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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 

V15208

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 w Szkole Podstawowej nr 1
fotoreportaż Agnieszki Tomczyk-Żylińskiej na s. 10-11

19. Przystanek Olecko 
20-21 lipca

harmonogram 
wydarzeń (s. 9)

 Akcja „Parkuj z Głową” 
zdj. arch. policji

21 lipca wystąpi w 
Olecku znakomity au-
striacki zespół muzyki 
klasycznej i barokowej 
Ensamble 1756 (więcej 

na s.13)

4 tysiące złotych za wskazanie wandali 
Gmina zakupiła dwie kabiny sanitarne przystosowane dla 

osób niepełnosprawnych. Jedna została ustawiona na Szyjce, 
a druga na cmentarzu komunalnym przy ulicy Leśnej. 

Koszt zakupu i ustawienia kabin wyniósł 11 328,3o zło-
tych na plaży Szyjka i 11 734,20 zł na cmentarzu.

Jak poinformował na ostatniej sesji Rady Miejskiej bur-
mistrz Wacław Olszewski jedna z kabin, ta na Szyjce zosta-
ła już zniszczona. Zdewastowano wnętrze kabiny i popalono 
całe oprzyrządowanie. 

Burmistrz prawdopodobnie wyznaczy nagrodę w wysoko-
ści 4 tysięcy złotych za wskazanie sprawcy.

(bmb, UMwgkioś)

Uczyć rozsądku, a być rozsądnym – 
to dwie różne rzeczy. 

przysłowie japońskie
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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.

Nagrodzono najmłodszych ekologów 
z Przedszkola z Oddziałami 

Integracyjnymi w Olecku
Dzieci z Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi w 

Szkoła Podstawowa nr 1 im. H. Sienkiewicza wspólnie 
z sekcją szachową MLKS Czarni Olecko zorganizowała 23 
czerwca Otwarty Turniej Szachowy o Puchar Dyrektora SP nr 1. 

Zawody rozegrano systemem kołowym, czyli w formule 
każdy z każdym z tempem gry 15 minut za zawodnika. 

Pierwsze miejsce w klasyfikacji generalnej zajął Konrad 
Konewko (8pkt/9, SP nr 4), który wyprzedził Aleksandrę 

Olecku w roku szkolnym 2011/2012 wzięły udział w Kampa-
nii Szkolnej „Segreguję - Mazury Ratuję!” Przez kilka miesięcy 
cztero- i pięciolatki uczestniczyły w cyklu zajęć ekologicznych, 
które odbywały się w ramach Programu Edukacji Ekologicznej 
w zakresie gospodarki odpadami.

Celem projektu było między innymi zapoznanie najmłod-
szych z zagrożeniami związanymi z odpadami powstającymi w 
gospodarstwach domowych oraz w przemyśle. Dzieci dowie-
działy się, jak efektywnie gospodarować nieczystościami, na-
uczyły się również, czym jest segregacja śmieci, recykling oraz 
kompostowanie. Ponadto podczas zajęć kształtowały postawy 
oraz nawyki świadomego ekokonsumenta.

Przedszkolacy chętnie i aktywnie uczestniczyli w kampanii. 
Ich zaangażowanie została doceniona podczas gali podsumowu-
jącej realizację programu, która odbyła się w Ełckim Centrum 
Kultury. Najmłodsi ekolodzy z naszego przedszkola w nagro-
dę za proekologiczną postawę otrzymali laptopa. Nowoczesny 
sprzęt w niedalekiej przyszłości z pewnością posłuży jako po-
moc podczas wdrażania wiedzy i umiejętności z zakresu ochrony 
środowiska w kolejnych pokoleniach najmłodszych ekologów.

Realizacja projektu była możliwa dzięki zaangażowaniu i 
pracy dyrekcji oraz nauczycieli.

Ewa Tomaszewska

Otwarty Turniej Szachowy o Puchar Dyrektora SP nr 1

Dźwilewską (7,5pkt/9, SP nr 
3). 

Po rozegraniu 9 rund z do-
robkiem 6,5 pkt sklasyfikowa-
nych było dwoje zawodników: 
Marietta Makarewicz (SP nr 
3) i Patryk Kłeczek (SP nr 4). 
Punktacja dodatkowa nie wska-
zała lepszego zawodnika. W 
związku z powyższym Marietta 
i Patryk o trzecie miejsce roze-
grali dodatkową partię. Czas do 
namysłu dla każdego zawodni-
ka zmniejszono do 10 minut. 
Zwycięsko z tego pojedynku 
wyszedł Patryk. 

W ramach turnieju prowa-
dzono dodatkowe klasyfikacje: 
kl. 0-III i IV-VI. W starszej gru-
pie pierwsze trzy miejsca przy-
padły medalistom klasyfikacji 
generalnej: Konradowi, Oli i 
Patrykowi.  W grupie  młodszej 
pierwsze miejsce zdobył Bar-
tosz Łapszys (4,5 pkt/9, SP nr 
1), drugie miejsce przypadło 
Wiktorowi Raszkowskiemu 

(3pkt/9, zerówka), a trzecie Darii Dźwilewskiej (2pkt/9, SP nr 
3). Najmłodszymi uczestnikami turnieju byli: Daria Dźwilewska 
i Wiktor Raszkowski. Tytuł najlepszego zawodnika SP nr1 wy-
walczył Łukasz Sitkowski (5pkt/9). Zawody sędziował Leopold 
Dudanowicz.

Krzysztof Konewko
Sekcja szachowa MLKS Czarni Olecko
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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 .............................5.57 zł
Pb95 .........................5.67 zł
PB98 .........................5,87 zł
LPG ...........................2,79 zł
Olej opałowy ..............4.00 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

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 - Czwarty stopień, film, kino letnie - Rynek na placu Wol-
ności
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)
apteka dyżurna Zielona 35
16.00 - „Popołudnia ze Scrabble”, Biblioteki dla Dzieci i 
Młodzieży
13 lipca (piątek)
apteka dyżurna plac Wolności 7B
14 lipca (sobota)
apteka dyżurna Gołdapska 1
13.00 - Kolorowy świat bajek, biblioteka dziecięca, Kopernika  6
22.00 - Kac Vegas w Bangkoku, film, kino letnie - Rynek na 
placu Wolności
15 lipca (niedziela)
apteka dyżurna plac Wolności 25
17.00 - BLUES STATION (blues), koncert z cyklu „Kultural-
na Podróż Bez Granic”, rynek miejski w Gołdapi
16 lipca (poniedziłek)
apteka dyżurna Składowa 6
17 lipca (wtorek)
apteka dyżurna Zielona 37
Olecki Przegląd Teatrów Amatorskich „Chimera”
18 lipca (środa)
apteka dyżurna 11 Listopada 9
Olecki Przegląd Teatrów Amatorskich „Chimera”
19 lipca (czwartek)
apteka dyżurna Kolejowa 15
Olecki Przegląd Teatrów Amatorskich „Chimera”
16.00 - „Popołudnia ze Scrabble”, Biblioteki dla Dzieci i 
Młodzieży
20 lipca(piątek)
apteka dyżurna Zielona 35
21 lipca (sobota)
apteka dyżurna plac Wolności 7B
13.00 - Kolorowy świat bajek, biblioteka dziecięca, Kopernika  6

Śmierć w płomieniach
Tuż po godzinie pierwszej w nocy 1 lipca Powiatowe Stanowi-

sko Kierowania w Olecku otrzymało zgłoszenie o pożarze drew-
nianej szopy przy ul. Letniej. Do działań skierowano dwa zastępy 
strażaków z jednostki w Olecku. Podczas gaszenia płonącej szopy 
strażacy odnaleźli zwłoki kobiety. Przyczyny i okoliczności tego 
tragicznego w skutkach pożaru bada olecka policja.

Zastępca Komendanta PSP Olecko
kpt. Tomasz Jagłowski

Studium Uwarunkowań 
i Kierunków Zagospodarowania Gminy

Pod koniec maja w Urzędzie Miejskim dokonano otwarcia 
ofert w przetargu nieograniczonym na sporządzenie aktuali-
zacji Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania 
Przestrzennego Miasta i Gminy Olecko. Wpłynęło siedem 
ofert. Najdroższa opiewa na kwotę prawie 180 tysięcy zło-
tych(179 949,-),a najniższa na prawie 64 tysiące złotych (63 
960,-). Termin sporządzenia aktualizacji przypada na wrze-
sień 2013 roku.                        UMwbiip)

Doliwy
Trwa projektowanie dokumentacji dla budowy oświetlenia 

w Doliwach. Projekt za 3,5 tysiąca złotych wykonuje  firma 
z Ełku. Termin ukończenia przypada na 14 sierpnia. Zadanie 
jest prowadzone w ramach funduszu sołeckiego.   (UMwbiip)

Centrum Informacji Turystycznej
Od czerwca funkcjonuje już Centrum Informacji Tury-

stycznej. Mieści się przy Regionalnym Ośrodku Kultury „Ma-
zury Garbate”. Koszt robót kończących wyniósł 12,4 tysiąca 
złotych.               (b)

Kijewo
Ukończono budowę ogrodzenia wokół placu rekreacyjno-
-sportowego w Kijewie. Za 10 tysięcy olecka firma budowla-
na Jana Czarneckiego wykonała 78 metrów ogrodzenia oraz 
zniwelowała teren boiska sportowego.           (UMwbiip)

Boiska sportowe
Rozpoczynają się wakacje i młodzież częściej korzysta z 

boisk sportowych. Na ostatnie sesji Rady Miejskiej burmistrz 
zwrócił się do sołtysów, aby zwrócili uwagę na urządzenia 
(np. bramki), które znajdują się na boiskach sportowych na 
wsi. Powinny być one tak zamontowane, aby nie zagrażały 
bezpieczeństwu przebywających na boisku dzieci i młodzieży. 

