to@borawski.pl

Założony w 1997 r.

Ufaj Bogu, ale samochód zamykaj.
H. Jackson Brown, Jr.
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SKUP STARYCH I ROZBITYCH POJAZDÓW
kasacja pojazdów (ciężarowe, osobowe), zaświadczenia, skup złomu
Najwyższe ceny, Olecko, ul. Ełcka 2, tel. 501-611-961
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Archiwum „Tygodnika oleckiego” znajdziesz

Policjanci
w Społeczniaku

Oleccy policjanci realizowali w „społecznej” działania prewencyjne. Celem głównym podejmowanych działań jest zapewnienie bezpieczeństwa dzieci i młodzieży zarówno w ruchu
drogowym jak i w zakresie bezpieczeństwa osobistego. Funkcjonariusze podczas rozmów profilaktycznych przestrzegali i
przypominali o potencjalnych zagrożeniach na jakie narażone są
dzieci i młodzież oraz sposobach ich przeciwdziałania.
fot. i tekst ZSS

Opiekunem zespołu jest Robert Smyk.

info lo

K91810

7 marca na hali Lega odbyły się Mistrzostwa Powiatu
Szkół Ponadgimnazjalnych w piłce nożnej halowej. Do rozgrywek przystąpiły trzy szkoły z Olecka: I LO , ZST i ZSLiZ.
Organizator (olecki MOSiR) po zapoznaniu z systemem rozgrywanych meczów oraz przepisami gry na sędziego zawodów wyznaczył Tomasza Karnieja - nauczyciela wychowania
fizycznego w Gimnazjum w Wieliczkach.
Drużyna I LO zdecydowanie dominowała na parkiecie
podczas swoich występów (7:2 z ZST i 3:1 z ZSLiZ) pewnie
zdobywając tytuł Mistrzów Powiatu. Za najlepszego zawodnika mistrzostw uznano kapitana zespołu - Sebastiana Drażbę. Barwy szkoły reprezentowali: Mateusz Jurczuk (br),
Hubert Taraszkiewicz, Łukasz Zieliński, Michał Szturgulewski, Olaf Niesterow, Szymon Niesterow, Piotrek Jasiński, Konrad Krankowski, Sebastian Drażba (kpt.). Z
powodu choroby nie wystąpił Kuba Kozłowski.

Wyślij PIT przez Internet, szybko i bezpiecznie.
Wejdź na stronę systemu e-Deklaracje na
www.finanse.mf.gov.pl

GRÜNLAND
Centrum Roślin Ozdobnych

najnowsza kolekcja bylin

Olecko, ul. Produkcyjna 11, tel. (87) 523-90-09

V05804
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Redakcja

„Tygodnika Oleckiego”, ul. Zielona 37
czynna: poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek
w godzinach 1200-1700
kontakt telefoniczny: 601-152-454

na stronie internetowej www.olecko.info (w pliku *.pdf)

KRONIKA PO¯ARNICZA
28 lutego od 9.14 dwa zastępy JRG
PSP oraz jeden OSP Markowskie usuwały drzewo niebezpiecznie pochylone nad budynkiem
strażnicy OSP w Markowskich.
28 lutego od 11.36 jeden zastęp JRG PSP oraz po jednym OSP Gąski i OSP Świętajno gasiły w Zajdach pożar
ciągnika rolniczego i przyczepy załadowanej sianem.
2 marca od 6.28 jeden zastęp OSP Lenarty usuwał w
okolicach Bialskich Pól drzewo niebezpiecznie pochylone nad jezdnią.
3 marca od 15.09 jeden zastęp JRG PSP gasił przy
ulicy Kolejowej pożar śmieci w śmietniku kontenerowym.
4 marca od 9.22 jeden zastęp JRG PSP usuwał z ulicy
Kolejowej skutki wypadku drogowego. Potrącenie pieszego.
4 marca od 9.25 dwa zastępy JRG PSP usuwały w
Jaśkach konar drzewa niebezpiecznie pochylony nad
jezdnią.
informacji udzielił
młodszy ogniomistrz Andrzej Zajkowski
4 marca od 19.47 jeden zastęp JRG PSP otwierał na
prośbę policji drzwi mieszkania przy ulicy 1 Maja.
5 marca od 9.39 dwa zastępy JRG PSP oraz jeden
OSP Wieliczki usuwały w Wieliczkach drzewo niebezpiecznie pochylony nad budynkiem szkoły.
5 marca od 10.16 jeden zastęp JRG PSP gasił przy
ulicy Kościuszki pożar posuszu traw.
informacji udzielił aspirant sztabowy
Mariusz Domin

NAJTANIEJ W MIEŚCIE

Aleje Lipowe 1, Tel. (87) 520-41-91
ON.............................. 5.49 zł
ON Arctic ................. 5,69 zł
Pb 95......................... 5.35 zł
PB 98......................... 5,55 zł
LPG............................ 2,65 zł
Olej opałowy............... 3,80 zł (powyżej 1000 litrów)
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AUTOMYJNIA

Zapraszamy od 600 do 2100
www.paliwa-kozlowski.pl

V06004

sponsorujemy „Czarnych”,
bilet 5 gr taniej na litrze
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WYSTAWY STAŁE
• Witold Jurkiewicz, Po drodze, wystawa fotografii, Galeria
Prawdziwej Sztuki im. A. Legusa, ROK „MG”
• wystawa fotografii, Galeria Hol, ROK „MG”
• Ekspozycja stała - wystawa w Oleckim Stowarzyszeniu
Aktywnych „Zamek”
• Ekspozycja stała - Olecka Izba Historyczna, plac Wolności 22
12 marca (środa)
apteka dyżurna plac Wolności 7B
wydanie „Tygodnika Oleckiego”
17.30 - Kamienie na szaniec, film, kino Mazur
18.00 - OSP Grom Lenarty - UKS Olimp Kętrzyn II, liga
tenisa stołowego
13 marca (czwartek)
apteka dyżurna Gołdapska 1
16.00 - Rummikub, gra rodzinna, scrable, Biblioteka Publiczna, Kopernika 6
17.30 - Kamienie na szaniec, film, kino Mazur
19.00 - VI Kolejka ELECTRO - MIX FOOTBALL LIGI LEGA OLECKO 2014, piłka nożna, hala Lega (Elipa Ździśka - Tesco, Szerszenie - Bartex)
14 marca (piątek)
apteka dyżurna Zielona 35
15.30 - Rodzinka nie z tej ziemi, film, kino Mazur
16.00 - Bajkolandia, spotkanie z bajką, biblioteka miejska,
ul. Kopernika
17.30 - Kamienie na szaniec, film, kino Mazur
19.30 - Pompeje, film, kino Mazur
15 marca (sobota)
apteka dyżurna Składowa 6
Winter Cup - Halowy Turniej Piłki Nożnej Chłopców
rocznik 2005
13.00 - Czarni Olecko - Wigry II Suwałki, piłka nożna, sparing, stadion ze sztuczną murawą
15.30 - Rodzinka nie z tej ziemi, film, kino Mazur
17.30 - Kamienie na szaniec, film, kino Mazur
19.30 - Pompeje, film, kino Mazur
16 marca (niedziela)
apteka dyżurna plac Wolności 25
Winter Cup - Halowy Turniej Piłki Nożnej Chłopców
rocznik 2005
15.30 - Rodzinka nie z tej ziemi, film, kino Mazur
17.30 - Kamienie na szaniec, film, kino Mazur
19.30 - Pompeje, film, kino Mazur
17 marca (poniedziałek)
apteka dyżurna Zielona 37
Jantar Gołdap - OSP Grom Lenarty, liga tenisa stołowego
17.30 - OMET Srokowo - Czarni Olecko, liga tenisa stołowego
18 marca (wtorek)
apteka dyżurna 11 Listopada 9
16.00 - Scrabble w bibliotece, Biblioteka Miejska, ul. Kopernika
19 marca (środa)
apteka dyżurna Kolejowa 15
wydanie „Tygodnika Oleckiego”
16.00 - Dyskusyjny Klub Książki, biblioteka miejska, ul.
Kopernika
20 marca (czwartek)
apteka dyżurna plac Wolności 7B
16.00 - Rummikub, gra rodzinna, scrable, Biblioteka Publiczna, Kopernika 6
19.00 - VII Kolejka ELECTRO - MIX FOOTBALL LIGI LEGA OLECKO 2014, piłka nożna, hala Lega
21 marca (piątek)
apteka dyżurna Gołdapska 1
15.30 - Pan Peabody i Sherman, film, kino Mazur
16.00 - Bajkolandia, spotkanie z bajką, biblioteka miejska,
ul. Kopernika
17.00 - Tajemnica Filomeny, film, kino Mazur
19.00 - Non Stop, film, kino Mazur
22 marca (sobota)
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Artyści są wśród nas
Z projektu „Artyści są wśród nas. Dwie ręce, głowa i
sztuka gotowa”, odbyło się już czwarte spotkanie, na którym gościem specjalnym była Małgorzata Myszczyńska.
Spotkanie odbyło się 26 lutego w Miejsko-Powiatowej
Bibliotece Publicznej.
Na spotkaniu, nasza kreatorka pokazała wykonane
przez siebie kwiaty z bibuły. Wszyscy razem mogliśmy
zrobić zaproponowane przez naszego gościa, piękne narcyzy i przebiśniegi. A było na co popatrzeć! Od razu poczuliśmy powiew wiosny. Spotkanie przebiegło w miłej i
radosnej atmosferze.
Jolanta Krasowska

Oleccy policjanci wyjaśniają okoliczności wypadku drogowego, do którego doszło 8 kwietnia w Olecku. Na osiedlu Lesk motocykl zderzył się z samochodem osobowym. W
wyniku tego wypadku jedna osoba została ranna i trafiła do
szpitala.
Do zdarzenia doszło około godziny 15.00. Oficer dyżurny oleckiej komendy otrzymał zgłoszenie od jednego z
mieszkańców o wypadku drogowym na osiedlu Lesk. Natychmiast na miejsce skierowano patrol drogówki. Funkcjonariusze pracujący na miejscu wstępnie ustalili, że kierujący
motocyklem marki Kawasaki 23-latek uderzył w bok osobowej toyoty. Kierująca pojazdem wykonywała w tym czasie
manewr skrętu w lewą stronę.
W wyniku tego wypadku kierujący motocyklista został
przewieziony do szpitala w Olecku. Po wykonaniu szczegółowych badań okazało się, że mężczyzna doznał złamania prawej ręki. Policjanci zabezpieczyli miejsce wypadku,
przeprowadzili oględziny pojazdów i przesłuchali świadków.
Oboje kierowcy byli trzeźwy.
Teraz policyjne dochodzenie wyjaśni szczegółowe okoliczności i przebieg tego zdarzenia.
asp. Tomasz Jegliński

