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Założony w 1997 r.

Na żonę należy wybierać tylko taką kobietę,
jaką by się wybrało na przyjaciela, gdyby była
mężczyzną.
Joseph Joubert

Nr 13 (741)

Kupon bierze udział
w losowaniu upominków

Nr 13
(741)

cena 1,50 zł

28 marca 2012 r.

Drużynowe Mistrzostwa
Szkół Gminy Olecko
w Szachach
dobiegły końca wyniki wewnątrz numeru
obok uczestnicy tych wspaniałych zawodów
poniżej: Prace przy budowie
hali z basenem idą pełną
parą. Na zdjęciu kładzenie
ogrzewania podłogi głównego boiska hali.
Fot. Alicja Mieszuk
Zdjęcia z budowy oraz wstępny
program dni jej otwarcia na s. 11.
W tym numerze:

Fotoreportaż Józefa Kunickiego
ze studia telewizyjnego TVP2 na stronie

Zmiana
zegara na ratuszu
Do końca kwietnia zostanie zmieniona tarcza zegara na

V09202

K63913

Ratuszu. Znikną wskazówki, a na ich miejsce pojawią się, tak
jak w zegarkach elektronicznych, wyświetlane cyfry.
Decyzję podjęto ze względu na liczne prośby mieszkańców. Szczególnie młodzi olecczanie są nieprzyzwyczajeni do
zegarków wskazówkowych. Warto podkreślić, że zamiana
tarcz zegarów nie obciąży budżetu miasta. Zostanie ona sfinansowana przez znaną firmę produkującą zegarki ze Szwajcarii, której logo zostanie umieszczone na tarczy zegara. (pa)

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

V08802

V08003

MARKET BUDOWLANY

V07804
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KRONIKA PO¯ARNICZA

4 marca o 8.29 jeden zastęp JRG PSP usuwał wodę
z zalanej drogi prowadzącej do jednego z gospodarstw
w Sedrankach.
5 marca o 16.34 jeden zastęp OSP Świętajno gasił
w Orzechówku pożar suchej trawy.
5 marca o 19.39 jeden zastęp JRG PSP gasił przy
ulicy Kolejowej pożar śmieci w śmietniku kontenerowym.
6 marca o 9.52 dwa zastępy JRG PSP oraz jeden
OSP Kleszczewo usuwały drzewo niebezpiecznie pochylone nad jezdnią w Kleszczewie.
Informacji udzieliła starsza sekcyjna
Katarzyna Jeglińska
7 marca o 10.06 jeden zastęp JRG PSP zabezpieczał obluzowane dachówki w budynku przy ulicy
Zamkowej.
7 marca o 11.32 jeden zastęp JRG PSP usuwał
wodę z zalanej piwnicy budynku przy ulicy Przybyszewskiego.
7 marca o 15.15 jeden zastęp JRG PSP gasił przy
placu Wolności pożar śmieci w śmietniku kontenerowym.
8 marca o 10.28 jeden zastęp JRG PSP pomagał w
Piszu w wydobyciu z jeziora utopionego samochodu.
8 marca o 21.40 jeden zastęp JRG PSP gasił w Niemstach pożar posuszu traw.
9 marca o 9.26 jeden zastęp JRG PSP gasił przy ulicy
Środkowej pożar śmieci w śmietniku kontenerowym.

9 marca o 12.56 jeden zastęp JRG PSP gasił przy
alejach Lipowych pożar sadzy w kominie budynku
mieszkalnego.
9 marca o 14.06 jeden zastęp JRG PSP zabezpieczał lądowanie śmigłowca na lotnisku przyszpitalnym
ul. Gołdapska).
9 marca o 18.09 jeden zastęp OSP Świętajno gasił
w Świętajnie pożar posuszu traw.
9 marca o 19.56 jeden zastęp JRG PSP zabezpieczał na placu Wolności miejsce wypadku drogowego
(potrącenie pieszego).
9 marca o 20.03 trzy zastępy JRG PSP gasiły przy
ulicy Kościuszki pożar śmieci w zakładzie produkcyjnym.
10 marca o 6.14 jeden zastęp JRG PSP oraz jeden
OSP Szczecinki usuwały skutki kolizji drogowej, do
której doszło w okolicach Dąbrowskich.
10 marca o 7.06 jeden zastęp JRG PSP usuwał
skutki kolizji drogowej, do której doszło w okolicach
Dworku Mazurskiego.
10 marca o 9.09 jeden zastęp JRG PSP usuwał
drzewo powalone na jezdnię w okolicach Wieliczek.
11 marca o 11.42 jeden zastęp OSP Świętajno usuwał w Dunajku skutki kolizji drogowej (samochód
osobowy w rowie).
Informacji udzielił ogniomistrz
Waledemar Derencz

...Wierność zasadom może prowadzić do tragicznych skutków, ale ona właśnie nadaje człowiekowi
jego godność. 		
Zdzisław Najder
Teraz to już naprawdę przyszła wiosna. Nawet
nie przestraszy jej zapowiadane przez synoptyków
ochłodzenie, którego kulminacja ma przypaść na niedzielę. Wiosnę widać zresztą na każdym kroku. Coraz
częściej spotykam kobiety i mężczyzn, które i którzy
gdzieś się śpieszą trzymając w ręku zapalonego papierosa. W końcu niedopałek beztrosko rzucają na chodnik. Już nie zobaczymy grupek palaczy przed kawiarniami tupiącymi nogami z zimna i
wypuszczającymi kłęby pary i dymu. Teraz rozsiądą się wygodnie na
ławkach. Wiosna!
Tak więc z wiosną jako taką mamy i kłopoty i radości. Z palaczami natomiast mamy tylko kłopoty. Pewien olecczanin opowiedział mi
historię (można by rzec) o wychowaniu. Otóż z naszego ogólniaka na
dużej przerwie dziewczyny i chłopaki rozbiegają się po najbliższych
uliczkach, aby zapalić w spokoju papierosa. Mają nawet swoje ulubione
miejsca. Zaciszne, nie na widoku, spokojne. Jest tylko jeden problem:
czystość! W takim ulubionym miejscu zostaje sterta niedopałków, pudełka po papierosach, chusteczki higieniczne i wiele, wiele różnego rodzaju śmieci. „Rok temu” – mówi znajomy – „Wyszedłem przed dom
i poprosiłem, aby nie śmiecili. I wie pan co? Następnego dnia przyszli
z woreczkiem i posprzątali po sobie. I już zawsze było czysto. Ci tegoroczni, to spojrzeli na mnie jakbym był z księżyca... i jak rzucali niedopałki na ziemię, tak rzucają dalej. Jacyś tacy niewychowani. Chyba
nagram ich na kamerę i pójdę z tym filmem do dyrektora ogólniaka?”
Tak więc w tym roku nie ma w ogólniaku uczniów palaczy z klasą.
Może za rok?
Tak w ogóle to mamy zaszczyt mieszkać w mieście, które zawsze
wyróżnia się spośród innych. Nie zawsze może dobrze, ale w stu przykładach to 90% wypada pozytywnie. Chociażby ostatnie wydarzenie jakim jest „Bitwa na głosy”. Mieszkamy w maleńkim mazurskim mieście.
I nagle to miasto od kilku tygodni prezentuje się w telewizyjnej dwójce.
Ja, proszę Państwa, czuję się bardzo dobrze widząc nazwę „Olecko” na
ekranie telewizora i czując te kilka milionów oczu, które wtedy ogląda
program. Myślę też, że powinniśmy się jako olecczanie zmobilizować,
że powinniśmy zmobilizować naszych znajomych z innych miast by
„Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w
Olecku i sekcja szachowa MLKS Czarni Olecko zapraszają uczniów
szkół podstawowych i
gimnazjów do wzięcia
udziału w III Otwartym
Turnieju Juniorów o
Puchar Dyrektora ZS w
Olecku. Zawody odbędą
się w dniu 31 marca 2012
w ZS, Osiedle Siejnik I
14, Olecko. Zgłoszenia
i zapisy do godziny 9:30
w dniu zawodów lub na
adres: krzysztofszachy@
wp.pl. Tempo gry - 15
minut na zawodnika, kojarzenie komputerowe.”

Redakcja

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

BETON TOWAROWY
STAL ZBROJENIOWA
KRĘGI RÓŻNYCH ROZMIARÓW
BLOCZKI FUNDAMENTOWE
MATERIAŁY BUDOWLANE
WŁASNY TRANSPORT
V04208

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:

• Mariusz Adamowicz
• Michał Borecki
• Barbara Brodowska (Nowa Wieś)
• Michał Kalicki
• Jan Terpiński
• Mariusz Ulbach
Upominki będą wysyłane pocztą.

