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Założony w 1997 r.

Bez uśmiechu nie otwieraj drzwi gościowi.
przysłowie koreańskie

Nr 28 (756)

Kupon bierze udział
w losowaniu upominków

cena 1,50 zł

11 lipca 2012 r.

Magdalena Środa

w Oleckiej Izbie Historycznej

Magdalena Środa, dr hab. profesor Uniwersytetu Warszawskiego, teoretyczka etyki, filozofka, badaczka historii idei etycznych i praktyk. W swojej publicystyce wiele uwagi poświęca problematyce kobiecej oraz filozofii i praktyce politycznej. Pełniła
funkcję Pełnomocnika Rządu ds. Równego Statusu Kobiet i Mężczyzn w latach 2004-2005. Otrzymała tytuł Polki Roku 2009 w
plebiscycie tygodnika „Wysokie Obcasy”. Była laureatką, w 2010
roku, wyróżnienia Kowadło przyznawanego przez stowarzyszenie „Kuźnica”. Pisze felietony do „Gazety Wyborczej” i tygodnika „Wprost”. Należy do Rady Programowej Kongresu Kobiet,
który współorganizowała w jego kolejnych edycjach (2009, 2010,
2011). Obok przyjętych rozlicznych ról: naukowych, zawodowych, politycznych jest kobietą, żoną, matką.
Zapraszamy na rozmowę o etyce stosowanej codziennie, filozofii w polityce, narzucanych i przyjmowanych rolach społecznych, o solidarności, zdrowym rozsądku i widzeniu spraw takimi
jakie one są.
Olecka Izba Historyczna, 12 lipca (czwartek) o 17:00

Uroczyste powitanie
jachtu Delphia 40,3 „Polska Miedź”

Nr 28
(756)

Jerzy Arnold Hościłło

Równowaga

Szczęście, że jest równowaga i łaska pańska.
Kiedy drużyna, miast jechać do Gdańska
Na drugą rundę, turniej spieprzyła ,
Polskim kibicom życie wróciła,
W mistrzowskim stylu Agnieszka Radwańska.

19. Przystanek Olecko
20 - 21 lipca

harmonogram
wydarzeń (s. 10 - 11)
Obowiązuje nowy taryfikator
punktów za wykroczenia
w ruchu drogowym (s. 2)

ENSEMBLE 1756 wystąpi 21 lipca w Olecku
więcej na s. 12

13 lipca o 13.00 w Marinie Sopot odbędzie się uroczyste powitanie
jachtu Delphia 40,3 „Polska Miedź”,
na którym kapitan Tomasz Cichocki
opłynął samotnie kulę ziemską.
Powitanie uświetni honorowa
asysta okrętów Marynarki Wojennej,
innych jachtów Delphia oraz występ
Orkiestry Górniczej pod batutą Zygfryda Bagińskiego. Następnego dnia
Prezydent RP Bronisław Komorowski wręczy odznaczenia państwowe
zasłużonym żeglarzom wśród których
będzie kapitan Tomasz Cichocki.

MARKET BUDOWLANY
M.Pietraszewski

V15209

MAJSTER

CEN
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JUŻ W SPRZEDAŻY
NOWA PALETA FARB
DULUX EMULSJA KOLORY ŚWIATA
PROMOCJA
EMULSJA BIAŁA JEDYNKA 10L 39,98zł

V21202

V21302

SKUP STARYCH I ROZBITYCH POJAZDÓW
kasacja pojazdów, skup złomu, pomoc drogowa, autolaweta, zaświadczenia
Najwyższe ceny, Olecko, ul. Ełcka 2, tel. 501-611-961

V17407

K70702

ZAPRASZAMY NA ZAKUPY
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Obowiązuje nowy taryfikator punktów
za wykroczenia w ruchu drogowym

Z 9 czerwca 2012 r. weszły w życie przepisy Rozporządzenia Ministra
Spraw Wewnętrznych z 25 kwietnia 2012 r. w sprawie postępowania z kierowcami naruszającymi przepisy ruchu drogowego (Dz. U. z 2012 r., poz.
488). Zmiany mają na celu poprawę bezpieczeństwa dzieci, pasażerów i
pieszych.
W Rozporządzeniu znajduje się nowy taryfikator punktów. Kierowcy łamiący zasady ruchu drogowego będą surowiej karani za swoje wykroczenia,
w szczególności te, które są najbardziej uciążliwe uczestnikom ruchu drogowego i te, które występują najczęściej.
Poniżej liczba punktów odpowiadająca najczęstszym naruszeniom przepisów ruchu drogowego:
• 10 pkt za wyprzedzanie na przejściach dla pieszych, przejazdach rowerowych i przed nimi; nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu na oznakowanym przejściu; niezatrzymanie pojazdu w razie przechodzenia przez jezdnię
osoby niepełnosprawnej;
• 6 pkt za nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu podczas cofania; przewóz dzieci niezgodnie z przepisami;
• 5 pkt za parkowanie na miejscu dla niepełnosprawnych; cofanie na drodze ekspresowej lub autostradzie; ciągnięcie za pojazdem osób na nartach,
sankach, wrotkach; rozmowę przez telefon komórkowy;
• 4 pkt za przewożenie pasażerów niezgodnie z przepisami (bez pasów
lub bez kasku);
• 3 pkt za zakrywanie świateł czy tablic rejestracyjnych; zwiększanie
prędkości przez kierującego pojazdem wyprzedzanym; wyprzedzanie pojazdu uprzywilejowanego na obszarze zabudowanym;

Cenna publikacja

Od kilku tygodni biuro Lokalnej Organizacji Turystycznej Ziemi Oleckiej rozprowadza wspaniale wydany informator turystyczny „Suwalszczyzna – Mazury”.
Jest to wydanie podsumowujące wspólny projekt Suwałk, Augustowa, Sejn, Ełku, Gołdapi i Olecka. Wydanie w
formie skoroszytu zawierającego pięć oddzielnych informatorów zawiera w poszczególnych wydaniach miejskich jeszcze przewodnik (quest) po danym mieście. Olecka trasa prowadzi od szkoły muzycznej (punktu informacji turystycznej)
poprzez mosty na Ledze, stakepark, stadion, pomnik kamienny i park do hotelu Colosseum”. W skład publikacji wchodzi
również tzw. paszport, który pozwala na udokumentowanie
swego pobytu na Suwalszczyźnie i Mazurach.
To ciekawe i ważne dla turystyki całego regionu wydanie
zawiera, następujące broszury-przewodniki:
„Pamiątki regionalne” to zbiór informacji o rodzajach
pamiątek oraz miejscach, gdzie takie przedmioty można kupić. Działy to: hafciarstwo i koronkarstwo, malarstwo, rzeźbiarstwo, plastyka obrzędowa, tkactwo, kowalstwo użytkowe i artystyczne, garncarstwo, plecionkarstwo, kolekcje
pamiątek „jaćwieskich”, kolekcje pamiątek postaci z bajek
Marii Konopnickiej oraz specjały kulinarne.
„Dzikie Mazury” to publikacja zawierająca mapę oraz
opisy wszystkich tego typu miejsc w powiatach biorących
udział w projekcie. Ze względu na całościowe potraktowanie problemu zawiera również dane dotyczące wschodniej
części powiatu węgorzewskiego.
„Przystanki kulinarne” to publikacja opisująca miejsca,

• 2 pkt za niezatrzymanie pojazdu przed znakiem STOP; utrudnianie lub tamowanie ruchu
poprzez niesygnalizowanie lub błędne sygnalizowanie manewru.
Natomiast od 1 do 10 pkt grozi za przewożenie
pasażerów w liczbie przekraczającej dopuszczalną, a za każdego pasażera przewożonego w niewłaściwy sposób dodaje się 1 pkt.
Bezpiecznej jazdy.
Anna Turowska
www.powiat.olecko.pl

czas oraz rodzaje imprez kulinarnych na terenie w/w powiatów. Są też adresy restauracji wraz z opisem serwowanych w
nich dań. W treści można znaleźć też wiele ciekawych warsztatów specjalnie organizowanych dla turystów pragnących poznać tajniki kuchni regionalnej. Katalog zawiera również mapę
z naniesionymi na nią opisanymi w nim miejscami.
„Rękodzieło tradycyjne” zawiera opisy, adresy oraz rodzaje
twórczości rzemieślniczej jaka prowadzona jest na Mazurach i
Suwalszczyźnie. Przewodnik zawiera również mapę.
„Miejsca odwiezienia warte”, to bogaty katalog osobliwości przyrodniczych, pięknych widoków, architektury oraz
miejsc historycznych, które można odwiedzić podczas wędrówek przez Mazury i Suwalszczyznę. Katalog w każdym wypadku zawiera zdjęcie, numer oznaczenia na zamieszczonej
mapie, adres oraz krótki opis.
Publikacja zawiera również wklejony na przedostatniej
stronie „Paszport Wędrowca”. Każdy z „Paszportów” ma indywidualny nr i zawiera miejsca na pieczęcie potwierdzające
udział w questach, zwiedzeniu miejsc tego wartych, zakupu pamiątek regionalnych, rękodzieła artystycznego oraz skorzystania z propozycji kuchni regionalnej. Specjalna strona dotyczy
też wizyt w miejscach nazywanych „Dzikie Mazury”.
Dodatkowo, jak wspomniałem na wstępie, skoroszyt zawiera quest podróży po Olecku.
Całość można otrzymać w biurze LOT Ziemi Oleckiej przy
Kolejowej 3 lub w biorących udział w przedsięwzięciu restauracjach, hotelach czy pracowniach artystycznych.
Projekt, w wyniku realizacji którego doszło do wydania tej
cennej publikacji prowadziła w Olecku Danuta Cieślukowska.
B. Marek Borawski

Redakcja
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BETON TOWAROWY
STAL ZBROJENIOWA
KRĘGI RÓŻNYCH ROZMIARÓW
BLOCZKI FUNDAMENTOWE
MATERIAŁY BUDOWLANE
WŁASNY TRANSPORT
V20603

Kontakt tel.

(87) 520-22-41
(87) 520-33-02
502-200-024

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

V15309

Oddział w Olecku
ul. Gołdapska 22

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

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

KRONIKA PO¯ARNICZA

V16309

18 czerwca od 14.04 jeden zastęp JRG PSP usuwał rój
pszczół z drzewa przy ulicy Składowej.
18 czerwca od 18.13 jeden zastęp JRG PSP usuwał rój
pszczół z drzewa przy ulicy Składowej.
19 czerwca od 10.20 dwa zastępy JRG PSP usuwały drzewo niebezpiecznie pochylone nad jezdnią ulicy Letniej.
19 czerwca od 10.45 jeden zastęp JRG PSP usuwał rój
pszczół z drzewa przy ulicy Składowej.
19 czerwca od 15.52 jeden zastęp JRG PSP usuwał rój
pszczół z drzewa przy placu Wolności.
19 czerwca od 16.48 trzy zastępy JRG PSP oraz jeden
OSP Borawskie usuwały w Sedrankach skutki wypadku drogowego (zderzenie Reanult’a i Opla).
21 czerwca od 9.18 jeden zastęp JRG PSP usuwał gniazdo
os z drzewa przy placu Wolności.
22 czerwca od 13.03 jeden zastęp OSP Świętajno usuwał
rój pszczół z drzewa w Krzywym.
22 czerwca od 16.40 jeden zastęp OSP Kowale Oleckie
uwalniał kota uwięzionego w szczelinie ściany.
22 czerwca od 18.40 jeden zastęp OSP Wieliczki usuwał
gniazdo os w garażu w Cimochach.
24 czerwca od 0.55 jeden zastęp JRG PSP usuwał w okolicach Kukowa skutki kolizji drogowej (samochód osobowy
w rowie).
24 czerwca od 11.31 dwa zastępy JRG PSP oraz po jednym OSP Wieliczki i OSP Cimochy gasiły w Wieliczkach
pożar samochodu stojącego w garażu.
24 czerwca od 20.11 dwa zastępy JRG PSP zabezpieczały
na jeziorze Oleckie Wielkie imprezę rekreacyjno-sportową.
25 czerwca od 11.54 jeden zastęp JRG PSP usuwał gniazdo os z budynku mieszkalnego w Jaśkach.
26 czerwca od 13.51 jeden zastęp JRG PSP gasił w okolicach ulicy Mazurskiej pożar śmieci na nieużytkach.
Informacji udzielił młodszy ogniomistrz Piotr Gabruś
26 czerwca od 15.16 jeden zastęp JRG PSP usuwał gniazdo os z budynku mieszkalnego w Lesku.
27 czerwca od 9.10 jeden zastęp JRG PSP usuwał przy
ulicy Kościuszki na boisku szkolnym elementy uszkodzonej
tablicy do koszykówki.
27 czerwca od 10.10 jeden zastęp JRG PSP otwierał drzwi
do mieszkania w Lesku.
27 czerwca od 13.08 jeden zastęp JRG PSP gasił w Zatykach pożar sadzy w budynku mieszkalnym.
29 czerwca od 11.33 jeden zastęp JRG PSP usuwał w Połomie drzewo niebezpiecznie pochylone nad drogą.
informacji udzieliła młodsza ogniomistrz
Katarzyna Jeglińska
PRZEMYSŁAW
ATKIELSKI
KOMPUTERY, NAPRAWA, DRUKARKI (TUSZE, TONERY)
NOTEBOOKI, KASY FISKALNE
Plac Wolności 15A, tel. 87 520 10 89

