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Kupon bierze udział 
w losowaniu upominków
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Najwyższe ceny, Olecko, ul. Ełcka 2, tel. 501-611-961

SKUP STARYCH I ROZBITYCH POJAZDÓW
kasacja pojazdów, skup złomu, pomoc drogowa, autolaweta, zaświadczenia 

V15207

Od minionego poniedział-
ku ruszyła akcja policji pod 
hasłem „Parkuj z głową”. 
W lipcu kierowcy będą tylko 
informowani o popełnieniu 
wykroczenia, w sierpniu za 
nieprawidłowe parkowanie 
posypią się mandaty. 

Ale już w lipcu nie będzie 
litości dla parkujących na 
miejscach dla inwalidy.

MAJSTER
M.Pie tra szew ski

MARKET BU DOW LA NY
CEN TRUM HAN DLO WE – Aleje Li po we 1B, Tel. (87) 520 44 46
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JUŻ W SPRZEDAŻY
NOWA PALETA FARB

DULUX EMULSJA KOLORY ŚWIATA
PROMOCJA

EMULSJA BIAŁA JEDYNKA 10L 39,98zł
ZAPRASZAMY NA ZAKUPY

Festyn Rodzinny 2012 
w Zespole Szkół 
na osiedlu Siejnik

czytajcie na s. 10-11

Tygodnik Olecki poszukuje osoby 
do roznoszenia prasy

tel. 601-152-454

czytajcie na s. 4

O przebiegu akcji wewnątrz pisma

„Poucztujmy” w podsuwalskiej oberży
Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych 

zaprasza do Colosseum
szczegóły na s. 13

Oryginalne regaty:
DELPHIA YACHTS & GRAN TURISMO POLONIA OF-

FICIAL WARM UP 2012.
Stocznia Delphia zaprosiła na pokład swoich jachtów kie-

rowców luksusowych aut, uczestników Gran Turismo Polonia, 
dla których to 30 czerwca zorganizowała w Sopockiej Marinie 
regaty na jachtach - Delphia 24. Uczestnicy GTP będą mogli 
sprawdzić swoje umiejętności regatowe i sprawdzić swojego du-
cha walki na trochę innej trasie i w nieco innych warunkach niż 
tor wyścigowy.

W strefie Delphia VIP na kierowców będą też czekały fla-
gowe jachty Delphia 47 oraz strefa relaksu, która pozwoli im 
odpocząć i przygotować się do trzydniowych zmagań na torze 
w Poznaniu. Pełen emocji dzień rozpocznie się o godzinie 9:30. 
Regaty będzie można podziwiać z Sopockiego Molo od 13:00, a 
super auta przed hotelem Sheraton oraz przed wejściem na Molo 
w ciągu dnia.           inf. Delphia / b

Sąsiad dobry za przyjaciela i za brata stoi.
przysłowie staropolskie
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Redakcja 
„Tygodnika Oleckiego”, ul. Zielona 37

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

kontakt telefoniczny: 601-152-454

Kontakt tel.
(87) 520-22-41
(87) 520-33-02

502-200-024

• BETON TOWAROWY
• STAL ZBROJENIOWA
• KRĘGI RÓŻNYCH ROZMIARÓW
• BLOCZKI FUNDAMENTOWE
• MATERIAŁY BUDOWLANE
• WŁASNY TRANSPORT

Oddział w Olecku
ul. Gołdapska 22
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GRÜNLAND
Centrum Roślin Ozdobnych

   Olecko, ul. Produkcyjna 11, tel. (087) 523-90-09
Choinki cięte ze świerka srebrnego.

Archiwum „Tygodnika Oleckiego” znajdziesz

Do końca czerwca uczniowie Zespołu Szkół Licealnych i Zawodowych w Olecku oraz 
wszyscy zainteresowani tematyką stanu wojennego w Polsce mogą obejrzeć wystawę po-
święconą wydarzeniom, jakie 13 grudnia 1981 roku zapoczątkował Wojciech Jaruzelski.

Przygotowane przez pracowników Instytutu Pamięci Naukowej plansze z fotografiami 
opatrzone są ciekawymi opisami, całość natomiast uzupełniają nierzadko szokujące dane 
statystyczne.

Wstęp na wystawę, którą obejrzeć można w sali Mazurskiego Centrum Edukacji i Inicja-
tyw Lokalnych znajdującej się w internacie ZSLiZ, jest wolny.

Opiekunami zbiorów są uczniowie klasy drugiej liceum profilowanego o specjalności 
policyjno-pożarniczej wraz z wychowawczynią i nauczycielką historii Krystyną Balutą.

Przemysław Michniewicz

Uczniowie ZSLiZ na wystawie pod tytułem „Represje stanu wojennego”

20 czerwca w Komendzie Powiatowej Policji w Olecku 
odbyło się uroczyste wręczenie nagród Nataszy Wiszniew-
skiej. 

Uczennica I klasy Zespołu Szkół Społecznego Towarzy-
stwa Oświatowego w Olecku została  laureatką II Wojewódz-
kiego Konkursu Plastycznego „Dbam o swoje bezpieczeń-
stwo” Organizatorem konkursu była Komenda Wojewódzka 
Policji w Olsztynie oraz Szkoła Podstawowa nr 30 w Olsz-
tynie.  W etapie szkolnym wzięło udział 3871 uczniów klas 
I – III ze 119 szkół w całym województwie.

Natasza Wiszniewska z Zespołu Szkół Społecznego Towarzystwa Oświatowego 
w Olecku laureatką etapu wojewódzkiego  konkursu plastycznego 

„Dbam o Swoje Bezpieczeństwo”

Przypominamy, że w etapie powiatowym praca Nataszy 
została wybrana przez komisję w składzie: nadkomisarz Ewa 
Papadopulu – Naczelnik Wydziału Prewencji i Ruchu Dro-
gowego KPP Olecko  oraz Tadeusz Gut – nauczyciel plasty-
ki. Następnie najlepsze prace zostały wysłane do Olsztyna i 
wzięły udział w etapie wojewódzkim.

28 maja br. komisja wojewódzka w składzie: Joanna 

Mariuk z Kuratorium Oświaty, dr. hab. Marek Szczęsny z Wy-
działu Sztuki UWM oraz nadkomisarz Arkadiusz Sylwestrzak 
z Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie dokonali oceny 
prac plastycznych nadesłanych z całego województwa.  Praca 
oleckiej pierwszoklasistki został wyróżniona w kategorii klas 
pierwszych.  Opiekunem Nataszy była Elżbieta Tumiel, która 
wspólnie z Dyrektorem szkoły Waldemarem Snarskim otrzy-
mali podziękowania za wzorowe przygotowanie podopiecznej.

Nagrody rzeczowe laureatom  ufundowali: Wojewoda War-
mińsko- Mazurski, Komendant Wojewódzki Policji w Olszty-
nie, Warmińsko – Mazurskie Stowarzyszenie na Rzecz Bezpie-
czeństwa, Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 30 w Olsztynie i 
Firma Ubezpieczeniowa „Generali”.

aspirant Tomasz Jegliński, KPP Olecko

W najbliższym tygodniu odbędą się w Olecku 
następujące imprezy sportowe:

1. Turniej tenisa ziemnego o ,,Wielki Sękacz Olecki”
Termin i miejsce: 01.07.12r, godz. 10.00, Korty Miejskie w 
Olecku
Turniej zostanie rozegrany w nast. kategoriach:
- Open, - do lat 12-tu, - do lat 16-tu.
Wpisowe: 15 zł od zawodnika.

Nagrody: sękacz dla zwycięzcy kategorii open oraz pamiątko-
we statuatki w pozostałych kategoriach.

2 .I Turniej siatkówki plażowej z cyklu Grand Prix 2012
Termin i miejsce: 01.07.12r, godz. 11.00, Boisko MOSiR w po-
bliżu Kortów Miejskich w Olecku.
Wpisowe: 20 zł od pary.
Nagrody: pamiątkowe statuetki i koszulki dla zwycięzców.

 Zapraszamy do udziału i kibicowania!
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na stronie internetowej www.olecko.info (w pliku *.pdf)
OLECKI TERMINARZ

WYSTAWY STAŁE
• Historia Ziemi Oleckiej – wystawa historyczna, Olecka 

Izba Historyczna, plac Wolności 1 (Stary Ratusz)
• Życie teatralne w Olecku - Rekonesans, Olecka Izba Hi-

storyczna, plac Wolności 1 (Stary Ratusz)
• Malarstwo Zbigniewa Urbalewicza, Galeria Prawdziwej 

Sztuki im. A. Legusa, ROK „MG”
• Wystawa monet „To nie Fenicjanie wynaleźli pieniądze” - 

wystawa w Oleckim Stowarzyszeniu Aktywnych „Zamek”
• Wystawa prac Małgorzaty Chomicz i Wojciecha Dziesz-

kiewicza, hol kina „Mazur”
• Malarstwo Agaty Julii Prosińskiej, Galeria „Pod Skosem” 

Gminny Ośrodek Kultury w Kowalach Oleckich
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Zapraszamy od 600 do 2100

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

NAJTANIEJ W MIEŚCIE

ON .............................5.69 zł
Pb95 .........................5.79 zł
PB98 .........................5,99 zł
LPG ...........................2,79 zł
Olej opałowy ..............4.10 zł (powyżej 1000 litrów)

PRZEMYSŁAW
ATKIELSKI

KOMPUTERY, NAPRAWA, DRUKARKI (TUSZE, TONERY)
, KASY FISKALNENOTEBOOKI

Plac Wolności 15A, tel. 87 520 10 89V
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sponsorujemy „Czarnych”, 
bilet 5 gr taniej na litrze

www.paliwa-kozlowski.pl

AUTOMYJNIA

27 czerwca (środa)
apteka dyżurna plac Wolności 7B
wydanie „Tygodnika oleckiego”
28 czerwca (czwartek)
apteka dyżurna Gołdapska 1
13.00 - Sesja Rady Powiatu, Starostwo
13.00 - Sesja Rady Miejskiej, Ratusz
16.00 - „Popołudnia ze Scrabble”, Biblioteki dla Dzieci i 
Młodzieży
17.00 - „Tandemem przez pogranicze”, prezentacja filmu do-
kumentalnego, Olecka Izba Historyczna, Stary Ratusz
18.00 - „W podsuwalskiej oberży”, widowisko, Colosseum
29 czerwca (piątek)
apteka dyżurna plac Wolności 25
30 czerwca (sobota)
apteka dyżurna Składowa 6
13.00 Kolorowy świat bajek, biblioteka dziecięca, Kopernika  6
22.00 - Awatar, film, kino letnie - Rynek na placu Wolności
1 lipca (niedziela)
apteka dyżurna Zielona 37
10.00 - Turniej tenisa ziemnego o ,,Wielki Sękacz Olecki”, 
korty miejskie
11.00 - I Turniej siatkówki plażowej z cyklu Grand Prix 2012, 
boisko przy kortach miejskich
17.00 - GOTRESS (country), koncert z cyklu „Kulturalna Po-
dróż Bez Granic”, rynek miejski w Gołdapi
2 lipca (poniedziałek
apteka dyżurna 11 Listopada 9
16.00 - rozpoczęcie kursu dla kierowców w Szkole Kierow-
ców Jerzego Miliszewskiego, aleje Lipowe
3 lipca (wtorek)
apteka dyżurna Kolejowa 15
4 lipca (środa)
apteka dyżurna Zielona 35
wydanie „Tygodnika oleckiego”
5 lipca (czwartek)
apteka dyżurna plac Wolności 7B
8,30 - 11.00 - pobór krwi od honorowych dawców, ZSLiZ 
(sala konferencyjna)
16.00 - „Popołudnia ze Scrabble”, Biblioteki dla Dzieci i 
Młodzieży
6 lipca (piątek)
apteka dyżurna Gołdapska 1
7 lipca (sobota)
apteka dyżurna plac Wolności 25
13.00 - Kolorowy świat bajek, biblioteka dziecięca, Kopernika  6
22.00 - Jak zostać królem, film, kino letnie - Rynek na placu 
Wolności
8 lipca (niedziela)
apteka dyżurna Składowa 6
17.00 - WNIEBOWCIĘCI (pop-rock), koncert z cyklu „Kul-
turalna Podróż Bez Granic”, rynek miejski w Gołdapi
9 lipca (poniedziałek)
apteka dyżurna Zielona 37
10 lipca (wtorek)
apteka dyżurna 11 Listopada 9
11 lipca (środa)
apteka dyżurna Kolejowa 15
12 lipca (czwartek)

 Akcja „Parkuj z Głową” rozpoczęta
W ruszyła profilaktyczno-edukacyjna  akcja „Parkuj z 

głową”. Przez  ostatni tydzień czerwca i w lipcu  kierowcy, 
którzy nie przestrzegają znaków poziomych, znajdą za wy-
cieraczką swojego samochodu specjalną ulotkę. Wszystko 
po to aby zwiększyć ilość miejsc parkingowych w centrum 
miasta i uświadomić konieczność stosowania się do znaków 
drogowych.

25 czerwca około 11.00 w Olecku rozpoczęto działania  
„Parkuj z głową”, której pomysłodawcą byli m.in. radni miej-
scy i redaktor naczelny Tygodnika Oleckiego. Nadzór nad ak-
cją ma Wydział Prewencji i Ruchu Drogowego KPP Olecko. 
Policjantom pomaga młodzież z klas mundurowych Zespołu 
Szkół Licealnych I Zawodowych w Olecku, którzy akurat są 
w trakcie obozu letniego. 

