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Kupon bierze udział 
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MAJSTER
M.Pie tra szew ski

MARKET BU DOW LA NY
CENTRUMHANDLOWE–AlejeLipowe1B,Tel. (87) 520 44 46

V
09

26

K
66

70
4

V
13

30
1

V
12

80
2

PROMOCJA
DULUX EMULSJA KOLORY ŚWIATA
POJEMNOŚĆ 2,5 L JUŻ OD 36,98 zł
POJEMNOŚĆ 5,0 L JUŻ OD 69,98 zł

ZAPRASZAMY NA ZAKUPY

Najwyższe ceny, Olecko, ul. Ełcka 2, tel. 501-611-961

SKUP STARYCH IROZBITYCHPOJAZDÓW
kasacja pojazdów, skup złomu, pomoc drogowa, autolaweta, zaświadczenia 

V07808

Włamywacz, który okradał domki jednorodzin-
ne w rękach policji

czytaj wewnątrz numeru

Galeria Prawdziwej Sztuki im. Andrzeja Legusa za-
prasza do obejrzenia wystawy malarstwa i dzianin 
Ewy Letki (fot. Agata Ostrowska)

„RODZINA ZASTĘPCZA – MARZENIEM 
DZIECI ODRZUCONYCH 

I OSIEROCONYCH”
Udział w projekcie jest bezpłatny. Nabór kandydatów 

do 2 maja 2012 roku. (szczegóły s. 19)

Życie co jakiś czas podarowuje ci cudowną 
chwilę. Naciesz się nią. 

H. Jackson Brown, Jr

Uczniowie z Wieliczek w Portugalii
Czytaj na stronach 10 i 11

Miłość francuska
felieton na stronie 7
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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:
• Tadeusz Brodowski (Nowa Wieś)
• Adam Fredkowski
• Gabriela Jeglińska
• Mariusz Wawrzyn
• Henryk Zaniewski
• Norbert Zdanio
Upominki będą wysyłane pocztą.
Upominki ufundowali:
√ Urząd Miejski w Olecku, plac Wolności 3
√ „BiS” Studio Reklamy, ul. Kamienna 1A
√ Fundacja „Niewidzialna Ręka”
√ 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

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
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GRÜNLAND Szkółka zrzeszona w Związku 
Szkółkarzy Polskich

Centrum Roślin Ozdobnych

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

KRONIKA PO¯ARNICZA 
1 kwietnia o 17.11 jeden zastęp JRG PSP gasił przy 

ulicy Kolejowej pożar śmieci w śmietniku kontenero-
wym.

3 kwietnia o 18.11 jeden zastęp JRG PSP gasił przy 
ulicy 11 Listopada pożar posuszu traw.

3 kwietnia o 20.25 jeden zastęp OSP Świętajno ga-
sił w okolicach Świętajna pożar posuszu traw.

4 kwietnia o 17.36 jeden zastęp JRG PSP usuwał 
w okolicach Kukowa skutki kolizji drogowej. (Samo-
chód osobowy Peugueot w przydrożnym rowie).

4 kwietnia o 22.23 jeden zastęp JRG PSP usuwał w 
okolicach Szczecinek skutki kolizji drogowej. (Furgo-
netka w przydrożnym rowie).

6 kwietnia o 17.59 jeden zastęp OSP Sokółki gasił 
w okolicach Mściszewa pożar posuszu traw.

9 kwietnia o 13.30 dwa zastępy JRG PSP zabez-
pieczały teren i usuwały w Imionkach skutki wybuchu 
butli gazowej.

9 kwietnia o 16.33 jeden zastęp JRG PSP gasił w 
okolicach Kukowa pożar posuszu traw.

9 kwietnia o 19.35 jeden zastęp OSP Świętajno 
usuwał z jezdni we Wronkach skutki kolizji drogowej.

Informacji udzieliła starsza sekcyjna Katarzyna Je-
glińska

10 kwietnia o 13.33 jeden zastęp JRG PSP usuwał 
nadłamany konar drzewa znad budynku przy ulicy Par-
kowej.

10 kwietnia o 15.50 jeden zastęp OSP Świętajno 
gasił w okolicach Giż pożar posuszu traw.

10 kwietnia o 16.41 jeden zastęp OSP Gąski gasił w 
okolicach Ślepia pożar posuszu traw.

10 kwietnia o 20.03 jeden zastęp OSP Kowale 
Oleckie gasił w okolicach Drozdowa pożar posuszu 
traw.

10 kwietnia o 20.47 jeden zastęp OSP Cichy gasił 
w okolicach Baran pożar posuszu traw.

11 kwietnia o 5.26 jeden zastęp JRG PSP gasił przy 
ulicy Zamkowej pożar śmieci w śmietniku kontenero-
wym.

11 kwietnia o 11.54 jeden zastęp OSP Świętajno 
gasił w okolicach Krzywego pożar posuszu traw.

11 kwietnia o 18.30 jeden zastęp JRG PSP gasił 
przy ulicy Produkcyjnej pożar posuszu traw.

11 kwietnia o 20.53 jeden zastęp OSP Cichy gasił w 
okolicach Cichego pożar posuszu traw.

11 kwietnia o 21.06 jeden zastęp OSP Gąski gasił w 
okolicach Dzięgiel pożar posuszu traw.

11 kwietnia o 21.45 jeden zastęp OSP Świętajno 
gasił w okolicach Świętajna pożar posuszu traw.

11 kwietnia o 23.54 jeden zastęp JRG PSP gasił w 
okolicach osiedla Siejnik pożar posuszu traw.

12 kwietnia o 9.35 jeden zastęp JRG PSP gasił przy 
ulicy 11 Listopada pożar posuszu traw.

Informacji udzielił starszy ogniomistrz 
Adam Chajęcki

Archiwum „Tygodnika Oleckiego” znajdziesz

Zwrot
Do Wojewódzkiego 

Funduszu Ochrony Środo-
wiska i Gospodarki Wod-
nej gmina złożyła wniosek 
o zwrot utraconych docho-
dów z tytułu zwolnienia z 
podatku od nieruchomo-
ści, będących własnością 
Skarbu Państwa, gruntów 
pokrytych wodami jezior 
o ciągłym dopływie lub 
odpływie wód powierzch-
niowych oraz zajętych pod 
sztuczne zbiorniki wodne. 
Jest to kwota 4093 złotych. 

(UMwf)

 Miasto powoli dochodzi do siebie po brudnej 
zimie. Na skwerach trawa nabiera odcieni soczyst-
szej zieloności. Pąki na drzewach rozwinęły się i 
na pierwszego maja będą już liście. Ditfurth (fizyk, 
astronom) w swej książce „Dzieci Wszechświata” 
opisuje to coroczne wydarzenie w skali kosmicznej. 
Bowiem w momencie, gdy na półkuli północnej 
drzewa wypuszczają liście Ziemia zwalnia i kręci 

się wolniej o jakiś tam kawałek procenta. To działa tak jak przy piru-
ecie, który wykonuje łyżwiarka. Gdy wyrzuca ręce na boki – zwalnia, 
gdy je szybko przyciska do ciała, obroty w piruecie stają się szybsze. 

Proszę Państwa, tyle tych małych listków wyrasta, że ma to 
wpływ na obroty naszego globu wokół swej osi!

Nie znaczy to wcale, że zieleni mamy za dużo. To widać zresztą 
po nas samych: z jakim bólem patrzymy na każdą połać wyciętego 
lasu, na każde zgładzone drzewo. Wystarczy przejść się dookoła pla-
cem Wolności i podziwiać rosnące przy nim drzewa. Już inaczej idzie 
się ulicą Kolejową. Gołe i szare chodniki, czarny asfalt ulicy. Od Ra-
tusza aż do parku w dole ulicy nie ma ani jednego drzewka. A były! 
Przepiękny klon rósł w miejscu, gdzie teraz jest przejście i schody na 
osiedle Zielone. Rósł w miejscu, gdzie leży polbruk i nikomu teraz by 
nie przeszkadzał. Po co go wycięto? Ni wiem!

Jeśli chodzi o czystość to o pomstę do nieba woła Wiewiórcza 
Ścieżka. Takiego zaniedbania jeszcze na niej nie było. I nie są to 
śmieci z tzw. tygodnia. To są śmieci wieczne... te same od roku. Bo 
jak olecczanie robią sobie wycieczki dookoła jeziora, pieszo, rowe-
rem, bywa, że i motorem... to pracownicy PGK taką wycieczkę fun-
dują sobie samochodem lub traktorem z przyczepą.... i  jeżeli te same 
śmieci leżą od roku, to tego zbierania nie można inaczej nazwać. 

A Wiewiórcza Ścieżka to przecież ciut nie symbol naszego miasta. 
To jedna z największych jego atrakcji turystycznych. To ja się pytam: 
jak to jest z tym propagowaniem sportu, propagowaniem zdrowego 
stylu życia, propagowaniem turystycznym miasta? Kto ma o to dbać?

Są oleccy przedsiębiorcy, którzy mogą i chcą choć częściowo 
sfinansować sprzątanie Wiewiórczej Ścieżki. Może po prostu trze-
ba zlecić zadanie jakiejś innej, przede wszystkim odpowiedzialnej 
firmie?

„Pamiętajcie o ogrodach, przecież stamtąd wyszliście...” Tę pio-
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na stronie internetowej www.olecko.info (w pliku *.pdf)
OLECKI TERMINARZ

WYSTAWY STAŁE
• Historia Ziemi Oleckiej – wystawa historyczna, Olecka 

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

storyczna, plac Wolności 1 (Stary Ratusz)
• Malarstwo Ewy Letki, Galeria Prawdziwej Sztuki im. A. 

Legusa, ROK „MG”
• Wystawa monet „To nie Fenicjanie wynaleźli pieniądze” - 

wystawa w Oleckim Stowarzyszeniu Aktywnych „Zamek”
• Wystawa collage Wiesława B. Bołtryka, hol kina „Mazur”
• Malarstwo Agaty Julii Prosińskiej, Galeria „Pod Skosem” 

Gminny Osrodek Kultury w Kowalach Oleckich
25  kwietnia (środa)
apteka dyżurna Zielona 35
wydanie „Tygodnika Oleckiego”
- Rozgrywki piłkarskie ,,Dzikich Drużyn”, stadion MOSiR
26 kwietnia (czwartek)
apteka dyżurna Gołdapska 1
- Rozgrywki piłkarskie ,,Dzikich Drużyn”, stadion MOSiR
16.00 - „Popołudnia ze Scrabble”, Biblioteki dla Dzieci i 
Młodzieży
27 kwietnia (piątek)
apteka dyżurna Składowa 6
- Rozgrywki piłkarskie ,,Dzikich Drużyn”, stadion MOSiR
13.00 - Pozyskiwanie środków na działalność organizacji po-
zarządowych, szkolenie, plac Wolności 2 (FRZO)
17.00 - Królewna Śnieżka, film, kino „Mazur”
18.00 - wernisaż wystawy prac Małgorzaty Chomicz i Woj-
ciecha Dzieszkiweicza, Galeria Hol (kino Mazur)
19.00 - Hans Klos. Stawka większa niż śmierć, film, kino 
„Mazur”
28 kwietnia (sobota)
apteka dyżurna Zielona 37
DZIEŃ OTWARTY w Urzędzie Skarbowym
9.00 - Pozyskiwanie środków na działalność organizacji 
pozarządowych, szkolenie, plac Wolności 2 (FRZO)
13.00 Kolorowy świat bajek, biblioteka dziecięca, Kopernika  6
13.00 - Czarni Olecko - KS Mazur Pisz, mecz piłki nożnej 
juniorów (wyjazd)
14.00 - Czarni Olecko - UKS Rona 3 Ełk, mecz piłki nożnej 
trampkarzy (wyjazd)
16.00 - Ławeczka, spektakl teatralny, sala Teatru AGT
16.00 - Czarni Olecko - KS Warmia Grajewo, mecz piłki noż-
nej III ligi (wyjazd)
17.00 - Królewna Śnieżka, film, kino „Mazur”
19.00 - Hans Klos. Stawka większa niż śmierć, film, kino 
„Mazur”
29 kwietnia (niedziela)
apteka dyżurna 11 Listopada 9
14.00 - Międzynarodowy Dzień Tańca, film i pokazy tanecz-
ne, sala kina „Mazur”
17.00 - Królewna Śnieżka, film, kino „Mazur”
19.00 - Hans Klos. Stawka większa niż śmierć, film, kino 
„Mazur”
30 kwietnia (poniedziałek)
OSTATNI DZIEŃ NA ROZLICZENIE SIĘ Z URZĘ-
DEM SKARBOWYM
apteka dyżurna Kolejowa 15
wydanie „Tygodnika Oleckiego”
1 maja (wtorek)
apteka dyżurna Zielona 35
10.00 - Turniej tenisa ziemnego ,,Otwarcie sezonu” w grze 
pojedynczej, korty miejskie
11.00 - Finał Gratki dla Nastolatka, sala widowiskowa ROK 
MG
12.00 - Otwarty turniej koszykówki ulicznej, boisko ,,Orlik 
2012” przy SP Nr 1
17.00 - KONCERT SYMFONICZNY, sala widowiskowa 
ROK „MG”
2 maja (środa)
apteka dyżurna plac Wolności 7B
Koniec naboru do projektu „Rodzina zastępcza - marzeniem 
dzieci odrzuconych i osieroconych”, szczegóły to17, s. 19
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Zapraszamy od 600 do 2100

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

NAJTANIEJ W MIEŚCIE

ON .............................5.82 zł
Pb95 .........................5.85 zł
PB98 .........................5,99 zł
LPG ...........................2,82 zł
Olej opałowy ..............4.20 zł (powyżej 1000 litrów)

PRZEMYSŁAW
ATKIELSKI

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

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

www.paliwa-kozlowski.pl

AUTOMYJNIA

senkę powinno śpiewać się jak mantrę. Szczególnie w takim 
grodzie jakim jest Olecko. 

