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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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Warsztaty Świąteczne,
na s. 10-11
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Rosną koszty upomnień

W związku ze zmianą cennika usług Poczty Polskiej S.A.
od 1 lutego 2014 r. nastąpiła zmiana wysokości kosztów upomnienia, które wynoszą obecnie 11,60 zł.
Terminowe uiszczanie wpłat podatków i opłat lokalnych
uchroni podatników przed naliczaniem tych kosztów. UM

I Olecki Jarmark
Wielkanocny

Mostek na Możance
nieprzejezdny

Od 11 do 30 kwietnia br. mostek na Możance będzie
nieprzejezdny z powodu remontu.
Firma Hanimat sp. z o.o. z Redy sporządzi dokumentację techniczną oraz wykona wszystkie prace, m.in. wykona pokład i balustrady mostku z tworzywa sztucznego
imitującego drewno. Z podobnego materiału kilka lat temu
wykonany został mostek przy targowicy miejskiej i to rozwiązanie sprawdziło się.
Koszt remontu wyniesie 49 200 zł. Za czasowe utrudnienia w ruchu na Wiewiórczej Ścieżce przepraszamy.
rzeczniczka prasowa UM
Alicja Mieszuk
- tradycyjne pieczywo i wędliny, oraz wielkanocne przysmaki.
Imprezie towarzyszyć będą liczne występy artystyczne,
loteria wielkanocna, oraz konkurs dla najmłodszych na najpiękniejszą pisankę wielkanocną.
Szczegółowy program jarmarku:
11:00 – występy artystyczne grup z oleckich przedszkoli (Jedynaczka, Bajka, Smyk, Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi)
12:00 – spektakl grupy teatralnej ZA KURTYNĄ
12:30 – występy zespołów Oleckie Echo, Świętowiacy,
Prząśniczki oraz Jarka
14:00 – wyniki loterii wielkanocnej, oraz rozstrzygnięcie konkursu na pisankę wielkanocną
Organizatorem Jarmarku Wielkanocnego jest Lokalna
Organizacja Turystyczna Ziemi Oleckiej, przy współpracy z Regionalnym Ośrodkiem Kultury w Olecku ”Mazury
Garbate”.
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Nadchodzi wiosna, a wraz z nią I Olecki Jarmark Wielkanocny. 12 kwietnia 2014r. w godzinach 11:00 – 15:00 plac w
centrum miasta wypełnią stoiska wystawców prezentujących
najróżniejsze wyroby. Odwiedzający jarmark będą mogli zakupić między innymi:
- stroiki świąteczne,
- rękodzielnicze wyroby ceramiczne, drewniane, papierowe,
- ręcznie wykonaną biżuterię,

przez Kuratorium Oświaty w Olsztynie wyniki tegorocznych konkursów. Zuzanna Adamska - uczennica klasy III
Społecznego Gimnazjum STO w Olecku została laureatką
konkursu z języka polskiego oraz finalistką konkursu z historii.
Serdecznie gratulujemy Uczennicy, jej Nauczycielom
- Marioli Pezowicz (język polski) i Izabeli Sobolewskiej
(historia) oraz Mamie - Danucie Adamskiej, która pomagała Zuzannie w przygotowaniu do konkursów.
Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim w gimnazjum oraz laureaci i finaliści olimpiad
przedmiotowych w gimnazjach otrzymują z danych zajęć
edukacyjnych celującą roczną ocenę klasyfikacyjną. Są też
zwolnieni z odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego,
na podstawie zaświadczenia stwierdzającego uzyskanie
odpowiedniego tytułu. Zwolnienie jest równoznaczne z
uzyskaniem odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego najwyższego wyniku.
Waldemar Snarski

V10302

Uczniowie Społecznego Gimnazjum STO w Olecku odnosili od lat liczne sukcesy w wojewódzkich konkursach
przedmiotowych organizowanych przez Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty. Są to wspólne sukcesy uczniów i
ich opiekunów. Zachęcenie uczniów do dodatkowej pracy i
wysiłku oraz otwarcie przed nimi możliwości rozwoju talentów sprawia nauczycielom szczególną satysfakcję.
Z wielką satysfakcją i radością przyjęliśmy opublikowane

Archiwum „Tygodnika oleckiego” znajdziesz

GRÜNLAND
Centrum Roślin Ozdobnych

najnowsza kolekcja bylin

Olecko, ul. Produkcyjna 11, tel. (87) 523-90-09
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na stronie internetowej www.olecko.info (w pliku *.pdf)

KRONIKA PO¯ARNICZA

15 marca od 15.24 jeden zastęp JRG PSP
usuwał w Imionkach nadłamany konar drzewa
wiszący nad drogą.
15 marca od 15.26 jeden zastęp OSP Lenarty usuwał w okolicach Bialskich Pól drzewo powalone na drogę.
15 marca od 16.16 jeden zastęp JRG PSP usuwał z budynku
biblioteki przy ulicy Kopernika oderwany fragment blach dachowej.
15 marca od 16.32 jeden zastęp OSP Wieliczki usuwał w
okolicach Nor drzewo powalone na drogę.
15 marca od 17.39 jeden zastęp OSP Lenarty usuwał w okolicach Bialskich Pól drzewo powalone na drogę.
17 marca od 9.13 dwa zastępy JRG PSP usuwały w Imionkach drzewo powalone na drogę.
17 marca od 17.48 jeden zastęp JRG PSP usuwał w okolicach
Rosochackich drzewo powalone na drogę.
18 marca od 12.34 jeden zastęp JRG PSP usuwał przy ulicy
Reymonta drzewo pochylone nad budynkiem mieszkalnym.
informacji udzieliła młodsza ogniomistrz
Katarzyna Jeglińska
19 marca od 18.34 jeden zastęp JRG PSP Olecko, jeden OSP
PSP Suwałki, jeden OSP Bakałarzewo oraz jeden OSP Szczecinki usuwały skutki wypadku drogowego w Szczecinkach. Dachowanie opla Vectry.
20 marca od 13.35 jeden zastęp OSP Kowale Oleckie zabezpieczał w Kowalach Oleckich lądowanie i start śmigłowca ratowniczego.
20 marca od 19.40 jeden zastęp JRG PSP gasił na osiedlu
Siejnik pożar podpalonych gałęzi oraz suchych traw.
21 marca od 20.13 jeden zastęp OSP Wieliczki gasił w Wieliczkach pożar suchych traw.
21 marca od 22.48 jeden zastęp OSP Gąski gasił w Dzięgielach pożar suchych traw.
22 marca od 12.57 jeden zastęp JRG PSP otwierał przy alei
Zwycięstwa zatrzaśnięte drzwi mieszkania.
Informacji udzielił sekcyjny Radosław Osieck

NAJTANIEJ W MIEŚCIE

Aleje Lipowe 1, Tel. (87) 520-41-91
ON.............................. 5.41 zł
Pb 95......................... 5.29 zł
PB 98......................... 5,39 zł
LPG............................ 2,55 zł
Olej opałowy............... 3,65 zł (powyżej 1000 litrów)
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AUTOMYJNIA

Zapraszamy od 600 do 2100
www.paliwa-kozlowski.pl
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sponsorujemy „Czarnych”,
bilet 5 gr taniej na litrze