Do końca lipca policjanci wspólnie z młodzieżą będą za 
wycieraczki aut, których kierowcy nie przestrzegają znaków 

poziomych, umieszczać 
specjalne ulotki. Ma to na 
celu uświadomienie obo-
wiązkowego stosowania 
się do znaków drogowych 
oraz zwiększenie ilości 
miejsc parkingowych w 
centrum miasta. Pierwszy 
dzień pokazał, że akcja 
była strzałem w dziesiąt-
kę. Łącznie wykorzystano 
kilkadziesiąt ulotek, a mło-
dzież z dużym zaangażo-
waniem wzięła udział  w 
tym przedsięwzięciu.

rzecznik prasowy KPP 
aspirant Tomasz Jegliński
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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:
• Jakub Bałucki

• Marek Całkiewicz
• Anna Jagielska (Mońki)

• Alicja Jaszczanin (Świętajno)
• Mariusz Wawrzyn
• Maciej Zimorowicz

Upominki będą wysyłane pocztą.
Upominki ufundowali:

	 √	Fundacja „Niewidzialna Ręka”, Monety	
	 √	Drukarnia „Gryfix”, Ełk, ulica Sasankowa 17
	 √	Urząd Miejski w Olecku, plac Wolności 3
	 √	„BiS” Studio Reklamy, ul. Kamienna 1A
	 √	Stacja Paliw, ul. Aleje Lipowe 1A
	 √	Księgarnia Zofii Siemaszko, plac Wolności 26
	 √	TERNET, pl. Wolności 26.
	 √	INFOLAND, pl. Wolności 15
	 √	BEST - Studio Reklamy, ul. Jeziorna 1A
	 √	Wydawnictwo „Wir”, Zielona 37
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„Bezpiecznie nad wodą”
Samorząd województwa warmińsko-mazurskiego wspól-

nie z Wojewódzką Stacją Pogotowia Ratunkowego przy-
gotował aplikację na telefon komórkowy „Bezpiecznie 
nad wodą”. Aplikacja w prosty sposób przedstawia zasady 
zachowań w niebezpiecznych sytuacjach, do których może 
dojść podczas wypoczynku nad wodą. Dzięki obrazkom oraz 
czytanym przez lektora wyjaśnieniom można się dowiedzieć 
w jaki sposób przywrócić oddech i krążenie oraz jak się za-
chować w przypadku zadławienia, zakrztuszenia, omdlenia i 
zasłabnięcia, reakcji alergicznej, złamań, ran czy drgawek. Z 
aplikacji dowiemy się też, jak dojechać do najbliższego szpi-
tala, posterunków czy straży pożarnej. 

W rozpowszechnianie aplikacji aktywnie włączyła się 
Komenda Wojewódzka Policji w Olsztynie. Aplikacja do-
stępna jest bezpłatnie.

Wszelkie informacje o aplikacji wraz   z linkami odsyła-
jącymi znajdują się na stronie 

www.wrota.warmia.mazury.pl, 
baner „Aplikacja mobilna“ 
(http://wrota.warmia.mazury.pl/Aplikacja-%E-

2%80%9EBezpiecznie-nad-woda%E2%80%9D.html)   

Dom Kultury w Gołdapi rozpoczyna realizację projektu pt. 
„Kulturalna Podróż Bez Granic”.

Będzie to cykl imprez prezentujących różne style muzycz-
ne. Koncerty odbywać się będą na rynku miejskim w Gołdapi o 
17.00 przez 6 niedziel w lipcu i sierpniu.

Zapraszamy mieszkańców i turystów do spędzenia niedziel 
przy dobrej muzyce.
 
Koncerty z cyklu „Kulturalna Podróż Bez Granic”:

1 lipca - zespół GOTRESS (country)
8 lipca - zespół WNIEBOWCIĘCI (pop-rock)
15 lipca - zespół BLUES STATION (blues)
29 lipca - zespół RETRO JAZZ QUARTET (jazz)
12 sierpnia - zespół HORPYNA (folk)
19 sierpnia - zespół OKAW SZTORM (szanty)

„Kulturalna Podróż Bez Granic”

Tandemem przez pogranicze
Film dokumentalny

Po raz kolejny w Oleckiej Izbie Historycznej będzie szansa 
na to, aby zapoznać się z ciekawym filmem dokumentalnym, 
traktującym o tematyce historii i tożsamości bliskich nam te-
renów. 

„Tandemem przez pogranicze”  to filmowa próba odpo-
wiedzi na pytanie: czym jest polsko–białoruskie Pogranicze? 
Dwóch przyjaciół: jeden jest Polakiem o białoruskich korze-
niach, drugi Białorusinem o polskim rodowodzie, rusza w rowe-
rową podróż po magicznych, polskich i białoruskich wioskach. 
Rower daje im szansę na pełniejsze doświadczenie wielokul-
turowości i piękna przygranicznych terenów – wiadomo, że 
ten kto jedzie wolniej, widzi o wiele więcej... Młodzi ludzie 
szukają zalet i wad Pogranicza, podczas wyprawy rozmawiają 
z napotkanymi ludźmi o życiu, historii, śmierci i marzeniach, o 
przeszłości i przyszłości miejsc w którym mieszkają.
28.06.2012 (czwartek), godzina 17:00, Olecka Izba Historycz-
na, wstęp wolny

Stowarzyszenie Kulturalne „Przypisani Północy” 
wraz z Miejsko- Powiatową Biblioteką Publiczną w 
Olecku ogłaszają nabór  na wakacyjne warsztaty ekologicz-
no-plastyczne dla dzieci pt. „Z przyrodą w tle”.

Zajęcia są skierowane do dzieci w wieku 10-14 lat i odby-
wać się będą w miesiącu sierpniu.

Zapisy i szczegółowe informacje w bibliotece dziecięcej, 
ul. Kopernika 6.

O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń. Zgłoszenia 
przyjmujemy do 7 lipca br.

Projekt współfinansuje Fundacja CEMEX „Budujemy 
Przyszłość”.

Zapraszamy!

Warsztaty ekologiczne dla dzieci

 Rozpoczynamy II cykl letnich spotkań z kinem 
polskim i zagranicznym 

„ Plenerowe Kino Letnie”. Rusza już 30 czerwca. 
Jako pierwszy wyemitowany zostanie amerykań-

ski, najbardziej dochodowy film  w historii kina pt. 
„Avatar”. Pokażemy wersję reżyserską – rozszerzo-
ną.  

Serdecznie zapraszamy na bezpłatną emisję filmu 
30 czerwca 2012 roku o godzinie 22:00 na central-
nym placu w mieście (plac Wolności). 

Warto dodać, że film otrzymał szereg nagród m.in. 
dwa Złote Globy i trzy Oscary.

Zrealizowany z wielkim rozmachem „Avatar” 

„Avatar” w „Plenerowym Kinie Letnim” opowiada historię sparaliżowanego byłego koman-
dosa, który dostaje szansę odzyskania zdrowia. 
Musi jednak wziąć udział w specjalnym programie 
militarnym o nazwie Avatar. 

W rolach głównych między innymi Sam Wor-
thington, Sigourney Weaver, Michelle Rodriguez.
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Ośrodek 
czynny
codziennie 
w godz. 800-1600

Jerzy Miliszewski

OLECKIE CENTRUM
SZKOLENIA KIEROWCÓW

Olecko, Aleje Lipowe 3
Rozpoczęcie 
kursu

 tel. 520-23-36

2
lipca 
godz. 1600

B53401

Niektórzy kierowcy nie zdają sobie sprawy z 
tego jakimi są uciążliwymi użytkownikami dróg. 

Naturalnie, większość posiadaczy praw jazdy 
uważa się za doskonałych kierowców, ba, wręcz 
wyśmienitych. Szkopuł w tym, że to inni oceniają 
naszą jazdę, a my mamy przeważnie mgliste wy-
obrażenie o tym jak jeździmy. 

Po pierwsze: znajomość przepisów drogowych 
większości pozostaje na etapie czasu, w którym 

zdało się prawo jazdy. Potem ze zdziwieniem otrzymujemy mandaty za 
coś co kiedyś było dozwolone, a teraz nie jest. Pamiętam jak dziś, jak 
kierowcy psioczyli na nakaz jeżdżenia ze światłami mijania przez całą 
dobę. Teraz przepis stał się oczywistością i jeżeli np. zapomniałem włą-
czyć świateł, to inni migają mi długimi bym je włączył.

Po drugie: właśnie światła. Jeżdżenie z włączonymi światłami stało 
się nawykiem. Nawyk tak wrył się w psychikę kierowców, że samocho-
du bez włączonych świateł podczas złej pogody nie widzimy. Taka re-
akcja może stać się przyczyną stłuczki czy wypadku. Winę za zdarzenie 
będzie ponosić kierowca samochodu nieoświetlonego. Dlatego starajmy 
się zwracać uwagę kierowców jadących bez świateł by je włączali.

Z chwilą kiedy po naszych drogach zaczęły jeździć nowe auta z 
żarówkami diodowymi i zamontowanymi w zderzaku światłami prze-
ciwmgielnymi wszedł w użycie szpan, który polega na włączaniu ich 
podczas jazdy zamiast świateł mijania. 

Proszę Szpanerów: większości tych świateł w dzień, w deszcz i śnieg 
nie widać, a jeśli chodzi o światła przeciwmgielne, to przepisy drogowe 
wręcz nakazują ich wyłączanie z chwilą, gdy widzimy samochód zbli-
żający się do nas z tyłu lub z przodu. Włączone światła przeciwmgiel-
ne podczas deszczu były już nieraz bezpośrednią przyczyną wypadków 
drogowych. Światło odbite od mokrej powierzchni oślepia jadących z 
naprzeciwka kierowców.  

Po trzecie: gadanie przez komórkę podczas jazdy! W domu, Kochani 
Kierowcy, czasami po prostu nie chce się wam odebrać telefonu. Pod-
czas jazdy sięgacie po telefon natychmiast. Czasami nawet to Wy dzwo-
nicie. Pamiętam jak kiedyś w audycji telewizyjnej Krzysztof Hołowczyc 
pokazywał pewne doświadczenie. Jadąc samochodem z szybkością 100 
kilometrów sięgał po stojący na blacie kubek z kawą. W chwili, gdy 
odwracał wzrok i brał w ręce naczynie nie patrząc na drogę przejeżdżał 
80 metrów! 

Prowadząc samochód jedną ręką i jednocześnie rozmawiając przez 

komórkę jedziemy tak jakbyśmy mieli we krwi 1,7 promila alkoholu. 
Takie badania też przeprowadzono. 

Po czwarte: nie włączamy kierunkowskazów. Proszę Szanownych 
Kierowców, jadący za Wami naprawdę nie wie, gdzie mieszkacie i nie 
może przewidzieć Waszych reakcji. A gdy już skręciliście, to włącza-
nie kierunkowskazu nic nikomu nie da. Kierunkowskaz jest po to by 
pokazać, w którą stronę się skręca, a nie zasygnalizować, że już się 
skręciło. Od niedawna złe używanie kierunkowskazów zastało przez 
kodeks wycenione na 100 złotych i jeden punkt.

Z moich obserwacji wynika, że jazdę bez kierunkowskazów prefe-
rują głównie niektórzy kierowcy taksówek. 

Trzeba też pamiętać o zasadzie: najpierw kierunkowskaz, a potem 
hamulec. Spowodowanie stłuczki poprzez nagłe włączenie hamulca 
kosztuje również punkt i 100 złotych. Ten, który uderzy z tyłu też płaci!

Po piąte: stawanie na różnego rodzaju liniach. W chwili obecnej 
trwa akcja „Parkuj z głową”. Na pomysł wpadliśmy wspólnie ja, rad-
ni „Dobra Wspólnego” Wojtek Leonarczyk i Grzesiek Kłoczko oraz 
policjanci z Powiatowej Komendy Policji. Przez lipiec funkcjonariu-
sze będą tylko pouczać i zostawiać specjalne ulotki (zasponsorowane 
przez BiS Zbigniewa Burby). Od sierpnia posypią się mandaty. 

Kierowcy nie wiedzą, że stawanie na jakiejkolwiek linii białej 
namalowanej na jezdni jest wykroczeniem! Szczególnie widać to na 
postojach. Parkujący potrafi nawet stanąć na trzech miejscach posto-
jowych. Widziałem jak zrobił to „mały fiat”!!! Cudeńka dzieją się z 
tego powodu na parkingu przy dawnym hotelu „Kronprintz” obecnie 
budynek z bankiem PKO.

Za każdy postój na linii wyznaczającej stanowisko postojowe, 
na powierzchni wyłączonej lub linii przerywanej wyznaczającej pas 
postojowy grozi 100 złotych mandatu i „nagroda” w postaci jednego 
punktu karnego. Wyjątkiem a akcji „Parkuj z głową” jest miejsce dla 
inwalidy, na który postój lub zatrzymanie samochodu kosztuje 5 punk-
tów i 500 złotych mandatu.

Byłem świadkiem zdarzenia przed szpitalem w Ełku kiedy to kie-
rowca oczekiwał na kogoś z włączonym silnikiem zajmując miejsce 
postojowe dla inwalidy. Przejeżdżający patrol policji wlepił kierowcy 
mandat. A gdy ten powiedział, że przecież, gdyby przyjechał inwalida, 
to by mu miejsce ustąpił, policjant spytał: „A jakby to pan zauważył?”. 
Podczas akcji „Parkuj z głową” nie będzie litości właśnie jedynie dla 
parkujących na tych miejscach. Mandaty będą serwowane od ręki.

Po szóste: nadmierna prędkość. Czasami widzi się pędzące jezd-
niami wokół Rynku auta. Nie bacząc na przechodzących pieszych, 
próbujące wyjechać z parkingów samochody. Dopiero gdy taki „Szyb-
ki Bil” zaparkuje i on chce teraz wyjechać zaczyna przejeżdżającym 
wypominać rodzinę do siódmego pokolenia. Daj przykład kolego, to 
i inni ci ustąpią!

Kilka dni temu taki pośpieszny kierowca przejechał na przejściu dla 
pieszych pasa mojego przyjaciela. Zwierzę cierpi bardzo bo ma zła-
maną miednicę oraz prawdopodobnie pękniętą kość w przedniej łapie. 
Kierowca widział psa. Po zderzeniu wyhamował, ale w końcu uciekł 
z przejścia. Są świadkowie, jest zdjęcie. Zobaczymy co będzie dalej. 

