to@borawski.pl

Założony w 1997 r.

ISSN 1505-0246

Od gadania o gorącym piecu woda się nie
zagotuje.
H. Jackson Brown, Jr.

2 lipca 2014 r.

Nr 26
(859)

cena 1,50 zł

V16807

Nr 26 (859)

Kupon bierze udział
w losowaniu upominków

program, s. 2
LOTOS 71. Rajd Polski
fot. Józefa Kunickiego, s. 7

„Koncerty
brandenburskie”
Jana Sebastiana Bacha, , s. 18

Program Przystanku Olecko, s. 13
Kowaliada, s. 8
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SKUP STARYCH I ROZBITYCH POJAZDÓW
kasacja pojazdów (ciężarowe, osobowe), zaświadczenia, skup złomu
Najwyższe ceny, Olecko, ul. Ełcka 2, tel. 501-611-961
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Olimpiada Milusińskich, s. 10
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Program „Chimery”
11 lipca (piątek)

10:00 – 13:00 – warsztaty bębniarskie, teatralne, capoeira,
fotograficzne
13:15 – 16:15 – Gra terenowa Fundacji Akademii Radosnej
Twórczości i Wolontariatu Kultury WsPak
16:45 – Oficjalne rozpoczęcie IV OFTA CHiMERA 2014
17:00 – ,,UŁOM-Rylejszyn” – Teatr HOC LOCO (premiera)
18:00 – ,,Odlot” – Teatr Przebudzeni ( Ostróda)
19:00 - ,,Nieskończoność” – Teatr Bełchatowskich Uciekinierów (Bełchatów)
20:00 – Recital piosenek Agnieszki Osieckiej w wykonaniu
Anny Mentek
21:00 - ,,Zmęczenie materiału” – Marcin Pławski (występ
gościnny)
12 lipca (sobota)
10:00 – 13: 00 – – warsztaty bębniarskie, teatralne, capoeira, fotograficzne
16:00 – ,,Kraina Ułudy” – Teatr Terminus A Quo (występ
gościnny), spektakl plenerowy
18:00 - ,,Czapa, czyli śmierć na raty” – Teatr Hesperydy
(Chełm)
20:00 - ,,Poczekalnia” – Teatr Brama (Goleniów)
21:30 - ,,Zabawa w czekanie na zabawę” – Teatr Terminus A
Quo (występ gościnny)
13 lipca (niedziela)
10:00 – 13:00 – – warsztaty bębniarskie, teatralne, capoeira, fotograficzn
15:00 - ,,GO!” – Teatr Terminus A Quo (spektakl plenerowy,
występ gościnny)
16:30 - ,,Zwierzenia bezrobotnego aktora” – Marcin Zarzeczny (występ finałowy)
18:30 - ,,Rzecz Ludzka” – Grupa Teatralna Hurragram (
Nowy Dwór)
20:00 - ,,Kolumbijski Sen” –Teatr Pomarańcze W Uchu Na
Skarpie Bez Kartki (Goleniów/Poznań)
21:00 – Zakończenie IV OFTA CHiMERA , ogłoszenie
wyników, pokaz warsztatowy
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Olecki Festiwal Teatrów Amatorskich ,,CHiMERA” jest to
projekt, który został powołany do życia w 2011 roku. Impreza zakłada kilkudniowe spotkanie młodych, amatorskich
twórców teatralnych z całej Polski, spotkania odbywają się
w wakacje.
W tym roku, w dniach 11 - 13 lipca odbędzie się już czwarta
edycja imprezy organizowanej przez nieformalną grupę
teatralną Teatr HOC LOCO (czyt. hok loko) i Fundacji
Rozowju Ziemi Oleckiej przy współpracy z Regionalnym
Ośrodkiem Kultury ,,Mazury Garbate” oraz Miejskim

Archiwum „Tygodnika oleckiego” znajdziesz

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

Festiwalu Teatrów Amatorskich CHiMERA
już ruszyły!

W tym roku, w dniach 11-13 lipca, chętni mogą wziąć
udział w warsztatach:
teatralnych, bębniarskich, capoeiry i fotograficznych.
Udział w warsztatach jest oczywiście BEZPŁATNY!
Ilość miejsc ograniczona, ale spokojnie, jest ich całkiem
sporo.
W razie niepewności dotyczącej warsztatów, bądź jakichkolwiek 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 internetowej www.teatrhocloco.art.pl
ZACHĘCAMY WAS SERDECZNIE DO ZGŁASZANIA SIĘ! Macie czas do 6 lipca!”
Aleksandra Ziopaja
Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Olecku.
Podczas festiwalu, sześć grup teatralnych z całej Polski
(Bełchatów, Nowy Dwór, Chełm, Poznań, Goleniów,
Ostróda) będzie miało możliwość zmierzenia się z na
scenie z oceną publiczności, która wybiera tegorocznych
zwycięzców na drodze głosowania. Występem finałowym
tegorocznej ChiMERY będzie spektakl Marcina Zarzecznego pt. ,,Zwierzenie bezrobotnego aktora”.
Oprócz spektakli konkursowych, wydarzenie przewiduje występy gościnne : Teatru Terminus A Quo z Nowej
Soli,który zaprezentuje 2 spektakle plenerowe ( ,,Kraina
Ułudy”, ,,Go!”) oraz jeden salowy (,,Zabawa w czekanie
na zabawę”), Marcina Pławskiego w swoim monodramie
,,Zmęczenie Materiału” oraz recital piosenek Agnieszki
Osieckiej w wykonaniu Anny Mentek.
CHiMERA to nie tylko spektakle, to rownież warsztaty,
kierowane przede wszystkim do lokalnej społeczności.
W tym roku będą to warsztaty fotograficzne, bębniarskie,
teatralne i capoeira.
PODSUMOWANIE:
12 spektakli, jeden recital, 6 spektakli konkursowych i 6
występów gościnnych, organizatorzy: Teatr HOC LOCO,
Fundacja Rozwoju Ziemi Oleckiej
współpraca: Regionalny Ośrodek ,,Mazury Garbate” w
Olecku, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Olecku,
miejsce: Teatr AGT w Olecku, Partyzantów 22
dofinasowane przez: Urząd Miasta Olecko
wstęp na wszystkie wydarzenia imprezy (spektakle,
warsztaty, pokazy): bezpłatny
Karolina Najechalska
członikini Teatru HOC LOCO
Zapraszamy na nasz profil na Facebooku https://
www.facebook.com/pages/Teatr-HOC-LOC/123854571014616?fref=ts oraz stronę internetową
www.teatrhocloco.art.pl/

GRÜNLAND
Centrum Roślin Ozdobnych

najnowsza kolekcja bylin

Olecko, ul. Produkcyjna 11, tel. (87) 523-90-09
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na stronie internetowej www.olecko.info (w pliku *.pdf)

KRONIKA PO¯ARNICZA

12 czerwca od 20.35 trzy zastępy JRG
PSP gasiły przy ulicy Słowackiego pożar
garażu murowanego.
13 czerwca od 14.00 jeden zastęp OSP Cichy usuwał we
Wronkach drzewo powalone na drogę.
16 czerwca od 20.49 jeden zastęp JRG PSP pomagał policji w otwarciu drzwi mieszkania przy ulicy Grunwaldzkiej.
17 czerwca od 2.47 jeden zastęp JRG PSP i jeden OSP
Kowale Oleckie usuwały w Kowalach Oleckich skutki wypadku drogowego. Audi 80 w rowie.
17 czerwca od 7.52 jeden zastęp JRG PSP usuwał plamę
oleju z jezdni ulicy Gołdapskiej.
17 czerwca od 12.24 jeden zastęp JRG PSP gasił pożar
sadzy w kominie domu mieszkalnego w Raczkach Wielkich.
18 czerwca od 9.12 dwa zastępy JRG PSP usuwały
drzewo niebezpiecznie pochylona nad budynkiem szkoły w
Judzikach.
18 czerwca od 20.34 dwa zastępy JRG PSP i jeden OSP
Gąski usuwały w Ślepiu skutki wypadku drogowego. Dachowanie samochodu osobowego.
19 czerwca od 11.20 jeden zastęp JRG PSP gasił przy
ulicy 11 Listopada pożar instalacji elektrycznej.
20 czerwca od 23.46 dwa zastępy JRG PSP, dwa OSP
Wieliczki i jeden OSP Gąski gasiły w Gąsiorowie pożar
murowanej stodoły.
21 czerwca od 14.20 jeden zastęp JRG PSP i jeden OSP
Świętajno usuwały w Doliwach skutki kolizji drogowej.
Samochód Ford w rowie.
21 czerwca od 17.40 jeden zastęp JRG PSP interweniował w Plewkach. Młody bocian wypadł z gniazda.
22 czerwca od 12.34 jeden zastęp JRG PSP usuwał we
przy ulicy Ludowej nadłamany konar drzewa, który zagrażał
budynkowi mieszkalnemu.
23 czerwca od 15.30 jeden zastęp OSP Mazury usuwał w
Rogojnach drzewo powalone na drogę.
informacji udzielił młodszy kapitan Piotr Gabruś

NAJTANIEJ W MIEŚCIE

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

Zapraszamy od 600 do 2100
www.paliwa-kozlowski.pl

V13710

sponsorujemy „Czarnych”,
bilet 5 gr taniej na litrze
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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
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 konferencyjna w internacie ZSLiZ przy ul. Gołdapskiej
16.00 - Rummikub, gra rodzinna, scrable, Biblioteka Publiczna, Kopernika 6
4 lipca (piątek)
apteka dyżurna Zielona 35
11.00 - Wakacje z Bajkolandią, biblioteka miejska, ul. Kopernika
17.00 - Jak wytresować smoka, film, kino Mazur (3D)
19.00 - Wypisz, wymaluj... miłość, film, kino Mazur (2D)
20.00 - Elżbieta Adamiak z zespołem, sal widowiskowa
Domu Kultury w Gołdapi
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 Olecka, korty miejskie
10.00 - II Turniej Siatkówki Plażowej z cyklu Grand Prix
Olecka 2014, boiska przy kortach
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)
19.00 - VII Nocny Turniej dla Oldbojów o Puchar Prekursorów Oleckiego Bractwa Tenisa Ziemnego – Stefana
Dawidowicza i Mariana Tomczyka, korty miejskie
7 lipca (poniedziałek)
apteka dyżurna Kolejowa 15
17.00 - Jak wytresować smoka, film, kino Mazur (2D)
8 lipca (wtorek)
apteka dyżurna plac Wolności 7B
11.00 - Wakacje z Bajkolandią, biblioteka miejska, ul. Kopernika
16.00 - Scrabble w bibliotece, Biblioteka Miejska, ul. Kopernika
17.00 - Jak wytresować smoka, film, kino Mazur (2D)
9 lipca (środa)
apteka dyżurna 11 Listopada 9
wydanie „Tygodnika Oleckiego”
10 lipca (czwartek)
apteka dyżurna Gołdapska 1
16.00 - Rummikub, gra rodzinna, scrable, Biblioteka Publiczna, Kopernika 6
11 lipca (piątek)
apteka dyżurna plac Wolności 25
11.00 - Wakacje z Bajkolandią, biblioteka miejska, ul. Kopernika
14.30 - Gang Wiewióra, film, kino Mazur (2D)
16.30 - Gang Wiewióra, film, kino Mazur (3D)
18.30 - Riviera dla dwojga, film, kino Mazur (2D)
20.30 - Gwiazd naszych wina, film, kino Mazur (2D)
12 lipca (sobota)
apteka dyżurna Zielona 35
14.30 - Gang Wiewióra, film, kino Mazur (2D)
16.30 - Gang Wiewióra, film, kino Mazur (3D)
18.30 - Riviera dla dwojga, film, kino Mazur (2D)
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Paliwowi „szejkowie” w rękach policji
Oleccy kryminalni zatrzymali dwóch mężczyzn podejrzanych o kradzieże i włamania, do których dochodziło głównie
na terenie gminy Świętajno. Do policyjnego aresztu trafili
bracia Mariusz i Arkadiusz G. Wspólnicy usłyszeli łącznie

