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Założony w 1997 r.

Zwycięzca ma wielu przyjaciół, zwyciężony
ma wiernych przyjaciół.
(przysłowie mongolskie)

Nr 16 (744)

Kupon bierze udział
w losowaniu upominków

Nr 16
(744)

cena 1,50 zł

18 kwietnia 2012 r.

Do policji

Proszę zwrócić uwagę na parkowanie samochodów na ciągłych
liniach parkingowych oraz za stawianie samochodów na trawnikach.
Jest takie miejsce przy szkole muzycznej na ulicy 1 Maja. Trawnik
wygląda jak pole manewrowe dla czołgów. Nagminnie parkowanie
tego typu stosowane jest na trawnikach tzw. Zydlungów.

16 kwietnia 1886 roku

... ukazał się pierwszy numer „Gazety Olsztyńskiej”, pisma społeczno-kulturalnego, które odegrało ogromną rolę w budzeniu i obronie
polskości na Warmii i Mazurach.
Co prawda pismo jest inne niż wtedy, ma inne założenia, innych
odbiorców i innych właścicieli ale chociażby ze względu na wiek
redakcja „Tygodnika Oleckiego” obchodzącego w tym roku dopiero
piętnastolecie powstania składa „GO” serdeczne gratulacje.

Problemy z obwodnicą i z przejęciem dróg gminnych

V0925

K66703

4. Festiwal Polskich Filmów
Krótkometrażowych
SHORT WAVES
program s. 6

Podczas spotkania, które odbyło się w Ratuszu dotyczącego budowy
oleckiej obwodnicy padła ze strony Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych
i Autostrad obietnica, że przejście podziemne w kierunku Siejnika zostanie otwarte w końcu czerwca, a nie jak cała obwodnica dopiero w listopadzie b.r.
Spotkanie dotyczyło przejmowania przez gminę byłych dróg wojewódzkich i krajowych w mieście. Postulatem miasta jest, by aleja Wojska
Polskiego od ronda do Giżycka, aż do ronda przy wiadukcie była przejęta
przez zarząd dróg wojewódzkich, bo będzie wtedy łączyć dwie podległe
zarządowi wojewódzkiemu drogi: do Augustowa i do Giżycka.
Miasto przejmie opiekę nad drogami dojazdowymi do obwodnicy,
które teraz służą właścicielom nieruchomości znajdujących się na obrzeżach trasy. Koszty budowy tych dróg ponosi GDDKiA.
Ponadto zostało ustalone, że na całej długości położony niedawno
prze Eurovię asfalt zostanie zerwany i położony na nowo. Dotyczy to
ulic Gołdapskiej oraz alei Wojska Polskiego. Gmina postuluje również
aby nową nawierzchnię położyć również od rozjazdu na Szczecinki aż do
Olecka. W ten sposób chce się ustrzec od przejęcia drogi, którą od razu
będzie musiała remontować.
B. Marek Borawski

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

V08805

V12801

MARKET BUDOWLANY

V07807

to@borawski.pl Archiwum „Tygodnika Oleckiego” znajdziesz
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KRONIKA PO¯ARNICZA

28 marca o 9.47 dwa zastępy JRG PSP usuwały w
Wieliczkach drzewo niebezpiecznie pochylone nad budynkiem mieszkalnym.
28 marca o 12.00 jeden zastęp JRG PSP gasił przy
ulicy Zamostowej pożar posuszu traw.
28 marca o 12.18 jeden zastęp JRG PSP gasił w
okolicach Kukowa pożar posuszu traw.
28 marca o 15.25 jeden zastęp JRG PSP oraz jeden
OSP Borawskie poszukiwały w jeziorze Oleckie Wielkie zaginionego mężczyzny.
28 marca o 16.15 jeden zastęp JRG PSP, dwa zastępy OSP Świętajno oraz jeden OSP Cichy gasił w Świętajnie pożar wysypiska śmieci.
28 marca o 17.57 jeden zastęp JRG PSP gasił przy
alei Wojska Polskiego pożar posuszu traw.
28 marca o 20.12 jeden zastęp JRG PSP gasił w
okolicach osiedla Siejnik pożar posuszu traw.
28 marca o 20.29 jeden zastęp OSP Sokółki gasił w
okolicach Kiljanek pożar posuszu traw.
28 marca o 21.08 jeden zastęp OSP Kowale Oleckie gasił w Kowalach Oleckich pożar posuszu traw.
28 marca o 21.45 jeden zastęp JRG PSP gasił w
okolicach osiedla Siejnik pożar posuszu traw.
28 marca o 22.23 jeden zastęp OSP Borawskie
gasił w okolicach Borawskich pożar posuszu traw.
29 marca o 6.03 jeden zastęp JRG PSP usuwał w
Pieńkach powalone na drogę drzewo.
29 marca o 8.59 cztery zastępy JRG PSP poszukiwały w jeziorze Oleckie Wielkie zaginionego
mężczyzny.
29 marca o 9.54 jeden zastęp JRG PSP gasił przy
ulicy Młynowej pożar śmieci w śmietniku kontenerowym.
29 marca o 13.52 jeden zastęp OSP Ciche gasił w
okolicach Niemst pożar posuszu traw.
29 marca o 19.09 jeden zastęp OSP Kowale
Oleckie gasił w okolicach Golubek pożar posuszu
traw.
30 marca o 9.24 dwa zastępy JRG PSP usuwały
znad wejścia do budynku przy ulicy Wiejskiej niebezpiecznie pochylony nad nim konar drzewa.
31 marca o 8.45 jeden zastęp JRG PSP usuwał znad
dachu budynku mieszkalnego w Dąbrowskich niebezpiecznie pochylony nad nim konar drzewa.
31 marca o 13.41 jeden zastęp JRG PSP usuwał
plamę oleju z jezdni ulicy Jeziornej.
31 marca o 14.28 jeden zastęp JRG PSP oraz jeden
OSP Gąski w Babkach Gąseckich pomagały policji w
poszukiwaniu zaginionej osoby.
31 marca o 15.17 jeden zastęp JRG PSP gasił przy
ulicy 1 Maja pożar śmieci w śmietniku kontenerowym.
1 kwietnia o 16.07 jeden zastęp JRG PSP gasił przy
ulicy 11 Listopada pożar posuszu traw.
Informacji udzieliła starsza sekcyjna
Katarzyna Jeglińska

Po co maluje się białe linie na jezdni? Zastanawiam się nad tym, gdy patrzę z mieszkania
przyjaciela na leżący po przeciwnej stronie jezdni
parking. To ten największy w Olecku. Znajduje się
przed dawnym hotelem „Kronprintz”. Dzisiaj mieści się w tym budynku m.in. PKO.
A więc po co wymalowano te białe linie: ciągłe
i przerywane? Wielu kierowców uważa, że tylko po
to by utrudnić im życie. Ale białe linie są po to, by życie ułatwić,
a ruch uliczny ucywilizować. Czy pamiętacie Państwo skrzyżowanie przy Ratuszu? Ile tam było stłuczek, ile wymuszeń pierwszeństwa? Co prawda i teraz są wymuszenia, ale dzięki wymalowanym
liniom do stłuczek raczej nie dochodzi.
Czy pamiętacie Państwo z jakim zapałem drogowcy bronili się
przed malowaniem tych linii? Chcieli szukać pieniędzy na budowę
ronda, naturalnie, szukanie kasy pozostawili samorządowi. Teraz
mamy już cywilizację, a szybkość ruchu w tym miejscu wymaga
od kierowców przestrzegania przepisów. W tym miejscu wyrysowane linie jednoznacznie określają kto zawinił!
Na parkingu jest w miarę bezpiecznie, więc na nieprzestrzeganie przepisów drogowych policja przymyka oko. Ale biała linia to
biała linia. Jeden źle zaparkowany samochód zajmuje miejsce dla
innych. Następny parkuje źle i tak powoli wkrada się chaos.
Kiedyś pouczające zdarzenie spotkało mnie w Mikołajkach.
Zaparkowałem samochód jak należy. Pozostawiłem miejsce na
wyjazd następnym. Wtedy podszedł do mnie policjant i poprosił
bym zaparkował praktycznie na styk do drugiego samochodu. Kiedy spytałem jak potem wyjadę, odpowiedział, że w jego mieście
wszyscy chcą zaparkować i dla każdego musi być miejsce. Gdy
wyjeżdżałem musiałem z siedem razy dać do przodu i do tyłu. Z
pełną premedytacją poprosiłem o pomoc przechodzący patrol policji. Pomogli!
Panie i panowie policjanci, może na początek lekcja parkowania, a nie mandaty. Ale przed sezonem turystycznym trzeba nas
olecczan ucywilizować. W sezonie można cywilizować turystów.
Od 1 lipca mandaty dla olecczan. Biała linia, to biała linia.
I jeszcze jedno do policji. Rozumiem, że można zapomnieć
włączyć światła. Nie rozumiem jak można cały dzień jeździć na

Aktualizacja
projektu

Trwają prace przy aktualizacji projektu założeń
do planu zaopatrzenia w
ciepło, energie elektryczną i paliwa gazowe dla
miasta i gminy. Projekt
jest realizowany przez
firmę spoza miasta. Koszt
inwestycji to prawie 16 tysięcy złotych. Termin zakończenia prac przypada
na 31 maja. Z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki
Wodnej gmina otrzymała
na ten cel 10 tysięcy złotych.
(UMwbip)

Redakcja

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

BETON TOWAROWY
STAL ZBROJENIOWA
KRĘGI RÓŻNYCH ROZMIARÓW
BLOCZKI FUNDAMENTOWE
MATERIAŁY BUDOWLANE
WŁASNY TRANSPORT
V12701

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:

• Jan Bagiński
• Alicja Jaszczanin (Świtajno)
• Wojciech Jegliński
• Ryszard Król
• Anna Urbanowicz
• Marta Zamecznik
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

V075067
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na stronie internetowej www.olecko.info (w pliku *.pdf)
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jakichś takich światełkach choinkowych. Jadę (na przykład)
sobie i widzę, że z przeciwka jedzie auto bez świateł. Migam
swoimi na znak by włączył, a gdy on jest bliżej okazuje się,
że te choinkowe żaróweczki ma włączone, ale widać je dopiero z dziesięciu metrów.
Nagminne jest jeżdżenie z włączonymi światłami przeciwmgielnymi, które można tylko włączać na pustej drodze.
Chodzi tutaj o światła przednie i tylne.
Kierunkowskazy to przeżytek – mówi styl jazdy wielu
oleckich kierowców. Najgorsi są niektórzy taksówkarze.
Oni wiedzą, gdzie jadą, gdzie mieszkają i włączanie kierunkowskazów jest im do niczego niepotrzebne. Mają dobrą
pamięć.
Jednak z tym prowadzeniem aut w Olecku jest na ogół
nieźle. Ale są wśród nas kierowcy wybitni. Nie twierdzę, że
jeżdżę dobrze ale bardzo się staram, a gdy przydarzy mi się
zrobić cos źle, to mam przynajmniej wyrzuty sumienia.
Pewnego już wiosennego dnia zafrapowało mnie prowadzenie samochodu przez jedną z olecczanek. Niebieskie
CC przebiło wszystko co do tej pory widziałem. Jechałem
za nią Gołdapską, Armii Krajowej, placem Wolności, Grunwaldzką, alejami Lipowymi, Kościuszki, aż do Batorego.
Ani razu nie włączyła kierunkowskazu. Przepraszam: dwa
razy włączyła. Pierwszy raz, że skręca w prawo kiedy zjeżdżała z jezdni Goładapskiej w Armii Krajowej.!!! Pojechała
naturalnie w lewo. Drugi raz kiedy skręcała w podwórko
przy ulicy Batorego. Przystanąłem i wtedy zobaczyłem, że
to młoda atrakcyjna kobieta. Widziałem ją jeszcze raz: w ten
poniedziałek. Wyjeżdżałem z 1 Maja, a ona pędziła placem
Wolności, naturalnie nie włączając kierunkowskazu i nagle
przed budynkiem poczty zjechała pod prąd na puste miejsce parkingowe po przeciwnej stronie ruchu. I już! Zdążyła
zająć parking na styk, bo z naprzeciwka po swoim pasie ruchu jechał z włączonym kierunkowskazem inny samochód.
Kierowca auta nie tylko zdumiony ale zapewne i oceniający
i mamusię i tatusia owej panienki pojechał dalej. Zuch kobieta!
Tak w ogóle to zauważyłam, że niektóre kobiety kierujące samochodami jeżdżą, można by rzec, bardziej męsko.
Męskość oznacza tutaj chłopaka, który wreszcie zdał egzamin na prawo jazdy i otrzymał od rodziców upragniony
motor. Pomyślał: „Mam najszybszy w tym mieście pojazd,
umiem jeździć jak nikt, jestem piękny, mądry... i cwany! Kto
mi podskoczy? A kodeks drogowy jest po to aby go łamać”.
Tak sobie myślę, że takie zachowanie, to taki oddolny przejaw emancypacji i feminizmu? A co Państwo na ten temat
myślicie?
z poważaniem
B. Marek Borawski
PRZEMYSŁAW
ATKIELSKI
KOMPUTERY, NAPRAWA, DRUKARKI (TUSZE, TONERY)
NOTEBOOKI, KASY FISKALNE
Plac Wolności 15A, tel. 87 520 10 89

NAJTANIEJ W MIEŚCIE

ON.............................. 5.82
Pb95.......................... 5.85
PB98.......................... 5,99
LPG............................ 2,82
Olej opałowy............... 4.20
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AUTOMYJNIA
Aleje Lipowe 1, Tel. (87) 520-41-91