(UMwekis)
Słowiańska

Trwa budowa dodatkowego kanału kanalizacji deszczowej 
przy ulicy Słowiańskiej. Olecka firma Karola Brodowskiego 
inwestycję za kwotę 13 tysięcy złotych ma ukończyć do 31 
lipca.               (UMwbiip)
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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:
• Barbara Brdowska (Nowa Wieś)

• Wojciech Karbowski
• Gabriel Nowak
• Anna Pokartyk

• Michał Różański
• Magdalena Walejko

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 przygoto-
wał 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 zachować w przypad-
ku zadławienia, zakrztuszenia, omdlenia i zasłabnięcia, reakcji 
alergicznej, złamań, ran czy drgawek. Z aplikacji dowiemy się 
też, jak dojechać do najbliższego szpitala, posterunków czy 
straży pożarnej. 

W rozpowszechnianie aplikacji aktywnie włączyła się Ko-
menda Wojewódzka Policji w Olsztynie. Aplikacja dostępna 
jest bezpłatnie.

Wszelkie informacje o aplikacji wraz   z linkami odsyłają-
cymi 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”:

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”
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

Trwają policyjne działania „Bezpieczne 
i Zdrowe Wakacje  2012”.

Od 12 czerwca  oleccy policjanci realizują działania pre-
wencyjne pn. „Bezpieczne i zdrowe wakacje  2012”. Celem 
głównym podejmowanych działań jest czuwanie nad bezpie-
czeństwem dzieci i młodzieży zarówno w ruchu drogowym jak i 
w zakresie bezpieczeństwa osobistego.

Wakacje potrwają od 29 czerwca do 31 sierpnia. W tym 
okresie znacznie wzrasta natężenie zagrożeń godzących w bez-
pieczeństwo dzieci, młodzieży oraz osób wypoczywających. 
Dlatego, jak co roku policjanci prowadzą na terenie całego wo-
jewództwa działania profilaktyczne. Już w okresie poprzedza-
jącym letni wypoczynek w szkołach naszego powiatu przepro-
wadzono spotkania dzielnicowych z uczniami. Funkcjonariusze 
podczas rozmów profilaktycznych przestrzegali i przypominali 
o potencjalnych zagrożeniach na jakie narażone są dzieci pod-
czas wakacji oraz sposobach ich przeciwdziałania. W trakcie 
realizowanych  działań istnieje możliwość przeprowadzenia 
przez Policję kontroli przed wyruszeniem w trasę autobusów 
wiozących dzieci na zorganizowany wypoczynek. Informację o 
kontroli prosimy przekazywać do oleckiej komendy  z kilku-
dniowym wyprzedzeniem.

W okresie wakacyjnym organizowana jest bardzo duża licz-
ba wycieczek. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rodziców, 
opiekunów i organizatorów wycieczek, jak również mając na 
uwadze bezpieczeństwo dzieci i młodzieży oraz innych pasa-
żerów przewożonych autokarami na wycieczki, policjanci prze-
prowadzają kontrolę stanu technicznego autobusów oraz skon-
trolują stan trzeźwości kierujących pojazdami.

W czasie trwania wakacji  zwiększona liczba funkcjona-
riuszy kontrolować będzie miejsca gromadzenia się dzieci i 
młodzieży. W trakcie codziennej służby patrolowej i obcho-
dowej policjanci będą kontrolować miejsca zagrożone w celu 
niedopuszczenia do przypadków łamania prawa przez dzieci i 
młodzież oraz nieszczęśliwych wypadków. Policjanci ruchu 
drogowego przeprowadzać będą wzmożone kontrole drogowe 
wszystko po to aby zapewnić bezpieczny wyjazd i powrót dzie-
ciom i młodzieży w okresie wakacyjnym.

Zostaną przeprowadzone działania  kontrolne sklepów i lo-

kali gastronomicznych pod kątem sprzedaży alkoholu osobom któ-
re nie ukończyły 18 lat. Ponadto prowadzone będą kontrole miejsc 
zbiorowego wypoczynku wspólnie z przedstawicielami powiato-
wej stacji sanitarno-epidemiologicznej

Policjanci apelują do wszystkich dzieci, rodziców oraz opieku-
nów  aby w czasie wakacji   bawić się bezpiecznie i rozważnie !!!
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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

6
sierpnia 

godz. 1600

B53402

Drukowane głupstwa mają jedynie wagę 
tam, gdzie się krępuje ich obieg; bez swobo-
dy krytyki nie ma zaszczytnej pochwały; je-
dynie mali ludzie lękają się małych pisemek. 
Pierre Caron hrabia Beaumarchais, „Wesele 
Figara”

W pierwszych słowach tego pisania 
chciałbym poinformować Szanownych Czy-

telników „Tygodnika Oleckiego” i „Głosu Olecka”, że akcja 
pod hasłem „Parkuj z głową” jest wspólnym pomysłem Woj-
ciecha Leonarczyka z „Dobra Wspólnego”, Powiatowej Ko-
mendy Policji oraz moim. 

Historia przedsięwzięcia rozpoczęła się jeszcze w kwiet-
niu. Wtedy to zgłosiłem się z pomysłem do wydziału ruchu 
drogowego Powiatowej Komendy Policji. Jednak już w grud-
niu 2011 radny Wojciech Leonarczyk wraz z Markiem Pa-
cyńskim zaczęli prowadzić w „Tygodniku Oleckim” akcję 
dobrego parkowania w zimie. Szczególną uwagę poświęco-
no niezastawianiem parkingów dla niepełnosprawnych oraz 
ścieżkami wiodącymi do tych miejsc postojowych. Rysunki 
i informacja ukazywała się w „TO” przez cały okres zimowy.

W związku ze zbieżnością idei mojej i Wojciecha Leonar-
czyka postanowiliśmy połączyć siły. Tak więc powstała akcja 
pod hasłem „Parkuj z głową”. Działania stały się na tyle atrak-
cyjne medialnie, że „Głos Olecka” zamieścił tekst o niej na 
drugiej stronie swego pisma wydanego 28 czerwca b.r. Tekst 
jest znacznie skrócony i niepełny dlatego chcę go uzupełnić. 

Jest to akcja wspólna: Komendy Powiatowej Policji, „Do-
bra Wspólnego Ziemi Oleckiej” oraz „Tygodnika Oleckiego”. 
Projekt graficzny ulotki: Zbigniew Burba, treść Tomasz Je-
gliński (rzecznik prasowy KPP), rysunki Marek Pacyński. 
Ulotka została wydana bezpłatnie w Studiu BiS Zbigniewa 
Burby. Nakład będzie dodrukowany w miarę potrzeb. Przy-
pominam też Drogim Czytelnikom, że akcję prowadziliśmy 
już kilka tygodni przed rozpoczęciem jej przez policję.

A teraz ogłaszam konkurs: Każdemu kto przyniesie lub 
wyśle do redakcji „Tygodnika Oleckiego” choćby wzmiankę 
zawierającą nazwę „Tygodnika” wyciętą z „Głosu Olecka” ten 
otrzyma nagrodę. Wzmianka powinna być zamieszczona do 
28 czerwca b.r. Nie liczy się wzmianka zawarta w reklamie. 

Czytelnik w tej chwili może mnie spytać: - Po co ten 
konkurs?

Odpowiadam, że konkurs jest po to by pokazać rzetel-
ność dziennikarską. Zatajanie przez wydawnictwa faktów 
dla siebie niewygodnych jest właśnie takim brakiem rzetel-
ności.

O samej rzetelności dziennikarskiej można by pisać 
długo. Rzetelność jest jednak tym co należy bezwzględnie 
czynić. Zatajanie lub przemilczanie niewygodnych dla swe-
go pisania faktów jest największym z „przestępstw” jakich 
może dopuścić się dziennikarz. Podaje bowiem społeczeń-
stwu fałszywy widok zjawiska, które opisuje. Przedstawia-
jąc fakty odpowiednio wyselekcjonowane do udowodnienia 
własnej tezy - dziennikarz po prostu kłamie. 

Rzetelność dziennikarska polega na pokazaniu proble-
mu, historii, historii idei zjawiska, które się opisuje. Krew na 
pierwszej stronie przyciąga czytelnika. Jednak po głębszej 
analizie może okazać się, że krew to rozlany keczup. 

B. Marek Borawski
Ps. Zachęcamy Czytelników by włączyli się do akcji 

„Parkuj z głową” i wysyłali zdjęcia źle zaparkowanych sa-
mochodów do galerii „Głosu Olecka” do „Tygodnika Olec-
kiego” oraz do policji. Szczególnie może być to ważne w 
stosunku do osób parkujących na trawnikach. Takie zdjęcie 
lub otrzymany za to mandat może być podstawą do starania 
się właściciela trawnika o odszkodowanie za zniszczoną zie-
leń. Uważam, że parkowanie na oleckiej zieleni jest takim 
samym bezmyślnym wandalizmem jak zniszczenie kabiny 
sanitarnej na Szyjce.

Na ostatniej Sesji Rady Miejskiej burmistrz Wacław 
Olszewski wspomniał, że jeżeli nie rozwiąże się sprawy 
parkowania w centrum, to trzeba będzie przemyśleć zamon-
towanie tam parkomatów. Tak więc każdy z olecczan powi-
nien być zainteresowany poprawnym parkowaniem swego 
samochodu. 

 Akcja „Parkuj z Głową” rozpoczęta
Ruszyła profilaktyczno-edukacyjna  akcja „Parkuj z gło-

wą”. Przez  ostatni tydzień czerwca i w lipcu  kierowcy, któ-
rzy nie przestrzegają znaków poziomych, znajdą za wycie-
raczką swojego samochodu specjalną ulotkę. Wszystko po to 
aby zwiększyć ilość miejsc parkingowych w centrum miasta 
i uświadomić konieczność stosowania się do znaków drogo-
wych.   rzecznik prasowy KPP aspirant Tomasz Jegliński
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Urząd Miejski w Olecku i Mazursko-Warmiński Ośro-
dek Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie Filia w Olecku 
zaprosili nauczycieli i uczniów gimnazjum naszej gminy 
do realizacji projektu edukacyjnego – „Młodzi w urzędzie”. 
Zostały wylosowane przez nauczycieli wos wydziały, w 
których mieliśmy „załatwić” dwie sprawy.  Na wykonanie 
projektu mieliśmy dwa tygodnie. Nam przypadł w udziale 
Wydział Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami. Nasza 
wychowawczyni – Jadwiga Zdan umówiła nas na spotka-
nie z pracownikami tego wydziału aby przygotować dwa 
zadania. Wybraliśmy – Przekształcenie prawa użytkowania 
wieczystego w prawo własności i pobór opłaty adiacenc-
kiej. Dowiedzieliśmy się wiele nowych rzeczy na te tematy. 
Dzięki uprzejmości i życzliwości Pań w urzędzie nieco in-
formacji zrozumieliśmy, które mogliśmy przedstawić w pre-
zentacji. Miała ona uroczyste miejsce w Sali Konferencyjnej 
Urzędu Miejskiego 14 czerwca. 

