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Poświęcaj mniej czasu na zastanawianie
się, kto ma rację, a więcej na rozważanie, co jest słuszne.
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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Drodzy państwo zbieram głosy na plac zabaw dla dzieci w miejscowości Ślepie, każdy głos jest dla Nas bardzo cenny.
Dzięki państwa głosom zdobędziemy nowy plac zabaw. Głosy prosimy oddawać na stronie http://todlamniewazne.pl/
inicjatywa,825,plac-zabaw-potrzebny-od-zaraz.html Głosy można oddawać codziennie. Dziękujemy za oddane głosy.
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Archiwum „Tygodnika oleckiego” znajdziesz

Ptasia stołówka

Zima już minęła. Tradycyjnie z jej początkiem uczniowie społeczniaka rozpoczęli sezon dokarmiana ptaków.
Przynosili do „ptasiej stołówki” różne smakołyki. Nasi
skrzydlaci przyjaciele nie głodowali.
Miejsko - Powiatowa Biblioteka Publiczna w Olecku
zaprasza na piąte spotkanie z cyklu: „Artyści są wśród nas.
Dwie ręce, głowa i sztuka gotowa”. Tym razem gościem
specjalnym będzie Barbara Szulińska, specjalizująca się w
tworzeniu rzeźb z korzenia, betonu i drewna.
Jest samoukiem i każdą wolną chwilę poświęca swojej
pasji. Własne prace wielokrotnie wystawiała na aukcjach
charytatywnych. Jej umiejętności zostały zauważone i docenione przez środowisko lokalne. Posiada wystawę stałą własnych prac w Domu Kultury w Kowalach Oleckich.
Spotkanie odbędzie 28 marca 2014 r. (piątek) o godzinie
15.30 w czytelni biblioteki.

Zespół do spraw dróg

Gmina wraz powiatem powołała wspólny zespół do
spraw dróg powiatowych. W jego skład weszły po dwie
osoby z reprezentujące administrację powiatową i gminną. Zadaniem zespołu jest zewidencjonowanie dróg, ustalenie kolejności remontów i inwestycji, ustalenie kolejności przejmowania przez gminę dróg powiatowych oraz
ogłaszania wspólnych przetargów remonty i budowę dróg
gminnych i powiatowych.				
um

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

V05805

V02109

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
6 marca od 17.31 jeden zastęp JRG PSP gasił
przy ulicy Gołdapskiej pożar suchej trawy.
6 marca od 20.15 jeden zastęp JRG PSP gasił przy ulicy prkowej pożar suchej trawy.
7 marca od 8.45 dwa zastępy JRG PSP usuwały drzewo niebezpiecznie pochylone nad boiskiem szkolnym.
8 marca od 15.06 dwa zastępy JRG PSP usuwały na osiedlu
Lesk skutki wypadku drogowego. Zderzenie motocykla z toyotą.
8 marca od 16.03 jeden zastęp JRG PSP zabezpieczał lądowanie śmigłowca ratowniczego na lotnisku przyszpitalnym przy
ulicy Gołdapskiej.
8 marca od 17.54 jeden zastęp JRG PSP gasił na osiedlu Siejnik pożar suchej trawy.
9 marca od 10.17 dwa zastępy JRG PSP usuwały zadymienie
z mieszkania przy ulicy 11 Listopada. Garnek pozostawiony
bez opieki na kuchni.
9 marca od 16.36 jeden zastęp JRG PSP gasił na osiedlu Lesk
pożar suchej trawy.
9 marca od 18.50 jeden zastęp JRG PSP gasił przy szosie
Świętajno pożar suchej trawy.
9 marca od 22.25 jeden zastęp JRG PSP gasił przy szosie
Świętajno pożar suchej trawy.
10 marca od 12.56 jeden zastęp JRG PSP gasił przy ulicy Kościuszki pożar suchej trawy.
10 marca od 17.38 jeden zastęp OSP Sokółki gasił w Stożnem
pożar suchej trawy.
10 marca od 18.38 jeden zastęp JRG PSP gasił przy ulicy Gołdapskiej pożar sadzy w kominie domu wielorodzinnego.
10 marca od 19.07 jeden zastęp JRG PSP gasił przy ulicy 1
Maja pożar śmieci w śmietniku kontenerowym.
10 marca od 20.39 jeden zastęp OSP Świętajno gasił w Dunajku pożar suchej trawy.
informacji udzielił aspirant sztabowy
Mariusz Domin

NAJTANIEJ W MIEŚCIE

Aleje Lipowe 1, Tel. (87) 520-41-91
ON.............................. 5.35 zł
ON Arctic ................. 5,69 zł
Pb 95......................... 5.22 zł
PB 98......................... 5,32 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

V06005

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
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
I Dzień Wiosny z Mistrzami, ZSLiZ, ul. Gołdapska
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)
apteka dyżurna Zielona 35
13.00 - Czarni Olecko - Mamry Giżycko, piłka nożna, sparing, stadion ze sztuczną murawą
15.30 - Pan Peabody i Sherman, film, kino Mazur
17.00 - Tajemnica Filomeny, film, kino Mazur
19.00 - Non Stop, film, kino Mazur
19.00 - Mazowsze - występ, hala Lega
23 marca (niedziela)
apteka dyżurna Składowa 6
15.30 - Pan Peabody i Sherman, film, kino Mazur
17.00 - Tajemnica Filomeny, film, kino Mazur
19.00 - Non Stop, film, kino Mazur
24 marca (poniedziałek)
apteka dyżurna plac Wolności 25
18.00 - Czarni Olecko - UKS Olimp Kętrzyn II, liga tenisa
stołowego
25 marca (wtorek)
apteka dyżurna Zielona 37
16.00 - Scrabble w bibliotece, Biblioteka Miejska, ul. Kopernika
26 marca (środa)
apteka dyżurna 11 Listopada 9
wydanie „Tygodnika Oleckiego”
18.00 - OSP Grom Lenarty - UKS Orły Gawliki Wielkie,
liga tenisa stołowego
27 marca (czwartek)
apteka dyżurna Kolejowa 15
16.00 - Rummikub, gra rodzinna, scrable, Biblioteka Publiczna, Kopernika 6
19.00 - SHORT WAVES GRAND PRIX, kino Mazur
28 marca (piątek)
apteka dyżurna plac Wolności 7B
15.30 - spotkanie z Barbarą Szulińską z cyklu „Artyści są
wśród nas”, biblioteka miejska, Kopernika 6
16.00 - Bajkolandia, spotkanie z bajką, biblioteka miejska,
ul. Kopernika
29 marca (sobota)
apteka dyżurna Gołdapska 1
Unia Olecko - Olimpia Miłki (A Klasa, grupa: warmińsko-mazurska) - mecz sparingowy
30 marca (niedziela)
apteka dyżurna Zielona 35
Unia Olecko - Olimpia Miłki (A Klasa, grupa: warmińsko-mazurska) - mecz sparingowy
31 marca (poniedziałek)
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Laureaci
konkursow przedmiotowych

Znamy już wyniki większości kuratoryjnych konkursów
przedmiotowych. Mamy powody do radości i dumy. Uczniowie Gimnazjum nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. ks.
Jana Twardowskiego w Olecku w eliminacjach wojewódzkich osiągnęli ponad 75% punktów możliwych do zdobycia
i stali się laureatami.

Katarzyna Wojtowicz z kl. III b uzyskała dwukrotnie
tytuł laureatki, startując w konkursach z języka angielskiego
(nauczycielka - Ewa Iwanowska) i języka polskiego (nauczycielka - Agnieszka Anna Kopycka) oraz finalistki konkursu matematycznego (nauczyciele - Małgorzata Grzyb,
Tomasz Wiśniewski). Razem z Kasią czekamy też na wyniki konkursu biologicznego (nauczycielka - Dorota Witkowska), które ukażą się w terminie najbliższych 2 tygodni.
Na liście laureatów Wojewódzkiego Konkursu Języka
Polskiego znalazła się kolejna trzecioklasistka - Marcela
Wojciechowska (nauczycielka - Anna Klimasara).

Trzeźwy poranek

17 marca na terenie powiatu policjanci oleckiej drogówki
prowadzili działania pod hasłem „Trzeźwy Poranek”.
Na wyniki nie trzeba było długo czekać. Przed godziną
6:00 na ul. Kościuszki funkcjonariusze zatrzymali pierwszego nietrzeźwego kierowcę.
29-letni Sławomir W. jadąc do pracy swoim osobowym
peugeotem miał około 1,3 promila alkoholu w organizmie.
Mężczyzna ponadto nie posiadał prawa jazdy. Teraz Sławomir W. odpowie za prowadzenie pojazdu pod wpływem alkoholu oraz bez uprawnień.
rzecznik prasowy KPP, sierż. szt. Justyna Sznel

Internet

Trwa realizacja projektu budowy sieci szerokopasmowej
internetu w gminie. Trwają prace nad uruchamianiem punktów Hot-Spot oraz montaż urządzeń Wi-Fi.
W styczniu dokonano odbioru 15 punktów Wi-Fi będących na terenie miasta. 				
Um

Tytuł laureatki z języka
angielskiego oprócz Kasi
otrzymała również Gabriela Bagan. Jest czego zazdrościć, bo już w kl. I ma z
głowy egzamin gimnazjalny
z języka nowożytnego!
Do grona tegorocznych
laureatów dołączył uczeń kl.
III b Piotr Marcin Kopycki, osiągając wysoki wynik
w konkursie historycznym.
Nie można pominąć też
Marcela Makala (nauczycielka - Anna Karolina
Szyłkiewicz) – ucznia kl. VI
Szkoły Podstawowej nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im.
ks. Jana Twardowskiego w Olecku, który został finalistą
wojewódzkiego konkursu historycznego dla szkół podstawowych.
A teraz najważniejsze!
Zgodnie z rozporządzeniem MEN z dnia 30 kwietnia
2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych ( Dz. U. z 2007 r., Nr 83, poz. 562, § 20 ust. 7, § 39
ust. 1 i 2 z późniejszymi zmianami) laureaci konkursów
przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim w szkole podstawowej i gimnazjum otrzymują z danych zajęć edukacyjnych celującą roczną ocenę klasyfikacyjną. Są zwolnieni
odpowiednio ze sprawdzianu po szkole podstawowej lub
odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego, uzyskując
tym samym najwyższy wynik, czyli 100%.
Mało tego!
Laureaci konkursów przedmiotowych przyjmowani są
do wybranego gimnazjum / wybranej szkoły ponadgimnazjalnej niezależnie od kryteriów przyjętych w statucie
szkoły zgodnie z § 5 ust.6, § 8 ust. 8 rozporządzenia MENiS z dnia 20 lutego 2004 r. w sprawie warunków i trybu
przyjmowania uczniów do publicznych przedszkoli i szkół
oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych (Dz.
U. z 2004 Nr 26 poz. 232 z późniejszymi zmianami).
Jest o co powalczyć!
Cieszymy się niezmiernie z wysokich wyników osiąganych w konkursach przedmiotowych przez naszych
uczniów. Wszystkim im gratulujemy sukcesu!
Anna Klimasara

NASZ KONKURS

Jeśli chcecie wziąć państwo udział w konkursie, wystarczy tylko na adres redakcji wysłać kartkę pocztową z nalepionym kuponem z pierwszej strony
i wpisanym własnym imieniem i adresem. Wszystkie karty biorą
udział w cotygodniowym losowaniu – aż do skutku.
W tym tygodniu wylosowano następujące osoby:

• Artur Dąbrowski
• Aleksandra Olszewska
• Regina Rojek
• Jan Rozłucki (Kolno)
• Michał Zdanicki
• Tomasz Żarnuczyk

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.