(powyżej 1000 litrów)

sponsorujemy „Czarnych”,
bilet 5 gr taniej na litrze
Zapraszamy od 600 do 2100
www.paliwa-kozlowski.pl
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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
18 kwietnia (środa)
apteka dyżurna Gołdapska 1
wydanie „Tygodnika Oleckiego”
19 kwietnia (czwartek)
apteka dyżurna Składowa 6
9.00 - Mieszane Sztafetowe Biegi Przełajowe szkół podstawowych, stadion MOSiR
16.00 - „Popołudnia ze Scrabble”, Biblioteki dla Dzieci i
Młodzieży
20 kwietnia (piątek)
apteka dyżurna Zielona 37
10.00 - Półfinał Mistrzostw Województwa W-M SZS w piłce nożnej chłopców szkół gimnazjalnych, stadion MOSiR ze
sztuczną murawą
17.00 - Przyjdź po zdrowie i weź je sobie! zajęcia ze zdrowego sposobu życia, ZSLiZ (sala konferencyjna), ul. Gołdapska
(szczegóły TO 15, s. 4)
17.00 - Żelazna Dama, film, kino „Mazur”
19.00 - Żelazna Dama, film, kino „Mazur”
21 kwietnia (sobota)
apteka dyżurna 11 Listopada 9
Otwarty Turniej Rankingowy Juniorów w Szachach
10.00 - Czarni Olecko - UKS Start Kruklanki, mecz piłki nożnej trampkarzy (stadion MOSiR)
12.30 - Czarni Olecko - KS Granica Kętrzyn, mecz piłki nożnej juniorów (stadion MOSiR)
13.00 Kolorowy świat bajek, biblioteka dziecięca, Kopernika 6
17.00 - Festiwal Polskich Filmów Krótkometrażowych Short
Waves, kino „Mazur”
22 kwietnia ((niedziela)
apteka dyżurna Kolejowa 15
Otwarty Turniej Rankingowy Juniorów w Szachach
upływa termin nadsyłania prac w konkursie „Dom Marzeń”
(szczegóły w TO 11/739, s. 5)
14.00 - Czarni Olecko - MKS Zatoka Braniewo, mecz piłki
nożnej III ligi (stadion MOSiR)
17.00 - Żelazna Dama, film, kino „Mazur”
19.00 - Żelazna Dama, film, kino „Mazur”
23 kwietnia (poniedziałek)
apteka dyżurna plac Wolności 25
24 kwietnia (wtorek)
apteka dyżurna plac Wolności 7B
- Rozgrywki piłkarskie ,,Dzikich Drużyn”, stadion MOSiR
25 kwietnia (środa)
apteka dyżurna Zielona 35
wydanie „Tygodnika Oleckiego”
- Rozgrywki piłkarskie ,,Dzikich Drużyn”, stadion MOSiR
26 kwietnia (czwartek)
apteka dyżurna Gołdapska 1
- Rozgrywki piłkarskie ,,Dzikich Drużyn”, stadion MOSiR
16.00 - „Popołudnia ze Scrabble”, Biblioteki dla Dzieci i
Młodzieży
27 kwietnia (piątek)
apteka dyżurna Składowa 6
- Rozgrywki piłkarskie ,,Dzikich Drużyn”, stadion MOSiR
13.00 - Pozyskiwanie środków na działalność organizacji pozarządowych, szkolenie, plac Wolności 2 (FRZO)
17.00 - Królewna Śnieżka, film, kino „Mazur”
19.00 - Hans Klos. Stawka większa niż śmierć, film, kino
„Mazur”
28 kwietnia (sobota)
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Wernisaż wystawy prac Ewy Letki

Wszechstronna. Tak bez wątpienia można określić Ewę
Letki, zamieszkałą w Olsztynie artystkę, oligofrenopedagoga i artterapeutę. Zajmuje się projektowaniem graficznym,
tworzeniem scenografii, patchworków, ilustracji do książek,
robieniem na szydełku lal, wełniaczków i zwierzaków.
Urodziła się w Olsztynie, tam ukończyła Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych, a potem edukację artystyczną w
zakresie sztuk plastycznych na Wydziale Pedagogiki i Wychowania
Artystycznego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. W swoim
dorobku artystycznym
posiada zarówno wystawy indywidualne jak i
zbiorowe.
W Olecku zaprezentuje
wyszywane
obrazy czyli tzw. patchworki, ilustracje oraz
robione na szydełku
wełniaczki.
20 kwietnia 2012r.
godzina 17:00, Galeria
Prawdziwej Sztuki im.
Andrzeja Legusa
Wstęp bezpłatny

Państwowa Szkoła Muzyczna I st. w Olecku,
Regionalny Ośrodek Kultury w Olecku,
Związek Kompozytorów Polskich, Zarząd Oddziału
Krakowskiego
zapraszają na

KONCERT SYMFONICZNY

1 maja br. o godz. 17.00 w sali widowiskowej ROK.
Patronat nad koncertem objęli Starosta Olecki i Burmistrz Olecka.

Wystąpi ORKIESTRA FILHARMONII
w
CHMIELNICKIM (Ukraina) pod dyrekcją Oleksandra Dragana oraz soliści: Oleksandr KOZARENKO (Lwów) – fortepian, Taras MALYK
– flet.

W programie:
wielka klasyka muzyczna – J. S. Bach – Koncert
f-moll na fortepian i orkiestrę, Suita h-moll na orkiestrę
(z partią fletu solo)
muzyka litewska – Ionas Tamulionis - Toccata diavolesca, Feliksas Bairas – Preludium i Toccata
muzyka ukraińska – Oleksander Kozarenko Sinfonia estravaganza na orkiestrę,
Irmołogion na orkiestrę smyczkową, Konzertstück
na fortepian, flet i smyczki, Konzertstück na fortepian,
flet i smyczki.
Słowo o muzyce
Jerzy Stankiewicz
Cena biletu 30 zł

Od „Wędrowania do Ławeczki”
Olecki Teatr AGT wczoraj i dziś

W Oleckiej Izbie Historycznej, prowadzonej przez Elizę Ptaszyńską, mamy coraz więcej integracyjnych spotkań, poświęconych oleckiej kulturze. 8 lutego najpierw
otwarto tam wystawę pt. „Życie teatralne w Olecku – Rekonesans”, na której do tej pory można oglądać dokumenty, fotografie, plakaty, dyplomy, a także teatralne rekwizyty
dwóch najbardziej znanych grup teatralnych w mieście nad
Legą, czyli „Meluzyny” i Teatru AGT. 12 kwietnia br. w
izbie doszło do bardzo kameralnego i inspirującego spotkania z 3 liderami teatru AGT: Markiem Gałązką, Markiem Borawskim i Zbigniewem Terepko. Twórcy tego
teatru, który debiutował na oleckiej scenie Domu Kultury
21 kwietnia 1979 roku spektaklem „Wędrowanie” w sposób bardzo osobisty podzieli się swoimi wspomnieniami i

refleksjami związanymi z działalnością teatru do początku lat
90-tych ub. wieku. Jak się okazało, mimo tego, ze słuchaczami byli głównie ludzie związani od dawna z teatrem oleckim,
to impreza ta przyniosła nowych anegdot z życia Teatru AGT.
Najciekawsza opowiadała o tym, jak były dyrektor oleckiego
DK wyruszył w ślad za 3 aktorami do Szczecina, gdzie grali
oni na scenie przez kilka tygodni z aktorami zawodowymi
w Teatrze Współczesnym. Sprawa ta trafiła do sądu pracy,
gdzie olecczanie wygrali z dyrektorem bój o zwrot delegacji
służbowych…
Teatr AGT nadal działa pod skrzydłami ROK „Mazury
Garbate”. Obecnie prowadzą go adepci: Roman Karsztun i
Janusz Klimaszewski. Ostatnio wystawili premierę spektaklu komediowego „Ławeczka” podczas Międzynarodowego
Dnia Teatru.
Należy tylko żałować, że
spotkanie to nie zostało zapisane
w trwałej formie, np. przy pomocy kamery. Dało ono jednak
realne efekty. Pojawił się pomysł
spotkań autorskich, przygotowania monografii życia teatralnego
w Olecku. Padły też deklaracje
pomocy obecnemu składowi Teatru AGT ze strony M. Gałązki,
który obecnie pracuje nad stworzeniem ośrodka teatralnego w
Suwałkach.
Dariusz Josiewicz (debiut w
Teatrze AGT, rok 1985, spektakl pt. „ 2 M”, reż. Zbigniew
Terepko).
dariu
fot. Ewa Kozłowska

to@borawski.pl
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Ulga dla honorowych dawców krwi w 2011 r.

Honorowy dawca krwi, czyli osoba, która oddała
nieodpłatnie krew lub jej składniki i została zarejestrowana w jednostce organizacyjnej publicznej służby
krwi, może skorzystać ze specjalnej ulgi dla honorowych krwiodawców.
Na czym polega ulga dla honorowych krwiodawców?
Honorowy dawca krwi może wartość przekazanej
w roku podatkowym darowizny na cele krwiodawstwa
odliczyć:
od przychodu, podlegającego opodatkowaniu ryczałtem
ewidencjonowanym, wykazywanego w zeznaniu PIT-28
(składanym do 31 stycznia roku następującego po roku podatkowym) lub od dochodu, podlegającego opodatkowaniu na
ogólnych zasadach przy zastosowaniu skali podatkowej, wykazywanego w zeznaniu PIT-36 albo PIT-37 (składanym do
30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym).
Jednocześnie do zeznania podatnik dołącza formularz
PIT/O, w którym wykazuje kwotę przekazanej darowizny,
kwotę odliczenia w ramach darowizny krwi oraz dane obdarowanego (nazwę i adres jednostki organizacyjnej publicznej
służby krwi, w której oddał krew). Przedmiotem darowizny
jest oddana bezpłatnie krew, jak również osocze lub inne
składniki krwi.
Jak obliczyć wartość darowizny krwi?
Obliczając wartość darowizny przekazanej na cele krwio-

dawstwa należy pomnożyć ilość oddanej honorowo
(nieodpłatnie) krwi lub jej składników przez kwotę 130
zł (tj. obowiązującą wysokość ekwiwalentu pieniężnego przysługującego za pobraną krew).
Jaki jest limit odliczenia?
Odliczenie z tytułu honorowego krwiodawstwa
łącznie z darowiznami na cele kultu religijnego oraz na
cele szlachetne nie może przekroczyć 6% dochodu (w
przypadku ryczałtowców 6% przychodu) wykazywanego w zeznaniu.
Czy potrzebna jest dokumentacja?
Aby dokonać odliczenia, podatnik musi posiadać dokument, z którego wynika wartość oddanej krwi lub jej składników wraz z oświadczeniem o jej przyjęciu przez jednostkę organizacyjną publicznej służby krwi. Należy pamiętać,
że w otrzymanym dokumencie nie może być uwzględniona krew (lub jej składniki), za którą dawcy wypłacono ekwiwalent pieniężny (wynagrodzenie). Otrzymanych w jednostce publicznej służby krwi dokumentów nie trzeba dołączać
do zeznania. Dokumenty te należy jednak przechowywać do
momentu upływu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego, tj. przez 5 lat, licząc od końca roku, w którym
złożono zeznanie podatkowe. W tym okresie urząd skarbowy ma bowiem prawo skontrolować poprawność skorzystania z odliczenia.

Kolejne zatrzymania i zarzuty w sprawie kradzieży i włamań
Oleccy kryminalni zatrzymali trzech podejrzanych mężczyzn trudniących się kradzieżami i włamaniami do których
dochodziło na terenie miejscowości w gminie Olecko co najmniej od 2009 roku. Kolejny raz do policyjnego aresztu trafił
Krzysztof A oraz Czesław R i Rafał R. Zgromadzony materiał
dowodowy pozwolił na przedstawienie wspólnikom łącznie
15 zarzutów kradzieży oraz kradzieży z włamaniem.
Oleccy kryminalni w sprawie szeregu włamań i kradzieży
w kilku miejscowościach z gminy Olecko prowadzili intensywne czynności wykrywacze.

