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SKUP STARYCH I ROZBITYCH POJAZDÓW
kasacja pojazdów (ciężarowe, osobowe), zaświadczenia, skup złomu 
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GRÜNLAND
Centrum Roślin Ozdobnych

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

Archiwum „Tygodnika oleckiego” znajdziesz

Teatr HOC LOCO 
oraz Fundacja Rozwoju Ziemi Oleckiej 

dziękuje za pomoc i wsparcie przy organizacji IV 
Oleckiego Festiwalu Teatrów Amatorskich CHiME-
RA wszystkim darczyńcom, a w szczególności 
Nadleśnictwu Olecko, przedsiębiorstwu 
Sosnowski ZNICZE, Klinice Zdrowia i 
Urody Goliat, Firmie Usługowo-handlo-
wej Autoczęści Jan Żukowski, Szkole 
Nauki Jazdy Jerzy Miliszewski, Piekarni 
Młyn, Piekarni Kajzerka, Hurtowni Wa-
rzyw i Owoców Skorupscy, Panu Mar-
kowi Sawickiemu, Panu Arnoldowi Ho-
ściłło, Panu Markowi Esselowi, Państwu 
Gierszewskim oraz Państwu Grzęda.

SUKCES 
OLECKIEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ 

w czerwcu w Państwowej Szkole Muzycznej I i II stopnia 
w Łomży odbył się III Makroregionalny Konkurs z Kształce-
nia Słuchu dla klas V/6 i III/4.  

Jan Sawicz, uczeń klasy V/6 przygotowany przez Jolan-
tę Werner – zdobył I miejsce. Uczniowie ze szkół m. in. w 
Augustowie, Piszu, Ełku, Gołdapi i Olecku mieli za zadanie 

zapisać na pięciolinii rozpoznane słuchowo interwały, trój-
dźwięki, rytmy i melodie.

Serdecznie gratulujemy Jasiowi oraz Jolancie Werner – 
życzymy dalszych sukcesów! 

Wojciech Borowik
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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 ...........................2,39 zł
Olej opałowy ..............3,70 zł (powyżej 1000 litrów)
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sponsorujemy „Czarnych”, 
bilet 5 gr taniej na litrze

www.paliwa-kozlowski.pl

AUTOMYJNIA

16 lipca (środa)
apteka dyżurna plac Wolności 7B
wydanie „Tygodnika Oleckiego”
Warsztaty fotograficzne „Fashion & Beauty”, (Pomysłłodajnia)
17 lipca (czwartek)
apteka dyżurna 11 Listopada 9
Warsztaty fotograficzne „Fashion & Beauty”, (Pomysłłodajnia)
14.00 - 17.00 - spotkanie z rekrutem Promedica 24, Urząd Pra-
cy, Armii Krajowej 30, (info. s. 19)
16.00 - Rummikub, gra rodzinna, scrable, Biblioteka Pu-
bliczna, Kopernika 6
17.00 - Mieszkańcy małych miast mazurskich w XVI i XVIII 
wieku, wykład dr Jerzego Kiełbika (Olecka Izba Historycz-
na, plac Wolności 22)
18 lipca (piątek)
apteka dyżurna Gołdapska 1
wystawa prac uczestników warsztatów grafiki (Pomysłodaj-
nia)
11.00 - Wakacje z Bajkolandią, biblioteka miejska, ul. Ko-
pernika
11:00-12:15 – warsztat „Czytamy i twórczo działamy”, 
polana PTTK

Przystanek Olecko
12:30 – Akcja „Namaluj Łosia – Króla Przystanku Olecko”, 
polana PTTK
17:00 – wernisaż wystawy grafiki Wojtka Dzieszkiewicza, 
Galeria Prawdziwej Sztuki im. Andrzeja Legusa
19:00 – koncert zespołu Sztywny Pal Azji, Rynek
20:30 – koncert zespołu Vavamuffin, Rynek
22:00 – koncert zespołu Myslovitz, Rynek
19 lipca (sobota)
apteka dyżurna plac Wolności 25

Przystanek Olecko
10.00 - Turniej Tenisa Ziemnego o puchar Burmistrza, Korty 
Miejskie
10.00 - IV Turniej Siatkówki Plażowej z cyklu Grand Prix 
Olecka 2014, boiska obok kortów miejskich
11.00 - Turniej Koszykówki Ulicznej, boisko Orlik, aleja 
Zwycięstwa
11:00-12:30 – Warsztat tworzenia zabawek, polana przy 
Skate Parku
13:30-15:00 – warsztaty „Tekturowe zabawy – Mali archi-
tekci”, polana przy Skate Parku
17:00 – wernisaż wystawy, efekt kilkumiesięcznej pracy 
uczestników kursu ABC fotografii, Galeria „Na schodach” 
19:00 – koncert zespołu Legarytmy, Rynek
20.00 - XIX Wietrzne Spotkania z Poezją, Grądzkie, Wia-
trak Waraksów
20:00 – koncert zespołu Jamal, Rynek
21:30 – koncert zespołu Hey, Rynek
20 lipca (niedziela)
apteka dyżurna Zielona 35

Przystanek Olecko
11:00-12:30 – warsztat „Czytamy i twórczo działamy”, 
polana PTTK
19:00 – koncert zespołu Starlight Searchers, Rynek
20:30 – Koncert Leszka Cichońskiego, bicie gitarowego 
rekordu Olecka, Rynek
21:45 – Koncert zespołu Jacek Królik Band, Rynek
23:00 – widowisko plenerowe, finał oleckiego projektu 
„Kto tu rządzi”, rampa za kinem „Mazur
21 lipca (poniedziałek)
apteka dyżurna Składowa 6
22 lipca (wtorek)
apteka dyżurna Zielona 37

6 lipca od 1.02 jeden zastęp JRG 
PSP gasił przy ulicy Kasprowicza pożar 
śmieci w śmietniku kontenerowym.

6 lipca od 6.30 jeden zastęp JRG PSP zabezpieczał 
na ulicy Nocznickiego miejsce, z którego skradziono 
kratkę kanalizacyjną.

7 lipca od 10.50 dwa zastępy JRG PSP oraz jeden 
OSP Gąski zabezpieczały miejsce wypadku drogowego 
w Gąskach. Osobowa toyota ścięła betonowy słup.

7 lipca od 17.24 jeden zastęp JRG PSP gasił przy 
ulicy Mazurskiej pożar śmieci w śmietniku kontenero-
wym.

8 lipca od 10.56 jeden zastęp JRG PSP usuwał skut-
ki kolizji drogowej w Jaśkach. Dachowanie samochodu.

Informacji udzielił aspirant sztabowy Mariusz 
Domin

8 lipca od 15.11 dwa zastępy JRG PSP usuwały 
skutki kolizji drogowej. Zderzenie Citroena, Toyoty i 
VW. 

9 lipca od 1.45 jeden zastęp OSP Wieliczki usuwał 
w Nowym Młynie drzewo powalone na jezdnię.

9 lipca od 8.24 jeden  zastęp OSP Mazury usuwał 
nadłamany konar drzewa znad plaży gminnej w Mazu-
rach. 

10 lipca od 19.41 jeden zastęp JRG PSP usuwał znad 
jedni ulicy Parkowej nadłamany konar drzewa.

10 lipca od 22.16 jeden zastęp OSP Lenarty usuwał 
drzewo powalone na jezdnię w Lenartach.

11 lipca od 14.40 jeden zastęp JRG PSP gasił pożar 
suchej trawy na plaży miejskiej w okolicach ulicy Ko-
chanowskiego.

12 lipca od 11.28 jeden zastęp JRG PSP oraz jeden 
OSP Wieliczki usuwały w Wieliczkach z jezdni ulicy 
Lipowej skutki oraz zabezpieczały miejsce kolizji Opla 
Corsa i VW Passata. 

13 lipca od 19.16 jeden zastęp JRG PSP Olecko, 1 
JRG PSP Suwałki, OSP Bakałarzewo, OSP Szczecinki 
oraz OSP Borawskie zabezpieczały miejsce oraz usuwa-
ły skutki wypadku drogowego w Borawskich. Dacho-
wanie samochodu Citroena Berlingo.

Informacji udzielił młodszy aspirant Andrzej Zajkowski

na stronie internetowej www.olecko.info (w pliku *.pdf)
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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:
• Artur Bagiński

• Robert Cygański
• Lech Cymiński

• Adam Czyżewski
• Mikołaj Dembiński
• Witold Kaniewski
Upominki ufundowali:

	 √	„BiS” Studio Reklamy, ul. Kamienna 1A	
	 √	Księgarnia Zofii Siemaszko, plac Wolności 26
	 √	INFOLAND, pl. Wolności 15	
	 √	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.

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

Na dobry początek
Fundacja BGK im. J. K. Steczkowskiego ogłosiła kon-

kurs grantowy „Na dobry początek!”. O dofinansowanie projektów 
edukacyjnych dzieciom mogą ubiegać się fundacje, stowarzyszenia, 
ośrodki kultury i biblioteki publiczne na terenach wiejskich lub w 
miejscowościach do 20 tys. mieszkańców.

O dotacje w wysokości od 3 do 10 tys. zł można ubiegać się na 
przygotowanie i prowadzenie zajęć dla dzieci, zakup pomocy dy-
daktycznych, sprzętu lub wyposażenia związanego z realizowanym 
projektem (do 10 % kwoty dofinansowania), porady specjalistyczne 
dla dzieci i warsztaty dla rodziców. Wymagany jest wkład własny 
wnioskodawcy w wysokości 10 % dofinansowania.

