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Najwyższe ceny, Olecko, ul. Ełcka 2, tel. 501-611-961

SKUP STARYCH I ROZBITYCH POJAZDÓW
kasacja pojazdów (ciężarowe, osobowe), zaświadczenia, skup złomu 
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„Parkuj z Głową”, s. 9

LOTOS 71. Rajd Polski 
koło Olecka , s. 8

„Koncerty brandenburskie” 
Jana Sebastiana Bacha, s. 18

VIII Turniej Świetlic Szkolnych, s. 10

Każdy młody człowiek wcześniej czy później 
dokonuje zdumiewającego odkrycia, że tak-
że rodzice mają niekiedy rację.

Andre Malraux
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GRÜNLAND
Centrum Roślin Ozdobnych

   Olecko, ul. Produkcyjna 11, tel. (87) 523-90-09
najnowsza kolekcja bylin

Archiwum „Tygodnika oleckiego” znajdziesz

Złodzieje usłyszeli zarzuty 
Oleccy policjanci zatrzymali dwóch mężczyzn po-

dejrzanych o usiłowanie kradzieży elementów instalacji 
chłodniczej z  jednego z oleckich marketów. 50-latek i 
35-latek trafili do policyjnego aresztu i usłyszeli zarzuty. 

W miniony sobotę oficer dyżurny oleckiej komendy 
otrzymał anonimowe zgłoszenie, że za jednym z oleckich 
marketów dwóch mężczyzn w pobliskich krzakach chowa 
jakieś przedmioty. Natychmiast we wskazane miejsce po-
jechali policjanci prewencji. Funkcjonariusze zatrzymali 
Pawła D., który demontował metalowe, aluminiowe i mie-
dziane elementy instalacji chłodniczej, a swój łup chował w 
pobliskich zaroślach. Mężczyzna został zatrzymany i trafił 
do policyjnego aresztu. Po kilku godzinach do aresztu trafił 
również wspólnik 50-latka. Paweł D. i Mariusz G. usłyszeli 
zarzut usiłowania kradzieży i przyznali się do winy. 

Teraz mężczyźni odpowiedzą przed sądem. Grozi im 
kara do 5 lat pozbawienia wolności. 

rzeczniczka prasowa KPP sierż. szt. Justyna Sznel

Wakacje z Bajkolandią
Miejsko-Powiatowa Biblioteka Publiczna w Olecku 
zaprasza wszystkie dzieci do Krainy Bajek na „Wakacje z 
Bajkolandią”.
W świecie baśni, bajek i bajeczek rozwijamy: fantazję, 
kreatywność i wyobraźnię.
Zapraszamy w każdy wtorek i piątek lipca  o godz. 11:00.
Pierwsze spotkanie już 1 lipca 2014 r. o godz. 11:00, ul. 
Kopernika 6.

Zapraszamy!

„Teatr HOC LOCO informuje, że zapisy na warsztaty w 
ramach IV Oleckiego

Festiwalu Teatrów Amator-
skich CHiMERA 

już ruszyły!
 W tym roku, w dniach 11-13 lipca, chętni mogą wziąć 

udział w warsztatach:
 -teatralnych,

 -bębniarskich,
 -capoeiry,

 -fotograficznych.
 Udział w warsztatach jest oczywiście BEZPŁATNY! 

Ilość miejsc ograniczona, ale spokojnie, jest ich całkiem 
sporo.

 W razie niepewności dotyczącej warsztatów, bądź ja-
kichkolwiek problemów, prosimy śmiało do nas pisać na: 
 warsztatyhocloco@wp.pl  bądź: teatr_hocloco@wp.pl

 Aby wziąć udział w warsztatach wystarczy wypełnić 
formularz zgłoszeniowy, który znajduje się na stronie in-
ternetowej www.teatrhocloco.art.pl

 
ZACHĘCAMY WAS SERDECZNIE DO ZGŁASZA-

NIA SIĘ! Macie czas do 6 lipca!”

Aleksandra Ziopaja

Ulica Kasprowicza
Firma budowlana „DUD-REM” Grażyny Zalewskiej za-

kończyła przebudowę dachu budynku gospodarczego poło-
żonego przy ulicy Kasprowicza. Dach spłonął podczas poża-
ru 1 stycznia b.r.

Koszt remontu wyniósł ponad 31 tysięcy złotych.      um

Gmina
... za 6100 złotych oraz 15,3 tysiąca złotych sprzedała 

w Babkach Oleckich dwie działki gruntowe o powierzchni 
1608 i 2645 m.kw.          UM

Gmina
... zawarła akty notarialne na sprzedaż trzech działek 

przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową położonych 
na osiedlu Siejnik II.         UM
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OLECKI TERMINARZ
WYSTAWY STAŁE

• Iwona Bielawska, malarstwo, Galeria Prawdziwej Sztuki 
im. A. Legusa, ROK „MG”

• wystawa fotografii, Galeria Hol, ROK „MG”
• Ekspozycja stała - wystawa w Oleckim Stowarzyszeniu 

Aktywnych „Zamek”
• Ekspozycja stała - Olecka Izba Historyczna, plac Wolności 22

KRONIKA PO¯ARNICZA 

Zapraszamy od 600 do 2100

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

NAJTANIEJ W MIEŚCIE

ON .............................5.39 zł
Pb 95 ........................5.39 zł
PB 98 ........................5,49 zł
LPG ...........................2,38 zł
Olej opałowy ..............3,7-0 zł (powyżej 1000 litrów)
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sponsorujemy „Czarnych”, 
bilet 5 gr taniej na litrze

www.paliwa-kozlowski.pl

AUTOMYJNIA

25 czerwca (środa)
apteka dyżurna plac Wolności 25
wydanie „Tygodnika Oleckiego”
26 czerwca (czwartek)
apteka dyżurna Zielona 35
13.00 - Sesja Rady Powiatu, sala konferencyjna Starostwa
16.00 - Rummikub, gra rodzinna, scrable, Biblioteka Pu-
bliczna, Kopernika 6
19.00 - Smak curry, film, kino Mazur (cykl KADR)
27 czerwca (piątek)
apteka dyżurna Składowa 6
11.00 - Sesja Rady Miejskiej, ratusz
16.00 - Bajkolandia, spotkanie z bajką, biblioteka miejska, 
ul. Kopernika
17.00 - Czarownica, film, kino Mazur (2D)
17.00 - Księżniczka na ziarnku grochu, premiera sztuki 
teatralnej, sala Teatru AGT
19.00 - Grace księżna Monako, film, kino Mazur (2D)
28 czerwca (sobota)
apteka dyżurna Zielona 37
17.00 - Czarownica, film, kino Mazur (3D)
19.00 - Grace księżna Monako, film, kino Mazur (2D)
29 czerwca (niedziela)
apteka dyżurna Kolejowa 15
10.00 -  XIV Turniej Tenisa Ziemnego o Wielki Sękacz Olecki, 
korty miejskie 
10.00 - I Turniej Siatkówki Plażowej z cyklu Grand Prix 
Olecka 2014, boiska przy kortach
17.00 - Czarownica, film, kino Mazur (3D)
19.00 - Grace księżna Monako, film, kino Mazur (2D)
30 czerwca (poniedziałek)
apteka dyżurna plac Wolności 7B
1 lipca (wtorek)
apteka dyżurna 11 Listopada 9
11.00 - Wakacje z Bajkolandią, biblioteka miejska, ul. Ko-
pernika
16.00 - Scrabble w bibliotece, Biblioteka Miejska, ul. Ko-
pernika
2 lipca (środa)
apteka dyżurna Gołdapska 1
wydanie „Tygodnika Oleckiego”
3 lipca (czwartek)
apteka dyżurna plac Wolności 25
8.30 - 11.00 - Pobór krwi od honorowych dawców, sala kon-
ferencyjna w internacie ZSLiZ przy ul. Gołdapskiej
16.00 - Rummikub, gra rodzinna, scrable, Biblioteka Pu-
bliczna, Kopernika 6
4 lipca (piątek)
apteka dyżurna Zielona 35
11.00 - Wakacje z Bajkolandią, biblioteka miejska, ul. Ko-
pernika
17.00 - Jak wytresować smoka, film, kino Mazur (3D)
19.00 - Wypisz, wymaluj... miłość, film, kino Mazur (2D)
5  lipca (sobota)
apteka dyżurna Składowa 6
15.00 - Jak wytresować smoka, film, kino Mazur (2D)
17.00 - Jak wytresować smoka, film, kino Mazur (3D)
19.00 - Wypisz, wymaluj... miłość, film, kino Mazur (2D)
22.00 - Bogowie ulicy, film, Plenerowe Kino Letnie, Rynek
6 lipca (niedziela)
apteka dyżurna Zielona 37
10.00 - XIII Turniej Tenisa Ziemnego o Puchar Głosu Olec-
ka, korty miejskie
10.00 -  II Turniej Siatkówki Plażowej z cyklu Grand Prix 
Olecka 2014, boiska przy kortach

25 od 18.10 jeden zastęp JRG PSP 
usuwał z drogi w Plewkach powalone na nią 
drzewo.

27 od 12.22 dwa zastępy JRG PSP wyławiały z jeziora w 
Dułach dwa martwe psy.

Informacji udzielił młodszy aspirant Andrzej Zajkowski

31 maja od 13.29 jeden zastęp JRG PSP uwalniał w Wę-
żewie psa, który uwiązł w zaroślach.

2 czerwca od 10.00 dwa zastępy JRG PSP gasiły przy 
szosie Ełckiej pożar szmat w opuszczonym budynku maga-
zynowym.

3 czerwca od 0.48 jeden zastęp OSP Lenarty w okolicach 
Bialskich Pól usuwał powalone na jezdnię drzewo.

3 czerwca od 15.32 dwa zastępy JRG PSP oraz dwa OSP 
Kowale Oleckie gasiły pożar ogniska rozpalonego przy 
zabudowaniach wsi w Danielach.

3 czerwca od 23.10 jeden zastęp JRG PSP gasił pożar 
śmieci przy ulicy Wiejskiej.

9 czerwca od 12.11 trzy zastępy JRG PSP usuwały konar 
drzewa znad jezdni ulicy Tunelowej zagrażający przechod-
niom i samochodom.

Informacji udzielił aspirant sztabowy Mariusz Domin

10 czerwca od 12.56 jeden zastęp JRG PSP interwenio-
wał medycznie na ulicy Grunwaldzkiej przy zasłabnięciu 
kobiety.

10 czerwca od 17.08 jeden zastęp OSP Wieliczki usuwał 
w Gąsirówku rój pszczół z domu mieszkalnego.

12 czerwca od 9.48 dwa zastępy JRG PSP usuwały przy 
ulicy Wiejskiej niebezpiecznie pochylone drzewo nad budyn-
kiem internatu.

12 czerwca od 15.47 jeden zastęp JRG PSP usuwał z 
domu mieszkalnego przy ulicy Słowackiego gniazdo szersze-
ni. 

informacji udzielił młodszy kapitan Piotr Gabruś

na stronie internetowej www.olecko.info (w pliku *.pdf)
V
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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:
• Jakub Baranowski

• Wojciech Karbowski
• Maciej Kowalewski

• Roman Łazarski
• Bronisław Nerkowski

• Jakub Niedźwiecki
Upominki ufundowali:

	 √	Księgarnia Zofii Siemaszko, plac Wolności 26
	 √	„BiS” Studio Reklamy, ul. Kamienna 1A	
	 √	INFOLAND, pl. Wolności 15	
	 √	Libra, ul. Akawcjowa 9
	 √	TERNET, pl. Wolności 26	
 √	BEST - Studio Reklamy, ul. Jeziorna 1A
	 √	Drukarnia „Gryfix”, Ełk, ulica Sasankowa 17
	 √	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, pocztówki, gry logiczne itp.

Film, że palce lizać
Kadr to przede wszystkim dobre, ambitne kino, 

ale też różnorodność. Przez duże R. Stałych bywal-
ców czwartkowych spotkań, których grono ciągle 
się poszerza - chcemy zaskakiwać, nowych - uza-
leżniać. Stąd kolejny przeskok gatunkowo-tema-
tyczno-geograficzny. Był już krótki metraż, była 
polska awangarda i kino zaangażowane społecznie, 
ostatnio raczyliśmy się niezwykle estetyczną tragi-
farsą. Teraz kolej na historię o miłości i jedzeniu 
rozgrywającą się w Indiach. Ocierający się o banał 
temat, w rękach reżysera Ritesha Batry przeistoczył 
się w subtelną historię o samotności, pełną smaków, 
aromatów i kolorów, która choć hinduska, z estety-
ką i przekazem Bollywood nie ma nic wspólnego. 