Świat wg Pacynki

Jedna osoba ranna w wypadku

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:

• Michał Aktynowicz (Białystok)
• Romuald Brodowski (Nowa Wieś)
• Marek Kowalewski
• Anna Ladzińska (Jeleśnia)
• Iwona Zajkowska
• Ewa Żarnowska

Upominki ufundowali:
√ Księgarnia Zofii Siemaszko, plac Wolności 26
√ „BiS” Studio Reklamy, ul. Kamienna 1A
√ INFOLAND, pl. Wolności 15
√ Libra, ul. Akawcjowa 9
√ TERNET, pl. Wolności 26
√ BEST - Studio Reklamy, ul. Jeziorna 1A
√ Drukarnia „Gryfix”, Ełk, ulica Sasankowa 17
√ Urząd Miejski w Olecku, plac Wolności 3
√ Wydawnictwo „Wir”, Zielona 37
Upominki będą wysyłane pocztą.
Do rozlosowania: gry komputerowe, książki, pióra wieczne,
długopisy, akcesoria szkolne, modele do sklejania, magnesy, smycze, pocztówki, gry logiczne itp.
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Za oknami (chyba) już wiosna. Dlaczego to „chyba”? Ano w trzeciej dekadzie marca synoptycy przewidują mróz i
opady śniegu. Ale tylko na tzw. chwilę.
Potem znowu ciepełko.
W polityce? Jak już od kilku tygodni:
cyniczne twarze Putina i Ławrowa. Obaj
zapatrzeni w historię: w mroczną samodzierżców carów
i zbrodniczą i ludobójczą Lenina, Dzierżyńskiego, Stalina. Wtedy Państwo Rosyjskie było wielkie. Bali się jego
wszyscy. Najbardziej Rosjanie. I ten strach pozostał do
dzisiaj.
Ten strach podsycany propagandą jak za Goebelsa, tak
wkradł się do psychiki Rosjan, że możliwe jest to, co dzieje się w tym kraju dzisiaj.
Dziennikarze porównują Rosje do pełznącego węża.
Powoli ale ciągle sunie do przodu i po kolei wyjmuje pisklęta z gniazd. Każdy jego ruch jest celowy i dopiero z
perspektywy czasu widać, że był potrzebny. Każdy ruch
jest przemyślany. Każdy wysiłek jest celowy.
Wszystko co za Putina działo się w tym państwie służyło temu co się dzieje teraz. Czyli aneksji i szantażu Europy wojną. Służy wybudowaniu nowego Państwa Strachu. Zbudowaniu nowej Żelaznej Kurtyny.
Państwo Rosyjskie rozpoczęło od pacyfikacji energetycznej Europy. Zdeprawowało nawet polityków na najwyższych szczeblach. Może lepiej byłoby powiedzieć
skorumpowało. Korupcja w Niemczech dla normalnego
obywatela skończyła by się co najmniej sprawą w sądzie.
W wypadku Schroedera, rządzącego tym krajem polityka
skończyło się zatrudnieniem w zarządzie rosyjskiego giganta eksportującego gaz do Niemiec. To właśnie kanclerz
Niemiec sprzedał swój kraj Rosjanom. I nic!
Swój marsz ku Ukrainie Rosja rozpoczęła od aresztowania i postawienia przed sądem Chodorkowskiego. Niezależny oligarcha nie gwarantował Putinowi, że marsz ku
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„potędze” będzie przebiegał bez zakłóceń. Do tego nałożyła się jeszcze osobista niechęć. Przed olimpiadą w
Soczi prezydent Rosji uznał, że wypuszczenie Chodorkowskiego będzie niezłe medialnie i zamaże obraz przygotowań do wojny z Ukrainą.
Każdy ruch węża jest przemyślany.
Większość społeczeństwa rosyjskiego jest za aneksją Krymu. Na razie jest to tylko obiadowa przystawka.
Przecież Ławrow z Putinem jeszcze nie spytali Rosjan
czy chcą całą Ukrainę, całą Pribałtikę i czy chcą znowu
wejść do Polski, a potem do wschodnich Niemiec. No i
jeszcze ta Finlandia. Chiny zostawią na sam koniec. No
może najpierw Mongolia?
Naród jest za! To też zbudował pełznący wąż.
Tak skuteczna propaganda jest możliwa tylko wtedy,
gdy opanuje się media. Bez przejęcia niezależnych gazet, rozgłośni radiowych czy telewizyjnych nie byłoby
możliwe żeby cywilizowany naród, który przeżył hekatombę drugiej wojny światowej mógł w 80% być za
przyłączeniem Krymu, a może w końcu i całego południa
i zachodu Ukrainy, czyli praktycznie był za wojną. Nikt
normalny, że wybuchnie wojna się nie cieszy!
Gdy patrzy się na ogarniętą szałem nacjonalizmu
Rosję nasuwa się jak nic porównanie do hitlerowskich
Niemiec sprzed II wojny światowej. Czy z nikim nie kojarzycie Państwo gadających głów Ławrowa i Putina?
Rządzący Rosją przeliczyli się w jednym. I mam nadzieję nie pomogą tutaj powiązania gospodarcze. Przeliczyli się nie doceniając Zjednoczonej Europy. Może i
ten mechanizm działa powoli, może jest niezgrabny jak
słoń w sklepie z porcelaną. Jest jednak siecią powiązanych z sobą, silniej niż z Rosyjską gospodarką, pragnień,
dążeń i zależności przeróżnego rodzaju. Jest jeszcze obwód kaliningradzki, gdzie Rosjanie widzą co dzieje się w
Europie, gdzie nie mają takiej inwigilacji i przytłoczenia
propagandą. A czasy już nie takie by naród z Kalingradu
deportować i osiedlić nowy. Tego Rosja już nie potrafi.
Przeliczyli się też z reakcją Stanów Zjednoczonych.
Przeliczyli się z ekonomią, a ta potrafiła zabić już niejeden źle rządzony kraj. Ściślej jego głupich władców.
Gospodarka Rosyjska nie ma już polskich, NRD-owskich i bułgarskich stoczni. Nie ma zagłębi węglowych Polski i Niemiec. Nie ma technologii równie skutecznej jak Zachód, a Zachód już teraz nałożył na jej
eksport embargo. Wyścig zbrojeń jaki zapewne teraz
nastąpi uderzy w Rosję. W końcu obywatele wygonią
Putina, gdy zrozumieją w jaką zabawę ich wciągnął i oby
to odbyło się pokojowo, a nie na zasadzie rewolucji, bo
wtedy ten kraj spłynie krwią.
Putin straszy nacjonalizacją mienia firm zachodnich.
Zapomniał tylko, że kraj taki jak obecna Rosja oparty na
korupcji i na strachu nie pozwala na taki ruch. Wszyscy
jego oligarchowie dorobili się na kradzieży majątku narodowego. Po aresztowaniu Chodorkowskiego wiedzą,
że lepiej ten majątek trzymać w bankach zachodnich.
Gdy Kraje demokratyczne zamrożą im pieniądze w bankach, gdy cofną im i ich rodzinom wizy, godziny Putina
mogą być policzone.
I oby tak było! To, że on odpuści i cofnie się z Krymu,
to nic nie znaczy. Za kilka chwil spróbuje znowu... może
w innym miejscu, ale na 100% spróbuje. Rosja o jakiej
marzy Putin z Ławrowem nie jest nikomu, a najbardziej
Rosjanom potrzebna. Czas by stamtąd wyjechali! Może
do Syrii? Przecież tam rządzi demokratycznie wybrany
prezydent?!? Taki naprawdę ich. Prawdziwy demokrata.
Taki w rosyjskim mocarstwowym stylu...
B. Marek Borawski
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KOMUNIKAT

Stanowisko informatyczne do składania zeznań przez Internet
Naczelnik Urzędu Skarbowego w Olecku informuje, że w

Kronika policyjna

8 marca około 23.00 dyżurny oleckiej komendy otrzymał zgłoszenie o awanturującym się mężczyźnie w jednym
z mieszkań w Kowalach Oleckich. Na miejsce skierowano
patrol prewencji. Funkcjonariusze potwierdzili, że pijany
30-latek wszczął awanturę w domu rodzinnym. Policjanci
sporządzili notatkę z przemocy domowej i zatrzymali Łukasza P. do wytrzeźwienia. Przeprowadzone badanie alkomatem wykazało u niego ponad 3,5 promila alkoholu w organizmie. Agresor noc spędził trzeźwiąc w policyjnym areszcie.
7 marca o 23.40 patrol ruchu drogowego na trasie Olecko
- Świętajno zatrzymał do kontroli kierującego mazdą. Był to
48-letni Maciej D.
Przeprowadzone badanie alkomatem wykazało 0,4 promila alkoholu w jego organizmie. Ponadto podczas sprawdzenia kierowcy w policyjnej bazie danych okazało się, że

ul. Armii Krajowej 30
tel. 87-520-30-78
tel. 87-520-25-33
fax. 87-520-27-46

K93602

OFERTY PRACY          

1. spawacz metodą TIG
2. ślusarz
3. tokarz
4. formierz odlewnik
5. kierownik produkcji
6. operator wózka widłowego
7. kierowca samochodu ciężarowego
8. operator spycharki
9. monter instalacji centralnego ogrzewania
i ciepłej wody
10. palacz pieców zwykłych
11. kelner
12. pomoc kuchenna
13. kucharz
14. recepcjonista hotelowy
15. elektromechanik
16. mechanik maszyn i urządzeń przemysłowych
17. mechanik układów hydraulicznych
18. przedstawiciel handlowy
19. stolarz meblowy
20. operator suwnic
21. szkutnik
22. operator koparko – ładowarki
23. pilarz
24. asystent biura budowy
25. specjalista do spraw marketingu i handlu
26. operator obrabiarek sterowanych numerycznie/operator CNC
27. kierowca ciągnika rolniczego
28. magazynier/zaopatrzeniowiec
29. stolarz galanterii drzewnej
30. instruktor nauki jazdy

pok. nr 8 tutejszego Urzędu zostało zorganizowane stanowisko komputerowe dla podatników, którzy chcą przesłać
zeznanie podatkowe drogą elektroniczną. Jednocześnie zapewniona zostanie pomoc pracownika urzędu w wysyłaniu
zeznania tym sposobem.
Osoby chcące wysłać zeznanie za 2013 rok drogą elektroniczną, powinny przygotować informacje o dochodach
uzyskanych w 2013r. (PIT-11 od pracodawcy) i kwotę
przychodu (ogółem) wykazanej w zeznaniu za rok poprzedni, tj. w PIT za 2012 r.
jest poszukiwany przez sąd do ustalenia miejsca pobytu.

