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

SKUP STARYCH I ROZBITYCH POJAZDÓW
kasacja pojazdów, skup złomu, pomoc drogowa, autolaweta, zaświadczenia 

V15206

MAJSTER
M.Pie tra szew ski

MARKET BU DOW LA NY
CEN TRUM HAN DLO WE – Aleje Li po we 1B, Tel. (87) 520 44 46
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JUŻ W SPRZEDAŻY
NOWA PALETA FARB

DULUX EMULSJA KOLORY ŚWIATA
PROMOCJA

EMULSJA BIAŁA JEDYNKA 10L 39,98zł
ZAPRASZAMY NA ZAKUPY

21 czerwca o 18:00 w sali kina ROK Mazury Garbate odbędzie 
się koncert multimedialny 

pt. “Muzyka i film”. 
Wstęp jest bezpłatny.

Pomysł i przygotowanie:
Katarzyna Krajewska – Openchowska
PSM I st. w Olecku

Klasyka: Książka, którą wszyscy 
chwalą, ale nikt jej nie czyta. 

Mark Twain

Dzień Ojca
Kocham Ciebie bardzo mój Tato
Tak bardzo mocno serdecznie
Że jesteś istniejesz dziękuje za to
Z Tobą jest zawsze bezpiecznie

 Dziękuję że mnie wychowałeś
 Na rękach swoich nosiłeś
 Ojcowską miłością kochałeś
 Zawsze się o mnie troszczyłeś

Dziś Tobie życzę radości
Najdroższy kochany mój Tato
Zdrowia szczęścia miłości
Na bardzo długie lata

 Weronika Koloszewska

Uroczyste otwarcie 
Środowiskowego Domu 
Samopomocy we Wronkach
fotoreportaż 
Józefa Kunickiego
na s. 10-11
na zdjęciu obok:

wójt gminy Świętajno Janina 
Trus wita przybyłych gości

Anna Marczak 
została uhonorowana nagrodą drugiego stop-

nia w kategorii rodzinnej w XII edycji Konkursu 
„Sposób na Sukces” na najlepsze działania kreu-
jące przedsiębiorczość i tworzenie nowych miejsc 
pracy na obszarach wiejskich.

Nagroda zostanie wręczona  28 czerwca na 
uroczystości w Pałacu Prezydenckim.

Gratulujemy! 
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Redakcja 
„Tygodnika Oleckiego”, ul. Zielona 37

czynna:  poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek
w godzinach 1200-1700

kontakt telefoniczny: 601-152-454

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

502-200-024

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

Oddział w Olecku
ul. Gołdapska 22
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GRÜNLAND
Centrum Roślin Ozdobnych

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

Archiwum „Tygodnika Oleckiego” znajdziesz

Serdecznie dziękujemy wszystkim darczyńcom za prze-
kazywane środki pieniężne podczas Maratonu Zumby, któ-
ry odbył się 3 czerwca 2012r na kamiennej półrotundzie w 
Olecku.

Zebraliśmy kwotę 1627,00 zł, która zostanie  przeznaczo-
na na organizację życia kulturalnego, oświatowego, imprez 
sportowych i rekreacyjnych w środowisku osób niepełno-
sprawnych pod nazwą Integracyjny Festyn Rodzinny.

Bardzo dziękujemy  Dyrekcji i pracownikom Regional-
nego Ośrodka „Mazury Garbate” za współorganizację Cha-
rytatywnego Maratonu. 

Dziękujemy wszystkim za okazaną pomoc !
Podziękowania należą się również: Dyrekcji Miejskiego 

Ośrodka Sportu i Rekreacji i Panu Janowi Staniszewskiemu, 
Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Kowalach Oleckich, księdzu 
prałatowi Lechowi Janowicz,  klubowiczom  Zumby z Au-
gustowa i Suwałk  oraz wszystkim członkom Stowarzyszenia 
„Dać Nadzieję” przy Środowiskowym Domu Samopomocy w 
Olecku.

Szczególne słowa podziękowania kierujemy do Pana 
Krzysztofa Smoleńskiego, który w atrakcyjny i porywają-
cy sposób przeprowadził całą  imprezę, przyczyniając się do 
wsparcia Stowarzyszenia „Dać Nadzieję” przy ŚDS w Olecku.

Tak wygląda drzewo 
rosnące obok 

cmentarza 
(zdj. redakcja)

Odpowiedzą za posiadanie narkotyków
Policjanci patrolujący na rowerach Kowale Oleckie zatrzymali 

trzech młodych mężczyzn podejrzanych o posiadanie narkotyków. Emil 
Ż, Kamil J. oraz Łukasz T. posiadali przy sobie marihuanę oraz amfeta-
minę. Wszyscy trafili do policyjnego aresztu. Za posiadanie narkotyków 
odpowiedzą przed sądem.

W minioną środę około godziny 18.40 funkcjonariusze patrolu rowe-
rowego podczas kontroli ul. Dworcowej w Kowlach Oleckich zauważyli 
osobowego golfa. Funkcjonariusze postanowili wylegitymować kierow-
cę i dwóch pasażerów.   Byli to, 22-letni Emil Ż, 24-letni Kamil J. oraz 
27-letni Łukasz T., mieszkańcy powiatu gołdapskiego.  Podczas rozmo-
wy z policjantami mężczyźni nerwowo się zachowywali poprawiając 
wierzchnią odzież.  Funkcjonariusze postanowili przeszukać pojazd i 
osoby. Podczas kontroli 22-latka policjanci znaleźli w kieszeni bluzy am-
fetaminę. Natomiast Łukasz 
T. miał przy sobie marihuanę. 
Z kolei kierowca - Kamil J., 
jak wykazało badanie, był 
pod wpływem marihuany. 
Narkotyki zostały zabezpie-
czone. Podejrzani trafili do 
policyjnego aresztu.

Teraz policjanci prowa-
dzą w tej sprawie dochodze-
nie. Za posiadanie narkoty-
ków grozi podejrzanym kara 
nawet 3 lat pozbawienia wol-
ności.
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na stronie internetowej www.olecko.info (w pliku *.pdf)
OLECKI TERMINARZ

WYSTAWY STAŁE
• Historia Ziemi Oleckiej – wystawa historyczna, Olecka 

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

storyczna, plac Wolności 1 (Stary Ratusz)
• Malarstwo Zbigniewa Urbalewicza, Galeria Prawdziwej 

Sztuki im. A. Legusa, ROK „MG”
• Wystawa monet „To nie Fenicjanie wynaleźli pieniądze” - 

wystawa w Oleckim Stowarzyszeniu Aktywnych „Zamek”
• Wystawa prac Małgorzaty Chomicz i Wojciecha Dziesz-

kiewicza, hol kina „Mazur”
• Malarstwo Agaty Julii Prosińskiej, Galeria „Pod Skosem” 

Gminny Ośrodek Kultury w Kowalach Oleckich

KRONIKA PO¯ARNICZA 
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Zapraszamy od 600 do 2100

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

NAJTANIEJ W MIEŚCIE

ON .............................5.75 zł
Pb95 .........................5.79 zł
PB98 .........................5,99 zł
LPG ...........................2,79 zł
Olej opałowy ..............4.10 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

10 czerwca od 17.24 jeden zastęp OSP Kowale Oleckie 
usuwał skutki kolizji drogowej, do której doszło w Kowa-
lach Oleckich.

Informacji udzielił młodszy ogniomistrz Piotr Gabruś
12 czerwca od 15.15 jeden zastęp JRG PSP usuwał 

gniazdo szerszeni z budynku mieszkalnego na osiedlu Lesk.
12 czerwca od 20.20 jeden zastęp JRG PSP gasił przy 

ulicy Przybyszewskiego pożar pojedynczego drzewa.
14 czerwca od 14.10 jeden zastęp JRG PSP usuwał przy 

z ulicy 11 Listopada powalony na nią konar drzewa.
15 czerwca od 6.38 jeden zastęp JRG PSP otwierał przy 

ulicy 1 Maja zatrzaśnięte drzwi mieszkania.
15 czerwca od 8.55 jeden zastęp JRG PSP usuwał drze-

wo niebezpiecznie pochylone nad targowicą miejską.
15 czerwca od 14.24 jeden zastęp JRG PSP usuwał wodę 

z zalanej piwnicy domu przy szosie Ełckiej.
15 czerwca od 17.14 jeden zastęp JRG PSP usuwał w 

okolicach Możnych drzewo niebezpiecznie pochylone nad 
szlakiem rowerowym.

16 czerwca od 9.00 jeden zastęp JRG PSP usuwał konar 
drzewa niebezpiecznie pochylony nad chodnikiem przy pla-
cu Wolności.

16 czerwca od 13.01 jeden zastęp JRG PSP w Cichej 
Wólce wkładał do gniazda młodego bociana, który z niego 
wypadł.

17 czerwca od 2.05 jeden zastęp JRG PSP gasił na osie-
dlu Siejnik pożar śmieci w śmietniku kontenerowym.

18 czerwca od 10.40 jeden zastęp JRG PSP pomagał 
pogotowiu. Zasłabnięcie mężczyzny na chodniku ulicy 11 
Listopada.

Aspirant sztabowy Mariusz Domin

20 czerwca (środa)
apteka dyżurna Gołdapska 1
wydanie „Tygodnika oleckiego”
21 czerwca (czwartek)
apteka dyżurna plac Wolności 25
16.00 - „Popołudnia ze Scrabble”, Biblioteki dla Dzieci i 
Młodzieży
17.00 - Helmut Kirst”Wilki”- spotkanie z książką, Olecka 
Izba Historyczna
18.00 - “Muzyka i film”, koncert multimedialny, kino „Ma-
zur”
22 czerwca (piątek)
apteka dyżurna Składowa 6
badania na osteoporozę, autobus na parkingu szpitala, Goł-
dapska 1 (szerzej wewnątrz nr)
13.00 - Pozyskiwanie środków na działalność organizacji po-
zarządowych, szkolenie, plac Wolności 2 (FRZO)
23 czerwca (sobota)
apteka dyżurna Zielona 37
9.00 - Otwarty Turniej Szachowy o Puchar Dyrektora Szkoły 
Podstawowej nr 1 w Olecku, SP1
9.00 - Pozyskiwanie środków na działalność organizacji po-
zarządowych, szkolenie, plac Wolności 2 (FRZO)
13.00 Kolorowy świat bajek, biblioteka dziecięca, Kopernika  6
24 czerwca (niedziela)
apteka dyżurna 11 Listopada 9
25 czerwca (poniedziałek)
apteka dyżurna Kolejowa 15
26 czerwca (wtorek)
apteka dyżurna Zielona 35
27 czerwca (środa)
apteka dyżurna plac Wolności 7B
wydanie „Tygodnika oleckiego”
28 czerwca (czwartek)
apteka dyżurna Gołdapska 1
13.00 - Sesja Rady Miejskiej, Ratusz
16.00 - „Popołudnia ze Scrabble”, Biblioteki dla Dzieci i 
Młodzieży
29 czerwca (piątek)
apteka dyżurna plac Wolności 25
30 czerwca (sobota)
apteka dyżurna Składowa 6
13.00 Kolorowy świat bajek, biblioteka dziecięca, Kopernika  6
22.00 - Awatar, film, kino letnie - Rynek na placu Wolności
1 lipca (niedziela)
apteka dyżurna Zielona 37
2 lipca (poniedziałek
apteka dyżurna 11 Listopada 9
16.00 - rozpoczęcie kursu dla kierowców w Szkole Kierow-
ców Jerzego Miliszewskiego, aleje Lipowe
3 lipca (wtorek)
apteka dyżurna Kolejowa 15
4 lipca (środa)
apteka dyżurna Zielona 35
wydanie „Tygodnika oleckiego”
5 lipca (czwartek)
apteka dyżurna plac Wolności 7B
8,30 - 11.00 - pobór krwi od honorowych dawców, ZSLiZ 
(sala konferencyjna)



Tygodnik olecki 25/753 - r. 2012
4 to@borawski.pl

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:
• Adam Borowy

• Tadeusz Brodowski (Nowa Wieś)
• Jan Ociepka

• Marek Okartowski
• Anna Pokartyk

• Magdalena Walejko
Upominki będą wysyłane pocztą.

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

V
18

10
3

EURO 2012
fot. Bolesław 
Słomkowski „W dowód uznania za zaangażowanie w rozwój oświaty i 

aktywne wspieranie szkół na swoim terenie” Olecko zostało 
odznaczone tytułem „Samorządu Przyjaznego Szkole Uczącej 
się”.

