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

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

Nr 8 (736) 22 lutego 2012 r. cena 1,50 zł

Kupon bierze udział 
w losowaniu upominków

Nr 8
(736)

MAJSTER
M.Pie tra szew ski

MARKET BU DOW LA NY
CEN TRUM HAN DLO WE – Aleje Li po we 1B, Tel. (87) 520 44 46
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PROMOCJA
DULUX EMULSJA KOLORY ŚWIATA
PJEMNOŚĆ 2,5 L JUŻ OD 36,98 zł

POJEMNOŚĆ 5,0 L JUŻ OD 69,98 zł
ZAPRASZAMY NA ZAKUPY

Komenda Powiatowa Policji w Olecku oraz Powiatowe 
Centrum Pomocy Rodzinie informują, iż w dniach od 20 do 
25 lutego 2012 roku trwać będzie ogólnokrajowa akcja „Ty-
dzień Pomocy Ofiarom Przestępstw”.  Celem tej inicjatywy 
jest zwrócenie szczególnej uwagi społeczeństwa oraz insty-
tucji państwowych i samorządowych na potrzeby i prawa 
osób pokrzywdzonych przestępstwem. Gospodarzem inicja-
tywy jest Ministerstwo Sprawiedliwości , które do współ-
działania  zaprosiło min. Policje, Prokuraturę Generalną, 
Naczelną Izbę Adwokacką, Krajową Radę Kuratorów Sądo-
wych a także inne instytucje i organizacje pozarządowe.

c.d. na s. 2

„Tydzień Pomocy Ofiarom Przestępstw”

... na zbawienie zasłużyć trzeba darem 
serca, a nie posłuszeństwem wobec rytuału. 

Georges Duby

Święto szkoły
Gimnazjum nr 2
czytaj na s. 10 - 11projekcja : 1 marca o 18
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NASZ KONKURS
Jeśli chcecie wziąć państwo udział 

w konkursie, wystarczy tylko na adres 
redakcji wysłać kartkę pocztową z na-
lepionym kuponem z pierwszej strony  
i wpisanym własnym imieniem i adresem. 
Wszystkie karty biorą udział w cotygodnio-
wym losowaniu – aż do skutku.

W tym tygodniu wylosowano nastę-
pujące osoby:
• Janina Abramczyk
• Gabriela Jeglińska
• Irena Pęksa
• Leokadia Piotrowska
• Jan Rosiński
• Robert Wyganowski
Upominki będą wysyłane pocztą.
Upominki ufundowali:
√ Fundacja „Niewidzialna Ręka”
√ Stacja Paliw, ul. Aleje Lipowe 1A
√ „BiS” Studio Reklamy, ul. Kamienna 1A
√ Agromasz, ul. Zamostowa.
√ BEST - Studio Reklamy, ul. Jeziorna 1A
√ Księgarnia Zofii Siemaszko, plac 

Wolności 26
√ TERNET, pl. Wolności 26.
√ Urząd Miejski w Olecku, plac Wolności 3
√ INFOLAND, pl. Wolności 15
√ Hurtowania IMPULS, Aleje Lipowe
√ Wydawnictwo „Wir”, Zielona 37

Redakcja 
„Tygodnika Oleckiego”, 

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

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 
4 lutego o 11.53 jeden zastęp JRG PSP gasił 

przy ulicy Kolejowej pożar śmieci w śmietniku 
kontenerowym. 

5 lutego o 5.47 jeden zastęp JRG PSP gasił 
przy ulicy Zana pożar śmieci w śmietniku kon-
tenerowym. 

6 lutego o 11.12 dwa zastępy JRG PSP usu-
wały zadymienie z piwnicy budynku mieszkal-
nego.

6 lutego o 12.07 jeden zastęp JRG PSP za-
bezpieczał lądowanie śmigłowca na lądowisku 
przyszpitalnym.

8 lutego o 11.27 jeden zastęp JRG PSP za-
bezpieczał lądowanie śmigłowca na lądowisku 
przyszpitalnym.

8 lutego o 21.33 jeden zastęp JRG PSP gasił 
przy alei Wojska Polskiego pożar śmieci w śmiet-
niku kontenerowym.

10 lutego o 12.12 jeden zastęp JRG PSP ga-
sił w Judzikach pożar sadzy w kominie budynku 
mieszkalnego.

13 lutego o 1.54 dwa zastępy JRG PSP oraz 
po jednym OSP Gąski i Osp Szczecinki gasiły 
pożar garażu w Ślepniu.

13 lutego o 14.25 jeden zastęp JRG PSP usu-
wa w okolicach Ślepia skutki kolizji drogowej. 

informacji udzielił młodszy ogniomistrz 
Piotr Gabruś

Archiwum „Tygodnika Oleckiego” znajdziesz

W ramach prowadzonej akcji  na terenie 
powiatu oleckiego w dniach 20-25 lutego 
2012 roku w Specjalnym Ośrodku Wspar-
cia Dla Ofiar Przemocy przy PCPR w Olec-
ku przy ul. Gołdapskiej 23  uruchomiony 
będzie punkt informacyjny dla ofiar prze-
stępstw, w którym osoby zainteresowane 
będą mogły otrzymać pomoc prawno-psy-
chologiczną zarówno w kontakcie bezpo-
średnim jak i telefonicznie pod nr. 87 520-
34-37  lub 87 520-34-30. Od poniedziałku  
do piątku w godzinach 8.00 – 12.00 będzie 
można skorzystać z pomocy prawnej. Po-
nadto w poniedziałek, wtorek i środę w 
godz. 16.30 – 20.00 oraz w piątek w godz. 
8.00-14.00 do dyspozycji wszystkich zain-
teresowanych  będzie  psycholog.

Ponadto zespół kuratorów sądowych 
uruchomił własny punkt informacyjny w 
budynku sądu na Osiedlu Siejnik 18. Osoby 
zainteresowane będę mogły uzyskać poradę 
prawną od poniedziałku do piątku  w godz. 
9.00-14.00 pod numerami tel. 87 5230531 

„Tydzień Pomocy Ofiarom Przestępstw”
i 87 5239194 lub bezpośrednio w poko-
jach nr 7,8,10. w Komendzie Powiato-
wej Policji w Olecku przy  ul. Zamkowa 
1, w godzinach 09.00 - 15.00 w pokoju 
nr 1 i 15 osoby zainteresowane będą mo-
gły otrzymać  pomoc prawną zarówno w 
kontakcie bezpośrednim jak i telefonicz-
nie pod nr. 087 520-72-30 lub 087 520-
72-50. W podanym terminie do dyspozy-
cji będą funkcjonariusze Policji z pionu 
dochodzeniowo-śledczego i prewencji.

W dniach od 20 do 25 lutego 2012 
roku w ramach „Tygodnia Pomocyi dla 
Ofiar Przestępstw” w Prokuraturze Rejo-
nowej W Olecku   w godzinach od 8:00 
do 15:00 pełnione będą dyżury prokura-
torów podczas których udzielane będą 
informacje i porady o uprawnieniach  
przysługujących pokrzywdzonym prze-
stępstwem. Szczegółowe informacje 
dotyczące tych dyżurów zostaną umiesz-
czone na tablicy ogłoszeń prokuratury .

Wreszcie przyszła piękna, śnieżna zima. Rozgościła 
się na dachach, chodnikach, skwerach, drogach i polach. 
Biało, cicho i pięknie. Jako kierowcy nie bardzo mi się 
ona podoba, ale jako smakoszowi krajobrazu, bardzo. 
Dzieci wreszcie mają dobrą sannę, dobre kule śniegowe 
i mogą budować dorodne bałwany. Na Rynku obok ko-
ścioła na zaśnieżonej górce słychać śmiech. Jest pięknie.

Ale... jak zawsze są pewne minusy. Ulice robią się 
coraz bardziej ciasne. Chodnikami zaczynamy przeci-
skać się miedzy zwałami śniegu. Parkingi stają się coraz 
mniejsze. Przeżywamy to co roku i już idzie się do tego 

przyzwyczaić. Jedno trzeba zauważyć, że pomimo narzekań z roku na rok 
jest troszeczkę lepiej. 

Gorzej jest poza miastem. Tam, gdzie oczy burmistrza i starosty nie się-
gają, albo żeby nie sięgały wkłada się im ciemne okulary. To taka metafora, 
o tych którzy stojąc na dywaniku tłumaczą się byle czym, i byle jak. 

Droga do Giżycka jest tragiczna ale ze względu na swoją krętość i zwięk-
szoną z tego powodu uwagę kierowców jest w miarę bezpieczna. Gorzej jest 
na drodze do Suwałk. 

Co tu będę owijał w bawełnę?! Chodzi mi o ostatni tragiczny wypadek. 
Znowu zginęli ludzie. Na jednym dwustu, trzystumetrowym odcinku było 
już kilka śmiertelnych wypadków. Ilu jeszcze ludzi ma zginąć żeby wreszcie 
kogoś ruszyło sumienie? Bo to, że potem policja pisze w swoim raporcie, że 
„nie dostosował prędkości do warunków panujących na drodze” jest bzde-
tem i nic nie tłumaczącym zwrotem prawnym. Takie jest prawo i tak piszą 
policjanci! 

Ale jeśli przed jakąś szkołą woźny nie posypie oblodzonego wejścia pia-
skiem, a tylko powiesi kartkę „Uwaga ślisko”, a rodzic, który przyszedł na 
wywiadówkę poślizgnie się i złamie nogę, to szkoła nie ponosi odpowie-
dzialności? Ponosi odpowiedzialność! Tak samo jest na drogach. 

Przypuśćmy, że to nie samochód osobowy wpadł w poślizg. W poślizg 
wpadła karetka pogotowia jadąca do wypadku, który miał miejsce: np. w 
Szczecinkach. Zginęliby ludzie! Wtedy winny byłby ten, kto nie posypał śli-
skiej powierzchni piaskiem. Nie mówiłoby się w ogóle o prędkości. Ważny 
byłby wtedy tylko stan nawierzchni i wina drogowców byłaby ewidentna. 
Czy nie należy więc jedną miarą oceniać przyczyny wypadków drogowych?

Tfu!!! Odpukać! Mam nadzieję, że odpowiedzialni za drogi zrozumieją, 
że to nie tylko kierowca ponosi winę... Wina leży także po ich stronie, że 
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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 Małgorzaty Kadelskiej, Galeria Prawdziwej 

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

wystawa w Oleckim Stowarzyszeniu Aktywnych „Zamek”
• Wystawa rysunku satyrycznego Marka Pacyńskiego, hol 

kina „Mazur” 
22 lutego (środa)
apteka dyżurna Składowa 6
wydanie „Tygodnika Oleckiego”
8.00 - 12.00 „Tydzień Pomocy Ofiarom Przestępstw”, ul. 
Gołdapska 23
9.00 - Halowa piłka nożna chłopców szkół podstawowych, 
Hala GP w Wieliczkach
17.00 - SP Budry – Geodezja Olecko (liga tenisa stołowego)
16.30 – 20.00 - „Tydzień Pomocy Ofiarom Przestępstw”, do 
dyspozycji psycholog
23 lutego (czwartek)
apteka dyżurna Zielona 37
8.00 - 12.00 „Tydzień Pomocy Ofiarom Przestępstw”, ul. 
Gołdapska 23
11.00 - Sesja Rady Powiatu (cz. 1 w Ośrodku Szkolno – Wy-
chowawczym dla dzieci Głuchych)
13.00 - Sesja Rady Powiatu (cz. 2 w sali konferencyjnej Sta-
rostwa)
16.00 - „Czy to twój problem” z cyklu „Nastolatki to my”, 
Biblioteka Publiczna, Kopernika 6
18.00 - Absolwent Sobiechy  - UŻKS Spinaker Węgorzewo-
(liga tenisa stołowego)
24 lutego (piątek)
apteka dyżurna Zielona 35
8.00 - 12.00 „Tydzień Pomocy Ofiarom Przestępstw”, ul. 
Gołdapska 23
16.00 - LUKS ABC Żak Pisanica – UKS Jantar Gołdap (liga 
tenisa stołowego)
16.30 – 20.00 - „Tydzień Pomocy Ofiarom Przestępstw”, do 
dyspozycji psycholog
25 lutego (sobota)
apteka dyżurna 11 Listopada 9
8.00 - 12.00 „Tydzień Pomocy Ofiarom Przestępstw”, ul. 
Gołdapska 23
13.00 Kolorowy świat bajek, biblioteka dziecięca, Kopernika  6
26 lutego (niedziela)
apteka dyżurna Kolejowa 15
27 lutego (poniedziałek)
apteka dyżurna plac Wolności 25
12.00 - spotkanie rekrutacyjne kandydatów na sprzedawców, 
salon mebli „Bodzio”, Grunwaldzka 15
28 lutego (wtorek)
apteka dyżurna plac Wolności 7B
17.30 - Karniej Team Olecko - Geodezja Olecko (liga tenisa 
stołowego)
18.00 - Absolwent Sobiechy  - UKS Jantar Gołdap (liga tenisa 
stołowego)
29 lutego (środa)
wydanie „Tygodnika Oleckiego” 
apteka dyżurna Gołdapska 1
17.00 - SP Budry - UŻKS Spinaker Węgorzewo (liga tenisa 
stołowego)
1 marca (czwartek)
apteka dyżurna Składowa 6
8,30 - 11.00 - pobór krwi od honorowych dawców, ZSLiZ 
(sala konferencyjna)
16.00 - UKS Orły Gawliki Wielkie - LUKS ABC Żak Pisa-
nica (liga tenisa stołowego)
18.00 - wernisaż wystawy Wiesława Bołtryka, hol kina Ma-
zur, po - premiera olecka filmu Józefa Romasza „Przystanek 
dla bocianów”. 
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Zapraszamy od 600 do 2100

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

NAJTANIEJ W MIEŚCIE

ON .............................5.81 zł
ON arctic ..................5.99 zł
Pb95 .........................5.59 zł
PB98 .........................5,79 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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bezpłatne mycie za tankowanie

www.paliwa-kozlowski.pl

tamto miejsce zbiera żniwo śmierci. I można siebie tłumaczyć 
jak się chce, jednak fakt, że „było ślisko” został odnotowany 
w policyjnym protokóle i poświadczony przez prokuratora.