Kierowca, który nie zatrzymał się do
kontroli drogowej stracił prawo jazdy i
został ukarany grzywną
W minioną niedzielę kilka minut po północy w miejscowości Chełchy patrol ruchu drogowego usiłował zatrzymać do kontroli drogowej kierującego toyotą. Mężczyzna,
który jechał z przeciwka nie zareagował na sygnały do zatrzymania podane przez policjantów i odjechał.
Funkcjonariusze zapamiętali numer rejestracyjny pojazdu. Następnie po sprawdzeniu w policyjnych systemach informatycznych ustalili właściciela. Okazał się nim
25-letni mieszkaniec Olecka. Piotr B. następnego dnia w
oleckiej komendzie tłumaczył się ze swojego nieodpowiedzialnego zachowania.
Podczas przesłuchania przyznał się do winy i skorzystał z prawa do dobrowolnego poddania się karze grzywny
w wysokości 800 złotych i zakazie prowadzenia pojazdów
mechanicznych na okres 6 miesięcy.
Zgodnie z dyspozycja art. 92§2 Kodeksu Wykroczeń
kto w celu uniknięcia kontroli drogowej nie stosuje się do
sygnału osoby uprawnionej do kontroli ruchu drogowego
podlega karze.
W razie popełnienia tego czynu można orzec także środek karny w postaci zakazu prowadzenia pojazdów.
Praktyką stało się, że funkcjonariusze policji w każdym
takim przypadku wnioskują do sądu o zatrzymanie prawa
jazdy.
asp. Tomasz Jegliński

Znalezioną torebkę damska

W komendzie Powiatowej Policji w Olecku w pokoju
nr 4 można odebrać torebkę damska. Została ona znaleziona
około 2 tygodni temu w
koszyku zakupowym w
sklepie Lewiatan przy
ul. Partyzantów. W torebce znajdował się telefon komórkowy oraz
portfel.
asp. Tomasz Jegliński
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Electro-Mix Liga Lega Olecko 2014 – 5. kolejka

Wyniki 5. kolejki:
Ekipa Zdziśka - Bartex 13:7 (5:4)
Szerszenie – Tesco 13:16 (7:8)
Sędziowie: Andrzej Kamiński i Ireneusz Szymański
Składy drużyn i strzelcy bramek:
Ekipa Zdziśka: Adrian Reczko (gk), Krystian Paluszkiewicz (kpt.) (1), Sylwester Olszewski (4), Kacper Sutuła (2), Wojciech Jasiński (2), Maciej Szuliński (3), Hubert
Waluśkiewicz (1)
Bartex: Rafał Klimaszyński (gk), Albert Jaworowski
(1), Hubert Czajko (kpt.) (1), Radosław Czajko (1), Dominik Borawski, Michał Sadłowski, Marcin Retel (3), Bartosz
Zyskowski (1), Adrian Grunwald
Szerszenie: Przemysław Mucuś (gk), Łukasz Sznel
(kpt.), Adam Brodowski, Roman Kalski (1), Karol Głuchowski (3), Paweł Topczyłko (1), Radosław Raczyło, Łukasz Józefowicz (2), Marcin Maciejewski (6), Michał Ptaszyński
Tesco: Paweł Duchnowski (gk), Michał Wasilewski
(kpt.) (3), Michał Aszurkiewicz, Marcin Pietraszewski (1),
Marcin Waluś (3), Marcin Wiszniewski (2), Kamil Pratko,
Dawid Paszkowski (7)
TABELA po 5. kolejkach:
1. Tesco 15 pkt 64:33
2. Ekipa Zdziśka 12 pkt 52:33
3. Szerszenie 3 pkt 35:57
4. Bartex 0 pkt 29:57
Klasyfikacja strzelców:
1. Michał Wasilewski (Tesco) - 19
2. Dawid Paszkowski (Tesco) - 18
3. Sylwester Olszewski (Ekipa Zdziśka) – 14
4. Maciej Szuliński (Ekipa Zdziśka) - 11
5. Karol Głuchowski (Szerszenie) - 10
6. Kamil Pratko (Tesco), Krystian Paluszkiewicz (Ekipa Zdziśka), Marcin Maciejewski (Szerszenie) - 9
7. Kacper Sutuła (Ekipa Zdziśka), Marcin Waluś (Te-

sco) – 8
8. Albert Jaworowski (Bartex), Hubert Czajko (Bartex) - 6
9. Michał Sadłowski (Bartex), Łukasz Józefowicz (Szerszenie) - 5
10. Łukasz Sznel (Szerszenie), Radosław Czajko (Bartex), Marcin Wiszniewski (Tesco), Wojciech Jasiński (Ekipa
Zdziśka) – 4
11. Bartosz Zyskowski (Bartex), Marcin Retel (Bartex)
-3
12. Rafał Leonowicz (Ekipa Zdziśka), Michał Rubin
(Ekipa Zdziśka), Dominik Gałązka (Tesco), Dominik Borawski (Bartex), Radosław Raczyło (Szerszenie), Marcin
Pietraszewski (Tesco), Paweł Topczyłko (Szerszenie) - 2
13. Szymon Żurawlew (Szerszenie), Michał Ptaszyński
(Szerszenie), Michał Aszurkiewicz (Tesco), Paweł Wasilewski (Teclo), Andrzej Nalewajko (Ekipa Zdziśka), Roman
Kalski (Szerszenie), Hubert Waluśkiewicz (Ekipa Zdziśka)
-1
6. kolejka odbędzie się 13.03.2014r.
godz. 19.15 Ekipa Zdziśka - Tesco
godz. 20.15 Szerszenie – Bartex

Biblioteka i Stowarzyszenie
Osób Myślących Olecko

Zajęcia w czytelni biblioteki na grach logicznych i zabawie,
oraz potyczkach w Rummikuba w każdy czwartek.
Poprzez zabawę integrujemy się i spędzamy wspólnie wolny czas. Tu wiek nie ma znaczenia – łączy nas więcej niż
dzieli – lubimy się i lubimy ze sobą przebywać, i … walczyć, walczyć!!!
Jednocześnie ogłaszamy fakt, że zaczęliśmy z nowym rokiem – następny ranking. Zasady są proste, więc tylko dodam, że będzie to ranking długoterminowy trwający około
pół roku. Wtedy wyłonią się najlepsi z najlepszych. Oczywiście jak za każdym razem – przewidziane są nagrody. Nad
poprawnością rozgrywek czuwa jak zwykle Darek Kruchelski. 		
Komentarz i fotka Teresa Rakus
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Dzień Kobiet w
Hali LEGA

W Dzień Kobiet, czyli 8 marca,
odbył się w Hali LEGA Maraton
Zumby. Imprezę zorganizował MOSiR Olecko oraz Stowarzyszenie Aktywności Sportowej „Unia”.
Kobiety (bo to one głównie zjawiły się na evencie) mogły uczestniczyć w specjalnym pokazie Zumby,
który prowadziły instruktorki z m.in.
z Białegostoku i Suwałk. W Strefie
Piękna o uczestniczki imprezy bezpłatnie zadbały salony kosmetyczne
(m.in fryzjerki oraz manikiurzystki).

Można też było posłuchać dobrej muzyki w
wykonaniu grupy Red Rose oraz pobawić się razem ze dziećmi i firmą Pióropusz, a także skorzystać z basenu i SPA.
fot. i
tekst Paweł
Piekutowski

SPRAWDŹ STAN REALIZACJI
ZWROTU
SWOJEGO PODATKU!

Uprzejmie informujemy, że Naczelnik Urzędu Skarbowego w Olecku uruchomił nową usługę online. Osoby, które złożyły zeznanie podatkowe mogą na stronie internetowej Urzędu Skarbowego w Olecku uzyskać informację na

temat statusu zwrotu podatku wykazanego w zeznaniach
za 2013r.
Aby uzyskać dostęp do informacji należy wejść na stronę internetową www.us.olecko.pl wybrać Urząd Skarbowy w Olecku, wpisać użyty w zeznaniu identyfikator podatkowy (PESEL/NIP) pierwszego podatnika z zeznania
oraz kwotę przychodu z zeznania za rok 2013 zaokrąglonego do pełnych złotych np. w PIT-37 poz. 64.
Po prawidłowym wypełnieniu formularza na stronie internetowej pojawi się informacja dotycząca tego na jakim
etapie jest realizacja zwrotu podatku.
Zachęcamy również do wysyłania deklaracji podatkowych przez Internet. Wejdź na stronę systemu e-Deklaracje na www.finanse.mf.gov.pl
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Spotkanie uświetniła projekcja zdjęć przygotowanych przez
autora specjalnie na tę okazję.
Poczucie humoru, świetny kontakt z młodzieżą, uśmiech
– to znaki szczególne Arkadiusza Niemirskiego. Dzieciaki,
początkowo zasłuchane i wpatrzone w naszego gościa, po
spotkaniu ochoczo ustawiały się w kolejkę po autograf i
wspólne zdjęcie.
Z radością gościliśmy pisarza w progach naszej biblioteki i mamy nadzieję, iż spotkamy się z nim jeszcze w niedalekiej przyszłości.
Ewa Omilian
fot. archiwum biblioteki

5 marca gościliśmy w Miejsko-Powiatowej Bibliotece w
Olecku postać nietuzinkową i niezwykle barwną, autora książek dla młodzieży, kontynuatora powieści „Pan Samochodzik”, Arkadiusza Niemirskiego.
Na spotkanie autorskie przybyli uczniowie ze szkół SP 1,
SP 3 i SP 4.
Trzeba przyznać, iż Niemirski ma fantastyczny kontakt z
wielbicielami swoich książek. Spotkanie rozpoczął od przedstawienia krótkiej historii swego młodzieńczego życia, zanim
jeszcze powziął zamiar „przeobrażenia się” w pisarza. Jako
wielki wielbiciel przyrody, zakochany w postaci telewizyjnego Colombo, początkowo brał udział w występach założonego przez siebie i – znanego nam z telewizji – a wówczas jego
kolegę z ławy szkolnej, Tomasza Zubilewicza, kabaretu.