Po siódme: parkowanie na trawnikach. Nagminne... szczególne 
miejsce, to skrzyżowanie 1 Maja z placem Wolności.  Gdy zwróciłem 
pewnej pani uwagę, odpowiedziała, że przecież stoi nie na trawniku 
ale na miejscu, gdzie trawy nie ma. Ja je  na to, że trawy nie ma bo 
rozjeździli ją bezmyślni kierowcy. Zamknęła samochód i poszła. I jak 
ty być uprzejmym dla takich „dam”?              B. Marek Borawski
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Zapraszam na XX Sesję Rady Powiatu w Olecku  28 
czerwca 2012 roku (czwartek) o 10:00 w  sali konferencyj-
nej (pokój nr 4) Starostwa Powiatowego w Olecku, przy ul. 
Kolejowej 32. 

Porządek sesji:  
1. Otwarcie sesji i przyjęcie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
3. Informacja Starosty z wykonania uchwał Rady Powia-

tu i o działalności Zarządu w okresie międzysesyjnym.
4. Zapytania i interpelacje radnych.
5. Wnioski i oświadczenia radnych.
6. Wnioski Komisji Stałych Rady.
7. Odpowiedzi na zgłoszone zapytania, interpelacje i 

wnioski radnych i Komisji Stałych Rady.
8. Stan opieki zdrowotnej, w tym sprawozdanie z dzia-

łalności Spółki OLMEDICA oraz SP ZZOD Kolonia Olecko 
za rok 2011.

9. Podjęcie uchwał:
a) w sprawie likwidacji III Liceum Profilowanego wcho-

dzącego w skład Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla 
Dzieci Głuchych im. św. Filipa Smaldone w Olecku;

b) w sprawie przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawo-
dowej Nr 3 wchodzącej w skład Ośrodka Szkolno-Wycho-
wawczego dla Dzieci Głuchych im. św. Filipa Smaldone w 
Olecku;

c) w sprawie likwidacji Technikum Uzupełniającego Nr 
3 wchodzącego w skład Ośrodka Szkolno-Wychowawczego 
dla Dzieci Głuchych im. św. Filipa Smaldone w Olecku;

d) w sprawie przekształcenia III Uzupełniającego Li-
ceum Ogólnokształcącego wchodzącego w skład Ośrodka 
Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Głuchych im. św. Fili-
pa Smaldone w Olecku w III Liceum Ogólnokształcące dla 
Dorosłych;

e) w sprawie likwidacji I Liceum Profilowanego wcho-
dzącego w skład Zespołu Szkół Licealnych 

i Zawodowych w Olecku;
f) w sprawie przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawo-

dowej wchodzącej w skład Zespołu Szkół Licealnych i Za-
wodowych w Olecku;

g) w sprawie likwidacji II Liceum Profilowanego wcho-
dzącego w skład Zespołu Szkół Technicznych 

w Olecku;
8) w sprawie przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawo-

dowej Nr 2 wchodzącej w skład Zespołu Szkół Technicz-
nych w Olecku;

h) w sprawie likwidacji Technikum Uzupełniającego 
Nr 2 wchodzącego w skład Zespołu Szkół Technicznych w 
Olecku;

i) w sprawie przekształcenia II Uzupełniającego Liceum 
Ogólnokształcącego wchodzącego w skład Zespołu Szkół 
Technicznych w Olecku w II Liceum Ogólnokształcące dla 
Dorosłych;

j) w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecz-
nej powiatu oleckiego na rok 2011;

Sesja Rady Powiatu
k) w sprawie nadania Statutu Samodzielnemu Publicz-

nemu Zespołowi Zakładów Opieki Długoterminowej;
l) w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjne-

go Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym  Ze-
spole Zakładów Opieki Długoterminowej;

ł) w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Ko-
wale Oleckie na realizację inwestycji drogowej;

m) w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie 
Olecko na realizację inwestycji drogowej     w ramach Na-
rodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II 
Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój; 

n) w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie 
Świętajno;

o) w sprawie udzielenia pomocy finansowej na zadania 
związane z funkcjonowaniem Biura Regionalnego Woje-
wództwa Warmińsko-Mazurskiego w Brukseli;

p) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej 
Powiatu Oleckiego na lata 2011 – 2021;

r) w sprawie zmian budżetu powiatu na rok 2012.
10. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finanso-

wego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu powiatu 
za 2011 rok oraz udzielenie absolutorium Zarządowi Powia-
tu w Olecku:

a) rozpatrzenie sprawozdania finansowego za 2011 rok, 
sprawozdania z wykonania budżetu powiatu 

za 2011 rok oraz informacji o stanie mienia Powiatu 
Oleckiego;

b) opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie 
o sprawozdaniu z wykonania budżetu powiatu za 2011 rok;

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

w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu 
w Olecku absolutorium za 2011r.;
f) dyskusja nad sprawozdaniem z wykonania budżetu 

powiatu za 2011 rok oraz nad sprawozdaniem finansowym;
g) podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwier-

dzenia sprawozdania finansowego Powiatu Oleckiego wraz 
ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za rok 2011;

h) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium 
Zarządowi Powiatu w Olecku za rok 2011.

11. „Głos wolny, wolność ubezpieczający”.
12. Zamknięcie obrad. 

Przewodniczący Rady Powiatu             
Wacław Sapieha 

Stypendia szkolne w gminie Olecko
W maju b.r. wydział edukacji, kultury i sportu Urzędu 

Miejskiego wydał 339 decyzji przyznających uczniom szkół 
podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych sty-
pendia szkolne za okres od stycznia do czerwca b.r. Łączna 
wysokość przyznanej pomocy wyniosła 264 238 złotych, z 
czego kwota 211 390,4 złotych to dotacja celowa, a środki 
własne gminy to 52 847,60 złotych. Miesięczna wysokość 
stypendiów wynosiła od 130 do 135 złotych.     (UMwekis)
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Zespół Szkół STO w Olecku 
prowadzi zapisy na rok szkolny 2012/2013 do następujących 
typów szkół:
Społeczna Szkoła Podstawowa STO
- do klasy I - dzieci 6 i 7 letnie
- do klasy IV
Klasy mogą liczyć maksymalnie 16 uczniów, o 
przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń. Przyjmujemy 
także uczniów do klasy II (są wolne miejsca). 
Społeczne Gimnazjum STO 
- do klasy I
Klasa może liczyć maksymalnie 16 uczniów, o przyjęciu 
decyduje kolejność zgłoszeń. Przyjmujemy także uczniów do 
klasy II i III (są wolne miejsca).
Społeczne Liceum Ogólnokształcące STO
- do klasy I 
Przyjęcie kandydatów do kl. I następuje na podstawie wyni-
ków egzaminów gimnazjalnych i wyników na świadectwie 
ukończenia gimnazjum. 
Klasa może liczyć maksymalnie 16 uczniów. Przyjmujemy 
także uczniów do klasy III (są wolne miejsca).
Dodatkowych informacji udziela Sekretariat Szkoły: 
tel. 87-520-24-18, ul. Młynowa 8
www.spoleczna.olecko.edu.pl

NASZA OFERTA:   
wysokie wyniki egzaminów zewnętrznych,

sukcesy uczniów w konkursach przedmiotowych,
tradycja - szkoła istnieje od 1991 roku,

wszystkie szkoły posiadają uprawnienia szkoły publicznej, 
program nauki zgodny z wymaganiami MEN, 

rozszerzony program nauki języka angielskiego, 
zajęcia fakultatywne rozszerzające wiedzę 

z wybranych przedmiotów,
przyjazna, życzliwa atmosfera, 

profesjonalna kadra,
dobre relacje nauczycieli z uczniami 

budowane na wzajemnym zaufaniu i szacunku, 
bardzo dobra współpraca z rodzicami.

W serwisie MillionYou ruszył właśnie dwuetapowy kon-
kurs zorganizowany we współpracy z Urzędem Marszałkow-
skim Województwa Warmińsko –Mazurskiego.

W I etapie Millionauci mają za zadanie nakręcić film dro-
gi o podróży na Warmię. Inspirując się klasycznymi filmami 
tego gatunku np. Znikający Punkt, Dzikość Serca czy Prosta 
Historia, twórcy mają wymyślić fabułę opowiadającą o podró-
ży na Warmię – miejsca kultury niespokojnej. 

Autorzy najlepszych 10 filmów z I etapu, automatycznie 
zakwalifikują się do II etapu oraz wygrają wejściówki na 
warsztaty MillionYou „Start Kariery zza Kamery”, które od-
będą się podczas Bruk Festival. 

Warsztaty „Start Kariery zza Kamery” odbędą się w Olsz-
tynie w dniach 2-11 lipca podczas Brok Festival. Zajęcia w 
formie wykładów i ćwiczeń poprowadzą: 

Piotr Kielar, reżyser (Tata z Ameryki, Pajęczyna Szczę-
ścia), Andrzej Wojciechowski, operator (Hanoi – Warszawa), 
Xawery Żuławski (Wojna Polsko-Ruska) oraz Katarzyna 
Klimkiewicz (Hanoi – Warszawa). Dokładny program warsz-
tatów znajduje się tutaj: http://millionyou.com/info/bruk.html

W II etapie konkursu Millionauci mają za zadanie nakręcić 
filmy inspirowane hasłem „Warmia – rebelia kultury”. Mają 
być to obrazy o ziemi, w której nigdy nie schlebiano tanim gu-
stom, która staje naprzeciw estetyce plastiku i nudzie popkul-
tury i jest miejscem rebelii kultury niepokornej i niebanalnej.

Millionauci wypromują Warmię

,,Młodzież w urzędzie’’
Uczniowie, pomimo zajęć z przedmiotów takich jak wie-

dza o społeczeństwie czy przedsiębiorczość nie znają często 
praktycznej strony pracy Starostwa i Urzędu Miejskiego. Wy-
daje się ,że łączenie teorii z praktyką to najlepszy sposób na  
poznanie funkcjonowania administracji państwowej.     

W Warmińsko- Mazurskim Ośrodku doskonalenia Na-
uczycieli w Olsztynie Filia w Olecku powstał we współpracy 
ze Starostwem Powiatowym i Urzędem Miejskim projekt za-
angażowania uczniów szkół z Olecka i okolic w praktyczną 
naukę poznawania pracy organów Samorządu Terytorialnego. 
Już za moment młodzi ludzie wejdą  w dorosłe życie i jednym 
z jego nieodłącznych elementów będzie wizyta w niejednym 
urzędzie.

Efekty pracy nad projektami zostały zaprezentowane na 
spotkaniach podsumowującym projekt, które odbyły się 1 i 
14 czerwca 2012 w Starostwie Powiatowym i Urzędzie Miej-
skim w Olecku.

Liczę, że udział uczniów oleckich szkół średnich w pro-
jekcie przyniesie im szereg korzyści w dorosłym życiu, po-
zwoli lepiej przyswoić wiadomości z przedmiotu  wiedza o 
społeczeństwie. Mam również nadzieję, że kontakt urzędni-
ków z młodzieżą wpłynie także na poprawę jakości pracy w 
urzędach i całego wizerunku administracji lokalnej. W przy-
szłości mam nadzieję na kontynuowanie tego przedsięwzięcia 
we współpracy z oleckimi nauczycielami i samorządowcami. 

Jacek Rutkowski
Nauczyciel konsultant Warmińsko- Mazurskiego Ośrodka 

Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie, Filia w Olecku

Kanalizacja Olecko – Kukowo
26 maja w Gusiwie (Rosja) została podpisana umowa o 

współpracy partnerskiej pomiędzy gminą Olecko, samorzą-
dem Kozłowej Rudy (Litwa) i rejonem Gusiew dotycząca 
wspólnego projektu „Partnerstwo na rzecz ochrony wód ob-
szaru transgranicznego Litwy, Polski i Rosji. 

Projekt otrzyma dofinansowanie w wysokości 90% kosz-
tów inwestycyjnych. Olecko w ramach projektu zbuduje sieć 
wodociągową do Kukowa oraz kanalizację sanitarną z Kuko-
wa do Olecka. 

(UMwbiip)
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Wojewódzki Fundusz Ochrony Środo-
wiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW) 
w Olsztynie ogłosił konkurs fotograficzny, 
którego celem jest wybór najlepszych fo-
tografii fauny, flory, przyrody nieożywio-
nej i krajobrazu regionu Warmii i Mazur.

Konkurs ma charakter otwarty i skie-

Zrób fotografię przyrodniczą i wygraj

rowany jest do osób fizycznych. Każdy może nadesłać 
maksymalnie 3 zdjęcia w poszczególnej edycji. Zdjęcia 
nie powinny posiadać rozdzielczości mniejszej niż 300 dpi 
i rozmiaru co najmniej 8Mpi. 

Terminy nadsyłania prac w edycji:
• letniej do 31 sierpnia 2012 r.,
• jesiennej do 16 listopada 2012 r.
Zdjęcia należy dostarczyć osobiście lub przesłać na 

nośniku elektronicznym na adres WFOŚiGW w Olsztynie, 
ul. św. Barbary 9, 10-026 Olsztyn. Do zgłaszanych prac 
należy dostarczyć formularz zgłoszeniowy, który znajduje 
się na www.wfosigw.olsztyn.pl.

W każdej edycji przewidziane są nagrody o łącznej 
wartości 5.000,- zł. 

Dodatkowo w każdej edycji zostanie przyznane wyróż-
nienie wewnętrzne. Autor zdjęcia otrzyma wyróżnienie w 
wysokości 500,- zł. 