Drogi to wspólne dobro, na utrzymanie którego płacimy 
podatki w najmniejszym stopniu nie przystające do ich wyglą-
du i stanu utrzymania. Dlatego każdy z kierowców chciałby 
przynajmniej by były bezpieczne, by drogowcy posypali je 
piaskiem.

Tylko kierowcy wiedzą co się dzieje z samochodem, który 
wpadnie w poślizg i zaczyna kręcić się w kółko. Jadąc przed-
tem z szybkością 10 kilometrów na godzinę wirujący pojazd 
ma na swych końcach szybkość około 50-70 km. Na śliskie i 
nie posypane piaskiem drogi nie ma bezpiecznej szybkości! 

Mówienie, że w złą pogodę należy odłożyć podróżowanie 
na inny termin jest sloganem. Drogowcy mogą posiedzieć w 
ciepłych kantorach, ale większość podróżujących w taka po-
godę po prostu podróżować musi. Cynicznie zabrzmi teraz 
rzymskie przysłowie, że „życie nie jest koniecznością, trans-
port tak!”. Trzeba jak najszybciej je zmienić, bo pochodzi ono 
sprzed ponad dwóch tysięcy lat. Na naszych drogach nie ma 
zbójców, nie toczą się wojny. Niech pozostanie tylko „trans-
port jest koniecznością”.

Dajmy wszystkim podróżnym szansę bezpiecznego doje-
chania do domu, do pracy lub na umówione spotkanie. Apelu-
ję również do policjantów, aby w protokołach pisali o tym, że 
droga była bardzo niebezpieczna, nie miała śladów należytego 
utrzymania, tak by przyszli poszkodowani mieli możliwość 
walczyć o sprawiedliwe zadośćuczynienie. 

Teraz chciałbym opowiedzieć krótką historię. Mój przy-
jaciel kilka lat temu wybrał się motorem w podróż dookoła 
Polski. Po przejechaniu około czterystu paru kilometrów miał 
wypadek. Na łagodnym zakręcie podczas deszczu wpadł w 
poślizg i wypadł z trasy łamiąc nadgarstek i obojczyk. Po-
licjanci w protokóle napisali, że „nie dostosował szybkości 
do panujących warunków drogowych”. Na całe szczęście nie 
jechał sam, a w grupie. Zrobiono zdjęcia miejsca wypadku. 
Spisano zeznania i powołano własnych świadków. W poślizg 
zaś wpadł na glinie i resztkach nawozów, które pozostawił 
po sobie zjeżdżający i wyjeżdżający ze swojego pola rolnik. 
Przyjaciel się odwołał i nie zapłacił mandatu ani nie miał spra-
wy w sądzie. Do sądu poszła zaś sprawa przeciwko rolnikowi. 
Przypuszczam, że tak samo jest z utrzymaniem dróg. 

Kiedyś w kazaniu dla strażaków i policjantów ksiądz Sta-
nisław Tabaka powiedział o ich służbie, o jej istocie i zna-
czeniu samego słowa. Znaczy ono ni mniej ni więcej tylko 
„służyć”, być pokornym i pomocnym, dbać o dobro. Czyje? 
Społeczeństwa! Po to jest służba Boża, po to są służby mun-
durowe. Było to przepiękne kazanie. 

Pytam się więc: czy służby drogowe nie rozumieją, że 
mają społeczeństwu służyć? Bo nie dociera do mnie tłumacze-
nie, że nie ma pieniędzy. Był kiedyś taki kawał. Obserwujące-
go plac budowy zdziwił fakt, że jeden z budowlańców biega 
w tę i we tę z pustą taczką. Udało się go w końcu zatrzymać 
i zapytać co on właściwie takiego robi. Odpowiedział: „Taki 
zapiernicz, że nie ma czasu taczki naładować!”  

B. Marek Borawski

AUTOMYJNIA
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Doszło do niego15 lutego około 15.25 na trasie Suwałki 
- Olecko w okolicach miejscowości Dąbrowskie. Samochód 
osobowy marki Mercedes jadący od strony Suwałk na śliskiej 
nawierzchni zjechał z drogi i uderzył prawym bokiem w drze-
wo. 

Uderzenie było tak silne, że strażacy przy użyciu specja-
listycznych urządzeń hydraulicznych uwalniali poszkodowa-
nych z pojazdu. Samochodem podróżowały 3 osoby i 2 z nich 
w stanie ciężkim zespoły pogotowia ratunkowego odwiozły 
do szpitali w Olecku i Ełku. Niestety 31 letni mężczyzna, któ-
ry siedział po prawej stronie kierowcy zmarł kilka godzin po 

Tragiczny finał wypadku drogowego

przewiezieniu do szpitala, a nad ranem zmarła 57 letnia kobie-
ta, która siedziała z tyłu pojazdu. 

58 -letniego kierowcę odwieziono do szpitala w Suwał-
kach. Z informacji policji wynika, że z wypadku wyszedł on 
bez szwanku Droga na tym odcinku jest bardzo śliska i należy 
zachować szczególną ostrożność.

Droga, na której doszło do wypadku była silnie oblodzona.
Przyczyny i okoliczności wypadku będą wyjaśniane w ra-

mach  śledztwa prokuratorskiego.
Informacja wg rzecznika prasowego KPP aspiranta Tomasza 

Jeglińskiego oraz zastępca Komendanta Powiatowego PSP 
w Olecko kapitana Tomasza Jagłowskiego

Olecko, dn. 2012-02-20

OGŁOSZENIE
 L. Dz. 17/12

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Lesk” w Olecku ogła-
sza przetarg nieograniczony na sprzedaż lokalu miesz-
kalnego o powierzchni 17,2m2 położonego w Olecku 
osiedle Lesk w budynku nr 7 m 11 , jako odrębną wła-
sność wraz z pomieszczeniem przynależnym -piwnicą 
oraz udziałem we współwłasności części wspólnych w 
budynku. Pierwszeństwo w nabyciu w/w mieszkania 
mają członkowie spółdzielni, którzy nie mają zaspoko-
jonych potrzeb mieszkaniowych.

Cena wywoławcza wynosi 1.500 zł /m2 t.j. 25.800 
zł za lokal mieszkalny. Przetarg ustny odbędzie się w 
dniu 09.03.2012r. o godzinie 1000 w biurze Spółdziel-
ni, osiedle Lesk 19/2, 19-400 Olecko.

Lokal można obejrzeć i zapoznać się z operatem 
szacunkowym w dni robocze w godzinach od 7°°-15tej 
po zgłoszeniu się do biura Spółdzielni.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłace-
nie wadium w wysokości 2.500 zł do kasy Spółdzielni 
przed rozpoczęciem przetargu.

Nabywcą lokalu mieszkalnego będzie ten oferent, 
który zaproponuje najwyższą cenę.

Nabywca, który wygra przetarg, przed podpisaniem 
aktu notarialnego dokona wpłaty całej należności na 
konto Spółdzielni.

Koszt przygotowania, opisów notarialnych, wpisu 
do Księgi Wieczystej i innych z tym związanych kosz-
tów ponosi nabywca.

Spółdzielnia zastrzega prawo odwołania przetargu 
bez podania przyczyn.

W przypadku rezygnacji i nie wpłacenia wylicyto-
wanej kwoty na konto Spółdzielni w terminie do 30 dni 
od dnia rozstrzygnięcia przetargu, wadium przepada. 
Istnieje możliwość negocjacji z Zarządem ostateczne-
go terminu wpłaty należnej kwoty np.: ze względu na 
potrzebę załatwienia wymaganych formalności.

Prezes Zarządu
Spółdzielni Mieszkaniowej „Lesk” w Olecku

mgr Stanisław Jurewicz

V
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Kolizje drogowe:
19 lutego o 15.50 w Olecku na ul. Gołdapskiej kierujący 

oplem na prostym odcinku drogi i na zaśnieżonej jezdni wpadł 
w poślizg zjechał na lewą stronę drogi w wyniku czego doszło 
do czołowego zderzenia z jadącym z przeciwka volkswage-
nem. Sprawcę kolizji Józefa P. ukarano mandatem karnym w 
wysokości 250 zł.

Tego samego dnia o godzinie 16.35 w Kukowie kierujący 
fordem jadąc od strony Olecka po pokonaniu łuku drogi nie 
dostosował prędkości do panujących warunków drogowych i 
na zaśnieżonej nawierzchni wpadł w poślizg w wyniku czego 
zjechał ze skarpy do przydrożnego rowu. Kierujący Krzysztof 
J. został ukarany także mandatem w wysokości 250 zł.

Za niespełna 30 minut policjanci z drogówki byli już na 
kolejnym zgłoszeniu kolizji drogowej. Tym razem kierujący 
osobowym oplem na prostym odcinku drogi krajowej na oblo-
dzonej i zaśnieżonej nawierzchni wpadł w poślizg, stracił pa-
nowanie nad pojazdem i czoło zderzył się z jadącym z przeciw-
ka fiatem. Sprawcę zdarzenia 47-letniego Tomasz B. ukarano 
mandatem w wysokości 300 zł.

W piątek 17 lutego doszło w Olecku na alejach Lipowych 
do kolizji drogowej. Kierujący nissanem nie zachował należy-
tej ostrożności podczas włączania się do ruchu i zderzył się z 
renaultem. Sprawcę Tadeusza S. ukarano mandatem 500 zł.  

Policjanci apelują  do wszystkich kierujących o dostosowa-
nie prędkości do panujących trudnych warunków drogowych.



5
Tygodnik olecki 8/736 - r. 2012

to@borawski.pl

V04902

Konkurs plastyczny 
w Straży Pożarnej

fotoreportaż
arch. PSP Olecko
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Gimnazjum nr 2 im. Mikołaja Kopernika zorganizowało konkurs fotogra-
ficzny pod hasłem „Przyroda Puszczy Boreckiej”.

Dziś prezentujemy fotografię Dominiki Gałaszewskiej z 3B „Jesienna 
paprotka”, która zajęła jedną z równorzędnych trzecich nagród.

Przyroda Puszczy Boreckiej

Zapraszam na XVI Sesję Rady Powiatu, 
która odbędzie się 23 lutego (czwartek) 

o 11:00 – cz. I w Ośrodku Szkolno – Wy-
chowawczym dla dzieci Głuchych w Olecku 
oraz o 13:00 – cz. II  w  sali konferencyjnej 
(pokój nr 4) Starostwa Powiatowego w Olecku, 
przy ul. Kolejowej 32. 

Porządek sesji cz. II:  
1. Otwarcie sesji i przyjęcie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
3. Informacja Starosty z wykonania uchwał 

Rady Powiatu i o działalności Zarządu w okre-
sie międzysesyjnym.

4. Zapytania i interpelacje radnych.
5. Wnioski i oświadczenia radnych.
6. Wnioski Komisji Stałych Rady.
7. Odpowiedzi na zgłoszone zapytania, inter-

pelacje i wnioski radnych i Komisji Stałych Rady.
8. Sprawozdanie z realizacji powiatowe-

go programu zdrowotnego „Profilaktyka raka 
szyjki macicy na lata 2009 – 2015”.

9. Informacja o realizacji strategii roz-
wiązywania problemów społecznych na lata 
2003-2015 oraz działań na rzecz osób niepeł-
nosprawnych.  

10. Ocena działalności z zakresu pomocy 
społecznej realizowanej przez Powiatowe Cen-
trum Pomocy Rodzinie, Dom Pomocy Społecz-
nej w Kowalach Oleckich, Dom im. Janusza 
Korczaka w Olecku oraz Dom Pomocy Spo-
łecznej w „Jaśkach”. 

11. Sprawozdanie z wysokości średnich wy-
nagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stop-
niach awansu zawodowego w szkołach i pla-
cówkach prowadzonych przez Powiat Olecki.

