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Kupon bierze udział 
w losowaniu upominków

Nr 18
(746)

MAJSTER
M.Pie tra szew ski

MARKET BU DOW LA NY
CENTRUMHANDLOWE–AlejeLipowe1B,Tel. (87) 520 44 46
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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

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

SKUP STARYCH IROZBITYCHPOJAZDÓW
kasacja pojazdów, skup złomu, pomoc drogowa, autolaweta, zaświadczenia 

V07809

Naucz się słuchać, okazja czasami puka 
bardzo cicho. 

H. Jackson Brown, Jr.
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NASZ KONKURS
Jeśli chcecie wziąć państwo udział w konkursie, wystarczy tylko na adres 

redakcji wysłać kartkę pocztową z nalepionym kuponem z pierwszej strony  
i wpisanym własnym imieniem i adresem. Wszystkie karty biorą udział 
w cotygodniowym losowaniu – aż do skutku.

W tym tygodniu wylosowano następujące osoby:
• Artur Cetowski

• Alicja Jaszczanin (Świętajno)
• Gabriela Jeglińska

• Wojciech Karbowski
• Dominik Zajkowski

• Michał Zdanio
Upominki będą wysyłane pocztą.

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

Redakcja 
„Tygodnika Oleckiego”, ul. Zielona 37

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

kontakt telefoniczny: 601-152-454

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

kom.
502-200-024

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

Oddział w Olecku
ul. Gołdapska 22
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GRÜNLAND Szkółka zrzeszona w Związku 
Szkółkarzy Polskich

Centrum Roślin Ozdobnych

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

KRONIKA PO¯ARNICZA 
12 kwietnia od 12.23 jeden zastęp OSP Wieliczki 

gasił w okolicach Wieliczek pożar posuszu traw.
12 kwietnia od 13.22 jeden zastęp JRG PSP poma-

gał w Wilkasach pogotowiu w dotarciu do chorego.
12 kwietnia od 14.27 jeden zastęp JRG PSP gasił 

przy ulicy Parkowej pożar posuszu traw.
12 kwietnia od 19.21 jeden zastęp OSP Kowale 

Oleckie gasił w okolicach Mściszewa pożar posuszu 
traw.

12 kwietnia od 20.00 jeden zastęp JRG PSP gasił 
przy ulicy Parkowej pożar posuszu traw.

12 kwietnia od 20.23 jeden zastęp OSP Kowale 
Oleckie usuwał wodę z zalanej piwnicy domu w Ko-
walach Oleckich.

12 kwietnia od 21.39 jeden zastęp JRG PSP gasił w 
okolicach osiedla Siejnik pożar posuszu traw.

13 kwietnia od 12.38 jeden zastęp JRG PSP usuwał 
z jezdni w Doliwach skutki wypadku samochodowego.

13 kwietnia od 17.12 jeden zastęp JRG PSP gasił 
przy ulicy Kolejowej pożar śmieci w śmietniku kon-
tenerowym.

14 kwietnia od 8.41 jeden zastęp JRG PSP usuwał 
znad budynku w Wojnasach niebezpiecznie pochylone 
nad nim drzewo.

14 kwietnia od 15.49 dwa zastępy JRG PSP usu-
wały zadymienie z mieszkania domu przy Alei Zwy-
cięstwa.

14 kwietnia od 19.35 jeden zastęp JRG PSP gasił 
przy szosie do Krupina pożar posuszu traw.

15 kwietnia od 15.15 jeden zastęp JRG PSP gasił 
przy ulicy Parkowej pożar posuszu traw.

15 kwietnia od 15.27 jeden zastęp JRG PSP oraz 
jeden OSP Szczecinki gasił przy ulicy Gołdapskiej po-
żar posuszu traw.

15 kwietnia od 16.10 jeden zastęp OSP Świętajno 
gasił w okolicach Chełch pożar posuszu traw.

15 kwietnia od 17.08 jeden zastęp JRG PSP gasił w 
okolicach osiedla Siejnik pożar posuszu traw.

15 kwietnia od 19.57 jeden zastęp JRG PSP gasił 
przy szosie Ełckiej pożar posuszu traw.

15 kwietnia od 21.03 jeden zastęp OSP Świętajno 
gasił w okolicach Świętajna pożar posuszu traw.

15 kwietnia od 21.11 dwa zastępy JRG PSP gasiły 
w okolicach osiedla Siejnik pożar posuszu traw.

15 kwietnia od 21.44 jeden zastęp OSP Kowale 
Oleckie gasił pożar posuszu traw w Stożnem.

Informacji udzielił starszy ogniomistrz 
Adam Chajęcki

17 kwietnia od 9.06 dwa zastępy JRG PSP oraz 
jeden OSP Wieliczki usuwały w Niedzwiedzkich 
drzewo niebezpiecznie pochylone nad budynkiem 
mieszkalnym.

Informacji udzielił młodszy ogniomistrz 
Piotr Gabruś

Archiwum „Tygodnika Oleckiego” znajdziesz
Przed nami najdłuższy tegoroczny weekend. 

Dla niektórych zaczął się już w ubiegły piątek. W 
chwili, gdy piszę te słowa za oknem na termome-
trze jest 20°C. A jest dopiero ranek. I mam nadzie-
ję, że przez ten cały czas będziecie Państwo (i ja) 
mieli wspaniałą pogodę na wycieczki, spacery i 
wszystko to, co sobie tak pięknie zaplanowaliście.

W samym Olecku też warto zostać. Kulturalne 
zdarzenia zaczęły się już w piątek. Wernisaż wystawy Małgorza-
ty Chomicz i Wojciecha Dzieszkiewicza w galerii „Hol”. W sobotę 
spektakl  „Ławeczka” w sali Teatru AGT. Doskonale wyreżysero-
wana przez Romana Karsztuna sztuka na dwoje aktorów. Grali i 
będą jeszcze nie raz grać Agnieszka Popczyńska i Janusz Klima-
szewski. 

W niedzielę w sali kina „Mazur” odbył się Międzynarodowy 
Dzień Tańca.

Od 1 maja zaczyna się weekendowy cykl imprez. Tego dnia w 
sali kina odbędzie się koncert symfoniczny muzyki klasycznej i 
ukraińskiej. Wcześniej, o 11.00 w tej samej sali odbędą się elimina-
cje „Gratki dla nastolatka”.

Również wydarzenia sportowe to znacząca propozycja w czasie 
tego najdłuższego weekendu roku.

3 maja na stadionie ze sztuczna murawą odbędzie się Turniej 
Piłkarski o Puchar Prezesa ZPU Prawda, gdzie wystartuje siedem-
naście drużyn z miejscowości województw podlaskiego i warmiń-
sko-mazurskiego. Odbędą się również turnieje tenisowe. Liczni 
olecczanie spotkają się na rajdach rowerowych, spływach kajako-
wych lub pieszych. 3 maja o 16.00 na Rynku odbędzie się Koncert 
Oleckiej Orkiestry 
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na stronie internetowej www.olecko.info (w pliku *.pdf)
OLECKI TERMINARZ

WYSTAWY STAŁE
• Historia Ziemi Oleckiej – wystawa historyczna, Olecka 

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

storyczna, plac Wolności 1 (Stary Ratusz)
• Malarstwo Ewy Letki, Galeria Prawdziwej Sztuki im. A. 

Legusa, ROK „MG”
• Wystawa monet „To nie Fenicjanie wynaleźli pieniądze” - 

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

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

Gminny Osrodek Kultury w Kowalach Oleckich
30 kwietnia (poniedziałek)
OSTATNI DZIEŃ NA ROZLICZENIE SIĘ Z URZĘ-
DEM SKARBOWYM
apteka dyżurna Kolejowa 15
wydanie „Tygodnika Oleckiego”
1 maja (wtorek)
apteka dyżurna Zielona 35
10.00 - Turniej tenisa ziemnego ,,Otwarcie sezonu” w grze 
pojedynczej, korty miejskie
11.00 - Finał Gratki dla Nastolatka, sala widowiskowa ROK 
MG
12.00 - Otwarty turniej koszykówki ulicznej, boisko ,,Orlik 
2012” przy SP Nr 1
17.00 - KONCERT SYMFONICZNY, sala widowiskowa 
ROK „MG”
2 maja (środa)
apteka dyżurna plac Wolności 7B
Koniec naboru do projektu „Rodzina zastępcza - marzeniem 
dzieci odrzuconych i osieroconych, szczegóły to17, s. 19
3 maja (czwartek)
apteka dyżurna Gołdapska 1
8.30 - Turniej piłki nożnej o Puchar ZPU ,,Prawda” (drużyn 
6-osobowych), stadion MOSiR ze sztuczną murawą
10.00 - Turniej tenisa ziemnego z okazji Rocznicy Konstytu-
cji 3 Maja, korty miejskie
16.00 - Koncert Oleckiej Orkiestry Dętej, Rynek
18.00 - uroczysta msza św. w Intencji Ojczyzny
4 maja (piątek)
apteka dyżurna plac Wolności 25
17.00 - Zaginiona, film, kino Mazur
19.00 - Kobieta w czerni, film, kino Mazur
5 maja (sobota)
apteka dyżurna Składowa 6
10.00 - Czarni Olecko - MLKS Znicz Biała Piska, mecz piłki 
nożnej trampkarzy (stadion MOSiR)
12.30 - Czarni Olecko - MKS Korsze, mecz piłki nożnej junio-
rów (stadion MOSiR)
13.00 Kolorowy świat bajek, biblioteka dziecięca, Kopernika  6
17.00 - Zaginiona, film, kino Mazur
19.00 - Kobieta w czerni, film, kino Mazur
6 maja (niedziela)
apteka dyżurna Zielona 37
16.00 - Czarni Olecko - LKS Dąb Dąbrowa Białostocka, mecz 
piłki nożnej III ligi(stadion MOSiR)
17.00 - Zaginiona, film, kino Mazur
19.00 - Kobieta w czerni, film, kino Mazur
7 maja (poniedziałek)
apteka dyżurna 11 Listopada 9
Jak opracować dobrą strategię rozwoju gminy? - szkolenie, 
Fundacja Rozwoju Ziemi Oleckiej, plac Wolności 2
16.00 - Rozpoczęcie kursu na prawo jazdy w szkole kierow-
ców Jerzego Miliszewskiego, aleje Lipowe
8 maja (wtorek)
apteka dyżurna Kolejowa 15
Jak opracować dobrą strategię rozwoju gminy? - szkolenie, 
Fundacja Rozwoju Ziemi Oleckiej, plac Wolności 2
9.00 - Czwórbój LA, stadion MOSiR
9 maja (środa)
apteka dyżurna Zielona 35
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Zapraszamy od 600 do 2100

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

NAJTANIEJ W MIEŚCIE

ON .............................5.82 zł
Pb95 .........................5.85 zł
PB98 .........................5,99 zł
LPG ...........................2,82 zł
Olej opałowy ..............4.20 zł (powyżej 1000 litrów)

PRZEMYSŁAW
ATKIELSKI

KOMPUTERY, NAPRAWA, DRUKARKI (TUSZE, TONERY)
, KASY FISKALNENOTEBOOKI

Plac Wolności 15A, tel. 87 520 10 89V
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sponsorujemy „Czarnych”, 
bilet 5 gr taniej na litrze

www.paliwa-kozlowski.pl

AUTOMYJNIA

***
Cóż więcej dodać?
Policja pracuje coraz lepiej, albo można by powiedzieć – 

skuteczniej. Złapano szajkę złodziei włamujących się do ga-
raży i domków letniskowych. Wreszcie nakryto na gorącym 
uczynku włamywacza, który obrabiał domki jednorodzinne. 
Udowodniono mu już kradzieże na kwotę wyższą od 200 ty-
sięcy złotych. Jednemu z oleckich notabli policjanci wlepili 
mandat za przechodzenie w niedozwolonym miejscu. Sło-
wem nasz „szeryf” z ekipą działa coraz skuteczniej i wbrew 
temu co można by sądzić o dofinansowywaniu policji przez 
miasto i powiat – zupełnie niezależnie. 

To proszę Państwa jeszcze nic! Burmistrz zapowiedział 
na ostatniej sesji, że wspomogą policję i opłacą dodatkowe 
patrole oraz, że kupią policjantom nowe rowery, by mogli 
patrolować tereny Wiewiórczej Ścieżki i wszystkie miejsca, 
gdzie nie można dojechać samochodem. 

Są jednak w mieście miejsca, gdzie jest niebezpiecznie 
albo przechodzący może odnieść takie wrażenie. Niebezpie-
czeństwo to dotyczy szczególnie weekendu. Wymieniając są 
to okolice sklepu monopolowego na Siejniku, parking przed 
„Piwnicą”, Wiewiórczej Ścieżki od kawiarni „Zamkowa” do 
mniej więcej wysokości „Skarpy”. 