24 zarzuty. Dzisiaj prokurator zdecydował o zastosowaniu
wobec nich dozoru policji oraz poręczenia majątkowego.
W minioną niedzielę w jednej z miejscowości na terenie gminy Olecko doszło do kradzieży 100 litrów oleju
napędowego. Czujny pokrzywdzony rozpoznał jednego ze
sprawców i powiadomił policję. Pracujący nad tą sprawą
kryminalni szybko ustalili drugiego sprawcę i obaj mężczyźni trafili do policyjnego aresztu. Podczas przeszukania
miejsca zamieszkania Arkadiusza G. i Mariusza G. funkcjonariusze odnaleźli skradzione paliwo. Ponadto ujawnili
inne przedmioty pochodzące z przestępstwa.
Kryminalni ustalili, że wspólnicy od jesieni 2013 r. dopuścili się kilkunastu kradzieży i włamań. Min. włamania
do autobusu szkolnego w miejscowości Świętajno, z którego ukradli 100 litrów oleju napędowego. Zebrany materiał dowodowy pozwolił na przedstawienie 23 i 25-latkowi
łącznie 24 zarzutów kradzieży i kradzieży z włamaniem.
Łączną wartość strat oszacowano na blisko 9 tysięcy złotych.
1 lipca prokurator zdecydował o zastosowaniu wobec
mężczyzn dozoru policji z obowiązkiem stawiennictwa
dwa razy w tygodniu w Komendzie Powiatowej Policji w
Olecku oraz poręczenia majątkowego
rzeczniczka prasowa KPP sierż. szt. Justyna Sznel

Pierwszy weekend wakacji

Badania profilaktyczne

W trosce o zdrowie mieszkańców Starostwo Powiatowe, Delphia Yachts Kot Sp. J.i Olmedica Sp. z o.o. w
Olecku zorganizowały 22 czerwca 2014 r. w szpitalu „Białą Niedzielę”.
Ogółem wykonano 130 różnych badań (w tym: cytologiczne, prostaty, pomiar składu masy ciała, pomiar ciśnienia krwi oraz oznaczanie poziomu cukru).
Osoby, które zgłosiły się na badania otrzymały materiały z zakresu profilaktyki zdrowotnej, kosmetyki firmy
ZIAJA i OCEANIK oraz zaproszenie rodzinne na basen do
Hali LEGA.
Serdecznie dziękujemy sponsorom, tj. Delphia Yachts
Kot Sp. J., GSK, Hali LEGA, Firmie ZIAJA i OCEANIC
oraz Fundacji “Wygrajmy zdrowie”.
Halina Kasicka www.zdrowie.powiat.olecko.pl

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

W miniony weekend na terenie powiatu oleckiego policjanci realizowali działania prewencyjne „Bezpieczny
weekend – Pierwszy weekend wakacji”. Celem głównym
podejmowanych działań było zapewnienie bezpieczeństwa
na drogach a także zapobieganie popełnianiu przestępstw i
wszelkich naruszeń porządku publicznego.
W czasie tych działań policjanci skontrolowali 85 pojazdów. Aż 32 kierujących zostało ukaranych mandatami
karnymi z czego 15 mandatów było wypisanych za przekroczenie dopuszczalnej prędkości. Zastosowano również
6 pouczeń. Funkcjonariusze podjęli 52 interwencje własne
i zlecone. Do policyjnego aresztu do wytrzeźwienia i wyjaśnienia trafiły 4 osoby.
Ponadto w miniony weekend funkcjonariusze zatrzymali 6 nietrzeźwych kierujących.
Rekordzistą okazała się Dariusz S. 51-latek w miejscowości Sokółki prowadził osobowego nissana mając ponad
2 promile alkoholu w organizmie.
rzeczniczka prasowa KPP sierż. szt. Justyna Sznel

NASZ KONKURS

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

• Anatol Cichocki
• Mikołaj Krostowski
• Ryszard Król
• Regina Rojek
• Jan Rosiński
• Milena Sienkiewicz

Upominki ufundowali:
√ „BiS” Studio Reklamy, ul. Kamienna 1A
√ Księgarnia Zofii Siemaszko, plac Wolności 26
√ 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, magnesy, smycze, pocztówki, gry logiczne itp.
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Pogoda nas nie rozpieszcza. Myślę
o ciągle padającym za oknem deszczu.
Lubię ciepły majowy, czerwcowy czy
lipcowy deszcz... ale bez przesady.
Jakoś tak nie letnio wygląda nasze zapyziałe niebo. Piszę te słowa rano we
wtorek, więc może pogoda odczaruje
się już jutro, czyli w dniu, kiedy Państwo będziecie czytać te słowa i zaświeci pełną buzią kochane słonko. A
niech mówią, że prasa kłamie, byleby
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tylko zaświeciło!
W sobotę rano idąc przez nasz Rynek natknąłem się na tablicę upamiętniającą pobyt na tym placu Prezydenta śp.Lecha
Kaczyńskiego. Nie jest tak, że nie widziałem, że ona tam jest.
Po prostu zapomniałem o niej.
W Polsce jest kilkanaście tysięcy miejscowości, większych i mniejszych osad, miasteczek i miast. Gdyby Prezydent
RP chciał odwiedzić je wszystkie, zabrakłoby mu na to dwóch
przepisowych kadencji. Bywa tam, gdzie podpowiedzą mu
PR-owcy, gdzie ma przyjaciół i gdzie dzieją się jakieś ważne
rzeczy. Przyjechał do nas, bo zaprosiła go Wszechnica Mazurska. Po wykładzie na uczelni spotkał się ze studentami, profesorami, rektorem Józefem Krajewskim, a potem na Rynku
z mieszkańcami naszego miasta. To wydarzenie upamiętnia
owa tablica.
Prezydent Elekt Bronisław Komorowski, dosłownie kilka
dni przed objęciem władzy przyjechał do Olecka specjalnie.
Miał otworzyć uroczystość obchodów 450-lecia nadania praw
miejskich. Nie przyszedł na ten plac przy okazji, przybył tutaj
specjalnie by uhonorować nasz gród. To był jedyny powód
przybycia do Olecka.
I tutaj widzę wielkie niedopatrzenie burmistrza, radnych,
że Prezydent Bronisław Komorowski nie ma takiej tablicy na
naszym Rynku. Bardzo rzadko prezydenci opuszczają swój
gabinet, by wpaść na jakąś uroczystość i zaraz po niej do
domu wrócić. Jakoś do tej pory nikt z olecczan nie zauważył

Tygodnik olecki 26/859 - r. 2014

5

tego afrontu. Przyjechał tu tylko dla nas i tylko dla nas stanął na tym Rynku i ogłosił rozpoczęcie obchodów 450-lecia
Olecka.
Jesteśmy wyjątkowi?
Troszeczkę wcześniej trafił do nas premier Donald Tusk.
Dlaczego? Bo mieliśmy u nas jeden z nielicznych wtedy w
Polsce sprywatyzowanych szpitali, który sobie nieźle radził
na tym trudnym rynku. Eksperyment został podjęty i wypalił. Wtedy zaryzykował i swój autorytet, i funkcję, i pracę i
podjął decyzję o prywatyzacji ówczesny starosta Stanisław
Lucjan Ramotowski. Zaryzykował pokerowo... i wygrał.
Szpital zaczął rozkwitać. Dlatego przyjechał do nas premier.
Dlatego odbyła się konferencja promująca takie działania.
Gdyby nie decyzja starosty Ramotowskiego, premier by do
nas nie trafił. Najpierw było działanie. „Nagroda” przyszła
później.
Mamy wśród mieszkańców naszego powiatu wielu,
którzy przyczynili się do różnego rodzaju sukcesów tego
regionu. O wielu z nich nie wiemy nic albo wiemy bardzo
mało. Rozejrzyjmy się wokół. Może to nasza sąsiadka, czy
sąsiad? Pamiętajmy o tym, że burmistrz, starosta, wójt, rady
powiatu, miasta i gmin tylko wytyczają kierunki rozwoju.
Bez rzeszy sumiennych pracowników administracji, bez sumiennych obywateli, a wreszcie bez naszego przyzwolenia i
akceptacji, nic by nie zrobili.
Żyjemy w kraju demokratycznym i dlatego każda nieprzemyślana decyzja władzy, każde widzimisię urzędników
zostaje zapisane w pamięci wyborców. Dlatego mamy lepiej
niż na Białorusi czy w Rosji. Choć i u nas startujący w wyborach na burmistrza, starostę czy do rady muszą się liczyć
z konsekwencjami. U nas jednak co najwyżej mogą stracić
pracę, być pomijani w awansach czy nie przedstawiani do
odznaczeń, które w opinii społecznej im się należą. Nikt
jednak nie trafia do więzienia lub jeszcze gorzej... To taka
demokracja.
Mamy wśród nas również takich, którym odznaczenia,
medale i różnego rodzaju profity nigdy się nie należały i nie
należą. To szczególnie wkurza. Ba, nawet czasami myślę, że
bardziej od faktu ich przyznania wkurza bezsilność w stosunku do woli naprawienia takiego afrontu.
Posiadacze tak przyznanych odznaczeń i wyróżnień
pomniejszają ich wartość. Ordery, medale i odznaczenia
zamieniają się w kawałki nic nieznaczącego metalu, legitymacje w tekturowe książeczki, a dyplomy w kartki luksusowego papieru.
Ale jak czas pokazuje, wszystko co złe i tak zostanie
pokonane. Świat zawsze będzie szedł do przodu. Czasami
robi krok w tył, a potem znów podróż za horyzont... Świat
zawsze będzie szedł w kierunku dobra... i można ze mnie się
śmiać, że tak myślę. Proszę jednak wyjść na ulicę i spytać
przechodniów o nazwiska ministrów powołanego w 1990
rządu. Mało kto pamięta więcej niż Jacka Kuronia. A dlaczego mimo takiej nagonki przytłaczająca większość polskiego
społeczeństwa wierzy jednak w Jurka Owsiaka i Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy?
Świat zawsze będzie szedł w kierunku dobra i tolerancji... mimo wszystko... i mimo tym, którzy by chcieli zachować status quo. Zło zawsze przegrywa. O tym mówi każde
wydarzenie w historii cywilizacji.
B. Marek Borawski
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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.