Bo, proszę Państwa, sami chyba przyznacie, że wszędzie 
nas pełno i wszędzie nas znają.

Przez kilka tygodni Janusz Panasewicz z drużyną promo-
wał miasto w „Bitwie na głosy”, w Majątku Giże Marczak 
realizowaną audycje telewizyjną z cyklu „Surowi rodzice”, 
która ukaże się na antenie w połowie maja. Znajomi z Pol-
ski pytają się mnie o Przystanek Olecko. Jesteśmy na pewno 
małym, ale znanym miastem. Nie chciałbym żeby było ono 
znane z tego, że jest w nim brudno. 

Chciałem się również zwrócić z apelem. Naturalnie do tych 
z Państwa, których to dotyczy. Nie parkujcie samochodów na 
trawnikach. W ten sposób psujecie pracę wielu ludzi, którzy 
co roku te trawniki pielęgnują. Musicie Państwo zdawać sobie 
sprawę z tego, że w końcu policja zacznie reagować i skończy 
się ta praktyka mandatem. To jest bardzo prawdopodobne, bo 
wiele osób, w tym również ja zabiega w policji o taka reakcję.  

Nikt też nie wie jak rozwiązać inny jeszcze problem zwią-
zany z czystością. Problem psich kup. Jest wiele pomysłów. 
Żaden jednak nie załatwia sprawy definitywnie. Wiadomo, że 
potrzebna jest edukacja, pieniądze i pomysł... albo kilka po-
mysłów. Sprawą trzeba zająć się już dziś.. bo w końcu może 
być tak, że idę sobie przez park, a tu kupa, kupa ... i nagle 
kawałek trawnika.

B. Marek Borawski

Na początku marca gmina otrzymała pismo ze Wspólne-
go Sekretariatu Technicznego w Warszawie Programu Litwa 
– Polska - Rosja 2007-2013, iż projekt napisany wspólnie z 
samorządem Kozłowej Rudy na Litwie i rejonem Gusiew w 
Rosji „Partnerstwo na rzecz ochrony wód w transgranicznym 
obszarze Litwy, Polski i Rosji” otrzyma dofinansowanie w wy-
sokości 90%. 

W ramach projektu po stronie litewskiej zostanie wybu-
dowana sieć wodociągowa i kanalizacyjna oraz oczyszczalnia 
ścieków. Rosyjski partner wykona dokumentację techniczną 
sieci wodociągowej i kanalizacyjnej dla dziewięciu miejsco-
wości w rejonie Gusiewa. 

W chwili obecnej przygotowywane są załączniki niezbęd-
ne do podpisania umowy o dofinansowanie. Szczegóły doty-
czące warunków podpisania umowy, wdrażania i zarządzania 
projektem zostały omówione na pierwszym szkoleniu, które 
odbyło się 30 marca w Warszawie. 

Prawdopodobny termin podpisania umowy to czerwiec b.r. 
Projekt realizowany będzie przez 2 lata. 
Całkowita wartość projektu to 3 miliony 667 tysięcy 580 

euro, z czego Olecko otrzyma 1.705.562 euro, Kozłowa Ruda 
1.454.077 euro i Gusiew 507.941 euro.           (UMwbip)

Kanalizacja sanitarna Olecko – Kukowo
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Dużym sukcesem zakończyły się ponad półroczne poszu-
kiwania włamywacza, który okradał  domki jednorodzinne 
na terenie powiatów: oleckiego, ełckiego, suwalskiego i au-
gustowskiego. 

We wtorek 17 kwietnia oleccy kryminalni zatrzymali 
podejrzanego w bezpośrednim pościgu po kolejnej próbie 
włamania. Krzysztof S. trafił do policyjnego aresztu. Ze 
wstępnych ustaleń wynika, iż jego łupem padły pieniądze 
oraz biżuteria o łącznej wartości ponad 200 tysięcy złotych. 
Na wniosek policji i prokuratury sąd zdecydował o areszto-
waniu podejrzanego na najbliższe 3 miesiące.

Włamywacz, 
który okradał domki jednorodzinne 

w rękach policji

Krzysztof S. 
przed przesłuchaniem

Kolekcja odzyskanych przez policję złotych monet

Część odzyskanej złotej biżuterii

Seria włamań na tere-
nie Olecka  rozpoczęła się  
w październiku ubiegłego 
roku. Łącznie doszło do 
ponad dwudziestu wła-
mań do domków jednoro-
dzinnych w tym do 10 na 
terenie naszego  miasta. 
Oleccy policjanci  otrzy-
mywali  również sygnały o 
podobnych zdarzeniach od 
kolegów z sąsiednich po-
wiatów. Złodzieje działali 
w godzinach rannych wy-
korzystując nieobecność 
w domach ich właścicieli. 
Łupem sprawców padała 
najczęściej złota biżuteria i 
pieniądze. 

W celu przeciwdzia-
łania kolejnym przestęp-
stwom Policja nasiliła ilość 
służb patrolowych. Przy 
współpracy lokalnych me-
diów oraz parafii wysto-
sowano kolejne apele do 
mieszkańców o właściwe 

zabezpieczenie kosztowności. Informowano o zwróceniu 
szczególnej uwagi na osoby nieznane i podejrzane, a także 
pojazdy znajdujące się w pobliżu domków jednorodzinnych. 

Przełom w sprawie nastąpił we wtorek 17 kwietnia. Wte-
dy to jedna z mieszkanek powiadomiła policje o mężczyźnie 
wchodzącym na teren posesji. Usiłował on wejść do domu 

sąsiadów. Szybka reakcja kryminalnych na to zgłoszenie za-
kończyła się zatrzymaniem podejrzanego. 

Mężczyzna początkowo nie chciał ujawnić swojej tożsa-
mości. Mimo to policjanci szybko ustalili, iż jest to 49-letni 
Krzysztof S. zamieszkały na terenie powiatu gołdapskiego. Był 

on już wcześniej karany za podobne przestępstwa. 
Już w trakcie kontroli osobistej zatrzymanego funkcjo-

nariusze znaleźli u niego złotą biżuterię. Kolejne skradzione 
przedmioty policjanci odkryli podczas przeszukania mieszka-
nia 49-latka. 

W konsekwencji kolejnych przesłuchań Krzysztof S. przy-
znał się do wszystkich włamań, które miały miejsce na terenie 
Olecka. Ponadto zgromadzony materiał dowodowy pozwoli na 
postawienie mu kolejnych zarzutów kradzieży z włamaniem, 
których dopuścił się w Ełku, Augustowie i Suwałkach.

Postanowieniem sądu podejrzany Krzysztof S. został aresz-
towany na okres 3 miesięcy. Za popełnione przestępstwa grozi 
mu kara nawet 15 lat pozbawienia wolności. 

rzecznik prasowy KPP aspirant Tomasz Jegliński

W drodze na przesłuchanie

W lutym i marcu gmina wdrażała nowy komputero-
wy program podatkowy. Przegrywanie z poprzedniego 
programu bazy danych podatników spowodowało pew-
ne opóźnienia w naliczaniu wymiaru podatku. Mimo 
tych trudności wydział finansowy UM zakończył prace 
29 lutego i wydał łącznie 11 tysięcy 755 decyzji podat-
kowych na kwotę 4 milionów 558 tysięcy 404 złotych. 

Dzięki zaangażowaniu sołtysów decyzje trafiły do 

podatników w wymaganym terminie ustawowym i 16 
marca nastąpiło rozliczenie pierwszej raty należności po-
datkowych. 

Jednocześnie w lutym trwało przyjmowanie wniosków 
producentów rolnych o zwrot podatku akcyzowego za-
wartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do 
produkcji rolnej. Wydział finansowy wydał 178 decyzji o 
zwrocie na kwotę ponad 367 tysięcy złotych. 

(UMwf)

Zawirowania finansowe
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Państwowa Szkoła Muzyczna I st. w Olecku, 
Regionalny Ośrodek Kultury w Olecku, 

Związek Kompozytorów Polskich,  Zarząd Oddziału 
Krakowskiego zapraszają na 

KONCERT SYMFONICZNY 
1 maja br. o godz. 17.00 w sali widowiskowej ROK. 

Patronat nad koncertem objęli Starosta Olecki i Bur-
mistrz Olecka.

Wystąpi  ORKIESTRA FILHARMONII   w 
CHMIELNICKIM (Ukraina)  pod dyrekcją Olek-
sandra Dragana oraz soliści:  Oleksandr KOZA-
RENKO (Lwów) – fortepian, Taras MALYK – flet. 

W programie: 
wielka klasyka muzyczna – J. S. Bach – Koncert  

f-moll na fortepian i orkiestrę, Suita h-moll na orkiestrę 
(z partią fletu solo)

muzyka litewska – Ionas Tamulionis - Toccata dia-
volesca,  Feliksas Bairas – Preludium  i Toccata

muzyka ukraińska – Oleksander Kozarenko Sin-
fonia estravaganza na orkiestrę,

 Irmołogion na orkiestrę smyczkową,   Konzertstück 
na fortepian, flet i smyczki, Konzertstück na fortepian, 
flet i smyczki.

Słowo o muzyce Jerzy Stankiewicz 
Cena biletu 30 zł   

NACZELNIK URZĘDU 
SKARBOWEGO W OLEC-
KU INFORMUJE,
IŻ DZIEŃ 28 KWIETNIA 
2012 R. (SOBOTA) W 
GODZ. 9:00 - 13:00 BĘ-
DZIE 

„DNIEM OTWARTYM 
URZĘDU SKARBOWEGO 

W OLECKU”
 
W  TYM DNIU  MOŻNA 
BĘDZIE:

- ZŁOŻYĆ ZEZNANIE 
PODATKOWE,

- DOKONAĆ AKTUALIZACJI ADRESU MIEJ-
SCA ZAMIESZKANIA, DANYCH DOTYCZĄ-
CYCH OSOBISTEGO RACHUNKU BANKOWE-
GO,

- UZYSKAĆ NIEZBĘDNE INFORMACJE W 
ZAKRESIE ROZLICZENIA PODATKU DOCHO-
DOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH ZA 2011 R.,

- UZYSKAĆ INSTUKTAŻ W ZAKRESIE WY-
PEŁNIANIA ZEZNAŃ PODATKOWYCH, W TYM 
ZEZNAŃ SKŁADANYCH DROGĄ ELEKTRO-
NICZNĄ.

WYDŁUŻONY CZAS PRACY URZĘDÓW 
SKARBOWYCH

W dniach 27 i 30 kwietnia 2012 r. Urząd Skarbowy w 
Olecku czynny będzie w godzinach: od 7:15 do 18:00.  
Kasa czynna: od 8:00 do 15:00    
      

Serdecznie zapraszamy

DZIEŃ OTWARTY 
W URZĘDZIE SKARBOWYM 

– SOBOTA 28 KWIETNIA

Dnia 28 marca 2012 r. w Powiatowym Zarządzie 
Dróg w Olecku podpisano umowę oraz przekazano 
plac budowy na realizację budowy drogi powiatowej nr 
1899N na odcinku od m. Krupin do m. Raczki Wielkie.

Wykonawcą robót zostało Przedsiębiorstwo Budo-
wy Dróg i Mostów Sp. z o.o., 05-300 Mińsk Mazowiec-
ki, ul. Kolejowa 28. Wartość inwestycji wyniesie 1 844 
307,82  zł. Zadanie zostanie wykonane w terminie do 
28.09.2012 r. 

Inwestorem zadania jest Powiat Olecki. Inwestycja 
zostanie zrealizowana z udziałem środków Europej-
skiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Re-
gionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 
2007-2013, Województwa Warmińsko- Mazurskiego, 
Oś Priorytetowa 5- „Infrastruktura transportowa regio-
nalna i lokalna”, Działanie 5.1- „Rozbudowa i moderni-
zacja infrastruktury transportowej warunkującej rozwój 
regionalny”, Poddziałanie 5.1.6- „Infrastruktura drogo-
wa warunkująca rozwój regionalny”.

Reaktywowany Teatr AGT - Agnieszka Popczyńska i 
Janusz Klimaszewski, wystąpią w spektaklu „Ławeczka” 
na podstawie dramatu Aleksandra Gelmana w reżyserii Ro-
mana Karsztuna. Premiera spektaklu odbyła się 31 marca 
2012 r. przy okazji obchodów Międzynarodowego Dnia Te-
atru.

„Ławeczka” to historia dwojga samotnych ludzi. On po 
przejściach, ona z nadziejami. Spotykają się przypadkiem i 
powoli odkrywają swoje prawdziwe oblicza, zrzucają ma-
ski...Na scenie tylko tytułowa ławeczka i dwójka aktorów. 
Oszczędność scenografii i form wyrazu sprawia, że są to 
role wymagające, publiczność śledzi każdy sceniczny ruch i 
gest aktorów, nie daje im chwili wytchnienia. Oleccy artyści 
podjęli się trudnego zadania, tym bardziej gratulujemy im 
udanej premiery. 