12. Podjęcie uchwał:
a) w sprawie planu dofinansowania form 

doskonalenia zawodowego nauczycieli placó-
wek oświatowych prowadzonych przez powiat 
Olecki oraz ustalenia maksymalnej kwoty do-
finansowania opłat za kształcenie pobierane 
przez szkoły wyższe i zakłady doskonalenia 
nauczycieli w 2012 roku; 

b) w sprawie zamiaru stopniowej likwidacji 
I Liceum Profilowanego wchodzącego w skład 
Zespołu Szkół Licealnych i Zawodowych w 
Olecku;

c) w sprawie zamiaru przekształcenia Za-
sadniczej Szkoły Zawodowej wchodzącej w 
skład Zespołu Szkół Licealnych i Zawodowych 
w Olecku;

d) w sprawie zamiaru likwidacji II Liceum 
Profilowanego wchodzącego w skład Zespołu 
Szkół Technicznych w Olecku;

e) w sprawie zamiaru przekształcenia Za-
sadniczej Szkoły Zawodowej Nr 2 wchodzącej 

w skład Zespołu Szkół Technicznych w 
Olecku;

f) w sprawie zamiaru likwidacji Technikum 
Uzupełniającego nr 2 wchodzącego w skład 
Zespołu Szkół Technicznych w Olecku;

g) w sprawie zamiaru przekształcenia II 
Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego 
wchodzącego w skład Zespołu Szkół Technicz-
nych w Olecku w II Liceum Ogólnokształcące 
dla Dorosłych;

h) w sprawie zamiaru likwidacji III Liceum 

Profilowanego wchodzącego w skład 
Ośrodka Szkolno – Wychowawczego 
dla Dzieci Głuchych im. św. Filipa 
Smaldone w Olecku;

i) w sprawie zamiaru przekształ-
cenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej 
Nr 3 wchodzącej w skład Ośrodka 
Szkolno – Wychowawczego dla Dzie-
ci Głuchych im. św. Filipa Smaldone 
w Olecku;

j) w sprawie zamiaru likwidacji 
Technikum Uzupełniającego Nr 3 
wchodzącego w skład Ośrodka Szkol-
no – Wychowawczego dla Dzieci 
Głuchych im. św. Filipa Smaldone w 
Olecku;

k) w sprawie zamiaru przekształ-
cenia III Uzupełniającego Liceum 
Ogólnokształcącego wchodzącego w 
skład Ośrodka Szkolno – Wychowaw-
czego dla Dzieci Głuchych im. św. Fi-
lipa Smaldone w Olecku w III Liceum 
Ogólnokształcące dla Dorosłych;

l) w sprawie udzielenia pomocy fi-
nansowej Gminie Olecko.

m) STANOWISKO w sprawie 
poparcia stanowiska Sejmiku Woje-
wództwa Warmińsko – Mazurskiego z 
dnia 29 listopada 2005r., dotyczącego 
uprawy roślin oraz hodowli zwierząt 
genetycznie modyfikowanych (GMO) 
na terenie Województwa Warmińsko – 
Mazurskiego.

13.  „Głos wolny, wolność ubez-
pieczający”.

14. Zamknięcie obrad. 

Przewodniczący Rady Powiatu             
Wacław Sapieha 

XVI Sesja Rady Powiatu

23 lutego br. (czwartek) o godzi-
nie 16.00 odbędzie się spotkanie nt. 
„Czy to twój problem” z cyklu „Na-
stolatki to my” zorganizowany przez 
Miejsko-Powiatową Bibliotekę Pu-
bliczną w Olecku we współpracy z 
Gimnazjum nr 2 w Olecku.

Poruszone zostaną zagadnienia 
dotyczące zapobiegania nadużywa-
nia alkoholu, papierosów i narkoty-
ków. Na spotkanie zostali zaprosze-
ni specjaliści – terapeuci z Poradni 
Terapii i Uzależnienia od Alkoholu, 
Narkotyków i Współuzależnienia.

Zapraszamy serdecznie!

Biblioteka zaprasza 
na spotkanie
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Najciekawsze projekty mogą liczyć na finansowe wsparcie 
samorządu województwa warmińsko-mazurskiego. Termin 
zgłaszania ofert mija 30 marca 2012 roku.

O dofinansowanie przedsięwzięcia mogą ubiegać się or-
ganizacje non-profit, organizacje pozarządowe, organizacje 
pożytku publicznego, placówki naukowo-oświatowe, jednost-
ki samorządu terytorialnego, instytucje państwowe, osoby fi-
zyczne i prawne oraz inne podmioty zewnętrzne. Realizacja 
musi rozpocząć się i zakończyć w 2012 roku.

Na wsparcie mogą liczyć zwłaszcza inicjatywy, nawiązu-
jące do zawodów sportowych Warmia Mazury Senior Games 
2012. Promocja ma zachęcać osoby z Polski i zagranicy do 
udziału w imprezie, upowszechniać kulturę fizyczną i sport 
oraz zapraszać do uprawiania różnych dyscyplin sportowych 
przez pokolenie +50. Dokładny opis projektu „Warmia Mazu-
ry Senior Games 2012” znajduje się na stronie www.seniorga-
mes2012.org .

Kwota wsparcia może wynieść maksymalnie 15 tys. zł 
brutto, przy czym kwota wnioskowanego dofinansowania nie 
może przekraczać 70% kosztów całego projektu. Środki po-
chodzą z budżetu samorządu województwa warmińsko-ma-
zurskiego.

Wnioski przyjmowane są pocztą elektroniczną (biuropro-
mocji@warmia.mazury.pl), można je też złożyć osobiście w 
sekretariacie w Departamentu Koordynacji Promocji (ul. E. 
Plater 1, p.142) – o zachowaniu terminu decyduje data wpły-
wu wniosku.

UWAGA – w tym roku będzie to jedyny nabór wniosków 
o dofinansowanie działań promocyjnych, organizowany przez 
Departament Koordynacji Promocji.

Regulamin i wnioski do pobrania na stronie www.warmia.
mazury.pl (zakładka Promocja regionu).

Działania promujące 
Warmię i Mazury z departamentu 

koordynacji promocji 
Urzędu Marszałkowskiego

fot. Agata Ostrowska

fot. Bolesław Słomkowski

fot. Bolesław Słomkowski

Marek Pacyński - 
wystawa rysunku

16 lutego w czwartek w galerii w holu kina „Mazur” miał 
miejsce wernisaż wystawy rysunku satyrycznego Marka Pa-
cyńskiego.

Wystawa to w większości rysunki już opublikowane w 
„Tygodniku Oleckim”. Autor współpracuje z periodykiem od 
chwili jego powstania. 

Na wystawie można też obejrzeć oryginalne rysunki do 
komiksów, które zostały wydane w latach 2009 - 2011.
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Ośrodek 
czynny
codziennie 
w godz. 800-1600

Jerzy Miliszewski

OLECKIE CENTRUM
SZKOLENIA KIEROWCÓW

Olecko, Aleje Lipowe 3

Rozpoczęcie 
kursu

 tel. 520-23-36

5
marca 

godz. 1600

B43703

Wysłanie deklaracji podatkowej przez Internet   jest 
najprostszym i najszybszym sposobem złożenia   zeznania 
rocznego. Możesz to zrobić bez   wychodzenia z domu lub z 
dowolnego,   najwygodniejszego dla ciebie miejsca.

W formie elektronicznej bez użycia podpisu elektronicz-
nego weryfikowanego za pomocą ważnego kwalifikowane-
go certyfikatu możesz składać następujące deklaracje po-
datkowe: PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39, 
PIT-16A, PIT-19A, PIT-16.

Do wysłania powyższych deklaracji podatkowych mu-
sisz:

-posiadać dostęp do Internetu,
-przygotować dane takie jak: NIP, imię i nazwisko, PE-

SEL, data urodzenia, kwota przychodu wykazana w zezna-
niu rocznym za 2010 r. — zabezpieczają one autentyczność 
składanej deklaracji.

Dalej wystarczy 5 
kroków:

1) wejdź na stro-
nę www.e-deklaracje.
gov.pl i pobierz z za-
kładki Do pobrania 
aplikację desktopową 
e-Deklaracje lub po-
bierz właściwy formu-
larz z zakładki Formu-
larze,

2) wypełnij formu-
larz,

3) podpisz go wpi-

JAK WYSŁAĆ PIT PRZEZ INTERNET

...to temat szkolenia przeprowadzonego w dniu 
15 lutego w siedzibie Powiatowej Stacji Sanitarno-
-Epidemiologicznej w Olecku. Zaproszono na nie 
dyrektorów, nauczycieli, pedagogów, psychologów 
szkolnych, pielęgniarki środowiska szkolnego szkół 
podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, 
pracowników służby zdrowia, pracowników jednostek 
samorządu terytorialnego, ośrodków pomocy społecz-
nej, Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Olec-
ku oraz Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w 
Olecku. W spotkaniu uczestniczyło 41 osób.  

Wykładowcami byli: 
• Anna Zdancewicz, instruktor terapii uzależnień 

Poradni Terapii Uzależnienia od Substancji Psycho-
aktywnych przy Specjalistycznym Psychiatrycznym 
Samodzielnym Publicznym ZOZ w Suwałkach, któ-
ra opowiedziała czym są nowe narkotyki, tzw. dopa-
lacze, jakie sygnały mogą wskazywać na zażywanie 
środków psychoaktywnych przez dziecko, jak rozwija 
się i jak jest leczone uzależnienie oraz wskazała ośrod-
ki, w których można szukać pomocy;

• podkom. Dariusz Pawluczyk – Specjalista Ze-
społu ds. Wykroczeń, Nieletnich i Patologii Wydziału Pre-
wencji i Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji 
w Olecku, który poinformował o odpowiedzialności karnej 
za czyny zawarte w ustawie o przeciwdziałaniu narkoma-
nii. 

Ostatnim elementem szkolenia było przedstawienie 
stron internetowych, na których znaleźć można rzetelne 
informacje na temat tzw. dopalaczy oraz wyświetlenie po-
ruszającego filmu pt. Stop dopalaczom!” zrealizowanego 
przez Główny Inspektorat Sanitarny. Za tę część spotka-
nia odpowiadała pracownica Promocji Zdrowia i Oświaty 
Zdrowotnej PSSE w Olecku. 

Zachęcamy młodych ludzi, ich rodziców oraz nauczy-
cieli zainteresowanych tematyką tzw. dopalaczy do odwie-

Zagrożenia związane z używaniem 
nowych narkotyków – tzw. dopalaczy

sując kwotę przychodu wykazaną w zeznaniu rocznym za 2010r.,
4) wyślij dokument,
5)pobierz i zachowaj Urzędowe Poświadczenie Odbioru 

(UPO). Jest ono dowodem traktowanym na równi z dowodem 
nadania listu poleconego, czy potwierdzeniem złożenia PIT-u w 
urzędzie skarbowym.

W przypadku pojawienia się wątpliwości zawsze możesz 
skorzystać z instrukcji wypełniania zeznań „krok po kroku” za-
mieszczonej na stronie www.e-deklaracje.gov.pl.

System e-Deklaracje jest bezpieczny i całkowicie darmowy 
a twoje zeznanie zostanie przesłane bezpośrednio do urzędu 
skarbowego. Pamiętaj jednak, że gwarancję bezpieczeństwa dają 
tylko te formularze, które zostały pobrane ze strony www.e-de-
klaracje.gov.pl.

dzenia stron internetowych opracowanych przez Krajowe Biuro 
do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii - www.dopalaczeinfo.
pl oraz www.kbpn.gov.pl. Polecamy również serwis pomoco-
wo-edukacyjny znajdujący się pod adresem www.narkomania.
org.pl. Tu znaleźć można anonimową i bezpłatną pomoc spe-
cjalistów (lekarza, prawnika i psychologa) przez e-mail, a także 
bazę ośrodków pomocowych, wykaz aktów prawnych dotyczą-
cych narkomanii, fachowe artykuły dla specjalistów i rodziców 
oraz przegląd książek i czasopism dotyczących problemu nar-
kotykowego.   

Emilia Naruszewicz
Promocja Zdrowia i Oświata Zdrowotna

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Olecku
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Nie blokujmy parkingów 
niepełnosprawnym

      Zima uświadamia nam, jak po-
mocne w codziennym poruszaniu 
się po drogach są znaki poziome. 
Gdy śnieg przykryje linie ciągłe, 
pasy na przejściach dla pieszych, 
oznaczenia układu miejsc parkingo-
wych czy też „kopertki” czyli ozna-
czenia miejsc parkowania dla nie-
pełnosprawnych w normalny ruch 
uliczny wkrada się chaos. Część 
kierowców usprawiedliwia się, że 
przecież nic nie widać, więc można 
zaparkować auto tak jak nam pasu-
je czy też  nie zatrzymać się przed 
przejściem (tu uwaga dla pieszych: 
pamiętajmy, że samochód w miej-
scu nie zatrzymuje się). 
      Postarajmy się mimo trudnych 
warunków zimowych jeździć i par-
kować z wyobraźnią z korzyścią dla 
nas wszystkich. Zwróćmy szczegól-
ną uwagę na miejsca parkingowe 
dla niepełnosprawnych.

Wojciech Leonarczyk
Klub Radnych 

Dobro Wspólne Ziemi Oleckiej

W związku z licznymi artykułami i komentarzami na forach 
internetowych oraz w prasie lokalnej  dotyczących zimowego 
utrzymania dróg w powiecie oleckim, informuję iż - Zimowe 
utrzymanie dróg (ZUD)- to sezonowe zabiegi na drogach nie 
poprawiające stanu technicznego drogi, pozwalające tylko na 
zapewnienie przejezdności na drogach, łagodzące skutki opa-
dów śniegu, gołoledzi, lodowicy i śliskości pośniegowej. Zabieg 
kosztochłonny nie przyczyniający się do wzrostu jakości jezdni.

Standardy zimowego utrzymania dróg powiatowych w po-
wiecie oleckim.

Czynności związane z zimowym utrzymaniem dróg powia-
towych w powiecie oleckim realizowane są przez Powiatowy 
Zarząd Dróg w Olecku i określone są one  standardami:

IV, V i VI (standard I, II  i III dotyczy autostrad, dróg kra-
jowych i wojewódzkich, gdzie nakłady są od 10 do prawie 100 
razy większe).

Większość ulic w mieście i drogi o największym natężeniu 
ruchu oraz te, na których odbywa się dowóz uczniów do szkoły 
utrzymywane są w  IV standardzie. Jezdnie na drogach objętych 
tym standardem powinny być odśnieżone na całej szerokości i 
posypane na odcinkach decydujących o możliwości ruchu usta-
lonych przez zarząd dróg.  Po ustaniu opadów  luźny śnieg może 
zalegać na drodze do 8 godzin, podobnie jak gołoledź i lodo-
wica,  a śliskość pośniegową - do 10 godzin. Na trasie dopusz-
cza się występowanie warstwy zajeżdżonego  śniegu i języków 
śnieżnych. Ewentualne zaspy powinny być usunięte w ciągu 8 
godzin. Także do 8 godzin dopuszcza się przerwy w komuni-
kacji.

