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Każdy potrafi spojrzeć na ulicy przed
siebie i za siebie. Przywódca to ktoś, kto
wie, co jest za rogiem
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

V05906

V07004

V07903

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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Kłusownicy

Kara nawet 2 lat pozbawienia wolności grozi trzem
mieszkańcom powiatu oleckiego. Mężczyźni zostali zatrzymaniu przez funkcjonariuszy, gdy ściągali sieci rybackie.
Do pierwszego zdarzenia doszło w miniony piątek około
godz. 18:30. Funkcjonariusze straży rybackiej poinformowali
dyżurnego oleckiej komendy o zatrzymaniu kłusownika na
jeziorze Jabłonowo.
Okazał się nim 48 – letni Mieczysław T. Mieszkaniem
gminy Kowale Oleckie nie mając uprawnień do rybactwa,
nielegalnie łowił ryby za pomocą sieci.
Do drugiego zdarzenia doszło także w piątek. Około godz.
21:00. ponownie funkcjonariusze straży rybackiej powiadomili dyżurnego oleckiej komendy o zatrzymaniu tym razem
dwóch kłusowników. 31- letni Marcin W. i 30- letni Piotr P.
na jeziorze Olecko Małe nie mając uprawnień do rybactwa,
nielegalnie łowili ryby za pomocą sieci.
22 marca mężczyźni usłyszeli zarzuty i przyznali się do
winy.
Teraz odpowiedzą przed Sądem. Grozi im kara do 2 lat
pozbawienia wolności.
rzeczniczka prasowa KPP
sierż. szt. Justyna Sznel

Silne wiatry, które przeszły przez północną część Polski,
spowodowały wiele uszkodzeń trakcji elektrycznych, powaliły drzewa i pozrywały reklamy i wiaty. W samym województwie warmińsko-mazurskim strażacy interweniowali 150 razy.
Wiatr dał się we znaki również mieszkańcom naszego powiatu do powalanych na drogi drzew oraz uszkodzeń dachów
strażacy w sobotę (15 marca) wyjeżdżali 9 razy. Na szczęście
w zdarzeniach nikt nie ucierpiał, nie zanotowano również
znaczących strat w mieniu.
Zastępca Komendanta Powiatowego PSP
st. kpt. Tomasz Jagłowski

Archiwum „Tygodnika oleckiego” znajdziesz

Półfinał XVIII edycji konkursu Gratka dla Nastolatka
W tym roku już po raz osiemnasty na scenie kina „Mazur”
będziemy mieli okazję oglądać największe talenty wokalne
z Olecka. Wstępne przesłuchania odbyły się 18 marca w sali
kina. Jury w składzie: Radosław Skrodzki, Anna Duchnowska i Zofia Kardel wybrało najlepsze zespoły i wokalistów,
którzy zaprezentują się na scenie 8 kwietnia podczas półfinału.
Gratka dla Nastolatka od lat cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem uczestników i widowni. Olecki przegląd
wychowuje już kolejne pokolenie muzyków. Piosenek konkursowych wysłuchamy w trzech kategoriach wiekowych: I
kategoria: klasy I-IV , II kategoria: klasy V-VI oraz I-II gimnazjum, III kategoria: klasa III gimnazjum i szkoły średnie.
Zapraszamy!
Półfinał XVIII edycji Gratki dla Nastolatka, 8 kwietnia
2014 r., godz. 17:00, sala kina „Mazur” , wstęp bezpłatny.

Spotkanie z Marcinem Wakarem

Regionalny Ośrodek Kultury w Olecku „Mazury
Garbate” i Olecka Izba Historyczna zapraszają 27 marca
(czwartek) o godzinie 17:00 na spotkanie pt. Przesiedlenia
z Wileńszczyzny na Warmię
i Mazury (1944-1947),którego gościem będzie dr Marcin Wakar z Ośrodka Badań Naukowych im. Wojciecha
Kętrzyńskiego w Olsztynie. Po zakończeniu działań wojennych na terenie dawnych Prus Wschodnich na Mazurach powoli zaczęło rodzić się nowe życie. Obok ludności
rodzimej pojawili się tam osadnicy, głównie z sąsiednich
powiatów, przymusowi osadnicy przesiedlani w ramach
akcji „Wisła” oraz repatrianci z Kresów Wschodnich.
Ostatnią grupę tworzyli Polacy, którzy po zmianie granic
Polski opuszczali swoje rodzinne strony. Kim byli? Ilu ich
było? Skąd przyjeżdżali, z jakich wsi
i miasteczek? Co ze sobą wieźli, dobytek i nadzieję, czy
biedę i rozpacz? Dlaczego wybierali Mazury,
w tym Olecko? Na wszystkie te
pytania i inne odpowie dr Marcin
Wakar, urodzony w Olsztynie w 1976
roku filozof kultury i polityki, pracownik naukowy OBN w Olsztynie,
który zajmuje się m.in. problematyką
mniejszości polskiej na Wschodzie,
ruchem społeczno-kulturalnym na
Warmii
i Mazurach po roku 1945, filozofią i socjologią kultury i literaturą
wschodniopruską.

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

V05806

V02110

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

11 mod 8.09 jeden zastęp JRG PSP oraz
jeden OSP Borawskie usuwały konar drzewa
trasujący jezdnię w Borawskich Małych.
11 marca od 11.02 jeden zastęp JRG PSP gasił przy ulicy
Gołdapskiej pożar śmieci w śmietniku kontenerowym.
11 marca od 12.15 jeden zastęp OSP Wieliczki gasił w Nowym Młynie pożar suchych traw.
Informacji udzielił aspirant sztabowy Mariusz Domin
11 marca od 17.25 jeden zastęp JRG PSP ratował nieprzytomnego mężczyznę w parku miejskim.
11 marca od 19.35 jeden zastęp OSP Kowale Oleckie gasił w
Gryzach pożar suchych traw.
12 marca od 12.22 jeden zastęp JRG PSP gasił przy ulicy
Zamostowej pożar suchych traw.
12 marca od 12.57 jeden zastęp OSP Wieliczki gasił w Wieliczkach pożar suchych traw.
12 marca od 15.18 jeden zastęp OSP Świętajno gasił w Świętajnie pożar suchych traw.
12 marca od 16.52 jeden zastęp OSP Świętajno gasił w Świętajnie pożar suchych traw.
12 marca od 17.24 jeden zastęp JRG PSP gasił na osiedlu
Lesk pożar suchych traw.
12 marca od 18.02 jeden zastęp JRG PSP usuwał zapach
dymu z budynku wielorodzinnego przy ulicy Kolejowej.
12 marca od 18.49 jeden zastęp JRG PSP gasił przy ulicy
Parkowej pożar suchych traw.
12 marca od 19.30 jeden zastęp JRG PSP gasił przy alei Wojska Polskiego pożar śmieci w śmietniku kontenerowym.
12 marca od 21.37 jeden zastęp OSP Kowale Oleckie gasił w
Lakielach pożar suchych traw.
13 marca od 0.28 jeden zastęp OSP Świętajno gasił w Świętajnie pożar suchych traw.
13 marca od 11.42 jeden zastęp JRG PSP gasił przy ulicy
Zamostowej pożar suchych traw.
informacji udzieliła młodsza ogniomistrz
Katarzyna Jeglińska

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

V06006

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
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
17.00 - Przesiedlenia z Wileńszczyzny na Warmie i Mazury,
spotkanie z Marcinem Wakart w Oleckiej Izbie Historycznej, plac Wolności 22
19.00 - SHORT WAVES GRAND PRIX, kino Mazur
19.00 - VIII Kolejka ELECTRO - MIX FOOTBALL LIGI LEGA OLECKO 2014, hala Lega:
19.15 - Szerszenie - Tesco
20.15 - Ekipa Zdziśka - Bartex
28 marca (piątek)
apteka dyżurna plac Wolności 7B
12.00 - Sesja Rady Miejskiej, Ratusz
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
10.00 - II Memoriał Antoniego Dzienisiewicza w koszykówce z udziałem zaproszonych drużyn, hala Lega
30 marca (niedziela)
apteka dyżurna Zielona 35
BADANIE MAMMOGRAFICZNE, Gołdapska 1
Unia Olecko - Olimpia Miłki (A Klasa, grupa: warmińsko-mazurska) - mecz sparingowy
13.30 - X Koncert Pieśni Wielkopostnych, Gminne Centrum Kultury w Kowalach Oleckich
15.00 - Kabaret „łowcy.b”, kino Mazur, plac Wolności 22
31 marca (poniedziałek)
apteka dyżurna Składowa 6
1 kwietnia (wtorek)
apteka dyżurna plac Wolności 25
16.00 - Scrabble w bibliotece, Biblioteka Miejska, ul. Kopernika
17.00 - UKS Jantar Gołdap - Czarni Olecko, liga tenisa
stołowego
2 kwietnia (środa)
apteka dyżurna Zielona 37
wydanie „Tygodnika Oleckiego”
17.00 - LUKS ABC Żak Pisanica -OSP Grom Lenarty, liga
tenisa stołowego
3 kwietnia (czwartek)
apteka dyżurna 11 Listopada 9
8.30 - 11.00 - Pobór krwi od honorowych dawców, sala konferencyjna w internacie ZSLiZ przy ul. Gołdapskiej
9.00 - 13.00 - Dzień Otwarty w Urzędzie Skarbowym, szczegóły s. 19
16.00 - rozpoczęcie kursu na kierowców w szkole jazdy Jerzego Miliszewskiego, aleje Lipowe 3
16.00 - Rummikub, gra rodzinna, scrable, Biblioteka Publiczna, Kopernika 6
19:00 - Ida - film, z cyklu KADR – Kino Ambitne Daje
Radę, kino Mazur
19.00 - IX Kolejka ELECTRO - MIX FOOTBALL LIGI LEGA OLECKO 2014, hala Lega
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Łowcy.B rozbawią Olecko

