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GRÜNLAND
Centrum Roślin Ozdobnych

   Olecko, ul. Produkcyjna 11, tel. (87) 523-90-09
od wiosny duża kolekcja najnowszych odmian bylin

Archiwum „Tygodnika oleckiego” znajdziesz

Turniej Tenisa ,,Tenis 10”
14 lipca na kortach miejskich odbył się Turniej Tenisa ,,Te-
nis 10”. Organizatorem zmagań były K.S. ,,Tennis Life” i 
MOSiR Olecko, a sędzią głównym Andrzej Bomber.

WYNIKI:
Grupa zielona:
1. Kacper Tukiendorf
2. Mateusz Szmyd

3. Mateusz Błędowski
Grupa pomarańczowa:
1. Jakub Rogacz
2. Kuba Kwiatkowski
3. Weronika Sprawka

Grupa czerwona:
1. Paulina Aleksandrowicz
2. Kornel Romotowski
3. Tymon Ciechanowski

Wymienieni wyżej zawodnicy otrzymali pamiątkowe 
dyplomy i medale.
W zawodach uczestniczyło 14 młodych adeptów tenisa.

Organizator imprez sportowych w MOSiR Olecko, 
Dariusz Karniej
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OLECKI TERMINARZ
WYSTAWY STAŁE

• Jarosław Szarabajko, Malarstwo, Galeria Prawdziwej 
Sztuki im. A. Legusa, ROK „MG”

• Katarzyna Kaźmierak, fotografie, Galeria Hol, ROK „MG”
• Wystawa medali i odznaczeń - wystawa w Oleckim Sto-

warzyszeniu Aktywnych „Zamek”
• Malarstwo Agaty Julii Prosińskiej, Galeria „Pod Skosem” 

Gminny Ośrodek Kultury w Kowalach Oleckich

V
21

20
6

Zapraszamy od 600 do 2100

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

NAJTANIEJ W MIEŚCIE

ON .............................5.44 zł
Pb 95 ........................5.39 zł
PB 98 ........................5,49 zł
LPG ...........................2,19 zł
Olej opałowy ..............3,80 zł (powyżej 1000 litrów)

PRZEMYSŁAW
ATKIELSKI

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

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

www.paliwa-kozlowski.pl

AUTOMYJNIA

17 lipca (środa)
apteka dyżurna plac Wolności 25
wydanie „Tygodnika Oleckiego”
16.00 - Twórcze smyki w krainie plastyki, biblioteka publiczna, 
Kopernika 6
18 lipca (czwartek)
apteka dyżurna Składowa 6
16.00 - Rummikub, gra rodzinna, scrable, Biblioteka Publiczna, 
Kopernika 6
17.00 – Festiwal latawca, Plaża Miejska
23.00 – premierowy spektakl plenerowy – finał projektu „Wszy-
scy różni, wszyscy równi”, Rynek, plac Wolności
19 lipca (piątek)
apteka dyżurna Zielona 37
11.00 – quizy i zabawy – interaktywne animacje dla dzieci, A3teatr, 
Rynek,  plac Wolności
11.30 - pokazowe warsztaty taneczne poprowadzi Paweł Marczuk 
z Fly High Breakdance School, hala „Lega”
12.00-16.00 – „Wietrzenie głów” – happening familijny, A3teatr, 
Rynek, plac Wolności
12.00 – „Niesłychana rzecz po prostu” – A3teatr, historia o Pchle 
Szachrajce – spektakl dla dzieci, sala Teatru AGT
13.00 – „Żywioły – Woda” – happening plastyczny, Park Miejski 
(przy fontannie)
15.00 – „Zmysły”, A3teatr – parada teatralna wokół placu Wolności
16.00 – warsztaty bębniarskie, plac Wolności
17.00 – wystawa grafiki „3 x Legus” (Andrzeja, Stanisława i Mieto 
Legusa), Galeria Prawdziwej Sztuki im. Andrzeja Legusa
18.30 – koncert filharmoniczny CONCERTO FURIOSO, kościół 
p.w. NMP Królowej Polski
19.00 – koncert zespołu ZIYO, Rynek, plac Wolności
21.00 – koncert zespołu KOBRANOCKA, Rynek, plac Wolności
22.00 – koncert zespołu TILT, Rynek, plac Wolności
23.30 - koncert zespołu Lady Pank, Rynek, plac Wolności
20 lipca (sobota)
apteka dyżurna 11 Listopada
10.00 - Turniej Koszykówki Ulicznej o Puchar Burmistrza Olecka, 
boisko „Orlik” przy SP 1
13.00 - Kolorowy świat bajek, biblioteka dziecięca, Kopernika  6
12.00 – „Powietrze” – happening plastyczny, Park Miejski (przy 
fontannie)
17.00 – „Listy do M” – spektakl teatralny, sala Teatru AGT
19.00 – koncert zespołu MAKE PROGRESS, Rynek, plac Wolno-
ści
20.00 - Spotkania w Wiatraku, Grądzkie
20.15 – koncert zespołu DUB SKA, Rynek, plac Wolności
22.30 – koncert zespołu JAFIA NAMUEL, Rynek, plac Wolności
24.00 – „Janko. Marzyciel” – premiera spektaklu plenerowego te-
atru „Hoc Loco”, Rynek, plac Wolności
21 lipca (niedziela)
apteka dyżurna Kolejowa 15
9.00 - VI. Ogólnopolski Turniej Siatkówki Plażowej o Puchar Bur-
mistrza Olecka, boisko przy kortach miejskich
10.00 - Turniej Tenisa o Puchar Burmistrza Olecka, korty miejskie
12.00 – „Ziemia” – happening plastyczny, Park Miejski (przy 
fontannie)
15.00 – „Krzywa bajka” – spektakl dla dzieci, premiera dziecięcej 
grupy teatralnej „Snac”, sala Teatru AGT

FESTIWAL JEDNEGO INSTRUMENTU
13.00 – „Master Class” – otwarte spotkanie warsztatowe z Janu-
szem Wojtarowiczem, liderem zespołu Motion Trio, kino „Mazur”
19.00 – koncert MEADOW QUARTET, Rynek, plac Wolności
20.00 – koncert MARCINA WYROSTKA z zespołem TANGO 
CORAZON QUINTET, Rynek, plac Wolności
22.00 – koncert zespołu MOTION TRIO, Rynek, plac Wolności
22 lipca (poniedziałek)
apteka dyżurna Zielona 5
23 lipca (wtorek)
apteka dyżurna plac Wolności 7B
16.00 - spotkanie z bajką w języku angielskim, Biblioteka Miejska, 
ul. Kopernika

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

Wakacyjna odsłona akcji 
„Weź paragon”        

Wraz z okresem wakacyjnym Ministerstwo Finansów roz-
poczyna kolejną odsłonę akcji „Weź paragon”. Kampania ta 
służy podnoszeniu świadomości społecznej, jak ważne jest 
ograniczanie szarej strefy i wzmacnianie warunków uczciwej 
konkurencji. Główne przekazy akcji informacyjno-edukacyj-
nej mają na celu podkreślenie, że biorąc paragon: 

zapewniasz sobie prawo reklamacji, 
wspierasz uczciwą konkurencję,
ułatwiasz sobie porównanie cen,
zyskujesz pewność, że nie zostałeś oszukany,
zmniejszasz szarą strefę.
Akcja będzie prowadzona na terenie całego kraju, ze 

szczególnym uwzględnieniem miejscowości turystycznych. 
Pracownicy urzędów kontroli skarbowej, izb i urzędów skar-
bowych będą pokazywać konsumentom i podatnikom, jak 
ważną rolę pełni paragon.

MOSiR Olecko na unikalne wydarzenie. W piątek 19 lipca 
o 11.30 w Hali LEGA pokazowe warsztaty taneczne poprowa-
dzi Paweł Marczuk z Fly High Breakdance School. 

Prowadzący znany jest głównie młodszej części publicz-
ności z występów w serialach „Na Wspólnej”i „Przepis na 
życie”. Do udziału w warsztatach niezbędne są energia zapał i 
obuwie sportowe na zamianę. Wstęp wolny.  

Sparing z Raszynem
Wiadomo już, kto będzie jednym ze sparingpartnerów w 

przygotowaniach Czarnych Olecko do sezonu 2013/14.
Będzie to ekipa, która regularnie od kilku lat przyjeżdża na 

zgrupowania do Olecka (będzie przebywała na obozie w Olec-
ku w dniach 27.07 - 4.08), czyli KS Raszyn. Drużyna w sezo-
nie 2012/13 zajęła czwarte miejsce w Lidze okręgowej (druga 
grupa warszawska). 

Sparing planowany jest na 3. sierpnia. Więcej informacji o 
przygotowaniach Czarnych po pierwszym treningu olecczan, 
który odbędzie się 19. lipca.      Paweł Piekutowski
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NASZ KONKURS
Jeśli chcecie wziąć państwo udział w konkur-

sie, wystarczy tylko na adres redakcji wysłać kart-
kę 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:
• Anna Aleksandrowska

• Jan Dzbyński
• Iga Hołownia

• Anna K. Konecka
• Karol Nowacki

• Robert Wyganowski
Upominki ufundowali:

	 √	TERNET, pl. Wolności 26
	 √	„BiS” Studio Reklamy, ul. Kamienna 1A	
 √	BEST - Studio Reklamy, ul. Jeziorna 1A
	 √	INFOLAND, pl. Wolności 15
	 √	Drukarnia „Gryfix”, Ełk, ulica Sasankowa 17
	 √	Księgarnia Zofii Siemaszko, plac Wolności 26
	 √	Urząd Miejski w Olecku, plac Wolności 3
	 √	Wydawnictwo „Wir”, Zielona 37

Upominki będą wysyłane pocztą.
Do rozlosowania: gry komputerowe, książki, pióra wieczne, 

długopisy, akcesoria szkolne, modele do sklejania, magne-
sy, smycze, gry logiczne itp.

15. Budynek Ośrodka 
Szkolno–Wychowawczego 
dla Dzieci Głuchych im. Św. 
Filipa Smaldone

Budynek praktycznie się nie 
zmienił. Zmieniło się jedynie jego 
otoczenie. Zniknęły betonowe słu-
py, urosły drzewa, zniknęła stara 
siatka z ozdobnie zakończonymi 
słupami, do których była przy-
mocowana. Nazwa szkoły też się 
zmieniła. Wtedy był to Zakład 
Dzieci Głuchych.

Fotografia wykonana w 
1969 roku przez Tadeusza Mu-
rasa. (własność: www.graje-
wiak.pl)

Oleckie archiwum - Olecko jakiego już nie ma

Konferencja „Zdrowe odżywianie 
i zapobiegania otyłości u dzieci” 
Przedszkole Niepubliczne Smyk w Olecku stara się 

o zdobycie Międzynarodowego Certyfikatu Zielonej 
Flagi. W tym roku szkolnym podjęliśmy eko-działania 
w obszarze „zdrowa żywność”. W związku z tym zor-
ganizowaliśmy konferencję dotyczącą zdrowego odży-
wiania, jako sposobu na przeciwdziałanie poważnym 
chorobom i otyłości, na którą zaprosiliśmy rodziców i 
dziadków naszych przedszkolaków. Głównymi celami 
spotkania było zapoznanie z zasadami zdrowego odży-
wiania, uświadomienie wpływu odżywiania na rozwój 
i zdrowie dziecka oraz budzenie zainteresowania zdro-
wiem własnym i dzieci.  

Konferencję prowadził zespół specjalistów z Poli-
kliniki Olsztyńskiej, Starostwa Powiatowego w Olec-
ku, Środowiskowego Domu Samopomocy we Wron-
kach oraz Zespołu Szkół Licealnych i Zawodowych w 
Olecku. Każdy uczestnik konferencji otrzymał pakiet 
edukacyjny.

Ewa Borzeńska

 Pijany kierowca chcąc uniknąć odpo-
wiedzialności schował się w lesie

Oleccy policjanci  zatrzymali 52-latka, który jechał samo-
chodem osobowym mając ponad 3 promile alkoholu w or-
ganizmie. Andrzej B. najpierw uszkodził ogrodzenie, potem 
uciekł do lasu, a niechlubną przygodę zakończył trzeźwiąc w 
policyjnym areszcie. Teraz za swoje nieodpowiedzialne za-
chowanie będzie odpowiadał przed sądem.

Do zdarzenia doszło w minioną sobotę w jednej z miej-
scowości na terenie gminy Świętajno. O godzinie 13.45 oficer 
dyżurny oleckiej komendy otrzymał zgłoszenie o uszkodze-
niu przez pojazd ogrodzenia prywatnej posesji. Na miejsce 
pojechał patrol prewencji. Funkcjonariusze potwierdzili ten 
fakt. Zastali także porzucony samochód osobowy marki Nis-
san z przyczepką. 