Projekty można zgłaszać w grupie docelowej dzieci w wieku:
•  od 2 do 8 lat mieszkających na wsiach i w miejscowościach 

do 20 tys. mieszkańców, uczestniczących w edukacji przedszkolnej 
lub szkolnej,

• od 2 do 4 lat z terenów wiejskich i miejscowości do 20 tys. 
mieszkańców, które nie są objęte edukacją przedszkolną.

Podstawą ubiegania się o dofinansowanie jest złożenie wniosku 

Spotkanie 
z dr Jerzym Kiełbikiem 

w Oleckiej Izbie Historycznej
Regionalny Ośrodek Kultury w Olecku „Mazury Gar-

bate” i Olecka Izba Historyczna zapraszają 17lipca (czwar-
tek) o godzinie 17:00 na spotkanie z dr Jerzym Kiełbikiem, 
pracownikiem Ośrodka Badań Naukowych im. Wojciecha 
Kętrzyńskiego w Olsztynie pt. Mieszkańcy małych miast 
mazurskich w XVI – XVIII wieku.

Olecko - niewielki ośrodek miejski, pochodzący z póź-
nego okresu lokacji, charakteryzował się wykształceniem 
wszystkich typowych dla czasu powstania struktur spo-
łecznych.

Miasta pruskie w XVI-XVIII w. dzieliły się na dwie 
kategorie: położone nad morzem ośrodki portowe, które 
skupiały handel oraz położone w głębi lądu miasta i osady 
wytwórcze. Były one niewielkie pod względem ludnościo-
wym, a mieszkańcy dzielili się na dwie zasadnicze grupy, 
jedni z nich posiadali prawa miejskie, a drudzy byli ich po-
zbawieni. Obywatele skupiali w swoich rękach władzę nad 
miastem i wykonywać mogli zawody miejskie, pozostali 
zaś stanowili grupę robotniczą. 

Więcej na temat małych mazurskich miasteczek przed 
wiekami -  na spotkaniu.

Budynek ROK „Mazury Garbate”, II piętro

Z policyjnej celi 
prosto przed Sąd

Policjanci oleckiej komendy zatrzymali do kontroli dro-
gowej kierującego motorowerem. Badanie alkomatem wy-
kazało w organizmie Krzysztofa R. blisko 2,5 promila al-
koholu.   

13 lipca około 14:00 w Olecku na alei Zwycięstwa olec-
cy policjanci zatrzymali do kontroli drogowej kierującego 
motorowerem. Badanie alkomatem wykazało w organi-
zmie Krzysztofa R. blisko 2,5 promila alkoholu. Ponadto po 
sprawdzeniu w policyjnych bazach danych okazało się, że 
mężczyzna ma aktualny zakaz prowadzenia pojazdów. 50-la-
tek został zatrzymany w policyjnym areszcie. 

Wobec Krzysztof R. zastosowano postępowanie przy-
spieszone. 14 lipca z policyjnej celi trafił on prosto przed 
Sąd. Usłyszał wyrok 3 miesięcy pozbawienia wolności oraz 
5 lat zakazu prowadzenia pojazdów. 

rzeczniczka prasowa KPP sierż. szt. Justyna Sznel

Od stycznia br. działa w portalu organizacji pozarządowych 
ngo.pl nowy serwis - 

obywatelskieinfo.ngo.pl 
Zachęcamy Państwa serdecznie do korzystania z serwi-

su obywatelskieinfo.ngo.pl, w którym oprócz darmowych i 
anonimowych porad on-line dla osób prywatnych oferujemy: 

a. e-poradnik z podstawowymi informacjami prawnymi 
dotycz?cymi spraw mieszkaniowych, rodzinnych, zadłużeń, 
emerytur itd., 

b. bieżące wiadomości związane z działalnością organi-
zacji pomocowych, 

c. informacje o konferencjach, szkoleniach itp., 
d. artykuły o ważnych problemach społecznych, 
e. aktualności prawne. 
Prosimy o pomoc w dotarciu z informacją o serwisie do 

osób z Państwa otoczenia, które potrzebują wsparcia w roz-
wiązywaniu codziennych problemów życiowych. Pomagamy 
w sprawach mieszkaniowych, rodzinnych, zadłużeń, zatrud-
nienia, emerytur, prawa spadkowego, pomocy społecznej. 

Pomagamy bezpłatnie i anonimowo. Wystarczy wysłać py-
tanie przez formularz dostępny na stronie obywatelskiein-
fo.ngo.pl, a zespół doradców z Biur Porad Obywatelskich 
odpowie w ciągu 14 dni. 

Prosimy Państwa również o umieszczanie w miarę 
możliwości materiałów informacyjno-promocyjnych do-
tyczących serwisu obywatelskieinfo.ngo.pl na Państwa 
stronach internetowych: wiadomości o powstaniu serwisu i 
możliwości uzyskania darmowej porady on-line i/lub załą-
czonych do maila materiałów (załączniki). 

W imieniu Zespołu Informatora Obywatelskiego redak-
torka serwisu obywatelskieinfo.ngo.pl Beata Maria Kwiat-
kowska
w wersji elektronicznej poprzez formularz http://dotacje.funda-
cjabgk.pl/

Termin zgłaszania wniosków upływa 10 września 
2014 r. Osobą do kontaktu jest Agnieszka Gajek, e-mail: 
agnieszka.gajek@fundacjabgk.pl, tel. 22 522 93 75. Więcej 
informacji na www.fundacjabgk.pl.           Anna Turowska
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Świat pędzi do przodu. Pędzi z 
szybkością niepojętą. Ktoś, kto wy-
siądzie na jakiejś tam stacji już nigdy 
nie dogoni pociągu, który odjechał. To 
co wydaje się na początku co najmniej 
dziwne i zbytkowne, staje się już po 
chwili potrzebne i wręcz nieodzowne 
do życia. Tak było z wynalazkiem ma-
szyny parowej, żarówki, telefonu czy 

radia. Teraz, postęp technologiczny, zmienia świat z miesiąca 
na miesiąc. Bywa, że nie nadąża się za technologią, którą ofe-
rują nam wynalazcy. 

Proszę tylko przyjrzeć się tylko kina. Przecież wcale nie 
tak dawno pociąg braci Auguste i Louis Lumiére wjechał na 
stację? A jak zmieniła się kinematografia? Przeszła od celu-
loidowej, poprzez niepalną, aż do cyfrowej taśmy filmowej, 
opisując technikę wyświetlania filmów w skrócie. Od ręcznie 
przesuwanego korbką obrazu po jego elektroniczne przetwa-
rzanie w programie komputera... i to na pewno nie koniec. 

Postęp, jeśli można go tak nazwać, dzieje się wokół nas. 
Z dnia na dzień, z godziny na godzinę. Świat się zmienia, i to 
mocno, wtedy gdy śpimy. Gdy słońce wychyla się zza hory-
zontu i zagląda do okna coś tam już się zmieniło. Jakiś nowy 
gadżet czy wynalazek został wyłożony na sklepową ladę lub 
zamontowany w samolocie, okręcie czy komputerze. 

Taki jest świat!
Gdy patrzę za horyzont zdarzeń, cofam się pamięcią o kil-

ka, kilkanaście czy kilkadziesiąt lat, widzę jak się wszystko 
zmienia... zmieniło. 

Nowe pokolenia przychodzą i są jak nasze, pełne nadziei, 
że przyjdą jeszcze lepsze czasy. Wierzą, że świat wokół nas 
zmienia się na lepsze i chcą go zmieniać na lepsze dalej. 

Niektórym zostaje to na całe życie. Mają bowiem wizje 
tych zmian. Są urodzonymi przywódcami. Stają na czele naj-

pierw grup przyjaciół szkolnych, później samorządów... itd. 
I jeśli swego talentu i charyzmy nie rozmienią na knucie, 
podjudzanie, podpuszczanie, waśnienie i brudną grę ludz-
kim instynktem stają się dobrymi politykami. Stają się ludź-
mi, którzy nas prowadzą. Są odpowiedzialni i powodują, że 
społeczeństwa kwitną lub umierają. 

Wszelkie cywilizacje i ich historie opierały się na wi-
zjach jednostek, które były zarazem wizjami najbliższego 
otoczenia. Cywilizacje, które brały pod uwagę szerszy kon-
tekst społeczny trwały dłużej. Bo wszystko zależy od świa-
domości ludzi. Od ich oczekiwań, od pragnień, a czasami 
nawet od kultury sprawowania władzy. 

Bo myślę, i mam nadzieję, że daleko nie zajedzie się pio-
rąc po mordach politycznych przeciwników. Mam nadzieję, 
że skończy się czas czarnego pijaru. Mam nadzieję, że za-
czną rządzić nami ludzie uczciwi, niekonieczne altruiści, ale 
uczciwi. Tacy, którzy podzielą się z resztą władzą, dostępem 
do wiedzy, szpitali, szkół czy zarobków. 

Cywilizacje i społeczeństwa upadały, gdy bogatych od 
biednych zaczynała oddzielać finansowa przepaść. 

To było kiedyś. Teraz do upadku może przyczynić się 
brak wpływu na działania polityczne. Przecież już w tamtym 
roku w internecie zaczął krążyć propagandowy film, który 
nawoływał do głosowania w nadchodzących wyborach na 
najmniejsze partie, które nie mogły do tej pory wejść do 
Sejmu czy Parlamentu Europejskiego. No i mamy. I myślę, 
że jeżeli politycy nie przestaną rozgrywać wojenek między 
sobą i nie zejdą na ziemię będziemy mieli jeszcze więcej 
takich „dżentelmenów” w polityce. 