Niebezpieczne są również jezdnie dookoła placu Wol-
ności, aleja Wojska Polskiego, Armii Krajowej – bowiem w 
nocy urządzane są tam wyścigi motorów i samochodów. Nic 
przyjemnego kiedy budzi nas około 2 nad ranem ryk silnika 
durnia, któremu tatuś i mamusia kupili pojazd. Taki debil nie 
zdaje sobie sprawy z tego, że słyszący ryk olecczanie wypo-
minają mu pochodzenie do siódmego pokolenia i maja ra-
cję... Zakładam, że taki młodzieniec jest kompletnie trzeźwy 
... bo gdyby było inaczej... to nazwałbym to tragedią.

Ale i tak bez naszej pomocy, czyli telefonów  z informa-
cjami, gdy coś się dzieje policja nie da rady. Taka informacja 
to nie donos, to troska o bezpieczeństwo nasze, naszych bli-
skich. Bo, gdy obserwujemy coś nagannego i nie reagujemy 
w miarę naszych możliwości, to rozzuchwalony przestępca 
zrobi to jeszcze raz, a wtedy to już my możemy być pobi-
tymi, okradzionymi czy .... tutaj polecam wywód Państwa 
wyobraźni. 

Choć bywa, że tak jak w tą niedzielę rano: o 5.13 obudził 
mnie gromki męski śpiew: „pójdziemy na jagody, pójdziemy 
na jagody... itd.”. Znacie Państwo tę piosenkę harcerską o 
czarnych sercach? Nie zadzwoniłem na policję, ale siadłem 
do stołu i zacząłem pisać niniejszy felieton.

Z poważaniem B. Marek Borawski
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Komenda Hufca Olecko ZHP organizuje 2 turnu-
sy półkolonii  dla wszystkich chętnych uczniów od I 
klasy szkoły podstawowej

w Domu Harcerza w Olecku, Plac Zamkowy 2 
(w budynku Zespołu Szkół Technicznych). Termi-
ny turnusów: I – 02.07. – 13.07.2011r. II - 16.07 -  
27.07.2011r. 

Zajęcia będą się odbywać od godz. 900 do 1600 
nie tylko na terenie miasta ale i jego okolicach. Na 
koniec każdego turnusu jest przewidziany nocleg 
pod namiotem ( tzw. Biwak ) lub „Nocka” na terenie 
szkoły. W ciągu dnia przewidziane są dwa posiłki – 
drugie śniadanie i obiad z baru ( nie posiadamy własnego zaplecza kuchennego). 

Zapisy są prowadzone telefonicznie na nr 0 698 345 521 lub osobiście u 
Komendanta Hufca do 10 czerwca 2012r. Pełna opłata za jeden turnus wynosi 
348,00zł  (brutto) od osoby (istnieje możliwość dofinansowania dla osób z rodzin 
niezamożnych)  i powinna być wniesiona do 10 czerwca na konto Hufca 08 2030 
0045 1110 0000 0203 3760 lub bezpośrednio do Kasy Hufca. 

Przy zapisie należy uiścić przedpłatę w wysokości 148,00zł. ( jest ona zwią-
zana z kosztami organizacyjnymi półkolonii). W razie rezygnacji z półkolonii 
przedpłata przepada.

Komenda Hufca Olecko ZHP organizu-
je obóz harcerski dla wszystkich chętnych 
uczniów od IV klasy szkoły podstawowej

w Jarosławcu pow. Sławno  w dniach 
03.07. – 16.07.2012r. 

Przewidziane są ciekawe zajęcia oraz 
wycieczki. Uczestnicy będą zakwaterowa-
ni w pawilonach. 

Zapisy są prowadzone telefonicznie na 
nr 0 698 345 521 lub osobiście u Komen-
danta Hufca do 10 czerwca 2012r. Pełna 
opłata za obóz wynosi 1048,00zł od osoby   

i powinna być wniesiona do 10 czerwca na 
konto Hufca 08 2030 0045 1110 0000 0203 
3760 lub bezpośrednio do Kasy Hufca. 

Przy zapisie należy uiścić przedpłatę 
w wysokości 248,00zł. (jest ona związana 
z kosztami organizacyjnymi obozu oraz 
opłatą za rezerwację miejsca obozowania). 
W razie rezygnacji z obozu przedpłata prze-
pada.

OGŁOSZENIE   

Skiming – to nie-
legalne pozyskiwanie 
danych z paska magne-
tycznego karty banko-
matowej oraz przypi-
sanego do niej numeru 
PIN w celu stworzenia 
kopii takiej karty i uży-
cia jej jako oryginalnej 
zarówno w banko-
matach, jak i w ter-
minalach płatniczych 
umieszczonych w pla-
cówkach handlowych.

Na co należy zwrócić uwagę korzystając z bankomatów:
* Na szczelinę w która wkłada się kartę. W miejscu tym 

nie mogą znajdować się elementy, które są źle spasowane, 
różnią się rodzajem tworzywa i kolorystyką od reszty ban-
komatu. Karta wsuwana do szczeliny przy wkładaniu i przy 
wyjmowaniu nie powinna się w niej blokować i musi się wy-
suwać na tyle aby była łatwa do wyjęcia palcami.

* Należy sprawdzić czy w bankomacie nie wystają podej-
rzanie wyglądające nakładki lub listwy, w których najczęściej 
zamontowana jest kamera skierowana w stronę klawiatury.

Zasady bezpiecznego korzystania z bankomatów:
1. Nie korzystaj z bankomatu, który wzbudza twoje po-

dejrzenie
2. Dokładnie osłaniaj klawiaturę przy wbijaniu kodu PIN 

aby z żadnej strony nie było możliwości zarejestrowania se-
kwencji wprowadzonych cyfr

3. Nie zapisuj nr PIN na kartach bankowych oraz nie 
przechowuj ich w tych samych miejscach co karty

4. Podczas korzystania z bankomatu nie dopuszczaj aby 
osoby trzecie stały bezpośrednio przy nim

5. W momencie problemów z wypłatą gotówki lub pro-
blemem ze zwrotem karty nie odchodź od bankomatu i na-
tychmiast skontaktuj się z bankiem

6. W przypadku zauważenia na bankomacie podejrza-
nych elementów , co do których zachodzi podejrzenie, że 
mogą nie  stanowić oryginalnego wyposażenia, niezwłocznie 
skontaktuj się z najbliższą placówką banku.

asp. Tomasz Jegliński
KPP Olecko

POLICJA OSTRZEGA 
– UWAZAJ NA SKIMING !!!

Zwycięstwo

22 kwietnia w Lidzbarku Warmińskim odbył się 53 Wojewódz-
ki Finał Turnieju Tenisa Stołowego LZS o Puchar TVP Olsztyn
Joanna Łuszczyńska uczennica Szkoły Podstawowej nr 4 w 
Olecku i zawodniczka Klubu MLKS Czarni Olecko zdobyła  I 
miejsce.
W zawodach uczestniczyło 28 Gmin. Joanna Łuszczyńska za-
grała trzy mecze. Pierwszy mecz wygrany 3:2 z
Marianną Żuralską  z Lubawy, drugi wygrała 3:0 z zawodni-
czą Węgorzewa Alą Kulinek , no i finał zwycięsto 3:0 z Wero-
niką Iwanowska z Janowca Kościelnego

Marzena Jasińska
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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 Bur-
mistrz Olecka.

Wystąpi  ORKIESTRA FILHARMONII   w 
CHMIELNICKIM (Ukraina)  pod dyrekcją Olek-
sandra Dragana oraz soliści:  Oleksandr KOZA-
RENKO (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 dia-
volesca,  Feliksas Bairas – Preludium  i Toccata

muzyka ukraińska – Oleksander Kozarenko Sin-
fonia estravaganza na orkiestrę,

 Irmołogion na orkiestrę smyczkową,   Konzertstück 
na fortepian, flet i smyczki, Konzertstück na fortepian, 
flet i smyczki.

Słowo o muzyce Jerzy Stankiewicz 
O koncercie:

Orkiestra pod batutą Oleksandra Dragana zaprezentuje 
utwory rodem z klasyki. Będzie można usłyszeć koncert f-
-moll na fortepian i orkiestrą oraz suitę h-moll na orkiestrę 
Jana Sebastiana Bacha. Usłyszymy utwory kompozytorów 
litewskich Ionasa Tamulionisa Toccata diavolesca oraz Fe-
liksasa Bairasa Preludium i Toccata, a także utwory skompo-
nowane przez Oleksandra Kozarenko  Sinfonia estravaganza 
na orkiestrę, Irmołogion na orkiestrę smyczkową, Konzert-
stuck na fortepian, flet i smyczki, Concerto Ruteno na forte-
pian i orkiestrę. 

Oleksandr Kozarenko  wystąpił w Olecku w sierpniu 
2011 roku  z recitalem muzyki ukraińskiej i spotkał się z 
zainteresowaniem oleckiej publiczności.  

W partiach solowych usłyszymy flecistę Tarasa MALY-
KA oraz pianistę Oleksandra KOZARENKO. Mało znaną 
muzykę ukraińską w swojej prelekcji przybliży słuchaczom 
Jerzy Stankiewicz.

Organizatorami koncertu są: Państwowa Szkoła Mu-
zyczna w Olecku, Oddział Krakowski Związku Kompozy-
torów Polskich oraz Regionalny Ośrodek Kultury w Olecku 
„Mazury Garbate”.

Wstęp 30 zł.
Sprzedaż biletów od 23.04.2012 r. w kasie ROK „Mazu-

ry Garbate” 

Majówkę w tym roku 
zapowiada się śpiewają-
co. 1.05.2012 r., o godzinie 
11:00 w sali kina „Mazur” 
odbędzie się koncert finało-
wy XVI edycji konkursu pio-
senki dziecięcej i młodzieżo-
wej „Gratka dla Nastolatka”. 

W tym roku w drodze 
eliminacji Jury w składzie: 
Radosław Skrodzki, Marta 
Ulikowska i Anna Duch-
nowska wyłoniło 16 najlep-
szych solistów i zespołów. 
To ich usłyszymy w trakcie 
finałowego koncertu. 

Młodzi artyści wystąpią 
w 3 kategoriach wiekowych: 
Klasy I-IV, klasy V-VI oraz 

Finał XVI Konkursu Piosenki 
Dziecięcej i Młodzieżowej 
„Gratka dla Nastolatka”

I i II gimnazjum, oraz klasa III gimnazjum i szkoły średnie i 
zaprezentują piosenki w języku polskim.

To już XVI edycja naszego festiwalu, a co roku odkrywa-
my nowe talenty. Reprezentantki Olecka z programu Bitwa 
na Głosy swoją przygodę ze śpiewem zaczynały właśnie od 
Gratki. Kto wie, kogo będziemy mogli oglądać w tym roku…

Wstęp bezpłatny

Internet dla gminy Olecko
Trwają przygotowania do realizacji projektu zaopatrze-

nia Olecka i gminy w sieć szerokopasmową internetu.  War-
tość projektu to blisko3,8 miliona złotych.  Gmina dostanie 
dofinansowanie w wysokości 85% co daje kwotę blisko 3,25 
miliona. Sieć ma działać od 30 listopada. 

W ramach tego projektu zostanie wybudowana sieć o 
długości 82 kilometrów. 2,6 kilometra to będzie sieć światło-
wodowa, a pozostała część będzie działała na zasadzie sie-
ci radiowej. W ramach projektu powstaną bezprzewodowe  
punkty dostępu do sieci oraz Centrum zarządzania Siecią. 
Centrum będzie mieściło się w ratuszu. 

W chwili obecnej przygotowywana jest specyfikacja za-
mówienia na wybór inżyniera projektu wraz z inspektorem 
nadzoru.

Ogłoszenie przetargu nieograniczonego na usługę zosta-
ło ogłoszone. Podpisanie umowy do końca maja. 

(UMwbiip)

Żłobki
Rozstrzygnięcie ogłoszonego przez Urząd Miejski otwar-

tego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publiczne-
go z zakresu opieki nad małymi dziećmi w formie żłobków 
nastąpi na początku maja.         (IM)
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Szukam żony, 
tylko poważne propozycje

felieton

PODATNIKU
Złóż  zeznanie podatkowe za 2011 r. 

elektronicznie - za pośrednictwem systemu 
e-deklaracje !

Zbliża się akcja rozliczeń podatkowych. 
Przypominamy o możliwości skorzystania z 
prostej, wygodnej, a przede wszystkim taniej 

metody przesyłania deklaracji podatkowych drogą elektroniczną – 
poprzez portal www.e-deklaracje.gov.pl.

