
Wydarzenia kulturalne i sportowe w najbliższym czasie – Olecko 

Zaproszenie dla Rodziców i Dzieci 

 

21 maja 2021 r., godz. 17.00 Amfiteatr Podzamcze - WYPRAWA ROWEROWA WIEWIÓRCZĄ 
ŚCIEŻKĄ 

Po raz kolejny w tym sezonie zapraszamy na wyprawę rowerową Wiewiórczą Ścieżką  
z burmistrzem Karolem Sobczakiem. 
Wszystkich chętnych zapraszamy 21 maja o godz. 17:00 do Amfiteatru Podzamcze, gdzie wspólnie 
wyruszymy dookoła jeziora. 
Wyjazd zakończymy na polu namiotowym MOSIR Olecko między plażą miejską a stadionem 
piłkarskim, gdzie zapłonie ognisko. 
Zapraszamy z własnym koszyczkiem. 
  

26 maja 2021 r., godzina 15.30 Plac Wolności - Dzień Matki 

Dzień ten jest szczególnie ważny, gdyż przypomina jak bardzo ważna jest w naszym życiu mama .To 

ona stara się pomimo wielu trudności wychowywać nas i uczyć, poświęca cały swój czas … 

W tym roku chcemy sprawić żeby wszystkie mamy poczuły się naprawdę ważne. W związku z tym 

przygotowaliśmy program w taki sposób aby każda z mam znalazła coś dla siebie. 

Aby ten szczególny dzień zapisał się w pamięci od godz. 15:30  w specjalnie przygotowanym, 
mobilnym studiu fotograficznym na tle ścianki przygotowanej przez Panią Dorotę Jańczuk będzie 

można zrobić pamiątkowe zdjęcie z dzieckiem. 

W trosce o zdrowie zapracowanych, niewyspanych, zmęczonych, obciążonych zbyt wieloma 
obowiązkami, borykających się z bólami głowy i kręgosłupa mam,  proponujemy zajęcia  ze Zdrowego 

kręgosłupa, które o godz. 16:30 rozpocznie Katarzyna Sieczkowska.  

Podczas warsztatów plastycznych „Portret mojej mamy”, które będą prowadzone przez Zofię Kardel, 

wszystkie mamy będą mogły zobaczyć siebie oczami swojego dziecka . 

Z okazji Dnia matki będzie można również na hasło „Super Mama” uzyskać 10% zniżkę na wszystkie 

produkty a także 50 % zniżki na zakup drugiej pizzy. 

  

29 maja 2021 r., godzina 10.00 Stadion MOSIR XIV OLIMPIADA MILUSIŃSKICH 

29 maja 2021 r., godzina 15.00 Strefa gier i zabaw nad rzeką Lega 

30 maja 2021 r., godzina 12.00 Plac Wolności Wielki Chaos z Pióropuszem 

 

Świętujmy Dzień Dziecka z Regionalnym Ośrodkiem Kultury i Pióropuszem! 
Przygotowaliśmy Siedem Atrakcji dla dzieci dużych i małych, a także dla tych, którzy są już całkiem 
dorośli, ale nie zapomnieli, na czym polega dobra zabawa. 
Pierwsza Atrakcja to Wielki Chaos czyli terenowa "planszówka". Podczas gry trzeba będzie 
wykazać się sprawnością fizyczną, dobrą orientacją oraz znakomitą pamięcią i bystrością umysłu. 
Druga Atrakcja to Strefa Malucha czyli przyjazna przestrzeń z "dmuchańcem" dla dzieci do piątego 
roku życia. Tu najlepiej sprawdzą się wszyscy miłośnicy skakania, oraz posiadacze uśmiechu od ucha 
do ucha. 
Trzecia Atrakcja nazywa się "Nie pękaj". Będziemy w niej skręcać balony i wyczarowywać z nich 
cudaczne stwory oraz pękać wyłącznie ze śmiechu. 
Czwarta Atrakcja odbędzie się pod hasłem "Rośnij duża, okrąglutka" i poświęcimy ją w całości 
bańkom mydlanym: największym, najmniejszym, kolorowym i lśniącym. Zbudujemy 
też bańkową wieżę. 
W Piątej Atrakcji zajmiemy się robieniem odlotowych tatuaży. Nazwaliśmy ją Kolorowa Ręka. 
W Szóstej Atrakcji odbędzie się Wielki Test z Wiedzy o Świecie Bajek, w którym 

