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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

Nr 26 (702) 28 czerwca 2011 r. cena 1,50 zł

Kupon bierze udział 
w losowaniu upominków

Nr 26
(702)

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

V22903

V23303

K55411

V23702

              PROMOCJA
  PROMOCJA
   PROMOCJA
WKRĘTARKA 14,4V 2AKU CONCEPT  135,00zł
WKRĘTARKA   18V  2AKU CONCEPT  149,90zł
SZLIF. KĄT. 125mm 750W    CONCEPT  89,90zł
WIERTARKA 900W CONCEPT  89,90Zł

ZAPRASZAMY NA ZAKUPY
V24501

BMB – Jeszcze niedawno powiat inwestował w to, aby 
stworzyć Centrum Edukacji i Inicjatyw Lokalnych, którego 
jedną z części składowych jest stołówka. Minister, który gościł 
na jednym ze spotkań organizowanych przez te placówkę po-
wiedział, że bardzo wysoko ceni włodarzy, którzy tak dbają o 
uczniów. Dzisiaj nagle mam uwierzyć w to, że zarząd powiatu 
chce tego dla dobra szkoły? Robi się to dla dobra szpitala, a to 
jest zupełnie coś innego.

AK – Zarówno szpital jak i szkoła są instytucjami powiato-
wymi i są w równym stopniu przedmiotem troski i zaintereso-
wania Rady i zarządu. Liczba dzieci w szkołach się zmniejsza, 
subwencja też. Przypominam, że w bieżącym roku to 870 tysię-
cy złotych mniej. Tymczasem wydatki wcale się nie zmniejszy-
ły. Ponadto nauczycielom przysługują podwyżki, które trzeba 
sfinansować.

Należy też wziąć pod uwagę przewidywany spadek liczby 
uczniów szkół ponadgimnazjalnych w następnych latach jako 
skutek niżu demograficznego. Jeżeli do tych czynników dodać 
20 milionów złotych długu powiatu, racjonalizacja wydatków 
nie powinna budzić wątpliwości. 

Czytajcie na s. 8 - 9

Wywiad ze Starostą 
Andrzejem Kisielem

Dwie są zwłaszcza namiętności silne 
i przeciwne rozumowi: 
gniew oraz pożądliwość. 

Diogenes

Olecka Izba Historyczna zaprasza 30 
czerwca o godzinie 17.00 miłośników literatury i historii na 
rozmowę o książce Ernsta Wiecherta „Dzieci Jerominów”. 
Rozmowa w ramach co miesięcznych spotkań „Z książką i 
historią” będzie miała z założenia formę swobodnej, otwar-
tej dyskusji bez moderatora.  

Ernst Wiechert urodził się w Pieresławku k. Mrągowa 
w 1887 roku. Po studiach filozoficznych, przyrodniczych i 
filologicznych podjął w Królewcu pracę nauczyciela. Brał 
udział w I wojnie światowej, walczył pod Verdum. W 1930 
roku wyjechał do Berlina, gdzie poświęcił się już tylko pra-
cy literackiej, a trzy lata później osiedlił się w Ambach, w 
Bawarii. Krótko, w czasach hitleryzmu, był więźniem obozu 
koncentracyjnego w Buchenwaldzie. W 1948 roku przepro-
wadził się do Szwajcarii, gdzie zmarł w 1950 roku. 

W twórczości Ernst Wiechert odwołuje się do krainy 
swojego dzieciństwa, Mazur i duchowości jego mieszkań-
ców mocno związanej z religią protestancką. Tradycyjna 
społeczność wiejska była wg niego ostoją najcenniejszych 
wartości. W swoich utworach krytykował cywilizację bro-
niąc prostych zasad życia wiejskiego. „Dzieci Jerominów” 
to epopeja ukazująca dzieje mazurskiej rodziny od począt-
ków XX wieku aż po katastrofę II wojny światowej.  

Zapraszamy.

Bezpieczny Powiat 
– festyn rodzinny

s. 12, 18-19

Wieczornica poświęcona 
poezji ks. Jana Twardowskiego

s. 4
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NASZ KONKURS
Jeśli chcecie wziąć państwo udział 

w konkursie, wystarczy tylko na adres 
redakcji wysłać kartkę pocztową z na-
lepionym kuponem z pierwszej strony  
i wpisanym własnym imieniem i adresem. 
Wszystkie karty biorą udział w cotygodnio-
wym losowaniu – aż do skutku.

W tym tygodniu wylosowano nastę-
pujące osoby:
• Mirosław Aktynowicz
• Wojciech Karbowski
• Andrzej Ladziński
• Mariusz Wawrzyn
• Maciej Zaremba
• Ewa Żukowska
Upominki będą wysyłane pocztą.
Upominki ufundowali:
√ Księgarnia Zofii Siemaszko, plac 

Wolności 26
√ TERNET, pl. Wolności 26.
√ Urząd Miejski w Olecku, plac Wolności 3
√ INFOLAND, pl. Wolności 15
√ „BiS” Studio Reklamy, ul. Kamienna 1A
√ Powiatowa Stacja Sanitarno-Epide-

miologiczna w Olecku, al. Wojska 
Polskiego 13

√ Hurtowania IMPULS, Aleje Lipowe
√ BEST - Studio Reklamy, ul. Jeziorna 1A
√ Wydawnictwo „Wir”, Zielona 37

Redakcja 
„Tygodnika Oleckiego”, 

ul. Zielona 37
czynna:  poniedziałek, 
środa, czwartek, piątek
w godzinach 1200-1700

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

kom.
502-200-024

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

Oddział w Olecku
ul. Gołdapska 22

V18307 V2
30

03

GRÜNLAND Szkółka zrzeszona w Związku 
Szkółkarzy Polskich

Centrum Roœlin Ozdobnych

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

Fundacja Wspierania Opieki Zdrowotnej Miasta 
i Gmin Ziemi Oleckiej „Zdrowe Olecko” 
z dopiskiem „Szpital w Olecku” 96 9339 0006 0000 0006 6992 0002 

KRONIKA 
PO¯ARNICZA 

3 maja o 16.05 jeden zastęp JRG PSP 
gasił w Sedrankach pożar pojedynczego 
drzewa.
4 maja o 9.10 jeden zastęp JRG PSP ga-
sił przy ulicy Kościuszki pożar sadzy w 
przewodzie kominowym domu miesz-
kalnego.
4 maja o 9.51 jeden zastęp JRG PSP za-
bezpieczał na lądowisku przyszpitalnym 
na Gołdapskiej lądowanie śmigłowca 
sanitarnego.
4 maja o 17.59 jeden zastęp JRG PSP 
gasił przy ulicy Zamostowej pożar su-
chej trawy.
5 maja o 10.01 jeden zastęp JRG PSP 
zabezpieczał na lądowisku przyszpi-
talnym na Gołdapskiej lądowanie śmi-
głowca sanitarnego.
6 maja o 14.14 jeden zastęp OSP Świę-
tajno gasił w Rogowszczyźnie pożar 
sadzy w przewodzie kominowym domu 
mieszkalnego.
6 maja o 18.08 jeden zastęp JRG PSP 
gasił w okolicach osiedla Siejnik pożar 
suchej trawy.
7 maja o 14.49 jeden zastęp OSP Szcze-
cinki usuwał z nad jezdni w okolicach 
Dąbrowskich nadłamany konar drzewa 
zagrażający przejeżdżającym samocho-
dom.
8 maja o 1.26 jeden zastęp JRG PSP ga-
sił pożar suchej trawy w okolicach osie-
dla Siejnik.
8 maja o 15.46 jeden zastęp OSP Świę-
tajno gasił pożar suchej trawy w okoli-
cach Gryz.
9 maja o 17.52 jeden zastęp JRG PSP 
zabezpieczał teren przy ulicy Wodnej. 
Próba samobójstwa.
9 maja o 20.08 jeden zastęp JRG PSP 
gasił pożar suchej trawy w okolicach 
ulicy Leśnej
10 maja o 22.30 jeden zastęp OSP Gą-
ski gasił pożar suchej trawy w okolicach 
Ślepia.
11 maja o 6.29 jeden zastęp JRG PSP 
gasił pożar suchej trawy w okolicach 
alei Zwycięstwa.
11 maja o 15.54 jeden zastęp JRG PSP 
oraz jeden OSP Kowale Oleckie zabez-
pieczały miejsce i usuwały skutki wy-
padku drogowego w Drozdowie.
11 maja o 16.14 dwa zastępy JRG PSP 
usuwały dym z mieszkania na osiedlu 
Siejnik. Garnek pozostawiony bez opie-
ki na kuchence gazowej.
12 maja o 4.15 jeden zastęp JRG PSP 

informacji udzielił aspirant sztabowy 
Mariusz Domin

Miło mi znowu spotkać się z czytelnikami „Tygodnika 
Oleckiego”. Dzisiaj publikujemy wywiad jakiego udzielił 
Starosta Olecki Andrzej Kisiel. Dotyczy on likwidacji sto-
łówek przy oleckich szkołach średnich. Polecam Państwu 
przeczytanie tej  ciekawej publikacji. Komentarz odredak-
cyjny w następnym numerze. 
Ciekawie przebiegał „Festyn rodzinny”, z którego fotore-
portaż zamieszczamy wewnątrz numeru. 

B. Marek Borawski

gasił przy ulicy Kolejowej pożar śmieci w 
śmietniku kontenerowym.
12 maja o 12.06 jeden zastęp JRG PSP gasił 
pożar suchej trawy w okolicach Możnych.
12 maja o 14.45 jeden zastęp JRG PSP usu-
wał z ulicy Gołdapskiej skutki wypadku 
drogowego.
12 maja o 19.39 jeden zastęp OSP Boraw-
skie gasił pożar suchej trawy w okolicach 
Borawskich Małych.
13 maja o 19.59 jeden zastęp JRG PSP usu-
wał skutki wypadku drogowego z jezdni uli-
cy Tunelowej.
13 maja o 18.27 jeden zastęp JRG PSP oraz 
jeden OSP Świętajno zabezpieczały miejsce 
i usuwały skutki wypadku drogowego w 
Dunajku.
14 maja o 17.04 jeden zastęp JRG PSP oraz 
jeden OSP Wieliczki zabezpieczały miejsce 
i usuwały skutki wypadku drogowego w Ci-
mochach.
14 maja o 18.15 jeden zastęp JRG PSP ga-
sił pożar suchej trawy w okolicach osiedla 
Siejnik.
15 maja o 12.04 jeden zastęp JRG PSP ga-
sił pożar suchej trawy w okolicach osiedla 
Siejnik.
15 maja o 18.49 jeden zastęp JRG PSP po-
magał policji w okolicach Rogówka łapać 
zdziczałe psy, które wcześniej zagryzły pa-
sącego się na łące byka.
17 maja o 14.11 dwa zastępy JRG PSP oraz 
jeden OSP Świętajno usuwały w Dunajku 
skutki kolizji drogowej.
18 maja o 20.50 jeden zastęp JRG PSP przy 
placu Wolności uwalniał kota uwięzionego 
w rynnie. 
19 maja o 8.19 jeden zastęp JRG PSP za-
bezpieczał na lądowisku przyszpitalnym na 
Gołdapskiej lądowanie śmigłowca sanitar-
nego.
19 maja o 13.19 dwa zastępy JRG PSP usu-
wały dym z mieszkania przy ulicy Kolejo-
wej. Garnek pozostawiony bez opieki na 
kuchence gazowej.
20 maja o 14.30 jeden zastęp OSP Świętajno 
usuwał rój pszczół z budynku w Pietraszach.
20 maja o 16.17 jeden zastęp JRG PSP gasił 
pożar suchej trawy w okolicach alei Wojska 
Polskiego.
22 maja o 23.35 jeden zastęp JRG PSP gasił 

pożar suchej trawy w okolicach osiedla 
Siejnik.
23 maja o 0.04 jeden zastęp JRG PSP 
gasił na osiedlu Lesk pożar śmieci w 
śmietniku kontenerowym.
23 maja o 16.56 jeden zastęp JRG PSP 
zabezpieczał na lądowisku przyszpi-
talnym na Gołdapskiej lądowanie śmi-
głowca sanitarnego.
25 maja o 9.24 dwa zastępy JRG PSP 
usuwały z jezdni w okolicach Kukowa 
skutki wypadku drogowego.
26 maja o 13.37 dwa zastępy JRG PSP 
usuwały dym z mieszkania przy ulicy 
Składowej. Garnek pozostawiony bez 
opieki na kuchence gazowej.
27 maja o 6.33 dwa zastępy JRG PSP 
wydobywały z rzeki w okolicach Se-
drank zwłoki kobiety.
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Zapraszamy od 600 do 2100