Już wcześniej podejrzenia śledczych wzbudził jeden
z rolników. Był to 47-letni Czesław A. Pod koniec marca
br. był on zatrzymywany w policyjnym areszcie i usłyszał
cztery zarzuty. Prokurator zastosował wówczas wobec niego
dozór policyjny.
Policjanci pracujący nad ta sprawą ustalili, że Krzysztof
A. dopuścił się jeszcze kilku innych przestępstw wspólnie z
48-letnim Czesław R. oraz 23-letnim Rafałem R.
Sprawcy od kilku lat kradli paliwo z ciągników rolniczych i koparek. Ponadto ich łupem padały elektronarzędzia.
Cała trójka została zatrzymana do wyjaśnienia. Podczas
przesłuchań podejrzani usłyszeli łącznie 15 zarzutów kradzieży z włamaniem i kradzieży oraz usiłowania kradzieży.
Wobec Rafała R. i Czesława R. prokurator zastosował
dozór policyjny i zobowiązał do stawiennictwa w oleckiej
komendzie. Główny z podejrzanych Krzysztof A. usłyszał
kolejne zarzuty. Na wniosek policji i prokuratury sąd zdecydował o jego aresztowaniu na okres 2 miesięcy.
Sprawa ma nadal charakter rozwojowy i policjanci zapowiadają kolejne zarzuty w tej sprawie.
rzecznik prasowy KPP aspirant Tomasz Jegliński

Olecczanie obchodzili rocznicę
smoleńską w Giżycku

V08705

W tym roku oleckie Prawo i Sprawiedliwość nie organizowało lokalnych obchodów 2. rocznicy katastrofy smoleńskiej. Dlatego delegacja członków partii wybrała się
na zaproszenie Ruchu Społecznego Im. Prezydenta Lecha
Kaczyńskiego do Giżycka.
Tam w południe 14 kwietnia złożyła wiązankę kwiatów pod tablicą katyńską, a potem udała się na mszę św.
do pobliskiego kościoła pw. Św. Kazimierza Królewicza.
Brali w niej udział oprócz członków ruchu z Giżycka i
Węgorzewa, poseł PiS Jerzy Szmit z Olsztyna oraz Lech
Kołakowski z Łomży, a także burmistrz Giżycka Jolanta
Piotrowska.
Po zakończeniu celebry, podczas której poseł J. Szmit
odczytał list od prezesa partii Jarosława Kaczyńskiego,
w kaplicy odbyło się otwarcie wystawy IPN nt. zbrodni
katyńskiej. Wykład na jej temat wygłosił pracownik oddziału IPN w Olsztynie Paweł Warot. Obejrzano też film
pt. „Zbrodnia bez kary”.
jod
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4. Festiwal Polskich Filmów Krótkometrażowych SHORT WAVES

Już po raz czwarty fale polskiego krótkiego metrażu zaszumią w głowach polskich i
zagranicznych krótko-widzów. Między 12, a
28 kwietnia obdarzony darem multilokacji Festiwal Polskich Filmów Krótkometrażowych
SHORT WAVES odwiedzi ponad 30 polskich
i kilkanaście zagranicznych miast (m.in. Berlin, Dublin, Helsinki, Londyn, Porto, Praga)
zatrzyma się też na dłużej w Poznaniu.
W Olecku festiwal zawita 21 kwietnia –
godzina 17:00, sala kina „Mazur”.
Organizator imprezy – Fundacja Ad Arte –
od lat monitoruje wody krótkiego kina, selekcja w 2012 roku przyniosła 212 zgłoszeń! Po
burzliwych dyskusjach powstał konkursowy
program, w którym znalazło się 10 produkcji: fabuły, animacje,
dokumenty, teledyski i eksperymenty.
Widzowie w każdym z festiwalowych miast będą mieli
szansę wziąć udział w głosowaniu, w wyniku którego wyłoniony zostanie zwycięzca. Główna Nagroda Festiwalu to 10 000
PLN. Ponadto Profesjonalne Jury złożone ze specjalistów w
dziedzinie kultury audiowizualnej przyzna specjalną nagrodę
Short Waves PRO w wysokości 5 000 PLN. Poznańska część
Festiwalu wzbogacona będzie o szereg wydarzeń towarzyszących, przybliżających publiczności różne oblicza krótkiego
metrażu.
Zostań krótko-widzem Festiwalu SHORT WAVES!
Więcej informacji na: www.shortwaves.pl
W PROGRAMIE:
1. WSZYSTKO W PORZĄDKU
Reż. Filip Lisowski / 2011 / 11’
Uporządkowany chłopiec, jego urodziny i proza życia:
kurz, brudne naczynia, bałagan. Subtelna historia o przyjaźni
i natręctwach. Bohater przez ostatnie 2 minuty filmu macha
głową.
2. TELOGEN
Reż. Alan Kępski / 2012 / 4’
Transgresje ciała, metamorfozy wizerunku, morfologia
włosa. W roli głównej ekscentryczna modowa blogerka Coco
Mayaki.
3. SNĘPOWINA
Reż. Marta Pajek / 2011 / 14’
Animacja na granicy snu i jawy. O trudnościach z rannym
wstawaniem, niedojedzonym barszczu i tytułowej snępowinie
- przewodzie łączącym wody płodowe marzeń sennych z łożyskiem rzeczywistości.
4. ROZMOWA
Reż. Piotr Sułkowski / 2011 / 17’
Dokumentalna historia kobiety, która wychodzi z więzienia
na przepustkę. Rozpościera się przed nią wszechświat niedostępnych dotąd emocji i przeżyć. Niezwykły sposób opowiadania to zasługa w równej mierze reżysera, jak i głównej boV10403

haterki.
5. ZWIERZĘ BEZ NOGI (FISZ EMADE)
Reż. Jakub Drobczyński, Tymon Tykwiński /
2011 / 4’
Fisz i Emade idą tropem Beastie Boys i przechodzą... na emeryturę. Spacerek staruszków po mieście
przy bujających rytmach hip-hopu.
6. SIŁACZKA
Reż. Aleksander Pawluczuk / 2012 / 7’
Dokument o silnej kobiecie, dosłownie i w przenośni. Bohaterka - Dorota Jadczak - nie traci uroku i
wdzięku, nawet gdy pręży mięśnie.
7. ISLA
Reż. Małgorzata Grygierczyk / 2011 / 1’
Ruchome obrazy? Chwila skupienia. Proszę patrzeć, można zobaczyć.
8. NOISE
Reż. Przemysław Adamski, Katarzyna Kijek / 2011 / 7’
Z uchem przy ścianie łatwo o przesłyszenie. Krótka opowieść
o odgłosach wdzierających się w życie człowieka. Zabawnie zobrazowane dźwięki stają się pełnoprawnym elementem widzialnej
rzeczywistości.
9. NAUKA JAZDY
Reż. Emi Mazurkiewicz / 2011 / 13’
Próba sił w ciasnym wnętrzu samochodu rodziców. Trzy siostry i jedna kierownica. Podskórne napięcia, konflikty, ukryta
agresja, obawa przed odrzuceniem i miłość. Krótko: rodzina.
10. KRZYŻÓWKA DNIA (BRODKA)
Reż. Krzysztof Skonieczny / 2011 / 4’
Kalejdoskop animacji: szereg technik i artystów, dynamiczny
montaż. Krzyżówkę rozwiązuje Monika Brodka.
Łączny czas: 82’
V04511
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DZIEŃ OTWARTY
SOBOTA 28 KWIETNIA

NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO W OLECKU INFORMUJE,
IŻ DZIEŃ 28 KWIETNIA 2012 R.
(SOBOTA) W GODZ. 9:00-13:00 BĘDZIE „DNIEM OTWARTYM URZĘDU SKARBOWEGO W OLECKU”
W TYM DNIU MOŻNA BĘDZIE:
- ZŁOŻYĆ ZEZNANIE PODATKOWE,
- DOKONAĆ AKTUALIZACJI ADRESU MIEJSCA ZAMIESZKANIA,
DANYCH DOTYCZĄCYCH
OSOBISTEGO RACHUNKU BANKOWEGO,
- UZYSKAĆ NIEZBĘDNE INFORMACJE W ZAKRESIE ROZLICZENIA PODATKU DOCHODOWEGO OD
OSÓB FIZYCZNYCH ZA 2011 R.,
- UZYSKAĆ INSTUKTAŻ W ZAKRESIE WYPEŁNIANIA ZEZNAŃ PODATKOWYCH, W TYM ZEZNAŃ
SKŁADANYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ.
WYDŁUŻONY CZAS PRACY URZĘDÓW SKARBOWYCH
W dniach 27 i 30 kwietnia 2012 r. Urząd Skarbowy w Olecku
czynny będzie w godzinach: od 7:15 do 18:00.
Kasa czynna: od 8:00 do 15:00
Serdecznie zapraszamy

Mini wywiad

Co będzie z uszkodzonym podczas wybuchu
butli gazowej kontenerem mieszkalnym w
Imionkach?

Wacław Olszewski – „Z wstępnych ustaleń wynika, że
konstrukcja nie została uszkodzona. Musimy jedynie zbudować na nowo ściany.
Przyczyny samego wypadku bada policja. Wiemy, że
w chwili wybuchu nie było tam właściciela budynku,
który w tym czasie przebywał u rodziny, a jedynie jego
znajomy. Zakończenie śledztwa wiąże się też z decyzją
firmy ubezpieczeniowej, bo kontenery były ubezpieczone.
W sąsiednim kontenerze nieznacznie została uszkodzona
tylko ściana i bez dużych napraw nadaje się do dalszego
zamieszkania.
Mam nadzieję, że wszystko będzie przebiegać w miarę
szybko”.
Opracował B. Marek Borawski

Bezpłatne doradztwo do projektów z EFS
Regionalny Ośrodek Europejskiego Funduszu Społecznego (RO EFS) w Ełku zaprasza na doradztwo instytucje, organizacje i przedsiębiorców, którzy chcą aplikować o środki z
Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS), a także beneficjentów realizujących obecnie projekty.
Podczas indywidualnych lub grupowych spotkań, doradca
Ośrodka postara się znaleźć optymalne rozwiązanie Państwa
problemów. W ramach doradztwa można zatem rozstrzygnąć
wątpliwości, które pojawiają się na etapie planowania projektu, przygotowania wniosku o dofinansowanie, realizacji projektu czy rozliczania dotacji ze środków EFS.
Eksperci udzielają również porad w zakresie zamówień
publicznych i zasady konkurencyjności, a także zatrudniania personelu w projektach Programu Operacyjnego Kapitał
Ludzki.
Doradcy z RO EFS w Ełku świadczą usługi w siedzibie
Ośrodka bądź w siedzibie klienta. Zapisy na doradztwo prowadzone są w bezpośrednio w RO EFS, telefonicznie i mailowo.
Serdecznie zapraszamy.
Anna Turowska
www.powiat.olecko.pl

felieton
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Czym je się sieje?

Tytuł jest absolutnie nie związany z tematem.
Nie należy się nim sugerować.
Nie miałam po prostu pomysłu...
Koleżanka mojej koleżanki miała przemyślenia.
Jak zwykle nie obyło się bez perturbacji.
Bowiem procesy myślowe koleżanki mojej koleżanki
przebiegają nietypowo.
Neurony są połączone, jak u wszystkich, ale połączenie
to omija mózg, prowadzi przez nogi, wielokrotnie błądzi,
krzyżuje się z innymi połączeniami.
Dlatego, niejednokrotnie bywa, że myśl zbłąkana wraca
po kilku a nawet kilkunastu miesiącach. I nie przez to, że
koleżanka mojej koleżanki ma długie nogi... Nie.
Jej myśli są towarzyskie, jak zbierze się ich kilka, to lubią bawić się w chowanego.
Opowiedziała mi ich wyniki, a jakże by inaczej.
Ale do rzeczy.
Otóż koleżanka mojej koleżanki przeczytała gdzieś, że
zwierzęta klasyfikują wszystko w bardzo jasny i konkretny
sposób:
• nadaje się do zjedzenia
• nadaje się do kopulacji
• trzeba przed tym uciekać
• i kamienie (Terry Pratchett)
Prosto, łatwo i przystępnie. Tłumaczyć nie trzeba.
A koleżanka mojej koleżanki wymyśliła, że także kobiety mają swoją klasyfikację. Mężczyzn, nie wszystkiego...
Chociaż mężczyźni są dla nich wszystkim.
I tak oto mężczyzna:
• nadaje się do kopulacji
• nadaje się na męża
• nadaje się do kopulacji, ale nie nadaje się na męża
• nadaje się i na męża i do kopulacji
• nadaje się na ojca
• nadaje się na ojca, ale nie nadaje się na męża
• nadaje się na ojca i na męża, ale nie nadaje się do kopulacji
• nadaje się na przyjaciela
• nadaje się na przyjaciela, ale nie nadaje się do kopulacji
• nadaje się na ojca, ale nie nadaje się na przyjaciela
• nadaje się na przyjaciela ojca
• nadaje się do długich rozmów o niczym
• nie nadaje się do długich rozmów o niczym, bo jest
prawdziwym mężczyzną
• nadaje się do tańca
• nadaje się do tańca, byleby się przypadkiem przy ludziach nie odezwał
• nadaje się do odzywania przy ludziach, nie nadaje do
tańca
• nadaje się do naprawiania samochodu/cieknącego kranu
• nie nadaje się do naprawiania samochodu/cieknącego
kranu, ale nadaje się do czego innego
• nadaje się do oglądania
• nadaje się do słuchania
• nie nadaje się do oglądania, ale nadaje się do słuchania
• nie nadaje się na imię Adolf jego dziecku
Aha, to są podstawowe typy klasyfikacji mężczyzn.
Występują również typy mieszane.
I według kobiecej logiki są też typy wykluczające się nawzajem.
Zaś mężczyźni mają łatwiejszą klasyfikację
• nadaje się do kopulacji
• nie nadaje się do kopulacji
Koleżanka mojej koleżanki myśli, że chciałaby być sklasyfikowana, jako kamień.

Maja
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Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2011
Zostało już sporządzone sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za ubiegły rok.
„Najważniejsze jest, że budżet wykonaliśmy dość dobrze” – stwierdził burmistrz Wacław Olszewski – „Co
prawda plan dochodów nie został wykonany, ale równocześnie nie został wykonany plan wydatków i mamy nadwyżkę budżetową w granicach 800 tysięcy złotych.
Ta nadwyżka stawia nas w miarę korzystnej sytuacji.
Mamy już dane ministerstwa finansów o wysokości subwencji oświatowej i wysokości udziału w podatku dochodowym. Informacje nie są korzystne dla żadnej z polskich
gmin. W naszym wypadku udziały w podatku dochodowym są niższe o około 400 tysięcy złotych, a w subwencji
oświatowej mniejsze o siedemdziesiąt kilka tysięcy. Na
szczęście w nieszczęściu mamy tą nadwyżkę budżetową i
dzięki niej będziemy mogli pokryć niedobory finansowe.
Dziwne jest, że ministerstwo wcześniej przysłało mam korzystniejsze dane.
Dla nas to jest 400 tysięcy, ale np. w Suwałkach udział
jest o 4 miliony złotych niższy.
Przyznane nam przez rząd kwoty subwencji i udziału w
dochodzie, to są w zasadzie prognozy podatkowe. Faktyczne ocenienie możliwości wykonania dochodu przez budżet
państwa będzie możliwe dopiero na koniec 2012 roku. Ale
jeżeli już teraz otrzymaliśmy informacje, by zrobić korektę
w budżetach znaczy to, że już jest coś nie tak. Czyli kryzys
powoli dosięga naszego kraju.