Kabaret Łowcy.B to polska reprezentacja absurdu. Zdążyli przyzwyczaić już swoich fanów, że od samego wejścia
na scenę prezentują doskonałą formę. To jedyny kabaret, który wykonuje muzykę wyłącznie na żywo. W większości są
to ich kompozycje, a ich spektakl, to przede wszystkim gigantyczna dawka dobrej zabawy doprawiona dobrą muzyką.
Cała ta mieszanina przyprawiła już wielu ludzi o ból mięśni
w okolicy przepony. Występ Łowców.B na żywo, to jedyny
sposób aby przeżyć sweterkowe katharsis.
Wytrzymałość oleckich mięśni brzucha sprawdzą 30 marca o godzinie 15:00 w sali kina „Mazur”.
Bilety: 40 zł, sprzedaż w ROK „MG” od 10.03.2013 i w
Internecie na www.biletynakabarety.pl oraz www.kupbilecik.pl

METAMORFOZA

Starostwo Powiatowe, Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych w Olecku organizują akcję pod hasłem „ METAMORFOZA” - promującą zdrowy styl życia.
Program METAMORFOZY:
Edukacja dietetyczna (pomiar wagi i tkanki tłuszczowej,
wyliczanie wieku biologicznego) – Dalicja Szuszczewicz,
psycholog, dietetyk
Aktywność fizyczna nie męka a dla zdrowia, radości i
przyjemności – Tomasz Zubkowicz, instruktor personalny
Warsztaty kulinarne, kuchnia włoska – Artur Zabokrzycki, kucharz
Pokaz makijażu – Aleksandra Łaszczyńska, kosmetyczka
Pokaz fryzjerski – Katarzyna Lotkowska, fryzjerka
Prowadzący omówią zagadnienia z zakresu dietetyki i
zdrowego stylu życia oraz odpowiedzą na pytania uczestni-

Ulica Nocznickiego

28 stycznia podpisano umowę z białostocką firmą na
opracowanie projektu budowy oświetlenia ulicy Nocznickiego. Długość linii wyniesie 400 metrów. Koszt projektu
to ponad 5 tysięcy złotych. Termin realizacji przypada na 10
czerwca. 					um

Seniorzy w sieci IX

Pod tą nazwą skupiła się następna grupa naszych czytelników, którzy chcą poznać tajniki obsługi komputera i
Internetu. Wspólnie pracując nabywa kolejnych umiejętności, a w grupie zawsze raźniej.
Zajęcia cieszą się dużym zainteresowaniem wśród osób
50 +. Biblioteka zapewnia sprzęt w kawiarence internetowej, ale są też warunki pracy przy własnym komputerze,
ponieważ w czytelni jest połączenie przez Wi – Fi. Już po
pierwszych zajęciach widać, że zabrały się osoby, które
chcą naprawdę się czegoś nauczyć. Pierwsze - „ koty za
płoty”, teraz może być tylko lepiej.
Fotki i komentarz T. Rakus. Powodzenia !
ków. Osobom biorącym udział w METAMORFOZIE zostaną również zaoferowane w późniejszych terminach zajęcia z aktywności fizycznej: nordic walking, aerobik wodny,
zumba gold. Terminy zajęć zostaną ustalone z uczestnikami.
Rozpoczęcie zajęć 5 kwietnia 2014 roku o godz. 9.00
w ZSLiZ w Olecku, ul. Gołdapska 27 (budynek internatu,
sala konferencyjna)
Chętnych do udziału w zajęciach, ze względu na ograniczoną ilość miejsc prosimy o wcześniejsze zgłoszenie
telefoniczne 87 5202475.
Halina Kasicka
Starostwo Powiatowe

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:

• Tadeusz Brodowski
• Leokadia Mariańska
• Henryk Milewski
• Andrzej Niechowski
• Michał Sidoniuk
• Bogdan S. Wojdowski

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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W ostatnim numerze „Głosu Olecka” z
uwagą przeczytałem tekst Zbigniewa Malinowskiego dotyczący braku przejścia dla
pieszych przy ‘Biedronce”. Chodzi o tę przy
stacji PKP, ale o tym wszyscy mieszkańcy
Olecka wiedzą.
Zastanowiłem się jednak nie nad brakiem przejścia, a nad pewnym paradoksem,
z którym mamy do czynienia. Jest to paradoks tzw. świętych
krów.
Proszę Państwa, przynajmniej większość olecczan korzystających z chodników jako piesi i z jezdni jako kierowcy musi przyznać, że wymalowanie linii na naszych ulicach
znacznie ucywilizowało ruch drogowy. Stał się on bardziej
bezpieczny, a zachowania i prowadzących samochody i pieszych stały się bardziej przewidywalne. To jest cywilizacja!
Ten wykrzyknik, to tym, którzy dalej nie zdają sobie sprawy z tego, że stawiając samochód na podwójnej ciągłej przy
wylocie 11 Listopada z placu Wolności narażają pieszych na
potrącenie samochodem, a siebie na mandat (dość wysoki).
Dla tych też, którzy nie mogą zmieścić się małym vw miedzy
dwoma białymi liniami na parkingu. Również tym, którzy
w najbardziej ruchliwym miejscu, na podwójnej ciągłej zatrzymują samochód, włączają światła awaryjne i pozwalają
wysiąść z samochodu: żonie, mężowi, dziewczynie, dzieciom
czy pieskowi. To są te krowy, którym linie wymalowane na
jezdni zabrały już „świętość”.
Jadąc w mieście nie powinniśmy się śpieszyć. Nie zwracajmy też uwagi na samochód, który jedzie na naszym zderzaku, bo tak mu się śpieszy. Gdy na nas trąbi, zatrzymajmy auto
w miejscu, gdzie zatrzymać je można, wysiądźmy i spytajmy
się barana co się w naszym samochodzie stało, że tak desperacko nas ostrzega.
Wracam jednak do paradoksu świętych krów spod biedronki.
Przechodzenie tam jest niebezpieczne. Bardzo niebezpieczne. Z jednej i drugiej strony prawie bez przerwy sunie sznur
samochodów, a są jeszcze kierowcy czekający na możliwość
wjazdu z ulicy Kolejowej. Często ruszają oni z piskiem opon.
Piesi (patrz „klienci sklepu”) przechodzą przez jezdnię nie
patrząc na zagrożenie. Dalej, na skrzyżowaniu jest przecież
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przejście. Można bezpiecznie przejść, zrobić zakupy i wrócić z nimi do domu.
W tym miejscu, aby teraz było bezpieczniej, potrzeba
policjanta z plikiem mandatów, który „zadba” o śpieszących
się by kupić poranne bułeczki albo pragnących załapać się
na ciekawą promocję.
Dajemy się, Proszę Państwa, zmanipulować kilkudziesięciu świętym krowom, które po pierwsze nie przestrzegają
przepisów drogowych, a po drugie narażają siebie i kierowców na poważny uszkodzenie ciała. Jeżeli oni nie potrafią
się zatroszczyć o swoje bezpieczeństwo, to nie możemy im
pozwolić na to, żeby i wobec nas zadziałała zasada Darwina.
Ogólnie zasada ta mówi o tym, że przeżywa ten, kto jest bardziej dostosowany do warunków przyrodniczych.
Czas na zmianę psychiki, którą przez prawie dwa stulecia kształtowały zabory. Teraz jest odwrotnie niż było. Własność państwowa nie jest „kazionna” ale nasza, a przepisy
prawa są by je przestrzegać, a nie łamać. Wszystkim wtedy
będzie łatwiej.
Rację mają ci, którzy twierdzą, że zbudowanie przejścia
dla pieszych w tamtym miejscu w chwili obecnej nie rozwiąże problemu. Prawdopodobnie zwiększy ono niebezpieczeństwo. Wybudowanie ronda z przejściami dla pieszych
da dopiero efekty.
Idą wybory. Niedługo do Parlamentu Europejskiego, a
na jesieni samorządowe. Zacznijmy sprawdzać co na sesjach
mówią radni. Sprawdzajmy ich programy. Co obiecują przyszli kandydaci?
Mnie, na przykład, bardzo dziwi fakt, że uchwalenie
nowego planu zagospodarowania przestrzennego przełożono na jesień. Dlaczego? Czyżby były w nim do uchwalenia
takie rzeczy, które wywrócą obietnice wyborcze w niwecz?
Już na zdrowy „chłopskie rozum” widać, co kiełbasą wyborczą jest.
Osobiście z uwagą śledzę sprawę budowy siłowni wiatrowych na terenie naszej gminy. Uważam, że przy ich budowie powinna być zachowana odległość 2 kilometrów od
wszelkiego rodzaju innych obiektów. Złowrogo zabrzmiało,
że na spotkaniu w sprawie zagospodarowania przestrzennego byli też zwolennicy ich budowy.
Bo jak się dobrze zastanowić i sprawdzić, to zwolenników budowy tych urządzeń jest pewnie z 90%. Sprzeciw budzi tylko odległość od zabudowań. Większość jest za tym by
było to 2 kilometry. Plan zagospodarowania ma powiedzieć
w jakim kierunku ma iść rozwój naszej społeczności i jak ma
się infrastruktura ta rozwijać.
Setki gospodarstw zainwestowało w rozwój turystyki i
teraz muszą dopilnować żeby radni i burmistrz czy urzędnicy nie zniszczyli im tych inwestycji. Tylko silne lobby może
zmusić do tego, by przysłowiowe obietnice „kiełbasy wyborczej” zostały naprawdę zrealizowane. Prawdopodobnie
zaraz po wyborach zostaną zrealizowane najbardziej kontrowersyjne pociągnięcia władzy. Potem będą aż cztery lata,
by wyborcy zapomnieli, to jak władza wystrychnęła ich na
dudka.
Należy już teraz przemyśleć czego chcemy od kandydatów na radnych, wójtów, burmistrzów czy starostów i zagłosować na tych, których obietnice, a przede wszystkim dążenia i osiągnięcia dają mam rękojmię zrealizowania i naszych
planów.
Pamiętajmy też o jednym, że jak nie uczestniczyliśmy w
wyborach, to potem nie mamy prawa kłapać ozorem, że jest
nam źle! Uważam, że listy głosujących powinny być publikowane. Z jednej strony uwiarygodniałoby to, wypowiedzi
mieszkańców, z drugiej zapobiegało by szwindlom wyborczym choć osobiście nie wierzę aby takowe były.
B. Marek Borawski
Ps. Podczas ostatnich wyborów samorządowych w jednym z punktów wyborczych na Podkarpaciu złożono protest. Po ponownym przeliczeniu głosów znaleziono w grupie
nieważnych kart karty ważne. W konsekwencji sprawdzono
karty w pozostałych obwodach i okazało się, że jednak będzie druga tura wyborów. Nie uważam tego za szwindel ale
z drugiej strony pomyłka dotycząca aż 7% to nie był chyba
wypadek? Ja jednak w szwindle wyborcze nie wieżę. Kto by
chciał ryzykować?
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Sesja Rady Miejskiej

