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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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V20605

VII Ogólnopolski Turniej
Siatkówki Plażowej, s. 18
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Archiwum „Tygodnika oleckiego” znajdziesz

CERTYFIKAT

Firmy Przyjaznej Nauce przyznała Politechnika Łódzka
oleckiemu Info-Netowi Ewy Sobolewskiej-Gryniewicz.
Uczelnia utytułowała ją za współpracę przy realizacji
międzynarodowego projektu badawczego na temat zarządzania rozwojem mikro, małych i średnich przedsiębiorstw.
Certyfikat podpisał dr inż. Marek Matejun.
Redakcja składa gratulacje

K98001

CENTRUM EDUKACJI I ROZWOJU ZAWODOWEGO W OLECKU PROWADZI ZAPISY DO
ZAOCZNEGO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO (NA PODBUDOWIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ, ZAWODOWEJ I GIMNAZJUM ORAZ
POLICEALNEGO STUDIUM W ZAWODZIE
TECHNIK ADMINISTRACJI. ZAPISY W SIEDZIBIE SZKOŁY: OLECKO, UL. BATOREGO
14A, TELEFON: 87-520-27-30

XVIII Turniej Tenisa Ziemnego
o Wielki Tort
p. Jana Staniszewskiego

Wakacje z Bajkolandią
Tym razem pojechaliśmy na biwak razem z Koszmarnym Karolkiem i jego rodziną. Czy wypad wakacyjny naszego przyjaciela należał do udanych? Tego dowiedzieli się
nasi najmłodsi czytelnicy. Książeczka była pełna radości i
niespodziewanych przygód. Po wysłuchanej lekturze dzieciaki malowały pastelami wakacje Karolka.
Nad przebiegiem zajęć czuwały bibliotekarki Ewa
Omilian i Jolanta Krasowska.

Termin i miejsce: 03.08.2014 r., korty miejskie w Olecku
Organizator: MOSiR Olecko
Sędzia główny: Paweł Piekutowski
Do zawodów w kategorii OPEN zgłosiło się 12 zawodniczek i zawodników z Olecka, Ełku, Sejn, Gdańska i Grajewa. Turniej rozgrywany był systemem brazylijskim – z
rozgrywek eliminowała druga porażka. Startowe pozycje w
tabeli rozlosowano.
W meczu finałowym Tomasz Tertel pokonał Bogdana
Frydrycha 6/3. W meczu o 3 miejsce Kamil Bąk wygrał z
Pawłem Charmuszko 7/5. Ełczanin, który wygrał drugi z rzędu olecki turniej, w nagrodę otrzymał wspaniały tort tradycyjnie ufundowany przez doskonałego oleckiego cukiernika
Jana Staniszewskiego.
Mogli go spróbować wszyscy startujący w turnieju.
Klasyfikacja końcowa:
1. Tomasz Tertel (Ełk)
2. Bogdan Frydrych (Sejny)
3. Kamil Bąk (Grajewo)
4. Paweł Charmuszko (Olecko).

Na oleckim Rynku jest płyta poświęcona prezydentowi Lechowi Kaczyńskiemu, który odwiedził okazyjnie miasto.
Do tej pory nie ma płyty poświęconej prezydentowi Bronisławowi Komorowskiemu, który na zaproszenie władz
miejskich przybył do Olecka specjalnie, by otworzyć hucznie obchodzone uroczystości 450-lecia nadania praw miejskich.

GRÜNLAND
Centrum Roślin Ozdobnych

najnowsza kolekcja bylin

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

V20905

V18609

Olecki Rynek

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

KRONIKA PO¯ARNICZA

V21205

V22203

24 lipca od 17.01 jeden zastęp OSP Borawskie usuwał gniazdo os z domu mieszkalnego w Borawskich Małych.
24 lipca od 17.50 jeden zastęp JRG PSP usuwał gniazdo
os z pomieszczenia w hali Lega.
26 lipca od 10.45 jeden zastęp OSP Lenarty usuwał
gniazdo os z domu mieszkalnego w Lenartach.
26 lipca od 11.35 dwa zastępy JRG PSP zabezpieczały
zawodników i trasę maratonu pływackiego na jeziorze Oleckie Wielkie.
26 lipca od 19.21 trzy zastępy JRG PSP, dwa OSP Świętajno i jeden OSP Mazury gasiły pożar budynku inwentarskiego w Zalesiu.
27 lipca od 12.27 jeden zastęp JRG PSP oraz dwa OSP
Świętajno gasiły pożar kiszonki w Dunajku.
28 lipca od 14.50 dwa zastępy JRG PSP, jeden OSP
Wieliczki i jeden OSP Cimochy zabezpieczały miejsce i usuwały skutki wypadku drogowego w Cimochach. Fiat Sienna
uderzył w drzewo.
28 lipca od 17.32 jeden zastęp OSP Sokółki usuwał
gniazdo os z domu mieszkalnego w Czerwonym Dworze.
informacji udzielił aspirant sztabowy
Mariusz Domin
29 lipca od 11.46 jeden zastęp JRG PSP usuwał wodę z
zalanej piwnicy przy ulicy Zielonej.
29 lipca od 15.49 jeden zastęp JRG PSP gasił pożar suchych traw w okolicy osiedla Lesk.
29 lipca od 20.40 jeden zastęp JRG PSP pomagał przy
alei Zwycięstwa mężczyźnie, który zasłabł, aż do momentu
przybycia karetki pogotowia.
30 lipca od 9.22 dwa zastępy JRG PSP usuwały niebezpiecznie pochylone nad budynkiem mieszkalnym w Norach
drzewo.
Informacji udzielił młodszy ogniomistrz
Andrzej Zajkowski

WILNO - 1 dzień
WYCIECZKA

tel. 87-520-16-44, 530-741-644

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............................ 2,52 zł
Olej opałowy............... 3,70 zł (powyżej 1000 litrów)
k S
dalie ta
n ł
rajem to ym
ba y m
to ka w
w rt y e! y

V18410

AUTOMYJNIA

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

sponsorujemy „Czarnych”,
bilet 5 gr taniej na litrze
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WYSTAWY STAŁE
• grafika, Wojciech Dzieszkiewicz, 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
• pokaz fotografii warsztatowej, Galeria Na schodach”,
ROK MG
6 sierpnia (środa)
apteka dyżurna Składowa 6
wydanie „Tygodnika Oleckiego”
7 sierpnia (czwartek)
apteka dyżurna Zielona 37
8.30 - 11.00 - Pobór krwi od honorowych dawców, sala konferencyjna w internacie ZSLiZ przy ul. Gołdapskiej
8 sierpnia (piątek)
apteka dyżurna Kolejowa 15
10.45 - Peace Run, stadion miejski, więcej na s. 20
11.00 - Wakacje z Bajkolandią, biblioteka miejska, ul. Kopernika
9 sierpnia (sobota)
apteka dyżurna plac Wolności 7B
21.30 - Faceci w czerni, film, Plenerowe Kino Letnie, Rynek
10 sierpnia (niedziela)
apteka dyżurna 11 Listopada 9
10.00 - XVI Turniej o Puchar Tygodnika Oleckiego, korty
miejskie
10.00 - VI Turniej Siatkówki Plażowej z cyklu Grand Prix
Olecka 2014, boiska, plaża miejska
11 sierpnia (poniedziałek)
apteka dyżurna Gołdapska 1
12 sierpnia (wtorek)
apteka dyżurna plac Wolności 25
11.00 - Wakacje z Bajkolandią, biblioteka miejska, ul. Kopernika
16.00 - Scrabble w bibliotece, Biblioteka Miejska, ul. Kopernika
13 sierpnia (środa)
apteka dyżurna Zielona 35
wydanie „Tygodnika Oleckiego”
17.00 - Mecz V ligi piłki nożnej „Czarni” Olecko - „Kłobuk”
Mikołajki
14 sierpnia (czwartek)
apteka dyżurna Składowa 6
16.00 - Rummikub, gra rodzinna, scrable, Biblioteka Publiczna, Kopernika 6
15 sierpnia (piątek)
apteka dyżurna Zielona 37
11.00 - Wakacje z Bajkolandią, biblioteka miejska, ul. Kopernika
16 sierpnia (sobota)
apteka dyżurna Kolejowa 15
17 sierpnia (niedziela)
apteka dyżurna plac Wolności 7B
10.00 - VII Turniej o Puchar ST Smecz Olecko, korty miejskie
10.00 - VII Turniej Siatkówki Plażowej z cyklu Grand Prix
Olecka 2014, boiska na plaży miejskiej
18 sierpnia (poniedziałek)
apteka dyżurna 11 Listopada 9
19 sierpnia (wtorek)
apteka dyżurna Gołdapska 1
11.00 - Wakacje z Bajkolandią, biblioteka miejska, ul. Kopernika
16.00 - Scrabble w bibliotece, Biblioteka Miejska, ul. Kopernika
20 sierpnia (środa)
apteka dyżurna plac Wolności 25
wydanie „Tygodnika Oleckiego”
21 sierpnia (czwartek)
apteka dyżurna Zielona 35
16.00 - Rummikub, gra rodzinna, scrable, Biblioteka Pu-
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Wystawa Danuty Golak
Wystawa malarstwa Danuty Golak , która odbędzie
się 9 sierpnia w (sobotę) bedzie ostatnia w jej rodzinnym mieście, a przynajmniej artystka nie planuje
w najbliższej przyszłości prezentować swoich prac
, gdyż kursując pomiędzy Polska, a Stanami Zjednoczonymi Ameryki Północnej, chce skupić się na
pracy twórczej w Nowym Jorku, a przy kolejnych
pobytach w Polsce poszerzyć krąg odbiorców zainteresowanych jej sztuką o kolejne miasta: Olsztyn,
Białystok, Warszawę i Kraków.
Sobotnia, plenerowa wystawa malarstwa będzie
połączona z happeningiem i odbędzie się na wolnym
powietrzu w siedlisku - pensjonacie Państwa Barbary
i Grzegorza Szyłow w Możnem w malowniczej,
mazurskiej scenerii nad jeziorem Oleckim Wielkim.
Taras z widokiem na jezioro zamieni się w najbliższą
sobotę w galerie sztuki, gdzie będzie można podziwiać nie tylko prace Danuty Golak, ale także jej
przyjaciół znanych artystów malarzy z Krakowa jak i
z Nowego Jorku.
Większość wystawionych prac będzie można nabyć
w dniu wystawy lub po prostu poobcować ze sztuką
przy dźwiękach muzyki gitarowej w wykonaniu braci
Ryszarda i Zygmunta Wądołowskich.
Autorka tej wystawy, jak mówi sama o sobie, lubi
podejmować nowe wyzwania, zaskakiwać i bawić się
nie tylko kolorem czy forma prezentowanych prac,
ale także samej świetnie się przy tym bawić.
Dlatego też zaprasza wszystkich chętnych do włączenia się w te „plenerjade”, jak to żartem określa, podczas której mile będą widziane wszelkiego rodzaju
fantazyjne jak i proste nakrycia głowy. Od kapeluszy
słomkowych, wytwornych, letnich, kwiatowych,
meloników, cylindrów, sombrero, panamskich, po
wianki na głowie uplecione z mleczów, których na
lakach nie brakuje......
Autorka wystawy także przyłączy się do tej zabawy