To wszystko co dzieje się wokół nas jest reakcją społecz-
ną na arogancje władzy. Na nonszalancję i nieliczenie się z 
potrzebami społeczeństwa. Z wyniku wyborów można wy-
snuć wniosek, że 10% aktywnego politycznie narodu chce 
zmian radykalnych! Jeżeli panie i panowie posłowie tego nie 
zauważyli, to w końcu może być całkiem źle. Mam również 
nadzieję, że ostatnie głosowanie w wyborach do Europar-
lamentu było wyrazem protestu, a nie tak radykalnej woli 
zmian.

B. Marek Borawski

Ps. Na Ukrainie zaczyna się nowy etap regularnej wojny. 
Rosja zestrzeliła lecący nad ukraińską ziemią ukraiński sa-
molot transportowy. Pani Kanclerz Angela Merkel przymie-
rza się do dymisji. 

Francja i Niemcy namawiają prezydenta Ukrainy do roz-
mów pokojowych. Oznacza to nie mniej, nie więcej, ale: po-
gódź się stary z utratą Krymu, Donbasi i tego co tam jest w 
koło. Zastanawiam się, co by powiedzieli Proszence, gdyby 
to tak Putin wjechał im na Schleswig-Holstein czy do Nor-
mandii, a prezydent Ukrainy namawiał ich, żeby pogodzili 
się z tym faktem? 

Całość, wypisz wymaluj, podobna jest do tego co działo 
się przed drugą wojną światową w Hiszpanii. Tam też Ro-
sja wsadziła swoje zakrwawione palce. Może nawet miała je 
bardziej zakrwawione niż wtedy hitlerowska Rzesza.
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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. kierowca samochodu ciężarowego

2. opiekun osoby starszej

3. robotnik drogowy

4. stolarz 

5. ślusarz

6. technik geodeta

7. nauczyciel rewalidacji

8. nauczyciel techniki 

9. z-ca kierownika produkcji

10. operator żurawia przenośnego

11. ogrodnik

12. księgowy

13. recepcjonista hotelowy

14. fryzjer

15. piaskarz

16. konserwator

17. mechanik samochodów ciężarowych

18. informatyk/sprzedawca

19. instruktor nauki jazdy

20. kierownik budowy

21. kierowca operator wózków jezdniowych

22. inżynier mechanik

23. sprzedawca

V2
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Policja ustaliła i zatrzymała sprawców 
pobicia i rozboju

Oleccy policjanci zatrzymali dwóch mężczyzn podejrzanych o pobicie 
oraz rozbój. 19–latek usłyszał zarzut pobicia, przyznał się do winy, a teraz 
odpowie przed sądem. Zaś 16-latek został przesłuchany, a jego sprawą zaj-
mie się Sąd Rodzinny i Nieletnich. 

Do zdarzenia doszło w Olecku 11 lipca około 20:00. Oficer dyżurny 
oleckiej komendy został poinformowany, że trzech mężczyzn biło młodego 
chłopaka po całym ciele po czym dwóch z nich zabrało mu pieniądze. 

Szybka reakcja policjantów prewencji pozwoliła zatrzymać 19 i 16–lat-
ka. Kamil D. trafił do policyjnego aresztu, usłyszał zarzut pobicia i będzie 
odpowiadał przed sądem. Zaś Konrad D. został przesłuchany, a jego sprawą 
zajmie się Sąd Rodzinny i Nieletnich. 

Trzeciego sprawcę Patryka K. poszukuje policja. 

Nietrzeźwi kierujący
W miniony weekend na terenie powiatu oleckiego policjanci zatrzyma-

li 4 nietrzeźwych kierujących, jednego posiadającego aktualny zakaz 
prowadzenia pojazdów. Doszło także do dwóch kolizji drogowych.

Kronika policyjna

Pierwszego nietrzeźwego kierującego policjanci ru-
chu drogowego oleckiej komendy zatrzymali 12 lipca 
około 1:20 na ul. Letniej. Michał B. kierował samocho-
dem osobowym marki Audi mając blisko 0,5 promila 

alkoholu w organizmie. Funkcjonariusze zatrzymali 
mężczyźnie prawo jazdy.

Tego samego dnia o 11:25 w Wieliczkach kierują-
cy volkswagenem nie ustąpił pierwszeństwa przejazdu 
dla kierującego oplem, w wyniku czego uderzył w bok 
pojazdu i zepchnął go do przydrożnego rowu. Badanie 
alkomatem wykazało u kierującego oplem Adama D. 
blisko 2,5 promila alkoholu w organizmie. Funkcjona-
riusze zatrzymali 33-latkowi prawo jazdy.  

Kolejnego nietrzeźwego kierującego funkcjonariu-
sze zatrzymali w miejscowości Kowale Oleckie. 22-la-
tek kierował oplem mając ponad 0,5 promila alkoholu 
w organizmie.

13 lipca około 23:50 oficer dyżurny oleckiej ko-
mendy otrzymał zgłoszenie, że na trasie Olecko – Ro-
sochackie w przydrożnym rowie stoi rozbity osobowy 
nissan, zaś w miejscowości Rosochackie na jezdni leży 
mężczyzna. Policjanci, którzy pojechali na miejsce 
ustalili, że Kamil G. jadąc od strony Olecka samocho-
dem marki Nissan, stracił panowanie nad pojazdem po 
czym wjechał do przydrożnego rowu. 24-latek obawia-
jąc się konsekwencji opuścił pojazd i pieszo udał się 
do Rosochackich, gdzie zasnął na jezdni. Badanie al-
komatem wykazało w jego organizmie blisko 3 promile 
alkoholu.  

11 lipca około 20:50 w Cimochach policjanci ruchu 
drogowego zatrzymali do kontroli drogowej kierujące-
go vw golf. Janusz G. nie posiadał przy sobie prawa 
jazdy, polisy OC pojazdu oraz dowodu rejestracyjnego. 
Po sprawdzeniu  w policyjnych bazach danych okazało 
się, że mężczyzna ma aktualny zakaz prowadzenia po-
jazdów obowiązujący do 15.07.2014 r. 

Teraz mężczyźni za popełnione czyny odpowiedzą 
przed sądem. 

12 lipca w Olecku około 13:05 kierująca volkswa-
genem cofając z parkingu nie ustąpiła pierwszeństwa 
przejazdu dla kierującego fordem w wyniku czego do-
szło do zderzenia. Dorota S. została ukarana mandatem 
w wysokości 250 zł. 

rzeczniczka prasowa KPP sierż. szt. Justyna Sznel
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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

Konkurs biblijny 2014
Centrum Rozwoju Lokalnego zaprasza do udziału w II 

edycji Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla Dzieci 
„Twoja ulubiona opowieść biblijna”. Konkurs skierowany 
jest do dzieci w wieku 4-13 lat z całej Polski. Zwycięzcy 
konkursu otrzymają tablety, a ich prace zostaną opubliko-
wane w kalendarzu na 2015 r. 

Pracę plastyczną przedstawiającą ulubioną scenę ze 
Starego lub Nowego Testamentu, wykonaną dowolną 
techniką na arkuszu papieru w formacie A-4 w orientacji 
poziomej, należy przesłać do 15 sierpnia 2014 r. na adres 
Centrum Rozwoju Lokalnego, ul. Senatorska 14, 42-400 
Zawiercie lub dostarczyć osobiście w dni robocze w godz. 
7:00 – 15:00. Do każdej pracy należy dołączyć formularz 
zgłoszeniowy i oświadczenie opiekuna prawnego uczestni-
ka konkursu.

Osobą do kontaktu jest Aleksandra Kubas-Chojna, tel. 
535 080 573, e-mail: kubas@crl.org.pl. Więcej informacji 
o konkursie oraz regulamin i formularz zgłoszeniowy na 
www.crl.org.pl.             Anna Turowska

Teresa Lipińska
... wydala nową książkę. Tym razem jest to proza. Tytuł 
„Czy nocny sen?” ukazał się jak zawsze nakładem wła-
snym autorki. Wydrukowany został w suwalskim „Helio-
sie”, a grafikę do książki wykonał Marek Pacyński.

Książkę można kupić w księgarni Zofii Siemaszko 
przy placu Wolności 26.

I Oleckie Święto Miodu
27 lipca zapraszamy do udziału w I Oleckim Święcie Mio-

du.
Od 13.00 do 18.00 na centralnym placu w mieście funk-

cjonować będzie miasteczko „mlekiem i miodem płynące”. 
Warto skorzystać z oferty imprezy, która proponuje m.in. 
kiermasz pysznych i zdrowych miodów, warsztaty dla dzieci 
oraz część edukacyjną na wystawie pszczelarskiej. 

W  programie znalazły się również koncerty takich ze-
społów jak: The Dance, In Factor, Summer Night, Mr. Night, 
Replay, które wykonają covery przebojów polskiej i świato-
wej sceny muzycznej. 

Zapraszamy na stoiska z produktami lokalnymi m.in. 
stoiska z miodem, pyłkiem pszczelim czy wyrobami z wo-
sku oraz  rękodziełem ludowym.  

Dzieciom proponujemy udział w warsztatach ceramicz-
nych i plastycznych oraz pokazie lepienia na kole garncar-
skim. Wszystkim chętnym rekomendujemy również wysta-
wę pszczelarską. W ramach tego przedsięwzięcia zobaczycie 
Państwo nie tylko ule i urządzenia powiązane z pozyskiwa-
niem miodu ale również przeczytacie wiele ciekawostek i 
interesujących informacji związanych z pszczelarstwem.

Organizatorem imprezy jest  Gmina Olecko we współ-
pracy z Oleckim Stowarzyszeniem Mellifera, Oleckim 
Stowarzyszeniem Pszczelarzy „Pszczółka”, Państwową 
Powiatową Strażą Pożarną, Ochotniczą Strażą Pożarną w 
Lenartach.