Stanisław
Pietkiewicz

s. Władysława i
Adelajdy
ur. 18.12.1937 r w
Przerośli
zam. Olecko ul.
Środkowa 5A/24
W dniu 12 kwietnia 2012 roku w
godzinach rannych
wyszedł z mieszkania w celu wyprowadzenia psa na
spacer i do chwili
obecnej nie powró-

-

OLECKIE CENTRUM
SZKOLENIA KIEROWCÓW
Jerzy Miliszewski
Ośrodek
czynny
codziennie
w godz. 800-1600
L73904

Olecko, Aleje Lipowe 3
Rozpoczęcie
kursu

7
maja
godz.

1600

tel. 520-23-36

Remont Gimnazjum nr 2

Trwa realizowany przez olecką firmę remont Gimnazjum
nr 2 im. Mikołaja Kopernika. Remont ma zabezpieczyć budynek przed wodami zewnętrznymi.
Prace polegają na przygotowaniu podłoża ścian fundamentów do założenia izolacji, wykonanie tej izolacji, zrekonstruowanie zerwanej wcześniej nawierzchni oraz częściowa
przebudowa tej nawierzchni.
Prace wycenione łącznie na około 132 złotych mają zostać
ukończone 15 czerwca.
(UMwbip)

V01615

B45708

cił do domu oraz nie nawiązał kontaktu.
Rysopis zaginionego:
Wzrost – 187 cm, waga – 120 kg, postawna budowa ciała,
włosy – siwe, średniej długości, oczy niebieskie, twarz
pełna, owalna, uzębienie – proteza
Ubrany był : Kurtka zimowa, czapka lub kapelusz, brak
informacjo o pozostałej części ubioru
Zaginiony jest z małym czarnym psem (rasy kundel) bardzo przywiązany do swego pana
Wszelkie informacje o miejscu pobytu zaginionego proszę
kierować do KPP Olecko ul. Zamkowa 1 tel. 87 520 72 00
lub alarmowy 997

Zobaczmy. Na szczęście mamy tę nadwyżkę i umiejętnie
nią gospodarując wyjdziemy na swoje”.
Opracował B. Marek Borawski
Komentarz: Obcinanie przez rząd subwencji oświatowej
oraz udziału w zyskach może dziwić. Zabieranie subwencji jest
po prostu okradaniem samorządów, natomiast kiedy rząd obcina udział w zyskach od podatku mechanizm jest trochę inny.
Udział ten jest obliczany od wysokości uzyskanych wpływów
z podatków od dochodów. W tym wypadku dochód narodowy
liczy się od wszystkich podmiotów działających w Polsce, natomiast udział w dochodach liczy się tylko od podatków, które wpłynęły do skarbu państwa. Wszystkie firmy zagraniczne
działające w Polsce płacą podatek w państwach, w których są
zarejestrowane. Tak więc działające na naszym terenie supermarkety takie jak Tesco, Lidl, Kaufland obniżają automatycznie
subwencje i udział w podatkach o swoje dochody, które wspomagają samorządy w innych krajach Unii czy świata. W skrócie można by powiedzieć, że robiąc zakupy w tych sklepach
zubożamy nasze miasto i podcinamy możliwość skutecznego
działania władzom samorządowym. Tutaj jest chyba sprawa do
przemyślenia? Bo gdy nawet kupimy coś trochę taniej, to w
budżecie miasta nie będzie pieniędzy: przypuśćmy na remont
uszkodzonej drogi i szybciej zużyjemy opony albo wypalimy
więcej benzyny, albo zniszczymy szybciej amortyzatory, co w
końcu i tak podniesie nasze koszty (pomimo złudnych 12 groszy zaoszczędzonych na pęczku rzodkiewki). 		
			
B. Marek Borawski

to@borawski.pl

Śladami synagogi i kirkutu
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Uczniowie Zespołu Szkół Licealnych i Zawodowych w
Olecku spotkali się w Oleckiej Izbie Historycznej z opiekującą się obiektem Elizą Ptaszyńską, znawczynią sztuki i historii region. Po krótkim wykładzie kustoszki Muzeum Okręgowego w Suwałkach poświeconemu dziejom miejscowych
Żydów młodzież wraz z Renatą Narewską i Przemysławem
Michniewiczem, nauczycielami języka polskiego, wyruszyli
w podróż śladami synagogi i kirkutu.
Dzięki opowieściom E. Ptaszyńskiej uczniowie pierwszej

i drugiej klasy liceum profilowanego o specjalności policyjno-pożarniczej dowiedzieli się, gdzie przed laty znajdowała
się żydowska świątynia oraz w którym miejscu reprezentanci wyznania mojżeszowego chowali zmarłych.
Wycieczka została zorganizowana przez „Kronikarzy
przeszłości” w ramach projektu dofinansowanego ze środków Programu Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności
„Równać szanse” 2011 oraz przez uczniów ZSLiZ realizujących ogólnopolski projekt edukacyjny „Przywróćmy Pamięć” ogłoszony przez Fundację Ochrony Dziedzictwa Żydowskiego”.			
Kronikarze przeszłości
Uczniowie ZSLiZ

Zespół Szkół STO w Olecku

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

także uczniów do klasy III (są wolne miejsca).
Dodatkowych informacji udziela Sekretariat Szkoły:
tel. 87-520-24-18, ul. Młynowa 8
www.spoleczna.olecko.edu.pl
NASZA OFERTA:
wysokie wyniki egzaminów zewnętrznych,
sukcesy uczniów w konkursach przedmiotowych,
tradycja - szkoła istnieje od 1991 roku,
wszystkie szkoły posiadają uprawnienia szkoły publicznej,
program nauki zgodny z wymaganiami MEN,
rozszerzony program nauki języka angielskiego,
zajęcia fakultatywne rozszerzające wiedzę
z wybranych przedmiotów,
przyjazna, życzliwa atmosfera,
profesjonalna kadra,
dobre relacje nauczycieli z uczniami
budowane na wzajemnym zaufaniu i szacunku,
bardzo dobra współpraca z rodzicami.

Zespól Szkół Społecznych przy ulicy Młynowej w Olecku
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okiem radnego

SESJA RADY MIEJSKIEJ

Marcowa sesja Rady Miejskiej była dość pracowita. Radni Dobra Wspólnego składali – już tradycyjnie – wnioski, interpelacje, wnosili w czasie komisji poprzedzających sesję i
na sesji szereg poprawek do podejmowanych uchwał.
Radny Wojciech Leonarczyk przedstawił radzie i burmistrzowi pokaźny wniosek udokumentowany zdjęciami
(obecni na sesji obejrzeli prezentację na ekranie) w sprawie
podwyższenia bezpieczeństwa na drogach poprzez prawidłowe oznakowanie przejść dla pieszych. W wielu miejscach
brakuje znaków drogowych, wytarte są pasy na jezdni, bądź
nigdy ich nie było. Mamy nadzieję, że zarządcy dróg (gmina
i powiat) poprawią bezpieczeństwo w tych miejscach jeszcze
przed sezonem turystycznym.

ko (zaproponowano 200 zł miesięcznie) i potrącania dofinansowania w przypadku nieobecności dziecka. Na komisji radny
Leonarczyk wnosił o podwyższenie stawki na jedno dziecko
do 400 zł miesięcznie, ostatecznie uchwalono kwotę podwyższoną do 300 zł. Wyrażaliśmy wątpliwości, czy należy zmniejszać kwotę dotacji w przypadku nieobecności dziecka – np. z
powodu choroby. Argumentowaliśmy, że rodziców korzystających z przedszkola gmina nie zwalnia z opłaty stałej, jeśli
dziecko zachoruje. Wypadałoby więc, aby gmina poddała się
takiemu samemu rygorowi w przypadku dofinansowania żłobków. Wymaganie od innych, a unikanie finansowania dziecka w
sytuacji nieobecności wydaje się mało eleganckie.
Ta argumentacja nie spotkała się jednak ze zrozumieniem
burmistrza, który nalegał na wycofanie poprawki. W tym roku
przewidziano na finansowanie żłobków 51 tys. zł i najprawdopodobniej, pomimo podwyższenia kwoty dotacji do 300 zł,
tylko część tej kwoty zostanie wykorzystana.

skrzyżowanie gminnej ulicy Ludowej
z powiatową Armii Krajowej

106 tysięcy zł więcej na olecki sport

Nowy statut gminy Olecko

Radni uchwalili nowy statut gminy Olecko. Warto, żeby
mieszkańcy wiedzieli, że na stronie Biuletynu Informacji
Publicznej (bip.um.olecko.pl) będą zamieszczane również
protokoły z posiedzeń komisji, a także interpelacje i wnioski
radnych oraz odpowiedzi na nie. Z przyjemnością nadmieniam, że zakładka „wnioski i interpelacje” pojawiła się już
wcześniej, mimo że nie było jeszcze prawnego obowiązku.
Za to należy się pochwała dla pracowników Urzędu Miejskiego.
Innym zapisem o dużej randze dla budowy społeczeństwa obywatelskiego jest umożliwienie grupie 100 mieszkańców składania obywatelskich projektów uchwał. Jeśli ten
zapis nie pozostanie tylko na papierze, to może doczekamy
się pierwszych uchwał podejmowanych z inicjatywy mieszkańców. Byłaby to dla naszej gminy ciekawa odmiana po 20
latach funkcjonowania samorządu w obecnej postaci. Znakomitą okazją do włączenia się mieszkańców w działanie
samorządu będzie opracowywanie strategii rozwoju gminy
na najbliższe lata.
Gorąco zachęcam!

Zielone światło dla żłobków

Radni podjęli uchwałę o wysokości i sposobie przekazywania dotacji dla żłobków niepublicznych. Naszym zdaniem
wsparcie dla funkcjonowania prywatnych żłobków jest potrzebne, bo są rodziny, które życiowa sytuacja zmusza do korzystania z takich placówek, a utworzenie placówki gminnej
kosztowałoby znacznie więcej. Przejrzysty system finansowania powinien przede wszystkim zapewniać stabilne funkcjonowanie placówek.
Zaproponowana uchwała budziła wątpliwości w dwóch
obszarach: wysokości kwoty dofinansowania na jedno dziec-

Najwięcej emocji wzbudziła sprawa 106 tys. zł na rozbudowę skateparku. W tej sprawie wyraziłem swój sprzeciw i
chciałbym to szerzej uzasadnić.
Wspieranie każdej formy aktywności sportowej czy kulturalnej dzieci i młodzieży to właściwy kierunek inwestowania
pieniędzy. Jestem za doposażeniem skateparku, ale w stopniu
proporcjonalnym do finansowania innych dyscyplin sportu w
Olecku i w oparciu o wypracowane zasady rozwoju sportu w
gminie.
Fakty w tej sprawie są następujące:
- nie zostały przedstawione żadne pisemne wnioski o wykonanie inwestycji, nie wiadomo jak liczna jest grupa, dla której
przeznacza się środki, nie zdefiniowano celów, które zamierzamy osiągnąć;
- nie zostały przedstawione żadne plany ani wyliczenia dotyczące inwestycji;
- nie było żadnej wcześniej dyskusji w komisji sportu na
temat programu finansowania sportu, nie ma rozeznania co do
potrzeb przedstawicieli innych dyscyplin.
Wnioskodawca zmiany budżetowej nawet nie próbował
przekonać mnie o celowości wydania tych pieniędzy, a tak
się składa, że abym podniósł rękę za wydatkowaniem 106 tys.
gminnych złotówek muszę mieć pewność, że jest to wydatek
potrzebny, celowy i najpilniejszy. Ciężar właściwego uzasadnienia spoczywa na burmistrzu, bo to on ubiega się u Rady o
pieniądze.
Dla porównania przypomnijmy jak jest finansowany sport
w gminie Olecko. Każdy klub, żeby uzyskać dofinansowanie
na swoje działanie musi szczegółowo swój wniosek uzasadnić
i udokumentować. Niedługo zostanie rozstrzygnięty konkurs
wśród organizacji pozarządowych na dofinansowanie gminnego sportu kwotą 230 tys. zł (do podziału na wszystkie kluby).
Nawet małe wnioski – np. na 5 tys. zł – muszą być przygotowane bardzo szczegółowo. Trzeba też wiedzieć, że jak zabraknie
jakiegoś załącznika albo wniosek wpłynie pięć minut za późno
to zostanie bezlitośnie odrzucony! Nie brakuje na to przykładów z poprzednich lat. Niejednokrotnie wnosiłem o więcej
wyrozumiałości i poluzowanie biurokracji w procedurze konkursowej dla klubów.
Kolejna niezwykle ważna rzecz: na lutowej sesji złożyłem
wniosek, żeby oleccy sportowcy zorganizowani w klubach mogli bezpłatnie trenować na terenie hali sportowej z basenem i
innych obiektach sportowych. Ile to będzie gminę kosztować?
Roczne wydatki wszystkich klubów na wynajęcie sal nie przekraczają 50 tys. zł – to mniej niż połowa kwoty wydanej na
doposażenie skateparku. Mam nadzieję, że w tej sytuacji nie
padnie argument, że gminy nie stać na bezpłatne udostępnianie obiektów sportowcom, tym bardziej, że uroczyste otwarcie
Hali Lega (koncert) również pochłonie ponad 100 tys. zł.
Mam nadzieję, że to małe zamieszanie wokół skateparku
przyczyni się do dostrzeżenia wszystkich problemów oleckiego
sportu i może powstaną jasne zasady jego rozwoju i funkcjonowania.
Grzegorz Kłoczko
Dobro Wspólne Ziemi Oleckiej

to@borawski.pl
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Powiatowe Targi Edukacyjne w ZSLiZ

Ofertę edukacyjną przygotowaną przez oleckie szkoły ponadgimnazjalne mogli poznać uczniowie klas trzecich
gimnazjów podczas Powiatowych Targów Edukacyjnych. W
wydarzeniu, które miało miejsce w Zespole Szkół Licealnych
i Zawodowych, oprócz gospodarzy udział wzięli reprezentanci: Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Kochanowskiego, Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Głuchych,
Zespołu Szkół Technicznych oraz Zakładu Doskonalenia Zawodowego. Przybyli także przedstawicieli Poradni Psychologiczno-Padagogicznej.