to@borawski.pl
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Często zastanawiam się, jak to u nas
właściwie jest z tą pracą? Czy jest ona, czy
jej nie ma? Jaki naprawdę jest na nią popyt
i jaka podaż?
Spotykam zarówno osoby pracy szukające i narzekające na jej brak. Mam również
stały kontakt z pracodawcami poszukującymi pracowników. Logicznie takie poszukiwania powinny
przynieść pozytywny wynik... jednak tak się nie dzieje. Dlaczego?
Proszę Państwa, nie szukam tutaj recepty. Gdzieżbym
śmiał, gdy tylu speców od zatrudnienia nie potrafi rozwiązać
tego dylematu. Chciałbym jedynie podyskutować nad zjawiskiem.
Wewnątrz numeru znajdziecie Państwo ogłoszenie Urzędu Pracy zawierające spis 37. profesji, w których pracodawcy
poszukują pracowników. Poza tym jest też kilka propozycji
w rubryce praca. Z kilkutygodniowych obserwacji widać, że
ilość ofert stopniowo się zwiększa.
Dlaczego pracodawcy nie mogą dogadać się z poszukującymi pracy?
Zakupy robię w kilku sklepach. Nie zaszczycam swoją
obecnością żadnego z naszych supermarketów, czasami kupuje jedynie w „Lidlu”. To taka donkiszoteria, walka z wiatrakami. Nie chcę wspierać firm, które niszczą miasto.
Ale do „ad rem”-u. Podczas tych zakupów zdarza się, że
wymienię kilka słów z ekspedientkami. Ostatnio najbardziej
utkwiła mi wypowiedź jednej z nich: „Żeby konkurencja dała
mi 50 złotych więcej, to bym się do niej przeniosła”! Spojrzałem z niedowierzaniem. 50 złotych może zadecydować o
zmianie pracy?
Świadczy to i o pracodawcy, i o pracowniku. Z jednej strony właściciel sklepu nie potrafi utrzymać z jakiegoś powodu
kadry, z drugiej praca staje się towarem coraz bardziej cennym i cenionym, a ten kto tego nie widzi, zostaje w tyle. To

Tygodnik olecki 11/844 - r. 2014

5

taka prawidłowość.
Kiedyś, spotkanie ekspedientki znudzonej i mającej
klienta gdzieś nie było trudne. Teraz takiej pohukującej sowy
ze świecą szukać. I dobrze. Zmieniają się wszystkie standardy. Panie uśmiechnięte, choć zmęczone. Szczególnie pod
wieczór. Wykształcenie też niezgorsze, bo często skończony ogólniak lub inna szkoła średnia. Nierzadko znajomość
języka angielskiego, niemieckiego czy nawet francuskiego.
Nieźle. Ostatnio są kłopoty z rosyjskim, bo młode pokolenie
tego języka nie zna. Rzecz do naprawienia. Dlaczego więc
takie osoby miałyby zarabiać mało?
Nasuwa się tutaj dygresja związana z uczącymi się obecnie w szkołach.
Całkiem niedawno było podsumowanie pierwszego półrocza nauki. Gdzie znajdą zatrudnienie posiadacze kompletu
jedynek? Kto zatrudni i kto zrozumie tych, którzy z angielskiego, niemieckiego, czy rosyjskiego mają jedynkę? Jaka
praca czeka na nich w zjednoczonej Europie?
Idzie do nas pokolenie, które jest częścią naszego kryzysu. Powoli zbliża się i w końcu wejdzie na tę scenę. Cyniczne czujące się bezkarnie i bez zobowiązań wobec rodziców,
szkoły czy społeczeństwa. Dlaczego? Jaka szkoła zdecyduje
się wyrzucić ucznia, jeżeli wiążę się to z dotacją? Chyba, że
policja kogoś zabierze.
Państwo polskie idzie po najmniejszej linii oporu. Szkoły muszą się do tego przystosować. Uczniowie to widzą i
równają do standardu najniższego. Bo można, bo ani niewydolni rodzice nie potrafią ich zmobilizować, ani szkoły
ich zmusić do nauki. Jest szansa to naprawić. Postawić na
jakość, a nie na ilość. Pozwalają na to mądrze zarządzający
oświatą decydenci.
Tam, gdzie nie ma dobrego zarządzania, przyjmuje się
wszystkich chętnych tworząc dodatkowe klasy. Szkoły przecież trzeba utrzymać. Dać pracę nauczycielom i obsłudze.
Dyrektorka czy dyrektor zostaje z tym sama. Co ma robić?
Przecież zamiast dofinansować mające mniej uczniów szkoły, zamyka się je. Państwo miało okazję wywindować poziom polskiej oświaty jeszcze wyżej, ale tego nie uczyniło.
Nasi posłowie i senatorowie widzą i potrafią ocenić, jak im
się ciężko żyje. Podnoszą sobie diety i dają sobie premie.
Jednocześnie sądzą, że oświata da sobie radę, bo była, jest
i będzie. Oni przecież mają pieniądze, by swoje dzieci wykształcić.
Oprócz spadku poziomu nauczania z powodu słabej jakości materiału do obróbki, jeszcze jeden aspekt. Brak zainteresowania wychowaniem w ogóle. Jeżeli na wspólnym
spotkaniu dzieci, rodziców i nauczycieli trzeba uczniów
uciszać i zwracać im uwagę, to gdzie jest powaga wychowania? Czy młody człowiek, wychowywany bezstresowo przez
dom i szkołę wie coś o uprzejmości, dobrym wychowaniu
czy potrzebach osób go otaczających? Czy potrafi szanować,
to co i dom, i szkoła mu oferuje?
Nie dziwmy się więc, że mamy takich chamów na drogach, na chodnikach, w parkach czy w kinach. Tak ich wychowano i tak ich się wychowuje: liczą się tylko ich potrzeby, reszta jest nieważna.
Mamy szansę jako powiat, jako gmina to zmienić. Mamy
szansę wykształcić tak nasze dzieci, żeby nie dostawały jedynek, żeby znały języki, żeby po skończeniu szkół średnich
dostały się na dobre studia albo miały zagwarantowaną pracę. Dyplom ukończenia szkoły powinien być ważnym dokumentem, a nie obrazkiem wiszącym na ścianie obok dyplomu za rzucanie beretem do opony. Trzeba zmienić coś, aby
wysiłek szkół podstawowych i gimnazjów nie szedł na marne. Trzeba pozwolić dyrektorom szkół, aby szli w jakość.
Z poważaniem
B. Marek Borawski
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Młodzi z
„Instytutu Ciekawej
Roboty”
zaprosili dorosłych
na konferencję

10 marca uczestnicy projektu „Instytut
Ciekawej Roboty” zorganizowali konferencję pod nazwą „ Kuchnia naszych
dziadków i rodziców”. Hasłem przewodnim spotkania, które odbyło się w nowoczesnej pracowni
gastronomicznej
Zespołu Szkół Licealnych i Zawodowych,
stały się dawne potrawy regionalne charakterystyczne dla napływowej społeczności powiatu oleckiego. Uczestnicy,

V08901

OFERTY PRACY          

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

wspierani przez Urszulę Nartowicz, już od godziny 8.00
przygotowywali dania, opierając się na okrytych podczas
wcześniejszych badań przepisach.
O 10.30 zebrali się zaproszeni goście.
Pierwszą część spotkania poprowadził koordynator Mieczysław Michniewicz, który przybliżył zebranym na
czym polega realizowany projekt, jakie są jego cele oraz
zadania. Następnie nastąpiła krótka przerwa na słodki poczęstunek oraz kawę, herbatę.
Drugą cześć spotkania poprowadzili uczestnicy „Instytutu Ciekawej Roboty” - Wojtek Luberecki, Justyna Pawelec oraz Paulina Retel, którzy przedstawili w sposób
multimedialny dotychczasowe osiągnięcia i działania realizowane w projekcie oraz opowiedzieli o regionalnych potrawach przygotowanych wcześniej przez innych uczestników.
Następnie goście zostali zaproszeni do degustacji dań i obejrzenia wystawy zdjęć uczestników z wyjazdu na Litwę oraz
z spotkania na Sadybie, mogli też zobaczyć efekty pracy
młodzieży z fotografką Dorotą Klewicką.
Młodzież w trakcie swoich wystąpień poprosiła gości o
przydzielenie punktów ich zdaniem najsmaczniejszej potrawie. Największym powodzeniem cieszyły się kartacze, które przygotowali Wojtek Luberecki, Ewelina Ratomska,
Jola Karaś i Łukasz Motulewicz.
„Jestem mile zaskoczona dzisiejszym dniem, konferencja jak najbardziej się udała. Na własnej skórze przekonałam
się, że gotowanie w zespole to świetna zabawa, przy której
można się wiele nauczyć. Jestem zadowolona z uczestnictwa w tego typu wydarzeniach, gdyż takie spotkania motywują do dalszej pracy, dalszego działania. Można również
dobrze się zaprezentować dorosłym. Miło, że nasze starania
zostały docenione. W imieniu swoich kolegów i koleżanek
z „Instytutu Ciekawej Roboty” dziękuję wszystkim za przybycie na naszą konferencję” – mówi Wiola Barwińska –
zastępca szefa projektu.
Klaudia Jóźwiak
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ul. Armii Krajowej 30
tel. 87-520-30-78
tel. 87-520-25-33
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to@borawski.pl

Ulga dla
honorowych dawców krwi
w zeznaniu za 2013 r.

Honorowy dawca krwi, czyli osoba, która oddała nieodpłatnie krew lub jej składniki i została zarejestrowana
w jednostce organizacyjnej publicznej służby krwi, może
skorzystać ze specjalnej ulgi dla honorowych krwiodawców.

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

Jak obliczyć wartość darowizny krwi?
Obliczając wartość darowizny przekazanej na cele
krwiodawstwa należy pomnożyć ilość oddanej honorowo
(nieodpłatnie) krwi lub jej składników przez kwotę 130
zł (tj. obowiązującą wysokość ekwiwalentu pieniężnego
przysługującego za pobraną krew).

Jaki jest limit odliczenia?
Odliczenie z tytułu honorowego krwiodawstwa łącznie
z darowiznami na cele kultu religijnego oraz na cele szlachetne nie może przekroczyć 6% dochodu (w przypadku
ryczałtowców 6% przychodu) wykazywanego w zeznaniu.

Czy potrzebna jest dokumentacja?
Aby dokonać odliczenia, podatnik musi posiadać dokument, z którego wynika wartość oddanej krwi lub jej składników wraz z oświadczeniem o jej przyjęciu rzez jednostkę organizacyjną publicznej służby krwi. Należy pamiętać,
że w otrzymanym dokumencie nie może być uwzględniona krew (lub jej składniki), za którą dawcy wypłacono ekwiwalent pieniężny (wynagrodzenie). Otrzymanych
w jednostce publicznej służby krwi dokumentów nie trzeba
dołączać do zeznania. Dokumenty te należy jednak przechowywać do momentu upływu terminu przedawnienia
zobowiązania podatkowego, tj. przez 5 lat, licząc od końca
roku, w którym złożono zeznanie podatkowe. W tym okresie urząd skarbowy ma bowiem prawo skontrolować poprawność skorzystania z odliczenia.
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Zatrzymany nietrzeźwy
kierowca Gimbusa

Oleccy policjanci z Ruchu Drogowego zatrzymali
18 marca nietrzeźwego kierowcę Gimbusa, 53 letniego
mieszkańca Olecka, który dowoził dzieci do Szkół Podstawowych na terenie gminy Olecko.
17 marca około 6.35 na trasie Olecko – Krupin patrol
Ruchu Drogowego z Olecka zatrzymał do kontroli drogowej
53 letniego Grzegorz Z. mieszkańca Olecka który kierował
szkolnym autobusem m-ki Autosan. Po zatrzymaniu kierowcę poddano badaniu trzeźwości– wynik 0,6 promila alkoholu w wydychanym powietrzu.
Grzegorz Z. dopiero jechał po dzieci, które miały być dowiezione do szkół sodstawowych na ternie gminy Olecko w
miejscowości Babki Oleckie oraz w Judzikach.
W chwili zatrzymania w autobusie był jedynie opiekun,
nie było żadnego dziecka. Kierowcy zatrzymano prawo
jazdy i po wykonaniu niezbędnych czynności zwolniono, a
autobus przekazano rezerwowemu kierowcy, który pojechał
dalej po dzieci.
Teraz Grzegorz Z. będzie odpowiadał przed sądem za
prowadzenie pojazdu pod wpływem alkoholu za co grozi do
2 lat pozbawienia wolności oraz zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych
asp. Tomasz Jegliński.