Zapraszam do udziału w sesji Rady Miejskiej w Olecku, która odbędzie się w dniu 28 marca 2014 r. (piątek) o
godzinie 12.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w
Olecku.
Porządek sesji:
1. Otwarcie sesji i ustalenie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady.
3. Informacja Burmistrza o działalności w okresie międzysesyjnym.
4. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o działaniach podejmowanych w okresie od ostatniej sesji.
5. Informacja o drogach gminnych (sytuacja, zamiana
lub przejęcie ulic w mieście od powiatu) – referat Komisji
Planowania, Budżetu i Gospodarki.
6. Interpelacje oraz odpowiedzi na interpelacje radnych.
7. Wnioski i oświadczenia radnych.
8. Uwagi i wnioski Sołtysów, Przewodniczących Rad i
Zarządów Osiedli oraz radnych Oleckiej Rady Młodzieżowej dotyczące projektów uchwał.
9. Podjęcie uchwał w sprawach:

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

V08902

OFERTY PRACY          

1. Spawacz metodą TIG
2. Tokarz w metalu
3. Ślusarz
5. Formierz odlewnik
6. Kierownik działu produkcji
7. Kierowca samochodu ciężarowego
8. Operator spycharki
9. Monter instalacji centralnego ogrzewania i
ciepłej wody
10. Palacz pieców zwykłych
11. Kelner
12. Kucharz
13. Pomoc kuchenna
15. Recepcjonista hotelowy
16. Elektromechanik
17. Mechanik maszyn i urządzeń przemysłowych
18. Mechanik układów hydraulicznych
19. Przedstawiciel handlowy
20. Stolarz meblowy
21. Szkutnik
22. Pilarz
23. Stolarz galanterii drzewnej
24. Magazynier/zaopatrzeniowiec
25. Asystent budowy
26. Specjalista do spraw marketingu i handlu
27. Operator obrabiarek sterowanych numerycznie/operator CNC
28. Kierowca ciągnika rolniczego
29. Kucharz
32. Operator maszyn do rozkładania mas bitumicznych
33. Operator równiarki kl.II (
34. Operator urządzeń do produkcji mas bitumicznych
35. Pracownik fizyczny
36. Krawiec
37. Technik produkcji cabrio/plandek
38. Tapicer
39. Monter instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody
40. Pomoc kuchenna
41. Kucharz
43. Instruktor nauki jazdy
44. Stolarz
44. Pracownik fizyczny
45. Kierowca samochodu ciężarowego

a) utworzenia odrębnych odwodów głosowania w zakładzie opieki zdrowotnej oraz domu pomocy społecznej,
b) określenia wysokości dotacji celowej Samorządowi
Województwa Warmińsko-Mazurskiego,
c) przejęcia do realizacji przez Gminę Olecko spraw z
zakresu administracji rządowej dotyczących utrzymania
grobów i cmentarzy wojennych,
d) zgłoszenia Sołectwa Kukowo do Programu Odnowy
Wsi Województwa Warmińsko-Mazurskiego,
e) zgłoszenia Sołectwa Ślepie do Programu Odnowy
Wsi Województwa Warmińsko-Mazurskiego,
f) przyjęcia „Programu pomocy de minimis dla przedsiębiorców inwestujących lub tworzących nowe miejsca
pracy na terenie Gminy Olecko”,
g) zmiany budżetu gminy na 2014 rok.
10. „Głos wolny, wolność ubezpieczający”.
11. Zamknięcie obrad sesji.
Przewodniczący Rady Miejskiej
Karol Sobczak

Sesji Rady Powiatu

Zapraszam na posiedzenie XXXIX Sesji Rady Powiatu
w Olecku w dniu 27 marca 2014 roku (czwartek) o godz.
13:00 – sala konferencyjna (pokój nr 4) Starostwa Powiatowego w Olecku, przy ul. Kolejowej 32.
Porządek sesji:
1. Otwarcie sesji i przyjęcie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
3. Informacja Starosty z wykonania uchwał Rady Powiatu i o działalności Zarządu w okresie międzysesyjnym.
4. Zapytania i interpelacje radnych.
5. Wnioski i oświadczenia radnych.
6. Wnioski Komisji Stałych Rady.
7. Odpowiedzi na zgłoszone zapytania, interpelacje i
wnioski radnych i Komisji Stałych Rady.
8. Stan bezpieczeństwa powiatu – informacja o działalności Komendy Powiatowej Policji
w Olecku, Komendy Powiatowej Państwowej Straży
Pożarnej w Olecku, WOPR, Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Olecku oraz Powiatowego Lekarza Weterynarii
w Olecku.
9. Sprawozdanie z wykonania Wieloletniego Planu Inwestycyjnego dotyczącego infrastruktury drogowej za lata
2012-2013 (uchwała nr XXII/151/2012).
10. Podjęcie uchwał:
a) w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego
wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół niewymienionych
w art. 42 ust 7 pkt. 3 – ustawy Karta Nauczyciela tj. nauczycielom prowadzącym kształcenie w formie zaocznej,
nauczycielom realizującym w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym
obowiązkowym wymiarze godzin, pedagogów, psychologów, logopedów, doradców zawodowych;
b) w sprawie wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statku lub innego obiektu pływającego;
c) w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie
Olecko;
d) w sprawie zmiany Wieloletniej prognozy Finansowej powiatu Oleckiego na lata 2014 – 2023;
e) w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2014.
11. Głos wolny, wolność ubezpieczający”.
12. Zamknięcie obrad.
Przewodniczący Rady Powiatu Wacław Sapieha

L85601
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Wybory do Oleckiej Rady
Młodzieżowej (Siejnik)

14 marca od 8.00 do 14.00 w bibliotece Gimnazjum Nr
1 im. Księdza Jana Twardowskiego odbyło się głosowanie
na kandydatów na radnych do Oleckiej Rady Młodzieżowej.

Nominowanymi kandydatami byli: Weronika Grądzka, Katarzyna Luty, Jakub Krumrei, Sebastian Michałowski i Martyna Olszewska.
Komisji Wyborczej przewodniczyła Jadwiga Zdan,
zaś funkcję zastępcy pełnił Michał Janiszewski. W pracach Komisji – liczeniu głosów i sporządzeniu protokołu
brali również udział: Jarosław Bagieński, Aleksandra
Witanowska, Aleksandra Karaś oraz Filip Bobowicz.
W wyborach mogli wziąć udział wszyscy uczniowie
gimnazjum. Ostatecznie swój głos oddało 91gimnzajalistów. Niestety, ale komisja 6 głosów musiała uznać za nieważne. Zdecydowaną ilością głosów (53) wybory wygrała
Martyna Olszewska z klasy III b.
Serdecznie dziękujemy wszystkim kandydatom oraz
uczniom biorącym udział w głosowaniu – frekwencja wyniosła 86%. Gratulujemy również Martynie Olszewskiej,
która będzie reprezentować w Radzie naszą społeczność
szkolną i mamy nadzieję, że odnajdzie się w swej nowej
roli.
Aleksandra Witanowska (III b)