„Samorząd Przyjazny 
Szkole Uczącej się”

13 czerwca br. burmistrz Olec-
ka Wacław Olszewski podczas 
uroczystej gali, która odbyła się w 
Sali Balowej Zamku Królewskie-
go w Warszawie odebrał  dowody 
uznania i gratulacje od Jacka Strze-
miecznego, Prezesa  Centrum Edu-
kacji Obywatelskiej oraz Katarzy-
ny Znanieckiej-Vogt, dyrektorki 
Programu „Szkoła Ucząca się”.

Szkoła Podstawowa nr 1 im. 
Henryka Sienkiewicza w Olecku, 
zdobyła certyfikat „Szkoły Uczącej 
się”, realizując program prowadzo-

ny przez Centrum Edukacji Obywatelskiej i Polsko-Amery-
kańską Fundację Wolności od 2000 r.

Program „Szkoła Ucząca się” wspiera zmiany w szkołach 
podnoszące efektywność nauczania i uczenia się. Aby zreali-
zować główny cel działań, czyli skutecznie uczyć, we wpro-
wadzenie zmian musi angażować się cała szkolna społeczność. 
Ważną rolę w tym procesie poza dyrektorem, nauczycielami 
i uczniami odgrywa zainteresowanie rodziców oraz wsparcie 
samorządu lokalnego.            aum

Policjanci rozpoczęli służby ponadnormatywne w gmi-
nie Wieliczki. 

Posypały się mandaty
Mając na celu dążenie do poprawy bezpieczeństwa i po-

rządku publicznego na terenie gminy Wieliczki Wójt oraz 
Komendant Powiatowy Policji postanowili zwiększyć liczbę 
patroli  poprzez zorganizowanie dodatkowych służb funkcjo-
nariuszy oleckiej jednostki.

W tym celu Wójt i Rada Gminy Wieliczki   przekażą środ-
ki finansowe na 5 dodatkowych służb ponadnormatywnych. 
To już kolejna gmina która zdecydowała się na wprowadze-
nie takich służb.

Pierwsza taką służbę policjanci oleckiej komendy peł-
nili w miniony piątek 15 czerwca w godzinach popołudnio-
wych. Niektórzy kierowcy zapamiętają ja na długo. Zgodnie 
z poleceniem komendanta, pierwsza służba miała charakter 
ścisłego nadzoru nad ruchem pojazdów na drogach gminy. 
Policjanci kontrolowali kierujących i zwracali uwagę na  wy-
kroczenia drogowe, głównie jazdę z nadmierną prędkością. 
Patrol statyczny funkcjonariusze pełnili w Norach, Sobolach, 
Cimochach i Wieliczkach. Łącznie nałożono 25 mandatów 
karnych za przekroczenie prędkości. Zatrzymano też nie-
trzeźwego rowerzystę, który miał ponad 3 promile alkoholu 
w organizmie.
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Ośrodek 
czynny
codziennie 
w godz. 800-1600

Jerzy Miliszewski

OLECKIE CENTRUM
SZKOLENIA KIEROWCÓW

Olecko, Aleje Lipowe 3
Rozpoczęcie 
kursu

 tel. 520-23-36

2
lipca 
godz. 1600

B51605

„Wy tylko zarządzacie, zamiast prowa-
dzić. Jesteście bezmyślnymi świadkami, ni-
czym więcej.” Antoine de Saint-Exupéry

Jak wielu rodaków w ubiegłą sobotę usia-
dłem przed telewizorem w maleńkiej strefie 
kibica zorganizowanej przez przyjaciół. Wy-
trzymałem przed ekranem tylko do chwili, w 
której strzelono jedyną bramkę tego meczu... 
Naturalnie, że pozostał niedosyt z odrobiną 

żalu, że nie dali rady. Ale porzekadło mówi, że „piłka jest 
okrągła, a bramki są dwie”. To jest tylko sport! 

Gorzej jest ze mną po innym wydarzeniu tych Mistrzostw. 
Wstydzę się i jest mi bardzo przykro, że cały świat na ekranach 
telewizorów czy komputerów mógł oglądać w akcji naszych 
polskich kiboli. I czytając o rozróbach w porannej prasie nagle 
stanął mi przed oczyma obraz około sześcioletniego dziecka, 
które przyjechało z rodzicami na ten mecz i radośnie (jak po-
kazała telewizja) kibicowało drużynie rosyjskiej. I jeszcze je-
den obraz kiedy „najważniejszy” kibol bije mężczyznę tylko 
dlatego, że jest w barwach białoczerownych, a nie zielonych 
poznańskiego „Lecha” i pluje w twarz kobiecie, która męż-
czyznę broni. (Od tej pory nie piję piwa marki „Lech”). 

Wydarzenia przed meczem i po meczu z Rosją pokaza-
ły jasno, że ani rządzący politycy ani politycy opozycji nie 
panują nad tą hałastrą. Rządzący zamiast wziąć za mordę to 
środowisko i wypalić i wyczyścić je tak, jak było to w Wiel-
kiej Brytanii używają do tego półśrodków. Teraz, nie wiedzieć 
czemu, wymagają od sędziów aby ci przekraczali prawo i ka-
rali surowiej niż panowie z „Platformy” wcześniej ustanowili. 
Jak widać działanie obliczone na koniunkturę wyborczą ma 
krótkie nogi. Ani partii Prezesa Kaczyńskiego, ani Platformie 
po wydarzeniach przed i pomeczowych z Rosją głosów nie 
przybędzie. Natomiast koniunkturalne działania uderzyły w 
wizerunek Polski. Obnażyły nieodpowiedzialność i byleja-
kość naszych polityków. I naprawdę... nie wiadomo na kogo 
w przyszłych wyborach głosować?

Pamiętacie Państwo z jakimi bólami powstawało prawo 
dotyczące karania zachowań kibolskich? Czasami mam wra-
żenie, że każde ustanowione przez nasz Sejm przepisy prawne 

są już w czasie uchwalania bublem i są tylko po to,ww by 
jakaś grupka posłów i związanych z nimi ludźmi biznesu 
mogła z jakiejś tam furtki skorzystać i nachapać się kosztem 
innych obywateli. 

Czy pamiętacie Państwo z jakim zapałem ludzie z okolic 
Prezesa Kaczyńskiego poświadczali i bronili kiboli, którym 
postawiono zarzuty. Bo właśnie Prezes sparafrazował w sto-
sunku do tych stadionowych chuliganów nasze narodowe 
powiedzenie i nazwał ich „solą polskiej ziemi”. Od momen-
tu uchwalenia złego prawa i od momentu próby wykorzysta-
nia w polityce poczynań chuligańskich kiboli należało tylko 
czekać na efekt... i zdarzył się w najbardziej niechcianym 
przez polityków momencie... wtedy, gdy cały świat na nasz 
kraj patrzył. I nie pomogła pacyfikacja środowiska przez po-
licję i nie pomogły wezwania Prezesa do zawieszenia broni. 
Bo proszę Panów „Polityków” z chuliganami się nie układa! 
Miejsce chuliganów jest społecznie ustalone od dawna! To 
co wydarzyło się w Warszawie jest winą tylko waszą! Teraz 
ja muszę się wstydzić za was i za „prawdziwych patriotów” .

B. Marek Borawski
Ps. A teraz coś na temat wrzawy przed Mistrzostwami 

Europy w Piłce Nożnej Euro 2012 w brytyjskiej prasie:
Nie wyruszajcie Państwo na Olimpiadę do Londynu. 

Widzieliście Państwo co działo się tam jeszcze nie tak daw-
no? Widzieliście płonące sklepy i rozwydrzoną bezmyślną 
młodzież podpalającą zaparkowane samochody? To jest 
kraj sfrustrowanych neurasteników, których niezadowolenie 
może w każdej chwili wybuchnąć. Czy widzieliście Państwo 
co brytyjscy turyści robią podczas weekendu w Krakowie 
czy Gdańsku? Taka jest cała Anglia! Niekompetentna, rozhi-
steryzowana, bezmyślna i nieprzewidywalna. Nie wyruszaj-
cie do Londynu bo możecie stamtąd wrócić w plastikowym 
worku.

I jeszcze jedno 
Ps. Teraz o naszym podwórku. Idzie Noc Świętojańska, a 

nad naszym jeziorem jest też jakoś dziwnie. Np. zakaz wstę-
pu na pomosty. 

Prawo polskie nie przewiduje posiadania takiej własno-
ści jak pomost. Wszystkie wody na terenie Polski są własno-
ści Skarbu Państwa. Tak więc brzegi rzek i jezior nie mogą 
być sprzedane, a gdy nawet linia brzegowa się przesunie, to 
właściciel działki powinien udostępnić miejsce na przejście 
brzegiem każdego kto sobie tego zażyczy. Tak więc zbudo-
wane pomosty nie będące własnością Skarbu Państwa muszą 
być udostępnione. 

W wypadku zamknięcia pomostu lub linii brzegowej 
procedura jest następująca. 

Brak dostępu zgłasza się do policji. Policja ma obowią-
zek poinformowania właściciela działki lub pomostu, że po-
pełnia wykroczenie. Gdy incydent się powtarza policja każe 
właściciela mandatem. Gdy mandat nie skutkuje sprawa kie-
rowana jest do sądu grodzkiego. 

I tak Państwo postępujcie. Właściciel uzna to zapewne 
za przejaw tzw. nieposłuszeństwa obywatelskiego zaś inni 
olecczanie za normę w przestrzeganiu prawa. 
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Rak prostaty jest w Polsce jednym z najczęściej wystę-
pujących nowotworów u mężczyzn oraz trzecią przyczyną 
zgonów na choroby nowotworowe. U znacznej części pa-
cjentów, zwłaszcza chorych na nowotwór o niskim stopniu 
zaawansowania, choroba przebiega bezobjawowo. Wielu 
mężczyzn odwleka wizytę u urologa. Spowodowane jest to 
zarówno skrępowaniem, jak i brakiem podstawowej wiedzy 
na temat tego nowotworu oraz możliwości jego leczenia.

Od lat dużym problemem w Polsce jest niska zgłaszal-
ność mężczyzn na badania urologiczne. Biorąc pod uwagę 
wciąż niską świadomość zagrożenia chorobą i zbyt późne jej 
rozpoznanie, w pierwszej kolejności podjeliśmy działania 
edukacyjne w zakresie profilaktyki i wczesnego wykrywania 
raka prostaty.

„Prostata na lata”

Biorąc pod uwagę powyższe Powiat Olecki włączył się w 
ogólnopolską kampanię pn. „Prostata na lata”.

W ramach kampanii 5 czerwca w Starostwie Powiatowym 
zostało zorganizowane spotkanie z zakresu edukacji zdrowot-

nej pn. „Prostata na lata”. Uczestniczyli w nim mężczyźni 
pracujący w Starostwie, przedstawiciele podległych jedno-
stek organizacyjnych oraz mediów. 

Spotkanie rozpoczął Andrzej Kisiel – Starosta Olecki 
mówił, że wcześnie wykryty nowotwór jest całkowicie wy-
leczalny. Podkreślał, znaczenie badań profilaktycznych. 

W dalszej części spotkania głos zabrał Andrzej Chojec-
ki, koordynator programów zdrowotnych z fundacji „Wy-
grajmy Zdrowie”. Mówił, że o raku piersi czy szyjki macicy 
mówi się bardzo dużo. A o raku prostaty stanowczo za mało. 

Kampania ogólnopolska prowadzona przez fundację ma to 
zmienić. Przekonać mężczyzn, że badanie prostaty jest bez-
bolesnym badaniem profilaktycznym, które może uratować 
im życie. 

Dr Janusz Kaczor - urolog ze szpitala MSWiA z W-MC 
Onkologii w Olsztynie dodał, że gdy trafia do niego męż-
czyzna w wieku ok. 50 lat z zaawansowanym rakiem stercza 
jest bezradny. Może mu już tylko zaproponować leczenie 
paliatywne, wydłużające życie o 3-4 miesiące. Rak stercza 
jest szczególnie niebezpieczny dla mężczyzn w wieku 45-50 
lat, ponieważ wówczas są najczęściej przerzuty nowotworu 
na inne organy.

Dr Marzena Puchała onkolog mówiła, że jeśli dojdzie 
do przerzutów, to pacjent trafia do niej. Wówczas można 
wydłużyć pacjentowi życie o trzy miesiące. 

Również dr Roman Szeremeta Ordynator Oddziału 
Wewnętrznego z Olmedici Sp. z o.o. podobnie jak pozostali 
prelegenci zachęcał uczestników spotkania do wykonywa-
nia badań profilaktycznych. 