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

Szkółka zrzeszona w Związku
Szkółkarzy Polskich

Centrum Roślin Ozdobnych

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

V07504
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V07704

walczyli o drużynę Janusza Panasewicza. Walka to nie tylko
splendor dla miasta. To również 100 tysięcy dla naszego domu
dziecka. To jest naprawdę cel godny takiej walki. Jesteśmy jako
miasto nieporównywalni w ilości mieszkańców do żadnego
biorącego udział w tym programie. Najlepszy wynik to zapewne jeden do czterech. A że mamy szansę, to za przykład może
posłużyć Warszawa, która odpadła w miniona sobotę.
Proszę Państwa, to co teraz, to już jest wielkie osiągnięcie
Janusza i jego drużyny... Ale gdyby się udało?
Jak już mówię o osiągnięciach, to chciałbym Państwu przypomnieć osiągnięcia naszych władz. Wszystkich, które dla miasta coś do tej pory znaczącego zrobiły. Wojciech Kot był pierwszym wybranym demokratycznie burmistrzem. Tworzył więc
od podstaw przyszłą strukturę. Starosta Stanisław Ramotowski
zostawił nam dobrze funkcjonujący szpital, Maria Dzienisiewicz zostawiła sprawnie funkcjonującą oświatę oraz wcześniej
przechodząc do pracy na stanowisko wicestarosty, działające na
wysokim poziomie Warsztaty Terapii Zajęciowej. Co prawda po
jej odejściu na jakiś czas stały się synekurą, ale w chwili obecnej jest już z nimi bardzo dobrze. Obecny burmistrz Wacław
Olszewski zostawi nam skończoną sieć wodociągową, (której
budowę rozpoczął obecny starosta Andrzej Kisiel) i wielką
halę sportową.
Co zostawią nam inni teraźniejsi i przyszli włodarze miasta
pokaże czas. Na razie nie zapowiada się to zbyt imponująco.
Nie wiem czy się w ogóle zapowiada. Chociażby sprawa herbu
powiatowego. Zarząd powiatu podjął decyzję bez zgody Rady,
a nie miał takiego prawa. Całe szczęście, że Przewodniczący
Rady to stary wyga i wybrnął politycznie z sytuacji. Jednak
uchwała o herbie jest nadal prawnie nieważna. Ale sza! Może
RIO nie znajdzie uchybień prawnych?
Tak na marginesie, to zamiast herbem Zarząd Powiatu powinien zając się programem ratowaniu oświaty. Zobowiązał się
do opracowania takiego dokumentu po interpelacji Marii Dzienisiewicz i osobistej prośbie Przewodniczącego Rady Wacława
Sapiehy. Termin to kwiecień. Czekam z wypiekami na twarzy
na ten program. A może lepiej niech nie przygotowują takiego
programu? Szkoły radzą sobie całkiem nieźle zbierając uczniów
z okolicznych gmin. A gdy zarząd wymyśli takie coś jak wcześniej? Pamiętacie Państwo jak chcieli zabrać stołówkę dla Zespołu Szkół Licealnych i zawodowych i przekazać szpitalowi?
Taki pomysł można porównać do zabrania żniwiarzowi kosy.
Jeśli zaś chodzi o herb, to żegna się z Państwem
B. Marek Borawski (herbu Junosza po mieczu i Dąbrowa po
kądzieli, z poświadczeniami z 1865 i 1610 roku)
Ps. Kończąc felieton spojrzałem w okno... i widzę jak panowie w żółtych kamizelkach sprzątają miasto zamiatając pod
wiatr. Tumany kurzu i śmieci lecą w kierunku innym niż zaplanowano. Ach ta fizyka!
Można by rzec, że wspominając w poprzednim felietonie o
sprzątaniu miasta wykrakałem!
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............... 4.20
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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
28 marca (środa)
apteka dyżurna 11 Listopada 9
wydanie „Tygodnika Oleckiego”
9.30 - spotkanie autorskie z Grażyną Serafin, autorka książek
dla dzieci, Biblioteka Publiczna, ul. Kopernika
16.00 - UŻKS Spinaker Węgorzewo - UKS Orły Gawliki
Wielkie (liga tenisa stołowego)
18.00 - Absolwent Sobiechy – SP Budry (liga tenisa stołowego)
29 marca (czwartek)
apteka dyżurna Kolejowa 15
16.00 - „Jaki zawód pasuje do Ciebie?” - spotkanie w bibliotece miejskiej, ul. Kopernika
16.00 - „Popołudnia ze Scrabble”, Biblioteki dla Dzieci i
Młodzieży, ul. Kopernika
30 marca (piątek)
apteka dyżurna plac Wolności 25
upływa termin składania ofert na działania promujące Warmie i Mazury (szczegóły TO 8/736, s. 7)
10.00 - 12.00 - dyżur radnego Macieja Juchniewicza, biuro
Rady Miejskiej, plac Wolności 3
13.00 - Sesja Rady Miejskiej, Ratusz, sala konferencyjna
15.00 - Warsztaty Wielkanocne, Gminny Osrodek Kultury w
Kowalach Oleckich
17.00 - Jak upolować faceta? film, kino Mazur
19.00 - Bóg zemsty, film, kino Mazur
31 marca (sobota)
apteka dyżurna plac Wolności 7B
upływają terminy płatności podatków gminnych (szczegóły
wewnątrz TO)
XXXV Międzynarodowy Przegląd Wiosennych Widowisk
Obrzędowych „Święto Wiosny 2012” w Węgorzewie
9.30 - III Otwartym Turnieju Juniorów o Puchar Dyrektora
ZS w Olecku, osiedle Siejnik
11.00 - Czarni Olecko - Kłobuk Mikołajki, mecz piłki nożnej
trampkarzy (wyjazd)
13.00 Kolorowy świat bajek, biblioteka dziecięca, Kopernika 6
15.00 - Czarni Olecko - Olimpia Zambrów, mecz wpiłki nożnej seniorów (wyjazd)
15.00 - Warsztaty Wielkanocne, Gminny Osrodek Kultury w
Kowalach Oleckich
16.00 - Kabaret „Paranienormalni”, sala kina „Mazur”
1 kwietnia (niedziela)
apteka dyżurna Gołdapska 1
17.00 - Jak upolować faceta? film, kino Mazur
19.00 - Bóg zemsty, film, kino Mazur
2 kwietnia (poniedziałek)
apteka dyżurna Składowa 6
3 kwietnia (wtorek)
apteka dyżurna Zielona 37
4 kwietnia (środa)
apteka dyżurna Zielona 35
wydanie „Tygodnika Oleckiego”
5 kwietnia (czwartek)
apteka dyżurna 11 Listopada 9
8,30 - 11.00 - pobór krwi od honorowych dawców, ZSLiZ
(sala konferencyjna)
12.00 - Czarni Olecko - MKS Mrągowia Mrągowo, mecz
piłki nożnej juniorów, stadion MOSiR
16.00 - „Popołudnia ze Scrabble”, Biblioteki dla Dzieci i
Młodzieży
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Taekwondo Olimpijskie

17 medali zawodników „HIDORI” Olecko na III Otwartych Mistrzostwach Orzysza w Taekwondo Olimpijskim
Na Mistrzostwach Orzysza wystartowało około 150 zawodników i zawodniczek z województw Warmińsko-Mazurskiego i Podlaskiego.
Zawody rozegrano w konkurencji technik specjalnych oraz
rozegrano mecz walki – kyorugi pomiędzy drużyną gospodarzy i reszty zawodników. W trakcie meczu rozegrano 14
walk. W reprezentacji reszty wystąpiło troje podopiecznych Doroty i Tomasza Miszczak: Karolina Barszczewska,
Patrycja Barszczewska, Szymon Topolski. Wszyscy wygrali
swoje pojedynki. Drużyna „reszty” wygrała cały mecz.
Oto wyniki naszych zawodników.
1. Franek Antkiewicz /SP 3/ - 3 m.
2. Krystian Omilian /SP 3/ - 3m
3. Zofia Obrembowska /SP 4 /- 1 m
4. Mateusz Milczarek /SP3/ - 3 m
5. Kacper Bełbot /SP3/ - 3 m

6. Maja Adamajt /SP4/ - 3 m
7. Antonina Dębska /SP4/ - 2 m
8. Olaf Marcinkiewicz - /SP 1/ - 1 m
9. Artur Smokowski /SP3/ - 3 m
10. Wiktoria Jackiewicz /SP3/ - 3 m
11. Klaudia Jackiewicz /SP3/ - 3 m
12. Kacper Wróblewski /SP4/ - 3 m
13. Karolina Barszczewska /SP1/ - 2 m
14. Partycja Barszczewska /SP1/ - 2 m
15. Sebastian Milcarz /Gimnazjum Wieliczki/ - 2 m
16. Szymon Topolski /ZST Olecko/ - 1 m
17. Filip Krawczyk /SP 4/ - 3 m

W najbliższym czasie w Olecku odbędą się następujące imprezy sportowe:
1. Turniej piłki ręcznej juniorów o Puchar Dyrektora i
Rady Rodzicow LO w Olecku. W turnieju wystąpią zawodnicy z Dąbrowy Bialostockiej, Gołdapi i Olecka.
Termin i miejcse: 31.03.12r (sobota), godz. 11.00, hala
ZST w Olecku.
2.Mecz piłki nożnej juniorów: ,,Czarni” Olecko - ,,Mrągovia” Mrągowo. Termin i miejsce: 05.04.12r (czwartek), godz. 12.00, Stadion Miejski w Olecku.
3.Mecz III Ligi piłki nożnej : ,,Czarni” Olecko - ,,Huragan” Morąg Termin i miejsce: 07.04.12r (sobota), godz.
14.00, Stadion Miejski w Olecku.
V04508

Warmińsko-Mazurska Gala Sportu

W zawsze gościnnych murach Olsztyńskiej Szkoły Wyższej odbyła się druga część Warmińsko-Mazurskiej Gali
Sportowej, podczas której uhonorowano srebrnych i brązowych medalistów imprez krajowych rangi mistrzowskiej..
W uroczystości wzięli udział przedstawiciele władz sportowych regionu, olimpijczycy oraz bohaterowie dnia, którzy
wchodzili na podium i odbierali zasłużone nagrody (statuetki) i przyjmowali gratulacje. W śród wyróżnionych znalazła
się czteroosobowa grupa Zawodników Taekwondo Olimpijskiego z Uczniowskiego Klubu Sportowego „HIDORI” z SP
4 w Olecku.
Podopieczni Doroty i Tomasza Miszczak odebrali statuetki, byli to: Zuzanna Murawska /gim 2/, Justyna Miszczak /GIM 1/, Dominika Olszewska /LO/, Maurycy Miszczak /GIM 1/			
Gratulacje

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.

to@borawski.pl
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Dzień Otwarty
w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
Z okazji Europejskiego Dnia Logopedy, 10 marca, został zorganizowany Dzień Otwarty w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej (PP-P) w Olecku. Poświęcony był
on bezpłatnym badaniom i konsultacjom logopedycznym.
W tym dniu zgłosili się do nas rodzice z dziećmi w wieku przedszkolnym i szkolnym – mówi Elżbieta Domasik – Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Olecku – Dyżurujący logopedzi dokonali
diagnozy zaburzeń mowy i słuchu. Udzielili porad odnośnie pracy z
dzieckiem w domu, a także zaopatrzyli w materiały do ćwiczeń. Rodzice uzyskali również informacje na temat podjęcia terapii logopedycznej
w publicznej Poradni.
Zachęcamy do korzystania z usług Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w
Olecku.
Zdjęcia:
archiwum PP-P w Olecku.
Anna Turowska
www.powiat.olecko.pl

Wielkanocna Zbiórka Żywności

23 – 24 marca w oleckich sklepach przeprowadzona została Wielkanocna Zbiórka Żywności zorganizowana przez Bank Żywności w
Olsztynie. Koordynatorem zbiórki na terenie Olecka było Stowarzyszenie „Otwarte Drzwi”. Zebrano ogółem 863 kg produktów spożywczych, które zostaną przeznaczone na przygotowanie świątecznych
paczek dla najbardziej potrzebujących mieszkańców miasta.
W Wielkanocnej Zbiórce Żywności uczestniczyli wolontariusze
oleckich szkół: Gimnazjum nr 2 im. Mikołaja Kopernika, Gimnazjum
nr 1 im. Księdza Jana Twardowskiego, Gimnazjum dla Dorosłych,
Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Kochanowskiego oraz Domu
Dziecka im. Janusza Korczaka w Olecku.
wojeg

Jak szkolić kadrę narodową piłki nożnej?
2 kwietnia w Hali
OSiR w Suwałkach (ul.
Wojska Polskiego 2, 16400 Suwałki) zostanie
przeprowadzona bezpłatna konferencja szkoleniowa w ramach Akademii
Piłkarskiej Grassroots.
Akademia Piłkarska
Grassroots to szkolenie
przeznaczona dla nauczycieli nauczania początkowego oraz wychowania
fizycznego, trenerów oraz instruktorów piłki nożnej, a także
animatorów pracujących na boiskach Orlik. Spotkanie jest
jednodniowe. Zajęcia poprowadzą: Stefan Majewski, Tomasz Zabielski, Dariusz Schubert, Marek Wanik i Marcin
Dorna.
Wszyscy uczestnicy otrzymają bezpłatny zestaw materiałów szkoleniowych, które powstały przy współpracy Polskiego Związku Piłki Nożnej z Niemieckim Związkiem Piłki
Nożnej w ramach programu „Wyższe kwalifikacje”.
Szczegółowych informacji na temat konferencji udziela
Robert Graf , tel. kom. 501 770 789; robert.graf@pzpn.pl.
Do udziału zaprasza
Wojciech Kowalewski

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.

V08702

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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Wsparcie
edukacyjno-zawodowe uczniów
14 marca w Starostwie Powiatowym w Olecku odbyło
się spotkanie „Wsparcie edukacyjno-zawodowe uczniów
gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych jako obszar działalności Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej”. Zostało ono
zorganizowane w ramach pilotażowego projektu „Opracowanie modelu poradnictwa zawodowego oraz internetowego
systemu informacji edukacyjno-zawodowej”, realizowanego
przez Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i
Ustawicznej.