ul. Armii Krajowej 30
tel. 87-520-30-78
tel. 87-520-25-33
fax. 87-520-27-46
OFERTY PRACY                        

1. kierowca samochodu ciężarowego
2. brukarz
3. stolarz
4. opiekun osoby starszej
5. ceramik wyrobów ceramiki budowlanej
6. konsultant telefoniczny
7. robotnik drogowy
8. stolarz meblowy
9. ślusarz
10. technik geodeta
11. kierowca ciągnika rolniczego
12. nauczyciel rewalidacji
13. nauczyciel techniki
14. z-ca kierownika produkcji
15. operator żurawia przenośnego
16. ogrodnik
17. księgowy

V19802

18. sprzątaczka
19. recepcjonista hotelowy
20. fryzjer
21. piaskarz

Podsumowanie policyjnego
zabezpieczenia 71 Rajdu

Blisko 100 policjantów z Komend Powiatowych, Miejskich, Oddziałów Prewencji oraz Komendy Wojewódzkiej
Policji w Olsztynie uczestniczyło w zabezpieczeniu odcinka specjalnego „Wieliczki” w ramach 71 Rajdu Polski, będący siódmą rundą Radiowych Mistrzostw Świata.
Tegoroczny 71 Rajd Polski odbywa się w dniach 26-29
czerwca. W miniony piątek rajdowcy dwukrotnie pokonywali blisko 13 kilometrowy odcinek specjalny „Wieliczki”.
Start odcinka rozpoczynał się w miejscowości Krzyżewko natomiast meta znajdowała się w Wilkasach. W
zabezpieczeniu tej trasy oprócz kilkudziesięciu oleckich
policjantów wzięli udział funkcjonariusze z Oddziałów
Prewencji Policji w Olsztynie, Komendy Wojewódzkiej
Policji w Olsztynie, Komendy Miejskiej Policji w Elblągu oraz Komendy Powiatowej Policji w Nowym Mieście
Lubawskim.
O godzinie 5.00 rano wszyscy policjanci spotkali się
sali odpraw oleckiej jednostki na odprawie służbowej. Na
miejscu szczegółowo omówiono zadania realizowane dla
każdego z patrolu zabezpieczającego na zaporach i punktach blokadowych. Następnie dowódca odcinka wskazał
miejsca pełnienia służby wszystkim patrolom od startu aż
do mety. Policjanci pomagali kibicom i kierowcom płynnie
poruszać się po miejscowościach przez które jechał rajd.
Tam gdzie była potrzeba funkcjonariusze ręcznie kierowali
ruchem.
Piękna słoneczna pogoda oraz ranga imprezy spowodowała, że duża liczba kibiców dopingowała najlepszych
rajdowców świata.
Jak podsumowali sami policjanci pomimo wzmożonego ruchu na drogach było spokojnie. Na samym odcinku
specjalnym około godziny 22.00 doszło do zdarzenia drogowego z udziałem rajdowca z Belgii. Kierowca w miejscowości Wilkasy na drodze szutrowej w trakcie wyścigu
prowadząc forda wypadł z drogi i dachował. W wyniku
czego 35-letni pilot także obywatel Belgii został przewieziony do szpitala w Suwałkach. Po przeprowadzonych
szczegółowych badaniach lekarze stwierdzili u niego ogólne potłuczenia ciała.
Ponadto ok. godz. 21.20 w miejscowości Niedźwieckie
policjanci z Oddziałów Prewencji Policji w Olsztynie zatrzymani do kontroli pojazd zaprzęgowy. Woźnicą okazał
się 64-letni Kazimierz S. mieszkaniec gminy Wieliczki,
przeprowadzone badanie na zawartość alkoholu wykazało
blisko 2 promile alkoholu w jego organizmie.
rzeczniczka prasowa KPP sierż. szt. Justyna Sznel
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LOTOS 71. Rajd Polski

LOTOS 71. Rajd Polski był rozegrany w dniach 26 –
29 czerwca w Polsce i na Litwie. Najlepsi kierowcy świata
mieli do pokonania szutrowe odcinki specjalne o długości
362 kilometry zlokalizowane na Mazurach oraz na Litwie.
27 czerwca kierowcy spotkali się na nowym odcinku
specjalnym między Krzyżewkiem i Wilkasami. Wzdłuż
trasy zgromadziło się wielu kibiców. Niektórzy biwakowali w wyznaczonych miejscach przy trasie od kilku dni.
Oprócz polskich kibiców byli też goście z Estonii, Łotwy,
Litwy, Czech i Niemiec.

W tym roku dzięki pomocy Dyrektora ds. Mediów Andrzeja Borowczyka „Tygodnik Olecki” uzyskał akredytacje
prasową.
Zwycięzcą tegorocznego rajdu została francuska ekipa:
Sébastien Ogier oraz Julien Ingrassia.
Miejmy nadzieje, że w najbliższych latach Rajd Polski powróci w nasze okolice.
tekst i fot. Józef Kunicki

Trasa była bardzo dobrze przygotowana, oznakowana i
zabezpieczona. Wyznaczone zostały miejsca do parkowania samochodów oraz strefy bezpiecznej obserwacji rajdu.
Organizacja rajdu była wzorowa.
Startujący z numerem 1. Francuz Sébastien Ogier powiedział po przejechaniu: „Na trasie było wiele luźnego
szutru. Odcinek był bardzo szybki. Myślę, że stracę tu sporo czasu ”, a Robert Kubica powiedział: „Jestem bardzo
zadowolony. Wczoraj za bardzo wyszły moje przyzwyczajenia z wyścigów i popełniłem błąd. Teraz jestem dość
pewny siebie.” Więcej: www.rajdpolski.pl
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Kowaliada

W niedzielę, 22 czerwca w Kowalach Oleckich po raz
kolejny odbyła się Kowaliada, cykliczna impreza promująca gminę Kowale Oleckie w regionie i poza nim. Tegoroczna Kowaliada podzielona została na dwa bloki tematyczne.
W ramach pierwszego z nich swoje taneczne oraz wokalno-instrumentalne umiejętności zaprezentowała młodzież
uczęszczająca na zajęcia artystyczne do Gminnego Centrum Kultury.

Na początku odbył się pokaz tańca nowoczesnego.
Występujące podczas imprezy duety i grupy taneczne zaprezentowały skomplikowane układy choreograficzne,
opracowane samodzielnie lub przy pomocy instruktorki
Joanny Paszkowskiej. Następnie popis wokalno-instrumentalnych umiejętności dały młodzieżowe zespoły muzyczne: Keep Smiling oraz Rules Breakers z Kowali Oleckich, Blind Street i Up in the air z Gołdapi, a także grupa
Syndrom z Wieliczek.
Na zakończenie występów młodzi muzycy z rąk dyrektora GCK Karola Czerwińskiego oraz właściciela studia
nagrań Janusza Murawskiego otrzymali płyty, na których
znalazły się utwory wykonywane między innymi przez wy-

żej wymienione zespoły podczas koncertu konkursowego
„Rock Kowale – Festiwal Pokoleń” w październiku 2013
roku.
Drugi blok programowy poświęcony został występom
profesjonalnych zespołów i wykonawców, którzy zapewnili bardzo dobrą zabawę do późnych godzin wieczornych.
Na scenie w Kowalach Oleckich zagrali: Banda Suchego
Gnata, zespół Alan oraz grupa Pasjon, DJ Cezare i DJ Bercik, a także gwiazda wieczoru – polsko-litewski zespół
AGE.
Występy wyżej wymienionych artystów i grup poprzedzone zostały wręczeniem certyfikatów dla strażaków z
OSP w Kowalach Oleckich i Sokółkach, którzy ukończyli
kurs udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Korzystając z okazji, udzielili oni uczestnikom festynu instruktarzu z zakresu udzielania pomocy m.in. w sytuacji
zatrzymania krążenia, zakrztuszenia oraz krwotoku.
Organizatorzy nie zapomnieli o najmłodszych uczestnikach imprezy, którzy mogli liczyć na takie atrakcje, jak:
gry i zabawy z animatorami kultury, malowanie twarzy, rysowanie portretów i wiele innych.
Nie mogło oczywiście zabraknąć rozmaitych konkursów z atrakcyjnymi nagrodami rzeczowymi. Ponadto dzieci mogły znakomicie bawić się na specjalnie utworzonym
placu zabaw ze zjeżdżalniami, trampoliną oraz gigantyczną
dmuchaną kulą.
Zbigniew Sieńko

Redakcja

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

to@borawski.pl
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Trwają policyjne działania
„Bezpieczne i Zdrowe
Wakacje 2014”

Zderzenia samochodu
ciężarowego z autobusem
30 czerwca około 13:00 zderzył się samochód ciężarowy przewożący drzewo i autobus komunikacji miejskiej. Do
zdarzenie doszło na ulicy Gołdapskiej, na skrzyżowaniu przy
szpitalu.
Autobusem podróżowało 6 osób, czterem z nich zespół ratownictwa medycznego udzielił pomocy medycznej, kierowca ciężarówki i pasażer nie zostali ranni. Na miejscu przez
blisko godzinę pracowali strażacy, pogotowie ratunkowe i
policja. Droga była częściowo zamknięta.
Z-ca Komendanta Powiatowego PSP
st. kpt. Tomasz Jagłowski
fot. arch. PSP

Sedranki

10 czerwca ukończono projekt budowy linii oświetleniowej o długości 1,05 km w Sedrankach. Projekt wykonała za
ponad 9,5 tysiąca złotych firma z Białegostoku. Umowę na
realizację inwestycji podpisano 28 stycznia b.r. Projekt został
sfinansowany z funduszu sołeckiego. 		
UM

Ulica letnia

Został ukończony projekt chodnika przy ulicy Letniej.
Zadanie wykonała za blisko 2,1 tysiąca złotych olecka firma
Krzysztofa Sawczuka.
Obecnie trwają przygotowania do realizacji inwestycji.
Koszt robót wg kosztorysu wyniesie około 27,5 tysiąca złotych. 						
UM

Osiedle Lesk

Ukończony został projekt techniczny budowy chodnika i
parkingu na osiedlu Lesk. Projekt za 3,69 tysiąca złotych wykonała olecka firma Krzysztofa Sawczuka.
Inwestycje będzie kosztowała gminę ponad 78 tysięcy
złotych. 						
UM

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 świetna 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 zabawa. 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

