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Założony w 1997 r.

W maju najbardziej widać wielkość
i dobroć Stwórcy.
Jozeph Fohat

Nr 22 (750)

Kupon bierze udział
w losowaniu upominków

cena 1,50 zł

30 maja 2012 r.
Dzień Dziecka

W uroczystym Dniu Dziecka
Ślę życzenia wszystkim dzieciom na Świecie
Szczególnie dla tych z Olecka
Życzę zdrówka i tego czego pragniecie
Niech się spełnią Wasze dziecinne marzenia
W zdrowiu szczęściu rodzinnej miłości
Niech czas łezki w radość zamienia
I wskaże drogę do mądrości

Nr 22
(750)

Wzorem lat ubiegłych Powiat Olecki
przystąpił do obchodów
XIV Warmińsko – Mazurskich
Dni Rodziny pod hasłem:
„Mamo, tato, bądźmy razem”
program na s. 4
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W seduszkach Waszych niech radość gości
Niech zawsze istnieje tata i mama
Niech Bóg otacza Was opieką miłości
Wszystkie dzieci a szczególnie te z Zyndrama

Weronika Koloszewska

V Olecka
Olimpiada Milusińskich

26 maja na Stadionie Mieskim MOSiR odbyła się V Olecka Olimpiada Milusińskich. Organizatorami imprezy były
OTSS, MOSiR Olecko i Urząd Miejski w Olecku.
Sędzią głównym był Tadeusz Bogusz, a spikerem Andrzej
Kamiński.
WYNIKI:

dzieci 3-letnie (przewiezienie woreczka w samochodzie):
1. Franciszek Jankowski (Przedszkole z OI w Olecku)
2. Juliusz Kłos (Przedszkole ,,Bajka”)
3. Lidia Grześ (Przedszkole ,,Smyk”)
dzieci 3-letnie (przeniesienie woreczków z obręczy):
1. Franciszek Jankowski (Przedszkole z OI w Olecku)
2. Jakub Kowalczyk (Przedszkole z OI w Olecku)
3. Maja Kowalewska
c.d. na s. 2

MARKET BUDOWLANY
M.Pietraszewski

MAJSTER

PROMOCJA

V17801

CEN
TRUM HAN
DLO
WE – Aleje Li
po
we 1B, Tel. (87) 520 44 46

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
K66709

V15203

V17401

V16902

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

to@borawski.pl Archiwum „Tygodnika Oleckiego” znajdziesz
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dzieci 4-letnie (bieg slalomem między pachołkami):
1. Karolina Gabruś (Przedszkole z OI w Olecku)
2. Tymoteusz Kowalewski (Przedszkole z OI w Olecku)
3. Patryk Karwel (Przedszkole ,,Smyk”)
dzieci 4-letnie (przejście przez tunel):
1. Patryk Karwel (Przedszkole ,,Smyk”)
2. Tymoteusz Kowalewski (Przedszkole z OI w Olecku)
3. Karolina Gabruś (Przedszkole z OI w Olecku)
dzieci 5-letnie (skoki w workach):
1. Jurek Nikola (Przedszkole z OI w Olecku)
2. Tymon Ciechanowski (Przedszkole ,,Jedyneczka”)
3. Łukasz Masalski (Przedszkole z OI w Olecku)
dzieci 5-letnie (bieg slalomem między pachołkami):
1. Julia Butkiewicz (SP Nr 4 Olecko)
2. Tymon Ciechanowski (Przedszkole ,,Jedyneczka”)
3. Maja Dowejko (ZS w Babkach Oleckich)
i Jurek Nikola (Przedszkole z OI w Olecku)
dzieci 6-letnie (skoki w workach):
1. Oliwia Sobczak (Przedszkole z OI w Olecku)
2. Mateusz Wasilewski (SP Nr 3 Olecko)
3. Sebastian Dębski (Przedszkole z OI w Olecku)
dzieci 6-letnie (przejście przez tunel):
1. Paula Ulińska (SP Nr 4 Olecko)

2. Szymon Machnikowski (Przedszkole z OI w Olecku)
3. Rafał Życzkowski (Przedszkole z OI w Olecku)
dzieci 7-8 letnie (bieg slalomem i toczenie obręczy):
1. Błażej Gabruś (SP Nr 3 w Olecku)
2. Noemi Penczyło (SP Nr 1 w Olecku)
3. Tymoteusz Malinowski (SP Nr 4 w Olecku)
dzieci 7-8 letnie (strzały na bramkę):
1. Jakub Wyszyński (SP Nr 3 w Olecku)
2. Aleksander Zawistowski (SP Nr 1 w Olecku)
3. Marek Nowakowski (SP Nr 3 w Olecku)
dzieci 9-10 letnie (skoki w workach slalomem między tyczkami):
1. Julia Czarniecka (SP Nr 3 w Olecku)
2. Michał Sawicki (SP Nr 3 w Olecku)
3. Sebastian Sawicki (Giże)
dzieci 9-10 letnie (strzały na bramkę):
1. Karolina Jasińska (SP Nr 3 w Olecku)
2. Daniela Buczyńska (SP Nr 4 w Olecku)
Wyżej wymienione osoby otrzymały pamiątkowe dyplomy,
upominki i medale.
Wszystkie dzieci, uczestniczące w zawodach otrzymały upominki i pamiątkowe dyplomy.
Ogółem w V Oleckiej Olimpiadzie Milusińskich uczestniczyło 520 dzieci.

Organizator imprez sportowych w MOSiR Olecko –
Dariusz Karniej

Redakcja

•
•
•
•
•
•

BETON TOWAROWY
STAL ZBROJENIOWA
KRĘGI RÓŻNYCH ROZMIARÓW
BLOCZKI FUNDAMENTOWE
MATERIAŁY BUDOWLANE
WŁASNY TRANSPORT
V12707

Kontakt tel.

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

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

V15303

Oddział w Olecku
ul. Gołdapska 22

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

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

KRONIKA PO¯ARNICZA

11 maja od o.45 jeden zastęp JRG PSP zabezpieczał
miejsce i usuwał w Sedrankach skutki wypadku drogowego.
12 maja od 4.30 jeden zastęp OSP Gąski pomagał w Oraczach gasić pożar chlewa jednostkom ełckim SP.
12 maja od 22.15 jeden zastęp JRG PSP gasił w Rosochackich pożar samochodu osobowego.
13 maja od 14.27 dwa zastępy JRG PSP zabezpieczały
mecz piłki nożnej rozgrywany na stadionie MOSiR.
13 maja od 23.04 dwa zastępy JRG PSP gasiły w Rosochackich pożar domu.
14 maja od 15.31 jeden zastęp JRG PSP oraz jeden OSP
Kowale Oleckie zabezpieczały miejsce i usuwały skutki
kolizji samochodu ciężarowego i osobowego w Kowalach
Oleckich.
15 maja od 13.29 jeden zastęp JRG PSP gasił przy ulicy
Tunelowej pożar śmieci w śmietniku kontenerowym.
17 maja od 3.54 jeden zastęp JRG PSP usuwał w Babkach Oleckich konar drzewa powalony na jezdnię.
17 maja od 19.52 jeden zastęp JRG PSP na ulicy Środkowej uwalniał kota uwięzionego na drzewie.
19 maja od 10.44 jeden zastęp JRG PSP gasił w okolicach osiedla Siejnik pożar posuszu traw i gałęzi.
19 maja od 14.37 jeden zastęp JRG PSP gasił w pożar
dzikiego wysypiska śmieci w pobliżu Zatyk.
20 maja od 9.04 jeden zastęp JRG PSP łapał na placu
Wolności agresywnego psa.
20 maja od 12.28 jeden zastęp JRG PSP usuwał wodę z
zalanego mieszkania na osiedlu Siejnik.
20 maja od 15.49 jeden zastęp JRG PSP usuwał z jezdni
ulicy Gołdapskiej powalone na nią drzewo.
21 maja od 8.46 jeden zastęp JRG PSP usuwał skutki
kolizji drogowej z jezdni szosy Ełckiej. (Kolizja dwóch samochodów osobowych).
21 maja od 14.49 jeden zastęp JRG PSP usuwał z jezdni
w Sulejkach powalone na nią drzewo.
21 maja od 15.47 jeden zastęp OSP Lenarty usuwał
gniazdo os z domu mieszkalnego w Plewkach.
21 maja od 17.55 jeden zastęp JRG PSP usuwał gniazdo
os z domu mieszkalnego na osiedlu Siejnik.
22 maja od 17.39 jeden zastęp OSP Kowale Oleckie usuwał wodę z zalanej piwnicy domu mieszklanego w Kowalach Oleckich.
22 maja od 21.01 jeden zastęp JRG PSP oraz jeden OSP
Szczecinki gasiły w Sedrankach pożar siana na przyczepie.
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OLECKI TERMINARZ

WYSTAWY STAŁE
• Historia Ziemi Oleckiej – wystawa historyczna, Olecka
Izba Historyczna, plac Wolności 1 (Stary Ratusz)
• Życie teatralne w Olecku - Rekonesans, Olecka Izba Historyczna, plac Wolności 1 (Stary Ratusz)
• Malarstwo Zbigniewa Urbalewicza, Galeria Prawdziwej
Sztuki im. A. Legusa, ROK „MG”
• Wystawa monet „To nie Fenicjanie wynaleźli pieniądze” wystawa w Oleckim Stowarzyszeniu Aktywnych „Zamek”
• Wystawa prac Małgorzaty Chomicz i Wojciecha Dzieszkiewicza, hol kina „Mazur”
• Malarstwo Agaty Julii Prosińskiej, Galeria „Pod Skosem”
Gminny Ośrodek Kultury w Kowalach Oleckich
30 maja (środa)
apteka dyżurna Zielona 37
wydanie „Tygodnika oleckiego”
31 maja (czwartek)
apteka dyżurna 11 Listopada 9
10.00 - Sesja Rady Miejskiej, Ratusz
15.00 - mija termin składania ofert na stanowiska pracownicze oraz na stanowisko zastępcy dyrektora Hali Widowiskowo-Sportowej. (szczegóły w TO 18 na s. 7
16.00 - „Popołudnia ze Scrabble”, Biblioteki dla Dzieci i
Młodzieży
16.00 - Zaczarowana Melodia (bajka muzyczna), Państwowa
Szkoła Muzyczna I stopnia, sala kina „Mazur”
1 czerwca (piątek)
apteka dyżurna Kolejowa 15
9.00 - Mistrzostwa szkolne w tenisie ziemnym, Korty Miejskie
16.00 - Frankilin i skarb jeziora, film, kino „Mazur” wstęp
bezpłatny
18.00 - Czarni Olecko - MKS Korsze, mecz piłki nożnej III
ligi (stadion MOSiR)
2 czerwca (sobota)
apteka dyżurna Zielona 35
13.00 Kolorowy świat bajek, biblioteka dziecięca, Kopernika 6
3 czerwca (niedziela)
apteka dyżurna plac Wolności 7B
Badania mammograficzne w mammobusie, Rynek przy placu
Wolności
12.00 - Czarni Olecko - LUKS Wilczek Wilkowo, mecz piłki
nożnej juniorów (wyjazd)
16.30 - 19.30 - Charytatywny Maraton ZUMBY, półrotunda
w parku MOSiR
4 czerwca (poniedziałek)
apteka dyżurna Gołdapska 1
8.30 - 11.30 - akcja poboru krwi, MBULANS na parkingu
przy KAUFLANDZIE
5 czerwca (wtorek)
apteka dyżurna plac Wolności 25
wydanie „Tygodnika oleckiego”
8.30 - 11.30 - akcja poboru krwi, MBULANS na parkingu
przy KAUFLANDZIE
6 czerwca (środa)
apteka dyżurna Składowa 6
7 czerwca (czwartek) (Boże Ciało)
apteka dyżurna Zielona 37
9.00 - Mistrzostwa Województwa W-M SZS w tenisie ziemnym, Korty Miejskie
16.00 - „Popołudnia ze Scrabble”, Biblioteki dla Dzieci i
Młodzieży
8 czerwca (piątek)
apteka dyżurna 11 Listopada 9
9 czerwca (sobota)
apteka dyżurna Kolejowa 15
7.00 - zawody spiningowe, jezioro Oleckie Wielkie o Puchar
Prezesa SM
10.00 - Otwarty Turniej Piłki Nożnej o Puchar Prezesa SM
11.00 - Otwarty Turniej Piłki Plażowej o Puchar Przewodniczącego Rady Nadzorczej SM
13.00 Kolorowy świat bajek, biblioteka dziecięca, Kopernika 6
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V16303

Informacji udzielił aspirant sztabowy Mariusz Domin
PRZEMYSŁAW
ATKIELSKI
KOMPUTERY, NAPRAWA, DRUKARKI (TUSZE, TONERY)
NOTEBOOKI, KASY FISKALNE
Plac Wolności 15A, tel. 87 520 10 89