Na portalu www.e-deklaracje.gov.pl dostępne są interaktywne 
formularze podatkowe oraz instrukcja dotycząca ich wypełniania 
i przesyłania. Przy wykorzystaniu odpowiednich aplikacji (modu-
łów) dostarczanych przez producentów oprogramowania, moż-
liwe jest wysyłanie deklaracji podatkowych drogą elektroniczną 
bezpośrednio z systemów finansowo-księgowych. W przypadku 
posiadania odpowiedniej aplikacji (odpowiedniego modułu opro-
gramowania), istnieje możliwość automatycznego podpisania 
elektronicznie wszystkich przesyłanych deklaracji.

Obszerny opis systemu e-Deklaracje dostępny jest na stronie 
Ministerstwa Finansów:  www.e-deklaracje.gov.pl

- Szukam żony! - powiedziała Koleżanka Mojej Kole-
żanki.

- Takiej, co to będzie prawdziwą żoną. Mam nawet spis 
cech idealnej żony.

zawsze promienna, uśmiechnięta i radosna, cokolwiek by 
się nie działo,

rozwiązująca wszystkie domowe konflikty, sprawiedli-
wie i mądrze!

piekąca pyszne ciasteczka, i robiąca przetwory,
dla której  nie będzie problemem zapamiętanie, o której 

godzinie dzieci zaczynają i kończą lekcje, i będzie je zawo-
ziła i odbierała, oczywiście,

pamiętająca żeby im rano zrobić kanapki (co oznacza, że  
cudownym sposobem sprawi, iż z rana pojawią się świeże 
bułki i wędlina),

która będzie pamiętała o lekcjach, strojach na gimnasty-
kę i zajęciach pozalekcyjnych,

sprawdzała, czy dzieci mają zeszyty, długopisy i będzie 
dbała, żeby ich nie zabrakło (zeszytów, nie dzieci),

będzie wiedziała, które dziecko nie lubi pomidorowej, a 
które wątróbki, i tak gotowała obiady, żeby jadły, co trzeba, 
bez awantur...

żeby umiała jednocześnie gotować obiad, przewijać 
dziecko, rozmawiać przez telefon... najlepiej, żeby miała kil-

ka par rąk, jak nie przymierzając hinduska Kali...   
będzie prała, sprzątała, wycierała kurze, sprzątała po ko-

cie,
gotowała, prasowała i układała ubrania w szafach (nie 

muszą być układane ani alfabetycznie, ani kolorystycznie - 
nie jestem drobiazgowa),

dbała o szczepienia dzieci i kota,
pilnowała tego, aby w lodówce zawsze było wszystko, 

co jest potrzebne (łącznie z piwem, lodami i lakierami do 
paznokci),

i pamiętała także o wacikach, papierach toaletowych, ża-
rówkach i innych domowych duperelach, które zawsze się 

kończą w sobotę wieczorem,
która by wiedziała, co komu ofiarować w bożonarodzenio-

wym prezencie i żeby to były trafione prezenty,
żeby ogarniała ten młyn z urodzinami, datami i rocznicami, 

wiedziała, kto, kiedy, a także jakie prezenty już dostał, żeby się 
nie dublowały,

żeby w ciągu 24 godzin mieściła trzy - cztery etaty, jak każ-
da, zwykła kobieta,

i jednocześnie pracowała zawodowo i miała swoje życie 
(przyjaciółki, hobby - takie tam...), bo nie ma nic gorszego niż 
partner życiowy, który poza domem i dziećmi nie ma nic...

a, i jeszcze ma być zadowolona z tego, że jest żoną...

Bo mnie już zmęczyła rola żony. Teraz ja chcę mieć żonę!
Aha i żeby nie była kobietą...
Bo ja za bardzo heteroseksualna jestem.
A żona to fantastyczna instytucja!
Każda kobieta chciałaby mieć żonę. 

Maja
rysunek autorki felietonu

DZIECI ZE SZKÓŁ PODSTAWOWYCH
ODWIEDZAJĄ BIBLIOTEKĘ

W związku z tym, że 23 kwietnia obchodzony był Między-
narodowy dzień Książki i Praw Autorskich, 24 i 25 kwietnia  
Miejsko-Powiatowa Biblioteka Publiczna w Olecku  gościła 
u siebie dzieci ze szkoły podstawowej w Siejniku. Uczniowie 
uczestniczyli w lekcji bibliotecznej dotyczącej zasad i zacho-
wania się w bibliotece. Dzieci zostały zachęcone do aktywne-
go korzystania z zasobów biblioteki.

Wydział finansowy
... sporządził i przesłał do Regionalnej Izby Obrachunkowej sprawozdania 

za I kwartał  z wykonania dochodów, wydatków, zobowiązań, należności oraz 
zadań zleconych. 

W pierwszym kwartale na planowane dochody roczne w wysokości 
75.200.618 złotych wpłynęły środki w wysokości 17.002.016 złotych. Daje to 
22,6%. Dochody bieżące zrealizowano w 28,8%, a dochody majątkowe w wy-
sokości 1,7%.

Na planowane wydatki w wysokości 80.588.453 złotych gmina wydała 
15.448.284 złote, czyli 19,2%. W tej kwocie wydatki bieżące to 28%, a wydatki 
majątkowe 0,1%.

Wykonanie budżetu gminy za I kwartał wykazuje nadwyżkę dochodów nad 
wydatkami o 1.553.732 złote.

W tym czasie gmina spłaciła raty pożyczek i kredytów na łączna kwotę 
305.700 złotych. W ten sposób zadłużenie gminy 31 marca wynosi 30 milionów 
32 tysiące 300 złotych i stanowi 39,9% planowanych dochodów. (UMwekis)
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Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji 
w Olecku ogłasza 

konkurs na stanowisko urzędnicze  w Ośrodku
1. Określenie stanowiska urzędniczego:
ZASTĘPCA  DYREKTORA
2. Wymagania niezbędne:
- wykształcenie wyższe magisterskie – zarządzanie i marketing
- niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia pu-

blicznego lub za umyślne przestępstwo skarbowe,
- zdolność do czynności i korzystania z pełni praw publicznych, 

nieposzlakowana opinia.
- minimum 5 letni staż pracy, w tym co najmniej 3 letni staż w 

administracji publicznej,
- znajomość ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o pracow-

nikach samorządowych, prawa zamówień publicznych, ustawy o 
sporcie, kodeksu postępowania administracyjnego, ustawy o finan-
sach publicznych,

- znajomość i obsługa komputera, Microsoft Office, Open Office,
- bardzo dobre umiejętności organizacyjno - logistyczne oraz na-

wiązywania kontaktów i pracy w zespole,
- umiejętności marketingowo – promocyjne oraz  prowadzenia 

negocjacji,
- znajomość języków: polski (obowiązkowo) oraz angielski lub 

niemiecki lub rosyjski (w stopniu komunikatywnym),
3. Wymagania dodatkowe:
- kursy i szkolenia z zakresu organizacji i zarządzania w admi-

nistracji,
- kurs menedżera sportu, zamówień publicznych, prawa pracy, 

i in.,
- umiejętność pisania projektów unijnych,
- dyspozycyjność, uczciwość, rzetelność, staranność, odpowie-

dzialność za realizowane zadania, systematyczność i konsekwencja 
w działaniu, komunikatywność, dokładność,

4. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku m.in.:
- koordynowanie spraw administracyjnych, technicznych, inwe-

stycyjnych, zaopatrzeniowych, remontowych, bhp, ppoż.,
- współudział w opracowywaniu planu rzeczowo – finansowego 

MOSiR,
- organizowanie przeszkoleń i instruktaży dla podległych pra-

cowników,
- koordynacja udzielania zamówień publicznych w MOSiR, 

przygotowywanie i przeprowadzanie postępowań o udzielenie za-
mówienia publicznego,

- monitorowanie przebiegu procedur udzielenia zamówienia pu-
blicznego i nadzór nad zgodnością postępowania z przepisami prawa,

- nadzór nad przestrzeganiem przepisów prawa, obiegiem doku-
mentów i informacji,

- kontrola i nadzór nad prawidłowym wykonywaniem zadań na 
podległych stanowiskach, koordynacja zadań między stanowiskami,

- wykonywanie zadań Dyrektora MOSiR w czasie jego nieobec-
ności, z wyjątkiem spraw zastrzeżonych do osobistej kompetencji 
Dyrektora,

-  prowadzenie marketingu i promocji  oraz racjonalne wyko-
rzystanie wszystkich obiektów MOSiR,

- nadzór nad opracowaniem kalendarza imprez sportowo – re-
kreacyjnych oraz innych i nadzór nad ich realizacją,

- nadzór nad sporządzaniem harmonogramów wykorzystania 
wszystkich obiektów MOSiR,

- współpraca z innymi jednostkami samorządowymi podległy-
mi Burmistrzowi Olecka oraz innymi organizacjami

- nadzór nad terminową realizacją poleceń i wniosków wyda-
wanych przez Dyrektora MOSiR,

- dbanie o wystrój wszystkich obiektów MOSiR,
5. Wymagane dokumenty:
- życiorys (CV), list motywacyjny,
- pisemna koncepcja funkcjonowania Ośrodka wg Kandydata 

(max 1 strona A4
- oświadczenie kandydata o niekaralności za umyślne przestęp-

stwo ścigane z oskarżenia publicznego lub za umyślne przestęp-
stwo skarbowe, 

- oświadczenie o zdolności do czynności prawnych oraz korzy-
staniu z pełni praw publicznych,

- dokument poświadczający wykształcenie wyższe,
- kopie świadectw pracy lub zaświadczeń potwierdzających 

staż pracy wymagany w pkt. 2,
- inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i 

umiejętnościach, opinie, referencje.
Za wiarygodność przedstawionych kopii dokumentów, pełną 

odpowiedzialność ponosi osoba składająca dokumenty
Wymagane dokumenty należy przesyłać pocztą na adres: Miej-

ski Ośrodek Sportu i Rekreacji, 19-400 Olecko, ul. Park 1 lub skła-
dać osobiście w sekretariacie – 

ul. Wojska Polskiego 5 (budynek PGK Olecko – II piętro) w 
terminie od 23 kwietnia do 31 maja 2012 roku do godz. 15.00. 
w zamkniętych kopertach z adnotacją: „Konkurs na stanowisko 
urzędnicze: Zastępca Dyrektora  w MOSiR Olecko”

Dokumenty, które wpłyną do MOSiR po wyżej określonym ter-
minie nie będą rozpatrywane. Informacja o wyniku naboru będzie 
umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP) na stronie 
internetowej Urzędu Miejskiego w Olecku oraz w Biuletynie In-
formacji Publicznej (BIP) na stronie internetowej MOSiR Olecko.

Wymagane dokumenty: list motywacyjny, szczegółowe CV ( 
z uwzlędnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), po-
winny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie 
moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb 
niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z 
dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.z  2002r. 
Nr 101, poz.926 ze zm.) oraz Ustawą z dn. 21.11.2008r. O pracow-
nikach samorządowych (Dz.U. Nr 223, poz.1458)”.

