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Małżeństwo unieszczęśliwia nie brak miłości,
ale brak przyjaźni.
Friedrich Nietzsche
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Kupon bierze udział
w losowaniu upominków

Nr 12
(740)

cena 1,50 zł

21 marca 2012 r.

Bitwa na głosy, fotoreportaż ze studia tv Alicji Mieszuk na s. 10

Olecka Izba Historyczna
zaprasza 22 marca (czwartek) o 17,00 na spotkanie pt.

„O pierwszej wojnie światowej poprzez pryzmat wojennych cmentarzy”.
Wykład wygłosi dr Stefan Marcinkiewicz, socjolog, pracownik Regionalnego Ośrodka Edukacyjnego w
Ełku, Wyższej Szkoły Gospodarki w
Bydgoszczy.
Za dwa lata obchodzić będziemy
100-tną rocznicę wybuchu I wojny
światowej - jednego z najstraszliwszych konfliktów w dziejach świata.
Ważny front tej wojny przebiegał przez
Mazury. Liczne cmentarze z tamtego
okresu wtopiły się w mazurski krajobraz, kryjąc w sobie dramat całego
pokolenia.
W świadomości społecznej polskich mieszkańców Mazur zdarzenia
z lat 1914-1915 mają znaczenie marginalne, a przecież w trakcie pierwszej wojny światowej Polaków można
było znaleźć we wszystkich armiach
zaborców. Wielu z nich jest zapewne
pochowanych również na cmentarzach
mazurskich. Stąd też warto na historię
pierwszej wojny światowej patrzeć
szerzej bez uciekania się do narodowych schematów. Pamięć o ofiarach
pierwszej wojny światowej winno być
również elementem tożsamości polskich mieszkańców Mazur.
Zapraszamy.
Stary Ratusz w parku, I piętro

„Olmedica” w Olecku Sp.z o.o.informuje, że z uwagi na przejecie zadań dyspozytorni ratownictwa medycznego „Olmedica” w Olecku przez
dyspozytornię Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Olsztynie,
przestaje działać numer tel. 87 520-21- 20, jako dodatkowy numer alarmowy pogotowia ratunkowego.
Od 27 marca 2012 pacjenci wymagający interwencji pogotowia ratunkowego winni się łączyć wyłącznie z ogólnokrajowymi numerami alarmowymi 112 lub 999.
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SKUP STARYCH I ROZBITYCH POJAZDÓW
kasacja pojazdów, skup złomu, pomoc drogowa, autolaweta, zaświadczenia
Najwyższe ceny, Olecko, ul. Ełcka 2, tel. 501-611-961

V08002

MARKET BUDOWLANY
M.Pietraszewski

MAJSTER

CENTRUM HANDLOWE – Aleje Lipowe 1B, Tel. (87) 520 44 46

PROMOCJA

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

V08801
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KRONIKA PO¯ARNICZA
27 lutego o 19.39 jeden zastęp JRG PSP usuwał zadymienie z domu mieszkalnego w Niemstach.
28 lutego o 10.15 jeden zastęp JRG PSP zabezpieczał nadłamaną rynnę w budynku przy ulicy Gołdapskiej.
29 lutego o 8.54 dwa zastępy JRG PSP oraz jeden
OSP Kleszczewo usuwały drzewo niebezpiecznie pochylone nad drogą w okolicach Wieliczek.
1 marca o 7.37 jeden zastęp JRG PSP usuwał skutki
wypadku drogowego, do którego doszło w okolicach
Zatyk.
2 marca o 13.52 jeden zastęp JRG PSP oraz jeden
OSP Wieliczki zabezpieczały miejsce wypadku drogowego, do którego doszło w okolicach Nor.
2 marca o 14.58 jeden zastęp JRG PSP gasił przy
ulicy Przytorowej pożar śmieci w śmietniku kontenerowym.
2 marca o 16.01 jeden zastęp JRG PSP usuwał konar drzewa powalony na jezdnię w okolicach Rosochackich.
2 marca o 18.27 jeden zastęp JRG PSP oraz jeden
OSP Kowale Oleckie zabezpieczały miejsce wypadku
drogowego, do którego doszło w Golubkach. Potrącenie pieszego.
2 marca o 19.38 jeden zastęp OSP Wieliczki gasił w
Niedźwiedzkich pożar sadzy w kominie domu mieszkalnego.
3 marca o 10.18 jeden zastęp JRG PSP gasił przy
ulicy Wiejskiej pożar śmieci w śmietniku kontenerowym.
Informacji udzieliła starsza sekcyjna
Katarzyna Jeglińska

SUKCES
SZKOŁY SPOŁECZNEJ

... cywilizacja zbudowana jest na tym, czego od
ludzi wymaga, a nie na tym, czego im dostarcza.
Antoine de Saint-Exupery
W ubiegłą środę w nocy usłyszałem dochodzący gdzieś z wysoka krzyk żurawi. Przyjaciele ze
Szczecina, a w zasadzie mieszkający w Niemczech
przysłali mi zdjęcia wierzbowych bazi. Z jeziora
zniknęli wędkarze lodowi... Idzie wiosna... i choć
możliwe jest, że śnieg jeszcze spadnie, i możliwe,
że jeszcze nie raz, to jesteśmy już bliżej ciepełka, słonka i koszulek z
krótkimi rękawami.
Olecko jak co roku o tej porze makabrycznie brudne i zapyziałe.
Tak nawiasem, to na jesieni sprząta się liście na bieżąco, ale na wiosnę magistrat czeka, aż wszystko wysuszy wiatr i wtedy w tumanach
kurzu zamiatane są ulice. A może trzeba tak jak w porządnym domu
robi porządny gospodarz albo porządna gospodyni: sprzątać codziennie? Zebrać mokre błoto i je wywieźć?
Tutaj automatycznie nasuwa mi się myśl o podatkach. Płacimy je,
w gminie Olecko jedne z największych w regionie. Są tak wysokie,
że np. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji ma zapasy gotówki pozwalające na inwestowanie w rozbudowę, konserwację i naprawy bieżące swojej struktury bez pomocy z kasy miejskiej. Skąd mają
te grube miliony? Ano z tego, że ceny wody w stosunku do nakładów
na jej „wyprodukowanie” są tak wysokie. Przepłacamy słono! Nadwyżka trafia do kasy PWiK na inwestycje.
Wszystko byłoby w porządku ale wzrost wartości majątku Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji powoduje dalszy wzrost cen
wody.
W zasadzie nasuwa się pytanie: kto jest mieszkańcem gminy? My,
czy Wodociągi i Magistrat? Bo tutaj jest jeszcze jeden problem. Jeśli
ma się odpowiednie pobory, to nie tylko przeżywa się od wypłaty do
wypłaty ale jeszcze inwestuje, np. w ogródek, kupując nowe drzewko, w kuchnię kupując nową zmywarkę. Ale, gdy się żyje z wypłaty
przez dwa tygodnie, a potem nie wiem jak dzieląc, nie wystarcza jej
na pozostały tydzień, to co zrobić?
Życie w Olecku jest coraz droższe. Przyczyn jest kilka: wysokie
podatki, kurczenie się oferty pracy i odpływ gotówki z miasta. Nawet
Krzesimir Grajewski

Duży sukces odnieśli uczniowie Zespołu
Szkół STO w Olecku w tegorocznych konkursach przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów organizowanych przez
Warmińsko - Mazurskiego Kuratora Oświaty.
Tytuł laureata konkursu matematycznego
szkół
podMichał Waszkiewicz
stawowych
uzyskał Krzesimir Grajewski (klasa VI SSP), którego przygotowała Małgorzata Grzyb, natomiast w
pionie gimnazjów laureatem konkursu z języka
angielskiego został Michał Waszkiewicz z klasy III SG. Nauczycielem Michała jest Wojciech
Słomkowski.
WS, zdj. archiwum szkoły

Redakcja

Oddział w Olecku
ul. Gołdapska 22
•
•
•
•
•
•

BETON TOWAROWY
STAL ZBROJENIOWA
KRĘGI RÓŻNYCH ROZMIARÓW
BLOCZKI FUNDAMENTOWE
MATERIAŁY BUDOWLANE
WŁASNY TRANSPORT
V04207

Kontakt tel.
(87) 520-22-41
(87) 520-33-02
kom.
502-200-024

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

GRÜNLAND

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 P. Jagielski
• Michał Kalicki
• Bronisław Nerkowski
• Regina Rojek
• Krystyna Wołczek
• Marianna Ziobro (Pisz)
Upominki będą wysyłane pocztą.

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

Szkółka zrzeszona w Związku
Szkółkarzy Polskich

Centrum Roślin Ozdobnych

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

V07503
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na stronie internetowej www.olecko.info (w pliku *.pdf)
średnio zarabiający zaczynają narzekać i delikatnie zaciskają
pasa. Co maja zrobić najubożsi? Zęby w parapet i czekać na
zmiłowanie?
Burmistrz zapowiedział nowe inwestycje. Potrzebne na
nie są pieniądze. Bez tych inwestycji nie będzie nowoczesnego miasta. Co mają zrobić najbiedniejsi albo ci co nie mają
pracy? Z czego zapłacić za wodę? A może nie kupić ubrań?
Może nie kupić szkolnych książek dla dzieci? A może zostawić bieg zdarzeń losowi i czekać na komornika?
Przedział zarobków w mieście waha się w granicach od
13 tysięcy do 0,54 tysiąca. I podobnież ci z 13 tysiącami nie
mogą związać końca z końcem? Po prostu jaja!
Część społeczeństwa oleckiego oderwała się od rzeczywistości...
A nie będzie wcale lepiej! Wszyscy, którzy swoje dochody wiązali z Wszechnicą zostaną bez kasy. W Kauflandzie i
innych marketach olecczanie robią są coraz większe zakupy.
Jednocześnie umiera część sklepów w mieście i kilka osób
miesięcznie traci pracę. Ale olecczanie kupują dalej. I czasami
kupują ci, którzy w swoich sklepach tracą klientów. Ale, np.
sprzedawca chleba kupuje w markecie warzywa.
Wielkie sklepy miły dać pracę dużej liczbie osób. Coś chyba około 70, cieszył się dziennikarz „Głosu Olecka”. Już nie
pisze ile osób pracuje teraz. Pada Marcella Poland. Kilkadziesiąt dalszych osób traci pracę. Młodzi uciekają z miasta, bo
nie mają żadnych perspektyw. Olecko wyludnia się.
Potrzebny jest kompleksowy plan ochrony pracy w mieście. Ochrony miasta. Podwyższenie podatków pozwala na
inwestycje ale czasami warto przyhamować. Były w Olecku
zakłady, które prosperowały wyśmienicie, a potem padły z
przeinwestowania. Obym nie wykrakał.
B. Marek Borawski

V07703

nie wypalaj traw!

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.......................... 5.75
PB98.......................... 5,95
LPG............................ 2,82
Olej opałowy............... 4.15
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AUTOMYJNIA
Aleje Lipowe 1, Tel. (87) 520-41-91

(powyżej 1000 litrów)

bezpłatne mycie za tankowanie
Zapraszamy od 600 do 2100
www.paliwa-kozlowski.pl
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OLECKI TERMINARZ