NAJTANIEJ W MIEŚCIE

ON.............................. 5.82
Pb95.......................... 5.85
PB98.......................... 5,99
LPG............................ 2,82
Olej opałowy............... 4.15
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V11408

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

(powyżej 1000 litrów)

sponsorujemy „Czarnych”,
bilet 5 gr taniej na litrze
Zapraszamy od 600 do 2100
www.paliwa-kozlowski.pl
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3 CZERWCA 2012 ROKU
serdecznie zapraszamy na festyny
Olecko, plac w centrum miasta

RAMOWY PROGRAM FESTYNÓW
13.00 - Msza Św. w intencji rodzin z terenu Powiatu Oleckiego - Kościół p.w. Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski
w Olecku
14.00 - Uroczyste otwarcie festynów
14.10 - Zabawy i konkurencje na stanowiskach Policji, Straży
Pożarnej i Ratownictwa Medycznego.
Wystawa, degustacja oraz sprzedaż: pieczywa, wyrobów cukierni-czych, mleczarskich oraz masarskich. Gry i zabawy dla
dzieci.
Promocja: form przeciwdziałania przemocy w rodzinie, rodzin
zastępczych i profilaktyki zdrowotnej. Badania: poziomu cukru, ciśnienia, mammograficzne, pomiar tkanki tłuszczowej,
wagi ciała
16.00 - Losowanie nagród dla uczestników konkurencji festynu z okazji XX - lecia Państwowej Straży Pożarnej „Bezpieczny Powiat - 2012”
16.30 - Losowanie nagród dla uczestników festynu „Mamo,
tato, bądźmy razem”
17.00 - Zakończenie festynu „Bezpieczny Powiat - 2012” i
„Mamo, tato, bądźmy razem”
Patronat honorowy: STAROSTA OLECKI
Organizatorzy:

w rodzinie.
12. FADO Centrum Usług Medycznych - bezpłatne badanie
mammograficzne (w mammobu-sie) dla pań w wieku 50-69 lat
, które w ciągu ostatnich 2 lat nie wykonywały mammografii
w ramach Programu Profilaktyki Raka Piersi. Konieczna wcześniejsza rejestracja telefo-niczna 85 6662444, 801080007 poniedziełek-piątek w godz. 8:00-20:00 oraz w sobotę i niedzielę
9:00-15:00. Panie poza granicą tego wieku mogą wykonać badanie odpłatnie na podstawie zaświadczenia lekarskiego.
13. Firma rozrywkowa KINDER MOTOR – plac zabaw dla
dzieci: basen chiński z kulecz-kami, zjeżdżalnia, trampolina.
14. JAGOLAND Jadwiga Jarząbska – zabawki dla dzieci.
Każdy uczestnik festynu będzie mógł wziąć udział w losowaniu nagród rzeczowych.
Organizator główny: POWIAT OLECKI
Sponsorzy nagród: SORAYA, Oceanic, MSWiA, Starostwo

Szczegółowy program festynu
z okazji XX - lecia
Państwowej Straży Pożarnej
„Bezpieczny Powiat - 2012”

Organizowana impreza ma charakter festynu rodzinnego, na którym dzieci i dorośli poprzez gry i zabawy oraz profesjonalnie zorganizowane stanowiska edukacyjne zgłębią swoją wiedzę z zakresu
udzielania pierwszej pomocy, zachowania się w sytuacjach zagrożenia oraz bezpieczeństwa poża-rowego.
Celem imprezy jest:
- edukacja i promocja zdrowia publicznego,
- popularyzacja i promocja zasad bezpieczeństwa publicznego i pożarowego,
- umiejętność zachowania się w sytuacjach zagrożenia zdrowia i
życia,
- edukacja i promocja zdrowia w szczególności pierwsza pomoc
medyczna,
- edukacja bezpieczeństwa poprzez zabawy i konkursy dla dzieci i
młodzieży,
- promocja zawodu ratownika medycznego, strażaka, policjanta
oraz społecznej działalności Ochotniczej Straży Pożarnej,
- podkreślenie jubileuszu XX - lecia istnienia Państwowej Straży
Pożarnej.
Chętni do czynnego udziału w festynie otrzymają imienny kupon
uczestnika, na którym będą wyszczególnione poszczególne konkurencje i stanowiska jakie trzeba będzie zaliczyć w trakcie trwania
imprezy. W celu wzięcia udziału w losowaniu atrakcyjnych nagród
wypełniony kupon z kompletem zaliczonych konkurencji należy
wrzucić do urny i poczekać na losowanie.
WYKAZ STANOWISK:
1. „NA RATUNEK” – ćwiczenie polega na udzieleniu pierwszej
pomocy z użyciem fantomów lub opatrzeniu osoby poszkodowanej
dostępnymi środkami medycznymi
2. „WODA DO CELU” – napełnienie wodą nalewaka za pomocą
hydronetki
3. „ZGAŚ POŻAR W ZARODKU” – gaszenie przy pomocy gaśnicy pożaru imitacji kuchni gazowej
4. „WODA NA PRZÓD” – przewrócenie pachołków za pomocą
wody z prądownicy strażackiej
5. „FILMOTEKA” – filmy i prezentacje multimedialne o tematyce
pożarniczej
6. „JAK TO ZAWIĄZAĆ” – nauka wiązania węzłów ratowniczych
i strażackich
7. „ZRÓB ZDJĘCIE” – pamiątkowe zdjęcia „z zatrzymania” oraz
pobranie odcisków linii papi-larnych wykonywane przez Policję
8. „QUIZ POLICYJNY” – pytania na temat bezpieczeństwa oraz
zawodu policjanta
Uwaga: w poszczególnych konkurencjach uczestniczą dzieci wraz
z rodzicami.
Organizator główny: KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W OLECKU
Współorganizatorzy festynu: KOMENDA POWIATOWA POLICJI, OLMEDICA SP. Z O. O., POWIAT OLECKI
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Prosimy o zabranie ze sobą uśmiechu i dobrego humoru!

Szczegółowy program Festynu Rodzinnego
„Mamo, tato, bądźmy razem”

Wzorem lat ubiegłych Powiat Olecki przystąpił do obchodów XIV Warmińsko – Mazurskich Dni Rodziny pod hasłem:
„Mamo, tato, bądźmy razem”. W ramach obchodów tegorocznych Dni Rodziny odbędzie się festyn rodzinny. Impreza
mająca na celu umacnianie rodziny, promowanie zdrowego
odżywiania i wykonywania badań profilaktycznych. Przewidziano gry i zabawy dla dzieci.
Wykaz stanowisk:
1. Eko-Piekarnia Sp. z o.o. Wydminy – wyroby piekarnicze,
ekologiczne z dziedzictwa kulinarnego.
2. Mazurskie Smaki OLENDER – wyroby masarskie, pieczywo.
3. Stowarzyszenie „Żytkiejmska Struga” - wyroby cukiernicze, sery, pieczywo, regionalne dania na ciepło, a także rękodzieło.
4. Wyrób Ciast Regionalnych „Raguolis” z Puńska – wyroby
cukiernicze.
5. Pasieka, Jolanta i Piotr Witkowscy z Puńska – miody, pierzga, propolis, pyłek kwiatowy.
6. Gospodarstwo rodzinne GREMZA – ser koryciński, masło
wiejskie, serek twarogowy, marynaty serowe.
7. Centrum Handlowe – lody gałkowe, sorbety owocowe.
8. Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych – promocja kierunków kształcenia, regionalne dania pn. „POCZUJ SMAK
DZIECIŃSTWA”
9. Centrum Zdrowego Odżywiania i Kontroli Wagi z Suwałk,
Centrum Medyczne - Zakład Opieki Zdrowotnej w Olecku
„OLMEDICA” w Olecku Sp. z o.o. – promocja zdrowego
stylu życia, badanie masy ciała, pomiar tkanki tłuszczowej,
badanie poziomu cu-kru, mierzenie ciśnienia oraz edukacja
zdrowotna.
10. Wojewódzki Ośrodek Koordynujący Profilaktykę Raka
Szyjki Macicy i Raka Piersi z Olsztyna - gry i zabawy dla
dzieci oraz promocja badań profilaktycznych.
11. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Fundacja Rodzinnej Opieki Zastępczej „Podaruj Radość” - promocja
rodzin zastępczych oraz form przeciwdziałania przemocy

5

to@borawski.pl
Olecka Izba Historyczna gościła w ubiegły czwartek księdza Adama Bonieckiego.
Mała salka naszego skromnego muzeum wypełniła się jak nigdy - po brzegi. Zabrakło
krzeseł, foteli i wszystkiego tego co można byłoby wykorzystać za siedzenie. Wiele
osób stało lub siedziało na podłodze.
Kustoszka Eliza Ptaszyńska przedstawiła księdza, i opowiedziała o jego drodze
duszpasterskiej, pisarskiej i dziennikarskiej. Spotkanie było
prowadzone w konwencji pytań i odpowiedzi.
Dla mnie było to jedno z tych spotkań, które zostają w
pamięci na długo. Stało się tak z wielu powodów.
Ksiądz Adam Boniecki traktuje rozmówców poważnie.
Wybitny erudyta, znawca literatury naukowej posługuje się
prostym i pięknym językiem. Słucha i odpowiada na pytania,
które rozmówca miał w głowie, ale bywa, że zadał je w dość
nieporadny sposób. Najpierw chwila zastanowienia, a potem
błyskotliwa opowieść w sposób znacznie rozwijający wątek
pytającego.
Jednym z motywów przejawiających się podczas spotkania był problem otwarcia się Kościoła na zmiany w świecie
i w ludziach. Ksiądz opowiedział również o zasługach Jana
Pawła II we wnoszeniu tych zmian. Opowiedział jak Kościół
podczas tamtego pontyfikatu się zmienił się i jak się dalej
zmienia.
Osobny wątek spotkania to opowieści o osobowościach,
które ksiądz Boniecki poznał: Janie Pawle II i księdzu Józefie Tischnerze. Anegdoty, które wplótł w te opowieści nie
były tylko ubarwieniem opowiadania ale przede wszystkim
podkreślały cechy osobowości osób, o których mówił. Odbrązawiały je i jednocześnie opisywały humanistyczne przesłanie
jakie udowadniali swoim zachowaniem ci słynni ludzie.
Dla mnie jednym z ważniejszych wątków spotkania było
stwierdzenie, że do Boga zbliża nie ceremoniał ale wiara i
wartości, które ona z sobą niesie. Choćby proste pytanie: Co
jest potrzebne do chrztu? Chwila konsternacji na sali... i odpowiedź księdza: Dziecko! Nic więcej, tylko dziecko. I tak samo
jest z każdym sakramentem. Potrzebny do tego by się spełnił
jest tylko ten, który go przyjmuje. Genialnie proste!
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Ksiądz Boniecki stwierdził, że są wśród nas ludzie nie
praktykujący wiary, nie uczęszczający na msze ale w ich życiu i działaniu jest tak dużo Boga i żyją wg dziesięciu przykazań, że „nie nam ich osądzać”.
Na pytanie dotyczące jego wypowiedzi na temat krzyża
w Sejmie powiedział, że trzeba odróżniać sprawy religii i
wiary od spraw obyczaju i tradycji.
Nie często zdarza się w życiu, że staje się oko w oko z
człowiekiem, który oprócz charyzmy ma dar dobrego słowa,
przyjacielskiej uwagi i szacunku do innych. I prawdą jest też
to, jak stwierdził ksiądz Boniecki, że więcej osób odciągnął
od Kościoła nieodpowiedzialny proboszcz niż „Kapitał”
Marksa. I dość często dzieje się tak jak na początku powieści
Rome Rolanda „Colas Breugnon” kiedy główny bohater w
pierwszy dzień Wielkanocny mija sąsiadkę, która idzie na
mszę. Ona pyta się go czemu idzie w inną stronę, a on jej
odpowiada, że „idzie na łąki, bo tam sam Bóg celebruje”.
Ksiądz Boniecki umie też publiczność bawić. Pozwala
odpocząć od natłoku przemyśleń. Wplecenie anegdoty w
opowieść pozwala rozładować atmosferę, odpocząć. Skierować uwagę uczestnika na inny temat, które jest też ważny.
Oleckie spotkanie było w przeważającej swej części o
sprawach większych niż bieżąca polityka, a i ksiądz na pytanie na zakaz występowania w mediach odpowiedział w sposób bardzo wyważony i potraktował swoich przełożonych z
wielkim szacunkiem.
Na pytanie dotyczące udziału Radia Maryja w służbie dla
Kościoła i polityce ujął to też w dość specyficzny dla siebie
sposób. Z jego wypowiedzi wynikało, że nikt nie ma monopolu na określanie kto jest dobrym katolikiem, a kto nie, i
nikt też nie ma monopolu na ocenianie, kto jest patriotą, a
kto nim nie jest.
Dlaczego nie przytaczam anegdot, a naprawdę, były wyborne? Czwartkowe spotkanie w Izbie Historycznej było
jednym z tych spotkań, na których trzeba osobiście być...
Teraz można tylko zazdrościć wszystkim tym, którzy do
Izby Historycznej przyszli i mogli usłyszeć co ksiądz Adam
Boniecki ma nam do przekazania...
Dla mnie, można by powiedzieć, były to takie „spóźnione” rekolekcje.
B. Marek Borawski
Ps. Otwartość księdza Adama Bonieckiego może również podkreślić to zdarzenie. Przed wyjazdem z Olecka w
piątek przyjął zaproszenie Jarosława Bagieńskiego i w południe udał się na Siejnik by spotkać się z uczniami tamtejszej szkoły. Myślę, że spotkanie było równie ciekawe i
budujące co te w Izbie Historycznej.
Ciekawi mnie też czy i w Olecku jest ktoś zainteresowany powołaniem klubu przyjaciół Tygodnika Powszechnego?
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NASZ KONKURS