Groźnie wyglądająca kolizja

Do groźnie wyglądającej kolizji
drogowej doszło 24 marca po godzinie 17:00 w Kukowie. Kierująca
oplem nie dostosowała prędkości
do warunków panujących na drodze, wpadła w poślizg i dachowała w
przydrożnym rowie.
24 marca po godzinie 17:00 oficer
dyżurny oleckiej komendy został poinformowany o zdarzeniu drogowym
w miejscowości Kukowo. Natychmiast na miejsce zostali skierowani
policjanci drogówki.
Siedlce &#x2013; Tymoteusz Grochowski,
Funkcjonariusze wstępnie ustalia królem strzelców zawodnik rosyjskiej
li,
że
29- letnia Natalia M. kierująca
W Olecku w Hali LEGA odbył się Baltiki Kaliningrad Andrey Shpak.
oplem
na łuku drogi nie dostosowała
Tabela
końcowa:
w ten weekend międzynarodowy turniej
prędkości do warunków panujących
piłkarski Winter Cup. Była to kolejna 1. Pogoń Siedlce
edycja imprezy z cyklu Football Festival. 2. Białe Orły Warszawa
na drodze, wpadła w poślizg i dachoŁącznie uczestniczyło dwanaście 3. Znicz Pruszków
wała w przydrożnym rowie.
zespołów - dziewięć z Polski, a trzy zza 4. BFA Vilnius
W samochodzie podróżowa5.
Baltika
Kaliningrad
granicy - z rocznika 2005 (oraz młodsi).
ło również dwuletnie dziecko. Na
Jedyny zespół z naszego województwa, 6. MOSiR I Mińsk Mazowiecki
szczęście ani dziecku ani kobiecie nic
czyli Czarni Olecko (opiekunowie Se- 7. Tauras Kaunas
bastian Antkiewicz, Tomasz Karniej, 8. APN Ostrołęka
się nie stało. Po zbadaniu przez lekaKamil Szarnecki), zajęli dziesiąte miej- 9. MOSP Białystok
rza oboje zostali zwolnieni do domu.
sce. Zwyciężyła ekipa Pogoni Siedlce. 10. Czarni Olecko
Natalia M. była trzeźwa.
Najlepszym zawodnikiem turnieju zo- 11. MOSiR II Mińsk Mazowiecki
rzeczniczka prasowa KPP
12.
AP
2012
Suwałki
stał Stankievicius Maksim z BFA Vilnius,
tekst i fot. Paweł Piekutowski
sierż. szt. Justyna Sznel
najlepszym bramkarzem zawodnik Pogoni

Czarni Olecko na Winter Cup

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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Pierwszy Dzień Wiosny
w Społeczniaku

21 marca to wyjątkowy dzień w kalendarzu roku szkolnego. Często ten dzień jest okazją do wagarów. Właśnie,
WAGARÓW!!! Ale my nazwaliśmy to wydarzenie wiosennym spacerem. Wszyscy uczniowie „społecznej” wspólnie z
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towarzyszącymi nauczycielami wybrali się na ten pierwszy,
wiosenny spacer brzegiem jeziora. Najmłodsi w radosnych
nastrojach dumnie nieśli Marzannę, którą, zgodnie z tradycją, spaliliśmy, aby zima już nie powróciła. Pogoda tego dnia
była wyśmienita. Szkoda, że wiosna przychodzi tylko raz w
roku.
Waldemar Snarski
21 marca - pierwszy dzień
kalendarzowej Wiosny. Przywitaliśmy ją w Bajkolandii
wraz z dziećmi, które licznie
przybyły na nasze spotkanie.
Dwa ciekawe opowiadania o tej pięknej porze roku
przeczytała nam urocza Pani
Wiosna, w rolę której wcieliła się bibliotekarka Alina
Bień. Dzieci słuchały jej z zainteresowaniem, odgadywały
zagadki, rozmawiały o pierwszych oznakach wiosny.
Każde z nich otrzymało
po wiosennym narcyzie. Zajęcia uwieńczyło namalowanie
przez milusińskich portretu
Wiosny.
Nad wszystkim czuwały
bibliotekarki Krystyna Karczewska i Ewa Omilian.
Na kolejne zajęcia zapraszamy już w piątek o stałej
porze.

10
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muzeum Oleckiego Stowarzyszenia
Aktywnych „Zamek”. Młodzież skorzystała z ostatniej szansy obejrzenia
wystawy numizmatycznej „Złoto Bizancjum” i z zainteresowaniem wysłuchała legendy o Białej Damie.
Targi edukacyjne są doskonałą okazją dla uczniów kończących gimnazjum
do zapoznania się z ofertą edukacyjną,
jaką proponują oleckie szkoły ponadgimnazjalne. To najlepsza forma dotarcia do młodego człowieka, który musi
dokonać trudnego wyboru dotyczącego
dalszego kierunku kształcenia.
Mariola Borys ZST

Targi edukacyjne
w Zespole Szkół Technicznych

21 marca odbyły się Powiatowe Targi Edukacyjne.
Każda szkoła prezentowała swoją ofertę edukacyjną
we własnej placówce.
Tego dnia gimnazjaliści, zamiast szukać zwiastunów wiosny, licznie przybyli do Zespołu Szkół Technicznych, by zapoznać się z oferowanymi kierunkami
kształcenia. Mogli także swobodnie porozmawiać z

uczniami ZST oraz nauczycielami przedmiotów zawodowych, obejrzeć szkolne pracownie, a także pokazowe zajęcia
praktyczne w warsztatach szkolnych. Duże zainteresowanie,
szczególnie męskiej części młodzieży, wzbudziły przygotowane na dziale mechanicznym prezentacje toczenia, frezowania i szlifowania, zaś dział spawalni (znajdujący się w budynku przy ulicy Wiejskiej) przykuł uwagę uczniów pokazem
umiejętności spawalniczych.
Na gimnazjalistki również czekała ciekawa oferta kierunków kształcenia i specjalizacji. Szczególnym zainteresowaniem cieszyła się pracownia fryzjersko-kosmetyczna,
w której można było podziwiać umiejętności zdobyte przez
uczennice w zakresie projektowania i wykonywania fryzur,
makijażu, malowania paznokci czy regulacji brwi. Ciekawość wzbudziła także loteria, specjalnie przygotowana dla
przybyłych gości. Losowano pytania dotyczące zawodu technika handlowca, a prawidłową odpowiedź nagradzano drobnym upominkiem.
Atrakcją dla gimnazjalistów było także zwiedzanie
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Sportowo-militarny
I Dzień Wiosny z MISTRZAMI w ZSLiZ

Jak co roku 21 marca Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych w Olecku odwiedziło kilkuset uczniów ze szkół gimnazjalnych z powiatu oleckiego i powiatów sąsiadujących. W tym
roku młodzież zamiast wagarować I Dzień Wiosny bezpiecznie i aktywnie spędziła w towarzystwie MISTRZÓW sportu.
ZSLiZ odwiedzili bowiem: Joanna Mendak, trzykrotna złota
medalistka paraolimpijska w pływaniu, Wojciech Fortuna, jedyny przed Kamilem Stochem polski złoty medalista olimpijski w skokach narciarskich, Jacek Niedźwiedzki, wielokrotny
mistrz Polski w badmintonie i trener polskiej drużyny olimpijskiej, Łukasz Makarewicz, mistrz kickboxingu, a także Przemysław Oszczapiński, prezes Fundacji Sport Active.
Oprócz spotkania ze znanymi osobistościami, które poprowadził Karol Sobczak – nauczyciel wychowania fizycznego,
odwiedzający walczyli o atrakcyjne nagrody, m.in. o sprzęt
elektroniczny, akcesoria sportowe, wycieczkę zagraniczną

ufundowaną przez Biuro Podróży „SAMBIA”, koszuli z autografami MISTRZÓW oraz o nagrody od Krzysztofa Hołowczyca. W trakcie wydarzenia każdy mógł zapoznać się z najnowocześniejszymi w regionie pracowniami do kształcenia w
zawodach gastronomicznych i hotelarskich, gdzie od września
2014 r. będą prowadzone również zajęcia w ramach specjalności MODELING I STYLIZACJA. W hali maszyn rolniczych zwiedzający mogli zobaczyć uczniów klasy rolniczej
w działaniu. Dostępne były także pracownie do kształcenia
w zawodach takich jak: technik geodeta, technik architektury
krajobrazu, technik ochrony środowiska, technik logistyk ze
specjalnością WOJSKOWĄ. Dużą niespodzianką dla goszczących w ZSLiZ gimnazjalistów był pokaz wiosennych stylizacji fryzur w wykonaniu uczennic trzeciej klasy liceum profilowanego o profilu socjalnym ze specjalnością ELEMENTY
KOSMETOLOGII, WIZAŻU I GIMNASTYKI WSPOMAGAJĄCEJ, które przygotowała zaprzyjaźniona ze szkołą
Katarzyna Lotkowska, właścicielka studia kreacji wizerunku