„Młodzi w urzędzie”

Widzowi ocenili wszystkie nasze prezentacje, a my sta-
raliśmy się podejść do wykonania zadań bardzo profesjo-
nalnie.

 Uczestnicy projektu: Anna Barszczewska, Agnieszka Ła-
zarska, Adrian Janczenia, Kacper Truchan  - kl. I A

Od dnia 20 września 2008 roku obowiązują, wprowadzone 
ustawą z dnia 10 lipca 2008 roku o zmianie ustawy o swobodzie 
działalności gospodarczej oraz o zmianie niektórych innych ustaw 
(Dz.U. z 2008 r. Nr 141, poz. 888), przepisy dotyczące zawiesze-
nia wykonywania działalności gospodarczej przez przedsiębiorcę 
niezatrudniającego pracowników.

Prawa i obowiązki przedsiębiorcy w okresie zawieszenia dzia-
łalności gospodarczej określa dodany ww. nowelizacją art.14a 
ust.4 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.

Jednocześnie wprowadzone zostały zmiany w tym zakresie w 
ustawach podatkowych:

1) w ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym 
od osób prawnych,

2) w ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym 
od osób fizycznych,

3) w ustawie z dnia 20 listopada 1998 roku o zryczałtowanym 
podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych 
przez osoby fizyczne,

4) w ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów 
i usług.

Zgodnie z art. 14a ust. 1 ustawy o swobodzie działalności go-
spodarczej przedsiębiorca niezatrudniający pracowników może 
zawiesić wykonywanie działalności gospodarczej na okres od 1 
miesiąca do 24 miesięcy.

W okresie zawieszenia przedsiębiorca nie może wykonywać 
pozarolniczej działalności gospodarczej i osiągać bieżących przy-
chodów z tej działalności (art. 14a ust. 3).

W okresie zawieszenia wykonywania działalności gospodar-
czej zgodnie z art. 14a ust.4 ww. ustawy przedsiębiorca:

1) ma prawo wykonywać wszelkie czynności niezbędne do 
zachowania lub zabezpieczenia źródła przychodów;

2) ma prawo przyjmować należności lub obowiązek regulo-
wać zobowiązania powstałe przed datą zawieszenia wykonywania 
działalności gospodarczej;

3) ma prawo zbywać własne środki trwałe i wyposażenie;
4) ma prawo albo obowiązek uczestniczyć w postępowaniach 

sądowych, postępowaniach podatkowych i administracyjnych 
związanych z działalnością gospodarczą wykonywaną przed za-
wieszeniem wykonywania działalności gospodarczej;

5) wykonuje wszelkie obowiązki nakazane przepisami prawa;
6) ma prawo osiągać przychody finansowe, także z działalno-

ści prowadzonej przed zawieszeniem wykonywania działalności 
gospodarczej;

7) może zostać poddany kontroli na zasadach przewidzia-
nych dla przedsiębiorców wykonujących działalność gospodar-
czą.

Zgodnie z art. 44 ust. 10 ustawy o podatku dochodowym od 
osób fizycznych podatnik osiągający dochody z działalności go-
spodarczej, który na podstawie przepisów ustawy o swobodzie 
działalności gospodarczej zawiesił wykonywanie działalności 
gospodarczej jest zwolniony, w zakresie tej działalności, z obo-
wiązku wpłat zaliczek na podatek dochodowy za okres objęty 
zawieszeniem.

Natomiast art. 22c pkt 5 ww. ustawy o podatku dochodowym 
od osób fizycznych stanowi, że składniki majątku, które nie są 
używane na skutek zawieszenia albo zaprzestania wykonywania 
działalności gospodarczej na podstawie przepisów o swobodzie 
działalności gospodarczej, nie podlegają amortyzacji od miesiąca 
następującego po miesiącu, w którym zawieszono albo zaprzesta-
no tej działalności.

Analogiczne regulacje zostały uwzględnione w ustawie o po-
datku dochodowym od osób prawnych w art. 16c pkt 5 oraz w art. 
25 ust. 5a i ust. 5b tej ustawy.

W przypadku wykonywania działalności w formie spółki 
cywilnej zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej 
jest skuteczne pod warunkiem jej zawieszenia przez wszystkich 
wspólników - art. 14a ust. 2 ustawy o swobodzie działalności 
gospodarczej. Jeżeli ten warunek nie zostanie spełniony uznaje 
się, że przedsiębiorcy wykonujący działalność w ramach spółki 
cywilnej traktowani będą w sferze praw i obowiązków, szczegól-
nie w sferze podatkowej, tak jakby nadal wykonywali działalność 
gospodarczą.

UWAGA ! PODMIOTY ZAWIESZAJĄCE DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ
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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.

Zaczęło się od wspomnień, co kto pamięta z dawnych cza-
sów…

PRL to nie był ustrój dla nas, tylko czas dzieciństwa, pa-
miętajcie!

Koleżanka mojej koleżanki opowiadała, że miała adorato-
ra, tak gdzieś w pięciolatkach... Krystian mu było... Fajny był. 
Miał brązowe, rozmarzone oczy, wszystkie dziewczynki się w 
nim kochały. A ona jakoś nie.

Któregoś dnia on sobie umyślił, że pocałuje koleżankę 
mojej koleżanki. W tym celu przewrócił ją na dywan (zawsze 
taki leżał na środku sali w przedszkolu, nie? Buraczkowy, 
albo zielony), usiadł na niej i oczywiście pocałował. Dostał 
od niej za to taki łomot, że poleciało pierze... To był w sumie 
ostatni mężczyzna, który oberwał od niej za całowanie.

Rajstopy! „Rajstopy z 2 paskami na dupie, takie średnio 
elastyczne, co się na kolanach i piętach wycierały, przedszkol-
ne i zawsze zjeżdżały z dupy! Moja trauma, jak ja nienawidzi-
łam tych rajstop!” (cytat – Pulcheryja tak opowiadała).

Szkoła, to tarcza i mundurek, granatowy, stylonowy far-
tuszek. Czasem nawet z odpinanym kołnierzykiem... Apele, 
obowiązkowe śpiewanie hymnu. I picie kawy z mlekiem, zbo-
żowej, bleee... I wykopki, nieśmiertelne kopanie ziemniaków 
w PGR-ach. Jeden kolega, koleżanki mojej koleżanki (tak 
wspominała ostatnio), biegł po bruździe i jednocześnie pięta-
mi kopał dołki, drugi kolega w te dołki biegnąc wrzucał ziem-
niaki, zaś trzeci dołki zakopywał. Ekspresowo czyste pole.

A na Choinkę, do ozdabiania sali, były takie srebrne taśmy 
z dziurkami. To były pozostałości po produkcji kapsli do mle-

ka, sprowadzane z pobliskiej mleczarni...
Koleżanka mojej koleżanki pamiętała letnie wieczory 

u babci, kiedy to zza balkonu dobiegały dźwięki z otwar-
tych okien – wszyscy oglądali mecz... „A propos meczów, 
był telewizor rubin, w którym subtelne różnice odcieni mó-
wiły, która to drużyna, a piłkarz biegnąc gonił swoje gacie, 
zwłaszcza, jak były czerwone, to wychodziły przed szereg” 
(powtórzone za Pulcherią).

I syfony! Na osiedlu babci była taka buda, gdzie siedzia-
ła pani i do niej się chodziło po syfony. Koleżanka mojej 
koleżanki wspomina, że tak z pustym to iść było miło. Ale 
pełny, albo dwa, na czwarte piętro targać – nie wesoło...

PEWEX... Nasz Pewex miał specyficzny zapach... Moż-
liwe, że kiedyś się paniom ekspedientkom perfumy wylały... 
Koleżanka mojej koleżanki odnalazła perfumy, które wła-
śnie tak pachniały. I kupiła je sobie. I pachniała Pewexem!

Vibovit! Nagminnie wyjadany palcem z saszetki. Roz-
puszczony, po Bożemu, w wodzie tak nie smakował...

Buty Relaxy! Za nic się nie dało na nich ślizgać, ale kto 
je miał, czuł się panem świata. 

Puszki po Coca Coli ustawione fantazyjnie na szafie 
(wystarczył przeciąg, a cała ta konstrukcja spadała niemiło-
siernie żurgocząc i trzeba było na nowo ustawiać, wyrówny-
wać… aż do następnego przeciągu)

Zegarek elektronik z siedmioma melodyjkami. Albo z 
kalkulatorem!

Lody Bambino, radzieckie gierki na 4 guziki, ryż dmu-
chany...

Guma Donald z historyjką.
A kisiel? Kiedyś kisiel się jadło.
Dziś się pije.               Majka

Kiedyś to nawet nostalgia była lepsza
felieton

Plenerowe Kino Letnie- zaprasza 
na film pt. ”Czwarty Stopień”

„Plenerowe Kino Letnie” zaprasza wszystkich na kolej-
ną noc filmową. Tym razem pokażemy film pt.  „Czwarty 
stopień”. Jest to amerykański thriller science – fiction styli-
zowany na paradokument. Tytuł filmu jest nawiązaniem do 
słynnej klasyfikacji bliskich spotkań z kosmitami amery-
kańskiego naukowca J. A. Hyneka. Serdecznie zapraszamy 
na bezpłatną emisję filmu 7 lipca roku o 22:00 na Rynku 
(plac Wolności)

Film przedstawia wydarzenia mające miejsce w (istnie-
jącym faktycznie) małym miasteczku Nome na Alasce, w 
którym przez ostatnie 40 lat dochodziło do tajemniczych 
zniknięć mieszkańców. Pomimo licznych zapewnień i suge-
stii zawartych w treści filmu, nie jest on oparty na faktach.