Jeśli chcecie wziąć państwo udział w konkursie, wystarczy tylko na adres redakcji wysłać kartkę pocztową z nalepionym kuponem z pierwszej strony
i wpisanym własnym imieniem i adresem. Wszystkie karty biorą
udział w cotygodniowym losowaniu – aż do skutku.
W tym tygodniu wylosowano następujące osoby:

V17701

•

Robert Betko (Supraśl)
• Anna Cwalina
• Iwona Dworak
• Jan Dzbyński
• Alicja Jaszczanin
• Adam Malinowski

Upominki będą wysyłane pocztą.
Upominki ufundowali:
√ Drukarnia „Gryfix”, Ełk, ulica Sasankowa 17
√ Urząd Miejski w Olecku, plac Wolności 3
√ „BiS” Studio Reklamy, ul. Kamienna 1A
√ Fundacja „Niewidzialna Ręka”, Monety
√ Stacja Paliw, ul. Aleje Lipowe 1A
√ Księgarnia Zofii Siemaszko, plac Wolności 26
√ TERNET, pl. Wolności 26.
√ INFOLAND, pl. Wolności 15
√ BEST - Studio Reklamy, ul. Jeziorna 1A
√ Wydawnictwo „Wir”, Zielona 37
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OGÓLNOPOLSKI DZIEŃ ŚWIADOMOŚCI
NOTWORU PROSTATY
„PROSTATA NA LATA”

5 czerwca 2012r. od 14:00 do 15:40
Sala Konferencyjna Starostwa Powiatowego
w Olecku
ul. Kolejowa 32.
Prowadzący: Szymon Chrostowski, Prezes Fundacji „Wygrajmy Zdrowie”
14:00 - POWITANIE ZEBRANYCH GOŚCI - Andrzej Kisiel - Starosta Powiatu Oleckiego
14:10 - PRELEKCJA FILMU – HISTORIE PACJENTÓW Z
NOWOTWOREM PROSTATY
14:20 - O KAMPANII „PROSTATA NA LATA” , OGÓLNOPOLSKI DZIEŃ ŚWIADOMOŚCI NOWOTWORU
PROSTATY - Szymon Chrostowski – Prezes Fundacji
„Wygrajmy Zdrowie”
14:40 - NOWOTWÓR PROSTATY – SPECYFIKA, PROFILAKTYKA I LECZENIE - urolog (wydelegowany przez
dr n. med. Macieja Woronieckiego) Oddział Urologii, Szpital Powiatowy w Giżycku
15:10 - PROZDROWOTNY STYL ŻYCIA - JAK ZAPOBIEGAĆ NOWOTWOROM
- mgr Joanna Bylinka - psycholog, trenera zdrowia, Fundacja „ Wygrajmy Zdrowie” im. prof. Grzegorza Madeja
15:30 - PODSUMOWANIE I PODZIĘKOWANIE
15:40 - POCZĘSTUNEK

Dzień Dziecka
w Regionalnym Ośrodku Kultury
W tym roku Dzień Dziecka świętujemy przez 2 dni!
Już 31 maja przygotowaliśmy niespodziankę dla wszystkich dzieci. Tego dnia o godzinie 16:00 w sali kina „Mazur” uczniowie Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia
wystąpią w bajce muzycznej pt. „Zaczarowana Melodia”.
Scenariusz i reżyseria: Agata Bagan.
31 maja, godzina 16:00, sala kina „Mazur”, wstęp bezpłatny
1 czerwca kino „Mazur” zaprasza wszystkie dzieci na
darmowy seans filmowy „Franklin i skarb jeziora”. To
nowy pełnometrażowy film animowany, opowiadający o
źółwim jeziorze, kapsule czasu, tajemniczym talizmanie
i niezwykłej wyprawie po skarb piratów. Franklina i jego
przyjaciół podczas wędrówki po skarb, czeka mnóstwo
niesamowitych i niebezpiecznych przygód.
1 czerwca, godzina 17:00, sala kina „Mazur”, wstęp
bezpłatny
Zapraszamy!

Charytatywny Maraton ZUMBY

3 czerwca na Kamiennej Półrotundzie w Olecku odbędzie
się Charytatywny Maraton ZUMBY. Trzy godziny tańca i intensywnych ćwiczeń w rytmie latino oprócz spalenia ogromnej ilości kalorii i poprawy kondycji pomoże podopiecznym
stowarzyszenia „Dać Nadzieję” działającego przy Środowiskowym Domu Samopomocy w Olecku. Podczas maratonu
zbierzemy datki właśnie na ten cel.
Maratony ZUMBY cieszą się ostatnio ogromną popularnością w całej Polsce. To doskonała okazja do tego, aby świetnie się bawić, dostać ogromny zastrzyk pozytywnej energii.
W Olecku postanowiliśmy przy okazji świetnej zabawy
zrobić coś dobrego dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej.
Stowarzyszenie „Dać Nadzieję” przy ŚDS w Olecku zrzesza dorosłych uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy, zaangażowanych rodziców, wszystkich pracowników
i domowników ośrodka oraz ludzi szlachetnych i otwartych
na problemy osób niepełnosprawnych. Stowarzyszenie działa
na rzecz rozwoju wielokierunkowej diagnostyki i rehabilitacji
dzieci i młodzieży niepełnosprawnej, rozbudowy bazy porad
służącej dzieciom i młodzieży niepełnosprawnej, poprawy jej
wyposażenie w sprzęt diagnostyczny oraz podejmuje szeroko
pojęte działania na rzecz integracji społecznej.
Razem możemy pomóc dzieciom i młodzieży niepełnosprawnej w Olecku.
Organizatorami wydarzenia są stowarzyszenie „Dać
Nadzieję” przy ŚDS w Olecku oraz Regionalny Ośrodek
Kultury w Olecku „Mazury Garbate”
3 czerwca 2012, godz. 16:30-19:30, Kamienna Półrotunda w Olecku
Maraton poprowadzi: instruktor ZUMBY Krzysztof
Smoleński
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Serdecznie zapraszamy!
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„Masz Głos-Masz Wybór”

Samorządowcy przekazali policjantom
nowy sprzęt

Oleccy policjanci otrzymali dwa nowe rowery górskie
oraz miernik poziomu dźwięku pojazdów. Sprzęt wartości
blisko 20 tyś. złotych na ręce Komendanta Powiatowego
wręczyli Wicestarosta Olecki Kazimierz Iwanowski oraz
Wiceburmistrz Henryk Trznadel. Zakupy zrealizowano
dzięki środkom przekazanym przez samorządy na Fundusz Wsparcia Policji.
28 maja w Komendzie Powiatowej Policji w Olecku
uroczyście przekazano sprzęt ufundowany przez Starostwo Powiatowe i Urząd Miejski w Olecku. W trosce o
bezpieczeństwo mieszkańców radni zdecydowali się przekazać znaczne środki finansowe na Fundusz Wsparcia Policji. Dzięki tym funduszom zakupiono dwa profesjonalne
rowery górskie policjantom Ogniwa Patrolowo-Interewencyjnego oraz kompletne umundurowanie do pełnienia
patolu rowerowego. Są to kolejne już rowery zakupione
przez Urząd Miejski. Ponadto Olecka drogówka wzbogaciła się o urządzenie do mierzenia dźwięku.
Miernik przeznaczony jest do pomiarów dźwięków
wytwarzanych przez pojazdy samochodowe na postoju.
Posiada certyfikat i został zatwierdzony przez Prezesa
Głównego Urzędu Miar. Wkrótce policjanci ruchu drogowego wykorzystywać będą sonometr w codziennej służbie
patrolowej. Łączna wartość zakupionego sprzętu to blisko
20 tyś. złotych.
rzecznik prasowy KPP aspirant Tomasz Jegliński
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27 maja obchodziliśmy 22 rocznicę pierwszych wyborów
samorządowych w wolnej Polsce. W związku z tym wolontariusze współpracujący z fundacją im. Stefana Batorego
w ramach akcji „Masz Głos-Masz Wybór” w czasie festynu
gminnego w Wieliczkach zaprosili radnych, aby wykorzystali imprezę do bezpośrednich spotkań z mieszkańcami. Celem
akcji było wręczenie mieszkańcom karty ich praw i zaproszenie na dyżury radnych.
Akcja cieszyła się dużym zainteresowaniem mieszkańców, natomiast radni Wieliczek z wyjątkiem przewodniczącego Leszka Sudnika nie pojawili się. Swoją nieobecność
tłumaczyli tym, że mają bieżący kontakt ze swoimi wyborcami. Tylko czy sami wyborcy to potwierdzą? Czy nie jest tak,
że politycy przypominają sobie o wyborcach miesiąc przed
wyborami, kiedy potrzebne są ich głosy?			
						
BA
Organizatorzy akcji dziękują Panu Zbigniewowi Burbie
(Studio Reklamy BiS) za pomoc w przygotowaniu
tablicy informacyjnej

Zespół Szkół STO w Olecku

prowadzi zapisy na rok szkolny 2012/2013 do następujących
typów szkół:
Społeczna Szkoła Podstawowa STO
- do klasy I - dzieci 6 i 7 letnie
- do klasy IV
Klasy mogą liczyć maksymalnie 16 uczniów, o
przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń. Przyjmujemy
także uczniów do klasy II (są wolne miejsca).
Społeczne Gimnazjum STO
- do klasy I
Klasa może liczyć maksymalnie 16 uczniów, o przyjęciu
decyduje kolejność zgłoszeń. Przyjmujemy także uczniów do
klasy II i III (są wolne miejsca).
Społeczne Liceum Ogólnokształcące STO
- do klasy I
Przyjęcie kandydatów do kl. I następuje na podstawie wyników egzaminów gimnazjalnych i wyników na świadectwie
ukończenia gimnazjum.
Klasa może liczyć maksymalnie 16 uczniów. Przyjmujemy
także uczniów do klasy III (są wolne miejsca).
Dodatkowych informacji udziela Sekretariat Szkoły:
tel. 87-520-24-18, ul. Młynowa 8
www.spoleczna.olecko.edu.pl
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NASZA OFERTA:
wysokie wyniki egzaminów zewnętrznych,
sukcesy uczniów w konkursach przedmiotowych,
tradycja - szkoła istnieje od 1991 roku,
wszystkie szkoły posiadają uprawnienia szkoły publicznej,
program nauki zgodny z wymaganiami MEN,
rozszerzony program nauki języka angielskiego,
zajęcia fakultatywne rozszerzające wiedzę
z wybranych przedmiotów,
przyjazna, życzliwa atmosfera,
profesjonalna kadra,
dobre relacje nauczycieli z uczniami
budowane na wzajemnym zaufaniu i szacunku,
bardzo dobra współpraca z rodzicami.
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Voyage, voyage, czyli nauka za granicą
W niecodzienny sposób zdobywała wiedzę i doświadczenie z zakresu energetyki jądrowej oraz odnawialnych
źródeł energii Edyta Rokosz. Uczennica drugiej klasy liceum profilowanego o specjalności policyjno-pożarniczej
z Zespołu Szkół Licealnych i Zawodowych w Olecku w
ramach projektu „Archimedes” wzięła udział w tygodniowych warsztatach we Francji, Czechach, Belgii i Niemczech. Oprócz zajęć poświęconych środowisku uczestnicy
wyjazdu poznali dziedzictwo kulturalne Paryża, Brukseli,
Pragi, a także Monachium.
- Największe wrażenie wywarła na mnie Instytucja Europejska w Belgii, Rynek Staromiejski w stolicy Czech, monachijski Kościół św. Piotra i oczywiście znana wszystkim
perła Paryża, czyli Wieża Eiffla. Brakuje mi słów, aby określić, jak bardzo niezwykła była wycieczka. Bez wątpienia
wyjazd dostarczył mi mnóstwo przyjemności i ekscytacji.
Poznałam nowoczesne rozwiązania pozyskiwania energii,
ponadto w ciągu tych kilku dni uświadomiłam sobie, że są
na świecie miejsca, które każdy człowiek powinien zwiedzić. Moje marzenie, aby pojechać do Paryża, spełniło się.