W spotkaniu wzięły udział osoby pełniące funkcje doradców zawodowych w gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych powiatu oleckiego, a także inne osoby i nauczyciele
zainteresowani problematyką wsparcia edukacyjno-zawodo-

wego uczniów.
Uczestników przywitał Kazimierz Iwanowski – Wicestarosta Olecki. Następnie Elżbieta Domasik – Dyrektor Poradni
Psychologiczno-Pedagogicznej w Olecku omówiła rolę, zadania i inicjatywy podejmowane przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Olecku w obszarze doradztwa zawodowego.
Z kolei Anna Pogorzelska – doradca – konsultant zaprezentowała narzędzia pracy doradczej oraz możliwości ich wykorzystywania.
„Celem spotkania było przede wszystkim uświadomienie
doradcom zawodowym roli, jaką może odgrywać wsparcie
ze strony instytucji zewnętrznych w procesie dokonywania
przez uczniów wyborów edukacyjno-zawodowych, zapoznanie doradców z metodami i technikami pracy doradczej, a
także prezentacja narzędzi pracy doradczej, w tym Kart zawodu” – mówi Anna Pogorzelska – „Niewątpliwą wartością tego
spotkania była wymiana doświadczeń oraz dobrych praktyk
pomiędzy doradcami pracującymi w gimnazjach, a szkołach
ponadgimnazjalnych powiatu oleckiego. Spotkanie stanowiło
swoiste forum doradców, w trakcie którego nastąpiła wymiana poglądów, problemów i zagadnień trudnych, z jakimi spotykają się w codziennej pracy doradczej, a także miejscem, w
którym udaje się nawiązywać różnorodne formy współpracy i
współdziałania. Warto też zaakcentować przychylność i zainteresowanie władz powiatu oleckiego problematyką wsparcia
edukacyjno-zawodowego uczniów.
Dziękujemy za przybycie i aktywne uczestnictwo w spotkaniu”.
Anna Turowska
www.powiat.olecko.pl

Krzesimir Grajewski to uczeń klasy VI Społecznej Szkoły Podstawowej STO w Olecku
- Odniosłeś wielki sukces. Czy możesz się pochwalić, w jaki sposób do niego doszedłeś?
- Jestem laureatem konkursu matematycznego na
szczeblu wojewódzkim. Konkurs organizowało Kuratorium Oświaty w Olsztynie. Moje przygotowania
polegały na wykonaniu zadań konkursowych z lat
ubiegłych, spotykałem się z nauczycielką matematyki
na cotygodniowych zajęciach, a także pracowałem w
domu.

mi, poświęcić czas na ćwiczenia. A najlepiej jest, gdy lubi się
przedmiot, z którego bierze się udział w konkursie.
- Czy masz plany udziału w konkursach na poziomie gimnazjum?
- Z matematyki na pewno. A jeżeli chodzi o inne to sprawdzę, czy będę je lubił i rozumiał.
Pozdrawiam wszystkich uczniów z mojej klasy, nauczycieli, a szczególnie panią M. Grzyb. Wszystkim szóstoklasistom
życzę dobrych wyników na zbliżającym się sprawdzianie.
- Dziękuję za rozmowę.
ZSS

Przyroda Puszczy Boreckiej

Gimnazjum nr 2 im. Mikołaja Kopernika zorganizowało konkurs fotograficzny pod hasłem „Przyroda Puszczy Boreckiej”.
Dziś prezentujemy fotografię Angeliki Skoczek z 3B pt. „Praca bobrów”, która zajęła jedną z równorzędnych drugich nagród.

- Czy to przygotowanie wymagało od Ciebie samodzielności i sumienności?
- Pracowałem nad przygotowaniem samodzielnie,
a wyniki konsultowałem z panią Małgorzatą Grzyb moją nauczycielką. Ćwiczenia wymagały ode mnie poświenia, gdyż często wracam bardzo późno do domu,
bo uczę się w Szkole Muzycznej w klasie V, więc są
dni, gdy do lekcji siadam po 20:00.
- Jakiej rady udzieliłbyś uczniom, którzy chcieliby
zająć wysokie miejsce w konkursie przedmiotowym?
- Należy skupić się nad zagadnieniami konkursowy-

to@borawski.pl

Zagłosuj na wycieczkę
„Kajakiem po Mazurach”
Instytut Marka Kamińskiego sp. z o. o. ogłosił konkurs
„Bieguny ekonomii” w roku szkolnym 2011/2012, który polega na opracowaniu projektu organizacji wycieczki szkolnej ze
szczególnym uwzględnieniem biznesplanu i promocji.
Wycieczka szkolna – własna wyprawa powinna zostać
przygotowana dla 10-osobowej grupy uczniów gimnazjum
bądź szkoły ponadgimnazjalnej. Kierunek wyprawy może
być dowolny, ale jak najbardziej możliwy do zrealizowania.

Cieszy nas fakt, że młodzież klasy IA Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Kochanowskiego w Olecku, tj. Julia
Wojnowska, Monika Borys, Monika Zawadzka, Paula
Kłoczko, Tomasz Zajkowski, pod opieką Teresy Woźniak
zgłosiła swój udział w konkursie „Bieguny ekonomii”. Zespół wybrał i przygotował projekt „Kajakiem po Mazurach” –
spływ kajakowy rzeką Łaźną Strugą. W opracowaniu projektu
pomagał uczniom Józef Kunicki.
Z województwa warmińsko-mazurskiego zostały zgłoszone tylko 2 projekty – z Olecka i Lidzbarka Warmińskiego.
Komisja konkursowa oceniać będzie oryginalność projektu, cel podróży, biznesplan oraz multimedialność projektu.
Zapraszam do zapoznania się na http://www.biegunyekonomii.pl/zgloszone-projekty/kajakiem_po_mazurach,pproj,45.html z opisem projektu.
Zachęcam do głosowania na projekt „Kajakiem po Mazurach” poprzez podanie swojego maila na http://www.biegunyekonomii.pl/zgloszone-projekty/kajakiem_po_mazurach,pproj,45.html
Aby głos był ważny, należy kliknąć w link aktywacyjny
przesłany przez Organizatorów konkursu.
Nie zwlekaj, zagłosuj już dziś. To nic nie kosztuje.
Anna Turowska
www.powiat.olecko.pl

Wydział Finansowy Urzędu Miejskiego

… sporządził i przesłał do Regionalnej Izby Obrachunkowej roczne sprawozdania z wykonania dochodów, wydatków,
zobowiązań, należności, podstawowych dochodów podatkowych oraz zadań zleconych, wynikające z rozporządzenia
Ministra Finansów w sprawie sprawozdawczości budżetowej.
W 2011 roku na roczne planowane dochody w wysokości 79.033.950 zł wpłynęły środki w wysokości 77.609.338
zł, czyli w 98,2 %. Na planowane wydatki w wysokości
74.990.344 zł wydano 72.678.690 zł, czyli 96,9 %.
Nie wzrosło zadłużenie Gminy. Spłacono raty pożyczek i
kredytów w wysokości 6.184.000 zł. Zadłużenie gminy na 31
grudnia 2011 r. wynosi 30.338.000 zł i stanowi 39 % wykonanych dochodów. Z powyższych danych wynika również, iż
pozostały wolne środki do dyspozycji, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy w wysokości 887.042,64 zł.
Szczegółowe sprawozdanie z wykonania budżetu za 2011
r. Burmistrz przedstawi Radzie Miejskiej i RIO w terminie do
31 marca br. zgodnie z ustawą o finansach publicznych. (dBR)
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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”

Jaki zawód pasuje do ciebie?

29 marca br. (czwartek) o 16.00 odbędzie się spotkanie nt. „Jaki zawód pasuje do ciebie?” z cyklu
„Nastolatki to my”, zorganizowane przez Miejsko-Powiatową Bibliotekę Publiczną w
Olecku we współpracy z Gimnazjum
nr 2 w Olecku.
Poruszone zostaną zagadnienia dotyczące wyboru odpowiedniego zawodu
i obrania właściwej
drogi życiowej.
Na spotkanie zostali zaproszeni specjaliści z Poradni
Psychologiczno-Pedagogicznej w Olecku – psycholog i doradca zawodowy.
Zapraszamy
serdecznie!
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okiem radnego

CYFROWA SZKOŁA

Dobro Wspólne idąc do wyborów w swoim programie poruszyło sprawę dziennika elektronicznego w szkołach prowadzonych przez gminę. Dość niespodziewanie ta idea zaczęła się realizować bez czekania na gminne dotacje. Niektóre
szkoły postanowiły „przesiąść się” z tradycyjnych dzienników na komputerowe. Miałem okazję bliżej poznać to zagadnienie na spotkaniu Rady Rodziców w Szkole Podstawowej
nr 1 w Olecku.
Do czego to służy?
Tzw. dziennik elektroniczny to właściwie cyfrowa ewidencja frekwencji i postępów w nauce oraz innych zdarzeń
szkolnych. Tak jak w każdej dziedzinie tak i tu cyfryzacja polega na zastąpieniu zapisu papierowego zapisem elektronicznym z zachowaniem wszystkich funkcji tradycyjnego sposobu prowadzenia dokumentów szkolnych. Obecnie oferowane
systemy polegają na ewidencji danych przy użyciu sieci internetowej. Trud gromadzenia danych owocuje łatwym dostępem do danych przez wiele osób z dowolnego miejsca.
Cyfryzacja stwarza przy tym mnóstwo nowych możliwości
i udogodnień.
Kto na tym zyska?
Prawidłowo wdrożony i prowadzony system cyfrowej szkoły będzie dobrze służył nauczycielom, rodzicom i
uczniom, a zapewne najbardziej nadzorowi pedagogicznemu
czyli dyrektorowi szkoły. W początkowej fazie największy
trud ponoszą nauczyciele, którzy prowadzą w tym okresie podwójną dokumentację. Szkoła (jeśli trzeba to przy wsparciu
gminy) powinna im zapewnić komfortowe warunki wprowadzania danych. Komfortowe – czyli łatwe w użyciu, szybkie
i niezawodne. Ponieważ dane są gromadzone przy użyciu Internetu na zewnętrznym serwerze to idealnym sposobem jest
indywidualny komputer nauczyciela, tablet lub nawet smartfon. W tej chwili nie jest to wielki koszt i sądzę że gmina
powinna przewidzieć szybkie osiągnięcie tego standardu w
każdej szkole, która podejmie trud cyfryzacji. Jeśli wdrożenie przebiegnie prawidłowo i to nowoczesne narzędzie będzie mądrze użyte przez dyrektora, to można się spodziewać
przełożenia na lepszą pracę nauczycieli, lepszą informację dla
rodziców i w rezultacie lepsze wyniki nauczania.
Czy rodzice muszą za to płacić?

Budowa Centrum Informacji Turystycznej

Trwa modernizacja i rozbudowa Regionalnego Ośrodka
Kultury „Mazury Garbate” na potrzeby Centrum Informacji
Turystycznej w Olecku. Jest to kontynuacja działań z 2011.
W roku bieżącym pozostało do wykonania oznakowanie terenu oraz obiektu. W ramach projektu Urząd Marszałkowski w Olsztynie wyda przewodnik turystyczny.
(dBR)

Remont Gimnazjum Nr 2 im. M. Kopernika

Remont będzie polegał na zabezpieczeniu budynku przed
wodami zewnętrznymi. Przetarg wygrała olecka firma
Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Mirosława Dębowskiego. Koszt zadania wynosi ponad 131 złotych. (dBR)

Projekt energetyczny

Trwa procedura wyłonienia wykonawcy projektu założeń
do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla miasta i gminy Olecko. Na aktualizację
projektu gmina otrzymała dofinansowanie w wysokości
80% wartości zadania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie. Jest to
kwota 10 tysięcy złotych. 			
(dBR)

Miejscowy plan
zagospodarowania przestrzennego

Na ostatniej Sesji Rady Miejskiej Burmistrz Wacław Olszewski poinformował, że trwa procedura sporządzania
lub zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w obrębie geodezyjnym Możne, części obrębu Sedranki i Olecko 2, terenu róg
Gołdapska-Parkowa oraz terenów przemysłowych w rejonie ulicy Gołdapskiej. (dBR)

Rodzice mogą pozostać przy tradycyjnym sposobie uzyskiwaniu informacji o wynikach dziecka, ale mogą też skorzystać z
nowych kanałów dostępu. Jeśli dane będą wprowadzane na bieżąco, to informacja o stopniach jest praktycznie natychmiastowa.
Przedstawiciel firmy na spotkaniu z rodzicami mówił o koszcie
ok. 2 zł za jeden miesiąc korzystania z poszerzonego dostępu poprzez Internet.
Należy się spodziewać, że nauczyciel łatwiej dokona analizy
osiągnięć ucznia mając za dotknięciem jednego klawisza wgląd
do zestawienia ocen, a nadzór pedagogiczny w osobie dyrektora szkoły szybko zareaguje na wszelkie nieprawidłowości, które „bezduszna maszyna” wyłowi w oka mgnieniu. Jeśli mowa o
pieniądzach, to trzeba wspomnieć, że szkoła ponosi stosunkowo
niewielki koszt – kilkaset złotych rocznie za udostępnienie miejsca na serwerze.
Czy cyfryzacja szkół się powiedzie?
Muszę przyznać, że po spotkaniu Rady Rodziców z przedstawicielem firmy dostarczającej oprogramowanie jestem raczej
optymistą. Korzyści dla wszystkich są oczywiste, tylko trzeba
wesprzeć nauczycieli w kłopotliwej przesiadce na nowy system. Z
kilkunastoletniej praktyki przy wdrażaniu oprogramowania wiem,
że takie przejście nigdy nie jest łatwe. Wiem też, że kiedy się ten
proces rozpocznie nie można robić kroku do tyłu. Mam nadzieję, że Urząd Miejski obejmie patronatem działania szkół w tym
zakresie i trud nauczycieli nie pójdzie na marne. Na pewno prowadzona inwestycja gminy w internet bezprzewodowy umożliwi
łatwy dostęp do sieci bez kłopotliwych kabli.
Oczywiście cyfrowy system ewidencji nie zastąpi nauczyciela, ale może oszczędzić mu papierkowej pracy, aby zaoszczędzony czas poświęcić wychowankom. Nie będzie to proste, ale na
pewno jest możliwe. Życzę powodzenia.
Grzegorz Kłoczko
Dobro Wspólne Ziemi Oleckiej
W kolejnym numerze TO: „kontrola rodzicielska w sieci”.
Podzielę skutecznym sposobem na nadzorowanie dziecka spędzającego czas w sieci, który udało mi się znaleźć i zastosować.
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.