Wypadek przy pracy
W sobotę o 11.55 dyspozytor pogotowia ratunkowego powiadomił 
oficera dyżurnego o wypadku przy sianokosach w Łęgowie. Na miej-
sce skierowano policjantów prewencji. Funkcjonariusze potwierdzili, 
że podczas przewożenia siana 43-letnia kobieta spadła z przyczepki 
i została przygnieciona kołem traktora. Poszkodowana została hospi-
talizowana w szpitalu w Suwałkach. Wstępne badania lekarskie wy-
kazały u niej uraz barku. Policjanci wydziału kryminalnego wykonali 
oględziny miejsca wypadku i przesłuchali świadków.
Teraz policjanci przeprowadzą w tej sprawie postępowanie mające 
wyjaśnić przyczynę wypadku.
W związku z rozpoczęciem wakacji oraz trwającymi już pracami  po-
licjanci apelują o zachowanie szczególnej uwagi na małoletnich  i 
ostrożności podczas prac polowych.                 asp. Tomasz Jegliński
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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 

Na terenie powiatu oleckiego realizowana jest kampa-
nia edukacyjna dotycząca nowotworu prostaty. W ramach 
podjętych działań 22 i 23 czerwca zorganizowano w Dniu 
Ojca – dzień świadomości raka prostaty. 

W zakładach opieki zdrowotnej i aptekach  edukowano 
mężczyzn poprzez ulotki z zakresu profilaktyki raka pro-
staty.  

Natomiast 24 czerwca w szpitalu podczas „Białej Nie-
dzieli” przeprowadzono badania prostaty. Zgłosiło się 28 
mężczyzn. 

Kampania ma na celu zwiększenie świadomości spo-
łeczeństwa na temat raka gruczołu krokowego. Działania 
są podejmowane, aby wesprzeć pacjentów w ich walce z 
chorobą nowotworową. Jednak najważniejsze jest, aby 
przełamać wstyd i tabu związane z chorobami gruczołu 
krokowego. 

Mikroskopowe elementy tego nowotworu spotyka się 
już w wieku około 50 lat u prawie 30% mężczyzn i aż u 80 
% mężczyzn w wieku lat 80. Guz ten rozwija się stosunko-
wo powoli, niekiedy bezobjawowo. Dlatego tak ważne jest 
wykrycie go w fazie, w której można leczyć radykalnie i 
skutecznie.

23 czerwca – DZIEŃ ŚWIADOMOŚCI RAKA PROSTATY

Przypominamy, że każdy pan po 45 roku życia regular-
nie raz w roku powinien wykonywać profilaktycznie bada-
nie gruczołu krokowego u urologa.  

Nowotwór wcześnie wykryty jest wyleczalny!
Szczegółowe informacje o raku prostaty dostępne są na 

stronie www.wygrajmyzdrowie.pl .
Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy włączyli się 

w kampanię m. in. Olmedica Sp. z o.o., zakładom opie-
ki zdrowotnej, aptekom, dr Mirosławowi Wojtulewicz                              
oraz pielęgniarce Teresie Wiszniewskiej. 

Halina E. Kasicka, dn. 25-06-2012 r.
www.powiat.olecko.pl 

W dniach od 28 czerwca do 1 lipca już po raz czterdzie-
sty szósty odbył się Ogólnopolski Festiwal Kapel i Śpie-
waków Ludowych w Kazimierzu Dolnym nad Wisłą, będą-
cy najważniejszym festiwalem kultury ludowej w Polsce. 
Podczas festiwalu swój repertuar zaprezentowało ponad stu 
artystów z całego kraju. Powiat olecki reprezentował Józef 
Sinderewicz, śpiewak ludowy z Monet (gm. Kowale Olec-
kie). 

Artysta wystąpił w koncercie konkursowym w kategorii 
solistów. Już od samego początku typowany był do zdoby-
cia Baszty, głównej nagrody w konkursie. Niestety śpiewak 
musiał zadowolić się pierwszą nagrodą, co i tak jest ogrom-
nym sukcesem. Biorąc pod uwagę dotychczasowy dorobek 
artystyczny śpiewaka, jest to jego największe dokonanie. 
Do tej pory na festiwalach kazimierskich Józefowi Sinde-
rewiczowi udało się wyśpiewać dwukrotnie drugą nagrodę, 
a także raz trzecią. 

Pytany o wrażenia, Pan Józef skromnie odpowiada, iż 
nie spodziewał się aż takiego wyróżnienia. Jednak po cichu 
śpiewak marzy, by móc jeszcze kiedyś wystąpić na Ogólno-
polskim Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazi-
mierzu Dolnym i zdobyć upragnioną basztę.     

Zbigniew Sieńko

Sukces śpiewaka z Monet 
na festiwalu w Kazimierzu Dolnym
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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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Festyn Rodzinny 
w Szkole Podstawowej nr 1
im. Henryka Sienkiewicza

fotoreportaż 
Agnieszki Tomczyk-Żylińskiej
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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

Grupa nieformalna Kronikarze Przeszłości działająca 
przy Regionalnym Towarzystwie Oświatowo-Kulturalnym 
w Kijewie od stycznia 2012 r. realizowała projekt „Śladami 
kultury żydowskiej”. Cykl wykładów, warsztatów, konkur-
sów, wystaw i wycieczek był możliwy dzięki dofinansowa-
niu, jakie pozyskano na realizację zaplanowanych działań 
w ramach konkursu „Równać Szanse 2011” ogłoszonego 
przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności. W przed-
sięwzięcie zaangażowało się wiele osób. Wśród aktywnych 
działaczy znaleźli się uczniowie Zespołu Szkół Licealnych i 
Zawodowych w Olecku biorący udział w ogólnopolskim pro-

Zespół „Suwalszczyzna” zatańczył w Colosseum
Kronikarze przeszłości zakończyli kilkumiesięczną „podróż”

jekcie „Przywróćmy Pamięć” ogłoszonym przez Fundację 
Ochrony Dziedzictwa Żydowskiego. 

Od stycznia, dzięki działalności młodzieży, reprezen-
tanci różnych pokoleń zamieszkujący Warmię, Mazury i 
Suwalszczyznę mieli szansę wspólnie odkrywać wielokul-
turowość północno-wschodniej części Polski. 

Zwieńczeniem kilkumiesięcznej pracy była uroczysta 
gala w Hotelu Colosseum, na którą zaproszono zespół Su-
walszczyzna z widowiskiem „W podsuwalskiej oberży”. 
Na podsumowanie przybyli goście z regionu, Warszawy 
oraz Litwy. 

Patronat medialny nad wydarzeniem objął Tygodnik 
Olecki.        KP 

Oleccy policjanci zatrzymali na gorącym uczynku 17-let-
niego mieszkańca gminy Olecko.  Marek M. włamał się do 
budynku gimnazjum skąd zamierzał ukraść akordeon. Po-
dejrzany na widok policyjnego radiowozu wyskoczył przez 
okno i uciekał. Szybko jednak został obezwładniony i trafił 
do policyjnego aresztu. Teraz za popełnione przestępstwo 
grozi mu kara nawet 10 lat pozbawienia wolności.

Do zdarzenia doszło w minioną sobotę około 19.45 na ul 
Słowiańskiej. Oficer dyżurny otrzymał zgłoszenie o włama-
niu do gimnazjum. Natychmiast na miejsce pojechał patrol 
prewencji. Funkcjonariusze zauważyli młodego mężczyznę, 
który na ich widok wyskoczył przez okno i rozpoczął uciecz-
kę. Po krótkim pościgu podejrzany został zatrzymany. 

Ustalono, że jest to Marek M. mieszkaniec jednej z miej-
scowości gminy Olecko. 17-latek był pod wpływem alkoholi 
i sam przyznał się, iż chciał zabrać ze szkoły akordeon. Pod-
czas penetracji terenu policjanci znaleźli śrubokręt, którym 
sprawca posłużył się włamując do wewnątrz szkoły. Na miej-
sce przyjechali policjanci dochodzeniówki w celu przepro-
wadzenia oględzin i przesłuchania świadków. 

Zatrzymany Marek M. trafił do policyjnego aresztu. Pod-
czas przesłuchania przyznał się do winy i w konsekwencji 
swojego zachowania usłyszał zarzut usiłowania kradzieży z 
włamaniem.

Za to przestępstwo grozi kara nawet 10 lat pozbawienia 
wolności. 

asp. Tomasz Jegliński, KPP Olecko

W pierwszy dzień wakacji  
włamał się do gimnazjum

Sesja Rady Miejskiej
28 czerwca odbyła się Sesja Rady Miejskiej. Radni 

podjęli jednogłośnie 10 uchwał. Dotyczyły one m.in. spo-
rządzenia Strategii Rozwoju Miasta i Gminy na lata 2013-
2023. Zmian w budżecie gminy, zaciągnięcia kredytu dłu-
goterminowego. 

Radni złożyli na ręce burmistrza kilka interpelacji. 
Rekordzistą był Maciej Juchniewicz, który zapytał bur-
mistrza w dziewięciu sprawach. Pytania dotyczyły komu-
nikacji kolejowej, porządku i bezpieczeństwa w mieście, 
zagospodarowania dzikiej plaży, rewitalizacji Legi, rewi-
talizacji drogi nr „65” oraz budowy szlaku rowerowego. 
Radny zaproponował przystąpienie do utworzonego przez 
rodzinę Romana Wojowskiego Funduszu Stypendialnego 
jego imienia.        B

Azbest
W wyniku przetargu nieograniczonego Urząd Miejski 

wyłonił firmę, która będzie usuwała wyroby azbestowe z 
terenu gminy Olecko. W przetargu wzięło udział pięciu 
oferentów. Trzy oferty zostały odrzucone na podstawie 
ustawy Prawa o zamówieniach publicznych.