„Ka eEle”. Dużą popularność i uznanie wśród młodzieży
gimnazjalnej zyskał zaaranżowany tego dnia w ZSLiZ „Park
sprzętu służb mundurowych”, w którym uczniowie klasy
wojskowej i policyjno-pożarniczej wraz z goszczącymi żołnierzami z 15. Pułku Przeciwlotniczego w Gołdapi, policjantami z Komendy Powiatowej Policji w Olecku i strażakami
reprezentującymi Komendę Powiatową Państwowej Straży
Pożarnej w Olecku przedstawiali gimnazjalistom specyfikę
pracy w służbach mundurowych oraz zasady rekrutacji.
Poniżej prezentujemy listę zwycięzców w poszczególnych konkurencjach:
Tenis stołowy (kategoria chłopców):
1. Adrian Janczenia – Gimnazjum nr 1 w Olecku
2. Patryk Walendy – Sokółki
3. Adam Buza – Babki Oleckie
Tenis stołowy (kategoria dziewcząt):
1. Paulina Maciejewska – Gimnazjum nr 1 w Olecku
Zawody na symulatorze kajaków (kategoria chłopców):
1. Rafał Prostko – Sokółki
2. Filip Krynicki – Babki Oleckie
Zawody na symulatorze kajaków (kategoria dziewcząt):
1. Anna Nawrocka i Gabriela Murawska – Gimnazjum nr 2 w Olecku
Zawody w jeździe kładem:
1. Przemysław Tomczyk – Gimnazjum nr 2 w Olecku
2. Mateusz Matejczyk – Gimnazjum w Sokółkach
3. Mateusz Żenda – Gimnazjum nr 2 w Olecku
4. Tomasz Lubiecki – Gimnazjum w Świętajnie
Mistrzostwa w strzelaniu na symulatorze celowania typu
„CYKLOP”:
1. Mateusz Łukaszewicz
2. Marzena Wiszniewska
3. Patrycja Brodowska
Nagroda NIESPODZIANKA dla szkoły, która odwiedziła ZSLiZ w najliczniejszej grupie, trafi do Gimnazjum
w STO w Olecku oraz do Gimnazjum nr 1 w Olecku, natomiast 45 karnetów wstępu na pływalnię w Hali widowiskowo-sportowej „LEGA” w ramach konkurencji przeciągania liny wywalczyła drużyna z Gimnazjum nr 2 w Olecku.
Wszystkim zwycięzcom gratulujemy.
Przemysław Michniewicz
Społeczność ZSLiZ serdecznie dziękuje za udzielone wsparcie podczas przygotowania I Dnia
Wiosny z MISTRZAMI: p. Joannie Mendak, p.
Edwardowi Decowi, p. Wojciechowi Fortunie, p.
Jackowi Niedźwiedzkiemu, p. Katarzynie Lotkowskiej, p. Andrzejowi Kamińskiemu, p. Krzysztofowi Hołowczycowi, p. Grzegorzowi Zielińskiemu,
p. Władysławowi Grydze, p. Bożenie Kamińskiej,
p. Rafałowi Luto, p. Łukaszowi Makarewiczowi,
p. Przemysławowi Oszczapińskiemu, p. Krzysztofowi Prusce, 15. PPlot w Gołdapi, KP PSP w
Olecku, KPP w Olecku, Paniom z Koła Gospodyń
Wiejskich w Giżach oraz redakcji Radia 5, „Głosu
Olecka” i „Tygodnika Oleckiego”.
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Andrzej Malinowski
Najstarsze dzieje... w Suwałkach
Dojazd: Olecko - Suwałki
Warto zobaczyć stałą wystawę archeologiczną „Najstarsze dzieje. Suwalszczyzna i Wschodnie Mazury od schyłku
epoki lodowej do upadku Jaćwieży” w Muzeum Okręgowym
w Suwałkach. Ekspozycja prezentuje pradzieje i okres wczesnohistoryczny ziem północno-wschodniej Polski. Wystawa
zachwyca pomysłowością prezentowania zgromadzonego
materiału i wyjątkowymi eksponatami.

Muzeum Okręgowe w Suwałkach mieści się przy ul. T. Kościuszki 81; wstęp na wystawę bezpłatny.
W pogodną sobotę, 15 lutego
2014 r. w Muzeum Okręgowym w Suwałkach byli i ekspozycję zwiedzali: Marta Kiejdo i Andrzej Malinowski.

to@borawski.pl
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BADANIE MAMMOGRAFICZNE

30 marca kobiety w wieku 50-69 lat będą mogły wykonać bezpłatnie badanie mammograficzne w ramach Populacyjnego Programu Wczesnego Wykrywania Raka Piersi.
Mammobus ustawiony będzie na parkingu przy szpitalu w
Olecku, ul. Gołdapska 1.
Panie w wieku do 50 lat lub powyżej 69 roku życia, nie
młodsze niż 35 lat, mogą również wykonać badanie mammograficzne za uiszczeniem opłaty oraz okazaniem skierowania na badanie.
Zainteresowane wykonaniem badania proszone są o
wcześniejszą rejestrację w FADO Centrum Usług Medycznych pod nr tel: 801 080 007 lub 58 6662444.
Halina Kasicka
www.zdrowie.powiat.olecko.pl

BAJKOLANDIA - O żabkach
w czerwonych czapkach...

To właśnie czerwony gadżet był „przepustką” na nasze
zajęcia Dzieci - zgodnie z zaproszeniem - przynosiły ze sobą
różne czerwone rzeczy - maskotki, wstążeczki, bransoletki....
Gość specjalny był niezwykle oryginalny - czy to książę zaklęty w żabkę? (w tej roli wystąpiła pracownica Biblioteki dla
Dorosłych, Alina Bień). Dzieci przywitały go serdecznie, wysłuchały interesującego opowiadania pt. „O żabkach w czerwonych czapkach”, a następnie w rytm żabiej melodii pląsały
po bibliotece w kółeczku.
Zajęcia zakończyła praca plastyczna - malowanie żab
pastelami. Nad przebiegiem spotkania czuwał bibliotekarki Krystyna Karczewska i Ewa Omilian.
Zapraszamy na kolejne zajęcia już za tydzień na godz.
16.00. 						
bmp

Sedranki

28 stycznia podpisano umowę z białostocką firmą na opracowanie projektu budowy oświetlenia w Sedrankach. Długość
linii wyniesie 1,05 kilometra. Koszt projektu to blisko 9,6 tysiąca złotych. Termin realizacji przypada na 24 czerwca. Inwestycja finansowana jest z funduszu sołeckiego.
Um

Akty notarialne

Gmina zawarła akty notarialne z nabywcami:
Lokalu użytkowego przy ulicy Kolejowej, działki przeznaczonej pod zabudowę mieszkaniową przy ulicy Kasztanowej, dwóch nieruchomości po zlikwidowanej drodze
wewnętrznej w obrębie Kukowa oraz działki przeznaczonej
pod zabudowę mieszkaniową przy ulicy Kamiennej.
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

Ulica Letnia

Gmina 28 stycznia zleciła firmie olecczanina K. Sawczuka opracowanie projektu technicznego budowy chodnika przy
ulicy Letniej. Wartość zamówienia wynosi blisko 2,1 tysiąca
złotych. Termin ukończenia projektu przypada na 30 kwietnia.
						
Um

Lesk

Gmina 28 stycznia zleciła firmie olecczanina K. Sawczuka opracowanie projektu technicznego budowy chodnika oraz
parkingu na osiedlu Lesk. Wartość zamówienia wynosi blisko
3,7 tysiąca złotych. Termin ukończenia projektu przypada na
30 kwietnia. 					
Um

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

-

OLECKIE CENTRUM
SZKOLENIA KIEROWCÓW
Jerzy Miliszewski
Olecko, Aleje Lipowe 3

Ośrodek
czynny
codziennie
w godz. 800-1600
M89402

Rozpoczęcie
kursu

3
kwietnia
godz.

1600

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

V41919

AUTO LAND

V05407

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;
V03908

* MYJNIA GĄBKOWA AUTOMATYCZNA
			
aleje Lipowe 1A

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

V09841

V02610

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

SERWIS OGUMIENIA

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

B89103

V04008

OPONY, FELGI
OLEJE SHELL (wymiana gratis)

* bezprzewodowy internet iPlus, tel. 87-520-13-31 B88903
* Budowlana firma, Tadeusz WITKOWSKI, kompleksowe
prace budowlane, tel. 603-754-167, 87-523-41-44 V06605

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

B89601

MOTO-NAPRAWA-SPRZEDAM
* Auta używane, tel. 501-611-961 V05936
* Auto - Naprawa - Wulkanizacja - Spawanie, konkurencyjne ceny, również ciągniki i maszyny, Golubki
56, tel. 604-514-845 K94402
* CZĘŚCI SAMOCHODOWE, tel. 509-746-264 V03918
* CZĘŚCI SAMOCHODOWE, ul. Sokola 1D, tel. 87520-12-88 V05417
* części używane, wszystkie marki, Ełcka 2 (przy
skupie złomu), tel. 501-611-961 V05926
* Ford Escort Combi, 1,4B, 1999, tel. 605-485-376 L88703
* Mitsubishi Outlander, 2005, 2,4B+G tel. 604-193-413

V07704

* gazowe, hydraulik, tel. 502-383-533 V05207
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

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

B88305

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...

* Żuk, sprawny, ubezpieczony, po przeglądzie, B+G,
pierwsze ręce, tel. 604-557-693 V05816

TURYSTYKA-NOCLEGI-ROZRYWKA

* 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
V09302

* chleb swojski, ciasta, wypiek, tel. 605-107-755 B89003
* kino, plac Wolności 22, tel. 87-520-20-59 B89701
* „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
V06106

V05107

* hurtownia wędlin, od 4.00 do 14.00, ul. Gołdapska
31, tel. 87-520-22-13 L86402
* instalacje elektryczne, Henryk Rowiński, tel. 510-145891 V03419
* korepetycje - język angielski; szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły średnie, tel. 608-215-475 L86204
* kowalskie, spawalnicze, ślusarskie, Gołdapska 31,
tel. 87-523-00-80 B88503
* księgowe usługi, Ternet spółka z o,o, tel. 87-520-31-70
B89502

* materiały budowlane, metalowe, hydraulika – SKLEP
BUD-MET, ul. Gołdapska 22, tel. (87) 520 22 41. V03808

* konie kabardyńskie, przejażdżki, pod siodło,
Grądzkie 47, tel. 666-316-780, 87-421-22-48 B89302
V07504

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 B88803
* wczasy; tel. 87-421-22-48, 666-316-780, www.wiatrakart.fr.pl, e-mail: kawarak@o2.pl B88006

* MEBLE - salon, Jan Bagiński, ul. Rzeźnicka, tel.
(87) 520 29-23.
V02510
* 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