Tygodnik olecki 14/847 - r. 2014

OLECKI TERMINARZ

3

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
9 kwietnia (środa)
apteka dyżurna plac Wolności 25
wydanie „Tygodnika Oleckiego”
16.30 - UKS Orły Gawliki Wielkie - Czarni Olecko, liga
tenisa stołowego
10 kwietnia (czwartek)
apteka dyżurna Zielona 37
10.00 - Mieszane Sztafetowe Biegi Przełajowe szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, wokół
boiska ze sztuczną murawą
15.30 - Artyści są wśród nas, (zdobienie pisanek i szydełkowanie), biblioteka miejska, ul. Kopernika 6
16.00 - Rummikub, gra rodzinna, scrable, Biblioteka Publiczna, Kopernika 6
11 kwietnia (piątek)
apteka dyżurna 11 Listopada 9
14.00 - posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Promocji
Gminy, Sportu i Rekreacji Rady Miejskiej, Ratusz
15:30 - Karol, który został świętym (2D), film, kino Mazur
16.00 - Bajkolandia, spotkanie z bajką, biblioteka miejska,
ul. Kopernika
17:30 - Syn Boży (2D), film, kino Mazur
20:00 - Obietnica (2D), film, kino Mazur
12 kwietnia (sobota)
apteka dyżurna Kolejowa 15
10.00 - I Wiosenny Turniej Piłki Siatkowej Kobiet i Mężczyzn, hala Lega
11.00 - 15.00 - Jarmark Wielkanocny, Rynek placu Wolności
14.00 - SAS „Unia” Olecko - MOSiR Kętrzyn, mecz piłki
nożnej B - klasy, Boisko ze sztuczną nawierzchnią MOSiR
15:30 - Karol, który został świętym (2D), film, kino Mazur
17:30 - Syn Boży (2D), film, kino Mazur
20:00 - Obietnica (2D), film, kino Mazur
13 kwietnia (niedziela)
apteka dyżurna plac Wolności 7B
10.00 - Otwarte Mistrzostwa Pływackie Dzieci ze Szkół
Podstawowych i Gimnazjalnych EGO, hala Lega
15:30 - Karol, który został świętym (2D), film, kino Mazur
17:30 - Syn Boży (2D), film, kino Mazur
20:00 - Obietnica (2D), film, kino Mazur
14 kwietnia (poniedziałek)
apteka dyżurna Gołdapska 1
15 kwietnia (wtorek)
apteka dyżurna Zielona 35
10.00 - Półfinał Mistrzostw Województwa W-M SZS w piłce
nożnej chłopców szkół gimnazjalnych, boisko ze sztuczną
murawą
16 kwietnia (środa)
apteka dyżurna plac Wolności 25
wydanie „Tygodnika Oleckiego”
17 kwietnia (czwartek)
apteka dyżurna Zielona 37
16.00 - Rummikub, gra rodzinna, scrable, Biblioteka Publiczna, Kopernika 6
18 kwietnia (piątek)
apteka dyżurna Kolejowa 15
16.00 - Bajkolandia, spotkanie z bajką, biblioteka miejska,
ul. Kopernika
19 kwietnia (sobota)
apteka dyżurna plac Wolności 7B
20 kwietnia (niedziela)
apteka dyżurna Składowa 6
21 kwietnia (poniedziałek)
apteka dyżurna Gołdapska 1
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Kronika policyjna

opracował aspirant Tomasz Jegliński

Odpowie za krótkotrwałe użycie
pojazdu, naruszenie zakazu
i spowodowanie kolizji
Oleccy policjanci zatrzymali 25-latka, który bez wiedzy
właściciela zabrał kluczyki i jeździł jego samochodem. Adam
B. przejażdżkę zakończył spowodowaniem kolizji drogowej.
Ponadto okazało się, że posiada aktualny sądowy zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych. Teraz za swoje nieodpowiedzialne zachowanie będzie odpowiadał przed sądem .
W miniona sobotę około godziny 10.00 dyżurny oleckiej
komendy otrzymał zgłoszenie od jednego z mieszkańców,
który poinformował, że jego samochód został zabrany przez
znajomego, a następnie uszkodzony. Na miejsce skierowano
patrol prewencji. Funkcjonariusze szybko ustalili i zatrzymali podejrzanego.
Adam B. został dowieziony do jednostki policji. W trakcie
przesłuchania przyznał się, że poszedł do mieszkania kolegi i
bez jego wiedzy zabrał kluczyki od osobowego volkswagena.
25-latek postanowił odwieźć tym autem swoich rodziców. W
trakcie jazdy Adam B. stracił panowanie nad pojazdem, wjechał do przydrożnego rowu i dachował. Nikomu jednak nic
się nie stało. Kierujący był trzeźwy. Następnie po sprawdzeniu w policyjnej bazie danych ustalono, że Adam. B posiada
aktualny sądowy zakaz prowadzenia pojazdów. Podejrzany
przyznał się do winy.
Teraz za przestępstwo krótkotrwałego użycia pojazdu i
porzuceniu go w stanie uszkodzonym grozi mu kara nawet 8
lat pozbawienia wolności.

Policyjna kronika weekendowa
4 kwietnia o 23.45 w Sedrankach policjanci drogówki interweniowali w związku z zaistniałym zdarzeniem drogowym.
Dyżurny jednostki otrzymał zgłoszenie od jednego z kierowców. Poinformował on, że w drzewo uderzył kierujący
innym pojazdem. Policjanci pracujący na miejscu potwierdzili zgłoszenie i w pobliżu rozbitego auta wylegitymowali
36-letniego Andrzeja G. Przeprowadzone badanie jego stanu
trzeźwości wykazało blisko 2 promile alkoholu w organizmie. Początkowo 36-latek zaprzeczył, że kierował samochodem.
Podejrzany został zatrzymany i trafił do policyjnego
aresztu. Następnego dnia po wytrzeźwieniu Andrzej G. przyznał się do winy. Teraz za prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości grozi mu kara nawet 2 lat pozbawienia wolności
i utrata prawa jazdy.
5 kwietnia o 11.53 na trasie Drozdowo - Mściszewo doszło do zdarzenia drogowego. Wstępnie ustalono, że 22-letnia kierująca volkswagenem nie dostosowała prędkości do
panujących warunków drogowych, wpadła w poślizg i dachowała. Poszkodowana została przewieziona do szpitala w
Suwałkach. Po przeprowadzonym badaniu okazało się, że
doznała lekkiego urazu lewej reki. Kierująca był trzeźwa.

Policjanci apelują

W miniona sobotę 05 kwietnia br. w Olecku do jednego z mieszkań weszła młoda kobieta. W wieku około 20 lat.

Artyści są wśród nas

Miejsko-Powiatowa Biblioteka Publiczna w Olecku i Przedszkole Niepubliczne „Jedyneczka” zapraszają
wszystkie chętne osoby na kolejne spotkanie z cyklu „Artyści są wśród nas”. Dwie ręce, głowa i sztuka gotowa.
Tym razem tematem przewodnim będzie prezentacja
zdobienia pisanek. Prezentowana metoda wywodzi się z
tradycji Podlasia i Suwalszczyzny. Gośćmi specjalnymi
będą Grażyna Sowulewska i Halina Bożuk.
Grażyna Sowulewska jest mieszkanką Olecka od urodzenia. Od 7 lat jest pracownicą Przedszkola Niepublicznego „Jedyneczka” w Olecku. Jej zamiłowanie do tworzenia
rękodzieła i predyspozycje sięgają do dalekiej przeszłości.
Należała do Stowarzyszenia Twórców Ludowych Mazur i
Suwalszczyzny. Prowadziła wraz z mężem Pracownię Rękodzieła w Olecku. Tworzyła przedmioty własne, a także
przyjmowała do sprzedaży wyroby innych twórców. Motywem przewodnim jej twórczości jest natura. Wykorzystuje
dary lasu, łąki, naturalne sznurki, tkaninę. Robi dekoracje
świąteczne i pamiątki regionalne. Ozdabia torby, obrusy,
firany naszywając aplikacje, szyje patchworki. Robi to
wszystko w wolnym czasie i ma z tego ogromną satysfakcję. Wielokrotnie była instruktorem rękodzieła na różnorodnych warsztatach.
Halina Bożuk, urodzona na Suwalszczyźnie, z wykształcenia jest pielęgniarką. Pasjonuje się szydełkowaniem i woskowaniem pisanek od bardzo wielu lat.
Spotkanie odbędzie się w czytelni biblioteki w dniu 10
kwietnia (czwartek) o godz. 15.30. Serdecznie zapraszamy.
Wzrost 150-160 cm, włosy blond. Podała się za policjantkę
i pod tym pretekstem weszła do lokalu zamieszkałego przez
88-letnią poszkodowaną. Po krótkiej rozmowie 20-latka
szybko wyszła. Następnie okazało się ,że z mieszkania
zginęły pieniądze. Z policyjnych ustaleń wynika, że 20-latka działała z drugą starszą kobietą w wieku około 40 lat,
która miała ciemne włosy. Apelujemy do wszystkich aby
nie wpuszczały nieznajomych do swoich mieszkań. Uczulmy na ten fakt swoich najbliższych głównie seniorów jako
najbardziej narażonych. W przypadku osób podających się
za policjantów należy niezwłocznie informować o takich
przypadkach dyżurnego na numer alarmowy 997 lub 112.
11 kwietnia 2014 r. (piątek) o godzinie 14.00 odbędzie się
posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Promocji Gminy, Sportu i Rekreacji Rady Miejskiej w Olecku.