Komisja wybrała ofertę firmy z Orle. Azbest będzie 
usuwany za kwotę ponad 102 tysięcy złotych. Po 3 lipca z 
wykonawcą zostanie podpisana umowa.  (UMwgkioś)

Hala sportowa z basenem
Zaawansowanie robót na tej największej oleckiej inwe-

stycji zostało ocenione 28 czerwca na 83%.     (UMwbiip)
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Projekt „Akademia Obywatela” współfinansowany jest 
ze środków Unii Europejskiej w ramach 

Europejskiego Funduszu Społecznego

K70001

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

 Akcja „Parkuj z Głową” 
zdj. arch. policji

W lipcu po raz pierwszy w Polsce, wystąpi z koncertami 
znakomity austriacki zespół muzyki klasycznej i barokowej 
ENSEMBLE 1756. Wykonywać będzie najsłynniejsze dzieło 
Antonio VIVALDIEGO Cztery Pory Roku. Jest to najwyższej 
klasy przedsięwzięcie artystyczne, propozycja zarówno dla 
wytrawnych jak i początkujących melomanów.

Kilka informacji:
ENSEMBLE 1756 swoje wspaniałe i odmienne brzmienie 

zawdzięcza wysokiemu poziomowi muzycznemu jaki repre-
zentuje, a także bardzo starym, historycznym instrumentom 
na których grają muzycy tego zespołu: skrzypcom, altówkom, 
kontrabasowi i wiolonczeli, a także klawesynowi. Instrumenty 
muzyków pamiętają w większości czasy samego Vivaldiego, 
muzyka wykonywana jest więc z pieczołowitym oddaniem re-
aliów XVIII wiecznych!

ENSEMBLE 1756, orkiestra założona w ramach Towarzy-
stwa Muzycznego Salzburger Konzertgesellschaft, rezyduje w 
Wiedniu. Członkowie zespołu to absolwenci uczelni austriac-
kich, którzy swoje umiejętności wykonawstwa barokowego i 
klasycznego doskonalili w salzburskim Mozarteum – presti-
żowej uczelni muzycznej w Austrii. Obecnie orkiestra rezy-
duje w Wiedniu.

Inicjatorem organizacji koncertu jest Katarzyna Krajew-
ska -Openchowska przy współpracy z muzykiem, organistą 
- Bogdanem Przyborowskim. Ostatecznie koncert jest or-
ganizowany przez  Katarzynę Krajewską -Openchowską, 
Wacława Olszewskiego - burmistrza miasta oraz księdza  Le-
cha Janowicza - proboszcza parafii Najświętszej Marii Panny 
Królowej Polski, przy wsparciu finansowym sponsorów: Del-
phia, Zakłady „Prawda”, Zakład Ogrodniczy Openchowski, 
Alicja i Andrzej Gadomscy, Leszek Stypułkowski . Orkiestra 
przyjeżdża do Polski tylko na kilka dni i zagra trzy koncerty. 
W Olecku odbędzie się pierwszy koncert. 

Koncert odbędzie się 21 Lipca o godzinie 18.00 w dużym 
kościele.

ENSEMBLE 1756 wystąpi 21 lipca w Olecku
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* „KOALA” - bar. Kuchnia tradycyjna, katering. 
    Plac Wolności 14, tel. (87) 520 15 78  V16208

PIZZERIA „PRIVE” zaprasza od 1000 do 2200

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

06

PIZZA NA TELEFON

* AUTOCZĘŚCI zachodnie, Łada, UAZ, Skoda;  
ul. Grunwaldzka, tel. (87) 520 01 21                           K68907

AUTO-MOTO

* materiały budowlane, metalowe, hydraulika – SKLEP 
   BUD-MET, ul. Gołdapska 22, tel. (87) 520 22 41. V14210

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  V18704

TURYSTYKA, NOCLEGI, ROZRYWKA

* AUTO-MAX, ul. Paderewskiego 3A, naprawa: zawieszenia, 
amortyzatory, elektronika, komputerowa geometria zawie-
szenia, klimatyzacja tel. 509-746-264;                                        V15510

* Foto-Ślub i inne uroczystości, tel. 660 122 049       B53302

* hurtownia spożywcza, ul. Gołdapska 31, tel. (87) 520-01-50 V15709

US£UGI
ARTYKUŁY ELEKTRYCZNE, SPRZEDAŻ, WYKONAWSTWO

Sklep „PSTRYK”, ul. Zielona 33
Tel. (87) 520-18-44; 605-990-280; 510-145-891 V2

15
01

K
68

51
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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 V15009

* Artykuły i usługi elektryczne, Grunwaldzka 6, 
      tel. 87-610-00-66                                     V16009

* Centrum Ogrodnicze, ul. Rzeźnicka 6; tel. 87-520-22-07   V00926

* Budowlana firma, Tadeusz WITKOWSKI, kompleksowe 
prace budowlane, tel. 603-754-167, 87-523-41-44 V18407

* jubilerskie usługi, grawerowanie, naprawa oprawek
  okularów, plac Wolności 13, tel. 508-266-703
krstatkiewicz@gmail.com, www.zlotnik-olecko.pl V16109

V13511

imprezy okolicznościowe, dyskoteki, koncerty, pokazy

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

Klub „CoolTura”

* glazurnictwo, Krzysztof Sadowski, tel. 517-535-255 K68609

* hydraulika (instalacje wodne), Krzysztof Sadowski, tel. 
517-535-255 K68709

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 K17506

* MYJNIA GĄBKOWA AUTOMATYCZNA 
   aleje Lipowe 1A                           V19843

V01925

* Auta używane, tel. 501-611-961 V15238

* AUTOCZĘŚCI zachodnie, Łada, Tawria, Skoda, ul. 
Grunwaldzka, tel. 87-520-01-21 K69007

* CZĘŚCI SAMOCHODOWE, tel. 509-746-264 V15520

* CZĘŚCI SAMOCHODOWE, ul. Sokola 1D, tel. 87-
520-12-88 V15019

* części używane, wszystkie marki, Ełcka 2 (przy 
skupie złomu), tel. 501-611-961 V15228

* Ford Escort Combi, 1,4B, 1999, tel. 605-485-376 B53901

* 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 B53701

* VW Passat 1,8B+G, 1998, tel. 508-097-660 V19613

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 B53003

* konie kabardyńskie, przejażdżki, pod siodło, 
Grądzkie 47, tel. 666-316-780, 87-421-22-48 B51208

* pracownia pisania ikon, pracownia plastyczna, 
Katarzyna Waraksa, tel. 663-805-960 L75201

* Taxi „Z”, również taksówki 6-osobowe, tel. 87-520-
12-12 K63913a

* wczasy; tel. 87-421-22-48, 666-316-780,  www.wiatra-
kart.fr.pl, e-mail: kawarak@o2.pl B52903

* angielski korepetycje, magister UW, tel. 502-954-863 B50709

* bezprzewodowy internet iPlus, tel. 87-520-13-31 B53601

* hurtownia wędlin, od 4.00 do 14.00, ul. Gołdapska 31, 
tel. 87-520-22-13 B51706

* hydraulik, gazowe, tel. 502-383-533 K70301

* instalacje elektryczne, Henryk Rowiński, tel. 510-145-891 
V21511

* korekta i redakcja prac rocznych, semestralnych, licen-
cjackich, itp. tel. 609-535-117 B53501

* korepetycje - język angielski; szkoły podstawowe, 
gimnazja, szkoły średnie, tel. 608-215-475 B52603

* kowalskie, spawalnicze, ślusarskie, Gołdapska 31, tel. 
87-523-00-80 B51806

* księgowe usługi, Ternet spółka z o,o, tel. 87-520-31-70 
B53801
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* MEBLE - salon, Jan Bagiński, ul. Rzeźnicka, tel.  

(87) 520 29-23. V20802

V1
72

06   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

V19503

KUPIĘ

PRACA

V1
96

03

SPRZEDAM 

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

Wyrób nagrobków, blatów kuchennych, parapetów 
i okładzin schodowych K69603

PROMOCJA 

w KEY

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

DWORZEC PKP
tel. 87-520-22-33

V21611

* PERFEKT Szkoła Językowa, biuro tłumaczeń, tel. 87-520-
24-05, www.perfekt-school.pl                          V18904

* kotły c.o., grzejniki, bojlery, HYDROMAX, 
            ul. Sokola 1E, tel. 87-615-31-90             V19703

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
6

* sprzątanie, pranie tapicerek, dywanów, opieka nad grobami, 
tel. 513-035-033 V21801

V19004

V
16

80
7

V20612
Pomieszczenia biurowe do wynajęcia. 
Olecko, ul. Gołdapska 22, tel. 502-200-053.