Tych, którzy spektaklu nie widzieli i tych, którzy chcą 
przeżyć go jeszcze raz, zapraszamy do bardziej kameralnej 
przestrzeni. 

28 kwietnia, godz. 16:00, sala AGT 
Wstęp 10 zł

„Ławeczka”

K67901
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Zapraszam na XVIII Sesję Rady Powiatu w Olecku w dniu  
26 kwietnia 2012 roku (czwartek) o godz. 13:00 w sali konfe-
rencyjnej (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 wnio-

ski radnych i Komisji Stałych Rady.
8. Analiza i ocena rynku pracy oraz poziom bezrobocia w 

Powiecie Oleckim. 
9. Informacja o działalności związków i stowarzyszeń, w 

których uczestniczy Powiat Olecki.
10. Podjęcie uchwał:
a) w sprawie wysokości opłat za usunięcie i przechowywa-

nie statku lub innego obiektu pływającego;
b) w sprawie rezygnacji z przedsięwzięcia ujętego w Wielo-

letniej Prognozie Finansowej Powiatu Oleckiego na lata 2012 
– 2021;

c) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Po-
wiatu Oleckiego na lata 2012 – 2021;

d) w sprawie zmian budżetu powiatu na rok 2012.
11. „Głos wolny, wolność ubezpieczający”.
12. Zamknięcie obrad. 

Przewodniczący Rady Powiatu             
Wacław Sapieha 

XVIII Sesja Rady Powiatu
 Zapraszam do udziału w sesji Rady Miejskiej w Olecku, 
która odbędzie się w dniu 27 kwietnia 2012 r. (piątek) o 
godzinie 13.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w 
Olecku.
Porządek sesji:
1. Otwarcie sesji i ustalenie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady.
3. Informacja Burmistrza o działalności w okresie między-
sesyjnym.
4. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o działa-
niach podejmowanych w okresie od ostatniej sesji.
5. Sprawozdanie z realizacji w 2011 r. programu współ-
pracy Gminy Olecko z organizacjami pozarządowymi oraz 
innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 
publicznego.
6. Funkcjonowanie systemu oświaty w Gminie Olecko – 
referat Komisji Oświaty, Kultury, Promocji Gminy, Sportu i 
Rekreacji Rady Miejskiej w Olecku.
7. Analiza finansowa Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekre-
acji w Olecku – referat Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej 
w Olecku.
8. Ocena stanu przygotowań do funkcjonowania gospodarki 
odpadami w nowym systemie prawnym – referat Komisji 
Rewizyjnej Rady Miejskiej w Olecku.
9. Interpelacje oraz odpowiedzi na interpelacje radnych.
10. Wnioski radnych.
11. Uwagi i wnioski Sołtysów, Przewodniczących Rad i Za-
rządów Osiedli oraz radnych Oleckiej Rady Młodzieżowej 
dotyczące projektów uchwał. 
12. Podjęcie uchwał w sprawach:
a) wyrażenia zgody na użycie herbu Gminy Olecko,
b) wyrażenia zgody na udzielenie bonifikat od ceny sprze-
daży lokali mieszkalnych na rzecz najemców,
c) zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę 
i zbiorowe odprowadzanie ścieków dla Przedsiębiorstwa 
Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Olecku,
d)   zmiany budżetu gminy na 2012 rok,
e)    zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 
Olecko na lata 2012 – 2022.
13. „Głos wolny, wolność ubezpieczający”.
14. Zamknięcie obrad sesji.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Karol Sobczak

 Sesja Rady Miejskiej

Remont Gimnazjum nr 2
Trwa realizowany przez olecką firmę remont Gimnazjum 

nr 2 im. Mikołaja Kopernika. Remont ma zabezpieczyć budy-
nek przed wodami zewnętrznymi. 

Prace polegają na przygotowaniu podłoża  ścian funda-
mentów do założenia izolacji, wykonanie tej izolacji, zrekon-
struowanie zerwanej wcześniej nawierzchni oraz częściowa 
przebudowa tej nawierzchni.

Prace wycenione łącznie na około 132 złotych mają zostać 
ukończone 15 czerwca.               (UMwbip)
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MIłość francuskafelieton

Miłość francuska, dusza słowiańska,
Włoch – makaroniarz, angielski chłód,
Niemiecki problem, grypa hiszpańska,
A Murzyn czarny, bo lubi brud.

Amerykanin - nogi na stole,
Włoch - makaroniarz, arabski szczyt,
Rosjan nie drażnić, pije jak Polak,
A Żyd jest zdolny, szkoda że Żyd.

fragment piosenki „Hasła” z musicalu Metro
Koleżanka Mojej Koleżanki z okazji braku okazji była na 

imprezce. Opowiadała mi, że towarzystwo międzynarodowe, 
zaprzyjaźnione. Minęła druga, a może trzecia butelka czasu, 
temat zboczył na dowcipy o innych narodach. I tak popłynęło, 
o Polakach, Rosjanach (Czelabińsk! ach!), Anglikach, Niem-
cach etc.

I wszystko byłoby zabawnie, gdyby nie to, że śliczna Ru-
munka nie spytała o jakieś żarty o nich... Towarzystwo na raz, 
to zamilkło, to zakrztusiło się, to oglądało ściany... Znacie ten 
specyficzny szum i hałas, który następuje, po krępującej ci-
szy? Każdy coś mówi, byle co, byle głośno... Nie, nikt nie zna 
dowcipów o Rumunach... Nie sądzę, żeby nasza Elena miała 
do siebie tyle dystansu, powiedziała Koleżanka Mojej Kole-
żanki, żeby znieść nasze polskie dowcipy o tej narodowości...

I tak sobie pomyślałam, że obrażamy się za polish jokes, 
a sami wymyślamy okropne żarty o Cyganach, niesamowicie 
antysemickie o Oświęcimiu (choć śmieszniejsze są żydowskie 
wice – serdecznie polecam „Przy szabasowych świecach”), a 
nasze żarty o Murzynach i Rumunach są szczytem rasizmu… 

A na co dzień walczymy ze stereotypami… Jak to było z 
tą belką w oku?

Wiesz, – powiedziała Koleżanka Mojej Koleżanki – ile 
jest stereotypów o nas, Polakach? Że Polak to biedak, pijak 
i złodziej, że Polacy tylko narzekają, że Polak – katolik, że 
Polacy nie znają języków… A wiesz, że Holendrzy i Niemcy 
myślą, że u nas po ulicach chadzają niedźwiedzie polarne? W 
sumie, to im się nie dziwię… Sama im opowiadałam o przed-
ostatniej zimie, o metrowej warstwie śniegu, o temperaturze 
minus trzydzieści i o ponad metrowej warstwie lodu na je-
ziorze (ha, morsowałam, to wiem!), skoro zimno u nas jak na 
Spitsbergenie to, czemu by nie miśki biegające… Ja tam bym 
wolała pingwiny, są śmieszniejsze… 

Włosi kojarzą nasz kraj ze skansenem. Tradycja, drew-
no, słomiane chaty. No, krycie słomą wraca do łask, stać na 
to najbogatszych, więc jesteśmy według Włochów bogatym 
skansenem.

A Anglicy… Moi znajomi Brytole, powiedziała Kole-
żanka Mojej Koleżanki, uważają za największe szczęście, 
mieć sąsiada Polaka. Polak potrafi zmienić żarówkę, wymie-
nić uszczelkę… Cóż w kraju, gdzie do powieszenia obrazka 
wzywa się fachowca, umiejętności to bezcenne. A kiedy do 
Świdwina, do jednostki wojskowej przybyli angielscy piloci, 

nasi chłopcy postanowili pokazać im, jak się u nas rozrywa. 
Zabrali Anglików do zwykłej dyskoteki. I ci, po raz pierw-
szy w naszym kraju, myśleli że to jest jakiś casting modelek, 
bo tyle pięknych dziewczyn w jednym miejscu zobaczyli…

Ale jest jeden kraj, gdzie kochają Polaków miłością 
ogromną. Gdzie, kiedy usłyszą, że jesteś z Polski, pomogą, 
ugoszczą. To Węgry. „Węgry to bardzo dziwny kraj. Kocha-
ją Polskę i do Polaków odnoszą się niczym do mitycznych 
braci. Jak na Węgrzech odkryją żeś Polak to masz od świtu 
do nocy zajęty czas. Każdy zaprosi cię na kielicha i postawi 
ci żarcie.” Tak o tym kraju mówił znajomy Koleżanki Mojej 
Koleżanki. Był tam latem, na wycieczce rowerowej, pękło 
mu coś, czy się zepsuło, pieniędzy nie miał, jak to student… 
A kiedy przyznał się do narodowości, powieziono go do 
punktu naprawczego, gdzie nie zapłacił za nic, przenocowa-
no i wyposażono na dalszą drogę.

Miłość Węgrów do nas jest tak stara jak przysłowie, Po-
lak Węgier dwa bratanki i do szabli i do szklanki. Węgrzy 
mają też takie powiedzenie, jak my! I wielu z nich potrafi 
powiedzieć je po polsku. „lengyel, magyar két jó barát, egy-
ütt harcol, s issza borát”

Może to historia tak nas połączyła? Córka króla Węgier 
Béli IV – Kinga wyszła za Bolesława Wstydliwego, później 
Jadwiga wyszła za Władysława Jagiełłę, królem Węgier był 
nasz Władysław III Warneńczyk. A Stefan Batory miał ko-
rzenie węgierskie. Polscy generałowie Józef Bem i Henryk 
Dembiński byli jednymi z wojskowych przywódców zrywu 
niepodległościowego na Węgrzech w 1848 roku. Józef Bem 
do dziś jest uważany przez Węgrów za bohatera narodowe-
go. W czasie II Wojny Światowej Węgrzy byli pod wpływa-
mi Niemiec, ale mimo że walczyli razem z nimi z ZSRR, 
to nie wypowiedziały nigdy wojny naszemu krajowi. Co 
więcej, Węgrzy odmawiali wysadzania mostów w Polsce i 
przyjęli do siebie polskich uchodźców i żołnierzy po kam-
panii wrześniowej. A w 1956 roku, na znak solidarności z 
Polakami po wydarzeniach w Poznaniu, na ulice Budapesz-
tu wyszło tysiące Węgrów. Co w efekcie doprowadziło do 
rewolucji, krwawo stłumionej przez wojska radzieckie. Zaś 
to spotkało się z żywiołową reakcją Polaków. Polska pomoc 
dla Węgrów wyniosła 2 miliony dolarów i przewyższyła tę, 
której udzieliło USA. Zbierano pieniądze, żywność, odda-
wano krew. 15 samolotów dostarczyło 44 tony medykamen-
tów i materiałów pierwszej potrzeby. 

W 2007 roku rząd węgierski ustanowił 23 marca Dniem 
Przyjaźni Polsko – Węgierskiej. Taką samą ustawę cztery 
dni później podjął przez aklamację polski Sejm.

I tego się trzymajmy, o to dbajmy. O te pozytywne ste-
reotypy, moja polonistka by to sformułowanie nazwała 
oksymoronem… I to my, a nie kto inny, odpowiadamy za 
nasz wizerunek u obcokrajowców. No, tutaj, na Wyspach, 
to my jesteśmy obcokrajowcami, i dla niektórych jesteśmy 
egzotyczni… Masz pojęcie? Ja? Egzotyczna?!

Ale to tylko od nas zależy, jak nas postrzegają. Czy jeste-
śmy mili, weseli, uczciwi i pracowici? Prawda?

Maja
PODATNIKU

Złóż  zeznanie podatkowe za 2011 r. elektronicz-
nie - za pośrednictwem systemu e-deklaracje !

Zbliża się akcja rozliczeń podatkowych. Przy-
pominamy o możliwości skorzystania z prostej, 
wygodnej, a przede wszystkim taniej metody prze-
syłania deklaracji podatkowych drogą elektroniczną 
– poprzez portal www.e-deklaracje.gov.pl.

Na portalu www.e-deklaracje.gov.pl dostępne są interaktywne formu-
larze podatkowe oraz instrukcja dotycząca ich wypełniania i przesyłania. 
Przy wykorzystaniu odpowiednich aplikacji (modułów) dostarczanych 
przez producentów oprogramowania, możliwe jest wysyłanie deklaracji 
podatkowych drogą elektroniczną bezpośrednio z systemów finansowo-
-księgowych. W przypadku posiadania odpowiedniej aplikacji (odpowied-
niego modułu oprogramowania), istnieje możliwość automatycznego pod-
pisania elektronicznie wszystkich przesyłanych deklaracji.

Obszerny opis systemu e-Deklaracje dostępny jest na stronie Minister-
stwa Finansów:  www.e-deklaracje.gov.pl

Sieć szerokopasmowa w gminie Olecko
29 marca została podpisana z Zarządem Woje-

wództwa Warminsko-Mazurskiego umowa o dofi-
nansowanie z Regionalnego Programu Operacyj-
nego Warmia i Mazury 2007 – 2013 projektu „Sieć 
szerokopasmowa gminy Olecko”.

Całkowity koszt to 3 miliony 794,255 tysiące 
złotych. Dofinansowanie wyniesie 85% czyli około 
3 milionów 255 tysięcy. Termin realizacji projektu 
przypada na 30 listopada.