WYSTAWY STAŁE
• Historia Ziemi Oleckiej – wystawa historyczna, Olecka
Izba Historyczna, plac Wolności 1 (Stary Ratusz)
• Życie teatralne w Olecku - Rekonesans, Olecka Izba Historyczna, plac Wolności 1 (Stary Ratusz)
• Malarstwo Małgorzaty Kadelskiej, Galeria Prawdziwej
Sztuki im. A. Legusa, ROK „MG”
• Wystawa monet „To nie Fenicjanie wynaleźli pieniądze” wystawa w Oleckim Stowarzyszeniu Aktywnych „Zamek”
• Wystawa collage Wiesława B. Bołtryka, hol kina „Mazur”
• Malarstwo Agaty Julii Prosińskiej, Galeria „Pod Skosem”
Gminny Osrodek Kultury w Kowalach Oleckich
21 marca (środa)
apteka dyżurna Kolejowa 15
wydanie „Tygodnika Oleckiego”
9.00 - Mistrzostwa Powiatu w halowej piłce nożnej chłopców szkół ponadgimnazjalnych, Hala ZST
16.00 - Święto Wiosny, Gminny Osrodek Kultury w Kowalach Oleckich
16.00 - LUKS ABC Żak Pisanica – SP Budry (liga tenisa stołowego)
18.00 - Absolwent Sobiechy - Karniej Team Olecko (liga
tenisa stołowego)
22 marca (czwartek)
apteka dyżurna plac Wolności 25
13.00 - XVII Sesja Rady Powiatu, Starostwo, sala konferencyjna
16.00 - „Popołudnia ze Scrabble”, Biblioteki dla Dzieci i Młodzieży
17.00 - UKS Jantar Gołdap - UŻKS Spinaker Węgorzewo
(liga tenisa stołowego)
17.00 - „O pierwszej wojnie światowej poprzez pryzmat wojennych cmentarzy”, spotkanie w Oleckiej Izbie Historycznej, stary Ratusz w parku
23 marca (piątek)
apteka dyżurna plac Wolności 7B
10.00 - 12.00 - dyżur radnego Macieja Juchniewicza, biuro
Rady Miejskiej, plac Wolności 3
13.00 - Szkolenie z zakresu pozyskiwania środków unijnych,
plac Wolności 2 (dawna melioracja) (szczegół TO 3 s. 19)
16.00 - W ciemności, film, kino Mazur
16.45 - VI i VII runda Drużynowych Mistrzostw Szkół Gminy
Oleckiej w Szachach,
17.30 - Geodezja Olecko - UKS Orły Gawliki Wielkie (liga
tenisa stołowego)
18.00 - Odrobina nieba, film, kino Gminny Osrodek Kultury
w Kowalach Oleckich
19.00 - W ciemności, film, kino Mazur
24 marca (sobota)
apteka dyżurna Gołdapska 1
9.00 - Szkolenie z zakresu pozyskiwania środków unijnych,
plac Wolności 2 (dawna melioracja) (szczegół TO 3 s. 19)
10.00 - Eliminacje do Turnieju tenisa stołowego o Puchar
TVP Olsztyn i LZS Olsztyn, Hala ZS Siejnik
13.00 Kolorowy świat bajek, biblioteka dziecięca, Kopernika 6
14.30 - Wiosenny Koncert Miejskiej Orkiestry Dętej
16.00 - W ciemności, film, kino Mazur
18.00 - koncert zespołu Stare Dobre Małżeństwo, Dom
Kultury w Gołdapi
18.00 - Odrobina nieba, film, kino Gminny Osrodek Kultury
w Kowalach Oleckich
19.00 - W ciemności, film, kino Mazur
25 marca (niedziela)
apteka dyżurna Składowa 6
13.00 - Czarni Olecko - Olimpia 2004 Elbląg, mecz piłki nożnej III ligi, stadion MOSiR
16.00 - W ciemności, film, kino Mazur
19.00 - W ciemności, film, kino Mazur
26 marca (poniedziałek)
apteka dyżurna Zielona 37
19.00 - W ciemności, film, kino Mazur
27 marca (wtorek)
apteka dyżurna Zielona 35
17.00 - Dzień Teatru w ROK „MG”
17.00 - UKS Jantar Gołdap - Karniej Team Olecko (liga
tenisa stołowego)
17.30 - Geodezja Olecko - LUKS ABC Żak Pisanica (liga
tenisa stołowego)
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ULGA REHABILITACYJNA- CZĘŚĆ II

Jeżeli jesteś osobą niepełnosprawną lub
masz na utrzymaniu osobę niepełnosprawną,
sprawdź, czy poniesione przez Ciebie wydatki
na cele rehabilitacyjne oraz wydatki związane
z ułatwieniem wykonywania czynności życiowych uprawniają do ulgi w podatku dochodowym od osób fizycznych. Jeśli tak, to możesz
je uwzględnić przy obliczaniu podatku.

WYDATKI LIMITOWANE - NALEŻĄ
DO NICH WYDATKI PONIESIONE NA:
1) opłacenie przewodników osób niewidomych zaliczonych do I lub II grupy inwalidztwa oraz osób z niepełnosprawnością narządu
ruchu zaliczonych do I grupy inwalidztwa –
maksymalna kwota odliczenia w roku podatkowym wynosi 2280 zł,
2) utrzymanie przez osoby niewidome i niedowidzące zaliczone do I lub II grupy inwalidztwa oraz osoby z
niepełnosprawnością narządu ruchu zaliczone do I grupy
inwalidztwa psa asystującego, o którym mowa w ustawie
o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu
osób niepełnosprawnych, tj. odpowiednio wyszkolonego i
specjalnie oznaczonego psa (np. psa przewodnika), który
ułatwia osobie niepełnosprawnej aktywne uczestnictwo w
życiu społecznym – maksymalna kwota odliczenia w roku
podatkowym wynosi 2280 zł,
3) używanie samochodu osobowego stanowiącego własność (współwłasność) osoby niepełnosprawnej zaliczonej
do I lub II grupy inwalidztwa lub podatnika mającego na
utrzymaniu osobę niepełnosprawną zaliczoną do I lub II
grupy inwalidztwa albo dzieci niepełnosprawne, które nie
ukończyły 16. roku życia, na potrzeby związane z koniecznym przewozem na niezbędne zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne – maksymalna kwota odliczenia w roku podatkowym wynosi 2280 zł,
4) leki, jeśli lekarz specjalista stwierdzi, że osoba niepełnosprawna powinna stosować określone leki stale lub
czasowo. W tym przypadku odliczeniu podlegają wydatki w wysokości stanowiącej różnicę pomiędzy wydatkami
faktycznie poniesionymi w danym miesiącu a kwotą 100 zł.
DOKUMENTOWANIE WYDATKÓW
UPRAWNIAJĄCYCH DO ODLICZEŃ
Wysokość wydatków ustala się na podstawie dokumentów stwierdzających ich poniesienie. Może to być faktura, rachunek, dowód wpłaty na poczcie lub potwierdzenie
przelewu bankowego, o ile wynika z nich kto, kiedy, ile
oraz za co zapłacił.
Jedynie w przypadku wydatków limitowanych wyżej
wymienionych w pkt 1-3 związanych z:
1)opłaceniem przewodników osób niewidomych (…),
2)utrzymaniem psa asystującego przez osoby niewidome (…),
3)używaniem samochodu osobowego w związku z koniecznym przewozem na niezbędne zabiegi leczniczo- re-

31 marca
upływa termin płatności:

... opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych,
... opłat z tytułu sprzedaży nieruchomości na raty,
... rat opłaty adiacenckiej,
... rat opłaty z tytułu przekształcania prawa użytkowania
wieczystego w prawo własności,
... czynszu dzierżawnego za dzierżawę gruntów pod garażami i budynkami gospodarczymi.

habilitacyjne (…),
nie jest wymagane posiadanie dokumentów
stwierdzających wysokość wydatków. Jednakże
na żądanie organów podatkowych lub organów
kontroli skarbowej podatnik jest obowiązany
przedstawić dowody niezbędne do ustalenie
prawa do odliczenia, w szczególności:
wskazać z imienia i nazwiska osoby, które
opłacono w związku z pełnieniem przez nie
funkcji przewodnika,
okazać certyfikat potwierdzający status psa
asystującego,
okazać dokument potwierdzający zlecenie i
odbycie niezbędnych zabiegów leczniczo-rehabilitacyjnych.
Warunkiem odliczenia ww. wydatków jest
posiadanie przez osobę, której dotyczy wyda-

tek:
1)orzeczenia o zakwalifikowaniu przez organy orzekające do jednego z trzech stopni niepełnosprawności, określonych w odrębnych przepisach, lub
2)decyzji przyznającej rentę z tytułu całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy, rentę szkoleniową albo rentę
socjalną, albo
3)orzeczenia o niepełnosprawności osoby, która nie
ukończyła 16 roku życia, wydanego na podstawie odrębnych
przepisów.
Chcąc uzyskać więcej informacji proszę dzwonić:
KRAJOWA INFORMACJA PODATKOWA
Z telefonu stacjonarnego tel. 801 055 055, Z telefonu komórkowego tel. 22 330 03 30
Czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00-18.00.
V04507
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Uczniowie Gimnazjum nr 1 odwiedzili Urząd Miejski

1 marca klasa Ib Gimnazjum nr 1 w Olecku wraz z wychowawcami Jadwigą Zdan i Jarosławem Bagieńskim, w ramach godziny
wychowawczej i wiedzy o społeczeństwie, odwiedziła Urząd Miejski
w Olecku.
W sali konferencyjnej spotkaliśmy się z zastępcą burmistrza naszego miasta - Henrykiem Trznadlem. Rozmawialiśmy o zagospodarowaniu terenu miasta na lata 2014-20. Dowiedzieliśmy się o planach
zabudowy jeziora Olecko Wielkie. Powstanie m.in. wyciąg
do nart wodnych, most na „Szyjce” łączący dwa brzegi jeziora oraz
amfiteatr na wodzie (2500 miejsc). Poznaliśmy szczegóły dotyczące
otwarcia pływalni i hali sportowej, które odbędzie się 28 września br.
Tego samego dnia będziemy mieli też okazję usłyszeć koncerty zespołu „Lady Pank” i Kamila Bednarka.
Dowiedzieliśmy się również wiele o pracy urzędników w naszym
mieście, np. ilu ich jest w każdym wydziale. Uczniowie zadawali pytania, na które w-ce burmistrz chętnie odpowiadał. Myślę, że warto
czasami spotkać się z przedstawicielami władz miasta, gdyż można od
nich uzyskać informacje na temat planowanych w mieście inwestycji
czy imprez.			
Paulina Maciejewska (Ib)

Pożar w Markowskich

W miejscowości Markowskie gm. Wieliczki spłonęło poddasze domu jednorodzinnego. Do pożaru doszło
20 około godziny 11.40. Mieszkańcy opuścili dom przed
przybyciem straży pożarnej. Działania gaśnicze utrudniał
gęsty dym na poddaszu. Strażacy wycięli otwory w dachu i
wyważyli okno w celu skutecznego oddymienia płonącego
poddasza.
W czasie trwania działań ewakuowano mienie z budynku. Pożar ugaszono, a uszkodzone części konstrukcji i spalone wyposażenie usunięto na zewnątrz i dogaszono wodą.
W działaniach brali udział strażacy z Olecka oraz strażacy ochotnicy z Wieliczek, Markowskich, Borawskich,
Gąsek i Kleszczewa.

Zastępca Komendanta Powiatowego PSP
kpt. Tomasz Jagłowski

V08701

Miejsko-Powiatowa Biblioteka Publiczna w
Olecku zaprasza na spotkanie autorskie z popularną pisarką
książek dla dzieci, Grażyną Serafin.
Chętnych do wzięcia udziału w spotkaniu zapraszamy serdecznie 28 marca (środa) na godz. 9.30.
16 marca w Miejsko-Powiatowej Bibliotece Publicznej w
Olecku odbyło się pierwsze spotkanie dla dzieci i młodzieży
„Popołudnia ze Scrabble”. Zajęcia prowadziła pasjonatka tej
gry, Pani Aleksandra Ośródka. Działanie to zorganizowane
zostało przez bibliotekę w związku z kampanią „Ojczysty
– dodaj do ulubionych”, mającą na celu promowanie i pielęgnowanie języka polskiego.
Chętnych do brania udziału w spotkaniach zapraszamy
w każdy czwartek na godzinę 16.00 do Biblioteki dla Dzieci
i Młodzieży
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Oferta edukacyjna ZSLiZ
za granicą powiatu
Już po raz drugi Gimnazjum im. J. Pawła II w
Filipowie zorganizowało spotkanie promocyjne
szkół ponadgimnazjalnych pod hasłem „Weź karierę w swoje ręce”. Podobnie jak w roku minionym
wśród szkół z powiatu suwalskiego, oleckiego i
gołdapskiego nie zabrakło reprezentantów Zespołu
Szkół Licealnych i Zawodowych w Olecku.
Młodzież pod opieką nauczycieli prezentowała bogatą ofertę kształcenia przygotowaną na rok
szkolny 2012/2013.
Tegoroczni absolwenci gimnazjów, którzy
zdecydują się na kontynuowanie nauki w ZSLiZ,
będą mogli zdobywać wiedzę i umiejętności w kierunkach
dla placówki tradycyjnych, czyli w zawodzie technik rol- zentantów ZSLiZ mieli możliwość zapoznać się z bogatą ofertą
nik ze specjalnością Agroturystyka, technik hotelarstwa ze kształcenia prowadzoną w systemie zaocznym.
W roku szkolnym 2012/2013 w Szkole Policealnej Nr 1 w
specjalnością WSPAniałe hotelarstwo – elementy odnowy
Olecku osoby zainteresowane nauką będą mogły zdobyć kwabiologicznej i SPA w lifikacje w takich zawodach jak: technik rolnik, technik wetetechnikum hotelarstwa,
technik geodeta, technik żywienia i usług
gastronomicznych ze
specjalnością Promocja
zdrowia z elementami
dietetyki.
Uczniowie
klas
trzecich z filipowskiego gimnazjum dowiedzieli się również o
tym, że już od września
uruchomione zostaną nowe kierunki, m.in. technik obsługi turystycznej ze specjalnością Incentive i obsługa gościa
VIP, technik weterynarii ze specjalnością Hipoterapia i dogoterapia, technik logistyk – klasa wojskowa oraz technik
urządzeń i systemów energetyki odnawialnej. Osobom zainteresowanym zgłębianiem tajemnic pracy policji i straży po- rynarii, technik rachunkowości, technik administracji, technik
żarnej ZSLiZ proponuje naukę w liceum ogólnokształcącym usług kosmetycznych, asystentka dziecięca oraz asystentka stomatologiczna.
o specjalności Edukacja policyjno-pożarnicza.
W czasie spotkania każdy uczeń gimnazjum oprócz ulotki
– Nowe zawody kształcenia w ZSLiZ to nie przypadek.
Nasza szkoła jest elastyczna i idzie z duchem czasu. Dosto- informacyjnej i atrakcyjnego kalendarza z fotografiami z życia
sowując ofertę edukacyjną do lokalnego i ogólnopolskiego szkoły mógł skosztować przygotowanych i rozdawanych przez
rynku pracy, dążymy do zwiększenia perspektywy zatrud- reprezentantów III klasy technikum hotelarstwa rogalików i róż
karnawałowych. 			
Przemysław Michniewicz
nienia dla naszych przyszłych absolwentów – zapewniała podczas prezentacji Urszula Nartowicz, nauczycielka
przedmiotów z zakresu ekonomii.
Rodzice towarzyszący uczniom trzecich klas GimnaGimnazjum nr 2 im. Mikołaja Kopernika zorganizowało konzjum im. J. Pawła II w Filipowie dzięki obecności repre- kurs fotograficzny pod hasłem „Przyroda Puszczy Boreckiej”.
Dziś prezentujemy fotografię Michała Zaniewskiego z 3B pt.
„Kraina bobrów”, która zajęła jedną z równorzędnych drugich
nagród.