NAJTANIEJ W MIEŚCIE

ON.............................. 5.57
Pb95.......................... 5.67
PB98.......................... 5,87
LPG............................ 2,79
Olej opałowy............... 4.00
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AUTOMYJNIA
Aleje Lipowe 1, Tel. (87) 520-41-91

(powyżej 1000 litrów)

sponsorujemy „Czarnych”,
bilet 5 gr taniej na litrze
Zapraszamy od 600 do 2100
www.paliwa-kozlowski.pl
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OLECKI TERMINARZ

WYSTAWY STAŁE
• Historia Ziemi Oleckiej – wystawa historyczna, Olecka
Izba Historyczna, plac Wolności 1 (Stary Ratusz)
• Życie teatralne w Olecku - Rekonesans, Olecka Izba Historyczna, 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 Dzieszkiewicza, hol kina „Mazur”
•11
Malarstwo
Agaty Julii Prosińskiej, Galeria „Pod Skosem”
lipca (środa)
Gminny
Ośrodek
Kultury
apteka
dyżurna
Kolejowa
15w Kowalach Oleckich
12 lipca (czwartek)
apteka dyżurna Zielona 35
16.00 - „Popołudnia ze Scrabble”, Biblioteki dla Dzieci i
Młodzieży
17.00 - spotkanie z Magdaleną Środą - Olecka Izba Historyczna
13 lipca (piątek)
apteka dyżurna plac Wolności 7B
13.00 - powitanie jachtu Delphia 40,3 „Polska Miedź” w Sopocie.
15.00 - Otwarty Turniej plażowej piłki nożnej, obok kortów
miejskich
20.00 - Krótka piłka, przegląd krótkometrażowych filmów
sportowych, kino „Mazur”
14 lipca (sobota)
apteka dyżurna Gołdapska 1
13.00 - Kolorowy świat bajek, biblioteka dziecięca, Kopernika 6
17.00 - Święto wsi Monety
22.00 - Kac Vegas w Bangkoku, film, kino letnie - Rynek na
placu Wolności
15 lipca (niedziela)
apteka dyżurna plac Wolności 25
10.00 - Turniej tenisa ziemnego o Puchar K.T. ,,Tennis
Life”, korty miejskie
III Turniej siatkówki plażowej z cyklu Grand Prix Olecka
2012 - boisko MOSiR obok kortów
17.00 - BLUES STATION (blues), koncert z cyklu „Kulturalna Podróż Bez Granic”, rynek miejski w Gołdapi
16 lipca (poniedziałek)
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
Przystanek Olecko
19.00 - Koncert Złotej Szesnastki Janusza Panasewicza, Rynek na placu Wolności
20.15 - Audiofeels, koncert, Rynek na placu Wolności
22,30 - Acoustic Acrobats, koncert, Amfiteatr
23.30 - Kwartet Jorgi, koncert, Amfiteatr
24.00 - filmy z pierwszych Przystanków, kawiarnia Arts
21 lipca (sobota)
apteka dyżurna plac Wolności 7B
12.00 - Kwartet Jorgi, park centralny, przy fontannie
13.00 - Kolorowy świat bajek, biblioteka dziecięca, Kopernika 6
14.00 - Zumba na Rynku placu Wolności
18.00 - Cztery Pory Roku, zespół muzyki klasycznej i barokowej ENSEMBLE 1756, kościół NMP Królowej Polski
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Pijany awanturnik
zatrzymany do wytrzeźwienia

Oleccy policjanci zatrzymali 27-letniego awanturnika,
który pod wpływem alkoholu zakłócił cisze nocną sąsiadom. Nie reagował na jakiekolwiek prośby o uspokojenie.
Groził pobiciem i wyzywał.
Do zdarzenia doszło w sobotę 7 lipca ok. 4.55 na ul. Kasprowicza.. Oficer dyżurny oleckiej komendy otrzymał zgłoszenie o pijanym mężczyźnie dobijającym się do mieszkania
sąsiadki. Na miejsce skierowano patrol prewencji. Zgłaszająca interwencję wskazała pijanego mężczyznę, który bez
powodu wyzywał wszystkich napotkanych i groził pobiciem.
Mundurowi ustalili, że jest to 27-letni Łukasz R. z Olecka.
Nie reagował on na polecenia policjantów do uspokojenia.
Został szybko obezwładniony i noc spędził trzeźwiąc w policyjnej celi. Za popełnione wykroczenie odpowie teraz przed
sądem.		
asp. Tomasz Jegliński KPP Olecko

Już dawno w naszym mieście nie było
takiej bezmyślności.
Ogłoszenie o mieszkaniu do wynajęcia
wandal przybił do drzewa.
zdj. redakcja

Plenerowe Kino Letnie
- zaprasza na film pt. „Kac Vegas w Bangkoku”

„Plenerowe Kino Letnie” zaprasza wszystkich na kolejną noc
filmową. Tym razem pokażemy film pt. „Kac Vegas w Bangkoku”.
Jest to kolejna część wielkiego hitu z roku 2009 Kac Vegas
w reżyserii Todda Phillipsa. Kac Vegas został jedną z najbardziej
dochodowych komedii wszech czasów dla dorosłych i otrzymał
Złoty Glob dla najlepszego filmu komediowego lub musicalu. Serdecznie zapraszamy na bezpłatną emisję filmu 14 lipca 2012 roku
o godzinie 22:00 na centralnym placu w mieście (plac Wolności).
W filmie „Kac Vegas w Bangkoku” Phil (Bradley Cooper), Stu
(Ed Helms), Alan (Zach Galifianakis) i Doug (Justin Bartha) wyjeżdżają do egzotycznej Tajlandii na ślub Stu. Po niezapomnianym
wieczorze kawalerskim w Las Vegas Stu nie chce już ryzykować
i wybiera spokojne przedślubne śniadanie. Jednak sprawy nie zawsze toczą się zgodnie z planem. To, co wydarzyło się w Vegas
należy już do przeszłości, jednak to, co wydarzy się w Bangkoku
trudno sobie nawet wyobrazić.

„Kulturalna Podróż Bez Granic”
Dom Kultury w Gołdapi rozpoczyna realizację projektu pt.
„Kulturalna Podróż Bez Granic”.
Będzie to cykl imprez prezentujących różne style muzyczne. 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”:
15 lipca - zespół BLUES STATION (blues)
29 lipca - zespół RETRO JAZZ QUARTET (jazz)
12 sierpnia - zespół HORPYNA (folk)
19 sierpnia - zespół OKAW SZTORM (szanty)

Telefony do odebrania w policji

W komendzie są do odebrania dwa telefony komórkowe
zgubione na terenie Olecka.
NOKIA 1680c znaleziona na scieżce wiewiórczej w nocy z
7 na 8 lipca jest lekko uszkodzona znaleziony przez policyjnego emeryta.
Samsung został znaleziony w rejonie ulicy Środkowej
przez pracownika Urzędu Miejskiego.Właścicieli z dokumentami zakupu zapraszamy po odbiór do Wydziału Prewencji i
Ruchu Drogowego do pokoju nr 1 lub 4.
Policjanci apelują także o ostrożność podczas zakupu z
nieznanych i niesprawdzonych źródeł paliwa. W dniu 9 lipca
br. w jednej z miejscowości koło Olecka nieznani sprawcy
dokonali oszustwa w sprzedaży dużej ilości paliwa na łączną kwotę ponad 6
tysięcy złotych.
Sprawcy zamiast
oleju napędowego
dostarczyli
wodę.
Wysokie ceny paliw
powodują chęć
zakupu po promocyjnych cenach. Nie zawsze
jednak opłaca się
zainwestować w
towar niewiadomego pochodzenia.

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:

• Robert Andrychowski
• Zofia Andrzejewska
• Janina Izbicka
• Jakub Omilianowicz
• Regina Rojek

V18106

• Adam Wydrzyński

(Rozmysłów)

Upominki będą wysyłane pocztą.
Upominki ufundowali:
√ Drukarnia „Gryfix”, Ełk, ulica Sasankowa 17
√ Fundacja „Niewidzialna Ręka”, Monety
√ 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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Turystyka się zmienia. Tak jak zmienia
się ludzkość, tak też zmienia się ciekawość
w poznawaniu świata. Turystyka od zawsze
miała swoje mody, swoje fobie i swoich outsiderów. Jedni umieli korzystać z okazji wyruszenia w podróż na kraj Świata dla innych
zaś wypad za miasto był równie frapujący.
Kiedyś, by wyprawa się udała, każdy z
podróżników tych wielkich i tych krótkodystansowych sam
musiał o wszystko zadbać. Teraz...
W dobie rozwiniętej motoryzacji, natłoku informacji przekazywanych w różny sposób podróżujemy sprawnie i szybko.
Turystyka stała się czymś powszechnym i oczywistym. Zjawiskiem tak banalnym, że w pewnym sensie niezauważalnym. A
przecież podróżujemy turystycznie bez przerwy. Wokół nas
powstało tysiące firm proponujących nam podróże od tych kajakiem do Babek Gąseckich aż do podróży w kosmos. Każdą
podróż można sprzedać! Czyli, że można na niej zarobić!
Z pomysłami na przemysł turystyczny też nie jest najgorzej. Schody zaczynają się wtedy, gdy trzeba ten pomysł
sprzedać.
Dla Oleckiej sieci usług turystycznych potrzebna jest koordynacja działań. I nie tylko chodzi o jakąś integrującą firmę
ale o wspólne działania samych przedsiębiorców. Nowe spojrzenie na tę gałąź naszej rodzimej gospodarki pokazał wydany
przez Lokalną Organizację Turystyczną Ziemi Oleckiej skoroszyt „Suwalszczyzna – Mazury” zawierający najciekawsze
propozycje turystyczne z terenów powiatów augustowskiego,
ełckiego, gołdapskiego, oleckiego, sejneńskiego i suwalskiego. Oferuje on szersze spojrzenie. Bo jak pisałem wyżej, „w
dobie rozwiniętej motoryzacji” przecież każdy turysta przyjeżdża do nas samochodem! I przeważnie jest to ktoś, kto
przez cały dzień nie będzie siedział na plaży albo, gdy pada
deszcz, w naszej stołówce. Odpali silnik i pojedzie, gdzieś,
coś zwiedzić, zobaczyć, przeżyć. Ale, gdy spyta właściciela:
„Co zwiedzić?” Ten odpowie, że może to, albo, że może tamto. Ale nie wie czy to jest czynne. Nie zna numeru telefonu,
by się dowiedzieć.
Okazuje się wtedy, że kompleksowe informacje o turystyce okolicy hotelu, w którym turysta mieszka są na wagę złota.
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Okazuje się, że zorganizowanie czynnego wypoczynku jest
tym kruszcem, którego szukamy. Jednak by tak zrobić trzeba
wiedzieć. Właśnie przewodnik „Suwalszczyzna – Mazury”
taki zasięg wiedzy posiada.
Turysta może mieszkać w oleckich hotelach ale powinien wiedzieć co może zwiedzić w Suwałkach. Pojedzie tam
przed południem i wróci na obiad lub kolację. Trzeba pamiętać, że powiat olecki jest w centrum tego zamieszania.
Wielkim niezagospodarowanym zagłębiem turystyki jest
jej odmiana czynna: zwiedzanie, udział w warsztatach i questach, poznawanie starych i rzadkich zawodów, wspólne
budowanie itp., itd. Na każdą propozycję znajdą się chętni.
Propozycję turystyczną powinno się budować w oparciu o
najbliższych sąsiadów. Mamy hotel, ale przecież znajdą się
chętni, by pojechać do wsi obok i zobaczyć jak lepi się garnki, lub jak kuje się podkowy. W Giżach co roku organizowana jest w prawdziwej stodole wiejska zabawa. Zaproponujmy udział w niej swoim gościom. Być może spodoba się im
ten klimat i przyjadą do nas w następnym roku. Spływ kajakowy Łaźną Strugą może stać się hitem pobytu gości w naszym hotelu. Jeden dzień możemy przeznaczyć na warsztaty
robienia witraży, gotowania lub robienia koszy z wikliny.
Powinno być tak, żeby w punkcie informacji turystycznej w Giżycku można było się dowiedzieć co jest do zwiedzenia w Olecku i jakie imprezy są w najbliższą niedzielę w
Suwałkach. Właśnie tam, gdy spytałem o możliwość czarteru jachtu pewnej firmy, usłyszałem takie oto wyjaśnienie.
„- Proszę pana, właściciel firmy obraził się na nas, ale to jego
problem. Mamy wszystkie jego katalogi”.
Bywalcy spotkań organizowanych przez Elizę Ptaszyńską w Oleckiej Izbie Historycznej wiedzą, że już niejeden z
prelegentów porównywał budownictwo, kulturę oraz zwyczaje dawnego pogranicza Mazur i Suwalszczyzny. Wtedy,
gdy tereny te dzieliła granica i później, gdy granica zniknęła,
obydwie te krainy oddziaływały na siebie znacznie. Kultury architektoniczne i cywilizacyjne (jak na każdej granicy)
mieszały się z sobą. Brały to co wydawało się najlepsze z
drugiej. Suwalszczyzna i Mazury są takim pograniczem.
Związanym kulturowo, mentalnie i historycznie. Mieszkamy przecież na terenach, gdzie większość z nas ma krewnych w powiatach suwalskim, grajewskim, czy augustowskim. Stanowimy jedne z najciekawszych pograniczy kultur,
które wymieszały się w czasie wojny i tuż po niej. Mamy co
pokazać i róbmy to jak najbardziej profesjonalnie.
B. Marek Borawski