W ramach projektu wybudowana zostanie sieć 
szerokopasmowa o długości 82 kilometrów. Przewi-
dziane jest w tym 2,6 kilometra sieci światłowodo-
wej i 79, 4 sieci radiowej oraz bezprzewodowe punk-
ty dostępu do internetu tzw. Hot-Spot. Zbudowane w 
ramach projektu Centrum Zarządzania Siecią będzie 
się mieściło w Urzędzie Miejskim.

 (UMwbip)
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OLECKIE CENTRUM
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17 kwietnia w jednej z sal lekcyjnych w Zespole Szkół w Olecku klasa 
I b gimnazjum spotkała się z rysownikiem – Markiem Pacyńskim. Zapro-
sił go nasz wychowawca, Jarosława Bagieński, abyśmy mogli dowiedzieć 
się, jak wyglądała praca nad ilustracjami do komiksu „Historia miasta sło-
wem i obrazem”, który właśnie omawiamy na lekcjach języka polskiego.

Około 12:00 autor komiksu wkroczył do klasy. Przywitała go nasza 
polonistka, Agnieszka Kopycka i poprosiła ilustratora, aby opowiedział o 
swojej pracy. Uczniowie z zainteresowaniem słuchali tego co opowiadał. 
Następnie przyszedł czas na zadawanie pytań. Początkowo gimnazjaliści 
byli onieśmieleni, ale ciekawe wypowiedzi zachęciły ich i już po chwili M. 
Pacyński nie nadążał z odpowiadaniem. Słuchając naszego gościa jedno-
cześnie oglądaliśmy wykonane przez niego ilustracje krążące z rąk do rąk 
po klasie.

Na koniec, kiedy już wszyscy zaspokoili głód wiedzy, podziękowaliśmy 
rysownikowi i stanęliśmy do wspólnego zdjęcia. Chwilę później zabrzmiał 

Spotkanie z Markiem Pacyńskim

dzwonek i musieliśmy rozstać się z tym przemiłym człowiekiem.
Spotkanie bardzo się wszystkim podobało. Mamy nadzieję, 

że Marek Pacyński jeszcze nas kiedyś odwiedzi.
Katarzyna Wójtowicz

22 kwietnia odbył się  w 
Lidzbarku Warmińskim 53 Wo-
jewódzki Finał Turnieju Tenisa 
Stołowego LZS o Puchar TVP 
Olsztyn.

Joanna Łuszczyńska 
uczennica Szkoły Podstawowej 
nr 4 w Olecku i zawodniczka 
Klubu MLKS Czarni Olecko 
zdobyła  I miejsce.

Trenerką Joasi jest Marze-
na Jasińska.

GRATULUJEMY!
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Zespól Szkół Społecznych przy ulicy Młynowej w Olecku

Zespół Szkół STO w Olecku 
prowadzi zapisy na rok szkolny 2012/2013 do następujących 
typów szkół:
Społeczna Szkoła Podstawowa STO
- do klasy I - dzieci 6 i 7 letnie
- do klasy IV
Klasy mogą liczyć maksymalnie 16 uczniów, o przyjęciu 
decyduje kolejność zgłoszeń. Przyjmujemy także uczniów 
do klasy II (są wolne miejsca). 
Społeczne Gimnazjum STO 
- do klasy I
Klasa może liczyć maksymalnie 16 uczniów, o przyjęciu 
decyduje kolejność zgłoszeń. Przyjmujemy także uczniów 
do klasy II i III (są wolne miejsca).
Społeczne Liceum Ogólnokształcące STO
- do klasy I 
Przyjęcie kandydatów do kl. I następuje na podstawie wyni-
ków egzaminów gimnazjalnych i wyników na świadectwie 
ukończenia gimnazjum. 
Klasa może liczyć maksymalnie 16 uczniów. Przyjmujemy 

także uczniów do klasy III (są wolne miejsca).

Dodatkowych informacji udziela Sekretariat Szkoły: 
tel. 87-520-24-18, ul. Młynowa 8
www.spoleczna.olecko.edu.pl

NASZA OFERTA:   

wysokie wyniki egzaminów zewnętrznych,
sukcesy uczniów w konkursach przedmiotowych,

tradycja - szkoła istnieje od 1991 roku,
wszystkie szkoły posiadają uprawnienia szkoły publicznej, 

program nauki zgodny z wymaganiami MEN, 
rozszerzony program nauki języka angielskiego, 

zajęcia fakultatywne rozszerzające wiedzę 
z wybranych przedmiotów,

przyjazna, życzliwa atmosfera, 
profesjonalna kadra,

dobre relacje nauczycieli z uczniami 
budowane na wzajemnym zaufaniu i szacunku, 

bardzo dobra współpraca z rodzicami.

19 kwietnia uczniowie i nauczy-
ciele LO im. Jana Kochanowskiego 
w Olecku wzięli udział w uroczysto-
ści obchodów Dnia Ziemi — w tym 
roku pod hasłem „Dobra energia dla 
wszystkich”. Była to jednocześnie 
znakomita okazja do podsumowa-
nia szkolnej kampanii trwającej od 
października 2011 do kwietnia 2012 
roku „Segreguję – Mazury ratuję” 
prowadzonej w związku z Budową 
Zakładu Unieszkodliwiania Odpa-
dów komunalnych wraz ze składowi-

Dobra energia dla wszystkich

skiem odpadów 
w Siedliskach k. 
Ełku.

Młodzież w swoim przedstawieniu zwróciła uwagę na problem dualnej se-
gregacji odpadów, ich utylizacji oraz korzyści wynikających z zastosowania re-
cyklingu,  np. zmniejszenie ilości odpadów na wysypiskach, oszczędzanie su-
rowców naturalnych oraz energii, ochrona krajobrazu i środowiska naturalnego. 
Spektakl był urozmaicony prezentacjami multimedialnymi i piosenkami o tema-
tyce przyrodniczej.

W szkolnej kampanii brali udział uczniowie klas pierwszych. Pod kierownic-
twem Aleksandry Ośródki – nauczycielki biologii – uczestnicy wzięli udział w 
cyklu zajęć edukacyjnych z zakresu gospodarki odpadami. W czasie trwania pro-
jektu wykonane zostały ulotki i plakaty. Ponadto młodzież przygotowała przed-
stawienie dla przedszkolaków.   

 Aleksandra Ośródka - nauczyciel biologii w LO
Rafał Jurewicz - uczestnik projektu
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Od 12 do 16 marca uczestnicy projektu „Health4Life” 
spotkali się w Portugalii, w piątym, przedostatnim już kraju 
biorącym udział w tym międzynarodowym przedsięwzięciu. 
Gimnazjum w Wieliczkach reprezentowali uczniowie: Par-
tycja Głowacka, Natalia Karaś oraz Jakub Remiszewski 
oraz nauczyciele: Elżbieta Karaś (kordynatorka projektu) i 
Jolanta Motulewicz.  

W MARCU… W MARCO, W PORTO, W PORTUGALII…

Plan spotkania wszystkich uczestników wyglądał po-
dobnie jak we wcześniejszych krajach: Hiszpanii, Belgii, 
Grecji, Polsce. Nauczyciele spotykali się na konferencjach, 
wymieniając przede wszystkim uwagi na temat warunków 
pracy, metod nauczania oraz dotychczas zrealizowanych 
zadań projektowych, a także tych zaplanowanych. Ucznio-
wie przebywali wśród swoich zagranicznych rówieśni-
ków, spędzając z nimi cały swój czas. Dzięki temu mogli 
poznać styl życia, kuchnię, zwyczaje Portugalczyków. Już 
pierwszego wieczoru, podczas kolacji poznaliśmy nowe 

smaki: gęstej zupy Caldo verde, której głównym składni-
kiem jest kapusta włoska, następnie gotowanych ryb, np. 
dorsza, i owoców morza, tj. krewetek, małży z ryżem. Na 
deser z prawdziwą przyjemnością smakowałam pierwszą 
w tym roku soczystą truskawkę oraz mango. 

W ciągu kolejnych dni wszyscy spotykali się podczas 
wspólnych wyjazdów i wycieczek. Z dużym sentymentem 
wspominamy pierwszą wycieczkę do Porto - drugiego co 
do wielkości w Portugalii miasta położonego nad Oce-
anem Atlantyckim. Wycieczkę zaczęliśmy od zwiedzenia  
historycznego centrum. Na uwagę zasługuje niewątpliwie 

Se Cathedral – rzymskokatolicka katedra pod wezwaniem 
Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, znajdująca się na 
Liście Światowego Dziedzictwa UNESCO. Największym 
zabytkiem świątyni jest srebrny ołtarz. Przemieszczając się 
jedną z głównych alei Avenida dos Aliados, dotarliśmy do 
placu z górującym nad nim pomnikiem Piotra IV na wierz-
chowcu. W samym centrum Porto, w miejscu dawnego klasz-
toru, wznosi się Palacio da Bolsa (Pałac Giełdowy), będący 
jednym z ważniejszych symboli i atrakcji miasta. Wewnątrz 
wzrok przyciągają przepiękne ozdobne stiuki (rzeźbione 
tynki), podłogi, rzeźby, obrazy i freski - bogate dekoracje 
sprawiają, że całość wygląda jak wnętrze królewskiego pa-
łacu. Jednak najbardziej wyróżniającymi się i bez wątpie-
nia najbardziej wartymi zobaczenia są Sala Narodów i Sala 
Arabska. Duże wrażenia zrobiła także niezwykle przepiękna 
księgarnia Lello funkcjonująca od 1906 roku. Bogato zdo-
bione sufity, wielobarwne witraże, kręte czerwone schody 

zachwycały swoją oryginalnością. Jak się dowiedzieliśmy, 
niedaleko tej księgarni mieszkała autorka „Harrego Pottera” 
– J.K.Rowling, kiedy pracowała jeszcze jako nauczycielka 
j. angielskiego. Uwagę przykuł także interesujący, dwupo-
ziomowy most Don Luis I nad rzeką Douro, umożliwiają-
cy dotarcie do dzielnicy Porto - Vila Nova de Gaia, której  
atrakcją są piwnice składowe wina porto. Kiedy płynęliśmy 
statkiem po rzece Douro, z daleka widzieliśmy ogromne li-
tery składające się na firmowe nazwy piwnic i magazynów, 
widniejące na dachach czy ścianach budynków. Oczywiście 
mieliśmy możliwość zwiedzenia jednej  z takich winiarni 
– Calem. A dla kibiców FC Porto atrakcją był niewątpliwie 
Stadion Smoka Estádio do Dragao.

Kolejny dzień pobytu w Portugalii również był atrak-
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cyjny. Zaczęliśmy go od wspólnego spaceru „Comenius 
walk” wzdłuż rzeki Tamega. Spacerując, podziwialiśmy 
uroki tutejszego klimatu, różnorodność roślinną: eukalip-
tusy, pomarańcze, cytryny, drzewa laurowe i piękny, jakby 
za mgłą oraz odbijający się w  rzece, krajobraz. Ścieżka 
spaceru biegła wzdłuż brzegu rzeki i charakterystyczne 
były dla niej rozstawione na trawie sprzęty rekreacyjne, 
np. rowery treningowe, steppery, orbitreki.   

Następnie zwiedziliśmy starożytne, rzymskie miasto 
Tongobriga w miejscowości Freixo, niedaleko Marco de 
Canaveses, gdzie zachowały się ruiny ówczesnych do-
mów, łaźni i obiektów publicznych. Mozaiki, składające 

się z tysięcy małych, kolorowych misternie poukładanych 
kamyków zdobiły podłogi dawnych rezydencji. Przewod-
nik przybliżył nam kulturę, tradycje i życie starożytnych. 

Ostatnią atrakcją tego dnia był wyjazd do Guimaraes 
- miasta zwanego „kolebką Portugalii”, pierwszej stolicy 
tego państwa. Miasto to w bieżącym roku nosi status Eu-
ropejskiej Stolicy Kultury. Guimaraes słynie z licznych 
budowli, takich jak: Kościół Matki Boskiej Oliwnej lub 

zamek św. Michała. Zamek był pierwotnie twierdzą, 
chroniącą mieszkańców miasta przed atakami Maurów i 
Normanów. Pierwsza siedziba portugalskich królów oto-
czona jest do dzisiaj siedmioma kamiennymi wieżami 
obronnymi. Zaś kościół, ufundowany przez króla Joao I, 
jest wotum królewskim za zwycięstwo pod Aljubarottą. 

Chodząc wąskimi, brukowanymi (jak w całej Portuga-

lii) uliczkami (w tym jedną z najstarszych - Rua de Santa 
Maria), mijaliśmy sklepy z pamiątkami, restauracje, ka-
wiarnie. Naszą uwagę zwróciły piękne, wszechobecne 
płytki ceramiczne, tzw. azulejos, które  można zobaczyć 
niemal na wszystkich budynkach: od kościołów, klaszto-
rów zaczynając, przez domy, na sklepikach kończąc.

Ostatni dzień pobytu upłynął w Marco de Canaveses, 
gdzie znajduje się szkoła partnerska – Escola Secunda-
ria – biorąca udział w projekcie. Mogliśmy wziąć udział 
w zajęciach razem z naszymi gospodarzami – zaskoczyło 
nas, że niektóre lekcje trwają 90 minut, a w dziennikach 
są wyodrębnione strony z wklejonymi zdjęciami uczniów 
danej klasy. Po zajęciach wspólnie zwiedziliśmy mia-
steczko: park miejski, kościół, urząd miasta, muzeum. 
Wieczorem odbyła się pożegnalne spotkanie, niezwykle 
klimatyczne, przy muzyce, tańcach (prezentowanych 
przez niezwykle radosnych przedstawicieli kolejnych po-
koleń tworzących zespoły lokalne) i smakach Portugalii. 