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:

• Jakub Baranowski
• Paweł Bogucki
• Monika Łodzia (Fasty)
• Jakub Makowski
• Maria Woroszylska
• Joanna Żmigrudzka

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
„... tyrania rodzi wojny. Z pewnością
kraje demokratyczne miały na sumieniu
mnóstwo grzechów i nieraz używały przemocy w polityce imperialnej, a jednak nie
wojowały ze sobą i potrafiły zbudować
mechanizmy, za pomocą których konflikty między nimi załatwiane były drogą negocjacji i kompromisów, włączając nieraz
oszustwa i szantaże, ale bez rzezi.”
Leszek Kołakowski,
O przemocy

V10601

Proszę Państwa, jakby o czymś nie zacząć obecnie mówić, to i tak w końcu będzie mówiło się o Ukrainie i o agresywnych poczynaniach Rosji. To tak na początek. Dziwi
mnie jednak jeszcze jeden aspekt tych rozumowań:
jak to możliwe, że zdawałoby się cywilizowany naród
w państwie leżącym, chociaż w części na cywilizowanym
kontynencie Europy, daje się tak ogłupić propagandzie? Jeżeli o cywilizacji mowa, to mam pewne obiekcje w stosunku
do Europy, ale to jest jakby troszeczkę z boku tego, co chcę
napisać.
To co obserwujemy w Rosji przypomina, już przecież
tyle razy przerobione doświadczenia: euforię radości w stolicach europejskich, gdy w sierpniu 1914 wybuchła wojna
światowa, szczekanie Hitlera i Goebelsa przed drugą wojną
światową i wreszcie przemówienia Karadica wysyłającego
młodych Serbów na fronty wojny domowej w byłej Jugosławii.
Przecież to już było! Jak można tak ogłupić wykształcony naród?
Może to zacofanie cywilizacyjne w gruncie rzeczy myślących kategoriami azjatyckich władców Rosjan? Może? Są
co prawda demonstracje przeciw aneksji Krymu, ale to kropla w morzu powszechnej akceptacji.
Historycznie rzecz ujmując, naród rosyjski przez wieki
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był przyzwyczajany do rządzenia silna ręką. Potem było
jeszcze ponad osiemdziesiąt lat komunizmu z czego przez
pierwsze dwadzieścia lat rządzenie polegało na eksterminacji własnego narodu. Dokonano „selekcji naturalnej”.
Może to jest ta przyczyna? Elity obecnej rosyjskiej klasy posiadaczy nie wywodzą się przecież od wykształconych arystokratów. Ich gust, jeśli chodzi o sztukę, wystrój
wnętrz czy zachowanie znacznie odbiega od powszechnie
przyjętego wzorca. Po prostu, z butów przysłowiowa słoma
im wystaje. Wyznacznikiem statusu społecznego są kapiące od złota wille i wzór splendoru wzięty od wymordowanej na początku rewolucji rosyjskiej szlachty. A przecież
od tamtego czasu świat ruszył znacznie do przodu! Istnieją
inne trendy w sztuce. Chociażby art deco.
Jednak ci rosyjscy „szlachcice” wskoczyli nagle w te
role, a do dyspozycji mają jedynie obrazki przedstawiające
wnętrza pałaców i rezydencji z czasów przedrewolucyjnych. Gdzie to się uczyć? To prawda, że dopiero w trzecim
pokoleniu nuworysze wtapiają się w powszechny schemat.
W tym wypadku: nabywają jako takiego pojęcia o guście.
Co prawda i u nas jest dużo „szlachciców”, którzy w
jakiś książkach znaleźli wzór ładnego herbu i nim się pieczętują. Jedynym zaś związkiem z „posiadanym” herbem
jest palec użyty jako zakładka w herbarzu, który namalowanego obrazka dotknął.
Ale, chciałbym tych szlachciców pocieszyć, według
przepisów heraldycznych, tytuł szlachecki i prawo do
herbu nabywa się automatycznie, gdy dana rodzina przez
trzy pokolenia używa nieprzysługującego jej tytułu. Kiedyś, choć przepis istniał, rzadko kiedy takie postępowanie
mogło być zrealizowane. Podszywanie się pod szlachcica
karano początkowo śmiercią, a w bliższych nam czasach
ciężkim więzieniem, czyli w zasadzie też śmiercią. Teraz
z politowaniem przymyka się na to oko. Trudniej jest natomiast namówić własną rodzinę, czyli dzieci i wnuków, aby
kontynuowały dzieło „ojców”.
Wracając do Rosji. Dziwi mnie i przeraża euforia na
ulicach. Czy tych ludzi, których tak strasznie doświadczyła
wojna nie umieją przewidzieć skutków? Jak można iść za
szalonymi politykami jak te barany na rzeź? W imię chorego honoru narodowego? Przecież Rosja przez cały czas,
praktycznie prowadzi gdzieś wojny. Pacyfikuje kraje. W
tych wojnach giną Rosjanie: żołnierze i cywile. Bez przerwy. Czy rosyjskie matki tego nie widzą, nie czują?
Żyliśmy w spokojnej i szczęśliwej Europie. Powoli budowaliśmy ten dom i choć w wielu dziedzinach nie
domagał, byliśmy dumni z niego. Otworzyły się granice.
Możemy się wypiąć na głupich polityków i przenieść się
do innego kraju, gdzie, według nas, mądrzej rządzą. I to
jest nasza sprawa. Wkoło naszych granic żyły inne narody,
chociażby tacy Białorusini. Reżim Łukaszeniki na dłuższą
metę w cywilizowanej Europie nie może się utrzymać. Załatwi go kryzys ekonomiczny, tak zresztą jak wszystkie satrapie. Nagle okazuje się, że ten reżim, nie tylko nie upadnie, ale przeleje się na inne państwo.
Czasy Wikingów i im podobnych minęły. Czasy bogacenia się poprzez podboje minęły bezpowrotnie... i nagle
okazuje się, że cywilizacja cofa się aż do VIII wieku naszej
ery. Aneksja części jakiegoś kraju nawet w Afryce jest nie
do pomyślenia. A jednak Rosja tak czyni. I pełznie dalej.
Protestujmy, Proszę Państwa, przeciw takiemu postępowaniu we wszelki możliwy sposób. To dla naszych dzieci,
wnuków i prawnuków... Tak zaczynały się wszystkie wielkie wojny.
B. Marek Borawski
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„Małe stworzenia, duże zagrożenie”