Skwer

Rozpoczęto renowację zieleni na skwerze przy skrzyżowaniu ulic Kolejowej i Wiśniowej obok straży pożarnej.
Prace obejmą uporządkowanie istniejącej zieleni, nasadzenie nowych roślin i wykonanie nowych trawników oraz wymianę ławek i koszy na śmieci.
Gmina zakupiła już 6 nowych ławek oraz dwa kosze na
śmieci za 6888 złotych. Szacuje się, że cały koszt renowacji
wyniesie 25 tysięcy złotych.
(UMwgkioś)

V21602

OLECKIE CENTRUM
SZKOLENIA KIEROWCÓW
Jerzy Miliszewski
Ośrodek
czynny
codziennie
w godz. 800-1600
B53403

Olecko, Aleje Lipowe 3
Rozpoczęcie
kursu

6
sierpnia
godz.

tel. 520-23-36

1600
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Lokalna Organizacja Turystyczna Ziemi Oleckiej
Lokalna Organizacja Turystyczna Ziemi Oleckiej uzyskała środki na realizację projektu w ramach Europejskiego
Funduszu Społecznego w oparciu o środki Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI. Został on przeprowadzony w Gminnym Ośrodku Kultury w Świętajnie pod nazwą „Duże możliwości w małej miejscowości”. Rekrutację
zrealizowano sprawnie dzięki wcześniej przeprowadzonej
analizie potrzeb, jak również pomocy i współpracy ze strony pracowników Urzędu Gminy Świętajno. Uczestniczkami
szkoleń było 10 mieszkanek gminy Świętajno.
Od 17 kwietnia do 28 czerwca odbywały się spotkania, w czasie których
realizowano założenia
projektowe. Panie pracowały nad autoportretami, określały cele,
uczyły się odróżniać
przyjmowane postawy,
ćwiczyły asertywne zachowania. Pod okiem
doradcy zawodowego
pisały
profesjonalne
CV, listy motywacyjne, ćwiczyły rozmowę
kwalifikacyjną z przyszłym
pracodawcą.
Warsztaty komputero-

Pożar obory po uderzeniu pioruna

we, pozwoliły uczestniczkom
na swobodne wykorzystywanie
umiejętności informatycznych
w celu łatwiejszego dotarcia do różnorodnych ofert zatrudnienia.

Realizacja projektu „Duże możliwości w małej miejscowości” jest kolejnym ważnym przedsięwzięciem Lokalnej Organizacji Turystycznej Ziemi Oleckiej. Cel, jakim
było „zwiększenie zdolności do zatrudnienia poprzez rozwój cech osobowości i podniesienie umiejętności aktywnego poszukiwania pracy” został osiągnięty w 100%.
Dziękujemy wszystkim mieszkankom gminy Świętajno za aktywne uczestnictwo, stworzenie atmosfery opartej
na życzliwości i otwartości.
Adam Cieślukowski, kierownik projektu
lipca po uderzeniu pioruna około godziny 14:25. Działania
strażaków skupiły się przede wszystkim na niedopuszczeniu do rozprzestrzenienia się pożaru na budynki sąsiednie
(dom i stodoła drewniana). Pożar ugaszono, a następnie
przystąpiono do rozbiórki zagrażających zawaleniem części konstrukcji więźby dachowej. Spaleniu uległa więźba
dachowa obory, śrutownik, 2 kpl opon zimowych, pasza
dla zwierząt, silnik elektryczny, piła tarczowa i około 10
ton siana .		
kpt. Tomasz Jagłowski

V01627

B52704

Blisko 40 strażaków przez ponad 2 godziny walczyło z
pożarem obory w miejscowości Łegowo. Pożar wybuchł 7

to@borawski.pl
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Arnold Hościłło wygrał konkurs literacki na „Truskawkową fraszkę”

Na Złotej Górze nieopodal Brodnicy Górnej odbyło się w
ostatnią 23 i 24 czerwca XXXVII już Truskawkobranie.
Truskawkobranie to największa na Kaszubach impreza plenerowa, która odbywa się już od ponad 40 lat (od 1971 roku)
zawsze w niedzielę na przełomie czerwca i lipca. Rozrasta się
ono i przyciąga coraz większe rzesze wystawców i zwiedzających – zarówno „miejscowych” jak i turystów. Bierze w nim
udział kilkadziesiąt tysięcy osób.
Najważniejszym punktem programu są truskawki pod najrozmaitszymi postaciami.
Na festynie można znaleźć liczne stoiska handlowe i gastronomiczne, prezentuje się dorobek kultury kaszubskiej, amatorskiej i profesjonalnej, są liczne występy artystyczne, konkursy,
zawody wędkarskie, stoiska z truskawką i kaszubskim rękodziełem ludowym, przejażdżki tramwajem konnym i wiele innych
atrakcji.
Podczas Truskawkobrania odbywają się liczne konkursy
związane z truskawką np. na najlepsze ciasto truskawkowe, na
największą truskawkę.
Tradycją Truskawkobrania jest Konkurs na Truskawkową Fraszkę, którego rozstrzygnięcie nastąpiło w niedzielę. W
tym roku nadesłano rekordowo dużo fraszek. Fraszki na Konkurs nadesłało 44 autorów z tym, ze ilość przesłanych utworów
od jednego autora była bardzo zróżnicowana i wynosiła od 1 do
62 sztuk. Listy z fraszkami napłynęły do organizatorów z całej
Polski – z Warszawy, Lublina, Nowego Sącza czy ze Szczecinka.
O 17.30 w niedzielę 24 czerwca Aleksandra Maciborska-Pytka, dyrektor Centrum Kultury “Kaszubskiego Dworu” w
Kartuzach, ogłosiła wyniki Konkursu na Truskawkową Fraszkę:
Jury w składzie: Aleksandra Maciborska–Pytka, Kazimiera Nowicka, Karolina Serkowska po przeanalizowaniu
nadesłanych prac przyznało następujące nagrody i wyróżnienia:
I MIEJSCE - Jerzy Arnold Hościłło z Olecka i Grzegorz
Lewkowicz z Gdyni
II MIEJSCE - Maja Kiedrowska z Łapalic i Tadeusz
Charmuszko ze Suwałk
III MIEJSCE - Krzysztof Panas z Warszawy i Patryk Woelke z Kartuz
WYRÓŻNIENIE - Jan Migielicz z Leska, Arkadiusz Stosur z Nowego Sącza i Marta Zaporowska z Kartuz.
I już wszystko wiadomo. Stary Mistrz Tadeusz Charmuszko, pięciokrotny zwycięzca Konkursu na Truskawkową
Fraszkę, uznał tym razem po ciężkim, niezwykle zażartym boju
wyższość swoich kolegów z Olecka (Miasta Wielkiego Mistrza
Fraszki śp. Wacława Klejmonta) i z Gdyni (Miasta Mistrza Limeryków).
Przypuszczam, ze już za rok zrobi wszystko, żeby ponownie wspiąć się na tron Truskawkowego Króla Fraszki. Wszak to

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 wyników 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

tylko jeden stopień.
Niżej zamieszczamy fraszki Arnolda Hościłływysłane na
konkurs. Fraszkę „sportową” zamieściliśmy na pierwszej stronie „Tygodnika”.
Wykąpane
Mycie truskawek jest higieniczne,
Uwalnia owoc z chemii oprysku,
Jednak wprost z krzaka jeść je liryczniej,
Choć trochę piachu zostaje w pysku.
Marzenie truskawki
Może i EURO bym obejrzała,
Leżąc na stole w misce z siostrami,
Niestety byłam pięknie dojrzała,
Kibic nas zeżarł wraz z szypułkami.
Chińczyk nie potrafi
Umieją w Chinach wszystko skopiować,
Auto, chałupę, czy obraz rzadki,
Jednak nie mogą wyprodukować,
Takiej jak w Polsce pysznej truskawki.
Wspomnienie
Po trzech tygodniach karku zgiętego,
Prując rzędami w zbiorze truskawek,
Mimo ich smaku przecudownego,
Na to wspomnienie dostaniesz drgawek.
Przystawka
Nie masz na świecie lepszej przystawki,
Niż do szampana owoc truskawki.
Wyznanie
Truskaweczko moja czerwona,
Życie dla Ciebie oddałem przecież.
Wspomnij, gdy będziesz w dżemie pieczona,
Chwast, który rósł przy Twoim grzbiecie.
Spóźnienie
Że autostrada będzie spóźniona,
To nie jest wina ludzi, czy nieba.
Późno budowa była ruszona,
Wszak z pola zebrać truskawki trzeba.

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.
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Odszedł na zasłużoną emeryturę

to@borawski.pl

Załoga Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej na uroczystej zbiórce podziękowała jednemu ze swoich kolegów za długoletnią
służbę w strażackich szeregach. 30 czerwca na zasłużoną emeryturę po
blisko 26 latach pracy, w tym 22 latach służby, odchodzi st. ogn. Tomasz
Giczewski, pełniący służbę w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej w Olecku
na stanowisku starszego operatora sprzętu specjalnego. St. ogn. Tomasz
Giczewski od momentu zatrudnienia w straży pożarnej, pełnił służbę w
pododziale bojowym, a więc bezpośrednio w działaniach ratowniczo-gaśniczych. Wielokrotnie wykazał się szczególną odwagą i zaangażowaniem
podczas ratowania życia i zdrowia poszkodowanych w pożarach i wypadkach drogowych. Obowiązki służbowe wykonywał w sposób wzorowy, nauczył wielu młodszych kolegów trudnego strażackiego rzemiosła.
Ukończył Szkołę Podoficerską w Supraślu, był wielokrotnie nagradzany i
wyróżniany za wysokie osiągnięcia w służbie.
Zastępca Komendanta Powiatowego PSP Olecko
kpt. Tomasz Jagłowski

Olecki Przegląd Teatrów Amatorskich „Chimera”

Stowarzyszenie Olecka Strefa Inspiracji i Teatr HOC
LOCO zapraszają na wakacyjne, teatralne święto. W dniach
17 – 19 lipca odbędzie się druga edycja Oleckiego Przeglądu Teatrów Amatorskich „Chimera”.
Teatr HOC LOCO powstał w sierpniu 2010. Stworzyło
go pięć dziewczyn: Milena Hościłło, Urszula Korąkiewicz, Karolina Najechalska, Justyna Pławska i Aleksandra Ziopaja. Wcześniej były związane z teatrem Amalgat,
jednak dość szybko wystawiły autorski spektakl pt. „el Sol”.
Nie poprzestały na tym, chciały przyciągnąć więcej teatrów
do Olecka i propagować tę sztukę w rodzinnym mieście.
Stowarzyszenie Olecka Strefa Inspiracji to nie tylko Olecczanie, ale ludzie związani z Oleckiem. To artyści, działacze i animatorzy kultury, którzy chcą rozwijać działalność
kulturalną w tym pięknym mieście. Spotkanie tych dwóch
instytucji musiało wróżyć coś dobrego. Stworzyli razem
kolejną ważną imprezę kulturalną w mieście.
Pomysł stworzenia OPTA „Chimera” narodził się w głowach SOSI i HOC LOCO w 2011 roku. Wtedy to wystąpili
z wnioskiem o dofinansowanie do Urzędu Miejskiego w
Olecku i udało się, zorganizowali pierwszą edycję. Przez
dwa dni na deskach Teatru AGT zaprezentowały sie teatry:
Amalgat z Olecka ze spektaklem „W oparach absurdu”,
ostrołęcka grupa Alternatywa w spektaklu „Cela”, Dominika Chamska z Suwałk ze swoim monodramem oraz akademicki teatr Uniwersytetu im. Kardynała Wyszyńskiego
w Warszawie „..ale o co chodzi?” ze spektaklem „Czarna
Wołga”. Gwiazdą był Teatr Brama z Goleniowa, jeden z

najbardziej uznanych teatrów alternatywnych w Polsce,
który zaprezentował spektakl „My”. Przegląd został entuzjastycznie przyjęty przez uczestników i olecką społeczność.
Zachęceni zeszłorocznym sukcesem, postanowili zorganizować drugą edycję teatralnego święta, tym razem
trzydniową. Po raz kolejny ich projekt o dofinansowanie
wygrał i Chimera zostanie zrealizowana ze środków Urzędu Miejskiego w Olecku. Przegląd odbędzie się w dniach
17-19 lipca, a podczas niego zaprezentuje się osiem teatrów
amatorskich z całej Polski. Gwiazdą tegorocznej edycji będzie Teatr Krzyk z Maszewa, również bardzo ceniony na
polskiej scenie alternatywnej. Zaprezentuje on spektakl pt.
„eksPLoracja”.
Chimera to nie tylko spektakle, ale również warsztaty.
Poprowadzi je Teatr Krzyk.
Teatr ten powstał w 2002 roku z inicjatywy Marka Kościółka, który swoją charyzmą przyciągnął młodych ludzi
i zachęcił ich do twórczego działania. Zarówno w swojej
pracy, jak i na warsztatach, największy nacisk kładą na pojęcie grupowości. Ich warsztaty cechują się żywiołowością,
energią, pracą nad ciałem i głosem oraz pracą w grupie.
Warsztaty charakteryzatorsko-fotograficzne poprowadzi
natomiast Mariusz „Kobaru” Kowal. Jest on znanym i cenionym trójmiejskim artystą. Jego prace charakteryzują się
głównie nieco krwistym, mrocznym klimatem. Współpracował m.in. Z takimi artystami, jak: Czesław Śpiewa, Acid
Drinkers, Coma, My Riot, Lipali, Vader czy Behemoth.