Jechał pijany na quadzie
skradzionym w Holandii

Nie byłoby to jednak możliwe, gdybym nie zaangażowanie
dyrekcji i nauczycieli mojej szkoły oraz uczestnictwo w projekcie „Archimedes” – powiedziała Edyta Rokosz.

Przemysław Michniewicz

w policyjnej bazie danych. Okazjo się, że figurował jako
skradziony na terenie Holandii. Pechowego kierowcę oraz
poprzedniego właściciela quada zatrzymano do wyjaśnienia. Pojazd został odholowany na policyjny parking.
Teraz funkcjonariusze przeprowadza postępowanie
maję wyjaśnić okoliczności w jakich pojazd został sprowadzony do Polski.
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Oleccy policjanci zatrzymali do wyjaśnienia dwóch
mężczyzn. 27-letni Grzegorz T. traf do policyjnego aresztu
jak podczas kontroli drogowej okazało się że quad, którym
jechał nietrzeźwy, został skradziony w Holandii. 29-letni
Janusz T. trafił do celi, gdyż był pierwszym właścicielem i
sprowadzał pojazd do kraju.
28 maja około 17.00 na ul. Wojska Polskiego patrol
prewencji zatrzymał do kontroli drogowej kierującego quadem. Po wylegitymowaniu kierującym okazał się 27-letni
Grzegorz T. mieszkaniec gminy Świętajno. Funkcjonariusze sprawdzili stan trzeźwości kierowcy. Badanie alkomatem wykazało 2,9 promila alkoholu w organizmie. Grzegorz T. nie posiadał dokumentów podczas kontroli.
Na miejsce kontroli stawił się Janusz T., który miał zabezpieczyć pojazd. Był to też jego pierwszy właściciel w
kraju. Mundurowi sprawdzili quada po numerze nadwozia

-

OLECKIE CENTRUM
SZKOLENIA KIEROWCÓW
Jerzy Miliszewski
Ośrodek
czynny
codziennie
w godz. 800-1600
B51602

Olecko, Aleje Lipowe 3
Rozpoczęcie
kursu
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czerwca
godz.

tel. 520-23-36

1600

asp. Tomasz Jegliński
KPP Olecko
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Budowa szeregowa cz. 2

Rodzina szeregowa niesie za sobą pewne komplikacje.
Kobieta, która jest matką męża, czyli jest teściową/
babcią, może mieć dwie i więcej synowe, mając jednego
syna. Jak matka sułtana... Teściowa haremu. I to teściową
dożywotnią. Bo nie ma byłych teściowych. Są kolejne.
Koleżanka mojej koleżanki teściowe numeruje - mówi
„pierwsza teściowa”... Wychodzi bowiem z założenia, że
rozwiodła się z synem, a nie z babką dzieci... Przy okazji
wojna teściowa vs. synowa otrzymuje dodatkową amunicję: „moja pierwsza synowa robiła to lepiej/inaczej...” (Na
marginesie: dowcipy o teściowych opowiadają sobie panowie. Ale prawdziwe wojny z teściowymi toczą w zaciszu domowym ich żony. Biologicznie, słusznie i naukowo
zostało udowodnione, że matka żony nie ma wątpliwości,
czy to jej geny mieszczą się w przesłodkim wnuku. Bo:
córka jej (niekoniecznie teścia), wnuk - synem córki na
pewno, ergo - geny jej. Zaś matka męża nie ma pewności,
czyje geny nosi jej wnuk. Kanwą, opoką i podstawą wojen
przeciw... synowym? ...żonom synów są geny i biologia)
Zdarzyć się może, że teściowe, zamiast synowej zyskają
córkę, a potem i drugą, trzecią... Syn funduje im córki.
Zysk dla rodziny. Bo ponoć syna się ludziom wychowuje,
a córki sobie... I taki jest wariant optymistyczny rodziny
szeregowej: Teściowie akceptują i lubią wszystkich swoich zięciów i synowe. Synowe i zięciowie kochają wszystkich swoich kolejnych teściów i kolejne teściowe.
Niezła szkoła życia, co? Tak co i rusz układać relacje
z nowymi teściami...Kilka razy w życiu przerabiać pierwsze obiadki z teściami, pierwsze święta, pierwsze spory i
fochy. Potem układać się, co do się wtrącania, wnuków
rozpuszczania, innego sposobu gotowania, „za naszych
czasów” gadania...
Przy trzecich teściach podchodzi się do tego bezstresowo. Ćwiczenie czyni mistrza.
W końcu nie pierwszy to raz... gości się pierwszy raz
u teściów.						

Maja

to@borawski.pl
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OKIEM RADNEGO

Piesi bezpieczni na przejściach

Na marcowej sesji Rady Miasta zgłaszałem wnioski w sprawie wyznaczenia nowych przejść dla pieszych oraz uzupełnienie oznakowania niektórych
przejść już istniejących.
Z satysfakcją informuję, że już zostały wykonane
bądź zostaną wykonane w najbliższym czasie oznakowania poziome i pionowe przejść dla pieszych w
ciągu ul. Partyzantów (skrzyżowanie z ul. 1-go Maja),
Sokolej (skrzyżowanie z ul. 11-go Listopada ), w ciągu ul. Wiśniowej i Zielonej (w obrębie skrzyżowań
z ul. Kolejową) oraz przejścia na skrzyżowaniach ul.
Gołdapskiej z ul. Gdańską i Parkową.
Uzupełniono bądź zostanie to wykonane w najbliższym czasie oznakowanie przejść dla pieszych na
ul. Młynowej (skrzyżowanie z ul. Zamkową i Mazurską),
Zamkowej (skrzyżowanie z ul. 1-go Maja i Cisową) oraz
przejścia w okolicach skrzyżowania ul. Zana z szosą do Wieliczek i Kasztanowej z drogą do Giżycka, a także na ulicach
Wierzbowej, Brzozowej i Akacjowej.
Ponadto zostanie ustawione oznakowanie pionowe miejsc
dla niepełnosprawnych na parkingu przy ul. Grunwaldzkiej.
Niestety ze względu na ograniczone środki nie zostanie
wykonane oznakowanie poziome i pionowe przejść dla pieszych w ciągu u. Cisowej, Ludowej, Wąskiej i Warmińskiej.

Do tego tematu będę wracał, gdy pojawią się nowe środki
oraz przy zgłaszaniu wniosków do budżetu na przyszły rok.
Ciągle czeka na swoją kolej przebudowa ul. Żeromskiego na całej długości, pozostaje mieć nadzieję, że w przyszłym roku doczekamy się tej inwestycji.
Cieszę się, że tak szybko i sprawnie mój wniosek został
zrealizowany. Wykonane prace przyczynią się do większego
bezpieczeństwa na oleckich drogach i komfortu pieszych na
skrzyżowaniach.
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Wojciech Leonarczyk
Dobro Wspólne Ziemi Oleckiej

Dzięgiele

W ramach funduszu sołeckiego trwa opracowanie dokumentacji potrzebnej do budowy linii oświetleniowej we wsi. Wykonuje je za 4 tysiące złotych firma z Ełku. Termin ukończenia projektu upływa 14 sierpnia. 		
(UMwbiip)
Witam wszystkich miłośników Straży Pożarnej.
Istnieje taka możliwość, żeby w Olecku powstała jednostka OSP, ale musi być minimum 15 osób
zgłoszonych (nie trzeba mieć ukończonych 18 lat).
Zapraszam wszystkich chętnych. A zarazem jeżeli
ktoś wybiera się do Szkoły Aspirantów, do Szkoły
Głównej Straży Pożarnej, czy od razu z marszu wstąpić do PSP, przyda mu się doświadczenie zdobyte w
OSP oraz przydzielone punkty po minimum 3 letnim stażu w OSP. Chętni proszę dzwonić pod numer
725385574 lub adres mailowy jakubmr@o2.pl

Komenda Hufca Olecko ZHP organizuKomenda Hufca Olecko ZHP organizuje 2 turnusy półkolonii OGŁOSZENIE
je obóz harcerski dla wszystkich chętnych
dla wszystkich chętnych uczniów od I klasy szkoły podstawowej
uczniów od IV klasy szkoły podstawowej w
w Domu Harcerza w Olecku, Plac Zamkowy 2 (w budynku
Jarosławcu pow. Sławno w dniach 03.07. –
Zespołu Szkół Technicznych). Terminy turnusów: I – 02.07. –
16.07.2012r.
13.07.2011r. II - 16.07 - 27.07.2011r.
Przewidziane są ciekawe zajęcia oraz wyZajęcia będą się odbywać od godz. 900 do 1600 nie tylko na
cieczki. Uczestnicy będą zakwaterowani w
terenie miasta ale i jego okolicach. Na koniec każdego turnusu
pawilonach.
jest przewidziany nocleg pod namiotem ( tzw. Biwak ) lub „NocZapisy są prowadzone telefonicznie na nr
ka” na terenie szkoły. W ciągu dnia przewidziane są dwa posiłki – drugie
0 698 345 521 lub osobiście u Komendanta Hufca
śniadanie i obiad z baru ( nie posiadamy własnego zaplecza kuchennego).
Zapisy są prowadzone telefonicznie na nr 0 698 345 521 lub osobiście do 10 czerwca 2012r. Pełna opłata za obóz wynou Komendanta Hufca do 10 czerwca 2012r. Pełna opłata za jeden turnus si 1048,00zł od osoby i powinna być wniesiona
wynosi 348,00zł (brutto) od osoby (istnieje możliwość dofinansowania dla do 10 czerwca na konto Hufca 08 2030 0045 1110
osób z rodzin niezamożnych) i powinna być wniesiona do 10 czerwca na 0000 0203 3760 lub bezpośrednio do Kasy Hufca.
Przy zapisie należy uiścić przedpłatę w wykonto Hufca 08 2030 0045 1110 0000 0203 3760 lub bezpośrednio do Kasy
sokości 248,00zł. (jest ona związana z kosztami
Hufca.
Przy zapisie należy uiścić przedpłatę w wysokości 148,00zł. ( jest ona organizacyjnymi obozu oraz opłatą za rezerwację
związana z kosztami organizacyjnymi półkolonii). W razie rezygnacji z pół- miejsca obozowania). W razie rezygnacji z obozu
przedpłata przepada.
kolonii przedpłata przepada.
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Święto w Lenartach

fotoreportaż Józefa Kunickiego

POLICJA OSTRZEGA
– UWAZAJ NA SKIMING !!!

Skiming – to nielegalne pozyskiwanie danych z paska
magnetycznego karty bankomatowej oraz przypisanego do
niej numeru PIN w celu stworzenia kopii takiej karty i użycia
jej jako oryginalnej zarówno w bankomatach, jak i w terminalach płatniczych umieszczonych w placówkach handlowych.
Na co należy zwrócić uwagę korzystając z bankomatów:
* Na szczelinę w która wkłada się kartę. W miejscu tym

nie mogą znajdować się elementy, które są źle spasowane, różnią się rodzajem tworzywa i kolorystyką od reszty
bankomatu. Karta wsuwana do szczeliny przy wkładaniu i
przy wyjmowaniu nie powinna się w niej blokować i musi
się wysuwać na tyle aby była łatwa do wyjęcia palcami.
* Należy sprawdzić czy w bankomacie nie wystają
podejrzanie wyglądające nakładki lub listwy, w których
najczęściej zamontowana jest kamera skierowana w stronę
klawiatury.
Zasady bezpiecznego korzystania z bankomatów:
1. Nie korzystaj z bankomatu, który wzbudza twoje podejrzenie
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Dzień Europejski w SP1
14 maja w Szkole Podstawowej nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Olecku odbył się apel z okazji Dnia Europejskiego.
Uczniowie klasy IV c zaprezentowali przedstawienie pt. „Za
co kocham Europę”. Szóstoklasiści zaś zachęcali do nauki
języków obcych, opowiadając w żartobliwy sposób historię
Czerwonych Kapturków z różnych krajów. Apel zakończył się
występem uczennic, które wykonały piosenkę „We will rock
you”.
W ramach obchodu Dnia Europejskiego odbył się również
I Konkurs Poezji Obcojęzycznej dla uczniów klas IV-VI. Zaprezentowano utwory w języku francuskim, niemieckim oraz
angielskim.
Wyłoniono laureatów:
klasy IV
I miejsce Karolina Baranowska (IVc)
II miejsce Róża Stankiewicz (IVc)
III miejsce Jolanta Wróblewska (IVb)
klasy V
I miejsce Weronika Drobiszewska (Vb)
II miejsce Maja Makarewicz (Vc)
III miejsce Weronika Karczewska (Vc)
klasy VI
I miejsce Aleksandra Kalicka (VIc)
II miejsce Mariusz Domel (VIa)