Z relacji świadków kierowca miał uciec do lasu. Właści-
ciel, którego płot został uszkodzony wysłał za kierowcą syna, 
który cały czas miał na oku uciekiniera. 

Dzięki zaangażowaniu poszkodowanych i  szybkiemu 
zgłoszeniu, policjanci zatrzymali  52-latka. Przeprowadzone 
badanie wykazało ponad 3 promile alkoholu w jego organi-
zmie. Andrzej B. prosto z lasu trafił do policyjnego aresztu. 
Następnego dnia usłyszał zarzut jazdy w stanie nietrzeźwo-
ści. Przyznał się do winy i złożył wyjaśnienia.

Za to przestępstwo grozi mu kara nawet 2 lat pozbawienia 
wolności i utrata prawa jazdy.    rzecznik prasowy KPP

asp. Tomasz Jegliński

Zatyki
Olecka firma Edwarda Luto realizuje budowę podjazdu 

do budynku socjalnego w Zatykach. Koszt zamówienia wy-
nosi 15 tysięcy złotych.            (UMwbiip)
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Są różne miary postępu cywilizacyjnego. 
Ale jakie by one nie były większość z oby-
wateli Państwa Polskiego uważa się za cywi-
lizowanych. Ba, nawet we własnym, szowi-
nistycznym i nacjonalistycznym „ja” uważa 
się za dużo lepszym, niż niejedna nacja na 
Ziemi. I nic tego nie zmieni... Zmiany cywi-
lizacyjne są zawsze rozłożone na pokolenia i 

są praktycznie niezauważalne.
Żyjemy w dobie kryzysu gospodarczego. Sztucznego co 

prawda, ale kryzysu. Dlatego łatwiej teraz różnego rodzaju 
demagogom spychać społeczeństwo na pozycje, za którymi 
stoją już tylko barykady i palą się stosy dla czarownic. Naj-
gorsze w tym wszystkim jest, że nie wiadomo w zasadzie kto 
ma rację i komu zawierzyć. Najłatwiej uwierzyć  w rewolucję, 
po której nastąpi biblijny spokój. W to najłatwiej! Najgorzej 
w reformy uzdrawiające nasz chory kraj. Najłatwiej uwierzyć 
też w sosjal, rozdawany wszem i wobec, trudniej w wędkę, 
która pomoże nam żyć co najmniej w znośnych warunkach. 

Państwo wyalienowało się, a społeczeństwo, gdzieś tam 
na dole, pod Olimpem, jest abstrakcją. Potrzebne jest tylko 
na czas modłów, którymi są wybory. I powoli, tak jak pod-
czas zaborów, tworzy się podział Państwa na „nas” i „onych”. 
Płacimy podatki, bo bez tego wszystko się by zawaliło, i na 
tym koniec. Ani rozliczenia, ani satysfakcji, a socjalistyczne 
rozdawnictwo bezrozumne i przypadkowe. Przypomina ra-
czej sceny sprzed średniowiecznego kościoła kiedy to książę 
rzucał w tłum garść miedziaków. Pieniążek łapał najsilniejszy, 
a nie najbardziej potrzebujący. 

Chory system podatkowy i emerytalny wymyka się spod 
kontroli. Przykładem niech będzie historia, kiedy to kucharce 
w jednej ze szkół Urząd Skarbowy naliczył podatek od daro-
wizny (2 tysiące złotych), bo przecież przez 8 lat próbowała 
jedzenie przed podaniem, a to tak jakby jadła obiad... i to była 
wg NICH darowizna. Od darowizny trzeba podatek zapłacić! 
Sprawa oparła się o najwyższe organy podatkowe.... i co? I 
nic! One uznały zasadność podatku! W starożytnej Syrii, w 
średniowiecznej Hiszpanii uznano by to za wielka niespra-
wiedliwość i satrapa, czy książę zwróciłby zrabowane przez 
urzędników skarbowych pieniądze. U nas uznano to za po-
stępowanie poprawne i w „majestacie prawa podatkowego”. 

Największe wpływy do państwowej kasy były wtedy, 
kiedy to liberalnie zmniejszono wysokość podatku... i tej 
lekcji już żaden następny rząd nie wziął pod uwagę. A szko-
da!

Tak więc miarą postępu cywilizacyjnego na pewno nie 
jest stosunek jakiegokolwiek rządu do swych obywateli. 
Chyba, że jest to instytucja naprawdę reprezentująca potrze-
by całego społeczeństwa. 

Miarą postępu cywilizacyjnego jest stosunek do osób 
niepełnosprawnych, do różnego rodzaju mniejszości i do 
zwierząt. Miarą taką jeż też stosunek do zabytków i cmen-
tarzy. Szczególnie wtedy, gdy ziemie, które zasiedla jakaś 
nacja wcześniej nie były jej. To nie przypadek, że dopiero 
drugie, a teraz trzecie pokolenie pragnie dowiedzieć się cze-
goś więcej o tych, którzy żyli na tej ziemi przed nami. Szko-
da tylko, że dla cmentarzy i niektórych zabytków jest już 
za późno na ratunek. Szanujmy więc to, co jeszcze mamy. 
Najłatwiej bowiem myśleć tylko na rok lub dwa do przodu. 
Natomiast bardzo trudno wyobrazić sobie co będzie się dzia-
ło za lat dziesięć, czy dwadzieścia. Jesteśmy tylko sekun-
dą w nieskończoności czasu. Nieliczni z nas tylko małym 
trybikiem. Wyjątkowi, tacy ja Einstein małą przekładnią tej 
wielkiej machiny. I tyle.

Miarą cywilizacyjną jest więc też uzmysłowienie swego 
miejsca w cywilizacyjnym postępie: i zarazem świadomości 
o tym co możemy napsuć i co naprawić w mechanizmie. 

Ja, Proszę Państwa, wierzę w efekt motyla. Każdy z nas 
jest ważny, każdy czyn nasz jest ważny, każde słowo może 
coś zdziałać.

Z poważaniem B. Marek Borawski
Ps. Przepraszam pracowników MOSiR za stwierdzenie 

(z felietonu w poprzednim nr „TO”, że „źle się stało, że Ma-
raton Pływacki został przeniesiony na późniejszy termin”.

Prostuję: Maraton Pływacki odbywał się zawsze i odby-
wa pod koniec lipca. To XX Przystanek Olecko został prze-
niesiony na termin wcześniejszy. 

Obchody Święta Policji 2013
Komendant Powiatowy Policji w Olecku -  insp. 

Rafał Klauza zaprasza wszystkich mieszkańców 
Olecka na uroczystości związane z obchodami 
Święta Policji. 

W tym roku uroczysty apel odbędzie się w pią-
tek 26 lipca o godzinie 12.30 w budynku kina Ma-
zur. Tam właśnie zostaną wręczone awanse i odzna-
czenia. 

W  godzinach 08.30 – 11.30  zorganizowane będą 
DNI OTWARTE oleckiej jednostki. 

Na placu przed głównym budynkiem będzie 
zaprezentowany sprzęt policyjny. Zaproszenie kie-
rujemy szczególnie do najmłodszych, którzy będą 
mogli zrobić sobie pamiątkowe zdjęcie na fotelu 
kryminalistycznym (swoim aparatem), zwiedzić 
areszt i inne pomieszczenia w tym gabinet komen-
danta oraz z bliska przyjrzeć się codziennej służbie 
policyjnej.

rzecznik prasowy KPP
asp. Tomasz Jegliński

Obozy stacjonarne dofinansowane 
przez gminę

Zawoja Wełcza – obóz zorganizowany dla 30 osób w gó-
rach przez Towarzystwo Przyjaciół dzieci. Dofinansowano 
20 dzieci po 547,5 złotego na jedno dziecko.

Dąbki nad morzem – obóz zorganizowany prze Towa-
rzystwo Przyjaciół Dzieci. Dofinansowano 25 dzieci po 458 
złotych na dziecko.

Świeradów Zdrój w górach dla 75 uczestników zorga-
nizowany przez Zespół Szkół (Siejnik) . Dofinansowano 75 
dzieci po 2000 złotych na dziecko.

Jelenia Góra dla 50 uczestników zorganizowany przez 
Olecką Szkołę Sztuk Walki Karate Kyokushin. Dofinanso-
wanie w kwocie 40 tysięcy złotych.        (UMwekis)
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Zespół Szkół 
w Judzikach

prowadzi zapisy na rok 
szkolny 2013/2014
do przedszkola, oddziału 
przedszkolnego, szkoły pod-
stawowej i gimnazjum

W naszej szkole
- pracujemy z uczniem indywidualnie.
Oferujemy 
- ciekawe i różnorodne zajęcia pozalekcyjne.
Zapewniamy
- rodzinną atmosferę.
Posiadamy
- bogato wyposażoną bazę dydaktyczną,
- świetlicę opiekuńczo-wychowawczą i stołówkę.
Nasze działania ukierunkowane są na
- ekologię,
- poznawanie regionu i jego tradycji.

● Dla uczniów z Olecka zapewniony jest dowóz autobusem 
szkolnym.
Zespół Szkół w Judzikach
Judziki 5, 19-400 Olecko; tel. 87-520-76-96;
e-mail: zsj@hot.pl; www.zsj.olecko.edu.pl

ul. Armii Krajowej 30
tel. 87-520-30-78
tel. 87-520-25-33

fax. 87-520-27-46
  

OFERTY PRACY           
1. instruktor fitness
2. operator urządzeń produkcyjnych
3. lakiernik tworzyw sztucznych
4. kierowca wywrotki
5. kierowca samochodu ciężarowego
6. kierowca samochodu ciężarowego 
7. ślusarz 
8. mechanik maszyn rolniczych
9. tapicer
10. frezer
11. tokarz metalu
12. ślusarz
13. inżynier mechanik – maszyny i urządze-
nia do obróbki metalu 
14. elektryk
15. kierownik budowy
16. nauczyciel języka angielskiego w kla-
sach I - VI
17. operator spycharki
18. kierowca samochodu ciężarowego
19. robotnik leśny

K
85

90
1

„Śpiący policjanci”
Urządzenia te mają zwiększać bez-

pieczeństwo na drogach poprzez wymu-
szenie spowolnienia ruchu w miejscach 
niebezpiecznych.

Jak to wygląda w naszym mieście? 

Okiem radnego

Najgorzej jest po zimie, kiedy to uszkodzone przez pługi 
śnieżne progi zwalniające nie tylko nie spełniają swej roli, 
ale nawet mogą powodować uszkodzenia przejeżdżających 
po nich prawidłowo pojazdów.  Dzieje się tak dlatego,  że  
są zbudowane z nietrwałych elementów. Lepiej byłoby bu-
dować trwałe progi zwalniające wbudowane w konstrukcję 
drogi i pełniące funkcję przejścia dla pieszych. Takie roz-
wiązania można obejrzeć w centrum Suwałk.

Uważam, że pierwsze takie przejście – próg zwalniają-
cy w Olecku powinno powstać na ulicy Kościuszki obok 
wejścia do Szkoły Podstawowej nr 1. 

Dlaczego w tym miejscu? Dlatego, że istnieje tam re-
alne zagrożenie dla dzieci śpieszących się przed ósmą do 
szkoły. Wiem od mieszkańców, że tylko dzięki uwadze ro-
dziców i ich nadzwyczajnemu refleksowi udało się w kilku 
przypadkach uniknąć tragedii. 

Ostatnio burmistrz zaproponował pokrycie połowy 
kosztów budowy, ale nawet to nie przekonuje na razie za-
rządcy drogi. Trwają wakacje, więc może warto rozpocząć 
zdecydowane starania, aby z początkiem roku szkolnego 
nowe, bezpieczne przejście dla pieszych przy Szkole Nr 1 
zaczęło pełnić swą funkcję. Jeśli podzielacie Państwo tę 
opinię, to zapraszam do wpisania się na „Listę poparcia 
budowy bezpiecznego przejścia dla pieszych na ul. Ko-
ściuszki naprzeciw głównego wejścia do Szkoły Nr  1”, 
która będzie dostępna podczas dyżuru Radnych podczas 
Przystanku Olecko.

Jestem przekonany, że inicjatywa zakończy się sukce-
sem i w przyszłości tylko takie progi zwalniające będą w 
Olecku budowane. 

Wojciech Leonarczyk
Radny Rady Miejskiej

felieton
Fontanna

UWAGA! Ważne dla odwiedzających Olecko, jak rów-
nież dla mieszkańców.