Pozostałe drogi utrzymywane są w standardzie V i VI. Jezd-
nie na drogach objętych tymi standardami  powinny być odśnie-
żone w miejscach zasp na szerokości co najmniej jednego pasa 
z wykonaniem mijanek i posypane na odcinkach decydujących 
o możliwości ruchu ustalonym przez zarząd drogi. Gołoledź na 
trasie powinna być zlikwidowana do 8 godzin od jej wystąpie-
nia, natomiast śliskość pośniegowa jest dopuszczalna. Po usta-
niu opadów luźny śnieg może zalegać do 16 godzin. Na trasie 
dopuszcza się występowanie warstwy zajeżdżonego śniegu i 
tzw. nabojów śnieżnych. Ewentualne zaspy powinny być usu-
nięte wciągu 24 godzin. Także do 24 godzin dopuszcza się prze-
rwy w komunikacji.

Pomimo, iż praca którą wykonujemy bardzo często przekra-
cza ustalone standardy (utrzymanie ulic w mieście mieści się w 
III, a część z nich nawet w II standardzie), rozumiemy, że w dal-
szym ciągu jest i będzie to za mało. Istnieje mała możliwość, iż 
dorównamy oczekiwaniom użytkowników naszych dróg. Wszy-
scy użytkownicy dróg powiatowych życzyliby sobie aby te dro-

Zimowe utrzymanie dróg

gi  w okresie zimowym były „czarne” i żeby żaden 
płatek śniegu nie spadł na drogę , a gdy już spadnie to 
żeby natychmiast został usunięty. Tego po prostu się 
nie da zrobić. Środki jakimi dysponujemy  nie pozwo-
lą na „czarne” drogi zimą. PZD ma obowiązek  jedy-
nie załagodzić skutki opadów i zapewnić kierowcom 
bezpieczny przejazd. Dla tego zimą przy trudnych 
warunkach na drodze pozostaje nam kierowcom, jak 
i innym użytkownikom dróg być w pełni skoncen-
trowanym,  mieć szczególną uwagę i rozwagę co do 
prędkości oraz zachowania stosownego do warunków 
panujących na drodze.

Natomiast, jeżeli chodzi o odśnieżanie chodników 
to Powiatowy Zarząd Dróg w Olecku stoi na stano-
wisku, iż odpowiada on za zapewnienie czystości i 
porządku na drogach publicznych, a na chodnikach 
położonych wzdłuż takich dróg tylko w wypadku , 
gdy Zarząd Drogi pobiera opłat z tytułu postoju  lub 
parkowania pojazdów na chodniku.  W przypadku 
braku płatnych stref parkowani na chodnikach to 
właściciele bezpośrednio przyległych nieruchomości 
zapewniają utrzymanie czystości i porządku na chod-
nikach położonych wzdłuż nieruchomości, co wynika 
z art. 5   ust. 1 p. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. 
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Dyrektor PZD w Olecku
Dariusz Kozłowski

Od kilku dnia pada i co raz więcej śniegu zalega na da-
chach budynków i wiat. Stwarza to realne zagrożenie zawale-
nia się dachu lub  jego częściowego uszkodzenia w szczegól-
ności przy konstrukcjach płaskich (hale, wiaty itp.). Ponadto 
zsuwający się z dachów śnieg może zagrażać przechodniom i 
zaparkowanym pojazdom. 

Straż pożarna apeluje do właścicieli i zarządców budyn-
ków o jak najszybsze usunięcie ciężkiego śniegu i nawisów 
lodowych w szczególności nad ciągami komunikacyjnymi i 
parkingami. Przypominamy również, że zgodnie z przepisami 
art. 61 pkt 2 ustawy prawo budowlane  zarządca lub właści-
cieli budynków ma obowiązek „zapewnić, dochowując na-
leżytej staranności, bezpieczne użytkowanie obiektu w razie 
wystąpienia czynników zewnętrznych oddziaływujących na 
obiekt związanych z działaniem człowieka lub sił natury…”, 
Strażacy dając dobry przykład od rana usuwają śnieg z da-
chów i wiat na swojej posesji przy ulicy Kolejowej.

Zastępca Komendanta Powiatowego PSP
kpt. Tomasz Jagłowski

Straż pożarna apeluje 
o usuwanie śniegu z dachów
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Jak w dobrej rodzinie przybyliśmy na urodziny i święto, któ-
re odmierzają ciekawą i bogatą historię tego miejsca, ale też tak 
zwaną „wartość dodaną” codziennej pracy - a więc nasze osią-
gnięcia, sukcesy i konsekwentny rozwój.

Największym bogactwem tej szkoły są ludzie, a przede 
wszystkim uczniowie, a wokół nich cała rzesza życzliwych 
przyjaciół, zaangażowanych  rodziców oraz oddanych nauczy-
cieli i pracowników administracji i obsługi – których to wszyst-
kich, mam wielką przyjemność w tym miejscu przywitać.

Cieszy nas obecność gości. Witam:
- Pana Wacława Olszewskiego, Burmistrza Olecka,
- ks. prałata Lecha Janowicza proboszcza Parafii Najświęt-

szej Maryi Panny Królowej Polski w Olecku,
- Pana Karola Sobczaka, Przewodniczącego Rady Miejskiej,
- Pana Jana Grzyba, Przewodniczącego Komisji Oświaty,
- Pana Grzegorza Kłoczko i Wojciecha Rejteradę – rad-

nych Rady Miejskiej w Olecku,
- Panią Elżbietę Rękawek, Kierownik Wydziału Edukacji, 

Kultury i Sportu UM w Olecku,
- Pana Jana Mroza, Komendanta Powiatowego PSP w Olecku,
- Pana Zbigniewa Poniatowskiego,  Nadleśniczego Nadle-

śnictwa Olecko.
Niezawodnie zaszczyceni zostaliśmy obecnością dyrekto-

rów zaprzyjaźnionych szkół gminnych i przedszkola w osobach: 
Pana Andrzeja Malinowskiego, dyrektora Zespołu Szkół w Ju-
dzikach, Pani Eligii Bańkowskiej, dyrektor Szkoły Podstawo-
wej nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Olecku, Pana Stanisława 
Kopyckiego, dyrektora Zespołu Szkół im. ks.  Jana Twardow-
skiego w Olecku, Pana Mirosława Matusiaka dyrektora Zespo-
łu Szkół w Babkach Oleckich, Pani Lucyny Sadowskiej dyrek-
tor  SP nr 1 im. Jana Pawła II w Olecku, Pani Teresy Sulimy, 
dyrektora Gimnazjum w Kijewie.

Naszą wielką radością jest obecność rodziców na czele z Pa-
nią Joanną  Łabanowską, przewodniczącą Rady Rodziców, która 
towarzyszy nam dzisiaj od początku tegorocznego świętowania.

Zaproszenie do wspólnego świętowania, po raz kolejny, 
przyjął Pan Edward Szarnecki, były dyrektor szkoły oraz  Pan 
Tadeusz Bogusz emerytowanego nauczyciela wychowania fi-
zycznego, medalista igrzysk olimpijskich. 

Obowiązki służbowe uniemożliwiły Panu Andrzejowi Ka-
mińskiemu - dyrektorowi MOSiR-u w Olecku udział w dzi-
siejszym świętowaniu, ale obecny jest dzisiaj z nami duchem 
i pozdrawia wszystkich gorąco! Przypomnę, że to właśnie pan 
dyrektor jako pierwszy podjął inicjatywę przypomnienia i doce-
nienia osoby Pana Władysława Żurowskiego. 

Witam Pana Bartłomieja Sobieraja – „przyjaciela lodowiska”. 
Niezmiernie miło jest nam gościć Panią Ewę Żurowską – 

córkę pana Władysława Żurowskiego.
Dziękuję za obecność przedstawicielom lokalnej prasy: re-

daktor „Głosu Olecka” Pani Marcie Ankianiec, Panu Bogusła-
wowi Markowi Borawskiemu, redaktorowi naczelnemu „Ty-
godnika Oleckiego”.

17 luty 2011 r. - Święto Szkoły w Gimnazjum
przywitanie gości: Anna Dorota Siemiatycka
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„Przyjaciel Dwójki”
Święto szkoły jest też okazją do uświadomienia sobie i wy-
powiedzenia tego głośno, że w realizowaniu naszej misji 
pomagają nam inni, że nie jesteśmy sami, że spotykamy na 
edukacyjnej drodze osoby i instytucje nam życzliwe. 
Postanowiliśmy od tego święta uroczyście ogłaszać i na-
zywać takich życzliwych specjalnym honorowym tytułem: 
„Przyjaciela Dwójki”!.
W imieniu całej naszej społeczności proszę o przyjęcie ho-
norowego tytułu „Przyjaciela Dwójki”: Pana Burmistrza 
Wacława Olszewskiego, Pana Komendanta Powiatowego 
PSP w Olecku Jana Mroza, Pana Nadleśniczego Nadle-
śnictwa Olecko Zbigniewa Poniatowskiego i Pana Dyrek-
tora MOSiR w Olecku Andrzeja Kamińskiego.
Pragnę dodać, iż są to osoby nieprzypadkowe, bo związa-
ne z nami, wspierające nas w rozlicznych zamierzeniach i 
przedsięwzięciach – nie tylko związanych z dniem dzisiej-
szym. 
Dziękuję wszystkim za obecność i życzę radosnego świę-
towania. Niech będzie jak w święto powinno być - czyli 
podniośle, ale też i radośnie. 

Anna Dorota Siemiatycka
dyrektor Gimnazjum nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Olecku

nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Olecku

Przy okazji dzisiejszego świętowania w tak licznym gro-
nie, chcemy pokazać, że nie stoimy w miejscu i nie marnuje-
my czasu. Nie chcemy się banalnie chwalić, ale raczej wza-
jemnie pokrzepić i podzielić dobrą energią. Rozglądając się 
dokoła i przyglądając się sobie, dostrzegamy jak rosną nam 
skrzydła, jak budzi się potencjał wielu, jak wzlatujemy i twór-
czo realizujemy nasze pasje. Dzisiaj chcemy się z tego wspól-
nie cieszyć, opowiadać o tym innym i zaprosić do wspólnego 
przeżywania naszych radości.

Program naszego święta jest bardzo bogaty. Turniej wie-
dzy 

i konkurs ortograficzny, wynalazki i spektakl teatralny, 
akademia i III Memoriał im. Władysława Żurowskiego, a 
przy tym wszystkim dużo ruchu na świeżym powietrzu – to 
nie mało, dlatego dziękuję szczególnie zaangażowanym w 
zorganizowanie i przebieg uroczystości. Oni sami i ich praca 
będą dzisiaj z pewnością widoczne.

Anna Dorota Siemiatycka
dyrektor Gimnazjum nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Olecku

fot. 
archiwum

szkoły



Tygodnik olecki 8/736 - r. 2012
12 to@borawski.pl

Lokalna Organizacja Turystyczna Ziemi Oleckiej uformuje, że spotkanie z konsultantem do spraw 
projektu „Turystyczna Sieć Współpracy – klaster Suwalszczyzna - Mazury Danutą Cieślukowską 
jest możliwy wyłącznie po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu.

Kontakt: 518 552 646

B43903

Warsztaty dj’skie
Kręci Cię muzyka? Marzysz o 

tym, żeby  robić coś wyjątkowego? Te 
warsztaty są stworzone dla Ciebie!

Dzięki nim poznasz techniki wyko-
rzystywane w pracy Dj’a! Nauczysz się 
podstaw miksowania i produkcji mu-
zyki! Opanujesz sztukę video dj’ingu, 
czyli tworzenia wizualizacji na żywo, 
która dopiero wkracza na polski ry-
nek, a będzie coraz bardziej popularna! 
Zdobądź praktyczne umiejętności pod 
okiem profesjonalisty!

Dowiedz się:
- jakie są rodzaje i funkcje sprzętu mu-
zycznego

- jak budować utwory muzyczne
- poznasz techniki scratchu
- jak działają efektor, sampler i inne urządzenia kontrolujące
- co to jest video miks, czyli jak miksować obrazy i dźwięki
Zaskocz znajomych! Poznaj tajniki miksowania dźwięków i obra-
zów! Naucz się poruszać tłumy!
Termin: 2-4 marca 2012
Miejsce: Regionalny Ośrodek Kultury w Olecku „Mazury Garbate”
Prowadzący: Dj Kfadrat
Koszt: 50 zł
Zapisy: do 20 lutego w sekretariacie ROK „Mazury Garbate” (87 520 20 59) 
Organizator: Regionalny Ośrodek Kultury w Olecku „Mazury 
Garbate” Liczba miejsc ograniczona!

Na boisko ze sztuczną murawą spoglądać będzie oko ka-
mery monitoringu, powstanie nowoczesna strona internetowa, 
a w wakacyjnym kalendarzu imprez sportowych pojawi się 
nowe wydarzenie. Wszystko to za pieniądze na rozwój obsza-
rów wiejskich.

17 lutego br. w Urzędzie Marszałkowskim w Olsztynie Jó-
zef Wasilewski oraz Andrzej Kamiński podpisali umowę o 
dofinansowanie projektu „Sportowe Olecko”. 