Przyroda Puszczy Boreckiej

Kierowcy
rozjeżdżają trawniki

„Tygodnik” pragnie zwrócić uwagę na problem rozjeżdżania trawników przez kierowców. W czasie roztopów są one miękkie i podatne na uszkodzenia. PO parkujących na trawnikach samochodach pozostają trwałe
koleiny. Trawa w tych miejscach już nie urośnie. Apelujemy do kierowców o rozwagę, a do policji o interweniowanie.
Przypominamy kierowcom, że zdjęcie samochodu
stojącego na trawniku może być dowodem w sądzie i
podstawą do roszczeń odszkodowawczych właściciela
zniszczonego terenu.
Najbardziej niszczone trawniki są przy ulicy 1 Maja,
11 Listopada, Słowiańskiej, Wojska Polskiego oraz na
osiedlach wokół miasta.
oM

to@borawski.pl

XVII Sesję Rady Powiatu
Zapraszam na XVII Sesję Rady Powiatu w Olecku w dniu 22
marca 2012 roku (czwartek) o godz. 13:00 w sali konferencyjnej (pokój nr 4) Starostwa Powiatowego w Olecku, przy
ul. Kolejowej 32.
Porządek sesji:
1. Otwarcie sesji i przyjęcie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
3. Informacja Starosty z wykonania uchwał Rady Powiatu i o
działalności Zarządu w okresie międzysesyjnym.
4. Zapytania i interpelacje radnych.
5. Wnioski i oświadczenia radnych.
6. Wnioski Komisji Stałych Rady.
7. Odpowiedzi na zgłoszone zapytania, interpelacje i wnioski
radnych i Komisji Stałych Rady.
8. Stan bezpieczeństwa powiatu – informacja o działalności
Komendy Powiatowej Policji w Olecku, Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Olecku, WOPR, Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Olecku oraz Powiatowego
Lekarza Weterynarii w Olecku.
9. Informacja z realizacji zadań kompetencyjnych Starosty w
zakresie gospodarki wodnej, ochrony środowiska i przyrody,
rolnictwa, leśnictwa i rybactwa śródlądowego za 2011r.
10. Podjęcie uchwał:
a) w sprawie przyjęcia do realizacji „POWIATOWEGO PROGRAMU ROZWOJU PIECZY ZASTĘPCZEJ NA
LATA 2012 – 2014”;
b) w sprawie zmiany „Powiatowego programu działań na rzecz osób niepełnosprawnych na lata 2011 – 2016”;
c) w sprawie zasad udzielania dotacji celowej ze
środków budżetu Powiatu Oleckiego na dofinansowanie kosztów inwestycji w zakresie ochrony środowiska i gospodarki
wodnej;
d) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Oleckiego na lata 2012 – 2021;
e) w sprawie zmian budżetu powiatu na rok 2012.
11. „Głos wolny, wolność ubezpieczający”.
12. Zamknięcie obrad.
Przewodniczący Rady Powiatu
Wacław Sapieha

Turniej Eliminacyjny do Mistrzostw Woj.
W-M LZS w halowej piłce nożnej
chłopców szkół podstawowych

15 marca w hali sportowej Zespołu Szkół Technicznych
odbył się Turniej Eliminacyjny do Mistrzostw Woj. W-M LZS
w halowej piłce nożnej chłopców szkół podstawowych.
Organizatorami turnieju były W-M LZS i MOSiR Olecko.
Sędzią głównym zawodów był Dariusz Karniej.

7

Tygodnik olecki 11/739 - r. 2012

Międzynarodowy Dzień Teatru
w Regionalnym Ośrodku Kultury
„Mazury Garbate”

27 marca obchodzi Międzynarodowy Dzień Teatru. Z
tej okazji w Regionalnym Ośrodku Kultury w Olecku mini
przegląd teatralny. Prawdziwa uczta dla miłośników teatru.
O godzinie 17:00 danie główne - premiera spektaklu
„Ławeczka” w wykonaniu Teatru AGT
Występują: Agnieszka Popczyńska, Janusz Klimaszewski. Reżyseria Roman
Karsztun. Spektakl powstał na podstawie dramatu Aleksandra Gelmana. On po przejściach,
ona z nadziejami. Przypadkiem spotykają się na
tytułowej ławeczce, gdzie
powoli odkrywają swoje
prawdziwe oblicza, zrzucają maski...
Podwieczorek - godz.
18:30 - spektakl „Mąż
zmarł ale już mu lepiej” –
Teatr 6 i pół
Spektakl na podstawie
sztuki Izabeli Degórskiej,
wyróżnionej w konkursie
Teatru Współczesnego w
Krakowie za scenariusz teatralny. Premiera tego spektaklu w
wykonaniu oleckiego Teatru „6 i pół” działającego w ośrodku kultury odbyła się 27 maja 2011 r. i spotkała się z żywą
reakcją publiczności. To pełna czarnego humoru opowieść
o perypetiach pewnego małżeństwa w scenerii domowego
zacisza, szpitala, studia telewizyjnego oraz... kaplicy.
Na deser o godzinie 20:00 – Spektakl pt. „Spóźniona miłość, czyli wyznania starego belfra” w wykonaniu polskiej
sceny RODE Kraków-Tarnów-Rzeszów
Spektakl Mariusza Marczyka aktora i pisarza (autora powieści, utworów dramatycznych) to pełna humoru opowieść
o miłości starego belfra i pięknej Heleny. „Wyznania starego
belfra” to z pewnością znakomita propozycja teatralna dla
widzów spragnionych przyjemnej rozrywki.
Wstęp - 15 zł
Sala kina „Mazur”

Kaliningrad bez wizy

Bardzo możliwe, że już od 1 maja wejdzie w życie
umowa
o małym ruchu granicznym z Rosją.
WYNIKI:
W ubiegły piątek Sejm przegłosował ratyfikacje
SP Wydminy - SP Kowale Oleckie		
2:2
umowy z Rosją. Głosowało za jej przyjęciem 289 poSP Kowale Oleckie - SP Nr 1 Olecko
6:1
słów. Przeciwny był tylko PiS.
SP Wydminy - SP Nr 1 Olecko		
4:0
Porozumienie dotyczące ruchu bezwizowego zostało
podpisane w grudniu 2011 roku przez ministrów spraw
KOŃCOWA KOLEJNOŚĆ:
zagranicznych Polski Radosława Sikorskiego i Rosji
1. SP Kowale Oleckie (opiekun Mirosław Mularczyk)
Siergieja Ławrowa. Miało po ratyfikacji wejść w życie
			
4 pkt
8:3
lipca b.r. Prawdopodobnie wejdzie już 1 maja. W myśl
2. SP Wydminy (opiekun Marek Ostrowski)		 1
porozumienia do przekroczenia granicy nie będzie po			
4 pkt
6:2
trzeba wiz, a tylko zezwolenie. Będzie ono kosztowało
3. SP Nr 1 Olecko (opiekun Krzysztof Dawidziuk)		
ok. 20 euro.
			
0 pkt
1:10
Nasza strefa jest ewenementem w Unii Europejskiej.
Dwie pierwsze drużyny awansowały do dalszych rozgry- Takie
strefy w myśl prawa unijnego mogą sięgać najwywek.
żej
50
km w głąb terytorium. U nas w niektórych miejWszystkie zespoły otrzymały pamiątkowe dyplomy, a
strefa przekracza 200 kilometrów. W skład strefy
zwycięzcy otrzymali również puchar, ufundowany przez MO- scach
wchodzi bowiem cały obwód kaliningradzki oraz polSiR Olecko.
skie nadgraniczne miasta, powiaty i gminy w tym powiat
Ogółem w zawodach uczestniczyło 30 zawodników.
W małym ruchu granicznym miała także uczestOrganizator imprez sportowych w MOSiR Olecko – olecki.
Dariusz Karniej niczyć Litwa ale wycofała się z tego porozumienia. oM
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Konkurs ortograficzny rozstrzygnięty!
W dniu Święta Szkoły w Gimnazjum nr 2 im. Mikołaja
Kopernika w Olecku – 17 lutego – odbyła się II edycja
Szkolnego Konkursu Ortograficznego. Wszyscy uczestnicy wykazali się doskonałą formą intelektualną! Spośród
zmagającej się ze słowem pisanym szesnastki, wyłoniona
została trójka najlepszych. Tytułem „Szkolnego Mistrza
Ortografii” wyróżnieni zostali:
Angelika Rejterada 3a – I miejsce
Zuzanna Łabanowska 3b– II miejsce
Mateusz Ryszkiewicz 1c – III miejsce
Gratulujemy!
Uroczyste wręczenie nagród odbyło się na apelu szkolnym. Zapraszam do lektury tekstu, z którym zmagali się
uczestnicy konkursu.
Magdalena Nyga, organizator konkursu

Stypendia dla zdolnych
maturzystów

Fundacja 2065 im. Lesława A. Pagi informuje, że rozpoczęła się V edycja programu stypendialnego Indeks Start2Star
dla zdolnych maturzystów, we współpracy z Fundacją Jolanty
i Leszka Czarneckich (fundatorem).
Indeks Start2Star to projekt, dzięki któremu niezamożnym i zdolnym maturzystom Fundacja zapewnia finansowanie
przez cały okres studiów, a stypendia wynoszą po 1.300,00 zł
brutto miesięcznie.
Udział w programie mogą wziąć osoby, których miesięczny dochód na 1 członka rodziny nie przekroczył 1.000,00 zł
netto w ciągu ostatnich 2 lat podatkowych. Warunkiem aplikowania jest średnia ocen powyżej 4,0 w przedostatniej klasie
szkoły ponadgimnazjalnej oraz wykazanie się aktywnością
społeczną i przedsiębiorczością. Kandydatom pozostawiona
jest pełna swoboda wyboru uczelni i kierunku.
Rekrutacja do projektu przebiega 2-etapowo. Podstawą
ubiegania się o stypendium w ramach I etapu rekrutacji jest
zarejestrowanie się oraz wypełnienie formularza znajdującego
się na www.paga.org.pl/projekty/indeks_start2star do 16 maja
2012 r.
II etap rekrutacji odbywa się w maju i składa się z przesłuchania przed Komisją Stypendialną w Warszawie. O miejscu
i terminie II etapu osoby zakwalifikowane zostaną powiadomione za pośrednictwem poczty elektronicznej. Fundacja refunduje dojazd kandydatów na rozmowy.
Więcej szczegółów na www.fundacjajlc.pl/start2star oraz
pod numerem tel. 22 537 73 31.
Anna Turowska, www.powiat.olecko.pl

monetarnej. Szeroki krąg zainteresowań badacza obejmował
także politykę, filologię, poezję, sztuki piękne, geografię, medycynę, a ponadto matematykę i geometrię. Kopernik był wyuczonym prawnikiem, a nawet archiwistą, który sporządził inwentarz dokumentów skarbca zamku kapituły warmińskiej w
Olsztynie.
Słynny astronom miał wielu adwersarzy, mimo to nie bał się
kwestionować ugruntowanych przekonań, kroczyć nieutartymi
ścieżkami i głosić poglądów rzekomo niedorzecznych. Udowodnił tym samym, że dzięki korzystaniu z potęgi umysłu i
determinacji można wpłynąć na rozwój nauki, ziścić marzenia i
na zawsze pozostać w pamięci przyszłych pokoleń.
Podążając za przykładem geniusza kosmologii, rzetelnie zabierzmy się do krzewienia wszem i wobec hasła: „Pasja doda ci
skrzydeł!”. Życiowej monotonii niechybnie uniknie ten, kto nie
zamierza spocząć na laurach, a bezustannie pożąda rozwoju,
kształci się i w ogóle fascynuje światem. Na dobry początek
warto zajrzeć do Centrum Nauki Kopernik, w gmachu którego,
w sposób przyjemny i pożyteczny, można spędzić niejedno popołudnie i zapoznać się ze spuścizną utytułowanych uczonych.