* ubezpieczenia (komunikacyjne, życie, majątkowe), Adam 
Kaczor, tel. 502-768-278 V20702

* Pralnia chemiczna, pranie wodne, usługi w ciągu 24 godzin, 
ul. Grunwaldzka 12, te. 723-565-284                          V18904

* OLEJ OPAŁOWY,NAJTANIEJ, tel. 87-520-41-91 V19813

* pizza na telefon – od 10.00 do 22.00, tel.87-520-31-32 
lub sms 505-314-536 V17316

* ROWERY – naprawy i wypożyczalnia, Centrum 
Handlowe Impuls, tel. 87-520-36-92 V21311

* skup metali i surowców wtórnych, odbiór własnym 
transportem, najwyższe ceny, Ełcka 2, tel. 501-611-961V15218

* Taxi „Z”, również taksówki 6-osobowe, tel. 87-20-12-12 K63913a

* tłumacz języka francuskiego, tel. 888-605-885 L74806

* transportowe, Mercedes Sprinter, tel. 512-265-569 V18924

* koty oddam z bardzo dobrych rąk w jeszcze lepsze 
ręce, tel. 600-140-814 L75004

* oddam koty (wszystkie czarne) w dobre ręce, tel. 
504-997-481 (odbieram tylko SMS-y) L75003

* oddam ziemię z wykopu, tel. 603-113-040 V15039

* potrzebuję pilnie rower stacjonarny za 0 złotych i pralkę 
automatyczną (jestem inwalidką i proszę o pomoc), tel. 505-

211-873 B52803

* 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. B52403

* stary traktor, tel. 602-235-182 V19833

* ślusarza, spawacza zatrudnię, tel. 602-709-756 B52204

* zatrudnię stomatologa, tel. 605-893-381 K67711

* bilard profesjonalny, blat marmurowy, stan dobry, 
tanio, tel. 603-113-040 V15029

* drukarka kolorowa OKI C3300n, A4, idealna do 
wizytówek, mało używana, 290 złotych, tel. 604-193-
413 B52503

* dom, 3 ha, Jaśki, tel. 502-088-402 K69207

* dom, Olecko, tel. 502-088-505 K69107

* działka usługowa, granica obwodnicy, tel. 601-210-
819 K53406zzj

* działkę budowlaną, 900 m.kw., Świętajno, tel. 509-
154-347 K69803

* działkę budowlaną, 1650 m.kw., Olecko, tel. 602-
709-756 L75102

* działki budowlane, Jaśki, tel.502-088-402 K69307

* działki budowlane, uzbrojone, tel. 601-210-819 K53506zzj

* kawalerka, garaż, Lesk, parter, tel. 508-206-814 K69902

* lokal na biuro, tel. 604-456-732 K70201

* luksfery Fala niebieskie 36 sztuk, TANIO, tel. 508-
610-285 B52005

* łódkę wędkarską, tel. 512-265-569 V18914

* łóżko, 160 - 220 cm, materac, 300 złotych, tel. 691-
125-491 B52105

* maszyny, urządzenia rolnicze, tel. 601-210-819 
K53306zzj

* mieszkanie 73 m.kw. po generalnym remoncie, tel. 
87-520-33-36 B51905

* modele kartonowe, Wydawnictwo WIR, (samoloty 
1:50, okręty 1:300), tel. 601-152-454
* neon reklamowy piwa Warka, tanio, tel. 505-314-536 
V17326

* nowy telefon z faxem, tel. 601-152-454
* OLEJ OPAŁOWY, NAJTANIEJ, tel. 87-520-41-91 V19823

* siedlisko, ul. Wiejska, ok. 40 arów, zabudowane bu-
dynkiem gospodarskim, dojazd od strony ulicy Wiejskiej, 
siła na miejscu, tel. 602-293-333 V19513

* tapety, rolety sprzedam, Dom S.C., plac Wolności 5 A V01935

* wózek inwalidzki, nowy, nieużywany, tel. 601-152-454 B53102
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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

B53202

MEDYCYNA ALTERNATYwNA
Chińska dieta długowieczności
Chińscy mędrcy uważali, że organizm jest doskona-

łym mechanizmem posiadającym naturalną moc utrzy-
mywania zdrowia, jeżeli tylko w drastyczny sposób nie 
zakłóca się jego równowagi. Mądry człowiek powinien 

umieć chronić ten „skarb dający szczęście” i działać tak, by 
żyć długo. Dróg ku temu wskazywano wiele, jedną i to bar-
dzo ważną była dieta, bo wszelkie choroby są do uniknięcia 
jeżeli stosuje się właściwy dobór jedzenia i napoi.

Chińska kuchnia długowieczności zaznacza czego nie 
powinno się jadać. I tak zabroniona jest konsumpcja artyku-
łów przetworzonych w sposób przemysłowy, wzbogaconych 
w substancje obce np. aromatyczne. Całkowicie nie zaleca 
się jadania: przetworzonych zbóż, głównie wyrobów z bia-
łych mąk, pokarmów długo smażonych, alkoholu, cukru i 
innych słodyczy, soli, ostrych przypraw, mięsa, lodów, ziem-
niaków, pomidorów, kocentratów i ekstraktów mięsnych, 
mleka, sera, masła i innych tłuszczy...

By żyć sporo lat należy jadać: potrawy przygotowane z 
całych ziaren, w tym przetwory razowe, warzywa i owoce 
uprawiane lokalnie w naturalnych sezonach, fasolę, soję, 
orzechy surowe, niskotłuszczowy jogurt, miód, herbaty zio-
łowe i chińskie, twarogi, jaja, ale tylko w omletach, naturalną 
sól morską, suszone owoce, dzikie warzywa, zioła i mleko 

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

L74707

K69804

ryżowe. Dietę ostrożnie, można uzupełniać nietłustymi ryba-
mi, dzikim ptactwem, gospodarskimi kur¬czakami i zebraną 
z mleka śmietanę.

Całość zaleceń uzupełniają inne wskazania. Przede 
wszystkim należy jeść wtedy, jeżeli jest się głodnym, nie 
przejadać się, wszystko dokładnie żuć. Obowiązuje ograni-
czenie spożywania napojów. Ważne jest głębokie oddycha-
nie. Jak widać zasady wypracowane przez chińskich mę-
drców są niekiedy wręcz drakońskie, stąd i na co dzień w 
tamtym kraju niezbyt powszechnie stosowane. Niemniej na 
pewno część warto zastosować.

Chorzy na smutek
Jeśli ogarnia cię często uczucie beznadziejności i obez-

władnienia, jeżeli zastanawiasz się, po co w ogóle żyjesz – 
uważaj! Być może dołączyłeś do miliona ludzi chorych na 
depresję. Depresja kliniczna – wymagająca hospitalizacji, 
charakteryzuje się tym, że chorzy nie wierzą we własne 
siły, są bardzo krytycznie nastawieni do siebie, tracąc ape-
tyt, odczuwają różne bóle, przestają interesować się płcią 
odmienną. Mniej rozpowszechniona jest niż melancholia 
jest forma depresji, w której pacjenci jedzą dużo więcej 
niż zwykle i przesypiają prawie całą dobę. Istnieje też tzw. 
depresja zimowa, występująca, gdy dni są krótkie i chłod-
ne. Ustępuje ona samoczynnie wraz z nadejściem wiosny.

Poparcie dla TV Trwam
25 czerwca br. w Olecku z inicjatywy Akcji Katolic-

kiej i Przyjaciół Radia Maryja przy udziale blisko 300 
wiernych z terenu powiatu oleckiego oraz gości z Ełku i 
Giżycka (Ruchu Społeczny im. Lecha Kaczyńskiego) od-
był się marsz ewangelizacyjny w „Obronie krzyża stanę”. 
Był on połączony z poparciem dla TV Trwam, której nie 
przyznano koncesji na cyfrowy multipleks telewizyjny. 

Uczestnicy marszu najpierw uczestniczyli we mszy 
św. w kościele pw. Podwyższenia Krzyża Św. Po jej za-
kończeniu uformował się pochód, na którego czele nie-
siono transparent z napisem „TAK dla TV Trwam”, za 
nim ruszyli niosący krzyże i flagi narodowe. Wśród nich 
było wiele rodzin z małoletnimi dziećmi. Na początku 
przy modlitwie i śpiewie pieśni religijnych ruszono uli-
cą Zamkową przez 1 Maja na plac Wolności, który został 
okrążony. Marsz eskortowała bardzo sprawnie olecka po-
licja. Na koniec przy pomniku bł. Jana Pawła II Dariusz 
Gałaszewski z Akcji Katolickiej odczytał olecką petycję 
w sprawie obrony statusu nadawcy społecznego dla Radia 
Maryja i Telewizji Trwam, skierowaną do przewodniczą-
cego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji w Warszawie 
Jana Dworaka.  

Ksiądz prałat Lech Janowicz wraz z wiernymi odmó-
wił litanię do bł. Jana Pawła II. Odśpiewano też wspólnie 
„Barkę”, ulubioną piosenkę zmarłego papieża. Na koniec 
marszu wierni licznie podpisywali się pod petycją do 
KRRiT.         Dariusz Josiewicz 

Konferencja na temat 
funduszu sołeckiego

9 lipca o 10 w sali Ełckiego centrum Kultury odbędzie się 
konferencja pt. „Trzy lata funduszu sołeckiego – co się 
udało, a co stanowi wyzwanie?”. Konferencję organizuje 
Stowarzyszenie Liderów Lokalnych Grup Obywatelskich 
pod patronatem ministra administracji i cyfryzacji. (ORN)

Ślepie – Zajdy
Na odcinku 2127 metrów trwa przebudowa żwirowej 

drogi lokalnej pomiędzy Ślepiem, a Zajdami. Prace wy-
konuje konsorcjum firm z Suwałk i Białegostoku. Wartość 
robót budowlanych to 1,056 miliona złotych. Termin za-
kończenia robót wypada na 28 września br. 

(UMwbiip)
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Kalendarz imion Cytaty na ten tydzień

Nasz przepis

PRZYS£OWIA

4 lipca 
Aurelii, Berty, Elżbiety, Halszki, Inocen-
ty, Izabeli, Malwiny, Wielisławy 
Alfreda, Aureliana, Aureliusza, Innocen-
tego, Inocentego, Józefa, Juliana, Odona, 
Sebastiana, Teodora, Wielisława, Zyg-
fryda
5 lipca
Filomeny, Kaliny, Kariliany, Karoli, Ka-
roliny, Marii, Szarlotty, Telimeny
Anastazego, Antoniego, Atanazego, Bar-
tłomieja, Bartosza, Cyryla, Jakuba, Mi-
chała, Przybywoja, Wilhelma
6 lipca
Agrypiny, Dominiki, Irmgardy, Lucjany, 
Lucyny, Łucji, Marii, Teresy, Zuzanny
Chociebora, Dominika, Edola, Edwarda, 
Gerarda, Gotarda, Izajasza, Izasława, Ja-
ropełka, Petry
7 lipca
Adolfiny, Ernesty, Estery, Kiry, Nory
Antoniego, Apoloniusza, Benedykta, 
Cyryla, Donalda, Donata, Ernesta, Ewal-
da, Gościsława, Jacka, Klaudiusza, Le-
cha, Leszka, Łucjana, Metodego, Odona, 

Piotra, Pompejusza, Raula, Rogera, 
Sędzisława
8 lipca
Adrianny, Elżbiety, Halszki, Kiliany, 
Kingi, Liliany, Wirginii
Adriana, Arnolda, Chwalimierza, 
Chwalimira, Edgara, Eugeniusza, 
Grzegorza, Hadriana, Kiliana, Proko-
pa
9 lipca
Anatolii, Blanki, Heloizy, Letycji, Lu-
dwiki, Lukrecji, Łucji, Palomy, Syl-
wii, Weroniki
Adriana, Hermana, Hieronima, Lu-
dwika, Mikołaja, Patrycego, Patrycju-
sza, Patryka, Wszebąda, Zenona
10 lipca
Almy, Ameli, Amelii, Anieli, Armelii, 
Libuszy, Malwiny, Rufiny, Sandry, 
Sylwany, Weroniki
Aleksandra, Antoniego, Budziwoja, 
Emanuela, Filipa, Januarego, Olafa, 
Racimira, Radziwoja, Rufina, Samso-
na, Sylwana, Sylwina, Witalisa

Słowacki Juliusz
Młodości, uwierz w sny czyste i złote,
Które nad formy przelatują stare,
A masz broń pewną na świata ciemnotę,
Masz we snach twoich już stworzoną 
wiarę.