9 marca odbyło się w Olecku w hali „Lega” zgromadzenie
specjalne Świadków Jehowy. Byli obecni wyznawcy z części
Podlasia i Mazur w liczbie około 1200 osób. Myśl przewod-

nia tego zgromadzenia zaczerpnięta była z Biblii z fragmentu z Listu do Hebrajczyków 4:12: „Słowo Boże oddziałuje
z mocą”.
Podczas tego zgromadzenia Świadkowie Jehowy dowiadywali się w jaki sposób Bóg ich uczy poprzez swoje Słowo - Biblię oraz jakie korzyści pod względem fizycznym,
umysłowym, emocjonalnym i duchowym przynosi im zapewniane szkolenie. Omawiane były różne dziedziny chrześcijańskiego życia takie jak praca zawodowa, rodzina oraz
kontakty z innymi ludźmi, w których stosują się oni do rad
biblijnych i przynosi to korzyści dla wszystkich. Zwracano
też uwagę jak studiowanie Biblii oddziałuje na różne osoby, dzięki czemu stają się lepszymi ludźmi co jest widoczne
wśród osób postronnych.
W programie były przewidziane przemówienia, sympozja, wywiady i scenki.
Jednym z punktów programu był chrzest nowych współwyznawców. Osoby te dołączyły do 8 milionowej rzeszy
Świadków Jehowy działającej w 239 krajach na całym świecie.
Mirosław Ziółkowski - rzecznik prasowy

Bajkolandia,

to zajęcia organizowane wszystkim dzieciom - tu czytamy, tworzymy plastyczne dzieła, bawimy się, spędzamy miło czas. W marzec weszliśmy tanecznym krokiem. Odwiedził nas gość specjalny - trener, właściciel
Sportowego Klubu Tańca Towarzyskiego „Promenada”,
Grzegorz Klekotko. Przeczytał dzieciom książeczkę o
rezolutnej baletnicy Angelinie. Po przeczytanym opowiadaniu nasz gość odbył krótką rozmowę na temat jego
treści. Zadeklarował, że odwiedzi nas jeszcze niebawem
i zaprezentuje krótki układ taneczny, który może zachęcić dzieci do tańca. Na zakończenie dzieci tworzyły portrety roztańczonej Angeliny.
Zapraszamy na kolejne zajęcia już za tydzień na godzinę
16.00
Ewa Omilian
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W dwunastym niebie poezji Pogranicza

7 marca w Regionalnym Ośrodku Kultury” Mazury Garbate” w Olecku miał miejsce XII Regionalny Konkurs Recytatorski im. Wacława Klejmonta „Poeci Pogranicza Warmii,
Mazur i Suwalszczyzny” z cyklu „Cudze chwalicie, swego
nie znacie…” pod honorowym patronatem Starosty Oleckiego, Stowarzyszenia EGO „Kraina Bociana”, „Gazety
Olsztyńskiej” i „Radia 5”.Tę oryginalną imprezę uroczyście
otworzyła dyrektorka Zespołu Szkół Licealnych i Zawodowych Marzanna Pojawa-Grajewska oddając głos wicestaroście Kazimierzowi Iwanowskiemu.
W jury zasiedli: przewodnicząca Elżbieta Rowińska kierowniczka oleckiej Biblioteki Pedagogicznej, Bogusław
Marek Borawski - poeta, członek legendarnej grupy literackiej „Legary”redaktor naczelny „Tygodnika Oleckiego”,
Iwona Drażba - dyrektorka Biblioteki Publicznej w Ełku,

Maria Kołodziejska - pracownica Biblioteki Publicznej w
Suwałkach, Mirosław Słapik - poeta, prozaik, wiceprezes
Stowarzyszenia Pisarzy Polskich. Oddział w Olsztynie,
Iwona Wiszniewska-Ropel - redaktorka naczelna „Głosu
Olecka”.
W konkursowe szranki stanęło 47 recytatorów z 11
szkół podstawowych, 16 gimnazjów i 6 szkół ponadgimnazjalnych z pięciu powiatów: ełckiego, gołdapskiego,
oleckiego, suwalskiego i po raz pierwszy augustowskiego,
a jurorzy przyznali - stosownie do poziomu prezentacji następujące nagrody i wyróżnienia w poszczególnych kategoriach:
Kat. klas VI szkół podstawowych:
1) Klaudia Łożyńska (SP w Świętajnie),
2) Bartosz Karpiuk (ZS w Babkach Oleckich),
3) Karolina Żukowska (SP nr 2 w
Gołdapi),
wyróżnienie: Michalina Grzyb
ZSS STO w Augustowie.
Kat. klas I-II gimnazjum:
1) Zuzanna Cwalina (Gimnazjum
nr 2 w Ełku),
2) Kamila Kibitlewska (Gimnazjum nr 7 w Suwałkach),
3) Weronika Sadowska (Gimnazjum nr 2 w Olecku),
wyróżnienie: Kamila Siękiewicz
(ZS w Filipowie).
Kat. klas III gimnazjum:
1) Zuzanna Osiecka Gimnazjum nr
1 w Gołdapi),
2) Krzysztof Niedziejko (ZS w
Przebrodzie),
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Olga
Kowal-Karandziej

3) Ewelina Szymanowska (Publiczne Gimnazjum w Kowalach Oleckich),
wyróżnienie: Katarzyna Sulżycka (Gimnazjum nr 3 w
Ełku).
Kat. szkół ponadgimnazjalnych:
1) Anna Ostaszewska (Liceum Ogólnokształcące w Gołdapi),
2) Dominika Bokuniewicz (I Liceum Ogólnokształcące
w Olecku),
3) Magdalena Essel (I Liceum Ogólnokształcące w Olecku),
wyróżnienie: Michał Zaniewski (I Liceum Ogólnokształcące w Olecku).
Nagrodę Specjalną Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego dla najlepszego recytatora otrzymała Klaudia
Łożyńska, a Nagrodę Specjalną Starosty Oleckiego za najciekawszą interpretację wiersza Wojciecha Kassa Anna Ostaszewska.
W przerwach miedzy recytacjami czas umilał zespół muzyczny złożony z absolwenta ZSLiZ (Artura Lachowicza,
Karola Bertmana, Kornela Lachowicza, Tymoteusza Lachowicza, Rafała Turowskiego i Daniela Pietruszewskiego).
W rolę konferansjerów wcielili się: Bożena Bazylewicz i
Piotr Jaworowski.
Tuż po konkursie miało miejsce spotkanie autorskie z poetą Wojciechem Kassem oraz Koncert Laureatów.
Dyrektor Departamentu Kultury i Edukacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego Zdzisław Fadrowski zaszczycił swoja obecnością galę i dostarczył
najlepszym laureatom nagrody ufundowane przez Marszałka
Jacka Protasa. Zwycięzcy również otrzymali upominki ufundowane przez burmistrzów, starostów, wójtów.
Aneta Barwicka kl. II TŻ
Pomysłodawczynie oraz odpowiedzialne za organizację:
Romualda Mucha-Marciniak i Dorota Teresa Włodarska
dziękują Warsztatom Terapii Zajęciowej, jak też Beacie Zabokrzyckiej oraz Grzegorzowi Chudemu za pomoc w wykonaniu dekoracji, Romanowi Karsztunowi, a gorące słowa
podziękowania kierują do dyrektorki ZSLiZ Marzanny Pojawy-Grajewskiej za wsparcie, szczególne zaangażowanie,
pomysły godne uwagi, życzliwe słowa i wszelką pomoc w
organizacji wyżej wymienionego przedsięwzięcia. Dziękują
również pracownikom Regionalnego Ośrodka Kultury „Mazury Grabate” za pomoc w organizacji.
Sponsorzy: Starosta Olecki - Andrzej Kisiel, burmistrz
Olecka Wacław Olszewski, Bank Spółdzielczy, Oleckie
Centrum Szkolenia Kierowców-Jerzy Miliszewski, Piekarnia „Młyn”-Sobańscy, Piekarnia Cukiernia-Jan Staniszewski, Zakłady Produkcyjno-Usługowe „Prawda” Sp. z
o.o. - Roman Prawda.
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Od lat jestem jakby „kibicem” działalności Olgi Kowal-Karandziej bowiem przynajmniej raz w roku mam
okazję obejrzeć prace lub wystawy jej wychowanków.
Właśnie ta działalność pedagogiczna przesłoniła fakt, że
przecież pedagożka sama również rysuje i maluje. Ciekawy więc byłem owej wystawy.
W katalogu przeczytałem, że nie uważa siebie za artystkę, a jedynie umie posługiwać się poprawnym warsztatem.
Poszedłem więc obejrzeć warsztat, a zobaczyłem tam
nie tylko technikę.
Wielu domorosłych artystów, takich co w dorosłym
wieku zaczyna próbować uczucia przekładać na rysunki na kartkach papieru lub płótnie staje bezradnie wobec
zamysłu, a końcowym efektem. Bo potencjalnie każdy z
nas może być twórcą tylko techniki nam brakuje. To tak
jak w żeglarstwie: przyjemność ma się wtedy, gdy przestaje się walczyć ze sprzętem, a rozpoczyna się walka z
żywiołem.
W sztuce jest tak samo. Jeżeli nie zna się jej języka,
czyli warsztatu tworzenia, nigdy nie przekaże się uczuć.
Portrety Olgi Kowal-Karandziej są pełne spokoju i
ciepła. Malowane są z wdziękiem, a jednocześnie z powagą. Widać, że artystka lubi modeli. W kącikach oczu
czy w delikatnym uśmiechu portretowanych osób jest i
uczucie do nich ale i równocześnie charakter tej osoby.
Artystka nie operuje jakąś charakterystyczną dla siebie
kreską. Stosuje technikę taką jaka w danej chwili jest potrzebna. Mogą to być grube rozmazane płaty węgla ale i
też cienka kreska, która podkreśla charakter portretowanego. Głównie jednak artystka opowiada ciepło o swoich
modelach.
Autoportret jest inny. Olga Kowal-Karandziej jest
krytyczna wobec siebie i to widać. Patrzą na nas lekko
zamyślone, uważne oczy. Czasem wkrada się w nie odrobina zmęczenia. Ostra kreska obrazuje zdecydowanie, a
rozmyte kontury tolerancje wobec patrzącego.
Czy w portretowaniu kwiatów czy kwitnących łąk
można zawrzeć uczycie? Udowodnili to już artyści impresjonizmu jak i artyści secesji. Współczesne malarstwo
czerpie doświadczenia z całego wachlarza kierunków
w sztuce. Mnie wydaję się, że Olga Kowal-Karandziej
oczarowana jest secesją oraz impresjonizmem. Przyroda
z jej obrazów to przepiękna baśń. Zwiewność przedstawień pochodzi z doświadczeń impresjonizmu, a dosadność i moc płatów kwiatów jest z secesji. Niematerialna
zwiewna ważka nad łąką wyjęta jakby z Mehofera jest
jak baśniowa nimfa. Zjawisko rzadkie i piękne zarazem.
Te obrazy świadczą o tym, że malarstwo dekoracyjne
może być i jest sztuką. To takie zwycięstwo przekazu nad
treścią. Bo jak się coś kocha i umie o tym opowiedzieć,
to inni poczują to również, choć często nie zdają sobie z
tego sprawy.
Podsumowując: jest to wystawa ze wszech miar warta obejrzenia. U wielu z tych, którzy mienią się artystami powinna wzbudzić choć krztynę pokory. Uczcie się
warsztatu, bo wtedy „język gładki przekaże wszystko to,
co pomyśli głowa”.
B. Marek Borawski
Rysunki i malarstwo Olgi Kowal-Karandziej
Galeria prawdziwej sztuki im. Andrzeja Legusa
Regionalny Ośrodek Kultury „Mazury Garbate”
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Andrzej Malinowski
Muzeum Karjoznawcze
w Łoździejach na Litwie

okresu.
Sam budynek muzeum to cenny eksponat w dziedzinie oświaty tego regionu.
Znajdują się tutaj także fotografie upamiętniające życie
społeczności żydowskiej w miasteczku przed drugą wojną
światową. Na uwagę zasługuje zdjęcie z lat 50. XX w. ukazujące Żydów (którzy przeżyli wojnę) przed pomnikiem
ofiar masowych mordów w Łoździejach.
Muzeum jest czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00-17.00 i w sobotę, w godz. 9.00-15.45. Wstęp
bezpłatny.
W pogodną sobotę, 11 stycznia 2014 r. Muzeum Krajoznawcze w Łoździejach na Litwie zwiedzali: Marta Kiejdo i Andrzej Malinowski.