– To krok w dobrym kierunku – mówi J. Wasilewski, pre-
zes klubu „Czarni”, wnioskodawcy projektu. – Jasno pokazu-
je, że „Czarni” to o wiele więcej niż miejsce w tabeli zajmo-
wane w danej chwili przez drużynę seniorów. To setki godzin 
treningów i profesjonalnego wsparcia dla dzieci i młodzieży 
z naszego miasta, to wieloletnia tradycja sportowych startów, 
to coraz prężniej działająca organizacja pożytku publicznego 
sięgająca po środki europejskie.

Projekt został przygotowany i złożony przez Międzysz-
kolny Ludowy Klub Sportowy „Czarni” Olecko za pośrednic-
twem Lokalnej Grupa Działania „Lider w EGO” do Programu 
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Za kwotę 
29 tysięcy złotych zainicjowane zostaną działania promocyj-

ne, powstanie strona internetowa mocno powiązana z portalem 
społecznościowym Facebook oraz odbędzie się impreza sporto-
wa - turniej drużyn czteroosobowych. Celem tych działań jest 
promowanie marki oleckiego kompleksu sportowego – unikal-
nego na skalę regionu zgrupowania obiektów sportowych i re-
kreacyjnych. Drobnym modyfikacjom ulegnie też infrastruktura 
sportowa boiska ze sztuczną murawą.  

- Cieszy mnie fakt, że nasze obiekty pięknieją w oczach i 
coraz więcej mieszkańców miasta i gości z innych miast, a nawet 
krajów chce z nich korzystać – zapewnia A. Kamiński, dyrektor 
MOSiR-u w Olecku będącego partnerem projektu. – Monitoring 
na boisku pozwoli zwiększyć bezpieczeństwo oraz zapewni nam 
wspaniałą promocję. W każdej chwili będzie można – i to na-
wet z drugiego końca świata – sprawdzić, czy boisko jest wolne, 
pokibicować grającym lub po prostu obejrzeć nasz wspaniały 
obiekt.

Obok boiska zostaną zamontowane też wieszaki na ubrania 
i toaleta toi-toi. 

Powstaną parkingi dla rowerów. Podobne modyfikacje cze-
kają również stadion gminny w Wieliczkach. Tamtejsza gmina 
jest partnerem projektu, obok Miejskiego Ośrodka Sportu i Re-
kreacji oraz Fundacji Rozwoju Ziemi Oleckiej i Oleckiego To-
warzystwa Sportu Szkolnego.

Sportowe zmagania „Sportowe Olecko 4x4”, które będą mia-
ły miejsce na obiektach MOSiR-u 29 lipca, opierać się będą o 
rywalizację zespołów czteroosobowych. Rozegrane zostaną me-
cze w mini piłce nożnej, siatkówce plażowej i kręglach, a rywa-
lizację zakończy sztafeta 4x100 metrów. Smaku rywalizacji ma 
nadać handicap – piętnastoprocentowa premia punktowa przy-
znawana drużynie za każdą kobietę lub osobę w wieku poniżej 
16 lat.

- Wkład własny finansowy wyniesie 20% wartości projektu - 
około 6 tysięcy złotych. Liczymy na hojność sponsorów. Warto 
wspólnie zrobić coś dla naszego miasta. Pamiętajcie o „Czar-
nych” składając roczne rozliczenia podatkowe. Przekażcie 1% 
waszych dochodów na sportowy rozwój oleckiej młodzieży. – 
apeluje J. Wasilewski, prezes klubu.

Autorem projektu jest Bartosz Cieśluk. Decyzję o dofinan-
sowaniu podjęła Lokalna Grupa Działania „Lider w Ego”. Reali-
zacja potrwa od maja do października 2012 roku. 

Czarni Olecko

W minioną sobotę oleccy policjanci kontrolowali lokale 
gastronomiczne na terenie miasta. Działania przeprowadzo-
no wspólnie z przedstawicielami Urzędu Celnego oraz  peł-
nomocnikiem Związku Producentów Audio Video. Celem 
działań było sprawdzenie czy osoby prowadzą działalność 
zgodnie z obowiązującymi pozwoleniami.

W sobotnią noc w godzinach 21.00 – 2.00 policjanci 
Komendy Powiatowej Policji w Olecku prowadzili działa-
nia kontrolne w lokalach gastronomicznych na terenie mia-
sta. Funkcjonariusze wspólnie z przedstawicielami Urzędu 
Celnego kontrolowali pojazdy ze szczególnym zwróceniem 
uwagi na wyroby akcyzowe. Policjanci zwalczający prze-
stępczość gospodarczą wspólnie   pełnomocnikiem Związku 
Producentów Audio Video kontrolowali oleckie dyskoteki i 
puby. Celem działań było sprawdzenie czy osoby prowadzą 
działalność zgodnie z obowiązującymi pozwoleniami. Po-
nadto  czy w lokalach nie sprzedaję się wyrobów bez pol-
skich znaków akcyzy. Kontrolowano również personel oraz 
pracowników ochrony po kątem ich nielegalnego zatrudnie-
nia. Policjanci mieli również za zadanie ujawniać osoby nie-
letnie. W jednym z lokali ujawniono fakt publicznego odtwa-
rzania muzyki przez didżeja  z fonogramów i videogramów 
bez wymaganego zezwolenia.. Policjanci zabezpieczyli po-
nad 300 nieoryginalnych  płyt z plikami muzycznymi. Prze-
prowadzili tez oględziny i przesłuchali świadków.

W sprawie nielegalnego odtwarzania muzyki zostanie 
przeprowadzone dochodzenie. Zgodnie z ustawą o prawach 
autorskich kto bez uprawnienia rozpowszechnia cudzy utwór 
podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozba-
wienia wolności do lat 2.

Sportowe Olecko

Policjanci kontrolowali 
lokale gastronomiczne
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Projekt „Akademia Obywatela” współfinansowany jest 
ze środków Unii Europejskiej w ramach 

Europejskiego Funduszu Społecznego

K64604

W ciągu półrocznego okresu funkcjonowania, Biuro Po-
rad Obywatelskich i Prawnych w Olecku przeanalizowało 
problemy, z którymi zwracają się do nas mieszkańcy powia-
tu oleckiego. Od stycznia publikujemy odpowiedzi na naj-
częściej zadawane pytania. Mamy nadzieję, że będą one sta-
nowiły pomoc w rozstrzygnięciu wątpliwości również tych 
osób, które nie odwiedzają nas osobiście. 

W tym miesiącu pytanie brzmi: 
Kiedy można ubiegać się o alimenty 

od byłego małżonka ?
Sprawę reguluje kodeks rodzinny i opiekuńczy art. 60 par.1, 
2 i 3.

O alimenty od byłego małżonka może ubiegać się mał-
żonek 

- który nie został uznany za wyłącznie winnego rozkładu 
małżeństwa, jeśli znajduje się w niedostatku;

- który został uznany za niewinnego rozkładu pożycia, 
jeśli rozwód spowodował istotne pogorszenie jego sytuacji 
materialnej.

W obu w/w sytuacjach należy złożyć odpowiedni wnio-
sek do sądu rodzinnego. Wnioskować można o alimenty w 
wysokości, która zapewni środki utrzymania w wysokości 
usprawiedliwionych potrzeb. Mają tu znaczenie możliwości 
zarobkowe i majątkowego byłego małżonka.

Prosimy by zwrócili Państwo uwagę  na różnice w dwu 
opisanych sytuacjach. W pierwszej wnioskodawca winien 
udowodnić że pozostaje w niedostatku, w drugiej taki waru-
nek nie występuje.

Co do zasady podstawą wygaszenia obowiązku alimen-
tacyjnego jest zawarcie przez małżonka otrzymującego ali-
menty nowego małżeństwa. Występują jednak uregulownia 
dodatkowe i szczególne, które reguluje właśnie par. 3 art. 60 
kr i op.

Odpowiedź to oczywiście tylko podstawa rozstrzygnię-
cia problemu. 

Jeśli dotyczy on  naszych czytelników zapraszamy do 
kontaktu z naszym Biurem w Olecku lub jednym z tereno-
wych Punktów w gminach powiatu oleckiego . 

Nasze usługi są bezpłatne. 
Pamiętajcie Państwo – brak znajomości prawa nie stano-

wi problemu nie do rozwiązania. Naszym celem jest poma-
gać. Dysponujemy takimi środkami. 

Biuro Poradnictwa Obywatelskiego i Prawnego w 
Olecku ul. Wojska Polskiego 13,tel.  87 610 2201 www.
akademia.olecko.pl., 

Terenowe Punkty Porad Prawnych i Obywatelskich 
w: Kowalach Oleckich , Świętajnie i Wieliczkach.

16 lutego w hali Zespołu Szkół Technicznych odbyły się XI 
Halowe Mistrzostwa Powiatu Oleckiego Szkół Gimnazjal-
nych z LA. Organizatorami zawodów były: POSS, OTSS, 
MOSiR i UKS ,,Korab” przy ZST w Olecku. Sędzią głównym 
Tadeusz Bogusz. Pozostali sędziowie, to Andrzej Kamiński, 
Małgorzata Siennicka, Izabela Osiecka, Marzena Jasiń-
ska, Zbigniew Borzeński, Marek Chomontowski, Beata 
Kozłowska, Renata Januszczyk, Elżbieta Rudnik, Regi-
na Jakubowsk,Tomasz Karniej, Karol Warsewicz i Karol 
Szyłkiewicz.
WYNIKI:
25 m dziewcząt:
1. Marika Grabek (Gim. 1 Olecko)  4,16
2. Natalia Niedźwiedzka (Gim. Wieliczki) 4,26
3. Żaneta Tyszlak (Gim. 2 Olecko)  4,28
25 m chłopców:
1. Konrad Sawicki (Gim. Sokółki)  3,58 
2. Paweł Andryszczyk (Gim. Kowale Ol.) 3,65 
3. Jakub Czekay (Gim. Wieliczki)  3,68
300 m dziewcząt:
1. Adriana Szarnecka (Gim. 2 Olecko) 42,01 
2. Kinga Tez (Gim. 1 Olecko)  42,29
3. Justyna Matwiejuk (Gim. Wieliczki) 42,30
300 m chłopców:
1. Bartłomiej Sokalski (Gim. Kowale Ol.) 36,20  
2. Filip Janicki (Gim. 1 Olecko)  36,91
3. Tomasz Pachucki (Gim. Świętajno) 37,40
500 m dziewcząt:
1. Magda Waszkiewicz (Gim. Wieliczki) 1.16,66
2. Paulina Czekała (Gim. Wieliczki) 1.18,00
3. Iza Sidor (Gim. Wieliczki)  1.19,91
500 m chłopców:
1. Michał Gawkowski (Gim. Świętajno) 1.05,68
2. Radek Szczecina (Gim. Wieliczki) 1.07,18
3. Łukasz Szwejser (Gim. Wieliczki) 1.07,28
800 m chłopców:
1. Karol Kramarewicz (Gim. Kowale Oleckie) 
     1.55,32
2. Adrian Marcinkiewicz (OSW Dz. Gł. Olecko)
     1.58,47
3. Michał Wargala (Gim. 2 Olecko)  2.03,37
skok w dal dziewcząt:
1. Agata Skrocka (Gim. Kowale Ol.) 2,17 m
2. Monika Kosa (Gim.  Sokółki)  2,07 m
3. Aleksandra Bokuniewicz (Gim. Wieliczki)  
     2,05 m
skok w dal chłopców:
1. Paweł Andryszczyk (Gim. Kowale Ol.) 2,74 m
2. Konrad Sawicki (Gim. Sokółki)  2,67 m
3. Dawid Szmyga (Gim. Sokółki)  2,46 m
rzut piłką lekarską dziewcząt:
1. Żaneta Stawicka (Gim. 1 Olecko) 8,80 m
2. Kinga Zarębska (Gim. Świętajno) 8,17 m
3. Aneta Wijas (Gim. 2 Olecko)  7,83 m
rzut piłką lekarską chłopców:
1. Wojtek Jankowski (Gim. Wieliczki) 10,80 m
2. Eryk Hołownia (Gim. 1 Olecko)  10,70 m
3. Łukasz Bojarski (Gim. Sokółki)  10,50 m
sztafeta 4x2 okrążenia dziewcząt:
1. Gim. Nr 1 Olecko   1.50,66
2. Gim. Wieliczki    1.51,78
3. Gim. Kowale Ol.   1.52,90
sztafeta 4x2 okrążenia chłopców:
1. Gim. Wieliczki    1.37,82
2. Gim. Sokółki    1.38,98
3. Gim. Kowale Ol.   1.39,29
klasyfikacja drużynowa:
1. Gim. Wieliczki   119 pkt
2. Gim. Kowale Ol.  94 pkt
3. Gim. Nr 1 Olecko  83 pkt
4. Gim. Sokółki   60 pkt

XI Halowe Mistrzostwa Powiatu Oleckiego Szkół Gimnazjalnych w LA
5. Gim. Nr 2 Olecko  52 pkt
6. Gim. Świętajno  38 pkt
7. Gim. STO Olecko  13 pkt
8. OSW Dzieci Głuchych Gim. Olecko   
      10 pkt

Trzech pierwszych zawodników i zawodniczek w każ-
dej konkurencji otrzymało pamiątkowe dyplomy. Wszystkie 
szkoły otrzymały również pamiątkowe dyplomy za klasyfi-
kację drużynową. Zwycięska szkoła (Gimnazjum Wieliczki) 
otrzymała puchar, ufundowany przez Burmistrza Olecka.

Ogółem w zawodach uczestniczyło 186 zawodników, w 
tym 86 dziewcząt.