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 opublikowane 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 uczestnika 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
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

Danuta Golak w sukni z Gettysburga
prezentując się w replice sukni z XIX wieku przywiezionej prosto z Gettysburga i stosownym nakryciu głowy....
Może w przyszłości ta „ parada kapeluszy „ będzie
znakiem rozpoznawczym naszego miasta jak dziś „Przystanek Olecko”?.
Dla zmęczonych słońcem znajdzie się nieodpłatnie
zimna woda butelkowana i stół z owocami rodzimych producentów, w tym koniecznie jabłka - na znak solidarności
z polskimi sadownikami.....
an

NASZ KONKURS

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

• Adam Fredkowski
• Jan Góralczyk
• Bogusław Nerkowski
• Iza Okraszewska
• Kamil Serdel
• Dominik Zajkowski

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, magnesy, smycze, pocztówki, gry logiczne itp.
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Już półmetek wakacji, lata czy
kto jak tam sobie życzy. Tak! W tej
pierwszej części, lipcowej praktycznie co tydzień coś w Olecku się działo: Przystanek, Maraton Pływacki,
Święto Miodu, Mazurskie Spotkania z Folklorem, turnieje siatkówki
plażowej, koszykówki i tenisa. Dla
każdego coś miłego. Praktycznie,
jak ktoś chciał się dobrze bawić nie
musiał wyjeżdżać do Chorwacji, bo
i pogodę mieliśmy i mamy śródziemnomorską (z nielicznymi
wyjątkami). Podobno Słońce nie powiedziało jeszcze ostatniego słowa. Przynajmniej tak mówią synoptycy. Jest po prostu całkiem ładne lato.
W polityce, jak to mówił śp. dziadek „Chińczyki trzymają
się mocno”. Gorzej z Rosjanami. Ci w ogóle się nie trzymają.
Rozłażą się po okolicznych krajach... i to do tego z bronią.
Powolutku demokracja światowe stawia ich do pionu. Myślę,
że trzeba być niezłym żulem, żeby tak lekceważyć zasady dobrego wychowania, współżycia i jeszcze wiele innych zasad.
Stany Zjednoczone Ameryki Północnej i Stany Zjednoczone
Europy udały, że nie widzą jak wleżli do Naddniestrza. Wleźli
więc do Gruzji. Europa i Ameryka cicho.. to hyc! na Ukrainę.
No i się noga podwinęła. To tak jak u nas z kibolami. Jak policja albo sąd uda, że czegoś nie zauważył, to zrobią to jeszcze
raz i wymyślą coś nowego. Prawo jest po to, by konsekwentnie je stosować. Tam, gdzie widać skruchę i wyrzuty sumienia
można odpuścić. Ale tylko w takim wypadku!
Tak więc wreszcie Rosja dorobiła się prawdziwych restrykcji. Najprościej rzecz ujmując, odcięto ich od koryta. Car
Putin powiedział, ze restrykcje nic im nie zrobią, a nawet, to
lepiej, że są nimi obłożeni. Sami zaczną szukać rozwiązań,
a nie importować drogie technologie. Jest przedstawicielem
typowego gatunku polityków. To jest ten odłam ewolucji społecznej, którego historia niczego nie uczy. Przecież, to wyścig zbrojeń wykończył komunistycznego molocha, jakim był
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Związek Sowiecki.
Prawdę mówiąc wprowadzone ostatnio restrykcje od
razu bardzo mocno zabolały Rosjan. Prawie trzydzieści tysięcy turystów przebywających w Turcji nie ma jak wrócić
do domu. Rosyjskie linie lotnicze, które dzierżawiły Dreamlinery straciły dostęp do wynajmowanych samolotów i
wczasowicze pozostali w Turcji. Teraz wyrzucają ich z hoteli, bo pokoje są wydzierżawione i nowi turyści już czekają.
W wyniku aneksji Krymu i znacznego zmniejszenia się
przewozów w tym kierunku padło największe biuro turystyczne Rosji. Podobnież nastąpi teraz reakcja łańcuchowa.
Państwo rosyjskie, które zawsze mało przejmowało się losami swoich obywateli, zwali winę na Europę, udowadniając
wreszcie dzięki gebelsowskiej propagandzie, że jest oblężoną twierdzą prawdziwej demokracji.
Car Putin wprowadził swoje restrykcje, tzw. równoległe.
Sekretarz stanu USA i kilka innych amerykańskich osobistości dostało zakaz wjazdu na tereny Federacji Rosyjskiej.
Szczególnie zmartwił się ten pierwszy. W wywiadzie powiedział, że naprawdę jest mu przykro, że tak go potraktowano.
Zaplanował bowiem spędzić urlop na Syberii i nie wie, co
teraz ma z tym wolnym czasem zrobić. Restrykcje dotknęły
też Polskę.
Przepiękna akcja społeczna „Jedzmy jabłka na złość Putinowi”, to naprawdę majstersztyk obywatelskiej postawy i
uczenie się jedności. Jedzmy więc polskie jabłka, śliwki i
inne owoce. Na złość Putinowi. „Putinowi ogryzek!”.
Ale co tam! Teraz o czymś przyjemnym, radosnym i wesołym. Zakończył się Przystanek Woodstok. W szczytowym
jego okresie na polach przebywało prawdopodobnie od 700
do 900 tysięcy ludzi. Było również około 80 tysięcy Niemców. Taaaaka impreza! Jurek Owsiak dostał wsparcie, jakie
się od lat mu należy, należało i należeć się będzie. Wbrew
tym dziennikarskim hienom, które po tegorocznej Orkiestrze
urządziły nad nim i jego działalnością sąd. W najgorszym
przypadku poparło go 700 tysięcy młodych ludzi z wchodzącego w życie pokolenia. A ilu nie mogło tam przybyć?
A ilu sympatyków pozostało w domach lub jest w tej chwili
za granicą? Jurek Owsiak oraz instytucja, którą reprezentuje, jest autorytetem dla nowego pokolenia. Może nasz kraj
zacznie się zmieniać właśnie w tym kierunku? W kierunku
demokracji, tolerancji, wyrozumiałości i równości?
Znamienici goście wystąpili też i w tym roku w Akademii Sztuk Przepięknych. Można lepiej powiedzieć, że mieli
wykłady.
Maria Czubaszek zachwyciła i opowieściami, i dystansem wobec siebie. Patrząc ze sceny na młode twarze oświadczyła, że „jestem taka stara, że wiszę 5 złotych Mojżeszowi”. Na pytanie, „Czy była kiedyś młoda” odpowiedziała, że
„Tak, byłam. Niestety, świadków na to nie ma, bo wszyscy
już wymarli”. Jeszcze jedną perełkę przytoczę, bo warto.
Dziecko z pewną dozą nieśmiałości zapytało ją „Czy była
piękna?” – odpowiedź: „Urodę miałam zawsze nienachalną
i z wiekiem jeszcze bardzie to się pogłębia. Ale ja zawsze
powtarzam, że tej urodzie już nic nie zaszkodzi.”.
Wystąpiła również Magdalena Środa. Oto kilka znaczących fragmentów wypowiedzi. „Ja nie jestem feministką. Ja
jestem pikuś”.
„Jedną z przyczyn emigracji jest brak powietrza, nie problemy na rynku pracy”.
„Piękno jest ukształtowane kulturowo. Dzisiejsza kultura masowa kształtuje je mocno i wąsko. Obecnie kanonem
piękna jest 15-letnie spaghetti, czyli anorektyczna modelka”.
„W Polsce mamy tendencję do deklaracji swoich wartości. Ważne są godność, uczciwość, honor, piękno i prawda.
c.d. na s. 4
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c.d. ze s. 3