Od 13 czerwca oleccy policjanci realizują działania prewencyjne pn. „Bezpieczne i zdrowe wakacje 2014”. Celem
głównym podejmowanych działań jest czuwanie nad bezpieczeństwem dzieci i młodzieży zarówno w ruchu drogowym
jak i w zakresie bezpieczeństwa osobistego.
Wakacje potrwają od 27 czerwca do 31 sierpnia. W tym
okresie znacznie wzrasta natężenie zagrożeń godzących w
bezpieczeństwo dzieci, młodzieży oraz osób wypoczywających. Dlatego, jak co roku policjanci prowadzą na terenie
całego województwa działania profilaktyczne. Już w okresie
poprzedzającym letni wypoczynek w szkołach naszego powiatu przeprowadzono spotkania dzielnicowych z uczniami. Funkcjonariusze podczas rozmów profilaktycznych
przestrzegali i przypominali o potencjalnych zagrożeniach
na jakie narażone są dzieci podczas wakacji oraz sposobach
ich przeciwdziałania.
W trakcie realizowanych działań istnieje możliwość
przeprowadzenia przez Policję kontroli przed wyruszeniem w trasę autobusów wiozących dzieci na zorganizowany wypoczynek.
Informację o kontroli prosimy przekazywać do oleckiej komendy z kilkudniowym wyprzedzeniem.
W okresie wakacyjnym organizowana jest bardzo duża
liczba wycieczek. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rodziców, opiekunów i organizatorów wycieczek, jak również
mając na uwadze bezpieczeństwo dzieci i młodzieży oraz
innych pasażerów przewożonych autokarami na wycieczki,
policjanci przeprowadzają kontrolę stanu technicznego autobusów oraz skontrolują stan trzeźwości kierujących pojazdami.
W czasie trwania wakacji zwiększona liczba funkcjonariuszy kontrolować będzie miejsca gromadzenia się dzieci
i młodzieży. W trakcie codziennej służby patrolowej i obchodowej policjanci będą kontrolować miejsca zagrożone w
celu niedopuszczenia do przypadków łamania prawa przez
dzieci i młodzież oraz nieszczęśliwych wypadków. Policjanci ruchu drogowego przeprowadzać będą wzmożone kontrole drogowe wszystko po to, aby zapewnić bezpieczny wyjazd i powrót dzieciom i młodzieży w okresie wakacyjnym.
Zostaną przeprowadzone działania kontrolne sklepów i
lokali gastronomicznych pod kątem sprzedaży alkoholu osobom, które nie ukończyły 18 lat. Ponadto prowadzone będą
kontrole miejsc zbiorowego wypoczynku wspólnie z przedstawicielami powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej
Policjanci apelują do wszystkich dzieci, rodziców oraz
opiekunów aby w czasie wakacji bawić się bezpiecznie i
rozważnie !!!
rzeczniczka prasowa KPP sierż. szt. Justyna Sznel
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Festyn rodzinny w „Jedyneczce”

14 czerwca w Przedszkolu „Jedyneczka” z Okazji Święta
Rodziny odbył się festyn rodzinny. Impreza odbyła się pod
hasłem „Żyję zdrowo i sportowo”, a jej charakter był zwieńczeniem całorocznej pracy placówki, która realizowała treści
związane ze zdrowiem, racjonalnym odżywianiem oraz zdrowym stylem życia.
Wspólne spotkanie po raz czwarty przypominało, że
przedszkole to nie tylko placówka, to również miejsce, w
którym czujemy się bezpiecznie. Panuje tu atmosfera przyjaźni i ciepła, a przede wszystkim przedszkole to ogromna
rodzina tworzona przez pokolenie dzieci i rodziców oraz
wszystkich pracowników.
O świetną zabawę i atrakcje sportowe zatroszczyli się instruktorzy i animatorzy tańce integracyjne i zabawy ruchowe.
Był klaun, kolorowa chusta Alladyna, malowanie twarzy,
zabawy na trampolinie, balonowe stwory z balonów, bańki
mydlane „Giganty”, pląsy, tańce integracyjne i zabawy ruchowe. Smaczny, a przede wszystkim zdrowy poczęstunek
przygotowany przez rodziców i pracowników przedszkola
uatrakcyjnił uczestnikom udział w imprezie. Pieczenie kiełbasek w ognisku, zajadanie drożdżówek, chrupanie owoców
i warzyw oraz radość dzieci cieszących się z obecności swo-

I Turniej Siatkówki Plażowej
z cyklu Grand Prix Olecka 2014

29 czerwca na boisku MOSiR przy kortach miejskich odbył
się I Turniej Siatkówki Plażowej z cyklu Grand Prix Olecka
2014. Imprezę zorganizował MOSiR, a sędzią głównym był
Paweł Maksimowicz.
WYNIKI
Bartosz Hodana/Tomasz Topór – Karol Dąbrowski/Mateusz
Waszkiewicz 0:2
Maciej Mendak/Radosław Kordowski – Arkadiusz Bogdan/
Artur Opanowski 2:1
Mateusz Szwejkowski/Wojciech Zaborowski – Albert Pojawis/Michał Jarzembowicz 2:0
Wioletta Rapczyńska/Dorota Auron - Karol Dąbrowski/Mateusz Waszkiewicz 0:2
Maciej Mendak/Radosław Kordowski - Mateusz Szwejkowski/Wojciech Zaborowski 1:2
Arkadiusz Bogdan/Artur Opanowski - Albert Pojawis/Michał Jarzembowicz 2:1
Maciej Mendak/Radosław Kordowski - Bartosz Hodana/
Tomasz Topór 2:1
Arkadiusz Bogdan/Artur Opanowski - Wioletta Rapczyńska/
Dorota Auron 2:0
Karol Dąbrowski/Mateusz Waszkiewicz - Maciej Mendak/
Radosław Kordowski 0:2

Ulica Ludowa

B94502

Ukończono projekt techniczny zagospodarowania terenu
przy budynku 1A. Projekt za 2,2 tysiąca złotych wykonała
olecka firma Piotra Jasiukiewicza. Pod koniec maja złożono
oferty na realizację budowlaną tego projektu. Najniższą ofertę 54 tysiące złotych złożyła olecka firma Mirosława Dębowskiego. 						
UM

ich bliskich tworzyło gorącą atmosferę pełną uśmiechów i
emocji pomimo, że pogoda w tym roku nie rozpieszczała.
Społeczność PN „Jedyneczka” serdecznie dziękuje wszystkim rodzicom, którzy tworzą piękną atmosferę
współpracy w placówce.
Jolanta Zaniewska
Mateusz Szwejkowski/Wojciech Zaborowski - Arkadiusz
Bogdan/Artur Opanowski 2:0
mecz o III miejsce:
Karol Dąbrowski/Mateusz Waszkiewicz - Arkadiusz Bogdan/Artur Opanowski 2:0 (wo)
mecz o I miejsce:
Maciej Mendak/Radosław Kordowski - Mateusz Szwejkowski/Wojciech Zaborowski 2:1
KLASYFIKACJA KOŃCOWA:
1. Maciej Mendak/Radosław Kordowski (Suwałki) 12 pkt
2. Mateusz Szwejkowski/Wojciech Zaborowski (Suwałki)
9 pkt
3. Karol Dąbrowski/Mateusz Waszkiewicz (Suwałki) 7
pkt
4. Arkadiusz Bogdan/Artur Opanowski (Olecko) 5 pkt
5-6. Bartosz Hodana/Tomasz Topór (Zatyki) 3 pkt
Wioletta Rapczyńska/Dorota Auron (Suwałki) 3 pkt
7. Albert Pojawis/Michał Jarzembowicz (Suwałki) 1 pkt
Trzy pierwsze zespoły otrzymały pamiątkowe dyplomy, a
zwycięzcy puchar. W zawodach uczestniczyło 14 zawodników.
Paweł Maksimowicz
Specjalista Dyscypliny Sportu
MOSiR Olecko

Most drewniany na Ledze

Olecka firma Architekci Cezarego Geryszewski wykonała projekt remontu mostu drewnianego przy ujściu Legi
z jeziora Oleckie Wielkie. Koszt wykonana to około 9,3
tysiąca złotych. 					
UM

Ulica Batorego

Olecka firma Krzysztofa Sawczuka wykonała projekt
techniczny rozbudowy wjazdu i parkingu przy ulicy Batorego. Koszt zlecenia to blisko 2,1 tysiąca złotych.
Trwają prace przygotowawcze do realizacji robót budowlanych. 					
UM

Ulica Nocznickiego

Ukończony został projekt techniczny podjazdu i chodnika przy budynku nr 22. Projekt wyceniony na 2,2 tysiąca
złotych zrealizowała olecka firma Piotra Jasiukiewicza. UM

Parking i chodnik

... przy szkole Podstawowej nr 1 będzie budowany
przez olecką firmę Krzysztofa Witkowskiego. Firma ta
złożyła najniższą ofertę opiewającą na kwotę 46,6 tysięcy
złotych. 						
UM

to@borawski.pl

Olimpiada Milusińskich
fotoreportaż Józef Kunicki
c. d. w następnym numerze „TO”
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Andrzej Malinowski
Stawiszyn - najmniejsze obszarowo miasto w Polsce
Stawiszyn otrzymał prawa miejskie w
roku 1291. W końcu XIII wieku miasto posiadało obwarowania drewniano-ziemne, w
XIV w. wybudowano mury obronne – ich
budowę przypisuje się królowi Kazimierzowi Wielkiemu.
Do dzisiaj zachował się wrzecionowaty układ urbanistyczny, typowy dla ośrodków handlowych, z czworobocznym rynkiem pośrodku.
Na uwagę zasługuje gotycki kościół pw. św. Bartłomieja Apostoła sprzed 1360 r., fundacji Kazimierza Wielkiego.
W pochmurną i chłodną sobotę, 5 kwietnia 2014 r. w
najmniejszym obszarowo mieście w Polsce byli: Konrad
Radzewicz, Cezary Lasota i Andrzej Malinowski.