Ten wyjazd znacznie poszerzył naszą wiedzę języ-
kową i historyczną. Każdy stał się bogatszy o nowe do-
świadczenia i co niektórzy dowiedzieli się, czym jest 
odpowiedzialność i samodzielność. Podróż do Portugalii 
zawsze będę kojarzyć ze słońcem, życzliwymi ludźmi i 
bogatą kulturą. Myślę, że tego 
wyjazdu nie zapomni żaden z 
jej uczestników.   

Natalia Karaś, 
Jakub Remiszewski
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Koncert Aloszy Afdiejewa - fotoreportaż Bolesława Słomkowskiego

21 marca w Pierwszy Dzień Wiosny klasy integracyjne II 
a i Ib Gimnazjum Nr 1 w Olecku pod opieką wychowawców-
Krystyny Matwiejczyk i Jarosława Bagieńskiego wybrały 
się na edukacyjną wycieczkę po Olecku . 

EDUKACYJNIE  PO  OLECKU

Zwiedziliśmy m.in. 
Urząd Miejski, Starostwo 
Powiatowe, gdzie z bliska 
mogliśmy zobaczyć jak 
wygląda praca urzędników 
i czym zajmują się po-
szczególne wydziały. 

Następnie udaliśmy się 
do budynku Państwowej 
Straży Pożarnej aby za-
znajomić się z ciężką i od-

powiedzialną pracą 
strażaka. Tam dowie-
dzieliśmy się, że straż 
to nie tylko gaszenie 
pożarów, ale również 
wypadki drogowe, 
często pierwsza po-
moc przy różnych 
zdarzeniach, a także 
pomoc przy lodowi-
skach i problemach z 
szerszeniami. Pano-
wie strażacy przestrzegali nas, aby nie wypalać łąk ponieważ 
grozi to wieloma konsekwencjami. 

Mieliśmy odwiedzić też Powiatową Komendę Policji, 
ale nie wiedzieć czemu, niektórzy nasi koledzy strasznie się 
przed tym wzbraniali. Kolejnym miejscem był Zespół Szkół 
Licealnych i Zawodowych w Olecku przy ul. Gołdapskiej.  
Zwiedzaliśmy  tamtejszą szkołę, poznaliśmy kierunki dalszej 
nauki i kibicowaliśmy podczas meczu gimnazjalistów w pił-
kę nożną. Sędzią tego spotkania był znany reprezentacyjny 
bramkarz Wojciech Kowalewski. Okazało się , że jest kuzy-
nem naszej koloeżanki – Kingi Piotrowskiej. Dzięki tej zna-
jomości nasz wychowawca zrobił sobie pamiątkowe zdjęcie 
z gwiazdą piłki. 

W szkole panowała miła i przyjazna atmosfera. Star-
si koledzy chętnie oprowadzali nas po wszystkich klasach i 
pracowniach. Po zwiedzeniu całej szkoły wyruszyliśmy do 
pizzerii, aby zapełnić nasze puste żołądki oraz uczcić rozpo-
częcie wiosny smaczną pizzą, kebabem czy innymi pyszno-
ściami.  

Wszyscy zgodnie stwierdzili, że powinno być więcej ta-
kich miłych, smacznych, ciekawych i pouczających wycie-
czek po naszym mieście.

Martyna Olszewska
Olga Wojnowska
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Projekt „Akademia Obywatela” współfinansowany jest 
ze środków Unii Europejskiej w ramach 

Europejskiego Funduszu Społecznego

K66604

BIURO PORADNICTWA 
OBYWATELSKIEGO I PRAWNEGO 

W OLECKU
Szanowni Państwo. W dniu dzisiejszym publikujemy pierwsze 

pytanie z kolejnego najczęściej poruszanego tematu – „ spadków ‘’.
Żeby zrozumieć sens prawa spadkowego – pierwsze pytanie 

musi brzmieć: Jakie są podstawowe zasady dziedziczenia ?   
Spadek nabywamy na podstawie testamentu lub ustawy. Zgod-

nie z obowiązującym prawem do dziedziczenia ustawowego do-
chodzi gdy: -spadkodawca nie sporządził testamentu - żadna z 
osób, które powołał nie chce lub nie może być spadkobiercą. 

Zmiany wprowadzone w 2009 roku dotyczą dziedziczenia. Po-
szerzają one krąg osób uprawnionych do dziedziczenia z ustawy.

I. Gdy spadkodawca pozostawił dzieci: 1) dzieci (a jeżeli nie 
dożyły spadku – wnuki ,prawnuki ) 2)   małżonek

II. Gdy spadkodawca nie pozostawił dzieci: 1) małżonek 2) ro-
dzice

III. Gdy spadkodawca nie pozostawił dzieci i nie żyje jeden z 
rodziców: 1) małżonek 2) żyjący rodzic 3) rodzeństwo ( jeśli nie 
dożyło spadku jego zstępni – siostrzeńcy, bratankowie, ich dzieci 
). Udział spadkowy małżonka, który dziedziczy w zbiegu z rodzi-
cami, rodzeństwem i zstępnymi rodzeństwa spadkodawcy, wynosi 
połowę spadku. Małżonkowi przypadnie zaś cały spadek w braku 
zstępnych spadkodawcy, jego rodziców, rodzeństwa i  ich zstęp-
nych. 

IV. Gdy spadkodawca nie ma dzieci, małżonka, rodziców, ro-
dzeństwa ani zstępnych rodzeństwa: 1) dziadkowie w częściach 
równych 2) jeżeli dziadkowie nie dożyli spadku, w miejsce każde-
go z nich – zstępni, czyli wujowie, ciotki, stryjowie, a z ich braku 
cioteczne i stryjeczne rodzeństwo

V. Gdy nie ma w/w krewnych : 1)  pasierbowie
V. Gdy nie ma pasierbów : 1) Gmina, Skarb Państwa
Problemy prawne można bezpłatne wyjaśnić w Biurze 

Poradnictwa Obywatelskiego i Prawnego w Olecku przy 
ul. Wojska Polskiego 13, tel. 87 610 2201, email: ak.ob@
wp.pl oraz placówkach terenowych w Kowalach Olec-
kich, Świętajnie i Wieliczkach. Istnieje też możliwość te-
lefonicznego  umówienia się na wizytę.

Treść: ......................................................
..................................................................... 
.....................................................................
......................................................................

Podpis: ......................................................

Ilość publikacji: x 1 x 2 x 3 x 4 x ?

KUPON 
NA NAJTAŃSZE  
OG£OSZENIE 

DROBNE  
– 37 groszy za słowo

 auto        sprzedam  

       wynajmę     kupię

 praca

 inne

20 kwietnia w sali ROK Mazury Garbate odbyło się spotkanie 
zorganizowane przez Stowarzyszenie Przeszczepionych Serc i Sta-
rostwo Powiatowe w Olecku w celu upowszechnienie tematu trans-
plantacji i przeszczepów. Wzięło w nim udział ok. 200 osób, m.in. 
młodzież ze szkół ponadgimnazjalnych, nauczyciele oraz osoby po 
przeszczepie serca Stanisław Jerusalimcew, Jacek Kapisz i Moni-
ka Rusinek (mieszkanka powiatu oleckiego). 

Spotkanie uroczyście rozpoczął i przywitał gości Andrzej Kisiel 
- Starosta Olecki. 

PRZESZCZEP - DAR NOWEGO ŻYCIA

Na początku 
Stanisław Jeru-
salimcew Prezes 
Stowarzyszenia 
podziękował za 
pomoc w zorga-
nizowaniu spo-
tkania Staroście 
Oleckiemu, dy-
rektorom szkół, 
ROK Mazury 
Garbate. Szcze-
gólne podziękowania za ogromne wsparcie i udzieloną pomoc złoży-
ła Monika Rusinek dr Romanowi Szeremeta z Olmedica Sp. z o.o. 
w Olecku oraz Iwonie Marchewka z ZPU PRAWDA.  

Prowadzący dzielili się z uczestnikami spotkania przeżyciami 
związanymi z przeszczepem serca. Starali się przybliżyć młodym 
ludziom jak ważna jest transplantacja. Rozwiać wątpliwości natury 
moralnej i światopoglądowej, ale też prawnej, tym samym – w dal-
szej perspektywie - zwiększyć liczbę przeszczepów w Polsce, czemu 
miały służyć m.in. kolportowane przed i po spotkaniu oświadczenia 
woli oraz ulotki.

Informacje od strony medycznej przybliżyła Bożena Dudar ko-
ordynator transplantacyjny, pracująca w 108 Szpitalu Wojskowym 
w Ełku. Mówiła, że każdy dorosły, który za życia nie złożył sprze-
ciwu na pobranie narządów po jego śmierci w Centralnym Rejestrze 
Sprzeciwów może być potencjalnym dawcą. W przypadku dzie-
ci sprzeciw w ich imieniu mogą wyrazić rodzice lub opiekunowie 
prawni. W praktyce jednak zdanie rodziny jest szanowane i nie po-
biera się narządów bez rozmowy z rodziną.

W trakcie spotkania uczestnicy mieli okazję obejrzeć hiszpański 
film pt. „Esperanza”, pokazujący problem transplantacji od strony 
biorcy, dawcy i jego rodziny. Film pokazał, jak los potrafi być prze-
wrotny, jak decyzja o odmowie przeszczepu przez rodzinę poten-
cjalnego dawcy, może w przyszłości wrócić do niej, ale w sytuacji 

zupełnie odwrotnej  – stawiając ją w roli biorcy.  
Stanisław Jerusalimcew – Prezes przytoczył motto Stowarzy-

szenia Przeszczepionych Serc „tyle jesteśmy warci, ile potrafimy z 
siebie dać drugiemu człowiekowi” i zaprosił na stronę internetową 
organizacji www.przeszczepserca.pl

Na zakończenie spotkania Andrzej Kisiel – Starosta Olecki 
zwrócił się z prośbą do uczestników spotkania, aby dbali o własne 
zdrowie i wykonywali badania profilaktyczne oraz zachęcali do 
tego pozostałych członków ich rodzin.     

Halina Kasicka 
www.powiat.olecko.pl 
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* „KOALA” - bar. Kuchnia tradycyjna, katering. 
    Plac Wolności 14, tel. (87) 520 15 78  V07608

PIZZERIA „PRIVE” zaprasza od 1000 do 2200

Tel. (87) 520-31-32, sms  505-314-536 V0
91

06

PIZZA NA TELEFON

* AUTOCZĘŚCI zachodnie, Łada, UAZ, Skoda;  
ul. Grunwaldzka, tel. (87) 520 01 21                           K66207

AUTO-MOTO

AUTO - MOTO - SPRZEDAM

* „ASTRA” restauracja, pizza, zestawy obiadowe na telefon: 
87-520-25-68, profesjonalny katering, imprezy okolicznościowe, 
dancingi, ul. Partyzantów 7, www.astra.olecko.pl  V10004

TURYSTYKA, NOCLEGI, ROZRYWKA

* AUTO-MAX, ul. Paderewskiego 3A, naprawa: zawieszenia, 
amortyzatory, elektronika, komputerowa geometria zawie-
szenia, klimatyzacja tel. 509-746-264;                                        V06110

* Foto-Ślub i inne uroczystości, tel. 660 122 049       L74202

* hurtownia spożywcza, ul. Gołdapska 31, tel. (87) 520-01-50 V06509

*  Dewocjonalia, sklep; dodatki do: chrztu, ślubu, komunii, 
bierzmowania; ul. Wiśniowa, tel. 660-771-754     V06709

US£UGI
ARTYKUŁY ELEKTRYCZNE, SPRZEDAŻ, WYKONAWSTWO

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

38
01

V0
60

10

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 V07109

* Artykuły i usługi elektryczne, Grunwaldzka 6, 
      tel. 87-610-00-66                                     V06809

* Centrum Ogrodnicze, ul. Rzeźnicka 6; tel. 87-520-22-07   V00916

* Budowlana firma, Tadeusz WITKOWSKI, kompleksowe 
prace budowlane, tel. 603-754-167, 87-523-41-44 V08407* WULKANIZACJA, wymiana, sprzedaż opon, wymiana 

sprzedaż oleju, odkurzanie gratis, Mazurska 30, tel., 
516-080-613   V11503

* jubilerskie usługi, grawerowanie, naprawa oprawek
  okularów, plac Wolności 13, tel. 508-266-703
krstatkiewicz@gmail.com, www.zlotnik-olecko.pl V06909

V13501

imprezy okolicznościowe, dyskoteki, koncerty, pokazy

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

Klub „CoolTura”

* glazurnictwo, Krzysztof Sadowski, tel. 517-535-255 K65609

* hydraulika (instalacje wodne), Krzysztof Sadowski, tel. 
517-535-255 K65809

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 K09406

* MYJNIA GĄBKOWA AUTOMATYCZNA 
   aleje Lipowe 1A                           V11443

V01915

* Auta używane, tel. 501-611-961 V07838

* AUTOCZĘŚCI zachodnie, Łada, Tawria, Skoda, ul. 
Grunwaldzka, tel. 87-520-01-21 K66307

* CZĘŚCI SAMOCHODOWE, tel. 509-746-264 V06120

* CZĘŚCI SAMOCHODOWE, ul. Sokola 1D, tel. 87-
520-12-88 V07119

* części używane, wszystkie marki, Ełcka 2 (przy 
skupie złomu), tel. 501-611-961 V07828

* Ford Escort Combi, 1,4B, 1999, tel. 605-485-376 L74301

* Ford Fiesta, 1,8D, 1998, tel. 508-097-660 V11823

* Ford Focus Combi, grudzień 2004, 1,8TDDI, klima-
tyzacja, radio fabryczne cd+zmieniarka+nawigacja, 
elektryczne przednie szyby i lusterka, 6 poduszek, 
zadbany, tel. 600-936-589 B49001

* SEAT Alhambra, 2001, tel. 508-097-660 V18813

* VW Passat 1,8B+G, 1998, tel. 508-097-660 V11833

Drukarnia Offsetowa

19-300 Ełk, ul. Sasankowa 17
tel.: 087 620 03 09, 620 13 08

fax: 087 621 56 07
e-mail: poligrafi a@gryfi x.pl

KOMPLEKSOWE USŁUGI DRUKARSKIE
 profesjonalne przygotowanie do druku:

projekty grafi czne, skład i łamanie tekstu...

 druk off setowy na nowoczesnych maszynach
jedno- i czterokolorowych

 druk cyfrowy

 uszlachetnianie: foliowanie, lakierowanie UV...

 prace introligatorskie
wykonywane przy użyciu profesjonalnych maszyn:

linia do produkcji broszur,
urządzenia do bigowania, perforowania,

bindowania w spirali plastikowej i drucianej...