Świat oszalał na punkcie kuchni. Być restauratorem, ku-
charzem, to dziś brzmi dumnie. Dobrze jest móc pochwalić 
się znajomym, że się kuchnią pasjonuje, że się w niej ekspe-
rymentuje. Coraz więcej ludzi przyznaje się do bycia: smako-
szem, pasjonatem kulinarnym, kucharzem samoukiem, ku-
charzem wykształconym, poszukiwaczem nowych smaków, 
specjalistą w odkrywaniu starych na nowo. Niepotrzebne 
skreślić. 

Podczas tej kulinarnej hossy, kuchnia hinduska zrobiła 
międzynarodową karierę. Smak curry zna niemal każdy. Nie-
wiele jednak osób wie, że Indie to kraj, w którym od wielu 

lat funkcjonuje ogromna sieć dostaw domo-
wych posiłków do pracy. Sieć na tyle impo-
nująca, że naukowcy z Harvardu zechcieli 
jej się uważnie przyjrzeć. Ustalili, że dzien-
nie do miejsc pracy dostarczanych jest oko-
ło 200 tysięcy posiłków i tylko jeden na 16 
milionów trafia nie do tego adresata, co trze-
ba. Od takiej, jak się okazuje, niecodziennej 
pomyłki rozpoczyna się historia bohaterów 
filmu „Smak curry”.

Ila, wciąż młoda i piękna, postanawia 
dodać trochę koloru swemu bezbarwnemu 
małżeństwu - zgodnie z maksymą „przez 
żołądek do serca”. Kobieta ma wielką na-
dzieję, że nowa potrawa, której smak dopro-
wadziła do doskonałości, przyspieszy bicie 

serca jej wiecznie nieobecnego męża. Specjalna przesyłka 
z jedzeniem, wysłana do niego do biura, przez pomyłkę tra-
fia w ręce innego mężczyzny. Podejrzewając, że ktoś obcy 
zjada przygotowane przez nią posiłki, następnego dnia Ila 
wkłada do przesyłki nie tylko obiad, ale też liścik. Wie-
czorem dostaje od nieznajomego odpowiedź... To początek 
pełnej subtelnych emocji historia dwojga ludzi, pragną-
cych nadać życiu odrobinę smaku.

KADR (Kino Ambitne Daje Radę), film „Smak cur-
ry”, 26.06.2014 r., godz. 19:00, kino „Mazur”, wstęp 10 
zł. 

Zasnął 
i uderzył w drzewo
Policjanci wyjaśniają okoliczności wy-

padku drogowego, do którego doszło w 
miejscowości Kowale Oleckie. Pracujący 
na miejscu funkcjonariusze ustalili, że kierujący audi naj-
prawdopodobniej zasnął podczas jazdy. Kierowane przez 
niego auto zjechało do przydrożnego rowu i uderzyło w drze-
wo. Kierujący oraz 3 pasażerów trafiło do szpitala.

Do wypadku doszło 17 czerwca w nocy w miejscowości 
Kowale Oleckie. Na miejsce zostali wysłani funkcjonariusze, 
którzy ustalili, że najprawdopodobniej przyczyną zdarzenia 
było zaśnięcie kierowcy. W wyniku tego audi prowadzone 
przez 18-latka zjechało do przydrożnego rowu i uderzyło w 
drzewo. Marcin S. oraz trzech podróżujących z nim męż-
czyzn z ogólnymi obrażeniami ciała zostali przetransporto-
wani do szpitali w Olecku i Ełku. Badanie policyjnym alko-
matem wykazało, że kierujący był trzeźwy.

Teraz policyjne dochodzeni wyjaśni dokładne okoliczno-
ści zdarzenia.

rzeczniczka prasowa KPP sierż. szt. Justyna Sznel

Wygraj rok bezpłatnych 
studiów na Łazarskim

Uczelnia Łazarskiego angażuje się w sprawy samo-
rządów i wspiera inicjatywy społeczne. Dlatego też szuka 
aktywnych, młodych ludzi, którzy działają na rzecz lokal-
nych społeczności. Uważasz, że się do takich zaliczasz? 
Prześlij krótki film lub esej, w którym pokażesz, jak aktyw-
nie wspierasz swoją lokalną wspólnotę.

Konkurs skierowany jest do maturzystów i absolwen-
tów studiów pierwszego stopnia. Każda kategoria – film, 
esej – wyłoni 1 zwycięzcę w regionie. Oznacza to, że na 
każde województwo przyznane zostaną 2 nagrody, w po-
staci roku darmowych studiów – na dowolnie wybranym 
kierunku – na Uczelni Łazarskiego. Prace konkursowe na-
leży zgłaszać do 15 sierpnia 2014 r. 

Więcej informacji na https://www.facebook.com/
events/317574505067679/

WYPOŻYCZALNIA DLA DOROSŁYCH MIEJSKO-POWIA-
TOWEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W OLECKU (UL. KO-
PERNIKA 6), WYCHODZĄC NAPRZECIW POTRZEBOM 
OSÓB STARSZYCH, CHORYCH I NIEPEŁNOSPRAWNYCH, 
ZAMIESZKAŁYCH NA TERENIE MIASTA OLECKO, PRO-
PONUJE ODNOWĘ USŁUGI, POLEGAJĄCEJ NA DOSTAR-
CZANIU KSIĄŻEK DO DOMU.
Dostarczaniem zbiorów będą zajmować się bibliotekarze. 
Osoby zainteresowane prosimy o kontakt telefoniczny pod 
nr (87) 731 40 04

Rozwiązano problem
Gmina zawarła akt notarialny na nabycie prawa użyt-

kownika wieczystego nieruchomości stanowiących drogi do-
jazdowe do garaży na osiedlu Siejnik II. Tym samym został 
rozwiązany wieloletni problem sprzedanych wcześniej dróg 
przez syndyka masy upadłościowej Spółki AGROL Siejnik. 

UM
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Proszę Państwa, nie odkryję czegoś nowe-
go, pisząc, że nasze życie i wygoda zrosło się 
już na stałe z wynalazkiem końca XIX wie-
ku, czyli samochodem. Ten wielkowymiaro-
wy gadżet stał się niezbędny w codziennym 
życiu wszystkich. Zepsucie się tego artefaktu 
wali porządek naszego dnia w gruzy. Stajemy 
bezsilni wobec czasu i zadań, które planowa-

liśmy. Uzależniliśmy się od używania samochodu!
Może nie jest to uzależnienie porównywalne z telefonem 

komórkowym albo innymi podobnymi do telefonu ustrojstwa-
mi, ale jest silne.

Uzależnienie to jest dość specyficznie objawiane przez 
poszczególne osobniki ludzkie. Dla jednych rodzaj, wygląd i 
rocznik samochodu są źródłem satysfakcji zwanej prestiżem. 
Dla innych samochód stanowi narzędzie pracy. Jeszcze inni 
traktują samochód jak prawdziwy gadżet: pucują go, spraw-
dzają, co potrafi, kupują i montują bajery podnoszące samo-
poczucie. Słynne i anegdotyczne są opowieści o tym, jak naj-
wyższej klasy głośniki przewyższające kilkakrotnie wartość 
samochodu montowane były w Małych Fiatach (126p). Jesz-
cze inni, tacy sportowcy z ciut wypiętym do przodu mięśniem 
piwnym zasiadają za kierownicą wypasionych aut terenowych. 
Ba, kupują nawet spray imitujący błoto. Samochód wygląda 
wtedy, jakby przed chwilą wrócił z crosu. Nie wiedzą tylko, że 
często te wypasione „terenówki” są produkowane dla młodych 
matek jako najbezpieczniejsze miejskie samochody do prze-
wożenia niemowląt. Dlatego, jeśli się ma pieniądze, tak  łatwo 
je kupić w komisach, służą bowiem w rodzinach dość krótko.

Są też właściciele, którzy samochody używają do zdarcia 
i traktują je bardzo szorstko. Jeśli ktoś zwróci im uwagę, że 
w środku jest nieporządek, odpowiadają wtedy, że jeśli ko-
muś jest brudno, to niech sprzątnie. Tacy aroganccy kierowcy. 
Znam nawet kierowcę, który by mieć choć jeden czysty sa-
mochód kupił drugie auto. Teraz jednak ma dwa, które trzeba 
sprzątać.

Są też tacy kierowcy, dla których samochód stanowi nie-
odzowny element ich uczestnictwa w czynnościach religij-
nych. W sobotę wyjeżdżają z garażu, pucują auto lub jadą nim 
do myjni. W niedzielę rano ładują do niego całą rodzinę i jadą 

przez całą długość dwóch ulic, żeby zdążyć na dziesiątą do 
kościoła. Znajomy kupił kiedyś dziesięcioletni samochód, 
który przejechał niecałe pięć tysięcy kilometrów.

W każdym bądź razie, co by tutaj nie pisać, to ilu jest 
kierowców, tyle jest systemów podejścia do użytkowania sa-
mochodu.

Zżyliśmy się z tą zabawką i jest nam niebywale potrzeb-
na. 

Jednak jest coś, co zaburza nasze posiadanie tego nieby-
wałego osiągnięcia ludzkiej techniki.

Są to przepisy ruchu drogowego i kultura jazdy.
Mówi się, że jeśli ktoś zostawał przyjęty do stanu szla-

checkiego, to trzeba było trzech pokoleń, aby ogłady nabyć. 
Nasze społeczeństwo czasów transformacji nagle przeniosło 
się z socjalizmu do państwa demokratycznego. Jednym z 
objawów transformacji stało się to, że samochód z produktu 
luksusowego stał się powszechnie używanym narzędziem. 
Nagle ulice naszych miast zapełniły się tysiącem sprowadzo-
nych z zagranicy lub kupionych w salonach samochodów. 
Taka transformacja, przesiadającego się z wozów drabinia-
stych i rowerów do aut kierowców nie może obyć się bez 
zgrzytów. Tym zgrzytem jest właśnie kultura jazdy. 

W naszym mieście widać to szczególnie. Specyficz-
ny układ ulic powoduje, że kilka tysięcy zarejestrowanych 
samochodów musi się codziennie upchnąć w centrum na 
wszelkiego rodzaju parkingach. I tutaj ci, którzy nie umieją 
zaparkować, tworzą problemy. Żeby ucywilizować stan rze-
czy i ułatwić parkowanie oraz ocenę tego parkowania Policji, 
Powiatowy Zarząd Dróg wymalował linie. Okazało się jed-
nak, że nie wszyscy mają tyle umiejętności, by trafić pomię-
dzy dwie linie ciągłe albo tyle wiedzy, żeby wiedzieć, gdzie 
nie należy parkować.

Do szczególnych przypadków należy parkowanie, np. 
biorąc między koła linię ciągłą, parkując na miejscu dla in-
walidy, przy podwójnej ciągłej lub wydzielonym pasie po-
wierzchni wyłączonej. 

Żeby nauczyć kierowców poprawnego parkowania i 
zwiększyć liczbę miejsc parkingowych w mieście Policja od 
dwóch lat prowadzi akcję „Parkuj z głową”. W poprzednim 
roku policjanci zwracali jedynie uwagę kierowcom. W tym 
roku za rażące naruszanie przepisów związanych z parkowa-
niem postanowiono karać mandatem. 

Również i tym razem policjantom pomagali uczniowie 
Zespołu Szkół Licealnych i Zawodowych. 

Obserwowałem akcję jako pasażer samochodu patrolo-
wego. Z jednej strony aż dziw mnie brał, gdy jeździliśmy 
ulicami i naprawdę mało było źle zaparkowanych samocho-
dów. Prowadzący akcję policjanci aspirant Tomasz Jegliński 
i sierżant sztabowy Cezary Wojnowski wypisali tylko trzy 
mandaty: dwa za parkowanie przy podwójnej ciągłej i trze-
ci za zatrzymanie się na powierzchni wyłączonej. Ten trzeci 
przypadek szczególnie rozgoryczył kierowcę. Nie miał jed-
nak pretensji do policjantów, ale do pasażera, który chciał 
wysiąść właśnie w tym miejscu i praktycznie kierowcę zmu-
sił do zatrzymania.

Podobnie najgorzej z przestrzeganiem przepisów związa-
nych z parkowaniem jest w dni targowe oraz w letnie piątki. 
Do miasta w tym czasie trafia co najmniej kilkaset dodatko-
wych samochodów, a wtedy wszyscy parkują, gdzie tylko się 
da. 