Trasa: Olecko - Warszawa - Kalisz - Russów - Stawiszyn
- Kalinowa - Kleszczów - Rogowiec - Bełchatów - Łódź Piątek (samochodowo-rowerowa wyprawa weekendowa)
Stawiszyn – miasto w powiecie kaliskim w województwie wielkopolskim zamieszkuje 1600 osób i zajmuje obszar
0,99 km2. Jest najmniejszym obszarowo miastem w Polsce.

to@borawski.pl

Tygodnik olecki 26/859 - r. 2014

13

Program 21. Przystanku Olecko
18 lipca 2014 r./ piątek

Przystanek Twórcze Dzieciaki
Ania, Asia, Monia i Łukasz – autorzy projektu tegorocznej edycji „Pomysłodajni” zadbają o to, żeby dzieci i
rodzice mieli możliwość uczestniczenia w pasjonujących
zajęciach twórczych podczas Przystanku Olecko. Proponują serię warsztatów i zajęć w przestrzeni miejskiej,
dzięki którym dzieci rozbudzą swoją kreatywność i wraz
z rodzicami będą tworzyć.
Warsztaty tworzenia zabawek. Pudła, opakowania,
kolorowe kartki, wykałaczki i nożyczki staną się pretekstem do tworzenia, konstruowania i wymyślania własnych zabawek i zabaw. Uczestnicy stworzą kartonowe
domy, zbroje rycerskie, zamki itp. Użyją przedmiotów,
które można znaleźć w każdym domu i wykorzystać
do zabawy, bez wydawania pieniędzy. Dzieci i rodzice zobaczą, że wiele przedmiotów znajdujących się w
domu można wykorzystać do wspaniałej zabawy twórczej. Chcemy, by dzieci własnoręcznie konstruowały i
ozdabiały zabawki, a następnie czerpały przyjemność i
satysfakcję z zabawy nimi – mówią pomysłodawcy i organizatorzy akcji - Mamy również nadzieję, że zajęcia
zainspirują rodziców do wspólnego z dziećmi tworzenia
zabawek zamiast kupowania drogich, plastikowych gadżetów.
CZYTAMY I TWÓRCZO DZIAŁAMY. Podstawą
do działań twórczych stanie się bajka, baśń, bądź wiersz
które rozbudzą dziecięcą wyobraźnię i twórcze myślenie. Będą to zagadki, historyjki, układanki, rymowanki
i zabawy ruchowe. Uczestnicy będą korzystać z różnych
przedmiotów, które staną się dla nich inspiracją do działania, np. pudełeczek, patyczków, spinaczy czy piór.
TEKTUROWE ZABAWY – mali architekci
Podczas warsztatów dzieci zmienią się w małych budowniczych i będą projektować domy. Przy pomocy prostych materiałów zbudują model miasta, po którym będzie można się poruszać. Tym sposobem dzieci poznają
zagadnienia związane z architekturą najbliższego otoczenia – domu i miasta. Dzięki warsztatowej – praktycznej
formie zajęć, uczestnicy dowiedzą się, jak funkcjonuje
budynek i miasto. Projektowanie i budowanie rozwijają u dzieci wyobraźnię przestrzenną, kreatywność oraz
zdolności manualne. Zapraszają do dialogu z architekturą. Uczą pracy w grupie i wyrażania własnego zdania.
Gdzie to będzie?
Spotkania będą odbywały się na trawie w otwartej
przestrzeni: na polanie koło nad jeziorem koło Skate Parku i przy starym budynku PTTK, koło wiewiórczej ścieżki. W przypadku brzydkiej pogody, zajęcia przeniesione
zostaną do budynku ROK.
Kiedy?
18 lipca /piątek/ polana PTTK/ przy wiewiórczej
ścieżce
11:00-12:15 – Czytamy i twórczo działamy (6-8 lat)
12:30 – Akcja „Namaluj Łosia – Króla Przystanku
Olecko” (4-8 lat)
19 lipca /sobota/ polana przy Skate Parku
11:00-12:30 – Warsztat tworzenia zabawek (3-5 lat)
13:30-15:00 – Tekturowe zabawy – Mali architekci (6-8
lat)
20 lipca/niedziela/ polana PTTK, przy wiewiórczej
ścieżce
11:00-12:30 – Czytamy i twórczo działamy (3-5 lat)
Jak można się zapisać?
Wystarczy wypełnić formularz na stronie www.przystanekdzieciaki.pl Decyduje kolejność zgłoszeń. Zapisy
ruszają 2 lipca 2014. Udział w zajęciach jest bezpłatny.

11:00-12:15 – warsztat „Czytamy i twórczo działamy” (dla
dzieci w wieku 6-8 lat)/ polana PTTK
12:30 – Akcja „Namaluj Łosia – Króla Przystanku Olecko”
(dla dzieci w wieku 4-8 lat) / polana PTTK
17:00 – wernisaż wystawy grafiki Wojtka Dzieszkiewicza /
Galeria Prawdziwej Sztuki im. Andrzeja Legusa
19:00 – koncert zespołu Sztywny Pal Azji / Plac Wolności
20:30 – koncert zespołu Vavamuffin / Plac Wolności
22:00 – koncert zespołu Myslovitz/ Plac Wolności

19 lipca 2014 r. / sobota

11:00-12:30 – Warsztat tworzenia zabawek (dla dzieci w
wieku 3-5 lat)/ polana przy Skate Parku
13:30-15:00 – warsztaty „Tekturowe zabawy – Mali architekci” (6-8 lat)/ polana przy Skate Parku
17:00 – wernisaż wystawy, efekt kilkumiesięcznej pracy
uczestników kursu ABC fotografii/ Galeria „Na schodach”
19:00 – koncert zespołu Legarytmy / Plac Wolności
20:00 – koncert zespołu Jamal / Plac Wolności
21:30 – koncert zespołu Hey / Plac Wolności

20 lipca 2014 r. / niedziela

Festiwal Jednego Instrumentu
- mistrzowie i wirtuozi gitary
11:00-12:30 – warsztat „Czytamy i twórczo działamy” (dla
dzieci w wieku 3-5 lat) / polana PTTK
19:00 – koncert zespołu Starlight Searchers / Plac Wolności
20:30 – Koncert Leszka Cichońskiego / bicie gitarowego
rekordu Olecka / Plac Wolności
21:45 – Koncert zespołu Jacek Królik Band / Plac Wolności
23:00 – widowisko plenerowe, finał oleckiego projektu
„Kto tu rządzi” / rampa za kinem

-

OLECKIE CENTRUM
SZKOLENIA KIEROWCÓW
Jerzy Miliszewski
Olecko, Aleje Lipowe 3

Ośrodek
czynny
codziennie
w godz. 800-1600
L87901

Rozpoczęcie
kursu

24
lipca

godz.

1600

tel. 87-520-23-36
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AUTO-MOTO

V11113

AUTO LAND

V20401

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

* AUTO-MAX, ul. Paderewskiego 3A, naprawa: zawieszenia,

amortyzatory, elektronika, komputerowa geometria zawieszenia,
klimatyzacja, chiptuning tel. 509-746-264;
V20002

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

V18435

SERWIS OGUMIENIA

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

* chleb swojski, ciasta, wypiek, tel. 605-107-755 B93404

V20102

OPONY, FELGI
OLEJE SHELL (wymiana gratis)

V02624

K92607

* MYJNIA GĄBKOWA AUTOMATYCZNA
			
aleje Lipowe 1A

* bezprzewodowy internet iPlus, tel. 87-520-13-31 B92607
* Budowlana firma, Tadeusz WITKOWSKI, kompleksowe
prace budowlane, tel. 603-754-167, 87-523-41-44 V15409

MOTO-NAPRAWA-SPRZEDAM
* Auta używane, tel. 501-611-961 V13540
* Citroen Xara, 1998, 1,8B, 4000 złotych, tel. 508-097660 V18215
* CZĘŚCI SAMOCHODOWE, tel. 509-746-264 V20012
* CZĘŚCI SAMOCHODOWE, ul. Sokola 1D, tel. 87520-12-88 V20411
* części używane, wszystkie marki, Ełcka 2 (przy
skupie złomu), tel. 501-611-961 V13530
* Ford Escort Combi, 1,4B, 1999, tel. 605-485-376 L87604
* Mitsubishi Outlander, 2005, 2,4B+G tel. 604-193-413

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

V14508

* gazowe, hydraulik, tel. 502-383-533 V20501
19-300 Ełk, ul. Sasankowa 17
tel.: 087 620 03 09, 620 13 08
fax: 087 621 56 07
e-mail: poligrafia@gryfix.pl

B93405

* Żuk, sprawny, ubezpieczony, po przeglądzie, B+G,
pierwsze ręce, tel. 604-557-693 V13420

TURYSTYKA-NOCLEGI-ROZRYWKA

KOMPLEKSOWE USŁUGI DRUKARSKIE

Drukarnia Offsetowa

* „ASTRA” restauracja, pizza, zestawy obiadowe na telefon:
87-520-25-68, profesjonalny katering, imprezy okolicznościowe,
dancingi, ul. Partyzantów 7, www.astra.olecko.pl
V17906

* chleb swojski, ciasta, wypiek, tel. 605-107-755 B93703
* kino, plac Wolności 22, tel. 87-520-20-59 B94702
* „KOALA” - bar. Kuchnia tradycyjna, dowóz dań od poniedziałku 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
V13810

* konie kabardyńskie, przejażdżki, pod siodło,
Grądzkie 47, tel. 666-316-780, 87-421-22-48 B94901
V15008

PIZZA NA TELEFON

PIZZERIA „PRIVE” zaprasza od 1000 do 2200

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

* pracownia pisania ikon, pracownia plastyczna,
Katarzyna Waraksa, tel. 663-805-960 B93605
* wczasy; tel. 87-421-22-48, 666-316-780, www.wiatrakart.fr.pl, e-mail: kawarak@o2.pl B93206

USŁUGI

* angielski korepetycje, magister UW, tel. 502-954-863
B92707

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

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

V19303

ARTYKUŁY ELEKTRYCZNE, SPRZEDAŻ, WYKONAWSTWO

V20301

B93106

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

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

V20201

* hurtownia wędlin, od 4.00 do 14.00, ul. Gołdapska
31, tel. 87-520-22-13 B94303
* instalacje elektryczne, Henryk Rowiński, tel. 510-145891 V19313
* korepetycje - język angielski; szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły średnie, tel. 608-215-475 B95001
* kowalskie, spawalnicze, ślusarskie, Gołdapska 31,
tel. 87-523-00-80 B93803
* księgowe usługi, Ternet spółka z o,o, tel. 87-520-31-70
B94003

* materiały budowlane, metalowe, hydraulika – SKLEP
BUD-MET, ul. Gołdapska 22, tel. (87) 520 22 41. V19902
* MEBLE - salon, Jan Bagiński, ul. Rzeźnicka, tel.
(87) 520 29-23.
V18704
* 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 V18415
* pizza na telefon – od 10.00 do 22.00, tel.87-520-3132 lub sms 505-314-536 V15018
V14110

to@borawski.pl
* ROWERY – naprawy i wypożyczalnia, Centrum
Handlowe Impuls, tel. 87-520-36-92 V19612
* Pralnia chemiczna, pranie wodne, usługi w ciągu 24 godzin,
ul. Grunwaldzka 12, te. 723-565-284
V17506

PRZYCHODNIA WETERYNARYJNA

ul. 11 Listopada 24C • usługi weterynaryjne
tel. (87) 520-30-73 • leczenie zwierząt domowych
tel. (87) 520-27-89
kom. 660-422-476 • badanie mięsa
V18105
czipowanie, paszporty europejskie
psy, koty, fretki

* skup metali i surowców wtórnych, odbiór własnym
transportem, najwyższe ceny, Ełcka 2, tel. 501-611-961
V13520