Tegoroczne targi były doskonałą okazją dla tych osób,
które wciąż poszukują szkoły dla siebie. Dzięki zorganizowanym przez różne placówki oświatowe punktom informacyjnym uczniowie kończący drugi poziom kształcenia mieli
szansę porozmawiać ze starszymi kolegami, doradcami zawodowymi oraz nauczycielami o interesujących ich kierunkach.
Ponadto przy każdym stoisku dostępne były materiały informacyjne i gadżety promocyjne. Nie zabrakło również próbek
umiejętności uczniów poszczególnych szkół, na przykład przy
punkcie informacyjnym ZSLiZ można było skosztować potraw przyrządzonych przez uczniów technikum organizacji
usług gastronomicznych i technikum hotelarstwa.
Duże zainteresowanie wśród gimnazjalistów wzbudziły
nowe kierunki kształcenia, między innymi promowany przez

szkołę znajdującą się przy ulicy Gołdapskiej technik weterynarii ze specjalnością hipoterapia, technik obsługi turystycznej, technik logistyk z klasa wojskową oraz technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej.
„Targi edukacyjne to idealna forma dotarcia do ucznia,
który po ukończeniu gimnazjum staje przed trudnym wyborem. Gimnazjalista w ostatniej klasie musi zdecydować się
na konkretny typu szkoły i zawód, poza tym zobowiązany
jest określić miejscowość, z jaką zwiąże się na kolejne kilka

lat. Nie są to decyzje łatwe do podjęcia, więc aby pomóc
młodym ludziom rozwiać towarzyszące im wątpliwości, myślą nadrzędną tegorocznych targów uczyniliśmy informację
uświadamiającą wszystkich, że warto uczyć się w szkołach
znajdujących się w powiecie oleckim. Nasze placówki bowiem, oprócz bogatego doświadczenia i wieloletniej tradycji, dysponują bazą dydaktyczną o wysokim standardzie, a
jak powszechnie wiadomo, aby zdobyć wiedzę i nauczyć się
określonego zawodu, należy mieć do tego odpowiednie zaplecze.
Uważam, że przyjęta przez nas formuła targów edukacyjnych powinna być w przyszłości kultywowana” – powiedziała Marzanna Pojawa-Grajewska, wicedyrektor ZSLiZ w
Olecku. 			
Przemysław Michniewicz

zdj. arch. ZSLiZ

„Olmedica” w Olecku Sp. z o.o. informuje, że
od 20 kwietnia 2012 w ramach podpisanej umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia rozpoczyna
działalność poradnia medycyny sportowej.
W ramach poradni przeprowadzone będą
wstępne , okresowe i kontrolne badania lekarskie,
obejmujące badania ogólne , specjalistyczne i diagnostyczne w stosunku do dzieci i młodzieży do
ukończenia 21 roku życia oraz zawodników sportowych pomiędzy 21, a 23 rokiem życia, w związku
z orzekaniem o zdolności do uprawiania danego
sportu.
Rejestrację pacjentów prowadzi rejestracja
centralna „Olmedica” tel. 87 520-27 -13.
Serdecznie zapraszamy
do korzystania z naszych usług.
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Andrzej Malinowski
Warto zobaczyć …
Najmniejsze miasto w Polsce i Narwiański Park Narodowy
Trasa: Olecko - Fasty - Choroszcz - Pańki - Kruszewo Śliwno - Topilec - Baciuty - Rynki - Zawyki - Suraż - Łapy
- Płonka Kościelna - Kowalewszczyzna - Kurowo.
Zwiedzanie Narwiańskiego Parku Narodowego można
rozpocząć z dowolnego miejsca. My postanowiliśmy zapoznać się z jego specyfiką od strony Choroszczy i części
wschodniej.

NPN chroni dolinę rzeki Narwi, która w tym miejscu jest
bardzo rozległa, silnie zabagniona i pokryta szuwarami. Jest
ona ostoją i miejscem odpoczynku ptaków wodno-błotnych
m.in. błotniaka stawowego (jest symbolem parku) i łąkowego, kropiatki, bataliona, dubelta. Na terenie parku występują
34 gatunki ssaków, ścisłą ochroną objęta jest m.in. ryjówka
malutka i gronostaj; 13 gatunków płazów, w tym rzekotka
drzewna; 3 gatunki gadów: jaszczurka żyworodna, jaszczurka zwinka, zaskroniec zwyczajny. Najbogatszy jest jednak
świat bezkręgowców.
Bardzo charakterystyczne dla doliny Narwi są wilgotne
łąki, na których rosną różne gatunki traw oraz rośliny zielne,
reprezentowane m.in. przez rzeżuchę łąkową, firletkę poszarpaną, jaskier ostry i krwawnicę pospolitą, które podczas

kwitnienia tworzą barwne kobierce. Łąki są koszone zazwyczaj dwa razy w roku. Na obrzeżach doliny rosną lasy bagienne z przewagą olsu porzeczkowego.
W miejscowości Kruszewo w punkcie obserwacyjnym
na rozlewisko Narwi znajdują się pozostałości po zerwanym
moście. Na przełomie XIX i XX wieku powstała tutaj carska
droga strategiczna. W 1903 r. zakończono budowę drewnianego mostu o długości 365 m., który został zniszczony już w
1915 r. w czasie przesuwającego się frontu niemiecko-rosyjskiego. Most odbudowano ponownie dopiero w roku 1928.
Nie była to jednak dobra konstrukcja. Tak długi most, o wysokości 7,5 metra ponad lustro wody, wykonano bez bali
oporowych i krzyżaków usztywniających jarzma. W wyniku
tego wykazywał on silne wahania boczne podczas przejazdu
samochodów. Autobusy przed przejazdem zatrzymywały się,
pasażerowie przechodzili pieszo, a autobus bardzo powoli

pokonywał most bez obciążenia. Most ponownie uległ zniszczeniu, tym razem w wyniku działań podczas II wojny światowej. Przyczynę, dla której nie zdecydowano się na kolejną
odbudowę przeprawy, wyjaśnia miejscowa legenda - od chwili
wzniesienia mostu (w 1903 i 1928 r.) za każdym razem po 11
latach wybuchała wojna światowa.
Ciekawa atrakcja czekała na nas we wsi Śliwno, gdzie kończy się droga i … rozpoczyna przeprawa pływającą platformą
na ponadkilometrową kładkę. Takich platform na trasie jest 5.
Kładka łączy wsie Śliwno i Waniewo - po drugiej stronie rzeki

i parku. Prowadzi w poprzek Narwi.
Żeby poruszać się platformą trzeba samemu ciągnąć łańcuchy i liny. Pośrodku trasy stoi wieża obserwacyjna, skąd można
podziwiać bogactwo fauny i flory, które tutaj jest wyjątkowe.
Narew w granicach parku tworzy niesamowity labirynt wodny.
Nie ma takiej drugiej rzeki w Europie! Wyjątkowy charakter
Narwi powoduje, że można ją porównać jedynie do takich rzek
jak Okawango w Afryce, Ob na Syberii i Saskatchewan w Kanadzie.
Siedziba NPN znajduje się w niewielkiej wsi Kurowo w zabytkowym dworze.
Bardzo ciekawy jest też Szlak Konopielki – 25 km trasa samochodowa przebiegająca przez kilka miejscowości gminy Suraż: Zawyki, Doktorce, Lesznia, Ostasze, Rynki, Średzińskie.
Znajdują się w nich różnego typu obiekty – świadectwa odchodzącej w przeszłość tradycyjnej kultury chłopskiej. Jednym z
takich punktów jest chata chłopska z zabudową gospodarczą
– przypominająca dom Kaziuka, głównego filmowego bohatera „Konopielki” powieści Edwarda Redlińskiego. Okoliczne
miejscowości napominają fikcyjne Taplary.
Interesujący jest również sam Suraż, położony nad rzeką
Narwią. Jest najmniejszym miastem w Polsce, liczy zaledwie
900. mieszkańców. Jednak charakter ma wiejski. W mieście
znajdują się m.in. dwa rynki, wczesnośredniowieczna Osada Słowiańska Nawia, grodzisko średniowieczne, zabytkowy
cmentarz żydowski z 1865 roku, Muzeum Kapliczek, Muzeum
Archeologiczne.
W chłodną i deszczową sobotę, 31 marca 2012 r. Narwiański Park Narodowy podziwiali, kładkami nad rzeką Narew chodzili, Szlakiem Konopielki podążali, w najmniejszym mieście
w Polsce byli: Cezary Lasota, Konrad Radzewicz i Andrzej
Malinowski.

to@borawski.pl

Wodociąg w Kukowie

5 kwietnia burmistrz Wacław Olszewski spotkał się z
mieszkańcami Kukowa. Zebranie dotyczyło spraw związanych z budową wodociągu do tej wsi oraz podłączenia jej do
kanalizacji miejskiej. Burmistrz przedstawił projekt techniczny oraz sposób finansowania przedsięwzięcia.
Inwestycja będzie finansowana z programu Litwa – Polska
– Rosja.
Olecko w czerwcu podpisze umowę na realizację przedsięwzięcia z instytucją prowadzącą fundusz przy ministerstwie rozwoju regionalnego. Nasza gmina jest w tym projekcie partnerem wiodącym.
Partnerem litewskim projektu jest Kozłoruda, gdzie też
zostanie zrealizowana budowa wodociągu. Stronę rosyjską
reprezentuje Gusiew, gdzie zostanie sporządzony projekt dokumentacji technicznej przyszłego wodociągu. Jest to jeden z
większych projektów. Koszt jego realizacji w naszej gminie
opiewa na 12 milionów złotych. Ostateczna cena będzie jednak (jak zawsze wiadoma) po przeprowadzeniu przetargów.
Przetargi zostaną ogłoszone przypuszczalnie na początku
lipca b.r. Realizacja projektu trwać będzie dwa lata czyli już w
2013 inwestycja zostanie ukończona.

13

Tygodnik olecki 16/744 - r. 2012

Wodociąg będzie prowadzony od Skowronek do Kukowa nie omijając kolonii. Oprócz tego zrealizowana zostanie
budowa kanalizacji. Kanalizacja będzie biegła od Olecka z
nitki na Siejniku, wzdłuż drogi gminnej, gdzie będzie zbudowany kolektor, aż do zwartej zabudowy wiejskiej w Kukowie do drogi Ełk – Olecko. Na koloniach wsi kanalizacji
nie będzie, gdyż koszt realizacji byłby zbyt drogi. Natomiast
podczas spotkania burmistrz zasugerował mieszkańcom,
aby budowali przydomowe oczyszczalnie ścieków. Stwierdził, że gmina ma możliwość finansowania 50% kosztów
budowy takiej oczyszczalni ale nie więcej niż 4 tysiące złotych. Budowa przydomowej oczyszczalni to koszt od 7 do
10 tysięcy złotych.
Podczas zebrania burmistrz Wacław Olszewski zasugerował przedstawicielom powiatu jak i samym mieszkańcom
wykonanie projektu technicznego drogi przez Kukowo. Posiadanie takiego projektu umożliwi powiatowi staranie się
o środki unijne. Obiecał również, że Olecko jako gmina dołoży się również do kosztów budowy drogi. Wydaje się to
w końcu wielce celowe, bo z chwilą ukończenia obwodnicy
ciężkie TIR-y nie będą już jej rozjeżdżać.
B. Marek Borawski

Azbest

21 marca gmina złożyła wniosek do Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o dofinansowanie utylizacji azbestu utylizacji azbestu w gospodarstwach z terenu gminy.
Chęć pozbycia się zgłosiły 24 osoby. Łączna masa to
124 tony. Realizacja zadania po zapewnieniu otrzymania
dofinansowania będzie prowadzona przez gminę. Zadanie
zostanie dofinansowane w wysokości 87,5% poniesionych
kosztów. W skład tej kwoty wchodzi demontaż, transport i
utylizacja.
Zakończenie zadania przewidziane jest na wrzesień.
(UMwgkioś)

Kontrola w Urzędzie Miejskim
Pod koniec marca odbyła się ostateczna kontrola wykorzystania funduszy unijnych z Programu Litwa – Polska.
Olecko w kontrolowanym projekcie było liderem i to olecki
Urząd go rozliczał.
Zadanie inwestycyjne realizowano wspólnie z Orzyszem, Alytusem i Wiłkawiszkami na Litwie.
W Orzyszu zbudowano salę gimnastyczną, w Alytusie
boisko sportowe, a w Wiłkawiszkach został sporządzony
projekt stadionu miejskiego. W Olecku projekt przewidywał zrealizowanie remontu i budowę stadionów sportowych.
„Projekt został rozliczony bez żadnych uwag. Komisja
nie stwierdziła również uchybień formalnych. Teraz przez
pięć lat musimy prowadzić monitoring wybudowanych
obiektów” – stwierdził burmistrz Wacław Olszewski.
Bmb
KUPON
NA NAJTAŃSZE
OG£OSZENIE
DROBNE
– 37 groszy za słowo

 auto
 sprzedam  praca
 wynajmę  kupię
 inne
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Projekt „Akademia Obywatela” współfinansowany jest
ze środków Unii Europejskiej w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego

BIURO PORADNICTWA
OBYWATELSKIEGO I PRAWNEGO
W OLECKU

Szanowni Państwo. W dniu dzisiejszym publikujemy pierwsze
pytanie z kolejnego najczęściej poruszanego tematu – „ spadków ‘’.
Żeby zrozumieć sens prawa spadkowego – pierwsze pytanie
musi brzmieć: Jakie są podstawowe zasady dziedziczenia ?
Spadek nabywamy na podstawie testamentu lub ustawy. Zgodnie z obowiązującym prawem do dziedziczenia ustawowego dochodzi gdy: -spadkodawca nie sporządził testamentu - żadna z
osób, które powołał nie chce lub nie może być spadkobiercą.
Zmiany wprowadzone w 2009 roku dotyczą dziedziczenia. Poszerzają one krąg osób uprawnionych do dziedziczenia z ustawy.
I. Gdy spadkodawca pozostawił dzieci: 1) dzieci (a jeżeli nie
dożyły spadku – wnuki ,prawnuki ) 2) małżonek
II. Gdy spadkodawca nie pozostawił dzieci: 1) małżonek 2) rodzice
III. Gdy spadkodawca nie pozostawił dzieci i nie żyje jeden z
rodziców: 1) małżonek 2) żyjący rodzic 3) rodzeństwo ( jeśli nie
dożyło spadku jego zstępni – siostrzeńcy, bratankowie, ich dzieci
). Udział spadkowy małżonka, który dziedziczy w zbiegu z rodzicami, rodzeństwem i zstępnymi rodzeństwa spadkodawcy, wynosi
połowę spadku. Małżonkowi przypadnie zaś cały spadek w braku
zstępnych spadkodawcy, jego rodziców, rodzeństwa i ich zstępnych.
IV. Gdy spadkodawca nie ma dzieci, małżonka, rodziców, rodzeństwa ani zstępnych rodzeństwa: 1) dziadkowie w częściach
równych 2) jeżeli dziadkowie nie dożyli spadku, w miejsce każdego z nich – zstępni, czyli wujowie, ciotki, stryjowie, a z ich braku
cioteczne i stryjeczne rodzeństwo
V. Gdy nie ma w/w krewnych : 1) pasierbowie
V. Gdy nie ma pasierbów : 1) Gmina, Skarb Państwa
Problemy prawne można bezpłatne wyjaśnić w Biurze
Poradnictwa Obywatelskiego i Prawnego w Olecku przy
ul. Wojska Polskiego 13, tel. 87 610 2201, email: ak.ob@
wp.pl oraz placówkach terenowych w Kowalach Oleckich, Świętajnie i Wieliczkach. Istnieje też możliwość telefonicznego umówienia się na wizytę.

x 1 x 2 x 3 x 4 x ?

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

K66603
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AUTO-MOTO

US£UGI

* AUTOCZĘŚCI zachodnie, Łada, UAZ, Skoda;
ul. Grunwaldzka, tel. (87) 520 01 21
K66206

* angielski korepetycje, magister UW, tel. 502-954-863 B47903

* 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
V11442

V05310

amortyzatory, elektronika, komputerowa geometria zawieszenia, klimatyzacja tel. 509-746-264;
V06109

ARTYKUŁY ELEKTRYCZNE, SPRZEDAŻ, WYKONAWSTWO

V06808

V07108

V54020

SERWIS OGUMIENIA

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

V06009

OPONY, FELGI
OLEJE SHELL (wymiana gratis)

* WULKANIZACJA, wymiana, sprzedaż opon, wymiana
sprzedaż oleju, odkurzanie gratis, Mazurska 30, tel.,
516-080-613
V11502
AUTO - MOTO - SPRZEDAM

* Auta używane, tel. 501-611-961 V07837
* AUTOCZĘŚCI zachodnie, Łada, Tawria, Skoda, ul.
Grunwaldzka, tel. 87-520-01-21 K66306
* CZĘŚCI SAMOCHODOWE, tel. 509-746-264 V06119
* CZĘŚCI SAMOCHODOWE, ul. Sokola 1D, tel. 87520-12-88 V07118
* części używane, wszystkie marki, Ełcka 2 (przy
skupie złomu), tel. 501-611-961 V07827
* Ford Escort Combi, 1,4B, 1999, tel. 605-485-376 L73410
* Ford Fiesta, 1,8D, 1998, tel. 508-097-660 V11822
* 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 B46107
* SEAT Alhambra, 2001, tel. 508-097-660 V18812
* VW Passat 1,8B+G, 1998, tel. 508-097-660 V11832

TURYSTYKA, NOCLEGI, ROZRYWKA

* bezprzewodowy internet iPlus, tel. 87-520-13-31 B47504
* Budowlana firma, Tadeusz WITKOWSKI, kompleksowe
prace budowlane, tel. 603-754-167, 87-523-41-44 V08406
* Centrum Ogrodnicze, ul. Rzeźnicka 6; tel. 87-520-22-07

* Dewocjonalia, sklep; dodatki do: chrztu, ślubu, komunii,
bierzmowania; ul. Wiśniowa, tel. 660-771-754
V06708
V01914

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

Gabinet weterynaryjny PERRO&GATO

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

KOMPLEKSOWE USŁUGI DRUKARSKIE

Drukarnia Offsetowa

druk cyfrowy
prace introligatorskie
wykonywane przy użyciu profesjonalnych maszyn:
linia do produkcji broszur,
urządzenia do bigowania, perforowania,
bindowania w spirali plastikowej i drucianej...

imprezy okolicznościowe, dyskoteki, koncerty, pokazy

* „KOALA” - bar. Kuchnia tradycyjna, katering.
Plac Wolności 14, tel. (87) 520 15 78
V07607

V09105

* konie kabardyńskie, przejażdżki, pod siodło,
Grądzkie 47, tel. 666-316-780, 87-421-22-48 B44003

* pracownia pisania ikon, pracownia plastyczna,
Katarzyna Waraksa, tel. 663-805-960 B45508
* Pub „Pod ABC”, plac Wolności 8c, tel. 509-909-996
B48502

profesjonalne przygotowanie do druku:
projekty graﬁczne, skład i łamanie tekstu...
druk oﬀsetowy na nowoczesnych maszynach
jedno- i czterokolorowych
uszlachetnianie: foliowanie, lakierowanie UV...

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

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

K09405

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

Klub „CoolTura”

PIZZA NA TELEFON

L74201

* glazurnictwo, Krzysztof Sadowski, tel. 517-535-255K65608

* „ASTRA” restauracja, pizza, zestawy obiadowe na telefon:
87-520-25-68, profesjonalny katering, imprezy okolicznościowe,
dancingi, ul. Partyzantów 7, www.astra.olecko.pl
V10003
* informacja turystyczna, plac Wolności 22, tel. 87520-49-48 B47205
* kino, plac Wolności 22, tel. 87-520-20-59 L73706

PIZZERIA „PRIVE” zaprasza od 1000 do 2200

V00915

* Taxi „Z”, również taksówki 6-osobowe, tel. 87-52012-12 K63903
* wczasy; tel. 87-421-22-48, 666-316-780, www.wiatrakart.fr.pl, e-mail: kawarak@o2.pl B48003

* hurtownia spożywcza, ul. Gołdapska 31, tel. (87) 520-01-50 V06508
* hurtownia wędlin, od 4.00 do 14.00, ul. Gołdapska 31,
tel. 87-520-22-13 B46606
* hydraulik, gazowe, tel. 502-383-533 V04010
* hydraulika (instalacje wodne), Krzysztof Sadowski, tel.
517-535-255 K65808
* instalacje elektryczne, Henryk Rowiński, tel. 510-145-891
V05320

* jubilerskie usługi, grawerowanie, naprawa oprawek
okularów, plac Wolności 13, tel. 508-266-703
krstatkiewicz@gmail.com, www.zlotnik-olecko.pl V06908
* korekta i redakcja prac rocznych, semestralnych, licencjackich, itp. tel. 609-535-117 L76905
* korepetycje - język angielski; szkoły podstawowe,
gimnazja, szkoły średnie, tel. 608-215-475 L74102
* kowalskie, spawalnicze, ślusarskie, Gołdapska 31, tel.
87-523-00-80 B47803
* księgowe usługi, Ternet spółka z o,o, tel. 87-520-31-70 B48601
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* materiały budowlane, metalowe, hydraulika – SKLEP
BUD-MET, ul. Gołdapska 22, tel. (87) 520 22 41. V05809
* MEBLE - salon, Jan Bagiński, ul. Rzeźnicka, tel.
(87) 520 29-23.
V12901

* MEBLE - sklep firmowy „ELMARS”, Zielona 33,
oferuje w cenie producenta: tapicerki, szafy, komody,
meble na wymiar, tel. 508-097-574.
V07308

V10203

* OLEJ OPAŁOWY,NAJTANIEJ, tel. 87-520-41-91 V11412
* pizza na telefon – od 10.00 do 22.00, tel.87-520-31-32
lub sms 505-314-536 V09115
* POŻYCZKA szybka, profesjonalna obsługa, tel. 666064-485 K67201
* Pralnia chemiczna, pranie wodne, usługi w ciągu 24 godzin,
ul. Grunwaldzka 12, te. 723-565-284
V10103

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
V11702
czipowanie, paszporty europejskie
psy, koty, fretki

* ROWERY – naprawy i wypożyczalnia, Centrum
Handlowe Impuls, tel. 87-520-36-92 V12811
* skup metali i surowców wtórnych, odbiór własnym
transportem, najwyższe ceny, Ełcka 2, tel. 501-611-961V07817
* sprzątanie, pranie tapicerek, dywanów, opieka nad grobami,
tel. 513-035-033
V05410
K65410

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

* Taxi „Z”, również taksówki 6-osobowe, tel. 87-20-12-12 K63903
* tłumacz języka francuskiego, tel. 888-605-885 B48102
* transportowe, Mercedes Sprinter, tel. 512-265-569 V10123
* ubezpieczenia (komunikacyjne, życie, majątkowe), Adam
Kaczor, tel. 502-768-278
K67301
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* koty oddam z bardzo dobrych rąk w jeszcze lepsze
ręce, tel. 600-140-814 B48202
* oddam koty (wszystkie czarne) w dobre ręce, tel.
504-997-481 (odbieram tylko SMS-y) B48302
* potrzebuję pilnie rower stacjonarny za 0 złotych i pralkę automatyczną (jestem inwalidką i proszę o pomoc), tel.
505-211-873 B47005
* Stowarzyszenie „Otwarte Drzwi” przyjmie nieodpłatnie meble takie jak: tapczany, szafki nocne, tel.
87-523-99-65 w godzinach od 10.00 do 12.00. B48701
KUPIĘ
* stary traktor, tel. 602-235-182 V11432
PRACA
* ślusarza, spawacza zatrudnię, tel. 602-709-756 B47604
* zatrudnię stomatologa, tel. 605-893-381 K65510
SPRZEDAM
* bilard profesjonalny, blat marmurowy, stan dobry,
tanio, tel. 603-113-040 V07128
* drukarka kolorowa OKI C3300n, A4, idealna do
wizytówek, mało używana, 290 złotych, tel. 604-193413 B45608
* działkę budowlaną, Świętajno, 900 m.kw., tel. 509154-347 K67101
* działka usługowa, granica obwodnicy, tel. 601-210819 K53406zy
* działkę budowlaną, 1650 m.kw., Olecko, tel. 602709-756 B46206
* działki budowlane, uzbrojone, tel. 601-210-819 K53506zy
* komplet wypoczynkowy skórzany, (dwa fotele i kanapa), tel. 667-172-403 B46306
* kotły c.o., grzejniki, bojlery, HYDROMAX,
ul. Sokola 1E, tel. 87-615-31-90
V11902
* łódkę wędkarską, tel. 512-265-569 V10113
* maszyny, urządzenia rolnicze, tel. 601-210-819 K53306zx
* mieszkanie 73 m.kw. po generalnym remoncie, tel.
87-520-33-36 B47105
* modele kartonowe, Wydawnictwo WIR, (samoloty
1:50, okręty 1:300), tel. 601-152-454
* neon reklamowy piwa Warka, tanio, tel. 505-314-536
V09125

* nowy telefon z faxem, tel. 601-152-454
* OLEJ OPAŁOWY, NAJTANIEJ, tel. 87-520-41-91 V11422
V08715

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

* siedlisko, ul. Wiejska, ok. 40 arów, zabudowane budynkiem gospodarskim, dojazd od strony ulicy Wiejskiej,
siła na miejscu, tel. 602-293-333 V11712
* stare odrestaurowane meble, tel. 696-452-326 po 15.00 K67401
* sukienkę i albę komunijną z dodatkami, tel. 530-607-626 B48801
* tapety, rolety sprzedam, Dom S.C., plac Wolności 5 A V01924

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

V08905

V11802

V08106

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

Wyrób nagrobków, blatów kuchennych, parapetów
i okładzin schodowych
V09604

* wózek inwalidzki, nowy, nieużywany, tel. 601-152-454 B48402
WYNAJEM
* lokal do wynajęcia, Kopernika 10, tel. 604-184-868
K67002

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

V12711
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Zespół Szkół w Judzikach
Judziki 5, 19-400 Olecko;
tel. 87-520-76-96

K66803

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

Konkurs na zadanie z zakresu turystyki

V09005

B47305

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

28 marca Urząd Miejski ogłosił konkurs dla organizacji pozarządowych na wsparcie realizacji zadań z zakresu turystyki.
Oferty należy składać w UM do 20 kwietnia do 15.00.
Wszelkie informacje dotyczące konkursu dostępne są w
BIP, na miejskiej stronie internetowej, w zakładce organizacje
pozarządowe, konkursy na dotacje oraz na tablicy ogłoszeń
UM. 						
(ORN)
B47704

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
Potas – ważny minerał

Potas jest konieczny dla organizmu i odgrywa
w nim bardzo istotną role. Gwarantuje prawidłowe
funkcjonowanie nerwów i mięśni, obniża ciśnienie.
Zdrowy człowiek, odżywiający się stosunkowo
racjonalnie, nie potrzebuje dodatkowych ilości tego składnika, bo ma go dość w zieleninach, suszonych owocach,
bananach, ziemniakach, różnych warzywach, głównie pomidorach, w mięsie i kaszach.
Kosmetyczki twierdzą, że utrzymuje on jędrność mięśni i skóry. Potas jest niezbędny w diecie pacjentów po
różnych zabiegach chirurgicznych, a także w czasie kuracji
odchudzającej.
Brak potasu obserwuje się przy odwodnieniu organizmu, długotrwałych biegunkach, wymiotach, a także przy
nadmiernym poceniu się. Może też wystąpić przy nadczynności tarczycy, w stanie ogólnego wyniszczenia i przy
obrzękach. Skutki bywają fatalne: zaburzenia w czynnościach mięśni, w krwiobiegu, przewodzie pokarmowym, w
pracy serca i układu nerwowego.