https://www.facebook.com/MOSiROlecko/?__cft__%5b0%5d=AZVtQlLp1DDVgkV4BNz_ALQyVELXs1daiUtGsaCW2UiE9ItvbafUJoy6q66VMjni1xOreV8aQpjE1L5Aqy4Czgey2xETYGGs9o8g5EATM6QtJJ_IrEcdqyo8Y3de1UGXpbpWW2z75-0zn_3krvC3GH08ERbB0Xt2r_6bMJ-hNkU9dwGNKXEA2GKgua_bQxskcAfHKkcq5kve1EgJwLIOld90ASP86gEHhnGKJvbn5jvY7Q&__tn__=kK-y-R


mogą wciąć udział całe rodziny: dzieci i dorośli. 
W Siódmej Atrakcji zaprosimy do udziału w Konkursie Muzycznych Talentów. Przygotujcie 
swoją ulubioną piosenkę, przynieście nam podkład muzyczny i wystąpcie na scenie przed 
prawdziwą publicznością. Zgłoszenia i podkłady przyjmujemy od godziny 12. Konkurs rozpocznie się  
o godzinie 13. 

Przygotujcie się też na inne niespodzianki! 

Link do wydarzenia: https://bit.ly/3yiJrVz 

  

6 czerwca 2021 r., godzina 10.00 stadion MOSiR – MARATONY KRESOWE 

Ubiegłoroczna trasa w Olecku znalazła się w TOP 3 w naszej posezonowej ankiecie. Jej autorami po 
raz kolejny będą oleccy kolarze, z Mariuszem Naruszewiczem na czele. Będzie sporo 
charakterystycznych dla tych terenów “garbatych” szutrów, ale przeplatanych ciekawymi odcinkami 
specjalnymi. Około połowa trasy prowadzi przez lasy, więc przy upalnej pogodzie będzie przyjemny 
cień. Będzie sporo zjazdów, więc duża przyjemność z jazdy zapewniona 

LINK DO WYDARZENIA: https://bit.ly/3bGjoO6 

Olecko – 2020-09-13 – “Przystanek Mazury Garbate” – Maratony Kresowe 

  

19 czerwca 2021 godzina 11.00 Plaża Szyjka - Predathlon Family Cup Olecko 

Generalna formuła naszej imprezy pozostaje taka sama - łączymy bieg, rower i kajak. Tym razem 
jednak rzucamy wyzwanie młodzieży. Nie będzie lekko, o tym wiedzą Ci, którzy 
mogą się już pochwalić koszulką predathlonowego finiszera. 
Specyficznie - bo w mieście i tuż obok, specyficznie - bo startują pary. Pary niezwykłe. Dlaczego? 
Miasto Olecko i jego władze dużo energii i działań poświęcają rodzinie, stąd i my chcemy rodziny, 
choć nie tylko, zaprosić do wspólnego startu i kibicowania. Do zmierzenia się z trudami trasy  
i własnymi słabościami. 
Para może posiadać zestaw dowolny - mama z synem, tata z córką, wujek z siostrzeńcem, brat   
z bratem, a nawet przyjaciółka z przyjaciółką. Jedyny warunek jaki stawiamy dotyczy wieku 
startujących. Starszy zawodnik musi mieć co najmniej 18 lat, zaś młodszy od 8 do 17 włącznie. Tylko 
tyle i aż tyle bo kilka kilometrów każda z par będzie miała do wspólnego pokonania. Najpierw około 
pięciokilometrowy bieg, następnie kilkunastokilometrowy etap rowerowy i wreszcie, wyczerpujące 
resztki sił, 5 kilometrów w kajaku na wodach oleckiego jeziora. 
 

https://bit.ly/3yiJrVz
https://bit.ly/3bGjoO6
http://maratonykresowe.pl/olecko-2020-09-13-przystanek-mazury-garbate/