Lenarty

20 stycznia podpisano umowę z przedsiębiorstwem z
Gołdapi, które wygrało przetarg na budowę boiska sportowego w Lenartach.
Inwestycja ma kosztować około 360 tysięcy złotych, a
termin jej ukończenia upływa 20 maja b.r.
Zostanie wykonane boisko trawiaste z bramkami, bieżnia z mączki ceglanej, ławki, droga dojazdowa z parkingiem, rurociąg odwadniający, przepust, podłączony zostanie
wodociąg oraz zbudowane zostanie szczelne szambo. Nadzór budowlany sprawuje Wiktor Werstak. 		
Um

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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Pamięć
o obławie augustowskiej

grupy ukrywające się w lasach. Wszystkie większe kompleksy leśne zostały otoczone.
Dziesiątego lipca Armia Czerwona rozpoczęła obławę.
Korzystając z list przygotowanych przez polski rząd, aresztowano 1800 działaczy Armii Krajowej na północnych terenach Podlasia. Wszystkich ich przewieziono i brutalnie
przesłuchano w miejscowości w pobliżu Augustowa. Po
zakończeniu śledztwa 1200 osób zostało zwolnionych, zaś
o losie pozostałych 600 nie wiadomo nic pewnego. Ustalone zostały cztery miejsca, w których te osoby mogły zostać
zamordowane. Mogły to być: Puszcza Romincka, forty w
okolicach Grodna, dalekie ostępy Rosji lub Giby.
Dla uczczenia ofiar obławy augustowskiej w 1987 roku
w Gibach powstał pomnik projektu Andrzeja Strumiłły.
Corocznie odbywają się tam uroczyste obchody tego wydarzenia. W 1991 roku, po przeprowadzeniu ekshumacji
w Gibach, ustawiono tam krzyż na symbolicznej mogile
zaginionych. Na krzyżu wypisano nazwiska ok. 600 osób.
Piotr Kopycki z kl. III b

11 marca na czwartej i piątej godzinie lekcyjnej w sali
201 w Zespole Szkół w Olecku odbyło się spotkanie klas
trzecich gimnazjum z Pawłem Kaliszem – specjalistą od
edukacji historycznej pracującym w Instytucie Pamięci
Narodowej. Tematem spotkania była obława augustowska.
Dowiedzieliśmy się, że odbyła się ona w lipcu 1945
r. Wszystko zaczęło się jednak jeszcze podczas wojny, w
momencie, gdy na ziemie polskie weszły wojska rosyjskie.
Partyzanci, przekonani, że otrzymają pomoc, zaczęli się
ujawniać. Byli jednak niebezpieczni dla komunistycznych
władz, więc wielu z nich aresztowano.
Po wejściu Armii Czerwonej na tereny Rzeszy znów
zaczęły powstawać tajne organizacje. Głównym ich celem
było powstrzymanie wywozu łupów w głąb Rosji. Władze
ZSRR zaniepokojone rozwojem spraw postanowiły rozbić

Szachy

W sobotę 8 marca odbył się w Ełku kolejny turniej szachowy z cyklu „Szachy w Oratorium 2014”. W zawodach
uczestniczyło trzech reprezentantów Czarnych Olecko:
Konrad Konewko, Wiktor Raszkowski i Łukasz Bartnicki. Tempo gry zostało ustalone na 15 minut na zawodnika, a dystans gry na 7 rund.
W turnieju nie było ograniczeń wiekowych, mogli wystąpić wszyscy chętni, zarówno juniorzy, jak i seniorzy.
Najlepiej wypadł Konrad, który zdobył 5,5 pkt z 7 partii
i zajął drugie miejsce w turnieju. Po 4 punkty zdobyli: Wiktor i Łukasz. Pierwszy z tej dwójki został sklasyfikowany na
wysokiej 8. pozycji, a drugi z nich na pozycji 15. Startowało
31 zawodników, w tym 6 seniorów i 25 juniorów.
Krzysztof Konewko, MLKS Czarni Olecko

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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Najbardziej treściwy festiwal
krótkiego kina – SHORT WAVES
Grand Prix 2014 w Olecku

Fale krótkiego metrażu przybiją do oleckiego brzegu już
po raz trzeci wraz z festiwalem Short Waves 2014. Olecko
stanie się częścią treściwego, intensywnego, ekscytującego
wydarzenia
DOBRZE, BO KRÓTKO. Short Waves Festival to najlepsze polskie i światowe krótkie filmy. Tworzone przez zawodowców i amatorów. Bez gatunkowych szufladek. Za to z
otwartą formułą pozwalającą zaprezentować bogactwo krótkich form: fabuł, dokumentów, animacji, wideoklipów i obrazów eksperymentalnych. Ostra selekcja gwarantuje pokazy
najwyższej jakości artystycznej.
GLOBALNY ZASIĘG. Short Waves Festival to projekcje w kilkudziesięciu miastach w Polsce i na świecie, m.in.
w Meksyku, Amsterdamie, Berlinie, Barcelonie, Rydze. Tak
promuje polskich twórców.
GWIAZDY NIEZNANE. Short Waves Festival to szansa
zobaczenia największych postaci polskiego kina w nowych,
nieoczywistych rolach. Aktorskich wyzwań i ucieczki od komercji szukają w krótkich metrażach m.in. Danuta Stenka,
Kinga Preis, Andrzej Chyra i Arkadiusz Jakubik.
NOWOCZESNA FORMUŁA. Short Waves Festival to
impreza publiczności. Kameralna, dostępna i angażująca. Na
widzów czekają intensywne doznania. Poniżej prezentujemy
filmy konkursowe:

ZIEGENORT, Tomasz Popakul Animacja 2013 19 min
Mała nadmorska wioska. Zapracowany ojciec stara się
przyuczyć nastoletniego syna do zawodu rybaka. Introwertyczny chłopiec-ryba będzie musiał stawić czoła pierwszej
poważnej rywalizacji. Świat odkrywany przez chłopca pełen
jest niepokojących znaków, frapujących obserwacji, które
niejednokrotnie budzą w nim przerażenie.
REZONANS, Mateusz Sadowski Film eksperymentalny
2013 6 min 16 sek.
Efekt czytania i rozmyślania o teoriach fizycznych, które
proponują istnienie światów równoległych, o sporach dotyczących tego, czy świat ma strukturę ciągłą (analogową) czy
nieciągłą (dyskretną), a wreszcie równoważenia rozbieżnych
tropów lekturą, między innymi, Roberta Walsera. Film powstawał równolegle wobec zgłębiania wspomnianych zagadnień.
NASZA KLĄTWA, Tomasz Śliwiński Film dokumentalny 2013 27 min
Film stanowi osobistą wypowiedź reżysera, który wraz z
żoną musi zmierzyć się z bardzo rzadką, nieuleczalną chorobą ich nowonarodzonego dziecka – Klątwą Ondyny (Zespół
Wrodzonej Ośrodkowej Hipowentylacji). Chorzy podczas
snu przestają oddychać i wymagają dożywotniego wspomagania czynności oddechowych za pomocą respiratora. W trakcie filmu ukazany jest proces oswajania lęku związanego z tą
chorobą.
NIEPRAWDOPODOBNIE ELASTYCZNY CZŁOWIEK, Karolina Specht Animacja 4 min 57 sek
Historia człowieka, który urodził się bez własnego kształtu. Ciągłe deformacje i wtłaczanie w cudze formy budzi w
nim poczucie buntu. Czy może żyć zupełnie niezależnie od
innych i w oderwaniu od rzeczywistości? Kto i co decyduje o
tym, jacy ostatecznie jesteśmy?
HOSANNA, Katarzyna Gondek Film fabularny 2013 9
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min 30 sek
Hosanna to baśń o dziarskiej dziewczynce, która wpada
do świata babki dewotki i sieje w nim słodkie spustoszenie.
Wnuczka odkrywa osobliwą kolekcję kolegów babci i stopniowo bada ich rolę w jej życiu. Zaciekawienie dziewczynki rujnuje i jednocześnie buduje na nowo babciny porządek
rzeczy.
MATKA, Łukasz Ostalski Film fabularny 2013 30 min
Małgorzata (w tej roli Danuta Stenka) - na co dzień ważny polityk - jedzie do domu nad jeziorem. Jej syn - narkoman
potrzebuje pomocy. Małgorzata prosi o wsparcie córkę. Na
miejscu odkrywają półprzytomnego chłopaka i zmasakrowane ciało młodej dziewczyny. W obliczu tragedii ich wzajemne relacje komplikują się ujawniając skrywane urazy.
Matka musi podjąć najtrudniejszą decyzję w życiu.
UNCONSCIOUS, Martyna Iwańska Teledysk 2013 4
min 56 sek
Teledysk do utworu duetu Rebeka. Sam duet pojawia się
w klipie, ale najważniejsi są odtwórcy głównych ról – Maria Cieślak i Piotr Stramowski, oraz ascetyczna scenografia.
Unconscious to historia hipnotyzującego i niepokojącego
związku miłosnego, jednostronnej relacji z zaskakującym
Łączny czas: 102 minuty
SHORT WAVES GRAND PRIX – 27.03.2014 r. godz.
19:00, kino “Mazur”, wstęp 5 zł

Międzynarodowy Dzień Teatru
Międzynarodowy Dzień Teatru w tym roku będzie obchodzony już po raz 53. Święto to zostało ustanowione w
1961r. dla upamiętnienia otwarcia Teatru Narodów w Paryżu. W Olecku dzień wszystkich ludzi teatru: teatralników,
teatrofilów, teatrologów (aktorów, widzów, reżyserów, scenarzystów, pasjonatów, wszelkiej maści speców i znawców)
będziemy obchodzić 28 marca.
Przygotowaliśmy dla nich coś specjalnego.
Na początek „Pudło” – debiut sceniczny dziecięcej grupy
teatralnej „Za kurtyną”, działającej pod okiem instruktorki
Małgorzaty Krejpcio od września 2013 roku. Spektakl opowiada o beztroskiej krainie „M”, w której znienacka pojawia
się tajemnicze pudło. Skąd przybyło? Co się w nim kryje?
Zobaczcie sami.
Kolejna atrakcja czeka nas w Galerii prawdziwej Sztuki
im. Andrzeja Legusa. Następna wystawa pokazująca twórczość oleckich artystów. Tym razem swoje prace zaprezentuje Pani Irena Dominików.
„Teatr 6 i pół” zaaplikuje nam kolejną dawkę teatralnych
wrażeń w spektaklu „Ballada na trzy biurka” w reżyserii Romana Karsztun. Bank. Remont i wizja redukcji etatów burzą dotychczasowy ład. Trzy kobiety. Trzy charaktery. Trzy
światy. W nich skrywane emocje, niepewność. Sztuka Izabeli Degórskiej traktuje o problemach życia w zmieniającej się
Polsce. Sztuka na czasie, dla lubiących zmyślną rozrywkę!
Bawi, a jednocześnie uświadamia, jak silnie mentalnie tkwimy w poprzednim ustroju.