Jajka – kosmetyk upiększający

Jajka bogate są w białka, zawierają lecytynę i natural-

ny środek zmiękczający i odżywiający cerę, samo białko zaś
ułatwia zamykanie rozszerzonych porów przy skórze tłustej.
Już nasze babcie znały zbawienne działanie jajek w upiększania nie tylko twarzy, ale także wzmacniały nimi osłabione
włosy. Oto maseczka do cery normalnej:
wymieszaj żółtko z łyżeczką świeżego twarożku.
Kwas mlekowy zmiękczy skórę i łatwiej będzie można
usunąć obumarłe komórki naskórka. Rozprowadź maseczkę,
a po 15 minutach spłucz letnią wodą.

Szczypiorek na wzmocnienie

Zielarze i naturaliści wiosną na pojawiające się wtedy
osłabienie proponują prostą kurację wzmacniającą szczypiorkiem.
Używać oczywiście powinno się do niej roślin z własnego
ogródka, a wyhodować je naprawdę łatwo, lub z upraw ekologicznych. Ważne jest bowiem by nie było w szczypiorku
nadmiaru szkodliwych związków azotowych.
Kuracja jest bardzo prosta. Szczypiorek drobno pokroić i
doprawić odrobiną soku z cytryny i oliwy. Potem taką surówkę zjadać trzy razy dziennie po każdym posiłku. Można też
oczywiście surówkę nakładać na kanapki albo posypywać nią
ziemniaki, kaszę, makaron itp.

to@borawski.pl

Kalendarz imion

18 kwietnia (Dzień Pracownika
Przemysłu Włókienniczego, Odzieżowego i Skórzanego)
Alicji, Apolonii, Bogumiły, Bogusławy, Gosławy, Klarysy, Poli
Apolla, Apoloniusza, Bogumiła, Bogusława, Flawiusza, Gosława, Gościsława, Wernera
19 kwietnia
Adolfy, Ady, Emmy, Emy, Leonii, Leontyny,
Adolfa, Alfa, Czecha, Czesława, Jerzego, Konrada, Leona, Pafnucego,
Tymona, Tytusa, Wernera, Włodzimierza
20 kwietnia
Agnieszki, Amalii, Amelii, Bereniki,
Blanki
Czecha, Czesława, Florencjusza, Florentego, Lecha, Mariana, Nawoja,
Szymona, Teodora
21 kwietnia
Drogomiły, Drogomiry, Konrady, San-

dry, Sebastiany, Selmy, Zelmy
Abelarda, Anastazego, Anzelma, Bartosza, Drogomiła, Drogomira, Feliksa,
Jarosława, Konrada, Żelisława
22 kwietnia
Eugenii, Kai, Lei, Leonii, Nastazji
Agapita, Heliodora, Leona, Leonida, Łukasza, Sotera, Strzeżyma, Strzeżymierza, Strzeżymira, Teodora
23 kwietnia
Albertyny, Beli, Emanueli, Fortunaty,
Heleny, Ilony
Alberta, Albrechta, Geralda, Gerarda,
Gerwazego, Idziego, Idzisława, Jerzego,
Wojciecha
24 kwietnia (Międzynarodowy Dzień
Solidarności Młodzieży)
Bony, Debory, Deotyny, Elżbiety, Fidelii, Horacji, Walerii
Aleksandra, Aleksego, Egberta, Erwina,
Feliksa, Fidelisa, Grzegorza, Horacego,
Jerzego, Mariana, Zbromierza

Nasz przepis
Zupa z selera naciowego

25 dag selera naciowego, 1 dag masła
lub margaryny, szklanka bulionu warzywnego, pół szklanki kwaśnej śmietany, 5 dag ziarnistego twarożku, sól,
pieprz, szczypior
Seler obieramy, myjemy i kroimy w niezbyt grube plasterki. Nać selera siekamy
i odkładamy. Kawałki selera dusimy w
rozgrzanym maśle lub margarynie i zalewamy bulionem. Gotujemy pod przykryciem około 20 minut.
Wlewamy do zupy kwaśną śmietanę i
mieszając dodajemy twarożek. Teraz
zupę przyprawiamy do smaku.
Zupę podajemy posypaną posiekanym
szczypiorkiem i nacią selera.

Pulpety w sosie
pomidorowym po olecku

Pół kilograma mięsa mielonego, jajko,
dwie cebule, dwa ząbki czosnku, pęczek
natki pietruszki, trzy pomidory, dwie
łyżki bułki tartej, dwie łyżki koncentratu pomidorowego, 250 ml bulionu, olej,
sól, pieprz, bazylia
Cebule i czosnek obieramy i siekamy.
Pomidory sparzamy, zdejmujemy z nich
skórkę i przecieramy przez sito. Natkę
pietruszki myjemy i drobno siekamy.
Mięso wyrabiamy z jajkiem, natką, bułką tartą oraz połową cebuli i czosnku.
Solimy, pieprzymy do smaku.
Teraz formujemy małe pulpety. Wkładamy je na rozgrzany na patelni olej i
smażymy po około 5 minut z każdej
strony. Następnie pulpety zdejmujemy i
trzymamy je w ciepłym miejscu.
Na te samą patelnię wrzucamy pozostałą
część cebuli i czosnku i lekko rumienimy. Dodajemy pomidory i koncentrat
pomidorowy oraz wlewamy bulion.
Sos przyprawiamy solą, pieprzem i bazylią, a następnie gotujemy. Pulpety
podajemy z sosem, ziemniakami oraz

marynowanymi grzybami lub kwaszonym
ogórkiem.

Placek z śliwkami i galaretką

15 dag mąki, 15 dag cukru, 15 dag margaryny, dwa jajka, 50 dag wydrylowanych
śliwek, paczka galaretki owocowej
Najpierw gotujemy galaretkę według przepisu na opakowaniu i odstawiamy ja do
ostygnięcia.
Margarynę ucieramy w makutrze do białości. Dodajemy cukier i jajka. Ucieramy
przez 15 minut.
Masę wykładamy na stolnicę, dodajemy
mąkę i zagniatamy ciasto. Teraz rozwałkowujemy je na grubość około 2 centymetrów i wykładamy na posmarowana tłuszczem i posypaną mąką blachę. Na wierzch
wykładamy śliwki.
Pieczemy w średnio nagrzanym piekarniku. Po wyjęciu placka i lekkim przestudzeniu zalewamy go galaretką.
Ciasto zalewamy wtedy kiedy galaretka
zaczyna się zsiadać. Jeżeli będzie zbyt
rzadka wsiąknie w placek.

Sałatka jarzynowa
z sardynkami

30 dag ziemniaków, 15 dag marchwi, sól,
pieprz mielony, 200 ml majonezu, łyżka
musztardy, pół pomidora, dwanaście oliwek, puszka sardynek, dwa jaja ugotowane na twardo, posiekana natka pietruszki
Ziemniaki i marchew myjemy, obieramy,
gotujemy i kroimy w grubą kostkę. Doprawiamy solą i pieprzem. Mieszamy z
majonezem rozmieszanym z musztardą.
Teraz całość układamy cienką warstwą na
okrągłym półmisku. Na środku układamy
połowę pomidora przekrojoną stroną do
dołu i obkładamy go oliwkami, a z sardynek układamy gwiazdę kierując je ogonami na zewnątrz.
Na obwodzie półmiska układamy plasterki
jajek, a na środku każdego oliwkę. Brzegi
półmiska posypujemy natką pietruszki.
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Cytaty na ten tydzień
Słońce w niebieskim tkwi krysztale,
Światłością stały się granity,
Ciemnosmreczyński las spowity
W baldobłękitne, wiewne fale.
Szumna siklawa mknie po skale,
Pas rozwijając srebrnolity,
A przez mgły idą, przez błękity,
Jakby wzdychania, jakby żale.
Jan Kasprowicz

PRZYS£OWIA

Na Tymona (19 IV) siej jęczmiona,
byś do św. Katarzyny poobsiewał koniczyny.
Na kwiecień lada z czego wianek spleciesz.
Nie jeden dzień ciepły czyni wiosnę
po zimie
Gdy Łukasza (22 IV) przybędzie, zielono już wszędzie.
Ile razy przed Wojciechem (23 IV) zagrzmią pola, tyle razy po Wojciechu
zabieli się rola.
Łódź, gdy popłynie za daleko, może
zawrócić; słowa, gdy poszły za daleko,
już nie wrócą. (przysłowie malajskie)
Można liczyć gwiazdy na niebie, a nie
wiedzieć o sadzy na twarzy. (przysłowie malajskie)
Złośnicy prędko się starzeją. (przysłowie malajskie)
Kto miał jeden plan, ginie. Kto miał
dwa, zostaje przy życiu. (przysłowie
maoryskie)

Humor

- Mamusiu, niech mi mamusia kupi kilka
kur.
- A po cóż ci kury?
- A bo pan doktor mówił, że mnie potrzeba więcej snu i powinnam chodzić spać
razem z kurami.
Starszy brat do młodszego:
- Jacy dziwni są ci nasi rodzice... Najpierw uczą nas chodzić i mówić, a potem
domagają się abyśmy siedzieli spokojnie
na miejscu i milczeli.
Mężczyzna wchodzi do kawiarenki internetowej i pyta:
- Czy są wolne komputery?
- Nie. Mamy same szybkie.
Skończył się rok szkolny. Spotykają się
dwaj koledzy:
- I jak u ciebie?
- Ojciec zlał mnie dwa razy.
- Dlaczego dwa razy?
- Pierwszy raz, jak mu pokazałem świadectwo, a drugi raz, jak się zorientował,
że to jego stare świadectwo.
Co mówi kobieta po wyjściu z łazienki?
Ładnie wyglądam?
A co mówi facet po wyjściu z łazienki?
Na razie tam nie wchodź!
Lekarz przegląda rentgenowskie zdjęcie
i dziwi się.
- Masz pan zegarek w żołądku. Nie sprawia to panu żadnych problemów?
- Jasne! Przy nakręcaniu.
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Sekcja szachowa MLKS Czarni Olecko za-

prasza juniorki i juniorów o rankingu 1000-1400 na Otwarty
Turniej Rankingowy Juniorów. Turniej spełnia kryteria do
zdobycia V i IV kategorii szachowej.
Zawody odbędą się w dniach 21-22.04.2012 w SP nr 1 w
Olecku.
Zgłoszenia na adres mailowy: krzysztofszachy@wp.pl do
20.04.2012 do godziny 20.00.
Pełny regulamin dostępny jest na stronie: www.szachy.
olecko.pl.
Równolegle rozegrany zostanie Otwarty Turniej Klasyfikacyjny Seniorów, w którym, oprócz seniorów, mogą wystartować także juniorzy i juniorki o rankingu nie niższym
niż 1250. Zawody rozegrane zostaną na dystansie 7 rund i
tempem gry 35 minut na zawodnika.
Zgłoszenia na adres mailowy: krzysztofszachy@wp.pl do
20.04.2012 do godziny 20.00.
Pełny regulamin dostępny jest na stronie: www.szachy.
olecko.pl.
Serdecznie zapraszam do wzięcia udziału w zawodach
Krzysztof Konewko
Kierownik sekcji szachowej
MLKS Czarni Olecko

Bezdomne zwierzęta

Przetarg nieograniczony na wyłapywanie bezdomnych
zwierząt z terenu gminy oraz utrzymanie schroniska wygrała
firma z Bystrego pod Giżyckiem. Ustalona kwota to 79.261,2
złotych w 2012. 				
(UMwgkioś)

Roboty drogowe w gminie Olecko

Przetarg na roboty drogowe na drogach gruntowych oraz
profilowanie dróg gminy Olecko wygrała firma Transport
Ciężarowy Krzysztofa Witkowskiego.
(UMwgkioś)

Spotkanie oświatowe

28 marca odbyło się spotkanie burmistrza i kierownika
wydziału edukacji, kultury i sportu z dyrektorami szkół i
przedszkola poświęcone sprawom organizacji nowego roku
szkolnego (2012-2013).
Zgodnie z ustawą rodzice mają obowiązek zapisania
dziecka siedmioletniego (chociaż chętni także sześcioletniego) do pierwszej klasy szkoły podstawowej.
Wszystkie dzieci sześcioletnie, które nie rozpoczną nauki
w szkole, muszą odbyć obowiązkowe przygotowanie przedszkolne w oddziale przedszkolnym zorganizowanym przy
szkole podstawowej lub przedszkolu.
W nadchodzącym roku szkolnym 2012 – 2013, również
wszystkie dzieci pięcioletnie muszą odbyć obowiązkowe
przygotowanie przedszkolne w przedszkolu, w oddziale
przedszkolnym zorganizowanym przy szkole podstawowej
lub w zespole wychowania przedszkolnego.
(UMwekis)

Remont ulicy Czerwonego Krzyża

Znajdujące się w fatalnym stanie jezdnię Gdańskiej i
Czerwonego Krzyża nie zostaną w tym roku wyremontowane. Jedynie istniejące przy tej drugiej chodniki zostaną
poddane renowacji. Obie ulice prowadzą do budowanej hali
sportowej z basenem. Jedna od ulicy Sembrzyckiego, druga
od Gołdapskiej.
Powiat nie posiada pieniędzy na realizacje tego przedsięwzięcia. 						
(b)

Pole namiotowe

W bieżącym tygodniu odbędzie się kontrola wykorzystania środków unijnych uzyskanych do budowy pola namiotowego przy plaży miejskiej. Fundusze pochodziły z programu
Litwa – Polska. Partnerem projektu była Kozłoruda na Litwie, gdzie zbudowano park linowy.