TYGODNIOWY PROGAM IMPREZ W MIEŚCIE:
Poniedziałek- dalekie podziwianie fontanny, z ławe-

czek na obrzeżach placu.
Wtorek - bliskie podziwianie fontanny, z jej brzegu.
Środa - podziwianie fontanny w ruchu, spacerując po 

placu.
Czwartek - wrzucanie do fontanny pieniążków.
Piątek - wyjmowanie pieniążków z fontanny.
Sobota/Niedziela - UWAGA! „Hardkorowy” rajd aleją 

MARKET STRASSE (dawniej aleja Zwycięstwa, Wojska 
Polskiego i Gołdapska) po sklepach wielkopowierzchnio-
wych!!!!

Dodatkowo wieczorne spacery po cichym, spokojnym, 
wyludnionym mieście, wypoczynek na plaży z zamknię-
tym na okres letni molo, kąpiel na własną odpowiedzial-
ność na najsłynniejszej Dzikiej Plaży (ale przecież dawniej 
nigdy nie było tam ratowników!)

Szyderstwo? Z pewnością, jednak to mieszkańcy Olec-
ka wyjeżdżają na różne imprezy do Ełku, Giżycka, Suwałk, 
Augustowa Gołdapi, Węgorzewa....

Obudźcie się odpowiedzialni za życie kulturalno-roz-
rywkowe w mieście! Gdzie jesteśmy, w porównaniu z in-
nymi miastami? Gdzie turyści, którzy mają nam zapewnić 
letnie zyski? I nie zasłaniajcie się brakiem środków, czy 
tym, co już wkrótce się odbędzie, czyli Przystankiem i 
Folklorem. Mało, zdecydowanie za mało! 

szyderca
autor znany redakcji
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Ośrodek 
czynny
codziennie 
w godz. 800-1600

Jerzy Miliszewski

OLECKIE CENTRUM
SZKOLENIA KIEROWCÓW

Olecko, Aleje Lipowe 3
Rozpoczęcie 
kursu

25
lipca

godz. 1600

 tel. 87-520-23-36B77306

Jest takie wydarzenie, które przyciąga młodych teatralników 
na Mazury i sprawia, że pewne miasteczko przez trzy dni tętni 
czystą artystyczną energią. Chodzi o Olecki Przegląd Teatrów 
Amatorskich CHiMERA organizowany przez teatr HOC LOCO. 
W tym roku w dniach 9-11 sierpnia odbędzie się trzecia edycja 
imprezy. Wymaga ona jednak wsparcia finansowego, dlatego or-
ganiztarorki zwracają się o pomoc i zachęcają do współtworzenia 
festiwalu. 

Olecki Przegląd Teatrów Amatorski CHiMERA to trzydniowe 
święto młodego teatru. Podczas przeglądu zaprezentują się grupy 
teatralne z całej Polski. CHiMERA to swojego rodzaju przekrój 
dorobku niezależnej sceny teatralnej. W poprzednich edycjach 
zaprezentowały się grupy m.in. z Goleniowa, Gryfina, Chełma, 
Krakowa, Warszawy i Ostrołęki. Na zakończenie występowały 
teatry uznane na scenie offowej, Teatr Brama z Goleniowa ze 
spektaklem „My” (w 2011 r.) i Teatr Krzyk z Maszewa ze spekta-
klem „eksPLoracja” (w 2012 r.). W tym roku gwiazdą CHiMERY 
będzie Krzysztof Gmiter z monodramem „Nieśmiertelność raka”. 

OPTA to nie tylko spektakle, ale także różnorodne ciekawe 
warsztaty. Dotąd odbywały się warsztaty teatralne m.in z Teatrem 
Krzyk, a także fotograficzno-charakteryzatorskie z uznanym ar-
tystą Mariuszem „Kobaru” Kowalem. W tym roku oprócz teatral-
nych, zostaną przeprowadzone warsztaty teatralno-taneczne. 

CHiMERA organizowana jest przez teatr HOC LOCO: Ju-
stynę Pławską, Urszulę Korąkiewicz, Karolinę Najechalską, 
Aleksandrę Ziopaję i Milenę Hościłło. Grupa powstała w sierp-
niu 2010 roku, a już we wrześniu wystawiła pierwszy autorski 
spektakl, pt. „el Sol”. Dziewczyny w czasie wolnym od studiów 
wracają do rodzinnego miasta – Olecka, by tam kontynuować 
swoją działalność jako animatorki kultury. CHiMERA jest ich 
własnym, autorskim projektem, o który dbają, by z roku na rok 
był coraz lepszy. 

Tegoroczna edycja potrzebuje wsparcia finansowego, dlatego 
też dziewczyny wystąpiły z projektem na portalu polakpotrafi.pl 
To platforma, na której można finansować przedsięwzięcia meto-
dą crowdfoundingu (finansowania społecznościowego). Projekt 
można wspierać dowolną kwotą na http://polakpotrafi.pl/projekt/
olecki-przeglad-teatrow-amatorskich-chimera.

HOC LOCO zostało nazwane kiedyś pięcioma wariatkami, 
którym zachciało się teatru. Ktoś musiał mieć rację, bo są związa-
ne z tą sztuką od 4 do 10 lat i wciąż tworzą. CHiMERA natomiast 
to przede wszystkim dobra zabawa, odrobina szaleństwa, dni 
wypełnione miłością do teatru, możliwość obejrzenia ciekawych 
spektakli i poznania obiecujących artystów młodego pokolenia. 
Każdy może stać się jej częścią, wspierając projekt. Liczy się 
każdy grosz! Organizatorki zapraszają do wspólnego tworzenia 
najbardziej żywiołowej imprezy teatralnej na Mazurach!

Więcej informacji:
Urszula Korąkiewicz

512 324 985
ula.korakiewicz@gmail.com

Olecki Przegląd Teatrów Amatorskich 
CHiMERA

PODOBNIE JAK PRZED ROKIEM
 – MUZYCY Z WIEDNIA W OLECKU

 W LIPCU WYSTĄPIĄ W OLECKU WIEDEŃSKA 
ORKIESTRA Pandolfis Consort oraz kontratenor ARMIN 
GRAMER

19. lipca, w piątek w ramach jubileuszowego Przystanku 
Olecko gościć będzie Wiedeńska Orkiestra Pandolfis Con-
sort. W koncercie zatytułowanym Concerto Furioso, który 
odbędzie się wieczorem w Kościele pw. NMP Królowej Pol-
ski, zaprezentowane zostaną   jedne z najpiękniejszych baro-
kowych arii, m.in. G.F. Haendla i A. Vivaldiego w wykona-
niu wybitnego austriackiego  kontratenora Armina Gramera. 

Organizatorami koncertu są: Fundacja Wspierania Roz-
woju Edukacji i Kultury 
NA MAZURACH, Bur-
mistrz Miasta i Regional-
ny Ośrodek Kultury Ma-
zury Garbate oraz Parafia 
Rzymskokatolicka pw. 
NMP Królowej Polski w 
Olecku. 

Członkami zespołu 
Pandolfis Consort są zna-

komici muzycy z praktyką wykonywania utworów dawnych 
mistrzów na historycznych instrumentach. Orkiestra uczest-
niczy regularnie w cyklach i festiwalach odbywających się 
na terenie Wiednia, uświetniając tym życie muzyczne i kul-
turalne miasta. W Polsce występowała podczas festiwali mu-
zyki dawnej w Krakowie, Starym Sączu, Wieliczce, Gliwi-
cach i Warszawie. Pandolfis Consort współpracuje również 
z Baletem Dworskim “Cracovia Danza”. 

Armin  Gramer angażuje się w różnorodne przedsięwzię-
cia operowe, między innymi w teatrze operowym Sirene i 
w Wiedeńskiej  Operze Kameralnej, w Wiedeńskiej Operze  
Ludowej, w „Festiwale Zamkowe” Wernigerode  (Niemcy), 
w Bawarskiej Operze Narodowej w Monachium. Ostatni 
jego projekt to spektakl „Semele Walk” z muzyką G.F. Ha-
endla i kostiumami  Vivienne  Westwood w Hannowerze. 
Artysta prowadzi działalność koncertową w kraju i za gra-
nicą.

Po gorącym przyjęciu w lipcu zeszłego roku wiedeńskiej 
orkiestry Ensamble 1756, mamy nadzieję, że kościół zapełni 
się słuchaczami, a w przyszłości w Olecku częściej gościć 
będzie muzyka klasyczna prezentowana przez europejskich 
wykonawców.

Koncert odbędzie się 19.07.2013 (piątek) w Kościele pw. 
NMP Królowej Polski w Olecku o godzinie 18.30 (bezpo-
średnio po mszy świętej o godzinie 18.00).

 Serdecznie zapraszamy
Organizatorzy

Azbest
Gmina rozstrzygnęła przetarg na usuwanie wyrobów za-

wierających azbest. Z czterech ofert wybrano ofertę firmy z 
Gostynina. Usuwanie azbesty odbędzie się w lipcu i sierp-
niu. Koszt zadania ponad 96 tysięcy złotych został dofinan-
sowany w 85% z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środo-
wiska, a pozostałe 15% pokrywają właściciele azbestu.  
               (UMgko)

Konrad Krupiński 
... reprezentant oleckiej gminy zajął czwarte miejsce na etapie 
wojewódzkim Olimpiady Wiedzy Rolniczej, Ochrony Środo-
wiska i BHP w Rolnictwie.           (UMwbiip)

Kijewo
Z funduszu sołeckiego zrealizowana została inwestycja budo-
wy wiaty – altanki rekreacyjnej. Budowę zrealizowała olecka 
firma Mariana Dermonta za kwotę 8,91 tysiąca złotych.  
              (UMwbiip)

Oświetlenie wsi
Ukończono budowę oświetlenia w Rosochackich, Do-

bkach, Doliwach i Dzięgielach. 
W Rosochackich zbudowano linię o długości 699 metrów 

i postawiono 7 latarni. W Dobkach postawiono 3 latarnie i 
zbudowano linię o długości 208 metrów. W Doliwach odpo-
wiednio 5 latarni i linia długości 527 metrów. W Dzięgielach 
6 latarni i linia długości 447 metrów.

Inwestycja kosztowała 90 tysięcy 282 złote. (UMwbiip)
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12 lipca odbył się II Festyn Rodzinny we Wronkach. 
Organizatorem był Środowiskowy Dom Samopomocy we 
Wronkach. Organizacja festynu była możliwa dzięki licz-
nym i hojnym sponsorom, którzy wsparli przedsięwzięcie. 
Celem Festynu była rekreacja i relaks rodzinny na świeżym 
powietrzu, w otoczeniu przepięknej zieleni parku oraz in-
tegracja osób niepełnosprawnych z mieszkańcami gminy 
Świętajno.

Festyn rozpoczął się o 15-tej. Uroczystego otwarcia 
dokonała kierowniczka Środowiskowego Domu Samopo-
mocy Maria Dzienisiewicz. Imprezę swoją obecnością za-
szczycili Przewodniczący Rady Gminy Tadeusz Szemis, 
Wójt Gminy Świętajno Janina Trus, radni Rady Powiatu 
Oleckiego: Stanisław Ramotowski i Dariusz Andruczyk, 

Najliczniejsza rodzina na II Festynie we Wronkach

radni Rady Gminy 
Świętajno – m. in. 
Halina Chomicz, 
Henryk Seredziń-
ski, ks. Proboszcz 
Dariusz Smoleński 
z parafii w Świętaj-
nie, jak również ks. 
Proboszcz Jarosław 
Stopko z parafii w 
Cichym, sołtyski i 
sołtysi wsi gmin-
nych.

W części ofi-
cjalnej Janina Trus 
opowiedziała o po-
czątkach Ośrodka 
i złożyła serdeczne 
życzenia z okazji ju-
bileuszu. 

Ksiądz Dariusz 
Smoleński powie-
dział: 

Wyrażam życze-
nie, aby rodziny były 
jak najliczniejsze, 
abyśmy z roku na 
rok spotykali się w 
tym miejscu jak naj-
liczniej.

I chciałbym pod-
kreślić swoją ra-
dość, że szkoła nie 
zginęła jak wiele in-
nych takich miejsc. 

Budynek niech służy jak naj-
dłużej. Została tu podkreślona 
rola leśników. Dbają o to miej-
sce i pomagają Środowisko-
wemu Domowi Samopomocy. 

W części artystycznej Fe-
stynu wystąpili uczestnicy 
Domu Samopomocy, którzy 
wykazali się dużym talentem i 
poczuciem humoru. Przygoto-
wana została ciekawa scenka, 
która w żartobliwy sposób po-
kazała pierwszy rok działalno-

ści placówki. Uczestniczka – Teresa Krajewska świetnie 
wykonała utwór Elenii pt. „Troszeczkę nieba, troszeczkę 
słońca”. Następnie grono uczestników wykonało taniec 
kowbojski. Na festynowej scenie wystąpiła także Miejska 
Orkiestra Dęta z Olecka, która wykonała wiele znanych 
utworów. Orkiestrę żegnały gromkie brawa bardzo licznej 
widowni.