Szkoda tylko, że nie do końca wiemy, co to tak naprawdę
jest”.
„Mamy wąskie pojęcie kultury. Kultura, to nie tylko to,
co dzieje się w teatrze lub kinie. To zwierciadło, w którym
widać, jacy jesteśmy. Przykro, że nie można wytłumaczyć
tego politykom, w szczególności samorządowcom”.
Z bardzo radykalnymi poglądami wystąpił Bogusław
Linda oraz ksiądz Wojciech Lemański. Spotkania z nimi
trwały po półtorej godziny i zebrały przed sceną i przed telebimami praktycznie wszystkich przystankowiczów.
Jeśli chodzi o księdza Lemańskiego, to tak sobie myślę,
że całe zamieszanie podobne jest do tego, jakie było z Lutrem. Nikt z decydentów nie chciał słuchać, przemyśleć i
wyciągnąć wnioski. Poglądy radykalizowały się i w końcu
skończyło się tak, jak się skończyło. Ale, jak to się mówi:
Bóg widzi wszystko.
To on zdecyduje, kto miał rację w tym sporze. O tym nie
będzie decydował nikt z tych, co na ziemi. Bez względu na
stanowisko, pozycję, czy poziom teologicznej wiedzy.
Najśmieszniejsze w takich sporach jest to, że i tak wszyscy pójdą do nieba. Wszyscy ci, którzy przestrzegają dziesięciu przykazań. Prawdopodobnie nawet bez względu na wiarę
i to jak Boga nazywają. Radykałowie mówią nawet, że i bez
względu nawet na to, czy wierzą.
B. Marek Borawski

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. robotnik drogowy
3. technik geodeta
4. nauczyciel rewalidacji
5. nauczyciel techniki
6. z-ca kierownika produkcji
7. ogrodnik

Redakcja

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

5000 - zł na działania społeczne

Jeśli masz pomysł na działanie, które łączy ludzi, pobudza społeczność do aktywności i rozwiązuje konkretne
potrzeby mieszkańców Warmii i Mazur załóż wniosek o
mikrodotacje.
Głównym celem konkursu jest zwiększenie zaangażowania mieszkańców województwa warmińsko-mazurskiego w życie publiczne poprzez wsparcie inicjatyw oddolnych służącym działaniom na rzecz dobra wspólnego. O
mikrodotacje może ubiegać się młoda organizacja pozarządowa, grupa nieformalna i grupa samopomocowa. Minimalna kwota mikrodotacji to 1500,00 zł, a maksymalna
5000,00 zł.
Dotacje zostaną przyznane na projekty, które:
posłużą stymulowaniu aktywności obywatelskiej;
zakładają współdziałanie mieszkańców, dzięki któremu
możliwe jest osiąganie celów o charakterze dobra wspólnego;
wynikają z konkretnych potrzeb danej społeczności;
mają jasno określony cel, dobrze zaplanowane działania, mierzalne rezultaty i rozsądne koszty realizacji;
będą realizowane wspólnymi siłami mieszkańców i instytucji życia lokalnego – samorządów, przedsiębiorców i
organizacji społecznych.
Nabór wniosków będzie prowadzony do 6 sierpnia
2014 r. za pomocą generatora wniosków na www.stopa.
org.pl w zakładce „Warmia Mazury Lokalnie” oraz na
www.warmiamazurylokalnie.pl.
Więcej informacji o konkursie na www.stopa.org.pl i
www.warmiamazurylokalnie.pl. Osoby do kontaktu:
Paweł Wilk, Karol Paszkowski, e-mail: elk@warmiamazurylokalnie.pl

-

OLECKIE CENTRUM
SZKOLENIA KIEROWCÓW
Jerzy Miliszewski
Olecko, Aleje Lipowe 3

8. księgowy
9. recepcjonista hotelowy
10. fryzjer
11. piaskarz
12. mechanik samochodów ciężarowych
13. informatyk/sprzedawca

Ośrodek
czynny
codziennie
w godz. 800-1600
B96202

Rozpoczęcie
kursu

28
sierpnia
godz.

1600

tel. 87-520-23-36

14. kierownik budowy
15. inżynier mechanik
17. kucharz

V22901

18. brukarz
19. asystent rodziny
20. robotnik budowlany
21. magazynier

B94507

16. sprzedawca
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2 sierpnia około 0:55 na Osiedlu Lesk funkcjonariusze
zatrzymali do kontroli drogowej kierującego osobowym
peugeotem.
Badanie alkomatem w organizmie Łukasza K. wykazało
blisko 1 promil alkoholu. Policjanci 27-latkowi zatrzymali
prawo jazdy.
2 sierpnia około 15:20 policjanci oleckiej drogówki w
miejscowości Dunajek zatrzymali do kontroli kierującego
samochodem osobowym marki Fiat.
Sylwester M. kierował pojazdem mając blisko 0,5 promila alkoholu w organizmie. Ponadto 25- latek nie posiadał
prawa jazdy.

Czujne oko dzielnicowego
31 lipca dzielnicowy podczas pełnienia patrolu w jednej z miejscowości na terenie gminy Świętajno zauważył
koparkę zaparkowaną pomiędzy budynkami gospodarczymi. Jego zainteresowanie wzbudziło miejsce postoju sprzętu w opuszczonym gospodarstwie.
Po sprawdzeniu w policyjnych systemach informatycznych okazało się, że koparka została skradziona na terenie
powiatu ełckiego w lutym br.
Postępowanie w sprawie kradzieży prowadzi Komenda
Powiatowa Policji w Ełku.
rzeczniczka prasowa KPP sierż. szt. Justyna Sznel

Kronika policyjna

W miniony weekend na terenie powiatu oleckiego policjanci ruchu drogowego zatrzymali 7 nietrzeźwych kierujących.
Pierwszego nietrzeźwego kierowcę policjanci ruchu
drogowego oleckiej komendy zatrzymali 1 sierpnia około
21:15 na alei Wojska Polskiego.
Kamil S. kierował samochodem osobowym marki Renault mając blisko 2 promile alkoholu w organizmie. 31-latek nie posiadał prawa jazdy.
V Turnieju Siatkówki Plażowej z cyklu Grand Prix Olecka
2014, 3.08.2014 r. Boisko MOSiR w Olecku.
Sędzia główny: Robert Markowski
Do V turnieju zgłosiło się 6 par. Zespoły podzielone zostały na dwie grupy.
Wyniki:
Grupa A:
Bartosz Senkowski/Arkadiusz Bogdan – Sławomir Zygmunt/Dawid Górski 2:0
Sławomir Zygmunt/Dawid Górski - Bartosz Hodana/Tomasz Topór 0:2
Bartosz Senkowski/Arkadiusz Bogdan - Bartosz Hodana/
Tomasz Topór 2:0
Grupa B:
Małgorzata Piątkowska/Mateusz Winkel – Bernard Burba/
Krzysztof Suchocki 2:0
Bernard Burba/Krzysztof Suchocki – Mateusz Dłużniewski/Hubert Dłużniewski 2:0
Małgorzata Piątkowska/Mateusz Winkel - Mateusz Dłużniewski/Hubert Dłużniewski 2:0
Półfinały:
Bartosz Senkowski/Arkadiusz Bogdan - Bernard Burba/
Krzysztof Suchocki 2:0
Małgorzata Piątkowska/Mateusz Winkel - Bartosz Hodana/Tomasz Topór 2:0
Mecz o III miejsce:
Bernard Burba/Krzysztof Suchocki - Bartosz Hodana/Tomasz Topór 0:2
Mecz o I miejsce:

2 sierpnia około 18:30 w miejscowości Jabłonowo funkcjonariusze zatrzymali do kontroli drogowej kierującego rowerem.
Badanie alkomatem wykazało w organizmie Marcina R.
blisko 1 promil alkoholu.
Piątego nietrzeźwego kierowcę zatrzymali funkcjonariusze ruchu drogowego 2 sierpnia około 17:45.
Karol J. kierował samochodem osobowym marki Renault. Badanie alkomatem wykazało w organizmie 21-latka blisko 1 promil alkoholu. Mężczyzna nie posiadał prawa
jazdy.
Kolejnego nietrzeźwego kierującego policjanci zatrzymali 2 sierpnia około 19:40 w miejscowości Jaśki.
21-latni Jacek K. kierował rowerem mając ponad 0,5
promila alkoholu w organizmie.
3 sierpnia około 00:50 w miejscowości Wężewo policjanci drogówki zatrzymali do kontroli drogowej kierującego nissanem.
Badanie alkomatem. wykazało w organizmie Andrzeja S.
ponad 1 promil alkoholu. Funkcjonariusze zatrzymali 43-latkowi prawo jazdy.
Teraz mężczyźni za popełnione czyny odpowiedzą przed
sądem.
rzeczniczka prasowa KPP sierż. szt. Justyna Sznel
Bartosz Senkowski/Arkadiusz Bogdan - Małgorzata Piątkowska/Mateusz Winkel 2:0
KLASYFIKACJA KOŃCOWA:
1. Bartosz Senkowski/Arkadiusz Bogdan (Olecko) 12 pkt
2. Małgorzata Piątkowska/Mateusz Winkel (Gdynia) 9 pkt
3. Bartosz Hodana/Tomasz Topór (Olecko) 7 pkt
4. Bernard Burba/Krzysztof Suchocki (Olecko) 5 pkt
5-6. Sławomir Zygmunt/Dawid Górski (Olecko) 3 pkt
Mateusz Dłużniewski/Hubert Dłużniewski 3 pkt
Trzy pierwsze zespoły otrzymały pamiątkowe dyplomy, a
zwycięzcy puchar.
W zawodach uczestniczyło 12 zawodników.
KLASYFIKACJA PO V TURNIEJACH:
1. Arkadiusz Bogdan/ Artur Opanowski (Olecko) 29pkt
2. Bartosz Hodana/Tomasz Topór (Olecko) 24pkt
3. Maciej Mendyk/Radosław Kordowski (Suwałki),
Bartosz Senkowski/Arkadiusz Bogdan (Olecko) 12pkt
5. Bernard Burba/Krzysztof Suchocki (Olecko) 10pkt
6. Mateusz Szwejkowski/Wojciech Zaborowski (Suwałki),
Dawid Chmielewski/Robert Jermacz (Goniądz), Tomasz
Sitko/Grzegorz Rebkowiec (Ełk), Małgorzata Piątkowska/
Mateusz Winkel (Gdynia) 9 pkt
10. Karol Dąbrowski/Mateusz Waszkiewicz (Suwałki) 7pkt
11. Maciej Kosiński/Maciej Ostrowski (Olecko) 5pkt
12. Wioletta Rapczyńska/Dorota Auron (Suwałki), Artur
Reut/Jakub Budka (Olecko), Martyna Gajewska/Paweł Gajewski (Olecko), Zuzanna Gruszczyńska/Roch Gruszczyński (Warszawa), Mateusz Dłużniewski/Hubert Dłużniewski
(Olecko) 3pkt
17. Albert Pojawis/Michał Jarzembowicz (Suwałki) 1pkt
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Pomnik żołnierski I wojny światowej:
Pomnik ku czci poległych (Kriegerdenkmal)
Powiatowy pomnik ku czci poległych (Kreiskriegerdenkmal) Pomnik Wojownika