Sprzęt za sprzęt
Fundacja „Zaraz Wracam” 

we współpracy z portalem in-
ternetowym www.futbolowo.
pl koordynuje akcję „Sprzęt za 
sprzęt”, która polega na orga-
nizacji zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego 
oraz baterii w klubach sportowych. Odpady zostaną przekazane 
recyklerom wskazanych przez Fundację, a następnie przeliczone 
na punkty, które klub może wymienić na sprzęt sportowy zgodnie 
z regulaminem akcji (piłki, stroje, bramki, itp.).

Celem akcji „Sprzęt za sprzęt” jest wspieranie sportu i kul-
tury fizycznej w klubach sportowych, propagowanie właściwych 
nawyków w gospodarowaniu zużytym sprzętem i uświadomienie 
zagrożeń wynikających z niewłaściwego postępowania z „elektro-
odpadami”. 

Udział w akcji jest dobrowolny i bezpłatny. 
Zachęcam do zapoznania się z regulaminem akcji „Sprzęt za 

sprzęt” na www.zarazwracam.pl i wzięcia w niej udziału.
Anna Turowska

-

Ośrodek 
czynny
codziennie 
w godz. 800-1600

Jerzy Miliszewski

OLECKIE CENTRUM
SZKOLENIA KIEROWCÓW

Olecko, Aleje Lipowe 3
Rozpoczęcie 
kursu

 tel. 87-520-23-36L87903

24
lipca

godz. 1600
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Redakcja 
„Tygodnika Oleckiego”, ul. Zielona 37

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

kontakt telefoniczny: 601-152-454

Ceny wyrobów tytoniowych 
będą stale rosły

Każdego roku 31 maja na całym świecie obchodzony jest 
Światowy Dzień Bez Tytoniu. Jego celem jest zwrócenie uwa-
gi na kwestię zdrowotnych, społecznych i ekonomicznych 
skutków palenia. Tegorocznym tematem dnia jest „podnosze-
nie podatku akcyzowego na wyroby tytoniowe”. 

Światowa Organizacja Zdrowia zaleca znaczące i systema-
tyczne podwyższanie podatków na wszystkie wyroby tytonio-
we, ponieważ badania pokazują, że wzrost cen skłania palaczy 
do porzucenia nałogu, a młodych ludzi do rozpoczęcia palenia. 
Skoro więc palenie w Polsce będzie coraz droższe, może za-
stanowić się nad rzuceniem? Pamiętajmy, że nigdy nie jest za 
późno aby przestać palić! Warto podjąć ten trud, ponieważ na-
wet po kilkudziesięciu latach palenia organizm będzie w stanie 
naprawić wyrządzone mu szkody. W ciele palacza rozpocznie 
się proces oczyszczania i regenerowania. 

Po zgaszeniu ostatniego papierosa:
• w ciągu 20 min. tętno obniży się oraz ciśnienie tętnicze 

krwi powróci do normy; 
• w ciągu 8 godz. poziom tlenu we krwi wzrośnie, a poziom 

tlenku węgla zniknie; 
• w ciągu 24 godz. ryzyko ostrego zawału mięśnia serco-

wego znacznie się zmniejszy; 
• w ciągu 48 godz. Twoje zmysły smaku i węchu zaczną 

działać normalnie; 
• w ciągu 2 tyg. do 3 miesięcy  układ krążenia ulegnie 

wzmocnieniu, polepszy się kondycja fizyczna; 
• w ciągu 1 do 9 miesięcy  wydolność układu oddechowego 

poprawi się, ustąpi kaszel, duszności, zmęczenie; 
• po 1 roku  ryzyko zachorowania na chorobę niedokrwien-

ną mięśnia sercowego zmniejszy się o połowę; 
• po 5 latach  ryzyko zachorowania na raka płuca, jamy 

ustnej i krtani, przełyku zmniejszy się o połowę; obniży się 
ryzyko wystąpienia udaru mózgu; 

• po 10 latach  ryzyko zachorowania na chorobę nie-
dokrwienną serca będzie podobne, jak u osoby nigdy nie 
palącej; 

• Po 15 latach  ryzyko zachorowania na raka płuca będzie 
podobne, jak u osoby nigdy nie palącej. 

Emilia Naruszewicz
Promocja Zdrowia i Oświata Zdrowotna

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Olecku

Regionalne Centrum Krwiodawstwa 
i Krwiolecznictwa 

oczekuje na honorowych 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:

7 sierpnia
4 września

2 października
6 listopada

„Smak lipo-
wej włóczęgi” 

– rozstrzy-
gnięcie kon-
kursu foto-
graficznego

W czerwcu Gimnazjum 
nr 2 im. Mikołaja Koper-
nika rozstrzygnięty został 
Szkolny Konkurs Fotogra-
ficzny pt. „Smak lipowej 
włóczęgi”. Gimnazjaliści 
zgłosili interesujące foto-
grafie prezentujące przy-
rodnicze uroki Rezerwatu 
Lipowy Jar. Spośród zgłoszonych prac, w konkursie wyło-
niono następującą kolejność:

I miejsce – Julia Kozłowska 2d Wiosna na dnie lasu, 
Leśny łubin, Nad rozlewiskiem

II miejsce – Aleksandra Kalicka 2a  Łuk z korzeniami, 
Re w zieleni

III miejsce -  Żaneta Burba 2d Lustrzane odbicie, Król 
drzew, Na tle nieba

IV miejsce – Marietta Makarewicz 2a Małe, a piękne,  
Zielony świat, Wspomnień czar 

Składam serdeczne gratulacje laureatom konkursu. 
Wręczenie nagród i dyplomów odbyło się w dniu za-

kończenia roku szkolnego.  
Wojciech Jegliński

Dzisiaj publikujemy nagrodzone zdjęcie Aleksandry 
Kalickiej 2a  „Łuk z korzeniami”

Strategia Rozwoju 
Miasta i Gminy

Strategię opracowuje ełcka firma za 10 tysięcy złotych. 
Termin ukończenia prac przypada na 31 grudnia b.r. Gmina 
przekazał wykonawcy roboczy projekt strategii, który bę-
dzie ponownie opracowywany.     UM 
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Biblioteka i Stowarzyszenie 
Osób Myślących Olecko

W czytelni Biblioteki Publicznej w Olecku w każdy czwar-
tek rozgrywane są potyczki w Rummikuba. 

Logiczne myślenie z wykorzystaniem dostępnych nam 
gier – to świetna zabawa. Stali uczestnicy są co do tego prze-
konani w 100 %, a nowych graczy zachęcamy do przyjścia na 
zajęcia. Przy wspólnym stole spotykają się uczestnicy w róż-
nym 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

Bibliografia Olecka
Od 2013 ukazuje się „Bibliografia Olecka” pod adresem 

internetowym 
www.bibliografia.olecko.info 

można znaleźć dane dotyczące liter alfabetu od „A” do „Ż”. Oraz hasło 
„Literatura” zawierające wykaz przeanalizowanych tekstów źródłowych. 

Bibliografia dotyczy tylko tego fragmentu wydawnictw oleckich, które 
zostały przeanalizowane i opublikowane w rozdziale „Literatura”. 

Hasła osobowe zawierają zwięzły życiorys opracowany na podstawie 
przeanalizowanej literatury oraz wykaz publikacji, w których jest mowa o 
wymienionej olecczance, olecczaninie lub osobie w jakiś sposób związanej 
z Oleckiem. Wymienione publikacje dzielą się na grupy: literaturę, publika-
cje i źródła. Jeżeli wymieniony w bibliografii jest autorem książek, artyku-
łów, opracowań są one wpisane pod hasłem „Literatura” lub „Publikacje”, 
jeżeli o danej osobie informacje napisał w swoich książkach, artykułach i 

7 LIPCA - WAKACJE 
Z BAJKOLANDIĄ 

W BIBLIOTECE MIEJSKIEJ
Spotkanie było wyjątkowe. Spędziliśmy je przed bibliote-

ką, gdzie dzieci na świeżym powietrzu wysłuchały opowiada-
nia „Wielkie polowanie na owady”. Następnie bawiliśmy się 
w kalambury. 

Jak wiadomo, apetyt dzieciom zawsze dopisuje, dlatego 
też chętnie częstowały się przygotowanymi kanapkami, ko-
reczkami, owocami i ciasteczkami. Z zapasem nowych sił 
zabrały się do upiększania chodnika przed budynkiem - ry-
sowały kredą kolorowe postaci z bajek.

Na zajęcia wakacyjne zapraszamy przez cały lipiec, we 
wtorki i piątki o 11.00.

mb

dokumentach ktoś inny, znajdują się one pod hasłem „Źródła”.
Jako olecczan w „Bibliografii” uznano osoby zamieszkujące teren 

powiatu w granicach sprzed 1945 roku oraz teren powiatu po 1945. Wy-
kaz zawiera także osoby czasowo zamieszkujące oraz osoby związane z 
miastem przez pracę, sztukę oraz zasługi dla miasta, a nie mieszkające na 
branym pod uwagę terenie.  

Wszelkie dane w życiorysach czytelnicy mogą uzupełniać przysyłając 
informacje na adres to@borawski.pl  lub listownie z podaniem numeru 
telefonu do kontaktu lub skontaktować się z redakcją telefonicznie. 

Zmiana jakiegokolwiek tekstu wymaga 
kontaktu osobistego.

Uzyskane w ten sposób dane będą wprowadzane do Bi-
bliografii cyklicznie. 