Po występach wszyscy udali się skosztować przepysz-
nych smakołyków, jakie serwowała pracownia życia co-
dziennego. Miała ona w swojej ofercie: kotlety z warzy-
wami, bigos, białą kiełbasę, smalec i ogórki małosolne, 
łazanki śląskie z lubczykiem, babkę ziemniaczaną, a na 
deser przepyszne ciasta i urodzinowy tort.

Najedzeni i pełni sił goście zaczęli przygotowywać się 
do konkurencji sportowych. Środowiskowy Dom Samopo-
mocy zorganizował drużynowe zawody: przeciąganie liny 
(trzeba było wykazać się olbrzymią siłą, aby móc zwycię-
żyć), slalom, który okazał się zabawną konkurencją, a tak-
że piłowanie drewna, w którym ku wielkiemu zdziwieniu 
miejsce na podium zajęły kobiety. Bardzo sprawnie i z hu-
morem konkurencje poprowadził Dariusz Karniej.

Nie były to jedyne konkurencje. Strażacy z Cichego z 
Prezesem Janem Iwanickim również przygotowali cie-
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ZESPÓŁ SZKÓŁ SPOŁECZNEGO TOWARZYSTWA OŚWIATOWEGO W OLECKU
- szkoła  podstawowa
- gimnazjum
- liceum ogólnokształcące

                        Gimnazjalisto, licealisto
Jeśli chcesz chodzić do przyjaznej szkoły, w której nie doświadczysz stresu i będziesz traktowany 

indywidualnie, to ta szkoła jest dla Ciebie.
Rodzice licealistów i gimnazjalistów

Jeśli chcecie zainwestować w przyszłość swoich dzieci i rzetelnie  przygotować je do dalszych eta-
pów edukacyjnych to  jest szkoła dla Waszych dzieci.

Jaka jest nasza szkoła ?
* Panuje w niej przyjazna atmosfera, rodzice i uczniowie czują się w niej dobrze - prawda
* Jest szkołą tylko dla bogaczy - fałsz
* Osiąga bardzo dobre wyniki z egzaminów gimnazjalnych - prawda
* Nauczyciele stawiają uczniom dobre oceny, bo płacą czesne - fałsz
* Indywidualnie traktuje potrzeby edukacyjne uczniów - prawda
* Nasi uczniowie różnią się intelektualnie od uczniów szkół publicznych - fałsz
* Kadra nauczycielska i rodzice ściśle współpracują dla dobra mło-

dzieży - prawda
* Szkoła bankrutuje lub ma problemy finansowe - fałsz
* Nasi uczniowie uczestniczą w konkursach i osiągają w nich suk-

cesy - prawda
Chcemy zaprotestować przeciwko fałszywym pogłoskom o naszej 

szkole. Najwięcej o tym, jaka jest nasza szkoła mają do powiedzenia 
ludzie, którzy jej nie znają. Nasza szkoła nie jest uwzględniana na rynku 
edukacyjnym gminy. Istniejemy od ponad 20 lat i nadal będziemy kształ-
cić ? najlepiej, jak potrafimy.

Zostań naszym uczniem i razem z rodzicami oceń, jaką jesteśmy 
szkołą.

Społeczność Zespołu Szkół STO w Olecku
ul. Młynowa 8,  tel. 87 5202418, www.spoleczna.olecko.edu.pl

kawe konkurencje. Ogromne emocje wzbudziło trafianie do 
celu strumieniem wody, w której udział brały zarówno dzieci, 
jak i dorośli. Uczestnicy Festynu mogli popisać się również 
w kilku konkurencjach siłowych.

Równolegle, w trakcie trwania zawodów sportowych, od-
był się konkurs dla  uczestników na „Najliczniejszą rodzinę”. 
Na zdjęciu doliczyliśmy się ponad 100 członków „festynowej 
rodziny”. (zdjęcie z okładki)

Oczywiście nie zapomniano o najmłodszych. Dla nich 
zorganizowane były różnorodne gry i zabawy: malowanie 
twarzy, kamieni, rysowanie i malowanie farbami, zabawy z 
kolorową chustą Klanzy, kolorowymi balonikami. Dla naj-
młodszych i dorosłych była także przepyszna wata cukrowa.

Mimo kapryśnej pogody na II Festynie Rodzinnym we 
Wronkach licznie przybyli goście z Olecka oraz mieszkańcy 
gminy Świętajno.

Ewa Żukowska
fot. Wiesława Machłajewska oraz Mieczysław Ronkowski

„ Policyjne działania Prędkość”
Oleccy policjanci przeprowadzili centralne działania pre-

wencyjno- kontrolne „ Prędkość ”. W trakcie swojej pracy 
funkcjonariusze ujawnili mimo deszczowej pogody kilkana-
ście przekroczeń dopuszczalnej prędkości. Akcja ma na celu 
poprawę bezpieczeństwa i porządku w  ruchu drogowym.

Przekroczenia dopuszczalnej prędkości przez kierują-
cych pojazdami na polskich drogach, to szczególnie niebez-
pieczna i niestety nagminna forma zachowań kierowców. 

W 2012 roku na drogach Warmii i Mazur było 532 wy-
padków, których przyczyną byłą nadmierna prędkość. W 
ich wyniku 67 osób poniosło śmierć, a 724 zostało rannych. 
Najskuteczniejszym czynnikiem wpływającym na poprawę 
stanu bezpieczeństwa zwłaszcza na drogach krajowych i 
wojewódzkich jest sprawowanie nadzoru nad ruchem dro-
gowym przez policjantów. Dlatego zostali oni wyposażenie 
w nowocześniejsze ręczne mierniki prędkości polegające na 
laserowym pomiarze. Umożliwiło to wykonanie pomiaru 
prędkości pojazdu z większej odległości oraz dało policjan-
tom możliwość dokonania pomiaru prędkości każdego wy-
branego auta poruszającego się w kolumnie. 

Obecnie  na drogach naszego województwa wykorzysty-
wanych jest dwadzieścia osiem wideorejestratorów. W 2012 
roku na drogach Warmii i Mazur przeprowadzono 324 akcje 
„Prędkość”. 

Do końca czerwca 2013 roku w naszym województwie  
odbyło się już 125 takich działań. Niestety statystyki  poli-
cyjne wskazują, że kierowcy nadal przekraczają dozwolone 
progi prędkości. Tylko podczas działań centralnych w mar-
cu, kwietniu i maju 2013 roku  ujawniono aż 1220  prze-
kroczeń prędkości, do liczby tej dołożyć należy ujawniane 
każdego dnia wykroczenia w tym zakresie.  

Zestawienie ilościowe zdarzeń drogowych na terenie po-
wiatu oleckiego,  których przyczyną była nadmierna pręd-
kość w pokazuje, że w 2011 było 14 wypadków spowodo-
wanych nadmierna prędkością, a w 2012 wypadków było 11. 
Jeśli chodzi o kolizje to liczby te są następujące. 2011 - 55, 
2012 - 47.

rzecznik prasowy KPP a
spirant Tomasz Jegliński
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20. Przystanek Olecko 
(18-21 lipca)
18 lipca (czwartek)

17.00 – Festiwal latawca, plaża Szyjka
Zapraszamy na pokaz latawców płaskich i skrzynkowych. 
Mile widziane własne „obiekty latające”. Będzie kolorowo, 
wesoło i – mamy nadzieję – wietrznie.
23.00 – premiera spektaklu plenerowego – finał projektu 
„Wszyscy różni, wszy-scy równi”, Plac za kinem „Mazur”
Projekt Fundacji Feminoteka. Spektakl traktuje o przeciw-
działaniu dyskryminacji i obnażaniu stereotypów. Będziemy 
uświadamiać, że  każdy może mieć wpływ na ota-czającą go 
rzeczywistość.

19 lipca (piątek)
11.00 – quizy i zabawy – interaktywne animacje dla dzie-
ci, A3teatr, Plac Wolności
12.00-16.00 – „Wietrzenie głów” – happening familijny, 
A3teatr, plac Wolności
Familijne pełne śmiechu działanie z użyciem wielkich cza-
pek wiatru!
12.00 – „Niesłychana rzecz po prostu”, A3teatr, spektakl 
dla dzieci, sala Teatru AGT
Adaptacja wiersza „Pchła Szachrajka”. „Ktoś zaśpiewa, ktoś 
podskoczy, a to wszyst-ko przed widowni oczy. Bez patosu, 
bez doktryny, nie boimy się też kpiny. Może ko-goś rozśmie-
szymy. Głowy nieco przewietrzymy. Nieco lica zrumienimy. 
Strojąc dość przedziwne miny o kłopotach zapomnimy”.
13.00 – „Żywioły – Woda” – happening plastyczny, Park 
Miejski (przy starej fon-tannie)
Cykl akcji plastycznych - otwarte warsztaty plastyczne w 
plenerze. Uczestniczyć w nich może każdy, kto chce puścić 
wodze fantazji i wspólnie ożywić kilka miejsc w na-szym 
parku. W piątek będziemy zagłębiać się w podwodny świat 
z udziałem akwarium bez wody i odlotowych ryb. Potrzebna 
będzie tylko wyobraźnia i chęć do pracy. 
15.00 – „Zmysły”, A3teatr – parada teatralna wokół pla-
cu Wolności
Parada z udziałem Ust Korali, Ręki żonglującej słoniem, 
Stepujących Gałek Ocznych i Wrzeszczących Uszu. Z Wiel-
kiego Nosa będzie można wyciągnąć zaskakujące …niespo-
dzianki. „Zmysły” to surrealistyczny kabaret liryczny.
16.00 – warsztaty bębniarskie, plac Wolności
Otwarte warsztaty dla umuzykalnionej młodzieży. Prowa-
dzenie - Piotr Czarniecki. Za-chęcamy do przyjścia z wła-
snym instrumentem.
16.30 – bicie rekordu w „Kwadraty”, Stowarzyszenie 
Osób Myślących Olecko, plac Wolności
17.00 – wernisaż wystawy grafiki „3 x Legus”, Galeria 
Prawdziwej Sztuki im. Andrzeja Legusa
Zaprezentujemy prace Andrzeja Legusa, jego syna Stanisła-
wa oraz brata Andrzeja - Mieto Legusa. Wyjątkowa wystawa 
o charakterze familijno-wspomnieniowym.
18.30 – CONCERTO FURIOSO – koncert muzyki baro-
kowej, kościół p.w. NMP Królowej Polski
Koncert wykonają muzycy z wiedeńskiej orkiestry „Pandol-
fis Consort” na instrumen-tach historycznych. Zabrzmią jed-
ne z najpiękniejszych barokowych arii, m.in. G.F. Haendla i 

A. Vivaldiego w wykonaniu wybitnego austriackiego kon-
tratenora Armina Gramera.
20.00 – koncert zespołu ZIYO, Rynek, plac Wolności
Zadebiutowali  w Jarocinie. Od lat otoczeni są niesamowitą 
estymą i określani mia-nem jednego z najbardziej „kulto-
wych” zespołów sceny rockowej w naszym kraju.
21.00 – koncert zespołu KOBRANOCKA, Rynek, plac 
Wolności
Zespół gra muzykę odwołującą się do punk rocka z mocno 
pacyfistycznymi tekstami. Cechą charakterystyczną utwo-
rów jest ich abstrakcyjna metaforyka. 
22.00 – koncert zespołu TILT, Rynek, plac Wolności
 Zespół rockowy. Był jednym z pierwszych polskich ze-
społów z gatunku punk/nowa fala. Obecnie kojarzony jest 
głównie z nurtem muzyki punk-rockowej.
23.30 – koncert zespołu LADY PANK, Rynek, plac Wol-
ności
 Jedna z najpopularniejszych grup w historii polskiego roc-
ka. Zespół na czele z woka-listą - olecczaninem Januszem 
Panasewiczem - chętnie powraca na olecką scenę.