Na zakończenie spotkania Starosta poinformował, iż Po-
wiat wspólnie z Fundacją organizuje „Białą Niedzielę – ba-
danie prostaty” i zaprosił mężczyzn do wykonania badania.

Po spotkaniu lista zapełniła się chętnymi do udziału w 
białej niedzieli. 

Halina E. Kasicka www.powiat.olecko.pl
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Zespół Szkół STO w Olecku 
prowadzi zapisy na rok szkolny 2012/2013 do następujących 
typów szkół:
Społeczna Szkoła Podstawowa STO
- do klasy I - dzieci 6 i 7 letnie
- do klasy IV
Klasy mogą liczyć maksymalnie 16 uczniów, o 
przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń. Przyjmujemy 
także uczniów do klasy II (są wolne miejsca). 
Społeczne Gimnazjum STO 
- do klasy I
Klasa może liczyć maksymalnie 16 uczniów, o przyjęciu 
decyduje kolejność zgłoszeń. Przyjmujemy także uczniów do 
klasy II i III (są wolne miejsca).
Społeczne Liceum Ogólnokształcące STO
- do klasy I 
Przyjęcie kandydatów do kl. I następuje na podstawie wyni-
ków egzaminów gimnazjalnych i wyników na świadectwie 
ukończenia gimnazjum. 
Klasa może liczyć maksymalnie 16 uczniów. Przyjmujemy 
także uczniów do klasy III (są wolne miejsca).
Dodatkowych informacji udziela Sekretariat Szkoły: 
tel. 87-520-24-18, ul. Młynowa 8
www.spoleczna.olecko.edu.pl

NASZA OFERTA:   
wysokie wyniki egzaminów zewnętrznych,

sukcesy uczniów w konkursach przedmiotowych,
tradycja - szkoła istnieje od 1991 roku,

wszystkie szkoły posiadają uprawnienia szkoły publicznej, 
program nauki zgodny z wymaganiami MEN, 

rozszerzony program nauki języka angielskiego, 
zajęcia fakultatywne rozszerzające wiedzę 

z wybranych przedmiotów,
przyjazna, życzliwa atmosfera, 

profesjonalna kadra,
dobre relacje nauczycieli z uczniami 

budowane na wzajemnym zaufaniu i szacunku, 
bardzo dobra współpraca z rodzicami.

W serwisie MillionYou ruszył właśnie dwuetapowy kon-
kurs zorganizowany we współpracy z Urzędem Marszałkow-
skim Województwa Warmińsko –Mazurskiego.

W I etapie Millionauci mają za zadanie nakręcić film dro-
gi o podróży na Warmię. Inspirując się klasycznymi filmami 
tego gatunku np. Znikający Punkt, Dzikość Serca czy Prosta 
Historia, twórcy mają wymyślić fabułę opowiadającą o podró-
ży na Warmię – miejsca kultury niespokojnej. 

Autorzy najlepszych 10 filmów z I etapu, automatycznie 
zakwalifikują się do II etapu oraz wygrają wejściówki na 
warsztaty MillionYou „Start Kariery zza Kamery”, które od-
będą się podczas Bruk Festival. 

Warsztaty „Start Kariery zza Kamery” odbędą się w Olsz-
tynie w dniach 2-11 lipca podczas Brok Festival. Zajęcia w 
formie wykładów i ćwiczeń poprowadzą: 

Piotr Kielar, reżyser (Tata z Ameryki, Pajęczyna Szczę-
ścia), Andrzej Wojciechowski, operator (Hanoi – Warszawa), 
Xawery Żuławski (Wojna Polsko-Ruska) oraz Katarzyna 
Klimkiewicz (Hanoi – Warszawa). Dokładny program warsz-
tatów znajduje się tutaj: http://millionyou.com/info/bruk.html

W II etapie konkursu Millionauci mają za zadanie nakręcić 
filmy inspirowane hasłem „Warmia – rebelia kultury”. Mają 
być to obrazy o ziemi, w której nigdy nie schlebiano tanim gu-
stom, która staje naprzeciw estetyce plastiku i nudzie popkul-
tury i jest miejscem rebelii kultury niepokornej i niebanalnej.

Millionauci wypromują Warmię

Zapraszam do udziału w sesji Rady Miejskiej w Olecku, 
która odbędzie się w dniu 28 czerwca 2012 r. (czwartek) 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. Analiza bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w okresie 
wakacji – referat Komisji Polityki Prorodzinnej, Ochrony 
Zdrowia i Bezpieczeństwa.
6. Interpelacje oraz odpowiedzi na interpelacje radnych.
7. Wnioski i oświadczenia radnych.
8. Uwagi i wnioski Sołtysów, Przewodniczących Rad i Za-
rządów Osiedli oraz radnych Oleckiej Rady Młodzieżowej 
dotyczące projektów uchwał. 
9. Podjęcie uchwał w sprawach:
 a) wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od 
ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy,
 b) zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wie-
loletniego programu gospodarowania mieszkaniowym 
zasobem Gminy Olecko na lata 2011 – 2015,
 c) przystąpienia do sporządzenia Strategii Rozwo-
ju Miasta i Gminy Olecko na lata 2013 – 2023,
 d) rezygnacji z przedsięwzięcia ujętego w Wielo-
letniej Prognozie Finansowej Gminy Olecko na lata 2012 
– 2022,
 e) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gmi-
ny Olecko na lata 2012 – 2022,
 f) zmiany budżetu gminy na 2012 rok,
 g) zaciągnięcia w 2012 roku kredytu długotermi-
nowego,
 h) udzielenia pomocy finansowej Gminie Miastu 
Ełk na realizację zadań z zakresu promocji,
 i) określenia wysokości dotacji celowej Samorzą-
dowi Województwa Warmińsko – Mazurskiego.
10. „Głos wolny, wolność ubezpieczający”.
11. Zamknięcie obrad sesji.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Karol Sobczak

Sesja Rady Miejskiej

Spotkanie z książką i historią: 
Helmut Kirst, Wilki

Olecka Izba Historyczna i Regionalny Ośrodek Kultury 
w Olecku „Mazury Garbate” zaprasza na kolejne spotkanie z 
cyklu „Z książką i historią”. Tym razem przyjrzymy się po-
wieści autorstwa Helmuta Kirst „Wilki”. To powieść o małej 
mazurskiej wiosce w czasach poprzedzających i trwania dru-
giej wojny światowej.

 Helmut Kirst urodził się w 1914 roku w Ostródzie, zmarł 
w 1989 w Bremie. Był autorem ponad 50 książek, w których 
często powraca na Mazury i nazizmu.

21.06.2012 (czwartek), godzina 17:00, Olecka Izba Histo-
ryczna, wstęp wolny
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Stowarzyszenie Olecka Strefa Inspiracji i Teatr HOC 
LOCO zapraszają na wakacyjne, teatralne święto. W dniach 
17 – 19 lipca odbędzie się druga edycja Oleckiego Przeglą-
du Teatrów Amatorskich „Chimera”.

Teatr HOC LOCO powstał w sierpniu 2010. Stworzyło 
go pięć dziewczyn: Milena Hościłło, Urszula Korąkie-
wicz, Karolina Najechalska, Justyna Pławska i Aleksan-
dra Ziopaja. Wcześniej były związane z teatrem Amalgat, 
jednak dość szybko wystawiły autorski spektakl pt. „el Sol”. 
Nie poprzestały na tym, chciały przyciągnąć więcej teatrów 
do Olecka i propagować tę sztukę w rodzinnym mieście. 
Stowarzyszenie Olecka Strefa Inspiracji to nie tylko Olec-
czanie, ale ludzie związani z Oleckiem. To artyści, działa-
cze i animatorzy kultury, którzy chcą rozwijać działalność 
kulturalną w tym pięknym mieście. Spotkanie tych dwóch 
instytucji musiało wróżyć coś dobrego. Stworzyli razem 
kolejną ważną imprezę kulturalną w mieście. 

Pomysł stworzenia OPTA „Chimera” narodził się w gło-
wach SOSI i HOC LOCO w 2011 roku. Wtedy to wystąpili 
z wnioskiem o dofinansowanie do Urzędu Miejskiego w 
Olecku i udało się, zorganizowali pierwszą edycję. Przez 
dwa dni na deskach Teatru AGT zaprezentowały sie teatry: 
Amalgat z Olecka ze spektaklem „W oparach absurdu”, 
ostrołęcka grupa Alternatywa w spektaklu „Cela”, Domini-
ka Chamska z Suwałk ze swoim monodramem oraz aka-
demicki teatr Uniwersytetu im. Kardynała Wyszyńskiego 
w Warszawie „..ale o co chodzi?” ze spektaklem „Czarna 
Wołga”. Gwiazdą był Teatr Brama z Goleniowa, jeden z 

Olecki Przegląd Teatrów Amatorskich „Chimera”
najbardziej uznanych teatrów alternatywnych w Polsce, 
który zaprezentował spektakl „My”. Przegląd został entu-
zjastycznie przyjęty przez uczestników i olecką społecz-
ność.

Zachęceni zeszłorocznym sukcesem, postanowili zor-
ganizować drugą edycję teatralnego święta, tym razem 
trzydniową. Po raz kolejny ich projekt o dofinansowanie 
wygrał i Chimera zostanie zrealizowana ze środków Urzę-
du Miejskiego w Olecku. Przegląd odbędzie się w dniach 
17-19 lipca, a podczas niego zaprezentuje się osiem teatrów 
amatorskich z całej Polski. Gwiazdą tegorocznej edycji bę-
dzie Teatr Krzyk z Maszewa, również bardzo ceniony na 
polskiej scenie alternatywnej. Zaprezentuje on spektakl pt. 
„eksPLoracja”. 

Chimera to nie tylko spektakle, ale również warsztaty. 
Poprowadzi je Teatr Krzyk. 

Teatr ten powstał w 2002 roku z inicjatywy Marka Ko-
ściółka, który swoją charyzmą przyciągnął młodych ludzi 
i zachęcił ich do twórczego działania. Zarówno w swojej 
pracy, jak i na warsztatach, największy nacisk kładą na po-
jęcie grupowości. Ich warsztaty cechują się żywiołowością, 
energią, pracą nad ciałem i głosem oraz pracą w grupie. 
Warsztaty charakteryzatorsko-fotograficzne poprowadzi 
natomiast Mariusz „Kobaru” Kowal. Jest on znanym i ce-
nionym trójmiejskim artystą. Jego prace charakteryzują się 
głównie nieco krwistym, mrocznym klimatem. Współpra-
cował m.in. Z takimi artystami, jak: Czesław Śpiewa, Acid 
Drinkers, Coma, My Riot, Lipali, Vader czy Behemoth. 

Festyn rodzinny
3 czerwca na placu w centrum Olecka odbył się fe-

styn rodziny „Mamo, tato, bądźmy razem” zorganizo-
wany przez Powiat Olecki w ramach obchodów XIV 
Warmińsko – Mazurskich Dni Rodziny. 

Rozpoczęty został mszą Św. w Kościele p.w. Naj-
świętszej Maryi Panny Królowej Polski w intencji ro-
dzin z terenu Powiatu Oleckiego. 

Impreza służyła umacnianiu rodziny i promowa-
niu zdrowego odżywiania. Zachęcano do regularnego 
wykonywania badań  profilaktycznych. Wystawcy 
oferowali degustację oraz zakup swoich wyrobów. 
Można było spróbować dań regionalnych, pieczywa 
wytwarzanego na starych recepturach, miodu, wyro-
bów mleczarskich i masarskich, a także wyrobów cu-
kierniczych. 

Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych w Olecku 
promował kierunki kształcenia, zaprezentował dania 
pn. „POCZUJ SMAK DZIECIŃSTWA”, m. in. naleśniki, 
gofry,... Szkoła zorganizowała również konkurs ubijania 
masła na czas. Nagrodą była dwuosobowa wycieczka za-
graniczna. 

Wojewódzki Ośrodek Koordynujący Profilaktykę Raka 
Szyjki Macicy oraz Raka Piersi z Olsztyna zachęcał kobie-
ty do regularnego wykonywania badań mammograficznych  
i cytologicznych. Pielęgniarki z Olmedica Sp. z o.o. w 
Olecku oraz Grupowej Praktyki Pielęgniarek i Położnych 
„ZDROWIE” u 420 osób zmierzyły ciśnienie i 470 zbada-
ły poziom cukru. Bezpłatnie przekazano 30 glukometrów 
wśród osób, u których stwierdzono zwiększony poziom 
cukru. Centrum Zdrowego Odżywiania i Kontroli Wagi 
dokonało dla 200 os. pomiaru tkanki tłuszczowej i badania 
masy ciała, a także udzieliło krótkich porad dietetycznych. 
Bezpłatne badanie mammograficzne wykonało 89 kobiet. 
Ogółem wykonano 1.179 badań. Powiatowe Centrum Po-

mocy Rodzinie promowało formy przeciwdziałania prze-
mocy w rodzinie, a także zachęcało do tworzenia rodzin 
zastępczych.