Organizator imprez sportowych w MOSiR Olecko – 
Dariusz Karniej
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* „KOALA” - bar. Kuchnia tradycyjna, katering. 
    Plac Wolności 14, tel. (87) 520 15 78  V56309

PIZZERIA „PRIVE” zaprasza od 1000 do 2200

Tel. (87) 520-31-32, sms  505-314-536 V0
11

07

PIZZA NA TELEFON

* AUTOCZĘŚCI zachodnie, Łada, UAZ, Skoda;  
ul. Grunwaldzka, tel. (87) 520 01 21                           K63808

AUTO-MOTO

* materiały budowlane, metalowe, hydraulika – SKLEP 
   BUD-MET, ul. Gołdapska 22, tel. (87) 520 22 41. V05801

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  V02605

TURYSTYKA, NOCLEGI, ROZRYWKA

* AUTO-MAX, ul. Paderewskiego 3A, naprawa: zawieszenia, 
amortyzatory, elektronika, komputerowa geometria zawie-
szenia, klimatyzacja tel. 509-746-264;                                        V06101

* Foto-Ślub i inne uroczystości, tel. 660 122 049       B43504

* hurtownia spożywcza, ul. Gołdapska 31, tel. (87) 520-01-50 V64910

*  Dewocjonalia, sklep; dodatki do: chrztu, ślubu, komunii, 
bierzmowania; ul. Wiśniowa, tel. 660-771-754     V55310

US£UGI

ARTYKUŁY ELEKTRYCZNE, SPRZEDAŻ, WYKONAWSTWO
Sklep „PSTRYK”, ul. Zielona 33

Tel. (87) 520-18-44; 605-990-280; 510-145-891 V0
53

02

V0
60

01

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 V55410

* Artykuły i usługi elektryczne, Grunwaldzka 6, 
      tel. 87-610-00-66                                     V55210

* Centrum Ogrodnicze, ul. Rzeźnicka 6; tel. 87-520-22-07   V00907

* MEBLE - salon, Jan Bagiński, ul. Rzeźnicka, tel.  
(87) 520 29-23. V05103

* Budowlana firma, Tadeusz WITKOWSKI, kompleksowe 
prace budowlane, tel. 603-754-167, 87-523-41-44 V03608

* WULKANIZACJA, wymiana, sprzedaż opon, wymiana 
sprzedaż oleju, odkurzanie gratis, Mazurska 30, tel., 
516-080-613   V03304

* jubilerskie usługi, grawerowanie, naprawa oprawek
  okularów, plac Wolności 13, tel. 508-266-703 V55110

V54012

imprezy okolicznościowe, dyskoteki, koncerty, pokazy

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

Klub „CoolTura”

* glazurnictwo, tel. 517-535-255 K63310

* hydraulika (instalacje wodne), tel. 517-535-255 K63410

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 K01007

* MYJNIA GĄBKOWA AUTOMATYCZNA 
   aleje Lipowe 1A                           V03444

* Biuro rachunkowe „Renoma”, ul. Sokola 1A, tel. 87-
610-33-50, 661-073-777 V02006

V01906

* AUTA: naprawa, blacharka; tel. 503-794-327                     

V05602

* Auta używane, tel. 501-611-961 V56139

* AUTOCZĘŚCI zachodnie, Łada, Tawria, Skoda, ul. 
Grunwaldzka, tel. 87-520-01-21 K63818

* CZĘŚCI SAMOCHODOWE, tel. 509-746-264 V06111

* CZĘŚCI SAMOCHODOWE, ul. Sokola 1D, tel. 87-
520-12-88 V55420

* części używane, wszystkie marki, Ełcka 2 (przy sku-
pie złomu), tel. 501-611-961 V52129

* Ford Escort Combi, 1,4B, 1999, tel. 605-485-376 L73402

* Ford Focus kombi, grudzień 2004, 1,8TDDI, klima-
tyzacja, radio fabryczne cd+zmieniarka+nawigacja, 
elektryczne przednie szyby i lusterka, 6 poduszek, 
zadbany, tel. 600-936-589 B44302

* Renault Scenic, 1,6B, 1998, tel. 508-097-660 V03524

* SEAT Alhambra, 2001, tel. 508-097-660 V03514

* informacja turystyczna, plac Wolności 22, tel. 87-520-
49-48 B44701

* kino, plac Wolności 22, tel. 87-520-20-59 L73007

* konie kabardyńskie, przejażdżki, pod siodło, 
Grądzkie 47, tel. 666-316-780, 87-421-22-48 B43803

* pracownia pisania ikon, pracownia plastyczna, 
Katarzyna Waraksa, tel. 663-805-960 B43304

* Pub „Pod ABC”, plac Wolności 8c, tel. 509-909-996 B42506

* Taxi „Z”, również taksówki 6-osobowe, tel. 87-520-
12-12 K63917

* wczasy; tel. 87-421-22-48, 666-316-780,  www.wiatra-
kart.fr.pl, e-mail: kawarak@o2.pl B43404

* angielski korepetycje, magister UW, tel. 502-954-863 B41807

* angielski korepetycje: (wszystkie poziomy kształcenia), 
dokumenty, tel. 514-936-306 V00707

* bezprzewodowy internet iPlus, tel. 87-520-13-31 B44502

* hurtownia wędlin, od 4.00 do 14.00, ul. Gołdapska 31, 
tel. 87-520-22-13 B44801

* hydraulik, gazowe, tel. 502-383-533 V04002

* instalacje elektryczne, Henryk Rowiński, tel. 510-145-891 V05312

* korekta i redakcja prac rocznych, semestralnych, licencjac-
kich, itp. tel. 609-535-117 L73303

* korepetycje - język angielski; szkoły podstawowe, 
gimnazja, szkoły średnie, tel. 608-215-475 B43104

* kowalskie, spawalnicze, ślusarskie, Gołdapska 31, tel. 
87-523-00-80 B45001

* księgowe usługi, Ternet spółka z o,o, tel. 87-520-31-70 B42904
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V0
06

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

V03104

V04213
Pomieszczenia biurowe do wynajęcia. 
Olecko, ul. Gołdapska 22, tel. 502-200-053.

KUPIĘ

PRACA

V0
35

04

SPRZEDAM 

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

Wyrób nagrobków, blatów kuchennych, parapetów 
i okładzin schodowych V02106

PROMOCJA 

w KEY

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

DWORZEC PKP
tel. 87-520-22-33

V04912

* Pralnia chemiczna, pranie wodne, usługi w ciągu 24 godzin, 
ul. Grunwaldzka 12, te. 723-565-284                          V02305

* kotły c.o., grzejniki, bojlery, HYDROMAX, 
            ul. Sokola 1E, tel. 87-615-31-90             V03204

INNE

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

K
65

40
2

* sprzątanie, pranie tapicerek, dywanów, opieka nad grobami, 
tel. 513-035-033 V05402

V57408

V02705

* OLEJ OPAŁOWY,NAJTANIEJ, tel. 87-520-41-91 V03414

* pizza na telefon – od 10.00 do 22.00, tel.87-520-31-32 
lub sms 505-314-536 V01117

* POŻYCZKA szybka, profesjonalna obsługa, tel. 666-
064-485 K64803

* ROWERY – naprawy i wypożyczalnia, Centrum 
Handlowe Impuls, tel. 87-520-36-92 V04313

* skup metali i surowców wtórnych, odbiór własnym 
transportem, najwyższe ceny, Ełcka 2, tel. 501-611-961V56119

* STOLARNIA: schody drewniane, meble, zabudowy, 
system drzwi przesuwanych, renowacja, tel. 784-353-
561, 87-521-43-68 B43004

* Taxi „Z”, również taksówki 6-osobowe, tel. 87-20-12-12 K63908

* tłumacz języka francuskiego, tel. 888-605-885 B45101

* transportowe, Mercedes Sprinter, tel. 512-265-569 V02325

* koty oddam z bardzo dobrych rąk w jeszcze lepsze 
ręce, tel. 600-140-814 B44402

* oddam koty (wszystkie czarne) w dobre ręce, tel. 
504-997-481 (odbieram tylko SMS-y) B42705

* potrzebuję pilnie rower stacjonarny za 0 złotych i pralkę automa-
tyczną (jestem inwalidką i proszę o pomoc), tel. 505-211-873 B44203

* 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. L73501

* stary traktor, tel. 602-235-182 V03434

* ślusarza, spawacza zatrudnię, tel. 602-709-756 L72808

* zatrudnię kucharza do wypieku pizzy, tel. 509-839-995 
V01227

* zatrudnię stomatologa, tel. 605-893-381 K65502

* bilard profesjonalny, blat marmurowy, stan dobry, 
tanio, tel. 603-113-040 V55430

* drukarka kolorowa OKI C3300n, A4, idealna do 
wizytówek, mało używana, 290 złotych, tel. 604-193-
413 B43603

* działkę budowlaną 900 m.kw., Świętajno, tel. 509-
154-347 K64903

* działka usługowa, granica obwodnicy, tel. 601-210-
819 K53406zp

* działkę budowlaną, 1650 m.kw., Olecko, tel. 602-
709-756 B42406

* działki budowlane, uzbrojone, tel. 601-210-819 K53506zp

* komplet wypoczynkowy skórzany, (dwa fotele i kana-
pa), tel. 667-172-403 B44103

* łódkę wędkarską, tel. 512-265-569 V02315

* maszyny, urządzenia rolnicze, tel. 601-210-819 K53306zo

* mieszkanie 60 m.kw., centrum, tel. 530-607-326 K64302d

* mieszkanie 70 m.kw., Kukowo, piwnica, pomiesz-
czenia gospodarcze, tel. 512-153-766, 504-572-359 K65601

* mieszkanie 73 m.kw. po generalnym remoncie, tel. 
609-535-117 B44602

* mieszkanie własnościowe 55,5 m.kw., z piwnicą, 
plac Wolności obok UM, tel. 696-245-727 B41907

* modele kartonowe, Wydawnictwo WIR, (samoloty 
1:50, okręty 1:300), tel. 601-152-454
* nowy telefon z faxem, tel. 601-152-454
* OLEJ OPAŁOWY, NAJTANIEJ, tel. 87-520-41-91 V03424

* siedlisko, ul. Wiejska, ok. 40 arów, zabudowane bu-
dynkiem gospodarskim, dojazd od strony ulicy Wiejskiej, 
siła na miejscu, tel. 602-293-333 V03114

* tapety, rolety sprzedam, Dom S.C., plac Wolności 5 A V01916

* wózek inwalidzki, nowy, nieużywany, tel. 601-152-454 B41707

* zestaw komputerowy: Celeron 2,8GHz, 1GB RAM, gra-
fika Radeon 9550, HD 100GB, karta TV Medion, kamera 
internetowa Creative, głośniki, mysz, klawiatura + monitor 
Samsung LCD 17” oraz biurko czarne (160x60 cm). Cena – 
700 zł. Tel. 509-781-826 B44003

* kawalerka w centrum do wynajęcia, tel. 695-602-891 K65202

* lokal do wynajęcia, Kopernika 10, tel. 604-184-868 K65302

* mieszkanie, pokój do wynajęcia, tel. 500-708-095 K65701
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KUPON 
NA NAJTAŃSZE  
OG£OSZENIE 

DROBNE  
– 37 groszy za słowo

 auto        sprzedam  

       wynajmę     kupię

 praca

 inne

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

B44901

V05202

MEDYCYNA ALTERNATYwNA
Lecznicze właściwości grochu

Przy kamicy nerkowej: groch umyty i namoczo-
ny ugotować i podać. Pozostały wywar pić kilka razy 
dziennie po 3 łyżki.

Łagodzenie bólów głowy
Niektóre specyfiki chemiczne rzeczywiście niekiedy ła-

godzą ból jednak ich stosowanie, nigdy nie jest obojętne dla 
naszych organizmów, niekiedy nawet prowadzi do uczuleń 
i zaburza pracę układu pokarmowego. Poza tym można tak-
że się od takich leków uzależnić co jest już bardzo groźne. 
Warto więc potrudzić się i łagodzić bóle głowy domowymi 
sposobami, zwłaszcza powinniśmy to robić u dzieci i osób 
starszych, których organizmy są wrażliwsze. Bardzo dobre 
w leczeniu bólów głowy są okłady z tartego chrzanu. Są one 
bardzo proste do wykonania. Można używać też gotowego 
tartego chrzanu o ile był przygotowany tylko z dodatkiem 
kwasu mlekowego.

Należy zetrzeć ze skórką świeży korzeń chrzanu na 
drobnej tarce, ewentualnie można zmielić w maszynce. 
Dodać odrobinę wody z kilkoma kroplami cytryny. Masą 
chrzanową posmarować cienko lnianą ściereczkę i przyło-

żyć na kark. Okład można pozostawić tylko na krótko, mak-
symalnie kilka minut. Czas dostosować najlepiej do indywi-
dualnej wrażliwości. Zdejmować, gdy poczuje się silniejsze 
pieczenie, ochroni to przed ewentualnymi oparzeniami skóry. 
Po zabiegu miejsce nasmarować cienko jakimś kremem. Ten 
lek raczej nadaje się do stosowania dla dzieci.

Mieszanka żołądkowa rosyjskich zielarek
Przeciw kolce jelitowej: zmieszać w równych ilościach 

miętę, kminek, korzeń kozłka lekarskiego i nasiona kopru 
włoskiego. Łyżkę mieszanki zalać szklanką zimnej wody, go-
tować na małym ogniu pod przykryciem 3 minuty. Ostudzić, 
przecedzić. Pić rano i wieczorem

Maseczka z drożdży dla cery tłustej
Łyżeczkę drożdży rozmieszać z łyżeczką słodkiego mleka. 
Nakładać na 20 minut i zmywać letnią wodą.