20 lipca (sobota) 
12.00 – „Powietrze” – happening plastyczny, Park Miej-
ski (przy starej fontannie)
Otwarte warsztaty plastyczne. W sobotę będziemy unosić 
się w przestworzach po-śród ptaków nie z tej ziemi. Za-
bierzcie wyobraźnię i chęci do pracy!
17.00 – „Listy do 3M” – spektakl teatralny, sala Teatru 
AGT
„Listy do 3M” w reż. Wiesława B. Bołtryka. Scenariusz 
został napisany na podstawie wierszy, notatek i skrawków 
myśli Marilyn Monroe, nie bez ingerencji reżysera w tek-

-sty, ale i z fascynacją dla M.M.
19.00 – koncert zespołu MAKE PROGRESS, Rynek, 
plac Wolności
Zespół poszukuje charakterystycznego brzmienia obierając 
kurs na muzykę reggae. Grupa wygrała Konkurs Młodych 
Polskich Zespołów Reggae na Ostróda Reggae Fe-stival 
2011.
20.15 – koncert zespołu DUBSKA, Rynek, plac Wolno-
ści
Zespół gra muzykę reggae. Ma na koncie 4 płyty i setki 
świetnych koncertów w Pol-sce i za granicą.
22.30 – koncert zespołu JAFIA NAMUEL, Rynek plac 
Wolności
Jeden z najważniejszych zespołów w historii polskiego 
reggae. Gra roots reggae z akcentami chrześcijańskimi.
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Teatr Hoc Loco. „Janko Marzyciel”. 20 
lipca, godz. 24:00, plac Wolności

Spektakl, inspirowany pozytywistyczną nowelą, skupia 
się na drodze, jaką musiał przejść bohater, aby z począt-
kowego, usłyszanego dźwięku popaść w obłęd ukochania 
muzyki, aż do momentu, w którym ponosi karę za ,,wyjście 
przed szereg”. Przedstawienie jest także szeregiem pytań o 
sens walczenia o nawet skrawki marzeń, czy warto, tak jak 
Janko – marzyciel, który zginął, ale chociaż przez chwilę 
mógł popatrzeć na ukochane skrzypce – ryzykować ponie-
sieniem klęski? Spektakl ukazuje także proces rodzenia się 
pragnienia zrealizowania swoich marzeń, tak często zapo-
minanych i ignorowanych wtedy jak i teraz. Tym bardziej 
teraz i jeszcze mocniej przez nas.

W tym roku obchodzimy jubileuszowy 20. Przystanek 
Olecko. Z tej okazji czekają nas nie tylko koncerty, ale też 
spektakle, plenery, wystawy, happeningi i warsztaty. 

Przystanek rozpoczniemy Festiwalem Latawca. Na Dzikiej 
Plaży zobaczymy pokaz latawców płaskich i skrzynkowych. 
Pierwszy dzień Przystanku Olecko to również spektakl plene-

24.00 – „Janko. Marzyciel” – premiera spektaklu plenero-
wego teatru „Hoc Lo-co”, Rynek plac Wolności
Spektakl, inspirowany pozytywistyczną nowelą, ukazuje pro-
ces rodzenia się pragnie-nia zrealizowania swoich marzeń, tak 
często zapominanych i ignorowanych.

21 lipca (niedziela)
12.00 – „Ziemia” – happening plastyczny, Park Miejski 
(przy starej fontannie)
Na niedzielnych warsztatach plastycznych będziemy schodzić 
głęboko pod ziemię. Musicie przyjść i to zobaczyć! 
15.00 – „Krzywa bajka” – premiera spektaklu dla dzieci, 
grupa teatralna „Snac”, sala Teatru AGT
Życie w krzywym królestwie jest uciążliwe. Przyjdźcie i prze-
konajcie się, czy da się to zmienić.
18.00 – „Księżniczka w papierowej torbie” – premiera 
spektaklu grupy teatralnej „Tu i Teraz”, sala Teatru AGT
Grupę tworzą oleckie gimnazjalistki, które postanowiły zrobić 
spektakl – działanie o własnych myślach i przeżyciach. Zaczę-
ło się od rozmów o byciu kobietą zainspiro-wanych książką 
„Paradoks macho” J. Katza, a ich efektem jest bajka „Księż-
niczka w papierowej torbie”.

FESTIWAL JEDNEGO INSTRUMENTU
13.00 – „Master Class” – otwarte spotkanie warsztatowe, 
kino „Mazur”
Spotkanie z Januszem Wojtarowiczem, liderem zespołu Mo-
tion Trio, który opowie o grze na akordeonie i związanych z 
tym historiach.
19.00 – koncert zespołu MEADOW QUARTET, Rynek, 
plac Wolności
Twórczość zespołu to próba stworzenia płaszczyzny dla ście-
rających się wpływów: współczesnej kameralistyki, jazzu, 
muzyki improwizowanej, muzyki filmowej oraz fundamental-
nego spoiwa – tradycyjnej muzyki żydowskiej.
20.00 – koncert MARCINA WYROSTKA z zespołem TAN-
GO CORAZON QUIN-TET, Rynek, plac Wolności
Marcin Wyrostek - wirtuoz   akordeonu. Laureat Międzyna-
rodowych Konkursów Akordeonowych, zwycięzca polskiej 
edycji programu „Mam Talent” TVN.
Tango  Corazon  Quintet  to grupa wspaniałych muzyków, któ-
ra zaprezentuje repertu-ar oparty  głównie  na tangach   Astora   
Piazzolli   oraz   Richarda   Galliano. 
22.00 – koncert zespołu MOTION TRIO, Rynek, plac Wol-
ności 
Trio wykonujące muzykę akordeonową w niecodzienny i nie-
spotykany dotychczas sposób. Grupa święci triumfy na całym 
świecie i z pewnością zachwyci naszą pu-bliczność.

Organizator: Regionalny Ośrodek Kultury w Olecku „Mazury 
Garbate”

rowy, który powstanie  podczas warsztatów odbywających 
się w ramach projektu „Wszyscy różni, wszyscy równi”. Pod 
okiem Marka Kościółka uczestnicy będą szlifowali warsztat 
teatralny, o rozwój talentu plastycznego warsztatowiczów 
zadba Anna Wojtecka, warsztaty wokalne poprowadzi 
Anna Szafranowska, a warsztatami muzycznymi pokieruje 
Maciej Śnieżyński.

W piątek Przystankowe atrakcje rozpoczną się z samego 
rana. Czekaj nas happeningi familijne i plastyczne, zabawy 
animacyjne i spektakle dla dzieci w wykonaniu A3teatru. 
Po południu rozpoczną się warsztaty bębniarskie, przypo-
mnimy też twórczość olecczanina Andrzeja Legusa.  Jego 
grafiki będzie można oglądać w Galerii Prawdziwej Sztuki. 
Następnie rozpoczniemy część koncertową. Najpierw w ko-
ściele NMP wystąpi wiedeńska orkiestra Pandolfis Consort 
oraz kontratenor Armin Gramer. Potem na placu Wolności 
będą rozbrzmiewać rockowe dźwięki klasyki tego gatunku. 
Na scenie wystąpi ZIYO, Kobranocka oraz Tilt. 

Kolejny dzień to kolejna dawka wrażeń, znowu czekają 
nas happeningi plastyczne, a także wydarzenia teatralne w 
wykonaniu oleckich grup: 3M oraz Hoc Loco. Koncertować 
tego dnia będziemy w klimacie reggae. Na scenie na placu 
Wolności wystąpią zespoły z najwyższej półki - Dubska, 
Jafia Namuel oraz Make Progress. 

Przystankowa niedziela rozpocznie się happeningiem 
plastycznym „Ziemia”. Następnie czeka nas premiera te-
atralna oleckiej dziecięcej grupy teatralnej SNAC pt. „Krzy-
wa Bajka”. 

Wieczorem – nowa tradycja. Tegoroczny przystanek za-
początkuje Festiwal Jednego Instrumentu. W tym roku  w 
roli głównej wystąpi akordeon, zobaczymy go w różnych 
odsłonach. Najpierw na naszej scenie wystąpi Meadow Qu-
artet, wirtuoz tego instrumentu - Marcin Wyrostek wraz z 
zespołem Tango Corazon Quintet, a następnie usłyszymy 
światowej klasy zespół - Motion Trio. 

Organizator: Regionalny Ośrodek Kultury w Olecku 
„Mazury Garbate”

Patronat medialny: TVP Olsztyn, Głos Olecka, Radio 5, 
www.iolecko.com, www.niebywalesuwalki.pl
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Andrzej Malinowski

Włodawa - miasto trzech kultur 
i wodowskaz na Bugu

Dojazd: Olecko - Lublin - Zwierzyniec - Szczebrze-
szyn - Zamość - Urszulin (w drodze z Roztoczań-
skiego i Poleskiego Parku Narodowego) - Włodawa

Włodawa (województwo lubelskie) od dawna była 
miastem, w którym żyli obok siebie Polacy, Rusini 
(Ukraińcy) oraz Żydzi. W 1943 r. zniknęli z miasta 
Żydzi, wymordowani przez Niemców w pobliskim So-
biborze. Po wojnie wysiedlono Białorusinów i Ukraiń-
ców. 

Dzisiaj w starej części miasta niedaleko obok siebie 
stoją: kościół katolicki, cerkiew prawosławna i synago-
ga żydowska. W Wielkiej i Małej Synagodze mieści się 
Muzeum Pojezierza Łęczyńsko-Włodawskiego (bilet 
wstępu 10 zł). 

W głównej sali Wielkiej Synagogi zachował się aron 
ha-kodesz - szafa na Torę. Odrestaurowane polichromie 
kryją mnóstwo elementów symboliki judaistycznej. W 
Małej Synagodze i Domu Pokahalnym prezentowana 
jest ekspozycja poświęcona historii miasta i etnografii. 

Cerkiew prawosławna Narodzenia NMP stoi na 
miejscu wcześniejszej cerkwi unickiej. Obecną świąty-
nię zbudowano w końcu XIX w. Po 1946 r. przez 10 
lat była nieużytkowana (ukraińscy wierni zostali prze-
siedleni na ziemie zachodnie i północne). Co roku (IX-
X) we Włodawie odbywa się Festiwal Trzech Kultur (z 
koncertami, kiermaszami i wystawami).

We Włodawie warto zobaczyć wodowskaz, który 
znajduje się na granicznej rzece Bug (po drugiej stro-
nie rzeki – Białoruś). Mierzony jest tutaj stan wody na 
Bugu i codziennie przed godziną 12. podawany na an-
tenie I programu Polskiego Radia: „…poziom wody na 
Bugu we Włodawie …”. 

Obecny wodowskaz został zbudowany poniżej na-
sypu pozostałego po moście zniszczonym w czasie II 
wojny światowej (na przedłużeniu ul. Lubelskiej), w 
sąsiedztwie polskiego słupa granicznego nr 1137. Naj-

wyższy stan wody z 50.lecia 1951-2000 zanotowano we 
Włodawie 8.04.1964 r.: 506 cm; najniższy poziom 4 i 5. 
08.1963 r.: 62 cm.

W pogodną sobotę, 4 maja 2013 r. we Włodawie 
byli; do kościoła, cerkwi i synagogi zajrzeli; nad rzeką 
Bug się przechadzali i po drugiej stronie rzeki Białoruś 
widzieli; stan wody na wodowskazie odczytali; w mu-
zeum byli: Marta Kiejdo i Andrzej Malinowski.
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Powiatowe zawody 
sportowo-pożarnicze 

Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych
25 czerwca na stadionie gminnym w Kowalach Oleckich 

zostały przeprowadzone powiatowe zawody sportowo-po-
żarnicze Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych wg regula-
minu CTIF powiatu oleckiego. Wzięło w nich udział łącznie 
osiem  drużyn: trzy drużyny dziewczęce oraz pięć chłopię-
cych.

Zawody były rozegrane w dwóch konkurencjach: rozwi-
nięcie bojowe oraz bieg sztafetowy na 400 metrów z prze-
szkodami. Zawodnicy dawali z siebie wszystko, a emocje 
towarzyszyły im do ostatniej minuty.

W skład komisji sędziowskiej wchodzili funkcjonariu-
sze Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w 
Olecku. Sędzią głównym zawodów był mł. bryg. Tomasz 
Milewski. Najlepszą drużyną dziewcząt okazała się grupa 
ze Świętajna, która w rozwinięciu bojowym zajęła pierwsze 
miejsce, a w biegu sztafetowym na 400 metrów z przeszko-
dami drugie. Na drugim miejscu w klasyfikacji generalnej 
uplasowała się drużyna z Wieliczek, zaś na trzecim grupa z 
Kowal Oleckich.

W klasyfikacji generalnej chłopców pierwsze miejsce 
zajęła drużyna z Lenart, która w biegu sztafetowym na 400 
metrów z przeszkodami uzyskała najlepszy czas, zaś w roz-
winięciu bojowym zajęła drugie miejsce. Na drugim miejscu 
w klasyfikacji generalnej uplasowała się drużyna ze Świętaj-
na, zaś na trzecim z Wieliczek. Kowale Oleckie zakończyły 
zawody na czwartym miejscy, a drużyna z Mazur na piątym.

Organizatorami zawodów była Komenda Powiatowa 
Państwowej Straży Pożarnej w Olecku przy współpracy z 
Urzędem Gminy w Kowalach Oleckich.