B45705
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Zespół Szkół w Judzikach
Judziki 5, 19-400 Olecko;
tel. 87-520-76-96

Eliminacje wojewódzkie
XXIII Ogólnopolskiego Konkursu
Wiedzy o Filmie

Centrum Spotkań Europejskich Światowid w Elblągu wraz z
Capital Park sp. z o.o. - Gdańskim Centrum Filmowym Neptun-Helikon-Kameralne, Pomorską Fundacją Filmową, Siecią
Kin Studyjnych i Lokalnych Filmoteki Narodowej w Warszawie
zaprasza do udziału w eliminacjach wojewódzkich XXIII Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Filmie dla młodzieży szkół
ponadgimnazjalnych.
Eliminacje województwa warmińsko-mazurskiego odbędą się
25 kwietnia o 11.00 w Centrum Spotkań Europejskich Światowid, plac K. Jagiellończyka 1, 82-300 Elbląg.
Aby wziąć udział w eliminacjach należy wypełnić kartę zgłoszeniową i przesłać do 13 kwietnia pocztą na adres CSE Światowid
lub faksem pod numer 55 611 20 60
Zapraszamy 2-osobowe zespoły reprezentujące wszystkie typy
szkół ponadgimnazjalnych, placówki oświatowo-wychowawcze, dyskusyjne kluby filmowe, kluby osiedlowe itp. Każda
szkoła czy placówka może wytypować do etapu wojewódzkiego
maksymalnie 2 drużyny. Podczas eliminacji reprezentacje szkół
rozwiązują test, który obejmuje następujące zagadnienia:
1. Najważniejsze wydarzenia z historii kinematografii;
2. Historia kinematografii polskiej;
3. Najważniejsze kierunki i prądy z historii kinematografii europejskiej;
4. Zagadnienia współczesnego kina;
5. Teoria filmu (zalecana lektura: David Bordwell, Kristin
Thompson, Film Art. Sztuka filmowa, Wydawnictwo Wojciech
Marzec);
6. Biografia i filmografia reżyserów filmowych mających znaczący wkład w rozwój X muzy;
7. Historia festiwali filmowych i nagród pozafestiwalowych;
8. Muzyka filmowa i jej twórcy;
Pośród zespołów, biorących udział w eliminacjach zostaną wyłonione 2 drużyny, które będą reprezentowały województwo
podczas etapu centralnego w Gdańsku.
Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu: 55
611 20 56 lub pisząc mail na adres: aleksandra.bielska@swiatowid.elblag.pl
Regulamin oraz karta zgłoszeniowa dostępna jest na stronie
www.kino.swiatowid.elblag.pl (zakładka wiadomości/ edukacja filmowa)oraz na stronie www.swiatowid.elblag.pl
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prowadzi zapisy do przedszkola, oddziału przedszkolnego, szkoły podstawowej i gimnazjum
na rok szkolny 2012/2013
Karty zgłoszeń dostępne są w sekretariacie szkoły i na
stronie internetowej www.zsj.olecko.edu.pl
NASZE ATUTY:
- indywidualna praca z uczniem;
- możliwość realizacji pasji i zainteresowań m.in. w klubie turystycznym, projektach
edukacyjnych i unijnych;
- nauka 4 języków obcych (2 obowiązkowo i 2 w formie
zajęć pozalekcyjnych);
- pracownia komputerowa i pracownia do nauki języków
obcych;
- świetlica opiekuńczo-wychowawcza;
- przestronne pomieszczenia, mała liczebność klas;
- bogato wyposażona baza dydaktyczna;
- stołówka, biblioteka.
Ponadto:
- dla uczniów z Olecka zapewniamy dowóz (autobus
szkolny).
Serdecznie zapraszamy
Andrzej Malinowski
dyrektor szkoły

31 marca - kabaret „Paranienormalni”
-

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

OLECKIE CENTRUM
SZKOLENIA KIEROWCÓW

V01612

Jerzy Miliszewski
Ośrodek
czynny
codziennie
w godz. 800-1600
L73901

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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Fotoreportaż Józefa Kunickiego
ze studia telewizyjnego TVP2
„Walka na głosy” w obiektywie

to@borawski.pl

Układanie paneli centralnego ogrzewania
posika głównej hali widowiskowej
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Budowa baseny pływackiego

28 wrześniahali widowiskowo –

… będzie miało miejsce otwarcie
sportowej z pływalnią.
Na 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”. Burmistrz Wacław Olszewski uważa, że
jest to dobra propozycja. Przyznanie Medalu specjalną uchwałą nastąpi w piątek 30 marca na Sesji Rady Miejskiej.
Burmistrz zaproponował, aby dyrektor MOSiR zastanowił
się nad organizacją zawodów lekkoatletycznych, jako memoriału poświęconego pamięci Romualda Wojnowskiego.
(opracowanie BMB na podstawie informacji dBR)
fotografie Alicja Mieszuk, rzecznik prasowy Urzedu Miejskiego

Parkingi będą wybrukowane kostką granitową.
Na zdjęciu prace przy budowie parkingów
i tras pieszych.

Prace przy budowie ogromnego dżakuzi
Przejścia dla pieszych oraz linie parkingowe będą
wyłożone kostką granitową o ciemniejszej barwie.
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Kim jest Wódz Kąśliwy Szerszeń?
Udało się nam odkryć tajny związek, którego istnienie
stawia w innym świetle niektóre zagadkowe zdarzenia z naszego samorządowego podwórka. Nie jest to co prawda loża
masońska, ale kto wie czy tajne zgromadzenie funkcjonujące
w oleckich władzach nie ma nawet większego wpływu na
życie powiatu oleckiego niż masoni na nasz rząd.
Otóż od dawna wśród oleckich władz zasiadają członkowie tajnego plemienia indiańskiego, którzy systematycznie
zaszczepiają na zdrową mazurską tkankę swoje zwyczaje, w
celu całkowitego przejęcia władzy. Zresztą nie tylko władzy,
bo ślady ich obecności można znaleźć dosłownie wszędzie.
Dotarliśmy do Kąśliwego Szerszenia - wielkiego wodza
tajnego plemienia, który zgodził się odpowiedzieć na kilka
pytań. Niestety jego zdjęcie zostało ocenzurowane, może
Czytelnicy pomogą go nam rozpoznać?
- Wodzu, od kiedy jesteście wśród nas?
- Howgh! Niech brat Złamane Pióro zapisze, że od dawna. Kiedy wróciłem zza wielkiej wody zawiązaliśmy nasz
szczep i dużo Braci znad Jezior (czyli Mazurów – dop. red.)
do nas przystąpiło.
- Ostatnio przestaliście się ukrywać i coraz śmielej ujawniacie swoje istnienie. Na zgromadzeniu starszyzny gminnej
mówiłeś Wodzu, że wasi współbracia zbierają chrust na ciężką zimę, ale zima okazała się lekka?
- Nadchodzi czas, kiedy wyjdziemy z rezerwatu. W końcu trafi się ciężka zima i wtedy chrust się przyda. Miło posiedzieć w wigwamie
gdy wokół wyje śnieżyca i zapalić sobie fajeczkę. Brat Świszczące Wiertło dał ostatnio
nawet
starszyźnie
jedną fajkę na znak
zgody.
- Z kim Wodzu tak
obradujesz przy fajce?
- Różnie. Czasem wpadnie Wąsata Strzelba z wodą
ognistą, czasem bywa
Chudy Głaz, ale częściej od niego zagląda Pożywny Deser.
W każdym razie jest

z kim pogadać o
plemiennych sprawach i zaplanować
zbieranie
chrustu
na następny rok, bo
od kiedy Wąsata
Strzelba kazał zakopać tomahawki nie
mamy nic lepszego
do roboty. Ale za to
jak wpadnie Walczący z Płomieniami, to biesiadujemy
do bladego świtu
- Czy wasz
szczep ma swojego
czarownika?
- Czarownik musi być! Nasz czarownik to Bijący się o Głosy. On pierwszy wprowadził modę na malowane irokezy, ale
dziś go nie ma, bo wstąpił na wojenną ścieżkę i odczynia zaklęcia w ogólnopolskiej telewizji z młodymi squaw z okolic
Olecka.
- A jakie macie plany na najbliższe miesiące?
- Otwieramy niedługo wielką sztuczną sadzawkę i musimy
przygotować rytualne śpiewy i tańce. Na wiosnę przenosimy
się do wigwamów w lesie, żeby napadać na dyliżanse na przemytniczym szlaku ognistej wody. Gdy słońce będzie wysoko
brat Świszczące Wiertło
znowu zakaże wypasania
mechanicznych mustangów tam gdzie tubylcze
dziewczyny tracą bladość
odsłaniając przed słońcem swoje ciała. A za
kilka dni czeka nas stary
indiański zwyczaj - tradycyjne malowanie jaj.
- Howgh! Radaktor
Złamane Pióro przesyła
pozdrowienie indiańskim
braciom od wszystkich
czytelników Tygodnika
Oleckiego.

felieton

słońca nie oślepia, w niczym nie wadzi. Za dnia atakuje, za dnia
nasłuchuje bacznie i ofiar wypatruje. Nocą jedynie, zza zasłony, wychyli spłonione żądzą krwi lico i wzrokiem łakomym toczyć będzie, czy kto w cudzołożnym zamyśle na schadzkę się
nie udaje, uchem, wiecznie żądnym sensacji, swary sąsiedzkie
podsłuchuje. Chytre to, niczym strzyga, podstępne niczym sam
pomiot czarci. Nie masz nadzieje, że pod próbą wody się złamie - nie te czasy, a koła do łamania niemożebne uświadczyć,
choć jakże by się takowe zdało!
Jedyna rada - bądź czujny, obserwuj. Nie mów za wiele o
sobie, nie zdradzaj sekretów rodzinnych! Niech owiany tajemnicą na wieki zostanie mezalians ciotki z Ostródy i rozwiązłość
stryja z Koziej Wólki!
Powściągnij boleść i łkające w rozpaczy serce, gdy najbliższa twej duszy istota, przykrość sprawi, gdy ujścia w cierpieniu szukasz. Powściągnij! Nawet, gdy zachęca do zwierzeń i
własną chustkę do łez otarcia ofiaruje! Ułudne to współczucie,
kłamliwe słowa!
Zaklinam, zostawcie sobie rodzinne skandale! Gdy niepomny moich słów zaufasz potworze - jesteś zgubiony! Biada ci!
Tym żywi się ta miernota i na żer czeka, zwodząc naiwne serce
twoje. Wnet roztrzepie wszystko na swoje sposoby, proszkiem
o mocy tajemnej po oczach sypnie i plotkę nikczemną, niczym
pierze z podartej poduszki na świat wypuści... Już niepodobna
go pozbierać!
Solange