Półfinał Mistrzostw Woj. W-M LZS
o Puchar TVP Olsztyn
w tenisie stołowym

15 kwietnia w hali ZST został rozegrany Półfinał Mistrzostw
Woj. W-M LZS o Puchar TVP Olsztyn w tenisie stołowym
Organizatorami Turnieju były W-M ZLZS w Olsztynie i
MOSiR Olecko, a sędzią głównym Dariusz Karniej
WYNIKI:
Dziewczęta: Grupa I:
1. Joanna Łuszczyńska (Olecko)
2. Patrycja Narewska (Biała Piska)
3. Ala Kulinek (Węgorzewo)
4. Dominika Syhłowyj (Kętrzyn)
Grupa II:
1. Justyna Waraksa (Budry)
2. Patrycja Kownacka (Sępopol)
3. Natalia Śnitko (Sępopol)
4. Monika Dziczek (Gietrzwałd)
Grupa III:
1. Aleksandra Trochim (Giżycko)
2. Żaneta Narewska (Biała Piska)
3. Joanna Lewko (Budry)
4. Martyna Odwrot (Sępopol)
Grupa IV:
1. Monika Jakubowska (Biała Piska)
2. Wioleta Zahorska (Srokowo)
3. Magda Gentek (Biała Piska)
4. Anna Cieśniewska (Mrągowo)
Grupa V:
1. Marzena Zahorska (Srokowo)
2. Ewa Kordyla (Dywity)
3. Danuta Lis (Dywity)
4. Ewa Słowikowska (Giżycko)
Grupa VI:
1. Krystyna Konopka (Dywity)
2. Teresa Kubiak (Reszel)
3. Danuta Rososińska (Giżycko)
chłopcy: Grupa I:
1. Karol Kiżewski (Sępopol)
2. Mikołaj Krom (Pisz)
3. Marek Lekenta (Biała Piska)
4. Jakub Domysławski (Giżycko)
Grupa II:
1. Jacek Barbachowski (Dywity)
2. Tomasz Wasilewski (Węgorzewo)
3. Kacper Biernat (Dywity)
4. Łukasz Norr (Wydminy)
Grupa III:
1. Piotr Bobrowski (Kętrzyn)
2. Piotr Ferenc (Giżycko)
3. Dawid Rakowski (Giżycko)
4. Tomasz Wójtowicz (Węgorzewo)
Grupa IV:
1. Jarosław Wikira (Kętrzyn)
2. Mariusz Jurczyk (Mrągowo)
3. Adrian Linowski (Gietrzwałd)
4. Jacek Baczewski (Mrągowo)
Grupa V:
1. Jacek Onufrowicz (Lidzbark Warmiński)
2. Roman Polewczak (Giżycko)
3. Zbigniew Ratuszniak (Kętrzyn)
4. Stanisław Gąsior (Kruklanki)
Grupa VI:
1. Janusz Rososiński (Giżycko)
2. Janusz Jurczyk (Giżycko)
3. Leszek Król (Giżycko)
4. Witold Kozoń (Reszel)
Wszyscy wyżej wymienieni zawodnicy awansowali do turnieju finałowego.
Ogółem w zawodach uczestniczyło 112 zawodników, w
tym 37 dziewcząt.		
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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Śniadanie Wielkanocne
w Akademii Przedszkolaka
4 kwietnia o 9.30 w Przedszkolu Niepublicznym
„Akademia Przedszkolaka” odbyło się Uroczyste Śniadanie Wielkanocne. Przed przystąpieniem do świątecznego
ucztowania wszystkie dzieci zaprezentowały wierszyki
przeplatane piosenkami.
W takiej formie mali podopieczni złożyli najserdeczniejsze życzenie przybyłym na to spotkanie rodzicom i
dziadkom. W trakcie uroczystości nie tylko przedszkolaki,
ale także ich rodzice mogli wziąć udział w świątecznych
konkursach przygotowanych przez panie nauczycielki.
Przedszkolny poranek zakończył się śniadaniem przy
świątecznie zastawionym stole, na którym nie zabrakło
żurku, pisanek i mazurków.
Jolanta Wasilewska

„Przedszkolaku, zdrowiej
i świadomiej żyj!”

pod takim hasłem był realizowany program profilaktyczny
o przeciwdziałaniu alkoholizmowi i narkomanii (zlecony przez
Gminnego Pełnomocnika ds. Uzależnień w Olecku) w Przedszkolu z Oddziałami Integracyjnymi w Olecku.
Nauczycielka Z. Sadłowska dwa razy w tygodniu przez
dwa miesiące (luty, marzec 2012r.) prowadziła zajęcia dydaktyczno –wychowawcze z dziećmi 5- letnimi. Poprzez zabawy
integracyjne, scenki dramowe, metody aktywizujące, zabawy
dydaktyczne, pogadanki, prelekcje, spotkania z pracownikami Poradni AA i Uzależnień oraz policji, dzieci uświadomiły
istniejące w życiu zagrożenia,wykształciły umiejętność skutecznego radzenia sobie w sytuacjach trudnych, zagrożenia.
Wiedzą, gdzie należy udać się po pomoc. Są świadome, że nie
można być obojętnym wobec wyrządzanej krzywdy zarówno
fizycznej jak i psychicznej. Dzieci mają poczucie swojej wartości, wartości innego człowieka. Także rodzice zwiększyli swoją
świadomość w zakresie szkodliwego wpływu różnego rodzaju
uzależnień na życie wszystkich członków rodziny (alkoholizm,
nikotynizm, uzależnienia od komputera, gier hazardowych )
Dzieci poznały świat wartości, nauczyły się akceptować
siebie i innych. Potrafiły dokonywać samooceny pod kątem
pozytywnych i negatywnych cech charakteru. Nauczyły się nazywania emocji, sposobu ich wyrażania, odczytywania ich u
innych osób. Prowadziło to do rozumienia uczuć, które tworzą
tożsamość człowieka czyli związek z drugim człowiekiem, z
rodziną, narodem. Nauczyły się podkreślać wartości dobra w
życiu codziennym. Poznały choroby cywilizacyjne dorosłych
ludzi (alkoholizm, nikotynizm, narkomania, uzależnienie od internetu, hazardu). Uświadomiły znaczenie swojego miejsca w
rodzinie i poszanowania praw pozostałych członków rodziny.
Program skierowany do dzieci i ich rodziców pozwoli społeczeństwu zyskać dzieci i ludzi lepszych, umiejących odmówić,
otwartych, wartościowych, wyrozumiałych, rozumiejących potrzeby innych. Miernikiem tego programu było zorganizowanie
wystawy prac plastycznych dzieci nt. „Dymiący świat” w holu
przedszkola.			
Zofia Sadłowska

W najbliższym tygodniu
MOSiR Olecko organizuje
następujące imprezy:

1.Mieszane Sztafetowe Biegi Przełajowe szkół podstawowych.
Termin i miejsce: 19.04.12r (czwartek), godz. 9.00, Obiekty
MOSiR w Olecku.
2.Półfinał Mistrzostw Województwa W-M SZS w piłce nożnej chłopców szkół gimnazjalnych
Termin i miejsce: 20.04.12r (piątek), godz. 10.00, Stadion
MOSiR ze sztuczną murawą.

3.Mecz juniorów: ,,Czarni” Olecko - ,,Granica” Kętrzyn
Termin i miejsce: 21.04.12r (sobota), godz. 12.30, Stadion
Miejski w Olecku.
Wstęp wolny.
4.Mecz III Ligi piłki nożnej: ,,Czarni” Olecko - ,,Zatoka”
Braniewo
Termin i miejsce: 22.04.12r, godz. 14.00, Stadion Miejski
w Olecku.
Wstęp - 5 zł.

Zapraszamy do udziału
i kibicowania !!!
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Tyk - tyk

Problemu bezrobocia w naszym kraju jest i nie da się tego
ukryć. Nie ma chyba rodziny, która nie zostałaby nim dotknięta. Potwierdza to statystyka. Jednak statystyka to tylko
suche liczby, które można interpretować na różne sposoby.
Za nimi kryją się prawdziwe dramaty.
Sądzę, że ogromna skala owego bezrobocia w dużej mierze wyzwala powszechną apatię i niewiarę, że można jeszcze
cokolwiek zmienić w otaczającej nas rzeczywistości. Rozmowy ze znajomymi, członkami bliższej i dalszej rodziny są
przerażające. Otwierają nam oczy na rzeczywistą skalę zjawiska.
Ostatnio sąsiadka opowiadała, że jej kuzynka starała się
o posadę w jednym ze sklepów spożywczych. O jedno miejsce walczyło kilka osób. Praca bardzo ciężka i również w
weekandy, gdyż sklep ma wielu klientów. Kiedy powiedziała
sumę wynagrodzenia netto, to mnie poraziło. Nie chce przytaczać liczb, ale za dziewięć godzin dziennie od piątej rano
przez cały miesiąc, a także na zmiany, pracy bardzo odpowiedzialnej materialnie to było przerażająco mało.
W najgorszej sytuacji są jednak młodzi ludzie, którzy
kończą szkoły i nie posiadają już statusu absolwenta. Od nich
wymaga się stażu, bo szkoda czasu na przyuczanie do zawodu. Tylko gdzie ten staż zdobyć? Również w beznadziejnej
sytuacji są osoby po 40-tce. Ich już nikt nie chce zatrudnić,
bo ... za starzy. Kolejny szok! Strach przed utratą pracy jest
wszechobecny. Ci, którzy mają jeszcze pracę, nie narzekają już na niskie wynagrodzenie, tylko dziękują, że w ogóle
pracują.
Zastanawiam się, jakie skutki długofalowe będzie miało
stale wzrastające bezrobocie, jeśli nasi wybrańcy w Warszawie, regionie, mieście nic temu nie zaradzą? Nie dziwi mnie
wzrastająca przestępczość młodzieży, która chwyta się nielegalnych źródeł zarobkowania, np. przemytu. Wielu starszych
pogodziło się już z ową sytuacją i to jest najstraszniejsze, że
nie próbują już walczyć, gasną w oczach. Codziennie rano
włączając radio mam nadzieję, że usłyszę jakąś pozytywną
wiadomość, że coś drgnęło, że nasza gospodarka wychodzi
wreszcie na prostą. Mam jeszcze nadzieję, że to tuż, tuż.
Obserwując sytuację gospodarczą w kraju zanosi się na
to, że proces ten będzie nadal się pogłębiał. Ciągle słyszy-

my o upadłościach, nierentowności i likwidacji z powodów
oszczędnościowych. Człowiek w tych brutalnych relacjach
ekonomicznych nie liczy się w ogóle. Rząd i parlamentarzyści
ciągle o tym dyskutują, zgłaszają różne projekty deklarując, że
jest to sprawa priorytetowa w działaniach.
Myślę, że tak naprawdę nie mają żadnych pomysłów, a
ich działania w tej materii to stworzenie wrażenia, że istnieje przysłowiowy „ruch w interesie”. Czasami myślę, że skoro
lewicowa recepta na walkę z bezrobociem nie przyniosła spodziewanych efektów, to może czas na ryzykowną koncepcję
liberałów znacznego ograniczenia podatków i innych kosztów
związanych z pracą. Myślę, że katastrofy nie będzie. No, może
taka, że w wyniku niepopularnych decyzji rządzący mogą stracić władzę.... a tak lubią ją mieć.
Widmo bezrobocia dotyka praktycznie każdą grupę zawodową. Najbardziej dokuczliwe jest w stosunku do ludzi młodych i w tym przedziale wiekowym jest największe. Często
powtarza się już niemal komunał, że bezrobocie jest spowodowane w dużym stopniu brakiem wykształcenia. Niestety, stale
rośnie liczba bezrobotnych dobrze wykształconych. Niedługo
matura i kolejny rocznik studentów uzyska dyplomy ukończenia studiów. Znaczna ich część będzie zmuszona do zarejestrowania się w urzędach pracy jako bezrobotni. Stale poszerza się
armia ludzi sfrustrowanych, którzy nie widzą dla siebie sensu
i perspektyw. Część mogłaby wyjechać za granicę w poszukiwaniu pracy, na przykład do Niemiec, ale i tam sytuacja nie jest
zbyt różowa.
Jestem w tej grupie szczęśliwców, którzy pracują. Wystarczyło kilkanaście lat, różnych reform, przełomów w gospodarce i polityce, by cieszyć się z faktu posiadania pracy. Oczywiście, że się cieszę, ale umiarkowanie, bo nie wiem, jak długo...
i ciągle spotykam tych, którzy tego przywileju nie mają. Widziałam już niejedno załamanie z powodu utraty pracy; mam
znajomych, którzy wyjechali do krajów szczęśliwości (Anglia,
Niemcy, Irlandia) i wrócili bez grosza przy duszy, oszukani,
sponiewierani i z długami w Polsce. Trudno jest zasiąść z nimi
przy jednym stole i hołdować zasadzie, iż „każdy jest kowalem
swego losu”.
Tyk – tyk – tyka bomba. Czasami myślę, kiedy ta tykająca
bomba niezadowolenia zrobi potężne bum?
Czy tylko bomba może coś zmienić? Panowie politycy do
roboty, dość pozorowania, czas na działanie!

Marusia