V09202

USŁUGI
* angielski korepetycje, magister UW, tel. 502-954-863
B88206

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

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

V03409

ARTYKUŁY ELEKTRYCZNE, SPRZEDAŻ, WYKONAWSTWO

V05307

* OLEJ OPAŁOWY, NAJTANIEJ, tel. 87-520-41-91
V09811

* pakowanie próżniowe żywności, ulica Rzeźnicka 6,
tel. 87-520-22-07 K92409

to@borawski.pl
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SPRZEDAM
V06306

* pizza na telefon – od 10.00 do 22.00, tel.87-520-31-32
lub sms 505-314-536 V07514
* Pralnia chemiczna, pranie wodne, usługi w ciągu 24 godzin,
ul. Grunwaldzka 12, te. 723-565-284
V09102

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
V09501
czipowanie, paszporty europejskie
psy, koty, fretki

* ROWERY – naprawy i wypożyczalnia, Centrum
Handlowe Impuls, tel. 87-520-36-92 V07913
* skup metali i surowców wtórnych, odbiór własnym
transportem, najwyższe ceny, Ełcka 2, tel. 501-611-961
V05916

* sprzątanie, opieka nad osobami starszymi lub dziećmi, tel.
506-462-495 B87408
K93404

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 K94102
* działka budowlana, Zajdy, 30 arów, tel. 662-509-994 V03818
* działka usługowa, granica obwodnicy, tel. 601-210819 B863a11
* działkę budowlaną, 1650 m.kw., Olecko, tel. 602709-756 L88106
* działki budowlane, Jaśki, tel.502-088-402 K90020
* działki budowlane, uzbrojone, tel. 601-210-819 K864a11
* komplet mebli do salonu. BRW seria Kent: witryna, komoda, RTV, kolor - kasztan, 700 zł. tel. 600-936-589 L86303
* kotły c.o., grzejniki, bojlery, HYDROMAX,
ul. Targowa 18, tel. 87-615-31-90
V09701
* książki, I i II klasa gimnazjum, (Gimnazjum nr 2), tel.
603-113-040 V05427
* lokal handlowo-użytkowy o powierzchni 114 m.kw.,
, tel. 519-517-322 K92110a
* luksfery Fala niebieskie 36 sztuk, TANIO, tel. 508610-285 B88405
* maszyny, urządzenia rolnicze, tel. 516-670-859 K865a11
* mieszkanie 60 m.kw. z działką 400 m.kw.,tel. 602345-477 V09521
* modele kartonowe, Wydawnictwo WIR, (samoloty
1:50, okręty 1:300), tel. 601-152-454
* OLEJ OPAŁOWY, NAJTANIEJ, tel. 87-520-41-91
V09821

MOEY
O
K
PRA w
CJ

* tłumacz języka francuskiego, tel. 888-605-885 B87508

Pompy ciepła
CWU + CO + kolektory słoneczne
przydomowe oczyszczalnie ścieków
V06914
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 V09511

WYNAJEM

* dom z zabudowaniami gospodarczymi do wynajęcia, tel. 663-301-936 K94003
* lokal użytkowy 100 m.kw., centrum, tel. 723-565-284
V09112
V09601

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

Pomieszczenia biurowe do wynajęcia.
V07604

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

V07524

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
V09901

INNE

* oddam koty (wszystkie czarne) w dobre ręce, tel.
504-997-481 L85907

KUPIĘ

* stary traktor, tel. 602-235-182 V09831

PRACA

* ślusarza, spawacza zatrudnię, tel. 602-709-756 B88603
* zatrudnię spawaczy, PWP Skórkiewicz, tel. 668-868203 K93204-2
* zatrudnię stomatologa, tel. 605-893-381 K93504

SPRZEDAM

* drukarka kolorowa OKI C3300n, A4, idealna do
wizytówek, mało używana, 290 złotych, tel. 604-193413 B87807
* dom, 3 ha, Jaśki, tel. 502-088-402 K89920

V02120

 auto  sprzedam
 praca
 wynajmę  kupię
 inne

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

Ilość publikacji:

x 1 x 2 x 3 x 4 x ?

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

MTL Creation, tel. 600 936 589, www.mtl.olecko.pl
K94302

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.

B86910
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Ulica Batorego

Gmina 17 lutego zleciła firmie olecczanina K. Sawczuka opracowanie projektu przebudowy wyjazdu przy
ulicy Batorego. Wartość zamówienia wynosi 2,1 tysiąca
złotych. Termin ukończenia projektu upłynął 14 marca.
						
um

Ulica Wiśniowa

Niestety po wysokim zwycięstwie nad Giertem Giby (6:1
- przyp.) w poprzednim sparingu przyszła wysoka porażka
z rezerwami suwalskich Wigier. Podopieczni Jerzego Wojnowskiego oraz Kamila Szarneckiego przegrali aż 0:4.

KOMPUTERY  NOTEBOOKI  KASY FISKALNE
SERWIS BIURO  RACHUNKOWE

Czarni Olecko - Wigry Suwałki 0:4

Skład: Wojciech Kozłowski - Maciej Cichocki, Maciej
Kosiński, Szymon Karkusz, Łukasz Senkowski, Daniel
Bogdanowicz, Krzysztof Marczuk, Grzegorz Karaś, Robert Suchaczewski, Sebastian Drażba, Arkadiusz Cichocki
Rezerwowi: Krzysztof Czuper, Dawid Szusta
tekst i fot. Paweł Piekutowski

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
ZIOŁA

Najbogatsze i najstarsze źródło substancji cennych dla urody.
Kozieradkę uwalano już w starożytności za środek odmładzający.
Rozmarynowi i lawendzie zawdzięczała podobno
urodę i zdrowie Elżbieta Piastówna, królowa Węgier.
Dzisiaj prawie każdy kosmetyk ma w swoim składzie
związki pochodzące z ziół
Barwniki obecne w kwiatach nagietka, kasztanowca,
gryki, dzikiej róży, świetliku lekarskim, obkurczają
rozszerzone naczyńka krwionośne.
Do preparatów dla cery suchej i wrażliwej dodaje się
często związki śluzowe otrzymane z nasion lnu, kwiatów lipy, korzeni żywokostu. Powlekają one powierzchnię skóry cieniutką warstewką, chroniąc naskórek przed
wysychaniem i podrażnieniami.
Garbniki, które zawiera mięta, szałwia, kora dębu,
pomagają w leczeniu trądziku i łojotoku, łagodzą
stany zapalne skóry.
Łopian, babka, jaskółcze ziele wytwarzają związki
antybakteryjne, dlatego dodaje się je do środków prze-

znaczonych dla cery z wypryskami. Zioła jednak czasem
mogą powodowe alergię.

JAK POWSTAJĄ ŻYLAKI

Czynnikami prowadzącymi do trwałego rozszerzenia
żył są: noszenie podkolanówek, samonośnych pończoch,
skarpet z ciasno opinającym ściągaczem, podwiązek, nieodpowiedniego obuwia, ciasno dopasowanych dżinsów,
bardzo obcisłych botków, opalanie się na słońcu, długotrwałe siedzenie, zwłaszcza z nogą założoną na nogę,
długotrwałe stanie, nadwaga i otyłość, brak ruchu. To
czynniki zależne od nas. Żylakom sprzyjają też czynniki,
na które nie mamy wpływu, takie jak: ciąża, wiek, płeć
(kobiety trzykrotnie częściej niż mężczyźni zapadają na
żylaki), skłonności dziedziczne.

Migdały w domowej apteczce

Peeling na łokcie i kolana
Łupiny po wyłuskanych migdałach należy zemleć,
rozdrobnić z mlekiem na papkę. Mazidłem przecierać
szorstką skórę. Następnie zmyć wodą i wytrzeć.

B89202

Gmina w trybie bezprzetargowym sprzedała na tzw.
poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości
przyległej działki położone przy ulicy Wiśniowej. Powierzchnia to 59 oraz 53 m.k. 			
um
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Kalendar
z imion
Zenona

26 marca
Dory, Emanueli, Larysy, Małgorzaty,
Manueli, Olgi, tekli
Duszana, Dyzmy, Emanuela, Feliksa, Kasjana, Ludgera, Świętoboja,
Teodora, Tworzymira, Tymoteusza,
Wieńczysława
27 marca (Międzynarodowy Dzień
Teatru)
Augusty, Ditty, Lidii, Ligii, Peregryny
Aleksandra, Benedykta, Ernesta,
Humberta, Jana, Marka, Mateusza,
Peregryna, Rościmira, Rościsława,
Ruperta
28 marca
Anieli, Antoniny, Joanny, Renaty,
Soni
Aleksandra, Antoniego, Bohdana,
Doroteusza, Gedeona, Gustawa, Jana,
Kastora, Krzesisława, Sykstusa
29 marca (Dzień Metalowca)
Amalii, Amelii, Kwiryny, Wiktoryny,
Zenobii
Bertolda, Cyryla, Czcirada, Eustachego, Eustachiusza, Helmuta, Ludolfa,
Marka, Ostapa, Wiktora, Wiktoryna,