STOMATOLOG – 24 godz. tel. 605-893-381
pełny zakres usług
DERMATOLOG

K95908

* skup ziół, tel. 606-933-980 K96704
* sprzątanie, opieka nad osobami starszymi lub dziećmi, tel.
506-462-495 B94602

plac Wolności 11, , rejestracja tel. 605-893-381 , 87-520-22-22
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SPRZEDAM
* działka usługowa, granica obwodnicy, tel. 601-210819 B863a25
* działkę budowlaną, 1650 m.kw., Olecko, tel. 602709-756 B93903
* kotły c.o., grzejniki, bojlery, HYDROMAX,
ul. Targowa 18, tel. 87-615-31-90
V18305
* działki budowlane, uzbrojone, tel. 601-210-819 K864a25
* garaż murowany, centrum, 10,5 m.kw., ulica Zielona,
25 000 złotych, tel. 795-118-931 K97101
* książki, I i II klasa gimnazjum, (Gimnazjum nr 2), tel.
603-113-040 V20421
* luksfery Fala niebieskie 36 sztuk, TANIO, tel. 508610-285 B93504
* łóżeczko dziecięce z materacem, 65x125 cm, 150 złotych, tel. 691-201-120 B93306
* maszyny, urządzenia rolnicze, tel. 516-670-859 K865a25
* mieszkanie 60 m.kw. z działką 400 m.kw.,tel. 602345-477 V18125
* modele kartonowe, Wydawnictwo WIR, (samoloty
1:50, okręty 1:300), tel. 601-152-454
* OLEJ OPAŁOWY, NAJTANIEJ, tel. 87-520-41-91
V18425

MOEY
O
K
PRA w
CJ

* tłumacz języka francuskiego, tel. 888-605-885 L87703

Tygodnik olecki 26/859 - r. 2014

Pompy ciepła
CWU + CO + kolektory słoneczne
przydomowe oczyszczalnie ścieków
możliwość montażu
DWORZEC PKP
V19013
tel. 883-110-101

* siedlisko, ul. Wiejska, ok. 40 arów, zabudowane budynkiem gospodarskim, dojazd od strony ulicy Wiejskiej,
siła na miejscu, tel. 602-293-333 V18115

WYNAJEM

* lokal użytkowy 100 m.kw., centrum, tel. 723-565-284
V17516

* lokal użytkowy 140 m.kw., centrum, tel. 501-620-577
V18205

V15028

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

V14908

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

* poszukuję pokoju lub domku na wsi dla 2 osób w
lipcu, tel. 505-979-351 K96902

KUPON
NA NAJTAŃSZE
OG£OSZENIE
DROBNE
– 37 groszy za słowo

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

Wyrób nagrobków, blatów kuchennych, parapetów
i okładzin schodowych
V09910c

INNE

* oddam koty (wszystkie czarne) w dobre ręce, tel.
504-997-481 B93505
* oddam kundelka 8 miesięcy, ze szczepieniami, książeczką zdrowia, czarny, podpalany białe nóżki, tel. 87520-26-78 B94403
* w okolicach Ogródków Działkowych 40-lecia (ul. Kościuszki) znaleziono kompletne koło samochodu. Kontakt ze znalazcą tel. 507-759-508 B94103

PRACA

* ślusarza, spawacza zatrudnię, tel. 602-709-756 L87802
* zatrudnię stomatologa, tel. 605-893-381 K96008

SPRZEDAM

* biurko, tel. 505-335-841 B94203
* drukarka kolorowa OKI C3300n, A4, idealna do
wizytówek, mało używana, 290 złotych, tel. 604-193413 B92208
* działka budowlana, Świętajno, 1850 m.kw., tel. 509154-347 K97002
* działka budowlana, Zajdy, 30 arów, tel. 662-509-994 V19912

V18614

 auto  sprzedam
 praca
 wynajmę  kupię  inne

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

Ilość publikacji:

x 1 x 2 x 3 x 4 x ?

Podpis: ......................................................
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Nie Jesteś anonimowy w sieci….

Poniedziałek - Piątek: 900 - 1800
PLAC WOLNOŚCI 26
Sobota: 1000 - 1400
tel.: +48 87 520 31 70
http://www.sklep.ternet.com.pl/
e-mail: sklep@ternet.com.pl ; ternet@ternet.com.pl
gg:3985104, skype: skype:marter2?call

K89610

B94801

mobilny internet w Orange

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
K96506

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.

MEDYCYNA ALTERNATYwNA
Domowe inhalacje przy katarze
i przeziębieniu

Jedna łyżeczkę ziół, np. rumianku, majeranku,
zalać jedną lub 2 szklankami wody wrzącej. Szklankę albo garnuszek przykryć odwróconym lejkiem.
Końcówkę lejka, z której unosi się para, wziąć w usta.
Wciągać parę przez usta i wdychać nosem. Inhalację
przeprowadza się przez 10-20 minut, 1-2 razy dziennie.
Niekiedy też częściej. Zamiast lejka można nałożyć nad
garnek tubkę z papieru. Można też inhalacje przeprowadzać nad dzióbkiem czajnika, w którym zaparzyliśmy
zioła. Po inhalacji herbaty warto również popijać.

Charakter masz we krwi

Osoby z grupą krwi O posiadają silną wolę i dużo
energii, łatwość nawiązywania kontaktów i nieprawdopodobną siłę przebicia.
Ludzie z grupą krwi A są sumienni i obowiązkowi.
To także urodzeni perfekcjoniści. Gdy dadzą słowo,
można na nich polegać.
Natomiast osoby, w żyłach których płynie krew grupy B, to typowi nadwrażliwcy i czuli kochankowie. Najczęściej są to ludzie spokojni, jednak ich uczucia mogą
także eksplodować (zazdrość!).

Ludzie z grupą krwi AB są zagadkowi, posiadają charyzmę i są dobrymi organizatorami. Rzadko miewają problemy ze zdrowiem.

Koloroterapia

Barwy w widmie światła wpływają na nasz nastrój i
można się nimi posłużyć do poprawy stanu psychicznego i
fizycznego. Po zdiagnozowaniu pacjenta terapeuta „atakuje” go światłem o określonej barwie.
Np. kolor jasnoniebieski usuwa toksyny, szafirowy
działa przeciwbólowo, granatowy jest pomocny przy astmie.

Musli na śniadanie

Na jedną porcję bierzemy łyżkę płatków owsianych
lub sojowych lub płatków z prosa lub zarodków pszennych. Następnie dodajemy szklankę mleka, ewentualnie
śmietany, mleka orzechowego lub migdałowego albo słodzonego mleka skondensowanego, które świetnie komponuje się z lekko kwaśnymi owocami. Najlepsze są morele,
brzoskwinie, truskawki, jeżyny, czarne porzeczki, maliny
i śliwki. Potrawę posypujemy orzechami. Dodajemy odrobinę miodu i soku z cytryny. Regularne zażywanie musli
zmniejsza ryzyko zawału serca.

B92408

KOMPUTERY  NOTEBOOKI  KASY FISKALNE
SERWIS BIURO  RACHUNKOWE

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 strony internetowe, korzystając z portali społecznościowych,
umieszczając jakiekolwiek informacje w sieci pozostawiamy po sobie ślady, które w realnym świecie pozwalają nas
szybko zidentyfikować
Użytkownicy sieci korzystając z iluzorycznej anonimowości często pod wpływem emocji lub chęci dołożenia
komuś nie przebierając w słowach wulgaryzmami i obraźliwymi komentarzami na czyjś temat naruszają jej dobra
osobiste.
Przykładem powyższej sytuacji są postępowania prowadzone przez Komendę Powiatową Policji w Olecku
gdzie internauci umieszczając w Internecie swoje komentarze, a w jednym przypadku film wideo zniesławili osoby
publiczne z naszego powiatu. Oleccy kryminalni szybko
ustalili użytkowników IP z których zostały umieszczone obraźliwe treści. Część osób już została przesłuchana
przez funkcjonariuszy i musiała tłumaczyć się ze swojego
zachowania.
Nadmienić jednak należy, iż zniesławienie osoby prywatnej jest przestępstwem ściganym z oskarżenia prywatno- 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 złamiemy w Internecie prawo to nie możemy czuć się bezkarni.
KPP Olecko
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Kalendarz imion

2 lipca
Benedykty, Benity, Jagody, Kariny, Marii, Niegosławy, Ojcumiły, Serafiny
Benedykta, Bernarda, Bernardyna, Judy,
Mariana, Martyna, Martyniana, Ottona,
Piotra, Radowoja, Serafina, Urbana
3 lipca
Emnildy, Ildy, Mirosławy, Neli, Noeli,
Petroneli, Radochny
Alfreda, Anatola, Heliodora, Jacentego, Jacka, Kornela, Leona, Miłosława,
Mirosława, Ottona, Radomira, radosza,
Tomasza
4 lipca
Aurelii, Berty, Elżbiety, Halszki, Inocenty, Izabeli, Malwiny, Wielisławy
Alfreda, Aureliana, Aureliusza, Innocentego, Inocentego, Józefa, Juliana,
Odona, Sebastiana, Teodora, Wielisława, Zygfryda
5 lipca
Filomeny, Kaliny, Kariliany, Karoli,
Karoliny, Marii, Szarlotty, Telimeny
Anastazego, Antoniego, Atanazego,
Bartłomieja, Bartosza, Cyryla, Jakuba,
Michała, Przybywoja, Wilhelma
6 lipca

Agrypiny, Dominiki, Irmgardy, Lucjany, Lucyny, Łucji, Marii, Teresy,
Zuzanny
Chociebora, Dominika, Edola,
Edwarda, Gerarda, Gotarda, Izajasza,
Izasława, Jaropełka, Petry
7 lipca (Dzień Pszczoły)
Adolfiny, Ernesty, Estery, Kiry, Nory
Antoniego, Apoloniusza, Benedykta,
Cyryla, Donalda, Donata, Ernesta,
Ewalda, Gościsława, Jacka, Klaudiusza, Lecha, Leszka, Łucjana, Metodego, Odona, Piotra, Pompejusza, Raula,
Rogera, Sędzisława
8 lipca
Adrianny, Elżbiety, Halszki, Kiliany,
Kingi, Liliany, Wirginii
Adriana, Arnolda, Chwalimierza,
Chwalimira, Edgara, Eugeniusza,
Grzegorza, Hadriana, Kiliana, Prokopa
9 lipca
Anatolii, Blanki, Heloizy, Letycji, Ludwiki, Lukrecji, Łucji, Palomy, Sylwii,
Weroniki
Adriana, Hermana, Hieronima, Ludwika, Mikołaja, Patrycego, Patrycjusza,
Patryka, Wszebąda, Zenona

Nasz przepis
Zupa winna z grzankami

Szklanka rosołu, pół szklanki wina
gronowego, 2 żółtka, śmietana kremówka, białe pieczywo pokrojone w kostkę,
cynamon, sól, pieprz
Wino i rosół zagrzewamy razem.
Żółtka ucieramy ze śmietaną i łączymy
z ciepłą zupą. Teraz całość ubijamy trzepaczka do piany do chwili aż zupa nabierze konsystencji kremu. Przyprawiamy ja solą, pieprzem oraz cynamonem.
Grzanki przygotowujemy smażąc je
na patelni z bardzo małą ilością tłuszczu lub najlepiej bez niego intensywnie
mieszając by się zanadto nie przypaliły.
Zupę można też podać z groszkiem ptysiowym.