Na cerę
...szarą, zmęczoną skórę warto poratować błyskawiczną 

maseczką: przejrzały banan rozgnieć z łyżką mleka lub jogur-
tu, dodaj odrobinę miodu. Po 20 minutach zmyj letnią wodą. 

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

L72709

K64505
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Kalendarz imion Cytaty na ten tydzień

Nasz przepis

22 lutego
Flory, Honoraty, Izabeli, Małgorzaty, 
Marty, Wrócisławy
Arystiana, Irydiona, Nikifora, Piotra, 
Wrocisława, Wrócisława
23 lutego
Florentyny, Izabeli, Marty, Romany, 
Romy
Bądzimierza, Bądzimira, Damiana, Flo-
rentyna, Łazarza, Piotra, Polikarpa, Ro-
mana, Seweryna, Wincentego 
24 lutego
Jaśminy, Łucji, Modesty, Naty 
Bogurada, Bogusława, Bogusza, Boguty, 
Lucjana, Lucjusza, Macieja, Marka, Mo-
desta, Piotra, Sergiusza 
25 lutego
Aliny, Almy, Anastazji, Gezy, Małgorza-
ty, Sabriny, Walpurgii 
Bolebora, Cezarego, Donata, Jarosława, 
Konstancjusza, Macieja, Modesta, Sła-

woboja, Wiktora, Zygfryda 
26 lutego 
Bogumiły, Dony, Elwiry, Eweliny, 
Fory, Lutosławy, Mirosławy 
Aleksandra, Bogumiła, Dionizego, 
Faustyna, Filipa, Mirosława, Nestora, 
Prokopa 
27 lutego
Albiny, Anastazji, Gabrieli, Honoraty, 
Honoryny, Liwii, Sierosławy
Gabriela, Juliana, Leonarda, Wasyla, 
Wiarosława, Wiktora
28 lutego 
Antonii, Erminy, Eugenii, Ludmiły, 
Wiliany 
Antoniego, Bogurada, Chwaliboga, Hi-
larego, Józefa, Lecha, Ludomira, Luto-
mira, Mamara, Makarego, Makariusza, 
Oswalda, Prokopa, Romana, Ryszarda, 
Teofila

Człowiek (...) może być tylko jed-
nym z instrumentów w orkiestrze, któ-
rą dyryguje bogini Historia. Dopiero 
wtedy głos jaki wydobywa ze swego 
instrumentu coś znaczy. W przeciw-
nym razie jego najbystrzejsze nawet 
refleksje pozostaną rozrywką piękno-
ducha.         Czesław Miłosz

... człowiek jest jedyną istotą, która 
nie zgadza się być tym, czym jest... 

Alebrt Camus
Niczego nie można w historii zro-

zumieć ani wytłumaczyć nie pytając, 
co w danej epoce myśli, co odczuwa 
człowiek.       Jerzy Piechow-
ski

Człowiek jest stworzeniem szcze-
gólnym. Jego uzdolnienia czynią go 
istotą unikalną w świecie zwierząt. W 
odróżnieniu od nich nie jest elementem 
krajobrazu, lecz jego współtwórcą. 

Jacob Bronowski

Po Macieju (24luty) lody wróżą długie 
chłody.
Jeśli mróz w świętego Macieja (24 lu-
tego), czterdzieści dni tego nadzieja.
Ile razy w lutym zagrzmi, tyle w kwiet-
niu śniegu spadnie.
W lutym gdy zagrzmi od wschodniego 
boku, burze i walne wiatry są w tym 
roku.
Gdy luty mrozy daje, wróży urodzaje.

Ryba z pieczarkami
Kg dorsza lub mintaja (w całości lub fi-
letów), sok z cytryny, 40 dag pieczarek, 
cebula, 200 ml kwaśniej śmietany, łyżka 
mąki, sól, pieprz, odrobina gałki muszka-
tołowej, olej, pęczek natki pietruszki

Rybę dzielimy na dzwonki, solimy i 
skrapiamy sokiem z cytryny. Kładziemy 
na talerz i obkładamy świeżą natką pie-
truszki. Odstawiamy na godzinę.

Po tym czasie obtaczamy w mące 
i smażymy. Na pozostałym na patelni 
tłuszczu podsmażamy cebulę pokrojoną 
w plasterki oraz pokrojone w płatki pie-
czarki.

W żaroodpornym naczyniu układamy 
kawałki ryby i pieczarki z cebulą posy-
pując każdą warstwę przyprawami. Zale-
wamy śmietaną i wstawiamy do nagrza-
nego piekarnika na około pół godziny. 
Wyjmujemy, gdy na wierzchu pojawi się 
rumiana skorupka. Od razu podajemy. 

Zupa pietruszkowa
Mała cebula, 15 dag ziemniaków, 2 dag 
masła lub margaryny, 2 szklanki bulionu 
jarzynowego z kostki, 2 pęczki natki pie-
truszki, 3 łyżki śmietany, sok z cytryny, 
sól, biały pieprz, gałka muszkatołowa
Cebulę obieramy i drobno siekamy. 
Ziemniaki obieramy i kroimy w kostkę. 
Rozgrzewamy masło (lub  margarynę) i 
smażymy na niej ciągle mieszając cebulę 
i pokrojone ziemniaki.

Przesmażone zalewamy bulionem i 
gotujemy 20 minut pod przykryciem 
na małym ogniu. 
W tym czasie myjemy natkę pietrusz-
ki, suszymy i drobno siekamy. Odkła-
damy jedną łyżeczkę, a resztę wsypu-
jemy do zupy i mieszamy.
Po zagotowaniu zupę miksujemy po 
czym mieszamy ze śmietaną i jeszcze 
raz gotowujemy. Przyprawiamy do 
smaku.
Zupę rozlewamy do głębokich ogrza-
nych talerzy i posypujemy natka pie-
truszki. 

Owoce w galaretce
Jabłko, banan, łyżka rodzynek, kawa-
łek laski cynamonu, 200 ml soku jabł-
kowego, łyżeczka żelatyny, łyżka mio-
du albo cukru, bita śmietana
Owoce obieramy i kroimy na plaster-
ki. Dusimy na małym ogniu do mięk-
kości wraz z cynamonem, rodzynkami 
w łyżce soku jabłkowego. 
Na galaretkę mieszamy pozostały sok 
z żelatyną i podgrzewamy szybko do 
70°C. Słodzimy miodem lub cukrem.
Owoce rozkładamy porcjami do kom-
potierek i zalewamy galaretką jabł-
kową. Studzimy do temperatury po-
kojowej, a następnie w lodówce do 
stężenia. 
Przed podaniem ozdabiamy bitą śmie-
taną.

Jerzy Szaniawski
Jerzy Szoniawski, urodził się w 10 

lutego 1886 roku w Zegrzynku. Debiuto-
wał w 1917 w Teatrze Polskim  dramatem  
,,Murzyn”. W 1919 nawiązał współpracę z 
teatrem .„Reduta” kierowanym przez Ju-
liusza Osterwę. 

Napisał m.in. dramaty: „Papierowy 
kochanek”, „Ptak”, „Adwokat i róże’’, 
,,Most”, W okresie wojny był więziony na 
Pawiaku. Po wyzwoleniu  mieszkał  jakiś 
czas w Krakowie i tam  pracował  nad naj-
głośniejszym swoim utworem ,,Dwa te-
atry” stanowiącym niejako podsumowanie

jego dotychczasowej drogi twórczej. 
W okresie powojennym  napisał  jeszcze 
dramaty  ,,Kowal,   pieniądze i gwiazdy” 
oraz ,,Chłopiec latający”.  

Szaniawski wyrażał w swoich utwo-
rach tęsknotę do niezwykłych przeżyć, 
chęć ucieczki od szarej rzeczywistości w 
krainę marzeń (,,Żeglarz”, ,,Ptak”). Uka-
zywał zawiłości psychiki ludzkiej, pod-
ważał wiarę w oczywistość takich pojęć 
jak prawda, wina, kara, podkreślał war-
tość legendy względność ocen moralnych 
(..Most”, „Żeglarz’’). Opowiadał się za 
teatrem  niedopowiedzeń i symboli, reali-
zmu i poezji. 

Zmarł w 1970 roku.

Jak gotować ziemniaki?
W naczyniu, w którym gotują się 

ziemniaki, woda powinna je ledwo po-
krywać (do 1 cm). 

Aby szybciej ugotować ziemniaki na 
puree, należy włożyć do wody łyżkę mar-
garyny lub masła.

Jeśli do gotowanych ziemniaków w 
mundurkach (czyli nie obranych) doda się 
odrobinę octu (1 łyżka na litr wody), skór-
ka nie będzie pękać i łatwiej się zdejmie. 

Ziemniaki łatwiej też obrać, jeżeli od 
razu po ugotowaniu poleje się je zimną 

wodą. 
Aby gotowane w łupinach ziemnia-

ki nie rozgotowały się, trzeba je posolić 
(1/2 łyżeczki soli na 1 kg ziemniaków). 

Ziemniaki będą smaczniejsze, jeże-
li do wody, w której się gotują, doda się 
trochę czosnku.

Nie chciał tej roli
„Jak to dobrze, że przejedzie się na tym Clark Gable, a nie Gary Cooper” 
– powiedział aktor Gary Cooper, po odrzuceniu pierwszoplanowej roli Retta 

Butlera w filmie „Przeminęło z wiatrem”.
I pożałował...
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prawo do adiustacji, skracania oraz opatrywania nadesłanych artykułów własnymi tytułami.
Drukarnia „Gryfix”, 19-300 Ełk, ul. Sasankowa 17

Zespól Szkół Społecznych przy ulicy Młynowej w Olecku

ZMIANA KWOTY ODSZKODOWANIA 
ZA WYPADEK W ROLNICTWIE

KRUS Oddział Regionalny w Olsztynie informuje, że od 
dnia 09 września 2011r. jednorazowe odszkodowanie z tytułu 
stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu spowodo-
wanego wypadkiem przy pracy rolniczej lub rolniczą chorobą 
zawodową zostaje podwyższone do kwoty 550 zł za każdy pro-
cent tego uszczerbku.

Powyższa zmiana związana jest z wejściem w życie w dniu 
09 września 2011r. rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Roz-
woju Wsi z dnia 10 sierpnia 2011r. zmieniającego rozporządze-
nie MRiRW z dnia 16 maja 2007r. w sprawie określenia wy-
sokości jednorazowego odszkodowania z tytułu wypadku przy 
pracy rolniczej lub rolniczej choroby zawodowej oraz zasiłku 
chorobowego.

O wysokości odszkodowania decyduje data prawomocnego 
orzeczenia lekarza rzeczoznawcy lub komisji lekarskiej KRUS. 
Orzeczenie lekarza rzeczoznawcy staje się prawomocne po 
upływie 14 dni od daty jego doręczenia, jeśli nie zostało ono 
zaskarżone. Natomiast orzeczenie komisji lekarskiej jest osta-
teczne, ponieważ nie przysługuje od niego odwołanie i staje się 
prawomocne w dniu jego wydania.

Oleccy policjanci zajmujący się przestępczością gospodar-
czą zatrzymali dwóch mężczyzn podejrzanych o fałszerstwo. 
20-letni  Sebastian K. oraz jego wspólnik 38-letni Wiesław K.  
podrabiali  i posługiwali się  zaświadczeniami o zarobkach i 
zatrudnieniu. Obaj trafili do policyjnego aresztu.

Teraz za popełnione przestępstw będą odpowiadać przed 
sądem.

Policjanci z Zespołu do walki z Korupcją i Przestępczością 
Gospodarczą zatrzymali dwóch mieszkańców Olecka. Z infor-
macji jakie posiadali funkcjonariusze wynikało, iż mężczyźni 
ci mogą podrabiać i posługiwać się zaświadczeniami  o zatrud-
nieniu i zarobkach. Kolejne czynności procesowe i dowodo-
we  potwierdziły fakt fałszowania dokumentacji przez zatrzy-
manych oraz posługiwania się nią w celu uzyskania kredytów 
gotówkowych. Podejrzani Sebastian K. oraz Wiesław K. trafili 
do policyjnego aresztu do wyjaśnienia sprawy. Podczas prze-
słuchania przyznali się do winy. W konsekwencji obaj usły-
szeli zarzuty fałszerstwa. Postanowieniem prokuratora wobec 
podejrzanych zastosowano policyjny dozór i zobowiązano do 
stawiennictwa w oleckiej komendzie.

Policyjny dozór za fałszowanie 
i używanie podrobionych dokumentów

W środę 15 lutego 2012r. w 
Sali konferencyjnej Stowarzy-
szenia EGO Kraina Bociana w 
Olecku przy Placu Wolności 2, o 

Oleccy policjanci prowadza dochodzenie mające na 
celu wyjaśnienie okoliczności wypadku do którego doszło 
dziś rano na drodze wojewódzkiej nr 655. W zderzeniu z sa-
mochodem osobowym ranna została 51-letnia kobieta.

Do zdarzenia doszło 21 lutego około godziny 5.30 na 
trasie Olecko - Giżycko. Oficer dyżurny oleckiej komendy 
otrzymał telefoniczne zgłoszenie o potrąceniu pieszego przez 
samochód osobowy marki Opel. Natychmiast na miejsce 
skierowano patrol policji. 