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

V10102

OFERTY PRACY          

1. Magazynier/zaopatrzeniowiec
2. Asystent budowy
3. Specjalista do spraw marketingu i handlu
4. Operator obrabiarek sterowanych numerycznie/operator CNC
5. Operator maszyn do rozkładania mas bitumicznych
6. Operator urządzeń do produkcji mas bitumicznych
7. Krawiec
8. Technik produkcji cabrio/plandek
9. Tapicer
10. Monter instalacji centralnego ogrzewania i
ciepłej wody
11. Instruktor nauki jazdy
12. Stolarz
13. Pomocniczy robotnik przy hodowli zwierząt
14. Kierowca samochodu ciężarowego
15. Fizjoterapeuta
16. Sprzedawca
17. Stolarz meblowy
18. Robotnik budowlany
19. Operator spycharki
20. Pracownik do spraw promocji i reklamy
21. Barman

cze na człowieka jest borelioza i kleszczowe zapalenie
mózgu. Przed kleszczowym zapaleniem mózgu może nas
uchronić szczepienie, natomiast do tej pory nie wynaleziono szczepionki, która chroniłaby przed zachorowaniem na
boreliozę. Kiedy należy się szczepić? Najlepiej przed okresem żerowania kleszczy (zimą lub wczesną wiosną). Już po
przyjęciu dwóch dawek preparatu w dwutygodniowym lub
miesięcznym odstępie czasu uzyskujemy odporność przeciw KZM na cały najbliższy rok. Długotrwałą odporność
uzyskuje się po trzeciej dawce szczepionki, którą należy
przyjąć od 5 do 12 miesięcy po dawce drugiej.
By ograniczyć ryzyko ukąszenia przez kleszcze należy
pamiętać o następujących zasadach:
* Noś ubranie ochronne podczas przebywania w siedliskach kleszczy (wysokie buty, długie spodnie, bluza z
długim rękawem, nakrycie głowy).
* Unikaj siadania, leżenia na trawie i pod krzewami.
* Stosuj środki odstraszające kleszcze.
* Starannie oglądaj ubrania po wyjściu z miejsc, gdzie
mogą występować kleszcze.
* Dokładnie przeglądaj powierzchnię ciała oraz ostrożnie usuwaj kleszcze ze skóry.
* Gotuj niepasteryzowane mleko pochodzące od krów,
kóz i owiec – może być ono źródłem zakażenia chorobami
odkleszczowymi.
Promocja Zdrowia i Oświata Zdrowotna Powiatowej
Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej
w Olecku, włączając się w obchody Światowego Dnia
Zdrowia podjęła szereg działań, mających na celu upowszechnianie wiedzy o chorobach przenoszonych przez
wektory. Było to m.in. przeprowadzenie zajęć edukacyjnych dla członków Klubu Seniora „Wrzos”, działającym
przy Stowarzyszeniu Pomocy Społecznej i Ochrony Zdrowia im. św. Łukasza w Olecku, czy też szkolenie dla przedstawicieli jednostek organizacyjnych systemu oświaty oraz
pracowników instytucji działających na terenie powiatu
oleckiego.
Emilia Naruszewicz
Promocja Zdrowia i Oświata Zdrowotna
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Olecku

L85603

Światowy Dzień Zdrowia obchodzony jest każdego roku
7 kwietnia w rocznicę powstania Światowej Organizacji
Zdrowia w 1948 roku. Co roku wybierany jest temat przewodni z zakresu zdrowia publicznego, który w danym okresie wymaga szczególnej uwagi.
W roku 2014 tematem przewodnim dnia są choroby
przenoszone przez wektory. Wektory to organizmy, które są
przenosicielami patogenów i pasożytów. Poprzez wędrówkę
i kontakt
z otoczeniem przenoszą groźne drobnoustroje na inne organizmy, często na ludzi. W ten sposób mogą wywoływać
choroby, które zagrażają zdrowiu lub życiu człowieka. Przykładem wciąż groźnej choroby pasożytniczej jest malaria,
która w 2010 roku pochłonęła 660 000 ofiar, natomiast w
ostatnim czasie znacznie wzrosło rozpowszechnienie gorączki denga, której wzrost na przełomie 50 lat jest 30-krotny. Do
innych chorób przenoszonych przez wektory zaliczamy między innymi gorączkę zachodniego Nilu, czy chikungunyę.
Do chorób przenoszonych przez wektory (kleszcze), występujących w naszym województwie należą odkleszczowe zapalenie mózgu oraz borelioza.
Przełom marca i kwietnia to początek wzmożonej aktywności kleszczy, która trwa
do późnej jesieni (do października/listopada) każdego
roku. Najczęstszymi chorobami przenoszonymi przez klesz-
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Cykl Warmia i Mazury pływają Olecko i okolice pływają
Zawody VII - 05.04.2014 Hala LEGA w
Olecku
Organizator: MOSiR Olecko
Kategoria Panie 1-6 lat dystans 12,5 m
1. Marta Jeżewska 00:27:59
2. Lidia Panuszko 00:28:17
Kategoria Panowie 1-6 lat dystans 12,5
m
1. Daniel Kamiński 00:17:09
2. Filip Daniłowicz 00:18:48
3. Jakub Wieloch 00:21:02
4. Jakub Kamiński 00:21:61
Kategoria Panie 7-9 lat dystans 25 m
1. Aleksandra Chmielewska 00:20:76
2. Julia Jurkowska 00:26:78
3. Gabriela Biszewska 00:27:18
4. Ania Kramkowska 00:27:18
5. Daria Dźwilewska 00:29:62
6. Ada Adamska 00:29:84
7. Marta Chołod 00:30:34
8. Kaja Zackiewicz 00:30:48
9. Aleksandra Molas 00:30:62
10. Hanna Wojtecka 00:31:76
11. Dominika Kosakowska 00:31:97
12. Marianna Jeżewska 00:32:16
13. Aleksandra Kamińska 00:36:01
14. Zofia Bagińska 00:37:16
Kategoria Panowie 7-9 lat dystans 25 m
1. Piotr Bielenica 00:18:86
2. Wiktor Żenda 00:22:86
3. Igor Wieloch 00:24:91
4. Maciej Liszewski 00:26:09
5. Kamil Gryko 00:27:36
6. Miłosz Sienkiewicz 00:28:94
7. Piotr Szumarski 00:30:07
8. Janusz Krajewski 00:31:34
9. Borys Maksymiuk 00:31:81
10. Antoni Witkowski 00:32:72
11. Jan Omilian 00:38:80
12. Rafał Życzkowski 00:38:80
13. Mateusz Placek 00:39:08
14. Łukasz Masalski 00:51:51
15. Maciek Karniej 00:52:48
16. Ernet Zagacki 00:59:90
Kategoria Panie 10-12 lat dystans 25 m
1. Zofia Wojtecka 00:17:47
2. Magdalena Żukowska 00:17:49
3. Urszula Onoszko 00:17:96
4. Maja Lenkiewicz 00:18:67
5. Natalia Hatalska 00:19:57
6. Maja Bagieńska 00:20:96
7. Iga Adamiak 00:21:08
8. Emilia Łapuć 00:21:52
9. Ewa Łapucka 00:23:56
10. Monika Dworakowska 00:24:76
11. Amelia Ropel 00:24:96
12. Ola Rudzińska 00:26:11
13. Aleksandra Piotrowska 00:26:76
14. Paulina Wasiak 00:27:26
15. Kornelia Piwowarczyk 00:27:57
16. Katarzyna Przeździecka 00:27:96
17. Julia Molas 00:28:95
18. Wiktoria Kaler 00:30:38
19. Iwona Zapolska 00:30:70
20. Roksana Piwek 00:33:18
21. Julia Czapkowska 00:36:40
22. Małgorzata Pawłowska 01:14:29
23. Natalia Krotoszyńska 01:36:26
Kategoria Panowie 10-12 lat dystans 25 m
1. Wiktor Czech 00:17:10
2. Piotr Perło 00:17:10
3. Herbert Matuk 00:17:26