Dojazd: Olecko - Suwałki - Sejny - Ogrodniki - Lazdijai (83
km).
Muzeum mieści się w drewnianym budynku byłego gimnazjum „Ziburis” przy ul. Seinu 29. Jest niewielkie.
Ekspozycje muzealne prezentują historię regionu łoździejskiego. Jest też dawna klasa gimnazjalna z drewnianymi
ławkami, gęsimi piórami, zdjęciami uczniów oraz szkół w
regionie z końca XIX i początku XX w. Są w niej podręczniki, programy nauczania i materiały dydaktyczne z tamtego

to@borawski.pl

Nie wypalaj - nie zabijaj!

Prosimy o rozwagę i niewypalanie traw i to nie tylko ze
względu na własne bezpieczeństwo. Wystarczy nagły podmuch wiatru, bądź zmiana jego kierunku, by zapanowanie
nad ogniem było niemożliwe.
Cierpią na tym także zwierzęta. W bezpośrednim zagrożeniu są również budynki i lasy. Wypalanie traw może skończyć
się tragicznie!
Wraz z nadchodzącą wiosną rozpoczął
się sezon nielegalnego wypalania traw.
Jest to tania metoda pozbycia się chwastów, traw i zeszłorocznych pozostałości
roślinnych. Niestety wypalanie traw niesie
ze sobą wiele zagrożeń i jest najczęstszą
przyczyną pożarów lasów. W pożarach
giną chronione gatunki roślin, owadów,
zwierząt, ptaków. Do atmosfery przedostają się duże ilości dwutlenku węgla, siarki
i węglowodorów aromatycznych o właściwościach rakotwórczych.
Oleccy strażacy w przeciągu kilku
ostatnich dni wyjeżdżali do pożarów traw
kilkunastokrotnie. Zdecydowana większość pożarów miała miejsce w mieście i
na jego obrzeżach. Apelujemy o rozwagę i
niewypalanie traw! Strażacy którzy muszą
gasić płonące trawy mogą być potrzebni
w tej samej chwili do ratowania zdrowia
i życia ludzkiego, czas dojazdu do innych

I Dzień Wiosny
z MISTRZAMI
tylko w ZSLiZ

21 marca, jak co roku, Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych w Olecku dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych przygotował wiele atrakcji. Każdy, kto pierwszego dnia wiosny postanowi odwiedzić ZSLiZ, będzie mógł
osobiście spotkać się z Wojciechem Fortuną, jedynym przed
Kamilem Stochem polskim złotym medalistą w skokach
narciarskich, Joanną Mendak, trzykrotną złotą medalistką
paraolimpiady, oraz z Jackiem Niedźwiedzkim, trenerem
polskiej olimpijskiej kadry badmintonistów. W czasie uroczystości młodzież ze szkół gimnazjalnych będzie mogła wziąć
udział w różnych zawodach. Na początku uczniowie klas
trzecich gimnazjów, jeżdżąc kładem na czas, będą walczyli o
nagrodę specjalną od Krzysztofa Hołowczyca. Następnie zostanie wyłoniony mistrz w strzelaniu z broni pneumatycznej.
O godzinie 09.30 rozpocznie się turniej tenisa stołowego. W
trakcie spotkania z Mistrzami drużyny szkolne w konkurencji
przeciągania liny będą mogły powalczyć o karnet na basen dla
czterdziestu osób.
Podczas drugiej części wszyscy goście zobaczą na wybiegu dla modelek Zulę Walkowiak, uczestniczkę programu

Urząd Skarbowy w Olecku

informuje, że zeznania na podatek
dochodowy od osób fizycznych za
2013 r. przyjmowane są w pokoju
nr 8 w siedzibie Urzędu Skarbowego:
Olecko, ul. Wojska Polskiego 7, w
dniach:
Poniedziałek: 7:15 - 15:15
Wtorek: 7:15 - 18:00
Środa: 7:15 - 15:15
Czwartek: 7:15 - 15:15
Piątek: 7:15 - 15:15
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zdarzeń może się znacznie wydłużyć.
Przypominamy również, że wypalanie traw, łąk, pastwisk i innych nieużytków jest w Polsce zabronione. Grozi
za to kara grzywny, a w przypadku stworzenia zagrożenia
dla zdrowia i życia wielu osób oraz spowodowania dużych
strat materialnych – także kara pozbawienia wolności nawet
do 10 lat.
Zastępca Komendanta Powiatowego Państwowej Straży
Pożarnej w Olecku
st. kpt. Tomasz Jagłowski

TOP MODEL, oraz uczennice trzeciej klasy liceum profilowanego o profilu socjalnym ze specjalnością ELEMENTY
KOSMETOLOGII, WIZAŻU I GIMNASTYKI WSPOMAGAJĄCEJ, które zaprezentują wiosenne stylizacje fryzur
wykonane przez Katarzynę Lotkowską. Po pokazie zostanie wyłoniona Miss Wiosny 2014, która za najciekawsze
przebranie w nagrodę wyjedzie wraz z opiekunem na wycieczkę zagraniczną ufundowaną przez Biuro Turystyczne
SAMBIA.
Na koniec organizator dla szkoły goszczącej w ZSLiZ w
najliczniejszej grupie wręczy NAGRODĘ NIESPODZIANKĘ.
W programie przewidziane jest zapoznanie uczniów
kończących w tym roku gimnazjum z ofertą edukacyjną
przygotowaną przez Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych w Olecku na rok szkolny 2014/2015, ponadto każdy
będzie mógł zwiedzić pracownie, w których prowadzona
jest nauka w zawodach: technik hotelarstwa ze specjalnością MODELING I STYLIZACJA, technik żywienia i usług
gastronomicznych ze specjalnością PROMOCJA ZDROWIA, technik logistyk ze specjalnością EDUKACJA WOJSKOWA, technik geodeta, technik rolnik ze specjalnością
AGROBIZNES, technik ochrony środowiska oraz technik
architektury krajobrazu.
Przemysław Michniewicz

-

OLECKIE CENTRUM
SZKOLENIA KIEROWCÓW
Jerzy Miliszewski
Olecko, Aleje Lipowe 3

Ośrodek
czynny
codziennie
w godz. 800-1600
L86004

Rozpoczęcie
kursu

3
kwietnia
godz.

1600

tel. 87-520-23-36
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AUTO-MOTO

V41917

AUTO LAND

V05405

części samochodowe, ul. SOKOLA 1D, tel. (87) 520-12-88

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

amortyzatory, elektronika, komputerowa geometria zawieszenia,
klimatyzacja, chiptuning tel. 509-746-264;
V03906

* MYJNIA GĄBKOWA AUTOMATYCZNA
			
aleje Lipowe 1A

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

V01549

V02608

* chleb swojski, ciasta, wypiek, tel. 605-107-755

SERWIS OGUMIENIA

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

B89101

V04006

OPONY, FELGI
OLEJE SHELL (wymiana gratis)

* bezprzewodowy internet iPlus, tel. 87-520-13-31 B88901
* Budowlana firma, Tadeusz WITKOWSKI, kompleksowe
prace budowlane, tel. 603-754-167, 87-523-41-44 V06603

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

L85806

AUTO-MOTO-SPRZEDAM
* Auta używane, tel. 501-611-961 V05934
* CZĘŚCI SAMOCHODOWE, tel. 509-746-264 V03916
* CZĘŚCI SAMOCHODOWE, ul. Sokola 1D, tel. 87520-12-88 V05415
* części używane, wszystkie marki, Ełcka 2 (przy
skupie złomu), tel. 501-611-961 V05924
* Ford Escort Combi, 1,4B, 1999, tel. 605-485-376 L88701
* Mitsubishi Outlander, 2005, 2,4B+G tel. 604-193-413

V07702

* gazowe, hydraulik, tel. 502-383-533 V05205
19-300 Ełk, ul. Sasankowa 17
tel.: 087 620 03 09, 620 13 08
fax: 087 621 56 07
e-mail: poligrafia@gryfix.pl

B88303

KOMPLEKSOWE USŁUGI DRUKARSKIE

* Opel Vectra, 2003, 12,2B, tel. 508-097-660 V01819
* Przyczepka samochodowa, tel. 87-523-41-95 K93801
* Żuk, sprawny, ubezpieczony, po przeglądzie, B+G,
pierwsze ręce, tel. 604-557-693 V05814

Drukarnia Offsetowa

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...