* informacja turystyczna, plac Wolności 22, tel. 87-
520-49-48 B47206

* kino, plac Wolności 22, tel. 87-520-20-59 B49101

* konie kabardyńskie, przejażdżki, pod siodło, 
Grądzkie 47, tel. 666-316-780, 87-421-22-48 B49401

* pracownia pisania ikon, pracownia plastyczna, 
Katarzyna Waraksa, tel. 663-805-960 B48901

* Pub „Pod ABC”, plac Wolności 8c, tel. 509-909-996 
B48503

* Taxi „Z”, również taksówki 6-osobowe, tel. 87-520-
12-12 K63904

* wczasy; tel. 87-421-22-48, 666-316-780,  www.wiatra-
kart.fr.pl, e-mail: kawarak@o2.pl B48004

* angielski korepetycje, magister UW, tel. 502-954-863 B47904

* bezprzewodowy internet iPlus, tel. 87-520-13-31 B47505

* hurtownia wędlin, od 4.00 do 14.00, ul. Gołdapska 31, 
tel. 87-520-22-13 B49201

* hydraulik, gazowe, tel. 502-383-533 V04011

* instalacje elektryczne, Henryk Rowiński, tel. 510-145-891 
V13811

* korekta i redakcja prac rocznych, semestralnych, licencjac-
kich, itp. tel. 609-535-117 L76906

* korepetycje - język angielski; szkoły podstawowe, 
gimnazja, szkoły średnie, tel. 608-215-475 L74103

* kowalskie, spawalnicze, ślusarskie, Gołdapska 31, tel. 
87-523-00-80 B47804

* księgowe usługi, Ternet spółka z o,o, tel. 87-520-31-70 B48602
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* materiały budowlane, metalowe, hydraulika – SKLEP 
   BUD-MET, ul. Gołdapska 22, tel. (87) 520 22 41. V05810

* MEBLE - salon, Jan Bagiński, ul. Rzeźnicka, tel.  
(87) 520 29-23. V12902

V0
89

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

Wypożyczalnia elektronarzędzi HITACHI

WYNAJEM

• usługi weterynaryjne
• leczenie zwierząt do   -

mo  wych
• badanie mięsa

PRZYCHODNIA WETERYNARYJNA
ul. 11 Listopada 24C
tel. (87) 520-30-73
tel. (87) 520-27-89
kom. 660-422-476

czipowanie, paszporty europejskie
psy, koty, fretki

V11703

KUPIĘ

PRACA

V1
18

03

SPRZEDAM 

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

Wyrób nagrobków, blatów kuchennych, parapetów 
i okładzin schodowych V09605

PROMOCJA 

w KEY

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

DWORZEC PKP
tel. 87-520-22-33

V13211

* Pralnia chemiczna, pranie wodne, usługi w ciągu 24 godzin, 
ul. Grunwaldzka 12, te. 723-565-284                          V10104

* kotły c.o., grzejniki, bojlery, HYDROMAX, 
            ul. Sokola 1E, tel. 87-615-31-90             V11903

INNE

* sprzątanie, pranie tapicerek, dywanów, opieka nad grobami, 
tel. 513-035-033 K68201

V10204

* MEBLE - sklep firmowy „ELMARS”, Zielona 33, 
oferuje w cenie producenta: tapicerki, szafy, komody, 

meble na wymiar, tel. 508-097-574.              V07309

V08107

V12712
Pomieszczenia biurowe do wynajęcia. 
Olecko, ul. Gołdapska 22, tel. 502-200-053.

* ubezpieczenia (komunikacyjne, życie, majątkowe), Adam 
Kaczor, tel. 502-768-278 K67302

* OLEJ OPAŁOWY,NAJTANIEJ, tel. 87-520-41-91 V11413

* pizza na telefon – od 10.00 do 22.00, tel.87-520-31-32 
lub sms 505-314-536 V09116

* POŻYCZKA szybka, profesjonalna obsługa, tel. 666-
064-485 K67202

* ROWERY – naprawy i wypożyczalnia, Centrum 
Handlowe Impuls, tel. 87-520-36-92 V12812

* skup metali i surowców wtórnych, odbiór własnym 
transportem, najwyższe ceny, Ełcka 2, tel. 501-611-961V07818

* Taxi „Z”, również taksówki 6-osobowe, tel. 87-20-12-12 K63904

* tłumacz języka francuskiego, tel. 888-605-885 B48103

* transportowe, Mercedes Sprinter, tel. 512-265-569 V10124

* koty oddam z bardzo dobrych rąk w jeszcze lepsze 
ręce, tel. 600-140-814 B48203

* oddam koty (wszystkie czarne) w dobre ręce, tel. 
504-997-481 (odbieram tylko SMS-y) B48303

* potrzebuję pilnie rower stacjonarny za 0 złotych i pral-
kę automatyczną (jestem inwalidką i proszę o pomoc), tel. 
505-211-873 B47006

* 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. B48702

* stary traktor, tel. 602-235-182 V11433

* ślusarza, spawacza zatrudnię, tel. 602-709-756 B47605

* zatrudnię stomatologa, tel. 605-893-381 K67701

* bilard profesjonalny, blat marmurowy, stan dobry, 
tanio, tel. 603-113-040 V07129

* drukarka kolorowa OKI C3300n, A4, idealna do 
wizytówek, mało używana, 290 złotych, tel. 604-193-
413 B45609

* dom, 3 ha, Jaśki, tel. 502-088-402 K68001

* dom, Olecko, tel. 502-088-505 K67801

* działkę budowlaną, Świętajno, 900 m.kw., tel. 509-
154-347 K67102

* działka usługowa, granica obwodnicy, tel. 601-210-
819 K53406zz

* działkę budowlaną, 1650 m.kw., Olecko, tel. 602-
709-756 B46207

* działki budowlane, Jaśki, tel.502-088-402 K68101

* działki budowlane, uzbrojone, tel. 601-210-819 K53506zz

* komplet wypoczynkowy skórzany, (dwa fotele i kana-
pa), tel. 667-172-403 B46307

* łódkę wędkarską, tel. 512-265-569 V10114

* maszyny, urządzenia rolnicze, tel. 601-210-819 K53306zz

* mieszkanie 73 m.kw. po generalnym remoncie, tel. 
87-520-33-36 B49301

* modele kartonowe, Wydawnictwo WIR, (samoloty 
1:50, okręty 1:300), tel. 601-152-454
* neon reklamowy piwa Warka, tanio, tel. 505-314-536 
V09126

* nowy telefon z faxem, tel. 601-152-454
* OLEJ OPAŁOWY, NAJTANIEJ, tel. 87-520-41-91 V11423

* siedlisko, ul. Wiejska, ok. 40 arów, zabudowane bu-
dynkiem gospodarskim, dojazd od strony ulicy Wiejskiej, 
siła na miejscu, tel. 602-293-333 V11713

* stare odrestaurowane meble, tel. 696-452-326 po 15.00 K67402

* sukienkę i albę komunijną z dodatkami, tel. 530-607-626 B48802

* tapety, rolety sprzedam, Dom S.C., plac Wolności 5 A V01925

* wózek inwalidzki, nowy, nieużywany, tel. 601-152-454 B48403

* lokal do wynajęcia, Kopernika 10, tel. 604-184-868 
K67002a
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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

B47306

V13401

MEDYCYNA ALTERNATYwNA
Więcej światła!

Kurz, który osiada na żarówkach, zmniejsza siłę 
światła. Dlatego sprzątając mieszkanie nie zapomi-
najmy o wytarciu czy umyciu żarówek w lampach. 
Żarówki zwykłe myje się gąbką, zwilżoną wodą z 

dodatkiem detergentu, następnie wyciera miękką flanelką. 
Przed zabiegiem należy wyłączyć lampę z sieci. Żarówki 
matowe czyści się świeżo przekrojoną cebulą, przeciera 
wilgotną szmatką i wyciera flanelką. Jeżeli przed zapale-
niem żarówkę spryskamy kilkoma kroplami dobrej wody 
kolońskiej czy perfum, przez parę godzin po zapaleniu bę-
dzie wydzielała miłą, przyjemną woń, rozchodzącą się po 
całym pokoju. Pamiętajmy też, że brudny klosz, zakurzony 
abażur pochłaniaj nie mniej światła niż brudna żarówka.

Obrzęki nóg
Występują zwykle w lecie, nasilając się wieczorem. 

Najczęściej umiejscawiają się w okolicach kostek.
Jednym ze sposobów zapobiegania obrzękom nóg jest 

spanie z nogami uniesionymi trochę wyżej niż tułów. W 
tym celu podkłada się pod nie materacyk lub pled złożony 
we czworo, przykryty prześcieradłem.

Mięta pieprzowa i rumianek
Mięta pieprzowa stosowana jest w zaburzeniach czynno-

ściowych przewodu pokarmowego, nadkwasocie, chorobach 
wątroby i pęcherzyka żółciowego, w zaburzeniach układu 
krążenia, nerwicy serca, zapaleniu nerek, dróg moczowych 
i pęcherza. Ponadto zewnętrznie używa się mięty do płuka-
nia jamy ustnej przy stanach zapalnych. Drugą taką rośliną 
jest rumianek. Zalecany jako środek rozkurczowy w zabu-
rzeniach czynności przewodu pokarmowego, przy niestraw-
ności, braku apetytu, nadmiernej fermentacji jelitowej, jako 
środek uśmierzający nerwobóle, zewnętrznie zaś do okładów, 
irygacji, kąpieli przy podrażnieniach skóry, błon śluzowych, 
oparzeniach.

Jajka – kosmetyk upiększający
Jajka bogate są w białka, zawierają lecytynę i naturalny 

środek zmiękczający i odżywiający cerę, samo białko zaś uła-
twia zamykanie rozszerzonych porów przy skórze tłustej.

Już nasze babcie znały zbawienne działanie jajek w upięk-
szania nie tylko twarzy, ale także wzmacniały nimi osłabione 
włosy. Oto maseczka do cery tłustej: białko ubij na sztywną 
pianę i wymieszaj z łyżką płatków owsianych. Rozprowadź 
na twarzy, a po 15 minutach spłucz ciepłą wodą. 

PLAC WOLNO
tel.: +48 87 520 31 70
http://www.sklep.ternet.com.pl/
e-mail: sklep@ternet.com.pl ; ternet@ternet.com.pl
gg:3985104, skype: skype:marter2?call

ŚCI 26 Poniedzia :
Sobota: 10 - 14

łek - Piątek 9 - 18
00 00

00 00

KOMPUTERY NOTEBOOKI KASY FISKALNE

SERWIS BIURO RACHUNKOWE

� �
�

mobilny internet w Orange

B47705

K66804 Zespół Szkół w Judzikach
Judziki 5, 19-400 Olecko; 

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

ły 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 tury-

stycznym, 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
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PRZYS£OWIA

Kalendarz imion Cytaty na ten tydzień

Nasz przepis

25 kwietnia 
Elwiry, Erwiny, Estery, Jarosławy, Sła-
wy, Wiki
Dariusza, Jarosława, Kaliksta, Marka, 
Radociecha, Szczepana, Wasyla 
26 kwietnia (Dzień transportowca i 
drogowca)
Erwiny, Klaudii, Marceliny, Marii, 
Marzeny
Artemona, Aurelego, Aureliusza, 
Klaudiusza, Kleta, Marcela, Marcele-
go, Marcelina, Ryszarda, Spycimierza
27 kwietnia 
Andrei, Felicji, Feliksy, Martyny, Teo-
fili, Zyty
Anastazego, Andrzeja, Bożebora, Ka-
stora, Piotra, Sergiusza, Teodora, Teo-
fila, Żywisława
28 kwietnia - Światowy Dzień Pa-
mięci Ofiar Wypadków przy Pracy

Bogny, Ludmiły, Ludomiły, Ludy, Marii, 
Teodory, Walerii
Bogdana, Bogusława, Ludwika, Marka, 
Pawła, Piotra, Przybyczesta, Witalisa, 
Żywisława
29 kwietnia (Światowy Dzień Miast 
Bliźniaczych) (Międzynarodowy 
Dzień Tańca)
Angeliny, Katarzyny, Margerity, Rity, 
Roberty, Ryty
Augustyna, Bogusława, Hugona, Jaku-
ba, Myślimira, Piotra, Roberta, Sewera
30 kwietnia 
Balbiny, Balladyny, Chwalisławy, Do-
naty, Hildegardy, Kai, Katarzyny , Lilii, 
Lilisny, Marianny, Marii, Tamary
Bartłomieja, Bartosza, Donata, Filome-
na, Igora, Jakuba, Ludwika, Mariana, 
Piusa

Śmiech jest dla duszy tym samym, 
czym tlen dla płuc. 