Jaki morał z tego, co napisałem wyżej? Starajmy się 
parkować poprawnie, w miejscach do tego wyznaczonych i 
zwolnijmy jeżdżąc ulicami. Gdy nagle zauważymy, że ktoś 
czekał na przejściu dla pieszych i za późno go zauważyliśmy, 
żeby się zatrzymać, oznacza to, że jechaliśmy za szybko i 
nieuważnie. Jako piesi też powinniśmy uważać i nie przecho-
dzić jezdni, gdzie tylko się da. 

W opinii przyjezdnych piesi w naszym mieście są należy-
cie traktowani. Samochody zatrzymują się przed przejściem, 
kiedy tylko kierowcy zobaczą, że ktoś się do niego zbliża. 
Miło jest słyszeć takie opinie. Świadczy to o tym, że niektó-
rzy już do „szlachectwa”, jakim jest posiadanie prawa jazdy, 
mentalnie dorośli. Oby było ich jak najwięcej.

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

fax. 87-520-27-46
OFERTY PRACY                         

1. kelner  
2. kierowca samochodu ciężarowego
3. operator spycharki
4. magazynier
5. tapicer
6. krawiec
7. operator maszyn do rozkładania mas bitumicznych
8. operator skrapiarek do nawierzchni bitumicznych
9. operator walca drogowego
10. brukarz
11. stolarz
12. opiekun osoby starszej
13. ceramik wyrobów ceramiki budowlanej
14. konsultant telefoniczny
15. kucharz
16. robotnik drogowy
17. stolarz meblowy
18. pozostali operatorzy urządzeń do obróbki drewna
19. mechanik samochodów ciężarowych
20. technik prac biurowych
21. ślusarz
22. lakiernik wyrobów drzewnych
23. sterowniczy urządzeń krusząco – sortujących
24. technik geodeta
25. kierowca ciągnika rolniczego
26. sprzedawca
27. nauczyciel rewalidacji
28. nauczyciel techniki 
29. z-ca kierownika produkcji
30. operator żurawia przenośnego
31. pedagog
32. ogrodnik
33. księgowy
34. asystent do spraw księgowości
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Festyn rodzinny oraz biegi 
uliczne w Kowalach Oleckich

W Kowalach Oleckich odbył się festyn rodzinny połączony  
z biegami ulicznymi, których celem była popularyzacja spor-
tu i aktywnego wypoczynku pośród rodzin biorących udział 
w imprezie sportowej. 

Podczas imprezy sportowej jako pierwsze odbyły się bie-
gi uliczne z podziałem na poszczególne kategorie wiekowe. 
Oprócz biegów skierowanych do indywidualnych uczestni-
ków, odbyła się także wyścig, w którym udział wzięli rodzi-

ce i dzieci. Organizatorzy zorganizowali również wyścig 
nordic walking. 

W kategorii wiekowej klas I-III szkoły podstawowej i 
młodsi w grupie dziewcząt na najwyższym stopniu podium 
stanęła Julia Szymanowska, drugie miejsce zajęła Karoli-
na Czerwińska, zaś trzecie Amelia Witkowska. W grupie 
chłopców jako pierwszy na metę przybiegł Hubert Dzie-
wulski, drugi był Kacper Bernatowicz, zaś trzeci Błażej 
Bielewicz. 

W kategorii wiekowej klas IV-VI szkoły podstawowej 
w grupie dziewcząt pierwsze miejsce wywalczyła Kata-
rzyna Cieślukowska, na drugim stopniu podium stanęła 
Martyna Nowak, zaś na trzecim Klaudia Jankowska. W 
grupie chłopców najszybciej na metę przybiegł Sebastian 
Czerwiński, drugie miejsce przypadło w udziale Dawido-
wi Dorohońko, zaś trzecie Kamilowi Kowalewskiemu. 

W kategorii wiekowej klas I-III gimnazjum na naj-
wyższym stopniu podium stanęła Anna Skorupska, dru-
gie miejsce przypadło w udziale Marcie Cieślukowskiej, 
natomiast miejsce trzecie ex aeguo zajęły Kamila Bura-
czewska i Paulina Liszewska.

Kolejnym punktem programu imprezy sportowej był 
bieg otwarty mężczyzn, w którym metę jako pierwszy 
przekroczył Artur Ołdyński, drugie miejsce zajął Da-
riusz Węgiel, zaś trzecie Dawid Sojko. Nagrodę specjalną 
otrzymał Szymon Podolewski, najmłodszy uczestnik bie-
gu. Bardzo duże emocje wywołał wyścig nordic walking 
dla pań, którego zwyciężczynią została Aneta Szulińska, 
drugie miejsce zajęła Jadwiga Lizanowicz, zaś trzecie 
Ewa Naruszewicz. Nagroda specjalna została przyznana 
Annie Dziekońskiej i Danucie Gryncewicz, seniorkom 
wyścigu. Laureaci poszczególnych biegów otrzymali pa-
miątkowe puchary i medale. 

Podczas festynu oczywiście nie mogło zabraknąć zaska-
kujących i oryginalnych konkurencji sportowych skierowa-
nych do rodzin, które to aktywnie uczestniczyły w zabawie 
sportowej. Miały one za zadanie m.in. jak najszybciej poko-
nać trasę w workach, wspólnymi siłami napełnić pojemnik 
z wodą, pokonując przy tym rozmaite przeszkody, czy też 
wykonać portret całej swojej rodziny. W rozgrywkach ro-
dzinnych bezkonkurencyjna była rodzina Bernatowiczów, 
na drugim stopniu podium stanęła rodzina Koloszewskich, 
trzecie miejsce przypadło w udziale rodzinie Nowaków, 
czwarte miejsce zajęła rodzina Czerwińskich, piąte rodzi-
na Truchanów, zaś szóste ex aeguo rodziny Sojkowskich 
oraz Przekopów. Laureaci poszczególnych miejsc otrzy-
mali medale oraz nagrody rzeczowe. 

Festyn zakończył mecz piłki nożnej, w którym rywali-
zowały ze sobą drużyny OSP Kowale Oleckie i OSP Sokół-
ki. Po niezwykle zaciętym i obfitującym we zwroty akcji 
meczu wynikiem 4:3 zwyciężyła drużyna OSP Sokółki. 

Uczestnicy przedsięwzięcia, oprócz udziału w biegach 
ulicznych i rozgrywkach rodzinnych, brali także udział w 
instruktarzu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej 
przeprowadzonym przez OSP w Kowalach Oleckich i So-
kółkach. Ponadto tego dnia nie mogło zabraknąć pokazu 
tańca nowoczesnego w wykonaniu młodzieżowych duetów 
tanecznych, gier oraz zabaw zręcznościowych, a także sto-
iska, na którym wolontariusze ze Świetlicy Środowiskowej 
w Kowalach Oleckich malowali twarze uczestnikom festy-
nu rodzinnego. 

Zbigniew Sieńko
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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 młodzieży - prawda
* Szkoła bankrutuje lub ma problemy finansowe - fałsz
* Nasi uczniowie uczestniczą w konkursach i osiągają w nich sukcesy - prawda
Chcemy zaprotestować przeciwko fałszywym pogłoskom o naszej szkole. Najwię-

cej o tym, jaka jest nasza szkoła mają do powiedzenia ludzie, którzy jej nie znają. Na-
sza szkoła nie jest uwzględniana na rynku edukacyjnym gminy. Istniejemy od ponad 20 
lat i nadal będziemy kształcić ? 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

Biblioteka Pedagogiczna 
nieczynna z powodu 

inwentaryzacji księgozbioru
Informujemy, że Filia Warmińsko-Mazurskiej Bibliote-

ki Pedagogicznej w Olecku będzie nieczynna od 9 do 27  
czerwca 2014 r. z powodu prowadzonego skontrum księ-
gozbioru. Zwroty wypożyczonych książek będą  przyjmo-
wane codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach 
8.00 – 15.00.  

Skontrum czyli kontrola zbiorów bibliotecznych zwa-
na inaczej inwentaryzacją jest prowadzona w związku z 
restrukturyzacją Warmińsko-Mazurskiej Biblioteki Peda-
gogicznej im. Prof. Tadeusza Kotarbińskiego w Olsztynie 
Filia w Olecku, która od 1 września 2014 r. będzie Powia-
tową Biblioteką Pedagogiczną w Olecku.

Ponadto uprzejmie informujemy, że w okresie letnim 
od 30 czerwca do 29 sierpnia nastąpi zmiana godzin pra-
cy biblioteki - będzie czynna od poniedziałku do piątku w 
godz. 9.00 – 15.00, w soboty – nieczynna.

Za  utrudnienia serdecznie przepraszamy!
W imieniu zespołu kierowniczka Filii WMBP w Olecku

Elżbieta Rowińska

Szybka reakcja koleżanki 
i policjantów 

zapobiegła tragedii
Policjanci otrzymali niepokojące zgłoszenie, z którego 

wynikało, że młoda kobieta, chce targnąć się na swoje życie. 
Dzięki informacji od zaniepokojonej koleżanki oraz szybkiej 
i zdecydowanej interwencji policjantów i strażaków niebez-
pieczna dla życia 24-latki sytuacja zakończyła się dobrze. 
Podjęta reanimacja przyniosła skutek. Poszkodowana trafiła 
do szpitala na obserwację.

16 czerwca oficer dyżurny oleckiej komendy otrzymał 
zgłoszenie od zaniepokojonej kobiety, która poinformowa-
ła go, że jej znajoma ma problemy osobiste i najprawdopo-
dobniej chce zrobić sobie krzywdę. Natychmiast na miejsce 
pojechał patrol prewencji. Kobieta nie otwierała drzwi więc 
policjanci podjęli decyzję o ich wyważeniu. Na miejsce 
przyjechali strażacy, którzy weszli do mieszkania i podjęli 
reanimację. Kobieta została przewieziona do szpitala na ob-
serwację.

Dzięki informacji od zaniepokojonej koleżanki oraz 
szybkiej i zdecydowanej interwencji policjantów i strażaków 
ta niebezpieczna dla życia sytuacja zakończyła się dobrze.

rzeczniczka prasowa KPP sierż. szt. Justyna Sznel  Dziesięć organizacji 
... z województwa dostanie wsparcie na realizację zadań 

z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepeł-
nosprawnych, zleconych przez samorząd województwa na 
2014 rok. Środki trafią także do Bartoszyc, gdzie powstanie 
szósty w regionie zakład aktywności zawodowej.

W działania służące rehabilitacji osób niepełnospraw-
nych włączają się także organizacje, które starają się o dofi-
nansowanie ich ze środków PERON. W ostatnim otwartym 
konkursie ofert podzielono łącznie 200 tys. zł. Podmioty, 
które otrzymają pomoc finansową:

- Stowarzyszenie Wyjątkowe Serce – na realizację 
kompleksowego wsparcia dzieci i młodzieży z autyzmem i 
zespołem Aspergera  „Tacy jesteśmy” – 27 tys. zł (wartość 
zadania 54 tys. zł),

- Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledze-
niem Umysłowym, koło w Giżycku – na warsztaty kom-
petencji społecznych dla osób z zaburzeniami ze spektrum 
autyzmu – 20 tys. zł (wartość zadania 22 tys. zł),

- Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób z Zespołem 
Downa z Olsztyna – na projekt „Rehabilitacja pomaga ła-
mać stereotypy” – 30 tys. zł (wartość zadania 44 tys. zł),

- Stowarzyszenie Integracji Osób Niepełnosprawnych 
w Bartoszycach – na poradnictwo specjalistyczne dla osób 
niepełnosprawnych – 17 tys. zł (wartość zadania 32 tys. zł),

- Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledze-
niem Umysłowym, koło w Biskupcu – na treningi miesz-
kaniowe dla osób z niepełnosprawnością intelektualną – 25 
tys. zł (wartość zadania 35 tys. zł),

- Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledze-
niem Umysłowym, koło w Nidzicy – na usamodzielnianie w 
mieszkaniu treningowym osób niepełnosprawnych intelek-
tualnie – 20 tys. zł (wartość zadania 30 tys. zł),

- Stowarzyszenie Integracji Osób Niepełnosprawnych 
w Bartoszycach – na projekt „Poprzez arteterapię do samo-
dzielności – 25 tys. zł (wartość zadania 45 tys. zł),

- Fundacja Centrum Zdrowia i Sportu przy OSW w Olsz-
tynie – na projekt „Powiedz rakowi NIE – program aktyw-
ności fizycznej dla kobiet po przebytej terapii nowotworu 
piersi – 10 tys. zł (wartość zadania 22,6 tys. zł),

- Szkolny Klub Sportowy Niesłyszących „Olimpij-
czyk” z Olecka – na projekt „Ruch jest mową dziecka” – 6 
tys. zł (wartość zadania 23 tys. zł),

- Polskie Stowarzyszenie Opiekunów „Z Nami Łatwiej” 
z Olsztyna  - na program poprawy codziennego funkcjono-
wania osób niepełnosprawnych ruchowo i ich opiekunów 
– 20 tys. zł (wartość zadania 47 tys. zł)

inf. Urzędu marszałkowskiego
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Komenda Hufca ZHP w Olecku
zaprasza na obóz harcerski

w Jarosławcu 
w dn. 3.-16.07.2014r.