POTWORA

Zaprawdę, powiadam wam, że takowe istnieją na świecie!
Poruszają się pomiędzy nami, często z gracją niczym puma,
uśmiechem zwodzą, słodkimi słowy czarują, kłamstwem mamią, poradami służą, kamrata udają. To gatunek niebywale
jadowity i kąsa podstępnie. I choćbyś strzygł uszami, bacznie
nasłuchując szmeru i rozwierał nozdrza węsząc czujnie - nie
lada wyczynem ustrzec się jadu i kąsania, napotkawszy takową!
Tu nadludzką wręcz ostrożność wykazywać należy! Niebywałą, zaiste!
Jest jak zwierz jaki, który grzbiet do głasków nadstawia,
oczy wznosi niby rozumne, współczujące, a ukąsi cię boleśnie, trucizną splunie i ranę gorszą od postrzału zostawi.
Strzeżmy się tych przywdzianych w ludzką skórę potworów! Jak je poznać?
Niezwykle trudno. Bo ani nie rozewrzesz paszczy, żeby
sprawdzić, czy podniebienie ma czarne, ani nie zajrzysz, czy
pod zgrzebnym przyodziewkiem nosi w węzełku skrzydła
nietoperza, suszony skrzek żabi, ziela różnorakie i korzeń
mandragory. Ścierwem się to nie żywi, choć raczej pasożytniczy styl życia wiedzie, kłów nie posiada, dłoni włos gęsty
nie porasta, a i szpetny pypeć nie zawsze na nosie wyrasta.
Nie mus jej wychodzić po zmroku ofiar szukać, bo blask

to@borawski.pl
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Snobuję sie na Polskę
– Nie, nie jestem snobką! – powtarza Koleżanka Mojej
Koleżanki– Nie, nie, nie nie jestem i już! Nie ważne, co ludzie
mówią, myślą, trudno. Ok., mieszkam w tym kraju, szanuję
jego prawa i zwyczaje, ale nasze jest najlepsze. Nie jestem
snobką, nie jestem szowinistką. To, że uważam, że polskie jest
lepsze, to nie szowinizm, a prawda. Polski chleb – nie ma lepszego, prawda? Żaden chlebek tak nie pachnie, nie ma takiej
wypieczonej skórki… A mleko i żółty ser? Polskie najlepsze
na świecie. Ja tam zawsze kupuję polskie jedzenie. Nawet
ziemniaki, bo raz, że lepsze są, a dwa – wspieram polskich
wytwórców. Wiesz, mówi Koleżanka Mojej Koleżanki, widziałam ostatnio tutejszy program kulinarny. I prowadzący go
słynny kucharz, powiedział wprost, że jeśli majonez, to tylko
polski z napisem „Dekoracyjny”, a chleb z Niemiec albo z
Polski. Zna się człowiek na rzeczy, nie?
– No, dobra, jestem snobką. Przyznaję. Snobuję się na nasz
kraj. Często powtarzam, że jestem z Polski, że u nas w kraju
jest to, czy tamto lepsze. Serio, zadzieram nosa, że jestem Polką! Niedawno, w dużym centrum handlowym zaczepiła mnie
panienka, chciała mi pokazać peeling z soli morskiej, że to
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taka nowość. No, to, nie bez złośliwości, wyjaśniłam jej, że
w Polsce mamy kopalnie soli i od setek lat kobiety u nas
używają tej soli i oleju z lnu do pielęgnacji skóry. I niech mi
tu z nowościami nie wyskakuje.
Kiedyś, opowiada dalej Koleżanka Mojej Koleżanki, w
pracy mnie spytali ze zgrozą, czego ja nie potrafię, w sensie,
że szyć umiem, naprawić kran, wymienić żarówki w samochodzie i upiec ciasto… Nie to im powiedziałam, że jestem z
Polski u nas wszyscy, wszystko potrafią. I już. A nie jest tak?
A swoją drogą mamy najlepszych facetów pod słońcem –
przystojni i wysocy, inteligentni, czarujący i szarmanccy, potrafią się ubrać, potrafią pracować jak nikt, potrafią wszystko
naprawić, znają się na elektryce, samochodach, piłce nożnej, hydraulice, dają poczucie bezpieczeństwa i opiekują się
nami, i jak całują!
Maja
„To ważne byśmy wiedzieli, skąd przychodzimy, ponieważ jeśli nie wiemy, skąd przychodzimy, to nie wiemy, gdzie jesteśmy, a jeśli nie wiemy, gdzie jesteśmy, to
nie wiemy, dokąd zmierzamy. A jeśli ktoś nie wie dokąd
zmierza, to prawdopodobnie zmierza w złym kierunku.”
Terry Prattchet

Uwaga kierowcy!

Wraz z wejściem w życie od 31 marca nowych przepisów
kodeksu drogowego pojawiła się możliwość zredukowania
punktów karnych.
Otóż w chwili obecnej redukcja może nastąpić w zamian
za sprzątanie lasu. Za 100 metrów kwadratowych wyznaczonych przez nadleśnictwo można zredukować 1 punkt karny.
W tym celu trzeba skontaktować się z tą instytucją. Leśnicy
wyznaczają teren do sprzątnięcia i powiadamiają policję, która musi wyrazić na to zgodę.
Jest jednak pewien szkopuł. Na koszt sprzątającego trzeba zrobić dokumentację fotograficzną przez sprzątnięciem i
po sprzątnięciu terenu. Nie można też wynająć firmy ani osób
do pomocy w sprzątaniu, a ukarany punktami kierowca musi
sprzątnąć teren sam.
Przepis ogranicza też możliwość redukcji punktów. Można miesięcznie zredukować ich tylko 5. (pa)

KUPON
NA NAJTAŃSZE
OG£OSZENIE
DROBNE
– 37 groszy za słowo

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

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

BIURO PORADNICTWA
OBYWATELSKIEGO I PRAWNEGO
W OLECKU

Temat alimentów, poruszany przez nas od pewnego czasu w ogłoszeniach, w ogólnym zarysie nakreślił państwu
podstawy prawne dotyczące zagadnienia alimentów.
Pytaniem: Kiedy rodzic może żądać alimentów od dzieci? kończymy cykl pytań dotyczący tego tematu.
Rodzic może żądać alimentów od dziecka, tylko jeżeli znajduje się w stanie niedostatku, czyli nie jest w stanie
własnymi siłami samodzielnie zaspokoić swoich usprawiedliwionych, podstawowych potrzeb. Te usprawiedliwione
potrzeby zawsze są oceniane indywidualnie i są one różne w
odniesieniu do poszczególnych osób.
Obowiązek alimentacyjny nie powstanie wobec osoby,
która pozostaje w niedostatku z własnej winy, np. nie podejmuje pracy mimo możliwości jej podjęcia, jest uzależniona od alkoholu i nie podejmuje leczenia, lekkomyślnie
rezygnuje z pracy, nie ubiega się o należne świadczenia z
systemu ubezpieczeń społecznych, nie wywiązuje się z własnego obowiązku alimentacyjnego itp.
Należy pamiętać, iż obowiązek alimentacyjny dziecka
względem rodzica może być oczywiście wykonywany poprzez dostarczanie konkretnej pomocy materialnej, np. żywności, ubrania, opału itp. zamiast świadczeń pieniężnych.
Podstawę stanowi art. 128 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego: „Obowiązek dostarczania środków utrzymania, a
w miarę potrzeby także środków wychowania (obowiązek
alimentacyjny) obciąża krewnych w linii prostej oraz rodzeństwo.”
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 telefonicznego umówienia się na wizytę.

x 1 x 2 x 3 x 4 x ?

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

K66104
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AUTO-MOTO

US£UGI

* AUTOCZĘŚCI zachodnie, Łada, UAZ, Skoda;
ul. Grunwaldzka, tel. (87) 520 01 21
K66203

* angielski korepetycje, magister UW, tel. 502-954-863 L73605

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

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

* części samochodowe, ul. Sokola 1D, tel. (87) 520-12-88,
87-739-29-00
* MYJNIA GĄBKOWA AUTOMATYCZNA
			
aleje Lipowe 1A
V03449

V05307

amortyzatory, elektronika, komputerowa geometria zawieszenia, klimatyzacja tel. 509-746-264;
V06106

ARTYKUŁY ELEKTRYCZNE, SPRZEDAŻ, WYKONAWSTWO

V06805

V07105

V54017

SERWIS OGUMIENIA

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

V06006

OPONY, FELGI
OLEJE SHELL (wymiana gratis)

* WULKANIZACJA, wymiana, sprzedaż opon, wymiana
sprzedaż oleju, odkurzanie gratis, Mazurska 30, tel.,
516-080-613
V03309
AUTO - MOTO - SPRZEDAM

* Auta używane, tel. 501-611-961 V07834
* AUTOCZĘŚCI zachodnie, Łada, Tawria, Skoda, ul.
Grunwaldzka, tel. 87-520-01-21 K66313
* CZĘŚCI SAMOCHODOWE, tel. 509-746-264 V06116
* CZĘŚCI SAMOCHODOWE, ul. Sokola 1D, tel. 87520-12-88 V07115
* części używane, wszystkie marki, Ełcka 2 (przy
skupie złomu), tel. 501-611-961 V07824
* Ford Escort Combi, 1,4B, 1999, tel. 605-485-376 L73407
* Ford Focus Combi, grudzień 2004, 1,8TDDI, klimatyzacja, radio fabryczne cd+zmieniarka+nawigacja,
elektryczne przednie szyby i lusterka, 6 poduszek,
zadbany, tel. 600-936-589 B46104
* Renault Scenic, 1,6B, 1998, tel. 508-097-660 V03529
* SEAT Alhambra, 2001, tel. 508-097-660 V03519

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
V02610
* informacja turystyczna, plac Wolności 22, tel. 87520-49-48 B47202
* kino, plac Wolności 22, tel. 87-520-20-59 L73703

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

Tel. (87) 520-31-32, sms 505-314-536
* pracownia pisania ikon, pracownia plastyczna,
Katarzyna Waraksa, tel. 663-805-960
B45505
* Pub „Pod ABC”, plac Wolności 8c, tel. 509-909-996
B46702

V09102

* „KOALA” - bar. Kuchnia tradycyjna, katering.
Plac Wolności 14, tel. (87) 520 15 78
V07604
* konie kabardyńskie, przejażdżki, pod siodło,
Grądzkie 47, tel. 666-316-780, 87-421-22-48 B43808
PIZZERIA „PRIVE” zaprasza od 1000 do 2200

* Budowlana firma, Tadeusz WITKOWSKI, kompleksowe
prace budowlane, tel. 603-754-167, 87-523-41-44 V08403
* Centrum Ogrodnicze, ul. Rzeźnicka 6; tel. 87-520-22-07

V00912

* Dewocjonalia, sklep; dodatki do: chrztu, ślubu, komunii,
bierzmowania; ul. Wiśniowa, tel. 660-771-754
V06705
V01911

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

B46802

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

K09402

* glazurnictwo, Krzysztof Sadowski, tel. 517-535-255K65605
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 B47501
* hurtownia wędlin, od 4.00 do 14.00, ul. Gołdapska 31,
tel. 87-520-22-13 B46603

* Taxi „Z”, również taksówki 6-osobowe, tel. 87-52012-12 K63923
* wczasy; tel. 87-421-22-48, 666-316-780, www.wiatrakart.fr.pl, e-mail: kawarak@o2.pl B45904

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

V06505

* hydraulik, gazowe, tel. 502-383-533 V04007
* hydraulika (instalacje wodne), Krzysztof Sadowski, tel.
517-535-255 K65705
* instalacje elektryczne, Henryk Rowiński, tel. 510-145-891
V05317

* jubilerskie usługi, grawerowanie, naprawa oprawek
okularów, plac Wolności 13, tel. 508-266-703
krstatkiewicz@gmail.com, www.zlotnik-olecko.pl V06905
* korekta i redakcja prac rocznych, semestralnych, licencjackich, itp. tel. 609-535-117 L76902
* korepetycje - język angielski; szkoły podstawowe,
gimnazja, szkoły średnie, tel. 608-215-475 B43109
* kowalskie, spawalnicze, ślusarskie, Gołdapska 31, tel.
87-523-00-80 B45006
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* księgowe usługi, Ternet spółka z o,o, tel. 87-520-31-70
B45405