750

2. Dokładnie osłaniaj klawiaturę przy wbijaniu kodu PIN
aby z żadnej strony nie było możliwości zarejestrowania sekwencji wprowadzonych cyfr
3. Nie zapisuj nr PIN na kartach bankowych oraz nie przechowuj ich w tych samych miejscach co karty
4. Podczas korzystania z bankomatu nie dopuszczaj aby
osoby trzecie stały bezpośrednio przy nim
5. W momencie problemów z wypłatą gotówki lub problemem ze zwrotem karty nie odchodź od bankomatu i natychmiast skontaktuj się z bankiem

III miejsce Izabela Domin (VIa)
wyróżnienia:
Marta Kisielewska (Va)
Patrycja Danilewicz (VIa)
Anna Napiórkowska (VId)

Dorota Karczewska
zdjęcia: Agnieszka Tomczyk-Żylińska

6. W przypadku zauważenia na bankomacie podejrzanych elementów , co do których zachodzi podejrzenie, że
mogą nie stanowić oryginalnego wyposażenia, niezwłocznie skontaktuj się z najbliższą
placówką banku.
asp. Tomasz Jegliński
KPP Olecko
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Opowieść o Wacławie Klejmoncie - fotoreportaż z wieczoru wspomnień Bolesława Słomkowskiego

Żona i córka poety

Rafał Gajewski

Rafał Gajewski i Tomasz Żurawlew

Tomasz Żurawlew

listy do redakcji
Witam. Podjąłem temat wzrostu podatku od nieruchomości na terenie gminy Olecko na rok 2012. Zastanawiam się
dlaczego tak łatwo został przyjęty plan budżetu na rok 2012
( 19 głosów za, 1 os. się wstrzymała). Czyżby żaden z obecnych na posiedzeniu radnych nie mieszkał na terenie gminy
i nie płacił podatku od nieruchomości, a może dostał wcześniej zapewnienie rekompensaty w postaci podwyżki diety?
Tylko jeden radny z Dobra Wspólnego zauważa problem.
Jak można podnosić tak gwałtownie podatek od nieruchomości tj. o ok. 30%.
Moja 81-letnia matka mieszkająca na wsi płaciła w ubiegłym roku ponad 130 zł kwartalnie, a w tym roku ponad 180!
To skandal. A ma zaledwie 0, 5 ha gruntu i 2 budynki gospodarcze. Można by je rozwalić, bo i tak są nieużywane po
przejściu rodziców na rentę rolną, ale na to prawo budowlane
nie pozwala. Wtedy byłoby taniej.
Rozumiem, że jest to podyktowane wzrostem cen żyta i
rozwojem miasta i gminy, ale dlaczego inne gminy, dużo
mniejsze mogły obniżyć tą cenę, a Olecko nie? Nie można
było poszukać oszczędności gdzie indziej?
Ponad 10% budżetu to wydatki na administrację pu-

bliczną. Czyżby brak dobrej woli?! Czy po prostu skrajny egoizm? Jak można chwalić burmistrza za tak ,,dobry budżet”, jak to czynili radni? To jest śmieszne! Tak to
jest jak ktoś zbyt długo rządzi i brak mi innowacyjności i
wrażliwości na biedę, bo to jest wg/mnie najważniejsze. W
Olecku widać, że ważniejsze są czyjeś aspiracje i dążenia,
a i tak Eldorado to nigdy nie będzie.
Jestem też płacący podatek od nieruchomości, na
szczęście w innej gminie. Pozdrawiam. Tylko niech się Pan
Burmistrz nie tłumaczy, że można wystąpić z wnioskiem
o umorzenie, bo mama nie trafi sama do lekarza, a co mówić do pana Burmistrza, dla Vipów ciężko się dopchać. I
pomyśleć, całe życie na gospodarstwie przepracować, a po
śmierci męża oddawać 1/4 renty kwartalnie na podatek.
imię i nazwisko do wiadomości redakcji

Dobki

W ramach funduszu sołeckiego trwa opracowanie dokumentacji potrzebnej do budowy linii oświetleniowej we
wsi. Wykonuje je za 3,5 tysiąca złotych firma z Ełku. Termin ukończenia projektu upływa 14 sierpnia.
(UMwbiip)

to@borawski.pl

Sesja Rady Miejskiej

Zapraszam do udziału w sesji Rady Miejskiej w Olecku, która odbędzie się w dniu 31 maja (czwartek) o 10.00 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 międzysesyjnym.
4. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o działaniach podejmowanych w okresie od ostatniej sesji.
5. Interpelacje oraz odpowiedzi na interpelacje radnych.
6. Wnioski i oświadczenia radnych.
7. Uwagi i wnioski Sołtysów, Przewodniczących Rad i Zarządów
Osiedli oraz radnych Oleckiej Rady Młodzieżowej dotyczące projektów uchwał.
8. Podjęcie uchwał w sprawach:
a) przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy
Olecko w związku z lokalizacją dwutorowej napowietrznej linii
elektroenergetycznej 400 kV Ełk – granica RP na terenie gminy
Olecko,
b) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla przebiegu dwutorowej, napowietrznej linii elektroenergetycznej 400 kV Ełk – granica RP na terenie
gminy Olecko,
c) przyjęcia „Programu opieki nad zabytkami gminy Olecko na
lata 2012 – 2015,
d) ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Gminy Olecko,
e) zamiaru zniesienia jednostki pomocniczej Gminy Olecko,
f) odmowy wyrażenia zgody na wypowiedzenie zmieniające
warunki pracy i płacy radnemu,
g) zmiany budżetu gminy na 2012 rok.
9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego wraz
ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2011 rok oraz
udzielenie absolutorium Burmistrzowi Olecka:
a) rozpatrzenie sprawozdania finansowego za 2011 rok, sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2011 rok, informacji o stanie
mienia Gminy Olecko;
b) opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Olecko za 2011 rok;
c) stanowisko Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Olecku;
d) opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Olecku w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Olecka za 2011 rok,
e) dyskusja nad sprawozdaniem finansowym wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2011 rok;
f) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za
2011 rok;
g) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Olecka.
10. „Głos wolny, wolność ubezpieczający”.
11. Zamknięcie obrad sesji.
Przewodniczący Rady Miejskiej
Karol Sobczak
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Centrum krwiodawstwa
oczekuje na dawców!
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa z Olsztyna organizuje 4-5 czerwca 2012r. akcję poboru krwi. Pobór odbędzie się od godz. 8.30 do 11.30
w AMBULANSIE na parkingu przy markecie KAUFLAND
w Olecku. Wszyscy chętni, którzy są zdrowi i pełnoletni
mogą zostać honorowymi dawcami.
Chcesz podarować komuś życie, zgłoś się i oddaj
krew!

Sporządziła: Halina E. Kasicka
www.powiat.olecko.pl

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

BIURO PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO
I PRAWNEGO W OLECKU
Szanowni Państwo, kolejnym pytaniem z zakresu „spadki”
jest Co należy wiedzieć o testamencie?
Testament jest oświadczeniem woli spadkodawcy sporządzanym
na wypadek śmierci.
Najbezpieczniejszą formą testamentu jest forma aktu notarialnego. Sporządzenie testamentu formie aktu notarialnego daje to
gwarancje prawidłowego sporządzenia testamentu, a jednocześnie zabezpiecza przechowywanie go. Gdy pozostawiono kilka
testamentów, poprzedni odwołany jest przez kolejny wtedy, gdy
ten wyraźnie tak stanowi. Natomiast gdy takiej klauzuli spadkodawca nie zawarł, odwołaniu ulegają tylko te postanowienia
poprzedniego testamentu, których nie można pogodzić z treścią
nowego. Zawsze istnieje możliwość odwołania testamentu. Jeśli
dokument jest w posiadaniu spadkodawcy, istnieje możliwość
jego fizycznego zniszczenia albo dokonania zmian w treści. W
przypadku zmiany testamentu poprzez sporządzenie nowego dokumentu istotne jest jego datowanie. W przypadku braku daty
obydwa testamenty mogą być nieważne.
Testament pisany pismem ręcznym będzie nieważny gdy:
• nie został napisany własnoręcznie;
• brak jest podpisu;
• jest nieczytelny;
• został zawarty termin lub warunek;
• jest to testament wspólny dla kilku osób;
• świadkami były nieuprawnione osoby.
Możecie Państwo spotkać się z następującymi definicjami związanymi z pojęciem testamentu:
Zapis to zawarta w testamencie dyspozycja spadkodawcy, skierowana do spadkobiercy spełnienia jakiegoś świadczenia majątkowego na rzecz wskazanej osoby. Zapisobierca nie staje się jednak
automatycznie właścicielem zapisanej rzeczy, a jedynie może żądać od spadkobiercy wykonania zapisu niezwłocznie po ogłoszeniu
testamentu, może także wystąpić z roszczeniem na drogę sądową.
Polecenie to nałożony w testamencie na spadkobiercę lub zapisobiercę obowiązek określonego działania, np. polecenie wypłaty
jakiejś kwoty.
Zapis windykacyjny to zawarta w testamencie notarialnym dyspozycja, że oznaczona osoba nabywa konkretnie oznaczoną rzecz,
zbywalne prawo majątkowe, bądź gospodarstwo.
Mieszkańcy powiatu oleckiego mogą bezpłatnie skorzystać z porad prawnych i obywatelskich w Biurze Porad Obywatelskich i
Prawnych w Olecku przy ul. Wojska Polskiego 13 oraz placówkach terenowych w Kowalach Oleckich , Świętajnie i Wieliczkach. Na wizytę można umówić się telefonicznie pod numerem
876102201 lub mailowo: ak.ob@wp.pl.
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KUPON
NA NAJTAŃSZE
OG£OSZENIE
DROBNE
– 37 groszy za słowo

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

x 1 x 2 x 3 x 4 x ?

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

K68405
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US£UGI

AUTO-MOTO

* AUTOCZĘŚCI zachodnie, Łada, UAZ, Skoda;
ul. Grunwaldzka, tel. (87) 520 01 21
K68902

* angielski korepetycje, magister UW, tel. 502-954-863 B50704

* AUTO-MAX, ul. Paderewskiego 3A, naprawa: zawieszenia,

Sklep „PSTRYK”, ul. Zielona 33
Tel. (87) 520-18-44; 605-990-280; 510-145-891
* Artykuły i usługi elektryczne, Grunwaldzka 6,
tel. 87-610-00-66

* części samochodowe, ul. Sokola 1D, tel. (87) 520-12-88,
87-739-29-00
* MYJNIA GĄBKOWA AUTOMATYCZNA
			
aleje Lipowe 1A
V11448

V13806

amortyzatory, elektronika, komputerowa geometria zawieszenia, klimatyzacja tel. 509-746-264;
V15505

ARTYKUŁY ELEKTRYCZNE, SPRZEDAŻ, WYKONAWSTWO

V16004

V15004

V13506

SERWIS OGUMIENIA

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

K68505

OPONY, FELGI
OLEJE SHELL (wymiana gratis)

* WULKANIZACJA, wymiana, sprzedaż opon, wymiana
sprzedaż oleju, odkurzanie gratis, Mazurska 30, tel.,
516-080-613
V11508
AUTO - MOTO - SPRZEDAM

* Auta używane, tel. 501-611-961 V15233
* AUTOCZĘŚCI zachodnie, Łada, Tawria, Skoda, ul.
Grunwaldzka, tel. 87-520-01-21 K69002
* CZĘŚCI SAMOCHODOWE, tel. 509-746-264 V15515
* CZĘŚCI SAMOCHODOWE, ul. Sokola 1D, tel. 87520-12-88 V15014
* części używane, wszystkie marki, Ełcka 2 (przy
skupie złomu), tel. 501-611-961 V15223
* Ford Escort Combi, 1,4B, 1999, tel. 605-485-376 B51402
* Ford Fiesta, 1,8D, 1998, tel. 508-097-660 V11828
* Ford Focus Combi, grudzień 2004, 1,8TDDI, klimatyzacja, radio fabryczne cd+zmieniarka+nawigacja,
elektryczne przednie szyby i lusterka, 6 poduszek,
zadbany, tel. 600-936-589 B51103
* SEAT Alhambra, 2001, tel. 508-097-660 V18818
* VW Passat 1,8B+G, 1998, tel. 508-097-660 V11838

TURYSTYKA, NOCLEGI, ROZRYWKA

* bezprzewodowy internet iPlus, tel. 87-520-13-31 B50404
* Budowlana firma, Tadeusz WITKOWSKI, kompleksowe
prace budowlane, tel. 603-754-167, 87-523-41-44 V08410b
* Centrum Ogrodnicze, ul. Rzeźnicka 6; tel. 87-520-22-07

* Dewocjonalia, sklep; dodatki do: chrztu, ślubu, komunii,
bierzmowania; ul. Wiśniowa, tel. 660-771-754
V15904
V01920

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

Gabinet weterynaryjny PERRO&GATO

lek. wet. Małgorzata Bielecka - specj. chorób psów i kotów
ul. Kasprowicza 22, tel. 87-735-14-85
od poniedziałku do piątku 9-13, 16-19,
sobota 9-13