4. Dominik Świsłocki 00:17:34
5. Dawid Mitin 00:17:72
6. Olaf Marcinkiewicz 00:18:39
7. Paweł Masalski 00:18:51
8. Michał Liman 00:19:28
9. Oliwier Maciejczuk 00:19:56
10. Borys Kosior 00:19:64
11. Krzysztof Sawczyński 00:20:50
12. Jan Trypuć 00:21:35
13. Hubert Warsiewicz 00:23:09
14. Kamil Buchowski 00:23:12
15. Adam Wysocki 00:23:15
16. Karol Kamiński 00:23:76
17. Filip Drażba 00:23:89
18. Tymoteusz Malinowski 00:24:71
19. Filip Szmyt 00:24:81
20. Michał Sieczkowski 00:27:40
21. Aleksander Krajewski 00:28:18
22. Szymon Sewastianowicz 00:31:28
23. Ewelina Agata Miłowicka
00:32:96
24. Michał Domel 00:34:71
Kategoria Panie 13-14 lat dystans 50 m
1. Małgorzata Sobocińska 00:37:76
2. Weronika Sienkiewicz 00:38:24
3. Ewa Bączek 00:39:04
4. Alicja Dembińska 00:39:57
5. Wiktoria Płazińska 00:41:10
6. Anna Omilian 00:41:26
7. Maja Adamiak 00:43:12
8. Julia Czajkowska 00:44:32
9. Gabriela Jeglińska 00:46:28
10. Małgorzata Ankianiec 00:47:33
11. Aleksandra Dźwilewska 00:48:60
12. Aleksandra Gajda 00:48:75
13. Daria Dopierała 00:50:13
14. Julia Łapucka 00:50:27
15. Justyna Zapolska 00:50:42
16. Julita Domoracka 00:52:48
17. Zuzanna Karaś 01:01:06
18. Aleksandra Kondratowicz
01:01:17
19. Wiktoria Kamińska 01:18:39
Kategoria Panowie 13-14 lat dystans 50 m
1. Artur Czech 00:33:23
2. Michał Wysocki 00:34:88
3. Daniel Mitin 00:35:23
4. Błażej Gałkowski 00:35:25
5. Bartosz Grabowiecki 00:36:44
6. Mateusz Mitin 00:38:41
7. Franciszek Łukaszewicz 00:38:78
8. Sebastian Jarzębowicz 00:41:11
9. Michał Liszewski 00:42:49
10. Nataniel Zaniewski 00:43:83
11. Bartosz Biszewski 00:46:12
12. Piotr Łapuć 00:47:40
13. Marcin Dadura 00:47:62
14. Miłosz Myszkiewicz 00:56:27
15. Marcel Makal 01:00:41
16. Damian Kryniewicki 01:11:93
17. Michał Lubowiecki 01:20:40
Kategoria Panie 15-16 lat dystans 50 m
1. Wiktoria Kasprzak 00:37:46
2. Marcela Wojciechowska 00:39:54
3. Zuzanna Bubrowska 00:39:55
4. Julia Swiernalis 00:40:28
5. Dominika Jabłońska 00:52:98
6. Laura Brzezińska 01:07:54
Kategoria Panie 15-16 lat dystans 50 m
1. Grzegorz Cylwik 00:31:39
2. Jakub Chrobak 00:33:49
3. Mateusz Biszewski 00:34:62
4. Maciej Wilczko 00:36:10
5. Mateusz Jabłoński 00:38:30
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6. Mateusz Jabłoński 00:38:30
7. Jakub Jasiński 00:42:64
8. Michał Gryko 00:42:75
9. Michał Gryko 00:42:75
10. Wojciech Hodana 00:42:78
11. Juliusz Stramowski 00:43:86
12. Kamil Kamiński 00:44:75
13. Marcin nawrocki 00:47:43
14. Karol Wójcik 00:48:40
15. Filip Krynicki 01:08:20
16. Kacper Pietrołaj 02:03:75
Kategoria Panie 17-18 lat dystans 50 m
1. Magdalena Iga Backiel 00:32:99
2. Marika Sochoń 00:34:01
Kategoria Panowie 17-18 lat dystans 50 m
1. Daniel Ostrowski 00:31:78
2. Dominik Franciszek Zawada
00:33:67
3. Hubert Wróblewski-Klimaszewski 00:34:89
4. Jakub Domitrz 00:49:30
5. Mateusz Girzycki 00:51:95
6. Patryk Maksimowicz 00:55:92
Kategoria Panowie 20-29 lat dystans 50 m
1. Piotr Fidler 00:29:03
2. Tomasz Dunaj 00:33:40
3. Michał Dunaj 00:48:85
Kategoria Panie 30-39 lat dystans
50 m
1. Elżbieta Jeżewska 00:38:16
Kategoria Panowie 30-39 lat dystans 50 m
1. Jerzy Mitin 00:33:70
2. Marcin Putra 00:34:92
3. Michał Matysiuk 00:36:92
4. Dariusz Jeżewski 00:37:10
5. Tomasz Wieloch 00:52:48
Kategoria Panie 40-49 lat dystans
50 m
1. Alina Kalinowska 00:54:57
2. Mirosława Wojciechowska
01:19:51
Kategoria Panowie 40-49 lat dystans 50 m
1. Adam Łapucki 00:33:92
2. Romuald Warsiewicz 00:37:87
3. Piotr Bielenica 00:39:70
4. Robert Smyk 00:40:63
5. Jacek Malinowski 00:41:92
6. Wojciech Jegliński 00:44:47
7. Jan Hołubowicz 01:26:44
Kategoria Panie 50-59 lat dystans
50 m
1. Halina Żylińska 01:20:63
2. Wiesława Kosińska 01:34:73
3. Marianna Żukowska 02:07:23
Kategoria Panowie 50-59 lat dystans 50 m
1. Andrzej Dunaj 00:50:33
2. Stanisław Kopycki 00:55:47
3. Mirosław Matusiak 01:22:90
Kategoria Panowie 60+ lat dystans
50 m
1. Ryszard Zabolewicz 00:41:74
2. Jerzy Hołownia 00:44:80
3. Zdzisław Jeżewski 00:52:90
4. Włodzimierz Sanik 01:03:81
5. Ryszard Jankowski 01:04:68
6. Marek Rzepliński 01:14:82
7. Szymon Bujnowski 01:43:11
W zawodach wystartowało 180
uczestników.
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Komenda Hufca ZHP w Olecku
zaprasza na obóz harcerski
w Jarosławcu
w dn. 3.-16.07.2014r.

„Słowiański Gród”: Uczestnicy stanowią
część społeczności słowiańskiej – rody, z których każdy ma swojego starszego – przywódcę. Spotkawszy się przypadkowo postanawiają
połączyć swe siły tworząc nowe plemię, które
osiedliło się w nadmorskim lesie. Mieszkańcy grodu nadal
podzieleni są na rody (zastępy), każdy ród bierze udział w
zajęciach starając się zdobyć zaszczytny tytuł „Najznamienitszego rodu w grodzie”. Zadania i inne obozowe formy
aktywności służą zintegrowaniu zuchów, harcerzy oraz
dzieci i młodzieży niezrzeszonej w wieku 7 – 17 lat z terenu powiatu oleckiego z mieszkańcami Polski.
Zakwaterowanie w pawilonie w pokojach 4-osobowych, stołówka (4 posiłki), toalety, prysznice, boiska, teren
ogrodzony i oświetlony – bez możliwości wstępu osobom
postronnym, odległość od morza ok. 350m, ratownik.
W programie obozu m.in.:
integracja zuchów, harcerzy oraz dzieci i młodzieży niezrzeszonej,
przybliżenie historii i obyczajów Słowian,
zdobycie nowych umiejętności i wiedzy,
rozwijanie sprawności fizycznej dzieci i młodzieży,
nawiązanie współpracy z innymi środowiskami harcerskimi,
nauka samodzielności i pracy zespołowej,
atrakcje Jarosławca (sportowe i kulturalne),
całodniowa wycieczka autokarowa.
Zapewniamy wykwalifikowaną i miłą kadrę!
Koszt obozu: 1248zł
Informacje i zapisy w Komendzie Hufca ZHP przy ul. Plac Zamkowy 2 lub telefonicznie:
hm Teresa Gałaszewska – tel. 698 345 521, phm Katarzyna Fiećko
– tel. 723 679 859.
Oni już wiedzą, że wakacje spędzone z harcerzami są niezapomniane!
Dziedzictwo Kulinarne Warmii Mazur i Powiśla przyjęto sześć nowych przedsiębiorstw: Restauracja Kresowa z
Ostródy, Gospodarstwo Pasieczne „Pasieka Jurewicz” z
Olecka, Sklep – „Smak Eko” z Elbląga, Restauracja Zielarnia z Olsztynka, Gospodarstwo Rolne „Ciche Wody” Anny
i Wojciecha Oczkowskich z Wężówki k. Budr oraz „Smaki
Gabi Gastronomia” Gabrieli Matusiak z Tuławek k. Dywit.
Dziedzictwo Kulinarne Warmii Mazur i Powiśla należy do
Europejskiej Sieci Regionalnego Dziedzictwa Kulinarnego.
Znajdują się w niej regiony z różnych części Europy realizujące działania, które mają na celu promocję i poprawę
jakości lokalnej żywności oraz wzmocnienie regionalnej
tożsamości. Województwo warmińsko-mazurskie pierwsze
w Polsce przystąpiło do europejskiej sieci, a w październiku
2005 roku uzyskało jej pełne członkostwo.
Obecnie sieć Dziedzictwo Kulinarne Warmii Mazur i Powiśla liczy 156 członków.