Magda Burzyńska

Lokalna Organizacja 
Turystyczna Ziemi Olec-
kiej zaprasza członków 
organizacji do udziału 

w spływie kajakowym rzeką Rospudą
na odcinku MAŁE RACZKI - ŚWIĘTE MIEJSCE   20-go 

lipca 2013 (sobota)

DŁUGOŚĆ ODCINKA: 15 km
CZAS PŁYNIĘCIA: ok. 4 h

Jednodniowy spływ kajakowy Rospudą proponujemy 
wszystkim, którzy pragną spędzić swój wolny czas w sposób 
aktywny i pełny wrażeń.

Rzeka Rospuda jest bez wątpienia najciekawszym szla-
kiem kajakowym Suwalszczyzny. Wyróżnia się zmiennym 
charakterem rzeki i jej otoczenia. Na trasie jednodniowego 
spływu Rospudą czeka Państwa wiele atrakcji takich jak:

piękny fragment rzeki Rospuda wpisany do Natura 2000
zabytkowe ruiny pałacu Paca w Dowspudzie
Uroczysko Święte Miejsce - miejsce dawnego kultu reli-

gijnego
oraz wiele atrakcji w postaci kamienistych płycizn z szyb-

kim prądem i powalonych drzew.

RAMOWY PROGRAM JEDNODNIOWEGO 
SPŁYWU ROSPUDĄ

11:00 przyjazd do letniej bazy kajakowej P.T. Rospuda - 
Sucha Wieś 5 (transport własny -  tel. uczestników udostępni 
biuro LOT Ziemi Oleckiej)

spotkanie informacyjne, omówienie trasy, przejazd do 
miejsca rozpoczęcia spływu - Małe Raczki,

przydzielenie sprzętu kajakowego, zwodowanie i wypły-
nięcie na wyznaczoną trasę.

W trakcie spływu proponujemy zwiedzanie ruin pałacu 
Paca.

Oprócz pozostałości po neogotyckiej rezydencji Ludwika 
Paca, zachował się również podworski park rozciągający się 
na obszarze ok. 10 ha oraz zabytkowa aleja lipowa, gdzie wy-
tyczono ścieżkę poznawczą „Park w Dowspudzie - natura i 
historia”.

Poniżej Dowspudy, rzeka przepływa przez tereny leśne 
wchodzące w obszar puszczy Augustowskiej. Odcinek jest 
bardzo urokliwy aczkolwiek czekają na nas przeszkody w po-
staci zwalonych drzew, konarów, kamieni itd.

Przepływając przez Chodorki można zrobić przerwę na 
lunch w barze nad rzeką.

Warto przypłynąć na miejsce zakończenia spływu chwilę 
przed umówioną godziną, aby na spokojnie zobaczyć „Uro-
czysko Święte Miejsce” - starodawne miejsce kultu religijne-
go. Na miejscu znajduje się drewniana kapliczka oraz krzyże, 
sięgające swoimi początkami czasów pogańskich.

16:00 zakończenie spływu, zdanie sprzętu kajakowego, 
powrót do zaparkowanych samochodów.

W cenie spływu: wygodny sprzęt (2-osobowe kajaki z wy-
pro. siedzeniami, kamizelki asekuracyjne, wiosła), transport 
sprzętu kajakowego na spływ i po jego zakończeniu, przewóz 
uczestników (z bazy w Suchej Wsi) na miejsce rozpoczęcia 
spływu oraz po jego zakończeniu odwiezienie do pozostawio-
nych samochodów.

Cena nie zawiera: opłaty za parking 5 zł /samochód
Cena imprezy: 40zł/os.
Udział w spływie przyjmuje telefonicznie Danuta Cieślu-

kowska pod nr 518 552 646 do wtorku tj.16.07.2013r.
opłatę Alicja Balewska w biurze LOT Ziemi Oleckiej w 

dniach od 15 – 18 .07.2013r. w godzinach pracy 11.00 - 16.00 .
Serdecznie zapraszamy!
Organizatorzy – członkowie LOT Ziemi Oleckiej

Wodociągi 
Trwa budowa sieci wodociągowej w Kukowie i kana-

lizacji sanitarnej z Kukowa do Olecka. Zaplanowana sieć 
wodociągowa ma 8,6 kilometra długości, a kanalizacja sa-
nitarna 3,1 kilometra. Inwestycja ma wartość 2,354 miliona 
złotych. Nadzór inwestorski sprawuje olecka firma Jana Ma-
kowskiego za 29,5 tysiąca złotych. 

Projekt dofinansowany jest z Europejskiego Funduszu 
Partnerstwa i Sąsiedztwa. 

Inwestycję realizuje konsorcjum dwóch firm białostoc-
kich. Termin ukończenia budowy przypada na 31 paździer-
nika b.r.              (UMw-
biip)
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* „KOALA” - bar. Kuchnia tradycyjna, katering. 
    Plac Wolności 14, tel. (87) 520 15 78  V25701

PIZZERIA „PRIVE” zaprasza od 1000 do 2200

Tel. (87) 520-31-32, sms  505-314-536 V1
79

09

PIZZA NA TELEFON

AUTO-MOTO

* materiały budowlane, metalowe, hydraulika – SKLEP 
   BUD-MET, ul. Gołdapska 22, tel. (87) 520 22 41. V23103

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  V19507

TURYSTYKA, NOCLEGI, ROZRYWKA

* AUTO-MAX, ul. Paderewskiego 3A, naprawa: zawieszenia, 
amortyzatory, elektronika, komputerowa geometria zawieszenia, 
klimatyzacja, chiptuning tel. 509-746-264;                                        V23203

* Foto-Ślub i inne uroczystości, tel. 660 122 049       B77805

* hurtownia spożywcza, ul. Gołdapska 31, tel. (87) 520-01-50 V24702

US£UGI

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

Tel. (87) 520-18-44; 605-990-280; 510-145-891 V2
27
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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 V25102

* Artykuły i usługi elektryczne, Grunwaldzka 6, 
      tel. 87-610-00-66                                     V24602

* Centrum Ogrodnicze, ul. Rzeźnicka 6; tel. 87-520-22-07   V01527

* MEBLE - salon, Jan Bagiński, ul. Rzeźnicka, tel.  
(87) 520 29-23. V21705

* Budowlana firma, Tadeusz WITKOWSKI, kompleksowe 
prace budowlane, tel. 603-754-167, 87-523-41-44 V17110

V22604

imprezy okolicznościowe, dyskoteki, koncerty, pokazy

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

Klub „CoolTura”

* MYJNIA GĄBKOWA AUTOMATYCZNA 
   aleje Lipowe 1A                           V21246

V1
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* Auta używane, tel. 501-611-961 V25831

* AUTOCZĘŚCI, ul. Grunwaldzka, tel. 87-520-01-21 
K83410

* CZĘŚCI SAMOCHODOWE, tel. 509-746-264 V23213

* CZĘŚCI SAMOCHODOWE, ul. Sokola 1D, tel. 87-
520-12-88 V25112

* części używane, wszystkie marki, Ełcka 2 (przy 
skupie złomu), tel. 501-611-961 V25821

* Ford Escort Combi, 1,4B, 1999, tel. 605-485-376 L79807

* fotel Sahran Alhambra 2 sztuki, tel. 508-097-660 
V21016

* Mitsubishi Outlander, 2005, 2,4B+G tel. 604-193-413 
B79002

* Skoda Fabia, 1,9TDI, 2002, klima, tel. 508-097-660 
V21226

* Star 200, 1987, na części, tel. 605-201-942 V24712 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...

* AUTOCZĘŚCI; 
ul. Grunwaldzka, tel. (87) 520 01 21                           K83310

V17709

* jubilerskie usługi, grawerowanie, naprawa oprawek
  okularów, plac Wolności 13, tel. 508-266-703
krstatkiewicz@gmail.com, www.zlotnik-olecko.pl V24902
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* kino, plac Wolności 22, tel. 87-520-20-59 L80005

* konie kabardyńskie, przejażdżki, pod siodło, 
Grądzkie 47, tel. 666-316-780, 87-421-22-48 B78902

* pracownia pisania ikon, pracownia plastyczna, 
Katarzyna Waraksa, tel. 663-805-960 B77007

* Taxi „Z”, również taksówki 6-osobowe, tel. 87-520-
12-12 K85812

* wczasy; tel. 87-421-22-48, 666-316-780,  www.wiatra-
kart.fr.pl, e-mail: kawarak@o2.pl B78703

* angielski korepetycje, magister UW, tel. 502-954-863 B79201

* bezprzewodowy internet iPlus, tel. 87-520-13-31 B79101

* gazowe, hydraulik, tel. 502-383-533 V24412

* hurtownia wędlin, od 4.00 do 14.00, ul. Gołdapska 
31, tel. 87-520-22-13 B77506

* instalacje elektryczne, Henryk Rowiński, tel. 510-145-
891 V22714

* korepetycje - język angielski; szkoły podstawo-
we, gimnazja, szkoły średnie, tel. 608-215-475 B78504

* kowalskie, spawalnicze, ślusarskie, Gołdapska 31, 
tel. 87-523-00-80 B76509

* księgowe usługi, Ternet spółka z o,o, tel. 87-520-31-70 
K78803

* OLEJ OPAŁOWY,NAJTANIEJ, tel. 87-520-41-91 V21216

* pakowanie próżnowe żywności, ulica Rzeźnicka 6, 
tel. 87-520-22-07 V22104
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09   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

V20906

KUPIĘ

PRACA

V2
10

06

SPRZEDAM 

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

Wyrób nagrobków, blatów kuchennych, parapetów 
i okładzin schodowych K19208

PROMO-

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

DWORZEC PKP
tel. 87-520-22-33

V22014

* PERFEKT Szkoła Językowa, 
biuro tłumaczeń, 

wynajem sal lekcyjnych, tel. 87-520-24-05, 
www.perfekt-school.pl                 V15110d

* kotły c.o., grzejniki, bojlery, HYDROMAX, 
            ul. Targowa 18, tel. 87-615-31-90             V21106

INNE

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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V21515
Pomieszczenia biurowe do wynajęcia. 
Olecko, ul. Gołdapska 22, tel. 502-200-053.

* Pralnia chemiczna, pranie wodne, usługi w ciągu 24 godzin, 
ul. Grunwaldzka 12, te. 723-565-284                          V19407

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

* pizza na telefon – od 10.00 do 22.00, tel.87-520-31-32 
lub sms 505-314-536 V17919

* ROWERY – naprawy i wypożyczalnia, Centrum 
Handlowe Impuls, tel. 87-520-36-92 V22213

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

V25811

* sprzątanie, opieka nad osobami starszymi lub dziećmi, tel. 
506-462-495 B77705

* Taxi „Z”, również taksówki 6-osobowe, tel. 87-20-12-12 K85822

* tłumacz języka francuskiego, tel. 888-605-885 B76409

* usługi wywrotką Man czteroosiową, koparkołado-
warka, TANIO, żwir, piasek, ziemia, wynajem ruszto-
wań, tel. 504-919-923 V17310

* oddam koty (wszystkie czarne) w dobre ręce, tel. 
504-997-481 B78603

* stary traktor, tel. 602-235-182 V21236

* ślusarza, spawacza zatrudnię, tel. 602-709-756 B77606

* zatrudnię stomatologa, tel. 605-893-381 K83709

* drukarka kolorowa OKI C3300n, A4, idealna do 
wizytówek, mało używana, 290 złotych, tel. 604-193-
413 B77905

* dom, 3 ha, Jaśki, tel. 502-088-402 V17221

* dom w Suwałkach, tel. 501-128-334 V25411

* działka 30 arów, gmina Bakałarzewo, tel. 87-520-03-
50 K86001

* działka budowlana, 48 arów, Sokółki, tel. 884-384-
597 K85503

* działka usługowa, granica obwodnicy, tel. 601-210-
819 K53406z37

* działkę budowlaną, 1650 m.kw., Olecko, tel. 602-
709-756 B78204

* działki budowlane, Jaśki, tel.502-088-402 V17211

* działki budowlane, uzbrojone, tel. 601-210-819 K53506z37

* książki, I i II klasa gimnazjum, (Gimnazjum nr 2), tel. 
603-113-040 V25111

* luksfery Fala niebieskie 36 sztuk, TANIO, tel. 508-
610-285 B77406

* maszyny, urządzenia rolnicze, tel. 516-670-859  
K53506z37

* modele kartonowe, Wydawnictwo WIR, (samoloty 
1:50, okręty 1:300), tel. 601-152-454
* nowe mieszkanie, 50 m.kw., tel. 507-047-750 K85702

* OLEJ OPAŁOWY, NAJTANIEJ, tel. 87-520-41-91 
V21226

* siedlisko, ul. Wiejska, ok. 40 arów, zabudowane bu-
dynkiem gospodarskim, dojazd od strony ulicy Wiejskiej, 
siła na miejscu, tel. 602-293-333 V20916

* lokal użytkowy 100 m.kw., centrum, tel. 723-565-284 
V19417

* lokal użytkowy 100 m.kw., Olecko, ul. Zielona 33, 
tel. 502-264-901 K81304k

* lokal użytkowy 140 m.kw., centrum, tel. 501-620-577 
V17929
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MEDYCYNA ALTERNATYwNA
Przyprawy w chorobach nerek

W chorobach nerek można używać prawie wszyst-
kich przypraw, spośród zaś przypraw zalecanych 
przez zielarzy i naturalistów, w małych ilościach, spo-
żywa się gałkę i kwiat muszkatołowy, jagody jałow-

ca, owoce papryki słodkiej, pieprz czarny i ziele rozmarynu 
lekarskiego.