* materiały budowlane, metalowe, hydraulika – SKLEP
BUD-MET, ul. Gołdapska 22, tel. (87) 520 22 41. V05806
* MEBLE - salon, Jan Bagiński, ul. Rzeźnicka, tel.
(87) 520 29-23.
V05108

* MEBLE - sklep firmowy „ELMARS”, Zielona 33,
oferuje w cenie producenta: tapicerki, szafy, komody,
meble na wymiar, tel. 508-097-574.
V07305

V02710

* OLEJ OPAŁOWY,NAJTANIEJ, tel. 87-520-41-91 V03419
* pizza na telefon – od 10.00 do 22.00, tel.87-520-31-32
lub sms 505-314-536 V09112
* POŻYCZKA szybka, profesjonalna obsługa, tel. 666064-485 K64808

* Pralnia chemiczna, pranie wodne, usługi w ciągu 24 godzin,
ul. Grunwaldzka 12, te. 723-565-284
V02310

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
V03109
czipowanie, paszporty europejskie
psy, koty, fretki

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

K65407

* ROWERY – naprawy i wypożyczalnia, Centrum
Handlowe Impuls, tel. 87-520-36-92 V08013
* skup metali i surowców wtórnych, odbiór własnym
transportem, najwyższe ceny, Ełcka 2, tel. 501-611-961V07814
* sprzątanie, pranie tapicerek, dywanów, opieka nad grobami,
tel. 513-035-033
V05407

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

Sebastian
* Taxi „Z”, również taksówki
6-osobowe, tel. 87-20-12-12 K63913
* tłumacz języka francuskiego, tel. 888-605-885 B45106
* transportowe, Mercedes Sprinter, tel. 512-265-569 V02330
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INNE
* koty oddam z bardzo dobrych rąk w jeszcze lepsze
ręce, tel. 600-140-814 B46403
* oddam koty (wszystkie czarne) w dobre ręce, tel.
504-997-481 (odbieram tylko SMS-y) B45305
* potrzebuję pilnie rower stacjonarny za 0 złotych i pralkę automatyczną (jestem inwalidką i proszę o pomoc), tel.
505-211-873 B47002
* Stowarzyszenie „Otwarte Drzwi” przyjmie nieodpłatnie meble takie jak: tapczany, szafki nocne, tel.
87-523-99-65 w godzinach od 10.00 do 12.00. B46503
KUPIĘ
* stary traktor, tel. 602-235-182 V03439
PRACA
* ślusarza, spawacza zatrudnię, tel. 602-709-756 B47601
* zatrudnię stomatologa, tel. 605-893-381 K65507
SPRZEDAM
* bilard profesjonalny, blat marmurowy, stan dobry,
tanio, tel. 603-113-040 V07125
* drukarka kolorowa OKI C3300n, A4, idealna do
wizytówek, mało używana, 290 złotych, tel. 604-193413 B45605
* działka usługowa, granica obwodnicy, tel. 601-210819 K53406zv
* działkę budowlaną, 1650 m.kw., Olecko, tel. 602709-756 B46203
* działkę na Ruczaju, tel. 505-036-225 K66402
* działki budowlane, uzbrojone, tel. 601-210-819 K53506zv
* komplet wypoczynkowy skórzany, (dwa fotele i kanapa), tel. 667-172-403 B46303
* kotły c.o., grzejniki, bojlery, HYDROMAX,
ul. Sokola 1E, tel. 87-615-31-90
V03209
* łódkę wędkarską, tel. 512-265-569 V02320
* maszyny, urządzenia rolnicze, tel. 601-210-819 K53306zu
* mieszkanie 73 m.kw. po generalnym remoncie, tel.
609-535-117 B47102
* modele kartonowe, Wydawnictwo WIR, (samoloty
1:50, okręty 1:300), tel. 601-152-454
* neon reklamowy piwa Warka, tanio, tel. 505-314-536
V09122

* nowy telefon z faxem, tel. 601-152-454
* OLEJ OPAŁOWY, NAJTANIEJ, tel. 87-520-41-91 V03429
V08712

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

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

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

V08103

V08902

V03509

* siedlisko, ul. Wiejska, ok. 40 arów, zabudowane budynkiem gospodarskim, dojazd od strony ulicy Wiejskiej,
siła na miejscu, tel. 602-293-333 V03119
* sukienkę i albę komunijną z dodatkami, tel. 530-607-626 B47402
* tapety, rolety sprzedam, Dom S.C., plac Wolności 5 A V01921
* wózek inwalidzki, nowy, nieużywany, tel. 601-152-454 L73802

Wyrób nagrobków, blatów kuchennych, parapetów
i okładzin schodowych
V09601

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

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

V04218
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Wydział Finansowy Urzędu Miejskiego

K64510

… sporządził i przesłał do Regionalnej Izby Obrachunkowej roczne sprawozdania z wykonania dochodów, wydatków,
zobowiązań, należności, podstawowych dochodów podatkowych oraz zadań zleconych, wynikające z rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie sprawozdawczości budżetowej.
W 2011 roku na roczne planowane dochody w wysokości
79.033.950 zł wpłynęły środki w wysokości 77.609.338 zł, czyli w 98,2 %. Na planowane wydatki w wysokości 74.990.344 zł
wydano 72.678.690 zł, czyli 96,9 %.
Nie wzrosło zadłużenie Gminy. Spłacono raty pożyczek i
kredytów w wysokości 6.184.000 zł. Zadłużenie gminy na 31
grudnia 2011 r. wynosi 30.338.000 zł i stanowi 39 % wykonanych dochodów. Z powyższych danych wynika również, iż
pozostały wolne środki do dyspozycji, jako nadwyżka środków
pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy w wysokości 887.042,64 zł.
Szczegółowe sprawozdanie z wykonania budżetu za 2011
r. Burmistrz przedstawi Radzie Miejskiej i RIO w terminie do
31 marca br. zgodnie z ustawą o finansach publicznych. (dBR)

V09002

B47302

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

B47701

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
Piękna nawet w kąpieli

Makijaż permanentny jest rodzajem płytkiego tatuażu wykonanego za pomocą naturalnych kosmetyków. Zrobiony fachowo w gabinecie kosmetycznym
jest całkowicie bezpieczny dla skóry i zwykle wystarcza na 3-5 lat. Zwykle maluje się trwale kreski na dolnej i
górnej powiece, często brwi, jeśli są przerzedzone lub są
na nich powypadkowe blizny. Tą metodą można poprawić
kontur ust, który został zatarty wskutek częstych opryszczek bądź, gdy wargi są zbyt asymetryczne. Decydując się
na makijaż permanentny nie róbmy go np. tuż przed sylwestrem, gdyż często po pierwszym zabiegu efekt nie jest
najlepszy i trzeba wyrównać tzw. niedoróbki na następnym
seansie.

Domowe sposoby na piękne ręce

Przy wszelkich pracach domowych należy używać rękawic. Nie pomogą bowiem żadne kremy ochronne i żele,
jeśli ręce narażać będziemy na styczność z detergentami,
preparatami chemicznymi, które niszczą naskórek w sposób niemal całkowicie nieodwracalny. A więc pracujmy w
rękawiczkach, piorąc, myjąc naczynia, pastując podłogi
lub pucując okna.
Po zdjęciu rękawic natłuszczamy ręce gliceryną, do-

brym kremem do rąk, a dodatkowo stosujemy domowe sposoby, by nasze dłonie były piękne.
Najprostszą maseczkę zrobimy z ziemniaków: gotujemy
je w skórce, obieramy, ucieramy na papkę, dodajemy odrobinę mleka i nakładamy na dłonie. Znakomita jest także maseczka z otrębów zalanych maślanką. Paznokcie ozdabiają
dłonie pod warunkiem, że są czyste, krótko przycięte i opiłowane. Ważna jest pielęgnacja paznokci. Polecamy sposób
najprostszy. Stawiamy na kaloryferze talerz z oliwą z oliwek
i wyglądając przez okno na podwórko moczymy paznokcie,
a nawet całe dłonie. Podobnie działa skrzyp - zalany wodą
można zastosować już po upływie pół godziny.

Zioła na dobre trawienie

Niesmak w ustach, brak apetytu, obstrukcje czy biegunki
zdarzają się co pewien czas nawet najzdrowszym. Dawniej w
takich przypadkach aplikowano piołun - my radzimy wypróbować własnoręcznie przyrządzony preparat.
Łączymy w równych ilościach suszone owoce kminku, liście mięty pieprzowej, lawendy i piołunu oraz kwiat rumianku. Mieszamy i łyżkę zalać szklanką wrzątku. Trzymać pod
przykryciem w ciepłym miejscu ok. 10 minut Odstawić. Gdy
lekko przestygnie, przecedzić, wypić małymi łykami.

to@borawski.pl

Kalendarz imion

28 marca
Anieli, Antoniny, Joanny, Renaty, Soni
Aleksandra, Antoniego, Bohdana, Doroteusza, Gedeona, Gustawa, Jana,
Kastora, Krzesisława, Sykstusa
29 marca (Dzień Metalowca)
Amalii, Amelii, Kwiryny, Wiktoryny,
Zenobii
Bertolda, Cyryla, Czcirada, Eustachego, Eustachiusza, Helmuta, Ludolfa,
Marka, Ostapa, Wiktora, Wiktoryna,
Zenona
30 marca
Amelii, Anieli, Dobromiry, Emelii, Ernestyny, Erny, Kwiryny
Amadeusza, Częstobora, Dobromira,
Jana, Kwiryna, Leonarda, Lutobora
31 marca
Balbiny, Dobromiery, Dobromierzy,
Dobromiry, Ernesty, Ernestyny, Kamili, Korneli, Kornelii

Benedykta, Beniamina, Dobromierza,
Dobromira, Ernesta, Gwidona, Kamila,
Kornelego, Myślisława
1 kwietnia (Prima aprilis)
Chryzanty, Grażyny, Hugony, Ireny, Katarzyny, Teodory, Żermeny
Dariusza, Haralda, Hugona, Teodora, Tobisława, Wenantego, Wenecjusza, Zbigniewa, Zygmunta
2 kwietnia (Międzynarodowy Dzień
Książki dla Dzieci)
Eryki, Malwiny, Marii, Teodozji, Władysławy
Arona, Eryka, Franciszka, Sądomierza,
Urbana, Władysława
3 kwietnia
Benigny, Iny, Ireny, Renaty, Reny
Antoniego, Cieszygora, Jakuba, Pankracego, Ryszarda, Sykstusa, Sylwestra, Winicjusza, Władysława

Nasz przepis
Wytrawna zupa rybna tujemy 10 minut. Podajemy uda pokro-

50 dag ryby, 3 łyżki oleju, mała cebula, średnia marchewka, pół pietruszki,
kawałek selera, pół szklanki soku pomidorowego, pół szklanki wytrawnego białego wina, łyżeczka lubczyku, 5
ziaren ziela angielskiego, 5 ziaren pieprzu czarnego, 3 liście laurowe, ząbek
czosnku, sól morska
Wszystkie warzywa kroimy na kawałki. Do garnka wlewamy olej i rozgrzewamy. Wrzucamy warzywa i delikatnie chwilę podsmażamy. Zalewamy
1,5 litrem wody. Dodajemy do garnka
przyprawy (oprócz lubczyku, wina i
soku pomidorowego) oraz ryby i gotujemy wywar. Przecedzamy.
Z pozostałych na sicie warzyw wyjmujemy ryby, a pozostałe dokładnie
miksujemy i dodajemy do wywaru.
Ryby czyścimy z ości i całe kawałki
dodajemy wraz z winem, sokiem pomidorowym i lubczykiem dodajemy
do wywaru. Delikatnie podgrzewamy i
doprowadzamy do wrzenia. Kiedy zupa
zaczyna wrzeć zdejmujemy z ognia.
Podajemy gorącą i grzankami lub białym pieczywem.