Chętni uczestnicy festynu wzięli udział w losowaniu 
atrakcyjnych nagród rzeczowych. Sponsorami nagród był: 
Powiat Olecki, OCEANIC, SORAYA, ZOZ MSWiA z W-
-MCO w Olsztynie. 

Równocześnie na placu zorganizowany został przez 
Komendę Państwowej Powiatowej Straży Pożarnej w Olec-
ku festyn z okazji XX - lecia Państwowej Straży Pożarnej                                        
pn. „Bezpieczny Powiat - 2012”. Podczas, którego dzieci 
poprzez gry i zabawy oraz profesjonalnie zorganizowane 
stanowiska edukacyjne pogłębiły swoją wiedzę z zakresu 
udzielania pierwszej pomocy, zachowania się w sytuacjach 
zagrożenia oraz bezpieczeństwa pożarowego. 

H. Kasicka
www.powiat.olecko.pl 
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KONKURS PIĘKNEGO CZYTANIA
„Czytamy utwory Janusza Korczaka” w Bi-

bliotece Pedagogicznej w Olecku
Z okazji ustanowienia przez Sejm Rzeczypospolitej Pol-

skiej roku 2012 Rokiem Janusza Korczaka Filia Warmińsko-
-Mazurskiej Biblioteki Pedagogicznej w Olecku i Szkoła 
Podstawowa nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Olecku zorga-
nizowały Konkurs Pięknego Czytania pt.: „Czytamy utwory 
Janusza Korczaka”. Do konkursu zaproszono uczniów klas 
4-6 szkół podstawowych. 

  W dniu 11 czerwca 2012 r.  w czytelni biblioteki  zgro-
madzili się uczniowie, nauczyciele, jury i zaproszeni goście: 
Wacław Olszewski – burmistrz Olecka, Kazimierz Iwanow-
ski - wicestarosta, Karol Sobczak - Przewodniczący Rady 
Miejskiej.  

W konkursie wzięło udział 23 uczniów z ośmiu placówek. 
Były to: Szkoła Podstawowa w Cimochach, Szkoła Podsta-
wowa w Stożnem, Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Henryka 
Sienkiewicza w Olecku, Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Jana 
Pawła II w Olecku, Szkoła Podstawowa Nr 4 z Oddziałami 
Integracyjnymi w Olecku, Szkoła Podstawowa im. Ignacego  
Krasickiego w Świętajnie, Szkoła Podstawowa w Wielicz-
kach oraz Zespół Szkół w Judzikach.

Konkurs poprzedził program artystyczny poświęcony Ja-
nuszowi Korczakowi w wykonaniu uczniów Szkoły Podsta-

wowej nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Olecku przygoto-
wany pod kierunkiem Moniki Kacprzyk.

 Następnie jury w składzie Zofia Szczubełek – przewod-
nicząca, Katarzyna Jeżewska, Bogusław Marek Boraw-
ski i Roman Karsztun wysłuchało prezentacji wszystkich 
utworów i przyznało tytuły Mistrza w kategoriach wieko-
wych:

- klas 4: Mistrz Pięknego Czytania - Urszula Kamińska 
(SP nr 1 Olecko)

- klas 5: Mistrz Pięknego Czytania – Marcin Guzik (SP 
Cimochy)

- klas 6: Mistrz Pięknego Czytania – Zuzanna Milewska 
(SP nr 1 Olecko)

Ponadto wyróżnienia otrzymali: Bartosz Karpiuk (SP 
nr 3 Olecko), Gabriela Olszewska (SP Cimochy), Domini-
ka Bielecka (SP Wieliczki), Julita Milewska (SP nr 1 Olec-
ko), Mateusz Rzepa (ZS Judziki), Sandra Świerzbin (SP 
Stożne), Malwina Taraszkiewicz (SP nr 3 Olecko).

Nagrodzeni i wyróżnieni odebrali  nagrody książkowe, 
natomiast wszyscy uczestnicy – dyplomy.

Honorowy patronat nad konkursem objęli: Starosta Olec-
ki i Burmistrz Olecka.          ab
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W ubiegły piątek 15 czerwca odbyło się we Wronkach 
w gminie Świętajno uroczyste otwarcie Środowiskowego 
Domu Samopomocy. W uroczystości wzięli udział woje-
woda warmińsko-mazurski Marian Podziewski, wiceprze-
wodniczący Sejmiku Wojewódzkiego Edward Adamczyk, 
burmistrz Olecka Wacław Olszewski, wójt gminy Wieliczki 
Jarosław Kuczyński, przewodniczący rady Gminy Świę-
tajno Tadeusz Szemis, komendant powiatowy policji Rafał 
Klauza, z-c komendanta powiatowego straży pożarnej To-
masz Jagłowski, były starosta dwóch kadencji Stanisław 
Ramotowski, nadleśniczy Nadleśnictwa Czerwony Dwór 
Tomasz Liwak,nadleśniczy Nadleśnictwa Olecko Zbigniew 
Poniatowski i ks. proboszcz Dariusz Smoleński.

Przybyli również przedstawiciele innych placówek, kó-
rych zadanie jest opiekanadniepenospprawnymi.

Uroczyste otwarcie Środowiskowego Domu Samopomocy we Wronkach

Wójt gminy Janina Trus podczas wystąpienia podzię-
kowała wojewodzie Marianowi Podziewkiemu za wsparcie 
finansowe inicjatywy powstania ŚDS. Wojewoda zaś podkre-
ślił urokliwość tego miejsca i to, że piękne położenie budyn-
ku miało duży wpływ na jego decyzję o przyznaniu dotacji. 

Burmistrz Olecka Wacław Olszewski mówił o potrzebę 

tworzenia takich ośrodków. Podkreślił, że na terenie olec-
kiej gminy  istnieją dwa podobne ośrodki: ŚDS oraz Warsz-
taty Terapii Zajęciowej. 

Gospodarz uroczystości kierowniczka ŚDS Maria W. 
Dzienisiewicz powiedziała:
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„Szanowni Państwo, dzień 15 czerwca 2012 roku na za-
wsze wpisze się w dzieje Domu we Wronkach. Sam budynek 
stanowi część ciekawej historii tej Ziemi. Nosi trwałe ślady 
troski lub ludzkiej bezmyślności. Jest trochę pokaleczony, 
ale w 2011 roku - dzięki przychylności Pana Wojewody i sta-
raniom Pani Wójt -rozpoczęły się dobre zmiany. Docelowo 
Dom obejmie wsparciem 30 osób. Oferujemy uczestnikom 

terapię zajęciową w pracowniach rękodzieła, życia codzien-
nego, komputerowej i usprawniania ruchowego, jak również 
pomoc pedagogiczną i psychologiczną.  Przed niewielkim 
zespołem wspierająco-aktywizującym stoi wyzwanie. Wiele 
zależy od nas samych, ale zawsze można więcej we współ-
pracy.  Otwieramy szeroko drzwi naszego Domu na wspólne 
przedsięwzięcia. Zapraszamy.”

opracował B.Marek  Borawski
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Zespół Szkół w Judzikach
Judziki 5, 19-400 Olecko; 

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

stawowej i gimnazjum
na rok szkolny 2012/2013
Karty zgłoszeń dostępne są w sekretariacie szkoły i na stronie interneto-

wej www.zsj.olecko.edu.pl 
NASZE ATUTY:
- indywidualna praca z uczniem;
- możliwość realizacji pasji i zainteresowań m.in. w klubie turystycznym, 

projektach

  edukacyjnych i unijnych; 
- nauka 4 języków obcych (2 obowiązkowo i 2 w formie zajęć poza-

lekcyjnych);
- pracownia komputerowa i pracownia do nauki języków obcych;
- świetlica opiekuńczo-wychowawcza;
- przestronne pomieszczenia, mała liczebność klas;
- bogato wyposażona baza dydaktyczna;
- stołówka, biblioteka.
Ponadto:
- dla uczniów z Olecka zapewniamy dowóz (autobus szkolny).

Serdecznie zapraszamy
Andrzej Malinowski

dyrektor szkoły

ŻYĆ Z CAŁYCH SIŁ!
Kończy się rok szkolny, jednak zanim nadejdą upragnio-

ne wakacje, przypomnijmy sobie, co przez ostatnich dziesięć 
miesięcy  działo się w Zespole Szkół Technicznych w Olecku 
-  miejscu, które pulsuje życiem.

Jesienne miesiące były pracowite, już na początku roku 
szkolnego w siedzibie OSA „Zamek” otwarto wystawę, która 
przypomniała, że „To nie Fenicjanie wynaleźli pieniądze”. 
Na wystawie pokazano ponad 600 monet z różnych krajów 
(większość ze zbiorów oleckiego numizmatyka, Zdzisława 
Bereśniewicza). Każdy w mieście wie, że ZST z gościnności 
słynie - pod koniec września zaprosiliśmy gimnazjalistów z 
różnych szkół, aby zmierzyli się z nami w III Zamkowych 
Biegach z Klio. Coroczna impreza organizowana z okazji 
Europejskich Dni Dziedzictwa, polega na wykonywaniu za-
dań w historycznych miejscach naszego miasta oraz quizie 
ze znajomości historii regionu. Nasza gra miejska zajęła II 
miejsce w ogólnopolskim konkursie „Graj w dziedzictwo” 
(organizowanym przez Centrum Edukacji Obywatelskiej i 
Narodowy Instytut Dziedzictwa). 

Jeśli o gościnności mowa, to należy zaznaczyć, że przez 
cały rok w naszej szkole odbywały się  miesięczne kursy dla 
uczniów szkół zawodowych. Kursanci z Pisza, Mrągowa, 
Kolna, Giżycka, Suwałk mieszkali w internacie, gdzie mieli 
okazję wymienić się doświadczeniami i zawiązać przyjaźnie.   
Popołudnia w internacie zarezerwowane są nie tylko na na-
ukę – jest również czas na imprezy integracyjne oraz zajęcia 
sportowe. Zaś ci, którzy kształcą się w zawodzie kucharza, 
odbywają praktyki w stołówce.

Nie spoczęliśmy na laurach, po  październikowych otrzę-
sinach klas pierwszych, w pocie czoła przygotowywaliśmy 
się do odchodów 65 rocznicy powstania szkoły i III Zjazdu 
Absolwentów. Były wspomnienia, śmiech i łzy wzruszenia, a 
wniosek jeden: „Łączy nas Zamek”.

Zimą życie jest spokojniejsze,  ale nie w ZST!!! Histo-
ria jest naszą pasją, dlatego w OSA „Zamek” organizuje-
my „Spotkania z historią” i wieczory wspomnień. Każdego 
roku zapraszamy też pasjonatów czasów dawno minionych 
na  „Żywe lekcje historii” - w grudniu Chorągiew ’’Apis” 
Jacentego Ordowskiego zaprezentowała nam zasady średnio-
wiecznych walk.

Stałymi akcjami w naszej szkole są m.in. Góra grosza i 
Szlachetna paczka, dzięki której potrzebująca rodzina z Pod-
lasia mogła cieszyć się świętami Bożego Narodzenia. Do 
szopy hej, pasterze nawoływaliśmy podczas Jasełek. Kolę-
dowaliśmy przy stajence z dziećmi pracowników ZST i na-
szych sąsiadów – Poradni Psychologiczno Pedagogicznej, 
bo zabawa choinkowa jest już u nas tradycją a Św. Mikołaj 
(nauczyciel Jarosław Wierzbiński) bezkonkurencyjny! Mroź-
ny grudzień przetrwaliśmy śpiewająco, istniejący od 1995 r. 
chór szkolny wystąpił w Operze i Filharmonii Podlaskiej 
podczas koncertu jubileuszowego podsumowującego 5-le-
cie programu zrzeszającego i rozwijającego chóry szkolne 
„Śpiewająca Polska”. 

Po studniówce i walentynkach znów przybyli do nas gim-
nazjaliści na V Wiosenny Dzień Otwarty. Artystyczne popisy 
uczniów naszej szkoły  zaskoczyły przybyłych gości, bo ak-
torów mamy profesjonalnych. Przybliżając specyfikę kierun-
ków kształcenia, uczniowie wykazali się zdolnościami kaba-
retowymi i wokalnymi – śpiewać na Zamku każdy może!  