Olecko, 16 kwietnia 2012 r.
Informacja o naborze jest umieszczona w BIP na stronie in-

ternetowej MOSiR Olecko, na stronie internetowej Urzędu Miej-
skiego w Olecku, na stronie internetowej i tablicy ogłoszeń PUP w 
Olecku,  na tablicy ogłoszeń MOSiR Olecko (adres jak wyżej), w 
Głosie Olecka, w Tygodniku Oleckim

MIEJSKI  OŚRODEK  SPORTU i  REKREACJI  w  OLEC-
KU OGŁASZA  NABORY  na następujące stanowiska pomoc-
nicze do nowobudowanego Kompleksu  Hala Widowiskowo – Spor-
towa z Pływalnią
* konserwator maszyn i urządzeń   - ( 5 etatów)
* pracownik recepcji  - ( 3 etaty ) 
* sprzedawca biletów  - ( 3 etaty )
* ratownik wodny pływalni - ( 8 etatów)
* pomoc biurowa   - ( 1 etat )
* specjalista odnowy biologicznej - ( 1 etat )
* instruktor rekreacji ruchowej   - ( 1 etat )
* sprzątaczka     - ( 3 etaty )
Dokładne warunki, jakie należy spełnić na w/w stanowiska, można 
przeczytać w BIP MOSiR, na stronie internetowej www.olecko.pl/
mosir, na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Olecku, na stro-
nie internetowej i tablicy ogłoszeń PUP w Olecku, na tablicy ogło-
szeń MOSiR Olecko w sekretariacie ( 19-400 Olecko, ul. Wojska 
Polskiego 5 – budynek PGK Olecko – II piętro).
Wymagane dokumenty należy przesyłać pocztą na adres: Miejski 
Ośrodek Sportu i Rekreacji, 19-400 Olecko, ul. Park 1 lub składać 
osobiście w sekretariacie – 

ul. Wojska Polskiego 5 (budynek PGK Olecko – II piętro) w ter-
minie od 23 kwietnia do 31 maja 2012 roku  do godz. 15.00. w 
zamkniętych kopertach z adnotacją: „Nabór na stanowisko (należy 
wpisać stanowisko)”
Dokumenty, które wpłyną do MOSiR po wyżej określonym termi-
nie nie będą rozpatrywane. 
Podania z niekompletną dokumentacją nie będą brane pod uwagę.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona w Biuletynie 
Informacji Publicznej (BIP) na stronie internetowej Urzędu Miej-
skiego w Olecku oraz w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP) na 
stronie internetowej MOSiR Olecko.
Wymagane dokumenty: list motywacyjny, szczegółowe CV ( z 
uwzlędnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), po-
winny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie 
moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb 
niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z 
dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.z 2002r. Nr 
101, poz.926 ze zm.) oraz Ustawą z dn. 21.11.2008r. O pracowni-
kach samorządowych (Dz.U. Nr 223, poz.1458)”.
Osoby chętne muszą określić stanowisko na jakie składają doku-
menty.
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Wojewódzki Fundusz Ochro-
ny Środowiska i Gospodarki 
Wodnej (WFOŚiGW) w Olszty-
nie ogłosił konkurs fotograficz-
ny, którego celem jest wybór naj-
lepszych fotografii fauny, flory, 
przyrody nieożywionej i krajo-

Zrób fotografię 
przyrodniczą 

i wygraj

brazu regionu Warmii i Mazur.
Konkurs ma charakter otwarty i skierowany jest do 

osób fizycznych. Każdy może nadesłać maksymalnie 3 
zdjęcia w poszczególnej edycji. Zdjęcia nie powinny po-
siadać rozdzielczości mniejszej niż 300 dpi i rozmiaru co 
najmniej 8Mpi. 

Terminy nadsyłania prac w edycji:
• wiosennej do 25 maja 2012 r.,
• letniej do 31 sierpnia 2012 r.,
• jesiennej do 16 listopada 2012 r.
Zdjęcia należy dostarczyć osobiście lub przesłać na 

nośniku elektronicznym na adres WFOŚiGW w Olsztynie, 
ul. św. Barbary 9, 10-026 Olsztyn. Do zgłaszanych prac 
należy dostarczyć formularz zgłoszeniowy, który znajduje 
się na www.wfosigw.olsztyn.pl.

W każdej edycji przewidziane są nagrody o łącznej 
wartości 5.000,- zł. 

Dodatkowo w każdej edycji zostanie przyznane wyróż-
nienie wewnętrzne. Autor zdjęcia otrzyma wyróżnienie w 
wysokości 500,- zł. 

Ponadto z nadesłanych zdjęć do konkursu wybrane zo-
staną 24 zdjęcia. Za każde zdjęcie autor otrzyma wyróżnie-
nie w wysokości 500,- zł.
Osoby do kontaktu: 
Justyna Raczyńska – tel. 89 522 02 16, e-mail: j.raczyn-
ska@wfosigw.olsztyn.pl 
Grzegorz Siemieniuk – tel. 89 522 02 24, e-mail: g.sie-
mieniuk@wfosigw.olsztyn.pl

Zachęcam do wzięcia udziału w konkursie.
Anna Turowska, www.powiat.olecko.pl 

B
45

71
0

-

Ośrodek 
czynny
codziennie 
w godz. 800-1600

Jerzy Miliszewski

OLECKIE CENTRUM
SZKOLENIA KIEROWCÓW

Olecko, Aleje Lipowe 3
Rozpoczęcie 
kursu

 tel. 520-23-36

7
maja 
godz. 1600

B4980

V
01

61
7

W księgarni warszawskiej kupiłem album czarno-białej 
fotografii Wiktora Wołkowa (1983), z tekstem Edwarda Re-
dlińskiego, który zanotował to, co mówił okoliczny chłop, 
chyba zwał się Mataszko? Album był na ladzie z przeceną. 
W domu, kiedy zacząłem oglądać zdjęcia i czytać tekst, 
wpadłem w zachwyt czytelniczy. Była to taka żywa mowa 
pisana. Ileż w tym było piękna, mądrości  chłopskiej. Tak 
się książką zafascynowałem, że poszedłem do księgarni, 
żeby ją Michałowi Fludrowi kupić, bo to były też jego kli-
maty.

Napisałem do Wołkowa list, czy nie mógłby mi pode-
słać drzew owocowych do mojej Księgi o sadach i owo-
cach. Przesłał  gruszę polną, pospolitą, po łacinie zwaną 
Pirus communis; po naszemu: ulęgałka. Czarno-białą fo-

tografię. Za jakiś czas otrzymałem list od poety Wiesława Ka-
zaneckiego:

Białystok, 18 paźdź. 1988 r
Drogi, Drogachny, Kochanieńki,
piszę słów kilka od razu po otwarciu koperty z Twoim zbior-

kiem pt. „Po naszej stronie”. Wspaniała jest Twoja pamięć 
o mnie, aż głupio dziękować, bo to przecież nie z tej SFERY 
znaczeń. Rozmawialiśmy o Tobie z Wiktorem Wołkowem. Spy-
tał: „Kto to jest pan Cz. M. Szczepaniak?” Odpowiedziałem: 
„Przyjaciel!” Będzie też Wiktor dla Ciebie taki, jak dla przy-
jaciół!

Kończę już ten krótki SYGNAŁ SERCA,
pozdrawiam Cię Wiesław

W latach 90. XX w. podczas wystawy fotografii Edwarda 
Hartwiga, poznałem Wiktora Wołkowa. Kawał chłopa! Poga-
daliśmy trochę i obdarowałem go „Wierszami wybranymi” Bo-
lesława Leśmiana (LSW, Warszawa 1989), które opracowałem, 
bo miałem taki kaprys.

Wiktor Wołkow był daleki od spraw miasta. To się widziało, 
czuło, i w ogóle.

Za mało go znałem, by coś więcej  o nim napisać. Wiem, 
że to był artysta fotografik. Za pomocą aparatu fotograficznego 
ocalał chwile, które nijak zatrzymać. I wcale nie przesadzano, 
kiedy mówiono na jego temat, że to  „Chłopisko wielkie jak 
koń. Wielgi jak koń i siny jak koń, Motocykla, panie, przez 
rzekę na plecach przeniósł.”  Obwieszony aparatami, z których 
wystawały lufy jak armata. „Taki wielgolud i takie fik-pstryk 
się bawił”.

Ponad 50 lat dźwigał aparaty i statyw, i cały czas żył na cza-
tach. Musiał być bardzo ostrożny, żeby nie spłoszyć ptaków i 
zwierząt. Cały czas się kamuflował, żeby go zwierzęta nie wy-
niuchały. Oczywiście, że wykazywał się pewny sprytem.

To był fotograf-poeta Podlasia. Wysoki chłop i jego fotogra-
fie dorównywały do tego, czym go natura obdarzyła.

Czesław Mirosław Szczepaniak

Wiktor Wołkow (4 IV 1942 – 27 III 2012)
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Zespól Szkół Społecznych przy ulicy Młynowej w Olecku

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

także uczniów do klasy III (są wolne miejsca).

Dodatkowych informacji udziela Sekretariat Szkoły: 
tel. 87-520-24-18, ul. Młynowa 8
www.spoleczna.olecko.edu.pl

NASZA OFERTA:   

wysokie wyniki egzaminów zewnętrznych,
sukcesy uczniów w konkursach przedmiotowych,

tradycja - szkoła istnieje od 1991 roku,
wszystkie szkoły posiadają uprawnienia szkoły publicznej, 

program nauki zgodny z wymaganiami MEN, 
rozszerzony program nauki języka angielskiego, 

zajęcia fakultatywne rozszerzające wiedzę 
z wybranych przedmiotów,

przyjazna, życzliwa atmosfera, 
profesjonalna kadra,

dobre relacje nauczycieli z uczniami 
budowane na wzajemnym zaufaniu i szacunku, 

bardzo dobra współpraca z rodzicami.

Przedszkolaki z „Akademii Przedszkolaka” z 
wizytą u stomatologa
W czwartek 19 kwietnia grupa 3 i 4-latków z przedszkola 
„Akademia Przedszkolaka” wybrała się z wizytą do gabine-
tu stomatologicznego w ZPO im. Ks. Jana Twardowskiego 
na Os. Siejnik. Dzięki uprzejmości dr. Danuty Wilczewskiej 
dzieci mogły spędzić trochę czasu w gabinecie stomatologicz-
nym. Oglądały narzędzia pracy stomatologa i dowiedziały się 
jak dbać o zęby. Dzieci, które pierwszy raz odwiedziły stoma-
tologa, miały okazję do przełamania wewnętrznego oporu i 
strachu przed nieznanym. Na koniec spotkania przedszkolaki 
podziękowały Paniom z gabinetu wręczając laurki. 

Dorota Brodowska

24 kwietnia w Miejsko-Powiatowej Bibliotece Publicz-
nej w Olecku odbyło się kolejne spotkanie z cyklu „Nasto-
latki to my”, pod tytułem „Stop – mój bezpieczny świat”.  
Obecni byli na nim specjaliści z Poradni Uzależnień w Olec-
ku oraz przedstawiciele miejskiej policji. 

Tematem spotkania było zjawisko przemocy w rodzinie i 
sposoby jej zapobiegania.

Na spotkanie przybyła liczna młodzież, zainteresowana 
tematem spotkania.

Fot. Krystyna Karczewska

NASTOLATKI TO MY
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Zespół „Oleckie Echo” powstał w grudniu 1996 r. 
z inicjatywy Ireny Pożarowskiej, która była również pierw-
szym kierownikiem. Utworzony został głównie z członków 
Klubu Seniora w Olecku.

Przygodę koncertową rozpoczęli 20 kwietnia 1997 r. w 
sali wystawowej w tutejszym Domu Kultury w Olecku.

W swoim repertuarze mieli piosenki ludowe, biesiadne, 
wojskowe i religijne. Obecnie śpiewamy głównie piosenki 
ludowe.

Przez lata Oleckie Echo uświetniało swoją obecnością 
uroczystości na terenie gminy i poza jej granicami. Uczestni-
czyło w wielu przeglądach, festynach i koncertach na terenie 
woj. Warmińsko-Mazurskiego i woj. Podlaskiego.

Ponadto zespół wystąpił 2 razy na Litwie: w Wilnie i Dru-
zgiennikach oraz 2 razy na antenie radia: Białystok 5 i Radia 
Olsztyn.

W okresie 15 lat działalności artystycznej zespół uczest-
niczył w 145 koncertach. Łącznie śpiewały w nim 34 osoby, 
z tego 16 osób już nie żyje. Obecnie zespół liczy 26 osób.

Na przestrzeni lat zespół przechodził różne etapy. Było 
raz lepiej, raz gorzej, jak to w życiu. Ale mimo wszystko 
członkowie zespołu dzielnie trwali i przezwyciężali różne 
trudności. 

Od 2010 roku zespól funkcjonuje w strukturach Regio-
nalnego Ośrodka Kultury „Mazury Garbate”. Ja z zespołem 
pracuję od października 2010 r.  Daje mi to wielka radość 
i satysfakcję. Natomiast od sierpnia 2011r. akompaniatorem 
zespołu jest wspaniały muzyk Adam Stępniewski, którego 
obecność niewątpliwie podniosła wartość zespołu.

Sponsorami uroczystości byli:
1. Roboty Ziemne – Transport Krzysztof Witkowski 

2. Gospodarstwo Rolne Andrzej Dzikielewski, Łęgowo 15
3. Bank Spółdzielczy w Olecku

4. Zakład „PRAWDA”  Roman Prawda
5. Zakład Mięsny – Gustaw Modzelewski

6. Zakład Mięsny Jerzy Skorupski
7. Restauracja „ASTRA”

8. Hurtownia  Owoców i Warzyw Jarosław Skorupski 
9. Gospodarstwo Ogrodnicze – Jerzy Openchowski i Władysław Krajewski

10. Piekarnia – Cukiernia – Jan Staniszewski, 
11. ALIOR BANK PARTNER – Olecko, 

12. Sklep Wojciech Makowski, Bogdan Milewski Sp. J.
13. Sklep LEWIATAN

14. PPHU „LIMBA” Wyroby ogrodowe Ryszard Majewski, Tomasz  Szerel .
15. Kwiaciarnia „IRYS”, NARCYZ”, „RÓŻA”, „SONIA”

16. Usługi Pogrzebowe Janusz Żero
17. Usługi Pogrzebowe „Barka” Andrzej Barszczewski, Marcin Dąbrowski, 

18. MAJSTER Marek Pietraszewski ul. Ar. Krajowej 3
19. Oleckie Centrum Szkolenia Kierowców – Jerzy Mioduszewski

20. Sklep „Elektryk” Marcin Łapucki
20. Firma „IMPULS” Teresa i Mirosław Popko
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Słomkowski
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Starostwo Powiatowe i Zespół Szkół Licealnych i Za-
wodowych w Olecku oraz Centrum Zdrowego Odżywiania 
i Kontroli Wagi zorganizowało 13-15 kwietnia oraz 20-22 
kwietnia dni pod hasłem „ Przyjdź po zdrowie i weź je so-
bie!”.  