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

NAJTANIEJ W MIEŒCIE

ON .............................5,02 z³
Pb95 .........................5,02 z³
PB98 .........................5,22 z³
LPG ...........................2,49 z³
Olej opa³owy ..............3,45 z³ (powyżej 1000 litrów)
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• Historia Ziemi Oleckiej – wystawa historyczna, Olecka Izba 
Historyczna, Stary Ratusz 

• Czesław Miłosz - Powroty (wystawa) – Olecka Izba Histo-
ryczna, plac Wolności 1 (Stary Ratusz)

• wystawa fotografii: Katarzyna Waraksa - malarstwo, Galeria 
Prawdziwej Sztuki im. A. Legusa, ROK „MG”

• Poczta, pocztówka, fotografia - Olecko wczoraj i dziś - 
wystawa w Oleckim Stowarzyszeniu Aktywnych „Zamek”

• „Czesław Miłosz. Podróże do domu” - wystawa w Bibliotece 
Pedagogicznej, ul. Armii Krajowej 30

• Anioły - obrazy olejne Janiny Szczęsnej - Galeria „Pod 
Skosem” GCK Kowale Oleckie

28 czerwca (wtorek)
apteka dyżurna: Składowa 6
wydanie „Tygodnika Oleckiego”
29 czerwca (środa)
apteka dyżurna: Zielona 37
12.00 - Sesja Rady Powiatu, Starostwo, ul. Kolejowa
30 czerwca (czwartek)
apteka dyżurna: 11 Listopada 9
17.00 - „Dzieci Jerominów” Ernsta Wicherta”, spotkanie z 
książką i historią, Olecka Izba Historyczna, plac Wolności 1
1 lipca (piątek)
apteka dyżurna: Kolejowa 15
18.00 - wernisaż wystawy malarskiej Wiesława Szumińskie-
go, Galeria Sztuki Prawdziwej, plac Wolności 22
21.00 - okaz taneczny dancehall, Klub CoolTura
2 lipca (sobota)
apteka dyżurna: plac Wolności 25
22.00 - „Och Karol 2”, Plenerowe Kino Letnie, plac Targowy 
(centrum)
3 lipca (niedziela)
apteka dyżurna: plac Wolności 7B
10.00 - XI Turniej Tenisa o Wielki Sękacz Olecki, korty MO-
SiR, Park 1
11.00 - Turniej Siatkówki Plażowej, boisko przy kortach MO-
SiR
4 lipca (poniedziałek)
apteka dyżurna: Gołdapska 1
5 lipca (wtorek)
apteka dyżurna: Zielona 35
6 lipca (środa)
apteka dyżurna: Składowa 6
7 lipca (czwartek)
apteka dyżurna: Zielona 37
17.00 - Tożsamość i symbole. Nowi Mazurzy czy współcześni 
mieszkańcy Mazur? wykład Wojciecha Łukowskiego, Olecka 
Izba Historyczna, plac Wolności 1
8 lipca (piątek)
apteka dyżurna: 11 Listopada 9
Bitwa o Mazury - bitwa Freestyle’owa, Klub CoolTura, ul. 
Partyzantów 2
9 lipca (sobota)
apteka dyżurna: Kolejowa 15
9.00 - „Gdzie jest NEMO?” - podwodne poszukiwanie skarbu 
z ..., jezioro Oleckie Wielkie, przystań LOK
17.00 - „Pstryk”, premiera spektaklu teatralnego, Teatr AGT, 
ul. Partyzantów 2
19.00 - IV Nocny Turniej Tenisa Ziemnego, korty miejskie, 
ul. Park 1
22.00 - „O miłości i makaronach”, Plenerowe Kino Letnie, 
plac Targowy (centrum)
10 lipca (niedziela)
apteka dyżurna: plac Wolności 25
10.00 - XIII Turniej Tenisa o Puchar Przyjaciela Olecka p. Je-
rzego Borczyka, korty miejskie, ul. Park 1
11.00 - Turniej Siatkówki Plazowej, boisko przy kortach miej-
skich, ul. Park 1
18.00 - premiera spektaklu w wykonaniu grupy „Amalgat”, 
Teatr AGT, ul. Partyzantów 2
19.00 - IV Nocny Turniej Tenisa dla Oldbojów o Puchar 
OBTZ - S. Dawidowicza i M. Tomczyka, korty miejskie, ul. 

V17308

Skład fabryczny kostki brukowej KAMAL

Aleja Zwycięstwa 6, 
tel. 502 494 400

PRZEMYSŁAW
ATKIELSKI

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

Plac Wolności 15A, tel. 87 520 10 89

Uwaga
Informuję, iż Miejsko-Powiatowa Biblioteka Publiczna w 
Olecku w dniach 10-27 czerwca będzie nieczynna z powodu 
przenosin do nowego budynku przy ul. Kopernika 6.
W tym czasie prosimy nie odnosić wypożyczonych książek.
Czytelników zapraszamy 28 czerwca 2011 r. do nowego 
budynku w godzinach:
-od wtorku do piątku w godz. 11.00-18.00
- w soboty - 8.00-15.00

Katarzyna Jeżewska - kierownik biblioteki

V23203

   V23202

Wakacyjna zmiana godzin  pracy Filii  
Warmińsko-Mazurskiej Biblioteki 

Pedagogicznej w Olecku
Informuję,  że podczas wakacji, tj. od 24 czerwca do 31 
sierpnia 2011 r. Biblioteka Pedagogiczna   będzie czynna  
od poniedziałku do piątku w godz. 800 - 1500,  w soboty  
-nieczynna. 

Elżbieta Rowińska
Kierownik Filii WMBP w Olecku

29 czerwca - spektakl „W naszym teatrze”
godz. 17.00, sala Teatrau AGT
Teatr Śmiesznych Treści „ZGRYZ” oraz chór „Złota Jesień” 

Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Suwałkach zapraszają na spektakl 
„W NASZYM TEATRZE” na podstawie „Pan Fajnacki” Wojciecha 
Szelachowskiego. 

obsada: Sekretarka - Krystyna Cylwa; Pani Dyrektor - Helena 
Aneszko; Fajnacki - Bogdan Byczkowski; Asystentka Fajnackiego - 
Janina Januszko; Inspektor, Baletnica - Anna Krysztofiak; Pielęgniar-
ka, Królewna - Zenobia Wiszniewska; Baba Jaga, Baba z jajami, 
Sprzątaczka - Joanna Lupinowicz; Techniczny 1, Złodziej - Jan Ol-
szewski; Techniczny II, Kajdanko - Franciszek Żukowski; Mikołaj, 
Spluwka - Marek Kozłowski; Baletnice - Ludmiła Karłowicz, Anna 
Krzysztofiak, Krystyna Cylwa, Zenobia Wiszniewska; Obsługa spek-
taklu - Jakub Nowiczenko; Reżyseria - Joanna Łupinowicz 
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3 czerwca po wieczornej mszy św. w Kościele 
Świętej Rodziny w Siejniku odbyła się zorganizo-
wana przez Zespół Szkół w Olecku wieczornica po-
święcona poezji ks. Jana Twardowskiego – przyszłe-
go patrona szkół wchodzących w skład tej placówki 
oświatowej. Spotkanie rozpoczęło się od prezentacji 
multimedialnej związanej z twórczością kapłana – 
poety, o której następnie mówili prowadzący spotka-
nie: Rafał Jurewicz i Mateusz Sadłowski. 

Wieczornica poświęcona poezji ks. Jana Twardowskiego

W dalszej części uczniowie recytowali wiersze 
ks. Twardowskiego. Utwory poetyckie można też 
było usłyszeć w wersji śpiewanej, między innymi 
w wykonaniu Moniki Gramackiej i Marii Milew-
skiej. Całość spotkania zakończyła prezentacja mul-
timedialna, z której goście mogli dowiedzieć się, 
jak przebiegała dotychczasowa praca społeczności 
szkolnej nad wyborem patrona. 

Po wieczornicy wszyscy chętni mogli zapoznać 
się z wystawionymi w kościele pracami uczniów z 
konkursów na: portret ks. Jana, ilustracje do jego 
wierszy i album o życiu i twórczości. Ekspozycja ta 
dostępna była do niedzieli, mamy więc nadzieję, że z 

naszymi dokonaniami zapoznało się wiele osób z osie-
dla.

Nad sprawną organizacją  konkursu czuwały Panie: 
Anna Klimasara, Anna Sitko, Anetta Borawska i 
Agnieszka Anna Kopycka. 

Korzystając z okazji, szczególne słowa wdzięcz-
ności  kierujemy do Księży: Mieczysława Banka i 
Tomasza Gajdy, dzięki których życzliwości i gościn-
ności mogliśmy zorganizować to spotkanie w sąsiadu-
jącej ze szkołą świątyni.

Agnieszka Anna Kopycka
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Społeczna Szkoła Podstawowa STO
 - do klasy I i IV

Klasy mogą liczyć maksymalnie 16 uczniów, o przyjęciu decy-
duje kolejność zgłoszeń. Przyjmujemy także uczniów do klasy VI 
(są wolne miejsca). 
Społeczne Gimnazjum STO
- do klasy I

Klasa może liczyć maksymalnie 16 uczniów, o przyjęciu decy-
duje 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 II (są wolne miejsca).

Nasze atuty: 
• 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 przed-
miotów,
• przyjazna, życzliwa atmosfera, 
• dobre relacje nauczycieli z uczniami budowane na wzajemnym 
zaufaniu i szacunku, 
• bardzo dobra współpraca z rodzicami.
Dodatkowych informacji udziela 
Sekretariat Szkoły  tel. 87 5202418

Zespół Szkół STO w Olecku 
prowadzi zapisy na rok szkolny 
2011/2012 do następujących 
typów szkół:

Zapraszam na IX Sesję Rady Powiatu w Olecku w dniu  
29 czerwca 2011 roku (środa) o godz. 12:00 w sali konferen-
cyjnej (pokój nr 4) Starostwa Powiatowego w Olecku, przy ul. 
Kolejowej 32. 

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

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

wnioski radnych i Komisji Stałych Rady.
8. Wstępna informacja o naborze do szkół ponadgimna-

zjalnych na rok szkolny 2011/2012.
9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowe-

go wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu powiatu za 
2010 rok oraz udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu w 
Olecku:

a) rozpatrzenie sprawozdania finansowego za 2010 rok;
b) rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu powia-

tu za 2010 rok;
c) informacja o stanie mienia Powiatu Oleckiego;
d) opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie o 

sprawozdaniu z wykonania budżetu powiatu 
za 2010 rok wraz z informacją o stanie mienia;
e) stanowisko Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Olec-

ku;
f) dyskusja nad sprawozdaniem finansowym wraz ze spra-

wozdaniem z wykonania budżetu powiatu 
za 2010 rok;
g) podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdze-

nia sprawozdania finansowego Powiatu Oleckiego wraz ze 
sprawozdaniem z wykonania budżetu za rok 2010;

h) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium 

Zarządowi Powiatu w Olecku.
10. Podjęcie uchwał:
a) zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Komisji 

Stałych Rady;
b) w sprawie przyjęcia regulaminu wynagradzania na-

uczycieli określającego wysokość stawek dodatków mo-
tywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz szcze-
gółowe zasady ich przyznawania, szczegółowy sposób 
obliczania wynagradzania za godziny ponadwymiarowe 
oraz za godziny doraźnych zastępstw, wysokość i warunki 
wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze sto-
sunku pracy dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i pla-
cówkach oświatowych oraz opiekuńczo – wychowawczych, 
prowadzonych przez Powiat Olecki;

c) w sprawie zmiany Statutu Powiatowego Centrum Po-
mocy Rodzinie w Olecku;

d) w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek 
ogólnodostępnych na terenie Powiatu Oleckiego;

e) w sprawie wysokości opłat za usuwanie pojazdu  dro-
gi i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wy-
sokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania 
dyspozycji usunięcia pojazdu;

f) zmieniająca uchwałę Nr V/33/2011 Rady Powiatu w 
Olecku z dnia 24 lutego 2011r. w sprawie określenia zadań, 
na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Re-
habilitacji Osób Niepełnosprawnych;

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

h) w sprawie zmian budżetu powiatu na rok 2011.
11.  „Głos wolny, wolność ubezpieczający”.
12. Zamknięcie obrad.                                                                           

Przewodniczący Rady Powiatu             
Wacław Sapieha 

IX Sesja Rady Powiatu
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29 maja na stadionie szkolnym przy Publicznym Gim-
nazjum im. Jana Pawła II w  Wieliczkach w czasie Festynu 
Rodzinnego można było dostrzec nieprzeciętnie wyglądają-
ce osoby ubrane w błękitne koszulki z logiem Zespołu Szkół 
Licealnych i Zawodowych w Olecku oraz noszące na gło-
wie niepowtarzalne czapki kucharskie. Nie byli to z pewno-
ścią Marsjanie, lecz uczniowie ZSLiZ umilający wszystkim 
świętującym rodzinom czas. 