Międzynarodowy Dzień Teatru,
27 marca 2014
17:00 – „Pudło” spektakl dziecięcej grupy teatralnej „Za
Kurtyną”, sala AGT, wstęp 5 zł
18:00 – wernisaż wystawy prac Ireny Dominików, Galeria Prawdziwej Sztuki im. Andrzeja Legusa,
19:00 – „Ballada na trzy biurka”, Teatr 6 i pół, sala AGT,
wstęp 5 zł
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Halowe Mistrzostwa Województwa
Warmińsko-Mazurskiego SZS

11 marca w Hali Lega odbyły się Halowe Mistrzostwa Województwa Warmińsko-Mazurskiego SZS w lekkiej atletyce
szkół podstawowych i gimnazjów.
Organizatorami turnieju były WM SZS, OTSS, POSS i
MOSiR Olecko.
Sędzią głównym zawodów był Stanisław Krzywicki –
licencjonowany sędzia klasy międzynarodowej
WYNIKI
SZKOŁY PODSTAWOWE:
60 m dziewcząt:
1. Klaudia Szymborska SP2 Ełk
9,04 s
2. Aleksandra Jaroniec SP3 Olecko 9,21 s
3. Ewa Zysk SP Cichy		
9,29 s		
5. Gabriela Jeglińska SP3 Olecko 9,67 s
9. Agnieszka Łoboda SP Cimochy 10,03 s
10. Hanna Kozłowska SP1 Olecko 10,06 s
60 m chłopców:
1. Krystian Marciniuk SP Kalinowo		
2. Bartosz Mikielski SP3 Gołdap		
3. Kamil Waszkiewicz SP2 Ełk		
4. Marcel Wasilewski SP3 Olecko		
7. Jakub Białanowski SP3 Olecko		
10. Michał Jurewicz SP1 Olecko		
13. Piotr Pachucki SP Świętajno		
15. Mateusz Łożyński SP Świętajno

8,64 s
8,85 s
8,97 s
9,06 s
9,18 s
9,65 s
10,24 s
10,96 s

300 m dziewcząt
1. Justyna Soroka SP Cimochy 		
2. Karolina Jasińska SP3 Olecko 		
3. Martyna Dzierżyk SP Gąski 		
4. Angelina Oleszczuk SP3 Olecko 		

56,40 s
56,90 s
57,37 s
58,46 s

300 m chłopców:
1. Kacper Romanowski SP3 Gołdap
2. Gabriel Domaradzki SP3 Olecko		
3. Dawid Kacprzak SP3 Gołdap		
4. Kacper Kempisty SP3 Olecko 		
5. Damian Zaręba SP Gąski 		
9. Mateusz Kamiński SP1 Olecko 		
12. Miłosz Zackiewicz SP1 Olecko 		
14. Jakub Andryszczyk SP Świętajno
15. Przemysław Brynda SP Świętajno

53,28 s
53,29 s
54,11 s
54,30 s
55,79 s
60,77 s
64,44 s
69,72 s
72,59 s

600 m dziewcząt:
1. Oliwia Połujańska SP7 Bartoszyce
2. Klaudia Ćwikowska SP3 Olecko		
3. Ewa Zysk SP Cichy			
6. Karolina Pogorzelska SP3 Olecko
9. Gabriela Olszewska SP Cimochy		

2:03,30 s
2:08,44 s
2:12,05 s
2:14,04 s
2:50,54 s

600 m chłopców:
1. Michał Milewski SP3 Olecko 		
2. Kacper Taudul SP3 Gołdap 		
3. Tadeusz Szarnecki SP1 Olecko 		
4. Wojciech Tomczyk SP3 Olecko 		
5. Marcin Sznejder SP Świętajno 		
6. Kacper Domolewski SP1 Olecko
8. Karol Rybak SP Świętajno 		

1:58,27 s
2:03,03 s
2:03,43 s
2:10,17 s
2:10,34 s
2:10,36 s
2:15,35 s

rzut piłką lekarską dziewcząt:
1. Julia Wojciechowska SP4 Lidzbark Warmiński 9,00 m
2. Weronika Miłowicka SP Gąski 8,10 m
3. Zuzanna Czycza SP3 Olecko
7,80 m
4. Kinga Mikielska SP3 Olecko
7,60 m
5. Zuzanna Warsiewicz SP1 Olecko 6,90 m

rzut piłką lekarską chłopców:
1. Patryk Kozłowski SP Wieliczki		
8,10 m
2. Krzysztof Szymański SP1 Lidzbark Warmiński 7,50 m
3. Krzysztof Makarewicz SP Gąski		
7,30 m
5. Kamil Adrian SP1 Olecko		
7,20 m
8. Michał Milewski SP3 Olecko 		
6,80 m
10. Marcel Wasilewski SP3 Olecko
6,10 m
12. Łukasz Chojnacki SP1 Olecko		
5,50 m
13. Dariusz Jankowski SP Świętajno
5,30 m
14. Mateusz Mazurek SP Świętajno
4,60 m
skok w dal z miejsca dziewcząt:
1. Julia Jańczuk SP3 Olecko 		
2,06 m
2. Julia Raczkowska SP3 Olecko 		
2,00 m
3. Hanna Kozłowska SP1 Olecko		
1,96 m
6. Klaudia Jarosz SP Cimochy		
1,84 m
skok w dal z miejsca chłopców:
1. Wojciech Tomczyk SP3 Olecko		
2,36 m
2. Krzysztof Szymański SP1 Lidzbark Warmiński 2,27 m
3. Jan Jeleniewicz SP3 Olecko		
2,12 m
4. Mateusz Mazurek SP Świętajno 		
2,11 m
8. Adam Stemplewski SP1 Olecko 		
1,95 m
10. Klaudiusz Bystrzycki SP1 Olecko
1,89 m
skok wzwyż dziewcząt:
1. Klaudia Szymborska SP2 Ełk		
2. Alicja Gołąbek SP1 Lidzbark Warmiński
3. Aleksandra Jaroniec SP3 Olecko		
6. Martyna Dzierżyk SP Gąski		
Gabriela Jeglińska SP3 Olecko		
9. Karolina Maciejewska SP Sokółki
10. Weronika Miłowicka SP Gąski		
skok wzwyż chłopców:
1. Łukasz Świeżek SP7 Bartoszyce		
2. Jan Jeleniewicz SP3 Olecko 		
3. Jakub Białanowski SP3 Olecko 		
9. Damian Zaręba SP Gąski
1,20 m

1,37 m
1,25 m
1,25 m
1,20 m
1,20 m
1,20 m
1,15 m
1,35 m
1,30 m
1,30 m

bieg sztafetowy dziewcząt:
1. SP3 Olecko		
2:15,20 s
2. SP Cimochy		
2:28,74 s
3. SP3 Gołdap		
2:32,17 s
bieg sztafetowy chłopców:
1. SP3 Olecko		
2:11,20 s
2. SP3 Gołdap		
2:16,69 s
3. SP7 Bartoszyce
2:18,54 s
6. SP Świętajno		
2:28,89 s
klasyfikacja drużynowa szkół podstawowych:
1. SP3 Olecko 146 pkt (dziewczęta-75 pkt, chłopcy - 71 pkt)
2. SP 3 Gołdap 63 pkt (18 pkt, 45 pkt)
3. SP 1 Lidzbark Warmiński 45 pkt (21 pkt, 24 pkt)
4. SP 2 Ełk 41 pkt (27 pkt, 14 pkt)
5. SP Kalinowo 40 pkt (14 pkt, 26 pkt)
6. SP 7 Bartoszyce 37 pkt (16 pkt, 21 pkt)
7. SP Gąski 26 pkt (16 pkt, 10 pkt)
8. SP 1 Olecko 24 pkt (10 pkt, 14 pkt)
9. SP Kraszewo 18 pkt (13 pkt, 5 pkt)
10. SP Pisanica 17 pkt (11 pkt, 6 pkt)
11. SP Cimochy14 pkt (14 pkt, 0 pkt)
12. SP Świętajno 13 pkt (0 pkt, 13 pkt)
13. SP Cichy 12 pkt (12 pkt, 0 pkt)
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14. SP4 Lidzbark Warmiński 9 pkt (9 pkt, 0 pkt)
SP Wieliczki 9 pkt (0 pkt, 9 pkt)
16. SP Sokółki 2 pkt (2 pkt, 0 pkt)
WYNIKI GIMNAZJA:
60 m dziewcząt:
1. Natalia Polak Gim. Kraszewo
2. Paulina Osik Gim. Kraszewo
3. Joanna Grądzka Gim. Sokółki
4. Karolina Radzewicz Gim. 2 Olecko

8,44 s
8,88 s
9,31 s
9,32 s

60 m chłopców:
1. Gabriel Szczecina Gim. Wieliczki
2. Andrzej Bartoszewicz Gim. Kalinowo
3. Michał Szumny Gim. Kraszewo		
4. Mateusz Żenda Gim. 2 Olecko		
5. Karol Wójcik Gim. Kijewo		
6. Jakub Jasiński Gim. 2 Olecko		
8. Mateusz Matejczyk Gim. Sokółki
11. Patryk Walendy Gim. Sokółki		

7,52 s
7,68 s
7,82 s
8,00 s
7,89 s
8,26 s
8,78 s
8,98 s

300 m dziewcząt:
1. Justyna Kempisty Gim. 2 Olecko		
2. Kamila Jankowska Gim. 2 Olecko
3. Natalia Niedźwiecka Gim. Wieliczki

55,01 s
55,40 s
55,73 s

300 m chłopców:
1. Michał Wargala Gim. 2 Olecko		
2. Arkadiusz Suchocki Gim. Kraszewo
3. Kacper Stemplewski Gim. Sokółki
4. Gabriel Szczecina Gim. Wieliczki
5. Mateusz Matejczyk Gim. Sokółki

44,41 s
46,35 s
47,77 s
47,83 s
48,02 s

600 m dziewcząt:
1. Magda Waszkiewicz Gim. Wieliczki
2. Marta Kotarska Gim. Kalinowo		
3. Żaneta Czerwińska Gim. 2 Olecko

2:04,92 s
2:07,41 s
2:10,37 s

600 m chłopców:
1. Maciej Famulak Gim. Wieliczki		
2. Tomasz Barszczewski Gim. Kijewo
3. Andrzej Wojciech Gim. Kalinowo
4. Tomasz Skowron Gim. Wieliczki		
5. Jakub Wądołowski Gim. 2 Olecko
9. Marek Konopko Gim. 2 Olecko		
11. Dawid Piwek Gim. Sokółki		

1:44,39 s
1:45,11 s
1:46,38 s
1:46,47 s
1:50,54 s
1:56,64 s
2:07,16 s

rzut piłką lekarską dziewcząt:
1. Julia Bielecka Gim. 2 Olecko		
8,30 m
2. Aneta Dzierżyk Gim. Kijewo		
7,90 m
3. Julia Iber Gim. Wieliczki		
7,60 m
6. Karolina Barszczewska Gim. 2 Olecko 6,60 m
rzut piłką lekarską chłopców:
1. Tomasz Kłos Gim. Kalinowo		
10,30 m
2. Karol Ardziński Gim. Pisanica		
10,00 m
3. Jakub Putra Gim. Wieliczki		
9,40 m
4. Sebastian Truchel Gim. Kijewo		
9,20 m
6. Filip Maksimowicz Gim. 2 Olecko
8,40 m
7. Mikołaj Marczak Gim. 2 Olecko		
8,40 m
skok w dal z
miejsca dziewcząt:
1. Martyna
Wróblewska
Gim. 2 Olecko
2,11 m
2. Paulina
Żukowska Gim.
Pisanica		
2,08 m
3. Agnieszka
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Dąbrowska Gim. Kalinowo
1,94 m
5. Adriana Grzymkowska Gim. 2 Olecko
1,73 m
skok w dal z miejsca chłopców:
1. Rafał Prostko Gim. Sokółki		
2,82 m
2. Karol Bartoszewicz Gim. Kalinowo
2,65 m
3. Kamil Januszczyk Gim. 2 Olecko
2,62 m
skok wzwyż dziewcząt:
1. Natalia Polak Gim. Kraszewo		
2. Dominika Dobruch Gim. Kijewo		
3. Anna Nawrocka Gim. 2 Olecko		