Muzeum Kultury Ludowej w Węgorzewie oraz Towarzystwo
„Ojcowizna” ogłaszają

XIV edycję konkursu „Losy nasze…”

adresowanego także do mieszkańców Olecka i jego okolic. Organizatorzy proszą o przesyłanie spisanych wspomnień, pamiętników
lub opisanych dokumentów osobistych, zdjęć, listów, które dokumentują pierwsze powojenne lata nowych mieszkańców Mazur.
Organizatorzy przewidzieli nagrody i wyróżnienia dla uczestników konkursu.
Wszystkie przesłane materiały zostaną po skopiowaniu zwrócone nadawcom.
Prace i dokumenty należy nadsyłać do końca marca 2012 roku
na adres:
Muzeum Kultury Ludowej, Ul. Portowa 1, 11-600 Węgorzewo
Bliższe informacje można otrzymać w Oleckiej Izbie Historycznej. Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie.
Spisując wspomnienia i porządkując pamiątki, dokumenty dokumentujemy historię naszego regionu, miasta, naszej rodziny.

B45704---------

WCIĄŻ IŚĆ, ABY SIĘGNĄĆ GWIAZD

Najsławniejszy torunianin, jeden z najtęższych umysłów epoki odrodzenia, był pasjonatem o szerokich horyzontach. „Czegokolwiek chwycił się ten wielki człowiek,
we wszystkim prawie zostawił piętno swego twórczego
rozumu” – pisał o Koperniku wybitny uczony polski Jan
Śniadecki.
W istocie, Kopernik był postacią ponadprzeciętnie
uzdolnioną i chłonną wiedzy. Oczywiście na pierwszy
plan, zarówno w kwestii fascynacji, jak i osiągnięć, wysuwała się zawsze astronomia, a ogłoszenie heliocentrycznej
teorii budowy Układu Słonecznego najbardziej przyczyniło się do rozwoju nowożytnej nauki i filozofii i przyniosło
odkrywcy największą chwałę. Początkowo tylko nieliczni
wiedzieli o największej pasji Kopernika, który w wydanym
w tysiąc pięćset czterdziestym trzecim roku dziele „O obrotach sfer niebieskich” stwierdził, że Słońce jest nieruchome, zaś Ziemia okrąża je w ciągu jednego roku. Nie można
jednak puścić w niepamięć pozostałych dokonań wszechstronnego eksploratora kosmosu, choćby na płaszczyźnie
ekonomii, w zakresie której był projektodawcą reformy

stoją od lewej: Magdalena Nyga, Angelika Rejterada, Mateusz Ryszkiewicz i Zuzanna Łabanowska.
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Występ zespołów ludowych w Kowalach Oleckich

W niedzielę, 18 marca w Kowalach
Oleckich już po raz ósmy odbył się Koncert Pieśni Wielkopostnych, w którym
udział wzięli wykonawcy z województwa
warmińsko-mazurskiego i podlaskiego.
Przedsięwzięcie to, rokrocznie organizowane przez Gminne Centrum Kultury w
Kowalach Oleckich, w znacznym stopniu
przyczynia się do kultywowania i popularyzowania kultury ludowej wraz z unikalnymi pieśniami religijnymi na terenie
naszego powiatu.
W koncercie udział wzięło osiem zespołów folklorystycznych, które zaprezentowały publiczności najstarsze i najpiękniejsze pieśni wielkopostne.
Uroczystość rozpoczął występ grupy Prząśniczki z Kowali Oleckich, która
funkcjonuje blisko od czterdziestu lat.
Następnie swój repertuar zaprezentowały
zespoły: Znaroku oraz Przeroślaki z Przerośli, Rospuda z Filipowa, Jarka z Kowali
Oleckich, Bakałarz i Zajączkowiaki z Bakałarzewa oraz Rominczanie z Dubeninek.
Na scenie Gminnego Centrum Kultury
wystąpił także solista Józef Sinderewicz z Monet, który w
tym roku będzie reprezentował województwo warmińsko-mazurskie na Ogólnopolskim Festiwalu Kapel i Śpiewaków
Ludowych w Kazimierzu Dolnym, najważniejszym festiwalu
kultury ludowej w Polsce.
Wszyscy wykonawcy pieczołowicie zadbali o to, by jak
najwierniej odtworzyć archaiczną melodię i słowa pieśni

wielkopostnych, które nie są już śpiewane w kościele. Za
tę szczególną troskę w pielęgnowaniu spuścizny przodków
podziękowała wójt Helena Żukowska, która wraz z dyrektorem Gminnego Centrum Kultury Karolem Czerwińskim
wręczyła wykonawcom pamiątkowe dyplomy oraz upominki.
Zbigniew Sieńko

Urząd Miejski

31 marca - kabaret „Paranienormalni”

.. przekazał do Urzędu Statystycznego sprawozdania za 2011
rok dotyczące środków trwałych, w tym zmian w środkach
trwałych, finansowanie nakładów na nowe obiekty majątkowe i ulepszenie istniejących. 		
(dBR)

-

godz. 16.00, sala kina „Mazur”
biltety 45 złotych

OLECKIE CENTRUM
SZKOLENIA KIEROWCÓW

V01611

Jerzy Miliszewski
Ośrodek
czynny
codziennie
w godz. 800-1600
B43707

Olecko, Aleje Lipowe 3
Rozpoczęcie
kursu

16
kwietnia
godz.

tel. 520-23-36

Zespól Szkół Społecznych przy ulicy Młynowej w Olecku

1600
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Bitwa na głosy

Ponad 20 osób z Olecka kibicowało mazurskiemu zespołowi Janusza Panasewicza w studiu
telewizyjnym podczas emisji na żywo programu
Bitwy na głosy. Młodzi ludzie nie oszczędzali
gardeł głośno skanując Olecko. Tworzyli zgrany
zespół nie tylko werbalnie ale i wizualnie.
Oleccy kibice byli ubrani w promocyjne koszulki z logo turystycznym oraz trzymali transparent wyróżniający się na tle innych. Mamy nadzieję, że w ten sposób pomogliśmy naszej szesnastce
i również dlatego dali z siebie wszystko.
Świetnie zaaranżowany i zaśpiewany rockowy kawałek spodobał się na tyle
polskiej publiczności, że zespół
znalazł się w trójce tych, na które
wysłano najwięcej sms-ów, i które przeszły bezpiecznie do kolejnego odcinka programu. Wtedy
dopiero tak naprawdę można było
odetchnąć z ulgą bo emocje i stres
były ogromne.
Przed zespołem Janusza Panasewicza kolejny pracowity tydzień. Młodzi ludzie przygotowują kolejną piosenkę i będą uczyć
się nowego układu choreograficznego. Za tydzień, w przyszłą
sobotę przejdą kolejny sprawdzian. Trzymajmy za nich kciuki.
fot. i teks Alicja Mieszuk

to@borawski.pl
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Walne Zebranie Lokalnej Organizacji Turystycznej Ziemi Oleckiej

16 marca w restauracji „Astra” odbyło się Walne Zebranie Lokalnej Organizacji Turystycznej Ziemi Oleckiej.
Zebranie prowadziła Zofia Chmielewska. Jako pierwsza wystąpiła Danuta Cieślukowska referując projekt
Turystyczna Sieć Współpracy Suwalszczyzna – Mazury.
Sprawozdanie z działalności LOT Ziemi Oleckiej w
roku 2011 przedstawiła Maria Dzienisiewicz.
Janusz Murawski odczytał sprawozdanie Komisji
Rewizyjnej. Po tych wystąpieniach zebranie członków
jednogłośnie udzieliło absolutorium Zarządowi LOT.
Przedstawiono również plan działań na rok 2012. Prezeska LOT M. Dzienisiewicz podkreśliła sukcesy osiągnięte w konkursach w Programie Operacyjnym Kapitał
Ludzki. Uzyskane dofinansowania do trzech projektów
umożliwi, m.in. pokrycie kosztów utrzymania biura do
marca 2013 roku.
„Miło mi poinformować Państwa, że większość działań będzie prowadzona na terenie gminy Świętajno, która
jako jedyny samorząd jest członkiem LOT Ziemi Oleckiej”.
Głos zabrała Janina Trus Wójcina Gminy Świętajno:
„Rolą samorządu jest, by umacniać potrzebne społecznie

inicjatywy. Branża turystyczna na naszych terenach ma
wiele do zrobienia. Aby ta
dziedzina gospodarki rozwijała się i była źródłem dochodu mieszkańców,
należy ściśle współpracować na wielu płaszczyznach”.
W wystąpieniach dominował motyw współpracy. Dyskusję podsumowała prezeska M.
Dzienisiewicz: „Różnimy się w swoich inicjatywach i ofertach, ale łączy nas wspólny cel –
rozwój przedsiębiorczości w branży turystycznej i usługach z nią związanych. Musimy ze
sobą współpracować i mówić jednym głosem. Czyny są
znacznie mocniejsze niż słowa”.
Zarząd LOT Ziemi Oleckiej podziękował Józefowi
Kunickiemu
za wkład merytoryczny w
działalność
stowarzyszenia, a także
wszystkim
członkom
aktywnie
uczestniczącym w realizowanych
projektach.
W dalszej części spotkania podjęto wiele tematów,
m.in. utrzymania czystości w mieście oraz ferm wiatrakowych.
Najbliższe Walne Zebranie Członków planowane jest
na przełomie sierpnia i września br.
opracował B. Marek Borawski
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Koncert Lureatów X Regionalnego Konkursu Recytatorskiego im. Wacława Klejmonta
15 marca o 11.00 w sali konferencyjnej Miejskiego Ratusza
odbył się Koncert Lureatów X Regionalnego Konkursu Recytatorskiego im. Wacława Klejmonta – współtwórcy konkursu, nauczyciela, poety, eseisty, krytyka literackiego, człowieka
o wysokich moraliach - pt. „Poeci Pogranicza Warmii, Mazur i
Suwalszczyzny”z cyklu imprez: „Cudze chwalicie, swego nie znacie…” pod patronatem: Stowarzyszenia EGO „Kraina Bociana”,
Starosty Oleckiego, Burmistrza Olecka, „Gazety Olsztyńskiej”,
Radia „5” i „Tygodnika Oleckiego”.
Zjawisko lokalne, które wg śp. Pana Wacława niepostrzeżenie stało się fenomenem i znalazło w kalendarzu kultury regionu.
Swoją eskalacją poezji Tej Ziemi i na taką skalę nie ma precedensu w powojennej historii kultury Pogranicza.
Rozwija się i pięknieje kulturalna impreza Pogranicza i żal
tylko, że Siła Wyższa
powołała zbyt wcześnie człowieka nietuzinkowego z pasją
tworzenia tego co dobre i twórcze, a przy
tym niezwykle skromnego i oddanego sprawie i przyjaciołom. Jeden z profesorów uniwersytetu w Lublinie
po przeczytaniu w prasie utworów Wacława Klejmonta porównał
Go do Stanisława Jerzego Leca, który sięgał po formułę starożytnych sentencji, posługując się ostrym dowcipem, skrótem myślowym, budował wyjątkowo trafny komentarz do współczesnych
zjawisk społecznych.
Wacław Olszewski - Burmistrz Olecka – człowiek, którego
Patron konkursu bardzo cenił i szanował - witając w marcowe
przedpołudnie przybyłych gości: przedstawicieli władz z czterech
sąsiadujących powiatów (ełckiego, gołdapskiego, suwalskiego i
oleckiego), dyrektorów szkół, nauczycieli, laureatów poprosił o
powstanie i uczczenie minutą ciszy pamięć po Wacławie Klejmoncie. Następnie podkreślił jak ważne jest w dzisiejszych czasach dbanie o język i kulturę naszego regionu.
Marzanna Pojawa–Grajewska, wicedyrektor Zespołu Szkół
Licealnych i Zawodowych w Olecku witając Kazimierza Iwanowskiego – Wicestarostę Oleckiego, Wacława Olszewskiego Burmistrza Olecka, Jana Grzyba – Wiceprzewodniczącego Rady
Miejskiej w Olecku zaproszonych gości oraz Danutę Klejmont
– wdowę po Wacławie Klejmoncie oddała głos prowadzącym.
Pamięć o skromnym, ale twórczym, umiejącym dostrzegać świat
taki jaki był naprawdę bez zbędnych ozdobników przywołała prelekcja na podstawie pracy licencjackiej pt. „Miniatury poetyckie
Wacława Klejmonta” ( napisanej pod okiem Przyjaciela konkursu,
Zbigniewa Chojnowskiego) Paula Popławska, studentka Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie.
Prowadzące: Romualda Mucha–Marciniak i Dorota Teresa Włodarska, zapowiadały recytatorów z dogłębnym przekonaniem, że dzieje się coś niepowtarzalnego, pięknego. Żadnej
rutyny, sztampy, choć trema czasami dawała o sobie znać. Najważniejsze było jednak duchowe obcowanie mówiących wiersze
i ich wdzięczni słuchacze – jedną z nich była Danuta Klejmont,
która była zaskoczona wspaniałym połączeniem limeryków w