Funkcjonariusze zabezpieczyli miejsce wypadku. Na-
stępnie policjanci wydziału kryminalnego przeprowadzi-
li oględzin miejsca zdarzenia oraz przesłuchali świadków. 
Wstępnie ustalono, że kierujący samochodem osobowym w 
wyniku gwałtownego hamowania wymuszonego zatrzyma-
niem pojazdu poprzedzającego wpadł w poślizg, zjechał na  
pobocze i uderzył w pieszego. Poszkodowana kobieta z obra-
żeniami ciała została przewieziona do szpitala w Olecku. Po 
przeprowadzeniu wstępnych badań okazało się, iż doznała 
złamania nogi. Kierujący był trzeźwy.

Policjanci wyjaśniają przyczyny tego wypadku.

Policjanci wyjaśniają przyczyny 
wypadku z udziałem  pieszego

Spotkanie w sprawie tworzo-
nych szlaków...

godzinie 9,30 spotkali się rękodzielnicy, artyści oraz osoby 
serwujące wyroby gastronomiczne z powiatu oleckiego.

Spotkanie zostało zorganizowane w ramach działań w 
projekcie Turystyczna Sieć Współpracy klaster Suwalszczy-
zna – Mazury. Służyło ono opracowaniu wspólnych zasad 
funkcjonowania szlaku i współpracy dla osób, którzy zde-
cydują się promować swoje wyroby lub prowadzić warsz-
taty. Były to zasady opracowane tak dla uczestników szla-
ku rękodzieła jak też dla osób tworzących szlak kulinarny. 
Wymieniliśmy się pomysłami dotyczącymi prowadzenia 
warsztatów. Przedstawione zostały propozycje wzornictwa 
dla pamiątkarstwa Made In Suwalszczyzna-Mazury.

Serdeczne podziękowanie składamy na ręce Pana Ma-
cieja Juchniewicza dla Stowarzyszenia EGO Kraina Bocia-
na w Olecku za nieodpłatne umożliwienie skorzystania z 
Sali konferencyjnej.            Danuta Cieślukowska 

konsultant ds. projektu Turystyczna Sieć Współpracy kla-
ster Suwalszczyzna – Mazury
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W niedzielę 19 lutego rozegrane zostały Drużynowe Mi-
strzostwa Augustowa w tenisie stołowym o Puchar Burmi-
strza Augustowa.

Drużynę stanowiło dwóch zawodników, którzy rozgrywali 
(drogą losowania) pojedynki z zawodnikami innego zespołu. 
Następnie grano grę podwójną. W przypadku, gdy po grze de-
blowej był wynik 3:0 dla jednej z drużyn, to mecz był zakoń-
czony, a gdy było 2:1, grano dalsze gry singlowe do czasu aż 
jeden zespołów zdobywał 3 punkty. Trochę to skomplikowa-
ne, ale dla znawców tematu dość przejrzyste.

W zawodach tych wystartowała jedna drużyna z Olecka, 
w składzie: Marcin Chlebus i Dariusz Karniej, którzy szli 
przez turniej jak ,,burza”, docierając do półfinału bez straty 
punktu, wygrywając swoje mecze po 3:0.

W półfinale spotkali się z faworytami zawodów, zawodni-
kami z Białegostoku.

Mecz był bardzo emocjonujący i stojący na niezłym po-
ziomie. Dość powiedzieć, że praktycznie wszystkie pojedynki 
tego meczu kończyły się wynikiem 3:2.

Po grach singlowych było 1:1 (swoją grę wygrał Marcin, a 
przegrał Darek). Jak się później okazało kluczem do zwycię-
stwa w tym meczu było wygranie gry podwójnej.

Gra ta była najdłuższa i najciekawsza w całym turnieju. 
Wszystkie sety kończyły się ,,na przewagi”, a ostatni set wy-
nikiem 20:18. Tą grę ostatecznie wygrali zawodnicy z Białe-
gostoku 3:2, wychodząc na prowadzenie w meczu z oleccza-
nami 2:1.

Była jeszcze szansa na wygranie spotkania, bo Karniej 
wygrał swoją grę singlową 3:2, ale Chlebus uległ niestety w 
takim samym stosunku swojemu przeciwnikowi.

Drużynowe Mistrzostwa Augustowa
w tenisie stołowym

o Puchar Burmistrza Augustowa

Do finału awansowali więc zawodnicy z Białegostoku, a 
tenisiści z Olecka musieli zadowolić się meczem o III miej-
sce.

W tym meczu spotkali się ze swoimi ,,starymi znajomy-
mi” z Suwałk, ale koleżeństwa przy stole nie było. Marcin 
z Darkiem odprawili swoich kolegów, wygrywając bez naj-
mniejszych problemów swoje gry i cały mecz 3:0.

III miejsce w stawce 24 zespołów i przy niezłym pozio-
mie prezentowanym przez poszczególnych tenisistów jest 
dość przyzwoitym osiągnięciem.

Na zakończenie turnieju nagrody wręczali wspólnie Vi-
ce-Burmistrz Augustowa, Izabela Piasecka oraz olimpij-
czyk- kajakarz Adam Wysoki.

Zwycięzcy otrzymali okazały puchar, pamiątkowe statu-
etki oraz czek na 400 zł. Marcin Chlebus i Dariusz Karniej 
otrzymali pamiątkowe dyplomy, statuetki oraz czek na 200 
zł. Gratulacje!          B

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Olec-
ku przypomina, że zbliża się okres obo-
wiązkowego sporządzania i przekazywania 
imiennych informacji o dochodach oraz o 
pobranych zaliczkach na podatek dochodo-
wy PIT-11 oraz rocznych obliczeń podatku 
od dochodu uzyskanego przez podatnika 
PIT-40. 

W związku z powyższym zwracam się 
z uprzejmą prośbą  o rozliczenie oraz prze-
kazanie do tut. urzędu skarbowego PIT-11 oraz PIT-40 w formie 
elektronicznej.

Dostępność wszelkiego rodzaju usług przez Internet staje się 
standardem. Złożenie  e-deklaracji pozwala ograniczyć formalno-
ści do minimum. Należy podkreślić, ze ta forma rozliczenia gwa-
rantuje oszczędność kosztów, czasu, papieru oraz nakładów pracy.

Deklaracje podatkowe w formie elektronicznej można prze-
kazywać nie tylko do urzędów 
skarbowych, ale także samym 
pracownikom – daje to dodatko-
we oszczędności.

Wszelkie informacje niezbęd-
ne do skorzystania z ww. możli-
wości wysłania PIT-11 i PIT-40 
przez Internet znajdują się na 
stronie www.e-deklaracje.gov.pl

Pomocą w sprawie procedur 
składania deklaracji służy: Kra-
jowa Informacja Podatkowa tel. 
801 055 055 lub 22 330 03 30. 
Pomocą w sprawie problemów 
technicznych przy obsłudze sys-
temu świadczy: Pomoc Technicz-
na systemu e-Deklaracje tel. 22 
694 49 74 e-mail: info.e-deklara-
cje@mofnet.gov.pl

UWAGA! 
OD DNIA 01.01.2012 R. OSOBY 
FIZYCZNE NIE PROWADZĄCE 

DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 
NA DRUKACH  (ZEZNAŃ, PO-

DAŃ, WNIOSKÓW ITP.) 
SKŁADANYCH DO 

URZĘDU SKARBOWEGO 
WPISUJĄ PESEL A NIE NIP.
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PO KOKARDĘ

Mebel Adama Wiśniewskiego
Najpierw w lesie wyrosło potężne drzewo, potem je drwa-

le zrąbali, konie powlokły do tartaku, pocięły je piły, a Adam 
Wiśniewski, stolarz ze stolicy, owe listwy mierzył, heblował, 
kleił, aż wreszcie zrobił mebel. „Tyle to trzeba było mozołu, 
dla sporządzenia jednego stołu”. Tak to wszystko zrymował 
niedościgniony Julina Tuwim oddając tym cześć zwykłemu 
na pozór meblowi.

Może być drewniany, dębowy, metalowy, rozkładany, 
obrotowy, okrągły, prostokątny, kuchenny, jadalny, bilardo-
wy… mebel z poziomą powierzchnią podtrzymywany zwy-
kle przez cztery nogi. Przedmiot, ten z powyłamywanymi 
nogami, wykorzystywany do dzisiaj przez nauczycieli dyk-
cji. W kulturze europejskiej jest symbolem domu i ogniska 
domowego. 

Oczywiście w naszym pierwszym wspólnym mieszkaniu 
była, według ogólnie panujących standardów modowych, 
ława, podarunek od teściów. Swego czasu była symbolem 
nowoczesności i zerwaniem z wiejskimi wielkimi stołami. 
Wkrótce jednak, po kilku przyjęciach rodzinnych, wzięłam 
pożyczkę w zakładzie pracy i postawiłam na nowy zakup  – 
stół z sześcioma krzesłami. Był bukowy, owalny, rozkładany 
i wygodny. Och, ileż razy zawisły na nim łokcie i stukano  
w jego blat, żeby usłyszeć dźwięk nożyczek,  rozbijano nie-
jedną sprawę o jego (owalny) kant. Ba, odpukiwano też trzy 
razy, choć do dzisiaj zastanawiam się, czy to było skuteczne, 
bo to lite drewno okazało się dobrą okleiną. I nikomu nie 
przyszło do głowy trzymać na nim nogi, choć nieraz wdrapy-
wały się na niego moje pociechy, żeby na przykład powąchać 
kwiaty we flakonie (mam takie zdjęcie w albumie). W ogóle 
to było doskonałe miejsce dla moich dam do pozowania. 

Dla mnie był i jest to szczególny mebel. Nareszcie mo-
głam rozłożyć się wygodnie ze swoimi papierzyskami, a 
przede wszystkim wygodnie przyjąć gości, tak jak w moim 
rodzinnym domu. I nie wyobrażam, żeby nie był suto zasta-
wiony (w miarę moich możliwości kulinarnych, oczywiście). 
Onegdaj siedziało przy nim dwunastu apostołów z trzyna-
stym (!) Jezusem przy Ostatniej Wieczerzy, a teraz każde-
go dnia w kościele katolickim przygotowywany jest na nim 
symboliczny posiłek  na pamiątkę tego sprzed wieków. 

Cieszyłam się, kiedy przy każdej Wigilii zasiadała przy 
nim rodzina. To znak, że nie byliśmy ze sobą skłóceni. Tego 
dnia stół był miejscem szczególnym. Obowiązkowo lądował 
na nim biały obrus, najpiękniejszy jaki miałam. I staram się, 

by tak pozostało do dzisiaj. 
Pierwszym zakupem, który poczyniliśmy do nowego miesz-

kania był… nie trudno zgadnąć. Wiedziałam, że musi być duży, 
rozkładany i koniecznie na czterech solidnych nogach, czyli 
prosty i elegancki. Obeszliśmy wszystkie sklepy w okolicy, ale 
ciągle czegoś w im brakowało; albo było za dużo, nie ten kolor, 
nogi za cienkie (już taki nam się nie sprawdził).

Wreszcie weszliśmy do jednego z ostatnich sklepów i wzrok  
obojga padł na to, co teraz stoi w pokoju gościnnym, czy jak kto 
woli, salonie. Miał wszystko, czego potrzebowaliśmy, nawet 
proste, krzesła z wikliną. Trochę cena zaparła nam dech, ale 
skoro ma być na wiele, wiele lat, to nawet to przełknęliśmy. Po 
pół roku użytkowania jesteśmy dumni z zakupu.

Są też stoły, że tak powiem, historyczne. Przy jednym z 
nich, jak głosi legenda, zasiadało 150 rycerzy na dworze Kró-
la Artura. Stół był okrągły, żeby nikogo nie wyróżniać. Misją 
Rycerzy Okrągłego Stołu było poszukiwanie Świętego Graala 
-  kielicha, z którego Chrystus pił podczas Ostatniej Wieczerzy. 

Równie okrągły był polski stół ten z 1989. Zasiedli przy 
nim przedstawiciele rządu, opozycji i kościoła, a misją  ich 
było znalezienie porozumienia.  Stół wraz z obradami wpisał 
się głęboko w historię naszej ojczyzny. Choć znalezione ponad 
dwadzieścia lat temu porozumienie wale nie było złote jak owy 
kielich, to nikt nie zaprzeczy, że żyjemy w wolnym, demokra-
tycznym kraju.

Myślałam, że wiem wszystko o moim ulubionym i darzo-
nym przeze mnie szczególną sympatią meblu. Ostatnio zasko-
czyła mnie jedna z moich koleżanek, już teściowa. Radziła swo-
jej córce, świeżo upieczonej mężatce, by wszystkie rozmowy, a 
zwłaszcza te trudne, odbywać przy stole, a nie w łóżku. Nawet  
o północy, z kawą i łzami, ale przy stole. Hm! Mądre.

Przy dzisiejszym śniadaniu znowu ktoś inny zajął to naj-
ważniejsze miejsca przy naszym stole. Uśmiecham się do tego 
spostrzeżenia nikomu nic nie mówiąc. Przy naszym stole za-
bronione jest czytanie gazet podczas posiłków, a pilot od tele-
wizora czyni swoją powinność. Jedzenie i spotkanie przy stole 
to jedna z moich świętości. Dociekliwi zapewne zapytają, czy 
załatwiłam jakąś sprawę pod stołem? A czy wszystkie karty 
trzeba wyłożyć na stół? Wystarczy, że w moim domu puste 
miejsce przy stole czeka nie tylko w Wigilię.

Marusia
Ps. Moja babcia uważa, że w domu muszą w oknach być 

firanki. Ja, że dom zaczyna się od stołu. Mistrzyni tekstów pio-
senek, Agnieszka Osiecka, dorzuca do tego lampę: „Dziel z tym 
mężczyzną chleb na pół,/ kiedy mnie już nie będzie./ Kupcie 
firanki, jakąś lampę i stół,/ zróbcie sobie miejsce”.