„Słowiański Gród”: Uczestnicy stanowią 
część społeczności słowiańskiej – rody, z których 
każdy ma swojego starszego – przywódcę. Spo-
tkawszy się przypadkowo postanawiają połączyć 
swe siły tworząc nowe plemię, które osiedliło się 
w nadmorskim lesie. Mieszkańcy grodu nadal podzieleni 
są na rody (zastępy), każdy ród bierze udział w zajęciach 
starając się zdobyć zaszczytny tytuł „Najznamienitszego 
rodu w grodzie”. Zadania i inne obozowe formy aktyw-
ności służą zintegrowaniu zuchów, harcerzy oraz dzieci i 
młodzieży niezrzeszonej w wieku 7 – 17 lat z terenu powia-
tu oleckiego z mieszkańcami Polski.

Zakwaterowanie w pawilonie w pokojach 4-osobo-
wych, stołówka (4 posiłki), toalety, prysznice, boiska, teren 
ogrodzony i oświetlony – bez możliwości wstępu osobom 
postronnym, odległość od morza ok. 350m, ratownik.

W programie obozu m.in.:
integracja zuchów, harcerzy oraz dzieci i młodzieży niezrzeszonej,
przybliżenie historii i obyczajów Słowian,
zdobycie nowych umiejętności i wiedzy,
rozwijanie sprawności fizycznej dzieci i młodzieży,
nawiązanie współpracy z innymi środowiskami harcerskimi,
nauka samodzielności i pracy zespołowej,
atrakcje Jarosławca (sportowe i kulturalne),
całodniowa wycieczka autokarowa.
Zapewniamy wykwalifikowaną i miłą kadrę! 
Koszt obozu:  1248zł
Informacje i zapisy w Komendzie Hufca ZHP przy ul. Plac Zam-

kowy 2 lub telefonicznie:
hm Teresa Gałaszewska – tel. 698 345 521, phm Katarzyna Fiećko 

– tel. 723 679 859.
Oni już wiedzą, że wakacje spędzone z harcerzami są niezapo-

mniane!

Komenda Hufca ZHP w Olecku
Zaprasza na nieobozową akcję 
letnią – półkolonie dla dzieci 
i młodzieży z terenu powiatu 
olecko w wieku 6-13 lat

 I turnus: 14.-25.07.2014r.   
 II turnus: 28.07.-8.08.2014r.

w godzinach 9:00-16:00   
Koszt jednego turnusu: 400 zł
W programie m.in.:
- jednodniowa wycieczka autokarowa   

- „Noc w Zamku”+ ognisko z kiełbaskami
- gry i zabawy      

- turnieje sportowe i wiedzy
- plażowanie      

 - wyjście do kina
- zajęcia ekologiczne na wiewiórczej ścieżce  - 

oraz inne atrakcje
Zapewniamy:
- II śniadanie i obiad
- wykwalifikowaną i miłą kadrę
Informacje i zapisy w Komendzie Hufca ZHP
przy ul. Plac Zamkowy 2
lub telefonicznie:
hm Teresa Gałaszewska – tel. 698 345 521.

LOTOS 71. Rajd Polski 
koło Olecka

71 załóg nadesłało swoje zgłoszenia do organizatora 
LOTOS 71.Rajdu Polski. Do rywalizacji na 24 odcinkach 
specjalnych w Polsce i na Litwie wystartują zespoły fa-
bryczne Volkswagena, Citroena, M-Sportu i Hyundaia. 
Zobaczymy także 23 Polaków, w tym: Roberta Kubicę, 
Michała Sołowowa i Krzysztofa Hołowczyca. W stawce są 
kierowcy i piloci z 36 krajów. Dominują zgłoszenia zawod-
ników z krajów europejskich, ale reprezentowane są także 
Australia, Argentyna, Chile, Kuwejt, Liban, Nowa Zelan-
dia, Peru czy Zjednoczone Emiraty Arabskie.

LOTOS 71. Rajd Polski będzie rozegrany w dniach 26 
– 29 czerwca 2014 roku w Polsce i na Litwie. Areną zma-
gań najlepszych kierowców świata będą szutrowe odcinki 
specjalne o długości 362 kilometrów zlokalizowane na Ma-
zurach oraz w okolicach Druskiennik.

27 czerwca kierowcy spotkają się na nowym odcinku 
specjalnym między miejscowościami: Wilkasy - Wojnasy 
- Markowskie - Krzyżewko. Rywalizacja na tej trasie odbę-
dzie się w piątek. Więcej: www.olecko.info

W sobotę, 28 czerwca sensacyjnie zapowiada się zupeł-
nie nowa próba Gołdap z gigantyczną hopą. To najdłuższy 
oes w rajdzie liczący ponad 35 kilometrów i zlokalizowany 
w pobliżu granicy. Dwukrotnie przejeżdżana próba Babki, 
to także nierozgrywany nigdy wcześniej odcinek.  Przy tra-
sach specjalnych będą wyznaczone miejsca do parkowania 
samochodów i strefy bezpiecznej obserwacji rajdu. Więcej: 
www.rajdpolski.pl

Józef Kunicki

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i 
Krwiolecznictwa oczekuje na honoro-
wych dawców krwi
Wszyscy chętni, którzy są zdrowi i pełnoletni mogą zostać 
honorowymi dawcami krwi.     
Pobór krwi od honorowych dawców w 2014r. odbywał się 
będzie w Zespole Szkół Licealnych i Zawodowych w Olec-
ku (budynek internatu, sala konferencyjna) przy ul. Gołdap-
skiej 27, od godz. 830 do 11.00 w  poniższych  terminach:

3 lipca
7 sierpnia
4 września

2 października
6 listopada

Zakończono prace 
... przy budowie boiska sportowego w Lenartach. Zbu-

dowała je gołdapska firma za ponad 357 tysięcy złotych.
W ramach prac zostało wykonane boisko trawiaste 

z bramkami, bieżnia z mączki ceglanej, ławki, droga do-
jazdowa z parkingiem, rurociąg odwadniający, przepust 
drogowy. Całość obiektu podłączono do wodociągu oraz 
wybudowano szambo.     UM

Szczecinki
Za 3,69 tysiąca złotych olecka firma Krzysztofa Pół-

toraka wykona tzw. piłkochwyt przy boisku w Szczecin-
kach.       UM
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Biblioteka i Stowarzyszenie 
Osób Myślących Olecko

W czytelni Biblioteki Publicznej w Olecku w każdy 
czwartek rozgrywane są potyczki w Rummikuba. Logiczne 
myślenie z wykorzystaniem dostępnych nam gier – to świet-
na zabawa. Stali uczestnicy są co do tego przekonani w 100 
%, a nowych graczy zachęcamy do przyjścia na zajęcia. Przy 
wspólnym stole spotykają się uczestnicy w różnym wieku : 
dorośli, młodzież i dzieci, a łączy nas wszystkich wspólna za-
bawa. Na każdym prawie spotkaniu wyłania się nowy lider – 
więc przyjdź i sprawdź czy możesz nim zostać.

Wakacje, to taki czas na zabawy i spotkania. Zapraszamy 
do czytelni na 16.00 w każdy czwartek.

Zajęcia prowadzi Teresa Rakus

Policja przeprowadziła kolejną 
edycję działań 

„Parkuj z Głową”
23 czerwca w centrum Olecka policja przeprowadziła 

profilaktyczno-edukacyjną akcję „Parkuj z głową”. Kierow-
cy, którzy nie przestrzegali znaków poziomych, znajdowali za 
wycieraczką swoich samochodów specjalnie przygotowana 
ulotkę. Wszystko po to, aby zwiększyć ilość miejsc parkingo-
wych, szczególnie w centrum miasta i uświadomić koniecz-
ność stosowania się do znaków drogowych.

W poniedziałek od 14.00 do 16.00 oleccy policjanci rozpo-
częli kolejną już edycje działań „Parkuj z głową”. Bezpośred-
ni  nadzór nad akcją sprawowali funkcjonariusze Wydziału 
Prewencji i Ruchu Drogowego KPP Olecko. Policji pomagała 
uświadamiała kierowców jak należy poprawnie parkować. 
Pomagała jej niezawodna młodzież z Zespołu Szkół Lice-
alnych i Zawodowych. Ponad 30-osobowa młodzieży z tej 
szkoły jest obecnie w trakcie obozu letniego. 

W policyjnej akcji brał także udział dziennikarz lokalnej 
gazety.  

Działania poprzedziła krótka odprawa instruktażowa, 
która obyła się na Rynku placu Wolności. 

W ciągu niespełna dwóch godzin za wycieraczkami nie-
prawidłowo zaparkowanych samochodów młodzież zosta-
wiła ponad 110 ulotek. W tym roku po raz pierwszy podczas 
akcji kierowcom drastycznie łamiącym przepisy drogowe 
policjanci wystawiali mandaty karne.  

Prowadzone działania mają na celu uświadomienie obo-
wiązku stosowania się do znaków drogowych oraz zwięk-
szenie ilości miejsc parkingowych w centrum miasta.

tekst i fot. aspirant Tomasz Jegliński, KPP Olecko
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10 czerwca w Szkole Podstawowej nr 1 im. Henryka 
Sienkiewicza w Olecku odbył się VIII Międzygminny Tur-
niej Świetlic Szkolnych.

Do udziału w turnieju zaproszono 6 osobowe reprezenta-
cje świetlic szkolnych (po 1 uczniu z klas od I do VI) wraz z 
opiekunami. 

Dyrektorka Eligia Bańkowska przywitała przedstawicie-
li następujących szkół: Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wie-
liczkach, Szkoła Podstawowa im. Marszałka Piłsudskiego w 
Gąskach, Szkoła Podstawowa nr 3 im. Jana Pawła II w Olec-
ku, Zespół Szkół w Babkach Oleckich, Zespół Szkół w Judzi-
kach, Szkoły Podstawowej nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi 
im. ks. Jana Twardowskiego w Olecku i Szkoła Podstawowa 
nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Olecku.

Uczniowie przy słonecznej pogodzie zmagali się w ośmiu 
konkurencjach sportowych  i umysłowych dostosowanych do 
wieku. Zadania były wykonywane indywidualnie                  i 
zespołowo. Ogólny wynik stanowiła suma punktów zgroma-
dzonych w poszczególnych konkurencjach. 

Komisja w składzie: Małgorzata Burba (przewodni-

cząca), Karol Sobczak, Maria Łangowska, czuwała nad 
poprawnością wykonywanych zadań i skrupulatnie liczyła 
punkty.

Dyrektorka Eligia Bańkowska wręczyła zwycięski pu-
char drużynie gospodarzy. II miejsce zdobyła drużyna Ze-
społu Szkół w Olecku. III miejsce (po dogrywce) wywal-
czyła Szkoła Podstawowa nr 3 im. Jana Pawła II w Olecku. 
Wszystkie drużyny otrzymały dyplomy i nagrody.

Po dniu pełnym wrażeń, uczniowie wraz z opiekunami 
udali się na pyszny obiad i słodki poczęstunek.

Aleksandra Czarnecka, Adam Truchan 
zdj. archiwum SP1
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Olimpiada Milusińskich
fotoreportaż Józef Kunicki

c. d. w następnym numerze „TO”
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Andrzej Malinowski

Muzeum Marii Dąbrowskiej w Russowie

Trasa: Olecko - Warszawa - Kalisz - Russów - Stawiszyn 
- Kalinowa - Kleszczów - Rogowiec - Bełchatów - Łódź - 
Piątek (samochodowo-rowerowa wyprawa weekendowa)

Maria Dąbrowska (ur. 6.10.1889 r. w Russowie, zm. 
19.05.1965 r. w Warszawie) – powieściopisarka, eseistka, 
dramatopisarka, tłumaczka literatury duńskiej, angielskiej i 
rosyjskiej; autorka m.in. Nocy i dni, Ludzi stamtąd, Marcina 
Kozery. 