Redakcja Bibliografii Oleckiej z góry dziękuje za wszel-
ką pomoc w realizacji tego wielkiego przedsięwzięcia.
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18 lipca 2014 r./ piątek
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 Olec-
ko” (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 archi-
tekci” (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 Kaliber 44 / 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 Wolno-
ści
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

Przystanek Twórcze Dzieciaki
Ania, Asia, Monia i Łukasz – autorzy projektu tego-

rocznej edycji „Pomysłodajni” zadbają o to, żeby dzieci 
i rodzice mieli możliwość uczestniczenia w pasjonują-
cych zajęciach twórczych podczas Przystanku Olecko. 
Proponują serię warsztatów i zajęć w przestrzeni miej-
skiej, dzięki którym dzieci rozbudzą swoją kreatywność 
i wraz z rodzicami będą tworzyć. 

Warsztaty tworzenia zabawek. Pudła, opakowania, 
kolorowe kartki, wykałaczki i nożyczki staną się pre-
tekstem do tworzenia, konstruowania i wymyślania wła-
snych 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 rodzi-
ce zobaczą, że wiele przedmiotów znajdujących się w 
domu można wykorzystać do wspaniałej zabawy twór-
czej. 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 ga-
dżetów. 

CZYTAMY I TWÓRCZO DZIAŁAMY. Podstawą 
do działań twórczych stanie się bajka, baśń, bądź wiersz 
które rozbudzą dziecięcą wyobraźnię i  twórcze myśle-
nie. Będą to zagadki, historyjki, układanki, rymowanki i 
zabawy ruchowe. Uczestnicy będą korzystać z różnych 
przedmiotów, które staną się dla nich inspiracją do dzia-
łania, 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 po-
znają zagadnienia związane z architekturą najbliższego 
otoczenia – domu i miasta. Dzięki warsztatowej – prak-
tycznej formie zajęć, uczestnicy dowiedzą się, jak funk-
cjonuje budynek i miasto. Projektowanie i budowanie 
rozwijają u dzieci wyobraźnię przestrzenną, kreatyw-
ność 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 prze-
niesione 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.przysta-
nekdzieciaki.pl Decyduje kolejność zgłoszeń. Zapisy 
ruszają 2 lipca 2014. Udział w zajęciach jest bezpłatny.

Program 21. Przystanku Olecko
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Olimpiada Milusińskich
fotoreportaż Józef Kunicki

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

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

Cmentarz żydowski w Łodzi założony został w 1892 r. w 
południowej części Bałut, pomiędzy ulicami Bracką, Zagaj-
nikową, Zmienną i Inflancką.

Jest największą nekropolią żydowską w Europie i naj-
większą w Polsce pod względem powierzchni – 42 ha, ponad 
230 tysięcy pochowanych, w tym około 45 tys. stanowią mo-
giły zmarłych i zamordowanych w okresie funkcjonowania 
łódzkiego getta. 

Na terenie cmentarza znajduje się około 180 tysięcy na-
grobków, najwięcej w kształcie macewy. Chowano na nim 
łódzkich przemysłowców, prawników, lekarzy, artystów i ży-
dowską biedotę. Przy reprezentacyjnej alei stoi monumental-
ne mauzoleum Izraela Poznańskiego. Wśród tysięcy grobów 
jest mogiła rodziców poety Juliana Tuwima i kompozytora 
Artura Rubinsteina. W roku 1980 cmentarz został wpisany 
do rejestru zabytków. Jest nadal czynny.

W słoneczną niedzielę, 6 kwietnia 2014 r. na cmentarzu 
żydowskim w Łodzi byli: Konrad Radzewicz, Cezary La-
sota i Andrzej Malinowski.

Macewa – żydowska stela nagrobna, najczęściej w for-
mie pionowo ustawionej, prostokątnej płyty kamiennej lub 

drewnianej (od XIX w. także żeliwnej) 
zwieńczonej linią prostą, trójkątem, półko-
lem lub dwoma odcinkami koła. Górną jej 
część wypełnia płaskorzeźba, dolną zaś inskrypcja (epita-
fium).

Łódzkie getto – getto żydowskie istniejące w oku-
powanej przez nazistów Łodzi. Formalnie utworzone 8 
lutego 1940 r., ostatecznie zamknięte 30 kwietnia 1940 r. 
W pierwszej kolejności zamknięto w nim Żydów pozosta-
jących w tym czasie na obszarze miasta – około 140 tys. 
osób. W późniejszym okresie, w latach 1941–1942, prze-
siedlano tu ludność żydowską, najpierw głównie z terenu 
województwa łódzkiego, z likwidowanych tu sukcesywnie 
gett w innych miastach. Następnie, w końcu 1941 r., około 
5 tys. Sinti i Romów z pogranicza austriacko-węgierskiego 
i na końcu, w II połowie 1942 r., prawie 20 tys. Żydów z 
Europy Zachodniej (m.in. z Niemiec, krajów Beneluksu) 
oraz praskich Żydów. W sumie przez łódzkie getto przeszło 
około 200 000 osób.

Pierwsze w pełni odizolowane getto od reszty miasta 
na obszarze okupowanej Polski, największe, po warszaw-
skim i jedyne, które przetrwało prawie do końca okupacji 
niemieckiej na ziemiach Polski (zlikwidowane w sierpniu 
1944 r.).
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„Koncerty brandenburskie” Jana Sebastiana Bacha
fotoreportaż Bolesława Słomkowskiego
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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          V20702

PIZZERIA „PRIVE” zaprasza od 1000 do 2200

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

10

PIZZA NA TELEFON

* materiały budowlane, metalowe, hydraulika – SKLEP 
   BUD-MET, ul. Gołdapska 22, tel. (87) 520 22 41. V19904

* „ASTRA” restauracja, pizza, zestawy obiadowe na telefon: 
87-520-25-68, profesjonalny katering, imprezy okolicznościowe, 
dancingi, ul. Partyzantów 7, www.astra.olecko.pl  V17908

* AUTO-MAX, ul. Paderewskiego 3A, naprawa: zawieszenia, 
amortyzatory, elektronika, komputerowa geometria zawieszenia, 
klimatyzacja, chiptuning tel. 509-746-264;                                        V20004

* Foto-Ślub i inne uroczystości, tel. 660 122 049       B93108

* hurtownia spożywcza, ul. Gołdapska 31, tel. (87) 520-01-50 V20203

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

93
05

V2
01

04

SERWIS OGUMIENIA
      OPONY, FELGI
OLEJE SHELL (wymiana gratis)

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

AUTO LAND                                           V20403

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

* Artykuły i usługi elektryczne, Grunwaldzka 6, 
      tel. 87-610-00-66                                     V20303

* Centrum Ogrodnicze, ul. Rzeźnicka 6; tel. 87-520-22-07   V02626

* MEBLE - salon, Jan Bagiński, ul. Rzeźnicka, tel.  
(87) 520 29-23. V18706

* Budowlana firma, Tadeusz WITKOWSKI, kompleksowe 
prace budowlane, tel. 603-754-167, 87-523-41-44 V15410a

V11115

* MYJNIA GĄBKOWA AUTOMATYCZNA 
   aleje Lipowe 1A                           V18437

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...

V14510

* Auta używane, tel. 501-611-961 V21032

* Citroen Xara, 1998, 1,8B, 4000 złotych, tel. 508-097-
660 V18217

* CZĘŚCI SAMOCHODOWE, tel. 509-746-264 V20014

* CZĘŚCI SAMOCHODOWE, ul. Sokola 1D, tel. 87-
520-12-88 V20413

* części używane, wszystkie marki, Ełcka 2 (przy 
skupie złomu), tel. 501-611-961 V21022

* Ford Escort Combi, 1,4B, 1999, tel. 605-485-376 L87606

* Mitsubishi Outlander, 2005, 2,4B+G tel. 604-193-413 
B93407

* chleb swojski, ciasta, wypiek, tel. 605-107-755 L88101

* kino, plac Wolności 22, tel. 87-520-20-59 B94704

* konie kabardyńskie, przejażdżki, pod siodło, 
Grądzkie 47, tel. 666-316-780, 87-421-22-48 B94903

* pracownia pisania ikon, pracownia plastyczna, 
Katarzyna Waraksa, tel. 663-805-960 B93607

* wczasy; tel. 87-421-22-48, 666-316-780,  www.wiatra-
kart.fr.pl, e-mail: kawarak@o2.pl B93208

* Wilno - 1 dzień, WYCIECZKA, tel. 87-520-16-44 , 530-
741-644 V21212

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

B92709

V14110b

AUTO-MOTO

MOTO-NAPRAWA-SPRZEDAM

TURYSTYKA-NOCLEGI-ROZRYWKA

USŁUGI

* bezprzewodowy internet iPlus, tel. 87-520-13-31 B92609

* chleb swojski, ciasta, wypiek, tel. 605-107-755 B93406

* gazowe, hydraulik, tel. 502-383-533 V20503

* hurtownia wędlin, od 4.00 do 14.00, ul. Gołdapska 
31, tel. 87-520-22-13 B95601

* instalacje elektryczne, Henryk Rowiński, tel. 510-145-
891 V19315

* korepetycje - język angielski; szkoły podstawo-
we, gimnazja, szkoły średnie, tel. 608-215-475 B95003

* kowalskie, spawalnicze, ślusarskie, Gołdapska 31, 
tel. 87-523-00-80 B93805

* księgowe usługi, Ternet spółka z o,o, tel. 87-520-31-70 
B94005

* 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 V18417

* pizza na telefon – od 10.00 do 22.00, tel.87-520-31-
32 lub sms 505-314-536 V15020

K
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10   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

V18107

V1
82

07

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

Wyrób nagrobków, blatów kuchennych, parapetów 
i okładzin schodowych V19406

PROMO-

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

DWORZEC PKP
tel. 883-110-101 V19015

* kotły c.o., grzejniki, bojlery, HYDROMAX, 
            ul. Targowa 18, tel. 87-615-31-90             V18307