to@borawski.pl
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ROK
JUBILEUSZOWY W OLECKIEJ SZKOLE MUZYCZNEJ
II semestr obecnego roku szkolnego w oleckiej szkole mu- Muzyka i film. Publiczność mogła

zycznej był bardzo obfity w sukcesy uczniów i pedagogów.
Uczniowie uczestniczyli w wielu konkursach regionalnych,
ogólnopolskich jak również międzynarodowych. Byli to:
Anna Skindzier (II miejsce), Dariusz Święczkowski
(wyróżnienie), trio klarnetowe w składzie: Sara Stankiewicz,
Weronika Boguszewska, Dariusz Święczkowski (I miejsce),
Weronika Boguszewska, Amelia Obrębowska (udział) – na
Festiwalu Instrumentów Dętych w Białej Podlaskiej,
Kwartet klarnetowy w składzie: Magdalena Olszewska, Sara Stankiewicz, Krzysztof Rzepecki, Magdalena
Trochim - na III Międzynarodowym Konkursie Muzyczne
akwarele w Anyksciai (Litwa) zajął I miejsce oraz III miejsce
w Konkursie Muzyki Kameralnej w Rydze (Łotwa), uczniów
przygotowała Weronika Kordowska, która również otrzymała wyróżnienie za najlepszą aranżację utworu łotewskiego
na Konkursie Muzyki Kameralnej w Rydze .
Piotr Adamski -XXXV Konkurs Młodego Muzyka w
Szczecinku - nauczyciel przygotowujący Jan Orlik.
Emilia Czajewska oraz Anna Maria Miluć - VIII War-

mińsko – Mazurski Festiwal Młodego Skrzypka w Olsztynie
– nauczycielka przygotowująca Agata Bagan.
Mateusz Mackiewicz - I Festiwal Akordeonowy Harmonia Espressiva w Sochaczewie – nauczyciel przygotowujący
Zbigniew Grzanka.
Klaudia Domel - III Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny im. W. Lutosławskiego w Zambrowie oraz XI Spotkania Makroregionalne o Puchar Burmistrza Iławy – nauczyciel przygotowujący Dariusz Michałowski.
Aleksandra Górska - I Spotkania Instrumentów Dętych
w Łomży – nauczyciel przygotowujący Wojciech Borowik.
Równie ważnym wydarzeniem w życiu muzycznym naszej szkoły były wspaniałe koncerty edukacyjne dla uczniów
oleckich szkół oświatowych, które zostały zrealizowane przy
współpracy z Regionalnym Ośrodkiem Kultury „Mazury
Garbate”. Koncert dla „młodszej” publiczności w formie
bajki muzycznej przygotowała Agata Bagan. Swoje pierwsze kroki na wielkiej scenie stawiali najmłodsi „artyści” w
przepięknej baśniowej scenografii. Równie piękny koncert
wyreżyserowała Katarzyna Krajewska-Openchowska pt.

wysłuchać koncertu uczniów i zespołów przy jednoczesnej projekcji
fragmentów filmów i bajek. Wszyscy
czuliśmy niedosyt i chęć obejrzenia
dalszej części koncertu w momencie
jego zakończenia.
Mam ogromną nadzieję na kolejne pomysły Kasi Krajewskiej-Openchowskiej, która zarówno reżyseruje
wspaniałe koncerty jak również wspólnie z Jolantą Werner przygotowuje
cykliczne „Spotkania ze sztuką”. Owe
spotkania mają charakter cudownego
obcowania ze sztuką za sprawą zaproszonych gości, kostiumów, w których występują prowadzący, jak również mini
koncertów w wykonaniu nauczycieli i uczniów szkoły muzycznej. W minionym roku szkolnym naszymi gośćmi byli:
Eliza Ptaszyńska historyk sztuki (Spotkanie o Mozarcie)
oraz historyk
Paweł Kurowski (Spotkane
o Bachu), którym serdecznie
dziękujemy za
wspólnie spędzony czas i
ciekawostki,
którymi z nami
się podzielili.
Przy współpracy ze Szkołą Muzyczną I
stopnia w Gołdapi odbyła się II edycja Międzyszkolnego Konkursu Gamowego przygotowana
przez: Jolantę Werner, Justynę Machalską i
Katarzynę Krajewską–Openchowską.
Podsumowaniem sukcesów oleckiej szkoły
muzycznej był Doroczny Popis Szkoły, który odbył się w dniu 17 czerwca w Regionalnym Ośrodku Kultury Mazury Garbate. W pierwszej części
koncertu usłyszeliśmy solistkę Aleksandrę Górską (z klasy fletu Wojciecha Borowika) z towarzyszeniem
Szkolnej Orkiestry Kameralnej pod batutą Tomasza Gawrońskiego, następnie wystąpiły dwie klasy rytmiki przygotowane przez Justynę Machalską. W dalszej części koncertu wystąpili soliści i zespoły przygotowane przez: Agatę
Bagan, Zbigniewa Grzankę, Huberta Rutkowskiego,
Dariusza Michałowskiego, Weronikę Kordowską i Jana
Orlika.
Usłyszeliśmy między innymi przeboje takie jak Czardasz
Vittorio Montiego, Ragtime Scotta Joplina oraz Hallelujah
Leonarda Cohen’a. Solistom przy fortepianie towarzyszyli
Michał Makarewicz i Dariusz Michałowski, w orkiestrze
na gitarze basowej zagrał gościnnie nauczyciel skrzypiec
Remigiusz Chmiel. Koncert reżyserowała i poprowadziła
Katarzyna Krajewska–Openchowska.
Wykonawcom i nauczycielom przygotowującym
uczniów gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów w działalności artystycznej.
40 – Jubileuszowy rok działalności Państwowej Szkoły
Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Olecku dobiegł końca.
Uczniom, ich rodzicom, nauczycielom życzymy wspaniałych wakacji oraz ekscytujących spotkań z muzyką gdzieś
na letnich trasach.		
Wojciech Borowik
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19. Przystanek Olecko 20-21 lipca
harmonogram wydarzeń

19. Przystanek Olecko. Odliczamy!

Już tylko 2 tygodnie dzielą nas od 19 edycji Przystanku
Olecko. W tym roku, wzorem ostatnich lat, czeka nas kilka
dni intensywnych doznań muzycznych i artystycznych. A to
wszystko w plenerowej oprawie.
Biorąc pod uwagę szeroki zakres działań oraz wykonawców, którzy w tym roku pojawią się na Przystanku Olecko,
myślę że impreza dostarczy odbiorcom wielu doznań artystycznych i dużej porcji pozytywnej energii – mówi Radosław Skrodzki, dyrektor festiwalu.
Do Olecka zawitają: mistrzowie a capella czyli zespół
Audiofeels, bujająca w rytmach reggae grupa Tabu, muzyk,
instrumentalista i kompozytor Sidney Polak, poruszający
się w przestrzeni pomiędzy zimną falą, po cięższe odmiany rocka alternatywnego zespół The Shipyard, sięgający do
słowiańskich korzeni, improwizujący i wirtuozerski Kwartet
Jorgi, oscylująca miedzy Etno i jazzem, muzyką klezmerską
a bałkańską kapela Acoustic Acrobats oraz rockowi, nieco

20 lipca 2012 r. (piątek)
Plac Wolności
15:00 – Działanie paraplastyczne
Galeria Prawdziwej Sztuki im. Andrzeja Legusa
17:00 – wernisaż wystawy malarstwa Marty
Turek i Tomasza Sienkiewicza
Scena na Placu Wolności
19:00 – występ Złotej Szesnastki Janusza Panasewicza
z programu Bitwa na Głosy
20:15- koncert zespołu AUDIOFEELS
Klub Cooltura
22:00 – koncert zespołu Zielony Groszek pokaz ogniowy grupy ŁATWOPALNI
Amfiteatr nad jeziorem Oleckie Wielkie
22:30 - koncert zespołu ACOUSTIC ACROBATS
23:30 - koncert zespołu KWARTET JORGI
Pub ARTS
24:00 – pokaz filmów z Pierwszych Przystanków Olecko
21 lipca 2012 r. (sobota)
Park, polana przy fontannie
12:00 - Joga na świeżym powietrzu
Plac Wolności
14:00 – darmowe zajęcia ZUMBY
14:00 – zabawy kuglarskie (szczudła, bańki mydlane)
Kościół p.w. Najświętszej Maryi Panny
18:00 – występ orkiestry smyczkowej ENSEMBLE
1756
Scena na Placu Wolności
19:15 – koncert zespołu TABU
20:30 - koncert SIDNEYA POLAKA
Klub Cooltura
22:00 - koncert zespołu TALLIB & SZTOSS SOUND
SYSTEM
Amfiteatr nad jeziorem Oleckie Wielkie
22:30 - koncert zespołu JEDYNA MAŚĆ
23:30 - koncert zespołu THE SHIPYARD
Plac Wolności
24:00 - Noc Walpurgii - spektakl plenerowy
Pub ARTS
Po spektaklu- Jam Session
Imprezy towarzyszące:
17-19 lipca - II Olecki przegląd teatrów amatorskich
„Chimera”

hałaśliwi i lekko kontrowersyjni muzycy zespołu Jedyna
Maść.
Nie tylko melomani znajdą na Przystanku Olecko coś
dla siebie. Oprócz koncertów zaplanowaliśmy: działania
paraplastyczne, wernisaż wystawy, zajęcia jogi na polanie
w parku, tańce w rymie ZUMBY na środku miasta, szczudła, bańki mydlane, spektakl plenerowy zakończony wysłaniem w niebo setek lampionów.
Zabawa w rytmach reggae i rock kontynuowana będzie
w Klubie Cooltura, Pub Arts z kolei zaoferuje Przystankowiczom projekcję archiwalnych filmów z pierwszych
Przystanków Olecko oraz jam session z udziałem znanych
muzyków. Olecką rzeczywistość tuż przed Przystankiem
ubarwi uwagi jest również impreza towarzysząca Przystanku Olecko czyli II Olecki Przegląd Teatrów Amatorskich
„Chimera”.
19. Przystanek Olecko, 20-21 lipca 2012 r. Olecko.
Wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny.

Opisy i recenzje

Plac Wolności
20 lipca
19.00 – ZŁOTA SZESNASTKA JANUSZA PANASEWICZA z programu „Bitwa na Głosy”

20.15 – AUDIOFEELS
Zespół wokalny z Poznania wykonujący muzykę
w stylu vocal play,
w którym głos wykorzystywany jest
nie tylko do śpiewu, ale także do
imitacji instrumentów muzycznych,
takich jak: perkusja, gitara basowa
czy
instrumenty
klawiszowe. 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
muzycy pochodzą z kilku miejscowości powiatu wodzisławskiego. Tabu istnieje od października 2003r. Od tego

to@borawski.pl
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 sobie i zespole
pisze: „Napisanie własnych piosenek i założenie własnego zespołu to najlepsza rzecz, jaka mi się
przytrafiła, od kiedy dostałem się do T.Love. Druga najważniejsza rzecz w życiu. Pozwoliła mi pewniej spojrzeć w przyfot. Agnieszka Wojtun
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23.30 - KWARTET YORGI
Polski zespół folkowy powstały na początku lat 80. z inicjatywy
Macieja Rychłego. Bazują na elementach ludowej tradycji muzycznej wielu narodów, na
przykład bałkańskich
Cyganów, korzystają
z doświadczeń muzyki
poważnej i jazzu.
21 lipca
22.30 – JEDYNA MAŚĆ
Polski zespół rockowy, działający od 1993 roku. Poprzednie nazwy: Lodófka (1993-1995), UR (1995-2000),
Śmielej (2000-2005). O sobie piszą: „Zespół Okolicznościowo - 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 pospolite poczucie humoru.”

szłość i dała mnóstwo szczęścia, emocji i przygody. Z jednej
strony powstała w opozycji do grania w T.Love, a z drugiej
pozwoliła 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 akrobacje na pograniczu muzyki etno i jazzu z wyraźnie zaznaczonymi brzmieniami charakterystycznymi dla muzyki klezmerskiej i bałkańskiej, a także wieloma muzycznymi barwami z
całego świata przywiezionymi przez zespół z inspirujących
podróży”.