TURYSTYKA-NOCLEGI-ROZRYWKA
* „ASTRA” restauracja, pizza, zestawy obiadowe na telefon:
87-520-25-68, profesjonalny katering, imprezy okolicznościowe,
dancingi, ul. Partyzantów 7, www.astra.olecko.pl
V46110

* chleb swojski, ciasta, wypiek, tel. 605-107-755 B89001
* kino, plac Wolności 22, tel. 87-520-20-59 B88502
* „KOALA” - bar. Kuchnia tradycyjna, dowóz dań od
poniedziałku do piątku od 9.30 do 16.30, od 26 zł. dowóz
gratis (w Olecku 3 zł) tel. (87) 520 15 78
V06104
* konie kabardyńskie, przejażdżki, pod siodło,
Grądzkie 47, tel. 666-316-780, 87-421-22-48 B87706

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

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

V05105

* hurtownia wędlin, od 4.00 do 14.00, ul. Gołdapska
31, tel. 87-520-22-13 B86708
* instalacje elektryczne, Henryk Rowiński, tel. 510-145891 V03417
* korepetycje - język angielski; szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły średnie, tel. 608-215-475 L86202
* kowalskie, spawalnicze, ślusarskie, Gołdapska 31,
tel. 87-523-00-80 B88501
* księgowe usługi, Ternet spółka z o,o, tel. 87-520-31-70
L86103

V07502

PIZZA NA TELEFON

PIZZERIA „PRIVE” zaprasza od 1000 do 2200

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

* pracownia pisania ikon, pracownia plastyczna,
Katarzyna Waraksa, tel. 663-805-960 B88801
* wczasy; tel. 87-421-22-48, 666-316-780, www.wiatrakart.fr.pl, e-mail: kawarak@o2.pl B88004

USŁUGI

* Masaże, rehabilitacja, Biostudio, mgr Karol Bogdański, tel. 501-703-371 lub 799-203-911 K91910
* materiały budowlane, metalowe, hydraulika – SKLEP
BUD-MET, ul. Gołdapska 22, tel. (87) 520 22 41. V03806
* MEBLE - salon, Jan Bagiński, ul. Rzeźnicka, tel.
(87) 520 29-23.
V02508
* NAUKA GRY NA GITARZE: muzyka klasyczna,
muzyka rozrywkowa. Zapraszamy dzieci, młodzież
oraz dorosłych. Ilość i wymiar lekcji do uzgodnienia.
Nauczanie indywidualne. Pierwsza lekcja gratis! tel:
506 191 486

* angielski korepetycje, magister UW, tel. 502-954-863
B88204

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

V03407

Sklep „PSTRYK”, ul. Zielona 33
tel. (87) 520-18-44; 510-145-891

V00710

ARTYKUŁY ELEKTRYCZNE, SPRZEDAŻ, WYKONAWSTWO

V05305

* OLEJ OPAŁOWY, NAJTANIEJ, tel. 87-520-41-91
V01519

* pakowanie próżniowe żywności, ulica Rzeźnicka 6,
tel. 87-520-22-07 K92407

to@borawski.pl
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SPRZEDAM
V06304

* pizza na telefon – od 10.00 do 22.00, tel.87-520-31-32
lub sms 505-314-536 V07512
* Pralnia chemiczna, pranie wodne, usługi w ciągu 24 godzin,
ul. Grunwaldzka 12, te. 723-565-284
V46210

PRZYCHODNIA WETERYNARYJNA

ul. 11 Listopada 24C • usługi weterynaryjne
tel. (87) 520-30-73 • leczenie zwierząt domowych
tel. (87) 520-27-89
kom. 660-422-476 • badanie mięsa
V01609
czipowanie, paszporty europejskie
psy, koty, fretki

* ROWERY – naprawy i wypożyczalnia, Centrum
Handlowe Impuls, tel. 87-520-36-92 V07911
* skup metali i surowców wtórnych, odbiór własnym
transportem, najwyższe ceny, Ełcka 2, tel. 501-611-961
V05914

* sprzątanie, opieka nad osobami starszymi lub dziećmi, tel.
506-462-495 B87406
K93402

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

* działka budowlana, Świętajno, 1850 m.kw., tel. 509154-347 K93004
* działka budowlana, Zajdy, 30 arów, tel. 662-509-994 V03816
* działka usługowa, granica obwodnicy, tel. 601-210819 B863a9
* działkę budowlaną, 1650 m.kw., Olecko, tel. 602709-756 L88104
* działki budowlane, Jaśki, tel.502-088-402 K90018
* działki budowlane, uzbrojone, tel. 601-210-819 K864a9
* komplet mebli do salonu. BRW seria Kent: witryna, komoda, RTV, kolor - kasztan, 700 zł. tel. 600-936-589 L86301
* kotły c.o., grzejniki, bojlery, HYDROMAX,
ul. Targowa 18, tel. 87-615-31-90
V01409
* książki, I i II klasa gimnazjum, (Gimnazjum nr 2), tel.
603-113-040 V05425
* lokal handlowo-użytkowy o powierzchni 114 m.kw.,
, tel. 519-517-322 K92109
* luksfery Fala niebieskie 36 sztuk, TANIO, tel. 508610-285 B88403
* maszyny, urządzenia rolnicze, tel. 516-670-859 K865a9
* mieszkanie 60 m.kw. z działką 400 m.kw.,tel. 602345-477 V01629
* modele kartonowe, Wydawnictwo WIR, (samoloty
1:50, okręty 1:300), tel. 601-152-454
* OLEJ OPAŁOWY, NAJTANIEJ, tel. 87-520-41-91
V01529

MOEY
O
K
PRA w
CJ

* tłumacz języka francuskiego, tel. 888-605-885 B87506

Pompy ciepła
CWU + CO + kolektory słoneczne
przydomowe oczyszczalnie ścieków
V06912
możliwość montażu
DWORZEC PKP
tel. 883-110-101

* siedlisko, ul. Wiejska, ok. 40 arów, zabudowane budynkiem gospodarskim, dojazd od strony ulicy Wiejskiej,
siła na miejscu, tel. 602-293-333 V01619

V01809

WYNAJEM

V46220

* lokal użytkowy 140 m.kw., centrum, tel. 501-620-577
V07522

V07602

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

* dom z zabudowaniami gospodarczymi do wynajęcia, tel. 663-301-936 K94001
* garaż do wynajęcia, tel. 605-626-223 K93901
* kawalerka, centrum, tel. 695-602-891 K93702
* lokal 28 m.kw., centrum, tel. 695-602-891 K93602
* lokal użytkowy 100 m.kw., centrum, tel. 723-565-284

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

* mieszkanie do wynajęcia, tel. 502-264-901 K93801

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

Wyrób nagrobków, blatów kuchennych, parapetów
i okładzin schodowych
V02909

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

INNE

* oddam koty (wszystkie czarne) w dobre ręce, tel.
504-997-481 L85905

KUPIĘ

* stary traktor, tel. 602-235-182 V01539

PRACA

* ślusarza, spawacza zatrudnię, tel. 602-709-756 B88601
* zatrudnię spawaczy, PWP Skórkiewicz, tel. 668-868203 K93204
* zatrudnię stomatologa, tel. 605-893-381 K93502

SPRZEDAM

* drukarka kolorowa OKI C3300n, A4, idealna do
wizytówek, mało używana, 290 złotych, tel. 604-193413 B87805
* dom, 3 ha, Jaśki, tel. 502-088-402 K89918

V02118

 auto
 sprzedam
 praca
 wynajmę  kupię
 inne

Treść: ......................................................
.....................................................................
.....................................................................
......................................................................
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MTL Creation, tel. 600 936 589, www.mtl.olecko.pl
K91510

WYDAJEMY CERTYFIKAT W JEDEN DZIEŃ ROBOCZY
PUNKT INFORMACJI KRS - WYPISY AKTUALNE I PEŁNE
NOWOŚĆ: Obsługa Platformy Usług Elektronicznych
(PUE) ZUS. Profil, podpis elektroniczny, wsparcie, integracja firmy z profilem osobistym. Zapraszamy instytucje
i osoby fizyczne.

Fundacja Rozwoju
Ziemi Oleckiej...

wyprała konkurs na prowadzenie w Olecku Centrum Organizacji Pozarządowych.

Od marca do grudnia b.r. stowarzyszenia terenu gminy Olecko mogą skorzystać z bezpłatnego
wsparcia merytorycznego, lokalowego i technicznego udzielanego w ramach COP. Fundacja w ramach
realizacji zadania prowadzić będzie Punkt Informacyjny (PI) w siedzibie FRZO (plac Wolności l). Punkt
będzie czynny 3 razy w tygodniu przez 4 godziny ( w
godzinach popołudniowych).
W ramach pracy PI publikowane będą na stroni
www.cop.fundacja.olecko.pl informacje o aktualnych konkursach dla organizacji pozarządowych,
umawiane terminy doradztwa i rezerwacji sali konferencyjnej oraz prowadzona wypożyczalnia sprzętu.
Do dyspozycji będzie: aparat cyfrowy, kamera cyfrowa, nagrywarka, rzutnik, ekran, 5 laptopów, sprzęt
nagłośnieniowy, 2 namioty wystawiennicze).
Punkt Informacyjny umożliwi również bezpłatne

korzystanie z urządzeń biurowych: fax,
telefon, kserokopiarka oraz komputer z dostępem do Intemetu. W ramach prac Centrum świadczone będzie bezpłatnie doradztwa i konsultacje
m.in. związane aspektami prawnymi i księgowymi związanymi z pracą stowarzyszeń. Fundacja
ponadto zorganizuje dwa spotkania informacyjne
oraz Targi Organizacji Pozarządowych.
Wartość oferty to 21 400.00 z czego 5 000.00 zł
to dotacja gminy.

KOMPUTERY  NOTEBOOKI  KASY FISKALNE
SERWIS BIURO  RACHUNKOWE

mobilny internet w Orange

Poniedziałek - Piątek: 900 - 1800
PLAC WOLNOŚCI 26
Sobota: 1000 - 1400
tel.: +48 87 520 31 70
http://www.sklep.ternet.com.pl/
e-mail: sklep@ternet.com.pl ; ternet@ternet.com.pl
gg:3985104, skype: skype:marter2?call

MEDYCYNA ALTERNATYwNA
Migdały w domowej apteczce

Na szum w uszach: należy zwilżyć kawałek waty
podgrzanym olejkiem migdałowym i włożyć do
ucha. Powtarzać aż do ustąpienia objawów.

Domowe leczenie zimnem

Ochłodzenie ciała przynosi ulgę w niegroźnych, a
uciążliwych przypadłościach.
Możemy stosować je sami.
Na przykład przy krwawiących żylakach odbytu należy przyłożyć kostkę lodu owiniętą sterylizowanym gazikiem.