Relaks w długiej podróży
1. Zsunąć pantofle ze stóp. Na zmianę unosić ku gó-

rze stopy, bez odrywania pięt od podłogi. Trzymając ciągle 
pięty na podłodze, a palce uniesione ku górze powolut-
ku opuszczać stopy tak, aby dokładnie przylegały do po-
wierzchni.

2. Siedząc w wyprostowanej pozycji, z rękoma luźno 
opuszczonymi wzdłuż tułowia, wykonywać krążenia ra-
mionami, 10 razy do przodu i 10 razy do tyłu.

3. Oprzeć przedramiona na poręczach fotela, plecy roz-
luźnione. Opuścić głowę jak najniżej ku dołowi, a następ-
nie spojrzeć na sufit. Powtórzyć 10 razy.

4. Usiąść wygodnie, opierając się plecami. Ręce zało-
żyć na kark i w tej pozycji 10 razy odchylić łokcie jak naj-
dalej do tyłu.

Recepta na długie życie
Nie ulega wątpliwości, że nadal aktualne jest stare przy-

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
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kazanie Seneki, że najlepszą receptą na przedłużanie ży-
cia jest „zaniechanie jego skracania” własnym zachowa-
niem. Zgodzić się też można z twierdzeniami rosyjskich 
juwenologów, że „zdrowe ciało - produktem zdrowego 
rozsądku”, że wśród metod wzmacniania zdrowia, pierw-
sze miejsce przyznać należy stabilizacji stanów emocjo-
nalnych i wysokiej sprawności układu nerwowego.

Rozważając problem długowieczności warto też się-
gnąć do Biblii. W tej chrześcijańskiej księdze mądrości 
znaleźć można następujące rady. „Bojaźń Pańska zadawa-
la serca, daje wesele, radość i długie życie; koroną mądro-
ści -bojaźń Pańska dająca pokój i czerstwe zdrowie; ko-
rzeń mądrości, to bać się Pana, a gałęzie jej długie życie”. 
Ta mądrość została sprawdzona przez pokolenia, warto 
więc na pewno ją docenić.

Przyprawy w chorobach serca
Po zawale serca i w chorobach układu krążenia, rów-

nież w ich profilaktyce, godne polecenia są następujące 
przy¬prawy stosowane w formie proszków lub dodatków 
do potraw: bazylia, anyż, estragon, cebula, cynamon, curry, 
cytryna, czosnek, koper włoski, gałka i kwiat muszkatoło-
wy, goździki, hyzop, imbir, majeranek, ogórecznik, pieprz, 
rozmaryn, szałwia, szczypiorek, tymianek i wanilia.

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

Europejskiego Funduszu Społecznego

K
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BIURO PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO I PRAWNEGO 
W OLECKU

Podpis elektroniczny, certyfikat kwalifikowany, PUE ZUS
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.

MTL Creation, tel. 600 936 589, www.mtl.olecko.pl
WYDAJEMY CERTYFIKAT W JEDEN DZIEŃ ROBOCZY
PUNKT INFORMACJI KRS - WYPISY AKTUALNE I PEŁNE
NOWOŚĆ: Obsługa Platformy Usług Elektronicznych (PUE) 
ZUS. Profil, podpis elektroniczny, wsparcie, integracja firmy z 
profilem osobistym. Zapraszamy instytucje i osoby fizyczne.

Drodzy Państwo, 
życie dyktuje nam bardzo różne scenariusze. Jednym z te-

matów, na który ciężko jest nam rozmawiać to odprawa po-
śmiertna. Oto zarys tego tematu.

ODPRAWA POŚMIERTNA to świadczenie, które przysłu-
guje w razie śmierci pracownika w okresie trwania stosunku 
pracy lub pobierania po jego rozwiązaniu zasiłku z tytułu nie-
zdolności do pracy w skutek choroby. Komu?

1. Małżonkowi z wykluczeniem separacji.
2. Członkom rodziny jeśli spełniają warunki wymagane 

do uzyskania renty rodzinnej. Są to dzieci własne, drugiego 
małżonka lub przysposobione (do 16 roku życia, w przypadku 
kontynuowania nauki do 25 roku życia)

3. Pod pewnymi warunkami wnukom, rodzeństwu oraz in-
nym podopiecznym przyjętym na utrzymanie i wychowanie i 
wychowanie przed osiągnięciem przez nie pełnoletności.

4. Rodzicom zmarłego.
5. Dla   macochy, ojczyma, rodzicom przysposabiającym, 

pod warunkiem, że są oni niezdolni do pracy albo ukończyli 
50 lat

Odprawa pośmiertna przysługuje niezależnie od długości 
trwania stosunku pracy czy przyczyny zgonu. Jeśli zmarły 
pracownik był zatrudniony u kilku pracodawców odprawa po-
śmiertna przysługuje od każdego z nich.

Odprawa pośmiertna jest wolna od podatku dochodowego. 
Wniosek o wypłatę odprawy pośmiertnej można złożyć w 

okresie nie dłuższym niż trzy lata, później prawo do świadcze-
nia ulega przedawnieniu.

Wysokość odprawy pośmiertnej jest uzależniona od okresu 
zatrudnienia zmarłego.

Nakreśliliśmy zarys  problemu  . Inne uwarunkowania  
prawne można bezpłatne wyjaśnić w Biurze Poradnictwa Oby-
watelskiego i Prawnego w Olecku przy ul. Wojska Polskiego 
13, tel. 87 610 2201, email: ak.ob@wp.pl oraz placówkach 
terenowych w Kowalach Oleckich, Świętajnie i Wieliczkach. 
Istnieje też możliwość telefonicznego  umówienia się na wi-
zytę.

Serdecznie z a p r a s z a m y!    
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  Kalendarz imion Cytaty na ten tydzień

Nasz przepis
PRZYS£OWIA

Zupa krem z orzechów
25 dag wołowiny z kością, włoszczyzna 
(bez kapusty), 40 dag łuskanych orzechów 
włoskich, szklanka śmietany, 3 żółtka, ły-
żeczka soku z cytryny, sól, pieprz, szczypta 
cukru

Z włoszczyzny i mięsa gotujemy rosół. 
Orzechy mielimy i mieszamy ze śmietaną 
i żółtkami. Dodajemy do rosołu i wszyst-
ko zagotowujemy. Doprawiamy do smaku 
solą, pieprzem, szczyptą cukru i sokiem z 
cytryny.

Zupę podajemy z kruchymi słonymi 
ciasteczkami.

Kaczka z figami
Kaczka, 8 świeżych fig, 10 dag świeżych 
(mrożonych grzybów), 3 dag masła, 
szklanka czerwonego wina, szklanka białe-
go wina, łyżeczka cukru, sól

Kaczkę myjemy, solimy. 
Tuszę smażymy z każdej strony na sil-

nym ogniu przez 15 minut spryskując bia-
łym winem.

Po usmażeniu kroimy ją na cztery por-
cje i przekładamy do ciepłego piekarnika. 
Grzyby kroimy i dusimy na maśle około 10 
minut. Zdejmujemy je z patelni i przecie-
ramy przez sito i ponownie wstawiamy na 
ogień. Gotujemy je aż do momentu otrzy-
mania jednolitego sosu.

Figi gotujemy w czerwonym winie z 
cukrem przez 10 minut. Potem wyjmujemy 
je a sos odparowujemy. Dodajemy do niego 
sos grzybowy i znów po wymieszaniu po-
wstały sos odparowujemy. 

Porcję sosu wylewamy na talerz, kła-
dziemy na nim ćwiartkę kaczki i dwie figi.

Danie można podać z białym chlebem, 
delikatnie upieczonymi grzankami lub z 
ryżem.

Jarmuż z jabłkami
60 dag jarmużu, jedno jabłko, cukier, sól 
(ewentualne sok z cytryny)
zasmażka: 2 łyżki masła, łyżka mąki  

17 lipca
Anety, Jadwigi, Jagody, Julietty, Julity, 
Konstancji, Kornelii, Marceliny, Martyny
Aleksandra, Aleksego, Andrzeja, Bogdana, 
Bohdana, Czesława, Dzierżykija, Jacka, 
Kornela, Leona,  Marcelego, Marcelina, 
Marcina
18 lipca
Dragomiry, Erwiny, Frydy, Kamili, Kamy, 
Karoliny
Arnolda, Dragomira, Emila, Emiliana, 
Erwina, Fryderyka, Kamila, Roberta, Szy-
mona, Unisława, Wespazjana
19 lipca
Alfredy, Fredy, Normy, Nory, Radomiły
Alfreda, Ambrożego, Arseniusza, Makry-
ny, Marcina, Rufina, Wincentego, Włodzi-
mierza, Włodzisława, Wodzisława
20 lipca
Arety, Czesławy, Hieronimy, Ludwiki, 
Małgorzaty, Sewery, Seweryny
Aureliusza, Czesława, Eliasza, Frydery-
ka, Hieronima, Kolumby, Leona, Pawła, 

Seweryna
21 lipca
Angeliny, Anieli, Dalidy, Danieli, 
Diany, Ody, Pauliny, Praksedy
Andrzeja, Benedykta, Daniela, Elia-
sza, Onufrego, Prokopa, Stojsława, 
Wawrzyńca, Wiktora, Wojsława
22 lipca (dawne święto PRL, które 
Ś.p. Andrzej Legus obchodził po 
1989 pasjami)
Bolesławy, Magdaleny, Magdy, Ma-
rii, Mileny, Stoisławy
Albina, Bolesława, Laurencjusza, 
Laurentego, Pankracego, Stoisława, 
Teofila, Wawrzyńca
23 lipca
Anny, Apolinarii, Bogny, Brygidy, 
Grypiny, Joanny, Sławy, Żaliny, 
Żelisławy
Apolinarego, Bolesława, Jana, Lubo-
sława, Ludwika, Sławosza, Zdzisła-
wa, Żelisława

Fizyczne i duchowe przebywanie 
sam na sam ze sobą rodzi samot-
ność, a samotność rodzi samotność, 
jeszcze większą. 
F. Scott Fitzgerald, Czuła jest noc

Nic nie może zastąpić osoby, którą 
kochamy, i błędem byłoby szukać 
jakiejś namiastki. 

Dietrich Bonhoeffer, Listy

Rozpacz (...) ma zawsze określony 
i dostateczny powód, powstaje za-
wsze tam, gdzie człowiek traci coś 
posiadającego dlań bardzo wielką 
wartość.     

Bronisław Malinowski, 
Wierzenia pierwotne i formy ustro-

ju społecznego

To czego nie warto robić, niewarte 
jest dobrej roboty. 

Robert Fulgham, 
Wszystkiego co naprawdę trzeba 
wiedzieć nauczyłem się w przed-

szkolu

W lipcu się kłosek korzy, że niesie 
dar Boży, a najpierwsza Małgorzata (20 
lipca) sierp w zboże założy.

Na Marię Magdalenę (22 lipca) po-
goda – pszczółek wygoda, a jak słota – 
to lichota.

W lipcu upały, wrzesień doskonały.
W lipcu upały, styczeń mroźny cały.
Upały lipcowe wróżą mrozy stycz-

niowe.
Jeśli upały w sianokosy i żniwa, to 

zima ostra i dokuczliwa, a jeżeli słota, to 
w zimie dużo błota.

Lipcowe deszcze dla chłopa klesz-
cze; jak pogoda, większa swoboda.

Od lip ciągnie wonny lipiec, nie daj 
słonku kłosa przypiec.

Kto w lipcu patrzy chłodu, nacierpi 
się w zimie głodu.