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 potężnego brzmienia malowana zarówno z dozą melancholii
i marzycielfot. Michał Andrysiak
stwa My Bloody Valentine
czy Slowdive
ale i dekonstruowana ze
wściekłością
Killing Joke.
W tej „Stoczni” wodowane
są muzyczne
torpedy
na
miarę
XXI
wieku.
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w Wiedniu. Członkowie zespołu to absolwenci uczelENSEMBLE 1756 wystąpi 21 lipca w Olecku duje
ni austriackich, którzy swoje umiejętności wykonawstwa

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
reprezentuje, 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 realiów XVIII wiecznych!
ENSEMBLE 1756, orkiestra założona w ramach Towarzystwa Muzycznego Salzburger Konzertgesellschaft, rezy-

barokowego i klasycznego doskonalili w salzburskim Mozarteum – prestiżowej uczelni muzycznej w Austrii. Obecnie orkiestra rezyduje w Wiedniu.
Inicjatorem organizacji koncertu jest Katarzyna Krajewska -Openchowska przy współpracy z muzykiem, organistą - Bogdanem Przyborowskim. Ostatecznie koncert
jest organizowany przez Katarzynę Krajewską -Openchowską, Wacława Olszewskiego - burmistrza miasta
oraz księdza Lecha Janowicza - proboszcza parafii Najświętszej Marii Panny Królowej Polski, przy wsparciu
finansowym sponsorów: Delphia, 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.
OBOWIĄZKI WPŁAT NALEŻNEGO PODATKU BĄDŹ ZALICZEK ZA POSZCZEGÓLNE MIESIĄCE LUB KWARTAŁY
PRZEZ PODATNIKÓW LUB PŁATNIKÓW PODATKU DOCHODOWEGO
Zgodnie z przepisami art. 44 ustawy o podatku docho- wiązkowi podatkowemu tylko od dochodów (przychodowym od osób fizycznych podatnicy osiągający dochody z dów) osiąganych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
pozarolniczej działalności gospodarczej, z najmu lub dzier- (ograniczony obowiązek podatkowy).
Podatnicy ci, uzyskujący przychody określone w art.
żawy bądź podatnicy osiągający dochody bez pośrednictwa
płatników ze stosunku pracy z zagranicy, z emerytur i rent z 29 bez pośrednictwa płatników, są obowiązani bez wezagranicy oraz z tytułów określonych w art. 13 pkt 2, 4 i 6-9, zwania wpłacać zryczałtowany podatek dochodowy na
z zastrzeżeniem ust.1 pkt 1 – są obowiązani bez wezwania zasadach, o których mowa w art. 29, za miesiące, w któwpłacać w ciągu roku podatkowego zaliczki na podatek do- rych uzyskali ten przychód, w terminie do dnia 20 następnego miesiąca za miesiąc poprzedni. Podatek za grudzień
chodowy.
Zaliczki miesięczne od dochodów z pozarolniczej dzia- jest płatny w terminie złożenia zeznania.
łalności gospodarczej, z najmu lub dzierżawy uiszcza się w
Osoby fizyczne, jeżeli mają miejsce zamieszkania
terminie do dnia 20 każdego miesiąca za miesiąc poprzed- na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podlegają oboni.
wiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów
Podatnicy prowadzący działalność gospodarczą, będący (przychodów) bez względu na miejsce położenia źródeł
małymi podatnikami oraz podatnicy rozpoczynający pro- przychodów (nieograniczony obowiązek podatkowy).
wadzenie działalności gospodarczej, o których mowa w art. Podatnicy czasowo przebywający za granicą, którzy osią22k ust. 11 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycz- gają dochody ze źródeł przychodów położonych poza
nych, mogą wpłacać zaliczki kwartalne.
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, są obowiązani w
Zaliczki kwartalne podatnicy uiszczają w terminie do terminie do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu,
dnia 20 każdego miesiąca następującego po kwartale, za w którym wrócili do kraju, wpłacić zaliczkę na podatek
który wpłacana jest zaliczka. Jednocześnie od dnia 1 stycz- dochodowy. Jeżeli termin płatności przypada po zakońnia 2012 r. obowiązują przepisy, na mocy których zaliczkę czeniu roku podatkowego, należny podatek jest płatny w
za ostatni miesiąc lub ostatni kwartał roku podatkowego po- terminie złożenia zeznania.
datnik wpłaca w terminie do dnia 20 stycznia następnego
Zgodnie z przepisami art. 25 ustawy o podatku dochoroku podatkowego. Podatnik nie wpłaca zaliczki za ostatni dowym od osób prawnych podatnicy, z zastrzeżeniem ust.
miesiąc lub odpowiednio kwartał, jeżeli przed upływem ter- 1b, 2a, 3-5 oraz art. 21 i 22 ww. ustawy są obowiązani
minu do jej wpłaty złoży zeznanie i dokonana wpłata po- wpłacać na rachunek urzędu skarbowego zaliczki miedatku na zasadach określonych w art. 45 ustawy o podatku sięczne w terminie do dnia 20 każdego miesiąca za miedochodowym od osób fizycznych.
siąc poprzedni, z zastrzeżeniem ust. 2a. Podatnicy rozpoNatomiast podatnicy uzyskujący dochody, bez pośred- czynający działalność, w pierwszym roku podatkowym, z
nictwa płatników ze stosunku pracy z zagranicy, z emerytur zastrzeżeniem ust. 1c, oraz mali podatnicy, mogą wpłacać
i rent z zagranicy oraz z tytułów określonych w art. 13 pkt 2, zaliczki kwartalnie. Zaliczki kwartalne podatnicy uiszcza4 i 6-9, z zastrzeżeniem ust. 1 pkt 1, są obowiązani wpłacać ją w terminie do dnia 20 każdego miesiąca następującego
zaliczki miesięczne w terminie do 20 dnia miesiąca nastę- po kwartale, za który wpłacana jest zaliczka, z zastrzeżepującego po miesiącu, w którym dochód był uzyskany, a za niem ust. 2a. Zaliczkę za ostatni miesiąc lub ostatni kwargrudzień - w terminie złożenia zeznania podatkowego.
tał roku podatkowego podatnik wpłaca w terminie do 20
Osoby fizyczne, jeżeli nie mają na terytorium Rzeczy- dnia pierwszego miesiąca następnego roku podatkowego.
pospolitej Polskiej miejsca zamieszkania, podlegają oboPodatnik nie wpłaca zaliczki za ostatni miesiąc lub

Zespół Szkół w Judzikach
Judziki 5, 19-400 Olecko;
tel. 87-520-76-96

prowadzi zapisy do przedszkola, oddziału przedszkolnego, szkoły podstawowej i gimnazjum
na rok szkolny 2012/2013
Karty zgłoszeń dostępne są w sekretariacie szkoły i na stronie internetowej 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 pozalekcyjnych);
- 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

to@borawski.pl
kwartał, jeżeli przed upływem terminu do jej wpłaty złoży
zeznanie i dokona zapłaty podatku na zasadach określonych
w art. 27 ust, 1 ustawy o podatku dochodowym od osób
prawnych.
Natomiast stosownie do postanowień art. 31 i art. 38
ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, osoby
fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, zwane dalej „zakładami pracy”, są obowiązane jako płatnicy obliczać i pobierać w ciągu
roku zaliczki na podatek dochodowy od osób, które uzyskują
od tych zakładów przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej lub spółdzielczego stosunku
pracy, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego wypłacane przez zakłady pracy, a w spółdzielniach pracy - wypłaty
z tytułu udziału w nadwyżce bilansowej. Płatnicy przekazują, z zastrzeżeniem ust. 2 i 2a, kwoty pobranych zaliczek na
podatek w terminie do dnia 20 miesiąca następującego po
miesiącu, w którym pobrano zaliczki, na rachunek urzędu
skarbowego, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego
właściwy według miejsca zamieszkania płatnika, a jeżeli
płatnik nie jest osobą fizyczną, według siedziby bądź miejsca
prowadzenia działalności, gdy płatnik nie posiada siedziby.
Ponadto należy wymienić obowiązki wynikające z art.
44 ust. 3d ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zgodnie z tym przepisem podatnicy, o których mowa
w art. 3 ust. 2a, uzyskujący z zagranicy dochody z pracy
wykonywanej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na
podstawie stosunku pracy, są obowiązani wpłacać zaliczki
na zasadach określonych w ust. 3a i 3c, po przekroczeniu
okresu, który zgodnie z umową o unikaniu podwójnego opodatkowania stanowi warunek wyłączenia z opodatkowania
tych dochodów na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w
tym przypadku przy obliczaniu pierwszej zaliczki podatnik
jest obowiązany uwzględnić dochody uzyskane od początku
roku podatkowego.
Przy poborze zaliczek, o których mowa w art. 44 ust. 1a i
7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, należy uwzględnić postanowienia umów o unikaniu podwójnego
opodatkowania, których stroną jest Rzeczpospolita Polska.
Zgodnie z przepisami art. 21 ustawy o zryczałtowanym
podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne podatnicy są obowiązani za każdy
miesiąc obliczać ryczałt od przychodów ewidencjonowanych
i wpłacać go na rachunek urzędu skarbowego w terminie do
dnia 20 następnego miesiąca, a za miesiąc grudzień – w terminie złożenia zeznania.
Podatnicy mogą obliczać ryczałt od przychodów ewidencjonowanych i wpłacać go na rachunek urzędu skarbowego
w terminie do dnia 20 następnego miesiąca po upływie kwartału, za który ryczałt ma być opłacony, a za ostatni kwartał
roku podatkowego – w terminie złożenia zeznania. Zasadę
tę mogą stosować wyłącznie podatnicy, których otrzymane
przychody z działalności prowadzonej samodzielnie albo
przychody spółki – w roku poprzedzającym rok podatkowy
- nie przekroczyły kwoty stanowiącej równowartość 25.000
euro.
KUPON
NA NAJTAŃSZE
OG£OSZENIE
DROBNE
– 37 groszy za słowo

 auto
 sprzedam  praca
 wynajmę  kupię
 inne
Treść: ......................................................
.....................................................................
.....................................................................
......................................................................
Ilość publikacji:

x 1 x 2 x 3 x 4 x ?