Dzięki obecności młodzieży z Olecka każdy mógł po-
znać kulinarne zdolności uczniów technikum ochrony śro-
dowiska, którzy w wolnej chwili wraz z kolegami i kole-
żankami z technikum organizacji usług gastronomicznych 
pod okiem swoich nauczycieli zgłębiają tajniki gotowania. 
W przygotowanym specjalnie na tę okazję „menu” młodzież 
oferowała wyjątkowe w smaku rogaliki oraz chleb z trady-
cyjnym smalcem. Jak się potem okazało poczęstunek skradł 
serce niejednemu smakoszowi, o czym świadczy fakt, że po 
kilkuset rogalikach i dzbanie smalcu nie pozostał żaden ślad. 

Jak uczniowie ZSLiZ skradli serca uczestnikom 
Festynu Rodzinnego w Wieliczkach

Uczestnicy festynu nie tylko mieli przyjemność poznać 
zdolności uczniów Technikum Nr 1, mogli  także obejrzeć 
przygotowane przez reprezentantów I Liceum Profilowanego 
gabloty z fotografiami ukazujące aktywność młodzieży ZSLiZ. 
Goście zachwycali się osiągnięciami Klaudii Szulc, która w 
roku szkolnym 2010/2011 za wybitne osiągnięcia w nauce zo-
stała uhonorowana stypendium Prezesa Rady Ministrów. Dużą 
uwagę, zwłaszcza gimnazjalistów, przykuły zdjęcia z letniego 
obozu szkoleniowego zorganizowanego dla klasy licealnej o 
specjalności policyjno-pożarniczej. Wielu nastolatków nie kry-
ło podziwu i zachwytu, gdy na fotografiach rozpoznawali swo-

ich starszych kolegów podczas próby nurkowania, strzelania z 
karabinu lub pływania motorówką. Z niejednych  ust usłyszeć 
można było słowa: 

„- Ale ekstra! - Ja też tak chcę!”.
Tomasz Jaroniec reprezentujący drugą klasę liceum o pro-

filu administracyjno-ekonomicznym spędzający ostatnią nie-
dzielę maja na świeżym powietrzu w Wieliczkach po pikniku 
przyznał, że zachwycony był dobrą atmosferą i miłym przyjęcia 
przez organizatorów. Na koniec dodał: 

„- Jestem mieszkańcem Olecka i do Wieliczek mam kilka 
kilometrów, ale gdyby podobna impreza została zorganizowana 
ponownie, z chęcią raz jeszcze wziąłbym w niej udział”.

Przemysław Michniewicz

Lokalna Organizacja Turystyczna Ziemi Oleckiej uformuje, że spotkanie z konsultantem do spraw 
projektu „Turystyczna Sieć Współpracy – klaster Suwalszczyzna - Mazury Danutą Cieślukowską 
jest możliwy wyłącznie po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu.

Kontakt: 518 552 646

XI Turniej tenisa ziemnego o ,, Wielki Sękacz Olecki”
Termin i miejsce: 03.07.2011r (niedziela), godz. 10.00, Korty 
Miejskie
Turniej rozegrany będzie w nast. kategoriach: Open i do lat 16-tu.
Wpisowe: 15 zł od zawodnika.
Nagrody: Sękacz dla zwycięzcy kategorii Open oraz puchar dla 
zwycięzcy w kategorii do lat 16-tu.

Zapraszamy do udziału!!!

Otwarty Turniej siatkówki plażowej
Termin i miejsce: 03.07.2011 r (niedziela), godz. 11.00, Boisko  
MOSiR przy Kortach Miejskich.
Wpisowe: 20 zł od pary.
Nagrody: pamiątkowe dyplomy dla trzech najlepszych par, dla zwy-
cięskiej drużyny statuetki i pamiątkowe koszulki.

    Zapraszamy do udziału!!!
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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

27 
czerwca

godz. 1600

B18502

Z A J A W K A
Rozpoczęliśmy realizację projektu „Aka-

demia Obywatela” współfinansowanego przez 
Unię Europejską ze środków Europejskiego 
Funduszu Społecznego Działanie 5.4 Dobre 
rządzenie, Poddziałanie 5.4.2 Rozwój dialogu 
obywatelskiego Programu Operacyjnego Ka-
pitał Ludzki. 

Projekt to wspólne dzieło Stowarzyszenia 
Lokalna Grupa Działania „Lider w EGO”, Sto-
warzyszenia Pomocy Społecznej i Ochrony 
Zdrowia im. św. Łukasza oraz Powiatu Olec-
kiego.

Ideą przedsięwzięcia jest udzielanie bez-
płatnych porad obywatelskich i prawnych.  
Z usług mogą nieodpłatnie korzystać miesz-
kańcy powiatu oleckiego. 

Miejsca świadczenia porad:
Biuro Porad Obywatelskich i Prawnych w 

Olecku przy ul. Wojska Polskiego 13 (wejście 
od ulicy Przytorowej),

Terenowe Punkty Porad Prawnych i Obywa-
telskich w miejscowościach: Kowale Oleckie, 
Wieliczki, Świętajno w siedzibach Urzędów 
Gmin. 

Szczegółowy harmonogram pracy zostanie 
podany w następnych ogłoszeniach, telewi-
zjach kablowych oraz w komunikatach radio-
wych. Zainteresowani mogą uzyskać dodatko-
we informacje pod tel. nr.  876102201 

mail.  ak.ob.@wp.pl

V24901

Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych oraz Schola Teatru 
Węgajty zapraszają na wydarzenia w ramach sesji „Tradycja bizantyjska” 
projektu „Laboratorium Tradycji 2011. Warsztaty muzyczne i teatralne 
dziedzictwa kulturowego”:

CYKL WYKŁADÓW:
Prelekcja Antoniego Soduły: Ślady sztuki wczesnochrześcijańskiej I - 

X w.
Piątek, 1 lipca, godz. 20.30, gospodarstwo Marii Kwiatkowskiej, Pupki 

46
Antoni Soduła – pedagog i podróżnik o szerokich zainteresowaniach 

sztuką, zwłaszcza sztuką bizantyjską i ikonami. Mieszka w warmińskiej 
wiosce Lutry pod Olsztynem. Tam w latach 80-tych prowadził swój Teatr 
Religijny, stamtąd dzisiaj wyprawia się w kolejne podróże, najchętniej na 
wschód. Autor artykułów w pismach kulturalnych i teatralnych oraz trzech 
książek: „Dom nad jeziorem”, „Szkice o sztuce i kulturze”, „Listy z Rygi”

WIECZÓR BIZANTYJSKI 
Sobota, 2 lipca, godz. 19.00, Ośrodek Teatru Węgajty, Węgajty 18
w programie wieczoru: otwarcie wystawy ikon, pieśni z ukraińskiej tra-

dycji lirniczej, koncert śpiewów liturgicznych, wykład Jarosława Giemzy: 
„Nowe otwarcie na ikonę – liturgiczna funkcja obrazu i dawne elementy 
rytu liturgicznego w Kościele Zachodnim.” 

Szczegóły na stronach: www.ceik.eu oraz www.wegajty.pl 

20 czerwca 2011 r. w restauracji Astra w Olecku odbyło się 
II seminarium informacyjne, którego tematem przewodnim była 
Współpraca jednostek administracji publicznej z organizacjami 
pozarządowymi. Seminarium poprowadził Pan Tomasz Andrukie-
wicz, który zagadnienie to omówił z dwóch perspektyw: przedsta-
wiciela samorządu – Prezydenta Miasta Ełku oraz przedstawiciela 
organizacji pozarządowej – Przewodniczącego Stowarzyszenia 
EGO Kraina Bociana. Pan Tomasz Andrukiewicz podkreślił, iż 
podstawą współpracy samorządu z organizacjami pozarządowymi 
musi być określony cel. Brak celu znanego samorządowi i orga-
nizacjom spowoduje, że współpraca nie będzie odbywała się na 
partnerskich warunkach, budujących wzajemne zaufanie. Samorzą-
dy, tworząc dokumenty dotyczące współpracy z organizacjami III 
sektora, powinny robić to we współpracy z nimi. Organizacje nato-
miast powinny mieć na uwadze fakt, że budżet jakim dysponują sa-
morządy jest ograniczony i nie dla wszystkich wystarczy pieniędzy.

Seminarium informacyjne zorganizowane zostało w ramach 

II seminarium informacyjne projektu „Razem zrobimy więcej i lepiej” współfinansowanego 
przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Spo-
łecznego. Przedsięwzięcie realizowane jest przez Fundację Rozwoju 
Ziemi Oleckiej w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Lokalna Grupa 
Działania „Lider w EGO” na podstawie umowy zawartej z Minister-
stwem Pracy  
i Polityki 
Społecznej . 
W s p a r c i e m 
oferowanym 
w ramach 
projektu obję-
te zostały 24 
organizacje 
pozarządowe 
i 5 grup nie-
formalnych z 
terenu powia-
tu oleckiego.
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B. Marek Borawski – Czy może Pan powiedzieć ja-
kie zyski ma przynieść likwidacja kuchni przy Zespole 
Szkół Licealnych i Zawodowych?
Andrzej Kisiel – Na czysto oszczędności powinno być 
35-45 tysięcy złotych rocznie. Koszty funkcjonowania 
kuchni wynoszą 120 tysięcy rocznie, przy czym zazna-
czyć należy, że kuchnia wraz ze stołówką zarabiają na 
koloniach, imprezach itp.
Szukanie oszczędności w związku z obniżeniem sub-
wencji na oświatę (o 870 tysiące złotych w 2011 roku) w 
naszym przypadku zbiegło się z koniecznością znalezie-
nia rozwiązania problemu żywienia w szpitalu. Obecnie 
szpital korzysta z cateringu z Gołdapi. Umowa wygasa z 
końcem września obecnego roku. Doświadczenie domu 
Pomocy Społecznej w Kowalach Oleckich pokazuje, że 
stawki  w nowych umowach na dostawy wyżywienia 
znacząco rosną. Np. szpital według starej umowy płaci 
11,5 złotego za całodzienne wyżywienie, a DPS według 
nowej umowy już 16 złotych.
Gdyby szpital dysponował własną kuchnią mógłby we-
dług wstępnej kalkulacji przygotować trzy posiłki dzien-
nie w cenie 12-13 złotych. Różnica między stawką prze-
widywaną z cateringu, a wynikającą z kalkulacji szpitala 
daje oszczędności 150-200 tysięcy złotych w skali roku.
BMB – Dlaczego właśnie kuchnia na Gołdapskiej jest 
najbardziej odpowiednia?
AK –  Kuchnia jest w dobrym stanie technicznym i moż-
na ją stosunkowo łatwo przebudować na potrzeby szpi-
tala. Jest położona blisko, a oprócz tego w maju żywiła 
25 uczniów.
BMB – Według moich danych było to przeciętnie około 
50 uczniów plus około 20 osób skierowanych tam z po-
mocy społecznej. W maju tego roku uczniów korzystają-
cych ze stołówki było mniej ze względu na to, że odeszli 
maturzyści.
AK –  Tak. W ciągu roku bywa nawet, że jest wydawa-
nych nawet 70 posiłków dziennie. Jednak średnio licząc 
jest to liczba 47 posiłków dziennie.
BMB – Z tego co Pan mówi, rozwiązania problemu i 
podjęte decyzje będą dotyczyły wszystkich szkolnych 
stołówek?
AK –  Kuchnia w szkole przy Słowiańskiej zostanie jako 
wiodąca. Docelowo może przygotowywać posiłki dla 
dwóch pozostałych szkół.
BMB – Czy oznacza to, że stołówka przy Zespole Szkół 
Technicznych będzie zlikwidowana?
AK – Na Zamkowej kuchnia będzie utrzymana przez 
rok. Następnie posiłki będą wydawane w formie cate-
ringu. 
BMB – Przewodniczący Rady Powiatu Wacław Sapie-
cha podczas wystąpienia na Sesji dał do zrozumienia, że 
nauczyciele w tych stołówkach jedzą prawie za darmo. A 
przecież to zarząd powiatu ustalił zarządzeniem 45/08 tę 
stawkę. Wystarczy więc by Zarząd zmienił zarządzenie. 
Znaczy to też, że to nie nauczyciele, a sama Rada odpo-
wiada za ceny posiłków w szkolnych stołówkach.
AK –  Zarząd w 2008 ustalił takie stawki, ale wobec ko-
nieczności szukania oszczędności obecny zarząd musi je 
zmienić od 1 września 2011 roku. Powiat na nauczycie-
lach nie chce zarabiać, ale musi urealnić ceny. Elemen-
tów składowych ceny obiadów jest wiele i wszystkie je 
musimy uwzględnić.
BMB – Jeszcze niedawno powiat inwestował w to, aby 
stworzyć Centrum Edukacji i Inicjatyw Lokalnych, któ-
rego jedną z części składowych jest stołówka. Minister, 
który gościł na jednym ze spotkań organizowanych przez 