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

Komenda Hufca ZHP w Olecku
Zaprasza na nieobozową akcję
letnią – półkolonie dla dzieci
i młodzieży z terenu powiatu
olecko w wieku 6-13 lat
I turnus: 14.-25.07.2014r.			
II turnus: 28.07.-8.08.2014r.
w godzinach 9:00-16:00			
Koszt jednego turnusu: 400 zł
W programie m.in.:
- jednodniowa wycieczka autokarowa			
- „Noc w Zamku”+ ognisko z kiełbaskami
- gry i zabawy						
- turnieje sportowe i wiedzy
- plażowanie						
- wyjście do kina
- zajęcia ekologiczne na wiewiórczej ścieżce		
- oraz inne atrakcje
Zapewniamy:
- II śniadanie i obiad
- wykwalifikowaną i miłą kadrę
Informacje i zapisy w Komendzie Hufca ZHP
przy ul. Plac Zamkowy 2
lub telefonicznie:
hm Teresa Gałaszewska – tel. 698 345 521.

Spotkanie przedsiębiorców

3 kwietnia o 18.00 w Restauracji Astra odbyło się spotkanie z przedsiębiorcami. Organizatorem byli członkowie nowej partii Przedsiębiorcy Rzeczypospolitej Polskiej
m.in. Czesława Orzeł - pełnomocniczka Zarządu na Okręg
35, Jolanta Wydra - przewodnicząca Organizacji Powiatowej w Olecku.
Na spotkanie przybył Robert Krzemiński - przewodniczący Partii, oraz Marek Domin - szef Zespołu Programowego Partii.
Zaprezentowany został program Partii, oraz cele i sposób ich osiągnięcia.
Przedsiębiorcy oleccy przedstawili swoje bolączki.
Wywiązała się dyskusja, z której wnioski będą ujęte przy
uszczegóławianiu programu.
Osoby zainteresowane funkcjonowaniem Partii mogą
wejść na stronę www.przedsiebiorcyrp.pl
Andrzej Pułecki

Redakcja

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

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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ULGA REHABILITACYJNA
Jeżeli jesteś osobą niepełnosprawną lub masz na
utrzymaniu osobę niepełnosprawną, sprawdź, czy poniesione przez Ciebie wydatki na cele rehabilitacyjne
oraz wydatki związane z ułatwieniem wykonywania
czynności życiowych uprawniają do ulgi w podatku dochodowym od osób fizycznych. Jeśli tak, to możesz je
uwzględnić przy obliczaniu podatku.
UWAGA!
Każda ulga podatkowa to przywilej, z którego możesz skorzystać tylko wtedy, gdy spełnisz wszystkie warunki. Urząd skarbowy Ma prawo sprawdzić poprawność dokonanych odliczeń.
WYDATKI UPRAWNIAJĄCE DO ODLICZEŃ
WYDATKI NIELIMITOWANE – NALEŻĄ DO NICH
WYDATKI PONIESIONE NA:
• adaptację i wyposażenie mieszkań oraz budynków mieszkalnych, stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności,
• przystosowanie pojazdów mechanicznych do potrzeb wynikających z niepełnosprawności,
• zakup i naprawę indywidualnego sprzętu, urządzeń i narzędzi technicznych niezbędnych w rehabilitacji oraz ułatwiających
wykonywanie czynności życiowych, stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności, z wyjątkiem sprzętu gospodarstwa domowego,
• zakup wydawnictw i materiałów (pomocy) szkoleniowych,
stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności,
• odpłatny pobyt na turnusie rehabilitacyjnym,
• odpłatny pobyt na leczeniu w zakładzie lecznictwa uzdrowiskowego, pobyt w zakładzie rehabilitacji leczniczej, zakładach
opiekuńczo-leczniczych i pielęgnacyjno- opiekuńczych oraz odpłatność za zabiegi rehabilitacyjne,
• opiekę pielęgniarską w domu nad osobą niepełnosprawną
w okresie przewlekłej choroby uniemożliwiającej poruszanie się
oraz usługi opiekuńcze świadczone dla osób niepełnosprawnych
zaliczonych do I grupy inwalidztwa,
• opłacenie tłumacza języka migowego,
• kolonie i obozy dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej
oraz dzieci osób niepełnosprawnych, które nie ukończyły 25.
roku życia,
• odpłatny, konieczny przewóz na niezbędne zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne:
- osoby niepełnosprawnej - karetką transportu sanitarnego,
- osoby niepełnosprawnej zaliczonej do I lub II grupy inwalidztwa oraz dzieci niepełnosprawnych do lat 16, również innymi
niż karetka środkami transportu sanitarnego,
• odpłatne przejazdy środkami transportu publicznego związane z pobytem:
- na turnusie rehabilitacyjnym,
- w zakładach lecznictwa uzdrowiskowego, zakładach rehabilitacji leczniczej, zakładach opiekuńczo-leczniczych i pielęgnacyjno-opiekuńczych,
- na koloniach i obozach dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej oraz dzieci osób niepełnosprawnych, które nie ukończyły 25. roku życia.
WYDATKI LIMITOWANE- NALEŻĄ DO NICH
WYDATKI PONIESIONE NA:
1) opłacenie przewodników osób niewidomych zaliczonych
do I lub II grupy inwalidztwa oraz osób z niepełnosprawnością
narządu ruchu zaliczonych do I grupy inwalidztwa – maksymalna kwota odliczenia w roku podatkowym wynosi 2280 zł,
2) utrzymanie przez osoby niewidome i niedowidzące zaliczone do I lub II grupy inwalidztwa oraz osoby z niepełnosprawnością narządu ruchu zaliczone do I grupy inwalidztwa
psa asystującego, o którym mowa w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, tj. odpowiednio wyszkolonego i specjalnie oznaczonego
psa (np. psa przewodnika), który ułatwia osobie niepełnosprawnej aktywne uczestnictwo w życiu społecznym – maksymalna kwota odliczenia w roku podatkowym wynosi 2280 zł,
3) używanie samochodu osobowego stanowiącego własność (współwłasność) osoby niepełnosprawnej zaliczonej do
I lub II grupy inwalidztwa lub podatnika mającego na utrzymaniu osobę niepełnosprawną zaliczoną do I lub II grupy inwalidztwa albo dzieci niepełnosprawne, które nie ukończyły 16.
roku życia, na potrzeby związane z koniecznym przewozem
na niezbędne zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne – maksymalna
kwota odliczenia w roku podatkowym wynosi 2280 zł,
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4) leki, jeśli lekarz specjalista stwierdzi, że osoba
niepełnosprawna powinna stosować określone leki stale lub czasowo. W tym przypadku odliczeniu podlegają wydatki w wysokości stanowiącej różnicę pomiędzy
wydatkami faktycznie poniesionymi w danym miesiącu
a kwotą 100 zł.
DOKUMENTOWANIE WYDATKÓW UPRAWNIAJĄCYCH DO ODLICZEŃ
Wysokość wydatków ustala się na podstawie dokumentów
stwierdzających ich poniesienie. Może to być faktura, rachunek,
dowód wpłaty na poczcie lub potwierdzenie przelewu bankowego, o ile wynika z nich kto, kiedy, ile oraz za co zapłacił.
Jedynie w przypadku wydatków limitowanych wyżej wymienionych w pkt 1-3 związanych z:
1) opłaceniem przewodników osób niewidomych (…),
2) utrzymaniem psa asystującego przez osoby niewidome
(…),
3) używaniem samochodu osobowego w związku z koniecznym przewozem na niezbędne zabiegi leczniczo- rehabilitacyjne
(…),
nie jest wymagane posiadanie dokumentów stwierdzających
wysokość wydatków. Jednakże na żądanie organów podatkowych
lub organów kontroli skarbowej podatnik jest obowiązany przedstawić dowody niezbędne do ustalenie prawa do odliczenia, w
szczególności:
• wskazać z imienia i nazwiska osoby, które opłacono w
związku z pełnieniem przez nie funkcji przewodnika,
• okazać certyfikat potwierdzający status psa asystującego,
• okazać dokument potwierdzający zlecenie i odbycie niezbędnych zabiegów leczniczo-rehabilitacyjnych.
Warunkiem odliczenia ww. wydatków jest posiadanie przez
osobę, której dotyczy wydatek:
1) orzeczenia o zakwalifikowaniu przez organy orzekające do
jednego z trzech stopni niepełnosprawności, określonych w odrębnych przepisach, lub
2) decyzji przyznającej rentę z tytułu całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy, rentę szkoleniową albo rentę socjalną,
albo
3) orzeczenia o niepełnosprawności osoby, która nie ukończyła 16 roku życia, wydanego na podstawie odrębnych przepisów.
Chcąc uzyskać więcej informacji proszę dzwonić: KRAJOWA INFORMACJA PODATKOWA Z telefonu stacjonarnego tel.
801 055 055, Z telefonu komórkowego tel. 22 330 03 30 - Czynna
od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00-18.00.