Żyłem z wami, cierpiałem i płakałem z 
wami,
Nigdy mi, kto szlachetny, nie był obo-
jętny,
Dziś was rzucam i dalej idę w cień – z 
duchami –
A jak gdyby tu szczęście było – idę 
smętny.

Kto latem pracuje, zimą głodu nie poczu-
je. 
Jeśli deszcz na świętego Prokopa (9 lip-
ca), to zgnije niejedna kopa.
Na świętego Prokopa (9 lipca) wyschnie 
młynarzowi przykopa.
Złe na Prokopa (9 lipca), jak zmoknie 
kopa.
Gdy pająk w lipcu przychodzi, to za sobą 
deszcz przywodzi, gdy swoją pajęczynę 
snuje, bliską burzę czuje. 
Gdy Amelia (10 lipca) pogodna, będzie 
jesień dorodna.
Ledwie miną Rozesłańce, a już sierpem 
zaczniem tańce.
Filip (10 lipca) przepowiada, ile tygodni 
pada.
Gdy Siedmiu Braci śpiących (10 lipca) 
krople dżdżu przynosi, na siedmiotygo-
dniową wilgoć się zanosi.
Gdy na Siedmiu Męczenników porosi, na 
siedmiotygodniową wilgoć się zanosi.
Jak Siedmiu Braci (10 lipca) zacznie si-
kać, na siedem tygodni trza pod strzechę 
zmykać.
Jaka jest pogoda w Siedmiu Braci Śpią-
cych (10 lipca) taka będzie przez następ-
nych siedem tygodni.

Kasza perłowa 
z warzywami

15 dag kaszy perłowej, cebula, dwa ząb-
ki czosnku, łyżka oleju, półtorej szklanki 
bulionu warzywnego, cztery pomidory, 
15 dag brokułów, sól, pieprz, siekana na-
tka pietruszki

Kaszę płuczemy zimną wodą. 
Cebulę o czosnek drobno siekamy i 

szklimy w garnku na oleju. Na koniec 
dodajemy kaszę i podsmażamy około 5 
minut. Wtedy wlewamy połowę bulionu 
i doprowadzamy kaszę do wrzenia. Na-
stępnie gotujemy na małym ogniu pod 
przykryciem około 20 minut stopniowo 
dolewając resztę bulionu. 

Pomidory obieramy i kroimy w 
ćwiartki i każdą z nich jeszcze raz na pół. 
Usuwamy nasiona.

Brokuły gotujemy w niewielkiej ilo-
ści osolonej wody. Gdy ugotowane prze-
lewamy zimną wodą. 

Na kaszy układamy pomidory i gotu-
jemy 5 minut pod przykryciem. Dodaje-
my brokuły i ostrożnie mieszamy, przy-
prawiamy solą i pieprzem.

Kaszę podajemy posypaną natką pie-
truszki.

Babka ziemniaczana 
Kugelis

15 surowych ziemniaków, 5 gotowa-
nych ziemniaków,2 łyżki mąki, jajko, sól, 
pieprz, dwie łyżki masła, kilogram kiszo-
nej kapusty, cebula, 10 dag wędzonej sło-
niny, natka pietruszki

Ziemniaki zcieramy na drobnej tarce 
i odcedzamy. Gotowane ugniatamy i do-
dajemy ziemniaki surowe, mąkę i jako i 
przyprawiamy do smaku. 

Słoninę kroimy i podsmażamy na 
małej patelni i gdy się wypiecze wyjąć 
skwarki. Na wytopionym tłuszczu sma-

żymy posiekaną cebulę i kiszoną ka-
pustę. Przyprawiamy.

Formę na babkę smarujemy tłusz-
czem i wykładamy na nią połowę 
masy ziemniaczanej, warstwę kapusty 
i resztę ziemniaków. Polewamy sto-
pionym masłem.

Pieczemy około godziny w tempe-
raturze 180°C.

Po upieczeniu babkę wyjmujemy 
z formy, posypujemy resztą skwarek i 
dekorujemy natką pietruszki.

Baba drożdżowa 
ucierana

40 dag mąki, opakowanie suchych 
drożdży, 8 jajek, 20 dag masła, nie-
pełna szklanka cukru, rodzynki, cukier 
puder do posypania

Drożdże dzielimy na cztery części 
i trzy części mieszamy z mąką. 

Masło ucieramy z cukrem, dodając 
po jednym żółtku. Mąkę, masło z żółt-
kami i rodzynki mieszamy dokładnie i 
pozostawiamy do wyrośnięcia.

Kiedy masa podwoi objętość, do-
dajemy ubite na sztywno białka i sta-
rannie mieszamy. 

Formę smarujemy masłem i wkła-
damy ciasto. Ponownie wstawiamy do 
wyrośnięcia na pół godziny. 

Pieczemy w temperaturze 190°C.
Czy ciasto się upiekło sprawdza-

my patyczkiem. Babkę wyjmujemy z 
piecyka i jeszcze ciepłą posypujemy 
cukrem pudrem.

Bąki
Z zachowania bąków, owadów dosyć 
chętnie kąsających zwierzęta pasące się 
na pastwiskach, zwłaszcza w pobliżu la-
sów i większych partii zarośli, wysnuć 
można prognozy pogody zarówno krótko 
jak i długoterminowe.
Jeżeli bąki są bardzo uciążliwe, natrętne, 
kąsające silnie zwierzęta i na dodatek 
słońce praży dosyć mocno można spo-
dziewać się zmiany pogody albo burzy.
Jeżeli w danym roku pojawia się wyjąt-
kowo duża ilość bąków, zwłaszcza przed 
końcem października, wtedy może na-
dejść długotrwała zima. 

Św. Franciszek
... z Asyżu nienawidził pieniędzy i bał 
się ich. Dlatego w regule zakonu, któ-
ry założył zakazał nie tylko posiada-
nia pieniędzy, ale nawet zabronił ich 
dotykać.

Przędziorki
... atakujące rośliny na działce nie lubią 
zimnej kąpieli, dlatego opryskiwanie liści 
zimną wodą przeciwdziała ich występo-
waniu.

Rośliny
... liściaste podlewamy często i obficie 
w okresie wiosna – lato – jesień. Przed 
kolejnym podlewaniem 1,5 cm warstwa 
ziemi powinna wyschnąć. 
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Drukarnia „Gryfix”, 19-300 Ełk, ul. Sasankowa 17

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

1 lipca drużyna FC ZPU PRAWDA brała 
udział w Turnieju piłkarskim zorganizowanym  
w Rutce TARTAK . 

W turnieju udział wzięło 12 zespołów po-
dzielonych na 3 grupy po 4 drużyny. Po loso-
waniu zespół trafił do silnej grupy, w której zna-
lazły się ekipy Porta Suwałki, Salag Suwałki ( 
juniorzy Wigier ) oraz gospodarz turnieju  UKS 
Olimpijczyk Rutka Tartak.

wyniki meczów grupowych
1. Fc zpu Prawda Olecko - UKS Olimpijczyk 

Rutka Tartak (7 - 1)
(Kamil Sowa - 1, Michał Młynarczyk - 2, 

Łukasz Gierak - 3, Fabian Golub - 1)
2. Salag Suwałki - Fc zpu Prawda Olecko (2 

- 1)
( Łukasz Gierak - 1)

FC ZPU PRAWDA w  Turnieju piłkarskim zorganizowanym  w Rutce TARTAK

3. Fc ZPU Prawda Olecko - Porta Suwałki(4 - 2)
(Kamil Sowa - 1, Michał Młynarczyk - 2, Fabian Go-

lub - 1)
mecz  o wejście do strefy  miejsc 1-3
LZS Wiżajny - FC ZPU Prawda Olecko (1 - 3)
(Michał Młynarczyk - 2, Fabian Golub - 1)
mecze o miejsce 1-3
Salag Suwałki - FC ZPU Prawda Olecko (4 - 0)
Jedenasty Listopada Suwałki - FC ZPU Prawda Olecko 

(4 - 0)

klasyfikacja końcowa Turnieju
1. Salag Suwałki
2. Jedenasty Listopada Suwałki
3. FC ZPU Prawda Olecko
FC ZPU Prawda Olecko  na turnieju wystąpiła w skła-

dzie: Leszek Sobolewski, Fabia Golub , Sebastian Go-
lub,, Marek Karczewski, Tomasz Warywocki, Andrzej 
Adamajt ,Łukasz Gierak( kapitan drużyny ), Mariusz 
Rowiński ,Kamil Sowa ,Michał Młynarczyk, Wojciech 
Stefanowski,Grzegorz Chajewski.