Kwas chlebowy

kilogram razowego chleba, 80 dag
cukru, 8 litrów wody, garść rodzynek, 3
dag drożdży
Czerstwy chleb razowy kroimy na
cienkie kromki i suszymy w piekarniku lekko rumieniąc. Tak przygotowany
zalewamy ciepłą wodą i zostawiamy na
noc w ciepłym miejscu. Na drugi dzień
płyn cedzimy, dodajemy roztarte z cukrem drożdże i stawiamy w ciepłym
miejscu na następne 12 godzin.
Do wyparzonych butelek wkładamy
po kilka rodzynek i wlewamy do nich
przygotowany płyn. Szczelnie korkujemy i wynosimy do chłodnego zimnego
pomieszczenia. Najlepiej piwnicy. Po
dwóch, trzech dniach kwas nadaje się do
picia.
Trzeba pamiętać, że kwas chlebowy
jest silnie musujący i należy otwierać go

bardzo ostrożnie.

Bezy czekoladowe

4 białka, 20 dag cukru pudru, 7,5 dag
mąki, 12,5 dag startej czekolady, 2
dag cukru waniliowego, pól łyżeczki
cynamonu
Białka ubijamy na sztywna pianę
stopniowo dodając cukier puder. Gdy
piana jest już sztywna wsypujemy do
niej czekoladę, cukier waniliowy, cynamon i delikatnie mieszamy.
Blachę do pieczenia bezów smarujemy tłuszczem i posypujemy mąką.
Łyżeczką układamy małe porcje masy.
Nagrzewamy piekarnik do temperatury 160°C i pieczemy 18 minut.

Limoniada mazurska

litr wody, dwie cytryny, 25 dag cukru
Cukier rozpuszczamy w wodzie i
dodajemy do niej startą skórkę z cytryny. Oddzielnie wyciskamy sok z cytryn
i również dodajemy do wody.
Odstawiamy na godzinę do odstania.

Ryba z rusztu

4 ryby średniej wielkości (po sztuce na
osobę), oliwa z oliwek, 4 gałązki natki
pietruszki, pieprz cytrynowy
sos: 2 posiekane pomidory bez skórki i
pestek, 1 rozgnieciony ząbek czosnku,
180 ml oliwy z oliwek, szczypta soli, pół
łyżeczki pieprzu czarnego mielonego, 3
łyżki octu winnego z czerwonego wina
Przyrządzając sos ucieramy na gładką masę posiekane pomidory, ząbek
czosnku, sól i pieprz. Następnie dodajemy po kilka kropli intensywnie mie-
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Cytaty na ten tydzień
...musiałam zadać sobie pytanie, z jakiej to trwałej substancji sporządzone są sznury wiążące nas z życiem.
Christa Wolf – „Kasandra”
O, jak oni nie potrafią żyć.
Christa Wolf – „Kasandra”
... rozdzierana bólem, pośród coraz
to nowych nieszczęść stawała się
coraz bardziej współczująca, coraz
bardziej żywa.
Christa Wolf, „Kasandra”
Życie to nie pokój, lecz droga, to, co
człowiek zostawia za sobą, traci na
zawsze.
Ursula K. Le Guin „Malafrena”

PRZYS£OWIA
Miód lipcowy, to lek zdrowy.
Lipcowe deszcze dla chłopa kleszcze, a
jak pogoda, większa swoboda.
Gdy lipiec nie dopiecze, tego sierpień
nie dosiecze.
Siedmiu braci (od 1 do 7 lipca) ziemniakami znaczy: jak pogoda to żyją, jak
deszcz pada, to gniją.
Kto latem pracuje, zimą głodu nie
poczuje.
Jeśli deszcz na świętego Prokopa (9
lipca), to zgnije niejedna kopa.
Na świętego Prokopa (9 lipca) wyschnie
młynarzowi przykopa.
Złe na Prokopa (9 lipca), jak zmoknie
kopa.
Gdy pająk w lipcu przychodzi, to za
sobą deszcz przywodzi, gdy swoją pajęczynę snuje, bliską burzę czuje.
szając oliwę i ocet. Po dodaniu w ten
sposób połowy oliwy resztę można wlać
cienkim, jednostajnym strumieniem. Doprawiamy sos do smaku i odstawiamy do
lodówki.
Ryby myjemy i odsączamy. Do środka sypiemy pieprz cytrynowy i wkładamy po gałązce natki pietruszki. Skórę
smarujemy oliwą. Ryby układamy na
ruszcie i pieczemy około 5-8 minut z
każdej strony.
Gdy chcemy ryby upiec w piekarniku układamy je na wysmarowanej oliwą
brytfance.
Tak przyrządzone ryby podajemy
z sosem, gotowanymi lub pieczonymi
ziemniakami oraz dowolną sałatką z surowych warzyw.

Kiełbasa ze słoika

2 kg mięsa wieprzowego (1 kg łopatki, 60 dag szynki, 40 dag boczku), 1
cebula, 10 ząbków czosnku, sól, pieprz,
4 opakowania majeranku
Mięso mielimy w maszynce z grubym sitem. Dodajemy zmieloną cebulę
i zmielone ząbki czosnku. Dodajemy
przyprawy: sól, pieprz i majeranek.
Wszystko dokładnie mieszamy, tak aby
powstała gęsta, kleista masa.
Masą napełniamy słoiki, upychając
ją tak, aby nie było w nich powietrza.
Słoiki zamykamy i pasteryzujemy
przez 2,5 do 3 godzin w garnku z wodą.
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Artyści koncertu
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KATHARINA SUSKE
Katharina Suske pochodzi z Grazu (Austria).
Edukacja artystki rozpoczęła się w jej
rodzinnym mieście, gdzie z wyróżnieniem
ukończyła studia na flecie blokowym w Musikhochschule Graz. Następnie odbyła studia
pod kierunkiem Pedro Memmelsdorffa w Scuola Civica w Mediolanie (Włochy). Następnie
artystka kształciła się w Wiedniu, gdzie odbyła
studia na oboju barokowym w Musikhochschule Wien w klasie Hansa Petera Westermanna
oraz w Royal Conservatory Den Haag (Holandia) z profesroem Ku Ebbinge. W roku 2003
była stypendystką rządu Szwajcarii w Nowym
Jorku (USA).
Katharina Suske jest założycielką i dyrektorem artystycznym zespołu muzyki dawnej pod
nazwą “Die Freitagakademie” w Bernie (Szwajcaria). Z zespołem tym prowadzi od 2001 roku
serie koncertów pod nazwą “Freitagskonzerte”,
które regularnie odbywają się w muzeum sztuki
(Kustmuseum) w stolicy Szwajcarii.
Oprócz działalności z własnym zespołem,
artystka występuje jako oboistka barokowa i
flecistka (flet blokowy) z najważniejszymi na
scenie barokowej formacjami muzycznymi,
wśród których warto wymienić: Akademie für
Alte Musik Berlin, Drottningholms Baroque
Ensemble, Wiener Akademie, Concilium Musicum Wien, Les
talens lyriques, Münchner Hofkapelle, La Scintilla, I barocchisti, London baroque czy Ensemble 415 pod dyrekcją takich osobowości jak np. Nikolas Harnoncourt, Clara Banchini
czy William Christi.
Katharina Suske nagrywa także solo. Wśród jej płyt na
uwagę zasługują następujące produkcje: 2000 - J. G. Janitsch:
Chamber music / Die Freitagsakademie (Co-produkcja Swiss
broadcasting corporation i DRS2/ Sonimex); 2001 - J. S.
Bach: Concertos / Die Freitagsakademie (ORF EDITION
ALTE MUSIK); 2004: J. S. Bach: Wedding cantatas / Die
Freitagsakademie, with Susanne Rydén, soprano (ORF EDITION ALTE MUSIK); 2008 – J.S. Bach / Suffi: (Cantatas by
Bach combined with Suffi-music/ pod dyrekcją H. Griffithsa);
2009 - Travelogues of Italy.
ILIA KOROL
Urodzony na Ukrainie skrzypek, altowiolista i dyrygent
jest artystą cieszącym się międzynarodowym uznaniem. Studiował na Konserwatorium Moskiewskim w klasie skrzypiec
profesorów Abrahama Sterna, Gelyi Dubrovej a także Mariny Jaszwili. Oprócz edukacji na skrzypcach współczesnych
specjalizował się także w muzyce dawnej i wykonawstwie
historycznym.
Ilia Korol od roku 1997 w Austrii. Za swoje muzyczne
osiągnięcia Rząd Austrii przyznał mu obywatelstwo tego
kraju w roku 2001. Ilia Korol występuje w Europie i na
świecie. Grywa z takimi zespołami jak np. „Musica Antiqua
Köln”, w której w roku 2006 odbył tournee po Ameryce jako
gościnny koncertmistrz (występy m.in. w Carnegie Hall w
Nowym Jorku, w Disney Hall w Los Angeles, w Berkeley, w
Santa Barbara i w Santa Monica).
Ilia Korol był również koncertmistrzem i solistą w takich
zespołach jak „Wiener Academy” (Austria), „Musica Angelica L.A.” (USA), „Bach Ensemble” Joshuy Rifkina czy
„Spanish Baroque Orchestra RCOC”. Wsółpracował także y
zespołami austriackimi jak „Ars Antiqua Austria” czy „Clemencic Consort”.