Podpis: ......................................................
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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, zostanie rozlosowanych wśród wszystkich uczestników. W przerwie między turami, a także po zawodach, wspólna biesiada. Zbiórka zawodników na plaży przy zajeździe-campingu
Margrabowa – wyjazd z Olecka w stronę Suwałk z własnymi 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 gratis!!!!!
Wszystkich, którzy chcieliby uatrakcyjnić imprezę, zostając 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 Hościłło, 601 152 462 Krzysztof Gryniewicz
Z wędkarskim pozdrowieniem KW UKLEJA

Projekt „Akademia Obywatela” współfinansowany jest
ze środków Unii Europejskiej w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego

BIURO PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO
I PRAWNEGO W OLECKU

Analiza problemów z którymi mieszkańcy powiatu oleckiego zwracają się do Biura Porad Obywatelskich i Prawnych w Olecku pozwoliła na ustalenie kolejnego tematu
nurtującego interesantów Biura.
Jaka jest procedura rozwodu?
Właściwym do rozpoznania spraw rozwodowych jest sąd
okręgowy, wydział rodzinny. Jest to sąd, w okręgu którego
małżonkowie mieli ostatnie wspólne miejsce zamieszkania
Do rozpoczęcia postępowania sądowego potrzebny jest
pozew. Pozew można sporządzić własnoręcznie lub zlecić
pełnomocnikowi z kancelarii radcowskiej lub adwokackiej.
W pozwie należy podać dane osobowe, rodzaj roszczenia (o
rozwód), przytoczyć okoliczności faktyczne i dowody, na
ich potwierdzenie, szczególnie dotyczące rozkładu pożycia małżeńskiego i okoliczności dotyczących dzieci. Trzeba
przekonać sąd, że rozkład pożycia jest trwały i zupełny w
trzech płaszczyznach: duchowej, fizycznej i gospodarczej.
W pozwie można wskazać, czy chcemy orzeczenia o winie
czy nie, ale sąd nie jest tym wnioskiem związany i może
orzec o winie, jeżeli ustali to w toku procesu.
Do pozwu w dwóch egzemplarzach (dla strony i sądu)
dołączamy odpis zupełny aktu małżeństwa, skrócone odpisy
aktów urodzenia wspólnych, małoletnich dzieci.
Opłata za pozew jest stała i wynosi 600 złotych. W przypadku trudnej sytuacji majątkowej można wystąpić z wnioskiem o zwolnienie z kosztów sądowych w całości lub części. Można także wystąpić o ustanowienie pełnomocnika z
urzędu.
Jeżeli sąd uzna, że są widoki na utrzymanie małżeństwa,
może skierować strony do mediacji.
Odpowiedzi to oczywiście tylko zarys rozstrzygnięcia
problemu. Jeśli dotyczy on naszych czytelników zapraszamy do kontaktu z naszym Biurem w Olecku lub jednym z
terenowych Punktów w gminach powiatu oleckiego .
Nasze usługi są b e z p ł a t n e.
Biuro Poradnictwa Obywatelskiego i Prawnego w Olecku ul. Wojska Polskiego 13,tel. 87 610 2201 www.akademia.olecko.pl., Terenowe Punkty Porad Prawnych i Obywatelskich w: Kowalach Oleckich , Świętajnie i Wieliczkach
K70002
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AUTO-MOTO

V13512

* AUTOCZĘŚCI zachodnie, Łada, UAZ, Skoda;
ul. Grunwaldzka, tel. (87) 520 01 21
K68908
* AUTO-MAX, ul. Paderewskiego 3A, naprawa: zawieszenia,

amortyzatory, elektronika, komputerowa geometria zawieszenia, klimatyzacja tel. 509-746-264;
V22201

* części samochodowe, ul. Sokola 1D, tel. (87) 520-12-88,
87-739-29-00
* MYJNIA GĄBKOWA AUTOMATYCZNA
			
aleje Lipowe 1A
V19844

V15010

* bezprzewodowy internet iPlus, tel. 87-520-13-31 B53602
* Budowlana firma, Tadeusz WITKOWSKI, kompleksowe
prace budowlane, tel. 603-754-167, 87-523-41-44 V18408
* Centrum Ogrodnicze, ul. Rzeźnicka 6; tel. 87-520-22-07

V00927
V01926

SERWIS OGUMIENIA

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

V22001

OPONY, FELGI
OLEJE SHELL (wymiana gratis)

AUTO - MOTO - SPRZEDAM

* Auta używane, tel. 501-611-961 V15239
* AUTOCZĘŚCI zachodnie, Łada, Tawria, Skoda, ul.
Grunwaldzka, tel. 87-520-01-21 K69008
* CZĘŚCI SAMOCHODOWE, tel. 509-746-264 V22211
* CZĘŚCI SAMOCHODOWE, ul. Sokola 1D, tel. 87520-12-88 V15020
* części używane, wszystkie marki, Ełcka 2 (przy
skupie złomu), tel. 501-611-961 V15229
* Ford Escort Combi, 1,4B, 1999, tel. 605-485-376 B53902
* Ford Focus Combi, grudzień 2004, 1,8TDDI, klimatyzacja, radio fabryczne cd+zmieniarka+nawigacja,
elektryczne przednie szyby i lusterka, 6 poduszek,
zadbany, tel. 600-936-589 B53702
* VW Passat 1,8B+G, 1998, tel. 508-097-660 V19614

TURYSTYKA, NOCLEGI, ROZRYWKA

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

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

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

* „ASTRA” restauracja, pizza, zestawy obiadowe na telefon:
87-520-25-68, profesjonalny katering, imprezy okolicznościowe,
dancingi, ul. Partyzantów 7, www.astra.olecko.pl
V18705
* kino, plac Wolności 22, tel. 87-520-20-59 B53004

Klub „CoolTura”
ul. Partyzantów 2, tel. 604-058-648, www.coolturaklub.pl
* „KOALA” - bar. Kuchnia tradycyjna, katering.
Plac Wolności 14, tel. (87) 520 15 78
V16209
* konie kabardyńskie, przejażdżki, pod siodło,
Grądzkie 47, tel. 666-316-780, 87-421-22-48 B54001
V17307

PIZZERIA „PRIVE” zaprasza od 1000 do 2200

Tel. (87) 520-31-32, sms 505-314-536
* pracownia pisania ikon, pracownia plastyczna,
Katarzyna Waraksa, tel. 663-805-960 L75202
* Taxi „Z”, również taksówki 6-osobowe, tel. 87-52012-12 K70702
* wczasy; tel. 87-421-22-48, 666-316-780, www.wiatrakart.fr.pl, e-mail: kawarak@o2.pl B52904

US£UGI

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...

* hurtownia spożywcza, ul. Gołdapska 31, tel. (87) 520-01-50 V15710
* hurtownia wędlin, od 4.00 do 14.00, ul. Gołdapska 31,
tel. 87-520-22-13 B51707
* hydraulik, gazowe, tel. 502-383-533 K70302
* hydraulika (instalacje wodne), Krzysztof Sadowski, tel.
517-535-255 K68710
* instalacje elektryczne, Henryk Rowiński, tel. 510-145-891
* jubilerskie usługi, grawerowanie, naprawa oprawek
okularów, plac Wolności 13, tel. 508-266-703
krstatkiewicz@gmail.com, www.zlotnik-olecko.pl V16110
* korekta i redakcja prac rocznych, semestralnych, licencjackich, itp. tel. 609-535-117 B53502
* korepetycje - język angielski; szkoły podstawowe,
gimnazja, szkoły średnie, tel. 608-215-475 B54401
* kowalskie, spawalnicze, ślusarskie, Gołdapska 31, tel.
87-523-00-80 B51807
* księgowe usługi, Ternet spółka z o,o, tel. 87-520-31-70
B53802

* angielski korepetycje, magister UW, tel. 502-954-863 L75301
V21502

ARTYKUŁY ELEKTRYCZNE, SPRZEDAŻ, WYKONAWSTWO

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

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

V21512

PIZZA NA TELEFON

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

K17507

* glazurnictwo, Krzysztof Sadowski, tel. 517-535-255K68610

Drukarnia Offsetowa

imprezy okolicznościowe, dyskoteki, koncerty, pokazy

B53303

* materiały budowlane, metalowe, hydraulika – SKLEP
BUD-MET, ul. Gołdapska 22, tel. (87) 520 22 41. V22101
* MEBLE - salon, Jan Bagiński, ul. Rzeźnicka, tel.
(87) 520 29-23.
V20803

V16010
V19005

* OLEJ OPAŁOWY,NAJTANIEJ, tel. 87-520-41-91 V19814
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PRACA
* praca w gospodarstwie rolnym, obsługa maszyn,
* pizza na telefon – od 10.00 do 22.00, tel.87-520-31-32
możliwość zamieszkania, tel. 609-133-156 K70601
lub sms 505-314-536 V17317
* ślusarza, spawacza zatrudnię, tel. 602-709-756 B52205
* Pralnia chemiczna, pranie wodne, usługi w ciągu 24 godzin, * zatrudnię stomatologa, tel. 605-893-381 K67712
SPRZEDAM
ul. Grunwaldzka 12, te. 723-565-284
V18905
* bilard profesjonalny, blat marmurowy, stan dobry,
PRZYCHODNIA WETERYNARYJNA
tanio, tel. 603-113-040 V15030
ul. 11 Listopada 24C • usługi weterynaryjne
* drukarka kolorowa OKI C3300n, A4, idealna do
tel. (87) 520-30-73 • leczenie zwierząt dowizytówek, mało używana, 290 złotych, tel. 604-193mowych
tel. (87) 520-27-89
413 B52504
kom. 660-422-476 • badanie mięsa
* dom, 3 ha, Jaśki, tel. 502-088-402 K69208
V19504
czipowanie, paszporty europejskie
* dom, Olecko, tel. 502-088-505 K69108
psy, koty, fretki
* działka usługowa, granica obwodnicy, tel. 601-210819 K53406zzk
* ROWERY – naprawy i wypożyczalnia, Centrum
* działkę budowlaną, 900 m.kw., Świętajno, tel. 509Handlowe Impuls, tel. 87-520-36-92 V21312
154-347 K69804
* skup metali i surowców wtórnych, odbiór własnym
transportem, najwyższe ceny, Ełcka 2, tel. 501-611-961V15219 * działkę budowlaną, 1650 m.kw., Olecko, tel. 602709-756 L75103
* sprzątanie, pranie tapicerek, dywanów, opieka nad grobami, * działki budowlane, Jaśki, tel.502-088-402 K69308
tel. 513-035-033
V21802
* działki budowlane, uzbrojone, tel. 601-210-819 K53506zzk
STOMATOLOG – 24 godz. tel. 605-893-381
* kotły c.o., grzejniki, bojlery, HYDROMAX,
pełny zakres usług
ul. Sokola 1E, tel. 87-615-31-90
V19704
DERMATOLOG
* lokal na biuro, tel. 604-456-732 K70202
plac Wolności 11, , rejestracja tel. 605-893-381 , 87-520-22-22
* luksfery Fala niebieskie 36 sztuk, TANIO, tel. 508* Taxi „Z”, również taksówki 6-osobowe, tel. 87-20-12-12 K70702
610-285 B52006
* tłumacz języka francuskiego, tel. 888-605-885 L74807
* łódkę wędkarską, tel. 512-265-569 V18915
* transportowe, Mercedes Sprinter, tel. 512-265-569 V18925 * łóżko, 160 - 220 cm, materac, 300 złotych, tel. 691* ubezpieczenia (komunikacyjne, życie, majątkowe), Adam 125-491 B52106
* maszyny, urządzenia rolnicze, tel. 601-210-819
Kaczor, tel. 502-768-278
V20703
K67507

* PERFEKT Szkoła Językowa, biuro tłumaczeń, tel. 87-52024-05, www.perfekt-school.pl
K70102

K53306zzk

* mieszkanie 73 m.kw. po generalnym remoncie, tel.
87-520-33-36 B54201
* modele kartonowe, Wydawnictwo WIR, (samoloty
1:50, okręty 1:300), tel. 601-152-454
* neon reklamowy piwa Warka, tanio, tel. 505-314-536
V17327

* nowy telefon z faxem, tel. 601-152-454
* OLEJ OPAŁOWY, NAJTANIEJ, tel. 87-520-41-91 V19824

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

Wyrób nagrobków, blatów kuchennych, parapetów
i okładzin schodowych
K69604

INNE
* koty oddam z bardzo dobrych rąk w jeszcze lepsze
ręce, tel. 600-140-814 L75005
* oddam koty (wszystkie czarne) w dobre ręce, tel.
504-997-481 (odbieram tylko SMS-y) B54301
* oddam ziemię z wykopu, tel. 603-113-040 V15040
* potrzebuję pilnie rower stacjonarny za 0 złotych i pralkę
automatyczną (jestem inwalidką i proszę o pomoc), tel. 505211-873 B52804
* Stowarzyszenie „Otwarte Drzwi” przyjmie nieodpłatnie meble takie jak: tapczany, szafki nocne, tel.
87-523-99-65 w godzinach od 10.00 do 12.00. B52404
* zgubiono komputer Launch służący do naprawy samochodu. Nagroda, tel. 509-383-045
KUPIĘ
* stary traktor, tel. 602-235-182 V19834

Pompy ciepła

JA CWU + CO + kolektory słoneczne

OC
MY
O
PR KE
w

przydomowe oczyszczalnie ścieków
możliwość montażu
DWORZEC PKP
tel. 87-520-22-33

* ratlerek, 10 tydzień, 250 złotych, tel. 513-325-040 K70401
* siedlisko, ul. Wiejska, ok. 40 arów, zabudowane budynkiem gospodarskim, dojazd od strony ulicy Wiejskiej,
siła na miejscu, tel. 602-293-333 V19514
* silnik elektryczny, 7,5 kW, na wózku, 800 złotych, tel. 513325-040 K70501
* szczeniaczki rasy tricolor shih-tzu, odrobaczone, zaszczepione z książeczką, tel. 601-730-000 K70301
* tapety, rolety sprzedam, Dom S.C., plac Wolności 5 A V01936

V16808

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

V17207

V19604

V21612

* wózek inwalidzki, nowy, nieużywany, tel. 601-152-454 B53103
WYNAJEM

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

V20613
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„LEKTUROMANIACY” są wśród nas !