Louis de Funes
... wiecznie trzeba budzić w człowieku 
to, co w nim jest wielkością, i nawra-
cać go na jego własną wielkość. 

Antoine de Saint-Exupery
Kiedy zważam krótkość mojego ży-
cia, wchłoniętego w wieczność będą-
cą przed nim i po nim, kiedy zważam 
małą przestrzeń, którą zajmuję, a na-
wet którą widzę, wtopioną w nieskoń-
czonym ogromie przestrzeni, których 
nie znam i które mnie nie znają, prze-
rażam się i dziwię...       Blaise Pascal

Deszcz na św. Marek (25 kwietni IV), 
to ziemia jak skwarek.
Kiedy Marek (25 IV) ciepłem darzy 
mróz ogrody jeszcze zwarzy.
Kiedy Marek (25 IV) przypieka – 
człek na ziąb ponarzeka.
Kiedy zleje nas Marek (25 IV), będzie 
ziemia jak skwarek.
Świętego Marka buchnie ciepło jak z 
garnka. 
Po Marku (25 IV), gdy słońce dogrze-
wa, zwykle potem ubolewa.
Gdy w końcu kwietnia deszcz rosi, 
błogosławieństwo polom przynosi.
Z kwietniem ciepłym, idzie maj chłod-
ny.

Wątróbka smakoszy
30 dag wątróbki drobiowej, dwie cebu-
le, dwa ząbki czosnku, dwie łyżki oleju, 
łyżka masła, 50 dag pomidorów, sól, 
pieprz, pół pęczka natki pietruszki

Wątróbkę płuczemy, suszymy i 
kroimy w paski. Cebule i czosnek 
obieramy i drobno siekamy. Natkę my-
jemy, suszymy i drobno siekamy. 

Teraz rozgrzewamy na patelni olej 
i masło. Wrzucamy do patelni cebulę, 
a gdy się zeszkli dodajemy wątróbkę. 
Smażymy ją kilka minut oprószając 
solą i pieprzem. Przekładamy ją na ta-
lerz i stawiamy w ciepłym miejscu. 

Pomidory myjemy i usuwamy z 
nich trzpienie, a miąższ kroimy w 
plasterki i wrzucamy na patelnię na 
tłuszcz, który pozostał po smażeniu 
wątróbki. 

Smażymy je około jednej minuty i 
posypujemy je czosnkiem. Na patelnię 
z pomidorami wkładamy wątróbkę z 
cebulą i posypujemy natka pietruszki.

Omlet ze szczypiorkiem 
i serem

Osiem jajek, pęczek szczypiorku, 100 
ml śmietany, sól, pieprz, dwie łyżki ma-
sła, osiem plastrów ementalera
Piekarnik rozgrzewamy do 180°C.

Szczypiorek płuczemy i kroimy 
drobno. 

Jaja ucieramy na kremową masę, 
dodajemy śmietanę i mieszamy za 
pomocą trzepaczki ale nie na pianę. 
Część szczypiorku zostawiamy do de-
koracji, a resztę dodajemy do masy z 
jaj i śmietany. Całość doprawiamy solą 
i pieprzem. 

Na patelni smażymy cztery omlety 
każdy na połowie łyżki masła.

Każdy omlet składamy na pół. Ser 
kroimy w paski i kładziemy na omle-
tach.

Omlety wstawiamy do piekarnika 
i zapiekamy do momentu aż ser się 
roztopi. Podajemy posypane szczy-
piorkiem. 

Sałatka śledziowa popularna
Trzy wymoczone solone śledzie, ćwierć 
szklanki drobnej fasoli, trzy ziemniaki, 
duże jabłko, dwa kwaszone ogórki, duża 
cebula, trzy łyżki musztardy, 5 łyżek ole-
ju, sól, pieprz mielony, cukier, sok z cy-
tryny, szczypiorek

Śledzie czyścimy, odfiletowujemy i 
usuwamy ości. Kroimy je na małe ka-
wałki.

Fasolę płuczemy i moczymy godzinę 
w letniej, przegotowanej wodzie. Na-
stępnie gotujemy ją w tej samej wodzie, 
studzimy i odcedzamy.

Ziemniaki myjemy, gotujemy, obie-
ramy, studzimy i kroimy w drobną kost-
kę.

Jabłko, kwaszone ogórki i cebulę 
obieramy i kroimy w drobną kostkę. 
Musztardę ucieramy z olejem. 

Wszystkie składniki mieszamy, przy-
prawiamy solą, pieprzem, cukrem i so-
kiem z cytryny. Wszystko posypujemy 
szczypiorkiem. 

Sos grzybowy
5 dag szynki pokrojonej w drobną kost-
kę, drobno posiekana cebula, 20 dag 
grzybów pokrojonych w plasterki, zmiaż-
dżony ząbek czosnku, łyżka mąki pszen-
nej, papryka mielona, szklanka bulionu 
jarzynowego z kostki, trzy łyżki wytraw-
nego czerwonego wina, sól, pieprz, kmi-
nek, tymianek, łyżka posiekanej natki 
pietruszki, dwie trzecie szklanki jogurtu

Szynkę i cebulę lekko podsmażamy, 
następnie dodajemy grzyby i czosnek i 
dokładnie smażymy. Oprószamy mąką 
ciągle mieszając tak by delikatnie się 
zabrązowiła. Wtedy rozprowadzamy 
wszystko bulionem i winem. Gotujemy 
jeszcze 20 minut na małym ogniu. Przy-
prawiamy solą, pieprzem, kminkiem, 
tymiankiem, papryką i natka pietruszki. 
Na koniec mieszamy z jogurtem.

Podajemy z pełnoziarnistym maka-
ronem. 

Odrobina oszustwa
Aby optycznie powiększyć biust, 

wystarczy wybrać odpowiednią bieliznę 
i ubranie. Jeżeli założysz stanik bardot-
kę (np. z małymi wkładkami z gąbki po 
bokach), nawet mała „dwójeczka” bę-
dzie wydawać się szalenie seksowna. 
Pamiętajmy również o podkreśleniu talii 
- wciągnięcie w spodnie miękko otulają-
cej piersi bluzki podkreśli twoje walory. 
Modne obecnie krótkie bluzeczki od-
krywające pępek optycznie powiększają 
biust. Tak samo działają jasne kolory, 
poprzeczne paski i wzorzyste materiały. 
Inny sposobem jest noszenie bluzeczek z 
poduszkami. Wprawdzie nie zwiększają 
one piersi, ale przenoszą punkt ciężkości. 
Biust stanie się przyciągającym wzrok 
elementem sylwetki.

Biżuterię 
z kamieni szlachetnych

... lub ich imitacji najlepiej czyścić 
miękką szczoteczką, zamoczoną spirytu-
sem lub woda kolońską.

Kafle
... będą miały piękny połysk, gdy wy-

czyści się je zmiętą gazetą zmoczona w 
roztworze chlorku amonu (salmiaku).

Droga Pani!
Nie daj się wpędzić w kompleksy. 

Gdy mąż wytknie ci brak gustu i przywo-
ła przykład byłej małżonki lub koleżanki 
z pracy, zaproponuj, by do niej zadzwonił 
i poprosił o pomoc w wyborze tapet czy 
firanek. 
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W najbliższym tygodniu 
MOSiR Olecko organizuje 
następujące imprezy:
1. Turniej tenisa ziemnego ,,Otwarcie sezonu” w grze 
pojedynczej.
Termin i miejsce: 01.05.12r (wtorek), godz. 10.00, Korty 
Miejskie w Olecku.
2. Otwarty turniej koszykówki ulicznej
Termin i miejsce: 01.05.12r (wtorek), godz. 12.00, Boisk 
,,Orlik 2012” przy SP Nr 1 w Olecku.
3. Nocny turniej tenisa ziemnego w grze podwójnej
Termin i miejsce: 02.05.12r (środa), godz. 19.00, Kort 

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: ponie-
działki, 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

Limeryki spożywcze
Śledzik

Siedzi w puszce uwięziony,
Śledź bałtycki ogłowiony,
Przechlapane toczy życie,

Ubabrany należycie
W pomidorach posolony.

Groszek
Gdy w strąku groszek dojrzewa,

Śni mu się fasolka Ewa.
Lecz ona trafiła do puszki,

I chociaż zdjęła swe ciuszki,
Groszkowi nic to nie da.

Wafelek
Rzekł wafelek do łasucha:
-Dola moja bardzo krucha,

Lecz mam prośbę mój koteczku,
Jedz mnie wolno, po troszeczku,

Bo załatwię ci skręt brzucha.

Bulion
Gdy zaczniesz dzień makaronem,

Zalanym gorącym bulionem.
Z proszku się warzy ten bulion,

Opakowany jest w brulion,
I nie myśl z czego to zrobione.

Podrobowe
Napiszę strofy nowe,

Ku czci i dla pasztetowej,
Dla salcesonu z koperkiem,
I kiszki kaszanej wszelkiej.

Uwielbiam wędliny podrobowe.

Kapusta i koledzy
Kapusta, kalafior i brokuł,

Spierają się pół roku,
Kto wyżej w hierarchii stoi.
Aż nóż je sprawnie skroił,

I w garnek wpadły po trochu.

Śliwka
Wiadomo to od dawna,

Gdy w kompot śliwka wpadła,
Że nie ma już odwrotu,

Wydostać się z kompotu,
 Więc Jadzia śliwkę zjadła.

Natasza

27 kwietnia o 18:00 w Galerii Hol w Regionalnym Ośrodku 
Kultury w Olecku „Mazury Garbate” odbędzie się wernisaż wy-
stawy prac prof. Małgorzaty Chomicz oraz Wojciecha Dziesz-
kiewicza. 

Małgorzata Chomicz w 1992 r. otrzymała dyplom licencjata w 
Wyższej Szkole Pedagogicznej w Olsztynie na kierunku wycho-
wanie plastyczne. W roku 1995 zdobyła dyplom z wyróżnieniem 
w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych w Poznaniu, 
doktorat w dyscyplinie grafika w 1997 r. na Wydziale Grafiki w 
Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, w 2005 r. habilitację na 
Wydziale Grafiki Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. W 2007 
roku otrzymała tytuł profesora nadzwyczajnego Uniwersytetu 
Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Autorka 31 wystaw indy-
widualnych (m.in.: w Olsztynie, Gdańsku, Warszawie Krakowie, 
Wilnie, Rzymie, Norymberdze, Kaposzvar, Asyżu, Perugii, Bań-
skiej Bystrzycy). Udział w ponad 80 wystawach zbiorowych w 
kraju i zagranicą. Stypendystka Fundacji Jana Pawła II Polskie-
go instytutu Kultury Chrześcijańskiej w Rzymie, Fonds d’Aide 
Aux Lettres Polonaises Independantes w Paryżu, miasta Olsztyn a 
także Rektora Uniwersytetu Warmińsko Mazurskiego. Laureatka 
Biennale Plastyki Olsztyńskiej, wyróżnio-
na „Premio Internazionale di Grafica del 
Pomero - RHO - Milano (Włochy) oraz 
Nagrodą Prezydenta Miasta Olsztyn w 
dziedzinie kultury oraz wspierania kultu-
ralnej współpracy pomiędzy Olsztynem a 
Perugią we Włoszech. Inicjatorka i współ-
organizatorka wystawy Instytutu Sztuk 
Pięknych UWM w Centrum Wystawien-
niczym Rocca Paolina CERP w Perugii

Wojciech Dzieszkiewicz urodził się 
w 1985 r. w Giżycku. Mieszka w Olecku. 
Dyplom licencjata zdobył na Wydziale 
Turystyki i Geografii w Wyższej Szkole 
Gospodarki w Bydgoszczy w 2008 roku. 
W 2011 roku otrzymał dyplom licencjata na Uniwersytecie War-
mińsko Mazurskim w Olsztynie na kierunku Edukacja Artystycz-
na w Zakresie Sztuk Plastycznych. Obecnie student I roku MU 
na kierunku Edukacja Artystyczna w Zakresie Sztuk Plastycznych 
UWM w Olsztynie oraz III roku MU na Wydziale Pedagogiki i 
Psychologii UwB. Zajmuje się rysunkiem, grafiką warsztatową i 
fotografią. Koordynator, autor projektu i wykonawca obrazu ak-
cji wspólnego malowania „Malujemy Olecko”. Otrzymał wyróż-
nienie honorowe w IV konkursie grafiki im. Ludwiga Meidnera, 
Sierpień 2011. Stypendysta Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyż-
szego oraz Rektora UWM na rok akademicki 2011-12.  W swoim 
dorobku artystycznym posiada zarówno wystawy indywidualne 
jak i zbiorowe m.in.: w Olecku, Olsztynie, Oleśnicy, Białymsto-
ku, Radomiu, Reszlu i Togriano we Włoszech.  