wiersz, podkreśliła, że „ …
Wacław nie pomyślałby o tym,
byłby tak samo zaskoczony i
zarazem wzruszony…”. Zachwyciła ją piękna interpretacja
wszystkich „NAJLEPSZYCH Z
NAJLEPSZYCH” recytatorów.
Następnie zostały przyznane nagrody specjalne, oraz pamiątki dla wszystkich laureatów przygotowane przez Starostwo Powiatowe w Olecku, Urząd Miejski w Olecku, Starostwo Powiatowe
w Gołdapi, Urząd Miejski w Gołdapi, Urząd Miejski w Ełku, Wójta
Gminy w Filipowie oraz Zakłady „Prawda” w Olecku.
Romualda Mucha–Marciniak i Dorota Włodarska podkreśliły
wkład w rozwój przedsięwzięcia organizatorów etapów powiatowych z Gołdapi (Danuty Bartos i Jadwigi Kowalewskiej), Ełku
(Bożeny Bożenkow, Bogumły Kulesza i Iwony Drażby), Suwałk
(Teresy Budzińskiej i Grażyny Ułanowicz), którym Marzanna
Pojawa–Grajewska wręczyła
podziękowanie z
odrobinką wiosny.
D ł u g
wdzięczności zaciągnięty przed
laty, (jak wspominają chórem
autorki programu) „…kiedy rozpoczynałyśmy realizację programu <…Cudze
chwalicie, swego nie znacie…> nie dawano nam nadziei na rozwój.
Mówiono, że robimy to tylko pod dyplomowanie, a jednak dyplomowałyśmy się w 2004r., a konkurs wzbogaca się o najlepszych recytatorów z coraz to nowych gmin i powiatów chcących recytować
poezję twórców Tej Ziemi. Teraz kiedy nie ma już między nami
Wacława Klejmonta, czujemy się osierocone, ale tym bardziej mamy
moralny obowiązek dbania o spuściznę naszych twórców. Ogłoszenie konkursu, to nie wszystko. Żeby zachęcić młodzież do wzięcia
udziału, trzeba przybliżyć dorobek twórczy i samych twórców naszej
Małej Ojczyzny w przystępny sposób. Wciąż zagłębiać się w zasoby archiwalne i biblioteczne osób prywatnych i bibliotek. Miałyśmy
szczęście, że na swojej drodze spotkałyśmy wspaniałe osoby, którym
chciałyśmy podziękować: Stanisławowi Ramotowskiemu - były
Starosta Olecki, Wacławowi Olszewskiemu – Burmistrzowi Olecka,
Władysławowi Gawrońskiemu – były dyrektor Gimnazjum nr 2 w
Olecku, Jarosławowi Bańkowskiemu i Waldemarowi Snarskiemu
– byli dyrektorzy ZSLiZ w Olecku, Eligii Bańkowskiej – dyrektor
Szkoły Podstawowej nr 1 w Olecku, Zbigniewowi Fałtynowiczowi - kustosz Muzeum im. Marii Konopnickiej w Suwałkach, jeden
z największych dokumentatorów życia literackiego naszego Pogranicza, Edwardowi Adamczykowi – wiceprzewodniczący Sejmiku
Warmińsko- Mazurskiego, Tomaszowi Andrukiewiczowi – prezes
Stowarzyszenia EGO „Kraina Bociana”, Iwonie Wiszniewskiej–
Ropel, Bogusławowi Markowi Borawskiemu oraz Andrzejowi
Kisielowi - Starosta Olecki, Kazimierz Iwanowskiemu – Wicestarosta Olecki, Beacie Stypułkowskiej – dyrektor ZSLiZ w Olecku,
Annie Dorocie Siemiatyckiej – dyrektor Gimnazjum nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Olecku, wspaniałym bezinteresownym członkom
komisji konkursowej zarówno etapu powiatowego z przewodniczącą
Jadwigą Wasilewską oraz przewodniczącą etapu regionalnego Elżbietą Rowińską ”
Ostatnim punktem programu był występ Artura, Korneliusza i
Tymoteusza Lachowicz, uczniów Zespołu Szkół Licealnych i Zawodowych w Olecku. Chłopcy wykonali między innymi utwór Sojki
„Tolerancja”, którego słowa wg p. Romualdy Mucha–Marciniak dedykowałby Śp. Pan Wacław Klejmont.
Organizator serdecznie dziękuje Józefowi Krajewskiemu - Rektorowi Wszechnicy Mazurskiej w Olecku, Wacławowi Olszewskiemu - Burmistrzowi Olecka za ufundowanie nagród specjalnych oraz
wszystkim sponsorom, młodzieży i „Przyjaciołom” konkursu za pomoc w organizacji przedsięwzięcia.
Kamila Włodarska
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Nowy-stary prezes PiS w Olsztynie
17 marca br. w Nidzicy, na pokrzyżackim
zamku, odbył się II Zjazd Okręgowy Prawa i
Sprawiedliwości w Olsztynie. Wzięło w nim
udział 161 delegatów, w ostatniej chwili zdążyli wziąć w nim udział Szczepan Worobiej i
Grzegorz Rusinowski, którzy wrócili po 16 godzinach podróży z wyprawy na Węgry, zorganizowanej przez kluby „Gazety Polskiej”. Posiedzenie otworzył pełnomocnik okręgowy PiS w
Olsztynie poseł Jerzy Szmit, który przedstawił
sprawozdanie z 5-letniej kadencji władz okręgowych.
Uczestnicy zjazdu minutą ciszy uczcili pamięć po zmarłym na początku tego roku starodelegaci z Olecka
ście nidzickim Ludwiku Ekiercie, zasłużonym
działaczu PiS na Warmii i Mazurach. Wspomnienie
W maju br. podobnie jak w całym kraju, w poo nim przedstawił jego najbliższy współpracownik wiecie oleckim dojdzie do wyboru nowego Zarządu
Patryk Kozłowski.
Komitetu Powiatowego PiS.
Najważniejszym wydarzeniem tego zjazdu był
Tekst - Dariusz Josiewicz, PiS Olecko
wybór na nową 2-letnią kadencję prezesa Zarządu
Fot. Piotr Suchocki, PiS Olecko
Okręgowego PiS w Olsztynie. Z dwójki kandydatów: J. Szmita i posłanki Iwony Arent rekomendację prezesa Jarosława Kaczyńskiego otrzymał
poseł Szmit. Po przeprowadzeniu głosowania na 155
Projekt „Akademia Obywatela” współfinansowany jest
uczestniczących w nim delegatów (w tym 10-ciu z
ze środków Unii Europejskiej w ramach
pow. oleckiego), kandydat otrzymał 110 głosów „za”
Europejskiego Funduszu Społecznego
przy 37 „przeciw”.
Następnie odbyły się wybory 20 nowych członBIURO PORADNICTWA
ków Zarządu Okręgowego. Powiat olecki bedzie w
OBYWATELSKIEGO I PRAWNEGO
nim teraz reprezentował Marek Dobrzyń z Wieliczek. Tylko 3 głosów zabrakło Januszowi WiszW OLECKU
niewkiemu, aby wejść do 4-osobowej Regionalnej
Temat alimentów, poruszany przez nas od pewnego czaKomisji Rewizyjnej.
su w ogłoszeniach, w ogólnym zarysie nakreślił państwu
Delegaci na zjazd podjęli 5 uchwał w sprawach: podstawy prawne dotyczące zagadnienia alimentów.
obrony niezależności miesięcznika „Debata”, przyznania miejsca na naziemnym multipleksie dla TelePytaniem: Kiedy rodzic może żądać alimentów od dziewizji „Trwam”, ograniczenia do 2 kadencji pełnienia ci? kończymy cykl pytań dotyczący tego tematu.
funkcji prezydenta, burmistrza i wójta, wprowadzenia zakazu działania ruchów autonomicznych w
Rodzic może żądać alimentów od dziecka, tylko jeżePolsce ( na przykładzie Ruchu Autonomii Śląska i li znajduje się w stanie niedostatku, czyli nie jest w stanie
innych) oraz budowy pomnika ofiar katastrofy smo- własnymi siłami samodzielnie zaspokoić swoich usprawieleńskiej w Olsztynie.
dliwionych, podstawowych potrzeb. Te usprawiedliwione
W trakcie obrad Szczepan Worobiej z gm. Je- potrzeby zawsze są oceniane indywidualnie i są one różne w
dwabno, pow. Szczytno opowiedział bardzo cie- odniesieniu do poszczególnych osób.
kawie o wyprawie prawie 7 tysięcy sympatyków
Obowiązek alimentacyjny nie powstanie wobec osoby,
„Gazety Polskiej” na Węgry, aby uczcić 15 marca która pozostaje w niedostatku z własnej winy, np. nie poświęto narodowe Węgier, którzy pod rządami pre- dejmuje pracy mimo możliwości jej podjęcia, jest uzależmiera Wiktora Orbana prowadzą silną i samodziel- niona od alkoholu i nie podejmuje leczenia, lekkomyślnie
ną politykę narodową.
rezygnuje z pracy, nie ubiega się o należne świadczenia z
systemu ubezpieczeń społecznych, nie wywiązuje się z właKUPON
snego obowiązku alimentacyjnego itp.
NA NAJTAŃSZE
Należy pamiętać, iż obowiązek alimentacyjny dziecka
OG£OSZENIE
względem rodzica może być oczywiście wykonywany poDROBNE
przez dostarczanie konkretnej pomocy materialnej, np. żyw– 37 groszy za słowo
ności, ubrania, opału itp. zamiast świadczeń pieniężnych.
Podstawę stanowi art. 128 Kodeksu rodzinnego i opiepraca
 auto
 sprzedam
kuńczego: „Obowiązek dostarczania środków utrzymania, a
w miarę potrzeby także środków wychowania (obowiązek
 wynajmę  kupię
alimentacyjny) obciąża krewnych w linii prostej oraz roinne
dzeństwo.”
Treść: ......................................................
Problemy prawne można bezpłatne wyjaśnić w Biurze
Poradnictwa Obywatelskiego i Prawnego w Olecku przy
.....................................................................
ul. Wojska Polskiego 13, tel. 87 610 2201, email: ak.ob@
.....................................................................
wp.pl oraz placówkach terenowych w Kowalach Oleckich, Świętajnie i Wieliczkach. Istnieje też możliwość te......................................................................
lefonicznego umówienia się na wizytę.
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AUTO-MOTO

* AUTOCZĘŚCI zachodnie, Łada, UAZ, Skoda;
ul. Grunwaldzka, tel. (87) 520 01 21
K66202
* AUTO-MAX, ul. Paderewskiego 3A, naprawa: zawieszenia,

amortyzatory, elektronika, komputerowa geometria zawieszenia, klimatyzacja tel. 509-746-264;
V06105

* części samochodowe, ul. Sokola 1D, tel. (87) 520-12-88,
87-739-29-00
* MYJNIA GĄBKOWA AUTOMATYCZNA
			
aleje Lipowe 1A
V03448

* angielski korepetycje, magister UW, tel. 502-954-863 L73604
ARTYKUŁY ELEKTRYCZNE, SPRZEDAŻ, WYKONAWSTWO

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

V05306
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V06804

V07104

V54016

SERWIS OGUMIENIA

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

V06005

OPONY, FELGI
OLEJE SHELL (wymiana gratis)

* WULKANIZACJA, wymiana, sprzedaż opon, wymiana
sprzedaż oleju, odkurzanie gratis, Mazurska 30, tel.,
516-080-613
V03308
AUTO - MOTO - SPRZEDAM

* Auta używane, tel. 501-611-961 V07833
* AUTOCZĘŚCI zachodnie, Łada, Tawria, Skoda, ul.
Grunwaldzka, tel. 87-520-01-21 K66312
* CZĘŚCI SAMOCHODOWE, tel. 509-746-264 V06115
* CZĘŚCI SAMOCHODOWE, ul. Sokola 1D, tel. 87520-12-88 V07114
* części używane, wszystkie marki, Ełcka 2 (przy
skupie złomu), tel. 501-611-961 V07823
* Ford Escort Combi, 1,4B, 1999, tel. 605-485-376 L73406
* Ford Focus kombi, grudzień 2004, 1,8TDDI, klimatyzacja, radio fabryczne cd+zmieniarka+nawigacja,
elektryczne przednie szyby i lusterka, 6 poduszek,
zadbany, tel. 600-936-589 B46103
* Renault Scenic, 1,6B, 1998, tel. 508-097-660 V03528
* SEAT Alhambra, 2001, tel. 508-097-660 V03518

TURYSTYKA, NOCLEGI, ROZRYWKA
* „ASTRA” restauracja, pizza, zestawy obiadowe na telefon:
87-520-25-68, profesjonalny katering, imprezy okolicznościowe,
dancingi, ul. Partyzantów 7, www.astra.olecko.pl
V02609
* informacja turystyczna, plac Wolności 22, tel. 87520-49-48 B47201
* kino, plac Wolności 22, tel. 87-520-20-59 L73702

Klub „CoolTura”
ul. Partyzantów 2, tel. 604-058-648, www.coolturaklub.pl

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

V09101

* „KOALA” - bar. Kuchnia tradycyjna, katering.
Plac Wolności 14, tel. (87) 520 15 78
V07603
* konie kabardyńskie, przejażdżki, pod siodło,
Grądzkie 47, tel. 666-316-780, 87-421-22-48 B43807
PIZZERIA „PRIVE” zaprasza od 1000 do 2200

* pracownia pisania ikon, pracownia plastyczna,
Katarzyna Waraksa, tel. 663-805-960
B45504
* Pub „Pod ABC”, plac Wolności 8c, tel. 509-909-996
B46701

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

V00911

* Dewocjonalia, sklep; dodatki do: chrztu, ślubu, komunii,
bierzmowania; ul. Wiśniowa, tel. 660-771-754
V06704
V01910

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

B46801

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

K09401

* glazurnictwo, Krzysztof Sadowski, tel. 517-535-255K65604
19-300 Ełk, ul. Sasankowa 17
tel.: 087 620 03 09, 620 13 08
fax: 087 621 56 07
e-mail: poligrafia@gryfix.pl
KOMPLEKSOWE USŁUGI DRUKARSKIE

imprezy okolicznościowe, dyskoteki, koncerty, pokazy

PIZZA NA TELEFON

* bezprzewodowy internet iPlus, tel. 87-520-13-31 B44506
* Biuro rachunkowe „Renoma”, ul. Sokola 1A, tel. 87610-33-50, 661-073-777
V02010
* Budowlana firma, Tadeusz WITKOWSKI, kompleksowe
prace budowlane, tel. 603-754-167, 87-523-41-44 V08402

* Taxi „Z”, również taksówki 6-osobowe, tel. 87-52012-12 K63921
* wczasy; tel. 87-421-22-48, 666-316-780, www.wiatrakart.fr.pl, e-mail: kawarak@o2.pl B45903

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...