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

K
95

91
0

V18616

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                          V17508

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 V19614

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

V21012

* sprzątanie, opieka nad osobami starszymi lub dziećmi, tel. 
506-462-495 B94604

* skup ziół, tel. 606-933-980 K97202

* tłumacz języka francuskiego, tel. 888-605-885 B95302

* oddam koty (wszystkie czarne) w dobre ręce, tel. 
504-997-481 B93507

* oddam kundelka 8 miesięcy, ze szczepieniami, ksią-
żeczką zdrowia, czarny, podpalany białe nóżki, tel. 87-
520-26-78, 609-709- B95701

* w okolicach Ogródków Działkowych 40-lecia (ul. Ko-
ściuszki) znaleziono kompletne koło samochodu. Kon-
takt ze znalazcą tel. 507-759-508 B94105

* ślusarza, spawacza zatrudnię, tel. 602-709-756 L87804

* zatrudnię stomatologa, tel. 605-893-381 K96010

* biurko, tel. 505-335-841 B94205

* drukarka kolorowa OKI C3300n, A4, idealna do 
wizytówek, mało używana, 290 złotych, tel. 604-193-
413 L88002

* działka budowlana, Świętajno, 1850 m.kw., tel. 509-
154-347 K97004

* działka budowlana, Zajdy, 30 arów, tel. 662-509-994 V19914

* działka usługowa, granica obwodnicy, tel. 601-210-
819 B863a27

* działkę budowlaną, 1650 m.kw., Olecko, tel. 602-
709-756 B93905

* działkę pod garaż (ew. piętrowy) z projektem, Goł-
dapska, tel. 602-793-432 B95502

* działkę pod garaż pojedynczy z projektem, Gołdap-
ska, tel. 602-793-432 B95402

* działki budowlane, uzbrojone, tel. 601-210-819 K864a27

* książki, I i II klasa gimnazjum, (Gimnazjum nr 2), tel. 
603-113-040 V20423

* luksfery Fala niebieskie 36 sztuk, TANIO, tel. 508-
610-285 B93506

* łóżeczko dziecięce z materacem, 65x125 cm, 150 zło-
tych, tel. 691-201-120 B95202

* maszyny, urządzenia rolnicze, tel. 516-670-859  K865a27

* mieszkanie 60 m.kw. z działką 400 m.kw.,tel. 602-
345-477 V18127

* modele dosklejania z kartonu, Wydawnictwo WIR, 
(samoloty 1:50, okręty 1:300), tel. 601-152-454
* OLEJ OPAŁOWY, NAJTANIEJ, tel. 87-520-41-91 
V18427

* siedlisko, ul. Wiejska, ok. 40 arów, zabudowane bu-
dynkiem gospodarskim, dojazd od strony ulicy Wiejskiej, 
siła na miejscu, tel. 602-293-333 V18117

* lokal użytkowy 100 m.kw., centrum, tel. 723-565-284 
V17518

* lokal użytkowy 140 m.kw., centrum, tel. 501-620-577 
V15030
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MEDYCYNA ALTERNATYwNA
Herbata „na nerwy”

Kwiaty lipy wykazują działanie uspokajające. 
Można więc również pijać herbaty w dolegliwo-
ściach nerwowych. m.in. przy nadmiernej pobu-

dliwości nerwowej, zwłaszcza u dzieci, bowiem z ra-
cji przyjemnego smaku chętnie one ten lek przyjmują. 

Herbatki ułatwiają również zasypianie, korzyst-
nie działają w stanach napięcia nerwowego, zawro-
tach głowy, wreszcie szybko regenerują organizm po 
długotrwałym wysiłku umysłowym. Przy dolegliwo-
ściach nerwowych można z powodzeniem herbatki 
dosładzać miodem, najlepiej lipowym lub wielokwia-
towym.

Callanetics z krzesłem
Przy siedzącym trybie pracy warto na chwilę ode-

rwać się i wykonać kilka ćwiczeń.
Wstać, uchwycić poręcz krzesła i wyciągnąć dłonie 

jak najdalej, by mieć uczucie rozciągania się.. Przenosić 
ciężar z palców nóg na pięty. W ten sposób wzmacniamy 
mięśnie łydek.
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NIEPRZYJEMNA PRZYPADŁOŚĆ
Zdarza się ona najczęściej kobietom w średnim i star-

szym wieku, ale nie tylko. Niekontrolowane oddawanie 
moczu, tzw. popuszczanie, może być wywołane infekcją 
dróg moczowych, co łatwo sprawdzić dokonując ana-
liz i pomocniczych badań, wskazanych przez lekarza. 
On też zapisuje leki. Pokonajmy skrępowanie i udajmy 
się do urologa, który zaordynuje nam zabiegi fizykote-
rapeutyczne, np. elektrostymulację mięśni, co wzmocni 
je t uelastyczni. Warto także samemu wykonywać proste 
ćwiczenia:

* Podczas oddawania moczu kilkakrotnie świadomie 
powstrzymać jego strumień, a potem rozluźnić mięśnie 
brzucha.

* Wciągnąć brzuch wdychając powietrze i rozluźnić 
przy wydechu. Można to robić wszędzie, np. w czasie 
jazdy tramwajem.

* Naprzemiennie napiąć i rozluźnić mięśnie poślad-
ków - siedząc, leżąc czy stojąc. Chodzi tylko o to, by po-
wtórzyć tę czynność chociaż dziesięciokrotnie, 3-4 razy 
w ciągu doby.

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

16 lipca
Benity, Carmen, Karmeny, Marii, 
Mariki, Marleny, Mirelli, Ruty
Andrzeja, Benedykta, Dzierżysława, 
Eustachego, Eustachiusza, Kanimiła, 
Stefana, Waldemara
17 lipca
Anety, Jadwigi, Jagody, Julietty, Ju-
lity, Konstancji, Kornelii, Marceliny, 
Martyny
Aleksandra, Aleksego, Andrzeja, Bog-
dana, Bohdana, Czesława, Dzierżyki-
ja, Jacka, Kornela, Leona,  Marcelego, 
Marcelina, Marcina
18 lipca
Dragomiry, Erwiny, Frydy, Kamili, 
Kamy, Karoliny
Arnolda, Dragomira, Emila, Emiliana, 
Erwina, Fryderyka, Kamila, Roberta, 
Szymona, Unisława, Wespazjana
19 lipca
Alfredy, Fredy, Normy, Nory, Rado-
miły
Alfreda, Ambrożego, Arseniusza, 
Makryny, Marcina, Rufina, Wincen-
tego, Włodzimierza, Włodzisława, 
Wodzisława

20 lipca
Arety, Czesławy, Hieronimy, Ludwiki, 
Małgorzaty, Sewery, Seweryny
Aureliusza, Czesława, Eliasza, Fry-
deryka, Hieronima, Kolumby, Leona, 
Pawła, Seweryna
21 lipca
Angeliny, Anieli, Dalidy, Danieli, 
Diany, Ody, Pauliny, Praksedy
Andrzeja, Benedykta, Daniela, Eliasza, 
Onufrego, Prokopa, Stojsława, Waw-
rzyńca, Wiktora, Wojsława
22 lipca (dawne święto PRL, które 
ś.p. Andrzej Legus obchodził po 1989 
pasjami)
Bolesławy, Magdaleny, Magdy, Marii, 
Mileny, Stoisławy
Albina, Bolesława, Laurencjusza, 
Laurentego, Pankracego, Stoisława, 
Teofila, Wawrzyńca
23 lipca
Anny, Apolinarii, Bogny, Brygidy, 
Grypiny, Joanny, Sławy, Żaliny, Żeli-
sławy
Apolinarego, Bolesława, Jana, Lubo-
sława, Ludwika, Sławosza, Zdzisława, 
Żelisława

Same słowa (na przykład gdy 
mężczyzna mówi do swojej żony 
„kocham cię”) mogą być albo ba-
nalne, albo wzniosłe, w zależności 
od tego, jak zostały wypowiedzia-
ne. Zależy to jedynie, z jak głę-
bokiej warstwy istoty ludzkiej się 
wydobyły, bez żadnego przy tym 
udziału woli. Dzięki cudownemu 
porozumieniu trafiają one do tej 
samej warstwy tego, do kogo zo-
stały skierowane. Tak więc ten, kto 
słucha, może odróżnić, jeżeli po-
siada jakąkolwiek zdolność odróż-
nienia, jaką wartość mają te słowa. 

Simone Weil, 
La pesanteur et la grâce

Normalny człowiek przez całe 
życie nie robi tego, na co ma ocho-
tę. Taką rozkosz sprawia mu obo-
wiązek. Im lepiej mu się udaje nie 
być sobą, tym więcej mu płacą. W 
wieku 65 lat normalny człowiek 
idzie na emeryturę (na wniosek 
63). Ma wreszcie czas dla siebie, 
ale niestety siebie zapomniał... 

Heinar Kipphardt, 
März

Gdy w lipcu słońce dopieka, burza 
niedaleka.

W lipcowej porze łowią raki, pisko-
rze.

Lipiec – starego chleba z nowym 
przypiec.

Gdy mgła o Babią Górę podczas żniw 
zaczepi, uciekajmy ze zbożem, bo się 
wszystko zlepi.

W lipcu się kłosek korzy, że niesie dar 
boży, a najlepsza Małgorzata (13 lipca), 
sierp w zboże założy.

Na św. Wincentego będziem jedli 
chleb z nowego.

Gdy się grzmot w lipcu od południa 
poda, drzewom się znaczy szwank i nie-
uroda.

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

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

W lipcu upały, wrzesień doskonały.
W lipcu upały, styczeń mroźny cały.