Urodziła się i wychowała w Russowie koło Kalisza w 
województwie wielkopolskim. W jej rodzinnej wsi i dworku 

w 1971 r. powstało muzeum upamiętniają-
ce twórczość i życie pisarki. Dworek (już 
nie istnieje, na jego miejscu wybudowano 
nowy) nie był jednak własnością rodziny 
Dąbrowskiej, a jedynie był zarządzany przez jej ojca, Jó-
zefa Szumskiego. Prawdziwi właściciele przebywali we 
Francji. 

Zbiory muzeum prezentują pobyt Marii Dąbrowskiej 
we wsi w latach 1889-1907: rekonstrukcja pokoju pisar-
ki, pokój ojca, kuchnia dworska, salon, sypialnia oraz jej 
związki z Ziemią Kaliską (fotografie, dokumenty, rękopi-
sy). Dworek i wieś zostały zobrazowane przez pisarkę w 
powieści „Noce i dnie” (jako Serbinów), a także w zbio-
rach opowiadań „Ludzie stamtąd”, „Uśmiech dzieciństwa” 
i we wspomnieniach. Akcja „Nocy i dni” rozgrywa się w 
Kaliszu, w powieści nazwanym Kalińcem i w jego okoli-
cach w latach 1863-1914. Niechcicowie to rodzice pisarki – 
Ludomira i Józef Szumscy. Siebie sportretowała w postaci 
Agnieszki, najstarszej córki Barbary i Bogumiła. W parku 
(przy dworku) mieści się niewielki skansen etnograficzny.

Muzeum Marii Dąbrowskiej w Russowie jest oddzia-
łem Muzeum Okręgowego Ziemi Kaliskiej. 

W pochmurną i chłodną sobotę, 5 kwietnia 2014 r. W 
Muzeum Marii Dąbrowskiej byli i kawę w zajeździe „Noce 
i Dnie” w Russowie pili: Konrad Radzewicz, Cezary La-
sota i Andrzej Malinowski.
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Ośrodek 
czynny
codziennie 
w godz. 800-1600

Jerzy Miliszewski

OLECKIE CENTRUM
SZKOLENIA KIEROWCÓW

Olecko, Aleje Lipowe 3
Rozpoczęcie 
kursu

 tel. 87-520-23-36B91210

12
czerwca

godz. 1600

Sesja Rady Miejskiej
Zapraszam do udziału w sesji Rady Miejskiej w Olecku, 

która odbędzie się w dniu 27 czerwca 2014 r. (piątek) o godzi-
nie 11.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Olecku.

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

dzysesyjnym.
4. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o dzia-

łaniach podejmowanych w okresie od ostatniej sesji.
5. Przygotowanie do sezonu letniego – referat Komisji 

Oświaty, Kultury, Promocji Gminy, Sportu i Rekreacji Rady 
Miejskiej w Olecku oraz Komisji Polityki Prorodzinnej, 
Ochrony Zdrowia i Bezpieczeństwa Rady Miejskiej w Olecku.

6. Społeczna koncepcja funkcjonowania PTTK – materia-
ły przygotowuje i punkt zreferuje radny Maciej Juchniewicz.

7. Interpelacje oraz odpowiedzi na interpelacje radnych, 
w tym interpelacje radnego Janusza Żero dotyczące dróg.

8. Wnioski i oświadczenia radnych.
9. Uwagi i wnioski Sołtysów, Przewodniczących Rad i 

Zarządów Osiedli oraz radnych Oleckiej Rady Młodzieżo-
wej dotyczące projektów uchwał. 

10. Podjęcie uchwał w sprawach:
a) zmiany Statutu Gminy Olecko,
b) udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Oleckie-

mu na realizację zadania pn. „Budowa drogi powiatowej nr 
1907N Kijewo – Chełchy – dr. kraj. nr 16 w miejscowości 
Babki Gąseckie”,

c) warunków i trybu składania za pomocą środków komu-
nikacji elektronicznej deklaracji o wysokości opłaty za go-
spodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez wła-
ścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych,

d) wystąpienia z wnioskiem do Wojewody Warmińsko-
-Mazurskiego o przekazanie na mienie Gminy Olecko nieru-
chomości Skarbu Państwa,

e) objęcia granicami Warmińsko - Mazurskiej Specjalnej 
Strefy Ekonomicznej S.A. nieruchomości gruntowych, poło-
żonych na terenie Gminy Olecko,

f) przystąpienia do sporządzenie miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego terenów położonych we 
wschodniej części miejscowości Olecko - Kolonia,

g) przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów poło-
żonych przy ul. Produkcyjnej, Szosie do Świętajna, Zamo-
stowej, na Os. Siejnik II, pomiędzy ul. Wiejską i Leśną, oraz 
w rejonie cmentarza przy ul. Leśnej w Olecku,

h) zmieniającej uchwałę nr XXXVII/339/10 Rady Miej-
skiej w Olecku z dnia 24 lutego 2010 r. w sprawie szcze-
gółowych zasad, sposobu i trybu umarzania wierzytelności 
Gminy Olecko i jej jednostek podległych z tytułu należności 
pieniężnych mających charakter cywilnoprawny oraz udzie-
lania innych ulg w spłacaniu tych należności, warunków do-
puszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których 
ulga stanowić będzie pomoc publiczną, a także organów do 
tego uprawnionych,

i) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 
Olecko na lata 2014-2022,

j) zmiany budżetu gminy na 2014 rok.
11. „Głos wolny, wolność ubezpieczający”.
12. Zamknięcie obrad sesji.

 Przewodniczący Rady Miejskiej
Karol Sobczak

Sesja Rady Powiatu
Zapraszam na posiedzenie XLII Sesji Rady Powiatu w Olec-

ku w dniu  26 czerwca 2014 roku (czwartek) o godz. 13:00 – sala 
konferencyjna (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 międzysesyjnym.
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. Stan opieki zdrowotnej, w tym sprawozdanie z działalno-

ści Spółki OLMEDICA oraz SPZZOD Kolonia Olecko za rok 
2013. Informacja o zakupach i przyjętych darowiznach apara-
tury i sprzętu medycznego za rok 2013.

9. Informacja Starosty z pozyskanych środków zewnętrznych.
10. Podjęcie uchwał:
a) w sprawie utworzenia i nadania statutu Powiatowego 

Centrum Wspierania Edukacji w Olecku, ul. Zamkowa 2, 19 
– 400 Olecko;

b) w sprawie określenia tygodniowo obowiązkowego wy-
miaru godzin zajęć nauczycieli szkół niewymienionych w art. 
42 ust. 7 pkt 3 – Ustawy Karta Nauczyciela, tj. nauczycielom 
prowadzącym kształcenie w formie zaocznej, nauczycielom re-
alizującym w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla 
stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze 
godzin, pedagogów, psychologów, logopedów, doradców za-
wodowych oraz nauczycielom biblioteki pedagogicznej;

c) dotyczy zmiany uchwały w sprawie ustalenia szczegó-
łowych zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego 
obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wy-
chowawczych i opiekuńczych nauczycielom, którym powie-
rzono stanowisko kierownicze w szkołach (zespołach szkół) i 
placówkach oświatowych oraz zasad zwalniania ich od obo-
wiązku realizacji tych zajęć;

d) zmieniająca uchwałę Nr XXXVIII/249/2014 Rady Po-
wiatu w Olecku z dnia 27 lutego 2014r. w sprawie określenia 
zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu 
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych;

e) w sprawie udzielenia  pomocy finansowej Gminie Ko-
wale Oleckie na przebudowę odcinka drogi powiatowej nr 
1806N Sokółka – Czukty – Kiliany na odcinku od miejscowo-
ści Kiliany do drogi powiatowej nr 1800N w km od 5+100,00 
do km 6+639,00 o długości 1,539 km;

f) w sprawie udzielenia  pomocy finansowej Gminie Ko-
wale Oleckie na wykonanie remontu drogi powiatowej nr 
1802N Stożne – Szarejki – Monety – Lenarty w miejscowości 
Szarejki w km od 3+034 do km 3+194, długości 0,160 km;

g) w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Wie-
liczki na przebudowę drogi Kleszczewo – Puchówka; 

h) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej 
Powiatu Oleckiego na lata 2014 – 2023;

i) w sprawie zmian budżetu powiatu na rok 2014.
11. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowe-

go wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu powiatu za 
2013 rok oraz udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu w 
Olecku:

a) rozpatrzenie sprawozdania finansowego za 2013 rok, 
sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2013 rok oraz 
informacji o stanie mienia Powiatu Oleckiego;

b) opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie 
o sprawozdaniu z wykonania budżetu powiatu za 2013 rok;

c) opinia Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Olecku;
d) opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie w spra-

wie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu  w Olecku za 2013r.;
e) dyskusja nad sprawozdaniem z wykonania budżetu po-

wiatu za 2013 rok oraz nad sprawozdaniem finansowym;
f) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozda-

nia finansowego Powiatu Oleckiego wraz ze sprawozdaniem 
z wykonania budżetu za rok 2013;

g) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium 
Zarządowi Powiatu w Olecku za rok 2013.

12. Głos wolny, wolność ubezpieczający”.
13. Zamknięcie obrad.                        

Przewodniczący Rady Powiatu
Wacław Sapieha  
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* „KOALA” - bar. Kuchnia tradycyjna, dowóz dań od po-
niedziałku do piątku od 9.30 do 16.30, od 26 zł. dowóz gratis 
(poza Oleckiem 3 zł za 1 km) tel. (87) 520 15 78          V13809

PIZZERIA „PRIVE” zaprasza od 1000 do 2200

Tel. (87) 520-31-32, sms  505-314-536 V1
50

07

PIZZA NA TELEFON

* materiały budowlane, metalowe, hydraulika – SKLEP 
   BUD-MET, ul. Gołdapska 22, tel. (87) 520 22 41. V19901

* „ASTRA” restauracja, pizza, zestawy obiadowe na telefon: 
87-520-25-68, profesjonalny katering, imprezy okolicznościowe, 
dancingi, ul. Partyzantów 7, www.astra.olecko.pl  V17905

* AUTO-MAX, ul. Paderewskiego 3A, naprawa: zawieszenia, 
amortyzatory, elektronika, komputerowa geometria zawieszenia, 
klimatyzacja, chiptuning tel. 509-746-264;                                        V20001

* Foto-Ślub i inne uroczystości, tel. 660 122 049       B93105

* hurtownia spożywcza, ul. Gołdapska 31, tel. (87) 520-01-50 V13110

ARTYKUŁY ELEKTRYCZNE, SPRZEDAŻ, WYKONAWSTWO
Sklep „PSTRYK”, ul. Zielona 33
tel. (87) 520-18-44; 510-145-891 V1

93
02

V2
01

01

SERWIS OGUMIENIA
      OPONY, FELGI
OLEJE SHELL (wymiana gratis)

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

AUTO LAND                                           V13310

części samochodowe, ul. SOKOLA 1D, tel. (87) 520-12-88

* Artykuły i usługi elektryczne, Grunwaldzka 6, 
      tel. 87-610-00-66                                     V13210

* Centrum Ogrodnicze, ul. Rzeźnicka 6; tel. 87-520-22-07   V02623

* MEBLE - salon, Jan Bagiński, ul. Rzeźnicka, tel.  
(87) 520 29-23. V18703

* Budowlana firma, Tadeusz WITKOWSKI, kompleksowe 
prace budowlane, tel. 603-754-167, 87-523-41-44 V15408

V11112

* MYJNIA GĄBKOWA AUTOMATYCZNA 
   aleje Lipowe 1A                           V18434

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...