Podczas zajęć omawiano zagadnienia z zakresu dietetyki 
i zdrowego stylu życia. Ogółem z różnych zajęć skorzystało 
ok. 50 osób. 

Przyjdź po zdrowie i weź je sobie!

Jurata Jurkun z Centrum Zdrowego Odżywiania i Kon-
troli Wagi podczas zajęć mówiła o roli wody, protein i wę-
glowodanów w diecie człowieka. Zwróciła uwagę, że obec-
nie za dużo spożywamy mięsa, wędlin, tłuszczu, pieczywa, 
słodyczy, soli i cukru oraz konserwantów. Natomiast za mało 
witamin, minerałów, białka roślinnego, błonnika i ziół oraz 
wody. Wzrastające nasilenie nadwagi i otyłości, związane 
jest z wieloma chorobami. W wyniku nieprawidłowego od-
żywiania: 60% Polaków ma nadwagę, 3 mln osób choruje 
na cukrzycę, 18 mln cierpi na niedobór witamin. Każdego 
roku: 250 tysięcy osób umiera na zawał, 70 tysięcy umiera na 
nowotwory, a 52% przypadków śmierci jest uwarunkowane 
złym odżywianiem.

W trakcie zajęć chętni dokonali pomiaru wagi i tkanki 
tłuszczowej. Ogromne zainteresowanie wzbudziła możli-
wość wyliczenia wieku biologicznego, który jest odzwier-
ciedleniem stanu naszego organizmu. To właśnie wiek biolo-
giczny decyduje ile lat przeżyjemy, może nie pokrywać się z 
naszym wiekiem metrykalnym (faktycznym).

Magdalena Kalejta - technolog żywności poinformo-
wała, że warzywa i owoce powinny być spożywane w 3–5 

porcjach pożywienia dziennie, bowiem, mają ogromny wpływ 
na nasze zdrowie. Zalecane spożycie wynosi ok. 800 g/dzień.

Z tajnikami kuchni śródziemnomorskiej zapoznała uczest-
ników Marzena Pojawa–Grajewska i Celina Bronikowska-
-Chudy. Kuchni znanej na całym świecie i cenionej za dobry 
wpływ na organizm człowieka. Podczas warsztatów uczestnicy 
pod okiem instruktorów przygotowywali zdrowe soki owoco-
we i dania kuchni śródziemnomorskiej. Podczas zajęć uczono 
carvingu, tj. sztuki tworzenia dekoracji z warzyw i owoców. 
Wskazano sposoby, jak kolorowo, pysznie i oryginalnie może 
być na stole na co dzień i od święta.

Podczas zajęć fitness prowadzonych przez Paulinę Ta-
raszkiewicz uczestnicy nauczyli się jak dbałość o ciało i 
umysł poprzez różne formy ruchu dostosowane do potrzeb                                
i możliwości ćwiczącego.

Pod okiem Sylwii Ferenc fizjoterapeutki uczestnicy poznali 
Nordic Walking – sport, polegający na  marszu z kijami, nad 
wyraz łagodny i prosty do opanowania. Instruktorka poinfor-
mowała, że dzięki regularnym treningom m. in. można osią-
gnąć wspaniałą sprawność sercowo-naczyniową, zredukować 
nadciśnienie, poziom cukru i cholesterolu we krwi, złagodzić 
lub usunąć sztywność wokół szyi i barków u ludzi siedzących 
godzinami przy komputerze oraz zestresowanych codziennymi 
problemami. 

Dorota Stypułkowska - fizjoterapeutka zabrała uczestni-
ków na wycieczkę rowerową. Podczas której podziwiano uroki 
przyrody i korzystano z dobroczynnego wpływu energii sło-
necznej i świeżego powietrza.

Halina Kasicka
www.powiat.olecko.pl  

Gazeta Współczesna
... zorganizowała plebiscyt „Nasz Sołtys” oraz „Rolnik Roku”. Wszyscy 

sołtysi otrzymali wraz z materiałami na ostatnia sesję plakaty informujące o 
tej akcji. 

Kandydatów można zgłaszać na trzy sposoby: poprzez wysłanie kuponu 
opublikowanego w „GW”, przez wysłanie emaila oraz telefonicznie. Termin 
składania zgłoszeń upływa 5 maja.                (ORN)

Hala sportowa z basenem
Zawansowanie robót 27 kwietnia na budowie hali z basenem wyniosło 71%.

 (UMwbiip)

Akcyza
25 kwietnia wpłynęła na konto Urzędu Miejskiego kwota 374 tysiące 496 

złotych. Tego samego dnia wydział finansowy dokonał 178 przelewów na 
konta producentów rolnych jako zwrot podatku akcyzowego zawartego w ce-
nie oleju napędowego.                (UMwf)

Przedszkola niepubliczne
26 kwietnia w ratuszu odbyło się spotkanie w właścicielami i dyrektorami 

przedszkoli niepublicznych. Przedstawiciele wydziału edukacji UM omówili 
z przybyłymi zagadnienia związane z udzielaniem, naliczaniem oraz rozlicza-
niem dotacji. 

(UMwekis)
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Projekt „Akademia Obywatela” współfinansowany jest 
ze środków Unii Europejskiej w ramach 

Europejskiego Funduszu Społecznego

K68401

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. Zgod-

nie z obowiązującym prawem do dziedziczenia ustawowego do-
chodzi gdy: -spadkodawca nie sporządził testamentu - żadna z 
osób, które powołał nie chce lub nie może być spadkobiercą. 

Zmiany wprowadzone w 2009 roku dotyczą dziedziczenia. Po-
szerzają 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) ro-
dzice

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 rodzi-
cami, rodzeństwem i zstępnymi rodzeństwa spadkodawcy, wynosi 
połowę spadku. Małżonkowi przypadnie zaś cały spadek w braku 
zstępnych spadkodawcy, jego rodziców, rodzeństwa i  ich zstęp-
nych. 

IV. Gdy spadkodawca nie ma dzieci, małżonka, rodziców, ro-
dzeństwa ani zstępnych rodzeństwa: 1) dziadkowie w częściach 
równych 2) jeżeli dziadkowie nie dożyli spadku, w miejsce każde-
go 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 Olec-
kich, Świętajnie i Wieliczkach. Istnieje też możliwość te-
lefonicznego  umówienia się na wizytę.

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

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

Ilość publikacji: x 1 x 2 x 3 x 4 x ?

KUPON 
NA NAJTAŃSZE  
OG£OSZENIE 

DROBNE  
– 37 groszy za słowo

 auto        sprzedam  

       wynajmę     kupię

 praca

 inne

Idea organizowania Dnia Światowego w Zespole Szkół 
Technicznych ma już kilkuletnią  tradycję. Trudno dziś wy-
obrazić sobie kalendarz roku szkolnego bez tej imprezy, która 
otwiera młodych ludzi na świat, wyrabiając szacunek i przy-
jaźń wobec innych kultur. 

Dzień Światowy 
w Zespole Szkół Technicznych

Dnia 4 kwietnia po raz kolejny w naszej szkole odbył 
się Dzień Światowy pod hasłem SPORT NIEJEDNO MA 
IMIĘ. Jak co roku przybrał formę konkursu, w którym 
wzięli udział uczniowie i wychowawcy. Młodzież w no-
watorski sposób przy pomocy przygotowanych rekwizy-
tów prezentowała różne państwa. Konkurencji było wiele, 
m.in.: prezentacja symboli narodowych, gwiazd sportu, 
ciekawostek o państwie. Zadaniem obowiązkowym było 
przedstawić zasady sportu popularnego w danym kraju. Do 
rywalizacji przystąpiło 8 drużyn reprezentujących nastę-
pujące państwa: Kanadę, Bangladesz, Anglię, Szwajcarię, 
Szkocję, Japonię, Brazylię, Tajlandię oraz sporty: kabaddi, 
siatkonoga, sumo, carling, polo, lacrosse, capoeira i skele-
ton. 

Imprezie towarzyszyły zabawa, młodzieńczy entu-
zjazm i radość. Młodzi ludzie prezentowali własne talenty 
i pomysły, dając upust swojej kreatywności. Do ”Zamku” 
przybyli: Ryszard I Lwie Serce, legenda światowego spor-
tu - brazylijski piłkarz Pele i skośnookie kobiety z Kraju 
Kwitnącej Wiśni. Wirowały egzotyczne stroje, rozbrzmie-
wały orientalne dźwięki z różnych zakątków świata. W 
wielkiej powadze wysłuchano hymnów i genezy symboli 
narodowych prezentowanych państw. Przybliżono ciekawe 
elementy kultur i najważniejsze osiągnięcia w dziedzinie 
sportu. Młodzież w atrakcyjny sposób przybliżyła społecz-
ności szkolnej „swój” kraj. Była to nietypowa lekcja łączą-
ca  geografię, historię, wiedzę o społeczeństwie i wf.

Dwie godziny uczniowskich popisów zakończyły się 
ogłoszeniem werdyktu – tegorocznym zwycięskim pań-
stwem okazała się Japonia przygotowana przez najmłod-
szych uczestników - klasę I Technikum Ekonomiczno-
-Informatyczną pod opieką Małgorzaty Siennickiej. Na 
drugim miejscu znalazła się  Szkocja - klasa III Technikum 
Informatycznego z wychowawczynią Katarzyną Kaczor. 
Trzecie miejsce wywalczyli uczniowie klasy II Technikum 
Ekonomiczno-Handlowego, której wychowawcą jest Ali-

cja Jankowska -Bełbot.  Docenienie wkładu pracy i in-
wencji młodzieży w postaci honorowych miejsc i nagród 
było możliwe dzięki wsparciu lokalnych sponsorów.  

info ZST
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* „KOALA” - bar. Kuchnia tradycyjna, katering. 
    Plac Wolności 14, tel. (87) 520 15 78  V07609

PIZZERIA „PRIVE” zaprasza od 1000 do 2200

Tel. (87) 520-31-32, sms  505-314-536 V0
91

07

PIZZA NA TELEFON

* AUTOCZĘŚCI zachodnie, Łada, UAZ, Skoda;  
ul. Grunwaldzka, tel. (87) 520 01 21                           K66208

AUTO-MOTO

AUTO - MOTO - SPRZEDAM

* „ASTRA” restauracja, pizza, zestawy obiadowe na telefon: 
87-520-25-68, profesjonalny katering, imprezy okolicznościowe, 
dancingi, ul. Partyzantów 7, www.astra.olecko.pl  V10005

TURYSTYKA, NOCLEGI, ROZRYWKA

* AUTO-MAX, ul. Paderewskiego 3A, naprawa: zawieszenia, 
amortyzatory, elektronika, komputerowa geometria zawie-
szenia, klimatyzacja tel. 509-746-264;                                        V06110a

* Foto-Ślub i inne uroczystości, tel. 660 122 049       L74203

* hurtownia spożywcza, ul. Gołdapska 31, tel. (87) 520-01-50 V06510

*  Dewocjonalia, sklep; dodatki do: chrztu, ślubu, komunii, 
bierzmowania; ul. Wiśniowa, tel. 660-771-754     V06710

US£UGI
ARTYKUŁY ELEKTRYCZNE, SPRZEDAŻ, WYKONAWSTWO

Sklep „PSTRYK”, ul. Zielona 33
Tel. (87) 520-18-44; 605-990-280; 510-145-891 V1

38
02

K
68

50
1

SERWIS OGUMIENIA
      OPONY, FELGI
OLEJE SHELL (wymiana gratis)

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

* części samochodowe, ul. Sokola 1D, tel. (87) 520-12-88,
   87-739-29-00 V07110

* Artykuły i usługi elektryczne, Grunwaldzka 6, 
      tel. 87-610-00-66                                     V06810

* Centrum Ogrodnicze, ul. Rzeźnicka 6; tel. 87-520-22-07   V00917

* Budowlana firma, Tadeusz WITKOWSKI, kompleksowe 
prace budowlane, tel. 603-754-167, 87-523-41-44 V08408* WULKANIZACJA, wymiana, sprzedaż opon, wymiana 

sprzedaż oleju, odkurzanie gratis, Mazurska 30, tel., 
516-080-613   V11504

* jubilerskie usługi, grawerowanie, naprawa oprawek
  okularów, plac Wolności 13, tel. 508-266-703
krstatkiewicz@gmail.com, www.zlotnik-olecko.pl V06910