W jarmużu odcinamy ogonki li-
ściowe. Gotujemy go do miękkości 
w osolonej wodzie bez przykrycia. 
Odcedzamy i siekamy albo mielimy. 
Dodajemy do niego jabłko utarte na 
grubej tarce.
Robimy zasmażkę z mąki na maśle i 
dodajemy ją do jabłka zmieszanego 
z jarmużem. Doprawiamy do smaku 
solą i cukrem lub sokiem z cytryny

Sałatka z kuskusem
20 dag kuskusu, 1,5 szklanki bulionu 
warzywnego, 4 pomidory konserwo-
we, zielona papryka, 5 dag czar-
nych oliwek, 5 dag żółtego sera w 
plastrach, 4 łyżki oliwy, 2 łyżki soku 
z cytryny, sól, pieprz

Kuskus wsypujemy do miski i 
zalewamy gorącym bulionem około 
centymetra nad powierzchnię kaszy. 
Odstawiamy na 5 minut.

Kiedy kuskus wchłonie cały bu-
lion dokładnie mieszamy kaszę wi-
delcem.

Pomidory odsączamy i kroimy na 
kawałki. Paprykę czyścimy i kroimy 
w paski. Oliwki kroimy w krążki. Ser 
żółty rozdrabniamy.

Sok z cytryny i oliwę dokładnie 
mieszamy, a na koniec doprawiamy 
solą i pieprzem.

Kuskus mieszamy z warzywami 
i sosem i dekorujemy żółtym serem.

Masa 
pomarańczowo-orzechowa

Pomarańcza, łyżka soku z cytryny, 
szklanka cukru drobnego kryształu, 
białko, niepełna szklanka usiekanych 
orzechów

Pomarańczę bardzo dokładnie 
szorujemy i sparzamy wrzątkiem, a 
następnie przepuszczamy przez ma-
szynkę do mięsa wraz ze skórką. 

Miazgę wkładamy do kamiennej 

miski i wsypujemy do niej cukier, doda-
jemy surowe białko i dokładnie ucieramy. 

Gdy cukier zupełnie się rozpuści wsy-
pujemy orzechy i mieszamy.

Masę układamy równą warstwą na 
upieczonym kruchym placku i przybie-
ramy smażoną pomarańczową skórką, 
zielonymi marmoladkami i połówkami 
orzechów. Ciasto stawiamy w cieple na 
12 do 15 godzin.

Odstraszanie kretów i myszy
Nasi dziadkowie gałązki bzu wtykali 

w korytarze kretów w celu ich odstra-
szania. Przeszkadzał tym zwierzętom w 
dalszych szkodach zarówno patyk jak i 
zapach, którego nie lubią. Zapachu bzu 
nie lubią również myszy. Stąd dawniej 
owijano gałęziami pnie drzew chroniąc 
je w ten sposób przed obgryzieniem. 
Ponieważ drobnych gryzoni w ogrodach 
położonych blisko pól bywa z reguły 
dużo, zwłaszcza więc tam warto je wy-
praktykować.
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Unia Olecko w B-klasie 
oraz awans oleckich sędziów

 SAS Unia Olecko od sezonu 2013/14 będzie wystę-
powała w rozgrywkach ligowych. Warminsko - Mazurski 
Związek Piłki Nożnej przyjął Unię jako członka związku 
na posiedzeniu Zarządu ósmego lipca. Olecki klub roz-
pocznie swoją przygodę od najniższej klasy rozgrywkowej, 
czyli od B-klasy gr. I. Oprócz Unii, to w tej lidze będą wy-
stępować następujące drużyny: MOSiR Kętrzyn. Kowalak 
Kowale Oleckie, Pogoń Ryn, Sokół Garbno, Omet Sroko-
wo, Pogoń Banie Mazurskie, Orkan Sątopy, KS Łabędnik, 
Tytan Łankiejmy, Żagiel Piecki.

Na dodatek dwóch arbitrów z Olecka awansowało z B-
-klasy do A-klasy. Chodzi tu o Roberta Smyka oraz Mar-
ka Kamińskiego.

Paweł Piekutowski

Uraz oleckiego gracza
W zeszłą środę, 10 lipca około godziny 20:30 w Sza-

motułach, na boisku tamtejszego SzOSiR-u pochodzący z 
Olecka Bartosz Romańczuk nieszczęśliwie zranił sobie 
palec - inforumuje portal szamotuly.naszemiasto.pl. 

Do wypadku doszło przy zawieszaniu siatki na jednej z 
bramek i podczas tej czynności olecki zawodnik najpraw-
dopodobniej zahaczył obrączką o jeden z wystających ha-
czyków podtrzymujących siatkę. Efekt tego wszystkiego 
był taki, iż poprzez zahaczenie skóra z palca została do-
słownie zerwana. Ranny piłkarz trafił do szpitala w Szamo-
tułach, gdzie zabiegu dokonali tamtesi chirurdzy.

Według Wiesława Jarnickiego (dyrekotra SP ZOZ w 
Szamotułach) nie doszło do uszkodzenia kości palca, acz-
kolwiek pacjent stracił spory fragment skóry oraz mięśni 
palca.

Przypomnijmy, iż olecczanin zaczynał swoją grę w 
Czarnych Olecko. Potem występował w takich klubach 
jak MSP Szamotuły, VfL Wolfsburg, Jagiellonia Białystok, 
ŁKS Łódź, Motor Lublin.

Paweł Piekutowski

III Turniej siatkówki plażowej z cyklu 
Grand Prix Olecka 2013

14 lipca odbył się na boisku w pobliżu kortów MOSiR III 
Turniej siatkówki plażowej z cyklu Grand Prix Olecka 2013
Sędzią głównym był Dariusz Karniej.

KOŃCOWA  KLASYFIKACJA:
1. J. Jasnos / K. Modzolewski (Ełk)  12 pkt
2. A. Bogdan / J. Wrzyszcz(Olecko)  9 pkt
3. T. Topór / B. Hodana (Zatyki)  7 pkt
4. A. Opanowski / M. Pawliczuk (Olecko/ Giżycko) 5 pkt
5-6. B. Firlej / K. Bieliński (Elbląg) i D. Woźny/ K. Wojta-
szek (Elbląg)    3 pkt
7-8. M. Rowiński/ G. Chajewski (Olecko) i M. Statek/ O. 
Woźny (Elbląg)    1 pkt
Trzy pierwsze pary otrzymały pamiątkowe dyplomy a 
zwycięzcy statuetki i koszulki okolicznościowe. W turnieju 
uczestniczyło 16 zawodników.

KLASYFIKACJA  PUNKTOWA  po trzech turniejach:
1. P. Surażyński / A. Białecki (Olecko / Gołdap) 24 pkt
2. H. Paszkowski / P. Szlaszyński (Gołdap)  16 pkt
3-4. J. Jasnos/ K. Modzolewski (Ełk) i T. Topór / B. Hodana 
(Zatyki)      12 pkt
5. A. Opanowski / Ł. Senkowski (Olecko)  10 pkt
6-7.A. Bogdan / J. Wrzyszcz (Olecko) i A. Bogdan / P. Ro-
wiński (Olecko)       9 pkt
8-9. S. Romańczuk / A. Walicki (Białystok) i A. Opanowski 
/ M. Pawliczuk (Olecko / Giżycko)   5 pkt
10. M. Gajewska / P. Sajnaga (Olecko/ Ełk)    4 pkt
11-14. D. Chmielewski / R. Jermacz (Goniądz), D. Górski / 
S. Zygmunt (Kijewo), B. Firlej / K. Bieliński (Elbląg) i D. 
Woźny / K. Wojtaszek (Elbląg)     3 pkt
15-18. M. Pawliczuk / K. Żelisko (Giżycko), Dłużniewski / 
Dłużniewski (Olecko), M. Rowiński / Chajewski (Olecko) i 
M. Statek / O. Woźny (Elbląg)     1 pkt
Pozostałe pary, biorące udział w turniejach nie zdobyły 
punktów.
Życzymy powodzenia w następnych turniejach.

Organizator imprez sportowych w MOSiR Olecko, 
Dariusz Karniej

I Turniej osób niepełnosprawnych 
w siatkówce plażowej 

o Puchar ,,Mazur Garbatych”
13 lipca na boisku do siatkówki przy kortach MOSiR 

odbył się I Turniej osób niepełnosprawnych w siatkówce 
plażowej o Puchar ,,Mazur Garbatych”

Organizatorami były: IKS ,,Atak” Elbląg, OTSS i MO-
SiR Olecko. Sędziowali Jerzy Wrzyszcz i Dariusz Kar-
niej.

WYNIKI:
,,Start” Zielona Góra - ,,Start” Łódź  2:0
IKS ,,Atak” Elbląg I - IKS ,,Atak” Elbląg II 2:1
,,Start” Zielona Góra - IKS ,,Atak” Elbląg II 2:0
IKS ,,Atak” Elbląg  I - ,,Start” Łódź 2:1
IKS ,,Atak” Elbląg  I - ,,Start” Zielona Góra 2:1
IKS ,,Atak” Elbląg  II - ,,Start” ,,Łódź 2:1

KOŃCOWA  KLASYFIKACJA:
1. IKS ,,Atak” Elbląg  I 6 pkt  6:3
2. ,,Start” Zielona Góra 5 pkt  5:2
3. IKS ,,Atak” Elbląg  II 4 pkt  3:6
4. ,,Start” Łódź  3 pkt  2:6

Trzy pierwsze drużyny otrzymały pamiątkowe dyplo-
my i puchary. W zawodach uczestniczyło 12 zawodników.

Organizator imprez sportowych w MOSiR Olecko, 
Dariusz Karniej

Puchar K.S. ,,Tennis Life”
14 lipca na kortach miejskich odbył się Turniej tenisa 

ziemnego o Puchar K.S. ,,Tennis Life”
Organizatorami zmagań były K.S. ,,Tennis Life” i MO-

SiR Olecko, a sędzią głównym Andrzej Bomber.
Do turnieju przystąpiło 29 zawodników z Warszawy, 

Ełku, Elbląga, Suwałk, Olecka, a nawet z zagranicy.
W meczu finałowym spotkali się Robert Usarek z Su-

wałk (etatowy zwycięzca turniejów tenisowych w Olecku) 
oraz Bartek Kierwiak z Elbląga. Po pasjonującym pojedynku 
zwyciężył

Bartek Kierwiak, pokonując Roberta Usarka 2:1 (2:6, 7:5, 
6:1).
KOŃCOWA   KOLEJNOŚĆ:
1. Bartek Kierwiak (Elbląg)
2. Robert Usarek (Suwałki)
3. Oscar Szady
4. Paweł Czerniak
5-6. Oskar Prokopek i Szymon Kierwiak (najmłodszy za-
wodnik turnieju)

Zawodniczki z Olecka, to jest Kamila Barszczewska i 
Roksana Zajkowska uplasowały 

się w przedziale 17-24.
Pierwszych trzech zawodników otrzymało pamiątkowe 

dyplomy i puchary, ufundowane przez 
K.S. ,,Tennis Life”.
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Od 1 do 12 lipca w Zespole Szkół w Olecku odbywały się 
półkolonie letnie, w których wzięło udział 25 dzieci.  Pod-
opieczni Iwony Wawruch i Wioletty Czaplejewicz przeby-
wali w świetlicy od 9.00 do 14.00. W trakcie pobytu każde 
dziecko otrzymało na drugie śniadanie słodką bułkę oraz 
obiad, na który codziennie chodziliśmy do restauracji „Ma-
zurski Dwór”.  

Podczas dwutygodniowego pobytu dzieci miały możli-
wość brania udziału w zajęciach: plastycznych, sportowych 
(zawody sportowe na sali, gry zespołowe) i kulinarnych, gdzie 
uczyły się robienia sałatki warzywnej oraz pysznych kanapek. 
Gdy była ładna pogoda wychodziliśmy na plażę oraz boisko 
szkolne, aby brać udział w zawodach sportowych, a także grać 
w zbijanego czy piłkę nożną.

Półkolonie

Dzieci w czasie wolnym ukła-
dały puzzle, grały w gry stoliko-
we tj. scrabble, rummikub oraz 
piłkarzyki. Dużym powodzeniem 
cieszyły się gry w X-Boxa, w któ-
rych każdy zdobywał punkty dla 
swojej drużyny oraz indywidual-
nie dla siebie. Wychowawcy zor-
ganizowali swoim podopiecznym 
wycieczkę do Wigierskiego Parku 
Narodowego oraz wyjście do kina 
na film animowany w formacie 3D 
pt. „Uniwersytet Potworny”.

W ostatnim dniu wychowawcy 
wręczyli podopiecznym dyplo-
my „Uczestnika Półkolonii” oraz 
drobne upominki w postaci słody-
czy oraz znaczków i długopisów 
na pamiątkę pobytu na półkolonii.

Każdy spędził miło i przy-
jemnie czas w trakcie półkoloni i 
wszyscy żałowali, że tak szybko 
się skończyły.

Wszystkie zdjęcia z półkolonii 
można obejrzeć w galerii na stro-
nie szkoły.

Iwona Wawruch
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