W kwietniu na Mazurach wiało, a my z  wiatrem ru-
szyliśmy w świat, tym razem nie po pieprz i wanilię lecz 
poznać sporty popularne w różnych zakątkach świata. 
V Dni Światowe odbyły się pod hasłem „Sport niejedno 
ma imię”. Tak, sportowców na Zamkowej dostatek, wiele 
emocji dostarczają szkolne turnieje piłki siatkowej, nożnej 
i tenisa stołowego. Nasi uczniowie nie obawiają się stanąć 
na boisku oko w oko nawet z przeciwnikami w mundurach 
– na zajęciach popołudniowych gramy z  policjantami i 
strażakami.  I choć cała Polska żyje Euro 2012, my stawia-
my także na lekkoatletykę, wskakując na podium podczas 
wszystkich zawodów. 

Potargować się lubimy więc Targi Edukacyjne to dla 
nas fraszka. Koty z worków wypuściliśmy podczas otrzę-
sin, a na kwietniowym bazarze pokazaliśmy klasę prezen-
tując naszą ofertę edukacyjną. 

Maj bogaty posiał kwiaty, a  Dawid Wallat  z 4 TI usły-
szał wiwaty zdobywając I miejsce w powiecie (VIII w re-
jonie) w XXI edycji Międzynarodowego Konkursu „Kan-
gur Matematyczny”. Na pochwałę zasłużyli też uczniowie 
Technikum Mechanicznego, którzy są nie tylko kowalami 
swojego losu, ale również wrót z cmentarza ewangelickie-
go – przywracają bramie dawny blask, by mogła wrócić na 
swe miejsce.

Lato nadchodzi, a my idziemy z duchem czasu – za-
praszamy do udziału w I Zamkowej Olimpiadzie Infor-
matycznej dla Gimnazjalistów (21 czerwca), której celem 
jest m. in. zapoznanie młodzieży z najnowszymi rozwią-
zaniami informatycznymi i promowanie uczniów posiada-
jących ponadprzeciętne zdolności w zakresie posługiwa-
nia się technologią informacyjną. Uczniowie ZST, którzy 
pasjonują się informatyką biorą udział w projekcie ECDL 
zdobywając bezterminowy certyfikat umiejętności kom-
puterowych ważny w krajach europejskich. Wielbiciele 
przedmiotów matematyczno-przyrodniczych uczestniczyli 
w programie ARCHIMEDES. Uczestnikom projektu za-
pewniono wiele atrakcji, m.in. warsztaty Energetyki Jądro-
wej i Odnawialnych Źródeł Energii we Francji, Brukseli 
oraz Czechach; warsztaty w Centrum Badań Jądrowych 
CERN w Genewie; zajęcia laboratoryjne w Wojskowej 
Akademii Technicznej w Warszawie i w Ośrodku Atomi-
styki w Świerku; obóz naukowy na Politechnice Warszaw-
skiej, a także Piknik Młodych Naukowców w Augustowie. 
Większość  naszych ”Archimedesów” zamierza kształcić 
się na uczelniach technicznych, jednak w ZST humanistom 
też dajemy pole do popisu zachęcając do udziału w kon-
kursach: recytatorskich, poetyckich, mitologicznym, orto-
graficznym. A ci, którzy zawsze mają coś do powiedzenia, 
redagują szkolną gazetkę „odGłosy Zamku”.

 Jesteśmy dobrymi sąsiadami, co po raz kolejny udo-
wodnimy już 26 czerwca w czasie imprezy „Kids for kids” 
organizowanej przez Poradnię Psychologiczno-Pedago-
giczną.   Lubimy pomagać, dlatego przyłączyliśmy się tak-
że  do akcji charytatywnej „Warto być dobrym”.  Kto za 
swe otwarte serce zostanie nagrodzony rowerem, okaże się 
na koniec roku szkolnego. Tymczasem nucimy wspólnie 
słowa piosenki: 

Żyj z całych sił i uśmiechaj się do ludzi…
sZSTwo
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Projekt „Akademia Obywatela” współfinansowany jest 
ze środków Unii Europejskiej w ramach 

Europejskiego Funduszu Społecznego

K69503

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

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

Ilość publikacji: x 1 x 2 x 3 x 4 x ?

KUPON 
NA NAJTAŃSZE  
OG£OSZENIE 

DROBNE  
– 37 groszy za słowo

 auto        sprzedam  

       wynajmę     kupię

 praca

 inne

BIURO PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO 
I PRAWNEGO W OLECKU

Szanowni Państwo publikujemy następne pytanie z zakresu 
„spadki”  Jak uchylić się od dziedziczenia długów?

Nie ma możliwości, aby odziedziczyć tylko majątek i nie od-
powiadać za ewentualne długi spadkodawcy. Można jednak tę 
odpowiedzialność wyeliminować albo ograniczyć.Jeśli spadko-
bierców jest więcej, do chwili dokonania podziału spadku odpo-
wiadają oni za długi spadkowe solidarnie. Wierzyciel może więc 
żądać spłaty całej należności od jednego wybranego przez siebie 
dłużnika.

Przyjęcie spadku wprost powoduje, że spadkobierca odpowiada 
za ewentualne długi zmarłego całym swoim majątkiem oraz mająt-
kiem odziedziczonym, bez względu na to, jaką wartość ma spadek. 

Przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza oznacza ogra-
niczenie odpowiedzialności za długi po spadkodawcy tylko do 
wartości ustalonego w inwentarzu stanu spadku. Jest to najlepsze 
rozwiązanie, kiedy nie wiemy czy spadkodawca pozostawił długi, 
i czy odziedziczony majątek wystarczy na ich spłatę. 

Aby przyjąć spadek z dobrodziejstwem inwentarza, w ciągu 6 
miesięcy od śmierci spadkodawcy należy złożyć u notariusza albo 
w sądzie oświadczenie w sprawie przyjęcia spadku z dobrodziej-
stwem inwentarza. Kiedy już sąd wyda postanowienie o nabyciu 
spadku z dobrodziejstwem inwentarza, komornik dokonuje spisu 
odziedziczonego majątku. Musi określić jego wartość, bo do tej 
wysokości spadkobierca odpowiada za długi spadkodawcy. Czyn-
ności komornika są płatne, ale pokrywa się je z majątku spadko-
wego.

Odrzucenie spadku powoduje, że nie dziedziczymy długów, 
ale nie dziedziczymy też majątku. Jest to rozwiązanie najkorzyst-
niejsze w sytuacji, gdy spadek zawiera same długi, lub też ich 
wartość przewyższa wartość majątku spadkowego. Aby odrzucić 
spadek należy złożyć oświadczenie o odrzuceniu spadku w sądzie 
rejonowym właściwym dla miejsca zamieszkania lub u notariusza 
w ciągu 6 miesięcy od momentu, w którym dowiedzieliśmy się 
o śmierci spadkodawcy lub innym tytule powołania do spadku. 
Można też odrzucić spadek w imieniu małoletnich dzieci. Aby 
jednak złożyć takie oświadczenie, należy uzyskać zgodę sądu. W 
przypadku nie odrzucenia w imieniu dziecka, małoletnie dzieci 
dziedziczą spadek z dobrodziejstwem inwentarza. 

Oświadczenie o odrzuceniu spadku powoduje, że dziedziczą 
kolejne osoby uprawnione do dziedziczenia. One też mogą spadek 
odrzucić w terminie 6 miesięcy od momentu dowiedzenia się o 
powołaniu do spadku. Oświadczenia o odrzuceniu lub przyjęciu 
spadku nie można odwołać.

Mieszkańcy powiatu oleckiego mogą bezpłatnie skorzystać z 
porad prawnych i obywatelskich w Biurze Porad Obywatelskich 
i Prawnych w Olecku przy ul. Wojska Polskiego 13 oraz placów-
kach terenowych w Kowalach Oleckich , Świętajnie i Wielicz-
kach. Na wizytę można umówić się telefonicznie pod numerem 
876102201 lub mailowo: ak.ob@wp.pl. 

W Szkole Podstawowej im. rtm. Witolda Pileckiego w Rę-
kusach k/Ełku 16 czerwca rozegrany został X Otwarty Turniej 
Szachowy o Puchar Wójta Gminy Ełk. Zawody rozegrano na 
dystansie 9 rund systemem szwajcarskim i tempem gry 15 mi-
nut na zawodnika. 

Do rywalizacji przystąpiło 25 zawodników z Ełku, Pisza, 
Olecka, Nowej Wsi Ełckiej i Rękus. MLKS Czarni Olecko 
reprezentowali: seniorzy: Paweł Żukowski i Robert Niczy-
poruk oraz juniorzy: Kamil Gryglas, Konrad Konewko, 
Marietta Makarewicz, Aleksandra Dźwilewska i Daria 
Dźwilewska. W ramach turnieju prowadzona klasyfikacje do-
datkowe: szkoły ponadgimnazjalne, gimnazja, klasy IV-VI SP 
i 0-III SP. 

Pierwsze miejsce w kategorii gimnazja i jedenaste w kla-
syfikacji generalnej zajął Kamil Gryglas (5,0 pkt/9 partii, 
Gim. Nr 2). Pierwsze miejsce w kategorii kl IV-VI SP i czwar-
te w generalnej zajął Konrad Konewko (6,0 pkt/9, SP nr 4). 
Drugie miejsce w tej samej kategorii wiekowej i dziesiąte w 
generalnej wywalczyła Marietta Makarewicz (5,0 pkt/9; SP 
nr 3). Trzecie miejsce przypadło Patrykowi Kłeczek (4,5 
pkt/9, SP nr 4). Patryk uplasował się w klasyfikacji generalnej 
na  czternastej pozycji. Aleksandra Dźwilewska (4,0pkt/9, 
SP nr 3) również w tej samej kategorii wiekowej zajęła piąte 
miejsce i siedemnaste w generalnej. 

W klasyfikacji kl. 0-III SP trzecie miejsce i dwudzieste 
pierwsze w generalnej przypadło Darii Dźwilewskiej (3,0 
pkt/9, SP nr 3). Paweł Żukowski z dorobkiem 6,5 pkt zajął 
trzecie miejsce w klasyfikacji generalnej i takie same wśród 
seniorów. Robert Niczyporuk (6,0 pkt /9) w generalnej skla-
syfikowany został na piątym miejscu, a wśród seniorów na 
czwartym. W przerwie zawodów Organizator przygotował 
ognisko i wspólne pieczenie kiełbasek. 

Krzysztof Konewko
Sekcja szachowa 

MLKS Czarni Olecko

 Otwarty Turniej Szachowy o Puchar 
Wójta Gminy Ełk

Dąbrowskie
31 maja ukończono remont świetlicy wiejskiej w Dą-

browskich. Był to już tzw. trzeci etap. Ukończono roboty 
malarskie oraz zakupiono sprzęt sanitarny. Zadanie wykona-
no w ramach funduszu sołeckiego.        (UMwbiip)

Folder promujący
Urząd Miejski wydał polską i angielską wersję folderu 

promującego zaplecze sportowe Olecka. Publikacja nosi ty-
tuł „Olecko – sportowa stolica Mazur”. W chwili obecnej 
trwa kolportaż wydawnictwa w federacjach, instytucjach i 
klubach sportowych.                  (ORN)
II Ogólnopolskie Mistrzostwa Płetwo-
nurków w Orientacji Podwodnej
Burmistrz Wacław Olszewski podpisał umowę na wsparcie 
realizacji zadania publicznego w zakresie upowszechniania 
turystyki poprzez organizacji w Olecku imprezy promują-
cej turystykę rodzinną. Jest to impreza pt. II Ogólnopolskie 
Mistrzostwa Płetwonurków w Orientacji Podwodnej – Olec-
ko2012”.                  (ORN)
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* „KOALA” - bar. Kuchnia tradycyjna, katering. 
    Plac Wolności 14, tel. (87) 520 15 78  V16206

PIZZERIA „PRIVE” zaprasza od 1000 do 2200

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

04

PIZZA NA TELEFON

* AUTOCZĘŚCI zachodnie, Łada, UAZ, Skoda;  
ul. Grunwaldzka, tel. (87) 520 01 21                           K68905

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  V18702

TURYSTYKA, NOCLEGI, ROZRYWKA

* AUTO-MAX, ul. Paderewskiego 3A, naprawa: zawieszenia, 
amortyzatory, elektronika, komputerowa geometria zawie-
szenia, klimatyzacja tel. 509-746-264;                                        V15508