Zupa rybna z grzankami
50 dag filetów dorsza, 1 cebula, 2 ząbki 
czosnku, 1 łyżka margaryny, 2 łyżki prze-
cieru pomidorowego, litr wody, 2 kostki 
maggi, 4 łyżki posiekanego koperku, sól, 
pieprz, mielona papryka
Filety kroimy na kawałki 2-centyme-
trowej grubości. 
Cebulę i czosnek siekamy i dusimy 
na margarynie na złoty kolor. Dodaje-
my posiekany pomidor i dusimy pod 
przykryciem 5 minut. Teraz wlewamy 
do naczynia wrząca wodę z rozpusz-
czonymi kostkami maggi i gotujemy 
znowu kilka minut.
Teraz do wody wkładamy kawałki 
ryby, wsypujemy koperek, dopra-
wiamy solą, pieprzem i papryką do 
smaku. Gotujemy do chwili aż ryba 
zmięknie. 
Do zupy podajemy pokrojone na pro-
stokątne kawałki wafle, posmarowane 
masłem, posypane tartym ostrym 
serem i zapieczone.
Eskalopki z piersi gęsiej
2 piersi gęsie, 2 łyżki mąki, 100 ml oliwy, 10 
dag masła, 20 dag ryżu do rissotto (najlepiej 
arborio, vialone lub bomba), 15 dag dyni 
(np. dynia hokkaido), 40 ml bulionu drobio-
wego, 4 gruszki, żurawina, sól, pieprz
Piersi kroimy na eskalopki wzdłuż 
włókien i lekko rozbijamy, solimy i 
pieprzymy. Obtoczone w mące sma-
żymy na oliwie około 3 do 4 minut z 
każdej strony.
Serwujemy z rissotto z dynią, żurawi-
ną i smażonymi na maśle gruszkami.

Zapiekanka z ryżu 
na słodko

1 szklanka okrągłoziarnistego ryżu, 
750 ml mleka, szczypta soli, skórka 
otarta z połowy cytryny, 6 dag masła, 

3 jajka, 10 dag cukru, 5 dag siekanych 
migdałów, 5 dag rodzynek, masło do 
formy, kremówka, 1 łyżka cukru pudru
Mleko gotujemy ze skórką z cytryny i 
solą. Wrzucamy do niego ryż i gotuje-
my na małym ogniu około 30 minut. 
Studzimy.
Nagrzewamy piekarnik do 200°C. 
Ucieramy masło z cukrem. Podczas 
ucierania dodajemy po jednym żółtku 
nie przerywając ucierania. Następnie 
dodajemy po łyżce ryżu.
Z lekko posolonych białek ubijamy 
pianę i delikatnie mieszamy z masą. 
Dodajemy rodzynki i migdały. 
Masę przekładamy do natłuszczonej 
masłem szklanej formy. Zapiekamy pół 
godziny.
Podajemy ze śmietaną ubitą z cukrem 
pudrem.

Ryba po węgiersku
80 dag ryb, 2 łyżki masła, olej do smażenia
sos: 1 cebula, pół łyżki margaryny, pół szklanki 
wody, 3 łyżki koncentratu pomidorowego, pół 
szklanki śmietany, sok z cytryny, sól, cukier, 
mielona papryka
Ryby czyścimy, patroszymy, płucze-
my i odciskamy wodę. Dzielimy je na 
dzwonki, solimy i otaczamy w mące. 
Smażymy je na silnie rozgrzanym 
tłuszczu.
Cebule obieramy i siekamy. Lekko 
rumienimy ją na tłuszczu, dodajemy do 
niej mąkę i zasmażamy. Rozprowadza-
my następnie wodą dodające koncentrat 
pomidorowy. Zagotowujemy. 
Wlewamy śmietanę i sok z cytryny. 
Doprawiamy do smaku solą, cukrem i 
mieloną papryką.
Usmażone ryby wkładamy do naczynia 
z sosem i chwilę dusimy.
Danie podajemy z kluskami półfrancu-

skimi lub ryżem.
Sałatka francuska

2 pomidory, 5 dag ugotowanego makaronu, 3 łyżki ole-
ju, ocet jabłkowy, zioła, 3 dag sera kamamber, kapary
pomidory sparzamy, obieramy ze skórki 
i kroimy w kostkę. Mieszamy je z ugoto-
wanym makaronem. 
Z oleju, octu jabłkowego i ziół (dowol-
nych) robimy sos. 
Sos mieszamy z makaronem i pomido-
rami.
Ser kroimy w plasterki i dodajemy do 
sałatki.
Przed podaniem sałatkę posypujemy 
łyżeczką kaparów. 
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Zapowiedzi nadchodzących 
imprez sportowych

KOMUNIKAT   ORGANIZACYJNY
XXII   OLECKIEGO   OTWARTEGO   

MARATONU   PŁYWACKIEGO
Komitet Organizacyjny XXII  Oleckiego Otwarte-

go Maratonu Pływackiego informuje, iż dnia 26 lipca 
(sobota) 2014 r. o godz. 12.00.  na jeziorze Oleckie 
Wielkie odbędzie się XXII  Olecki  Maraton Pływacki.

I. Dystans
Długość XXII Oleckiego Maratonu Pływackiego 

wynosi 4,5 km.

II. Uczestnictwo
W zawodach może brać udział każdy zawodnik 

posiadający:
– aktualne badania lekarskie,
– dowód tożsamości,
– uprawnienia do pływania na akwenach otwartych, 

tj. żółty czepek.
Uwaga! Każdy zawodnik na czas zawodów ubez-

piecza się we własnym zakresie.
Każdy zawodnik otrzymuje indywidualną asekura-

cję z płynącego obok kajaka.

III. Zgłoszenia
Zgłoszenia przyjmowane będą na piśmie lub osobi-

ście do dnia 25.07.2014r. w biurze MOSiR Olecko pod 
adresem:

19-400 Olecko, 
ul. Park 1
tel. (87) 520 27 88
lub email:   kand57@wp.pl

IV. Nagrody
Organizatorzy przewidują następujące nagrody 

rzeczowe za trzy pierwsze miejsca:

I miejsce – łódź wiosłowa  ufundowana przez Del-
phia Yachts Olecko 

II i III miejsce – cenne nagrody rzeczowe
Przewiduje się również specjalne nagrody dodatko-

we (najlepsza kobieta, najmłodszy i najstarszy zawod-
nik, najlepszy zawodnik z Olecka).

Wszyscy zawodnicy otrzymają regeneracyjny posi-
łek i pamiątkowe dyplomy.

V. Dodatkowo w ramach XXII  Oleckiego  Ma-
ratonu rozegrane zostaną zawody dla osób niepeł-

nosprawnych.

VI. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo 
odwołania zawodów ze względów niezależnych od 
nich (pogoda, zbyt niska temperatura wody itp.).

Sponsor nagrody głównej:
Delphia Yachts Olecko

Sponsor: 
Oleckie Towarzystwo Sportu Szkolnego

Organizatorzy: MOSiR Olecko, WOPR o/ Olecko, 
wolontariusze z Olecka

Tenis ziemny
Turniej Tenisa Ziemnego o puchar Burmistrza Olecka
Termin i miejsce: 20.07.2014 r. (niedziela) godz. 10:00 
Korty Miejskie
 

Siatkówka Plażowa
IV Turniej Siatkówki Plażowej z cyklu Grand Prix 
Olecka 2014
Termin i miejsce: 20.07.2014 r. (niedziela) godz. 10:00
Boiska do siatkówki plażowej MOSiR (przy Kortach 
Miejskich)
 
VII Ogólnopolski Turniej Siatkówki Plażowej o puchar 
Burmistrza Olecka
Termin i miejsce: 27.07.2014 r. (niedziela) godz. 9:00
Boiska do siatkówki plażowej MOSiR (przy Kortach 
Miejskich)
 

Koszykówka
Turniej Koszykówki Ulicznej o Puchar Burmistrza 
Olecka
Termin i miejsce: 19.07.2014 r. (sobota) godz. 11:00
Boisko przy Szkole Podstawowej nr 1 w Olecku
( w przypadku deszczu Hala LEGA)
 

Pływanie
XXII Olecki Maraton Pływacki
Termin i miejsce: 26.07.2014 r. (sobota) godz. 12:00
Plaża miejska w Olecku

Siga, siga! (c.d. ze s. 20
kudziesięciu, z czego tylko dwa są dostępne dla turystów. 
Swobodnie dojeżdża się do nich autokarem krętymi droga-
mi, a potem to już tylko kilkadziesiąt stopni i… widoki nie-
ziemskie! Ciągle nie mogę pojąć potęgi umysłu ludzkiego.

Kolejny dzień i kolejne leżenie na plaży. Słońca i cie-
płej wody nigdy za dużo. Łapczywie łapałam promienie, 
by wystarczyło mi ich na cały kolejny rok. 

Wieczorem wybraliśmy się na spacer brzegiem morza 
i planem zakotwiczenia w kawiarence na czymś orzeźwia-
jącym. Ośmioosobową grupą zrobiliśmy tłum w hotelowej 
restauracji. Sprawiał wrażenie pustego, ale kelnerka wyja-
śniła, że obecnie mieszka w nim prawie pół tysiąca osób, 
głównie Rosjan. Dopiero następnego dnia z okien autokaru 
zobaczyliśmy, że trafiliśmy do najbardziej ekskluzywnego 
hotelu w okolicy. A cena piwa taka, jak w naszym hoteliku, 
czyli cztery euro.