te placówkę powiedział, że bardzo wysoko ceni włodarzy, 
którzy tak dbają o uczniów. Dzisiaj nagle mam uwierzyć w 
to, że zarząd powiatu chce tego dla dobra szkoły? Robi się to 
dla dobra szpitala, a to jest zupełnie coś innego.
AK – Zarówno szpital jak i szkoła są instytucjami powia-
towymi i są w równym stopniu przedmiotem troski i zain-
teresowania Rady i zarządu. Liczba dzieci w szkołach się 
zmniejsza, subwencja też. Przypominam, że w bieżącym 
roku to 870 tysięcy złotych mniej. Tymczasem wydatki wca-
le się nie zmniejszyły. Ponadto nauczycielom przysługują 
podwyżki, które trzeba sfinansować.
Należy też wziąć pod uwagę przewidywany spadek liczby 
uczniów szkół ponadgimnazjalnych w następnych latach 
jako skutek niżu demograficznego. Jeżeli do tych czynników 
dodać 20 milionów złotych długu powiatu, racjonalizacja 
wydatków nie powinna budzić wątpliwości. 
BMB – Szkoła to pewna całość. To uczniowie, nauczyciele 
i infrastruktura...
AK – Rzeczywiście, kuchnia w szkole to rzecz wygodna. Jej 
likwidacja nie spowoduje jednak zamieszania w wydawania 
posiłków w stołówce. Wyżywienie będzie przyrządzane w 
kuchni na Słowiańskiej i dowożone. Istnieje też możliwość 
korzystania ze stołówki na Słowiańskiej i na razie na Zamko-
wej. Nie widzę też problemu likwidacji kuchni w odniesieniu 
do pracowników. Będą oni zatrudnieni przez szpital w przy-
padku realizacji zamierzenia. 
BMB – Niż demograficzny jest katastrofalny dla szkół 
wszelkiego rodzaju. Szkoły muszą walczyć o ucznia. W ta-
kiej sytuacji to co chce przeforsować zarząd powiatu spowo-
duje znaczne obniżenie atrakcyjności szkoły. 
AK – Zupełnie nie. Stołówka z posiłkami pozostaje.
BMB – No tak. Jednak jest jeszcze coś. Sanepid wojewódz-
ki może w takim wypadku najwyżej przymknąć oko na wy-
dawanie posiłków w ten sposób. Jeśli tylko zrobi się wokół 
tego zamieszanie wydawanie posiłków zostanie przez niego 
wstrzymane. Uczniowie zostaną bez wyżywienia... albo, gdy 
nie ma dwóch wyjść, stołówkę trzeba będzie przebudować... 
W tym momencie następne koszty poniesie szkoła.
AK – Powiat nie oczekuje, aby Sanepid przymykał oko na 
cokolwiek. Jeżeli będzie taka konieczność, to zostanie wy-
konana odpowiednia przebudowa.
BMB – Powiat pieniądze na przebudowę weźmie od szkoły 
i wyda... bo skąd ma je wziąć. I tak za pieniądze oświaty 
utrzymuje się inne placówki.
AK –  To przecież powiat utrzymuje szkoły. Podstawowym 
źródłem utrzymania jest subwencja oświatowa zależna od 
liczby uczniów i typu szkoły. W przypadku dostosowania 
kuchni do nowych wymogów będą to pieniądze, które nie 
obciążą bezpośrednio szkoły. 
BMB – A gdyby kuchnia szpitalna przygotowywałaby posił-
ki również dla szkoły (jak sugeruje Sanepid)... czy nie było-
by to rozwiązanie, które satysfakcjonowałoby  wszystkich?

Wywiad ze Starostą Andrzejem Kisielem  
przeprowadzony 15 czerwca b.r.
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Z uwagi na to, że przeciętny uczeń w ciągu 
doby około 50% swojego czasu poświęca na 

edukację, szkoła staje się dla niego drugim domem, nauczy-
ciele zaś rodzicami. To nierzadko skłania młodzież pobierającą 
nauki w danej placówce do jej oceny oraz krytyki. Uczniowie 
Zespołu Szkół Licealnych z Zawodowych w Olecku postano-
wili zwierzyć się ze swoich spostrzeżeń na temat własnego po-
bytu i kształcenia w ZSLiZ.
Sylwia Szymanowska, reprezentantka technikum architektu-
ry krajobrazu o swojej dotychczasowej trzyletniej karierze w 
ZSLiZ powiedziała: „Nie wyobrażam sobie, bym mogła uczyć 
się w innej szkole niż ZSLiZ. Jak obserwuję, szkoła, na którą 

Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych w Olecku 
widziany oczami uczniów

zdecydowałam się, jest jedną z nielicznych w okolicy, gdzie 
tak dużo dzieje się i inspiruje uczniów do aktywności. To 
właśnie tu przy pomocy nauczycieli ja i moi koledzy możemy 
rozwijać własne zainteresowania związane z teatrem i kaba-
retem. Szkoła oprócz wiedzy merytorycznej i praktycznej z 
zakresu przedmiotów ogólnych oraz zawodowych uczy nas 
pozyskiwania środków z Unii Europejskiej. Uważam, że to w 
przyszłości pomoże każdemu z nas podczas zakładania wła-
snej działalności gospodarczej”.

opracował Przemysław Michniewicz

AK – Jeżeli byłoby to możliwe, to dlaczego nie. Zarząd nie 
miałby nic przeciwko takiemu rozwiązaniu. Trzeba jednak 
pamiętać, że posiłki dla szpitala muszą być przyrządzane w 
kilku wariantach. Chodzi o diety. Idealnym rozwiązaniem 
byłoby przygotowywanie posiłków w Jaśkach, jednak przy 
modernizacji kuchni nie pomyślano o myjni termosów, a 
niestety dobudowanie lub przebudowanie nie jest możliwe. 
BMB – A czy takiej kuchni nie należałoby otworzyć w sa-
mym szpitalu?
AK – Taka inwestycja kosztuje około dwóch milionów. Jak 
taką kwotę uzbierać przy zerowej rentowności szpitala? 
Szpital miał na koniec kwietnia 70 tysięcy złotych strat ze 
względu na podwyżki dla pielęgniarek. Niestety minimal-
ne. Narodowy Fundusz Zdrowia nie zapłacił szpitalowi za 
nadlimity. 
BMB – Tak czy tak, posiłki do szpitala trzeba będzie do-
wieźć. Czy stołówka w ZSLiZ ze względu na powiększenie 
kuchni będzie musiała być przebudowana?
AK – Tak. Cześć jej, ale niewielka będzie musiała być do-
stosowana do mycia termosów i na pomieszczenia do wy-
dawania posiłków.
BMB – Czy decyzja Zarządu powiatu nie koliduje z kie-
runkiem rozwoju powiatu i gminy? Priorytetem jest rozwój 
turystyczny. Miasto buduje halę sportową. Żeby funkcjo-
nowała potrzebne są hotele, na które będzie stać sportow-
ców i z tej najwyższej półki jak i z najniższej, jeśli chodzi o 
pozycje w sporcie i wiążące się z tym zarobki. Likwidując 
stołówkę powiat zubaża ofertę turystyczną Olecka.
AK – Jak mówiłem, musimy racjonalizować wydatki. Mia-
sto z powodzeniem stosuje catreing. Internaty będą mogły 
przyjmować gości również latem.
BMB – No tak, ale wcześniej gmina polikwidowała przed-
szkola, a teraz potrzeba ich coraz więcej. Przyjdzie za rok 
czy dwa wyż demograficzny i trzeba będzie szukać dodat-
kowych miejsc w szkołach...
AK – To wszystko jest systemem dysponowania powierzch-
nią dydaktyczną. Przyrost demograficzny jest to raczej falo-
wanie niż stały wzrost lub spadek. Myślę, że powiat i mia-
sto mogą się dogadać i stworzyć np. sześciociągowe szkoły. 
Powiat ma miejsca w Zespole Szkół Technicznych, Liceum 
Ogólnokształcącym i Zespole Szkół Licealnych i Zawodo-
wych. W przypadku gimnazjum i szkół ponadgimnazjal-
nych można się porozumieć. Myślę też, że jeżeli nauczyciel 
ma pod opieką ucznia przez sześć lat, a nie przez trzy, to bę-
dzie to rozwiązanie korzystne dla szkoły, ucznia i rodziców.
BMB – Jak zostanie rozwiązana sprawa wydawania obia-
dów z tzw. pomocy społecznej? Dla niektórych osób, które 
wymagają opieki jest to jedyny posiłek dziennie.
AK -  Jest Słowiańska i Zamkowa. Tutaj nie widzę żadnego 
problemu. 
BMB – Czy decyzja Zarządu Powiatu o przejęciu przez 
szpital kuchni ZSLiZ nie jest próbą rozpoczęcia likwidacji 
szkoły?
AK – Absolutnie! Żadna likwidacja nie wchodzi w rachubę.
BMB – Gdyby teraz zdarzyło się tak, że nabór do szkoły na 
skutek zamieszania wokół stołówki drastycznie się zmniej-

szy czy Zarząd nie podejmie decyzji o likwidacji szkoły?
Zamieszanie było duże. Wszyscy moi rozmówcy, a było 
ich kilkunastu, mocno krytykowali tę decyzję. Nie zrobiło 
to dobrej reklamy samej szkole. Jest mnóstwo plotek. Ten 
wywiad jest też po to, by co można to wyjaśnić. 
Ale wróćmy do tematu. Następuje drastyczny spadek na-
boru do szkoły... i co wtedy?
AK – Jest to na zasadzie: co by było gdyby było? Jeżeli 
byłby drastyczny, katastrofalny spadek naboru naturalnym 
jest, że należałoby się zastanowić czy utrzymamy te szko-
ły. To nie jest kwestia czy my chcemy... bo chcemy. Tylko 
czy przy zmniejszonej subwencji damy radę trzy szkoły 
utrzymać. Należy policzyć pensję nauczycieli, obsługi, 
nośników energii. Pensje płaci się przecież nie od ilości 
dzieci w klasie, ale od ilości klas.
Są niestety przykłady powiatów, które ze względu na niż 
demograficzny już likwidowały szkoły. U nas na szczęście 
na to się nie zanosi, ale cały czas trzeba dbać o równowagę 
w finansach, szczególnie w relacji dochodów do wydat-
ków. Utrzymywanie szkół wbrew rachunkowi ekonomicz-
nemu musi z czasem spowodować cięcia, np. w remon-
tach dróg, odśnieżaniu itd. 
BMB – Biedny zawsze dwa razy płaci. Jeśli zmniejsza się 
atrakcyjność: czy to oferowanej przez powiat oferty tury-
stycznej, czy atrakcyjność szkoły, czy szpitala wtedy auto-
matycznie mniej ludzi z tego korzysta. To jeszcze bardziej 
daną instytucję pogrąża.  
Ja nie jestem starostą i nie do mnie należy szukanie roz-
wiązań. Ale myślę, że w sytuacji kiedy inne powiaty za-
mykają szkoły czy nie lepiej byłoby uatrakcyjnić ofertę 
naszych szkół? Przecież w tej sytuacji jest możliwość 
ściągnięcia uczniów z innych powiatów. 
AK – Kto mówi, że my zubażamy ofertę? Posiłki są! 
Zmienia się tylko w tym wypadku dostawca. Na razie 
chcemy dopracować kwestię wyżywienia i zorganizować 
je w sposób tańszy. Rozmawiamy z nauczycielami i jeże-
li znajdzie się rozwiązanie, które zadowoli wszystkich na 
pewno weźmiemy je pod uwagę. 
BMB – Czy to rozwiązanie to sprawa zamknięta?
AK – Pod koniec czerwca będzie wiadomo czy szpital 
będzie musiał przejmować kuchnię w ZSLiZ. Poza tym 
próbujemy rozwiązać problem spadku ilości uczniów w 
szkołach w inny sposób. Jeżeli nam się uda, to miejsca 
pracy zostaną utrzymane w następnych latach.
BMB – Decyzję  jaką podejmie Zarząd i jaka będzie for-
sował na komisjach i Sesji i tak spadnie na Starostę. Czy 
jest Pan pewny swojej racji w tej sprawie? A jeżeli będzie 
to błędna decyzja?
AK – Pełnienie tej funkcji zmusza niekiedy do podejmo-
wania niepopularnych decyzji. Zarówno Rada, zarząd i ja 
musimy dbać o właściwe wydawanie pieniędzy. Oczywi-
ście, zdaję sobie też sprawę, że decyzje mogą być błędne, 
ale to dlatego rozmawiamy z ludźmi, aby ten czynnik zmi-
nimalizować.
BMB – Dziękuję za rozmowę.  
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12 czerwca 2011 roku przeprowadzono badania cytolo-
giczne w ramach BIAŁEJ NIEDZIELI. Akcja została zorga-
nizowana przez Starostwo Powiatowe i Olmedica Sp. z o.o. 