W Olecku zaprezentują zbiór grafik i rysunków. 
Wstęp bezpłatny.

Wernisaż wystawy prac
prof. Małgorzaty Chomicz 

i Wojciecha Dzieszkiewicza

Miejskie w Olecku.
4. Turniej piłki nożnej o Puchar ZPU ,,Prawda” (drużyn 
6-osobowych)
Termin i miejsce:03.05.12r (czwartek), godz. 9.00, Stadion 
MOSiR ze sztuczną nawierzchnią.
5. Turniej tenisa ziemnego z okazji Rocznicy Konstytucji 3 
Maja
Termin i miejsce: 03.05.12r (czwartek), godz. 10.00, Korty 
Miejskie w Olecku.

Zapraszamy do udziału
i kibicowania !!!
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Fundacja Rodzinnej Opieki Zastępczej 
„Podaruj Radość” z Kowal Oleckich prowa-
dzi nabór kandydatów na zawodowe rodziny 
zastępcze z terenu powiatu oleckiego.

Rodzina zastępcza, oprócz adopcji, sta-
nowi jedno z ważniejszych ogniw systemu 
opieki nad dzieckiem i rodziną w Polsce. 
Jest formą całkowitej, okresowej opieki nad 
dzieckiem osieroconym lub z innych przy-
czyn pozbawionym opieki rodziców biolo-
gicznych. Pozwala dziecku nawiązać nowe, 
czasem jedyne więzi emocjonalne, a tym 
samym zapobiec negatywnym dla rozwoju 

dziecka skutkom sieroctwa społecznego.

Rodziny zastępcze dzielą się na spokrewnione z dziec-
kiem, niespokrewnione i zawodowe niespokrewnione z 
dzieckiem (wielodzietne, specjalistyczne oraz o charakterze 
pogotowia rodzinnego). Na terenie Powiatu Oleckiego obec-
ne funkcjonują zaledwie 4 zawodowe rodziny zastępcze, w 
których przebywa 13 dzieci.

Celem projektu jest podniesienie poziomu wykształcenia 
oraz przygotowanie do pełnienia funkcji rodzica zastępczego 
14 pełnoletnich osób z terenu powiatu oleckiego w 
okresie od kwietnia do sierpnia 2012 roku. Projekt 
jest realizowany przez Fundację dzięki pozyskaniu 
środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego 
Funduszu Społecznego z Działania 9.5. Oddolne ini-
cjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich.

W ramach projektu Fundacja Rodzinnej Opie-
ki Zastępczej „Podaruj Radość” prowadzić będzie: 
punkt informacyjny na temat rodzicielstwa zastęp-
czego w Olecku, grupę wsparcia dla kandydatów i 
istniejących rodzin zastępczych, pomoc doradczą, re-
habilitacyjną, psychologiczną i pedagogiczną uczest-
nikom projektu. Przewidziano także spotkania kandydatów z 
funkcjonującymi rodzinami zastępczymi, 30 godzinny kurs 
podstawowy i 60 godzinne szkolenie zgodne z programem 

dla rodzin zawodowych i specjalistycznych. Uzupełnieniem 
zajęć będą praktyki w rodzinach zastępczych i Domu im. 
Janusza Korczaka w Olecku. Równie ważnym elementem 
projektu są warsztaty uzupełniające (m.in. upośledzenie 
FAS, używki, dzieci krzywdzone, budowanie bliskich relacji 
rodzinnych, przeciwdziałanie stereotypom), kurs pierwszej 
pomocy przedmedycznej oraz wyjazdy do rodzinnego po-
gotowia opiekuńczego w Pisanicy i wielodzietnej rodziny 
zastępczej do Gołdapi.

UWAGA! Pełnienie funkcji rodziny zastępczej może 
być powierzone małżonkom lub osobie niepozostającej w 
związku małżeńskim, jeżeli osoby te spełniają następujące 
warunki:

- dają rękojmię należytego wykonywania zadań rodziny 
zastępczej,

- mają stałe miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczy-
pospolitej Polskiej,

- nie są (lub nie były) pozbawione władzy rodzicielskiej 
ani też władza rodzicielska nie została im zawieszona,

- wywiązują się z obowiązku łożenia na utrzymanie oso-
by najbliższej lub innej osoby, gdy ciąży na nich taki obo-
wiązek z mocy prawa lub orzeczenia sądu,

- nie są chore na chorobę uniemożliwiającą właściwą 
opiekę nad dzieckiem, co zostało stwierdzone zaświadcze-

niem lekarskim,
- mają odpowiednie warunki mieszkaniowe 

oraz stałe źródło utrzymania,
- uzyskały pozytywną opinię ośrodka pomocy 

społecznej właściwego ze względu na miejsce za-
mieszkania.

- odbędą szkolenia oraz uzyskają zaświadczenia 
kwalifikacyjne.

Udział w projekcie jest bezpłatny. Nabór 
kandydatów do 2 maja 2012 roku.

Bliższe informacje na temat możliwości udziału 
w projekcie można uzyskać pod numerem 514 021 135 lub 
po telefonicznym umówieniu spotkania w Biurze Projektu 
w Olecku, plac Wolności 14 (lokal 12 obok baru KOALA).

„RODZINA ZASTĘPCZA
 – MARZENIEM DZIECI 

ODRZUCONYCH I OSIEROCONYCH”

Projekt „Rodzina Zastępcza marzeniem dzieci odrzuconych i osieroconych” współfinansowany ze środków Unii 
Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Międzynarodowy Dzień Tańca
29 kwietnia został ustanowiony Międzynarodowym 

Dniem Tańca w 1982 roku przez UNESCO na cześć wiel-
kiego reformatora baletu Jeana-Georgesa Noverre. Co roku 
z tej okazji osoba związana tańcem współczesnym lub bale-
tem wygłasza swoje przesłanie dla świata. W Olecku z okazji 
„święta tańca” przygotowaliśmy kilka atrakcji. 

29 kwietnia (niedziela) o godzinie 14:00 w sali kina „Ma-
zur” zobaczymy pokazy taneczne w wykonaniu oleckich grup 
tanecznych. Na deskach sceny wystąpi „City Dance” - naj-
liczniejsza grupa tańcząca hip hop, house i LA style, działa-
jąca w ROK „Mazury Garbate” od października 2010 roku, 
grupa „You Know” oraz zespół dziecięcy „Muffinki”, który 
od marca 2011 roku pod czujnym okiem instruktorki tańca – 
Anny Duchnowskiej ćwiczy hip hop, jazz, taniec klasyczny, 
współczesny oraz Disco Dance. Na pokazach zaprezentuje się 
również duet taneczny „Just do it”, który tworzą Anna Duch-
nowska oraz Izabela Piotrowska.  

Po pokazach tanecznych odbędzie się projekcja kultowe-
go filmu „Step up III”, w którym taniec stanowi nie tło, a jeden z najbardziej interesujących 
elementów.    Wstęp 10 zł

Azbest
21 marca gmina złożyła 

wniosek do Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej o dofi-
nansowanie utylizacji azbestu 
utylizacji azbestu w gospodar-
stwach z terenu gminy. Chęć 
pozbycia się zgłosiły 24 osoby. 
Łączna masa to 124 tony. 

Realizacja zadania po za-
pewnieniu otrzymania dofinan-
sowania będzie prowadzona 
przez gminę. Zadanie zostanie 
dofinansowane w wysokości 
87,5% poniesionych kosztów. 
W skład tej kwoty wchodzi de-
montaż, transport i utylizacja. 
Zakończenie zadania przewi-
dziane jest na wrzesień. 

(UMwgkioś)
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PO KOKARDĘ

Anastazja
Światło delikatnie przebijało się przez witraże i roz-

lewało w wielkiej przestrzeni, w której – jak na tę porę 
roku – było ciepło. Wnętrze świątyni powoli zapełniało 
się tworząc jednolitą masę. Odbywało się to niemal bez-
szelestnie i niezauważalnie. Monotonia jest monotonna, 
ale w tym wypadku wręcz wzruszająca. 

Lewą stronę ławek wypełniali młodzi (prawie) męż-
czyźni, bo już nie chłopcy – gimnazjaliści trzeciej klasy. 
Garnitury  dodawały im tylko męskości. Włosy albo krót-
ko przycięte albo związane w kucyk, głowy tryskające 
młodzieńczą, nieokiełznaną fantazją. 

Po prawej stronie siedziały gimnazjalistki w rozwia-
nych długich i półdługich włosach. Tu i ówdzie widać 
było makijaż, czasami zbyt odważny, jak niektóre mini-
-spódniczki. O ich świeżości i początkach kobiecości 
świadczyły szpilki. Kaleczyły nogi, a spięty i nieśmiały 
chód świadczył, że miały je po raz pierwszy na nogach. 
Po owej prawej stronie dominował również ciemny granat 
lub biel bluzek. 

Dziewczęta zaczepnym wzrokiem próbowały przy-
trzymać spojrzenie chłopaków z naprzeciwka, ale oni 
siedząc przy swoich starszych świadkach, zachowywali 
wymuszony spokój. Uśmiechały się i kokietując odgar-
niały z ramion rozpuszczone włosy. Żadna ich tego dnia 
nie spięła. 

Dookoła młodzież oplatał tłum dorosłych tworząc ko-
lorową, już niejednolitą, masę. Ciszę rozbijał stojące się 
gitary zespołu wokalnego. Cały kościół wypełniała mło-
dość.

Bierzmowanie. Jeden z siedmiu Sakramentów świę-
tych w kościele katolickim. Istotą jego jest umocnienie 
wiary oraz świadczenie i jej obrona. Rolą tego Sakra-
mentu jest włączenie w misję ewangelizacyjną kościoła 
katolickiego. Jest poświadczeniem i przypieczętowaniem 
wiary. Ostatni z Sakramentów, który przekazują, a często 
narzucają rodzice. O przyjęciu kolejnych decyduje sam 
dorosły już człowiek. Czy je przyjmie?

Kościół aż kipiał młodością. Dałam się omamić jej 
potędze i zamiast skupić się na uroczystości, odfrunęłam. 
Zupełnie niedaleko, tylko kilkadziesiąt lat wstecz. Czy my 
– moje pokolenie – wyglądaliśmy tak samo? Czy mieli-

śmy tyle przekonania na zmianą zastanego świata i pewno-
ści we własne plany życiowe?

Jeszcze cisza. Oczekiwanie na biskupa. Taki kwadrans, 
w którym na chwilę świat się zatrzymał. 

Nikt się nie spieszy. Nareszcie można pobyć z własny-
mi myślami i przemyśleniami. Zabieganie dnia codziennego 
zostało w kruchcie, a może nawet przed wejściem. Jak rzad-
ko miewamy takie chwile…

Anastazja… „zmartwychwstała, wskrzeszona”. Tak 
brzmi wybrane imię mojej „córki”. Prawa ręka na prawym 
ramieniu. Jestem świadkiem, że oto dziewczyna, którą pro-
wadzę, jest chrześcijanką  i potwierdza, że nią będzie. Porzą-
dek i sprawność z jaką odbywała się uroczystość, podniosło 
tylko jej rangę.

Kazanie biskupa nie porwało mnie. Zabrakło w nim, 
moim zdaniem, kilku słów o tym, że wiara jest bardzo waż-
na w życiu każdego człowieka, że porządkuje życie, że na-
daje mu treść, że pomaga, może być treścią życia… Ale też 
wiem, jak trudno mówić do młodych, by do nich trafić. Do 
młodych, którzy buntują się, i motają i szukają swojej drogi 
w tym zwariowanym świecie. Nie zazdroszczę im, zwłasz-
cza słabym jednostkom.

I ten śpiew zespołu na dwa i trzy głos! Słychać, że siostra 
zna się. Gitara, flet i skrzypce… i człowiek rozłożony na ło-
patki. Jeśli taki zespół i takie pieśni, to myśli biegną do Oazy 
albo na Pielgrzymkę do Częstochowy. Niezapomniane prze-
życia. Tyle wiary w człowieka i miłość do Boga i bliźniego 
już ni się nie przytrafiło więcej. Trzysta kilometrów pieszej 
wędrówki z Bogiem. Żadnego telefonu, komórki, tylko ja i 
to coś (Ktoś?), o czym się nie mówiło, a co było i odcisnęło 
piętno na późniejsze życie. „Nic dwa razy się nie zdarzy”... 
To też nie, ale tkwi we mnie.

W tym tygodniu ci umocnieni dzisiaj w wierze będą zda-
wać egzamin, taki poważny i stresujący. Byli nim przejęci. 
Dowcipkowali na schodach świątyni, czasami zbyt głośno, 
ale to tylko pozory. Już zostali wciągnięci w wyścig o lepszą 
szkołę, lepszą przyszłość – pogoń.  Robili sobie pamiątkowe 
zdjęcia, które kiedyś będą oglądać z łezką w oku…

Jaka jest Anastazja? Odpowiedzialna, ale i dowcipna; 
nieśmiała, ale nie da się stłamsić; samodzielna i zdecydowa-
na, o wielkich możliwościach i w szpilkach kupionych jesz-
cze tego samego dnia. Święta Anastazjo, opiekuj się nią…

Marusia