* Foto-Ślub i inne uroczystości, tel. 660 122 049       B51006

* hurtownia spożywcza, ul. Gołdapska 31, tel. (87) 520-01-50 V15707

US£UGI
ARTYKUŁY ELEKTRYCZNE, SPRZEDAŻ, WYKONAWSTWO

Sklep „PSTRYK”, ul. Zielona 33
Tel. (87) 520-18-44; 605-990-280; 510-145-891 V1
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SERWIS OGUMIENIA
      OPONY, FELGI
OLEJE SHELL (wymiana gratis)

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

* części samochodowe, ul. Sokola 1D, tel. (87) 520-12-88,
   87-739-29-00 V15007

* Artykuły i usługi elektryczne, Grunwaldzka 6, 
      tel. 87-610-00-66                                     V16007

* Centrum Ogrodnicze, ul. Rzeźnicka 6; tel. 87-520-22-07   V00924

* Budowlana firma, Tadeusz WITKOWSKI, kompleksowe 
prace budowlane, tel. 603-754-167, 87-523-41-44 V18405

* jubilerskie usługi, grawerowanie, naprawa oprawek
  okularów, plac Wolności 13, tel. 508-266-703
krstatkiewicz@gmail.com, www.zlotnik-olecko.pl V16107

V13509

imprezy okolicznościowe, dyskoteki, koncerty, pokazy

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

Klub „CoolTura”

* glazurnictwo, Krzysztof Sadowski, tel. 517-535-255 K68607

* hydraulika (instalacje wodne), Krzysztof Sadowski, tel. 
517-535-255 K68707

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 K17504

* MYJNIA GĄBKOWA AUTOMATYCZNA 
   aleje Lipowe 1A                           V19841

V01923

* Auta używane, tel. 501-611-961 V15236

* AUTOCZĘŚCI zachodnie, Łada, Tawria, Skoda, ul. 
Grunwaldzka, tel. 87-520-01-21 K69005

* CZĘŚCI SAMOCHODOWE, tel. 509-746-264 V15518

* CZĘŚCI SAMOCHODOWE, ul. Sokola 1D, tel. 87-
520-12-88 V15017

* części używane, wszystkie marki, Ełcka 2 (przy 
skupie złomu), tel. 501-611-961 V15226

* Ford Escort Combi, 1,4B, 1999, tel. 605-485-376 B52302

* 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 B51106

* VW Passat 1,8B+G, 1998, tel. 508-097-660 V19611

Drukarnia Offsetowa

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

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

KOMPLEKSOWE USŁUGI DRUKARSKIE
 profesjonalne przygotowanie do druku:

projekty grafi czne, skład i łamanie tekstu...

 druk off setowy na nowoczesnych maszynach
jedno- i czterokolorowych

 druk cyfrowy

 uszlachetnianie: foliowanie, lakierowanie UV...

 prace introligatorskie
wykonywane przy użyciu profesjonalnych maszyn:

linia do produkcji broszur,
urządzenia do bigowania, perforowania,

bindowania w spirali plastikowej i drucianej...

* kino, plac Wolności 22, tel. 87-520-20-59 B53001

* konie kabardyńskie, przejażdżki, pod siodło, 
Grądzkie 47, tel. 666-316-780, 87-421-22-48 B51206

* pracownia pisania ikon, pracownia plastyczna, 
Katarzyna Waraksa, tel. 663-805-960 B48909

* Pub „Pod ABC”, plac Wolności 8c, tel. 509-909-996 
B50807

* Taxi „Z”, również taksówki 6-osobowe, tel. 87-520-
12-12 K63912

* wczasy; tel. 87-421-22-48, 666-316-780,  www.wiatra-
kart.fr.pl, e-mail: kawarak@o2.pl B50906

* angielski korepetycje, magister UW, tel. 502-954-863 B50707

* bezprzewodowy internet iPlus, tel. 87-520-13-31 B50407

* hurtownia wędlin, od 4.00 do 14.00, ul. Gołdapska 31, 
tel. 87-520-22-13 B51704

* hydraulik, gazowe, tel. 502-383-533 V04019

* instalacje elektryczne, Henryk Rowiński, tel. 510-145-891 
V13819

* korekta i redakcja prac rocznych, semestralnych, licencjac-
kich, itp. tel. 609-535-117 B49608

* korepetycje - język angielski; szkoły podstawowe, 
gimnazja, szkoły średnie, tel. 608-215-475 B52601

* kowalskie, spawalnicze, ślusarskie, Gołdapska 31, tel. 
87-523-00-80 B51804

* księgowe usługi, Ternet spółka z o,o, tel. 87-520-31-70 L74903
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* materiały budowlane, metalowe, hydraulika – SKLEP 
   BUD-MET, ul. Gołdapska 22, tel. (87) 520 22 41. V14208

* MEBLE - salon, Jan Bagiński, ul. Rzeźnicka, tel.  
(87) 520 29-23. V12910

V1
72

04   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

V19501

KUPIĘ

PRACA

V1
96

01

SPRZEDAM 

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

Wyrób nagrobków, blatów kuchennych, parapetów 
i okładzin schodowych K69603

PROMOCJA 

w KEY

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

DWORZEC PKP
tel. 87-520-22-33

V17714

* Pralnia chemiczna, pranie wodne, usługi w ciągu 24 godzin, 
ul. Grunwaldzka 12, te. 723-565-284                          V18902

* kotły c.o., grzejniki, bojlery, HYDROMAX, 
            ul. Sokola 1E, tel. 87-615-31-90             V19701

INNE

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

K
67

50
4

* sprzątanie, pranie tapicerek, dywanów, opieka nad grobami, 
tel. 513-035-033 K68209

V19002

V
16

80
5

V12720
Pomieszczenia biurowe do wynajęcia. 
Olecko, ul. Gołdapska 22, tel. 502-200-053.

* ubezpieczenia (komunikacyjne, życie, majątkowe), Adam 
Kaczor, tel. 502-768-278 K67310

* OLEJ OPAŁOWY,NAJTANIEJ, tel. 87-520-41-91 V19811

* pizza na telefon – od 10.00 do 22.00, tel.87-520-31-32 
lub sms 505-314-536 V17314

* POŻYCZKA szybka, profesjonalna obsługa, tel. 666-
064-485 K67210

* ROWERY – naprawy i wypożyczalnia, Centrum 
Handlowe Impuls, tel. 87-520-36-92 V16915

* skup metali i surowców wtórnych, odbiór własnym 
transportem, najwyższe ceny, Ełcka 2, tel. 501-611-961V15216

* Taxi „Z”, również taksówki 6-osobowe, tel. 87-20-12-12 K63912

* tłumacz języka francuskiego, tel. 888-605-885 L74804

* transportowe, Mercedes Sprinter, tel. 512-265-569 V18922

* koty oddam z bardzo dobrych rąk w jeszcze lepsze 
ręce, tel. 600-140-814 L75002

* oddam koty (wszystkie czarne) w dobre ręce, tel. 
504-997-481 (odbieram tylko SMS-y) L75001

* oddam ziemię z wykopu, tel. 603-113-040 V15037

* potrzebuję pilnie rower stacjonarny za 0 złotych i pral-
kę automatyczną (jestem inwalidką i proszę o pomoc), tel. 
505-211-873 B50507

* 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. B52401

* stary traktor, tel. 602-235-182 V19831

* ślusarza, spawacza zatrudnię, tel. 602-709-756 B52202

* zatrudnię stomatologa, tel. 605-893-381 K67709

* bilard profesjonalny, blat marmurowy, stan dobry, 
tanio, tel. 603-113-040 V15027

* drukarka kolorowa OKI C3300n, A4, idealna do 
wizytówek, mało używana, 290 złotych, tel. 604-193-
413 B52501

* dom, 3 ha, Jaśki, tel. 502-088-402 K69205

* dom, Olecko, tel. 502-088-505 K69105

* działka usługowa, granica obwodnicy, tel. 601-210-
819 K53406zzh

* działkę budowlaną, 900 m.kw., Świętajno, tel. 509-
154-347 K69801

* działkę budowlaną, 1650 m.kw., Olecko, tel. 602-
709-756 B49508

* działki budowlane, Jaśki, tel.502-088-402 K69305

* działki budowlane, uzbrojone, tel. 601-210-819 K53506zzh

* luksfery Fala niebieskie 36 sztuk, TANIO, tel. 508-
610-285 B52003

* łódkę wędkarską, tel. 512-265-569 V18912

* łóżko, 160 - 220 cm, materac, 300 złotych, tel. 691-
125-491 B52103

* maszyny, urządzenia rolnicze, tel. 601-210-819 
K53306zzh

* mieszkanie 73 m.kw. po generalnym remoncie, tel. 
87-520-33-36 B51903

* mieszkanie, Olecko, centrum, 54 m.kw., I piętro, tel. 
604-456-732 K69702

* modele kartonowe, Wydawnictwo WIR, (samoloty 
1:50, okręty 1:300), tel. 601-152-454
* neon reklamowy piwa Warka, tanio, tel. 505-314-536 
V17324

* nowy telefon z faxem, tel. 601-152-454
* OLEJ OPAŁOWY, NAJTANIEJ, tel. 87-520-41-91 V19821

* siedlisko, ul. Wiejska, ok. 40 arów, zabudowane bu-
dynkiem gospodarskim, dojazd od strony ulicy Wiejskiej, 
siła na miejscu, tel. 602-293-333 V19511

* tapety, rolety sprzedam, Dom S.C., plac Wolności 5 A V01933

* wózek inwalidzki, nowy, nieużywany, tel. 601-152-454 B50108
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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

B50607

MEDYCYNA ALTERNATYwNA
Babka lancetowata

Babka rośnie na poboczach, hałdach gruzu, a 
nawet niekiedy pomiędzy kostkami bruku. Charak-
teryzuje się liśćmi w kształcie lancetu i uwieńczoną 
kwiatami łodygą, która może mieć nawet 50 cm dłu-

gości. Ten „chwast”, wszędzie przez nas napotykany, może 
zdziałać cuda w leczeniu dróg oddechowych. Szczególnie 
kojąco wpływa na suchy głęboki kaszel.

Bomba z opóźnionym zapłonem
Gdy chory ząb przestaje boleć, oznacza to, że została 

całkowicie zniszczona miazga i jest już tylko kwestią cza-
su, kiedy stan zapalny przeniesie się na inne części naszego 
organizmu. Nie wyleczony ząb może spowodować:

zapalenie opon mózgowych,
choroby skóry,
zapalenie nerwu wzrokowego,
zapalenie ucha środkowego, 
bóle i zapalenia stawów,
zapalenie nerek,
wrzody żołądka i dwunastnicy,
zapalenie przydatków,
bezsenność, bóle mięśniowe, rozdrażnienie, bóle gło-

wy, powtarzające się nieżyty dróg oddechowych.

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

L74705

K69802

Cebula
Cebule znali, uprawiali i bardzo cenili, przypisując jej 

właściwości medyczne, już starożytni  Egipcjanie. W sta-
rożytnym Rzymie spełniała funkcję żołnierskiego amuletu 
– wierzono, że nie tylko chroni od złych mocy, ale również 
pobudza odwagę.

Słowianie rozpoczęli uprawę cebuli pod koniec pano-
wania Władysława Jagiełły. Od samego początku stano-
wiła ona nie tylko przyprawę poprawiającą smak i zapach 
wielu potraw, ale również lekarstwo. 

Cebula jest zasobna w witaminy: A, B1, B2, C i E, 
potas, sód, magnez, cynk, fosfor oraz lotne związki za-
wierające siarkę. Preparaty przygotowane z cebuli pobu-
dzają pracę układu sercowo-naczyniowego i funkcje wy-
dzielnicze gruczołów trawiennych, wspomagają leczenie 
schorzeń górnych dróg oddechowych, a także ropiejących, 
trudno gojących się ran, uspokajają nerwy. Ponadto cebula 
dodatnio wpływa na nasz kościec i obniża poziom cukru 
we krwi.

Książka porad medycznych
... z 1900 roku radzi, że aby wywołać silny porost 
włosów, dobrze jest codziennie wieczorem umyć głowę 
piwem zagotowanym ze sporą ilością chmielu.

Światowy Dzień Osteoporozy 
24 czerwca jest obchodzony Światowy Dzień Oste-

oporozy, choroby polegającej na zaniku masy kostnej. 
Celem obchodów tego dnia jest zwrócenie uwagi na pro-
blemy związane z tym schorzeniem. 