Trwałość kosmetyków

rok

Kremy, żele i inne kosmetyki nawilżające – najwyżej

Podkład (make-up) – do dwóch lat
Lakier do paznokci – do dwóch lat
Puder sypki – bez ograniczeń
Puder prasowany – co najmniej trzy lata
Perfumy – trzy lata
Kredki konturówki do oczu i ust – co najmniej dwa
lata

Szminka do ust – dwa do trzech lat
Tusz do rzęs – trzy do sześciu miesięcy

Pielęgnacja nóg

Podstawowym warunkiem higieny nóg jest noszenie
odpowiedniego obuwia. Powinno być ono lekkie, przewiewne, dopasowane do stóp.
Pielęgnacja stóp polega przede wszystkim na codziennym ich myciu. Ciepła kąpiel nóg wieczorem (z dodatkiem przeznaczonej do tego soli) pobudza krążenie krwi
przez co daje odprężenie całemu organizmowi.
Do mycia nóg używać należy mydeł przetłuszczonych
lub przy zwiększonej potliwości, o właściwościach bakteriobójczych.
Kremy do pielęgnacji nóg mają właściwości zmiękczające naskórek ponadto niektóre działają przeciwzapalnie i bakteriobójczo. Przy okazji smarowania nóg kremem
dobrze jest też wykonać masaż stóp rozpoczynając od palców w kierunku kostek.
Uzupełnieniem pielęgnacji nóg jest wykonanie raz na
2-3 tygodnie pedicure. Częstotliwość wykonywania tego
zabiegu zależy od stanu stóp.

B87007

K89610

Podpis elektroniczny, certyfikat kwalifikowany, PUE ZUS
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.

B86908

to@borawski.pl
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Kalendarz imion
12 marca
Bernadetty, Bernadety, Józefiny, Justyny, Kiry, Krystyny, Patrycji, Wiki
Alojzego, Bernarda, Blizbora, Cieszymysła, Ernesta, Grzegorza, Justyna,
Maksymiliana, Mariusza, Roderyka,
Swatosza, Wasyla
13 marca
Bożeny, Ernestyny, Eufrazji, Iwety,
Kiry, Krystyny, Marianny, Patrycji,
Weroniki
Arkadego, Arkadiusza, Ernesta, Hilarego, Marka, Nikifora, Patryka, Roderyka, Rodryga, Trzebiesława, Trzebisława
14 marca
Dalii, Ewy, Florentyny, Jarmiły, Martyny, Matyldy
Benedykta, Bożeciechy, Fabrycego,
Fabrycjusza, Jakuba, Leona, Łazarza,
Łukasza, Michała, Rościsława,
15 marca (Międzynarodowy Dzień
Konsumenta)
Delfiny, Heloizy, Longiny, Ludwiki,
Lutosławy

Gościmierza, Jana, Klemensa, Krzysztofa, Leona, Longina, Longinusa, Ludwika, Lukrecjusza, Lutosława, Zachariasza, Zacheusza
16 marca
Euzebii, Gabrieli, Henriety, Henryki,
Hiacyntii, Hiacynty, Izabeli. Oktawii
Abrahama, Ciriaka, Gabriela, Henryka,
Herberta, Hiacynta, Hilarego, Jacka, Juliana, Miłostryja, Oktawiana
17 marca
Gertrudy, Giny, Patryki, Reginy, Reny,
Zbigniewy
Cieszysława, Jana, Patrycego, Patryka,
Zbigniewa, Zbyszka
18 marca
Adeli, Aleksandry, Boguchwały, Konstancji, Narcyzy, Zbysławy
Aleksandra, Anzelma, Boguchwała, Cyryla, Edwarda, Gwidona, Narcyza, Zbysława
19 marca
Aleksandry, Aleksandryny, Bogdany, Józefiny, Józefy, Laili, Nicety, Sybilli
Bogdana, Bohdana, Chryzanta, Józefa,
Marka

Nasz przepis
Jajka po góralsku

4 jajka, 2 łyżki masła, 4 łyżki śmietany 22%, 3 łyżki startego żółtego sera,
szczypta soli, pół łyżeczki pieprzu ziołowego
Masło topimy na patelni. Do roztopionego wlewamy śmietanę i zagotowujemy.
Jajka wbijamy delikatnie, tak aby
żółtka pozostały w całości.
Solimy, dodajemy pieprz ziołowy i
posypujemy serem.
Smażymy póki białka się nie zetną
Podajemy z razowym chlebem.
Porcja na dwie osoby.

Flądry smażone z nowalijkami

4 flądry (ogłowione i wypatroszone),
sok z 2 cytryn, sól, pieprz mielony,
mąka, 3 łyżki oleju, 5 dag masła do
smażenia,
sos: pęczek szczypiorku, pęczek koperku, pęczek natki pietruszki, kilka liści
szczawiu, jeden pojemnik śmietany
18%, jeden trójkąt topionego sera, sól,
pieprz cayenne
Flądry marynujemy przez 15 minut
w soku z cytryny. Solimy, posypujemy
pieprzem i obtaczamy w mące.
Smażymy flądry po około 6 minut
z każdej strony na rozgrzanym oleju z
masłem.
Sos przyrządzamy rozdrabniając
umytą zieleninę w mikserze. Mieszamy ją ze śmietaną i dodajemy topiony
ser. Doprawiamy do smaku solą i pieprzem cayenne. Dokładnie wszystko
ucieramy.

Sosem polewamy rybę i podajemy
danie z ziemniakami i mizerią.

Wędzonka nadziewana
kremem ananasowym
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Cytaty na ten tydzień
Czy ktoś potrafi jednak odróżnić miłość od marzenia, że
się jest zakochanym? Nawet
kiedy zakochujemy się naprawdę, czynimy to przecież w akcie
wyobraźni?
John Irving
Jednoroczna wdowa

PRZYS£OWIA
Kiedy starzec przeżył marzec, będzie zdrów, lecz gdy baba w maju słaba, pacierz zmów.
W marcu śnieżek sieje, czasem
słonko grzeje.
W marcu kto siać nie zaczyna,
biednyć to gospodarz.
W marcu, gdy kto siać nie zaczyna
dobra swego zapomina.
Jaskółka i bociek lata, znakiem to
wiosny dla świata.
Kiedy w marcu plucha, to w maju
posucha.
Po suchej zimie wiosna bez deszczów nie minie.
Suchy marzec, mokry kwiecień i
zimny maj napełniają piwnice i spichlerze, także obfite siano dają.
W marcu jak w garncu.
Gdy w marcu grzmoty, to w maju
śniegi.
Na świętego Grzegorza (12 marca)
idą lody do morza.
Gdy Matylda (14 marca) spotka się
z boćkiem, będzie szczęście za każdym
kroczkiem.
Gdy w Matyldę (14 marca) leje,
pole, łąka wnet zielenieje.
Święta Gertruda (17 marca) – zaprzęgaj woły do pługa.
Ogrodniku, święta Gertruda (17
marca) gdy słonkiem błyśnie, zrobi
cuda.
Marzec odmienia wiatry, deszcze
miesza z pogodą, więc nie dziw, jeśli
starzy czują go swą szkodą.
Kiedy żurawie wysoko latają, prędkiej się wiosny ludzie spodziewają.
Suchy marzec, maj zaś chłodny,
kwiecień mokry, rok niegłodny.

4 plastry gotowanej wędzonki (każdy o
grubości 4 cm i wadze 10 dag), 20 dag
ananasa w zalewie pokrojonego w kawałki, 5 dag orzechów włoskich, 125 ml
śmietanki, 2 łyżeczki majonezu, szczypta
curry, sól, biały pieprz, 4 liście zielonej
sałaty, 20 dag winogron
W plastrach wędzonki wycinamy
kieszenie lub nacinamy je z jednej strony. Kawałki ananasa odsączamy na sitku.
Orzech drobno siekamy.
Dokładnie ubitą śmietanę mieszamy
z majonezem i curry. Dodajemy do niej
ananas i orzechy. Całość doprawiamy do
smaku solą i pieprzem.
Brzoskwinie
Płaty wędzonki nadziewamy kremem
w
winnym
cieście
ananasowym i układamy je na liściach
16 połówek konserwowych brzoskwiń
sałaty. Przybieramy winogronami.
ciasto: 14 dag mąki, 125 ml białego
wina, 2 łyżki oleju, 2 jajka, 5 dag cukru,
Krem jeżynowy
4 dag pełnoziarnistej mąki pszennej, 1 szczypta soli
jajko, 2 łyżki miodu, esencja waniliowa, olej do smażenia, cukier puder, cynamon
Mąkę, wino, olej, sól i żółtka miksu20 dag świeżych jeżyn, 3 łyżki śmietany
Gotujemy pół szklanki wody i ubijając jemy na gładkie ciasto. Musi być gęstsze
trzepaczką dodajemy do niej mąkę roz- niż na naleśniki. Gdy gotowe dodajemy
delikatnie mieszając ubitą na sztywno
mieszaną z 3 łyżkami wody.
Gotujemy jeszcze przez minutę ciągle pianę z białek i cukru.
Połówki brzoskwiń moczymy w ciemieszając. Studzimy w chłodnej kąpieli ście i smażymy w dużej ilości mocno
wodnej. Dodajemy do tego żółtko, miód, rozgrzanego oleju. Gotowe wyjmujemy
śmietanę, wanilię i owoce. Mieszamy.
łyżką cedzakową i odsączamy z tłuszczu
Łączymy to ostrożnie z białkiem ubitym na sicie. Posypujemy cukrem pudrem
wcześniej na sztywną pianę.
wymieszanym z cynamonem. Podajemy
gorące.
Krem podajemy w kompotierkach.
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Jak na morzu

51,52,53,54 obroty korbką kołowrotka. W przybliżonym
liczeniu, dwa obroty to metr. Łowię więc na około dwudziestosiedmiometrowej głębokości. Ostatnio łowiłem tak
głęboko dorsze w Darłowie, ale żeby okonie i płotki ? A
jednak.
Tym razem pojechaliśmy wesołym autobusem, albo raczej dwoma autami, wypełnionymi wesołą ósemką wędkarzy, na jezioro..... no właśnie, zagadka.
Ranek powitał nas gęstą mgłą i straszliwą gołoledzią.
Jeszcze w mieście, prawie na naszych oczach pewien nieszczęśnik, kierowca osobówki, wyrżnął w latarnię. Jak to
piszą, nie dostosował prędkości jazdy do panujących warunków. A, że o piątej rano nikt nie posypał ulic, w lutym?