Wmurowanie kamienia węgielnego przez pastora Kelcha z Wieliczek i murarz Paul Mex z czeladnikiem
(19 lipca 1925)

Na historycznych fotografiach widać, że pośrodku był
kamienny cokół, z dedykacją Powiatowego Związku Kombatantów - Naszym poległym 1914 - 1918 Treuburg 11
września 1927), a na nim znicz. Pod arkadami biegł napis:
„Boże, usłysz nasze błagania i spraw, ażeby znowu powstały silne Niemcy”. Nadal można dostrzec resztki prętów, do
których były przymocowane litery.
Pomnik nazywano Kreiskriegerdenkmal lub Kriegerdenkmal. Inne nazwy to mauzoleum poległych w czasie I
wojny światowej lub Pomnik Wojownika. Wokół powstał
olbrzymiego kompleks sportowy z molo i skocznią, hipodromem, kortami tenisowymi i kawiarnią. Całość kompleksu nosiła nazwę Parku Hindenburga.
Pod pomnik zjeżdżały wycieczki młodzieży niemieckiej. Przypominano o ciężkich walkach w okolicy w czasie
I wojny światowej.
opracowanie Józef Kunicki (c.d.n)
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„Smak lipowej włóczęgi”
– rozstrzygnięcie konkursu
fotograficznego
W czerwcu Gimnazjum nr 2 im. Mikołaja Kopernika rozstrzygnięty został Szkolny Konkurs Fotograficzny pt. „Smak
lipowej włóczęgi”. Gimnazjaliści zgłosili interesujące fotografie prezentujące przyrodnicze uroki Rezerwatu Lipowy
Jar. Spośród zgłoszonych prac, w konkursie wyłoniono 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 zakończenia roku szkolnego.
Wojciech Jegliński
Dzisiaj publikujemy nagrodzone zdjęcie Julii Kozłowskiej
„Lesny łubin”

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 etapów 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. Najwięcej o tym, jaka jest nasza szkoła mają do powiedzenia ludzie, którzy jej nie znają. Nasza szkoła nie jest uwzględniana na rynku edukacyjnym gminy. Istniejemy od ponad 20
lat i nadal będziemy kształcić ? najlepiej, jak potrafimy.
Zostań naszym uczniem i razem z rodzicami oceń, jaką jesteśmy szkołą.
Społeczność Zespołu Szkół STO w Olecku
ul. Młynowa 8, tel. 87 5202418, www.spoleczna.olecko.edu.pl

Biblioteka 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
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„Sieć szerokopasmowa Gminy Olecko”
Wykaz punktów HotSpot na terenie
Gminy Olecko
1. Babki Gąseckie
2. Babki Oleckie
3. Borawskie
4. Dąbrowskie
5. Jaśki
6. Judziki
7. Kijewo
8. Kukowo
9. Lenarty
10. Olszewo
11. Olecko Kolonia
12. Plewki
13. Szczecinki
14. Zatyki

Projekt „Sieć szerokopasmowa Gminy Olecko” zrealizowany został w ramach „Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego” oraz działania „Tworzenie infrastruktury
społeczeństwa informacyjnego” w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007 –
2013.
Wartość projektu wynosi 3 626 205,60 złotych z czego
wartość dofinansowania to 3 082 274,73 zł natomiast wkład
własny wynosi 543 930,87 zł.
Celem projektu jest stworzenie samorządowej sieci szerokopasmowej (radiowej i światłowodowej) z dostępem do
Internetu wraz z bezprzewodowymi punktami dostępu do Internetu HotSpot na terenie Gminy Olecko.
Realizacja projektu ma wpłynąć na podwyższenie jakości życia mieszkańców w gminie, zmniejszenie kosztów
funkcjonowania administracji publicznej oraz zwiększenie
jej efektywności, podniesienie stopnia dostępu do edukacji,
przełamanie barier dotyczących cyfrowego wykluczenia, łatwiejszy dostęp do informacji dla ludności i przedsiębiorców
oraz zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej regionu.
W ramach realizacji projektu wybudowano i wyposażono
Centrum Zarządzania Siecią w Urzędzie Miejskim w Olecku, stworzono 82 km sieci Internetu szerokopasmowego oraz
wykonano 41 punktów dostępu do bezpłatnego Internetu
HotSpot.

Jak korzystać z bezpłatnej sieci szerokopasmowej?

W celu skorzystania z sieci szerokopasmowej gminy
Olecko należy sprawdzić czy komputer lub urządzenie mobilne wyposażone jest w WiFi i czy znajduje się w zasięgu
działania gminnego HotSpot o przykładowej nazwie WiFi_
Ol@cko_2M19.
Konfiguracja urządzeń mobilnych
Turyści lub osoby odwiedzające naszą gminę będą mogły
uzyskać dostęp czasowy po zarejestrowaniu się przez formularz, który wyświetli się w przeglądarce użytkownika przy
pierwszej próbie połączenia do dowolnego punktu HotSpot.
Należy zapoznać się z regulaminem korzystania z Punktu Bezpłatnego Dostępu do Internetu i go zaakceptować. Po
podaniu podstawowych danych i numeru telefonu automatycznie SMS’em zostaną przesłane dane dostępowe do sieci.
Użytkownik otrzyma czasowy, ograniczony dostęp do
sieci Internet.

Konfiguracja komputera stacjonarnego lub laptopa
Mieszkańcy zainteresowani korzystaniem z bezpłatnego internetu z punktów HotSpot mogą wypełnić formularz
on-line lub dostarczyć do Urzędu Miejskiego w Olecku
Plac Wolności 3, III piętro pokój 31, dane niezbędne do
rejestracji (dane kontaktowe oraz adres MAC urządzenia).
Przed połączeniem do HotSpot, korzystając z otrzymanej w czasie rejestracji instrukcji i danych logowania,
należy skonfigurować w komputerze połączenie PPPoE podobnie jak np. w popularnej usłudze komercyjnej Neostrada.
Regulamin, instrukcje logowania znajdują się na stronie www.olecko.pl w zakładce HotSpot w Olecku
Adres bezwzględny to www.olecko.pl/strona-246-hotspot_w_olecku.html
Informacji na temat projektu, logowania i regulaminu
udziela informatyk Urzędu Miejskiego w Olecku
hotspot@olecko.eu
tel.87 520 09 68
Urząd Miejski
Plac Wolności 3
19-400 Olecko

Regulamin dostępu do Internetu
bezprzewodowego HotSpot
1. Właścicielem bezprzewodowych punktów dostępu
do Internetu jest Gmina Olecko.
2. Dostęp do Internetu jest zrealizowany z wykorzystaniem infrastruktury z projektu „Sieć szerokopasmowa
Gminy Olecko”.
3. Sieć zarządzana jest przez informatyka Urzędu Miejskiego w Olecku - tel. 87 520 09 68 (w godzinach 7.30 –
15.30) e-mail: hotspot@olecko.eu
4. Dostęp do Internetu nie ma charakteru komercyjnego.
5. Ze względów bezpieczeństwa nie jest gwarantowana
dostępność do wszystkich usług sieciowych.
6. Do podłączenia urządzenia przenośnego do sieci
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Czesław Mirosław Szczepaniak

SŁOWO DAJĘ

*
Wykopano studnię. Na samą wieść krany wyją ze szczęścia.
*
Do darcia pierza trzeba mieć silne paluszki.
*
Dewocja - ślizganie się po grzbiecie Biblii.