1,57 m
1,35 m
1,30 m

skok wzwyż chłopców:
1. Michał Szumny Gim. Kraszewo		
2. Jakub Putra Gim. Wieliczki		
3. Kuba Bogdan Gim. Kijewo		
4. Przemek Tomczyk Gim. 2 Olecko

1,72 m
1,60 m
1,55 m
1,50 m

bieg sztafetowy dziewcząt:
1. Gim. 2 Olecko				
2. Gim. Wieliczki				
3. Gim. Pisanica				
4. Gim. Kalinowo			

2:14,72 s
2,17, 23 s
2:27,96 s
2:29,46 s

bieg sztafetowy chłopców:
1. Gim. 2 Olecko				
2. Gim. Wieliczki				
3. Gim. Kalinowo			
4. Gim. Sokółki				
5. Gim. Kraszewo			
6. Gim. Pisanica				

1:53,42 s
1:56,40 s
1:59,92 s
2:01,95 s
2:05,40 s
2:13,57 s

klasyfikacja drużynowa gimnazjów:
1. Gim. 2 Olecko 115 pkt (dziewczęta 69 pkt, chłopcy 46 pkt)
2. Gim. Kalinowo 97 pkt (42 pkt, 55 pkt)
3. Gim. Wieliczki 76 pkt (28 pkt, 48 pkt)
4. Gim. Kraszewo 65 pkt (31 pkt, 34 pkt)
5. Gim. Pisanica 57 pkt (39 pkt, 18 pkt)
6. Gim. Kijewo 36 pkt (14 pkt, 22 pkt)
7. Gim. Sokółki 31 pkt (6 pkt, 25 pkt)
Pierwsze trzy zawodniczki i trzech zawodników w każdej konkurencji otrzymało pamiątkowe medale. Wszystkie szkoły otrzymały pamiątkowe dyplomy, natomiast trzy
pierwsze w klasyfikacji drużynowej szkoły, otrzymały puchary, ufundowane przez WM SZS oraz MOSiR Olecko.
Opiekunami zwycięskich szkół są:
- SP 3 Olecko: Dariusz Dźwilewski, Artur Szarnecki ,
Wojciech Rejterada, Zbyszek Polakowski,
- Gimnazjum nr 2 Olecko: Beata Kozłowska, Adam
Wyszyński, Maciej Mularczyk, Tomasz Borowski, Alina
Kalinowska.
Każdy uczestnik otrzymał też darmowy bilet wejściowy
na basen LEGA w MOSiR Olecko.
W zawodach uczestniczyło 250 zawodniczek i zawodników.
Ciekawostką jest fakt, że
sędzia główny zawodów –
Stanisław Krzywicki, dwa
dni wcześniej był sędzią
głównym biegów podczas
Halowych Mistrzostw Świata w lekkiej atletyce w hali w
Sopocie.
Biegi okólne rozgrywane
były na obwodzie o długości
dokładnie 100 m.
Specjalista Dyscypliny Sportu MOSiR Olecko –
Paweł Maksimowicz
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Andrzej Malinowski
Góry Tatarskie koło Ełku

Dojazd: Olecko - Ełk
Na Szlaku Tatarskim (trasa: Ełk - Szyba - Góry Tatarskie
- Chochołki - Ostrykół - Prostki - Bogusze) – szlak turystyczny zielony o długości 19 km warto zobaczyć piękne wzgórza
i jeziora.
Wędrówkę pieszą rozpoczęliśmy od parkingu przy nieczynnym już barze przydrożnym „Żabie Oczko”, półtora
kilometra od Ełku w stronę Prostek. Szlak jest dość dobrze
oznakowany. Prowadzi przez lasy sosnowe i świerkowe. Naszym celem były Góry Tatarskie i dwa niewielkie jeziora.
Najwyższe wzniesienie Gór Tatarskich to 144 m n.p.m. W
średniowieczu funkcjonował tutaj gród jaćwieski.
Wyniesienia te są morenowymi ostańcami zbudowanymi
z glin, wychodnymi utworów starszych od otaczającego je
pola sandrowego. U podnóża Gór Tatarskich leży śródleśne
jezioro Tatary Duże. Nieopodal po drugiej stronie torów kolejowych położone jest jezioro Tatry Małe. Jest to wspaniałe
miejsce do obserwacji przyrodniczych i wypoczynku. Można
tutaj spotkać rzadkie i chronione rośliny m.in. ostrołódkę kosmatą, mącznicę lekarską, świdośliwkę, irgę.
W wietrzną i pochmurną niedzielę, 12 stycznia 2014 r.
kilka kilometrów Szlakiem Tatarskim przeszli, na wyniesieniach Gór Tatarskich byli, jezioro Tatary Duże obeszli, jezioro Tatary Małe widzieli: Cezary Lasota i Andrzej Malinowski.
________________________________________________
Takie nazwy, jak np. Góry Tatarskie są pamiątkami

po okresie pustoszenia Prus przez Tatarów. 8 października 1656 pod Prostkami (w dzisiejszym powiecie ełckim)
rozegrała się bitwa pomiędzy sprzymierzonymi wojskami
Rzeczypospolitej i Tatarów, a wojskami brandenbursko-szwedzkimi.
Szlak turystyczny – trasa wycieczkowa oznaczona
specjalnymi symbolami wyznaczającymi jej przebieg i
ułatwiającymi odnalezienie właściwej drogi. Kolor zielony oznacza szlak doprowadzający do charakterystycznych
miejsc.
Morena – materiał skalny transportowany lub osadzony przez lodowiec lub lądolód.
Sandr – rozległy, bardzo płaski stożek napływowy zbudowany ze żwirów i piasków osadzonych i wypłukanych
przez wody pochodzące z topnienia lądolodu. Powstaje
podczas regresji lub postoju lądolodu na jego przedpolu.

to@borawski.pl
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Publikujemy dzisiaj zdjęcie znalezione w jednym z domowych archiwów.
Może ktoś z Państwa rozpozna swoich bliskich lub znajomych?

Dłuższy areszt
dla sprawcy wypadku

Sąd Rejonowy w Olecku przedłużył o dwa miesiące areszt
kierowcy, który po pijanemu spowodował śmiertelny wypadek.
Grzegorz K. został zatrzymany nazajutrz po wypadku i
od 15 stycznia przebywa w areszcie. O przedłużenie aresztowania o kolejne dwa miesiące wystąpiła do sądu prokuratura.
Mieczysław Orzechowski, rzecznik Prokuratury Okręgowej
w Olsztynie, powiedział, że do tego czasu powinien być gotowy akt oskarżenia. Śledczy czekają na opinię biegłego ruchu
drogowego.
Do tragicznego zdarzenia doszło na odcinku dojazdowym
do obwodnicy Olecka w kierunku na Giżycko. Kierujący
bmw Grzegorz K. zjechał na przeciwległy pas jezdni i zderzył
się czołowo z autobusem. Na miejscu zginął 36-letni pasażer
samochodu. Żadnej z 10 osób jadących autobusem nie się nie
stało. Sprawca wypadku miał ponad 3,2 promila alkoholu we
krwi.
44-leni Grzegorz K. był już kilkakrotnie karany za kiero-

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

wanie autem po pijanemu. Od 2000 policja zatrzymywała
go w takim stanie sześciokrotnie, po raz ostatni 10 dni przed
wypadkiem. Nigdy nie miał prawa jazdy. Grozi mu kara do
12 lat pozbawienia wolności.
(PAP, GW, TO)

Opieka nad bezdomnymi
zwierzętami 2013

Na początku roku w schronisku przebywało 25 zwierząt.
W ciągu roku 2013 skierowano do schroniska 43 psy. Z tej
liczby zostały adoptowane 24 psy. Kastracją i sterylizacją
objęto 11 zwierząt.
Elektronicznej identyfikacji poddano 68 psów. Każdy z
rejestrowanych psów został wpisany do europejskiej bazy
danych Safe-Animal.
W gabinetach weterynaryjnych uśpiono 46 zwierząt
przeważnie pochodzących z niechcianych miotów.
Na stronie miejskiej umieszczone zostały zdjęcia i opis
psów przeznaczonych do adopcji.
Gmina wydała na realizację programu 69 505 złotych.
						 um

-

OLECKIE CENTRUM
SZKOLENIA KIEROWCÓW
Jerzy Miliszewski
Olecko, Aleje Lipowe 3

Ośrodek
czynny
codziennie
w godz. 800-1600
L86005

Rozpoczęcie
kursu

3
kwietnia
godz.

1600

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

V41918

AUTO LAND

V05406

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;
V03907

* MYJNIA GĄBKOWA AUTOMATYCZNA
			
aleje Lipowe 1A

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

V01550

V02609

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

SERWIS OGUMIENIA

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

B89102

V04007

OPONY, FELGI
OLEJE SHELL (wymiana gratis)

* bezprzewodowy internet iPlus, tel. 87-520-13-31 B88902
* Budowlana firma, Tadeusz WITKOWSKI, kompleksowe
prace budowlane, tel. 603-754-167, 87-523-41-44 V06604

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

L85807

MOTO-NAPRAWA-SPRZEDAM
* Auta używane, tel. 501-611-961 V05935
* Auto - Naprawa - Wulkanizacja - Spawanie, konkurencyjne ceny, również ciągniki i maszyny, Golubki
56, tel. 604-514-845 K94401
* CZĘŚCI SAMOCHODOWE, tel. 509-746-264 V03917
* CZĘŚCI SAMOCHODOWE, ul. Sokola 1D, tel. 87520-12-88 V05416
* części używane, wszystkie marki, Ełcka 2 (przy
skupie złomu), tel. 501-611-961 V05925
* Ford Escort Combi, 1,4B, 1999, tel. 605-485-376 L88702
* Mitsubishi Outlander, 2005, 2,4B+G tel. 604-193-413

V07703

* gazowe, hydraulik, tel. 502-383-533 V05206
19-300 Ełk, ul. Sasankowa 17
tel.: 087 620 03 09, 620 13 08
fax: 087 621 56 07
e-mail: poligrafia@gryfix.pl
KOMPLEKSOWE USŁUGI DRUKARSKIE

Drukarnia Offsetowa

druk cyfrowy

B88304

uszlachetnianie: foliowanie, lakierowanie UV...