W roku 2003 Ilia Korol razem z oboistką Julią Moretti założył kameralną orkiestrę „moderntimes_1800”, specjalizującą się w wykonawstwie historycznym. Z zespołem tym koncertował podczas takich festiwali jak „Ruhr
Triennale”, „Salzburger Festspielen”, na koncertach w
wiedeńskim „Theatre an der Wien”, w fiharmonii wiedeńskiej (Wiener Konzerthaus), na festiwalu „Rheingau
Music Festival”, w ramach „Innsbrucker Festwochen der
alten Musik”, podczas „Wiener Festwochen Festival”, „La
Chaise Dieu Festival” i niemieckim „Handel Festspielen
Halle”.
Jego zespół współpracował ze słynnymi dyrygentami i
solistami jak: Reinhard Goebel, René Jacobs, Daniel Reuss,
Michael Schade, Anna Prohaska, Karina Gauvin, Daniel
Taylor, Juliane Banse, Patricia Petibon, Simone Kermes,
Vivica Genaux, Christoph and Julian Prégardien i inni.
Ilia Korol prowadzi ożywioną działalność fonograficzną. Jako solista i kameralista wydał ostatnio nagranie
CD sonat J. Brahmsa na instrumencie historycznym, które zrealizował z pianistką Natalią Grigorievą. Nagranie to
otrzymało status płyty miesiąca i roku w ‚music web international’.
Również jego CD ze światową premierą sonat George Onslowa dokonane z pianistą Norbertem Zeilbergerem
otrzymało prestiżową nagrodę Diapason d’Or i entuzjastyczne recenzje w prasie. Także nagranie z roku 2008
„Sinfonias from the Enlightenment” zrealizowane z „moderntimes_1800” uzyskało nagrodę Diapason d’Or.
Ilia Korol jest też pedagogiem. Prowadził kursy i klasy
mistrzowskie na Uniwersytecie Muzycznym w Wiedniu,
na Konserwatorium Moskiewskim, w Akademii Muzycznej w Belgradzie, podczas warsztatów Austria Baroque
Academy w Gmunden, podczas Innsbrucker Festival, a
także na UCLA w Los Angeles.
W latach 2008 – 2010 Ilia Korol prowadził zajęcia interpretacji muzyki dawnej na salzburskim Uniwersytecie
Muzycznym Mozarteum w filii w Innsbrucku.

Wydawca: Agencja Promocyjno-Wydawnicza
Bogusław Marek Borawski. Adres redakcji: Olecko, ul. Zielona 37, skr.
poczt. 44, tel. 601-152-454; e-mail: to@borawski.pl. Redaktor naczelny: Bogusław Marek Borawski. Dyżur redakcyjny: poniedziałki, wtorki, czwartki, piątki w godz. 1200-1700. Za treść ogłoszeń pismo nie ponosi odpowiedzialności. Redakcja zastrzega
sobie prawo do adiustacji, skracania oraz opatrywania nadesłanych artykułów własnymi tytułami.
Drukarnia „Gryfix”, 19-300 Ełk, ul. Sasankowa 17
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newko i dwóch debiutantów rozgrywek wojewódzkich: dziewięcioletni Wiktor Raszkowski i siedmioletni Miłosz Truchan.
Marietta klasyfikowana była w grupie dziewcząt do lat 15
(D15), Konrad w kategorii chłopców do lat 15 (C15), a Wiktor
i Miłosz w grupie chłopców do lat 9 (C9). Marietta i Konrad w
swoich grupach zajęli trzecie miejsca.
Wiktor zdobył 7. miejsce i jednocześnie wypełnił normę na
czwartą kategorię szachową. Miłosz został sklasyfikowany na
14. miejscu, a do wypełnienia normy na piątą kategorię zabrakło pól punktu. Mam nadzieję, że kolejna próba zdobycia piątej
kategorii zakończy się sukcesem.
Krzysztof Konewko

Zapowiedzi nadchodzących imprez sportowych

Szachy
Od 19 do 22 czerwca w Olsztynie odbyły się Indywidualne Mistrzostwa Województwa Warmińsko-Mazurskiego Juniorów w szachach. W zawodach wzięli udział reprezentanci
MLKS Czarni Olecko: Marietta Makarewicz, Konrad Ko-

Mistrzostwa Województwa w
Tenisie Ziemnym

2. SP 1 Kętrzyn 12 pkt.
3. SP Wilkasy (opiekun Elżbieta Milewicz-Tworek)
dziewczęta SP:
1. SP 3 Olecko (opiekun Artur Szarnecki) 12 pkt.
2. SP 1 Kętrzyn 10 pkt.
3. SP 1 Węgorzewo (opiekun Alicja Litwinienko) 10 pkt.
chłopcy SP:
1. SP 1 Węgorzewo (opiekun Alicja Litwinienko) 17 pkt.
2. SP 3 Olecko (opiekun Artur Szarnecki) 15 pkt.
3. SP 4 Giżycko (opiekun Krzysztof Fiećko) 4 pkt.
dziewczęta Gimnazja:
1. Gim. 2 Olecko (opiekun Maciej Mularczyk) 17 pkt.
2. ZSO 3 Kętrzyn 10 pkt.
3. Gim. 1 Giżycko (opiekun Tomasz Kazukiewicz) 5 pkt.
chłopcy Gimnazja:
1. Gim. 2 Olecko (opiekun Maciej Mularczyk) 20 pkt.
2. Gim. Wilkasy (opiekun Tomasz Marciniak) 16 pkt.
3. Gim. 1 Giżycko (opiekun Tomasz Kazukiewicz) 5 pkt.
dziewczęta szkoły ponadgimnazjalne:
1. I LO Olecko (opiekun Robert Smyk) 20 pkt.
2. II LO Giżycko (opiekun Helena Ingielewicz) 12 pkt.
3. I LO Giżycko (opiekun Jarosław Krajewski) 7 pkt.
chłopcy szkoły ponadgimnazjalne:
1. IV LO Olsztyn 15 pkt.
2. I LO Giżycko 13 pkt.
3. I LO Olecko 10 pkt.
Wyżej wymienieni zawodnicy otrzymali pamiątkowe
dyplomy i medale. Szkoły (za klasyfikację drużynową)
otrzymały puchary. Medale i puchary ufundował Warmińsko-Mazurski Szkolny Związek Sportowy. W zawodach
uczestniczyło 48 zawodników i zawodniczek.
Paweł Maksimowicz

V15807

V19703

13 czerwca odbyły się na kortach miejskich Mistrzostwa
Województwa W-M SZS w tenisie ziemnym szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.
Sędzią głównym był Andrzej Bomber.
KLASYFIKACJA KOŃCOWA:
kl. I-III SP:
1. Piotr Andruszkiewicz (SP Wilkasy), 2. Szymon Machnikowski (SP 3 Olecko), 3. Piotr Bielenica (SP 3 Olecko)
dziewczęta kl. VI i młodsze SP:
1. Julia Lewkowicz (SP 1 Kętrzyn), 2. Julia Czarniecka (SP 3
Olecko), 3. Sandra Subocz (SP 1 Węgorzewo)
chłopcy kl. VI i młodsi SP:
1. Kamil Ślifirski (SP 1 Węgorzewo), 2. Adam Machnikowski
(SP 3 Olecko), 3. Jakub Fedusio (SP 1 Węgorzewo)
dziewczęta Gimnazja:
1. Weronika Janczewska (ZSO 3 Kętrzyn), 2. Sylwia Sadłowska
(Gim. 2 Olecko), 3. Karolina Barszczewska (Gim. 2 Olecko)
chłopcy Gimnazja:
1. Paweł Charmuszko (Gim. 2 Olecko), 2. Kacper Duszyński
(Gim. Wilkasy), 3. Michał Radzewicz (Gim. 2 Olecko)
dziewczęta szkoły ponadgimnazjalne:
1. Roksana Zajkowska (I LO Olecko), 2. Joanna Kamińska (I
LO Giżycko), 3. Anna Zielińska (I LO Olecko)
chłopcy szkoły ponadgimnazjalne:
1. Michał Górka, 2. Sebastian Wołejszo (I LO Giżycko), 3.
Maciej Maślij (I LO Giżycko)
KLASYFIKACJA DRUŻYNOWA:
kl. I-III SP:
1. SP 3 Olecko (opiekun Artur Szarnecki) 14 pkt.

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
6.07.2014 r. (niedziela) godz. 10:00, Boiska do siatkówki
plażowej MOSiR (przy Kortach Miejskich)
VII Nocny Turniej dla Oldbojów o Puchar Prekursorów
Oleckiego Bractwa Tenisa Ziemnego –
Stefana Dawidowicza i Mariana Tomczyka
6.07.2014 r. (niedziela) godz. 19:00 Korty Miejskie
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DOROCZNY POPIS SZKOŁY
23 czerwca w Regionalnym Ośrodku Kultury Mazury
Garbate odbył się tradycyjny Doroczny Popis Szkoły, na którym zaprezentowali się laureaci konkursów ogólnopolskich,
międzynarodowych i regionalnych Państwowej Szkoły Muzycznej im. I. J. Paderewskiego.
Uczniowie brali udział w ośmiu konkursach instrumentalnych, wokalnych i teoretycznych, które odbywały się w
Olsztynie, Łomży, Anikściai (Litwa), Chełmnie, Iławie, Warszawie, Olsztynku i Olecku. Ponadto brali udział w licznych
koncertach na terenie szkoły, miasta i powiatu, o których
można było przeczytać na łamach prasy lub na stronie internetowej szkoły.
W pierwszej części koncertu usłyszeliśmy i zobaczyliśmy uczniów klasy I i II cyklu 6-letniego w pokazie rytmicznym przygotowanym przez Justynę Machalską. Następnie wystąpili soliści, laureaci i uczestnicy tegorocznych
konkursów: Anna Skindzier i Weronika Sadowska (klasa
klarnetu W. Kordowskiej), Sebastian Kamiński (klasa
fortepianu M. Makarewicza), Zuzanna Bagan (klasa fletu W. Borowika), Emilia Czajewska (klasa skrzypiec A.
Bagan), Martyna Sadłowska (klasa trąbki P. Marciniaka)
Zuzanna Jarosz (naucz. A. Bagan) oraz zespoły kameralne
przygotowane przez Weronikę Kordowską (trio klarnetowe
w składzie: A. Skindzier, W. Sadowska, J. Pieczur), Ewę
Skorupską (kwintet akordeonowy w składzie: J. Sawicz, K.
Kapliński, A. Bokuniewicz, D. Kłczoko, B. Miliszewski),

Jana Orlika (kwintet waltorniowy w składzie: P. Bielenica, M. Dadura, D. Jabłoński, J. Orchowski, E. Żyliński)
oraz zespół wokalny przygotowany przez Agatę Bagan z
solistką Aleksandrą Openchowską i Chór Mazurskie Słowiki pod kierunkiem A. Bagan.
Zwieńczeniem koncertu był występ największego zespołu szkoły. Szkolna orkiestra kameralna pod dyrekcją
Tomasza Gawrońskiego, wykonała : A Dvorak – Taniec
słowiański, G. Meunier - Vivaldi – Aleksandra Górska –
flet – solo, Siostra Magdalena Nazaretanka – Polskie kwiaty – Ewelina Życzewska – solo i chór Mazurskie Słowiki,
Romuald Żyliński – Serduszko puka. Na bis orkiestra i chór
wykonali znaną piosenkę „Zawsze niech będzie słońce”.
Koncert poprowadzili Wojciech Borowik i Jacek Michalski, solistom przy fortepianie towarzyszył Dariusz
Michałowski, Kamil Skorupski i Michał Makarewicz.
muz
Serdeczne podziękowania składamy Regionalnemu
Ośrodkowi Kultury za pomoc w przygotowaniu koncertu, Krzysztofowi Fidlerowi za oświetlenie i udźwiękowienie, Remigiuszowi Chmielowi za prezentację
fotograficzną podczas koncertu. Wykonawcom i nauczycielom przygotowującym uczniów gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów w muzycznej karierze.