V13502

imprezy okolicznościowe, dyskoteki, koncerty, pokazy

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

Klub „CoolTura”

* glazurnictwo, Krzysztof Sadowski, tel. 517-535-255 K65610

* hydraulika (instalacje wodne), Krzysztof Sadowski, tel. 
517-535-255 K65810

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 K09407

* MYJNIA GĄBKOWA AUTOMATYCZNA 
   aleje Lipowe 1A                           V11444

V01916

* Auta używane, tel. 501-611-961 V07839

* AUTOCZĘŚCI zachodnie, Łada, Tawria, Skoda, ul. 
Grunwaldzka, tel. 87-520-01-21 K66308

* CZĘŚCI SAMOCHODOWE, tel. 509-746-264 V06120a

* CZĘŚCI SAMOCHODOWE, ul. Sokola 1D, tel. 87-
520-12-88 V07120

* części używane, wszystkie marki, Ełcka 2 (przy 
skupie złomu), tel. 501-611-961 V07829

* Ford Escort Combi, 1,4B, 1999, tel. 605-485-376 L74302

* Ford Fiesta, 1,8D, 1998, tel. 508-097-660 V11824

* Ford Focus Combi, grudzień 2004, 1,8TDDI, klima-
tyzacja, radio fabryczne cd+zmieniarka+nawigacja, 
elektryczne przednie szyby i lusterka, 6 poduszek, 
zadbany, tel. 600-936-589 B49002

* SEAT Alhambra, 2001, tel. 508-097-660 V18814

* VW Passat 1,8B+G, 1998, tel. 508-097-660 V11834

Drukarnia Offsetowa

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

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

KOMPLEKSOWE USŁUGI DRUKARSKIE
 profesjonalne przygotowanie do druku:

projekty grafi czne, skład i łamanie tekstu...

 druk off setowy na nowoczesnych maszynach
jedno- i czterokolorowych

 druk cyfrowy

 uszlachetnianie: foliowanie, lakierowanie UV...

 prace introligatorskie
wykonywane przy użyciu profesjonalnych maszyn:

linia do produkcji broszur,
urządzenia do bigowania, perforowania,

bindowania w spirali plastikowej i drucianej...

* informacja turystyczna, plac Wolności 22, tel. 87-
520-49-48 B49701

* kino, plac Wolności 22, tel. 87-520-20-59 B49102

* konie kabardyńskie, przejażdżki, pod siodło, 
Grądzkie 47, tel. 666-316-780, 87-421-22-48 B49402

* pracownia pisania ikon, pracownia plastyczna, 
Katarzyna Waraksa, tel. 663-805-960 B48902

* Pub „Pod ABC”, plac Wolności 8c, tel. 509-909-996 
B48504

* Taxi „Z”, również taksówki 6-osobowe, tel. 87-520-
12-12 K63905

* wczasy; tel. 87-421-22-48, 666-316-780,  www.wiatra-
kart.fr.pl, e-mail: kawarak@o2.pl B48005

* angielski korepetycje, magister UW, tel. 502-954-863 B47905

* bezprzewodowy internet iPlus, tel. 87-520-13-31 B47506

* hurtownia wędlin, od 4.00 do 14.00, ul. Gołdapska 31, 
tel. 87-520-22-13 B49202

* hydraulik, gazowe, tel. 502-383-533 V04012

* instalacje elektryczne, Henryk Rowiński, tel. 510-145-891 
V13812

* korekta i redakcja prac rocznych, semestralnych, licencjac-
kich, itp. tel. 609-535-117 B49601

* korepetycje - język angielski; szkoły podstawowe, 
gimnazja, szkoły średnie, tel. 608-215-475 B50001

* kowalskie, spawalnicze, ślusarskie, Gołdapska 31, tel. 
87-523-00-80 B49901

* księgowe usługi, Ternet spółka z o,o, tel. 87-520-31-70 B48603
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* materiały budowlane, metalowe, hydraulika – SKLEP 
   BUD-MET, ul. Gołdapska 22, tel. (87) 520 22 41. V14201

* MEBLE - salon, Jan Bagiński, ul. Rzeźnicka, tel.  
(87) 520 29-23. V12903

V0
89

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

Wypożyczalnia elektronarzędzi HITACHI

WYNAJEM

• usługi weterynaryjne
• leczenie zwierząt do   -

mo  wych
• badanie mięsa

PRZYCHODNIA WETERYNARYJNA
ul. 11 Listopada 24C
tel. (87) 520-30-73
tel. (87) 520-27-89
kom. 660-422-476

czipowanie, paszporty europejskie
psy, koty, fretki

V11704

KUPIĘ

PRACA

V1
18

04

SPRZEDAM 

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

Wyrób nagrobków, blatów kuchennych, parapetów 
i okładzin schodowych V09606

PROMOCJA 

w KEY

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

DWORZEC PKP
tel. 87-520-22-33

V13212

* Pralnia chemiczna, pranie wodne, usługi w ciągu 24 godzin, 
ul. Grunwaldzka 12, te. 723-565-284                          V10105

* kotły c.o., grzejniki, bojlery, HYDROMAX, 
            ul. Sokola 1E, tel. 87-615-31-90             V11904

INNE

* sprzątanie, pranie tapicerek, dywanów, opieka nad grobami, 
tel. 513-035-033 K68202

V10205

* MEBLE - sklep firmowy „ELMARS”, Zielona 33, 
oferuje w cenie producenta: tapicerki, szafy, komody, 

meble na wymiar, tel. 508-097-574.              V07310

V08108

V12713
Pomieszczenia biurowe do wynajęcia. 
Olecko, ul. Gołdapska 22, tel. 502-200-053.

* ubezpieczenia (komunikacyjne, życie, majątkowe), Adam 
Kaczor, tel. 502-768-278 K67303

* OLEJ OPAŁOWY,NAJTANIEJ, tel. 87-520-41-91 V11414

* pizza na telefon – od 10.00 do 22.00, tel.87-520-31-32 
lub sms 505-314-536 V09117

* POŻYCZKA szybka, profesjonalna obsługa, tel. 666-
064-485 K67203

* ROWERY – naprawy i wypożyczalnia, Centrum 
Handlowe Impuls, tel. 87-520-36-92 V12813

* skup metali i surowców wtórnych, odbiór własnym 
transportem, najwyższe ceny, Ełcka 2, tel. 501-611-961V07819

* Taxi „Z”, również taksówki 6-osobowe, tel. 87-20-12-12 K63905

* tłumacz języka francuskiego, tel. 888-605-885 B48104

* transportowe, Mercedes Sprinter, tel. 512-265-569 V10125

* koty oddam z bardzo dobrych rąk w jeszcze lepsze 
ręce, tel. 600-140-814 B48204

* oddam koty (wszystkie czarne) w dobre ręce, tel. 
504-997-481 (odbieram tylko SMS-y) B48304

* potrzebuję pilnie rower stacjonarny za 0 złotych i pral-
kę automatyczną (jestem inwalidką i proszę o pomoc), tel. 
505-211-873 B47007

* Stowarzyszenie „Otwarte Drzwi” przyjmie nieod-
płatnie meble takie jak: tapczany, szafki nocne, tel. 
87-523-99-65 w godzinach od 10.00 do 12.00. B48703

* stary traktor, tel. 602-235-182 V11434

* ślusarza, spawacza zatrudnię, tel. 602-709-756 B47606

* zatrudnię stomatologa, tel. 605-893-381 K67702

* bilard profesjonalny, blat marmurowy, stan dobry, 
tanio, tel. 603-113-040 V07130

* drukarka kolorowa OKI C3300n, A4, idealna do 
wizytówek, mało używana, 290 złotych, tel. 604-193-
413 l74401

* dom, 3 ha, Jaśki, tel. 502-088-402 K68002

* dom, Olecko, tel. 502-088-505 K67802

* działkę budowlaną, Świętajno, 900 m.kw., tel. 509-
154-347 K67103

* działka usługowa, granica obwodnicy, tel. 601-210-
819 K53406zza

* działkę budowlaną, 1650 m.kw., Olecko, tel. 602-
709-756 B49501

* działki budowlane, Jaśki, tel.502-088-402 K68102

* działki budowlane, uzbrojone, tel. 601-210-819 K53506zza

* luksfery Fala niebieskie 36 sztuk, TANIO, tel. 508-
610-285 B50201

* łódkę wędkarską, tel. 512-265-569 V10115

* łóżko, 160 - 220 cm, materac, 450 złotych, tel. 691-
125-491 B50301

* maszyny, urządzenia rolnicze, tel. 601-210-819 
K53306zza

* mieszkanie 73 m.kw. po generalnym remoncie, tel. 
87-520-33-36 B49302

* modele kartonowe, Wydawnictwo WIR, (samoloty 
1:50, okręty 1:300), tel. 601-152-454
* neon reklamowy piwa Warka, tanio, tel. 505-314-536 
V09127

* nowy telefon z faxem, tel. 601-152-454
* OLEJ OPAŁOWY, NAJTANIEJ, tel. 87-520-41-91 V11424

* siedlisko, ul. Wiejska, ok. 40 arów, zabudowane bu-
dynkiem gospodarskim, dojazd od strony ulicy Wiejskiej, 
siła na miejscu, tel. 602-293-333 V11714

* sukienkę i albę komunijną z dodatkami, tel. 530-607-626 B48803

* tapety, rolety sprzedam, Dom S.C., plac Wolności 5 A V01926

* wózek inwalidzki, nowy, nieużywany, tel. 601-152-454 B50101

* lokal do wynajęcia, Kopernika 10, tel. 604-184-868 
K67002b
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Podpis elektroniczny, certyfikat kwalifikowany
AUTORYZOWANY PARTNER UNIZETO TECHNOLOGIES 
S.A.

PUNKT POTWIERDZANIA TOŻSAMOŚCI
Skrzynka podawcza, e-faktura, certyfikaty niekwalifikowane, ssl, 
zabezpieczenia serwerów, system unilock. Oprogramowanie, sprzęt, 
integracja z Płatnikiem, wdrożenia, wszystko w siedzibie klienta. 
WYDAJEMY CERTYFIKAT W JEDEN DZIEŃ ROBOCZY!
NOWOŚĆ: ODNOWIENIA WSZYSTKICH CERTYFIKATÓW 
(RÓWNIEŻ INNE CENTRA), KORZYSTNE CENY.
PUNKT INFORMACJI KRS  - WYPISY AKTUALNE I PEŁNE

MTL Creation, tel. 600 936 589, www.mtl.olecko.pl

B47307

V13402

MEDYCYNA ALTERNATYwNA
Obrzęki nóg

Występują zwykle w lecie, nasilając się wieczo-
rem. Najczęściej umiejscawiają się w okolicach 
kostek.

Wskazana jest wieczorna kąpiel z solą ciechocińską 
lub rumiankiem, która zmniejszy uczucie zmęczenia, 
ciężaru i palenia w nogach. 

Płaski brzuch
Na wystający brzuch narzekają nie tylko osoby z 

nadwagą. Jeśli się prowadzi siedzący tryb życia i nie 
uprawia systematycznie gimnastyki, ten defekt sylwetki 
pojawi się prędzej czy później. Na szczęście ta część 
ciała stosunkowo łatwo poddaje się diecie i gimnastyce.

* Należy koniecznie zmienić sposób jedzenia, nie 
połykać wielkich porcji, gdyż wraz z pokarmem dostaje 
się do przewodu pokarmowego powietrze, co powoduje 
chroniczne wzdęcia. Najlepiej powoli przeżuwać każdy 
kęs, spożywać jak najwięcej warzyw i owoców, które 
zawierają błonnik regulujący procesy trawienne, a uni-
kać cukrów i tłuszczów zwierzęcych.

* Bez gimnastyki nie można marzyć o płaskim brzu-
chu. Skuteczny jest „rowerek”, skłony, no i stałe pamię-

tanie o napinaniu mięśni brzucha. Takie ćwiczenia, powta-
rzane kilkakrotnie w ciągu dnia, szybko dadzą efekty.

* Po prysznicu czy kąpieli zaleca się delikatny masaż 
okolic brzucha, kolistym ruchem wokół pępka - przez 2-3 
minuty.

Chrzan przy zapaleniu dziąseł: 
2 łyżki utartego chrzanu, łyżeczkę mięty i rumianku 

zalać 2 szklankami wrzątku. Odstawić pod przykryciem 
na 20 minut. Przecedzić i jak najczęściej płukać jamę ust-
ną.