K69805

W połowie czerwca najlepsi uczniowie klas I-II Gimnazjum nr 2 im. Mikołaja Kopernika wyłonieni w drodze
eliminacji klasowych zmierzyli się w finale I Szkolnego
Konkursu „LEKTUROMANIACY”. Celem konkursu
było:
• sprawdzenie stopnia znajomości treści lektur i ich autorów (bez znajomości biografii poszczególnych pisarzy);
• kształcenie umiejętności czytania ze zrozumieniem;
• poszerzenie zasobu słownictwa młodzieży;
• propagowanie aktywności i kultury czytelniczej poprzez korzystanie z biblioteki szkolnej;
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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

B54101

KOMPUTERY  NOTEBOOKI  KASY FISKALNE
SERWIS BIURO  RACHUNKOWE

mobilny internet w Orange

Poniedziałek - Piątek: 900 - 1800
PLAC WOLNOŚCI 26
Sobota: 1000 - 1400
tel.: +48 87 520 31 70
http://www.sklep.ternet.com.pl/
e-mail: sklep@ternet.com.pl ; ternet@ternet.com.pl
gg:3985104, skype: skype:marter2?call

• popularyzowanie lektur szkolnych;
• rozbudzanie pasji czytelniczych oraz zamiłowania do
literatury;
• uaktywnienie uczniów poprzez udział w konkursach.
W kategorii klas pierwszych wyniki były następujące:
I miejsce – Mateusz Michał Ryszkiewicz Ic (42p.)
II miejsce – Paweł Sadowski Ib (40p.)
III miejsce – Olga Jankowska Ia (38p.) i Konrad Kozłowski (38p.).
W kategorii klas drugich najwyższe wyniki uzyskali:
I miejsce – Magdalena Backiel IIb (42p.)
II miejsce – Agata Makarewicz IIb (34p.)
III miejsce – Sara Stankiewicz IIc (33p.)
Konkurs zorganizowały nauczycielki języka polskiego
Renata Kołdys i Agnieszka Śnieżyńska we współpracy z
Bogumiłą Makolą i Magdaleną Nygą.
wojeg

MEDYCYNA ALTERNATYwNA
Chudnij z głową

* Zjedz przed wyjściem z domu śniadanie. Głodu
nie oszukasz i skończy się na podjadaniu chipsów lub
batoników.
* Jeśli lubisz i nie masz podwyższonego poziomu
cholesterolu, jedz jajka na twardo (skutecznie zapychają
żołądek) lub niskokaloryczną jajecznicę (jedno jajko, dwa
białka, łyżka wody) usmażoną bez tłuszczu.
* Pieczywo nie jest bardzo tuczące, lecz koniecznie zastąp pszenne bułeczki pieczywem razowym lub grahamem.
* Ograniczaj ilość masła. Zastępowanie go margaryną
nic nie daje, bo ma ona prawie tyle samo kalorii.
* Kiedy poczujesz wilczy głód, wypij szklankę soku
pomidorowego lub warzywnego (tylko 40 kcal).
Co przeszkadza zasypianiu, rady lekarzy i psychologów
Odradza się w pierwszym rzędzie zażywanie pigułek,
które wywołują sen nienaturalny.
Często głównym zaleceniem bywa przestrzeganie określonych godzin udawania się na spoczynek. Nie na¬leży
kłaść się zbyt późno.
Zabrania się też, np. dzieciom długiego oglądania telewizji, szczególnie wieczorem.
Wrogiem snu są ciężkostrawne posiłki spożywane późną porą, czarna kawa (zwłaszcza dla osób pobudliwych

nerwowo) oraz wystawianie się na silne przeżycia, emocje
i wrażenia, od których się trudno wyzwolić.
- Nie sprzyja dobremu zasypianiu przepracowanie.

Rzęsy

Jeżeli chcemy poprawić jakość naszych rzęs, sposób na
to jest dość prosty. Należy kupić w aptece płynny linomag,
podgrzać kilka kropel nad garnkiem z wodą. Następnie
wlać płyn do dłoni, która powinna „ułożyć się” w kształcie
miseczki. Pochylamy nad nią głowę tak, by w płynnym linomagu umoczyły się rzęsy. Mrugamy nimi kilkakrotnie.
Zabieg dla wzmocnienia rzęs powtarzamy przez 3-4 dni.
Innym preparatem medycznym, który czyni „cuda” jest
olejek rycynowy. Podobnie, jak linomag wzmacnia rzęsy
i brwi, ale też działa kojąco, gdy natrzemy obolałe stopy,
kostki rąk i nóg. Natomiast nacierając nim twarz, całe ciało, wspaniale odżywimy naszą skórę.

Czosnek

... pomaga usuwać tłuszcze zgromadzone w naczyniach
krwionośnych, przyczynia się więc do zmniejszenia niebezpieczeństwa zawału serca. Czosnek niszczy bakterie
błonicy i gruźlicy. W wielu wypadkach działa skuteczniej
niż penicylina i inne antybiotyki.

to@borawski.pl

Kalendarz imion

11 lipca
Eleonory, Kaliny, Kariny, Kiry, Olgi,
Pelagii, Wyszesławy
Benedykta, Cypriana, Demetriusza,
Oliwiera, Pelagiusza, Piusa, Wyszesława
12 lipca
Imisławy, Janiny, Jony, Pameli, Rudomiły, Weroniki, Wery
Andrzeja, Bonifacego, Brunona, Felicjana, Feliksa, Gwalberta, Henryka,
Imisława, Jana, Tolmierza, Tolmira,
Wasyla
13 lipca
Dalidy, Danieli, Grety, Justyny, Kingi,
Lidy, Magdaleny, Małgorzaty, Margarety, Radomiły, Sary
Andrzeja, Anakleta, Benedykta, Dana,
Daniela, Ernesta, Eugeniusza, Henryka,
Irwina, Jakuba
14 lipca
Izabelli, Kamili, Kamy, Karoliny, Kory,
Marceliny, Steli, Stelli, Ulryki

Bonawentury, Damiana, Dobrogosta,
Feliksa, Henryka, Jakuba, Kamila, Kosmy, Marcelego, Marcelina, Ulryka
15 lipca
Angeliki, Angeliny, Baldwiny, Ditty, Igi
Atanazego, Bonawentury, Brunona, Daniela, Dawida, Donalda, Egona, Henryka, Niecisława, Lubomysła, Waldemara,
Włodzimierza
16 lipca
Benity, Carmen, Karmeny, Marii, Mariki, Marleny, Mirelli, Ruty
Andrzeja, Benedykta, Dzierżysława, Eustachego, Eustachiusza, Kanimiła, Stefana, Waldemara
17 lipca
Anety, Jadwigi, Jagody, Julietty, Julity,
Konstancji, Kornelii, Marceliny, Martyny
Aleksandra, Aleksego, Andrzeja, Bogdana, Bohdana, Czesława, Dzierżykija, Jacka, Kornela, Leona, Marcelego,
Marcelina, Marcina

17

Tygodnik olecki 28/756 - r. 2012

Cytaty na ten tydzień
...czy dla pokonania zła, dobro musi
je poznać. Poznać, ale nie stosować.
Czy to wymaganie godne świętego?
A może mamy sposób na to, by poznać zło, nie doświadczając go?
Carlos Fuentes
Najważniejsze to naprawdę interesować się ludźmi i okazywać im
dobroć. Dochodzę do wniosku, że w
życiu liczy się tylko dobroć.
(z wywiadu z Izaak Bashevis Singer)

PRZYS£OWIA

Gdy w Cypriana (11 lipca) deszcze, popada tydzień jeszcze.
Gdy w lipcu słońce dopieka, burza niedaleka.
W lipcowej porze łowią raki, piskorze.
Lipiec – starego chleba z nowym przypiec.
Gdy mgła o Babią Górę podczas żniw
zaczepi, uciekajmy ze zbożem, bo się
wszystko zlepi.
W lipcu się kłosek korzy, że niesie dar
boży, a najlepsza Małgorzata (13 lipca),
sierp w zboże założy.
Nasz przepis
Na św. Wincentego będziem jedli chleb z
nowego.
na godzinę do lodówki.
Kurczak
Gdy się grzmot w lipcu od południa poda,
Sałatkę
przed
podaniem
dekorujemy
w sosie cebulowym
drzewom się znaczy szwank i nieuroda.
Kurczak, łyżeczka soli, łyżeczka pie- natka pietruszki.
Gęsia
szyja
na
zimno
piorku
przu, dwie łyżki mąki, dwie cebule, trzy
Serki topione kroimy na drobne kałyżki oleju, 250 ml białego wina, 250 ml Szyja z gęsi, gęsia wątróbka, 25 dag
cielęciny, łyżka masła, dwa jajka, sucha wałki. Majonez łączymy z jogurtem i
śmietany
Kurczaka płuczemy, suszymy i por- bułka, 250 ml mleka, sól, pieprz mielo- dodajemy do niego pokrojony serek i dony, 3 ziarenka pieprzu, 2 ziarenka ziela kładnie mieszamy lub miksujemy.
cjujemy.
Dip przyprawiamy do smaku solą i
Mięso przyprawiamy solą i pie- angielskiego, gałka muszkatołowa, trzy
przem, obtaczamy w mące i następnie średniej wielkości pieczarki, dwa kawał- szczypiorkiem.
ki po (max 5 dag) słoniny, wywar walekko otrzepać.
Klimatyzacja
Cebulę obieramy i kroimy w cien- rzywny, liść laurowy,
grozi
katarem
Z
szyi
gęsiej
zdejmujemy
skórę.
kie plasterki. Podsmażymy je na oleju
Nie
nawykliśmy
jeszcze
do klimatyzacji
Wątróbkę
drobno
siekamy
i
przei zdejmujemy z patelni. Na tym samym
Zimno
nam
w
nowoczesnym
kinie. Po
ciskamy
przez
sito.
Cielęcinę
i
słonitłuszczu podsmażamy ze wszystkich
wyjściu
na
rozgrzaną
ulicę,
oblewamy
nę
przekręcamy
przez
maszynkę
(lub
stron porcje kurczaka. Dodajemy do
nich podsmażone plasterki cebuli oraz miksujemy). Dodajemy do niego łyżkę się potem. Ryzyko przeziębień, zapaleń i
wino. Przykrywamy i dusimy na małym masła roztartego z dwoma żółtkami i alergii będzie mniejsze, jeśli zastosujesz
połową bułki namoczonej wcześniej w się do kuku prostych wskazań.
ogniu do miękkości.
Gotowe danie zdejmujemy z patelni mleku i dokładnie odciśniętej. Do sma- * W klimatyzowanym biurze ustaw rośliku dodajemy sól, pieprz i gałkę muszka- ny doniczkowe, np. draceny, fikusy, pali utrzymujemy w cieple.
Do sosu pozostałego po duszeniu tołową. Pieczarki i drugi kawałek słoni- my, papirusy i paprocie.
dodajemy śmietanę, mieszamy, dopra- ny drobno kroimy i dodajemy również * Ubieraj się na cebulkę. Przed wejściem
do biura z rozgrzanej ulicy na gołe ramiowiamy do smaku i polewamy tym so- do farszu. Dokładnie mieszamy.
na narzuć bluzkę. Organizm wtedy nie
Teraz
farszem
nadziewamy
szyjsem kurczaka.
kę. Trzeba pamiętać aby nie robić tego odczuje gwałtownej różnicy temperatur.
Sałatka ziemniaczana ściśle, gdyż podczas gotowania szyjka * Mieszkając w klimatyzowanym hotelu,
z pieczarkami
może pęknąć. Oba końce szyjki dokład- przed .-- snem nastawiaj temperaturę na
50 dag ziemniaków, 10 dag kiszonych nie zaszywamy.
23 °C.
ogórków, pół żółtej papryki, pół czerSzyjkę gotujemy na małym ogniu w * Pij co najmniej 2 litry wody dziennie,
wonej papryki, mała cebula, 10 dag wywarze z warzyw z liściem laurowym, aby dobrze nawodnić organizm.
pieczarek, cytryna, cztery łyżki oleju, ziarenkami pieprzu i ziela angielskiego. * Najczęstszą przyczyną zapalenia uszu i
łyżeczka musztardy, kilka gałązek natki
Po ugotowaniu wyjmujemy z wrząt- zatok jest silny strumień powietrza.
pietruszki, sól, pieprz
ku, zawijamy w ściereczkę i kładziemy * W długiej podróży samolotem na usta i
Ziemniaki gotujemy w mundurkach, na desce. Drugą deską obciążoną dość nos można przyłożyć na kilka minut naobieramy i kroimy w kostkę. Pieczarki mocno przykrywamy szyjkę. Szyjka bę- wilżoną gazę.
czyścimy i wrzucamy do wrzątku. Go- dzie spłaszczona. Podajemy ją na zimno
tujemy dwie minuty. Ostudzone kroimy wyjętą z lodówki. Kroimy w pasterki. Aby cielęcinaCielęcina
była po upieczeniu miękka
w plasterki. Cebulę, papryki i ogórki Nadaje się do każdego rodzaju pieczy- należy ją na dwa
lub trzy dni zamrozić
kroimy w kostkę.
wa.
lub na trzy godziny włożyć do zakwaszoWszystkie składniki mieszamy,
nego octem oleju.
Serowy dip
skrapiamy sokiem z cytryny i dopraDwa kremowe serki topione, cztery łyżki
Drożdże
wiamy do smaku solą i pieprzem.
Olej mieszamy z musztardą, pole- majonezu, sól, dwie łyżki jogurtu natu- ... są świeże, jeśli zalane gorącą wodą
wamy tym sosem sałatkę i wstawiamy ralnego, dwie łyżki posiekanego szczy- wypłyną na wierzch.
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W najbliższym tygodniu odbędą się w Olecku
następujące imprezy sportowe:
1. Otwarty

Turniej plażowej piłki nożnej

Termin i miejsce: 13.07.12r (piatek), godz. 15.00, Boisko
MOSiR (w pobliżu Kortów Miejskich)
2. Turniej

tenisa ziemnego o Puchar
K.T. ,,Tennis Life”

Termin i miejsce: 15.07.12r (niedziela), godz. 10.00, Korty
Miejskie w Olecku
3. III

Turniej siatkówki plażowej z cyklu
Grand Prix Olecka 2012

Termin i miejsce: 15.07.12r (niedziela), godz. 11.00, Boisko MOSiR (w pobliżu Kortów Miejskich)

Zapraszamy do udziału i kibicowania!