No przecież wieczorem nie było mrozu, a poza tym jest niedziela, służby działają nieco spóźnione.
Szczęśliwie nasze autka, po zebraniu wszystkich uczest-

ści dziurek do obłowienia. Robimy to bardzo starannie.
Głębokość na górce to 24-28 metrów. Pojedyncze okonie
meldują się na błystkach. Na mormyszki, opuszczenie
których na dno trwa i trwa, biorą również okonie, a także
płotki. Żadne okazy. Tylko w toni nic.
Echosonda, przyniesiona przez Krzyśka pokazuje
skupiska małych ryb, może to stynka? , a wokół nich szerokie zapisy... może to sieja? Może, może?
Na razie wędki tego nie pokazują.
- Miałem sygnały, że tam po drugiej stronie, pod lasem, wychodzi sieja - pobudza naszą wyobraźnię Krzysiek.
Ale druga strona ciągle za mgłą. Po około półtorej
godzinie mgła opada i naszym oczom ukazuje się brzeg
od lasu. Na czystym, pozbawionym śniegu lodzie, kupki kruszyn lodowych wskazują działalność wędkarską.
Bardzo aktywną. Tak jakby przez pole przemaszerował
pluton krecików, bardzo pracowitych.
Po kilkunastu minutach całą ósemką wiercimy pod lasem. Głębokość podobna. Efekty niestety również. Każdy z nas wywiercił kilkadziesiąt otworów. Jezioro zostało
dotlenione. Nadzieja umiera ostatnia. Nasza, na złowienie siei umiera koło południa. Zmieniamy jezioro.
Ale tutaj z pewnością jeszcze nie raz będziemy łowić. Bo jest to przepiękne jezioro. Jakie? Może zdjęcia
wam pomogą. Na osoby, które poprawanie odgadną nazwę jeziora, czekają pod numerem telefonu 607-123-389
bardzo serdeczne gratulacje. Oczywiście w konkursie nie
mogą brać udziału uczestnicy wyprawy i ich najbliższe
rodziny. Tym razem o rybach niewiele mogłem napisać.
Ale lód jeszcze gruby.
jerzyk

ników polowania na ryby, pod kierownictwem
Krzyśka i Wieśka, sprawnie i bezpiecznie wyruszyły na wschód. Oprócz kierowców i mojej
skromnej osoby, Heniek, Piotrek, Leszek i dwóch
Jurków.
Podczas podróży rozmawiamy o sporcie, przecież olimpiada, o polityce, przecież Ukraina i o
rybach. Mimo ciągle gęstej mgły, udaje się dojrzeć
taflę lodu.
Śliski, pierwszy więc zakładam raki. Chociaż,
widać tylko brzeg, którym wchodzimy na lód, nikt
nie czeka, aż opadnie mgła. Wyobraźnia podsuwa
nam obrazy ryb znajdujących się w jeziorze. Okoni i siei, bo tak na prawdę, to jej obraz nas skusił.
Wiercimy otwory na stoku górki. Każdy po
trzy, cztery, więc już po chwili mamy trzydzieWydawca: Agencja Promocyjno-Wydawnicza
Bogusław Marek Borawski. Adres redakcji: Olecko, ul. Zielona 37, skr.
poczt. 44, tel. 601-152-454; e-mail: to@borawski.pl. Redaktor naczelny: Bogusław Marek Borawski. Dyżur redakcyjny: poniedziałki, wtorki, czwartki, piątki w godz. 1200-1700. Za treść ogłoszeń pismo nie ponosi odpowiedzialności. Redakcja zastrzega
sobie prawo do adiustacji, skracania oraz opatrywania nadesłanych artykułów własnymi tytułami.
Drukarnia „Gryfix”, 19-300 Ełk, ul. Sasankowa 17
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Mistrzostwa Powiatu Oleckiego w Halowej Piłce Nożnej
Chłopców Szkół Podstawowych
5 marca w hali Lega odbyły się Mistrzostwa Powiatu
Oleckiego w Halowej Piłce Nożnej Chłopców Szkół
Podstawowych.
Sędziowali Paweł Maksimowicz i Robert Suchaczewski.
Do zawodów przystąpiły drużyny z SP 1 Olecko, SP 3
Olecko, SP 4 Olecko, SP Gąski oraz SP Świętajno
WYNIKI:
SP 4 Olecko – SP 3 Olecko
SP 1 Olecko – SP Gąski		
SP 4 Olecko – SP Świętajno
SP 3 Olecko – SP Gąski		
SP 1 Olecko - SP Świętajno
SP 4 Olecko - SP Gąski		
SP 3 Olecko – SP 1 Olecko
SP Gąski - SP Świętajno		
SP 4 Olecko – SP 1 Olecko
SP 3 Olecko - SP Świętajno

0:11
1:5
3:3
13:1
2:1
2:3
5:1
0:4
2:5
3:1

Kolejność końcowa:
1. SP 3 Olecko (opiekun Artur Szarnecki)
2. SP 1 Olecko (opiekun Krzysztof Dawidziuk)
3. SP Świętajno (opiekun Iwona Gryszkiewicz)
4. SP Gąski (opiekun Wiesław Zalewski)
5. SP 4 Olecko (opiekun Renata Januszczyk)
Skład zwycięskiej drużyny: Jakub Białanowski, Gabriel
Domoradzki, Marcel Wasilewski, Michał Milewski, Dominik Sobczak, Kacper Kempisty, Wojciech Kukliński,
Bartosz Zimnicki, Jan Jeleniewicz, Maciej Waszkiewicz
Najlepszy bramkarz: Marcel Wasilewski (SP 3 Olecko)
Król strzelców: Gabriel Domoradzki (SP 3 Olecko)
Wszystkie zespoły otrzymały pamiątkowe dyplomy, a najlepsza drużyna puchar. Uhonorowano również dyplomami
wyróżniających się zawodników. W turnieju uczestniczyło
47 chłopców.
Bartosz Cieśluk

Judziki

21 lutego w sołectwie Judziki odbyły się wybory sołtysa.
Został nim Witold Jagłowski. 			
(UM)

Fundusz sołecki

Sołtysi mają obowiązek uzgadniać wszystkie przedsięwzięcia realizowane v raniąc Funduszu Sołeckiego z wydziałem prowadzącym dane zadanie. Wszelkie zlecenia zamówienia wykonują pracownicy Urzędu Miejskiego w Olecku.
(UM)

Most drewniany

V08801

V07402

Gmina zawarła umowę z oleckim biurem projektowym Architekci C. Gieryszewski na opracowanie projektu budowlanego na remont długiego mostu drewnianego na ledze. Wartość
zamówienia to ponad 11 tysięcy złotych. Termin ukończenia
projektu upływa 15 kwietnia. 			
(UM)
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8 Marca, Kayah i znajoma
Są zjawiska w życiu kobiety, które nie są wytłumaczalne nawet dla niej samej. To miało być zwyczajne wyjście na
koncert, niby z okazji urodzin połączone z Dniem Kobiet.
Kiedy już wchodziliśmy do szatni, nagle zjawiła się ona,
moja dobra znajoma. Koleżanka. Koleżanka z grupy tych
bliższych koleżanek.
I wcięło mnie. Nowy „luk” dopracowany do perfekcji –
pierścionek, szalik, bransoletki, nawet okulary i buty. Nie,
tego za wiele. Lubię ją, ale czy musi zawsze być „na topie”,
zawsze w odpowiednim kolorze. Głupi babsztyl. Ze mnie,
oczywiście.
I jeszcze jedno – była bezczelnie młodsza ode mnie, o
czym wiedziałam nie od dzisiaj, ale w tym momencie mogła
tym tak nie epatować. Młodsza, piękniejsza, z gotówką, z pomysłem i Bóg wie jeszcze czym.
To wszystko wystarczyło, żeby koncert był o wiele gorszy. A na scenie gwiazda – Kayah. To już nie zwykły koncert,
to show na miarę naszego wieku. Nad sceną pokaz filmu, na
scenie plejada dobrych muzyków, między nimi duże białe
kule, a wszystko skąpane w zachwycających laserach, które
zadziwiały co chwila.
Wśród tego wszystkiego - Ona – gwiazda. Tak już ostatnio się składa, że wiele gwiazd tych z pierwszych stron gazet
wychodzi na scenę boso. Ostatnio widziałam Groniec Katarzynę, nawet Annę Marię Jopek i teraz bosonoga Kayah.
Mnie to nie przeszkadza, tylko zastanawiam się, czy to kolejne szokowanie/zadziwianie publiczności, czy na przykład
dobroczynny wpływ na jakość wydawanego dźwięku?
A gwiazda oprócz głosu miała oszałamiającą sukienkę,
którą chętnie ściągnęłabym i założyła latem. A koncert? Mam
mieszane uczucia. Wiedziałam, że będą „zaśpiewy i pomrukiwania” żydowskie, cygańskie, etniczne, ale… ale zabrakło
mi słowa. Słowa!
Brakowało mi polskich tekstów, które bym rozumiała i od

których ciarki gdzieś tam krążą po ciele. Wiem, że wszelkie opinie na forach są w „ochach” i „achach”.
Zapłaciłam za bilet (całą stówkę), więc mam prawo do
własnych odczuć i wszystkim też to polecam.
No, piękny był koncert, ale zabrakło mi tego, co wywołuje u mnie ciarki, czyli słowa.
Z podobnymi odczuciami wyszłam z koncerty Anny
Marii J., na który namówiłam znajomych. I w pewien zimowy wieczór brnęliśmy do oleckiego kina na koncert. I
jednej i drugiej trudno coś zarzucić – pełen profesjonalizm,
tylko… czy muszą aż tak eksperymentować?
Koncert Kayah uświadomił mi, że gitarzysta i pieśniarz,
bard na scenie, czyli tzw. „gitarą i piórem” to już za mało,
to przeżytek. Teraz trzeba szokować strojem (czytaj „bose
stopy”), światłami, dymami, filmami... wszystkim naraz.
Mój bilet – moja opinia.
A na sali tłumy. Piękne dziewczyny i kobiety, czasami
interesujący mężczyźni. A znajoma stała tuż obok mnie i
znowu na mnie działa, a przecież lubię ją, nic mi nie zrobiła
złego, więc nie mam prawa na nią się boczyć!
To nie jej wina, że mam zły dzień, że jestem starsza, że
ten Dzień Kobiet pójdzie na straty. A mieliśmy po koncercie pójść do kawiarni na dokończenie wieczoru, ale wymawiam się złym samopoczuciem, bo nie mam zamiaru zmarnować wszystkim wieczoru. Wystarczy, że sama ze sobą
źle się czuję. A miało być sympatycznie, a tu znajoma piękna i młoda, Kayah w pięknej sukience, z talentem i kondycją, tylko ja taka zwyczajna, codzienna. I chyba wystarczy
na dzisiaj tego smędzenia, bo innych zarażę szarością, a
przecież, jak śpiewa G. Turnau „lecz naprawdę nie dzieje
się nic…”. Rozklejam się. Tak, rozkleiłam się i w przeddzień 8 Marca, kiedy powinnam tryskać kobiecością. Do
„zobaczenia” za tydzień i obiecuję, że w lepszym nastroju.
Mężczyźni, nie fundujcie nam marcowego święta, biletów na koncert ani nic podobnego. Lepiej zamknę się w
czterech ścianach i poczekam na lepszy dzień.
Marusia
Ps. Następnego dnia widziałam się ze znajomą. Teraz ona
ma chandrę. Z tego samego powodu. To pocieszające.