Badania odbyły się w Poradni Ginekologiczno – Położni-
czej szpitala. Ogółem zgłosiło się 55 kobiet z terenu naszego 
powiatu, dla 50  kobiet  wykonano cytologię. Każda pacjent-
ka oraz panie zaangażowane w organizację akcji otrzymały 
prezenty o wartości ok. 50,00 zł (materiały i gadżety infor-
macyjno – promocyjne oraz kosmetyki firmy BIELENDA).                        
Czas upływał pacjentkom szybko przy kawie, ciastkach i 
słodkich wypiekach ufundowanych przez firmę Piekarnia - 
Cukiernia Jan Staniszewski. Wojewódzki Ośrodek Koordy-
nujący ufundował materiały informacyjno - profilaktyczne i 
gadżety, a także opłacił transport kobiet z Kowal Oleckich.  

Halina E. Kasicka
www.zdrowie.powiat.olecko.pl 

9 lipca - premiera spektaklu „Pstryk” grupy teatralnej SNAC
godz. 17.00, sala teatru agt

Grupa teatralna SNAC zaprasza na premierę spektaklu pt.

 „Pstryk” 

reżyseria – Agnieszka Śnieżyńska
muzyka i światło – Kamil Fidler

Występują:
Julita Machnacz

Weronika Ulikowska
Wiktoria Kasprzak
Dominika Bielecka

Zuzanna Wiśniewska
Monika Raszkiewicz
Aleksandra Szczech

Pewnego słonecznego dnia dziewczyny, jak co dzień, 
przyszły do szkoły. 

Siedzą właśnie na ławce i, wygłupiając się, odrabiają pra-
cę domową. Ale Wera zachowuje się dziwnie. Zawsze roze-
śmiana, teraz siedzi nie odzywając się do nikogo. Przyjaciółki 
próbują wyciągnąć od niej, co się stało. 

Wera w końcu wykrzykuje: 
„Wyjeżdżam! Na zawsze! Przeprowadzamy się”. 
To początek historii przyjaźni siedmiu dziewczyn. Co się 

wydarzy tego dnia? 

Badania cytologiczne

wernisaż wystawy malarskiej 
Wiesława Szumńskiego

1 lipca - wernisaż wystawy malarskiej Wiesława Szumńskie-
go
godz. 18.00, Galeria Prawdziwej Sztuki im. A. Legusa 
Wiesław Szumiński urodził się w 1958 roku w Suwałkach. 
Studiował kulturoznawstwo na Uniwersytecie im. Adama 
Mickiewicza w Poznaniu w latach 1978-1982 oraz w po-
znańskiej Akademii Sztuk Pięknych (1982-1986). 
Ostatnie wystawy i realizacje:
2011 – Orfeusz i Eurydyka (dziewięć ilustracji do poematu 
Cze¬sława Miłosza), Muzeum M. Konopnickiej w Suwał-
kach
2011 – Obłąkani (obrazy, rzeźby) – Suwałki, Centrum Sztuki 
Współczesnej. Galeria A. Strumiłły
2010 – Tata (obrazy, rzeźba) - Suwałki, Plaza
2010 – LIMES PONTES AGORA Opowieść o nowym po-
grani¬czu w ośmiu odsłonach, koncepcja plastyczna. Sala 
Miro, UNESCO Paryż
2010 – Obłąkani- obrazy, rzeźby – Galeria Domu Pograni-
cza, Sejny
2010 – Dym – obrazy, Muzeum Mazurskie w Szczytnie
2010 – Terytoria inności – warsztaty z udziałem dzieci z 
Ośrod¬ka Pogranicze w Sejnach i pacjentów Szpitala Psy-
¬chia¬try¬cznego w Suwałkach
2010 – Strefa 14 – trzy obrazy do tekstu „Mistrz i Małgorza-
ta” M. Bułchakowa, Galeri Slendzińskich, Białystok

1 lipca - warsztaty taneczne dancehall
Prowadzenie - Ula Afro Fryc 
Ula „Afro” Fryc jest najbardziej utytułowaną tancerką dan-
cehall’ową w Polsce i jedną z najbardziej docenionych w 
Europie i na świecie. Jest prowodyrką tego tańca w naszym 
kraju i osobą, która promuje ten gorący i zjawiskowy taniec 
w bardzo intensywny i profesjonalny sposób. Zdobyła liczne 
nagrody: IV miejsce na mistrzostwach „EUROPEAN DAN-
CE-HALL QUEEN CONTEST 2008” (Bolognia – Wło-
chy), I miejsce w mistrzostwach „DANCEHALL QUEEN 
POLAND 2008”, II miejsce w regionalnych mistrzostwach 
„Dancehall Queen 2008” w Montego Bay na Jamajce, I miej-
sce w mistrzostwach „DANCEHALL QUEEN POLAND 
2009”, II miejsce w mistrzostwach świata „INTERNATIO-
NAL DANCEHALL QUEEN 2009” w Montego Bay na Ja-
majce oraz nagroda za najlepsza choreografię, I miejsce w 
mistrzostwach „DANCEHALL QUEEN POLAND 2010″. 
Uczestniczka drugiej edycji programu „Mam Talent”.

Zapisy: sekretariat Regionalnego Ośrodka Kultury w Olecku 
„Mazury Garbate”, Plac Wolności 22, tel. (87) 520 20 59 
Cena za 2 godz. warsztatów - 25 zł

warsztaty taneczne dancehall

 pokaz taneczny dancehall
1 lipca - pokaz taneczny dancehall
godz. 21.00, Klub CoolTura 
Zapraszamy do Klubu na pokaz taneczny dancehall w wykona-
niu Uli Afro Fryc

7 lipca - wykład Wojciecha Łukowskiego
godz. 18.00, Olecka Izba Historyczna
Zapraszamy na spotkanie pod tytułem „Tożsamości i symbole. 
Nowi Mazurzy czy współcześni mieszkańcy Mazur?”

wykład Wojciecha Łukowskiego

bitwa freestyle’owa
8 lipca - bitwa freestyle’owa
godz. 17.00, Klub CoolTura 
Zapraszamy na bitwę pod hasłem „Bitwa o Mazury”. Organi-
zator - Klub CoolTura

premiera spektaklu „Pstryk” 
grupy teatralnej SNAC
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Muzeum Kultury Ludowej w Węgorzewie oraz Towarzystwo 
„Ojcowizna” ogłaszają 
XIV edycję konkursu „Losy nasze…” 

adresowanego także do mieszkańców Olecka i jego oko-
lic. Organizatorzy proszą o przesyłanie spisanych wspomnień, 
pamiętników lub opisanych dokumentów osobistych, zdjęć, 
listów, które dokumentują pierwsze powojenne lata nowych 
mieszkańców Mazur. 

Organizatorzy przewidzieli nagrody i wyróżnienia dla 
uczestników konkursu.

Wszystkie przesłane materiały zostaną po skopiowaniu 
zwrócone nadawcom.  

Prace i dokumenty należy nadsyłać do końca marca 2012 
roku na adres:

Muzeum Kultury Ludowej
Ul. Portowa 1
11-600 Węgorzewo
Bliższe informacje można otrzymać w Oleckiej Izbie Hi-

storycznej.
Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie. 
Spisując wspomnienia i porządkując pamiątki, dokumenty 

dokumentujemy historię naszego regionu, miasta, naszej ro-
dziny.

Fundacja Rozwoju Ziemi Oleckiej ukończyła realizację pro-
jektu „Szkoła Wiejskiego Animatora” współfinansowanego przez 
Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 

Projekt „Szkoła Wiejskiego Animatora” realizowany był w ra-
mach Działania 9.5  Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach 
wiejskich Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Skierowany 
był do rolników, domowników rolników, osób bezrobotnych oraz 
osób nieaktywnych zawodowo, zamieszkałych na terenie gminy 
Wieliczki  w miejscowościach: Cimochy, Markowskie, Krupin, 
Kleszczewo i Wojnasy. W ramach projektu zrealizowany został 
cykl bezpłatnych szkoleń, dzięki którym uczestnicy nabyli umie-
jętności i kwalifikacje w zakresie animowania dzieci i młodzieży 
oraz podejmowania inicjatyw na rzecz rozwoju edukacji na tere-
nach wiejskich.

Przeprowadzone zostały szkolenia o następującej tematyce:
1. Zabawy plastyczne, muzyczne i ruchowe w edukacji małego 

dziecka;
2. Uczyć lepiej, czyli jak wzmacniać aktywność uczniów;
3. Tańczymy, śpiewamy i bawimy się razem – zabawa z fabułą 

edukacji;
4. Skrzynia pełna różności – metody i ćwiczenia rozwijające 

twórcze myślenie dzieci i młodzieży;
5. Przeżyj mój motylku – wykorzystanie metod pedagogiki za-

bawy w działaniach ekologicznych.
 Na zakończenie projektu odbył się cykl dni otwartych w świe-

tlicach wiejskich, w trakcie których uczestnicy i uczestniczki wraz 
z kadrą projektu mieli okazję do zaprezentowania zdobytej wiedzy 
i umiejętności. 

Głównym celem projektu było nabycie umiejętności pracy z 
dziećmi i młodzieżą na terenie w/w miejscowości, co zaprocentuje 
zwiększeniem inicjatyw edukacyjnych oraz aktywizacją lokalnej 
społeczności 

Projekt realizowany był na terenie 5 miejscowości z gminy 
Wieliczki, ponieważ z inicjatywą wyszli sami mieszkańcy wsi 
którzy zgłosili się o pomoc do Fundacji. Uczestnikami projektu 
byli ludzie, którzy chcieli zmienić coś w swoim życiu, ale również 
zmienić coś w swoim otoczeniu, działać na rzecz swoich lokalnych 
społeczności, pokazać możliwości aktywnego spędzania czasu, 
wykorzystując istniejące świetlice wiejskie.

Mamy nadzieję, że projekt „Szkoła Wiej-
skiego Animatora” spełnił oczekiwania uczest-
ników i uczestniczek i może być dobrym przy-
kładem przy realizacji podobnych projektów. FUNDACJA ROZWOJU  

ZIEMI  OLECKIEJ

„Aktywność szansą na sukces”
Fundacja Rozwoju Ziemi Oleckiej ukończyła realizację 

projektu „Aktywność szansą na sukces” współfinansowane-
go przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu 
Społecznego. W związku z powyższym publikujemy wywiad 
z Panią Eweliną Nalewajko – Koordynator projektu, która 
opowiedziała nam jak doszło do realizacji projektu, o celach, 
założeniach i osiągniętych rezultatach.

Marek Borawski: Proszę krótko scharakteryzować pro-
jekt.

Ewelina Nalewajko: Projekt „Aktywność szansą na suk-
ces” realizowany był w ramach Działania 6.3 Inicjatywy lokal-
ne na rzecz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej na 
obszarach wiejskich Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. 
Skierowany był do osób bezrobotnych, zamieszkałych na tere-
nie gminy wiejskiej Kowale Oleckie w miejscowości Stożne, 
zainteresowanych nabyciem umiejętności aktywnego poszuki-
wania pracy. W ramach oferowanego wsparcia najpierw odby-
ły się bezpłatne warsztaty psychologiczne prowadzone przez 
psychologa w formie zajęć grupowych i indywidualnych. Na-
stępnie odbyły się warsztaty aktywnego poszukiwania pracy 
prowadzone przez doradcę zawodowego. Kolejnym elemen-
tem wsparcia było szkolenie z zakresu obsługi komputera, na 
którym uczestnicy poznali podstawy obsługi komputera i Inter-
netu, oraz wyszukiwanie aktualnych ofert pracy. Jako ostatnie 
odbyły się aktywne warsztaty w „klubie pracy”, które popro-
wadził animator. Polegały one na praktycznym wyszukiwaniu 
ofert pracy, sporządzaniu dokumentów aplikacyjnych, ćwicze-
niu rozmów kwalifikacyjnych, rozwiązywaniu testów kompe-
tencyjnych, oraz projekcji filmów instruktażowych.

Na zakończenie projektu w dniu 22 czerwca o godz. 18 na 
placu przy świetlicy wiejskiej w Stożnem, odbył się Piknik 
Pracy, w trakcie którego uczestnicy i uczestniczki wraz z kadrą 
projektu mieli okazję do dyskusji i wymiany pomysłów. Piknik 
miał na celu podsumowanie osiągniętych przez uczestników 
umiejętności oraz zdobytej wiedzy podczas realizacji poszcze-
gólnych form wsparcia.