V Nocny Turniej tenisa ziemnego dla oldbojów o Puchar Prekursorów OBT
Stefana Dawidowicza i Mariana Tomczyka
7 lipca odbył się V Nocny Turniej tenisa ziemnego dla
oldbojów o Puchar Prekursorów OBT Stefana Dawidowicza
i Mariana Tomczyka. Organizatorem był MOSiR Olecko, a
sędzią głównym Andrzej Bomber.
WYNIKI:
kategoria powyżej lat 35:
1. Dariusz Karniej (Olecko)
2. Bogdan Frydrych (Sejny)
3. Andrzej Karniej (Olecko)
kategoria powyżej 50 lat:
1. Ryszard Mielech (Olecko)
2. Stanisław Bernat (Ełk)
3. Kazimierz Chrapowicz (Olecko)
gra podwójna:
1. Andrzej i Michał Karniej
2. Dariusz Karniej i Bogdan Frydrych
3. Stanisław Bernat i Marek Kamiński
Wszyscy otrzymali pamiątkowe dyplomy, a zwycięzcy puchary, ufundowane przez S. Dawidowicza i M. Tomczyka.
Turniej zakończył się tradycyjnie integracyjnym grillem.
Dariusz Karniej

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

5 sierpnia na jeziorze Olecko Wielkie organizujemy jubileuszowe X Spinningowe Otwarte Mistrzostwa Olecka.
Zawody towarzyskie, jak zwykle zakończone wspólną biesiadą charakteryzują się udziałem wielu wspaniałych
osób. Wszyscy uczestnicy naszych zawodów zawsze są obdarowani różnymi upominkami i nagrodami.
Aby jednak poziom zawodów, ich atrakcyjność i niepowtarzalność zastały po raz kolejny utrzymane, zwracamy się
do Szanownych Państwa o pomoc.
Za wszelką będziemy bardzo wdzięczni. Każdy upominek rzeczowy lub w każdej innej formie (były już nagrody w
postaci leczonych zębów u stomatologa, wykonywanych roz-

II Turniej siatkówki plażowej z cyklu
Grand Prix Olecka 2012

8 lipca odbył się II Turniej siatkówki plażowej z cyklu Grand Prix Olecka 2012. Organizatorem zawodów był
MOSiR Olecko, a sędzią głównym Dariusz Karniej.
WYNIKI:
Ł. Jurkoyć / W. Winnik - D. Plaga / G. Daniłowicz		
2:0 (21:16, 21:18)
A. Opanowsk / P. Haponik - K. Godlewska/ R. Zykine
2:0 (21:6, 21:9)
Ł. Jurkoyć / W.Winnik - A. Opanowski / P. Haponik
2:0 (21:16, 21:15)
D. Plaga / G. Daniłowicz - K. Godlewska / R. Zykine
2:0 (21:17, 21:19)
Ł. Jurkoyć / W.Winnik - K. Godlewska / R. Zykine
2:0 (21:8, 21:6)
D. Plaga / G. Danilowicz - A. Opanowski / P. Haponik
2:1 (21:18, 19:21, 15:12)
KLASYFIKACJA KOŃCOWA:
1. Ł. Jurkoyć / W. Winnik (Suwałki) 6 pkt 6:0
2. D. Plaga / G. Danilowicz (Świętajno) 5 pkt 4:3
3. A. Opanowski / P. Haponik (Olecko) 4 pkt 3:4
4. K. Godlewska / R. Zykine (Świetajno) 3 pkt 0:6
Wszystkie pary otrzymały pamiątkowe dyplomy, a zwycięzcy otrzymali również statuetki i koszulki okolicznościowe.
Organizator imprez sportowych w MOSiR
Olecko – Dariusz Karniej

XIII Turniej Tenisa Ziemnego
o Puchar Przyjaciela Olecka
Pana Jerzego Borczyka z Krakowa

8 lipca na kortach miejskich odbył się XIII Turniej Tenisa
Ziemnego o Puchar Przyjaciela Olecka Pana Jerzego Borczyka z Krakowa. Organizatorem był MOSiR Oleck, a sędziś głównym Andrzej Bomber.
WYNIKI:
kategoria open:
1. Robert Usarek (Suwałki)
2. Jakub Osowski (Ełk)
3. Andrzej Bomber (Olecko)
kategoria do lat 16-tu:
1. Gabriela Kaczmarek (Białystok)
2. Michał Bogucki
3. Piotr Baran (Lublin)
kategoria do lat 12-tu:
1. Michał Seidel (Warszawa)
2. Jerzy Ohme
3. Michał Zbucki (Warszawa)
Zwycięzcy otrzymali pamiątkowe dyplomy, puchary i
nagrody rzeczowe, ufundowane przez Jerzego Borczyka.
W turnieju uczestniczyło 55 zawodników min. z Lublina,
Białegostoku, Warszawy, Suwałk, Ełku i Olecka.
Dariusz Karniej
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

Wydawca: Agencja Promocyjno-Wydawnicza „Wir”, Bogusław Marek Borawski. Adres redakcji: Olecko, ul. Zielona 37, skr.
poczt. 44, tel. 601-152-454; e-mail: to@borawski.pl. Redaktor naczelny: Bogusław Marek Borawski. Dyżur redakcyjny:
poniedziałki, środy, czwartki, piątki w godz. 1200-1700. Za treść ogłoszeń pismo nie ponosi odpowiedzialności. Redakcja zastrzega
sobie prawo do adiustacji, skracania oraz opatrywania nadesłanych artykułów własnymi tytułami.
Drukarnia „Gryfix”, 19-300 Ełk, ul. Sasankowa 17

to@borawski.pl
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KRÓTKA PIŁKA

Przegląd krótkometrażowych filmów sportowych
Gdy wakacje rozkręcą się na dobre, Euro będziemy mieli już za sobą. Czy kilka
leniwych, letnich chwil nie będzie wówczas wartych poświęcenia dla krótkometrażowego przypomnienia sportowych emocji?
Na wakacje Fundacja Ad Arte przygotowała specjalny program złożony z krótkometrażowych filmów poświęconych tematyce sportowej. Będzie można zobaczyć
produkcje z Austrii, Chorwacji, Francji, Wielkiej Brytanii oraz Włoch. W Olecku
filmowe wariacje na temat sportu obejrzeć będzie można 13 lipca o 20:00 w kinie
„Mazur”. Wstęp - 10 zł.
W PROGRAMIE:
1. L’ARBITRO
Reż. Palo Zucca / Włochy / 2009 / 15’
Włoski arbiter - zdegradowany i wygnany na odległą wyspę Sardynię - dopiero
tutaj dowiaduje się, co znaczy czuwać nad przebiegiem meczu...Film zdobył Nagrodę Specjalną Jury Festiwalu w Clermont-Ferrand.
2. RAGING BALL
Reż. Nicolas Duval / Francja / 2008 / 12’
Sekretny pokój w głębi szulerni. Finał tajnego turnieju piłkarzyków. Na arenie
dwóch zawodników: Noodle i Bestia. Piłka zaczyna krążyć w zawrotnym tempie.
Reguł - brak. Zwycięzca - tylko jeden.
3. AFRICA 11
Reż. Stefan Lukacs / Austria / 2008 / 21’
Założona w 2005 roku NAFA (New African Football Academy) to wylęgarnia
utalentowanych młodych afrykańskich piłkarzy. NAFA stara się zapewnić swoim
członkom szansę na walkę o miejsce w austriackim społeczeństwie i przyczynić
się do integracji imigrantów z Afryki. Gracze otrzymują szansę wstąpienia do
profesjonalnych klubów. „Africa 11” to wnikliwa obserwacja tego innowacyjnego projektu.
4. ARROWMAN SAM
Reż. Fraser Duncan, Tom Rowson / Wielka Brytania / 2006 / 18’
Witamy w świecie pubowych rzutek - świecie szybkich samochodów, szybkich
kobiet i darmowego jedzenia. Ten komediowy mockument to historia człowieka
w butach z wężowej skóry - Cledwyna. Bohater przygotowuje swojego pucułowatego protegowanego do sławy, którą sam niedawno utracił...
5. SPANSKO CONTINENT
Reż. Ivan Sikavica / Chorwacja / 2010 / 10’
Czterech przyjaciół świętuje zwycięstwo swojego lokalnego klubu piłkarskiego.
Żaden z nich nie przypuszcza, że zwykły wieczór przeobrazi się w niesamowitą
noc, która wystawi na próbę siłę ich wyobraźni. Film z udziałem Ivana Bosnjaka,
słynnego reprezentanta chorwackiej drużyny narodowej.

6. THE BALL
Reż. Katja Roberts / Wielka Brytania / 2010 / 10’
Wyalienowana Amy Jones zauważa nowego chłopaka w okolicy. Podczas samotnej gry w piłkę na podwórku dziewczyna zwraca jego uwagę. Jack próbuje dotrzeć do niej na swój dziwny sposób, ale po
obiecującym początku zaczyna się od niej oddalać.
Dopiero gdy Amy znajdzie się w potrzebie, chłopak
będzie zmuszony stawić czoła swojemu największemu strachowi i ujawnić sekret swojego tajemniczego
sposobu bycia. „The Ball” to portret subtelnych początków przyjaźni, w której komunikacja przyjmuje
zaskakujące, zabawne i wzruszające formy.
Łączny czas: 86’

I Turniej Siatkówki Plażowej z cyklu Grand Prix Olecka 2012

D. Borawski / D. Plaga - R. Usarek / J. Skórka
2:0 (15:6, 15:8)
M. Piątkowska / M. Zinkiel - K. Godlewska / Zykine
2:0 (15:11, 15:13)
A. Opanowski / A. Bogdan - D. Borawski / D. Plaga
2:0 (15:11, 18:16)
M. Piątkowska / M. Zinkiel - R. Usarek / J. Skórka
2:0 (15:10, 15:8)
KLASYFIKACJA KOŃCOWA:
1. A. Opanowski / A. Bogdan (Olecko) 8 pkt 8:0
2. D. Borawski / D. Plaga (Świętajno) 7 pkt 6:2
3. M. Piątkowska / M. Zinkiel (Rumia) 6 pkt 4:4
4. K. Godlewska / Zykine (Świętajno) 5 pkt 2:6
5. R. Usarek / J.Skórka (Suwałki) 4 pkt 0:8
Trzy pierwsze pary otrzymały pamiątkowe dyplomy, a
zwycięzcy statuetki i koszulki okolicznościowe.
Ogółem w turnieju uczestniczyło 10 osób, w tym 2 kobiety.
Dariusz Karniej

ŚRODKI OCHRONY ROŚLIN
NAWOZY, ZIEMIA, NARZĘDZIA
PROJEKTOWANIE OGRODÓW
NASIONA, CEBULKI
V21402

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

V17907

1 lipca odbył się na boisku obok kortów I Turniej siatkówki plażowej z cyklu Grand Prix Olecka 2012. Organizatorem
turnieju był MOSiR, a sędzią głównym Dariusz Karniej.
WYNIKI:
A. Opanowski / A. Bogdan - R. Usarek / J. Skórka
2:0 (15:1, 15:5)
D. Borawski / D.Plaga - K. Godlewska / Zykine
2:0 (15:13, 15:5)
A. Opanowski / A. Bogdan - M. Piątkowska / M. Zinkiel
2:0 (15:10, 15:9)
K. Godlewska / Zykine - R. Usarek / J. Skórka
2:0 (15:9, 15:12)
D. Borawski / D. Plaga - M. Piątkowska / M. Zinkiel
2:0 (15:5, 15:11)
A. Opanowski / A. Bogdan - K. Godlewska / Zykine
2:0 (15:2, 15:5)
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Parkuj z głową

zdjęcia:
Wojciech Boguszewski, B. Marek Borawski,
Marek Pacyński, archiwum policji
Uwaga!
Wszystkie pojazdy na zdjęciach wokół stoją w
sposób nieprawidłowy. Na zdjęciu z parkingu
samochód zajmuje dwa miejsca postojowe.