Suweniry. Przecież wycieczka nie może się obejść bez 
prezentów. Strasznie trudne to zadanie. Ostatniego dnia 
odbyłam wyprawę do pobliskiego miasteczka. Problem 
był później, bo jak oryginalną oliwę, oliwki, orzeszki, itp. 
upchnąć w już pełnej walizce i jeszcze nie przekroczyć li-
mitu wagowego. Udało się. Szkoda tylko, że po przylocie 
odkryłam, że w moim przydomowym Lidlu rozpoczyna 
się… grecki tydzień i piwa Mythos bierz, ile chcesz. 

I do tej pory mam jeszcze słońce w duszy i krajobra-
zy w oczach. Jak żyć w deszczowe lato, panie Premierze? 
Pochwalona niech będzie podróż, słońce, sjesta. A na dzi-
siaj… siga, siga!

Marusia 
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Mistrzostwa Województwa 
w Tenisie Ziemnym

Znakomicie zaprezentowali się uczniowie I Liceum Ogól-
nokształcącego im. J. Kochanowskiego w Olecku na Mistrzo-
stwach Województwa W-M w Tenisie Ziemnym SZS.

Termin mistrzostw szkół ponadgimnazjalnych wyznaczo-
no na piątek 13 czerwca (korty MOSiR w Olecku). 

W kategorii chłopców rywalizowało 8 zawodników. Naj-
lepiej z naszej trójki wypadł Kacper Karniej (4 lokata tuż za 
podium), Hubert Dłużniewski 6-7 miejsce oraz Patryk Mak-
symowicz. Natomiast  drużynowo chłopcy zajęli 3 miejsce. 

W kategorii dziewcząt zobaczyliśmy 9 zawodniczek, 
(m.in. z Giżycka, Kętrzyna Olsztyna i Morąga). Roksana Zaj-
kowska, Ania Zielińska i Magda Essel pierwsze swoje mecze 
wygrały zdecydowanie lecz kolejne gry (z powodu padającego 
deszczu) organizator przełożył na poniedziałek.

Tego dnia, najmniejszych szans swoim rywalkom, nie dała 
Roksana pewnie zdobywając tytuł mistrzyni województwa. 
Ania wywalczyła brązowy medal, a Magda uplasowała się na 
4-6 pozycji. Dzięki bardzo dobrej postawie naszych reprezen-
tantek dziewczyny zdobyły drużynowo tytuł Mistrzyń Woje-
wództwa W-M i do przyszłorocznych Mistrzostw przystąpią 
w roli faworytek. Opiekunem jest Robert Smyk – nauczyciel 
I LO. Większość naszych zawodników swoje umiejętności te-
nisowe zawdzięcza szkółce tenisowej prowadzonej przez An-
drzeja Bombera  - pracownika oleckiego MOSiR. 

as

UDANY WYPOCZYNEK W GĄSKACH
Od 29 czerwca do 13 lipca zgodnie z wieloletnią tradycją 

2 Harcerska Drużyna Wodna z Bytomia zorganizowała obóz 
żeglarski nad pięknym Jeziorem Przytulskim.

Drużyna działająca przy Szkole Podstawowej z Oddzia-
łami Integracyjnymi nr 51 w Bytomiu od lat współpracuje ze 
Szkołą Podstawową im. M. J. Piłsudskiego w Gąskach i w 
oparciu o budynki i infrastrukturę szkoły, która na czas obozu 
zamienia się w żeglarską stanicę dla 60 zuchów, harcerzy i 
instruktorów, organizuje fantastyczny wypoczynek dla dzieci 
ze Śląska na czystych terenach Mazur Garbatych.

Harcerze 2 HDW Bytom dziękują za możliwość spędzenia 
dwóch słonecznych i radosnych tygodni dyrekcji i pracow-
nikom szkoły Podstawowej w Gąskach i  obiecują, że za rok znowu się „przytulą” do Jeziora Przytulskiego.

 Czuwaj Ahoj
phm Damian Gaweł
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Siga, siga!
Wystarczył tydzień, żeby ciało nasiąknęło nie tylko słoń-

cem, ale też chwyciło odrobinę tamtejszych zwyczajów. Na 
wstępie przepraszam za moją podwójną nieobecność na ła-
mach „TO”, ale jak sugeruje tytuł, wypoczywałam pod inną 
szerokością geograficzną, a to naprawdę wymaga dużego 
wysiłku.

Halkidiki. Pięknie brzmi i jeszcze piękniej wygląda 
grecki półwysep (Półwysep Chalcydycki), na którym dane 
mi było gościć. Nie będę się wymądrzać, bo pierwszy i tak 
krótki pobyt nie daje mi takich praw, ale podzielę się kilko-
ma wrażeniami. Samo zebranie się w sobie do pisania zajęło 
mi trochę czasu, bo zastosowałam greckie „siga, siga!”, czyli 
powoli, powoli. 

Trzeba było mieć wielkie szczęście, żeby dostać taki 
pokój. I ja je miałam. Z balkonów współtowarzyszy można 
było oglądać kawałek morza, a z mojego… chaszcze. Żeby 
tego było mało, rano docierały do nas wszystkie zapachy, bo 
mieszkaliśmy centralnie nad kuchnią. Postanowiłam przyjąć 
to za dobrą monetę i nie domagać się o zamianę, a jedynie 
wracać jak najpóźniej do hotelu. 

Już następnego ranka zazdrościłam sobie, że nie docie-
rało tu słońce. Właśnie. Słońce! Och, było, grzało, opalało, 
walczyło z nami, ale przegrywało, bo siedzieliśmy na plaży 
aż do tzw. obiadokolacji. Któregoś dnia udało się upolować 
parasol i leżak tuż nad samym morzem, czyli w pierwszym 
rzędzie (8 euro za dzień!). 

Słońce, szum morza, niemożliwe cykady, kilkadziesiąt 
kąpieli w ciągu dnia w naprawdę lazurowej i ciepłej wo-
dzie… jeśli tak ma wyglądać raj, to ja chcę!

Zanim  dotarliśmy drogą morską do republiki mnichów, 
wylądowaliśmy w nadmorskiej restauracyjce, by skoszto-
wać tutejszej kuchni. Jak tylko wyskoczyliśmy z autokaru, 
gościnnie zapraszał nas staruszek łamaną polszczyzną. Oka-
zało się, że knajpkę tę prowadzi oczywiście grecka rodzina, 
a żoną najmłodszego syna jest… Polka, która za chwilę zbie-
rała zamówienia. 

I już poczuliśmy się jak u siebie. Zamówiliśmy chyba 6 
potraw, a talerze wędrowały wokół stołu tak, by każdy mógł 
posmakować każdej potrawy. 

Z pokładu statku oglądaliśmy okryte tajemnicą pań-
stwo mnichów z dziesiątego wieku, które do dziś rządzi 
się według średniowiecznych reguł. Wstęp turystom, a tym 
bardziej kobietom, jest zabroniony. Zastanawialiśmy się, 
który z mężczyzn z naszej grupy - po odpowiedniej pro-
cedurze wizowej - zasili dwutysięczną „armię” mnichów, 
która do dzisiaj zamieszkuje dwadzieścia klasztorów. Po-
zostawiliśmy w spokoju górę Athos, świętą górę prawo-
sławia, klasztory w pełnym składzie grupy.  Skoro wolą 
męczyć się z nami…

Saloniki. Najbardziej europejskie i eleganckie miasto 
Grecji. Pierwotna nazwa to Thessaloniki. Miasto założył 
król Kassandros trzy wieki przed naszą erą i nadał mu imię 
żony (też tak bym chciała…) Trochę przypominało mi Split 
w Chorwacji. Też miasto portowe, klimat podobny, wiel-
kie palmy ma środku głównego placu, kawiarnia przy ka-
wiarni, tłumy. Na chwilę spojrzałam na witryny i już zgu-
biliśmy znajomych. Spotkaliśmy ich dopiero w autokarze. 
Przepływające morze ludzi wcale mi nie przeszkadzało. 

Skręciliśmy w jedną z uliczek, żeby zasiąść pod wino-
roślą na piwo. Och, jak smakuje w taki upał. Ciągle cie-
pło i to jest to, co uwielbiam, zwłaszcza latem. Nie zadaję 
pytania, dlaczego u nas lato nie jest dość letnie i tylko im 
najzwyczajniej zazdroszczę. Pogoda nie nastraja do pracy i 
nie dziwię się, że sjesta to rzecz święta.

Kolejny dzień leżenia na plaży. Stopy z leżaka niemal 
dotykały morza. Cudo! Leżałam i moja wyobraźnia nie 
ogarniała tych deszczowych dni, które były w ukochanej 
ojczyźnie, o czym informowali nas znajomi wysyłając roz-
paczliwe smsy. Leżałam i dziękowałam Bogu, że dane mi 
jest tak leżeć, delektować ciało słońcem, bez opamiętania, 
kąpać się w ciepłym (!) morzu bez opamiętania. 

Żałowałam, że nie zabrałam ze sobą prawa jazdy, bo 
pewnie nie odmówiłabym sobie przyjemności wynajęcia 
samochodu. A znajome tak zrobiły. Zatankowały, zapłaciły 
(i wcale nie wyniosło to koszmarnie dużo w rozliczeniu 
na cztery osoby) i zrobiły bajeczną przejażdżkę po trzech 
półwyspach. A potem zakotwiczyły w jakiejś knajpce i zro-
biły sobie prawdziwą ucztę dla podniebienia. Zwyczajnie 
pozazdrościłam im tego i głośno się do tego przyznaję. Na-
stępnym razem też tak zrobię.

Meteory. Prawdziwy cel naszej wycieczki. Klasztory 
wybudowane na szczytach stromych i niedostępnych skał, 
do których jedyną drogą wejścia była wspinaczka po sznu-
rze. Po drugie wojnie światowej ocalało tylko sześć z kil c.
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