Jajka – kosmetyk upiększający
Jajka bogate są w białka, zawierają lecytynę i naturalny 
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 zanieczyszczonej 
z otwartymi porami:
pomoże maseczka z białka ubitego z sokiem z cytryny 
albo z żelem zebranym z liści aloesu, który ma właściwo-
ści ściągające i wygładzające. 

PLAC WOLNO
tel.: +48 87 520 31 70
http://www.sklep.ternet.com.pl/
e-mail: sklep@ternet.com.pl ; ternet@ternet.com.pl
gg:3985104, skype: skype:marter2?call

ŚCI 26 Poniedzia :
Sobota: 10 - 14

łek - Piątek 9 - 18
00 00

00 00

KOMPUTERY NOTEBOOKI KASY FISKALNE

SERWIS BIURO RACHUNKOWE

� �
�

mobilny internet w Orange

B47706

K66805 Zespół Szkół w Judzikach
Judziki 5, 19-400 Olecko; 

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

ły 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 tury-

stycznym, 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
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PRZYS£OWIA

Kalendarz imion Cytaty na ten tydzień

Nasz przepis

30 kwietnia 
Balbiny, Balladyny, Chwalisławy, Do-
naty, Hildegardy, Kai, Katarzyny , Lilii, 
Lilisny, Marianny, Marii, Tamary
Bartłomieja, Bartosza, Donata, Filome-
na, Igora, Jakuba, Ludwika, Mariana, 
Piusa
1 maja (Święto Pracy)
Anieli, Filipy, Filippy, Mai, Ramony
Filipa, Freda, Jakuba, Jeremiasza, Jere-
miego, Józefa, Lubomierza, Lubomira, 
Romana
2 maja (Dzień Flagi RP)
Atanazji, Celestyny, Elizy, Irminy, Lon-
giny, Toli
Anastazego, Anatola, Antoniego, Ata-
nazego, Borysa, Częstowoja, Eugeniu-
sza, Longina, Walentego, Waltera, Wi-
tomierza, Witymira, Zygmunta
3 maja (Święto Konstytucji 3 Maja, 
Święto NMP Królowej Polski)
Aleksandry, Aniki, Antoniny, Broni-
woi, Marii, Marioli, Niny, Światosławy, 
Świętosławy, Żakliny
Aleksandra, Broniwoja, Jaropełka, Sta-
nisława, Światosława, Teodozjusza, 
Teodozego
4 maja (Dzień Strażaka)(Dzień Komi-
niarza)(Dzień Hutnika)
Amelii, Antoniny, Flory, Ireny, Malwi-
ny, Moniki, Poli

Floriana, Gościsława, Gostarda, Grzego-
rza, Januarego, Łazarza, Michała, Poli-
karpa, Roberta, Władysława
5 maja 
Ireny, Irydy, Ity, Tamary, Wincenty
Chociemira, Hilarego, Lubosława, Piu-
sa, Teodora, Waldemara, Wincentego, 
Zdzibora 
6 maja 
Benedykty, Beniny, Benity, Ditty, Domi-
celli, Filipa, Fredy, Judyty, Juty, Ludo-
miły
Benedykta, Dominika, Filipa, Gościsła-
wa, Gościwita, Jakuba, Jana, Juranda, 
Ludomiła, Mariana, Owidiusza, Walde-
mara, Wiktora
7 maja 
Domiceli, Doniceli, Flawii, Gizeli, Gu-
stawy, Gusty, Helgi, Ludmiły, Ludomiły, 
Ludomiry, Róży, Sawy, Wincencji, Win-
centy
Augusta, Benedykta, Floriana, Ludomi-
ra, Stanimira, Stojana, Wincentego
8 maja (Dzień Zwycięstwa nad Faszy-
zmem) 
Dezyderii, Eryki, Ilzy, Izy, Kornelii, 
Lizy, Stanisławy
Achacego, Aleksandra, Benedykta, Ery-
ka, Fryderyka, Kornela, Marka, Micha-
ła, Mirona, Piotra, Stanisława, Wiktora

Praca jest mniej nudna niż zabawa. 
Charles Baudelaire

Nigdy  nie odmawiaj spróbowania do-
mowych ciasteczek. 

H. Jackson Brown, Jr.

Na pierwszy maj szron obiecuje dobry 
plon.
Jeśli pierwszy maj płacze będą chude 
klacze.
Boże daj, Boże daj, aby wiecznie trwał 
ten maj.
Obfitość zbóż przynoszą, ptactwa ską-
pość – grzmoty, lecz gospodarz z ro-
bactwem ma dość roboty. (Powyższy 
prognostyk staropolski znajduje w 
pełni potwierdzenie w bogatej tradycji 
ludowej, która grzmoty, chłody majo-
we uznawała za dobrą prognozę dla 
urodzajów w polu i sadzie).
Na św. Floriana (4 maja) deszczyk rzę-
sisty, będzie plon obfity, dobry i  czy-
sty.
Święty Florianie, miej ten dom w 
obronie, niechaj płomieniem od ognia 
nie chłonie!
Kiedy w marcu plucha, to w maju po-
sucha.
Jeśli się w maju śnieg zdarzy, to lato 
dobrze wyparzy.
W maju zbiera pszczółka, zbierajcież 
też ziółka na ratunek w potrzebie i dla 
drugich i dla siebie.
Zbiera w maju pszczółka, zbierajże też 
ziółka.
Jak się zasieje len na św. Stanisława (8 
maj), to tak urośnie jak ława.

Sznycel z indyka
4 plastry jak na schabowe z piersi indy-
ka, 4 plastry sera feta, pomidor, 2 łyżki 
oleju, pieprz, sól, majeranek, łyżka kolo-
rowego pieprzu

Plastry mięsa delikatnie rozbijamy, 
nacieramy solą, pieprzem, majerankiem 
rozprowadzonym w oleju. Tak przygo-
towane wkładamy do nagrzanego do 
250°C piekarnika i pieczemy po 5 minut 
z każdej strony.

Teraz układamy na każdym plastrze 
po plasterku sparzonego wcześniej i ob-
ranego ze skórki pomidora oraz po pla-
strze sera feta. Na wierzchu układamy 
po kilka ziaren kolorowego pieprzu i 
zapiekamy jeszcze 5 minut.

Podajemy z ryżem i sałatą, albo z 
chlebem i delikatnie przygotowanym 
chrzanem.

Zupa z dyni
10 dag miąższu z dyni, łyżka masła lub 
margaryny, łyżka mąki pszennej, mała 
cebula, dwie szklanki bulionu warzyw-
nego, dwa pomidory, sól, pieprz, pół 
pęczka włoszczyzny

Cebule obieramy i drobno kroimy. 
Stapiamy masło i dusimy na nim cebu-
lę. Oprószamy mąką, wlewamy bulion i 
zagotowujemy. 

Dodajemy pokrojony w drobne ka-
wałki miąższ dyni, obraną, pokrojona 
włoszczyznę oraz sparzone wcześniej 
i obrane ze skórki pomidory. Wszystko 
razem gotujemy do miękkości. Następ-
nie miksujemy i doprawiamy do smaku 

solą i pieprzem.
Sos grzybowy

siedem suszonych grzybów, pół szklanki 
śmietany, sól, pieprz
zasmażka: dwie łyżki masła roślinnego, 
dwie łyżki mąki
dzień przed przyrządzeniem sosu grzyby 
starannie myjemy i zalewamy dwoma 
szklankami przegotowanej letniej wody. 
Następnego dnia gotujemy je w tej samej 
wodzie około 30 minut. 
Wyjmujemy je z wywaru i drobno sieka-
my. Wywar studzimy.
Z masła i mąki przygotowujemy rumia-
na zasmażkę i rozprowadzamy ją zim-
nym wywarem z grzybów. Doprawiamy 
do smaku solą i pieprzem i ciągle mie-
szając zagotowujemy. 
Po zdjęciu z ognia wlewamy dodajemy 
śmietanę i posiekane wcześniej grzyby.

Sałatka z piklingów
Dwa średnie piklingi, główka sałaty, 
dwa ugotowane na twardo jaja, 5 rzod-
kiewek, sól, pół szklanki majonezu, kope-
rek, kilka gałązek natki pietruszki

Piklingi obieramy ze skóry i usu-
wamy ości. Dzielimy na małe kawałki. 
Sałatę płuczemy, osuszamy i środkowe 
liście układamy na dnie salaterki, w któ-
rej będziemy podawać sałatkę. Na nich 
układamy rybę, jajka i rzodkiewki po-
krojone w plasterki. Solimy. Majonez 
mieszamy z posiekanym koperkiem i 
polewamy piklingi. 

Sałatkę podajemy przybrana natka 
pietruszki.

Marynata 
z owoców nasturcji

Niedojrzałe, zielone owoce nasturcji za-
lewamy wrzącą wodą. Zagotowujemy i 
odsączamy. 
Gotujemy 4% ocet dodając do smaku: 
parę ziarenek pieprzu, ziela angielskiego, 
kolendry, szczyptę estragonu, listek lau-
rowy, goździk, kilka małych cebulek, sól, 
cukier, a na koniec kawałem skórki cytry-
nowej.
Ocet studzimy, odcedzamy i zalewamy 
tak przyrządzonym octem owoce nasturcji 
i podgrzewamy je aż do wrzenia nie gotu-
jąc. Przestudzona marynatę przekładamy 
do małych słoików.
Dokładnie je zamykamy i przechowujemy 
w chłodnym i ciemnym miejscu. Taka na-
sturcja jest doskonała do śledzi, majone-
zów, ostrych sosów i sałatek.

Drogi Panie!
Nie daj się wpędzić w kompleksy. Gdy 
żona wytknie ci bark gustu i przywoła 
przykład swego byłego lub kolegi z pra-
cy, zaproponuj, żeby do nich zadzwoni-
ła, by pomogli ci wybrać krój garnituru, 
kolor krawata czy drzewka do waszego 
ogrodu.

Kafli
... nie powinno się myć wodą z mydłem, 
bo wtedy stają się matowe.
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W dniach 21i 22 kwietnia odbył się w Szkole Podstawo-
wej nr 1 w Olecku Otwarty Turniej Rankingowy Juniorów. 
Głównym celem zawodów było umożliwienie dzieciom i 
młodzieży zdobycie V lub IV kategorii szachowych. Do gry 
uprawnieni byli juniorzy i juniorki o rankingu 1000 – 1400. 
W turnieju udział wzięło 19 zawodniczek i zawodników. 

Po rozegraniu regulaminowych 7 rund kategorie szacho-
we zdobyli: czwartą kategorię kobiecą Gabriela Jeglińska 
(SP nr 3), piątą kategorię kobiecą Daria Dźwilewska (SP nr 
3), a piąte kategorie męskie – Łukasz Sitkowski, Maciej To-
polski (obaj SP nr 1) i Łukasz Bartnicki (Gim. nr 1).

Otwarty Turniej Rankingowy Juniorów 
w szachach

Wyniki turnieju: 
Kategoria open:  pierwsze miejsce zajął Patryk Sitkow-

ski (6 pkt z 7 partii, Gim. nr 2), drugie Marietta Makare-
wicz (6 pkt/7, SP nr 3), a trzecie Aleksandra Dźwilewska 
(5 pkt/7; SP nr 3). Dodatkowo prowadzone klasyfikacje wie-
kowe: Gimnazjum i szkoły średnie, kl. IV-VI SP i 0-III SP. 

W najstarszej grupie wystąpiło 2 zawodników. Pierwsze 
miejsce zdobył Patryk Sitkowski, a  drugie Łukasz Bart-
nicki. W grupie kl. IV-VI SP klasyfikowanych było 7 zawod-
ników. Pierwsze miejsce zajęła Marietta Makarewicz, dru-
gie Aleksandra Dźwilewska,  a trzecie Patryk Kłeczek (4,5 
pkt/7, SP nr 4). Jedenaścioro dzieci zagrało w najmłodszej 

grupie. Pierwsze miejsce zajął Bartosz Łapszys (4 pkt/7, SP 
nr 1), drugie miejsce przypadło Darii Dźwilewskiej (4 pkt/7), 
a trzecie Mateuszowi Kondrackiemu (3,5 pkt/7; SP nr 3). 
Najmłodszą uczestniczką zawodów była Aleksandra Klima-
szewska (6lat), a najmłodszym zawodnikiem Michał Bartnik 
(4 lat).

Równolegle rozgrywany był Otwarty Turniej Klasyfikacyj-
ny Seniorów. W zawodach oprócz seniorów, prawo do gry mieli 
także juniorzy i juniorki o rankingu nie niższym niż 1250. Ce-
lem turnieju było wyłonienie kadry do drużyny biorącej udział 
w drużynowych turniejach: „O Złotą Wieżę” oraz w Lidze Se-
niorów. 