KOMPLEKSOWE USŁUGI DRUKARSKIE

Drukarnia Offsetowa

profesjonalne przygotowanie do druku:
projekty graﬁczne, skład i łamanie tekstu...
druk oﬀsetowy 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...

imprezy okolicznościowe, dyskoteki, koncerty, pokazy

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

V17301

* „KOALA” - bar. Kuchnia tradycyjna, katering.
V16203
Plac Wolności 14, tel. (87) 520 15 78
* konie kabardyńskie, przejażdżki, pod siodło,
Grądzkie 47, tel. 666-316-780, 87-421-22-48 B51203

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

K17501

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

Klub „CoolTura”

PIZZA NA TELEFON

B51003

* glazurnictwo, Krzysztof Sadowski, tel. 517-535-255K68604

* „ASTRA” restauracja, pizza, zestawy obiadowe na telefon:
87-520-25-68, profesjonalny katering, imprezy okolicznościowe,
dancingi, ul. Partyzantów 7, www.astra.olecko.pl
V10009
* informacja turystyczna, plac Wolności 22, tel. 87520-49-48 B49705
* kino, plac Wolności 22, tel. 87-520-20-59 B51502

PIZZERIA „PRIVE” zaprasza od 1000 do 2200

V00921

* pracownia pisania ikon, pracownia plastyczna,
Katarzyna Waraksa, tel. 663-805-960 B48907
* Pub „Pod ABC”, plac Wolności 8c, tel. 509-909-996 B50804
* Taxi „Z”, również taksówki 6-osobowe, tel. 87-52012-12 K63909
* wczasy; tel. 87-421-22-48, 666-316-780, www.wiatrakart.fr.pl, e-mail: kawarak@o2.pl B50903

* hurtownia spożywcza, ul. Gołdapska 31, tel. (87) 520-01-50 V15704
* hurtownia wędlin, od 4.00 do 14.00, ul. Gołdapska 31,
tel. 87-520-22-13 B51701
* hydraulik, gazowe, tel. 502-383-533 V04016
* hydraulika (instalacje wodne), Krzysztof Sadowski, tel.
517-535-255 K68704
* instalacje elektryczne, Henryk Rowiński, tel. 510-145-891
V13816

* jubilerskie usługi, grawerowanie, naprawa oprawek
okularów, plac Wolności 13, tel. 508-266-703
krstatkiewicz@gmail.com, www.zlotnik-olecko.pl V16104
* korekta i redakcja prac rocznych, semestralnych, licencjackich, itp. tel. 609-535-117 B49605
* korepetycje - język angielski; szkoły podstawowe,
gimnazja, szkoły średnie, tel. 608-215-475 B50005
* kowalskie, spawalnicze, ślusarskie, Gołdapska 31, tel.
87-523-00-80 B51801
* księgowe usługi, Ternet spółka z o,o, tel. 87-520-31-70 B48607
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* materiały budowlane, metalowe, hydraulika – SKLEP
BUD-MET, ul. Gołdapska 22, tel. (87) 520 22 41. V14205
* MEBLE - salon, Jan Bagiński, ul. Rzeźnicka, tel.
(87) 520 29-23.
V12907

V10209

* OLEJ OPAŁOWY,NAJTANIEJ, tel. 87-520-41-91 V11418
* pizza na telefon – od 10.00 do 22.00, tel.87-520-31-32
lub sms 505-314-536 V17311
* POŻYCZKA szybka, profesjonalna obsługa, tel. 666064-485 K67207
* Pralnia chemiczna, pranie wodne, usługi w ciągu 24 godzin,
ul. Grunwaldzka 12, te. 723-565-284
V10109

PRZYCHODNIA WETERYNARYJNA

ul. 11 Listopada 24C • usługi weterynaryjne
tel. (87) 520-30-73 • leczenie zwierząt domowych
tel. (87) 520-27-89
kom. 660-422-476 • badanie mięsa
V11708
czipowanie, paszporty europejskie
psy, koty, fretki
* ROWERY – naprawy i wypożyczalnia, Centrum
Handlowe Impuls, tel. 87-520-36-92 V16912
* skup metali i surowców wtórnych, odbiór własnym
transportem, najwyższe ceny, Ełcka 2, tel. 501-611-961V15213
* sprzątanie, pranie tapicerek, dywanów, opieka nad grobami,
tel. 513-035-033
K68206
K65410a

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

* Taxi „Z”, również taksówki 6-osobowe, tel. 87-20-12-12 K63909
* tłumacz języka francuskiego, tel. 888-605-885 L74801
* transportowe, Mercedes Sprinter, tel. 512-265-569 V10129
* ubezpieczenia (komunikacyjne, życie, majątkowe), Adam
Kaczor, tel. 502-768-278
K67307
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* potrzebuję pilnie rower stacjonarny za 0 złotych i pralkę automatyczną (jestem inwalidką i proszę o pomoc), tel.
505-211-873 B50504
* Stowarzyszenie „Otwarte Drzwi” przyjmie nieodpłatnie meble takie jak: tapczany, szafki nocne, tel.
87-523-99-65 w godzinach od 10.00 do 12.00. B48707
KUPIĘ
* stary traktor, tel. 602-235-182 V11438
PRACA
* ślusarza, spawacza zatrudnię, tel. 602-709-756 L74603
* zatrudnię stomatologa, tel. 605-893-381 K67706
SPRZEDAM
* bilard profesjonalny, blat marmurowy, stan dobry,
tanio, tel. 603-113-040 V15024
* drukarka kolorowa OKI C3300n, A4, idealna do
wizytówek, mało używana, 290 złotych, tel. 604-193413 l74405
* dom, 3 ha, Jaśki, tel. 502-088-402 K69202
* dom, Olecko, tel. 502-088-505 K69102
* działka usługowa, granica obwodnicy, tel. 601-210819 K53406zze
* działkę budowlaną, 1650 m.kw., Olecko, tel. 602709-756 B49505
* działki budowlane, Jaśki, tel.502-088-402 K69302
* działki budowlane, uzbrojone, tel. 601-210-819 K53506zze
* działki z dostępem do jeziora, uzbrojone z prawem
zabudowy, te. 604-456-732 K69301
* kotły c.o., grzejniki, bojlery, HYDROMAX,
ul. Sokola 1E, tel. 87-615-31-90
V11908
* luksfery Fala niebieskie 36 sztuk, TANIO, tel. 508610-285 B50205
* łódkę wędkarską, tel. 512-265-569 V10119
* łóżko, 160 - 220 cm, materac, 300 złotych, tel. 691125-491 B50305
* maszyny, urządzenia rolnicze, tel. 601-210-819
K53306zze

* mieszkanie 73 m.kw. po generalnym remoncie, tel.
87-520-33-36 B49306
* mieszkanie jednopokojowe 37 m.kw., tel. 604-456732 K69401
* modele kartonowe, Wydawnictwo WIR, (samoloty
1:50, okręty 1:300), tel. 601-152-454
* neon reklamowy piwa Warka, tanio, tel. 505-314-536
V17321

* nowy telefon z faxem, tel. 601-152-454
* OLEJ OPAŁOWY, NAJTANIEJ, tel. 87-520-41-91 V11428
V17711

ZAKŁAD KAMIENIARSKI, Ryszard Topolski

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

* siedlisko, ul. Wiejska, ok. 40 arów, zabudowane budynkiem gospodarskim, dojazd od strony ulicy Wiejskiej,
siła na miejscu, tel. 602-293-333 V11718
* sukienkę i albę komunijną z dodatkami, tel. 530-607-626 B51302
* tapety, rolety sprzedam, Dom S.C., plac Wolności 5 A V01930

V16802

V11808

V17201

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

Pompy ciepła

JA CWU + CO + kolektory słoneczne

OC
MY
O
PR KE
w

Wieliczki, ul. Spokojna 1, tel. 501-611-547

Wyrób nagrobków, blatów kuchennych, parapetów
i okładzin schodowych
V09610-

INNE
* koty oddam z bardzo dobrych rąk w jeszcze lepsze
ręce, tel. 600-140-814 B48208
* oddam koty (wszystkie czarne) w dobre ręce, tel.
504-997-481 (odbieram tylko SMS-y) B48308
* oddam ziemię z wykopu, tel. 603-113-040 V15034

* wózek inwalidzki, nowy, nieużywany, tel. 601-152-454 B50105
WYNAJEM

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

V12717
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Zespół Szkół w Judzikach
Judziki 5, 19-400 Olecko;
tel. 87-520-76-96

K66809

V17601

B50604

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

prowadzi zapisy do przedszkola, oddziału przedszkolnego, szkoły podstawowej i gimnazjum
na rok szkolny 2012/2013
Karty zgłoszeń dostępne są w sekretariacie szkoły i na stronie
internetowej www.zsj.olecko.edu.pl
NASZE ATUTY:
- indywidualna praca z uczniem;
- możliwość realizacji pasji i zainteresowań m.in. w klubie turystycznym, projektach
edukacyjnych i unijnych;
- nauka 4 języków obcych (2 obowiązkowo i 2 w formie zajęć
pozalekcyjnych);
- pracownia komputerowa i pracownia do nauki języków obcych;
- świetlica opiekuńczo-wychowawcza;
- przestronne pomieszczenia, mała liczebność klas;
- bogato wyposażona baza dydaktyczna;
- stołówka, biblioteka.
Ponadto:
- dla uczniów z Olecka zapewniamy dowóz (autobus szkolny).
Serdecznie zapraszamy
Andrzej Malinowski
dyrektor szkoły
L74701

KOMPUTERY  NOTEBOOKI  KASY FISKALNE
SERWIS BIURO  RACHUNKOWE

mobilny internet w Orange

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

MEDYCYNA ALTERNATYwNA
Litoterapia - leczenie przykładaniem do określonych części ciała kryształów kwarcu i innych minerałów. Organizmowi przekazywana jest wtedy ich
naturalna energia.
Magrilloterapia - przykładanie do ciała odpowiednio
dobranych glinek.
Refleksologia - masowanie stóp, na których znajdują
się punkty odpowiadające poszczególnym częściom ciała.
Urynoterapia - leczenie własnym moczem w formie
kompresów i przyjmowania go doustnie.
Azjatycka terapia Ya-Ya - uciska się i szarpie punkty
skóry, mające poprzez nerwy połączenie z konkretnymi
narządami.

Obrzęki nóg

Występują zwykle w lecie, nasilając się wieczorem. Najczęściej umiejscawiają się w okolicach kostek.
Mając choćby niewielka skłonność do tego defektu, należy nosić wygodne obuwie, a niekiedy specjalne pończochy.

Co z opalaniem?

Jeszcze niedawno warstwa ozonu w atmosferze stanowiła rodzaj zapory dla szkodliwych promieni ultrafioletowych. Dzisiaj wiemy, że ten „parasol” jest niestety
dziurawy. Słońce znajduje się w odległości 150 milionów
kilometrów od Ziemi, a jego światło dociera do nas w około 8 minut. Promienie ultrafioletowe uczeni podzielili na:
UVC, UVB i UVA. Najkrótsze i najgroźniejsze są promienie UVC. Do niedawna nie docierały one do nas w ogóle – pochłaniał je ozon. Promienie te są bardzo szkodliwe
nie tylko dla skóry człowieka, ale również i jego wzroku.
Mogą powodować zapalenie spojówek, a nawet zaćmę.
Promienie UVB lekarze uznali za najbardziej rakotwórcze, gdyż uszkadzając jądra komórkowe doprowadzają w
nich do zmian degenerujących. Są przyczyną rogowaceń
słonecznych skóry i zmian starczych. Najmniej szkodliwe

to@borawski.pl

Kalendarz imion
30 maja (Dzień bez Biustonosza)
Bony, Felicji, Gryzeldy, Joanny, Marii,
Żanety
Brodzisława, Felicjana, Feliksa, Ferdynanda, Jana, Joana, Karola, Mirogniewa,
Sulimierza, Sulimira, Zdzisława, Zyndrama
31 maja (Światowy Dzień bez Tytoniu)
Anieli, Ernesty, Ernestyny, Kamili, Ksawery, Marietty, Marii, Petroneli, Petronii
Bożysława, Ernesta, Feliksa, Ksawerego, Leona
1 czerwca (Dzień Dziecka)
Anieli, Gracjany, Gracji, Hortensji, Justyny, Konrady, Magdaleny, Niki, Pameli
Alfonsa, Fortunata, Gracjana, Jakuba,
Justyna, Konrada, Nikodema, Symeona,
Szymona, Świętopełka
2 czerwca
Blandyny, Jarmiły, Marceliny, Marianny,

Marii, Marzanny, Marzenny, Marzeny
Abla, Amina, Erazma, Eugeniusza,
Jaromiła, Marcelego, Marcelina, Mikołaja, Ottona, Piotra, Racisława, Radosty
3 czerwca
Aldony, Klotyldy, Laurentyny, Tamary
Anatola, Ferdynada, Karola, Kewina,
Konstantyna, Laurencjiusza, Laurentego, Laurentyna, Leszka, Łukasza,
Macieja, Tomasza, Wawrzyńca
4 czerwca
Christy, Emmy, Helgi, Kwiryny, Lutomiły
Aleksandra, Dacjana, Dacjusza, Franciszka, Gościmiła, Gościsława, Karola, Karpa, Kwiryna, Lutomira, Pacyfika, Saturnina, Wernera

Nasz przepis
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Cytaty na ten tydzień
... bo dzieci – wbrew powszechnemu mniemaniu – to choć mali, ale mądrzy ludzie.
Karen Zimsen
... dziecko stanie się niezależnym
człowiekiem i trzeba zdać sobie sprawę, że zostało nam ono niejako „wypożyczone” przez naturę zaledwie na
krótką chwilę.
Karen Zimsen
... to głupota twierdzić, że kochamy wszystkie dzieci jednakowo, to
nieprawda, nieprawda, są dzieci, które
pomagają nam odgadnąć, czego brakuje nam samym, one są czymś więcej
niż tylko dziećmi, są jak lustra, w nich
odbija się przeszłość i przyszłość...
		