Ponadto z nadesłanych zdjęć do konkursu wybrane zo-
staną 24 zdjęcia. Za każde zdjęcie autor otrzyma wyróż-
nienie w wysokości 500,- zł.
Osoby do kontaktu: 
Justyna Raczyńska – tel. 89 522 02 16, e-mail: j.raczyn-
ska@wfosigw.olsztyn.pl 
Grzegorz Siemieniuk – tel. 89 522 02 24, e-mail: g.sie-
mieniuk@wfosigw.olsztyn.pl

Zachęcam do wzięcia udziału w konkursie.
Anna Turowska, www.powiat.olecko.pl 

Zapraszam do udziału w sesji Rady Miejskiej w Olecku, 
która odbędzie się w dniu 28 czerwca 2012 r. (czwartek) o 
godzinie 13.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego 
w Olecku.
Porządek sesji:
1. Otwarcie sesji i ustalenie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady.
3. Informacja Burmistrza o działalności w okresie między-
sesyjnym.
4. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o działa-
niach podejmowanych w okresie od ostatniej sesji.
5. Analiza bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w okresie 
wakacji – referat Komisji Polityki Prorodzinnej, Ochrony 
Zdrowia i Bezpieczeństwa.
6. Interpelacje oraz odpowiedzi na interpelacje radnych.
7. Wnioski i oświadczenia radnych.
8. Uwagi i wnioski Sołtysów, Przewodniczących Rad i 
Zarządów Osiedli oraz radnych Oleckiej Rady Młodzieżo-
wej dotyczące projektów uchwał. 
9. Podjęcie uchwał w sprawach:
 a) wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od 
ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy,
 b) zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wie-
loletniego programu gospodarowania mieszkaniowym 
zasobem Gminy Olecko na lata 2011 – 2015,
 c) przystąpienia do sporządzenia Strategii Roz-
woju Miasta i Gminy Olecko na lata 2013 – 2023,
 d) rezygnacji z przedsięwzięcia ujętego w Wielo-
letniej Prognozie Finansowej Gminy Olecko na lata 2012 
– 2022,
 e) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej 
Gminy Olecko na lata 2012 – 2022,
 f) zmiany budżetu gminy na 2012 rok,
 g) zaciągnięcia w 2012 roku kredytu długotermi-

Sesja Rady Miejskiej nowego,
 h) udzielenia pomocy finansowej Gminie Miastu 
Ełk na realizację zadań z zakresu promocji,
 i) określenia wysokości dotacji celowej Samorzą-
dowi Województwa Warmińsko – Mazurskiego.
10. „Głos wolny, wolność ubezpieczający”.
11. Zamknięcie obrad sesji.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Karol Sobczak

Do zdarzenia doszło 19 czerwca około 16.40. Oficer 
dyżurny oleckiej komendy otrzymał zgłoszenie o wypad-
ku drogowym w Sedrankach. Natychmiast na miejsce 
skierowano patrol drogówki. Funkcjonariusze pracujący 
na miejscu wypadku wstępnie ustalili, że kierujący oso-
bowym renaultem, 75-letni obywatel Holandii, nie ustąpił 
pierwszeństwa przejazdu jadącemu krajówką kierującemu  
oplem. W wyniku czego doszło do zderzenia pojazdów. 

Pasażerka renaulta z ogólnymi obrażeniami ciała trafiła 
do szpitala w Olecku. Natomiast dwie dziewczynki w wie-
ku 7 i 5 lat podróżujących oplem zostały przetransportowa-
nych na oddział chirurgii dziecięcej szpitala w Suwałkach. 
Policjanci zabezpieczyli miejsce wypadku, przeprowadzili 
oględziny pojazdów i przesłuchali świadków. 

Droga krajowa na tym odcinku była zablokowana przez 
ponad trzy godziny, policjanci wprowadzili objazdy przez 
miejscowość Możne. Z informacji uzyskanych od lekarzy 
ustalono, że poszkodowana 76-letnia Holenderka doznała 
niegroźnych ogólnych potłuczeń ciała natomiast u dzieci  
stwierdzono wstępnie urazy głowy i brzucha.

Teraz policyjne dochodzenie wyjaśni okoliczności i 
przebieg tego zdarzenia.

asp. Tomasz Jegliński, KPP Olecko

Trzy osoby ranne w wypadku
Oleccy policjanci wyjaśniają okoliczności wypadku 

drogowego do którego doszło wczoraj w Sedrankach koło 
Olecka. Na skrzyżowaniu drogi krajowej nr 65 i drogi wo-
jewódzkiej nr 653 zderzyły się dwa samochody osobowe. 
W wyniku tego zdarzenia trzy osoby zostały ranne.

fot. archiwum PSP

fot. archiwum KPP
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20 lipca 2012 r. (piątek)

19:00 – występ Złotej Szesnastki Janusza Panasewicza z pro-
gramu Bitwa na Głosy - scena na placu Wolności
20:15- koncert zespołu AUDIOFEELS  - scena na placu Wol-
ności

Amfiteatr nad jeziorem Oleckie Wielkie
22:30 - koncert zespołu ACOUSTIC ACROBATS
23:30 - koncert zespołu KWARTET YORGI

24:00 – pokaz filmów z Pierwszych Przystanków Olecko, Pub 
ARTS

21 lipca 2012 r. (sobota)

12:00 - Joga na świeżym powietrzu, Park, polana przy fon-
tannie
14:00 – darmowe zajęcia ZUMBY, plac Wolności
Kościół p.w. Najświętszej Maryi Panny     
18:00 – występ orkiestry smyczkowej ENSEMBLE 1756
scena na placu Wolności
19:50 – koncert zespołu TABU
20:30 - koncert SYDNEYA POLAKA
Klub Cooltura
22:00 - koncert zespołu TALLIB & SZTOSS SOUND SYS-
TEM
Amfiteatr nad jeziorem Oleckie Wielkie
22:30 - koncert zespołu JEDYNA MAŚĆ  koncert zespołu
23:30 - koncert zespołu THE SHIPYARD

24:00 - Noc Walpurgii - spektakl plenerowy, plac Wolności
Po spektaklu-  Jam Session w Pub ARTS

Imprezy towarzyszące:
17-19 lipca - II Olecki przegląd teatrów amatorskich „Chi-
mera”
19-20 lipca - warsztaty teatralne oraz taneczne

19. Przystanek Olecko 20-21 lipca
harmonogram wydarzeń

Opisy i recenzje

Plac Wolności
20 lipca

19.00 – ZŁOTA SZESNASTKA JANUSZA PANASEWI-
CZA z programu „Bitwa na Głosy”

20.15 – AUDIOFEELS
Zespół wokalny z Poznania wykonujący muzykę w sty-

lu vocal play, w którym głos wykorzystywany jest nie tylko 
do śpiewu, ale także do imitacji instrumentów muzycznych, 
takich jak: perkusja, gitara basowa czy instrumenty klawi-
szowe. Popularność grupie przyniosły występy w programie 
Mam talent! w telewizji TVN. Dotarli do finału, w którym 
zajęli trzecie miejsce.

21 lipca
19.00 – TABU

Polski zespół grający muzykę reggae, tworzący go muzy-
cy pochodzą z kilku miejscowości powiatu wodzisławskiego. 
Tabu istnieje od października 2003r. Od tego czasu zespół 
zdążył już zagrać kilkadziesiąt koncertów, a nawet zdobyć 
laury w muzycznych przeglądach i festiwalach.

20.30 – SYDNEY POLAK
Sidney Polak (Jarosław Marek Polak) – polski muzyk, 

kompozytor, autor tekstów, perkusista zespołu T.Love. O so-
bie i zespole pisze: „Napisanie własnych piosenek i założe-
nie własnego zespołu to najlepsza rzecz, jaka mi się przytra-
fiła, od kiedy dostałem się do T.Love. Druga najważniejsza 
rzecz w życiu. Pozwoliła mi pewniej spojrzeć w przyszłość 
i dała mnóstwo szczęścia, emocji i przygody. Z jednej stro-
ny powstała w opozycji do grania w T.Love, a z drugiej po-
zwoliła mi bardziej docenić wartość macierzystego bandu. 
Naprawdę czuję się wyróżniony przez los, że mogę robić to, 
co robię, że moja pasja jest moim zawodem, a ten zawód 
jest taki ciekawy. Muzyka zapewnia mi samorealizację, a w 
każdym razie nieustające dążenie do niej - to z kolei nadaje 
życiu treść, nie pozwala sczeznąć, zatracić się. Bo ja, my 
- chyba mogę powiedzieć to też w imieniu całego swojego 
zespołu - naprawdę kochamy to, co robimy. Mam nadzieję, 
że to się czuje w naszych dźwiękach.”

Amfiteatr nad jeziorem Oleckie Wielkie
20 lipca

22.30 – ACOUSTIC ACROBATS
Twórczość Acoustic Acrobats to „wielokulturowe akro-

bacje na pograniczu muzyki etno i jazzu z wyraźnie za-
znaczonymi brzmieniami charakterystycznymi dla muzyki 
klezmerskiej i bałkańskiej, a także wieloma muzycznymi 
barwami z całego świata przywiezionymi przez zespół z in-
spirujących podróży”.

23.30 - KWARTET YORGI 
Polski zespół folkowy powstały na początku lat 80. z ini-

cjatywy Macieja Rychłego. Bazują na elementach ludowej 
tradycji muzycznej wielu narodów, na przykład bałkańskich 
Cyganów, korzystają z doświadczeń muzyki poważnej i jaz-
zu.

21 lipca
22.30 – JEDYNA MAŚĆ

Polski zespół rockowy, działający od 1993 roku. Po-
przednie nazwy: Lodófka (1993-1995), UR (1995-2000), 
Śmielej (2000-2005). O sobie piszą: „Zespół Okoliczno-
ściowo - Towarzyski, w składzie podstawowym: BD LOU 
- bębnienie arytmiczno-akustyczne, ryki, śpiewy i zaśpiewy; 
BD PTOQ - gitara wielostrunowa w kolorze wiśniowym, 
szepty erotyczne, pohukiwania; BD YOT - gitara basowa, 
szwarcbaryton wiodący, przytupy, kawały z brodą. Jedyna 
Maść preferuje: pożeranie tłustych kiełbas oraz włochatych 
golonek; hałaśliwe występy na scenie ku uciesze gawiedzi; 
strój niedbały bądź umundurowanie kontrowersyjne; łypanie 
spode łba w różnych kierunkach; pielęgnowanie nałogów, o 
których nie wypada opowiadać publicznie; przaśne i pospo-
lite poczucie humoru.”

23.30 – THE SHIPYARD
Nowa trójmiejska supergrupa, łącząca praktycznie 3, a 

może nawet 4 pokolenia muzyków, których łączy zarówno 
erudycja, jak i podobna wrażliwość na dźwięki. Ściana po-
tężnego brzmienia malowana zarówno z dozą melancholii i 
marzycielstwa My Bloody Valentine czy Slowdive ale i de-
konstruowana ze wściekłością Killing Joke. W tej „Stoczni” 
wodowane są muzyczne torpedy na miarę XXI wieku.
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8 czerwca w Zespole Szkół na Siejniku odbył się Festyn 
Rodzinny, którego celem była integracja środowiska lokal-
nego i spędzanie czasu w sposób aktywny. Podobnie jak w 
ubiegłym roku organizatorzy zapewnili jego uczestnikom 
wiele różnego rodzaju atrakcji. Bogaty program imprezy 
przyciągnął rzesze sympatyków szkoły.

Festyn Rodzinny 2012 w Zespole Szkół na osiedlu Siejnik

Festynowy dzień rozpoczęły prezentacje projektów edu-
kacyjnych zrealizowanych przez uczniów klas II gimnazjum. 
Tłum gapiów przyciągnął pokaz taekwondo olimpijskiego. 
Ważnym punktem programu okazał się mecz piłki nożnej bę-
dący szkolną inauguracją EURO 2012. Pojedynek stoczyły 
drużyny Polski (uczniowie) i Grecji(nauczyciele i sojuszni-
cy). 

Zakończył się on 
oczywiście remisem 
i potrzebna była do-
grywka. Po serii kar-
nych wygrała Polska. 
Mecz nie obył się bez 
ofiar. Na murawie wy-
lądował w pozorowa-
nym upadku dyrektor 
szkoły Stanisław Ko-
pycki, któremu rzucili 
się z pomocą nasi re-

welacyjni ratownicy medyczni z Centrum Medycznego – Za-
kładu Opieki Zdrowotnej ,,OLMEDICA”. Przeprowadzając 
akcję ratowniczą, zaprezentowali swoje wysokie umiejętno-
ści w zakresie pierwszej pomocy medycznej. Pełny profesjo-
nalizm!

Imprezę uroz-
maiciły występy 
dwóch dziewczę-
cych zespołów tańca 
nowoczesnego pro-
wadzonych przy Re-
gionalnym Ośrodku 
Kultury ,,Mazury 
Garbate” w Olecku 
przez instruktorkę 
tańca Annę Duch-
nowską. Uczniowie 
poznali oferty sekcji 

działających przy oleckim ROK. Dużym zainteresowaniem 
cieszyły się kuglarskie wyczyny Romana Karsztuna, któ-
ry uczył chodzenia na szczudłach i puszczania ogromnych 
baniek mydlanych.   

Kolejki, kolejki! 
Ustawiały się do sto-
isk z loterią fantową, 
gokartami, pysznymi 
ciastami domowego 
wypieku oraz kieł-
baską z grilla. Oku-
powany był sklepik 
szkolny serwujący 
napoje, słodycze i 
lody. W szkole unosił 
się zapach gofrów z 
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bitą śmietaną.. Mniam…Mniam…

Sporą sensację wzbudził przyjazd policji. Funk-
cjonariusze oleckiej komendy bezpłatnie znakowali 
rowery w ramach działań prewencyjnych mających 
zapobiegać kradzieżom. W czasie festynu oznako-
wano 26 jednośladów.