30 marca
Amelii, Anieli, Dobromiry, Emelii,
Ernestyny, Erny, Kwiryny
Amadeusza, Częstobora, Dobromira,
Jana, Kwiryna, Leonarda, Lutobora
31 marca
Balbiny, Dobromiery, Dobromierzy,
Dobromiry, Ernesty, Ernestyny, Kamili, Korneli, Kornelii
Benedykta, Beniamina, Dobromierza,
Dobromira, Ernesta, Gwidona, Kamila,
Kornelego, Myślisława
1 kwietnia (Prima aprilis)
Chryzanty, Grażyny, Hugony, Ireny,
Katarzyny, Teodory, Żermeny
Dariusza, Haralda, Hugona, Teodora,
Tobisława, Wenantego, Wenecjusza,
Zbigniewa, Zygmunta
2 kwietnia (Międzynarodowy Dzień
Książki dla Dzieci) (Światowy Dzień
Wiedzy o Autyzmie)
Eryki, Malwiny, Marii, Teodozji,
Władysławy
Arona, Eryka, Franciszka, Sądomierza,
Urbana, Władysława

Nasz przepis
Ostra zupa

6 niewielkich porów, łyżka mąki,
kieliszek białego wina, jajko, łyżeczka
majonezu, gałka muszkatołowa, 2
łyżki startego parmezanu, 3 szklanki
bulionu, szklanka mleka, 2 łyżki masła, sól, pieprz cayenne
Pory oczyszczamy i kroimy w
krążki. Podsmażamy je w rondlu na
rozgrzanym maśle. Wsypujemy do
nich mąkę, wlewamy wino i mieszamy. Dusimy kilka minut. Dodajemy
następnie mleko i bulion. Wsypujemy
majeranek i zagotowujemy.
Jajko mieszamy z parmezanem i
kilkoma łyżkami gorącego wywaru.
Zupę zdejmujemy z ognia. Mieszając wlewamy do niej wywar z jajkiem
i serem. Przyprawiamy solą, gałką
muszkatołową oraz pieprzem cayenne.

Wołowina z ryżem

60 dag wołowiny, 3 łyżki mąki, główka
włoskiej kapusty, łodyga selera naciowego, pół szklanki ryżu, 3 łyżki oliwy,
szklanka bulionu, 2 łyżki sosu sojowego, szczypta imbiru, sól, pieprz
Mięso myjemy, osuszamy i kroimy w
paseczki. Oprószamy mąką.
Kapustę i seler myjemy. Kapustę
szatkujemy, a seler kroimy na małe
kawałki.
Ryż gotujemy na półtwardo.
W woku lub na dużej ciężkiej patelni rozgrzewamy tłuszcz. Mięso obsmażamy partiami. Następnie wszystkie obsmażone kawałki wrzucamy do
patelni i wsypujemy ryż, kapustę i
seler. Wlewamy bulion i sos sojowy.
Przyprawiamy solą, pieprzem i imbirem.

Przykrywamy i dusimy przez około
20 minut od czasu do czasu mieszając.

Sałatka z bobu
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Cytaty na ten tydzień
Niewiele jest na świecie zjawisk
pozornie tak nieskażonych przez
rzeczywistość, jak uśpione dziecko.
John Irving,
Jednoroczna wdowa
Autobiografię wolno pisać tylko
wielkim ludziom, szczegóły zaś dotyczące życia prostego śmiertelnika,
dla jego rodziny jedynie mogą być
ciekawe.
Włodzimierz Krzyżanowski

PRZYS£OWIA
Wiosna piękna kwiatkami, a jesień
snopkami.
Siej owies w błoto, będzie jak złoto.
Suchy marzec, mokry kwiecień i
zimny maj napełniają piwnice i spichlerze, także obfite siano dają.
Mokry marzec rolnika boli, suchy
marzec sprzyja roli.
Śnieg marcowy, owocom niezdrowy.
Co marzec wypiecze, to kwiecień
wysiecze.
Kto jarzynę gęsto sieje rzadko zbiera.
Powszechnym natury zwyczajem,
po niestatecznym marcu, świat się cieszy majem.
Choć i w kwietniu słonko grzeje,
nieraz pola śnieg zawieje.

50 dag bobu, 3 pomidory, cebula, 4
Karoten
łyżki majonezu, łyżeczka musztardy, sól,
Aby
utrzymać
w marchewce karoten,
pieprz, cukier, jajko na twardo, łyżka
posiekanego koperku
trzeba dodać do niej odrobinę tłuszczu.
Bób wrzucamy na wrzącą osolona
wodę i gotujemy go do miękkości. OdAby mięso...
cedzamy i po przestudzeniu obieramy z
Rozbijane na kotlety nie pryskało po
łupin.
Pomidory sparzamy, obi9eramy ze kuchni, należy przed tą czynnością
owinąć je w arkusz folii.
skórki i kroimy w plasterki.
Cebulę drobno siekamy.
Groszek i szpinak
Jaja dzielimy na ćwiartki.
Sos przygotowujemy mieszając ma- ... pozostaną zielone, jeśli po gotowajonez z musztardą i doprawiając solą, niu szybko je ostudzimy.
cukrem i pieprzem.
Bób i cebulę polewamy sosem i dokładnie mieszamy. Sałatkę posypujemy
Cytrynowiec
koperkiem i dekorujemy ćwiartkami jaj- Trzy czwarte kostki masła, szklanka
ka.
mąki, sól, 3 jajka, 2 cytryny, pół szklanki
cukru pudru, tłuszcz do formy
Herbaciany ocet
Pół kostki masła siekamy na stolnicy
Bardzo dobry, smaczny i delikatny z mąką i szczyptą soli. Dolewamy tyle
ocet domowy można przyrządzić z list- wody aby udało się zagnieść zwarte ciaków po wyparzonej herbacie.
sto.
Potrzeba ich 15 do 20 dag, oprócz
Jajka rozbijamy, a żółtka oddzielamy
tego 2 litry wody najlepiej oligoceńskiej od białek.
lub mineralnej bez gazu, 8 do 10 czubaResztę masła miksujemy z połową
tych łyżek cukru.
cukru i żółtkami. Z cytryn wyciskamy
Listki wkładamy do szklanego na- sok i dodajemy go do kremu. Dokładnie
czynia, np. dużego słoja. Sypiemy cukier mieszamy. Miąższ z jednej cytryny siekai zalewamy wodą.
my i dodajemy do kremu.
Słój obwiązujemy gazą i odstawiamy
Tortownicę natłuszczamy i wkładamy
w dość ciepłe miejsce.
ciasto i krem. Pieczemy około pół godziGdy fermentacja ustanie, a ocet się ny w temperaturze 220°C.
wyklaruje i odpowiednio skwaśnieje,
Białka ubijamy z resztą cukru na
cedzimy go dokładnie przez gęste płót- sztywna pianę i rozkładamy na upieczono, zlewamy do butelek, które następnie nym cieście. Zapiekamy je jeszcze 5 mikorkujemy.
nut.
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Za sukcesy Cię kochamy!
Katarzyno, zostań z nami…
Szkoda, że to niemożliwe. Czas płynie
nieubłaganie, a Katarzyna Wójtowicz jest
w klasie trzeciej Gimnazjum nr 1 z Oddziałami
Integracyjnymi im. ks.
Jana
Twardowskiego
w Olecku. Ma już na
swym koncie kilka tytułów finalistki i laureatki
uzyskanych w różnych
konkursach przedmiotowych, a teraz doszedł
jeszcze jeden.
Kasia została finalistką
wojewódzkiego
konkursu biologicznego.
Kolejny raz udowodniła,
że jest wszechstronnie
uzdolniona: nie tylko
świetnie rozwiązuje zadania matematyczne, zna
tajniki języka polskiego i angielskiego, ale i potrafi przyswoić - trudne do ogarnięcia dla zwykłego zjadacza chleba - treści biologiczne…
Należy wspomnieć, że w tym roku szkolnym Katarzyna
Wójtowicz zakwalifikowała się do 4 wojewódzkich konkursów przedmiotowych (oprócz biologii- język angielski, język
polski, matematyka). W takim przypadku pogodzenie nauki
z przedmiotów ścisłych i humanistycznych to nie lada sztuka!
Przewodniczką Kasi po zawiłych labiryntach różnych
dziedzin biologii była Dorota Witkowska.
Obu im gratulujemy sukcesu.
Anna Klimasara

Zapowiedzi nadchodzących
imprez sportowych
Piłka nożna
VIII Kolejka ELECTRO - MIX FOOTBALL LIGI - LEGA
OLECKO 2014
Termin i miejsce: 27.03.2014 r. (czwartek) godz. 19:00 Hala
LEGA
Koszykówka
II Memoriał Antoniego Dzienisiewicza w koszykówce
z udziałem zaproszonych drużyn
Termin i miejsce: 29.03.2014 r. (sobota) godz. 10:00 Hala
LEGA
Piłka nożna
IX Kolejka ELECTRO - MIX FOOTBALL LIGI - LEGA
OLECKO 2014
Termin i miejsce: 3.04.2014 r. (czwartek) godz. 19:00 Hala
LEGA
Pływanie
Warmia i Mazury pływają - Olecko i okolice pływają - eliminacje VII
Termin i miejsce: 5.04.2014 r. (sobota) godz. 10:30 Basen w
Hali LEGA
Tenis stołowy
VII Memoriał I. Jasieluna i F. Pietrołaja w tenisie stołowym