bezprzewodowej wymagane jest posiadanie urządzeń radiowych Wi-Fi, zgodnych ze wszystkimi rodzajami standardów,
to jest 802.11a/b/g.
7. Gmina Olecko nie prowadzi bezpośredniego wsparcia
dla użytkowników sieci w zakresie zakupu i konfiguracji kart
radiowych, jak również nie ponosi odpowiedzialności za kompatybilność urządzeń użytkownika z infrastrukturą HotSpot.
8. Ruch w sieci internetowej jest na bieżąco monitorowany
i archiwizowany.
9. Użytkownik „HotSpot Olecko” zobowiązuje się do:
* nie wykorzystywania HotSpot’ów do działań niezgodnych z prawem,
* nie przesyłania i nie udostępniania treści, które są niezgodne z prawem lub są przedmiotem ochrony własności intelektualnej nie należącym do użytkownika,
* nie przesyłania i nie udostępniania treści mogących naruszyć czyjekolwiek dobra osobiste,
* nie wykorzystywania dostępu w celu masowego rozsyłania nie zamówionych przez odbiorców treści o charakterze
reklamowym,
* nie rozpowszechniania wirusów komputerowych i innych programów mogących uszkodzić komputery innych
użytkowników Internetu.
10. Użytkownik może zostać czasowo lub na stałe odłączony od dostępu do Internetu za działania niezgodne z prawem, dobrymi obyczajami, zagrażające bezpieczeństwu sieci
itp.
W szczególności zabronione jest:
* usiłowanie uzyskania dostępu do wszelkich zasobów
sieciowych, do których użytkownik nie jest uprawniony,
* próby ominięcia zabezpieczeń stosowanych przy dostępie bezprzewodowym (tj. zmiana adresu IP nadanego przez
serwer DHCP, stosowanie tuneli itp.)
* udostępnianie oraz pobieranie z sieci materiałów chronionych prawami autorskimi (oprogramowanie, filmy, muzyka itp.) i pornograficznych,
* korzystanie z aplikacji P2P,
* dalsze udostępnianie sygnału poprzez stosowanie repeaterów, routerów itp.
* uruchamianie serwerów usług na urządzeniach podłączonych do punktów HotSpot,
* wszelkie inne działanie użytkownika, które może zostać
uznane za potencjalnie niebezpieczne dla funkcjonowania sieci.
Decyzję o odłączeniu użytkownika podejmuje administrator sieci HotSpot Olecko, po analizie jego działania w sieci.
11. Niniejszy Regulamin może zostać zmieniony bez
uprzedzenia.
12. Nieznajomość Regulaminu przez użytkownika nie
zwalnia go z odpowiedzialności.

*
Pojawiła się wódka Pan Tadeusz. Nareszcie może człowiek
zalać (ks.) Robaka!
*
Hymn ekologów: Z brzytwą na poziomki.
Jasna Góra - źrenice Polski.

*

*
Wpadł(-a) w niełaskę TVP i powrócił(-a) do Polskiego Radia.
*
Stomatologia w malarstwie (1999). Cena albumu wynosi
tyle, co dobra plomba.
*
Głos zdrowego rozsądku najczęściej bywa wołaniem na
puszczy.
*
Z latami reporterzy łagodnieją, w przeciwieństwie do felietonistów.
*
Odpowiadam pewnemu ciekawskiemu, że czytam nałogowo
ponad 50 lat, ale z tym raczej się nie obnoszę. W kraju, gdzie
około 60% obywateli nie sięga po książkę, czytanie uchodzi
za dziwactwo. Oczywiście, że mój interlokutor nie omieszkał mnie zapytać: i co ma pan z tego? Odpowiedziałem, że
niewiele wiem, ale wiem, kiedy przecinki kłamią. Kropka.
*
Może coś zaradzę. Mam sporą niewiedzę, więc wszystko
jest w normie.
*
Riff - piękny kamuflaż; rockowy dotyk, z wdziękiem.
*
Tylko błąd musi się ciągle poprawiać.
*
Jeszcze nie tak dawno w tym miejscu było tyle dzieci, że
kurz nie siadał.
*
Żonglerzy wykrętów – prawnicy.
*
Czytam w okularach do bliży, choć wszystko jest takie dalekie. W czasie. Latach. I w ogóle. Przeczytałem, że Francuzi
mówią, że pointa to wystrzał z armaty. Dla Rosjan znaczy
tyle, co stukot siekier w sadzie. Na pointę ludzie reagują
oklaskami (jak w teatrze) albo śmiechem (jak w kabarecie).
Podczas pisania cały czas towarzyszy, bo człowiek marzy,
żeby była na swoim miejscu. Pointa prowadzi od przecinków via średnik do kropki. Trzyma treść w formie. Ponieważ
ciągle się uczę pisać, stąd mój kolejny dosyp słów.
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Andrzej Malinowski
Góra Różańcowa w Żubronajciach
13 kwietnia 2014 r. na Górze Różańcowej
w Żubronajciach byli i jezioro Żubrowo ze
wzniesienia widzieli: Marta Kiejdo i Andrzej Malinowski.
Morena – materiał skalny transportowany lub osadzony przez lodowiec lub lądolód.
Grodzisko – pozostałość po grodzie albo osadzie
obronnej w postaci kolistego (w podstawie) lub wielobocz-

Dojazd: Olecko - Suwałki
- Stary Folwark - Ryżówka Remieńkiń - Żubronajcie.
Nad jeziorem Żubrowo
w Żubronajciach wznosi się
wzgórze morenowe zwane
„Górą Różańcową”.
To duże grodzisko obronne z wczesnej epoki żelaza.
W 1961 u jego podstawy
zlokalizowano dwie osady.
Wydobyto duże ilości materiałów z gliny, wyrobów z
kości i rogu, ceramikę oraz
kości zwierząt domowych
m.in. krów i owiec.
Z nazwą wzniesienia związane są różne legendy i opowieści. Zazwyczaj mówi się o chłopcu pasącym w tym miejscu krowy. Było to dawno temu. Chłopiec zobaczył w trawie
paciorki różańca, schylił się po nie i wtedy z głębi góry usłyszał dźwięk dzwonu. Pastuch przestraszył się i wypuścił z
rąk różaniec, który zniknął pod ziemią. Teraz słychać czasem
bicie dzwonu, ale tylko o północy, jeśli się przyłoży ucho do
ziemi.
Niektórzy twierdzą, że nazwa ma związek z potajemnymi
spotkaniami kółka różańcowego za czasów rosyjskich, kiedy
taka działalność była zabroniona.
W pogodną niedzielę (w drodze powrotnej padał deszcz),

nego wzniesienia, zazwyczaj z zachowanymi śladami
wałów drewniano-ziemnych. Na terenie dzisiejszej Polski
grody budowane były w dwóch okresach: w późnej epoce
brązu i wczesnej epoki żelaza oraz w okresie wczesnego średniowiecza (od
VII-VIII w. n.e.).
Epoka żelaza –
w prehistorii okres
dziejów
ludzkości
następujący po epoce
brązu, w której żelazo stało się głównym surowcem w
wytwarzaniu narzędzi. Ramy czasowe
epoki żelaza są różne
i uzależnione od stref geograficznych, zróżnicowania kulturowego i rozwoju społeczno-gospodarczego. W znaczeniu historycznym trwa do dziś (w sensie archeologicznym
skończyła się w XIII w.).

to@borawski.pl
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Przystanek Olecko - wspomnienie
fotoreportaż Józef Kunicki
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AUTO-MOTO

V11118

AUTO LAND

V20406

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;
V20007

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

V18440

SERWIS OGUMIENIA

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

* chleb swojski, ciasta, wypiek, tel. 605-107-755 B93409

V20107

OPONY, FELGI
OLEJE SHELL (wymiana gratis)

V02629

K92610b

* MYJNIA GĄBKOWA AUTOMATYCZNA
			
aleje Lipowe 1A

* bezprzewodowy internet iPlus, tel. 87-520-13-31 L88203
* Budowlana firma, Tadeusz WITKOWSKI, kompleksowe
prace budowlane, tel. 603-754-167, 87-523-41-44 V21504

MOTO-NAPRAWA-SPRZEDAM

B95803

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

B95902

V21803

* Auta używane, tel. 501-611-961 V21035
* Citroen Xara, 1998, 1,8B, 4000 złotych, tel. 508-097660 V18220
* CZĘŚCI SAMOCHODOWE, tel. 509-746-264 V20017
* CZĘŚCI SAMOCHODOWE, ul. Sokola 1D, tel. 87520-12-88 V20416
* części używane, wszystkie marki, Ełcka 2 (przy
skupie złomu), tel. 501-611-961 V21025
* Ford Escort Combi, 1,4B, 1999, tel. 605-485-376 B96701
* Jawa 350, 1989, stan bardzo dobry, stylizowany na
chopper, 2500 złotych, tel. 884-014-664 B96402
* Mitsubishi Outlander, 2005, 2,4B+G tel. 604-193-413

* gazowe, hydraulik, tel. 502-383-533 V20506
19-300 Ełk, ul. Sasankowa 17
tel.: 087 620 03 09, 620 13 08
fax: 087 621 56 07
e-mail: poligrafia@gryfix.pl
KOMPLEKSOWE USŁUGI DRUKARSKIE

Drukarnia Offsetowa

TURYSTYKA-NOCLEGI-ROZRYWKA

druk cyfrowy

* „ASTRA” restauracja, pizza, zestawy obiadowe na telefon:
87-520-25-68, profesjonalny katering, imprezy okolicznościowe,
dancingi, ul. Partyzantów 7, www.astra.olecko.pl
V23201

* chleb swojski, ciasta, wypiek, tel. 605-107-755 L88104
* kino, plac Wolności 22, tel. 87-520-20-59 B96102
* „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
V20705

* konie kabardyńskie, przejażdżki, pod siodło,
Grądzkie 47, tel. 666-316-780, 87-421-22-48 B96302
V22303