Biblioteka i Stowarzyszenie
Osób Myślących Olecko

W czytelni Biblioteki Publicznej w Olecku od trzech miesięcy w każdy czwartek rozgrywany jest długoterminowy ranking potyczek w Rummikuba. Tu spędzamy wolny czas na
grach i logicznym myśleniu, który bardzo nas integruje. Na
zajęciach przy jednym stole spotykają się gracze w różnym
wieku : dorośli, młodzież i dzieci, a łączy nas wszystkich
wspólne popołudnie na rozgrywkach. Każde spotkanie to
wielka niewiadoma, jak to będzie dzisiaj z tym szczęściem.
Jesteśmy w połowie rozgrywek i już widać, że Monikę, Kubę
i Mateusza trudno będzie zepchnąć z pudełka. Ta wiadomość bardzo innych mobilizuje do dalszej zabawy i zrobimy
wszystko, by jak najwięcej „namieszać”. Wygrana, to też nagrody, więc jest o co walczyć. Nad poprawnością rozgrywek
czuwa Darek Kruchelski, a zajęcia prowadzi Teresa Rakus.
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Uczniowie ZST strzelali w „10”

2 kwietnia młodzież z Zespołu Szkół Technicznych w
Olecku zrzeszona w Grupie Militarnej Zamek brała udział
w zajęciach strzeleckich w 15. Giżyckiej Brygadzie Zmechanizowanej.
Szkolenie prowadzone było w dwóch grupach przez
doświadczonych instruktorów wojskowych i polegało na
strzelaniu z trenażera broni długiej i krótkiej. Po krótkim
instruktarzu młodzież przystąpiła do treningu.
Ze szczególnym zainteresowaniem spotkały się ćwiczenia strzeleckie z broni krótkiej do ruchomych tarcz, wykonywane na czas. Mimo, że niektórzy po raz pierwszy brali
udział w profesjonalnym treningu, to ich wyniki były nadspodziewanie dobre.
W ramach współpracy Zespołu Szkół Technicznych
z 15. Giżycką Brygadą Zmechanizowaną zaplanowane są
kolejne atrakcyjne zajęcia z przysposobienia wojskowego.
Członkowie Grupy Militarnej Zamek z niecierpliwością
czekają na obóz przysposobienia wojskowego, w ramach
którego zostaną skoszarowani w jednostce wojskowej.
Katarzyna Kaczor

Wielkanocne rozmaitości
instruktorów,
samodzielnie
wykonywali
kolorowe pisanki, rozmaite świąteczne stroiki, kartki oraz palmy
wielkanocne. W realizację przedsięwzięcia,
oprócz
instruktorów,
zaangażowała się także
Jolanta Sawicka, która
zaprezentowała uczestnikom zajęć rozmaite
sposoby tworzenia wielkanocnych
wianków
oraz koszyków z wikli-

4 i 5 kwietnia w Kowalach Oleckich, wzorem lat ubiegłych, odbyły się warsztaty wielkanocne, których celem była
popularyzacja pośród dzieci i młodzieży z terenu gminy tradycji wielkanocnych oraz elementów rękodzieła ludowego,
a także stworzenie dzieciom możliwości spędzenia wolnego
czasu w sposób twórczy.
Przedsięwzięcie zostało zorganizowane przez Gminne
Centrum Kultury przy współpracy ze Świetlicą Środowiskową w Kowalach Oleckich.
W tym roku motywem przewodnim warsztatów były
wielkanocne rozmaitości, w związku z czym wykonane
przez dzieci prace były zróżnicowane pod względem zastosowanej techniki. Uczestnicy zajęć, pod fachowym okiem
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Osoby goszczące w Internacie
ZSLiZ poczuły się
jak w szlacheckim dworze

26 marca kilkudziesięciu mieszkańców Olecka oraz okolic
przybyło do Internatu Zespołu Szkół Licealnych i Zawodowych w Olecku na uroczystość, w czasie której można było
obejrzeć wystawę pod tytułem „Zagłada dworów w województwie białostockim po 1939 roku”.

Ekspozycja, na którą
składały się fotografie ukazujące szlacheckie obiekty
architektoniczne, pochodziła ze zbiorów Instytutu
Pamięci Narodowej Oddział w Białymstoku. W
trakcie otwartego przez
Marzannę Pojawę-Grajewską wydarzenia goście wysłuchali prelekcji
Andrzeja Matusiewicza
na temat historii dworów i
pałaców zlokalizowanych
w szczególności na terenach Suwalszczyzny.
W programie znalazł się również przygotowany przez
uczniów ZSLiZ pokaz poloneza, któremu towarzyszyła muzyka w wykonaniu Miejskiej Orkiestry Dętej pod batutą Weroniki Kordowskiej. Tuż przed degustacją przyrządzonego
przez reprezentantów klas gastronomicznych i hotelarskich
„dworskiego jadła” Kamil Hucik wraz z Martą Jachimowicz
ny papierowej.
Wykonane w ramach warsztatów prace będzie można podziwiać na specjalnie utworzonym stoisku podczas kiermaszu wielkanocnego, który odbędzie się w najbliższą sobotę w
Gminnym Centrum Kultury w Kowalach Oleckich.
Zbigniew Sieńko

Tygodnik olecki 14/847 - r. 2014

11

zapoznali
wszystkich
przybyłych z przepisami
charakterystycznymi dla
kuchni staropolskiej.
Temat
spotkania
pozwolił również na
przypomnienie jednego
z najpiękniejszych opisów dworu szlacheckiego, jaki kryje się w
„Panu Tadeuszu” Adama Mickiewicza. Dzięki
fragmentom najsłynniejszej polskiej epopei odczytanym przez Pawła
Milewskiego,
ucznia
kształcącego się w drugiej klasie w zawodzie

technik rolnik, goście mogli przenieść się do początku dziewiętnastego stulecia.
Osoby, które postanowiły spędzić popołudnie w Zespole
Szkół Licealnych i Zawodowych w Olecku w towarzystwie
społeczności Internatu, z pewnością nie zawiodły się i w
przyszłości ponownie wrócą, aby po raz kolejny odbyć podróż po Polsce sprzed stuleci.
Tego dnia w holu Internetu można było obejrzeć także
wystawę fotografii Kseni Pawłowskiej, uczennicy kształcącej się w trzeciej klasie w zawodzie technik drogownictwa.
Koordynatorką wydarzenia była Krystyna Baluta, nauczycielka historii i wiedzy o społeczeństwie.
Kinga Wasilewska
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Andrzej Malinowski
Jarmark Dworski w Kiermusach