W niedzielę 1 lipca został pobity tegoroczny rekord fre-
kwencji: 69 zawodników i zawodniczek z Olecka, Ełku, Suwałk, 
Sejn,Warszawy, Białegostoku i Lublina. Grano w trzech kate-
goriach. Zaczęto od 12,  bo pogoda chciała pokrzyżować plany 
organizatorowi czyli MOSIR. O godzinie 21 wiedzieliśmy że:

Kategorię OPEN wygrał Marek Oratowski(Lublin) poko-
nując w Finale Roberta Usarka (Suwałki) 7/6;6/1 trzeci był 
Bogdan Frydrych (Sejny) wygrywając z Tomaszem Sitko 
(Ełk) 6/3.

Kategorię do 12 lat wygrał Michał Seidel (Warszawa) poko-
nując Antoniego Czyżkowskiego (W-wa) 6/0. Mecz o trzecie 
miejsce wygrał Jerzy Ohme wygrywając z Michałem Zbuckim 
7/5;7/2

Kategoria do 16 lat była najliczniejsza 38 zawodników za-
kończyła się najpóźniej bo o 21.40 i tak:

1. miejsce Mikołaj Gaborski (W-wa) pokonał Bartlomie-
ja Kowalskiego( W-wa) 6-3. 3. miejsce zajął Adam Nietupski 
(Białystok) wygrywając z Tomaszem Krysa 7-5, 7-4.

Turniej O wielki Sękacz Olecki
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ŚRODKI OCHRONY ROŚLIN
NAWOZY, ZIEMIA, NARZĘDZIA
PROJEKTOWANIE OGRODÓW

NASIONA, CEBULKI

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

V
17

90
6

V21401

22 i 23 czerwca na stadionie 
MOSiR odbył się XI Międzyna-
rodowy Turniej Piłki Nożnej Ża-
ków 1999-2000 o Puchar Preze-
sa PZPN. Zwody zorganizowali 
MOSiR Olecko i MLKS „Czarni” 
Olecko.

W turnieju wzięło udział 5 dru-
żyn (90 młodych piłkarzy): 2 z Li-
twy oraz z Wydmin, Ełku i Olecka.

Turniej rozegrano systemem 
„każdy z każdym” mecz i rewanż. 
W sumie rozegrano 20 meczy.

Tabela końcowa turnieju:
1. MLKS Czarni Olecko 18 pkt 

XI  MIĘDZYNARODOWEGO  TURNIEJU  PIŁKI NOŻNEJ  ŻAKÓW  1999-2000
o  PUCHAR  PREZESA  PZPN

- Puchar Prezesa PZPN
2. SM Vilkaviskis (Litwa) 13 pkt - Puchar Prezesa WM ZPN 

Olsztyn
3. UKS Trójka Ełk 12 pkt - Puchar Burmistrza Olecka
4. SzK Wydminy 6 pkt - Puchar Dyrektora MOSiR Olecko
5. FK Kybertai (Litwa) 3 pkt - Puchar Prezesa Czarni Olecko
Najlepszym strzelcem turnieju został Jakub Dziedziach – 6 

bramek. Najlepszy bramkarz – Adamus Wieraitys (FK Kybertai). 
Najlepszy piłkarz turnieju – Maciej Marchewka (Czarni Olecko).

Wszyscy zawodnicy otrzymali pamiatki piłkarskie ufundowane 
przez PZPN. Drużyny otrzymały puchary i dyplomy.

Nagrodzeni zostali także pamiątkami PZPN najlepsi zawodnicy z 
poszczególnych drużyn, sędziowie, trenerzy oraz opieka medyczna.

Mecze sędziowali: Dariusz Karniej oraz Marek Stankonowicz 

(Olecko).
Zwycięzcy poprzednich turniejów w Olecku:

2002 - Wigry Suwałki
2003 - Wigry Suwałki
2004 - FC Trakai (Litwa)
2005 - UKS Tur Bielsk Podlaski 
2006 - FK Babrungas Plunge (Litwa)
2007 - FK Babrungas Plunge (Litwa)
2008 - SK Kuroaparatura Wilno (Litwa)
2009 - SM Kedainiai (Litwa)
2010 - FK Silute (Litwa)
2011 - Czarni Olecko 

inf. MOSiR Olecko

 Akcja „Parkuj z Głową” 
zdj. arch. policji

W najbliższym tygodniu w Olecku    odbędą się 
nast. imprezy sportowe: 
1. V Nocny turniej tenisa ziemnego o Puchar Prekursorów 
Oleckiego Bractwa Tenisa Ziemnego - Stefana Dawidowicza 
i Mariana Tomczyka Termin i miejsce: 07.07.12r (sobota), 
godz. 19.00, Korty Miejskie w Olecku. 
2. XIII Turniej tenisa ziemnego o Puchar przyjaciela Olecka 
pana Jerzego Borczyka z Krakowa Termin i miejsce: 08.07.12r 
(niedziela), godz. 10.00, Korty Miejskie w Olecku.

3. II Otwarty Turniej siatkówki plażowej z cyklu Grand Prix 
Olecka 2012 Termin i miejsce: 08.07.12r (niedziela), godz. 

11.00, Boisko MOSiR w pobliżu Kortów Miejskich. Zapra-
szamy do udziału i kibicowania!
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PO KOKARDĘ

Piate strona świata
Było to dawno, dawno temu. Pewnego razu zwołał lew 

naradę wszystkich zwierząt i ptaków.
- Drodzy moi – zaczął lew. – Od pewnego czasu słyszę 

wiele narzekań z waszej strony. Żalicie się, że jest wam tu 
ciasno, że źle się tu czujecie, i że wielu z was czuje się tu 
nieszczęśliwymi.

Przez tłum zebranych zwierząt i ptactwa przeszedł 
szmer, bo i owszem każdy coś tam pomrukiwał i narzekał 
po cichu, ale nikt nie przypuszczał, że to wszystko dotrze do 
lwa. Przestraszyli się, bo..., bo nie wiedzieli, co lew może  
z nimi zrobić.

- Długo myślałem, co zrobić – kontynuował lew, a w gło-
sie jego słychać było niepokój. - Radziłem się wielu… - tu 
lew zawiesił swój głos i tłum zamarł na chwilę – i posta-
nowiłem, że możecie odejść stąd dokąd chcecie. Możecie 
poszukać piątej strony świata, bo słyszałem, że to miejsce 
pełnej szczęśliwości. 

Słyszałem od starszych i mądrzejszych od siebie, że 
szczęśliwi są tam nie tylko ludzie, ale i zwierzęta i ptactwo. 
Rozejdźcie się i szukajcie piątej strony świata.

Posmutniały oczy króla. Niektórzy później opowiadali, 
że widzieli w nich łzę. Każdy miał na temat jego rządów 
swoje zdanie i swoje odczucia. Jedni twierdzili, że dobrze 
rządzi, inni, że wykorzystuje władzę. Po jego słowach jedni 
odeszli natychmiast, inni wahali się, ale byli też tacy, któ-
rzy zostali i twierdzili, że nie opuszczą tego miejsca i swego 
króla.

Nikt nie wie co robił król, gdy wszyscy się rozpierzchli. 
Prawdopodobnie zaszył się gdzieś i czekał. Czekał cierpli-
wie na pierwsze sygnały. Nic nie jadł, nie chciał się z nikim 
widzieć, tylko czekał.

Aż któregoś dnia, choć nikt już nie pamięta, ile czasu 
upłynęło zaczęli wracać.

- Królu – rzekła pierwsza grupa zwierząt – przemierzy-
liśmy szmat drogi. Dotarliśmy nawet na dwa nowe konty-
nenty, a mówią, że jest ich więcej, o mało nie straciliśmy 
naszego potomstwa, ale nie znaleźliśmy piątej strony świata. 

Nie chcemy już narażać siebie i swoich rodzin. Tu nam 
było dobrze, pozwól nam zostać z tobą.

- Zostańcie – powiedział i poszedł znowu w odludne 
miejsce, gdzie kazał sobie nie przeszkadzać.

Za czas jakiś przyleciała gromada ptactwa wszelakie-
go. Tak świergotały, że trudno je było zrozumieć. Kiedy 
król poruszył grzywą, uspokoiły się natychmiast.

- Królu, byłyśmy wszędzie. Przeleciałyśmy setki tysię-
cy kilometrów. Podzieliłyśmy się na grupki i każda pole-
ciała na jeden z pięciu kontynentów. Zajęło nam to dużo, 
dużo czasu. Wiele niebezpieczeństw na nas czyhało, ale 
udało się przetrwać i wróciłyśmy. Niestety, na pięciu kon-
tynentach nikt nie odnalazł piątej, szczęśliwej strony świa-
ta. Królu, od dzisiaj nie będziemy na nic narzekać, tylko 
pozwól nam zostać z tobą.

Król nie namyślał się długo.
- Zostańcie – rzekł i znowu odszedł.
Ale nie na długo, gdyż od tej chwili z różnych miejsc 

zaczęli wracać pozostali i każdy z nich powtarzał to samo, 
że nie znalazł piątej, tej najszczęśliwszej strony świata i 
prosili, by mogli wrócić i znowu zamieszkać wraz z nim.

Lew słuchał tego wszystkiego w milczeniu, z uwagą i 
po kolei przygarniał każdego, nawet tych, którzy odgrażali 
się, że więcej już tu nie wrócą. A kiedy wrócili już prawie 
wszyscy, lew znowu zwołał naradę i przemówił.

- Drodzy moi. Wiem, ile trudu kosztował was powrót 
i nie wszystkim się to udało, bo świat na pięciu kontynen-
tach jest groźny, a nie wszyscy ludzie nas kochają. Nie 
oszukałem was. Piątka strona świata, ta najszczęśliwsza, 
istnieje naprawdę. Nosi ją każdy z was. Nosi ją w sobie. 
Trzeba tylko ją odkryć.

Tu zapadła cisza, którą odnotował każdy kronikarz. 
Król potrząsnął łbem i dodał:

- Cieszą się moje oczy i dusza, że was tu widzę. Idźcie 
do swoich zajęć.

- Mamo – rzekł mały niedźwiadek do mamy niedźwie-
dzicy na końcu tłumu – a co to znaczy znaleźć piątą stronę 
świata w sobie.

- Ciiiicho synku, później ci wytłumaczę.
Marusia