W zawodach wystąpiło 6 zawodników, w tym 5 z Olecka 
i 1 z Suwałk. Rywalizację wygrał Michał Brynda (4,5 pkt/5, 
senior), drugie miejsce przypadło Kamilowi Gryglasowi (3,5 
pkt/5, Gim nr 2), trzecie miejsce zdobył Paweł Żukowski (3 
pkt/5, senior). Kolejne miejsca zajęli: Jan Stefanowski (2 
pkt/5, senior), Debora Choińska (1,5 pkt/5, SP nr 9 Suwałki) i 
Konrad Konewko (0,5pkt/5; SP nr 4)

Sędzią głównym obu turniejów był Leopold Dudanowicz.
Podziękowania składam Dyrektor SP nr 1 w Olecku, Eligii 

Bańkowskiej, za udostępnienie pomieszczeń na potrzeby tur-
niejów. 

Krzysztof Konewko
Sekcja szachowa

MLKS Czarni Olecko

21 kwietnia w Białymstoku rozegrano Otwarte Mistrzostwa dzie-
ci. Olecko reprezentowali podopieczni Doroty i Tomasza Misz-
czak z LUKS „HIDORI” Olecko ze Szkoły Podstawowej nr 4 w 
Olecku. W zawodach wzięli reprezentanci naszego województwa 
oraz podlaskiego. Czternastoosobowa reprezentacja Olecka zdołała 
wywalczyć dwa medale w technikach specjalnych:

Klaudiusz Bystrzycki 2 miejsce oraz Wiktoria Grudzińska 3 
miejsce.
Skład naszych: 1 Karolina Barszczewska - SP 1
2 Kacper Wróblewski - SP 4
3 Klaudiusz Bystrzycki - SP 1
4 Filip Krawczyk - SP 4
5 Dawid Suchocki - SP 4
6 Olaf Marcinkiewicz - SP 1
7 Artur Smokowski - SP 3
8 Krystian Omilian - SP 3
9 Wiktoria Grudzińska - SP 4
10 Julia Butkiewicz - SP 4
11 Dawid Parafieniuk - SP 4
12 Kacper Bełbot - SP 3
13 Olaf Antkiewicz - SP 3

Otwarte Mistrzostwa Białegostoku Dzieci w Taekwondo Olimpijskim

14 Kazik Kamiński - SP 3
Po zakonczeniu zawodów wszyscy udali sie na wyciecz-
kę do Parku dinozaurów w Jurowcach.
Więcej www.tkdhidori-olecko.manifo.com
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Turniej Piłki Nożnej o Puchar Prezesa ZPU „Prawda” roz-
pocznie się 3 maja o 9.00. Mecze odbywać się będą na stadio-
nie MOSiR (ze sztuczną murawą). 

Rozpoczęcie turnieju poprzedzi przemówienie Burmistrza 
Wacława Olszewskiego. 

Do udziału w turnieju  zostało zaproszonych 17 drużyn... 
czyli do Olecka przyjedzie około 200 samych piłkarzy. Go-
śćmi honorowymi Turnieju będą min. wspomniany wyżej 
Burmistrz Olecka Wacław Olszewski, były bramkarz repre-
zentacji Polski Wojciech Kowalewski, Prezes ZPU Prawda 
Roman Prawda, Przewodniczący Rady Miejskiej i były pił-
karz Karol Sobczak.

W niedzielę 1 kwietnia o 18.00 odbyło się losowanie grup 
turnieju głównego. Uczestniczyło w nim większość kapita-
nów z drużyn biorących udział w imprezie. Oto drużyny, które 
wezmą udział w turnieju:

SAS GRAJEWO 
ALBATROS RACZKI 

RYBY SĘDKI 
WESTLAND BIAŁYSTOK

LEŚNY ZAKĄTEK
AMPER EŁK

SZYBKIE FILCE DĄBROWSKIE 
DAR-TECH CHEŁCHY 
WETERAN OLECKO 

KRUKÓWEK 
ZAKŁADY MIĘSNE EŁK
ESCULAP WĘGORZEWO

PIĘTKI
REPREZENTACJA AUGUSTOWA

MAZURY EŁK, 

Turniej Piłki Nożnej 
o Puchar Prezesa ZPU „Prawda”

NORD-OST GOŁDAP
FC ZPU PRAWDA

A oto wyniki losowań.

Grupa A:
1. SAS GRAJEWO

2. FC ZPU PRAWDA
3. ALBATROS RACZKI

4. RYBY SĘDKI
5. WESTLAND BIAŁYSTOK

Grupa B:
1. LEŚNY ZAKĄTEK

2. AMPER EŁK
3. SZYBKIE FILCE DĄBROWSKIE

4. DAR-TECH CHEŁCHY

Grupa C:
1. WETERAN OLECKO

2. KRUKÓWEK
3. ZAKŁADY MIĘSNE EŁK
4. ESCULAP WĘGORZEWO

Grupa D:
1. PIĘTKI

2. REPREZENTACJA AUGUSTOWA
3. MAZURY EŁK

4. NORD-OST GOŁDAP 

Zapraszamy kibiców!

Trzy eliminacje wywalczyli podopieczni Doroty i Toma-
sza Miszczak na Ogólnopolską Olimpiadę Młodzieży /Mi-
strzostwa Polski Juniorów Młodszych/ w Taekwondo Olim-
pijskim. Do finałowej „8” bezpośredni awans wywalczyli w 
kyorugi – walki:

Zuzanna Murawska – 2 miejsce -59 kg /Gimnazjum nr 2/

Trzy kwalifikacje na Olimpiadę dla zawodników Taekwondo 
Olimpijskiego z „HIDORI” Olecko z SP 4

W Grigiškės koło Wilna w dniach 13 i 14 
kwietnia odbyły się XIII Otwarte Mistrzostwa 
Litwy w Taekwondo Olimpijskim. Olecko re-
prezentowała czwórka podopiecznych Doroty i 
Tomasza Miszczak z „HIDORI” Olecko działa-
jącego przy SP 4 w Olecku. Dla większości był 
to debiut na tej randze zawodów i w dodatku za 
granicą.

Wyniki: wszysykie w kyorugi – walka pełno-
kontaktowa.

Karolina Barszczewska /SP 1/ - 2 m – 30 kg,
Justyna Miszczak /Gimnazjum 1/ - 3 m -55kg
Szymon Topolski /ZST/ - 3 m -78kg,
Adam Wołyniec /ZST/ - 3m +78kg.

Gratulacje. 

Cztery medale na XIII Otwar-
tych Mistrzostwach Litwy 

w Taekwondo Olimpijskim 
zawodników „HIDORI” Olecko

Patrycja Barszczewska – 3 miejsce – 41 kg /SP 1/
Sebastian Milcarz – 3 miejsce + 69 kg /Gimnazjum Wie-

liczki/.
Duże szanse na awans z dziką kartą ma Maurycy Misz-

czak /Gimnazjum nr 1/, który w kategorii do 57 kg zajął 5 
miejsce.
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PO KOKARDĘ

A w sercu ciągle maj!
Najdłuższy weekand znowu z nami. Kto był bardziej za-

pobiegliwy i zaplanował mądrze urlop między majowymi 
świętami, ten ma dziewięć dni wolnego. Ale laba! Biura po-
dróży zacierają ręce, bo już dawno sprzedały ciepłe kraje, 
pensjonaty nam morzem, na Mazurach i w co bardziej atrak-
cyjnych miejscach. W Kazimierzu Dolnym nad Wisłą od 
dawna nie ma już wolnych miejsc w hotelach i pensjonatach. 
Taki długi weekand to ewenement na skalę europejską, jeśli 
nie na światową. 

Rozumiem, że może się to zdarzyć w okresie tzw. trans-
formacji, ale ile ona może trwać? Polski po prostu nie stać na 
tak długie świętowanie. Najbogatsze nawet kraje nie mogą 
nawet zbliżyć się w podobnych pomysłach. 

Tylko zastanawiam się, kto tak naprawdę korzysta z tak 
długiego, płatnego odpoczynku? Nie rolnik na pewno, bo to 
czas siewów. Sektor prywatny też nie, bo tam pracownik wy-
korzystany jest maksymalnie. Biznesmen musi zaś doglądać 
swoich interesów... 

Nie przyznajemy się do tego głośno, ale zazdrościmy tym 
zamożnym szczęściarzom, którzy mogą wypoczywać hen 
daleko, ale oni należą do garstki Polaków.  

Taki weekend to dobry czas na przykład na mały remont. 
Ci, którzy mają działki, nie widzą żadnych problemów z 
zagospodarowaniem tego czasu wolnego. Niektórzy będą 
relaksować się na łonie natury organizując sobie wycieczki 
piesze lub rowerowe po cudownej okolicy, obserwując jak 
budzi się przyroda. A co z resztą, która nie ma żadnych po-
mysłów na długi weekend? 

Zapewne wielu przeleży przed telewizorem, przerzucając 
kanał za kanałem. Możliwe, że znajdą ciekawe propozycje 
w świątecznym programie. Część starszych czytelników pa-
miętających pochody pierwszomajowe z łezką rozrzewnie-
nia wspomni je z sentymentem. Odrzucając cały ten sztafaż 
ideologiczny, pochody te miały w sobie pewien urok. Ten 
barwny korowód zmieniał na jeden dzień monotonię senne-
go miasteczka. Dziś większość z nas nie odbiera tego dnia 
jako święto. Dzień ten starają się jedynie upamiętnić ci, któ-
rzy przyznają się do swych lewicowych poglądów. Ale co tu 
świętować? – to, że ma się  jeszcze pracę? A może pochody 
powinni zorganizować bezrobotni i ci zarabiający grosze wy-

korzystywani niemiłosiernie przez pracodawców? Przed kim 
mają demonstrować swoje niezadowolenie? 

Wszyscy wiedzą, jak jest dramatycznie. A ci władni, jako 
potencjalna siła sprawcza, po prostu są bezradni wobec tego 
problemu. Trzeci maja to święto zarówno kościelne i państwo-
we. Tyle się mówi o doniosłości majowej ustawy. Ale czym jest 
ona dla przeciętnego Kowalskiego? Jak być dumnym  z historii 
kraju, w którym panuje totalna korupcja i nepotyzm. Analogie 
historyczne nie są w tym punkcie na miejscu. Ci, co interesują 
się nieco historią wiedzą, jak tragicznie potoczyły się losy na-
szego kraju po krótkim okresie euforii pierwszą konstytucją. 
Lepiej nie wywoływać wilka z lasu. 

Wyobrażam sobie już ten bałagan – który sklep, która przy-
chodnia i którzy urząd pracuje? – to będzie pytanie numer je-
den. Wszak niektórzy zechcą te dni przeznaczyć na załatwienie 
zaległych spraw urzędowych, wizyt u lekarzy, itp. Rozsądek 
jednak nakazuje, by wreszcie nasi politycy jakoś zajęli się tym 
paradoksem. Ale przecież oni też muszą kiedyś wypocząć.

* * *
Maj kojarzy mi się oczywiście maturami i... z Wyścigiem 

Pokoju. Któż ze starszych czytelników nie pamięta tej wielkiej 
namiętności i euforii, jaką darzono ten wyścig kolarski. Gwoli 
informacji dla młodszych – były to prestiżowe zawody dla kra-
jów tzw. socjalistycznych. W latach 60. i 70. Ściągał on przed 
odbiorniki radiowe miliony Polaków. Na czas relacji z trasy 
wyścigu przerywano pracę, a przy trasie przejazdu kolarzy, wi-
watowały tłumy. Któż nie znał takich nazwisk jak: Szurkowski, 
Szozda, Mytnik, czy Piasecki? Po zakończeniu etapu dzieciaki i 
młódź ruszała na place zabaw, by tam rozegrać własny wyścig... 
kapslami. Wraz z upadkiem komunizmu, upadł też prestiż Wy-
ścigu Pokoju. Nie jest ważne, że towarzyszyła mu propagan-
dowa pompa. Ten entuzjazm związany z sukcesami polskich 
kolarzy udzielał się wszystkim – pani w sklepie, majstrowi na 
budowie, pani Krysi w biurze i profesorowi Iksińskiemu na 
uniwersytecie. Dzisiaj jedyną pozostałością tamtej imprezy jest 
dobre wspomnienie i moda na turystykę rowerową.

A matura jak spędzała tak spędza sen z powiek milionom 
rodaków.    

Jak więc mądrze spędzić ten wolny czas? Pomimo wszystko 
życzę dobrej pogody, bo bez niej nawet najdłuższy urlop się nie 
uda. I oby każdy z nas miał poczucie, że był to mądrze spędzo-
ny czas, który dodał znowu sił do wskoczenia w tryby. Póki co 
– korzystajmy z  takich dobrodziejstw.

Marusia