V14507

* Auta używane, tel. 501-611-961 V13539

* Citroen Xara, 1998, 1,8B, 4000 złotych, tel. 508-097-
660 V18214

* CZĘŚCI SAMOCHODOWE, tel. 509-746-264 V20011

* CZĘŚCI SAMOCHODOWE, ul. Sokola 1D, tel. 87-
520-12-88 V13320

* części używane, wszystkie marki, Ełcka 2 (przy 
skupie złomu), tel. 501-611-961 V13529

* Ford Escort Combi, 1,4B, 1999, tel. 605-485-376 L87603

* Mitsubishi Outlander, 2005, 2,4B+G tel. 604-193-413 
B93404

* Żuk, sprawny, ubezpieczony, po przeglądzie, B+G, 
pierwsze ręce, tel. 604-557-693 V13419

* chleb swojski, ciasta, wypiek, tel. 605-107-755 B93702

* kino, plac Wolności 22, tel. 87-520-20-59 B94701

* konie kabardyńskie, przejażdżki, pod siodło, 
Grądzkie 47, tel. 666-316-780, 87-421-22-48 B93704

* pracownia pisania ikon, pracownia plastyczna, 
Katarzyna Waraksa, tel. 663-805-960 B93604

* wczasy; tel. 87-421-22-48, 666-316-780,  www.wiatra-
kart.fr.pl, e-mail: kawarak@o2.pl B93205

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

B92706

V14109

AUTO-MOTO

MOTO-NAPRAWA-SPRZEDAM

TURYSTYKA-NOCLEGI-ROZRYWKA

USŁUGI

* bezprzewodowy internet iPlus, tel. 87-520-13-31 B92606

* chleb swojski, ciasta, wypiek, tel. 605-107-755 B93403

* gazowe, hydraulik, tel. 502-383-533 V05220

* hurtownia wędlin, od 4.00 do 14.00, ul. Gołdapska 
31, tel. 87-520-22-13 B94302

* instalacje elektryczne, Henryk Rowiński, tel. 510-145-
891 V19312

* korepetycje - język angielski; szkoły podstawo-
we, gimnazja, szkoły średnie, tel. 608-215-475 B93603

* kowalskie, spawalnicze, ślusarskie, Gołdapska 31, 
tel. 87-523-00-80 B93802

* księgowe usługi, Ternet spółka z o,o, tel. 87-520-31-70 
B94002

* NAUKA GRY NA GITARZE: muzyka klasyczna, 
muzyka rozrywkowa. Zapraszamy dzieci, młodzież 
oraz dorosłych. Ilość i wymiar lekcji do uzgodnienia. 
Nauczanie indywidualne. Pierwsza lekcja gratis! tel: 
506 191 486
* OLEJ OPAŁOWY, NAJTANIEJ, tel. 87-520-41-91 V18414

* pizza na telefon – od 10.00 do 22.00, tel.87-520-31-
32 lub sms 505-314-536 V15017

K
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07   SKLEP „MAJSTER”, Armii Krajowej 3
Tel. (87) 520-26-39

Wypożyczalnia elektronarzędzi HITACHI

• 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

V18104

V1
82

04

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

Wyrób nagrobków, blatów kuchennych, parapetów 
i okładzin schodowych V09910c

PROMO-

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

DWORZEC PKP
tel. 883-110-101 V19012

* kotły c.o., grzejniki, bojlery, HYDROMAX, 
            ul. Targowa 18, tel. 87-615-31-90             V18304

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

K
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V18613

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                          V17505

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

SPRZEDAM 

INNE

PRACA

SPRZEDAM

WYNAJEM

* ROWERY – naprawy i wypożyczalnia, Centrum 
Handlowe Impuls, tel. 87-520-36-92 V19611

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

V13519

* sprzątanie, opieka nad osobami starszymi lub dziećmi, tel. 
506-462-495 B94601

* skup ziół, tel. 606-933-980 K96703

* tłumacz języka francuskiego, tel. 888-605-885 L87702

* oddam koty (wszystkie czarne) w dobre ręce, tel. 
504-997-481 B93504

* oddam kundelka 8 miesięcy, ze szczepieniami, ksią-
żeczką zdrowia, czarny, podpalany białe nóżki, tel. 87-
520-26-78 B94402

* w okolicach Ogródków Działkowych 40-lecia (ul. Ko-
ściuszki) znaleziono kompletne koło samochodu. Kon-
takt ze znalazcą tel. 507-759-508 B94102

* ślusarza, spawacza zatrudnię, tel. 602-709-756 L87801

* zatrudnię stomatologa, tel. 605-893-381 K96007

* biurko, tel. 505-335-841 B94202

* drukarka kolorowa OKI C3300n, A4, idealna do 
wizytówek, mało używana, 290 złotych, tel. 604-193-
413 B92207

* działka budowlana, Świętajno, 1850 m.kw., tel. 509-
154-347 K97001

* działka budowlana, Zajdy, 30 arów, tel. 662-509-994 V19911

* działka usługowa, granica obwodnicy, tel. 601-210-
819 B863a24

* działkę budowlaną, 1650 m.kw., Olecko, tel. 602-
709-756 B93902

* działki budowlane, uzbrojone, tel. 601-210-819 K864a24

* książki, I i II klasa gimnazjum, (Gimnazjum nr 2), tel. 
603-113-040 V13330

* luksfery Fala niebieskie 36 sztuk, TANIO, tel. 508-
610-285 B93503

* łóżeczko dziecięce z materacem, 65x125 cm, 150 zło-
tych, tel. 691-201-120 B93305

* maszyny, urządzenia rolnicze, tel. 516-670-859  K865a24

* mieszkanie 60 m.kw. z działką 400 m.kw.,tel. 602-
345-477 V18124

* modele kartonowe, Wydawnictwo WIR, (samoloty 
1:50, okręty 1:300), tel. 601-152-454
* OLEJ OPAŁOWY, NAJTANIEJ, tel. 87-520-41-91 
V18424

* siedlisko, ul. Wiejska, ok. 40 arów, zabudowane bu-
dynkiem gospodarskim, dojazd od strony ulicy Wiejskiej, 
siła na miejscu, tel. 602-293-333 V18114

* lokal użytkowy 100 m.kw., centrum, tel. 723-565-284 
V17515

* lokal użytkowy 140 m.kw., centrum, tel. 501-620-577 
V15027

* poszukuję pokoju lub domku na wsi dla 2 osób w 
lipcu, tel. 505-979-351 K96901
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MEDYCYNA ALTERNATYwNA
Inhalacje z ziół przy przeziębieniu

Przy wszelkiego rodzaju katarach i innych dole-
gliwościach przeziębieniowych skutecznym domo-
wym lekiem bywają inhalacje z ziół. W domu można 
przeprowadzać je w sposób następujący: Do szklanki 

wsypać 1—1,5 łyżeczki ziół. Można też do większego 
garnuszka wsypać łyżkę ziół aromatycznych. Najczę-
ściej do inhalacji używa się majeranku albo szałwi, ty-
mianku. macierzanki, rumianku, lawendy. Korzystne są 
też mieszanki z wymienionych ziół, które można łączyć 
w równych porcjach wagowych.

Temperatura 100°C
... „zabija” witaminy. Powyżej 47°C eliminuje z na-

szego pożywienia czynne biologiczne enzymy. W tej sa-
mej temperaturze 47° związki organiczne zamieniane są 
w nieorganiczne, trudno przyswajalne. 

Profilaktyka krzywicy
Rozpoczynamy ją w okresie ostatnich trzech miesię-

cy ciąży. Wtedy kobieta powinna przyjmować około 200 
jednostek witaminy D na dobę, poza racjonalnym odży-
wianiem zapewniającym pełne zapotrzebowanie organi-
zmu na białko, sole mineralne i witaminy. Należy pamię-
tać, że witaminy A i C wzmacniają działanie witaminy D.

K
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U niemowląt karmionych piersią krzywica występuje 
rzadko, choć pamiętać należy, że przy niedoborze witaminy 
D u matki dziecko może urodzić się z krzywicą  wrodzoną.

Nie należy w okresie letnim lekceważyć potrzeby 
naświetlania skóry dziecka promieniami słonecznymi. 
Ostrożnie jednak, by nie spowodować oparzeń bardzo 
wrażliwej skory niemowlęcia.

Dodatkowe podawanie witaminy D, konieczne w pra-
widłowej profilaktyce krzywicy, rozpoczyna się od 3 ty-
godnia życia i stosuje się przez cały okres niemowlęcy 
oraz corocznie w okresach jesienno-zimowych do 14 roku 
życia.

A sucharek nie tuczy?
Nieprawda, że sucharek jest niskokaloryczny i nie 

tuczy. Sucharek jest pozbawionym wilgoci pieczywem. 
Zawiera jednak tyle samo kalorii, zatem nie można trak-
tować go jako produktu dietetycznego, który umożliwi 
nam łatwe i przyjemne zrzucenie zbędnych kilogramów. 
Wręcz przeciwnie. Sucharki mogą mieć nawet więcej ka-
lorii niż wypiek, z którego powstały, ponieważ często są 
jeszcze słodzone. Przy okazji warto wspomnieć, że wbrew 
obiegowej opinii, pieczywo wcale nie tuczy tak bardzo. 
Jedna kromka zawiera około 70 kcal, mniej więcej tyle, 
co jedno jabłko.

Podpis elektroniczny, certyfikat kwalifikowany, PUE ZUS
AUTORYZOWANY PARTNER UNIZETO TECHNO-
LOGIES S.A.

PUNKT POTWIERDZANIA TOŻSAMOŚCI
Skrzynka podawcza, e-faktura, certyfikaty niekwalifi-
kowane, ssl, zabezpieczenia serwerów, system unilock. 
Oprogramowanie, sprzęt, integracja z Płatnikiem, wdroże-
nia, 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, inte-
gracja firmy z profilem osobistym. Zapraszamy instytucje 
i osoby fizyczne.
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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 - 1800 00

00 00

KOMPUTERY NOTEBOOKI KASY FISKALNE

SERWIS BIURO RACHUNKOWE

� �
�

mobilny internet w Orange
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Nie Jesteś anonimowy w sieci….
Internet przez wielu ludzi kojarzony jest jako coś 

anonimowego. Nieświadomi użytkownicy wychodzą z 
założenia, że siedzą przed ekranem laptopa, telefonu i są 
niewidoczni, anonimowi. Jednak nie. Przeglądając stro-
ny internetowe, korzystając z portali społecznościowych, 
umieszczając jakiekolwiek informacje w sieci pozostawia-
my po sobie ślady, które w realnym świecie pozwalają nas 
szybko zidentyfikować

Użytkownicy sieci korzystając z iluzorycznej anoni-
mowości często pod wpływem emocji lub chęci dołożenia 
komuś nie przebierając w słowach wulgaryzmami i obraź-
liwymi komentarzami na czyjś temat naruszają jej dobra 
osobiste.

Przykładem powyższej sytuacji są postępowania pro-
wadzone przez Komendę Powiatową Policji w Olecku  
gdzie internauci umieszczając w Internecie swoje komen-
tarze, a w jednym przypadku film wideo zniesławili osoby 
publiczne  z naszego powiatu. Oleccy kryminalni szybko 
ustalili użytkowników IP z których zostały umieszczo-
ne obraźliwe treści. Część osób już została przesłuchana 
przez funkcjonariuszy i musiała tłumaczyć się ze swojego 
zachowania.

Nadmienić jednak należy, iż zniesławienie osoby pry-
watnej jest przestępstwem ściganym z oskarżenia prywat-
no- skargowego. Każdy kto czuje się pokrzywdzony takim 
przestępstwem może złożyć skargę do sądu rejonowego.

Należy pamiętać, że ponosimy odpowiedzialność za to co 
robimy w sieci. Nie jesteśmy nigdy anonimowi i jeżeli zła-
miemy w Internecie prawo to nie możemy czuć się bezkarni.

KPP  Olecko
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Kalendarz imion

Nasz przepis

  

Cytaty na ten tydzień

PRZYS£OWIA

25 czerwca 
Doris, Doroty, Dory, Lucji, Łucji, 
Tolisławy, Wilhelminy 
Albrechta, Emila, Emiliusza, Jana, 
Maksyma, Olbrachta, Prospera, Toli-
sława, Wilama, Wilhelma, Wiliama, 
Witolda, Włastymila
26 czerwca 
Armandy, Beaty, Pauliny, Rudolfiny, 
Tulisławy 
Dawida, Jana, Jeremiego, Jeremiasz, 
Miromira, Pawła, Rudolfa, Tulisława, 
Wirgiliusza
27 czerwca
Emanueli, Franciszki, Heloizy, 
Magdaleny, Marii, Marii Magdaleny, 
Maryli, Pelagii, Teresy, Władysławy
Cypriana, Cyryla, Jerzego, Władysła-
wa, Włodzimierza, Włodzisława
28 czerwca
Florentyny, Iry, Ligii, Olgi, Raisy, 
Raissy, Wincencji
Amosa, Benigny, Bolesława, Hektora, 
Ilona, Ireneusza, Józefa, Leona, Lubo-
mira, Marcelego, Pawła, Zbrosława

29 czerwca 
Benedykty, Benity, Emmy, Emy, Iwetty, 
Judyty, Salomei 
Benedykta, Bertranda, Dalebora, Fran-
ciszka, Kasjusza, Paszkosława, Pawła, 
Piotra, Piotrumiła, Władysława, Wyszo-
mira
30 czerwca
Emilii, Emiliany, Gertrudy, Lucyny 
Arnolda, Bertrama, Cichosława, Cyryla, 
Emila, Emiliana, Ernesta, Marcjala, 
Ottona, Rajmunda, Tybalda
1 lipca (Dzień Psa)
Gertrudy, Haliny, Halszki, Kaliny, Kla-
rysy, Kleopatry, Reginy
Aarona, Arona, Antoniego, Bogusława, 
Bogusza, Gawła, Jarosława, Juliusza, 
Kasjusza, Mariana, Oliwera, Ottona, 
Teobalda, Teodoryka
2 lipca 
Benedykty, Benity, Jagody, Kariny, Ma-
rii, Niegosławy, Ojcumiły, Serafiny 
Benedykta, Bernarda, Bernardyna, Judy, 
Mariana, Martyna, Martyniana, Ottona, 
Piotra, Radowoja, Serafina, Urbana

Życie jest darem: od nielicznych 
dla wielu, od tych, którzy wiedzą i 
mają, dla tych, którzy nie wiedzą i 
nie mają. 