MB: Jaki był cel projektu?
EN: Głównym celem projektu było podniesienie zdolno-

ści do zatrudnienia osób bezrobotnych z miejscowości Stożne, 
poprzez podniesienie umiejętności aktywnego poszukiwania 
pracy u 11 osób, podniesienie mobilności zawodowej, oraz wy-
posażenie bezrobotnych z miejscowości Stożne w wiedzę z za-
kresu nowych technik informacyjnych w poszukiwaniu pracy. 

MB: Dlaczego projekt był realizowany w tej miejscowo-
ści?

EN: Projekt realizowany był w miejscowości Stożne, ponie-
waż z inicjatywą wyszli sami mieszkańcy wsi którzy zgłosili się 
o pomoc do Fundacji. Uczestnikami projektu byli ludzie, któ-
rzy chcieli zmienić coś w swoim życiu, znaleźć pracę, ale ciągle 
napotykali na problemy takie jak brak umiejętności szukania 
pracy, brak umiejętności komunikacyjnych oraz stworzenia pro-
fesjonalnego CV.

MB: Czy cele zakładane w projekcie zostały zrealizowane?
EN: Tak. Udział w projekcie ukończyło 12 osób uczestni-

czących w poszczególnych formach wsparcia, dzięki czemu za-
kładane rezultaty osiągnięto na poziomie 100 -110 %. 

 Jak wynika z ankiet przeprowadzonych wśród uczestników i 
uczestniczek po zakończeniu udziału w projekcie, są oni bardzo 
zadowoleni, gdyż nabyli nie tylko umiejętności pisania listów 
motywacyjnych i CV, poruszania się po rynku pracy i obsługi 
komputera, ale co jest bardzo istotne rozwinęli swoje cechy 
osobowości i podniosła się ich własna samoocena, uwierzyli we 
własne siły, oraz poprawiły się ich umiejętności komunikacyjne.

Myślę, że projekt „Aktywność szansą na 
sukces” zakończył się sukcesem i może być 
dobrym przykładem przy realizacji podob-
nych projektów.

MB: Dziękuję za rozmowę. FUNDACJA ROZWOJU  
ZIEMI  OLECKIEJ
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W niedzielę w dniu 12 czerwca o 14.00 wystartował fe-
styn rodzinny pod nazwą „Bezpieczny Powiat”. Pomimo nie 
najlepszej pogody mieszkańcy licznie przybyli na plac miejski 
w Olecku i uczestniczyli w zorganizowanych konkursach, za-
bawach i wystawach. 

Bezpieczny Powiat – festyn rodzinny

W ramach festynu „Bezpieczny Powiat” zorganizowanego 
przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej, Sta-
rostwo Powiatowe, Komendę Powiatową Policji oraz OLME-
DICA Olecko, dzieci wraz z rodzicami brały udział w konkur-
sach zgłębiając swoją wiedzę z zakresu udzielania pierwszej 
pomocy, zachowania się w sytuacjach zagrożenia oraz bezpie-
czeństwa pożarowego. Chętni do czynnego udziału w festynie 
otrzymali imienny kupon uczestnika, na którym wyszczegól-

niono poszczególne konkuren-
cje i stanowiska konieczne do 
zaliczenia w trakcie trwania 
imprezy. Wypełnione kupo-
ny wzięły udział w losowaniu 
atrakcyjnych nagród ufundo-
wanych przez Starostwo Po-
wiatowe w Olecku.

Celem imprezy była edu-
kacja i promocja zdrowia pu-
blicznego, popularyzacja i pro-
mocja zasad bezpieczeństwa 
publicznego i pożarowego, 
edukacja i promocja zdrowia                                     
w szczególności pierwsza 
pomoc medyczna, edukacja 
bezpieczeństwa poprzez za-
bawy i konkursy dla dzieci i 
młodzieży, promocja zawodu 
ratownika medycznego, straża-
ka, policjanta oraz społecznej 
działalności Ochotniczej Stra-
ży Pożarnej.

 Tomasz Jagłowski
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Zbigniew Malinowski (LOT Ziemi Oleckiej), z cyklu: Warto zobaczyć …

Wisztyniecki Park Regionalny na Litwie
Dojazd: Olecko-Wiżajny-Vistytis. 
W 1992 r. na Litwie przy granicy z Polską i Rosją (obwód kaliningradzki) 

utworzono Wisztyniecki Park Regionalny. Obejmuje on jeden z najwyższych ma-
sywów morenowych na terenie Litwy o wysokościach 230-280 m n.p.m. Najwyż-
szy punkt leży na granicy polsko-litewskiej (Dunajos kalnas, 285 m n.p.m.). W 
parku znajduje się 9 rezerwatów przyrody. Królują w nim mieszane lasy liściaste 
z dębem i grabem. Można tutaj spotkać 300-letnie dęby, 200-letnie sosny i rzadkie 
gatunki żab. 

Nadgraniczny park chroni piękne Jezioro Wisztynieckie – należą-
ce do Litwy i Rosji. Jego powierzchnia wynosi prawie 18 km2, głę-
bokość 52 m, długość 9 km i szerokość 5 km. Dno jeziora jest bardzo 
urozmaicone. Są miejsca, gdzie można wejść daleko w jezioro, a w 
innych pojawia się nagle głębia. Wody jeziora kryją podwodne górki, 
niektóre z nich leżą zaledwie kilka metrów poniżej poziomu wody. 
To ulubione miejsca połowu ryb przez rybaków i wędkarzy. 

Na północnym brzegu jeziora leży niewielkie, bo liczące zaledwie 
560 mieszkańców miasteczko Wisztyniec, powstałe w latach 1530-
1550 jako kluczowy element kolonizacji staropruskich obszarów. 
W centrum wznosi się kościół Trójcy św. Na rynku umiejscowiono  
krzyż  z kapliczką i obelisk z popiersiem wielkiego księcia Witol-

da. Ciekawy jest też kościół ewangelicko-luterański z 
1851 r. W okresie międzywojennym w Wisztyńcu znaj-
dowała się przystań statków wycieczkowych oraz ką-
pielisko z plażą. Tutaj, w okresie drugiej wojny świato-
wej w niemieckim obozie jenieckim przetrzymywano 
m.in. żołnierzy amerykańskich.

2 km na północ od Wisztyńca, przy szosie do Ky-

bartai znajduje się „cudowny” głaz „Vistycio akmuo” o wysokości 
4 m; długości 7,1 m; szerokości 4,74 m i obwodzie 16,86 m. Ota-
czany jest kultem. Od XIX wieku odbywały się do niego procesje. 
Według legendy odpoczywała na nim Matka Boska. Ale też i diabeł 
odcisnął tutaj swój ślad. Głaz jest pomnikiem archeologicznym. 

Tutejsze szlaki turystyczne są wyjątkowo dzikie i fascynujące. 
Polne drogi, wąwozy rzek, malownicze krajobrazy, niewielkie osa-
dy zagubione pośród pól i lasów. To wszystko urzeka i uspokaja. 

W upalną sobotę, 4 czerwca 2011 r. z miejscowości Wiżajny do 
Wisztyńca, przez pola, lasy,  litewskie wsie rowerami przejechali i 
z powrotem do Wiżajn wrócili pokonując 61 km Cezary Lasota, 
Piotr Ciuk, Konrad Radzewicz i Andrzej Malinowski. 
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* „KOALA” - bar. Kuchnia tradycyjna, katering. 
    Plac Wolności 14, tel. (87) 520 15 78  V23103

PIZZERIA „PRIVE” zaprasza od 1000 do 2200

Tel. (87) 520-31-32, sms  505-314-536 V2
48

01

PIZZA NA TELEFON

* AUTOCZĘŚCI zachodnie, Łada, UAZ, Skoda;  
ul. Grunwaldzka, tel. (87) 520 01 21                           K56302

AUTO-MOTO

* materiały budowlane, metalowe, hydraulika – SKLEP 
   BUD-MET, ul. Gołdapska 22, tel. (87) 520 22 41. V20605

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  V16409

TURYSTYKA, NOCLEGI, ROZRYWKA

* AUTO-MAX, ul. Paderewskiego 3A, naprawa: zawieszenia, 
amortyzatory, elektronika, komputerowa geometria zawie-
szenia od 50 złotych, tel. 509-746-264;                                        V20905

* Foto-Ślub i inne uroczystości, tel. 660 122 049       B17904

* hurtownia spożywcza, ul. Gołdapska 31, tel. (87) 520-01-50 V21704

*  Dewocjonalia, sklep; dodatki do: chrztu, ślubu, komunii, 
bierzmowania; ul. Wiśniowa, tel. 660-771-754     V22004

US£UGI
* 60000 złotych bez poręczycieli. SKOK Stefczyka. Kredyty, 

ubezpieczenia, plac Wolności 25, tel. (87) 520-20-55   V20805

ARTYKUŁY ELEKTRYCZNE, SPRZEDAŻ, WYKONAWSTWO
Sklep „PSTRYK”, ul. Zielona 33

Tel. (87) 520-18-44; 605-990-280; 510-145-891 V1
99

06

V2
07

05

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 V22104

KARAOKE w Pub Piwnica, 9 
każdy czwartek, start od 2000

SAX & PIANO muzyka na żywo - każda środa

* Artykuły i usługi elektryczne, Grunwaldzka 6, 
      tel. 87-610-00-66                                     V21904

PIZZA, OBIADY, SAŁATKI, ZUPY z dowozem: 
(87) 523-03-03

• imprezy urodzinowe i komunijne

V16619
PUB PIWNICA 

CODZIENNIE OD 10.00

* Centrum Ogrodnicze, ul. Rzeźnicka 6; tel. 87-520-22-07   V1223

* MEBLE - salon, Jan Bagiński, ul. Rzeźnicka, tel.  
(87) 520 29-23. V17408

* Budowlana firma, Tadeusz WITKOWSKI, kompleksowe 
prace budowlane, tel. 603-754-167, 87-523-41-44 V23802

* WULKANIZACJA, wymiana, sprzedaż opon, wymiana 
sprzedaż oleju, odkurzanie gratis, Mazurska 30, tel., 
516-080-613   V17608

* Pralnia chemiczna, pranie wodne, usługi w ciągu 24 godzin, 
ul. Grunwaldzka 12, te. 723-565-284                          V16309

* Auta używane, tel. 501-611-961 V22933

* AUTOCZĘŚCI zachodnie, Łada, Tawria, Skoda, ul. 
Grunwaldzka, tel. 87-520-01-21 K56402

* CZĘŚCI SAMOCHODOWE, tel. 509-746-264 V20915

* CZĘŚCI SAMOCHODOWE, ul. Sokola 1D, tel. 87-
520-12-88 V22114

* części używane, wszystkie marki, Ełcka 2 (przy sku-
pie złomu), tel. 501-611-961 V22923

* koła  letnie Mercedes AClass, tel. 509-338-320 V18038

* Skoda Oktawia, 1,9TDI, 1997, tel. 508-097-660 V18018

* VW New Beetel, 2B, 1999, tel. 508-097-660 V18028

* jubilerskie usługi, plac Wolności 13, (87) 520-47-47 
V22304

V8116

imprezy okolicznościowe, dyskoteki, koncerty, pokazy

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

Klub „CoolTura”

V16608
V25001

* Bar „Skocznia” już czynny V24912

* informacja turystyczna, plac Wolności 22, tel. 87-520-
49-48 B18203

* kino, plac Wolności 22, tel. 87-520-20-59 B18003

* konie kabardyńskie, przejażdżki, pod siodło, 
Grądzkie 47, tel. 666-316-780, 87-421-22-48 B17306

* pracownia pisania ikon, pracownia plastyczna, 
Katarzyna Waraksa, tel. 663-805-960 B18402

* Pub „Pod ABC”, plac Wolności 8c, tel. 509-909-996 
B16608

* Taxi „Z”, również taksówki 6-osobowe, tel. 87-520-12-
12K55411

* wczasy; tel. 87-421-22-48, 666-316-780,  www.wiatra-
kart.fr.pl, e-mail: kawarak@o2.pl, B16807

* angielski korepetycje, magister UW, tel. 502-954-863 L17405

* bezprzewodowy internet iPlus, tel. 87-520-13-31 B17505

* biuro rachunkowe „Arnold”, tel. 87-520-15-30 B19001

* cyklinowanie, tel. 508-216-250 K55209

* hurtownia wędlin, od 4.00 do 14.00, ul. Gołdapska 31, 
tel. 87-520-22-13 B18602

* hydraulik, gazowe, tel. 502-383-533 K55706

* korekta i redakcja prac rocznych, semestralnych, licencjac-
kich, itp. tel. 609-535-117 B19301

* kowalskie, spawalnicze, ślusarskie, Gołdapska 31, tel. 
87-523-00-80 B16209

* księgowe usługi, Ternet spółka z o,o, tel. 87-520-31-70 B16508

* OC i AC atrakcyjne, ubezpieczenia odpowiedzialności 
cywilnej przedsiębiorców i firm, tel. 303-100524, 87-520-
46-76 V21804

* OLEJ OPAŁOWY,NAJTANIEJ, tel. 87-520-41-91V17518

* pizza na telefon – od 10.00 do 22.00, tel.87-520-31-32 
lub sms 505-314-536 V24811
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V2
47

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

Wypo¿yczalnia elektronarzêdzi 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

V17108

• rolety • lustra • oświetlenie • karnisze • art. gosp. domowego
Sklep „DOM” s.c. Pl. Wolności 5A

DOBRA CENA, WYSOKA JAKOŚĆ! V1422

V18317
Pomieszczenia biurowe do wynajęcia. 
Olecko, ul. Gołdapska 22, tel. 502-200-053.