* Opel Vectra, 2003, 12,2B, tel. 508-097-660 V01820
* Żuk, sprawny, ubezpieczony, po przeglądzie, B+G,
pierwsze ręce, tel. 604-557-693 V05815

TURYSTYKA-NOCLEGI-ROZRYWKA

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

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

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

* „ASTRA” restauracja, pizza, zestawy obiadowe na telefon:
87-520-25-68, profesjonalny katering, imprezy okolicznościowe,
dancingi, ul. Partyzantów 7, www.astra.olecko.pl
V09301

* chleb swojski, ciasta, wypiek, tel. 605-107-755 B89002
* kino, plac Wolności 22, tel. 87-520-20-59 B88503
* „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
V06105

V05106

* hurtownia wędlin, od 4.00 do 14.00, ul. Gołdapska
31, tel. 87-520-22-13 L86401
* instalacje elektryczne, Henryk Rowiński, tel. 510-145891 V03418
* korepetycje - język angielski; szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły średnie, tel. 608-215-475 L86203
* kowalskie, spawalnicze, ślusarskie, Gołdapska 31,
tel. 87-523-00-80 B88502
* księgowe usługi, Ternet spółka z o,o, tel. 87-520-31-70
B89501

* materiały budowlane, metalowe, hydraulika – SKLEP
BUD-MET, ul. Gołdapska 22, tel. (87) 520 22 41. V03807

* konie kabardyńskie, przejażdżki, pod siodło,
Grądzkie 47, tel. 666-316-780, 87-421-22-48 B89301
V07503

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 B88802
* wczasy; tel. 87-421-22-48, 666-316-780, www.wiatrakart.fr.pl, e-mail: kawarak@o2.pl B88005

* MEBLE - salon, Jan Bagiński, ul. Rzeźnicka, tel.
(87) 520 29-23.
V02509
* 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

V09201

USŁUGI
* angielski korepetycje, magister UW, tel. 502-954-863
B88205

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

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

V03408

ARTYKUŁY ELEKTRYCZNE, SPRZEDAŻ, WYKONAWSTWO

V05306

* OLEJ OPAŁOWY, NAJTANIEJ, tel. 87-520-41-91
V01520

* pakowanie próżniowe żywności, ulica Rzeźnicka 6,
tel. 87-520-22-07 K92408

to@borawski.pl
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SPRZEDAM
V06305

* pizza na telefon – od 10.00 do 22.00, tel.87-520-31-32
lub sms 505-314-536 V07513
* Pralnia chemiczna, pranie wodne, usługi w ciągu 24 godzin,
ul. Grunwaldzka 12, te. 723-565-284
V09101

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
V01610
czipowanie, paszporty europejskie
psy, koty, fretki

* ROWERY – naprawy i wypożyczalnia, Centrum
Handlowe Impuls, tel. 87-520-36-92 V07912
* skup metali i surowców wtórnych, odbiór własnym
transportem, najwyższe ceny, Ełcka 2, tel. 501-611-961
V05915

* sprzątanie, opieka nad osobami starszymi lub dziećmi, tel.
506-462-495 B87407
K93403

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 K94101
* działka budowlana, Zajdy, 30 arów, tel. 662-509-994 V03817
* działka usługowa, granica obwodnicy, tel. 601-210819 B863a10
* działkę budowlaną, 1650 m.kw., Olecko, tel. 602709-756 L88105
* działki budowlane, Jaśki, tel.502-088-402 K90019
* działki budowlane, uzbrojone, tel. 601-210-819 K864a10
* komplet mebli do salonu. BRW seria Kent: witryna, komoda, RTV, kolor - kasztan, 700 zł. tel. 600-936-589 L86302
* kotły c.o., grzejniki, bojlery, HYDROMAX,
ul. Targowa 18, tel. 87-615-31-90
V01410
* książki, I i II klasa gimnazjum, (Gimnazjum nr 2), tel.
603-113-040 V05426
* lokal handlowo-użytkowy o powierzchni 114 m.kw.,
, tel. 519-517-322 K92110
* luksfery Fala niebieskie 36 sztuk, TANIO, tel. 508610-285 B88404
* maszyny, urządzenia rolnicze, tel. 516-670-859 K865a10
* mieszkanie 60 m.kw. z działką 400 m.kw.,tel. 602345-477 V01630
* modele kartonowe, Wydawnictwo WIR, (samoloty
1:50, okręty 1:300), tel. 601-152-454
* OLEJ OPAŁOWY, NAJTANIEJ, tel. 87-520-41-91
V01530

MOEY
O
K
PRA w
CJ

* tłumacz języka francuskiego, tel. 888-605-885 B87507

Pompy ciepła
CWU + CO + kolektory słoneczne
przydomowe oczyszczalnie ścieków
V06913
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 V01620

WYNAJEM

* dom z zabudowaniami gospodarczymi do wynajęcia, tel. 663-301-936 K94002
* kawalerka, centrum, tel. 695-602-891 K93703
* lokal użytkowy 100 m.kw., centrum, tel. 723-565-284
V01810

V09111
V07523

Pomieszczenia biurowe do wynajęcia.
V07603

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

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

Olecko, ul. Gołdapska 22, tel. 502-200-053

ZAKŁAD KAMIENIARSKI, Ryszard Topolski

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

Wieliczki, ul. Spokojna 1, tel. 501-611-547

Wyrób nagrobków, blatów kuchennych, parapetów
i okładzin schodowych
V02910

INNE

* oddam koty (wszystkie czarne) w dobre ręce, tel.
504-997-481 L85906

KUPIĘ

* stary traktor, tel. 602-235-182 V01540

PRACA

* ślusarza, spawacza zatrudnię, tel. 602-709-756 B88602
* zatrudnię spawaczy, PWP Skórkiewicz, tel. 668-868203 K93204-1
* zatrudnię stomatologa, tel. 605-893-381 K93503

SPRZEDAM

* drukarka kolorowa OKI C3300n, A4, idealna do
wizytówek, mało używana, 290 złotych, tel. 604-193413 B87806
* dom, 3 ha, Jaśki, tel. 502-088-402 K89919

V02119

 auto  sprzedam
 praca
 wynajmę  kupię
 inne

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

Ilość publikacji:
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Podpis: ......................................................
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MTL Creation, tel. 600 936 589, www.mtl.olecko.pl
K94301

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.

Inwestycje rekreacyjne

Urząd Wojewódzki w Olsztynie prowadzi obecnie proces
tzw. opiniowania specyfikacji istotnych warunków zamówienia na roboty budowlane. Inaczej ocenia złożony przez gminę projekt budowy ścieżki pieszo-rowerowej na szlaku kolei
wąskotorowej oraz projekt remontu pomosty na kąpielisku
miejskim „Skocznia”.
Projekt jest dofinansowany z Programu Współpracy

954 tysiące

... dokładnie 954 672 złote pozostało na koncie gminy po
rozliczeniu poprzedniego roku budżetowego. Informację tę
na ostatniej Sesji Rady Miejskiej podał wydział finansowy
UM.
W 2013 na planowane dochody w wysokości 75 789 203
złotych wpłynęły środki w wysokości 70 599 064 złotych.
Gmina wydała 69 130 587 złotych. Spłacono również zaplanowane raty pożyczek i kredytów w wysokości 1 406 200
złotych. 						
um

Giże

28 stycznia podpisano umowę z białostocką firmą na
opracowanie projektu budowy oświetlenia w Giżach. Długość linii wyniesie 200 metrów. Koszt projektu to ponad 2,3
tysiąca złotych. Termin realizacji przypada na 24 czerwca.
Inwestycja finansowana jest z funduszu sołeckiego.
Um

Transgranicznej Litwa-Polska 2007-2013.
W ramach projektu zostanie zamontowane na długości
około 1,5 kilometra oświetlenie uliczne od ulicy Ludowej
do Gołdapskiej (18A), wykonanie nawierzchni utwardzonej od Gdańskiej do Gołdapskiej 18A, drogi o powierzchni
żwirowej do drogi na Gołdap oraz remont mola na „Skoczni”.
Łączny koszt inwestycji (ze stroną litewską) to 540 tysięcy euro. Gmina Olecko wyda 254 tysiące euro. Dofinansowanie tej kwoty wyniesie 216 tysięcy euro.
Termin zakończenia prac przypada na grudzień tego
roku.
Um

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

Maseczka na suchą cerę: należy kilka migdałów
obrać, zmiażdżyć, wymieszać na papkę z miodem i
połozyć na twarz. Zmywać należy po 20 minutach.

Na anginę i ból gardła

Miód mieszany z sokiem z cytryny uznawany jest za
bardzo skuteczny środek przy anginie i przy bólu gardła.
Specyfik można zażywać gorący.
Pijemy go bardzo powoli tak jakbyśmy przy okazji
płukali gardło.

Herbata na odchudzenie z
liści czarnej porzeczki

Właściwości odchudzające przypisuje się herbacie z
liści czarnej porzeczki zbieranych zawsze wiosną, kiedy
są młode i najbogatsze w leczące związki. Napar działa moczopędnie oraz wzmaga przemianę materii. Poza
tym zapobiega nadkwaśności i reumatyzmowi, ponieważ

usuwa złogi. Herbata również czyści nerki. A oto sposób
przyrządzenia.
Bierze się 3 łyżki suszonych liści czarnej porzeczki i
parzy na bardzo małym ogniu w litrze wody przez około
5 - 6 minut. Gorącą herbatę pija się porcjami w ciągu dnia
po posiłkach.
.

Domowe leczenie zimnem

Coraz częściej słyszymy o kriochirurgii, stosowanej w
onkologii, dermatologii, urologii itp. Niska temperatura
niszczy zmienione chorobowo tkanki.
Również ochładzanie części ciała przynosi ulgę także w niegroźnych, a uciążliwych przypadkach. Metodę tę
możemy zastosować sami.

Algi

W algach występuje jod, potas, wapń, siarka, fluor,
miedź, cynk, brom, mangan, kobalt, magnez, fosfor, żelazo, selen, i inne pierwiastki. Algi są też skarbnicą wielu
witamin, m.in. A, B, C, D, E, K. Stwierdzono także obecność protein, lipidów oraz bardziej złożonych związków,
np. wielocukrów (poliwęglowodanów).

B89201

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.

B86909

to@borawski.pl
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Kalendarz imion
19 marca
Aleksandry, Aleksandryny, Bogdany,
Józefiny, Józefy, Laili, Nicety, Sybilli
Bogdana, Bohdana, Chryzanta, Józefa, Marka
20 marca
Aleksandry, Eufemii, Eufenii, Eugenii, Eulalii, Irminy, Kiry, Klaudii,
Roksany, Sandry
Aleksandra, Ambrożego, Anatola, Bogusława, Cyriaki, Herberta, Joachima,
Kazimierza, Leona, Maurycego, Patrycjusza, Sebastiana, Wincentego
21 marca (Pierwszy Dzień Wiosny)
(Międzynarodowy Dzień Lasu)
Angeliki, Bernadety, Eleonory, Filomeny, Klemencji, Lubomiry, Ludomiry
Benedykta, Filemona, Filona, Hugolina, Lubomira, Ludomira, Mikołaja,
Pafnucego
22 marca (Dzień Ochrony Morza
Bałtyckiego)
Baldwiny, Beaty, Bogumiły, Bogusławy, Jagody, Katarzyny, Leonii, Leontyny

Arnolda, Baldwina, Benwenuta, Bogumiła, Bogusława, Godzisława, Kazimierza, Oktawiana, Pawła, Turybiusza,
Wszemira
23 marca (Dzień Przyjaźni Polsko Węgierskiej) (Światowy Dzień Meteorologii) (Światowy Dzień Zapobiegania Gruźlicy)
Oktawii, Oty, Pelagii, Zbysławy
Adriana, Eberharda, Feliksa, Hadriana,
Józefa, Konrada, Oktawiana, Pelagiusza,
Piotra, Tyberiusza, Wiktoriana, Wiktoryna, Zbisława, Zbysława
24 marca
Dzierżysławy, Gabrieli, Katarzyny, Lutomiry, Seweryny
Dzierżysława, Gabora, Gabriela, Lutomira, Marka, Sewera, Seweryna, Symeona, Szymona, Teodora, Zierżysława
25 marca
Lucji, Lutochny, Łucji, Marii, Marioli,
Tamary, Wieńczysławy
Bolka, Cezariusza, Dyzmy, Ireneusza,
Prokopa, Wawrzyńca, Wieńczysława,
Wolimira

Nasz przepis
Chłodnik pomidorowy

Litr maślanki, puszka soku pomidorowego, pęczek zielonego koperku, kilka
listków zielonej bazylii, pół szklanki
śmietany, 2 jajka, sól
Maślankę mieszamy z sokiem pomidorowym i ubijamy trzepaczką. Dodajemy drobno posiekany koperek,
śmietanę i ćwiartki ugotowanych na
twardo jajek.
Solimy do smaku i przybieramy listkami bazylii.
Chłodnik można podać z gotowanymi
ziemniakami posypanymi drobno posiekanym szczypiorkiem.