Popularnymi atrakcjami były imprezy towarzy-
szące, między innymi: jazda konna, rowerowy tor 
przeszkód sprawdzający technikę jazdy, karaoke 
czy malowanie twarzy. Podczas festynu rozstrzy-
gnięto konkurs plastyczny ,,W świecie księdza 
Twardowskiego”oraz ogłoszono wyniki konkursu 
szkolnego na gazetkę pt. ,,Nie podgrzewaj atmosfe-
ry” oraz ,,Energia jądrowa - korzyści i zagrożenia”. 

Wiele emocji dostarczył konkurs na ,,Najlepszy 
strój kibica”. Komisja konkursowa miała twardy 
orzech do zgryzienia, bo mnóstwo dzieciaków ubra-
ło się w biało-czerwone stroje. Wszyscy wyglądali 
wspaniale, więc przyznano kilka pierwszych miejsc 
ex aequo.

Uczniowie i nauczy-
ciele zmagali się któryś 
raz z rzędu, a to w quizie 
wiedzy o piłce nożnej, 
przeciąganiu liny, czemu 
towarzyszył głośny do-
ping licznie zebranych 
kibiców, którym nie 
przeszkadzały przelotne 
opady deszczu.

Nie zapomniano 
o uczniach z podsta-
wówki. Specjalnie dla 
nich przygotowano tory 
przeszkód (kl.0-I), blok 
rekreacyjny (kl. II-III) 
oraz wyścigi na wesoło 
(kl. IV-VI), ponieważ 
maluchy mają niespoży-
te pokłady energii.

Mimo niezbyt sprzy-
jającej pogody festyn udał się. Zgromadził dużą 
ilość nie tylko uczniów, ale i mieszkańców osie-
dla. Z naszego zaproszenia skorzystali też wycho-
wankowie Domu im. Janusza Korczaka w Olecku 
oraz podopieczni Warsztatów Terapii Zajęciowej w 
Olecku. Cieszy fakt, że rokrocznie pojawiają się na 

nim absolwenci 
naszej szkoły.

Anna 
Klimasara

zdjęcia: 
archiwum 

szkoły
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Zespół Szkół w Judzikach
Judziki 5, 19-400 Olecko; 

tel. 87-520-76-96
prowadzi zapisy do przedszkola, oddziału przedszkolnego, szkoły pod-

stawowej i gimnazjum
na rok szkolny 2012/2013
Karty zgłoszeń dostępne są w sekretariacie szkoły i na stronie interneto-

wej www.zsj.olecko.edu.pl 
NASZE ATUTY:
- indywidualna praca z uczniem;
- możliwość realizacji pasji i zainteresowań m.in. w klubie turystycznym, 

projektach

  edukacyjnych i unijnych; 
- nauka 4 języków obcych (2 obowiązkowo i 2 w formie zajęć poza-

lekcyjnych);
- pracownia komputerowa i pracownia do nauki języków obcych;
- świetlica opiekuńczo-wychowawcza;
- przestronne pomieszczenia, mała liczebność klas;
- bogato wyposażona baza dydaktyczna;
- stołówka, biblioteka.
Ponadto:
- dla uczniów z Olecka zapewniamy dowóz (autobus szkolny).

Serdecznie zapraszamy
Andrzej Malinowski

dyrektor szkoły

Oleccy kryminalni zatrzymali czterech mężczyzn po-
dejrzanych o kradzieże i włamania, które miały miejsce 
na terenie gminy Świętajno. Do policyjnego aresztu trafili 
27-letni Mirosław Z., 24-letni Mariusz S. i 19-letni Arka-
diusz K. Zgromadzony materiał dowodowy pozwolił na 
przedstawienie wspólnikom łącznie 13 zarzutów kradzieży 
oraz kradzieży z włamaniem. Nieletnim podejrzanym Ma-
teuszem N. zajmie się sąd rodzinny i nieletnich.

Oleccy kryminalni pracowali nad tą sprawa od począt-
ku czerwca br. Wtedy to na trenie gminy Świętajno doszło 
do kilku kradzieży i włamania. Łupem sprawców padały 
maszyny rolnicze, części samochodowe, urządzenia elek-
tryczne. Podejrzani rabowali niezamieszkałe działki oraz 
budynki gospodarcze. Wartość skradzionego mienia osza-
cowano na kilkanaście tysięcy złotych. W minioną środę 
policjanci pracujący nad ta sprawą przeszukali mieszkanie 
jednej z typowanych osób. Z informacji kryminalnych wy-
nikało, że mężczyzna może mieć związek z tymi przestęp-
stwami i ukrywać skradzione przedmioty. Przypuszczenia 
okazały się słuszne. Śledczy znaleźli na jego posesji od-
śnieżarkę skradzioną na przełomie maja i czerwca. Ponadto 
kilkanaście worków wapna budowlanego i szereg przed-
miotów pochodzących z włamania w jednej z pobliskich 
miejscowości. Cześć skradzionych przedmiotów została 
rozpoznana przez ich właścicieli i oddana. Do policyjne-
go aresztu trafili Mirosław Z., Mariusz S. i Arkadiusz K. 
Wspólnikiem zatrzymanych był także nieletni Mateusz N., 
który usłyszał dwa zarzuty. Zgromadzony materiał dowo-
dowy pozwolił na postawienie wszystkim podejrzanym 
łącznie 13 zarzutów kradzieży i kradzieży z włamaniem.

Policjanci nadal pracują nad tą sprawą i nie wykluczają 
kolejnych zarzutów. 

rzecznik prasowy KPP aspirant Tomasz Jegliński

Policja aresztowała złodzieiPijany awanturnik trafił do policyjnego aresztu
Oleccy policjanci zatrzymali sprawcę awantury. 55-letni 

mężczyzna pod wpływem alkoholu zachowywał się agresyw-
nie i zaczepiał przechodniów. Nie reagował  na jakiekolwiek 
prośby do uspokojenia i straszył ludzi nożem. Wezwani na 
miejsce funkcjonariusze obezwładnili agresora. Andrzej K. 
został zatrzymany i noc spędził w policyjnej celi.

Do zdarzenia doszło w minioną sobotę ok. 22.50. Oficer 
dyżurny oleckiej komendy otrzymał zgłoszenie o pijanym 
mężczyźnie zaczepiającym przechodniów. Na miejsce skie-
rowano patrol prewencji. Zgłaszający interwencję  wskazali 
policjantom pijanego człowieka, który bez powodu czepiał 
się przechodniów. 

Świadkowie poinformowali, że napastnik ma przy sobie 
nóż, którym wymachiwał w kierunku innych osób. Munduro-
wi ustalili, że jest to 55-letni Andrzej K. z Olecka. Nie reago-
wał on na polecenia policjantów do uspokojenia. Został szyb-
ko obezwładniony i noc spędził trzeźwiąc w policyjnej celi. 
Za zakłócenie porządku publicznego został ukarany grzywną 
w wysokości 500 złotych.

W sobotę około 21.45 patrol prewencji zatrzymał do kon-
troli drogowej kierującego osobowym oplem, który na ulicy 
Jeziornej jechał pod prąd. Podczas legitymowania ustalono, 
że kierowcą jest 15-letni mieszkaniec gminy Olecko. Pasaże-
rami byli również dwaj małoletni. Radosław J. przyznał się 
policjantom, że samochód wziął bez pytania pod nieobecność 
w domu rodziców. Pojazd i nieletnich przekazano rodzicom. 
Sprawą jazdy bez uprawnień zajmie się teraz sąd rodzinny i 
nieletnich.

W związku ze zbliżającymi się wakacjami POLICJA ape-
luje do wszystkich rodziców o wzmożona opiekę nad dzieć-
mi.

rzecznik prasowy KPP aspirant Tomasz Jegliński

Strategia rozwoju
Na najbliższej Sesji Rady Miejskiej radni podejmą uchwałę w spra-

wie przystąpienia do opracowania strategii rozwoju miasta i gminy 
Olecko. Jest to pierwszy krok do tego aby w przetargu nieograniczonym 
wyłonić biuro, które opracuje projekt. 

Burmistrz Wacław Olszewski powiedział, że „chcemy powołać 
kilkunastoosobowy zespół, który będzie odpowiedzialny za pracę nad 
tym dokumentem. Chcemy poprzez to uspołecznić dyskusję. Pragnę by 
jak najwięcej osób wzięło udział w opracowaniu strategii rozwoju. Bę-
dziemy organizować zebrania dyskusyjne z przedstawicielami różnych 
organizacji pozarządowych, zakładów pracy i z samymi mieszkańcami. 
Chcemy aby mieszkańcy powiedzieli opracowującym czego od władz 
oczekują w najbliższej przyszłości. Chcę aby strategia wynikała z po-
trzeb mieszkańców, a nie z tego co wyobrażają sobie urzędnicy”.

Do zespołu roboczego zastaną powołani radni, przedsiębiorcy oraz 
przedstawiciele wydziałów gminy i organizacji pozarządowych. Ich za-
daniem będzie zbieranie i dokumentowanie informacji, oczekiwań i po-
mysłów jakie chcą do strategii wnieść mieszkańcy gminy. 

Strategia będzie obowiązywała od 2013 do 2023 roku. Prace na do-
kumentem mają być ukończone do połowy 2013 roku. Strategia jest po-
trzebna przy staraniu się o fundusze unijne jak i wsparcie finansowe ze 
strony wojewody, Sejmiku Wojewódzkiego czy rządu.
Opracował B. Marek Borawski

Gordejki Małe
Trwa budowa boiska wielofunkcyjnego i 

placu do koszykówki w Gordejkach Małych. 
W ramach inwestycji zostanie wykonany plac z 
kostki polbruk o powierzchni 90 m.kw. oraz ta-
blica do koszykówki. Koszt robót to 11 tysięcy 
złotych. Prowadzi je olecka firma budowlana w 
ramach funduszu sołeckiego.             (UMwbiip)

Remont Gimnazjum nr 2
W czerwcu zostanie zakończony remont bu-

dynku Gimnazjum polegający na zabezpieczeniu 
budynku przed wodami gruntowymi. Inwestycja 
będzie kosztowała 126 tysięcy.          (UMwbiip)

Szczecinki – Borawskie
23 maja otwarto oferty w ogłoszonym przetargu 

na przebudowę drogi ze Szczecinek do Borawskich. 
Trwa procedura przetargowa. W ramach inwestycji 
zostanie wykonane poszerzenie i oraz uzupełniająca 
nawierzchnia na odcinku 150 metrów. Najniższa wy-
mienia kwotę 36 884,83 złotych. Termin ukończenia 
inwestycji upływa z dniem 29 czerwca.   (UMwbiip)
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Projekt „Akademia Obywatela” współfinansowany jest 
ze środków Unii Europejskiej w ramach 

Europejskiego Funduszu Społecznego

K69504

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

BIURO PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO 
I PRAWNEGO W OLECKU

Szanowni Państwo publikujemy następne pytanie z zakresu 
„spadki”  Jak uchylić się od dziedziczenia długów?

Nie ma możliwości, aby odziedziczyć tylko majątek i nie od-
powiadać za ewentualne długi spadkodawcy. Można jednak tę 
odpowiedzialność wyeliminować albo ograniczyć.Jeśli spadko-
bierców jest więcej, do chwili dokonania podziału spadku odpo-
wiadają oni za długi spadkowe solidarnie. Wierzyciel może więc 
żądać spłaty całej należności od jednego wybranego przez siebie 
dłużnika.

Przyjęcie spadku wprost powoduje, że spadkobierca odpowiada 
za ewentualne długi zmarłego całym swoim majątkiem oraz mająt-
kiem odziedziczonym, bez względu na to, jaką wartość ma spadek. 

Przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza oznacza ogra-
niczenie odpowiedzialności za długi po spadkodawcy tylko do 
wartości ustalonego w inwentarzu stanu spadku. Jest to najlepsze 
rozwiązanie, kiedy nie wiemy czy spadkodawca pozostawił długi, 
i czy odziedziczony majątek wystarczy na ich spłatę. 

Aby przyjąć spadek z dobrodziejstwem inwentarza, w ciągu 6 
miesięcy od śmierci spadkodawcy należy złożyć u notariusza albo 
w sądzie oświadczenie w sprawie przyjęcia spadku z dobrodziej-
stwem inwentarza. Kiedy już sąd wyda postanowienie o nabyciu 
spadku z dobrodziejstwem inwentarza, komornik dokonuje spisu 
odziedziczonego majątku. Musi określić jego wartość, bo do tej 
wysokości spadkobierca odpowiada za długi spadkodawcy. Czyn-
ności komornika są płatne, ale pokrywa się je z majątku spadko-
wego.

Odrzucenie spadku powoduje, że nie dziedziczymy długów, 
ale nie dziedziczymy też majątku. Jest to rozwiązanie najkorzyst-
niejsze w sytuacji, gdy spadek zawiera same długi, lub też ich 
wartość przewyższa wartość majątku spadkowego. Aby odrzucić 
spadek należy złożyć oświadczenie o odrzuceniu spadku w sądzie 
rejonowym właściwym dla miejsca zamieszkania lub u notariusza 
w ciągu 6 miesięcy od momentu, w którym dowiedzieliśmy się 
o śmierci spadkodawcy lub innym tytule powołania do spadku. 
Można też odrzucić spadek w imieniu małoletnich dzieci. Aby 
jednak złożyć takie oświadczenie, należy uzyskać zgodę sądu. W 
przypadku nie odrzucenia w imieniu dziecka, małoletnie dzieci 
dziedziczą spadek z dobrodziejstwem inwentarza. 

Oświadczenie o odrzuceniu spadku powoduje, że dziedziczą 
kolejne osoby uprawnione do dziedziczenia. One też mogą spadek 
odrzucić w terminie 6 miesięcy od momentu dowiedzenia się o 
powołaniu do spadku. Oświadczenia o odrzuceniu lub przyjęciu 
spadku nie można odwołać.