Pierre Sichel, 
„Modigliani”

Czasem chciałbym sobie oczy pode-
przeć zapałkami i czuwać przez całą 
noc, bo to jest życie. 
Tadeusz Różewicz, 
„Śmierć w starych dekoracjach”
Ci tylko na skąpstwo świata narzekać 
mogą, których ręce niedołężne lub 
obłąkane skarbca jego otwierać nie 
umieją. 

Eliza Orzeszkowa

Czerwiec nosi dnie „goronce” kosa 
brzynczy już na „łonce”.

W czerwcu pełnia sprowadza burzę, a 
ostatnia kwadra deszcze duże.

Gdy czerwiec z burzami, staw rybny 
a las grzybny.

Gdy na Pawła (26 czerwca) jasno, w 
stodole po żniwach ciasno.

Lato ciepłe oraz dżdżyste, znaki plo-
nu oczywiste.

Piotr i Paweł (29 czerwca), gdy się 
rozpłaczą, to przez tydzień ludzie słońca 
nie zobaczą.

Czerwiec stały – grudzień doskonały.
Halina (1 lipca), gdy ze słońcem 

wstaje ciepło i deszcz na zmianę daje.
Gdy Halina (1 lipca) łąki zrosi, rolnik 

w wodzie siano kosi.
Nawiedzenie Matki Boskiej (2 lipca), 

więc się chylą przed nią kłoski.
Deszcz na Nawiedzenie Panny (2 lip-

ca) potrwa pewno do Zuzanny (11 sierp-
nia)

Deszcze na lipca pierwszego, dru-
giego zapowiedzią deszczu czterdziesto-
dniowego.

Jeśli w Nawiedzenie (2 lipca) pada 
cały miesiąc deszcz nielada.

Pierogi z mięsem i grzy-
bami w pomidorach

Ciasto: 2 szklanki mąki, pół szklan-
ki śmietany, 12,5 dkg masła, 1 dkg 
drożdży
farsz: 50 dkg mięsa, 25 dag grzybów 
(mogą być suszone), 1 cebula, sól, 
pieprz, estragon, łyżeczka masła, 2 
łyżki tartej bułki
sos do pieczenia: 4 twarde mięsiste 
pomidory, 5 plasterków wędzonego 
boczku, duża cebula, 2 łyżki tartego 
żółtego sera, 2 łyżki masła roślinnego

Przygotowanie farszu: mięso mie-
limy, a grzyby myjemy i rozdrobnić. 
Na patelni rozpuszczamy masło, na 
którym należy zeszklić drobno posie-
kaną cebulę, dodać grzyby i dusić pod 
przykryciem ok. 40 minut. Odkryć 
rondel, dodać przyprawy i dusić do od-
parowania soku. Dodać wówczas tartą 
bułkę i wymieszać. Tak przygotowany 
farsz dodajemy do zmielonego mięsa.

Przygotowanie ciasta: musimy je 
dobrze wyrobić, a następnie schłodzić 
w lodówce. 

Zimne rozwałkowujemy cienko 
na 2-3 mm i z tak przygotowanego 
wykrawamy spodkiem kółka, na któ-
re nakładamy farsz. Zalepiamy. Teraz 
pierożki gotujemy.

Pomidory sparzamy i obieramy 
ze skórki, kroimy na ósemki i solimy. 
Dno żaroodpornego naczynia wykła-
damy plasterkami boczku i układamy 
na nim rzędami obok siebie pierożki i 
pomidory. Wolne miejsca wypełniamy 
pokrojoną w kostkę cebulą. Całość po-
sypujemy tartą bułką wymieszaną z se-

rem i wiórkami masła. Zapiekamy około 
20 minut w temperaturze 200°C.

Możemy te danie przygotować z go-
towych pierogów mrożonych.

Suflet jarmużowy
Pól kg jarmużu, szklanka mleka, czu-
bata łyżka mąki, czubata łyżka masła 
roślinnego, 3 jajka, 2 łyżki tartej bułki, 
4 parówki, łyżka ostrego startego sera, 
sól, pieprz, szczypta startej gałki musz-
katołowej oraz tarta bułka i tłuszcz do 
formy

Jarmuż przepuszczamy przez ma-
szynkę. Jeżeli mrożony to lekko przed-
tem rozmrażamy. 

Przyrządzamy z niego gęsty be-
szamel: białą zasmażkę z masła i mąki 
rozprowadzamy zimnym mlekiem i mie-
szając zagotowujemy. Dalej na bardzo 
słabym ogniu dodajemy żółtka (wcze-
śniej oddzielając je od białek). Powstały 
sos rozcieramy dalej na słabym ogniu do 
chwili aż zgęstnieje. Jednak nie może się 
w żadnym wypadku zagotować. 

Gdy gotowy odstawiamy z ognia 
lekko studzimy i dodajemy ubitą na 
sztywno pianę, jarmuż, tartą bułkę i 
przyprawy. Lekko mieszamy i wykłada-
my równą warstwą na ogniotrwały pół-
misek, wysmarowany tłuszczem i tartą 
bułką. Na wierzchu układamy parówki 
pokrojone na cztery części i przecięte na 
krzyż z jednego końca. Całość posypuje-
my tartym serem i wstawiamy do mocno 
nagrzanego piekarnika (220°C) na około 
20 minut. 
Danie podajemy na gorąco z surówką.
Surówka zielona z jabłek

Pół kg antonówek, 3 cebule, 3 łyżki 

siekanego szczypiorku, 3 łyżki siekanej 
natki pietruszki, 2 łyżki siekanych listków 
estragonu, sok cytrynowy, sól, cukier, 
pieprz, pół szklanki śmietany, 4 łyżki 
oleju

Śmietanę mieszamy z olejem, przy-
prawiamy sokiem z cytryny, solą, cukrem 
i pieprzem.

Cebule kroimy w cieniutkie piórka i 
mieszamy z zaprawą.

Jabłka myjemy, obieramy, wyjmuje-
my gniazda nasienne, kroimy w makaro-
nik lub ścieramy na tarce. Każdą z por-
cji natychmiast wrzucamy do zaprawy i 
mieszamy po to aby nie sczerniały. 

Na koniec dodajemy natkę pietrusz-
ki, szczypiorek i estragon. Mieszamy 
wszystko i ewentualnie dodajemy cukru, 
soli czy pieprzu.

Podajemy jako dodatek do różnych 
potraw zaraz po przyrządzeniu.
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sobie prawo do adiustacji, skracania oraz opatrywania nadesłanych artykułów własnymi tytułami.
Drukarnia „Gryfix”, 19-300 Ełk, ul. Sasankowa 17

Szanowni Państwo,
pragnę przedstawić projekt artystyczny „Koncerty bran-

denburskie”, który 12  lipca b.r. będzie realizowany w Olec-
ku przez Fundację Wspierania Rozwoju Edukacji i Kultury 
NA MAZURACH  .

Już po raz trzeci Olecko gościć będzie wybitnych arty-
stów muzyków z zagranicy z repertuarem koncertowym 
prezentującym arcydzieła muzyczne okresu baroku i klasy-
cyzmu na historycznych instrumentach w oparciu o kanony 
interpretacji epoki. 

Region Olecka okazał się bardzo chłonny i otwarty na 
muzykę klasyczną. Udowodniły to  koncerty, które odbyły 
się w ostatnich dwóch latach. Odbiły się one szerokim echem 
zarówno wśród koneserów, jak i amatorów muzyki. 

Każdy z koncertów zgromadził około 1000 odbiorców i 
otrzymał ogromny aplauz. Podczas występu orkiestry Pan-
dolfis Consort z Wiednia, która wystąpiła wraz z polskimi 
artystami i austriackim wybitnym kontratenorem Arminem 
Gramerem w lipcu 2013 odbyła się polska premiera Del Cie-
lo Segnato z opery Demofoonte Johanna Adolfa Hassego. Co 
ciekawe, zarówno Pandolfis Consort, jak i Ensamble 1756 , 
które zaprezentowały się w Olecku, wystąpiły w Polsce po 
raz  pierwszy. Podobnie będzie z orkiestrą ze Słowacji Colle-
gium Wartberg  zaproszoną w tym roku. 

„Koncerty brandenburskie” Jana Sebastiana Bacha
Collegium Wartberg to artystyczna organizacja, w któ-

rej zrzeszeni są znakomici profesjonalni muzycy, członko-
wie słowackich i zagranicznych orkiestr. Podczas koncertu 
12 czerwca w Olecku, obok dwóch Koncertów Branden-
burskich Jana Sebastiana Bacha,  odbędzie się między in-
nymi polska premiera Wariacji na Violone i orkiestrę We-
nzela Kalluscha. 

Collegium Wartberg oprócz swoich aktywności na wie-
lu scenach koncertowych Europy nie zapomina o dzieciach 
i młodzieży. Dlatego też w ramach organizacji powstał ze-
spól muzyczny młodych Collegium Wartberg Young. Olec-
kiemu koncertowi towarzyszyć będą nieodpłatne warsztaty 
muzyczne dla uzdolnionej młodzieży z regionu, które prze-
prowadzą artyści. 

Wspomniane wydarzenie artystyczne znalazło już 
swoje stałe miejsce w krajobrazie regionu, a nasi odbior-
cy  zgłaszają zapotrzebowanie na kontynuowanie podjętej 
misji. Powstała możliwość, by rozpoczęte przedsięwzięcie 
oddziaływało w skali ponadregionalnej. Wyjątkowość ar-
tystów, rozmach projektu, jego niepowtarzalność, stwarza 
potrzebę  promocji tego działania.  

Katarzyna Krajewska-Openchowska
Prezes Fundacji Wspierania Rozwoju Edukacji 

i Kultury NA MAZURACH

JAN KRIGOVSKY – VIOLONE 8’ / KONTRABAS BAROKOWY

Jan Krigovsky należy do najwybitniejszych kontrabasi-
stow w Europie. Niezliczone wystepy solowe i kameralne 
oraz produkcje płytowe z topowymi zespołami plasują arty-
stę w czołówce specjalistów tego instumentu.

Jan Krigovsky urodził się w regionie spiskim na Słowacji. 
Jego edukacja muzyczna rozpoczęła się w konserwatorium 
w Koszycach. Studia magisterskie w klasie kontrabasu Prof. 
Radoslava Šašiny na Wyższej Szkole Muzycznej w Bratysła-
wie ukończył z wyróżnieniem w roku 1994. W latach 2002 
– 2004 studiował w szwajcarskiej Schola Cantorum Basilien-
sis, gdzie uzyskał specjalizację z tzw. Violone wiedeńskiego. 
Jest laureatem krajowych i międzynarodowych konkursów 
kontrabasowych na Słowacji, jak również w Czechach, w 
Niemczech i w Hiszpanii. Brał również udział w kursach mi-
strzowskich u L. Streichera, O. Badili, W. Güttlera, K. Trum-
pha i M. Gajdoša.

Jan Krigovsky występuje jako solista, kameralista, con-
tinuista i muzyk orkiestrowy. Jego ostatnim sukcesem na 
arenie międzynarodowej były niewątpliwie solowe wystę-
py z zespołem „Soliści Moskiewscy” pod dyrekcją Jurija 
Baszmeta (maj 2014). Jako solista ma również na swoim 
koncie koncerty z orkiestrami, np. pod dyrekcją Claudio 
Abbado, Serge Baudo, Jordi Savalla, René Jacobsa i Sigi-
swalda Kuijkena. Występował na najważniejszych festiwa-
lach słowackich i zagranicznych jak: Praska Wiosna, Wiener 
Festwochen,  Salzburger Festspielen, Münchner Festspielen, 
Oude Musik Festival Utrecht, Festiwal w Brukseli, Utrecht 
Barockfestival, MA Brügge, Potsdamer Sommer Festival, 
Schwetzinger Festspielen itd. 