Hamburgery wykwintne

Pół kg tatara, margaryna, cebula,
pół kg pomidorów, oliwa, po łyżeczce
drobno pokrojonej natki pietruszki,
estragonu, koperku i szczypiorku, sól,
pieprz
Tatara mieszamy z ziołami, solą i pieprzem. Cebulę i pomidory kroimy w
nieduże kawałki i przysmażamy delikatnie na tłuszczu. Chwilę dusimy.
Z tatara formujemy befsztyki i smażymy je na oliwie. Podajemy na gorąco
wraz z duszonymi pomidorami.
Danie jest znakomita przekąską do
piwa.

Sałatka z jabłek

4 jabłka o smaku winnym, sok z 1 cytryny, 4 łodygi selera naciowego, 20
dag sera cheddar, sos winegret
Jabłka obieramy, wyjmujemy gniazda
nasienne i kroimy kostkę. Skrapiamy
sokiem z cytryny aby nie ściemniały.
Łodygi selera siekamy. Ser kroimy w
drobną kostkę. Można również ser zetrzeć na tarce z grubymi otworami.
Składniki mieszamy w salaterce. Sos
winegret podajemy oddzielnie.

Pomidory pasteryzowane
w przecierze

Na kilogram pomidorów należy przyrządzić litr przecieru
Do zakonserwowania w przecierze należy wybrać pomidory małe, dobrze dojrzałe, lecz jędrne i zupełnie zdrowe.
Dokładnie umyte pomidory w kilku
miejscach nakłuwany drewniana wykałaczką, układamy we wcześniej wygotowanych słojach i zalewamy wcześniej
przygotowanym przecierem. Zostawiamy około 2 cm wolnej przestrzeni od
wieczka.
Słoiki mocno zamykamy i ustawiamy
w kociołku z sitem i zalewamy chłodną
wodą tak aby nie przykrywała słoików.
Jeśli nie mamy sita, wykładamy dno
kociołka gazetą. W chwili, gdy woda
zaczyna wrzeć zmniejszamy płomień i
pasteryzujemy około pół godziny. Słoje
studzimy wymieniając stopniowo wodę
w kociołku na zimno.

Orzeźwiający napój z wina

litr białego wina (mozelskiego), litr musującego wina, cytryna, kostki lodu
Wina wstawiamy do lodówki na 12 godzin przed przygotowaniem napoju.
Cytrynę dokładnie myjemy szczoteczką
w gorącej wodzie i osuszamy. Skórkę
z cytryny obieramy bardzo cienko, tak
aby otrzymać jeden długi pasek. Skórkę
z cytryny wstawiamy do szklanego pojemnika i zalewamy schłodzonym białym winem. Przykrywamy i odstawiamy
aby wino naciągnęło na 20 minut. Bezpośrednio przed podaniem dodajemy
musujące wino i kostki lodu.
Podajemy napój do chrupiącego słonego
pieczywa i serów.
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Cytaty na ten tydzień
... Równie dobrze mogli być synami tych kobiet w czerni powracającymi do domu po burzliwym,
przeznaczonym na zdobywanie
świata życiu, do domu, by odpocząć, zostać zbesztanym i czekać
na śmierć, do domu, do wyschniętych teraz piersi, które karmiły ich
w dzieciństwie.
James Baldwin, Mój Giowani

PRZYS£OWIA
Święty Józef (19 marca) kiwnie brodą, pójdzie zima razem z wodą.
Na świętego Józefa (19 marca) przez pole
bruzda. (Dawniej zgodnie z tradycją niezależnie od pogody zaczynano wtedy orkę i wykonywano co najmniej jedną bruzdę, w latach gdy
było zbyt zimno lub mokro).
Święty Józef Oblubieniec (19 marca) niechaj ma z rozsady wieniec.
Na święty Józef pogoda, będzie w polu
uroda.
Jak na św. Józefa (19 marca) chmurki, to
sadź ziemniaki gdzie ogórki, a jak pogoda, to
sadź gdzie woda.
Od dnia 20 marca słońce zagrzewa nawet
starca.
Jak po Benedykcie (21 marca) ciepło, to i w
lecie będzie piekło.
Na świętego Benedykta (21 marca) kaczka
jaje myk.
Niech Gabriela (24 marca) marcowej słocie nie wierzy, tylko patrzeć, jak grom z nieba
uderzy.
Nie ma w marcu wody, nie ma w kwietniu
trawy.
Jakie Zwiastowanie (25 marca), takie
Zmartwychwstanie.
W Zwiastowanie (25 marca) i robaczek, i
żmija z ziemi zmartwychwstanie.
Na Zwiastowanie (25 marca) na polskiej
ziemi bocian stanie
Na Zwiastowanie (25 marca) zlatują się
bocianie. (Uważano, że bociany winny z zimowych wędrówek wrócić na Zwiastowanie Matki Boskiej. Gdy tak się nie stawało był to zły
znak wróżący nieurodzaj w polu w danym roku.

Jak przeszkodzić kiełkowaniu ziemniaków

Zielone długie kiełki ziemniaków
długo leżących w piwnicy są niezmiernie szkodliwe, mają gorzki po¬smak,
sprawiają nudności, a nawet mogą
działać śmiertelnie. Dlatego począwszy
od stycznia nie należy gotować ziemniaków w łupinie, a obierając wycinać
troskliwie oczka i kiełki. Aby zapobiec
kiełkowaniu podajemy następujące sposoby:
1. Wziąć wielki garnek lub kocioł,
napełnić go wodą do połowy; gdy się
woda zagotuje, wrzucić weń ziemniaki
na 5 sekund, tak aby je woda przykryła,
po czym wysuszyć je i tak zwyczajnie
zsypać do piwnicy. Wrząca woda niszczy oczka, nie szkodząc zupełnie ziemniakom, przeciwnie, skutkiem tego zachowują się tak dobrze, iż warto zadać
sobie tę małą pracę,
2. Drugi sposób jest następujący. Ostrym nożem wykroić ostrożnie
oczka; to również nie szkodzi ziemniakom, owszem, trzymają się doskonale
aż do maja lub czerwca. Dobrze jest
także, począwszy od Bożego Narodzenia przesypywać często ziemniaki.
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Raki

Niebo nade mną nagle się rozgwieździło, a wśród tych
gwiazd widzę... raki leżące w bagażniku. Po minucie wraca
oddech i już jestem na czworakach. Wraca też myślenie.
Czy nic w sobie nie popsułem? Głowa cała. Plecy bolą, ale
żebra też chyba całe, a świder szczęśliwie wylądował dwa
metry ode mnie.
- Żyję - pomyślałem i sapiąc uśmiechnąłem się do siebie. No, pora przybrać pozycję horyzontalną, jednak najpierw trochę posiedziałem na taboreciku. Mając nadzieję,
że huk nie wystraszył wszystkich leszczy, montuję spławikówkę. Jeszcze tylko zanęta podajnikiem i haczyk uzbrojony pięcioma ochotkami oraz trzema białymi robakami
zjeżdża na dno.
Spławiczek przyjemnie tańczy w dziurce. Ciągle łapię
oddech, ale już jest ok. Gdy robię trzeci łyk herbary, dostrzegam, że spławiczek wynurza się na pół centymetra, po
czym chowa pod wodę.
Zacinam, jednak na pusto.
Po chwili sytuacja się powtarza. Za trzecim razem jednak mam rybę. Leszcz. Potem jeszcze dwa. Brania ustają, więc próbuję w innych dziurach. Przenoszę się jeszcze
kilka razy, ale efektem są tylko trzy płocie złowione na
mormyszkę. W kolejnym miejscu szukam srebrnej uklejki. Jest! Jedna , druga i stop. To może pod trzciny? Jasne.
Okonie mnie nie zawodzą. Złowiłem ich 12! Śliczne, słoneczne popołudnie dobiega końca. Trzy leszcze, trzy płocie, dwie ukleje i tuzin okoni. Nieźle. A wszystkie ryby ważyły, a właściwie ważyłyby, bo wróciły do jeziora, jakieś
trzydzieści deko! Hihihihi, ryby raczej do akwarium, a nie
na patelnię. Nawet bolący kark i plecy nie wprawiają mnie
jednak w zły nastrój. Jest cudnie. Ryby na szczęście nie
zawsze biorą. Znudziłoby się. Wracam i wiem, że z pewnością raki na śliski lód zawsze dowiążę .
luty 2014
jerzyk

Halowa Piłka Nożna

6. Kalinowo
Skład zwycięskiej drużyny: Alekander Baliński, Jakub Putra, Maciej Famulak, Bartosz Kruszniewski,
Rafał Prawdzik, Michał Erpszt, Damian Ignatowicz,
Tomasz Jachimowicz, Michał Wasilewski, Michał Górski, Dawid Bartłomiejczyk, Szymon Olszewski, Gabriel
Szczecina, Damian Gałaszewski

WYNIKI:
Kowale Oleckie – Wydminy 2:0
Wieliczki – Kalinowo 5:0
Wydminy – Pozezdrze 0:1
Kalinowo – Olecko 0:4
Kowale Oleckie – Pozezdrze 2:1
Wieliczki – Olecko 3:3

Najlepszy bramkarz: Michał Złotnik (Olecko)
Król strzelców: Maciej Famulak (Wieliczki)
Pierwsze trzy zespoły otrzymały pamiątkowe dyplomy,
a najlepsza drużyna puchar. Uhonorowano również dyplomami wyróżniających się zawodników. W turnieju uczestniczyło 60 chłopców.
Paweł Maksimowicz
Specjalista Dyscypliny Sportu – MOSiR Olecko

Olimpiada w pełni. Sukcesy Polaków ponad miarę. Z łezką w oku miliony rodaków słuchało czterokrotnie Mazurka
Dąbrowskiego. A może jeszcze jakieś medaliki będą? Jednak
olimpiada olimpiadą, a tu trzeba do roboty. Lód na jeziorach
gruby więc na ryby.
Tego dnia udało mi się pracę zawodową tak ułożyć, że
już w południe mogłem jechać do domu. Szybkie przebranie.
Termiczna koszulka, cienki polar, bo ciepło, skarpety, grubsze, bo od lodu jednak ciągnie, rajstopy, ups... gender, męskie
z rozporkiem. Jeszcze kombinezon, czapka i rękawiczki w
kieszenie. Sprzęt od tygodnia czeka w bagażniku, więc tylko
dobrałem wędki spławikowe i trochę świeżej zanęty.
Jadę. Sumowo. Długie na trzy kilometry, szerokie około
300 - 400 m, z maksymalną głębokością 20 m. No i ryby.
Dorodne leszcze, garbate okonie, pokaźne szczupaki i tęgie
płocie. A jeszcze krąpiki, jazgarze i niezliczone stada srebrzystych uklejek.
Dojazd zajął mi niewiele ponad kwadrans. Świder na ramię, ten szerszy, przecież leszcze, wiekowa skrzynka i wiadro po śledziach. Krótki spacer i już jestem na lodzie. Lód
jest ciemny, lekko chropowaty ale bardzo śliski. Nie wziąłem
raków, dowiązywanych do butów, które ułatwiają poruszanie
się po lodzie, ale poradzę sobie. Pomalutku zbliżam się do
środka jeziora.
Duże, widać że obficie nęcone otwory, zatrzymują mnie
i rozbudzają wyobraźnię. Ustawiam skrzynkę i wiaderko.
Wiercę trzy otwory wokół nęconej dziury. Urobek wiercenia,
pokruszony lód wraz z wodą odgarniam nogą. Raz, drugi,
trze..... i w tym momencie widzę jednocześnie bezchmurne
niebo, słońce i własne buty. Jeszcze ułamek sekundy, ciut
większy, niż ten o który Zbyszek Bródka zdobył olimpijskie
złoto, a całym swym solidnie ciężkim ciałem z hukiem ląduję
na plecach.