Mieszkańcy powiatu oleckiego mogą bezpłatnie skorzystać z 
porad prawnych i obywatelskich w Biurze Porad Obywatelskich 
i Prawnych w Olecku przy ul. Wojska Polskiego 13 oraz placów-
kach terenowych w Kowalach Oleckich , Świętajnie i Wielicz-
kach. Na wizytę można umówić się telefonicznie pod numerem 
876102201 lub mailowo: ak.ob@wp.pl. 

UWAGA   WĘDKARZE 
Klub Wędkarski Ukleja w Olecku serdecznie zaprasza 

na X Otwarte Spinningowe Mistrzostwa Olecka. Zawody 
odbędą się 5 sierpnia na j. Olecko Wielkie. Łowimy z łodzi 
w dwóch turach. Zwycięzcom puchary, medale i dyplomy, a 
wiele ciekawych i cennych nagród oraz upominków, zosta-
nie rozlosowanych wśród wszystkich uczestników. W prze-
rwie między turami, a także po zawodach, wspólna biesia-
da. Zbiórka zawodników na plaży przy zajeździe-campingu 
Margrabowa  – wyjazd z Olecka w stronę Suwałk z własny-
mi łodziami o 5 30 rano. Opłata startowa 25 zł ( obowiązuje 
zezwolenie na połów ryb na j. Olecko Wielkie - możliwość 
wykupienia jednorazówki na miejscu). Kobiety startują gra-
tis!!!!! 

Wszystkich, którzy chcieliby uatrakcyjnić imprezę, zo-
stając fundatorami nawet drobnych upominków serdecznie 
do tego namawiamy. Przyda się wszystko i za wszystko już 
serdecznie dziękujemy.                                                                                 
Tel. 087 520 22 13 w godz. 7-14,  607 123 389 Arnold Ho-
ściłło, 601 152 462 Krzysztof Gryniewicz

Z wędkarskim pozdrowieniem KW UKLEJA

Grupa nieformalna „Kronikarze Przeszłości” oraz ucznio-
wie Zespołu Szkół Licealnych i Zawodowych w Olecku za-
praszają wszystkich mieszkańców miasta i regionu na wspól-
ną „ucztę” w podsuwalskiej oberży. 

Zabawa rozpocznie się 28 czerwca o 18.00 w Hotelu Co-
losseum & SPA. „Głównym daniem” uczty będzie widowisko 
teatralno-taneczne pod tytułem „W podsuwalskiej oberży” 
przygotowane przez zespół Suwalszczyzna. 

„W podsuwalskiej oberży” to drugie już pełnowymiarowe 
widowisko suwalskiego zespołu, które ukazuje sceny z cza-
sów wielokulturowych Suwałk i okolic przełomu XIX i XX 
wieku: pieśni, tańce i zabawy regionalne z obszaru Suwalsz-
czyzny oraz litewskiego i mazurskiego pogranicza.

Wydarzenie będzie stanowiło podsumowanie projektu pod 
tytułem „Śladami kultury żydowskiej” realizowanego ze środ-
ków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności przy współ-
pracy uczniów ZSLiZ uczestniczących w ogólnopolskim pro-
gramie edukacyjnym „Przywróćmy Pamięć”. 

Projekt zatytułowany „Śladami kultury żydowskiej” ko-
ordynuje Teresa Szczecina, przy współpracy Urszuli Nar-
towicz i Justyny Waszkiewicz, natomiast pracami realizo-
wanymi w ramach programu „Przywróćmy Pamięć” kieruje 
Przemysław Michniewicz. 

Patronat medialny nad wydarzeniem objął „Tygodnik 
Olecki”. 

Wstęp WOLNY!!!!
Justyna Szczecina
(grupa nieformalna 

Kronikarze Przeszłości”)

„Poucztujmy” w podsuwalskiej oberży
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* „KOALA” - bar. Kuchnia tradycyjna, katering. 
    Plac Wolności 14, tel. (87) 520 15 78  V16207

PIZZERIA „PRIVE” zaprasza od 1000 do 2200

Tel. (87) 520-31-32, sms  505-314-536 V1
73

05

PIZZA NA TELEFON

* AUTOCZĘŚCI zachodnie, Łada, UAZ, Skoda;  
ul. Grunwaldzka, tel. (87) 520 01 21                           K68906

AUTO-MOTO

AUTO - MOTO - SPRZEDAM

* „ASTRA” restauracja, pizza, zestawy obiadowe na telefon: 
87-520-25-68, profesjonalny katering, imprezy okolicznościowe, 
dancingi, ul. Partyzantów 7, www.astra.olecko.pl  V18703

TURYSTYKA, NOCLEGI, ROZRYWKA

* AUTO-MAX, ul. Paderewskiego 3A, naprawa: zawieszenia, 
amortyzatory, elektronika, komputerowa geometria zawie-
szenia, klimatyzacja tel. 509-746-264;                                        V15509

* Foto-Ślub i inne uroczystości, tel. 660 122 049       B53301

* hurtownia spożywcza, ul. Gołdapska 31, tel. (87) 520-01-50 V15708

US£UGI
ARTYKUŁY ELEKTRYCZNE, SPRZEDAŻ, WYKONAWSTWO

Sklep „PSTRYK”, ul. Zielona 33
Tel. (87) 520-18-44; 605-990-280; 510-145-891 V1

38
10

K
68

50
9

SERWIS OGUMIENIA
      OPONY, FELGI
OLEJE SHELL (wymiana gratis)

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

* części samochodowe, ul. Sokola 1D, tel. (87) 520-12-88,
   87-739-29-00 V15008

* Artykuły i usługi elektryczne, Grunwaldzka 6, 
      tel. 87-610-00-66                                     V16008

* Centrum Ogrodnicze, ul. Rzeźnicka 6; tel. 87-520-22-07   V00925

* Budowlana firma, Tadeusz WITKOWSKI, kompleksowe 
prace budowlane, tel. 603-754-167, 87-523-41-44 V18406

* jubilerskie usługi, grawerowanie, naprawa oprawek
  okularów, plac Wolności 13, tel. 508-266-703
krstatkiewicz@gmail.com, www.zlotnik-olecko.pl V16108

V13510

imprezy okolicznościowe, dyskoteki, koncerty, pokazy

ul. Partyzantów 2, tel. 604-058-648, www.coolturaklub.pl

Klub „CoolTura”

* glazurnictwo, Krzysztof Sadowski, tel. 517-535-255 K68608

* hydraulika (instalacje wodne), Krzysztof Sadowski, tel. 
517-535-255 K68708

Gabinet weterynaryjny PERRO&GATO
lek. wet. Małgorzata Bielecka - specj. chorób psów i kotów

ul. Kasprowicza 22, tel. 87-735-14-85
od poniedziałku do piątku 9-13, 16-19, 

sobota 9-13 K17505

* MYJNIA GĄBKOWA AUTOMATYCZNA 
   aleje Lipowe 1A                           V19842

V01924

* Auta używane, tel. 501-611-961 V15237

* AUTOCZĘŚCI zachodnie, Łada, Tawria, Skoda, ul. 
Grunwaldzka, tel. 87-520-01-21 K69006

* CZĘŚCI SAMOCHODOWE, tel. 509-746-264 V15519

* CZĘŚCI SAMOCHODOWE, ul. Sokola 1D, tel. 87-
520-12-88 V15018

* części używane, wszystkie marki, Ełcka 2 (przy 
skupie złomu), tel. 501-611-961 V15227

* Ford Escort Combi, 1,4B, 1999, tel. 605-485-376 B52303

* Ford Focus Combi, grudzień 2004, 1,8TDDI, klima-
tyzacja, radio fabryczne cd+zmieniarka+nawigacja, 
elektryczne przednie szyby i lusterka, 6 poduszek, 
zadbany, tel. 600-936-589 B51107

* VW Passat 1,8B+G, 1998, tel. 508-097-660 V19612

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...

* kino, plac Wolności 22, tel. 87-520-20-59 B53002

* konie kabardyńskie, przejażdżki, pod siodło, 
Grądzkie 47, tel. 666-316-780, 87-421-22-48 B51207

* pracownia pisania ikon, pracownia plastyczna, 
Katarzyna Waraksa, tel. 663-805-960 B48910

* Taxi „Z”, również taksówki 6-osobowe, tel. 87-520-
12-12 K63913

* wczasy; tel. 87-421-22-48, 666-316-780,  www.wiatra-
kart.fr.pl, e-mail: kawarak@o2.pl B52902

* angielski korepetycje, magister UW, tel. 502-954-863 B50708

* bezprzewodowy internet iPlus, tel. 87-520-13-31 B50408

* hurtownia wędlin, od 4.00 do 14.00, ul. Gołdapska 31, 
tel. 87-520-22-13 B51705

* hydraulik, gazowe, tel. 502-383-533 V04020

* instalacje elektryczne, Henryk Rowiński, tel. 510-145-891 
V13820

* korekta i redakcja prac rocznych, semestralnych, licencjac-
kich, itp. tel. 609-535-117 B49609

* korepetycje - język angielski; szkoły podstawowe, 
gimnazja, szkoły średnie, tel. 608-215-475 B52602

* kowalskie, spawalnicze, ślusarskie, Gołdapska 31, tel. 
87-523-00-80 B51805

* księgowe usługi, Ternet spółka z o,o, tel. 87-520-31-70 L74904
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* materiały budowlane, metalowe, hydraulika – SKLEP 
   BUD-MET, ul. Gołdapska 22, tel. (87) 520 22 41. V14209

* MEBLE - salon, Jan Bagiński, ul. Rzeźnicka, tel.  
(87) 520 29-23. V20801

V1
72

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

Wypożyczalnia elektronarzędzi HITACHI

WYNAJEM

• 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

V19502

KUPIĘ

PRACA

V1
96

02

SPRZEDAM 

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

Wyrób nagrobków, blatów kuchennych, parapetów 
i okładzin schodowych K69604

PROMOCJA 

w KEY

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

DWORZEC PKP
tel. 87-520-22-33

V17715

* Pralnia chemiczna, pranie wodne, usługi w ciągu 24 godzin, 
ul. Grunwaldzka 12, te. 723-565-284                          V18903

* kotły c.o., grzejniki, bojlery, HYDROMAX, 
            ul. Sokola 1E, tel. 87-615-31-90             V19702

INNE

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

K
67

50
5

* sprzątanie, pranie tapicerek, dywanów, opieka nad grobami, 
tel. 513-035-033 K68210

V19003

V
16

80
6

V20611
Pomieszczenia biurowe do wynajęcia. 
Olecko, ul. Gołdapska 22, tel. 502-200-053.

* ubezpieczenia (komunikacyjne, życie, majątkowe), Adam 
Kaczor, tel. 502-768-278 V20701

* OLEJ OPAŁOWY,NAJTANIEJ, tel. 87-520-41-91 V19812

* pizza na telefon – od 10.00 do 22.00, tel.87-520-31-32 
lub sms 505-314-536 V17315

* ROWERY – naprawy i wypożyczalnia, Centrum 
Handlowe Impuls, tel. 87-520-36-92 V16915a

* skup metali i surowców wtórnych, odbiór własnym 
transportem, najwyższe ceny, Ełcka 2, tel. 501-611-961V15217

* Taxi „Z”, również taksówki 6-osobowe, tel. 87-20-12-12 K63913

* tłumacz języka francuskiego, tel. 888-605-885 L74805

* transportowe, Mercedes Sprinter, tel. 512-265-569 V18923

* koty oddam z bardzo dobrych rąk w jeszcze lepsze 
ręce, tel. 600-140-814 L75003

* oddam koty (wszystkie czarne) w dobre ręce, tel. 
504-997-481 (odbieram tylko SMS-y) L75002

* oddam ziemię z wykopu, tel. 603-113-040 V15038

* potrzebuję pilnie rower stacjonarny za 0 złotych i pral-
kę automatyczną (jestem inwalidką i proszę o pomoc), tel. 
505-211-873 B52802

* Stowarzyszenie „Otwarte Drzwi” przyjmie nieod-
płatnie meble takie jak: tapczany, szafki nocne, tel. 
87-523-99-65 w godzinach od 10.00 do 12.00. B52402

* stary traktor, tel. 602-235-182 V19832

* ślusarza, spawacza zatrudnię, tel. 602-709-756 B52203

* zatrudnię stomatologa, tel. 605-893-381 K67710

* bilard profesjonalny, blat marmurowy, stan dobry, 
tanio, tel. 603-113-040 V15028

* drukarka kolorowa OKI C3300n, A4, idealna do 
wizytówek, mało używana, 290 złotych, tel. 604-193-
413 B52502

* dom, 3 ha, Jaśki, tel. 502-088-402 K69206

* dom, Olecko, tel. 502-088-505 K69106

* działka usługowa, granica obwodnicy, tel. 601-210-
819 K53406zzi

* działkę budowlaną, 900 m.kw., Świętajno, tel. 509-
154-347 K69802

* działkę budowlaną, 1650 m.kw., Olecko, tel. 602-
709-756 L75101

* działki budowlane, Jaśki, tel.502-088-402 K69306

* działki budowlane, uzbrojone, tel. 601-210-819 K53506zzi

* kawalerka, garaż, Lesk, parter, tel. 508-206-814 K69901

* luksfery Fala niebieskie 36 sztuk, TANIO, tel. 508-
610-285 B52004

* łódkę wędkarską, tel. 512-265-569 V18913

* łóżko, 160 - 220 cm, materac, 300 złotych, tel. 691-
125-491 B52104

* maszyny, urządzenia rolnicze, tel. 601-210-819 
K53306zzi

* mieszkanie 73 m.kw. po generalnym remoncie, tel. 
87-520-33-36 B51904

* mieszkanie, Olecko, centrum, 54 m.kw., I piętro, tel. 
604-456-732 K69703

* modele kartonowe, Wydawnictwo WIR, (samoloty 
1:50, okręty 1:300), tel. 601-152-454
* neon reklamowy piwa Warka, tanio, tel. 505-314-536 
V17325

* nowy telefon z faxem, tel. 601-152-454

* OLEJ OPAŁOWY, NAJTANIEJ, tel. 87-520-41-91 V19822

* siedlisko, ul. Wiejska, ok. 40 arów, zabudowane bu-
dynkiem gospodarskim, dojazd od strony ulicy Wiejskiej, 
siła na miejscu, tel. 602-293-333 V19512

* tapety, rolety sprzedam, Dom S.C., plac Wolności 5 A V01934

* wózek inwalidzki, nowy, nieużywany, tel. 601-152-454 B53101
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Podpis elektroniczny, certyfikat kwalifikowany
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. 
WYDAJEMY CERTYFIKAT W JEDEN DZIEŃ ROBOCZY!
NOWOŚĆ: ODNOWIENIA WSZYSTKICH CERTYFIKATÓW 
(RÓWNIEŻ INNE CENTRA), KORZYSTNE CENY.
PUNKT INFORMACJI KRS  - WYPISY AKTUALNE I PEŁNE

MTL Creation, tel. 600 936 589, www.mtl.olecko.pl

B53201

MEDYCYNA ALTERNATYwNA
Cellulitis

Cellulitis, chorobę trapiącą przeważnie kobiety, 
określa się często mianem „skórki pomarańczy”.