Udo indyka z zieleniną

2 uda indyka ze skórą, 2 łyżki posiekanego szczypiorku, 2 łyżki posiekanego koperku, 4 łyżki siekanej natki
pietruszki, 4 cebule dymki, 10 dag pieczarek, 750 ml bulionu z kury, 2 ząbki
czosnku, 2 łyżki oliwy, sól, pieprz
Pieczarki i dymki drobno siekamy i
mieszamy z zieleniną. Oprawiamy
solą i pieprzem. Delikatnie podważamy skórę na udach i wkładamy pod nią
farsz. Obwiązujemy dokładnie bawełniana nicią.
Mięso układamy na brytfance i polewamy oliwą, posypujemy solą i pieprzem. Pieczemy około 50 minut w
temperaturze 220°C.
Do sosu pozostałego po pieczeniu dodajemy bulion i roztarty czosnek i go-

jone w plastry polane sosem.

Kotlety
z płatków owsianych

20 dag płatków owsianych, 2 szklanki
wody, łyżka margaryny, 5 dag cebuli, 2
jaja, łyżka posiekanej natki pietruszki, 3
łyżki startego żółtego sera, sól, pieprz,
bułka tarta, 3 łyżki tłuszczu do smażenia
Wodę solimy i doprowadzamy do wrzenia.
Do wrzącej wrzucamy płatki i gotujemy 3
minuty. Studzimy i mieszamy z jajkami.
Podsmażamy na tłuszczu cebulę i dodajemy do płatków. Mieszamy dodając
natkę pietruszki i ser. Doprawiamy do
smaku solą i pieprzem.
Z masy formujemy kotlety, obtaczamy je
w tartej bułce i smażymy.
Podajemy z sosem pomidorowym lub
grzybowym oraz surówką.

Mazurek cygański

5 jajek, 4 płaskie łyżki mąki ziemniaczanej, 4 czubate łyżki cukru, 5 dag rodzynek, 5 dag smażonej posiekanej skórki
pomarańczowej, 5 dag pokrojonych w
paseczki migdałów, 5 dag połamanych
orzechów włoskich, 5 dag pokrojonych
w paski miękkich suszonych śliwek.
tłuszcz, łyżka mąki
Wszystkie bakalie obsypujemy łyżką
mąki. Oddzielamy żółtka od białek. Z
białek ubijamy sztywną pianę i po ubiciu dodajemy po trochu cukier, żółtka i
mąkę. Otrzymaną masę mieszamy z bakaliami i rozkładamy na wysmarowanej
masłem i wysypanej mąką blasze na grubość 1 centymetra. Blachę wstawiamy
do średnio nagrzanego piekarnika i pieczemy aż ciasto lekko się zarumieni. Podajemy pokrojone w cieniutkie paseczki.
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Cytaty na ten tydzień
Ludzie przeważnie nie są źli. Po
prostu czasem dają się porwać jakiejś
idei. Wtedy przebierają się w mundury i strzelają do siebie. Albo zakładają
białe habity, białe kaptury z wycięciem
na oczy, zapalają krzyż i idą kogoś
zlinczować. Bywa, że wkładają sprane
dżinsy w kolorze indygo i katują innych heavymetalową kakofonią. Wystarczy podsunąć im nowe wyznanie w
atrakcyjnej postaci, a pójdą jak w dym,
oddadzą duszę nawet diabłu.
Terry Pratchett,
Neil Gaiman,
„Dobry omen”

PRZYS£OWIA
\Mokry marzec rolnika boli, suchy
marzec sprzyja roli.
Śnieg marcowy, owocom niezdrowy.
Co marzec wypiecze, to kwiecień wysiecze.
Kto jarzynę gęsto sieje rzadko zbiera.
Powszechnym natury zwyczajem, po
niestatecznym marcu, świat się cieszy
majem.
Choć i w kwietniu słonko grzeje, nieraz pola śnieg zawieje.
Dobrze się tam dzieje, gdy dwóch
orze, jeden sieje.
Kwiecień rozmaicie plecie, bywa, że
śniegu do dziur namiecie.
Gdy brzoza pęka, słońce grzeje, to się
najlepiej sieje.

Sennik

Śniło ci się, że ostrzyłeś nożyce – oznacza to kłótnię.
Jeśli we śnie kroiłeś coś nożycami, to nie
grozi ci bieda.
Przyśniło ci się, że spadałaś (spadałeś)
w dół. Oznacza to, że odczuwasz brak
zaufania we własne zdolności oraz brak
bezpieczeństwa. Oznacza to też obawę
przed porzuceniem i pozostawieniem na
pastwę losu przez przyjaciół. Także chęć
wyplątania się z niedobrej sytuacji.
Przyśniło ci się, że byłaś (byłeś) w wielkim lesie. Oznacza to osiągnięcie wreszcie spokoju ducha.
Zabłądzenie w lesie oznacza spory w
rodzinie, czasem nawet poważne, nabrzmiałe od dawna.

Pachnące włosy

Wszystkie panie wiedzą, że perfumy najlepiej i najtrwalej utrzymują swój zapach we
włosach. Niestety, jeśli używamy pachnących odżywek i lakierów, ich zapach „kłóci” się nawet z najlepszymi perfumami.
Stąd wziął się pomysł, który wprowadziła
w czyn firma Poly, wypuszczając na rynek
bezwonny lakier do włosów, do którego
można do¬dać wybrane przez klientkę perfumy. Po prostu, do pojemnika z lakierem
sprzedawczyni wstrzykuje z oddzielnego
- przeznaczonego do tego celu - flakonika odpowiednią dla uzyskania pożądanej
Każdy gest coś znaczy
Maniacy czystości – zacieranie dłoni, intensywności zapachu ilość ulubionych
częste ich mycie czy zbędne czyszcze- perfum. Po dokładnym wstrząśnięciu zanie nosa wyraża chęć uwolnienia się od wartością pojemnika perfumowany lakier
jest gotowy do użycia.
poczucia winy.
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Wyróżniona na olsztyńskiej Gali Sportu 2012

W Filharmonii Warmińsko-Mazurskiej w Olsztynie, 1
marca odbyła się Gala Sportu, podczas której pamiątkowe
statuetki, dyplomy i nagrody otrzymali czołowi sportowcy
oraz najlepsi trenerzy z Warmii i Mazur. Gala była doskonałą okazją do podsumowania minionego roku pod względem
osiągnięć sportowych i spotkania zawodników, trenerów,
opiekunów, rodziców i działaczy sportowych.
„Udział w niej wzięli przedstawiciele wszystkich dyscyplin sportowych uprawianych w województwie warmińsko-mazurskim. Spośród nich wyłoniono 14 najbardziej utytułowanych młodych sportowców, medalistów Mistrzostw
Świata i Europy w roku 2011” – mówi Wojciech Rejterada,
Wiceprezes Oleckiej Szkoły Sztuk Walki Karate Kyokushin
Drużynowych Mistrzostwach Szkół Gminy Olecko
w szachach
Przez półtora miesiąca szkolne drużyny rywalizowały w Drużynowych Mistrzostwach Szkół Gminy Olecko w szachach. Od 10
lutego w co drugie piątkowe popołudnie w Szkole Podstawowej nr
1 im. H. Sienkiewicza spotykały się zespoły ze szkół: SP nr 1, SP
nr 3, Gimnazjum nr 2 i SP nr 4. Do zawodów z SP nr 4 przystąpiła
jedna, a z pozostałych szkół po dwie drużyny. Łącznie zgłoszono 34
zawodników i zawodniczek. Turniej został rozegrany na dystansie
7 rund systemem każda drużyna z każdą i tempem gry 30 minut na
zawodnika. Drużyna składała się z 4 osób: 3 chłopców i 1 dziewczynki. Regulamin turnieju dopuszczał grę dziewcząt na szachownicach męskich.
Wyniki. Pierwsze miejsce z dorobkiem 17 pkt. zajęła drużyna z SP
nr 3 (5 wygranych, 1 remis), drugie miejsce przypadło zespołowi z
Gimnazjum nr 2 (16 pkt, 5 wygranych, 1 porażka), a trzecie miejsce wywalczyli uczniowie SP nr 4 (15 pkt, 4 wygrane, 1 remis, 1
porażka) Kolejne miejsca zajęły: SP nr 1, II drużyna SP nr 3, II
Gimnazjum nr 2 i II SP nr 1.
Składy zwycięskich drużyn:
SP nr 3: Marietta Makarewicz, Piotr Turowski, Nataniel Zaniewski, Aleksandra Dźwilewska, rezerwowi: Daria Dźwilewska
i Mateusz Kondracki;
Gimnazjum nr 2: Patryk Sitkowski, Kamil Gryglas, Jakub Mrozowski, Weronika Kisielewska;
SP nr 4: Konrad Konewko, Patryk Kłeczek, Michał Domasik,
Emilia Czajewska, rezerwowy Juliusz Strażowski;
W klasyfikacji na szachownicach zanotowano następujące rezultaty:
I szachownica:
1. Konrad Konewko (SP nr 4) 6pkt/6 partii
2. Marietta Makarewicz (SP nr 3) 5pkt/6
3. Patryk Sitkowski (Gim. Nr 2) 4pkt/6
4. Bartosz Łapszys (SP nr 1) 3 pkt/6
6. Kamil Łapszys (II Gim. Nr 2) 1pkt/6
7. Maciej Bujnowski (II SP nr 1) 1 pkt/6
8. Kacper Parfinowicz (II SP nr 3) 1 pkt/6
II szachownica
1. Kamil Gryglas (Gim. Nr 2) 6pkt/6
2. Patryk Kłeczek (SP nr 4) 5pkt/6
3. Piotr Turowski (SP nr 3) 4 pkt/6
4. Łukasz Sitkowski (SP nr 1) 3pkt/6
5. Adrian Bokuniewicz (II SP nr 3) 2 pkt/6
6. Marcin Radzaj (II Gim. nr 2) 1pkt/1
7. Michał Zaniewski (II Gim. nr 2) 0 pkt/5
8. Paweł Werla (II SP nr 1) 0 pkt/6
III szachownica
1. Nataniel Zaniewski (SP nr 3) 6 pkt/6