Osiągnięcia uczniów SP 3

Wielkim sukcesem zakończył się udział uczniów
Szkoły Podstawowej nr 3 im. Jana Pawła II w Olecku w
tegorocznej edycji Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych organizowanych przez Warmińsko- Mazurskiego
Kuratora Oświaty.
Szkoła oferuje dobre warunki do rozwijania wiedzy
przewidzianej programem nauczania oraz daje możliwość
samorealizacji i kształtowania własnych zamiłowań i zainteresowań. Nauczyciele prowadzą wiele różnorodnych
zajęć. Uczniowie chętnie biorą udział w konkursach przedmiotowych, osiągając liczne sukcesy.
W roku bieżącym Laureatem Wojewódzkiego Konkursu Historycznego został Jan Ogonowski, uczeń kl. VI
b, który uzyskał 2 wynik w województwie zdobywając
95,65% punktów. Opiekunem była Izabela Sobolewska.
Ponadto uczeń zdobył tytuł finalisty Wojewódzkiego Konkursu Języka Angielskiego pod opieką Elżbiety Wojtkowskiej. Po kolejny tytuł finalisty poprowadziła Janka Iwona
Narkiewicz-Bielska. Tym razem utytułowany został w
Wojewódzkim Konkursie Matematycznym.
Tytuł finalisty Wojewódzkiego Konkursu Języka Angielskiego uzyskała także uczennica Julia Jańczuk z kl.
VI b, której opiekunem była Elżbieta Wojtkowska.
Warto nadmienić, że laureat konkursu zostaje zwolniony z obowiązku pisania sprawdzianu zewnętrznego klas
VI i otrzymuje zaświadczenie Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej z maksymalną liczbą punktów możliwych do
uzyskania - 40.
Uczniom, ich rodzicom i nauczycielom gratulujemy i
życzymy kolejnych sukcesów.
ban
pod patronatem Burmistrza Olecka
Termin i miejsce: 5-6.04.2014r. (sobota-niedziela) godz.
9:00 Hala LEGA
Siatkówka
I Wiosenny Turniej Piłki Siatkowej Kobiet i Mężczyzn
Termin i miejsce: 12.04.2014 r. (sobota) godz. 10:00 Hala
LEGA
Pływanie
Otwarte Mistrzostwa Pływackie Dzieci ze Szkół Podstawowych i Gimnazjalnych EGO
Termin i miejsce: 13.04.2014 r. (niedziela) godz. 11:00
Basen w Hali LEGA

Wydawca: 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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Drużynowe Mistrzostwa Szkół
Gminy Olecko w szachach
osiągnęły półmetek

SOBOTA 5 KWIETNIA 2014 R.
NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO
W OLECKU INFORMUJE, IŻ DZIEŃ 5
KWIETNIA 2014 R. (SOBOTA)
W GODZ. 9:00-13:00 BĘDZIE „DNIEM
OTWARTYM URZĘDU SKARBOWEGO
W OLECKU”

W TYM DNIU MOŻNA BĘDZIE:
- ZŁOŻYĆ ZEZNANIE PODATKOWE,
- DOKONAĆ AKTUALIZACJI ADRESU MIEJSCA ZAMIESZKANIA, DANYCH DOTYCZĄCYCH OSOBISTEGO RACHUNKU BANKOWEGO,
- UZYSKAĆ NIEZBĘDNE INFORMACJE W ZAKRESIE ROZLICZENIA PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH ZA 2013 R.,
- WYSŁAĆ ZEZNANIE PODATKOWE DROGĄ ELEKTRONICZNĄ PRZY POMOCY PRACOWNIKA URZĘDU.
							

Serdecznie zapraszamy

V08803

V07404

Nie brakowało zaskakujących rozstrzygnięć partii, satysfakcji z wygranej partii, czy smutku, a nawet łez, z porażki.
W połowie turnieju z dorobkiem 15 pkt (5 wygranych)
prowadzi Gimnazjum nr 1 im. Ks. J. Twardowskiego.
Z 4 punktami mniej drugie miejsce zajmuje Gimnazjum
nr 2 im. M. Kopernika (2 wygrane, 2 remisy, 1 przegrana),
a trzecie miejsce także z 4 punktami mniej, jednak z gorszą
punktacją pomocniczą, I drużyna Szkoły Podstawowej nr 3
im. Jana Pawła II (3 wygrane, 2 przegrane).
Kolejne miejsca zajmują: II drużyna Szkoły Podstawowej
nr 3, zespół ze Szkoły Podstawowej nr 1 im. H. Sienkiewicza
oraz debiutanci w rozgrywkach – drużyna Szkoły Podstawowej nr 4 im. Ks. J. Twardowskiego.
Kolejne rundy (VI-VIII) już 02.04.2014.
Krzysztof Konewko
Czarni Olecko

DZIEŃ OTWARTY –
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Nie pojmuję
„Przydom haw cieniem mgławym
i cłek nie wie,
cymu sie w totych dniach
ludzkie sprawy nie miescom.” *
Tego dnia było naprawdę pięknie. Czasami tak bywa. Jakaś radość wewnętrzna, jakaś siła każe się cieszyć po prostu
stanem zastanym. Że dzień piękny, że w pracy dobrze, to znaczy bez starć, bez nagonek. Dobrze jest. Wystarczy przetrzymać ten stan najdłużej jak się da!
Była sama i chciała się tą ciszą delektować. Chwyciła za
napoczętą kiedyś książkę. Z rozkoszą wyciągnęła się w fotelu.
Odłożyła książkę i pognała zrobić małą – czarną. Tak naprawdę nie przepadała za kawą, od czasu do czasu lubiła poczuć jej aromat przełamany czymś słodkim. Taboret przykryła ładną ściereczką, postawiła na nim filiżankę z kawą, obok
ciasteczko, umościła się w fotelu przykrywając się kocem i
nareszcie mogła odlecieć w świat dawno odłożonej lektury.
Zachwyciła się Danutą Stenką, doskonałą aktorką i jakże
piękną! Uwielbiała ją, a teraz zachwyciła się jej skromnością.
Zachwyciła się tym, że tak pięknie i szczerze mówiła o tym,
skąd pochodzi, o małej kaszubskiej wsi. Jakże znała klimat
wsi… Z każdą stroną przekonywała się, że życie artystów z
pierwszych stron gazet jest wyczerpujące, brutalne, stresujące i dołujące. Cieszyła się, że jej to nie dotyczy, choć przecież
kiedyś chciała zostać aktorką, nawet występowała w dość
popularnej grupie, ale… to tylko wspomnienie. Łyk kawy,
ciasteczko… jeszcze pół godziny ciszy i spokoju dla siebie.
Za dwa kwadranse mieszkanie zaludni się. Wetknęła nos w
książkę, kawa rozgrzewała miło. Nic nie mogło zburzyć tej
chwili. Jest dobrze.
Przyszedł sms, jak zwykle. Świat towarzyski zbudowany
jest z sms-ów czy tego chcemy, czy nie. Otworzyła.
Wiadomość była krótka: „U Kuby zdiagnozowano białaczkę. Prosimy o modlitwę i wsparcie. Krystyna”.
Co??? Przecież to okaz zdrowia – wielkie chłopisko w
okresie dojrzewania. Nie miała z Krystyną już takiego bli-

skiego kontaktu, jak trzy lata temu, ale Kubę widywała
częściej i cieszyła się, że rośnie wielkie chłopisko, ładne,
przystojne na chwałę dziewczyn. Czytała jeszcze raz. I
jeszcze raz. Nie śmiała nawet powiedzieć, że to niemożliwe, bo jak widniało w sms-ie, to jest możliwe.
Rak dotyka każdego, nawet tych ze wspaniałych rodzin, bo za takich uważała Krystynę, Sławka i ich dzieci.
Oni – zawsze gotowi pomóc, dwie dziewczyny na studiach
i Kuba, na pocieszenie, choć (zapewne jak niejeden) nie
planowany, ale wychuchany. Tyle dobrego zrobili dla innych…
Tej nocy nie mogła zasnąć. Nie, zasnęła, ale budziła się
często i bała się. Bała się spotkać Krystynę lub Sławka, bo
co im powie?, jak ich pocieszy?, jak pomoże? Poszła na
Mszę zamówioną przez koleżanki z pracy Krystyny. Bała
się, bo też ma dzieci w podobnym wieku. Boże… Wszyscy
znamy takie chwile, kiedy przychodzą nieszczęścia.
„Znienacka, gwałtownie, nieoczekiwanie przychodzi
nieszczęście i wszystko wywraca na opak. Jeszcze parę
miesięcy temu radość, entuzjazm, żywe, radosne nadzieje,
a potem cios – i wydaje się, jakby tamte dni były czystym
snem.” Jakże teraz pasował ten fragment kazań ks. Tischnera („Wiara ze słuchania”) i wrócił do niej, wbił się
i budził co noc. Jeden sms, a nic już od tej chwili nie
będzie w życiu Krystyny takie, jak było.
Życie toczy się. Moje. Krystyna tkwi przy łóżku Kuby
w szpitalu. Modlę się o siłę dla niej, dla nich, bo tej diagnozy nic już w ich życiu nie będzie takie, jakie było.
Po kilku dniach Krystyna odpowiedziała: „Walczymy
i modlimy się wszyscy. Tutaj jest tyle cierpiących dzieci.”
Boże…
Marusia
Ps. W tym samym tygodniu po czterech latach walki z
rakiem odeszła żona kolegi, a moja koleżanka z lat liceum
– piękna sportsmenka. Haniu, żegnaj.
Muszę ponownie podeprzeć się słowami ks. Tischnera,
bo nie ujęłabym tego lepiej: „Są, moi drodzy, takie dni w
życiu człowieka, i w życiu całych narodów, w których się
ludzkie sprawy „nie mieszczą”. Są dni pełne utrapień, pełne ciężaru, bólów pełne, dni, w których sprawy ludzkie nie
znajdują dla siebie miejsca.”* Nie ogarniam. Nie pojmuję.
* (ks. Józef Tischner „Wiara ze słuchania. Kazania starosądeckie 1980-1990”).