Osteoporoza jest chorobą społeczną. W Polsce na 
osteoporozę cierpi ponad 6 mln ludzi. O kości trzeba 
dbać jak najwcześniej. Od ich ukształtowania w młodości 
zależy      dalszy los. Kości chorego na osteoporozę są 
porowate, kruche i mogą się łamać podczas zwykłego z 
pozoru niegroźnego upadku, a nawet bez urazu, podczas 
wykonywania codziennych czynności. 

Osteoporoza jest wywoływana przez tzw. czynniki ry-
zyka. Ich mianem określamy cechy dziedziczne oraz te 
związane  zarówno z fizjologią naszego organizmu jak 
i trybem życia. Do najważniejszych z nich należą m.in. 
menopauza, niewystarczająca ilość wapnia w diecie, nie-
dostateczny poziom aktywności fizycznej, palenie papie-
rosów, alkohol, ... 

W związku z obchodami Światowego Dnia Osteopo-
rozy NZOZ STOMED Sp. z o.o. z Garwolina w dniu 22 
czerwca 2012 roku zaprasza na badanie densytometrycz-
ne (gęstości kości). Wykonane zostanie w autobusie, wy-
posażonym w specjalistyczny sprzęt, na parkingu przy 
szpitalu w Olecku, ul. Gołdapska 1. Osoby zaintereso-
wane wykonaniem badania proszone są o wcześniejszą 
rejestrację w punkcie rejestracji szpitala osobiście bądź 
telefonicznie pod nr tel. 87 520-27-13 w. 377. 

Koszt - 25,00 zł. Trwa kilka minut, wykonywane jest 
za pomocą promieni roentgena. Do badania nie trzeba się 
przygotowywać. Wyniki otrzymamy po badaniu.  

Halina Kasicka
www.powiat.olecko.pl

Gmina Olecko zawarła akt notarialny
... na sprzedaż najemcy lokalu mieszkalnego w budynku 
przy ulicy Partyzantów 3.        (UMwrg)

Remont tablic informacyjnych
Zakończony został remont dwóch tablic informacyjnych 
znajdujących się w centrum miasta. W ramach prac wy-
mieniono starą i naklejono nową uaktualnioną grafikę. 
Zdemontowano również uszkodzone elementy i na ich 
miejsce zamontowano nowe.            (ORN)
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Kalendarz imion

Nasz przepis

PRZYS£OWIA

20 czerwca 
Benigny, Bogdy, Bogny, Bogumiły, 
Bożeny, Diny, Florencji, Florentyny, 
Rafaeli 
Bogdana, Florencjusza, Florentyna, 
Michała, Rafaela, Rafała, Sylweriusza
21 czerwca (Dzień Pracowników 
Morza)
Alicji, Alojzji, Alojzy, Demetrii, Ma-
rii, Marty, Rudolfiny, Rudolfy
Alojzego, Dynamierza, Ikarusa, Ru-
dolfa, Teodora 
22 czerwca 
Innocenty, Pauliny, Sabiny, Saby 
Agenora, Broniwoja, Eberharda, Eu-
zebiusza, Flawiusza, Hilarego, In-
nocentego, Inocentego, Jana, Kiryła, 
Paulina, Tomasza
23 czerwca (Dzień Ojca) (Noc Świę-
tojańska)
Agrypiny, Albiny, Edeltrudy, Sydonii, 
Trudy, Wandy, Zenobii 

Albina, Arystoklesa, Bazylego, Dobro-
wiesława, Józefa, Piotra, Prospera, Sy-
doniusza, Zenona
24 czerwca 
Danuty, Dany, Dorydy, Emilii, Giny, Ja-
niny 
Bartłomieja, Bartosza, Benigny, Fausta, 
Jana, Janisława, Mierogniewa, Wilhel-
ma, Wiliama
25 czerwca 
Doris, Doroty, Dory, Lucji, Łucji, Toli-
sławy, Wilhelminy 
Albrechta, Emila, Emiliusza, Jana, Mak-
syma, Olbrachta, Prospera, Tolisława, 
Wilama, Wilhelma, Wiliama, Witolda, 
Włastymila
26 czerwca 
Armandy, Beaty, Pauliny, Rudolfiny, Tu-
lisławy 
Dawida, Jana, Jeremiego, Jeremiasz, 
Miromira, Pawła, Rudolfa, Tulisława, 
Wirgiliusza

Gdy w Wandy (23 czerwiec) deszcz, mgła 
i wieje na dobre siano utrać nadzieję.
Jak się Jan (24 czerwiec) obwieści, takich 
będzie dni czterdzieści.
Gdy św. Jan (24 czerwiec) łąkę kosi lada 
baba deszcz uprosi.
Na św. Jana (24 czerwiec)  z kosą do sia-
na.
Święty Jan (24 czerwiec) przynosi oleju 
dzban. (W końcu czerwca tłoczono olej 
rzepakowy, stąd to przysłowie).
W początku lata poranne grzmoty są za-
powiedzią rychliwej słoty.
Czerwiec się czerwieni, będzie dość w 
kieszeni.
Czerwiec nosi dnie „goronce” kosa 
brzynczy już na „łonce”.
W czerwcu pełnia sprowadza burzę, a 
ostatnia kwadra deszcze duże.
Gdy czerwiec z burzami, staw rybny a las 
grzybny.
Gdy na Pawła (26 czerwca) jasno, w sto-
dole po żniwach ciasno.

Prawdziwki 
w sosie sojowym

Kilogram świeżych prawdziwków, dwie 
łyżki masła, dwie łyżki sosu sojowego, 
cebula, pieprz, sól, ząbek czosnku

Grzyby czyścimy, myjemy, odsą-
czamy i wreszcie kroimy na grube pla-
stry.

Masło rozgrzewamy w rondlu i 
wkładamy do niego grzyby. Dodajemy 
sos sojowy i drobno posiekaną cebulę. 
Dusimy przez pół godziny na małym 
ogniu i często mieszamy. Pod koniec 
duszenia wkładamy  rozniecony czo-
snek i przyprawiamy do smaku solą i 
pieprzem.

oleckie ciasto jogurtowe
75 dag mąki, łyżeczka proszku do pie-
czenia, łyżeczka sody, 25 dag masła, 15 
dag cukru, 6 jajek, 250 ml jogurtu
syrop: 40 dag cukru, 250 ml wody, sok z 
połowy cytryny

Mąkę mieszamy z proszkiem do 
pieczenia i przesiewamy przez sito.

Masło, cukier i żółtka ucieramy na 
krem i stopniowo dodajemy do mąki 
cały czas zagniatając ciasto. Następnie 
tak samo dodajemy jogurt. Do rzadkie-
go ciasta dodajemy ubite na sztywna 
pianę białka. Lekko mieszamy i wkła-
damy do formy.

Pieczemy około 45 minut w średnio 
nagranym piekarniku. 

Cukier, wodę i sok z cytryny gotuje-
my około 5 minut, aż otrzymamy gęsty 
syrop, który wylewamy na ciasto.

Śmietana kwaśna 
na słodko

(przepis staropolski)
Mleko prosto od krowy należy zostawić 
niezbyt chłodnym miejscu przez dobę 
(ale nie w lodówce). Gdy na wierzchu 
utworzy się śmietana, to ją zbieramy do 

miseczki. Resztę mleka delikatnie zle-
wamy, tak aby się nie wymieszało, a te 
na dnie (około 1 centymetra głębokości) 
dolewamy do śmietany. 
Teraz przygotowujemy ususzony i roz-
tarty na drobno chleb razowy. Wsypu-
jemy go do śmietany, dodajemy dużo 
cukru z wanilią lub cynamonem.

Ryba á la maniere
80 dag ryby, szklanka mleka, pieprz mie-
lony, sól, mąka, łyżeczka soku z cytryny, 
łyżka masła, margaryna, natka pietrusz-
ki, pół cytryny, do gotowanie: szczypta 
majeranku, imbiru, lubczyku i roztarty 
owoc jałowca 

Rybę myjemy, sprawiamy, dokładnie 
płuczemy i kroimy w dzwonki. Zdejmu-
jemy skórę i przez godzinę moczymy w 
mleku, do którego wcześniej dodajemy 
szczyptę pieprzu.

Po tym czasie rybę wyjmujemy, ob-
suszamy ściereczką, solimy i obtaczamy 
w mące. Rybę smażymy z jednej strony 
na margarynie. 

Tak przygotowaną wkładamy do 
rondla, posypujemy przyprawami do 
gotowania i zalewamy wodą. Wlewamy 
sok z cytryny i dodajemy masło. Dusimy 
pod przykryciem około 10 minut.

Rybę wykładamy na ogrzany pół-
misek, posypujemy zielona pietruszką i 
przybieramy plasterkiem cytryny. 

Podajemy z ziemniakami z wody i 
kalafiorem lub sałatą.

Komary i pogoda
Jedyną korzyścią z dokuczliwych owa-
dów, jakimi są komary, fruwających sta-
dami wieczorną porą, jest prognoza, że 
jutro będzie pogodnie

Nieśmiertelne domino
Zgodnie ze starym przekazem twórcą 
domina był legendarny chiński żołnierz 
i heros Hung Ming, żyjący na początku 
III wieku. Wymyślił grę za pomocą ta-
bliczek z kropkami po to, by zająć czas 
swoim żołnierzom pod¬czas nocnego 
oczekiwania na atak wroga. Inne chińskie 
źródła podają, że gra ta została wymyślo-
na przez chińskiego męża stanu w roku 
1120. Jednak ówczesny chiński cesarz 
zamknął w skarbcu zarówno akcesoria, 
jak i opis gry. Dopiero po 7 latach ujrzała 
ona światło dzienne. Należy jednak przy-
puszczać, iż chiński mąż stanu nie był 
twórcą gry w domino, ale jako pierwszy 
usystematyzował i opisał grę znaną w 
Chinach od stuleci.

Makijaż dla okularnicy
Oczy krótkowidzek są nienaturalnie po-
mniejszone za okularami, dlatego powin-
ny one używać cieni ciemniejszych, które 
nadadzą oku głębię. Oko można też „wy-
ciągnąć” przez nałożenie cienia w ciem-
niejszym kolorze w zewnętrznym kąciku. 
Warto też nałożyć cień na dolną powiekę. 
Ciemna smuga koloru zdecydowanie po-
niżej linii rzęs da efekt powiększenia oka.
Dalekowidzki powinny unikać jasnych 
cieni i zdecydowanych barw, np. błękitu. 
Najlepsze są cienie w gamie szarości i 
fioletów; zmniejszają one optycznie po-
wierzchnię i ożywiają naturalny kolor 
oczu. Zdecydowanie niewskazane są cie-
nie perłowe i używanie kredek.

Jabłka mekintosz
Każde jabłko gatunku mekintosz po-
chodzi bezpośrednio od dzikiej jabłoni 
nowego, nieznanego gatunku, która wy-
rosła na działce kanadyjskiego farmera 
Johna Mcintosha w hrabstwie Dundas 
(prowincja Ontario). Jabłoń ta owoco-
wała przez ponad 90 lat.

Pocałunek
W czasie pocałunku przekazywanych jest z 
ust do ust co najmniej 278 kolonii bakterii.

Badania mówią
... że kobiety, które akceptują swoje ciała, 
maja niższy Indeks Masy Ciała do tych, 
które przywiązują wagę do diety i pro-
porcji sylwetki. 
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Trzy fraszki 
eliminacyjne

Grecja
Mecz z Grekami, daję słowo,
Rozegrany był wzorowo.
Sześciu poszło do obrony,
Lewy choć osamotniony,

Swym talentem błysnął właśnie,
Z głowy pięknie, jak nie trzaśnie,
I już piłka siedzi w sieci.
Wrzeszczą starzy, wrzeszczą dzieci !

Szkoda tylko, że Szczęsnemu,
Klops się trafił, jak nie jemu.
W bramce Tytoń stanął przeto,
Remis z gardła wyrwał Grekom.

Rosja
Z Rosjanami żartów nie ma,
Więc w obronie więcej trzema.
Trener gra znów defensywnie,
Lecz jest szansa, obiektywnie.

Tu kapitan nas wybawił,
Cały kraj w ekstazę wprawił,
Huknął z lewej jak szalony.
Strzał był z tych, nie do obrony.

Szkoda tyko, że do przerwy,
Stały fragment zjadł nam nerwy.
Punkcik, choć niewiele warty,
Wynik Euro wciąż otwarty.

Czechy

A z Czechami, bój na noże.
Do ataku więcej może.
Smuda, nie bój się człowieku,
Pora wygrać coś w tym wieku.