Jan Krigovsky angażowany jest do projektów z uzna-
nymi zespołami specjalizującymi się w wykonawstwie hi-
storycznym, takimi jak jak: Wiener Akademie (dyr. Martin 
Haselböck), Orpheo Barock Orchester Linz (dyr. Michi Ge-
igg), Kammerorchester Basel, Freitagsakademie Bern, Royal 
Orquestra Catalunia (dyr. Jordi Savall), Musica Aeterna, So-
lamente Naturali i Wiener Bach Consort.

Jest członkiem zespołów barokowych takich jak Ars An-
tiqua Austria (kier. Gunar Letzbor), Modern Times (kier. Ilia 

Korol), La Cetra Basel (kier. Ciara Banchini i Andrea Mar-
con), La Staggione Frankfurt, Colegium Marianum 1704 
czy Musica Florea Praga. Jako członek orkiestr współcze-
snych współpracuje z Fiharmonią w Koszycach, Orkie-
strą Kameralną w Żylinie, Słowacką Filharmonią w Bra-
tysławie, Orkiestrą Teatru Narodowego w Bratysławie i z 
Bruckner Orchester Linz.

Kontrabasista nagrywa dla wytwórni płytowych takich 
jak Pan Classic, alpha, CPO, ORF, Challenge Classics 
und ARCANA, a także dla Radia i Telewizji na Słowacji 
w Czechach, w Austrii oraz w Niemczech (WDR, NDR, 
ZDF). 

Jan Krigovsky jest muzykiem wszechstronnym, obda-
rzonym talentem improwizacji we wszystkich niemal sty-
lach muzycznych. Poza muzyką klasyczną wszystkich epok 
gra również jazz i muzykę tradycyjną. Jest członkiem jaz-
zowego zespołu „Rafael Catala Trio“ oraz „Alea-Bratislava 
Piazzolla Quartet“. Występuje także często z grupami fol-
kowymi, promując autentyczny folklor słowacki. W 2012 
roku założył Collegium Wartberg i Bass Band Krigovsky. 

Działalności kontrabasisty dopełniają przedsięwzięcia 
o charakterze organizacyjnym, formacyjnym i społecznym. 
Jest inicjatorem i założycielem liczącego 160 członków 
Słowackiego Klubu Kontrabasowego (Slovak Double Bass 
Club), który powstał w roku 2010. W ramach tego sto-
warzyszenia Jan Krigovsky organizuje doroczny festiwal 
kontrabasowy i konkurs im. Carla Dittera von Dittersdorfa. 
Inicjuje również wiele koncertów dobroczynnych.

Jan Krigovsky od wczesnych lat swojej kariery zawo-
dowej poświęca się w równym stopniu dydaktyce. Obec-
nie jest profesorem klasy kontrabasu w Akademii Sztuki 
w Banskiej Bystricy. Wykładał też w Konserwatorium w 
Żylinie, w Konserwatorium im. Kardosa w Topolčanach, w 
Katolickim  Konserwatorium w Bratysławie, jak również 
na uczelniach czeskich jak Uniwersytet Masaryka w Brnie 
i na Akademii Janačka również w Brnie. Prowadzi także 
mistrzowskie kursy kontrabasowe na całym świecie, mie-
dzy innymi w Rosji, w Czechach, w Austrii, Szwajcarii, 
Brazylii i w Polsce (Akademia Muzyczna im. Lipińskiego 
we Wrocławiu).
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Zapowiedzi nadchodzących imprez sportowych

XIV Turniej o Wielki Sękacz Olecki
Termin i miejsce: 29.06.2014 r. (niedziela) godz. 10:00 Korty 
Miejskie
I Turniej Siatkówki Plażowej z cyklu Grand Prix Olecka 2014
Termin i miejsce: 29.06.2014 r. (niedziela) godz. 10:00
Boiska do siatkówki plażowej MOSiR (przy Kortach Miej-
skich)

XIII Turniej o Puchar Głosu Olecka
Termin i miejsce: 6.07.2014 r. (niedziela) godz. 10:00 Korty 
Miejskie
II Turniej Siatkówki Plażowej z cyklu Grand Prix Olecka 2014
Termin i miejsce: 6.07.2014 r. (niedziela) godz. 10:00
Boiska do siatkówki plażowej MOSiR (przy Kortach Miej-
skich)
VII Nocny Turniej dla Oldbojów o Puchar Prekursorów 

Oleckiego Bractwa Tenisa Ziemnego – 
Stefana Dawidowicza i Mariana Tomczyka

Termin i miejsce: 6.07.2014 r. (niedziela) godz. 19:00 Korty 
Miejskie

Szachy mistrzostwa drużynowe
Sekcja szachowa MLKS Czarni Olecko rozpoczęła ry-

walizację w Mistrzostwach województwa warmińsko-ma-
zurskiego LZS w szachach drużynowych. Do rozgrywek 
przystąpiło 8 zespołów: z Ostródy, Giżycka, Samborowa, 
Nowego Miasta Lubawskiego, Biskupca, Lubawy, Ruciane-
-Nidy i Olecka. 

Podczas czterech zjazdów każda drużyna zagra mecz z 
każdą. Tempo gry ustalono na 1 godzinę za zawodnika. Dru-
żyna składa się 4 zawodników. Pierwszy zjazd, który odbył 
się w Olecku 15 czerwca Czarni rozpoczęli w następującym 
składzie: Krzysztof Konewko, Paweł Żukowski, Marta 
Gryglas i Konrad Konewko. Rozegrano dwie rundy: z Ru-
ciane-Nidą i Biskupcem. Obie zespół Czarnych wygrał w 
stosunku 3:1. Komplet punktów (2 pkt) zdobył, grający na 
drugiej szachownicy Paweł Żukowski. Po pół punktu mniej 
zdobyli: Krzysztof Konewko (I szachownica) i Konrad Ko-
newko (IV szachownica). 1 pkt w 2 partiach wywalczyła 
Marta Gryglas (III szachownica). 

Kolejny mecz Czarni zagrają  w Olecku ze SMOLBUD 
Giżycko, a kolejne zjazdy na wyjeździe – w Giżycku i 
Ostródzie.

Krzysztof Konewko
Sekcja szachowa

MLKS Czarni Olecko

W sobotę, 14 czerwca rozegrano turniej szachowy o Puchar 
Dyrektora SP nr 1 w Olecku. Prawo gry miały dzieci ze szkół 
podstawowych. Turniej rozegrano systemem każdy z każdym 
mecz i rewanż i tempem gry 15 minut na zawodnika. 

Pierwsze miejsce zdobył Wiktor Raszkowski (SP nr 4). 
Wiktor był także najmłodszym uczestnikiem zawodów. Drugie 
miejsce zajął Bartosz Łapszys (SP nr 1), a trzecie Rafał Bart-
nicki (SP nr 4). W kategorii kl IV-VI SP najlepszy okazał się 
Bartek, który zdobył także statuetkę najlepszego zawodnika 
SP nr 1. W kategorii kl. 0-III SP pierwszy był Wiktor, a drugi 
Rafał. Turniej sędziował Leopold Dudanowicz.

Krzysztof Konewko, Sekcja szachowa MLKS Czarni Olecko
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PO KOKARDĘ nr 181

Na zakończenie roku szkolnego

Przyszła do mnie gimnazjalistka z problemem. Trzeba na-
pisać przemówienie na zakończenie roku szkolnego. Kiedy 
to było…? Ale było. Fajne wyzwanie, pomyślałam i chwyci-
łam za klawiaturę laptopa.

* * * 
Życie każdego człowieka można porównać do pocią-

gu. Jedne są osobowe i jeżdżą tylko po małych stacyjkach, 
gdzieś bardzo blisko. Niektórzy naśmiewają się z nich, że 
takie zapyziałe. A one znają każdego pasażera, wożą powoli 
ich marzenia i są dumne z tego, że są potrzebne. I dobrze się 
z tym czują. Niektórzy ludzie też żyją spokojnie, nie lubią 
zmian, nie lubią nigdzie wyjeżdżać, najlepiej czują się u sie-
bie. A czasami po prostu nie mieli szansy, czy jak kto zwie 
– szczęścia, żeby się wyrwać z zaścianka.

Są  pociągi pospieszne, które zupełnie tak jak ludzie, wy-
rywają się w dalsze trasy. Ale są też dalekobieżne ekspresy, 
którym nie ważna jest pogoda, czas – mkną byle dalej i dalej. 
Wyrywają się nie oglądając się za siebie. 

I dopiero wtedy czują, że żyją. Zupełnie tak, jak niektórzy 
z nas.  

Od chwili, kiedy przyszliśmy na świat, wsiedliśmy do 
takiego rozpędzonego – mniej lub bardziej - pociągu i ruszy-
liśmy w trasę. Dzień po dniu przemierzamy jakiś odcinek i 
wysiadamy na kolejnych stacjach. Początkowo jeździli cią-
gle z nami rodzice i oni dbali, by nam nic się nie stało, kon-
trolowali każdy nasz krok. Potem ich miejsce zajęli nauczy-
ciele. Codziennie wsiadają do naszego pociągu jakieś osoby, 
wysiadają. Z niektórymi rozmawiamy, zaprzyjaźniamy się, z 
innymi tylko ucinamy pogawędkę, a niektórych nie chcieli-
byśmy spotkać drugi raz.  Niektóre „pociągowe” znajomości 
zostają na całe życie.

Pierwszą, poważną stacją było przedszkole. Pobawiliśmy 
się, poznaliśmy mnóstwo koleżanek i kolegów, poznaliśmy 
smak bycia bez rodziców. Jakże się cieszyliśmy, że pociąg 
zawiezie nas do szkoły podstawowej. 

Z niecierpliwością oczekiwaliśmy poważniejszej stacji 
pod nazwą: „gimnazjum”. I ani się obejrzeliśmy, a dziś ostat-

ni raz zadzwonił dzwonek, który wszyscy dobrze znamy. 
Myślę, że każdy z nas dobrze pamięta pierwszy dzień w 
tej szkole. Byliśmy pełni obaw i ciekawości. Dziś odcho-
dzimy stąd dojrzalsi o trzy lata doświadczeń, gotowi do 
rozpoczęcia nowego etapu życia, gotowi do dalszej drogi. 

To właśnie tu spotkaliśmy Was, Drodzy Nauczyciele. 
Staraliście się pokazać nam rzeczy ważne, rozróżnić dobro 
od zła, znaleźć własną drogę lub chociaż wskazać do niej 
ścieżkę. Wychowaliście nas na wartościowych i uczciwych 
ludzi. 

Dziękujemy Wam serdecznie za wiedzę, którą przeka-
zaliście, trud i serce, jakie nam okazaliście. Równie dobrze 
wiemy, że często sprawialiśmy Wam kłopoty, nie byliśmy 
zdyscyplinowani, jak te pociągi, które nie przyjeżdżają na 
czas. Przepraszamy za te wszystkie przykre chwile. Mamy 
nadzieję, czas zatrze te niemiłe wspomnienia i zapomnicie 
o naszych błędach, a czasami braku dobrych manier czy 
naszym buńczucznym okresie dojrzewania.

Długo będziemy wspominać szkolne czasy i Wy zaj-
miecie w tych wspomnieniach szczególne miejsce. Zawsze 
mieliście dla nas czas, dobre słowo i uśmiech, ale także 
kiedy trzeba, pouczaliście nas. Chociaż obruszaliśmy się i 
byliśmy niejednokrotnie krnąbrni, to wiemy, że chcieliście 
nam wskazać drogę, jak być dobrym człowiekiem. 

Będziemy o tych wszystkich Waszych radach pamiętać 
i z dumą wymieniać nazwiska naszych wychowawców, na-
uczycieli i mówić z poniesionym czołem, że skończyliśmy 
właśnie to gimnazjum.

Konduktor–Czas ogłasza przez megafon, że już musi-
my wysiadać i przesiąść się do pociągów na innych pero-
nach. 

Każdy z nas musiał dokonać wyboru, do którego. 
Trzymajcie za nas przysłowiowe kciuki, bo tego nam 

będzie potrzeba. Na zakończenie zacytuję słowa jednej z 
piosenek, niech będą mottem tej chwili:

Chciałabym tylko powiedzieć „do widzenia”
Tę krótką chwilę posiedzieć z Wami tu
Popatrzeć i zapamiętać Wasze twarze,
Bo to się przecież nie zdarzy drugi raz.

Zaliczyłam gimnazjum?
Marusia