– „Wśród nich znalazła się również zawodniczka karate kyokushin z Olecka – Angelika Rejterada. Jacek Protas – Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego wręczył Angelice
wyróżnienie i statuetkę za wybitne osiągnięcia sportowe w
roku 2011. Podczas uroczystego spotkania nagrody i wyróżnienia otrzymali tak tytułowani zawodnicy jak Mamed Chalidow
i Tomasz Mendelski – wielokrotny olimpijczyk i medalista
Mistrzostw Świata w kajakarstwie”.
Przypomnijmy sukcesy Angeliki Rejterady. W 2011 r. zdobyła tytuł Mistrzyni Województwa, Mistrzyni Makroregionu,
Mistrzyni Wielkiej Brytanii i zajęła II miejsce w Międzynarodowym Turnieju w Pradze. Uczestniczyła też w Mistrzostwach
Świata w Tokio i zdobyła brązowy medal Mistrzostw Europy.
Marszałek podziękował także trenerom, wśród których znalazł się Wojciech Rejterada, za ich pracę z młodzieżą i promowanie województwa na arenie krajowej i międzynarodowej.
Gratulujemy. Życzmy kolejnych osiągnięć i sukcesów.
Dziękujemy za promocję powiatu oleckiego w kraju i zagranicą.
Zdjęcie: archiwum Oleckiej Szkoły Sztuk Walki Karate Kyokushin.
Anna Turowska
www.powiat.olecko.pl
2. Jakub Mrozowski (Gim. nr 2) 5 pkt/6
3. Maciej Topolski (SP nr 1) 2,5 pkt/6
4. Dominik Zawada (II Gim. nr 2) 2 pkt/2
5. Michał Domasik (SP nr 4) 2 pkt/4
6. Mateusz Kabak (II SP nr 3) 2 pkt/6
7. Juliusz Stramowski (SP nr 4) 1pkt/2
8. Jakub Kowalewski (II SP nr 1) 0,5 pkt/6
9. Marcin Radzaj (II Gim. nr 2) 0 pkt/4
IV szachownica:
1. Aleksandra Dźwilewska (SP nr 3) 6pkt/6
2. Gabriela Jeglińska (II SP nr 3) 5 pkt/6
3. Weronika Kisielewska (Gim. nr 2) 4 pkt/6
4. Emilia Czajewska (SP nr 4) 2 pkt/6
5. Kamila Kułakowska (SP nr 1) 1 pkt/6
6. Maja Kłoczko (II SP nr 1) 0 pkt/6
Na koniec zawodów rozegrano dodatkowo 6-rundowy turniej blitza
(szachów błyskawicznych). Tempo gry 5 minut na zawodnika, system
rozgrywek – szwajcarski. Do zawodów przystąpiło 14 zawodników.
Wyniki:
1. Konrad Konewko (SP nr 4) 6 pkt
2. Patryk Sitkowski (Gim. nr 2) 5 pkt
3. Aleksandra Dźwilewska (SP nr 3) 4 pkt
4. Marietta Makarewicz (SP nr 3) 3,5 pkt
5. Patryk Kłeczek (SP nr 4) 3,5 pkt
6. Nataniel Zaniewski (SP nr 3) 3,5 pkt
7. Michał Domasik (SP nr 4) 3 pkt
8. Jakub Mrozowski (Gim. nr 2) 3 pkt
9. Bartosz Łapszys (SP nr 1) 3 pkt
10. Piotr Turowski (SP nr 3) 2,5 pkt
11. Gabriela Jeglińska (SP nr 3) 2 pkt
12. Adrian Bokuniewicz (SP nr 3) 2 pkt
13. Mateusz Kabak (SP nr 3) 1 pkt
14. Kacper Parfinowicz (SP nr 3) 0 pkt
Podziękowania składam Burmistrzowi Olecka, Panu Wacławowi Olszewskiemu, za ufundowanie pucharów, a Prezesowi Fundacji Rozwoju Ziemi Oleckiej, Panu Andrzejowi Wojczulewiczowi, za ufundowanie medali.
Dziękuję także Pani Dyrektor SP nr 1, Eligii Bańkowskiej, za udostępnienie sali, Panu Leopoldowi Dudanowicz za sprawne sędziowanie, opiekunom i rodzicom za poświęcenie swojego czasu, a zawodnikom za wzięcie udziału w turnieju.
Myślę, że formuła Drużynowych Mistrzostw przyjęła się i w kolejnej
edycji (za rok) do turnieju zgłosi się więcej drużyn.
Krzysztof Konewko
Kierownik sekcji szachowej
MLKS Czarni Olecko

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

to@borawski.pl

19

Tygodnik olecki 11/739 - r. 2012

Pierwszy dzień wiosny
z Wojciechem Kowalewskim i ZSLiZ
Kilkuset uczniów klas trzecich gimnazjów z Raczek,
Filipowa, Olecka, Sokółek, Babek Oleckich, Judzik,
Świętajna i Kowali Oleckich przybyło na Dni Otwarte
Zespołu Szkół Licealnych i Zawodowych w Olecku.
W wydarzeniu jako gość honorowy wziął udział Wojciech Kowalewski, który poprowadził turniej piłki halowej. Obecność znanego na całym świecie bramkarza w
drużynach piłkarskich reprezentujących różne gimnazja
rozpaliła ducha walki. Każdy z ośmiu wystawionych zespołów pragnął zdobyć puchar oraz piłkę z autografem

Wojciecha Kowalewskiego.
W czasie rozgrywek okazało się, że równych sobie nie
mieli chłopcy z Gimnazjum w Filipowie, którzy w meczu
finałowym pokonali drużynę z Gimnazjum nr 2 w Olecku.
Trzeci puchar powędrował do Gimnazjum w Raczkach.
W turnieju nie było jednak przegranych. Beata Stypuł-

kowska, dyrektor ZSLiZ, każdemu uczestnikowi zawodów wręczyła pamiątkowy pendrive oraz smycz.
Cenną nagrodę w postaci wycieczki zagranicznej i koszulkę z autografem Wojciecha
Kowalewskiego wygrała Izabela Łabanowaka, uczennica Gimnazjum nr 2 w Olecku, która wśród kibiców wyróżniała się oryginalnym
wyglądem oraz eksponowała najciekawsze
hasło.
W trakcie rozgrywek dzięki interaktywnym
stoiskom, punktom informacyjnym oraz przewodnikom na szczudłach młodzież mogła zapoznać się z ofertą kształcenia przygotowaną
przez ZSLiZ na rok szkolny 2012/2013.
Wszyscy zainteresowani kontynuacją nauki
w szkole przy ulicy Gołdapskiej mieli możli-

wość zobaczyć umiejętności uczniów klas hotelarskich i gastronomicznych,
którzy piekli gofry, smażyli
naleśniki, częstowali gości rogalikami i niepowtarzalnym w smaku chlebem
ze smalcem. Dodatkowo
dziewczęta chcące ozdobić
paznokcie mogły skorzystać
z usług kosmetycznych Moniki Pieszko i Agnieszki
Borysewicz, uczennic trzeciej klasy technikum architektury krajobrazu i technikum ochrony środowiska.
Przy stoisku przygotowanym przez uczniów technikum geodezji i technikum
drogownictwa można było wykonać atrakcyjne zdjęcie
z modelem geodety lub na tle drogi do… ZSLiZ. Przy
punkcie promującym technikum ochrony środowiska
oraz technikum urządzeń i systemów energetyki odnawialnej młodzież miała okazję obejrzeć makietę, a także
mogła wziąć udział w quizie i tym samym wygrać nagrodę.
Nie zabrakło również stoiska propagującego naukę w
liceum ogólnokształcącego ze specjalnością policyjno-pożarniczą, a także w kierunku technik logistyk z klasą
mundurowa. Wielu uczniów klas trzecich gimnazjum
chętnie zatrzymywało się przy punkcie poświęconym
weterynarii, rolnictwu, hotelarstwu, żywieniu i usługom
gastronomicznym oraz obsłudze turystycznej.
Na podsumowaniu Pierwszego Dnia Wiosny z Wojciechem Kowalewskim nie zabrakło Wacława Olszewskiego, burmistrza Olecka, który pogratulował zwycięskim drużynom piłkarskim i życzył kolejnych sukcesów.
Patronat medialny nad wydarzeniem objął „Tygodnik
Olecki” oraz portal internetowy www.naszeolecko.pl.
Koordynatorem projektu był Przemysław Michniewicz,
sędzią w turnieju oraz osobą prowadzącą panel dyskusyjny z Wojciechem Kowalewskim był Karol Sobczak.
Przemysław Michniewicz
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PO KOKARDĘ

A wszystko to... matematyka

„Nie, tego już zdecydowanie za wiele!!” – krzyczała do
słuchawki sąsiadka z czwartego piętra i już wiadomo było,
że potrzebna jest jej pomoc. – „Możesz przysłać do mnie
Paulinkę?” Po takim wstępie nasza wspólna sąsiadka nawet
nie śmiała powiedzieć, że Paulina jest zawalona książkami,
bo maturę ma na nosie. Córka, czyli pogotowie pomocowe,
grzecznie zaszła dwa piętra wyżej, a na jej miejsce pojawiła
się sąsiadka z problemem. Zresztą obie byłyśmy pewne, że
skoro wzywana jest Paulinka, to rzecz dotyczy… matematyki.
- Nie, tego już za wiele, dziewczyny – zaczęła sąsiadka z
czwartego piętra, - żebym ja musiała się wstydzić przed własnym dzieckiem i udawać, że mnie głowa boli?!
I tu zaczęła się długa, bo szczegółowa opowieść o tym,
jak cała rodzina zaczęła rozwiązywać zadanie matematyczne i doszła do jednego wniosku: „Trzeba wezwać Paulinkę”.
Paulinka, jak już było na wstępie, maturzystka, skromne
dziewczątko o ścisłym umyśle, ot tak sobie rozwalała zadania w mig. Dała się poznać przez rozliczne sąsiadki jako nie
tylko talent matematyczny, ale i pedagogiczny.
Żywym przykładem jest moja starsza pociecha, która
twierdzi, że jak jej Paulinka wytłumaczy, to matematyka jest
taka łatwa. I rzeczywiście na koniec roku wylądowała z (prawie) najlepszą oceną. Paulinka, choć nikt jej nie udzielał wskazówek, jak się uczy młodszych, szybko wyłapywała błędy
i niedociągnięcia mego dziecka, ćwiczyła z nią, więc klasówka była tylko formalnością.
- Ja wiem, dziewczyny, że raczej należę do tej drugiej grupy – ciągnęła sąsiadka z wyraźnym przejęciem - ale żeby
dziecku z trzeciej klasy nie móc pomóc w pracy domowej?
To już totalna porażka! A to dopiero podstawówka, a co dalej? Czy to ja jestem aż taka głupia, czy podręczniki za mądre? A może te współczesne dzieciaki przeskoczyły nas aż
tak w rozwoju?
I poleciałyśmy po bandzie, czyli polskiej oświacie. Każda z nas miała, oczywiście, swoją wizję szkolnictwa, którą
chętnie podzieliłaby się z ministrem, ale skupiłyśmy się na
pocieszaniu koleżanki.
- A pamiętasz – zaczęłam – jak za twoją namową posłałam swoją starszą na pływalnię i rozkoszując się letnią ką-

pielą, nagle słyszę głos mojej pociechy: „Mamo, jak płyniesz
na grzbiecie, to źle ręce układasz…” A co ona wie o tym, że
nie dość, że nie było w mojej okolicy krytych basenów, a tym
bardziej instruktorów? Tłumaczę jej, że jestem samoukiem, ale
to tak jak tłumaczenie, że dawniej nie było komórek, a telefon
stacjonarny był rarytasem.
Sąsiadki pokiwały głowami na znak zrozumienia.
- Dziewczyny! – gospodyni domu aż podskoczyła. – A co
my zrobimy po wakacjach? – Widząc zakłopotanie w naszych
oczach, wyjaśniła. – Przecież Paulinka na pewno zda na studia
i wyjedzie. Kto nasze dzieci będzie uczył?
Rozważania owe przerwało wejście Paulinki. Po minie
rozszyfrowałyśmy, że kłopot – a dokładniej zadanie z klasy trzeciej szkoły podstawowej – zostało rozwalone na kawałki. Uśmiechnęła się do nas szelmowsko, aż jej mama
(a nasza sąsiadka) zapytała, czy to aby nie z nas się śmieje.
- Skądże znowu – śmiała się. – Przecież każda z pań ma co
najmniej maturę i na pewno poradziłaby sobie z tym zadaniem.
Pewnie! Acz niekoniecznie…
Matematyka… królowa nauk. Matematyka jest wszędzie.
Wszędzie! Cały świat jest zaklęty i zamknięty w cyfrach i liczbach począwszy od daty narodzin, skali Appgar’a , ważenie,
mierzenie dzieciątka po porodzie… Potem jego tożsamość zamknięta jest w jedenastu cyfrach w jakimś głównym komputerze. Szczęśliwi rodzice wybierają dziewięć cyfr, by ogłosić
znajomym, że oto już jest. Potem pędzą po sklepach (jeśli są
przesądni i wcześniej tego nie zrobili) po wózek i wyprawkę.
Kupowanie to też matematyka. Nie tylko przeliczanie, ile zapłacą, ile zostanie na koncie (i pamiętać, by nigdzie nie zapisywać PIN-u karty), ale przede wszystkim
ustawienie wydatków tak, by pod koniec tygodnia bankomat nie wypluwał nam karty. Podziwiam, naprawdę (szacun
wielki!), księgowych. Przyznam z zażenowaniem, że dla
mnie to istna czarna magia. A gra na giełdzie? Inwestowanie? A procenty, którymi tak kuszą witryny sklepowe?
I – wreszcie – gdzie jest błąd w edukacji, ze zdecydowana
większość uczniów nie cierpi matematyki? Oczywiście, że jej
nie rozumie, więc gdzie są ci profesorowe, którzy nauczą nauczycieli, jak uczyć matematyki, by dzieciaki zrozumiały i polubiły, bo to… konieczność?
Marusia
Ps. Dobrze, że moje młodsze dziecko uczy się z podręczników
innego wydawnictwa i nie ma (tzn. nie mam) takiego problemu.