KUPIĘ

PRACA

V1
80

08

SPRZEDAM 

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

Wyrób nagrobków, blatów kuchennych, parapetów 
i okładzin schodowych V7630b

PROMOCJA 

w KEY

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

DWORZEC PKP
tel. 87-520-22-33

V24411

* kotły c.o., grzejniki, bojlery, HYDROMAX, 
            ul. Sokola 1E, tel. 87-615-31-90 V17208

INNE

STOMATOLOG – 24 godz. tel. 605-893-381
DERMATOLOG
stomatologia dzieci i dorosłych
pełny zakres usług
PROTETYKA, najwyższej jakości
plac Wolności 11, , rejestracja tel. 605-893-381 , 87-520-22-22  

K
20

00
6

V23902

* ROWERY – naprawy i wypożyczalnia, Centrum 
Handlowe Impuls, tel. 87-520-36-92 V23712

* serwis darmowych ogłoszeń, www.fucha24.pl V17318

* skup metali i surowców wtórnych, odbiór własnym 
transportem, najwyższe ceny, Ełcka 2, tel. 501-611-961 
V22913

* STOLARNIA: schody drewniane, meble, zabudowy, 
system drzwi przesuwanych, renowacja, tel. 784-353-
561, 87-521-43-68 B19201

* Taxi „Z”, również taksówki 6-osobowe, tel. 87-20-12-12 K55411

* tłumacz języka francuskiego, tel. 888-605-885 B19101

* transportowe, Mercedes Sprinter, tel. 512-265-569 V16329

* 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. B17206

* traktor BULDOG, tel. 602-235-182 V17538

* ślusarza, spawacza zatrudnię, tel. 602-70756 B17006

* dom 140 m.kw., tel. 660-122-156, K56502

* drukarka kolorowa OKI C3300n, A4, idealna do 
wizytówek, mało uzywana, 290 złotych, tel. 604-193-
413 B18802

* działka usługowa, granica obwodnicy, tel. 601-210-
819 K53406G

* działkę budowlaną, 1750 m.kw., Olecko, tel. 602-
709-756 B18303

* działki budowlane, Jaśki, tel. 502-088-402 K55607

* działki budowlane, uzbrojone, tel. 601-210-819 K53506G

* łódkę wędkarską, tel. 512-265-569 V16319

* maszyny, urządzenia rolnicze, tel. 601-210-819 K53306G

* meble zachodnie, ul. Kopernika 10, (piwnica), tel. 
608-146-978 B18702

* mieszkanie, 4 pokoje, działka, pomieszczenia gospo-
darcze, tel. 660-230-207 K56004

* modele kartonowe, Wydawnictwo WIR, (samoloty 
1:50, okręty 1:300), tel. 601-152-454
* nowy telefon z faxem, tel. 601-152-454
* OLEJ OPAŁOWY, NAJTANIEJ, tel. 87-520-41-91 V17528

* pustaki z rozbiórki, tel. 665-354-100 B19801

* siedlisko, ul. Wiejska, ok. 40 arów, zabudowane bu-
dynkiem gospodarskim, dojazd od strony ulicy Wiejskiej, 
siła na miejscu, tel. 602-293-333 V17118

* tapety, rolety sprzedam, Dom S.C., plac Wolności 5 A V1432

* lokal na działalność gospodarczą, 31 m.kw., Skła-
dowa, tel. 885-441-703 K54104f

* mieszkanie do wynajęcia, dwupokojowe, garaż 
K56601
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KUPON 
NA NAJTAÑSZE  
OG£OSZENIE 

DROBNE  
– 37 groszy za s³owo

 auto        sprzedam  

       wynajmę     kupię

 praca

 inne

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

B17106

V24601

MEDYCYNA ALTERNATYwNA
Maseczka karotenowa dla cery 

suchej dla złagodzenia podrażnień
Jedną łyżeczkę soku z marchwi zmieszać z łyżecz-

ką śmietanki. Po 10 minutach zmyć naparem ślazu. 

Nie bagatelizujmy anginy u dzieci
Podczas pierwszych upałów dzieci często zapadają na 

anginy. Chory maluch powinien być zbadany przez do-
świadczonego specjalistę, który ustali, czy angina nie ma 
przyczyn miejscowych w migdałkach. Nawracające anginy 
mogą być także przejawem początkowego okresu choroby 
reumatycznej i zakażenia gardła paciorkowcem. Aby za-
tem wykluczyć tę możliwość, należy:

zbadać, czy dziecko nie ma zmian reumatycznych w 
sercu i stawach,

oznaczyć w jego surowicy poziom tzw. antystreptoli-
zyny (ASO), który u chorych z chorobą reumatyczną może 
być wyraźnie zwiększony (nawet powyżej 300-1000 jed-
nostek),

wykonać badania bakteriologiczne wymazu gardła, w 
celu wykrycia rodzaju bakterii wywołującej zapalenie i 
wrażliwość tych bakterii na określone antybiotyki Nie na-
leży stosować leków przed ustaleniem rodzaju defektów 

odporności.

Odżywcza maseczka żółtkowa dla cer 
suchej

Mieszamy jedno żółtko, pół łyżeczki oliwy, 5 kropli cytry-
ny i pięć kropli soku z żurawin. Po 15, 20 minutach maseczkę 
spłukujemy najpierw ciepłą, a potem chłodną, przegotowaną 
wodą. Twarz lekko osuszamy ręcznikiem i nakładamy na nią 
odrobinę tłustego kremu.

Chrup do woli...
...oczywiście nie chipsy czy słone paluszki, ale np. seler 

naciowy. Jest to bowiem wa¬rzywo absolutnie niezwykłe: 
źródło wielu węglowodanów. Nasz żołądek będzie jakiś czas 
zajęty ich trawieniem i dzięki temu nie będzie się upominał o 
więcej. Idealnym wy¬pełniaczem są również jabłka (ale nie 
słod¬kie!). Zawarła w nich pektyna pęcznieje w żołądku i 
daje poczucie sytości. Tym, któ¬rzy lubią, by ich zęby były 
naprawdę zajęte, polecamy pokrojone w plasterki pieczarki, 
kawałki marchewki i różyczki surowego ka¬lafiora. Łaknie-
nie pohamuje również... gałązka pietruszki - jej gorzki i ko-
rzenny smak zmniejsza apetyt. Nie zapomnij o błonniku (np. 
nie łuskany ryż), który przy¬spieszy trawienie.

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
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PRZYS£OWIA

Kalendarz imion Cytaty na ten tydzień

Nasz przepis

28 czerwca
Florentyny, Iry, Ligii, Olgi, Raisy, Ra-
issy, Wincencji
Amosa, Benigny, Bolesława, Hektora, 
Ilona, Ireneusza, Józefa, Leona, Lubo-
mira, Marcelego, Pawła, Zbrosława
29 czerwca 
Benedykty, Benity, Emmy, Emy, Iwet-
ty, Judyty, Salomei 
Benedykta, Bertranda, Dalebora, Fran-
ciszka, Kasjusza, Paszkosława, Pawła, 
Piotra, Piotrumiła, Władysława, Wy-
szomira
30 czerwca
Emilii, Emiliany, Gertrudy, Lucyny 
Arnolda, Bertrama, Cichosława, Cyry-
la, Emila, Emiliana, Ernesta, Marcjala, 
Ottona, Rajmunda, Tybalda
1 lipca 
Gertrudy, Haliny, Halszki, Kaliny, Kla-
rysy, Kleopatry, Reginy
Aarona, Arona, Antoniego, Bogusła-
wa, Bogusza, Gawła, Jarosława, Juliu-

sza, Kasjusza, Mariana, Oliwera, Ottona, 
Teobalda, Teodoryka
2 lipca 
Benedykty, Benity, Jagody, Kariny, Marii, 
Niegosławy, Ojcumiły, Serafiny 
Benedykta, Bernarda, Bernardyna, Judy, 
Mariana, Martyna, Martyniana, Ottona, 
Piotra, Radowoja, Serafina, Urbana
3 lipca 
Emnildy, Ildy, Mirosławy, Neli, Noeli, 
Petroneli, Radochny 
Alfreda, Anatola, Heliodora, Jacentego, 
Jacka, Kornela, Leona, Miłosława, Mi-
rosława, Ottona, Radomira, radosza, To-
masza
4 lipca 
Aurelii, Berty, Elżbiety, Halszki, Inocen-
ty, Izabeli, Malwiny, Wielisławy 
Alfreda, Aureliana, Aureliusza, Innocen-
tego, Inocentego, Józefa, Juliana, Odona, 
Sebastiana, Teodora, Wielisława, Zygfry-
da

W każdym urzędniku tkwi rozgoryczo-
ny człowiek czynu, tęskniący do sytu-
acji, których życie mu odmówiło. 

C. Northcote Parkinson
Biurokracja zrodzona z zespolenia mas 
i rozrastająca się w wielkie aparaty, 
nieuchronnie podejmuje „nieludzkie” 
decyzje – nie dlatego, że wszyscy jej 
funkcjonariusze to ludzie bez serca, 
lecz dlatego, że ich prywatna moral-
ność zostaje włączona na rzecz praw 
aparatów. 

Christa Wolf

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

Kotleciki z fasoli
1,5 szklanki białej fasoli, jajko, pół 
szklanki tartej bułki, cebula, 2 łyżki 
tartego żółtego sera, sól, pieprz, 3 łyżki 
oliwy, 2 łyżki posiekanej natki pietrusz-
ki, łyżeczka posiekanego lub suszonego 
lubczyku
Fasolę moczymy przez noc i gotujemy 
w tej samej wodzie do miękkości. Stu-
dzimy. Przepuszczamy przez maszyn-
kę. Cebule drobno siekamy i podsma-
żamy. Fasolę mieszamy dokładnie z 
cebulą, połową tartej bułki, posiekaną 
natką pietruszki. Doprawiamy solą i 
pieprzem. Dodajemy lubczyk. 
Z masy formujemy nieduże kotleciki, 
obtaczamy je w tartej bułce wymiesza-
nej z serem i smażymy na mocno roz-
grzanej oliwie na rumiano.

Wołowina 
w sosie chrzanowym

80 dag wołowiny, 4 marchewki, 3 pie-
truszki, seler, por, sól, łyżeczka ziela 
angielskiego, 3 liście laurowe, 10 zia-
renek pieprzu czarnego
sos: 5 dag utartego chrzanu, szklanka 
bulionu wołowego, pół szklanki śmieta-
ny, łyżka maki, łyżeczka soku z cytryny, 
sól, cukier
Mięso zalewamy wrzątkiem i dodaje-
my warzywa i przyprawy. Gotujemy 
wszystko na małym ogniu przez półto-
rej godziny.
Mięso (powinno być miękkie) kroimy 
w plastry w poprzek włókien.
Chrzan mieszamy z bulionem, a na-
stępnie odciskamy przez gazę. Łączy-

my go z mąką i gotujemy przez 2 – 3 
minuty cały czas mieszając. Dodajemy 
do smaku sól, cukier, sok z cytryny. Zdej-
mujemy z ognia, mieszamy ze śmietaną i 
polewamy nim mięso. 
Podajemy z ziemniakami i z surówką.
Danie dla czterech osób

Słodko-kwaśny ryż 
do mięsa

2 filiżanki ryżu, garść rodzynek, kilka śli-
wek, duże jabłko, sól, cukier, biały pieprz, 
ostra papryka, łyżka masła
Ryż gotujemy we wrzącej osolonej wo-
dzie na sypko. Jabłko obieramy i kroimy 
w kostkę. W ten sam sposób kroimy rów-
nież śliwki. Owoce mieszamy z gorącym 
ryżem, dodajemy rodzynki i pół łyżeczki 
masła. Doprawiamy na ostro solą, pie-
przem, papryka i cukrem. 
Ryż wkładamy do wysmarowanego ma-
słem żaroodpornego naczynia. Szczelnie 
przykrywamy i zapiekamy w średnio na-
grzanym piekarniku ok. 20 minut.
Podajemy do drobiu, cielęciny lub rumsz-
tyków.
Czyścimy fotel przodków
Fotele, kanapy i krzesła kryte skórą wy-
magają odpowiednich zabiegów. Szcze-
gólnie te stare, mocno już podniszczone. 
Możemy je odświeżyć szybko przecie-
rając powierzchnię szmatką zwil¬żoną 
w ciepłej wodzie z octem. Na litr wody 
- łyżka octu. Gdy skóra wyschnie, na-
kładamy białko ubi¬te z trzema łyżkami 
terpentyny (nie Terpinolu!) i szybko ście-
ramy suchymi płóciennymi, często zmie-
nianymi ściereczkami.