* hurtownia spożywcza, ul. Gołdapska 31, tel. (87) 520-01-50 V06504
* hurtownia wędlin, od 4.00 do 14.00, ul. Gołdapska 31,
tel. 87-520-22-13 B46602
* hydraulika (instalacje wodne), Krzysztof Sadowski, tel.
517-535-255 K65704
* hydraulik, gazowe, tel. 502-383-533 V04006
* instalacje elektryczne, Henryk Rowiński, tel. 510-145-891
V05316

* jubilerskie usługi, grawerowanie, naprawa oprawek
okularów, plac Wolności 13, tel. 508-266-703
krstatkiewicz@gmail.com, www.zlotnik-olecko.pl V06904
* korekta i redakcja prac rocznych, semestralnych, licencjackich, itp. tel. 609-535-117 L76901
* korepetycje - język angielski; szkoły podstawowe,
gimnazja, szkoły średnie, tel. 608-215-475 B43108
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* kowalskie, spawalnicze, ślusarskie, Gołdapska 31,
tel. 87-523-00-80 B45005
* księgowe usługi, Ternet spółka z o,o, tel. 87-520-31-70
B45404

* materiały budowlane, metalowe, hydraulika – SKLEP
BUD-MET, ul. Gołdapska 22, tel. (87) 520 22 41. V05805
* MEBLE - salon, Jan Bagiński, ul. Rzeźnicka, tel.
(87) 520 29-23.
V05107

* MEBLE - sklep firmowy „ELMARS”, Zielona 33,
oferuje w cenie producenta: tapicerki, szafy, komody,
meble na wymiar, tel. 508-097-574.
V07304

V02709

* OLEJ OPAŁOWY,NAJTANIEJ, tel. 87-520-41-91 V03418
* pizza na telefon – od 10.00 do 22.00, tel.87-520-31-32
lub sms 505-314-536 V09111
* POŻYCZKA szybka, profesjonalna obsługa, tel. 666064-485 K64807

* Pralnia chemiczna, pranie wodne, usługi w ciągu 24 godzin,
ul. Grunwaldzka 12, te. 723-565-284
V02309

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
V03108
czipowanie, paszporty europejskie
psy, koty, fretki

STOMATOLOG – 24 godz. tel. 605-893-381
pełny zakres usług
DERMATOLOG

K65406

* ROWERY – naprawy i wypożyczalnia, Centrum
Handlowe Impuls, tel. 87-520-36-92 V08012
* skup metali i surowców wtórnych, odbiór własnym
transportem, najwyższe ceny, Ełcka 2, tel. 501-611-961V07813
* sprzątanie, pranie tapicerek, dywanów, opieka nad grobami,
tel. 513-035-033
V05406

plac Wolności 11, , rejestracja tel. 605-893-381 , 87-520-22-22

* Taxi „Z”, również taksówki 6-osobowe, tel. 87-20-12-12 K63912
* tłumacz języka francuskiego, tel. 888-605-885 B45105
* transportowe, Mercedes Sprinter, tel. 512-265-569 V02329
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INNE
* koty oddam z bardzo dobrych rąk w jeszcze lepsze
ręce, tel. 600-140-814 B46402
* oddam koty (wszystkie czarne) w dobre ręce, tel.
504-997-481 (odbieram tylko SMS-y) B45304
* potrzebuję pilnie rower stacjonarny za 0 złotych i pralkę automatyczną (jestem inwalidką i proszę o pomoc), tel.
505-211-873 B47001
* Stowarzyszenie „Otwarte Drzwi” przyjmie nieodpłatnie meble takie jak: tapczany, szafki nocne, tel.
87-523-99-65 w godzinach od 10.00 do 12.00. B46502
KUPIĘ
* stary traktor, tel. 602-235-182 V03438
PRACA
* ślusarza, spawacza zatrudnię, tel. 602-709-756 B45204
* zatrudnię stomatologa, tel. 605-893-381 K65506
SPRZEDAM
* bilard profesjonalny, blat marmurowy, stan dobry,
tanio, tel. 603-113-040 V07124
* biurko komputerowe z boczną szafką, czarne, 50
zł, tel. 695-602-891 B46003
* drukarka kolorowa OKI C3300n, A4, idealna do
wizytówek, mało używana, 290 złotych, tel. 604-193413 B45604
* działka usługowa, granica obwodnicy, tel. 601-210819 K53406zu
* działkę budowlaną, 1650 m.kw., Olecko, tel. 602709-756 B46202
* działkę na Ruczaju, tel. 505-036-225 K66401
* działki budowlane, uzbrojone, tel. 601-210-819 K53506zu
* komplet wypoczynkowy skórzany, (dwa fotele i kanapa), tel. 667-172-403 B46302
* kotły c.o., grzejniki, bojlery, HYDROMAX,
ul. Sokola 1E, tel. 87-615-31-90
V03208
* łódkę wędkarską, tel. 512-265-569 V02319
* maszyny, urządzenia rolnicze, tel. 601-210819 K53306zt
* mieszkanie 73 m.kw. po generalnym remoncie, tel. 609-535-117 B47101
* modele kartonowe, Wydawnictwo WIR, (samoloty 1:50, okręty 1:300), tel. 601-152-454
* neon reklamowy piwa Warka, tanio, tel. 505314-536 V09121
* nowy telefon z faxem, tel. 601-152-454
V08711

Pompy ciepła

JA CWU + CO + kolektory słoneczne

OC
MY
O
PR KE
w

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

* OLEJ OPAŁOWY, NAJTANIEJ, tel. 87-520-41-91 V03428
* siedlisko, ul. Wiejska, ok. 40 arów, zabudowane budynkiem gospodarskim, dojazd od strony ulicy Wiejskiej,
siła na miejscu, tel. 602-293-333 V03118
* sukienkę i albę komunijną z dodatkami, tel. 530-607-626 B47401
* tapety, rolety sprzedam, Dom S.C., plac Wolności 5 A V01920

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

V08901

V03508

V08102

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

Wyrób nagrobków, blatów kuchennych, parapetów
i okładzin schodowych
V02110

* wózek inwalidzki, nowy, nieużywany, tel. 601-152-454 L73801
WYNAJEM

na stronie 17
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WYNAJEM

K64509

* lokal do wynajęcia, Kopernika 10, tel. 604-184-868
V08310

* mieszkanie, pokój do wynajęcia, tel. 500-708-095 K65704

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

V04217

V09001

B4730`

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

L73603

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
Naturalne leki przeciwreumatyczne

Polska medycyna ludowa z dawien dawna polecała noszenie kasztanów w kieszeniach przy chorobach
reumatycznych, co do skuteczności kasztana zdania
pacjentów były podzielone. Dziś wiadomo już, że
promieniowanie kasztana kończy się po roku od zebrania,
natomiast nasiona gorczycy białej promieniują od 4 do 10
lat, zależnie od gleby, na której wyrosły. Wystarczy wziąć
woreczek o wymiarze 40 na 80 cm. Przeszywamy go co 2
cm i w ten sposób otrzymujemy długie kieszonki. Co drugą kieszonkę napełnia się nasieniem gorczycy, a następnie
zaszywa górny brzeg. Taka poduszkę przyfastrygowuje się
na noc do piżamy. Działanie okładu – przy całej niekłopotliwości zabiegu – jest wspaniałe.

Mieszanka żołądkowa rosyjskich zielarek

Na przyspieszenie trawienia: zmieszać po 30 g zmielonej kory cynamonu, mięty, po 10 g anyżu i lukrecji gładkiej
oraz 20 g szakłaku. Przyrządzić odwar z łyżki mieszanki ł
szklanki wody. Pić na noc lub rano na czczo.

Na cerę

...szarą, zmęczoną skórę warto poratować błyskawiczną maseczką: wymieszaj połowę małego awokado, żółtko i

łyżeczkę oliwy, by powstał gęsty krem. Nałóż go równomiernie na twarz, szyję i dekolt Po 15 minutach zetrzyj wilgotnym
wacikiem.

Dieta przy zaparciach

Produkty niewskazane: białe świeże pieczywo, ciasta, czekolada i inne słodycze, kakao, ryż, przecierane zupy, piure warzywne, budynie, dużo tłuszczu zwierzęcego.
Produkty zalecane: gruboziarniste pieczywo, jogurt i inne napoje mleczne fermentowane, grube, kasze, otręby, płatki zbożowe, buraki, fasola, groch, soczewica, marchew, rzodkiew i inne
warzywa z dużą ilością błonnika, jabłka, świeże czarne jagody,
porzeczki, maliny, winogrona, rabarbar, oleje roślinne, dużo napojów, owoce suszone, rodzynki, orzechy.
Proponowany jadłospis
Po obudzeniu: szklanka przegotowanej i ostudzonej wody.
Śniadanie I: porcja płatków musli.
Śniadanie II: kefir, grahamka z chudą szynką, sałatka z marchwi i chrzanu.
Obiad: koktajl wielowarzywny, kotlet z ziołami, kasza gryczana na sypko, sałatka z buraków i jabłek, sałatka z suszonych
śliwek.
Kolacja: ryba duszona, ciemne pieczywo, surówka z selerów.
Przed snem: szklanka jogurtu.

to@borawski.pl

K a l e n d a 24rmarca
z imion
21 marca (Dzień Wagarowicza)
Angeliki, Bernadety, Eleonory, Filomeny, Klemencji, Lubomiry, Ludomiry
Benedykta, Filemona, Filona, Hugolina, Lubomira, Ludomira, Mikołaja,
Pafnucego
22 marca
Baldwiny, Beaty, Bogumiły, Bogusławy, Jagody, Katarzyny, Leonii, Leontyny
Arnolda, Baldwina, Benwenuta, Bogumiła, Bogusława, Godzisława, Kazimierza, Oktawiana, Pawła, Turybiusza, Wszemira
23 marca (Światowy Dzień Meteorologii) (Światowy Dzień Zapobiegania Gruźlicy)
Oktawii, Oty, Pelagii, Zbysławy
Adriana, Eberharda, Feliksa, Hadriana, Józefa, Konrada, Oktawiana, Pelagiusza, Piotra, Tyberiusza, Wiktoriana,
Wiktoryna, Zbisława, Zbysława

Dzierżysławy, Gabrieli, Katarzyny, Lutomiry, Seweryny
Dzierżysława, Gabora, Gabriela, Lutomira, Marka, Sewera, Seweryna, Symeona, Szymona, Teodora, Zierżysława
25 marca
Lucji, Lutochny, Łucji, Marii, Marioli,
Tamary, Wieńczysławy
Bolka, Cezariusza, Dyzmy, Ireneusza,
Prokopa, Wawrzyńca, Wieńczysława,
Wolimira
26 marca
Dory, Emanueli, Larysy, Małgorzaty,
Manueli, Olgi, tekli
Duszana, Dyzmy, Emanuela, Feliksa,
Kasjana, Ludgera, Świętoboja, Teodora,
Tworzymira, Tymoteusza, Wieńczysława
27 marca (Międzynarodowy Dzień Teatru)
Augusty, Ditty, Lidii, Ligii, Peregryny
Aleksandra, Benedykta, Ernesta, Humberta, Jana, Marka, Mateusza, Peregryna, Rościmira, Rościsława, Ruperta

Nasz przepis
Ozorki w galarecie

50 dag ozorków wieprzowych lub cielęcych, porcja włoszczyzny, sól, 3 łyżeczki żelatyny, białko, dwa jajka ugotowane na twardo, natka pietruszki,
pomidor
Ozory wrzucamy do gotującej się
wody, a po 2 minutach wyjmujemy i
starannie czyścimy.
Włoszczyznę wkładamy do garnka zalewamy wodą i zagotowujemy. Kiedy
woda wrze wkładamy do garnka również ozorki, solimy do smaku i gotujemy je razem z warzywami do miękkości.
Gdy są już dość miękkie wyjmujemy
je, studzimy, a następnie kroimy w
skośne plastry.
Żelatynę moczymy w kilku łyżkach
wody, a gdy napęcznieje rozpuszczamy ją we wrzątku i dodajemy do
przecedzonego dokładnie wywaru.
Do wywaru dodajemy również białko,
mieszamy dokładnie i podgrzewamy
aż do wrzenia. Teraz galaretę odcedzamy dokładnie przez sito i odstawiamy
do chłodzenia.
Pokrojone ozorki układamy na półmisku, przybieramy cząstkami jajka,
natką pietruszki i cząstkami pomidora.
Zalewamy gęstniejącą galareta i studzimy aż galareta całkowicie stężeje.