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 B96601
* wczasy; tel. 87-421-22-48, 666-316-780, www.wiatrakart.fr.pl, e-mail: kawarak@o2.pl L88401
* Wilno - 1 dzień, WYCIECZKA, tel. 87-520-16-44 , 530741-644 V21215

USŁUGI
* angielski korepetycje, magister UW, tel. 502-954-863
L88302

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

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

V19308

ARTYKUŁY ELEKTRYCZNE, SPRZEDAŻ, WYKONAWSTWO

profesjonalne przygotowanie do druku:
projekty graﬁczne, skład i łamanie tekstu...
druk oﬀsetowy na nowoczesnych maszynach
jedno- i czterokolorowych
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

V20206

* hurtownia wędlin, od 4.00 do 14.00, ul. Gołdapska
31, tel. 87-520-22-13 B95604
* instalacje elektryczne, Henryk Rowiński, tel. 510-145891 V19318
* korepetycje - język angielski; szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły średnie, tel. 608-215-475 B96801
* kowalskie, spawalnicze, ślusarskie, Gołdapska 31,
tel. 87-523-00-80 B93808
* księgowe usługi, Ternet spółka z o,o, tel. 87-520-31-70
B94008

* masaż, rehabilitacja, tel. 605-869-755 K97901
* materiały budowlane, metalowe, hydraulika – SKLEP
BUD-MET, ul. Gołdapska 22, tel. (87) 520 22 41. V19907
* MEBLE - salon, Jan Bagiński, ul. Rzeźnicka, tel.
(87) 520 29-23.
V18709

* 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 V18420
* pizza na telefon – od 10.00 do 22.00, tel.87-520-3132 lub sms 505-314-536 V22313
V14110e

V20306

* ROWERY – naprawy i wypożyczalnia, Centrum
Handlowe Impuls, tel. 87-520-36-92 V22602

to@borawski.pl
* Pralnia chemiczna, pranie wodne, usługi w ciągu 24 godzin,
ul. Grunwaldzka 12, te. 723-565-284
V23001

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
V18110
czipowanie, paszporty europejskie
psy, koty, fretki

* skup metali i surowców wtórnych, odbiór własnym
transportem, najwyższe ceny, Ełcka 2, tel. 501-611-961
V21015

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

K97403

* sprzątanie, opieka nad osobami starszymi lub dziećmi, tel.
506-462-495 B94607

plac Wolności 11, , rejestracja tel. 605-893-381 , 87-520-22-22

* tłumacz języka francuskiego, tel. 888-605-885 B95305

V22003

V18210

MOEY
O
K
PRA w
CJ

ZAKŁAD KAMIENIARSKI, Ryszard Topolski
Wieliczki, ul. Spokojna 1, tel. 501-611-547
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SPRZEDAM
* działkę pod garaż (ew. piętrowy) z projektem, Gołdapska, tel. 602-793-432 B97601
* działkę pod garaż pojedynczy z projektem, Gołdapska, tel. 602-793-432 B97701
* kotły c.o., grzejniki, bojlery, HYDROMAX,
ul. Targowa 18, tel. 87-615-31-90
V18310
* działki budowlane, uzbrojone, tel. 601-210-819 K864a30
* komplet mebli VOX (niebieskie z drewnianymi
wstawkami) do dziecięcego pokoju sprzedam: łóżko
(drugie wysuwane), szafa z 4 szufladami, i nadstawkiem, biurko, komoda (5 szuflad), komoda na pościel,
dwie półki z zamykanymi szafkami na książki. Dla
zainteresowanych wyślę zdjęcia. Tel. 604 174 987 B96502
* książki, I i II klasa gimnazjum, (Gimnazjum nr 2), tel.
603-113-040 V20426
* luksfery Fala niebieskie 36 sztuk, TANIO, tel. 508610-285 B93509
* łóżeczko dziecięce z materacem, 65x125 cm, 150 złotych, tel. 691-201-120 B95205
* maszyny, urządzenia rolnicze, tel. 516-670-859 K865a30
* mieszkanie 60 m.kw. z działką 400 m.kw.,tel. 602345-477 V18130
* modele dosklejania z kartonu, Wydawnictwo WIR,
(samoloty 1:50, okręty 1:300), tel. 601-152-454
* OLEJ OPAŁOWY, NAJTANIEJ, tel. 87-520-41-91
V18430

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

Tygodnik olecki 31/864 - r. 2014

Pompy ciepła
CWU + CO + kolektory słoneczne
przydomowe oczyszczalnie ścieków
możliwość montażu
DWORZEC PKP
V21713
tel. 883-110-101

* rogówkę, fotel, 2 pufy, stan dobry, 200 złotych, tel. 508375-181 K97303
* siedlisko, ul. Wiejska, ok. 40 arów, zabudowane budynkiem gospodarskim, dojazd od strony ulicy Wiejskiej,
siła na miejscu, tel. 602-293-333 V18120

WYNAJEM

* lokal użytkowy 100 m.kw., centrum, tel. 723-565-284
V23011

* lokal użytkowy 140 m.kw., centrum, tel. 501-620-577
V22323

Wyrób nagrobków, blatów kuchennych, parapetów
i okładzin schodowych
V19409

Pomieszczenia biurowe do wynajęcia.

* oddam koty (wszystkie czarne) w dobre ręce, tel.
504-997-481 B96002
* oddam kundelka 8 miesięcy, ze szczepieniami, książeczką zdrowia, czarny, podpalany białe nóżki, tel. 87520-26-78, 609-709- B95704
* w okolicach Ogródków Działkowych 40-lecia (ul. Kościuszki) znaleziono kompletne koło samochodu. Kontakt ze znalazcą tel. 507-759-508 B94108

* sale wykładowe do wynajęcia, inne pomieszczenia
na działalność gospodarczą, tel. 722-101-111 K98201

INNE

PRACA

* ślusarza, spawacza zatrudnię, tel. 602-709-756 L87807
* zatrudnię stomatologa, tel. 605-893-381 K97413

SPRZEDAM

* biurko, tel. 505-335-841 B94208
* dom nad jeziorem, Dworackie + domek letniskowy,
działka 0,23 ha, tanio, tel. 722-101-111 K98101
* drukarka kolorowa OKI C3300n, A4, idealna do
wizytówek, mało używana, 290 złotych, tel. 604-193413 L88005
* działka budowlana, Świętajno, 1850 m.kw., tel. 509154-347 K97801
* działka budowlana, Zajdy, 30 arów, tel. 662-509-994 V19917
* działka usługowa, granica obwodnicy, tel. 601-210819 B863a30
* działkę budowlaną, 1650 m.kw., Olecko, tel. 602-709756 B93908

Olecko, ul. Gołdapska 22, tel. 502-200-053

V18619

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

 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

B94806

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
K97501

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
Antydepresyjna herbatka

Herbatki z dziurawca warto zawsze pijać przy
niepokojach, nerwicach, lękach i zaburzeniach nerwowej równowagi. Najprostsza jesienna i zimowa
kuracja antydepresyjna polega na piciu codziennie dwu
albo trzech szklanek herbatki. Sporządza się je zaś bardzo prosto. Łyżeczkę ziół zalać szklanką wrzątku i odstawić na kilka minut. Pić powoli jeszcze lekko ciepłe.
Ostatnią szklankę najlepiej wypić wieczorem — godzinę
po kolacji. Przy depresji korzystne bywa także picie herbaty z korzenia cykorii, również mieszanki z pokrzywy,
krwawnika, skrzypu, dzikiej róży i dziurawca.

Odrobina relaksu
Odświeżający automasaż

Doskonałym uzupełnieniem porannych ćwiczeń relaksujących i odprężających, poprawiających nastrój
może być też automasaż. Wykonuje się go zaczynając
zawsze od kończyn, czyli rąk i nóg. Nie trzeba mięśni
zbyt mocno uciskać. Wystarczy je solidnie szczotkować,
nacierać. Można do tego używać na przykład ręcznika
albo też robić to gołą dłonią, rękawicą frotte itp. Wystarczą dwie trzy minuty masażu by znacznie poprawić
krążenie.

Cząber ogrodowy

Najważniejszym składnikiem cząbru są znaczne ilości
silnie pachnącej mieszaniny olejków eterycznych, przede
wszystkim tymolu i cymolu. Jego zapach i smak charakteryzuje się bardzo wymyślną nutą, jednocześnie aromatyczną, gorzkawą i ostrą.
Zdrowotne działanie cząbru dotyczy przede wszystkim przewodu pokarmowego, wspomaga on trawienie
ciężkostrawnych potraw (tłuste mięsa i wędliny, warzywa
strączkowe). Napar z cząbru stosuje się przeciw biegunkom. Diabetycy, którym nie wolno spożywać nadmiaru
płynów, bardzo sobie chwalą jego działanie gaszące pragnienie. Cząber używany jest zarówno świeży, jak i suszony.

Musli na śniadanie

Na jedną porcję bierzemy łyżkę płatków owsianych
albo sojowych lub płatków w 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.