13 marca w hali Lega odbył się Turniej Rejonowy Mistrzostw Województwa WMZLZS w Halowej Piłce Nożnej
Szkół Gimnazjalnych. Sędzią zawodów był Robert Smyk.
Do zawodów przystąpiły drużyny z Pozezdrza, Kalinowa,
Wydmin, Kowal Oleckich, Wieliczek oraz Olecko.

Półfinały:
Kowale Oleckie – Olecko 0:1
Wieliczki – Pozezdrze 4:0
Mecz o 3 miejsce:
Kowale Oleckie – Pozezdrze 5:3
Finał:
Olecko – Wieliczki 2:5
Kolejność końcowa:
1. Wieliczki (opiekun Tomasz Karniej)
2. Olecko (opiekun Adam Wyszyński)
3. Kowale Oleckie (opiekun Mariusz Luberecki)
4. Pozezdrze
5. Wydminy

Kukowo

Trwa realizacja budowy wodociągu i kanalizacji Olecko – Kukowo.
W drugim etapie inwestycji zostanie zrealizowane 21
kilometrów sieci wodociągowej łączącej miejscowości Kukowo, Zajdy i Zabielne, odcinek sieci tranzytowej z Siejnika do Zajd oraz 50 przydomowych oczyszczalni ścieków.
Nastapiło już otwarcie ofert w ogłoszonym przetargu. Um

153 tysiące

... o tyle zwiększyła się subwencja oświatowa gminy. Um

Lesk

Gmina za 45 tysięcy złotych sprzedała działkę wraz z
budynkiem użytkowym położoną w obrębie osiedla Lesk.
Działka ma powierzchnię 0,6018 hektara.		
um
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Drużynowe Mistrzostwa Szkół Gminy Olecko w szachach
IV runda
6. Gimnazjum nr 2 - 5. SP nr 4
1. Gimnazjum nr 1 - 4. II SP nr 3
2. SP nr 1 - 3. I SP nr3
V runda
3. I SP nr 3 - 6. Gimnazjum nr 2
4. II SP nr 3 - 2. SP nr 1
5. SP nr 4 - 1. Gimnazjum nr 1
02.04.2014 godz. 16:30
12 marca rozpoczęła się rywalizacja uczniów w Drużynowych Mistrzostwach Szkół Gminy Olecko w szachach. Do
zawodów zostały zaproszone drużyny ze szkół wszystkich
szczebli znajdujących się na terenie Gminy Olecko. Do turnieju przystąpiło 6 drużyn z oleckich szkół: dwie z SP nr 3 i
po jednej z SP nr 1, SP nr 4, Gimnazjum nr 1 i Gimnazjum nr
2. Zawody zostaną rozegrane w na dystansie 10 rund system
każda drużyna z każdą mecz i rewanż z tempem gry 30 minut
na zawodnika. Turniej otworzył Burmistrz Olecka Wacław
Olszewski. Po części oficjalnej rozegrano pierwszą i drugą
rundę.
Składy drużyn:
1. Gimnazjum nr 1 im. Ks. Jana Twardowskiego z Oddziałami
Integracyjnymi im. w Olecku: Konrad Konewko - kapitan,
Łukasz Bartnicki, Patryk Kłeczek, Wiktoria Kasprzak.
Rezerwowi Piotr Kopycki i Juliusz Stramowski.
2. Szkoła Podstawowa nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Olecku: Łukasz Sitkowski, Karol Racis, Bartosz Łapszys - kapitan, Kamila Kułakowska. Rezerwowa: Zuzanna Gawryś.
3. Szkoła Podstawowa nr 3 im. Jana Pawła II w Olecku - I
drużyna: Aleksandra Dźwilewska - kapitan, Nataniel Zaniewski, Piotr Turowski, Agnieszka Świerzbin. Rezerwowi:
Mateusz Kabak i Igor Kolczyński.
4. Szkoła Podstawowa nr 3 im. Jana Pawła II w Olecku - II
drużyna: Kacper Parfinowicz - kapitan, Krzysztof Zduniak,
Daria Dźwilewska, Aleksandra Lachowicz. Rezerwowy:
Maksymilian Hanc i Kacper Bełbot.
5. Szkoła Podstawowa nr 4 im. Ks. Jana Twardowskiego z
Oddziałami Integracyjnymi im. w Olecku: Rafał Bartnicki,
Wiktor Raszkowski - kapitan, Eryk Czaplejewicz, Emilia
Czajewska. Rezerwowy: Miłosz Skrzypiec.
6. Gimnazjum nr 2 im. Mikołaja Twardowskiego w Olecku:
Kamil Gryglas - kapitan, Marietta Makarewicz, Kacper
Chodnicki, Maria Motulewicz. Rezerwowy: Kacper Pietrołaj.

VI runda
6. Gimnazjum nr 2 - 2. SP nr 1
1. Gimnazjum nr 1 - 3. I SP nr 3
5. SP nr 4 - 4. II SP nr 3
VII runda
4. II SP nr 3 - 6. Gimnazjum nr 2
3. I SP nr 3 - 5. SP nr 4
2. SP nr 1 - 1. Gimnazjum nr 1
VIII runda
6. Gimnazjum nr 2 - 1. Gimnazjum nr 1
5. SP nr 4 - 2. SP nr 1
4. II SP nr 3 - 3. I SP nr 3
09.04.2014 godz. 16:30
IX runda
5. SP nr 4 - 6. Gimnazjum nr 2
4. II SP nr 3 - 1. Gimnazjum nr 1
3. I SP nr 3 - 2. SP nr 1
X runda
6. Gimnazjum nr 2 - 3. I SP nr 3
2. SP nr 1 - 4. II SP nr 3
1. Gimnazjum nr 1 - 5. SP nr 4
Zakończenie zawodów ok. 18:30.
Krzysztof Konewko, MLKS Czarni Olecko

Harmonogram turnieju:
19.03.2014 godz. 16:30

V08802

V07403

III runda
2. SP nr 1 - 6. Gimnazjum nr 2
3. I SP nr 3 - 1. Gimnazjum nr 1
4. II SP nr 3 - 5. SP nr 4
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PO KOKARDĘ

F. No 167

Kwadrans
Pędziłam łamiąc „drobne” zakazy. Do „drobnych” zaliczyłam przejechanie ciągłej linii i wjechanie na parking pod
prąd, czyli na „zakazie wjazdu wszelkich pojazdów”.
Pustki były, więc uznałam to za małą szkodliwość czynu.
Blondynka, wiadomo. Co tam ciągła, co tam zakaz, kiedy zostały trzy minuty do spotkania. Nie mogę przecież się spóźnić, bo to by było przejawem lekceważenia drugiej osoby, a
nie chciałam, żeby akurat ta osoba tak mnie odczytała. Na to
spotkanie czekałam tydzień.
W locie wyrywam kluczyki ze stacyjki, chwytam torebkę,
szarpię klamkę i… pasy. Aaaa, odpiąć pasy. No, proszę, jak
zapinanie pasów weszło w krwioobieg.
Pędzę, bo już tylko dwie trzy minuty do umówionego
czasu. Staram się nie sapać, biorę trzy głębokie oddechy dla
wyrównania oddechu i punktualnie naciskam klamkę dumna
z siebie, że jednak zdążyłam.
A tu współtowarzyszki biurowej doli grzecznie informują
mnie, że pani (załóżmy) B. nie ma, bo jest na spotkaniu u…
prezydenta, które ostatnie słowo wymówiły ze szczególnym,
naciskiem. To nie zrobiło na mnie wrażenia. Szybko odtworzyłam w myślach, czy na pewno nie było żadnego monitoringu, który nagrał moje wyczyny. Uspokojona padłam w
fotel na korytarzu i nawet uznałam, że nic nie szkodzi, iż prezydent jest ważniejszy niż ja, bo przynajmniej mam chwilę
na „odsapnięcie”.
Po kwadransie dostałam smsa: „Spóźnię się”. Zanim dobiegnie, zdążę wysłać zaległe smesy, oddzwonić i pomyśleć.
Tak też uczyniłam oddając się błogim chwilom wyrwanym
rozpędzonemu światu. Kiedy mijał kolejny kwadrans, w
którym moja znajoma powinna już dobiec, dostałam kolejną
wiadomość: „Już wychodzę”.
Wcale mnie to nie zdenerwowało, bo prezydent ważny
niewątpliwie i zarobiłam kolejny kwadrans. Całe piętnaście
minut na oddech, spokój, błogość.
Siedząc na zielonych kanapach czułam jak zabieganie
całego dnia powoli odchodzi. Nigdzie się nie spieszyłam,
więc nawet taki kwadrans dobrze mi zrobi. Zatopiłam się w
fotelu i oddalam się obserwacji. Panie, bo przecież głównie

panie pracują w biurach, na obcasach, w mini, swetrach i
garsonkach, z umalowanymi paznokciami i różną biżuterią wędrowały z dokumentami i bez, w pośpiechu, a nawet truchtem próbując zmienić bieg wydarzeń. Może nie
świata, ale na pewno komórki, w której pracują. Biegały
tak od pokoju do pokoju, a ja miałam okazję przez moment
zaobserwować doskonałość naszej biurokracji.
Po trzech kwadransach cierpliwego i niemal nieruchomego czekania zaczęłam wzbudzać ogólne zdziwienie
swoją osobą, a dokładnie tym, że w ogóle jeszcze jestem,
bo przecież pani (załóżmy) B. jest u prezydenta i pewnie
spotkanie się przedłużyło.
Kiedy nie udało im się przepłoszyć mnie z korytarza,
przyjęto inną taktykę i zaczęto proponować wodę, herbatę
i tradycyjnie kawę. Dodam tylko, żeby nie było naciągania, iż osoby te znałam z wcześniejszych wizyt w owym
biurze, więc poczuły się w obowiązku zaopiekowania się
mną. Odmawiałam grzecznie i nadal – grzecznie i potulnie
jak tylko petent potrafi – czekałam na korytarzu zanurzona
w zieloności fotela.
Lubię zielony kolor i naprawdę jeszcze kwadrans, a zasnęłabym, bo całe zmęczenie dnia dopadło mnie właśnie
na tym fotelu. Jakie to miłe nie spieszyć się i nie mieć nic
do załatwienia.
Z błogostanu wyrwał mnie dźwięk sms-a: „Idę”. Ależ
spokojnie, mnie się nie spieszy, chciałam odpisać, ale nie
miałam już siły i ochoty. Obserwowanie i powolne zasypianie stało się tak przyjemne, że nie czułam potrzeby odpisywania. Powoli przyzwyczajano się do mojej obecności
na korytarzu i nie robiły już na nikim wrażenia.
Mijała dokładnie godzina od tej umówionej, kiedy
szybkie kroki na schodach pozwalały mi mieć nadzieję,
że to pospieszne stukanie obcasami to do mnie. I trafiłam.
„Przepraszam, przepraszam, bardzo, bardzo… Jakieś dzisiaj zamieszanie od samego rana…”
Ot, taki Kubusiowy „dzionek – szalonek”. Dzisiaj i
wczoraj, i ciągle. Nie ma pointy.
Jest pośpiech, a my w nim. Kiedyś trzeba było prowokować dzień, by coś się zadziało, a dzisiaj szalony dzień
jeden po drugim. I ciągle coś „do tyłu”, nie załatwione.
Kończę, bo czeka mnie kolejna porcja pisania i wcale nie
do „TO”.
Marusia