Łosoś w balsamico

50 dag świeżego łososia oczyszczonego z ości,
marynata: 200 ml octu balsamico, 50
ml oliwy z oliwek, pieprz, sól, 2 marchewki, cebula, 2 łodygi selera naciowego
Łososia kroimy w cienkie paski. Marchewki kroimy w cienkie plasterki.

Cebulę kroimy w wiórki. Łodygi selera
naciowego kroimy w plasterki.
Teraz bardzo dokładnie roztrzepujemy
ocet z oliwą, solą i pieprzem. Dodajemy
warzywa i rybę i odstawiamy na 3 godziny.
Danie podajemy odsączone z marynaty z
białym pieczywem.

Sałatka jabłkowa

Półtora kilograma dużych jabłek winnych, 4 łyżki majonezu, 2 łyżki keczupu,
łyżeczka soku cytrynowego, sól, pieprz
Jabłka obieramy ze skórki, wydrążamy
gniazda nasienne i kroimy w paseczki.
Systematycznie skrapiamy je sokiem
cytrynowym aby nie sczerniały. Lekko
solimy doprawiając pieprzem. Majonez
mieszamy z keczupem i polewamy jabłka.
Sałatka nadaje się doskonale jako dodatek do pieczonych mięs, również do pieczonego drobiu.

Czekoladowe kulki

2 tabliczki czekolady, 200 ml bitej śmietany, 10 dag margaryny, 5 łyżek cukru, 3
żółtka, kolorowa posypka
Czekoladę łamiemy na kawałki i rozpuszczamy w rondelku na małym ogniu.
Małymi porcjami dodajemy cukier i
margarynę. Po uzyskaniu jednolitej
masy przestudzamy.
Do lekko ciepłej masy dodajemy żółtka
i śmietanę i bardzo dokładnie delikatnie
mieszamy.
Wstawiamy na 20 minut do lodówki.
Po wyjęciu z masy formujemy kulki i
posypujemy je posypką. Można jako
posypki użyć startej białej czekolady, a
każdą z kulek przed podaniem na stół
umieścić w papierowej foremce.
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Cytaty na ten tydzień
Gdybyśmy bowiem rozpatrywali zagadnienie, co jest ludzkie, musielibyśmy stwierdzić, że ludzkie, czyli
właściwe działalności człowieka i właściwe jego cechom psychicznym jest
zarówno ratowanie życia bliźniego z
wielkim poświęceniem, jak i manipulowanie owymi bliźnimi z własną korzyścią czy też masakrowanie owych
bliźnich setkami, tysiącami i setkami
tysięcy. To wszystko jest ludzkie, to
wszystko jest właściwe człowiekowi,
to wszystko odzwierciedla się w działaniu człowieka.
Słowa humanistyczny czy ludzki mają
jednak w potocznym użyciu przeważnie ten ładunek emocjonalny, który
określamy słowem: pozytywny.
Jarosław Rudniański

PRZYS£OWIA

Jak po Benedykcie (21 marca) ciepło,
to i w lecie będzie piekło.
Na świętego Benedykta (21 marca)
kaczka jaje myk.
Niech Gabriela (24 marca) marcowej
słocie nie wierzy, tylko patrzeć, jak
grom z nieba uderzy.
Nie ma w marcu wody, nie ma w
kwietniu trawy.
Jakie Zwiastowanie (25 marca), takie
Zmartwychwstanie.
W Zwiastowanie (25 marca) i robaczek, i żmija z ziemi zmartwychwstanie.
Na Zwiastowanie (25 marca) na polskiej ziemi bocian stanie.
Na Zwiastowanie (25 marca) zlatują
się bocianie. (Uważano, że bociany
winny z zimowych wędrówek wrócić
na Zwiastowanie Matki Boskiej. Gdy
tak się nie stawało był to zły znak wróżący nieurodzaj w polu w danym roku.
Wiosna piękna kwiatkami, a jesień
snopkami.
Siej owies w błoto, będzie jak złoto.
Suchy marzec, mokry kwiecień i zimny maj napełniają piwnice i spichlerze,
także obfite siano dają.

Chłopiec czy dziewczynka?

Zza oceanu dotarła do Europy metoda, która z dużym prawdopodobieństwem przyszłym rodzicom w planowaniu rodziny. Dzięki amerykańskiemu
lekarzowi Eugene Jaonasowi odpowiedź
na pytanie: „Chłopak czy dziewczynka?”
znana będzie w chwili poczęcia.
Twierdzi on, że połowa znaków Zodiaku stanowią znaki żeńskie (Byk, Panna, Rak, Skorpion, Koziorożec, Ryby), a
połowę – męskie (Baran, Bliźnięta, Lew,
Waga, Strzelec i Wodnik).
Aby po 9 miesiącach oczekiwać potomka określonej płci, do prokreacji należy wybrać odpowiednio męski lub żeński
miesiąc.
Dr Jonas prowadził doświadczenia
przez 20 lat. Zbadał w tym czasie 8 tysięcy przypadków. W 95% udało mu się
przewidzieć płeć dziecka.
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Mistrzostwa Powiatu w halowej
piłce nożnej
chłopców szkół gimnazjalnych
13 marca w Hali Zespołu Szkół Technicznych odbyły się
Mistrzostwa Powiatu w halowej piłce nożnej chłopców szkół
gimnazjalnych.
Organizatorami turnieju były POSS, OTSS i MOSiR
Olecko, a sędzią głównym Dariusz Karniej.
WYNIKI:
Gim. Nr 2 Olecko - Gim. Babki Oleckie
7:1
Gim. Nr 1 Olecko - Gim. Judziki		
3:2
Gim. Nr 2 Olecko - Gim. Judziki		
4:2
Gim. Nr 1 Olecko - Gim. Babki Oleckie
4:1
Gim. Nr 2 Olecko - Gim. Nr 1 Olecko
4:1
Gim. Babki Oleckie - Gim. Judziki		
2:0
KOLEJNOŚĆ KOŃCOWA:
1. Gim. Nr 2 Olecko (opiekun Adam Wyszyński)		
				
9 pkt
15:4
2. Gim. Nr 1 Olecko (opiekun Marzena Jasińska)		
				
6 pkt
8:7
3. Gim. Babki Oleckie (opiekun Marek Stankonowicz)
				
3 pkt
4:11
4. Gim. Judziki (opiekun Roman Leśniak)			
				
0 pkt
4:9
Wszystkie drużyny otrzymały pamiątkowe dyplomy, a
zwycięzcy otrzymali również puchar, ufundowany przez
MOSiR Olecko.
Ogółem w zawodach uczestniczyło 40 zawodników.
Skład zwycięskiego zespołu z Gim. Nr 2 w Olecku (opiekun Adam Wyszyński): Michał Szturgulewski, Jakub Murawski, Mateusz Kułakowski, Kamil Piotrowski, Mateusz
Malinowski, Michał Jakubiak, Jakub Nieszczerzewski,
Karol Duchnowski, Konrad Kramkowski, Mariusz Weisbrod, Łukasz Malinowski, Jakub Wądołowski i Maciej
Fiećko.
Organizator imprez sportowych w MOSiR Olecko –
Dariusz Karniej

I Runda Eliminacji do Mistrzostw
Województwa Warmiński-Mazurskiego
w halowej piłce nożnej mężczyzn
11 marca w hali sportowej w Wileiczkach odbyła się I
Runda Eliminacji do Mistrzostw Województwa Warmiński-Mazurskiego w halowej piłce nożnej mężczyzn.
Sędzią głównym zawodów był Tomasz Karniej.
WYNIKI:
TSV ,,Składowa”Olecko - ,,Dar - Tech” Chełchy
6:1
Lega Wieliczki - ZPU ..Prawda” Olecko		
6:4
TSV ,,Składowa” Olecko - ZPU ..Prawda” Olecko 5:2
Lega Wieliczki - ,,Dar – Tech” Chełchy		
7:3
TSV ,,Składowa”Olecko - Lega Wieliczki		
5:4
ZPU ,,Prawda” Olecko - ,,Dar – Tech” Chełchy
4:2
KOŃCOWA KOLEJNOŚĆ:
1. TSV ,,Składowa” Olecko
9 pkt
16:7
2. Lega Wieliczki 		
6 pkt
17:12
3. ZPU ,,Prawda” Olecko		
3 pkt
10:13
4. ,,Dar – Tech” Chełchy		
0 pkt
6:17
Dwie pierwsze drużyny uzyskały awans do dalszych rozgrywek. Wszystkie zespoły otrzymały pamiątkowe dyplomy,
a zwycięzcy otrzymali również puchar,
ufundowany przez MOSiR Olecko.
Ogółem w turnieju uczestniczyło 40 zawodników.
Organizator imprez sportowych w MOSiR Olecko –
Dariusz Karniej

Mistrzostwa szkół ponadgimnazjalnych w
halowej piłce nożnej
o Puchar Przewodniczącego Rady Powiatu
i Puchar Oleckiej Rady Młodzieżowej

16 marca w hali Zespołu Szkół Technicznych odbyły się
Mistrzostwa szkół ponadgimnazjalnych w halowej piłce nożnej
o Puchar Przewodniczącego Rady Powiatu i Puchar Oleckiej
Rady Młodzieżowej. Sędzią głównym turnieju był Adam Wyszyński.
WYNIKI:
ZSLiZ Olecko - ZST Olecko
2:2
LO Olecko - OSW Olecko		
12:0
LO Olecko - ZSLiZ Olecko
7:2
ZST Olecko - OSW Olecko
0:3 (v.o.)
ZSLiZ Olecko - OSW Olecko
20:1
LO Olecko - ZST Olecko		
4:4
KOŃCOWA KOLEJNOŚĆ:
1. LO Olecko (opiekun Wojciech Pilichowski)
					
7 pkt
23:6
2. ZSLiZ Olecko (opiekun Edward Krysiuk)
					
5 pkt
24:10
3. OSW Olecko (opiekun Jerzy Olszewski)
					
3 pkt
4:32
4. ZST Olecko (opiekun Marek Chomontowski)
					
2 pkt
6:9
Zwycięski zespół otrzymał puchary, ufundowane przez Przewodniczącego Rady Powiatu oraz Olecką Radę Młodzieżową.
Nagrodą rzeczową uhonorowano Sebastiana Drażbę, który
został wybrany najlepszym zawodnikiem turnieju.
Ogółem w zawodach uczestniczyło 28 zawodników.
Organizator imprez sportowych w MOSiR Olecko –
Dariusz Karniej

I Runda Eliminacji do Mistrzostw
Województwa Warmiński-Mazurskiego
LZS w halowej piłce nożnej

13 marca w hali Zespołu Szkół Technicznych odbyła się I
Runda Eliminacji do Mistrzostw Województwa Warmiński-Mazurskiego w halowej piłce nożnej chłopców szkół gimnazjalnych.
Organizatorami turnieju były LZS i MOSiR Olecko.
Sędzią głównym Dariusz Karniej.
WYNIKI:
Gim. Nr 2 Olecko - ZS Pisanica
4:1
Gim. Wieliczki - ZSO Wydminy 3:1
Gim. Nr 2 Olecko - ZSO Wydminy 2:1
Gim. Wieliczki - ZS Pisanica
4:1
ZSO Wydminy - ZS Pisanica
4:1
Gim. Wieliczki - Gim. Nr 2 Olecko 0:0
KOŃCOWA KOLEJNOŚĆ:
1. Gim. Wieliczki (opiekun Tomasz Karniej)
					
7 pkt
7:2
2. Gim. Nr 2 Olecko (opiekun Adam Wyszyński)		
					
7 pkt
6:2
3. ZSO Wydminy (opiekun Marek Ostrowski)
					
3 pkt
6:6
4. ZS Pisanica (opiekun Artur Opoński)
0 pkt
3:12
Dwie pierwsze drużyny uzyskały awans do dalszych rozgrywek.
Wszystkie zespoły otrzymały pamiątkowe dyplomy, a zwycięzcy otrzymali również puchar, ufundowany przez MOSiR
Olecko.
Ogółem w zawodach uczestniczyło 40 zawodników.
Organizator imprez sportowych w MOSiR Olecko –
Dariusz Karniej