Cellulitis to nieprawidłowość tkanki podskórnej, 
polegająca na gromadzeniu się w niej tłuszczu, wody, 

produktów ubocznych przemiany materii oraz zwężeniu 
włókien nerwowych i rozrastaniu włókien kolagenowych. 
Ziarniste, przypominające wyglądem skórkę pomarańczy 
(stąd potoczna nazwa) „poduszeczki”, które przy ucisku 
sprawiają lekki ból, to cellulitis. Pierwsze objawy tej cho-
roby dają się zauważyć nad kostką nogi, a potem już zde-
formowaną tkankę dostrzegamy na udach, pośladkach.

Wyleczenie wcale nie jest proste, łatwiej chorobie za-
pobiegać. W tym celu należy:

Zrezygnować z picia alkoholu, zdecydowanie ogra-
niczyć picie mocnej kawy, ograniczyć spożywanie soli i 
tłuszczów zwierzęcych, zrezygnować ze słodyczy, wzbo-
gacić codzienny jadłospis w owoce i warzywa bogate w 
witaminę C, gorące kąpiele zastąpić chłodnymi z dodat-
kiem soli, gimnastykować się przynajmniej 1 – 2 razy w 
tygodniu.

CHALCEDON
(2 czerwca - 21 czerwca)

Według Majów urodzeni pod tym znakiem to indywi-

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 - 18
00 00

00 00

KOMPUTERY NOTEBOOKI KASY FISKALNE

SERWIS BIURO RACHUNKOWE

� �
�

mobilny internet w Orange

L74706

K69803

dualności, których interesują przede wszystkim różne idee. 
Nie podchodzą oni do życia realnie czy praktycznie. Szu-
kają przyjaciół o podobnych upodobaniach, nie narzucają 
otoczeniu swojego zdania. Potrafią być inteligentni i dow-
cipni.

Najbardziej znane okazy tego minerału spotykane są w 
Brazylii, Polsce i Rosji. Według starych przekazów kamień 
ten chroni właściciela przed stanami apatii. Chalcedon po-
maga przy gorączkach i chorobach płuc. Ma też pozytyw-
ny wpływ na umiejętność wysławiania się.

Gdy leczysz się sam
Ostatnio coraz częściej ludzie usiłują sami radzić sobie 

z drobnymi dolegliwościami. W takich sytuacjach należy 
wybrać tylko jeden lek, a nie kilka o podobnym działaniu 
lub o tym samym składzie, lecz innej nazwie. Można np. 
zażywać jednocześnie ziołowy syrop na kaszel i lek prze-
ciwgorączkowy. Sięgając samemu po leki powinniśmy 
zawsze uważnie przeczytać ulotkę informacyjną. Jeżeli 
z powodu przewlekłych chorób przyjmujemy regularnie 
inne leki, trzeba sprawdzić, czy dany środek nie zakłóci ich 
działania. Jeśli lek nie zadziała, nie łykajmy pospiesznie 
kolejnej dawki, lecz jeszcze raz przestudiujmy ulotkę. W 
razie wątpliwości należy zasięgnąć fachowej porady.

Gmina Olecko zawarła akt notarialny
... na ustalenie nowej wysokości udziałów w nierucho-

mości wspólnej oraz sprzedaż nieruchomości przyległej 
na stworzenie działki budowlanej w miejscowości Szcze-
cinki 15 oraz na sprzedaż lokalu nr 2 w tej nieruchomości. 

... na sprzedaż nieruchomości przeznaczonej pod za-
budowę mieszkaniową przy ulicy Norwida.       (UMwrg)

Kijewo
Zostało ukończone ogrodzenie placu rekeacyjno-

-sportowego w Kijewie. Za 10 tysięcy złotych wykonała 
je olecka firma budowlana. Kwota zadanie polegało na 
wykonaniu ogrodzenia o długości 78 metrów oraz czę-
ściowej niwelacji terenu. Zadanie wykonano w ramach 
funduszu sołeckiego.      (UMwbiip)

Internet szerokopasmowy
18 maja otwarto oferty w przetargu nieograniczonym na spra-

wowanie funkcji inżyniera kontraktu nad realizowanym projektem. 
Urząd Miejski prowadzi analizę ofert. 

Wartość projektu to prawie 3,8 miliona złotych z czego dofinan-
sowanie wynosi aż 85%, to jest 3,225 miliona złotych. (UMwbiip)

Plewki
Ukończono modernizację placu przed boiskiem spor-

towym w Plewkach. W ramach prac olecka firma budow-
lana wykonała plac z kostki polbruk (90 m.kw). Koszt 
robót to 8,6 tysiąca złotych. Zadanie wykonano w ramach 
funduszu sołeckiego.      (UMwbiip)

Ulica Słowiańska
Budowę dodatkowego kanału kanalizacji deszczowej 

na ulicy Słowiańskiej powierzono firmie z Olecka. Koszt 
robót to 13 tysięcy złotych. Termin ukończenia prac upły-
wa 31 lipca.

Prace będą polegały na wykonaniu dokumentacji, 
zbudowaniu kanału deszczowego o długości 15 metrów i 
przekroju 20 centymetrów oraz wybudowaniu dwóch stu-
dzienek o średnicy 0,5 metra. (UMwbiip)

Dobki
Trwa projektowanie dokumentacji dla budowy oświe-

tlenia w Dobkach. Projekt za 3 tysiące złotych wykonuje  
firma z Ełku. Termin ukończenia przypada na 14 sierpnia. 
Zadanie jest prowadzone w ramach funduszu sołeckiego. 

(UMwbiip)
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Kalendarz imion Cytaty na ten tydzień

Nasz przepis

PRZYS£OWIA

27 czerwca
Emanueli, Franciszki, Heloizy, Magda-
leny, Marii, Marii Magdaleny, Maryli, 
Pelagii, Teresy, Władysławy
Cypriana, Cyryla, Jerzego, Władysława, 
Włodzimierza, Włodzisława
28 czerwca
Florentyny, Iry, Ligii, Olgi, Raisy, Rais-
sy, Wincencji
Amosa, Benigny, Bolesława, Hektora, 
Ilona, Ireneusza, Józefa, Leona, Lubo-
mira, Marcelego, Pawła, Zbrosława
29 czerwca (KONIEC ROKU 
SZKOLNEGO!!!!!!!!!!!)
Benedykty, Benity, Emmy, Emy, Iwetty, 
Judyty, Salomei 
Benedykta, Bertranda, Dalebora, Fran-
ciszka, Kasjusza, Paszkosława, Pawła, 
Piotra, Piotrumiła, Władysława, Wyszo-
mira
30 czerwca
Emilii, Emiliany, Gertrudy, Lucyny 
Arnolda, Bertrama, Cichosława, Cyry-

la, Emila, Emiliana, Ernesta, Marcjala, 
Ottona, Rajmunda, Tybalda
1 lipca 
Gertrudy, Haliny, Halszki, Kaliny, Kla-
rysy, Kleopatry, Reginy
Aarona, Arona, Antoniego, Bogusława, 
Bogusza, Gawła, Jarosława, Juliusza, 
Kasjusza, Mariana, Oliwera, Ottona, 
Teobalda, Teodoryka
2 lipca 
Benedykty, Benity, Jagody, Kariny, Ma-
rii, Niegosławy, Ojcumiły, Serafiny 
Benedykta, Bernarda, Bernardyna, Judy, 
Mariana, Martyna, Martyniana, Ottona, 
Piotra, Radowoja, Serafina, Urbana
3 lipca 
Emnildy, Ildy, Mirosławy, Neli, Noeli, 
Petroneli, Radochny 
Alfreda, Anatola, Heliodora, Jacente-
go, Jacka, Kornela, Leona, Miłosława, 
Mirosława, Ottona, Radomira, radosza, 
Tomasza

Czy dobra wola jednostki może 
poprawić ustrój? Czy władza jest sa-
moistnym żywiołem? Czy demokracja 
nie jest utopią, skoro da się dowieść, 
że w ludzkiej psychologii tkwią pra-
gnienie do dominacji, woluntaryzmu 
i żądza? 

Anna Nasiłkowska
Podoba mi się idea demokracji (...) 

Trzeba mieć kogoś, komu nikt nie ufa. 
Dzięki temu wszyscy są zadowoleni. 

Terry Pratchet
...lęk przed krokiem ostatecznym, 

który czai się w każdej ludzkiej piersi 
i zapobiega tylu bohaterstwom i tylu 
zbrodniom.          Joseph Conrad

Kiedy podpływa do ciebie rekin, 
już nie żyjesz (...) a skoro już nie ży-
jesz, można spróbować wszystkiego... 

Terry Pratchett

Lato ciepłe oraz dżdżyste, znaki plonu 
oczywiste.
Piotr i Paweł (29 czerwca), gdy się roz-
płaczą, to przez tydzień ludzie słońca nie 
zobaczą.
Czerwiec stały – grudzień doskonały.
Halina (1 lipca), gdy ze słońcem wstaje 
ciepło i deszcz na zmianę daje.
Gdy Halina (1 lipca) łąki zrosi, rolnik w 
wodzie siano kosi.
Nawiedzenie Matki Boskiej (2 lipca), 
więc się chylą przed nią kłoski.
Deszcz na Nawiedzenie Panny (2 lipca) 
potrwa pewno do Zuzanny (11 sierpnia)
Deszcze na lipca pierwszego, drugiego 
zapowiedzią deszczu czterdziestodnio-
wego.
Jeśli w Nawiedzenie (2 lipca) pada cały 
miesiąc deszcz nielada.
Miód lipcowy, to lek zdrowy.
Lipcowe deszcze dla chłopa kleszcze, a 
jak pogoda, większa swoboda.
Gdy lipiec nie dopiecze, tego sierpień nie 
dosiecze.
Siedmiu braci (od 1 do 7 lipca) ziem-
niakami znaczy: jak pogoda to żyją, jak 
deszcz pada, to gniją.

Zupa „crecy”
Mała cebulka, 25 dag marchwi, łodyga 
selera naciowego, biała część małego 
pora, dwie szklanki bulionu jarzyno-
wego z kostki, sól, pieprz, posiekana 
natka pietruszki, łyżka mąki pszennej, 
dwie łyżki kwaśnej śmietany
Wszystkie warzywa kroimy w kostkę 
i gotujemy przez około pół godziny, a 
następnie miksujemy. 
Mąkę rozdrabniamy z niewielką ilością 
wody i ciągle mieszając, doprowadza-
my do wrzenia i gotujemy. Przyprawia-
my i dodajemy do zmiksowanej zupy. 
Przed podaniem polewamy kwaśną 
śmietaną i posypujemy świeżo posieka-
ną natką pietruszki.

Omlet cesarski
10 dag pełnoziarnistej maki pszennej, 
łyżka miodu, łyżka rodzynek, łyżka za-
rodków pszenicy, szklanka mleka, dwa 
jaja, sól, opakowanie cukru waniliowe-
go, olej do smażenia, cukier do posy-
pania
Z mąki, zarodków pszenicy i mleka 
robimy dość gęste ciasto. Do masy do-
dajemy żółtka, miód, sól i cukier wani-
liowy i wszystko dokładnie mieszamy. 
Na koniec dodajemy ubitą na sztywno 
pianę z białek. 
Ciasto wlewamy na mocno rozgrzany 
na patelni olej na grubość około dwóch 
centymetrów. Posypujemy rodzynkami 
i smażymy omlet z obu stron.
Tuż przed podaniem rozdrabniamy 
omlet widelcem i podajemy posypany 
niewielką ilością cukru. Można omlet 
nie rozdrabniać a kroić na połówki, 
ćwiartki lub tak jak pizzę.

Jabłka w szlafroczkach
Ciasto: trzy szklanki mąki, szklanka 
śmietany, kostka masła lub margaryny
Nadzienie: cztery kwaśne jabłka, pół 
szklanki rodzynek, cukier puder, łyżka 

masła
Ciasto zagniatamy ze wszystkich skład-
ników i wstawiamy do lodówki na go-
dzinę.
Jabłka myjemy, obieramy i kroimy na 
ćwiartki. Rodzynki sparzamy i odsącza-
my. 
Ciasto rozwałkowujemy i kroimy na 
kwadraty takiej wielkości aby zawinięte 
pomieściły ćwiartkę jabłka. Do każdego 
„tobołka” wsypujemy kilka rodzynek. 
Układamy na wysmarowanej masłem 
blasze i pieczemy na ciemnozłoty kolor. 
Jeszcze gorące, po wyjęciu z piekarnika 
posypujemy cukrem pudrem.