Carlos Fuentes
Dzieci instynktownie wyczuwają
atmosferę panującą pomiędzy rodzicami bez względu na to, czy prowadzą
oni przy nich otwartą wojnę.
		
Karen Zimsen
Im silniej dziecko jest związane
emocjonalnie z rodzicami, tym gwałtowniej zazwyczaj przebiega proces
uniezależniania się od nich.
		
Karen Zimsen
Jeżeli chcę, aby moje dziecko wyrosło na uczciwego człowieka, muszę się sam codziennie zachowywać
jak osoba godna zaufania. Nie można
bowiem oszukać dziecka. Dzieci intuicyjnie reagują na to, co widzą u dorosłych, są mądre i potrafią doskonale
oceniać ludzi.
Karen Zimsen

750

Dzień dziecka
Deser karmelowy

Dwie szklanki mleka, cztery żółtka, niepełna szklanka cukru, szklanka śmietany kremówki, łyżka żelatyny, biszkopty,
owoce
Żółtka ucieramy z dwiema łyżkami
cukru. Trzy łyżki cukru rumienimy na
gorącej patelni, a gdy powstanie szklista, brązowa masa rozprowadzamy ją
dwiema łyżkami zimnego mleka. Rozpuszczony brązowy cukier dodajemy do
reszt mleka i zagotowujemy. Wrzącym
mlekiem zalewamy żółtka stale mieszając. Gdy się rozpuszczą wtedy mleko
studzimy.
Śmietanę ubijamy z resztą cukru,
wsypujemy do niej żelatynę i delikatnie
łączymy z kremem i wstawiamy do lodówki.
Podajemy w pucharkach udekorowanych biszkoptami i owocami.
Możemy też nie dodawać śmietanki,
tylko zagęszczamy deser mąką ziemniaczaną. Będzie to wtedy budyń karmelowy, równie smaczny.

lody po królewsku
z oleckiego Rynku

Duże opakowanie lodów, pół tabliczki
czekolady, 3 łyżki mleka, 2 łyżki koniaku,
po łyżce likieru owocowego na pucharek,
2 łyżki posiekanych orzechów włoskich,
25 dag różnych (świeżych lub z puszki)
owoców: morele, brzoskwinie, gruszki,
ananas itp.
Owoce po umyciu, obieramy, wydrążamy pestki i kroimy na cząstki. Wkładamy do miski i skrapiamy koniakiem i
kilka razy delikatnie je mieszamy.
Czekoladę rozpuszczamy na parze i
dodajemy mleko. Zostawiamy do przestygnięcia.
Tuz przed podaniem w szklanych
czarkach rozkładamy owoce, które polewamy łyżką likieru. Na wierzch kładzie-

my porcje lodów. Całość polewamy
czekoladą i posypujemy orzechami.

Lody pomarańczowe

sześć pomarańczy, dwa żółtka, 6 dag
cukru, 200 ml śmietany kremówki,
mięta do dekoracji
Pomarańcze sparzamy i osuszamy.
Z czterech pomarańczy odkrajamy
górne części, wydrążamy i z miąższu
wyciskamy sok. Wydrążone owoce
wkładamy do zamrażarki. Z dwóch
pomarańczy ścieramy skórę i odciskamy sok.
Żółtka ubijamy z cukrem i sokiem z
pomarańczy w gorącej kąpieli wodnej
na gęsty krem. Potem miskę wyjmujemy z kąpieli i ustawiamy na lodzie
i ubijamy krem aż będzie zimny. Do
kremu dodajemy startą skórkę z pomarańczy.
Śmietanę ubijamy i mieszamy z kremem.
Krem przekładamy do wydrążonych
owoców i mrozimy przez cztery godziny.
Lody ozdabiamy miętą i podajemy z
odkrojonymi częściami pomarańczy.

PRZYS£OWIA

Gdy w maju żołądź dobrze okwita, rok
urodzajny zawita.
Koniec maja pokazuje, jaki lipiec się szykuje.
Czerwiec po deszczowym maju, często
dżdżysty w naszym kraju.
Grzmoty czerwca rozweselają rolnikom
serca.
Czerwiec-pierwiec, bo przerywa gospodarkę aż po żniwa.
Gdy czerwiec mokry po zimnym maju,
chłopom jesienią będzie jak w raju.

rzamy na sitku i odejmujemy kilka dorodnych owoców, a resztę rozgniatamy
Chłodnik truskawkowy
widelcem i dodajemy do całkowicie wyLitr mleka, trzy jajka, 12 dag cukru, studzonego mleka i mieszamy.
40 dag świeżych, niezbyt dużych truRozlewamy do miseczek. Do każdej
skawek, kawałek wanilii
wkładamy pianki i całe truskawki i mocMleko gotujemy z wanilią. Ubija- no chłodzimy w lodówce.
my na sztywno pianę z białek dodając
pod koniec ubijania połowę cukru.
Humor
Kładziemy łyżką piankę na wrzące
- Jasiu, jutro przyjdziesz do szkoły
mleko i gotujemy trzy minuty.
z dziadkiem!
Zdejmujemy płaską łyżką cedza- Dlaczego z dziadkiem proszę pani?
kową i układamy na półmisku.
- Ponieważ jego syn robi błędy orPo zagotowaniu wszystkich pianek
ubijamy żółtka z cukrem i wlewamy tograficzne w twoim zeszycie do języka
do nich trochę wrzącego mleka i mie- polskiego.
szamy. Potem wszystko wlewamy do
pozostałego mleka.
Hrabia: Janie, jak szybko jedziemy?
Chwilę trzymamy na słabym ogniu
Jan – 20 km/h. panie.
ale nie dopuszczamy do wrzenia.
Zdejmujemy z ognia i studzimy.
Hrabia – Janie... przyspieszysz do 30,
Umyte starannie truskawki spa- chcę spojrzeć śmierci w oczy.
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Mistrzostwa Powiatu Oleckiego w Szkolnej Lidze LA

24 maja na Stadionie Miejskim odbyły się Mistrzostwa
Powiatu Oleckiego w Szkolnej Lidze LA. Organizatorami
imprezy były OTSS, POSS i MOSiR Olecko, a sędzią głównym Tadeusz Bogusz.Sędziowali również Andrzej Kamiński, Józef Wasilewski, Beata Kozłowska, Iza Osiecka,
Elżbieta Rudnik, Małgorzata Siennicka, Renata Januszczyk, Marek Stankonowicz, Wojciech Pilichowski,
Robert Smyk, Roman Leśniewski, Michał Smokowski.
WYNIKI:
100 m dziewcząt gimnazja:
1. Kinga Tez (Gim. Nr 1 Olecko) 13,95
2. Żaneta Stawicka (Gim. Nr 1 Olecko) 13,96
3. Marika Grabek
(Gim. Nr 1 Olecko) 14,00
100 m dziewcząt szkoły ponadgimnazjalne:
1. Anna Dobrzyńska (ZST Olecko) 14,11
2. Monika Jeglińska (LO Olecko) 14,49
3. Urszula Rogacka (ZSLiZ) 14,62
300 m dziewcząt gimnazja:
1. Justyna Miszczak (Gim. Nr 1 Olecko) 51,36
2. Patrycja Kowalczuk (Gim. Nr 1 Olecko) 51,60
3. Anna Szwędrys (Gim. Nr 2 Olecko) 52,08
400 m dziewcząt szkoły ponadgimnazjalne:
1. Urszula Rogacka 77,56
600 m dziewcząt gimnazja:
1. Angelika Opanowska (Gim. Nr 2 Olecko) 2:06,56
2. Emilia Szyłak (Gim. Nr 2 Olecko) 2:08,10
3. Anna Wasilewska (Gim. Nr 2 Olecko) 2:15,10
800 m dziewcząt szkoły ponadgimnazjalne:
1. Monika Andruszkiewicz (ZST Olecko) 2:56,66
pchnięcie kulą dziewcząt gimnazja:
1. Żaneta Stawicka (Gim. Nr 1 Olecko) 8,98 m
2. Joanna Jachimowicz (Gim. Nr 1 Olecko) 8,86 m
3. Zuzanna Murawska (Gim. Nr 2 Olecko) 8,22 m
pchnięcie kulą dziewczęta szkoły ponadgimnazjalne:		
1. Żaneta Krejpcio (ZST Olecko) 7,23 m
skok w dal dziewczęta gimnazja:
1. Justyna Kempisty (Gim. Nr 2 Olecko) 4,29 m
2. Kinga Tez (Gim. Nr 1 Olecko) 4,09 m
3. Zuzanna Świtaj (Gim. Świętajno) 4,02 m
skok w dal dziewczęta szkoły ponadgimnazjalne:
1. Justyna Rudnik (LO Olecko) 3,72 m
2. Monika Jeglińska (LO Olecko) 3,68 m
3. Żaneta Krejpcio (ZST Olecko)
rzut oszczepem dziewczęta gimnazja:
1. Karolina Barszczewska (Gim. Nr 2 Olecko) 12,00 m
2. Anna Nawrocka (Gim. Nr 2 Olecko) 9,67 m
sztafeta 4x100m dziewcząt gimnazja:
1. Gim. Nr 1 Olecko (opiekun Renata Januszczyk) 58,17
2. Gim. Judziki (opiekun Roman Leśniewski) 59,46
3. Gim. Świętajno (opiekun Elżbieta Rudnik) 60,93
100 m chłopców gimnazja:
1. Filip Janicki (Gim. Nr 1 Olecko) 12,22
2. Robert Szymanowski (Gim. Judziki) 12,55
3. Kamil Januszczyk (Gim. Nr 2 Olecko) 12,68
100 m chłopców szkoły ponadgimnazjalne:
1. Sylwester Sak (ZSLiZ) 11,74
2. Paweł Piekutowski (LO Olecko) 11,96
3. Kamil Masalski (ZSLiZ Olecko) 12,25
200 m chłopców szkoły ponadgimnazjalne:
1. Krzysztof Marczuk (ZST Olecko) 24,12