Wydawca: Agencja Promocyjno-Wydawnicza „Wir”, Bogusław Marek Borawski. Adres redakcji: Olecko, ul. Zielona 37, skr.
poczt. 44, tel. 601-152-454; e-mail: to@borawski.pl. Redaktor naczelny: Bogusław Marek Borawski. Dyżur redakcyjny: poniedziałki, środy, czwartki, piątki w godz. 1200-1700. Za treść ogłoszeń pismo nie ponosi odpowiedzialności. Redakcja zastrzega sobie
prawo do adiustacji, skracania oraz opatrywania nadesłanych artykułów własnymi tytułami.
Drukarnia „Gryfix”, 19-300 Ełk, ul. Sasankowa 17
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„Wszystkiego, co naprawdę trzeba wiedzieć, nauczyłem
się w przedszkolu –o tym jak żyć, co robić, jak postępować,
współżyć z innymi, patrzeć, odczuwać, myśleć, marzyć i wyobrażać sobie lepszy świat”. Robert Fulhgum
Kontynuując tematykę kompleksową „Poznajemy różne
zawody” najmłodsza grupa Krasnali z Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi w Olecku wybrała się na wycieczkę do salonu fryzjerskiego. Mama jednej z pociech zaprosiła
przedszkolaków do zapoznania się z zawodem fryzjera, jego
pracą, wyposażeniem salonu. Dzieci dokładnie obejrzały
wyposażenie salonu. Miały możliwość przyjrzenia się po-
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W
zakładzie
fryzjerskim
(fot. archiwum
przedszkola)

szczególnym etapom malowania włosów, układania fryzur. Siadały na fotele
fryzjerskie, fotele do suszarek służących do suszenia włosów, utrwalania farby.
Dużo emocji wyzwalał specjalny, wysoki, obrotowy fotel przeznaczony do ścinania włosów u dzieci (każdy maluch chwilę mógł na nim posiedzieć).
Dla wszystkich dzieci była to wspaniała przygoda zakończona miłą niespodzianką. Dzieci podziękowały paniom fryzjerkom wręczając kolorowe serduszko i otrzymały słodkie łakocie: lizaczki i soki. Po powrocie do przedszkola maluszki bardzo chętnie rysowały to co zarobaczyły na wycieczce.
Zofia Sadłowska
Felieton wierszem czyli „Waligórki” poświęcone pamięci
niedoścignionego Mistrza Andrzeja Waligórskiego

Przyszły wiosną smuteczki

- Oto jestem! - rzekła wiosna,
I ze sobą nam przyniosła,
Oprócz słońca, traw zielonych,
Zwierząt seksem nawiedzonych,

Białko, białko żreć nad miarę,
Zamiast tłuszczu użyć parę,
Mięsa dużo, ale z ryby,
Korniszony oraz grzyby.

Prócz kumkania dzikiej żaby,
Durnego palenia trawy,
Plusku rybek w nurcie rzeczki,
Zmartwień trochę i smuteczki.

Inna dieta z jabłek, gruszek,
Gotowany z kury brzuszek,
I na przemian, owoc, kura,
Aż się w pępku spłaszczy dziura.

Bo gdy cieplej jest na dworze,
Palto każdy zrzucić może,
Ciuchów nosić mniej na grzbiecie,
Co to znaczy? Sami wiecie.

Kapuściane też są diety,
Brak w nich miejsca na kotlety,
Chociaż bigos tez kapusta,
W tym wypadku nie jest tłusta.

Okrąglutkie widać brzuszki,
Nieco grubsze w udach nóżki,
Centymetrów więcej w pasie,
Parę kilo zrzucić zda się.

Jeszcze innych diet tysiące,
Wszystkie są wyczerpujące.
Łatwo poznać nowe diety,
Trudniej wytrwać w nich niestety.

Żal gdy ciuchy ulubione,
Leżą w kącie odłożone,
Spodnie się nie dopinają,
Paski dziurek mało mają.
Więc na dietę - prosta sprawa,
Zamiast mięsa w zupie trawa,
Bez kartofli, kaszy, chleba,
Coś w żywieniu zmienić trzeba.
Tak dla zdrowia i urody,
Pozbyć się swej drugiej brody.
Talia niech się zarysuje,
Człek się dużo lepiej czuje.

Jak kolejne odchudzanie,
Kończy się w trzecie śniadanie,
Już nie szukaj diety nowej,
Zjadaj wszystko, lecz w połowie.
Gdy to również nie pomoże,
Spodni wciąż dopiąć nie możesz,
Mam tu pewną radę w darze,
Co się sprawdza w każdym razie.
Wrzuć na luz, siebie pokochaj,
Wywal z głowy swojej focha!
Ciucholandy są gotowe,
Zmienić twoją garderobę!

Modna dieta jest białkowa,
Natasza
Choć jak mówią ciut nie zdrowa.
19.03.2012r
Tak z pięć kilo łatwo stracić, * wszelkie podobieństwo do osób lub
Wody trza się dużo napić.
zdarzeń jest zupełnie przypadkowe

28 września

… będzie miało miejsce otwarcie hali widowiskowo –
sportowej z pływalnią w Olecku. Na ostatniej Sesji Rady
Miejskiej Burmistrz Wacław Olszewski przedstawił roboczy program:
w piątek (28 września)
13.00-16.00 – konferencja otwierająca,
16.00-16.15 – oficjalne otwarcie hali,
15.15-17.00 – zwiedzanie obiektu oraz obiektów sportowych pozostałych-stadion, boiska, korty,
15.15-17.00 – wejście kibiców na turniej piłki siatkowej,
od 17.00 – turniej piłki siatkowej drużyn ekstraklasy,
następnego dnia w sobotę
11.00-15.00 – turniej piłki siatkowej drużyn ekstraklasy,
11.00-19.30 – dzień otwarty Legi – hali widowiskowo-sportowej z pływalnią w Olecku, 18.00-22.00 – koncerty
plenerowe przy hali – wystąpią Kamil Bednarek – uczestnik II edycji „Bitwy na Głosy” oraz zespół Lady Pank.
Koncerty realizowane będą w ramach imprezy masowej.
Koszt organizacji zawiera, poza honorarium artystów,
również koszty wynajęcia profesjonalnego zaplecza technicznego – sceny z nagłośnieniem zgodnie z warunkami
technicznymi zespołów, ochronę, sanitariaty, wydzielenie
terenu imprezy masowej.
30 września w niedzielę:
11.00-15.30 – finał turnieju piłki siatkowej drużyn ekstraklasy,
11.00-20.00 – dzień otwarty Legi – hali widowiskowo-sportowej z pływalnią w Olecku.
Burmistrz poinformował radnych, iż wpłynęła prośba o
podjęcie inicjatywy w celu nadania pośmiertnie medalu
„Zasłużony dla Olecka” Romualdowi Krzysztofowi Wojnowskiemu – wieloletniemu radnemu Rady Miejskiej w
Olecku, wybitnemu trenerowi, nauczycielowi i wychowawcy, organizatorowi imprez sportowych. Pismo złożył
Jan Grzyb w imieniu Klubu Radnych „Mała Ojczyzna
Olecko”. Uważa, że jest to dobra propozycja. Osobiście
zaproponował, aby dyrektor MOSiR zastanowił się nad
organizacją zawodów lekkoatletycznych, jako memoriał
poświęcony pamięci Romualda Wojnowskiego. (dBR)
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Nie wiem co zapoczątkowało dyskusję o przemijaniu. Chyba kobieta w tramwaju. Szczupła, zadbana, ubrana w ekstra
ciuchy, która odwróciła się i pokazała twarz noszącą znamiona
nadszarpnięcia zębem czasu.
„Tak mi jej żal się zrobiło, że się starzeje. Nie mnie, że ja
przecież też, ale właśnie jej, nie wiedzieć czemu. Tak w ogóle
szkoda, że wszystko przemija, że nie wróci i, że nie mamy na to
wpływu, i, że nie pomoże nic, co włożymy na siebie” – powiedziała mi moja znajoma.
Zatrzymałam się nad tym chwilę i zastanowiłam.
No i co z tego? To jedyne, co przychodziło mi na myśl. Co
z tego, skoro tyle jeszcze przed nami? Tyle nowych ludzi do poznania, tyle jazd na karuzeli, tyle waty cukrowej do zjedzenia,
książek do przeczytania, pocałunków do przyjęcia, uśmiechów
do rozdania i nowych poranków!
Ale są tacy, którzy chyba nie mają tej potrzeby eksplorowania, doświadczania, posmakowania, zjedzenia, której inni mają
w nadmiarze.
Jak to podzielić? Jak to jest, że ile by jej nie rozdał ktoś,
kto ma jej w nadmiarze, to ona zawsze odrasta, a inni nie mają
jej w sobie nawet tyle, żeby naparstek zapełnić… Więc o co
chodzi tak naprawdę? O żal, że coś minęło, czy o brak w sobie
chęci poznania jutra? O wątpliwość, czy jutro przyniesie coś,
na co warto czekać, czy będzie tak samo nędzne jak dziś. No i
dlaczego moje dziś nie jest nędzne, nawet jak rano nie zapalił
samochód lub zamarzła woda, a kogoś jest nędzne, bo…no bo
co, właśnie? Bo samochód zapalił? Bo woda nie zamarzła i nic?
Zupełnie nic?
Zapewne za 10 lat ci tkwiący jedną nogą w przeszłości powiedzą, że kiedyś, to było inaczej, że jeszcze czują na skórze
promienie tamtego słońca, słyszą brzęczenie pszczół i radosne
podśpiewywanie męża w kuchni, który postanowił tej niedzieli
zrobić dla nas obiad.
Dlaczego mogą cieszyć się tym dopiero za 10 lat? Dlaczego
tak wielu z nas nie słyszy dziś, w tym momencie odgłosów,
które sprawiają, że przecież robi się ciepło na duszy? Dlaczego
mąż za 10 lat przejdzie jakąś metamorfozę i okaże się, że jednak wcześniej był inny, lepszy, że teraz to już nawet gusła nie
pomogą…
Przecież dzisiaj JEST to wcześniej. Trzeba tylko to wiedzieć. Dlaczego doceniamy coś dopiero, jak to stracimy? Wszyscy lubimy przytaczać to powiedzenie, lecz nikt nie pochyli się
nad nim i nie zacznie doceniać tego co mamy już, teraz, w tej

chwili.
Wiem, wiem, wiem… Można sprowadzić wszystko do biologii, można wskazać teorie, przytoczyć badania. Wiem. Tylko nieustannie mi smutno, że nie można im dać.
Czy ja źle daję, czy oni źle garście składają do brania, że tak to
wszystko ucieka… I czy to nie dziwne, że chociaż ucieka to dawane, to przecież się nie marnuje? Bo odrasta, i odrasta, i odrasta…
Za oknem jest – 20, świeci słońce, za chwilę wyjdę z pracy,
pojadę do drugiej. Po drodze uśmiechnę do tych, których minę
i z uśmiechem odpowiem na „Do widzenia”. Uśmiechnę się do
tych, których spotkam w kolejnej pracy. Oni potrzebują mojego
uśmiechu. Ja wiem, że dziś jest za 10 lat. Pomimo konieczności
wymiany wodomierza i zamarzających drzwi w samochodzie.
Solange

Kawa - nie pijesz, nie żyjesz...
Koleżanka Mojej Koleżanki powiedziała:
Nie mów do mnie z rana!
Wcale do mnie nie mów, kiedy jest jeszcze noc!
Nawet jak już jest po 6, to też do mnie nie mów. Jest heretycka
pora, ja dopiero wstałam, nie pytaj mnie o trudne rzeczy. Nie pytaj
mnie, o siódmej rano, co będzie na obiad po południu. Nie pytaj
mnie, czy w sobotę pójdziemy na imieniny do rodziców. Nie pytaj
mnie z samego rana, na którą dzieci mają do szkoły, ani o której
wracają. Nie pytaj mnie o szóstej rano, czy Cię kocham. I nie pytaj
mnie, gdzie leży krawat.
Nie ma takiej rzeczy, która byłaby na tyle ważna, żeby mnie
budzić przed budzikiem.
Jeśli będzie pożar – nie budź mnie, przenieś mnie w bezpieczne miejsce.
A już nigdy, ale to przenigdy nie cytuj mi Nietzschego, ani
„Psów”, ani nawet „Muminków”.
Ja o szóstej rano nie wiem nic, nawet, jak się nazywam. Jestem
intelektualnie druga zmiana – po drugiej kawie budzi mi się iloraz
inteligencji, a poczucie humoru jakieś piętnaście minut później.
Nie lubię poniedziałków.
Nie lubię i koniec. Nawet poniedziałków na wakacjach.
Tydzień powinien zaczynać się od wtorku. Przyszłego wtorku.
I nie, nie jestem leniwa. Jestem energooszczędna. Leniwiec
żyje dłużej niż pracowita mrówka. I to jest mój koronny argument.
Nic to, że mrówka to maleńki owad, a owady żyją krócej…
I proszę, zrób mi kawę i nie mów do mnie nic.
Majka