Marmolada z głogu
Litr przebranych owoców głogu, pół kg 
cukru
Owoce głogu kroimy na połówki i 
oczyszczamy z ziarenek i włosków. Tak 
przygotowane przekładamy do miski, 
przykrywamy talerzem i wstawiamy do 
ciepłego pieca na całą noc. 
Drugiego dnia polewamy niewielką ilo-
ścią wody i gotujemy często mieszając. 
Gdy owoce zmiękną przecieramy je 
przez sito, dodajemy cukier i smażymy, 
aż masa zgęstnieje.
Głóg można przetrzeć zaraz po wyjęciu 
z piecyka ale jest to trudne, gdyż wtedy 
jest zbyt twardy.
Do pozostałych łupin głogu należy do-
dać wody, rozgotować i znów przecie-
rać. Gdy marmolada zgęstnieje przekła-
damy ją do słoi. 
Marmolada nadaje się do pączków i tor-
tów, a także na sos do dziczyzny.

Kuchenne grzechy główne
1. Za mało razowego pieczywa.
2. Za mało mleka, nasion strączko-
wych i ryb.
3. Za mało warzyw i owoców, szcze-
gólnie surowych.
4. Za dużo tłuszczów, zwłaszcza 
zwierzęcych.
5. Zwyczaj częstego jedzenia tłu-
stych wędlin.
6. Za dużo cukru, słodyczy i soli ku-
chennej.
7. Za długie przerwy między posiłka-
mi i zbyt obfite dania.
8. Rezygnacja z pierwszych śniadań.
9. Zbyt późne jedzenie obiadu i ko-
lacji. 
Przyjrzyj się tym „grzechom” - czy 
ty też je popełniasz? Pamiętaj - ich 
efektem jest nadwaga i otyłość, a stąd 
już krok do zostania nadciśnieniow-
cem.

Jajka na miękko
Aby ugotować jajka na miękko, należy 

wodę w garnku zagotować do wrzenia, a 
gdy to nastąpi włożyć jajka w wodę, a gar-
nek zdjąć z ognia i odstawić. Woda w nim 
jest dostatecznie gorąca, aby białko zgęst-
niało, ale nie aż tak żeby ściąć żółtka. 
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Drukarnia „Gryfix”, 19-300 Ełk, ul. Sasankowa 17

Duże wyróżnienie sportowe, stało się udziałem Olecka. 
Władze centralne i wojewódzkie przyznały organizację dla 
Olecka - XXXVII finału krajowego czwórboju lekkoatle-
tycznego szkół podstawowych. W dniach 16-17.06.2012. do 
Olecka przyjechało 38 szkolnych drużyn z 16 województw 
całej Polski. 

XXXVII finał Krajowego Czwórboju Lekkoatletycznego Szkół Podstawowych w Olecku

W sumie wystartowało 228 lek-
koatletów, którzy rywalizowali w 
biegu na 60 m, skoku w dal lub skoku 
wzwyż, rzut piłeczką palantową oraz 
biegu na 600 m dziewczęta i 1000 m 
chłopcy.

 Po dwudniowych zmaganiach na 
pięknym oleckim stadionie rozdano 
medale, puchary oraz dyplomy dla 
najlepszych. Dekoracji dokonali: Ali-
cja Rutecka – dyrektor Departamentu 
Sportu Urz. Marsz. Woj. Warm.-Maz., 

Zdzisław Regucki – Zarząd Główny SZS w Warszawie, Wa-
cław Wasiela – P-cy War.-Maz. SZS w Olsztynie, Karol Sob-
czak – P-cy RM w Olecku oraz Tadeusz Bogusz – dwukrotny 
medalista Igrzysk Paraolimpijskich w siatkówce w Barcelonie 
i Atlancie.

Większość uczestników była oczarowana Oleckiem. Pod-
kreślali ciepło, uczynność spotkanych na mieście ludzi i pra-
cowników w miejscach gdzie nocowali. Mówili, że przyjecha-
li jakby do innej Polski.          bs

WSZYSCY  PRZYJACIELE WĘDKARSTWA
Dobre duchy, sponsorzy, 
mili i uczynni LUDZIE !!!!!

5 sierpnia na jeziorze Olecko Wielkie organizujemy jubi-
leuszowe X Spinningowe Otwarte Mistrzostwa Olecka.

Zawody towarzyskie, jak zwykle zakończone wspól-
ną biesiadą charakteryzują się udziałem wielu wspaniałych 
osób. Wszyscy uczestnicy naszych zawodów zawsze są ob-
darowani różnymi upominkami i nagrodami. 

Aby jednak poziom zawodów, ich atrakcyjność i niepo-
wtarzalność zastały po raz kolejny utrzymane, zwracamy się 
do Szanownych Państwa o pomoc. 

Za wszelką będziemy bardzo wdzięczni. Każdy upomi-
nek rzeczowy lub w każdej innej  formie (były już nagrody w 
postaci leczonych zębów u stomatologa, wykonywanych roz-

liczeń podatkowych, usług fotograficznych, kominiarskich  
i fryzjerskich, pysznych obiadów itp.) będzie bardzo mile 
widziany a darczyńca odpowiednio uhonorowany.  

Wierzymy, że i TY zechcesz nam pomóc. 

Zbiórka zawodników nad jeziorem przy kempingu 
Margrabowa, przewidziana jest na godzinę 5,30. Przerwa 
między turami od 11,00 do 12,30. Zakończenie łowienia 
około 17 00.

Kontakt : tel.  87 520 2213    10-14
                     601 152 462  całą dobę
                     607 123 389  całą dobę

Z wędkarskim pozdrowieniem
Prezes KW Ukleja Olecko

J. Arnold Hościłło
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Felieton wierszem czyli „Waligórki” poświęcone pamięci niedoścignionego Mistrza Andrzeja Waligórskiego

Nasze zwycięstwo w Euro

ŚRODKI OCHRONY ROŚLIN
NAWOZY, ZIEMIA, NARZĘDZIA
PROJEKTOWANIE OGRODÓW

NASIONA, CEBULKI

11 LISTOPADA 29 (szosa na Giżycko)
tel. 501-380-075 , 516-020-549

V
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20 czerwca na stadionie w Świętajnie rozegrano międzyg-
minne zawody sportowo-pożarnicze Młodzieżowych Drużyn 
Pożarniczych zrzeszonych przy Ochotniczych Strażach Po-
żarnych. W strażackich zmaganiach wzięło udział 9 drużyn 
pożarniczych, w tym 3 dziewczęce i 6 chłopięcych. 

Komisję sędziowską powołał Komendant Powiatowy PSP 
w Olecku i stanowili ją strażacy Komendy Powiatowej PSP 
w Olecku pod przewodnictwem sędziego głównego mł. bryg. 
Tomasza Milewskiego. Zawody zostały rozegrane w dwóch 
konkurencjach: rozwiniecie bojowe i bieg sztafetowy 400 me-
trów z przeszkodami. Zawody rozegrano w sportowej atmos-
ferze, przy gorącym dopingu uczniów z szkoły podstawowej 
i gimnazjum w Świętajnie. Kolejne zawody, tym razem rangi 
powiatowej zostaną rozegrane w przyszłym roku w Kowalach 
Oleckich, na które już dziś serdecznie zapraszamy.

Kolejność miejsc przedstawia się następująco:
GRUPA DZIEWCZĄT
1. MDP OSP ŚWIĘTAJNO– 1000,6 pkt.
2. MDP OSP WIELICZKI – 989,1 pkt.
3. MDP OSP KOWALE OLECKIE – 947,3 pkt.

Międzygminne zawody Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych OSP w Świętajnie

Zwycięska drużyna dziewcząt ze Świętajna
\GRUPA CHŁOPCÓW
1. MDP OSP LENARTY – 1026,5 pkt.
2. MDP OSP GĄSKI – 1007,4 pkt.
3. MDP OSP MAZURY - 1005,6 pkt.
4. MDP OSP WIELICZKI – 988,5 pkt.
5. MDP OSP – ŚWIĘTAJNO  - 980,5 pkt.
6. MDP OSP KOWALE OLECKIE – 917,6 PKT

I prysły marzenia, jak bańka mydlana.
Nie sprawdził się trener i sztab jego cały.
Więc nasza drużyna ponownie skopana,
Nos Smudy po prostu okazał się mały.

A sami piłkarze nas także zawiedli,
Choć tekst o ambicji bez przerwy się sączył,
Na trawie zielonej zupełnie pobledli,
I grali, jakby im ktoś prąd wyłączył .

Lecz gdy wokół słyszę lamenty i żale,
Że koniec, że klęska, że wszystko stracone,
Ja z taką opinią nie zgadzam się wcale.
Bo przecież dookoła jest wiele zrobione. 

Bo są autostrady i obwodnice,
Przepiękne stadiony, najlepsze na świecie.
W dziesiątkach miasteczek nowiutkie ulice,
I kilka orlików jest w każdym powiecie.

Jest cud atmosfera i ludzie życzliwi,
A obraz Polski co w Europę jedzie,
Z całą pewnością nam umożliwi,
Przyjęcie gości, których nam przybędzie.

I jeszcze jedno. To sukces największy,
Który w walucie zmierzyć trudno będzie.
To patriotyzm który nas upiększy,
To polskość, którą widać wszędzie.

Więc póki będą trwały mistrzostwa,
Nie zdejmę flagi furczącej nad dachem.
I nie dlatego, że futbol kocham,
Tylko że jestem po prostu Polakiem.
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PO KOKARDĘ

Kapryśny Dzień
Obudził się Pan Dzień z samego rana i zanim jeszcze 

zdążył coś pomyśleć idąc do strumyka przemyć oczy, po-
tknął się o kamyk i aż syknął z bólu. 

- O, rety, kto ma odwagę podstawiać mi nogę?! – syknął, 
skrzywił się i pełen był pretensji do wszystkich. Najpierw 
zaczepił Panią Nockę.

- Hej, Nocko, nie za wcześnie dzisiaj sobie poszłaś? Mo-
głaś jeszcze pochodzić po świecie, bo się nie wyspałem.

- Panie kolego – rzekła Nocka, - przecież wiesz, że je-
stem punktualna i nie spóźniłam się ani minutki.

Dzień wiedział dokładnie, że pani Nocka ma rację, ale 
nie był dla niej uprzejmy.

- A może to i dobrze, bo przecież pani się boją? 
- Mnie? Co też pan wygaduje? – ze łzami w oczach po-

wiedziała pani Nocka.
- Oczywiście, że pani. A kto ma godzinę duchów? A w 

jakim czasie grasuje najwięcej złodziei? Szczególnie dzieci 
się pani boją…

- Oj, panie kolego, bo się pogniewamy – powiedziała 
zdecydowanie ale smutno pani Nocka - Niech pan lepiej za-
bierze się do pracy.

Dzień rzeczywiście poczuł, że przeholował, więc od-
wrócił się na pięcie i bez słowa pożegnania odszedł. A pracy 
miał wiele. Musiał przecież zajrzeć w tysiące okien i budzić 
mnóstwo osób żeby zdążyli do pracy.

- Och, jaki ciężki dzień od samego rana – usłyszał, kiedy 
zajrzał w okno na siódmym piętrze.

 – Jeszcze nie! – kaprysiły dzieci i chowały głowy pod 
kołdry.

Dzień nie był zadowolony z tego, co usłyszał. Machnął 
ręką i poszedł do drzew, by budzić listki. Wiedział, że one 
nie będą kaprysić, bo słyszał, jak narzekały, że im ciasno 
w pączkach, że chciałyby ujrzeć świat. Potem wskoczył na 
jedno podwórko, ale nikogo tam jeszcze nie było. Zaczął 
budzić ptaki. Od nich zawsze słyszał same komplementy, 
bo go bardzo lubiły.

- Obudziłem wszystkich i teraz mogę sobie zjeść śniada-

nie – rzekł zadowolony. Rzeczywiście, jasno było wszę-
dzie. Ludzie spieszyli się do pracy.

- I już jestem spóźniona! – mówiła zdyszana kobieta 
do siebie.

- Jak ja się wyrobię? Tyle zamówień, a ja sama, nie 
zdążę! – wołała druga.

- To miało być zrobione wczoraj! Dzisiaj już mnie nie 
interesuje! –  zdenerwowany przedsiębiorca aż poczer-
wieniał ze złości.

Oj, ciężko było tego słuchać. Nawet uczniowie mie-
li pretensję, że dostali jedynki tego dnia: „Jakby to była 
moja wina” – mówił do siebie Dzień.

- Jakiś mam dzisiaj pechowy dzień. Nic mi się ni uda-
je – dorzucił mężczyzna, aż Dzień zdenerwował się na te 
narzekania. 

Od samego rana starał się, a kiedy usłyszał od pewnej 
starszej pani: „A niech się ten dzień wreszcie skończy, bo 
już nie mam siły”, to się przeraził. 

- Pani Nocko? Pani Nocko, gdzie pani jest? – zaczął 
wołać. - Pani Nocko, niech Pani już przyjdzie.

Słyszała dokładnie pani Nocka nawoływania Dnia.
- Jestem, jestem – z przekąsem mówiła Pani Nocka. 

- A co się stało? Czyżby znudziło się panu rządzenie świa-
tem?

- Niech się Pani już na mnie nie gniewa… Wiem, że 
rano byłem dla Pani zbyt surowy, ale odwołuję wszystko, 
co powiedziałem. Niech pani zmieni mnie… Dzisiaj tylko 
na mnie narzekają i narzekają, już nie mogę tego słuchać 
- błagał Dzień.

- No dobrze, już dobrze. Trochę miał Pan też racji z 
tą godziną duchów. Ale niech pan zważa na swoje słowa.

- Więc się pani na mnie nie gniewa? – pytał z niedo-
wierzaniem pan Dzień. – Jak się cieszę i będę uważał. 
Obiecuję. 

I od tego dnia wszystko było jak dawniej: pani Nocka 
usypiała wszystkich i czasami trochę straszyła godziną 
duchów i ciemnościami, a pan Dzień budził wszystkich i 
mobilizował do pracy. No i uważał na swoje słowa, bo – 
powiem wam w sekrecie – bał się trochę pani Nocki.

Marusia