2. Michał Bellon (OSW Olecko) 26,12
3. Szymon Wilczyński (OSW Olecko) 27,20
300 m chłopców gimnazja:
1. Hubert Wróblewski (Gim. Nr 2 Olecko) 41,28
2. Michał Korotko (Gim. Judziki) 43,00
3. Kamil Jankowski (Gim. Babki Oleckie) 43,61
400 m chłopców szkoły ponadgimnazjalne:
1. Adrian Marcinkiewicz (OSW Olecko) 57,10
2. Dominik Parda (LO Olecko) 59,76
3. Bartłomiej Duszyński 60,08
800 m chłopców szkoły ponadgimnazjalne:
1. Sebastian Drażba (LO Olecko) 2:17,11
2. Dawid Ciszewski (LO Olecko) 2:15,48
3. Bartosz Mróz (ZSLiZ) 2:16,67
1000 m chłopców gimnazja:
1. Mateusz Rowiński (Gim. Nr 2 Olecko) 3:00,55
2. Michał Gawkowski (Gim. Świętajno) 3:05,09
3. Hubert Łazarski (Gim. Nr 2 Olecko) 3:17,33
1500 m chłopców:
1. Adrian Marcinkiewicz (OSW Olecko) 4:38,38
2. Robert Bogatko (LO Olecko) 4:59,90
3. Paweł Przemielewski (ZST Olecko) 5:16,46
pchnięcie kulą chłopców gimnazja:
1. Eryk Hołownia (Gim. Nr 1 Olecko) 11,05 m
2. Dominik Koprowski (Gim. Świętajno) 9,65 m
3. Adam Naruszewicz (Gim. Nr 2 Olecko) 9,60 m
pchniecie kulą chłopców szkoły ponadgimnazjalne:
1. Marcin Boguszewski (ZST Olecko) 10,61 m
2. Robert Wojciechowski (ZST Olecko) 9,91 m
3. Jakub Nida (LO Olecko) 9,90 m
skok w dal chłopców gimnazja:
1. Mikołaj Głębocki (Gim. Nr 2 Olecko) 4,94 m
2. Tomasz Pachucki (Gim. Świętajno) 4,91 m
3. Kacper Chodkiewicz (Gim. Świętajno) 4,85 m
skok w dal chłopców szkoły ponadgimnazjalne:
1. Kamil Masalski (ZSLiZ Olecko) 5,45 m
2. Mateusz Dłużniewski (LO Olecko) 5,27 m
3. Daniel Dyczewski (ZST Olecko) 5,29 m
rzut oszczepem chłopców gimnazja:
1. Eryk Klar (Gim. Nr 2 Olecko) 25,75 m
2. Robert Szymanowski (Gim. Judziki) 23,70 m
3. Jan Wojsiat (Gim. Nr 2 Olecko) 17,67 m
rzut oszczepem chłopców szkoły ponadgimnazjalne:
1. Arkadiusz Myszczyński (OSW Olecko) 43,24 m
2. Szymon Wilczyński (OSW Olecko) 34,10 m
3. Jacek Kołodziejski (LO Olecko) 34,05 m
skok wzwyż chłopców szkoły ponadgimnazjalne:
1. Antoni Szerszeń (OSW Olecko) 165 cm
2. Artur Opanowski (LO Olecko) 150 cm
3. Konrad Interewicz (OSW Olecko) 145 cm
sztafeta 4x100m chłopców gimnazja:
1. Gim. Nr 2 Olecko (opiekun Beata Kozłowska) 50,46
2. Gim. Świętajno (opiekun Elżbieta Rudnik) 51,46
3. Gim. Babki Oleckie (opiekun Michał Smokowski) 52,66
sztafeta 4x100m chłopców szkoły ponadgimnazjalne:
1. ZSLiZ Olecko (opiekun Jerzy Wrzyszcz) 50,18
Wymienione osoby i szkoły otrzymały pamiątkowe dyplomy. Ogółem w zawodach uczestniczyło 160 zawodników,
w tym 60 dziewcząt.
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Organizator imprez sportowych w MOSiR Olecko –
Dariusz Karniej
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Wojewódzki
54. Turniej Szachowy LZS
o Złotą Wieżę

Przez dwa dni 19 i 20 maja był rozgrywany w oleckim Hotelu Skarpa Wojewódzki 54. Turniej Szachowy LZS o Złotą
Wieżę. Jest to turniej drużynowy, którego celem było wyłonienie dwóch najlepszych zespołów reprezentujących województwo warmińsko-mazurskie w Finale Ogólnopolskim.
W zawodach wzięło udział 7 drużyn. MLKS Czarni Olecko wystawił dwa zespoły. Skład I drużyny: Robert Niczyporuk, Michał Brynda, Kamil Gryglas i Marietta Makarewicz. II drużyna zagrała w następującym ustawieniu: Paweł
Żukowski, Daniel Niczyporuk, Konrad Konewko i Aleksandra Dźwilewska. Turniej rozegrano systemem kołowym,
tj. każdy z każdym i tempem gry 30 minut na zawodnika.
Za zwycięstwo meczowe przyznawano 2 punkty, za remis 1
punkt, a za przegraną 0 punktów.
Pierwsze miejsce zajęła drużyna SMOL-BUD Giżycko (10 pkt, 4 wygrane, 2 remisy). Drugie miejsce przypadło
Ostródziance Ostróda, która zdobyła także 10 pkt., jednak
miała gorszy wynik punktacji pomocniczej. Pomiędzy I składem Czarnych, a drużyną GOK Samborowo toczyła się zacięta walka o trzecie miejsce. Obie drużyny zdobyły po 8 pkt
(3 wygrane, 2 remisy, 1 porażka). O kolejności zadecydowała
punktacja pomocnicza. Niestety, o pół punktu lepsza okazała

się drużyna z Samborowa. I skład Czarnych uplasował się na
czwartej pozycji, a II drużyna z Olecka zakończyła turniej na
miejscu piątym.
W ramach turnieju prowadzono klasyfikacje na poszczególnych szachownicach. Trzecie miejsca na swoich szachownicach zajęli: Robert Niczyporuk, Kamil Gryglas i
Marietta Makarewicz.

Krzysztof Konewko
Kierownik sekcji szachowej
MLKS Czarni Olecko
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Wiara w przesądy jest tak stara jak ludzkość. Jeśli przeanalizować genezę przesądów i zabobonów z łatwością można
zauważyć jak daleko sięga ich historia. Ludzie, przekazując
je z pokolenia na pokolenie, sprawili że, w pewnym sensie,
stały się nieśmiertelne. Wiedza na ich temat jest przecież instynktowna. Nie łapiemy się za guzik dlatego, że jest to nasz
naturalny odruch. Ktoś nam musiał powiedzieć, że powinno
się tak robić.
Spectrum przesądów, którym w jakiś sposób ulegamy jest
bardzo szerokie. Kiedy musimy zawrócić po coś, czego zapomnieliśmy, przysiadamy na chwilę na krześle, żeby szczęśliwie wrócić do domu. Panicznie boimy się rozbić lustro, cofamy się na widok czarnego kota i staramy się nie wstawać lewą
nogą. Do tych najstarszych, sięgających głęboko w historię,
obecnie możemy śmiało dodać, bardzo teraz popularne, horoskopy. Można się pokusić o stwierdzenie, że są one kontynuacją wierzeń. Zainteresowanie usługami, świadczonymi przez
wróżki jest ogromne. Ludzie radzą się ich niemal wszystkich

Ślepie – Zajdy

Z ponad milion złotych suwalska firma z Suwałk oraz Białegostoku przebudowuje fragment drogi ze Ślepia do Zajd.
Termin zakończenia prac przypada na 28 września.

(UMwbiip)

życiowych problemach. Do drzwi wróżek, astrologów i tarocistów pukają, szukając porady, nawet biznesmeni. Większość ludzi twierdzi, że horoskopy czyta dla rozrywki i
niespecjalnie wierzy w to, co jest tam napisane, jednak nie
wszyscy przejdą obojętnie obok przepowiedni, mówiącej o
wygranej w totolotka…
Większość z nas wierzy w przesądy, które patrząc racjonalnie, w ogóle nie powinny istnieć. Jak wyjaśnić, dlaczego dorośli, rozsądni ludzie uciekają przed małym, czarnym
zwierzątkiem. Dlaczego tak się dzieję? Odpowiedź jest prosta. Przesądy są nam potrzebne, żebyśmy mogli łatwiej wyjaśnić sprawy, na które nie do końca mamy wpływ, i które
nie idą po naszej myśli. Tłumaczą szczególnie te sytuację,
których się boimy.
Ale czy przypadkiem nie jest tak, że przesądy działają
jak samospełniające się przepowiednie? Czy nie jest tak, że
widząc czarnego kota podświadomie szukamy w tym co robimy „nieszczęścia”? Fantastyka? Być może. Pamiętajmy
jednak, że nasze poglądy i przekonania stają się tym bardziej
rzeczywiste, im większa jest siła naszej wiary. Ludzie mocno
wierzący w przepowiednie czasem sami sprowadzają na siebie nieszczęścia. Są przecież znane przypadki, kiedy ludzie,
którym wróżka podała datę śmierci, nie wytrzymują presji i
popełniają samobójstwo. Nawet najbardziej rozsądni odpukują w niemalowane drewno czy wrzucają monety do zbiorników wodnych w miejscach, do których chcieliby wrócić.
Zabobonów nie tak łatwo pozbyć się z codziennego życia. A już na pewno nie skutkuje tu logika i racjonalizm.
Towarzyszą nam na każdym kroku. Jest ich tyle, ile naszych
lęków, obaw i marzeń, a żyć będą tak długo, jak długo my
będziemy się czegoś obawiać i pragnąć.

Agata Ćwirko

NOWY SKLEP OGRODNICZY
ŚRODKI OCHRONY ROŚLIN
NAWOZY, ZIEMIA, NARZĘDZIA
PROJEKTOWANIE OGRODÓW
NASIONA, CEBULKI
11 LISTOPADA 29 (szosa na Giżycko)
tel. 501-380-075 , 516-020-549

V17901

Myślenie magiczne
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PO KOKARDĘ

Największe skarby na świecie

Spotkali się raz trzej królowie podczas weekendu. Nie, nie
byli to ci sami Trzej Królowie, którzy to mirrę, złoto i kadzidło nieśli małemu Dzieciątku przed wiekami tylko zwykli
królowie, jeśli oczywiście król może być zwykły.
Spotkali się na polu, by pograć trochę w golfa. Golf ostatnio jest modny na odstresowanie, a że królowie mieli dużo
stresów związanych z rządzeniem, to pomysł z … golfem
wydał im się wszystkim bardzo trafiony. Chodzili po polu
i cieszyli się jak mali chłopcy, kiedy udało im się wtoczyć
małą piłeczkę do małego rowka. Nie obyło się bez męskich
rozmów.
- Jest! Trafiłem! – krzyczał I Król, nazwijmy go Wielkim
– Jestem z was najlepszy w golfa i nie będę ukrywał, że …
najbogatszy.
- To, że udało Ci się zdobyć najwięcej punktów - odezwał
się II Król, nazwijmy go… - to jeszcze nie znaczy, że jesteś
najlepszy. A co do bogactwem się nie przechwalaj, bo mógłbyś się zawstydzić, gdybym ujawnił Ci wszystkie swoje PIT-y.
III Król, nazwijmy go …. nie zabrał zdania. Machnął tylko ręką i pociągnął swój wózek z kijami w poszukiwaniu kolejnej piłeczki. Koledzy nie zdziwili się tym bardzo, gdyż III
Król był z natury małomówny.
- Jestem najbogatszy – zdecydowanie powiedział I Król.
- A właśnie, że ja! – podniósł głos II Król.
- To się załóżmy!
- Proszę bardzo! – odpowiedział II Król - …. przebij zakład.
I tym sposobem zakład został zawarty. Ustalili, że za trzy
godziny spotykają się w tym samym miejscu z udokumentowaniem swojego bogactwa. Minęły trzy godziny. Pierwszy
Król pod pachą niósł laptopa, II Król dźwigał przepastne torby pełne dokumentów.
- Popatrzcie, to moje pałace – pokazywał z dumą I Król
prezentację multimedialną – Czyż nie są wspaniałe?! Mam
ich całe mnóstwo i to na każdym kontynencie. A jeden piękniejszy od drugiego, choć każdy w innym stylu.

Pozostali Królowie patrzyli z zaciekawieniem na pokazywane pałace.
- A nie mówiłem?! – sam popadł w zachwyt I Król –
Mówiłem, że jestem najbogatszy z was i to w jakim stylu
– takie pałace, a ile wokół nich ziemi… Całe hektary! Jako
moi przyjaciele każdego dnia w roku jesteście tam miłymi
gośćmi.
- Powoli, powoli – zreflektował się II Król – Ja tutaj
mam mnóstwo dowodów na to, że jestem bogatszy od ciebie.
I Król II otwierał coraz to nowsze teczki, pokazywał
wyciągi z kont bankowych, tych szwajcarskich też, PIT-y
za ostatni rok i – trzeba przyznać – przychody były imponujące. Ba, nawet przytaszczył szkatuły pełne złotej biżuterii
wysadzanej brylantami. I znowu pozostali dwaj królowie
byli zaskoczeni ogromem bogactwa, które trudno było zliczyć od razu.
- No, …. I który z nas jest bogatszy? – zapytali obaj
naraz.
Oczy I i II Króla padły na III Króla, który jak zwykle
siedział cicho i … chyba odbiegł gdzieś myślami, bo nie
bardzo wiedział, o co go pytają.
- Musisz rozstrzygnąć zakład. Który z nas jest bogatszy?
III Król bardzo się zakłopotał, bo nie chciał stracić przyjaciół. Już otwierał usta, by powiedzieć, że nie wie, gdy nagle…
- O! Ooo, skąd się tu wzięliście? – aż krzyknął z radości III Król na widok swojej gromadki dzieci. Natychmiast
wskoczyły mu na kolana i zaczęły obściskiwać z każdej
strony i piszczeć z radości.
- Och, dosyć już, dosyć, tych czułości, moje Skarby. Za
chwilę do was przyjdę. Zostawcie nas na chwilę samych, bo
omawiamy ważne sprawy wagi państwowej.
Dzieci grzecznie rozpierzchły się po polu golfowym.
Jeszcze długo III Król wodził za nimi oczami. Po czym
rzekł:
- Nie wiem, który z was jest bogatszy. Moim największym bogactwem są… moje dzieci. Dzieci to największe
bogactwo każdego człowieka. Dzieci to największy mój
Skarb i nawet pałace i brylanty bledną w ich obecności.
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Marusia