Kaszę zepsutą 
... poznajemy po tym, że ziarenka mają 
ciemne plamy.

Z cytryn i pomarańczy 
... możesz otrzymać więcej soku, jeśli 
poobracasz owoce chwilę w dłoniach, 
lekko przy tym naciskając ich po-
wierzchnię.

Jak pozbyć się much?
Wszelkie artykuły spożywcze usta-
¬wiać w miejscach zamkniętych. 
Utrzymywać kuchnię w czystości i od-
pady często wyrzucać. 

Nie pozostawiać pokarmów nie za¬kry-
tych.
Często  wietrzyć  pomieszczenia otwie-
rając drzwi i okna, bo muchy nie znoszą 
przeciągów. 
Rozwieszać lepy.

Warto sadzić 
i siać aksamitki

Aksamitki (zwane też często turkami) 
sprawdziły się też w ziemniakach, tam 
odstraszają nicienie - szkodniki glebo-
we atakujące bulwy. Badania naukowe 
potwierdzają, że korzenie aksamitki wy-
dzielają związki odstraszające nicienie. 
Podobno aksamitka pomaga również w 
zwalczaniu perzu. Aksamitki wysiane 
obok pomidorów lub róż przyczyniają 
się do ograniczenia licz¬by mszyc, gdyż 
zwabiają bzygi, których larwy pożerają 
cale kolonie mszyc.

Humor
- Chłopcze – denerwuje się nauczyciel – 
ty masz w głowie same trociny!
- Pocieszył mnie pan! Mama twierdzi, że 
mam kompletna pustkę.
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 Festyn zorganizowany został przez Powiat Olecki w 
ramach obchodów XIII Warmińsko – Mazurskich Dni Ro-
dziny. Impreza służyła umacnianiu rodziny poprzez wspólne 
spędzanie wolnego czasu, promowaniu zdrowej żywności, 
właściwego odżywiania i ekologicznych wyrobów. Zachęca-
ła do prowadzenia regularnych badań profilaktycznych. Wy-
stawcy oferowali degustację oraz zakup swoich wyrobów. 

Festyn rodzinny „Rodzina najważniejsza! - Postaw na rodzinę”

Można było spróbować dań regionalnych, pieczywa wytwa-
rzanego na starych recepturach, miodu, a także wyrobów cu-
kierniczych. 

Wojewódzki Ośrodek Koordynujący Profilaktykę Raka 

Szyjki Macicy oraz Raka Piersi z Olsztyna zachęcał kobiety do 
regularnego wykonywania badań mammograficznych i cytolo-
gicznych. Grupowa Praktyka Pielęgniarek i Położnych ZDRO-
WIE dla 200 osób zmierzyła ciśnienie, a u następnych 200 zba-
dała poziom cukru. 

Centrum Zdrowego Odżywiania i Kontroli Wagi dokonało 
dla 260 os. pomiaru tkanki tłuszczowej i wskaźnika BMI, a tak-

12 czerwca na placu w centrum Olecka odbył się 
festyn rodziny „Rodzina najważniejsza! - Postaw na 
rodzinę” rozpoczęty mszą Św. w Kościele p.w. Naj-
świętszej Maryi Panny Królowej Polski w intencji 
rodzin z terenu Powiatu Oleckiego.
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26 czerwca na boisku MOSiR przy kortach miejskich odbył 
się Otwarty Turniej siatkówki plażowej. Sędzią głównym 
zawodów był Jerzy Wrzyszcz.
WYNIKI:
P.Jurewicz/Ł.Tarasiewicz - P.Haponik/J.Budka  
 2:0     (15:8, 15:10)
J.Wrzyszcz/A.Opanowski - M.Malinowski/R.Chojnowski 
 2:0 (15:12, 15:13)
P.Jurewicz/Ł.Tarasiewicz - A.Bogdan/A.Reut  
 2:0 (17:15, 16:14)
J.Wrzyszcz/A.Opanowski - P.Haponik/J.Budka  
 2:0 (15:8, 15:10)
J.Wrzyszcz/A.Opanowski - P.Jurewicz/Ł.Tarasiewicz  
 2:1 (8:15, 15:12, 9:11)
P.Jurewicz/Ł.Tarasiewicz - M.Malinowski/R.Chojnowski 
 2:0 (15:8, 15:10)
A.Bogdan/A.Reut - P.Haponik/J.Budka  
 2:0 (15:7, 15:8)
A.Bogdan/A.Reut - M.Malinowski/R.Chojnowski 
 2:0 (15:10, 15:11)
M.Malinowski/R.Chojnowski - P.Haponik/J.Budka  
 2:0 (15:8, 15:12)
J.Wrzyszcz/A.Opanowski - A.Bogdan/A.Reut  
 2:0 (18:16, 15:12)
KOŃCOWA  KOLEJNOŚĆ:
1.Jerzy Wrzyszcz/Artur Opanowski  (Olecko) 8 pkt
2.Przemysław Jurewicz/Łukasz Tarasiewicz (Gołdap) 7 
pkt 
3.Arek Bogdan/Artur Reut  (Olecko) 6 pkt
4.Mateusz Malinowski/Rafał Chojnowski (Ełk) 5 pkt
5.Paweł Haponik/Jakub Budka (Olecko) 4 pkt
Trzy pierwsze pary otrzymały pamiątowe dyplomy, a zwy-
cięzcy statuetki.
Ogółem w zawodach uczestniczyło 10 osób.

Organizator imprez sportowych w MOSiR Olecko: 
Dariusz Karniej

Otwarty Turniej siatkówki plażowej

że udzieliło krótkich porad dietetycznych. 
Bezpłatne badanie mammograficzne wykonało 87 kobiet. 

Ogółem wykonano 747 badań. Powiatowe Centrum Pomocy 
Rodzinie promowało formy przeciwdziałania przemocy w ro-
dzinie, a także zachęcało do tworzenia rodzin zastępczych.

Chętni uczestnicy festynu wzięli udział w losowaniu na-
gród rzeczowych. Sponsorami nagród były firmy kosme-
tyczne: BIELENDA, FARMONA, OCEANIC, ZIAJA oraz 
Cukiernia – Piekarnia Jan Staniszewski i ZOZ MSWiA z War-
mińsko-Mazurskim Centrum Onkologii w Olsztynie. 

Halina Kasicka www.powiat.olecko.pl 
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PO KOKARDĘ
Money, money, money

Kto jeszcze pamięta znany przebój ABBY? Na pew-
no każdy z mojego pokolenia. Studiuję właśnie listę stu 
najbogatszych Polaków opublikowaną przez tygodnik 
„Wprost” i wprost nadziwić się nie mogę. 

Nie, nie ilości zer, bo mnie nie interesuje, ile kto ma na 
koncie, tylko jak ktoś, kto ma trochę więcej lat ode mnie 
(niektórzy nawet mniej) mógł zarobić taaaakie pieniądze, 
to znaczy dla mnie niewyobrażalne i dobrze, że liczbę zer 
zastąpiono skrótem „mld” lub „mln”. 

Ten najbiedniejszy z setki, niejaki p. Tomasz z żoną 
ma ich na koncie 135 mln, a pierwszy z listy, p. Jan,… 8,5 
mld. Kwoty niewyobrażalne jak dla mnie. I nawet to mnie 
nie podnieca, tylko sam fakt, jak tego majątku się dorobili. 
Każda osoba inaczej. Wielu z nich oddziedziczyło fortunę 
po przodkach, inni zaczynali od małego handelku; jeszcze 
innych przepisem na sukces jest trzykrotne bankructwo. 
Na liście jest para książęca (polska!), farmaceuci, ekono-
miści, nauczyciele, prawnicy… przekrój społeczeństwa, 
mało wśród nich kobiet. 

Czytałam ich kariery i zastanawiałam się, czy oni cie-
szą się z każdej zarobionej „złotówki”, czy jednak przy 
takich pieniądzach wchodzi się na inne rejestry bogac-
twa? I co to znaczy zarabiać nie dla pieniędzy lecz sa-
tysfakcji? Czy mają czasami podobne problemy do na-
szych typu: co na siebie włożę, czy stać mnie na to? I 
jak jest z wychowaniem dzieci: czy je rozpieszczają do 
granic możliwości na koncie (a są niemałe, oj niemałe!), 
czy każą im dochodzić własnymi ścieżkami do kariery i 
dużych pieniędzy. Jakoś z trudem przychodzi mi wierzyć 
w to, że żyją skromnie i bez rozpusty. Sama oddam ostat-
ni pieniądz na dobrą książkę dla dziecka, grę edukacyjną  
lub wspominanego niejednokrotnie „pet szopa”, na widok 
którego moja młodsza latorośl gotowa kochać mnie nad 
życie? 

Jak więc nie rozpieszczać, kiedy na koncie pieniędzy 
pod dostatkiem. Oni nie martwią się, za co posłać dzieci 
na prywatne lekcje angielskiego lub na studia, tylko za-
stanawiają się, czy w Polsce, czy może lepiej za granicą. 
Czy ich dzieci potrafią jeszcze walczy o swoje, kiedy wie-
dzą, że i tak odziedziczą fortunę? I jak to się wszystko ma 
do tego, że ja własnym, najukochańszym dziewczynom 

nie dam fortuny, nie czeka je żaden intratny spadek, tylko 
własna wytężona i mozolna praca. I jeszcze przekonanie, 
że świat jest piękny, a ludzie są dobrzy. Bo jest!! I nikt, 
nawet największy miliarder nie przekona mnie, że jest ina-
czej. Właśnie. Czy oni zasypiają spokojnie?

Nie ulega wątpliwości, że pieniądze te zdobyli ciężką 
pracą, czasami dopomogło im tzw. szczęście, przypadek. 
Wielu z nich przeznacza swoje dochody na kluby piłkar-
skie, ekologię, domy dziecka, komputeryzację, rajdy sa-
mochodowe… To piękne, bo wielką sztuką jest zarobić 
pieniądze, ale jeszcze większą utrzymać je i dzielić się 
nimi. Czy ci z listy mają, starych znajomych, przyjaciół”?, 
czy tylko nowych, czyli tych, których wypada mieć? Czy 
ja umiałabym znaleźć czas dla rodziny, dzieci, dla znajo-
mych? Myślę, że to trudna sztuka.

Czy chciałabym, by moje dziewczyny dorobiły się choć 
minimalnych fortun? Trudne pytanie, bo powinnam od 
razu odpowiedzieć, że tak, bo będzie żyło im się lepiej niż 
nam, a przecież każdemu rodzicowi o to chodzi. Ale czy 
każde dziecko musi być prawnikiem, lekarzem, biznesme-
nem? Nie każde potrafi na to zapracować, więc zostanie 
szczęśliwą nauczycielką, fryzjerką czy pielęgniarką. Jedno 
jest pewne – chciałabym, żeby usamodzielniły się kiedyś i 
wykonywały taką pracę, która nie tylko przyniesie im sa-
tysfakcję, ale i możliwość spełniania swoich marzeń. 

A tymczasem zamiast rozpatrywać niedorzeczne pro-
blemy, powinnam popracować nad tym, by im chciało się 
chcieć. Nawet w wakacje, bo „życie to nie je bajka” – rze-
kła królewna piorąc skarpetki (taki stary dowcip z czasów 
licealnych). A początek lata jaki jest, każdy widzi. Maj był 
piękny, czerwiec też, więc czyżby lato się skończyło?

Lista stu „naj” ląduje w makulaturze, nie dlatego, żebym 
ich lekceważyła, tylko po prostu zapoznałam się, wiem, 
że tacy są i odkładam na bok. Zabieram się do swojej co-
dziennej pracy, która na pewno nie daje mi takich zysków o 
jakich czytałam, ale satysfakcji niemało. Dziewczynki już 
śpią zmęczone lataniem po podwórku, są zdrowe, czasa-
mi zadowolone, więc mój dzień zaliczam do szczęśliwych. 
Z samego rana obudzi się kolejny, bez dodatkowych zer 
na moim koncie, ale jest wielką niespodzianką. I takich 
niespodziankowych dni życzę moim Czytelnikom i sobie 
również. Przecież w głowie by mi się przewróciło od ta-
aaakich pieniędzy. I po co mi to? 
   Marusia