B95105

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

to@borawski.pl

Kalendarz imion
6 sierpnia
Berty, Oktawii, Sławy, Wincenty
Agapita, Dominika, Jakuba, Januarego, Nasława, Niegosława, Oktawiana,
Stefana, Sykstusa, Wincentego
7 sierpnia (Dzień Pszczoły)
Alberty, Donaty, Doris, Doroty, Dory,
Klaudii, Licynii, Olechy
Alberta, Dobiemierza, Donata, Edmunda, Kajetana, Konrada, Licyniusza, Olecha, Rajmunda, Seweryna,
Sykstusa
8 sierpnia
Carmen, Doroty, Izy, Seweryny,
Wirginii
Cypriana, Cyriaka, Dominika, Emila,
Emiliana, Niegosława, Niezamysła,
Rajmunda, Sewera, Seweryna, Sylwiusza, Wirginiusza
9 sierpnia
Edyty, Ireny, Klary, Klarysy, Rozyny
Jana, Juliana, Miłorada, Niezamyśla,

Rolanda, Romana, Romualda, Ryszarda
10 sierpnia
Amadei, Asterii, Bianki, Bogny, Filomeny, Laury
Amadeusza, Bernarda, Bogdana, Bohdana, Borysa, Hugona, Laurencjusza,
Laurentego, Wawrzyńca, Wierzchosława
11 sierpnia
Diany, Diomedy, Filomeny, Hilarii,
Klary, Lidii, Ligii, Luizy, Lukrecji,
Telimeny, Zuzanny
Aleksandra, Bernarda, Filona, Gilberta,
Trajana, Tyberiusza, Włodzimierza,
Włodziwoja
12 sierpnia
Androniki, Anicety, Cecylii, Euzebii,
Hilarii, Klary, Leonidy, Letycji
Badzisława, Euzebiusza, Hilarego,
Innocentego, Juliana, Lecha, Leszka,
Makara, Makarego, Makariusza, Piotra

Nasz przepis
Sznycle w winnym sosie
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Cytaty na ten tydzień
Historia przenika nasze bytowanie,
nie można się od niej oderwać pod
groźbą osamotnienia, alienacji,
zagubienia. Tkwi w nas samych,
ujawnia się w naszym bezpośrednim i dalszym otoczeniu. W każdej
niemal rozmowie jest punktem
odniesienia. Rozumujemy wciąż
„pokoleniowo” zestawiając najczęściej losy trzech generacji: naszych
rodziców, naszej i naszych dzieci.
Zabawne są próby wychylania się
w przeszłość bez spoglądania w
przyszłość. Bo przecież historia jest
nie tylko tym, kto z szacunkiem
niemal kultowym skłania głowę
przed pomnikami przeszłości,
utrzymując, że „zloty wiek” pozostał za nami, że zatem wszystko to,
co dobre, należy do świata rzeczy
minionych. Historia jest również z
tym, kto ją odrzuca w imię ciekawej i lepszej przyszłości (dobre jest
to, co powstanie), gdyż czyni to w
oparciu o odruchową historyczną
komparatystykę, w przekonaniu, że
„złoty wiek” jest przed nami.
Tadeusz Łepkowski,
Człowiek i historia

ło 20 minut.
Z margaryny i mąki robimy zasmaż8 plastrów schabu (8 dag), 30 dag
kę,
którą rozprowadzamy zimnym wywamarchewki, ząbek czosnku, pęczek narem.
Zagotowujemy. Doprawiamy solą i
tki pietruszki, łyżka masła, łyżka mąki,
sokiem
z cytryny. Zaciągamy żółtkiem i
PRZYS£OWIA
szklanka czerwonego wina, 2 łyżki
posypujemy
natka pietruszki.
oleju, łyżeczka cukru, sól, pieprz
Jak
długo
w sierpniu wiatr wieje, tak
Ugotowane ryby układamy na półmiMarchewki czyścimy i kroimy w
długo miej siedlaczku, o żniwach nadziesku,
obkładamy
jarzynami
i
polewamy
krótkie słupki.
ję.
sosem.
Natkę płuczemy i siekamy.
Od św. Klary (12 sierpnia) są już ładMusztarda angielska
Czosnek obieramy i siekamy.
ne dary.
Masło stapiamy na patelni i wrzu- 1,5 kg białej zmielonej gorczycy, pół litra
Jeśli piękny sierpień, gotuj sobie
camy na nie marchewki i czosnek. mocnego ostu, 5 dag białego pieprzu, 5
chłopku kieszeń.
Podlewamy 4 łyżkami wody, opró- dag soli, 1 dag sproszkowanego imbiru,
Tam gdzie jest wola, tam i sposób.
szamy solą i dusimy pod przykryciem 10 kropli olejku cytrynowego, 10 kropili (angielskie)
około 15 minut. Dodajemy natkę i białego wina
Gdyby nie było łez, słońce spaliłoby
mieszamy.
Olejek i wino jest po to, by musztarda nam żebra. (arabskie)
Plastry schabu lekko rozbijamy. przybrała podczas mieszania odpowiedRaj na ziemi jest w księgach mądroOprószamy z obu stron solą i obtacza- nią konsystencję.
ści, dziełach sztuki i w sercu kobiety.
my w mące.
(arabskie)
Sałatka paprykowa
Rozgrzewamy olej i smażymy na
Wielu wie dużo, nikt wszystkiego.
nim mięso po około 3 minuty z każdej 2 czerwone papryki, 5 dag ugotowanego
Co łysemu po złotym grzebieniu? (arstrony.
i ostudzonego makaronu, 3 filety anchois, meńskie)
Sos ze smażenia mieszamy z wi- 3 łyżeczki oleju, ocet winny, przyprawy
Dźwiganie ciężaru z przyjacielem jest
nem i cukrem. Stale mieszając gotuje- wg uznania, natka pietruszki
odpoczynkiem.
my aż cukier się rozpuści. PrzyprawiaBezużyteczną rzeczą jest uczyć się,
Papryki wkładamy na kilka minut do
my solą i pieprzem.
gorącego piekarnika. Po tym czasie wyj- lecz nie myśleć, a niebezpieczną myśleć,
Sznycle podajemy z sosem i mar- mujemy, zdejmujemy z nich skórkę i kro- a nie uczyć się niczego. (chińskie)
chewką.
Człowiek codziennie doprowadza
imy w drobną kostkę.
Ryba w jarzynach
Pokrojoną paprykę mieszamy z maka- włosy do porządku. Dlaczego nie serce?
ronem.
80 dag ryb, sól,
Mieszamy kaszę, mąkę i proszek do
Filety anchois drobno kroimy i miewywar: 40 dag włoszczyzny (marpieczenia.
szamy
z
makaronem
i
papryką.
chewka, pietruszka, seler, por), 1
W osobnym naczyniu ucieramy maSos robimy oleju, octu winnego do sło z cukrem, aż masa stanie się puszysta.
cebula, 3 szklanki wody, sól, 2 liście
laurowe, 4 ziarna ziela angielskiego smaku oraz dowolnych przypraw. Pole- Powoli dodajemy żółtka, ciągle ucierając
sos: 1 łyżka margaryny, 1 łyżka mąki, wamy nim sałatkę i mieszamy.
i wsypujemy mieszankę mąki, kaszy i
1 szklanka wywaru, sól, sok z cytryny,
Podajmy posypaną posiekaną natką proszku. Dodajemy wiórki kokosowe i
1 żółtko, natka pietruszki
pietruszki.
olejek. Białka ubijamy na pianę i mieszaRyby czyścimy, sprawiamy, płumy z ciastem.
Ciasto
kokosowe
czemy, odfiletowujemy, dzielimy na
Całość przelewamy do formy i
¾
szklanki
kaszy
mammy,
pół
szklanki
porcje i solimy.
wstawiamy do nagrzanego piekarnika
mąki
pszennej,
łyżeczka
proszku
do
pieZ warzyw i przypraw gotujemy
czenia, pół kostki masła, szklanka cukru, (220°C).
wywar i odcedzamy.
Pieczemy około 20 minut. Przed poDo wywaru wkładamy porcje ryby 4 jajka, pół szklanki wiórków kokosodaniem przypieramy porcje bitą śmietaną
wych,
olejek
migdałowy
tak aby były przykryte i gotujemy okoi wiórkami kokosowymi.
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VII Ogólnopolski Turniej
Siatkówki Plażowej
o Puchar Burmistrza Olecka
z pulą nagród 2500 PLN

27 lipca na boisku MOSiRodbył się Turniej Siatkówki Plażowej. Organizatorami były Urząd Miejski, OTSS i
MOSiR Olecko.Sędzią głównym był Paweł Maksimowicz.
Sędziami boiskowymi byli Sylwester Choiński, Mateusz
Mocias, Karol Chmielewski. Obsługę medyczną sprawował
Grzegorz Zdanio.
Już po raz siódmy rozegrano w Olecku Ogólnopolski
Turniej Siatkówki Plażowej. Siatkarze walczyli nie tylko o
wygraną i prestiż, ale również o nagrody finansowe. Większość siatkarzy występujących na turnieju w Olecku ma ligową przeszłość w rozgrywkach I ligi siatkówki halowej, czy
nawet siatkarskiej Plus Ligi. To oczywiście gwarantowało
wysoki poziom i wiele pojedynków było bardzo wyrównanych. Sety kończyły się na przewagi.
W turnieju wzięło udział 18 par, a gry toczyły się „systemem brazylijskim”.Zwycięstwo odniosła para Artur Jacyszyn i Marcin Kamiński.

