniu jeszcze Dni Suwałk z kabaretami i 
innymi atrakcjami.

W okolicy Sejn jest taka leśniczówka Buduk. To mekka 
jazzu. Naprawdę. Oprócz dobrych koncertów można spo-
tkać… prezydenta Komorowskiego z żoną i obstawą. Wi-
działam. Sejny to prężny ośrodek Pogranicze, a ostatnio swą 
działalność rozszerzył o działania w Krasnogrudzie, domu, 
w którym Czesław Miłosz spędzał wakacje. Co weekend to 
impreza.

Augustów znowu wraca do łask turystów. Jeziora to 
doskonały atut, który oczywiście wykorzystano do imprez 
sportowych, np. Netta Cup, ale furorę robi „Pływanie na byle 
czym”, przerwane w tym roku ze względu na pogodę. Na 
błoniach i centrum miasta zaśpiewali (lub jeszcze zaśpiewa-
ją) Maria Sadowska, Afromental, Velvet i gwiazdy poezji 
śpiewanej Martyna Jakubowicz i Elżbieta Adamiak, a dla 
wielbicieli muzyki cygańskiej porwie Don Wasyl.

Najgłośniejsze miasto? Jeszcze nie wiecie? Gołdap! Za-
wody w krzyku słychać w całym kraju. Coś dla żołądka też 
się znajdzie – „Kartaczewo”. Chyba nie muszę dodawać, 
czego trzeba spróbować.

Lokalna rozgłośnia radiowa, która swoją główną siedzi-
bę ma w Suwałkach, co roku organizuje „Lato z Radiem 5”. 
Gwiazdami tegorocznego lata są: De Mono, Lady Pank i 
Dżem. Można też trochę dalej ruszyć do Leśniczówki Pranie 
(choć to też część dawnego woj. suwalskiego) i tam poezji 
po pachy.

Mało? Oooo, przepraszam, ale będę stanowczo prote-
stować – do koloru, do wyboru i na różne gusta. A to tylko 
główne imprezy, mniejszych nie podaję, bo lista byłaby bar-
dzo długa. Prezydenci wymienionych miast i wójtowie ich 
gmin cały rok głowią się nad tym, czym uatrakcyjnić lato 
turystom i tubylcom. Nie byłam na wszystkich rzecz jasna 
i to w jednym roku, ale większość przez lata odwiedziłam 
i posmakowałam. Warto. Tym wszystkim, którzy przez lata 
przyczyniali się do tego i dzisiaj – kłaniam się nisko. Letnich 
imprez u nas po prostu – po kokardę!

Marusia