Atakować, a nie bronić !
Bo piłkarze, choć bez koni,
Jak husaria rwą do przodu
Po zwycięstwo dla narodu.

Szkoda tylko, że niestety,
Smuda nie przeżyje fety,
A my wszyscy łby spuszczamy,
Własne Euro opuszczamy...

Natasza

Sekcja szachowa MLKS Czarni Olecko zaprasza uczniów szkół 
podstawowych do wzięcia udziału w Otwartym Turnieju Szacho-
wym o Puchar Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 w Olecku. 

Zawody odbędą się 23 czerwca w SP nr 1 w Olecku. 
Zgłoszenia na adres mailowy: krzysztofszachy@wp.pl lub przed 

turniejem do godziny 9.00. 
Turniej siedmiorundowy z tempem gry 15 minut na zawodnika. 
Pełny regulamin dostępny jest na stronie: www.szachy.olecko.pl

Turnie szachowy

13 czerwca na kortach miejskich 
w Olecku odbyły się Mistrzostwa Wo-
jewództwa Warmińsko-Mazurskiego 
SZS w tenisie ziemnym

Organizatorami imprezy były: W-M 
SZS, OTSS, POSS i MOSiR Olecko.

Sędziowali Andrzej Bomber, Jan 
Bomber, Tomasz Sadłowwski i Da-
riusz Karniej.

KOLEJNOŚĆ  KOŃCOWA:
kl. I-III SP:
1. Tymon Marcinkjan (SP 4 Mrą-

gowo)
2. Martyna Szynkowska (SP 4 

Mrągowo)
3. Dominika Syhłowyj (SP Kru-

szewiec)
kl. IV-VI SP dziewczęta:
1. Klaudia Zielińska (SMS Mrą-

gowo)
2. Martyna Sobczak (SP 3 Olecko)
3. Sylwia Sadłowska (SP 1 Olec-

ko)

kl. IV-VI SP chłopcy:
1. Leon Marcinkjan (SMS Mrą-

gowo)
2. Bartosz Syhłowyj (SP Krusze-

wiec)
3. Igor Bartosiewicz (SMS Mra-

gowo)

gimnazja dziewczęta:
1. Roksana Zajkowska (Gim. 2 

Olecko)
2. Ula Jasińska (Gim. 2 Olecko)
3. Karolina Borkowska (Gim. 

Wilkasy)

gimnazja chłopcy:
1. Sebastian Wołejszo (Gim. Wil-

kasy)
2. Maciej Maślij (Gim. Wilkasy)
3. Michał Pelc (Gim. 1 Giżycko)

szkoły ponadgimnazjalne dziew-
częta:

1. Aleksandra Ołowniuk (ZSO 
Gołdap)

2. Joanna Kamińska (LO 1 Giżyc-
ko)

3. Monika Ciborowska (LO 1 Gi-
życko)

szkoły ponadgomnazjalne chłopcy:
1. Maciej Kozłowski (LO 2 Giżyc-

ko)
2. Konrad Skrypnik (LO 2 Giżyc-

ko)
3. Dawid Rakowski (LO 2 Giżycko)

KLASYFIKACJA PUNKTOWA 
SZKÓŁ:

szkoły podstawowe:
1. SMS Mrągowo  - 

30 pkt
2. SP 4 Mrągowo  - 

21 pkt
3. SP 3 Olecko  - 13 pkt

gimnazja:
1. Gim. 2 Olecko  - 

31 pkt
2. Gim. Wilkasy  - 

22 pkt
3. Gim. 1 Giżycko  - 

5 pkt

szkoły ponadgimnazjalne:
1. LO 2 Giżycko  - 

22 pkt
2. LO 1 Giżycko  - 

12 pkt
3. ZSO Gołdap  - 10 pkt

Trzech pierwszych zawodników w 
każdej kategorii otrzyamało pamiątkowe

dyplomy i medale. Zwycięzcy otrzy-
mali również drobne upominki od orga-
nizatora

zawodów.  Trzy pierwsze szkoły w 
klasyfikacji punktowej otrzymało pucha-
ry.

Medale i puchary ufundował SZS w 
Olsztynie.

W zawodach uczestniczyło 39 za-
wodników, w tym 14 dziewcząt.

Organizator imprez sportowych w 
MOSiR Olecko - 
Dariusz Karniej

Mistrzostwa Województwa Warmńsko-Mazurskie-
go Szkolnych Związków Sportowych 

w tenisie ziemnym
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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

V
17

90
4

V17604

EURO 2012, fot. Bolesław Słomkowski

Pobór krwi
W Polsce krew oddaje się tylko honorowo, czyli bez-

płatnie. Pobór krwi ma na celu pozyskiwanie krwi od osób 
zdrowych na rzecz osób wymagających transfuzji krwi (np. 
podczas operacji chirurgicznej). Krew pobiera się od dawców 
krwi w stacjach krwiodawstwa (stacjonarnych lub mobilnych 
– w specjalnych autobusach). Zabieg trwa od kilku do kilku-
nastu minut. Jednorazowo pobiera się 450 ml krwi. Ubytek 
ten u większości ludzi nie powoduje żadnych odczuć. Szcze-
gółowe informacje dla honorowych dawców znajdują się na 
stronie www.rckikol.pl .

W 2011 r. z terenu Powiatu Oleckiego zgłosiły się 253 oso-
by chętne do zostania dawcami. Poboru dokonywał Oddział 
Terenowy Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa z Giżycka. 

Od początku 212 roku przeprowadzono w Olecku 4 akcje 
poboru krwi. Ostatni pobór odbył się w mobilnym punkcie 
poboru krwi, tj. w autobusie. Zgłosiło się 25 osób.

Pomimo, iż z każdym rokiem przybywa liczba darczyń-
ców, krwi nadal brakuje, szczególnie w okresie letnim.  

Halina Kasicka
www.powiat.olecko.pl   

na zdjęciu: starosta Andrzej Kisiel oddaje honorowo krew, 
autobus oraz wnętrze pojazdu.(fot. arch. Starostwa)

23-latek odpowie 
za posiadanie narkotyków

Policjanci patrolujący gminę  Kowale Oleckie w ramach 
służb ponadnormatywnych  zatrzymali 23-letniego Piotra B., 
który posiadał narkotyki. Podejrzany  trafił do policyjnego 
aresztu do wyjaśnienia sprawy. Teraz za posiadanie narkoty-
ków będzie odpowiadać przed sądem.

18 czerwca o 15.50 funkcjonariusze  oleckiej komendy  
podczas  patrolowania miejscowości Chełchy w gminie Kowale 
Oleckie  zauważyli w rejonie przystanku grupę młodych osób. 
Na widok radiowozu jeden z obecnych odrzucił pudełko po 
papierosach. Mundurowi postanowili wylegitymować wszyst-
kie osoby. Odnaleźli też wyrzucone  pudełko. Wewnątrz była 
ukryta marihuana. Jej właścicielem okazał się Piotr B. mie-
szaniec gminy Kowale Oleckie. 23-latek został zatrzymany i 
trafił do policyjnego aresztu. Przeprowadzone badanie wyka-
zało obecność marihuany w jego organizmie. Narkotyki zostały 
zabezpieczone w komendzie. Teraz policjanci prowadzą w tej 
sprawie dochodzenie. Za posiadanie narkotyków grozi mu kara 
nawet 3 lat pozbawienia wolności.

asp. Tomasz Jegliński
KPP Oleck

Dowóz uczniów
30 maja Urząd Miejski ogłosił przetarg na dowóz 

uczniów do szkół prowadzonych przez gminę w roku szkol-
nym 2012/2013. Termin składania ofert upływa 11 czerwca 
o 8,30.           (UMwekis)
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PO KOKARDĘ

O uśmiechu
Wybrał się raz Uśmiech w podróż. Usłyszał  pewnej 

nocy rozmowę swoich rodziców, że będzie tym szczę-
śliwszy, im więcej osób uszczęśliwi sobą. Nic z tego nie 
zrozumiał, bo był zaspany, ale postanowił to sprawdzić. 
Zwłaszcza, że rodzice mówili, że już pora, by wydoroślał 
i sam ruszył w drogę po świecie. I ruszył.

Wędrował więc Uśmiech po świecie, ale nic mu 
na początku nie wychodziło. Wpadł na jakąś próbę do 
teatru, jak zdążył się zorientować. 

I okazało się, że jest tam bardzo potrzebny. Przykleił 
się do jednej twarzy, potem kolejnej. Aktorka śmiała się 
głośno, wręcz zaśmiewała się do rozpuku. Już Uśmiech 
pękał z dumy, że potrafi rozbawić publiczność. Jakież 
było jego rozczarowanie, gdy aktorka po zejściu ze 
sceny uśmiechnęła się gorzko patrząc w swoje oblicze w 
lustrze, cała radość z jej twarzy uleciała, pozostał tylko 
blady uśmiech i smutek w oczach. Starał się Uśmiech, 
jak mógł, by rozweselić jej twarz, ale nie udało się, bo 
usłyszał, jak jej serce  zalegają jakieś kamienie, I nie 
mógł nic zrobić. I odszedł.

- To nic – pocieszał siebie. – Poszukam kogoś innego.
I szukał. Pomyślał, że zajrzy do jakichś dzieciaków. 

One uwielbiają się śmiać, jak mawiała jego mama. I nie 
pomylił się. Właśnie się obudziły i ich oczy wskazywa-
ły na to, że chcą powariować. Wskoczył więc do tego 
pokoju i hasał razem z nimi. Oj, tata dzieciaków musiał 
interweniować, bo tak się rozbrykały, a pora była do szko-
ły. Wskoczył więc uśmiech po śniadaniu do plecaka, by 
w szkole też być z dzieciakami. Bo co to za szkoła bez 
uśmiechu – pomyślał.

Tak łatwo mu poszło z wesołą gromadką, że postano-
wił znaleźć inne dzieci. 

Na tym samym piętrze przy łóżku siedziała mama 
i czytała bajki córeczce. W oczach mamy było wielkie 
zatroskanie. A kiedy Uśmiech spojrzał na dziewczynkę, 
domyślił się wszystkiego – dziewczynka była chora. Nie 
dał za wygraną. Tak długo był przy dziewczynce, tak ją 

obchodził z różnych stron, tak się starał, że blady uśmiech 
przeszedł przez wargi dziewczynki. Na ten znak, mamie 
jakby kamień spadł z serca – uśmiechnęła się tak radośnie, 
tak szczerze, zaczęła tulić córeczkę, iż Uśmiech miał wra-
żenie, że słońce weszło do domu. 

Od tej chwili już wiedział, już zrozumiał, o czym mó-
wili rodzice tamtej nocy i sam poczuł się jakoś lekko, rado-
śnie, po prostu był szczęśliwy.

I nie było już dnia, by Uśmiech kogoś nie odwiedził. 
Pewna ekspedientka straciła sens życia i twarz miała 

kamienną, a wszyscy klienci myśleli, że jej ponurakiem. 
Ni jak nie udawało się Uśmiechowi zagościć na jej twarzy. 
Długo myślał, kombinował.

- Wiem! – wykrzyknął.
I postanowił, że nie ją będzie rozśmieszał, ale klien-

tów. Od tej chwili, każdy klient, który do niej podchodził 
uśmiechał się serdecznie, a od tych uśmiechów topniały 
lody w duszy ekspedientki i po jakimś czasie, jak długim 
to nie warto wspominać, zrobiło się cieplej od tych uśmie-
chów i… pewnego dnia ona odwzajemniła uśmiech swoim 
klientom.

- Widziałem – krzyczał Uśmiech – wiedziałem, że to 
się uda!

- Są ludzie – zwierzał się uśmiech swojej koleżance po 
fachu, - którzy potrafią się uśmiechać tak, że serce mięknie.

- A inni – dodała koleżanka – to uśmiechają się na sto 
sposobów, że sama jestem zaskoczona, jak to robią…

- O, tak. Jeszcze niedawno – pochwalił się Uśmiech – 
wpadłem na chwilę do pewnego niemłodego już mężczy-
zny, ponuraka z natury. Kiedy uśmiechnęła się do niego 
pewna kobieta, to myślałem, że góry będzie przenosił. Kto 
by pomyślał…

- Mnie to się ostatnio zdarzają tacy, co się uśmiechają, 
ale i tak w koło jest smutno.

- Nie załamujmy się! Przepraszam cię, ale pędzę do 
pracy. Muszę lecieć! – już w drzwiach rzucił nasz bohater.

I poleciał. Uszczęśliwia ludzi, choć sam się zastanawia, 
czy bardziej uszczęśliwia ich, czy siebie.

Marusia