KOŃCOWA KLASYFIKACJA:
1. Artur Jacyszyn / Marcin Kamiński (Olsztyn)
2. Piotr Loba / Adam Winckiewicz (Giżycko/Górowo)
3. Jarosław Urban / Kamil Lis (Kętrzyn)
4. Piotr Zawistowski / Sebastian Romańczuk (Białystok)
5-6. Mateusz Chyl / Kamil Radzikowski (Olsztyn)
Szymon Wrzyszcz / Adam Pempiak (Olecko/
Warszawa)
7-8. Damian Załęski / Krzysztof Żabiński (Białystok)
Błażej Masłowski / Tomasz Poskier (Giżycko)
9-12. Mateusz Szwejkowski / Wojciech Zaborowski
(Suwałki)
Piotr Sajnaga / Damian Śliż (Ełk)
Paweł Borkowski / Michał Tomczak (Olsztyn)
Wojciech Iwanowicz / Mariusz Szlejter (Augustów)
13-16. Dariusz Paszkowski / Piotr Szempliński
(Olsztyn)
Tomasz Topór / Bartosz Hodana (Zatyki)
Krzysztof Zaniewski / Rafał Kuźma (Sokółka)
Radosław Kordowski / Maciej Mendak (Suwałki)
17-18. Sebastian Augustynowicz / Paweł Chałko (Suwałki)
Robert Jermacz / Dawid Chmielewski (Goniądz)
Wszystkie pary, które przebiły się do ćwierćfinałów
otrzymały nagrody finansowe.
Najlepsze pary otrzymały też pamiątkowe dyplomy i
statuetki. Organizatorzy wraz z sędziami wybrali również
MVP Turnieju, którym został Artur Jacyszyn z Olsztyna.
Otrzymał on pamiątkową statuetkę.
Oczywiście nie zabrakło również potraw z dziczyzny,
tradycyjnie przygotowanych przez pomysłodawcę tej imprezy, Jerzego Wrzyszcza. Nagrody wręczał Burmistrz
Olecka Wacław Olszewski.
Paweł Maksimowicz

Nabór na Latarników
Polski Cyfrowej

Szanowni Państwo
chcielibyśmy zainteresować Państwa inicjatywą Latarników Polski Cyfrowej oraz programem Polska Cyfrowa Równych Szans (PCRS).
PCRS to oddolna inicjatywa, której celem jest wprowadzanie w świat komunikacji cyfrowej oraz usług i treści dostępnych w Internecie - dorosłych Polaków z pokolenia 50+,
realizowana przez Stowarzyszenie „Miasta w Internecie” i
Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji.
W związku z dużym zapotrzebowaniem na animatorów,
którzy bezpłatnie wprowadzają osoby dorosłe w cyfrowy
świat, zdecydowaliśmy się przeszkolić kolejne 200 osób –
duża liczba aktywnych Latarników jest bowiem gwarantem
zmniejszenia wykluczenia cyfrowego w Polsce. Chcielibyśmy, aby informacja o tym dotarła do jak najszerszego grona
odbiorców.
Dlatego właśnie chcieliśmy prosić o rozpowszechnienie
ogłoszenia o rozpoczętym niedawno naborze na szkolenia
dla przyszłych Latarników Polski Cyfrowej. Wszystkie niezbędne informacje znajdują się także na portalu https://latarnicy.pl .
Zgłoszenie chęci zostania Latarnikiem odbywa się poprzez zapoznanie się z regulaminem rekrutacji oraz wypełnienie ankiety zgłoszeniowej dostępnej na stronie:
http://ankiety.mwi.pl/index.php?sid=27485
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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Turniej Koszykówki Ulicznej
o Puchar Burmistrza Olecka

nim Dawid Piasecki (Antydestabilodematerializatorzy –
Suwałki), a w nagrodę również otrzymał dyplom, pamiątkową statuetkę oraz torbę sportową ufundowane przez organizatora.
Trzy pierwsze drużyny Turnieju otrzymały pamiątkowe
dyplomy i puchary ufundowane przez Burmistrza Olecka
oraz nagrody rzeczowe w postaci piłek do koszykówki ufundowane przez organizatora.
W zawodach uczestniczyło 19 zawodników.
Skład osobowy zwycięskiej drużyny „Antydestabilodematerializatorzy”: Kamil Zarzecki, Mateusz Gawliński,
Dawid Piasecki, Krystian Hołubowicz.
Paweł Maksimowicz
komentarz Bartosza Cieśluka
Turniej stał na wysokim poziomie. Nie brakowało emocji lecz gra była czysta i pozbawiona brutalności. Mecze
były zacięte i wyrównane. Obrazuje to fakt, że drużyna z
Olecka, która zajęła miejsce czwarte spadła z miejsca pierwszego po zaciętym meczu, w którym przez długi czas prowadziła przegrywając dopiero po dogrywce. Zwycięzcy swoją
jedyną przegraną (i to właśnie z Oleckiem) też ponieśli po
dogrywce. Po raz pierwszy od kilku lat turniej udało się rozegrać przy pięknej pogodzie.
Szkoda tylko, że koszykówka i turnieje kosza nie cieszą
się w Olecku taką popularnością jak w czasie pierwszych
Przystanków.

Zapowiedzi nadchodzących imprez sportowych

skich)
VII Turniej Siatkówki Plażowej z cyklu Grand Prix Olecka
2014
Termin i miejsce: 17.08.2014 r. (niedziela) godz. 10:00
Boiska do siatkówki plażowej MOSiR (przy Kortach Miejskich)

19 lipca na boisku „Orlik 2012”odbył się Turniej Koszykówki Ulicznej.
Sędziowali Marcin Putra i Paweł Maksimowicz, a spikerem był Bartosz Cieśluk.
Do turnieju przystąpiło 5 drużyn z Suwałk, Warszawy i
Olecka.
Grano systemem „każdy z każdym”.
Mecze trwały po 10 minut lub do uzyskania przez któryś z
zespołów 15 punktów.
KLASYFIKACJA KOŃCOWA:
1. Antydestabilodematerializatorzy (Suwałki) 7 pkt 47:29
2. Ojcowie basketu (Suwałki) 7 pkt 35:24
3. Żłów (Suwałki) 6 pkt 41:30
4. Zwyrole (Olecko) 6 pkt 40:36
5. Buldożery (Warszawa) 4 pkt 12:56
Tradycyjnie rozegrano również konkurs rzutów za 3 punkty. Do tej rywalizacji przystąpiło 15 zawodników. Najwięcej
celnych rzutów oddał Sebastian Jurewicz (Zwyrole – Olecko), który trafił 9 z 15 rzutów. W nagrodę otrzymał dyplom,
pamiątkową statuetkę oraz torbę sportową ufundowane przez
organizatora.
Wybrano również najlepszego zawodnika turnieju. Został

V22502

V22702

Piłka nożna
Mecz V ligi piłki nożnej „Czarni” Olecko - „Kłobuk” Mikołajki. Termin i miejsce: 13.08.2014 r. (środa) godz. 17:00
Stadion Miejski
Tenis ziemny
XVI Turniej o Puchar Tygodnika Oleckiego
Termin i miejsce: 10.08.2014 r. (niedziela) godz. 10:00 Korty
Miejskie
VII Turniej o Puchar ST Smecz Olecko
Termin i miejsce: 17.08.2014 r. (niedziela) godz. 10:00 Korty Miejskie
Siatkówka plażowa
VI Turniej Siatkówki Plażowej z cyklu Grand Prix Olecka
2014. Termin i miejsce: 10.08.2014 r. (niedziela) godz. 10:00
Boiska do siatkówki plażowej MOSiR (przy Kortach Miej-

V22702
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MOSIR Olecko zaprasza na spotkanie z biegaczami globalnej imprezy PEACE RUN. Jej uczestnicy manifestują
ideę jedności wszystkich ludzi dla harmonii i pokoju. Biegnący odwiedzą nasze miasto w piątek 8 sierpnia. Około
godz. 10:30 miną rogatki na drodze z Suwałk i Wiewiórczą
Ścieżką zmierzać będą na Stadion Miejski. Każdy może do
nich dołączyć by nieść nadzieję przyjaźni i dobrej woli przez
cały świat. Na stadionie odbędzie się uroczyste powitanie i
kilkominutowa prezentacja.
Bieg Pokoju to bieg sztafetowy, niekomercyjny, bez nagród. Trwa około 8 godzin dziennie. Na trasie pomiędzy
miastami zwykle biegnie 1 biegacz, eskortowany przez nasze samochody – 2 białe wany, oznaczone napisami PEACE
RUN. Wszyscy biegacze ubrani są w koszulki z nadrukiem
Peace Run.
W granicach miast i ośrodków gminnych (po uzgodnieniu z lokalnymi władzami i policją) biegnie cała grupa
uczestników Peace Run /10-16 osób/ oraz biegacze lokalni,
trasą wytyczoną i zabezpieczoną przez władze danej gminy
czy miasta, zwykle z czasowym ograniczeniem jednego pasa
ruchu na ok. 20 minut.
W ośrodkach tych zawsze jest planowane spotkanie w
urzędzie miasta /gminy/ z lokalnymi władzami. W dużych
miastach organizowane są najczęściej biegi na terenie jednego ośrodka sportowego lub rekreacyjnego, aby nie zakłócać

ruchu drogowego.
Trasa została ustalona tak, aby ominąć drogi szybkiego
ruchu. W niektórych przypadkach nie jest to możliwe, bo
nie ma innej drogi w tym rejonie. Jeśli nie uzyskujemy pozwolenia na dany odcinek drogi, uczestnicy przejeżdżają go
samochodami.
Dodatkowo informuję, że bieg ten odbywał się co 2 lata
od 1985, w tym regularnie na terenie Polski, pod nazwą Peace Run /Bieg Pokoju/. Od 2005 roku bieg nosi nazwę Word
Hormony Run i odbywa się co roku.
Od 2013 powrócono do nazwy Peace Run. Nigdy nie
mieliśmy żadnych problemów w czasie trwania biegu w
Polsce, ani nie spowodowaliśmy żadnych zakłóceń ruchu
drogowego.”