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

B90801

Dojazd:
Olecko - Grajewo - Knyszyn - Tykocin - Kiermusy
W każdą pierwszą niedzielę miesiąca (przez cały rok) w
niewielkiej wsi Kiermusy nad rzeką Narew odbywa się Jarmark Dworski.
Można tutaj kupić stare rzeczy, obrazy, ciekawe wyroby
rękodzieła ludowego, chleb, kiełbasę, wędliny, ser, miód,
smakołyki i artykuły gospodarstwa domowego.
Panuje miła i przyjazna atmosfera. Można się targować.
W chłodną i pochmurną niedzielę, 2 marca 2014 r. na Jarmarku Dworskim w Kiermusach byli i się targowali: Konrad
Radzewicz, Cezary Lasota i Andrzej Malinowski.
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Większa część osób przedstawionych na zdjęciu pochodzącym z archiwum rodziny Dzienisiewiczów, które opublikowaliśmy w 11 numerze „Tygodnika Oleckiego” została rozpoznana. Dokonała tego Pani Irena Jasielun. (na zdjęciu pod nr
14 Irena Duchińska).
Oto lista: 1. Józef Lul, 2. (?) Dors, 3. (?) Giedrojć, 4. Andrzej
Niedźwiecki, 5. Jarosław Omilian, 6. Zenon Szbelski, 7. Ireneusz Siwicki, 8. Jadwiga Nideraus, 9. Zofia Karniej, 10. Stanisława Święcicka, 11. Irena Pogodzińska, 12. Adam Krzyka
(wychowawca, nauczyciel fizyki), 13. Zofia Jankowska, 14.
Irena Duchińska, 15, Aldona Kotwicka, 16 Danuta Piwowarczyk, 17. Emilia „Lilka” Karpowicz, 18. Delfina Sawicz, 19.

(?) Myszczyńska (Lilka?), 20. Janina „Lilka” Kowalewska,
21. Barbara Banaszak, 22, Teresa Ignaciuk (śp), 23. Maria
Siemion, 24. Halina Dryl (śp), 25. Danuta (?), 26. (?), 27.
Halina Zielińska, 28. Danuta Sienkiewicz, 29. Wiesława
Kowalska, 30. Anna Ciemnicka (śp), 31. Danuta Rubaszkiewicz, 32. Maria Sadkowska, 33. (?), 34.Jerzy Mrozowski,
35. Józef Radyno, 36. (?), 37. Tadeusz Dzienisiewicz (śp),
Janusz Błocki, 39. (?), 40. Włodzimierz Sadowski, 41. Andrzej Klunder, 42. Janusz Piskorz, 43. Zygmunt Rant (śp),
44. (?) Nowosadko, 45. Mieczysław Gołębiowski.
Redakcja czeka na dalsze uzupełnienia.

29 marca odbył się w Ełku turniej szachowy zaliczany do
Grand Prix województwa warmińsko-mazurskiego w szachach szybkich. Zawody rozegrano na dystansie 9 rund i tempie gry 15 minut na zawodnika. W zawodach wzięli udział
najlepsi szachiści naszego województwa.
Wystąpiło także dwóch zawodników z Rosji. Łącznie
startowało 25 zawodników, w tym jeden z tytułem mistrza
międzynarodowego, dwóch z tytułem mistrza krajowego oraz
trzech kandydatów na mistrza krajowego. Sekcję szachową
MLKS Czarni Olecko reprezentowało troje zawodników: Michał Brynda (senior) oraz dwoje juniorów: Marietta Makarewicz i Konrad Konewko.
Po rozegraniu wszystkich regulaminowych partii zawodnicy Czarnych Olecko zgromadzili identyczną ilość punktów

– po cztery - i zajęli następujące miejsca: Michał – 16, Marietta – 18, a Konrad 19.
Krzysztof Konewko, Sekcja szachowa, MLKS Czarni Olecko

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
M89404

Rozpoczęcie
kursu

8
maja

godz.

1600

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

V11101

AUTO LAND

V05409

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;
V03910

* MYJNIA GĄBKOWA AUTOMATYCZNA
			
aleje Lipowe 1A

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

V09843

V02612

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

SERWIS OGUMIENIA

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

B90701

V04010

OPONY, FELGI
OLEJE SHELL (wymiana gratis)

* bezprzewodowy internet iPlus, tel. 87-520-13-31 B90202
* Budowlana firma, Tadeusz WITKOWSKI, kompleksowe
prace budowlane, tel. 603-754-167, 87-523-41-44 V06607

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

B89603

MOTO-NAPRAWA-SPRZEDAM
* Auta używane, tel. 501-611-961 V05938
* Auto - Naprawa - Wulkanizacja - Spawanie, konkurencyjne ceny, również ciągniki i maszyny, Golubki
56, tel. 604-514-845 K94404
* CZĘŚCI SAMOCHODOWE, tel. 509-746-264 V03920
* CZĘŚCI SAMOCHODOWE, ul. Sokola 1D, tel. 87520-12-88 V05419
* części używane, wszystkie marki, Ełcka 2 (przy
skupie złomu), tel. 501-611-961 V05929
* Ford Escort Combi, 1,4B, 1999, tel. 605-485-376 L88705
* Mitsubishi Outlander, 2005, 2,4B+G tel. 604-193-413

V07706

* gazowe, hydraulik, tel. 502-383-533 V05209
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

B90002

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 V05818

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
V09304

* chleb swojski, ciasta, wypiek, tel. 605-107-755 B90601
* kino, plac Wolności 22, tel. 87-520-20-59 B89703
* „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
V06108

V05109

* hurtownia wędlin, od 4.00 do 14.00, ul. Gołdapska
31, tel. 87-520-22-13 L86404
* instalacje elektryczne, Henryk Rowiński, tel. 510-145891 V11911
* korepetycje - język angielski; szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły średnie, tel. 608-215-475 L86206
* kowalskie, spawalnicze, ślusarskie, Gołdapska 31,
tel. 87-523-00-80 B88505
* księgowe usługi, Ternet spółka z o,o, tel. 87-520-31-70
B89504

* materiały budowlane, metalowe, hydraulika – SKLEP
BUD-MET, ul. Gołdapska 22, tel. (87) 520 22 41. V03810

* konie kabardyńskie, przejażdżki, pod siodło,
Grądzkie 47, tel. 666-316-780, 87-421-22-48 B89304
V07506

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 B88805
* wczasy; tel. 87-421-22-48, 666-316-780, www.wiatrakart.fr.pl, e-mail: kawarak@o2.pl B89902

* MEBLE - salon, Jan Bagiński, ul. Rzeźnicka, tel.
(87) 520 29-23.
V10202
* 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

V09204

USŁUGI
* angielski korepetycje, magister UW, tel. 502-954-863
B88208

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

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

V11901

ARTYKUŁY ELEKTRYCZNE, SPRZEDAŻ, WYKONAWSTWO

V05309

* OLEJ OPAŁOWY, NAJTANIEJ, tel. 87-520-41-91
V09813

* pakowanie próżniowe żywności, ulica Rzeźnicka 6,
tel. 87-520-22-07 K94901

to@borawski.pl
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SPRZEDAM
V06308

* pizza na telefon – od 10.00 do 22.00, tel.87-520-31-32
lub sms 505-314-536 V07516
* Pralnia chemiczna, pranie wodne, usługi w ciągu 24 godzin,
ul. Grunwaldzka 12, te. 723-565-284
V09104

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
V09503
czipowanie, paszporty europejskie
psy, koty, fretki

* ROWERY – naprawy i wypożyczalnia, Centrum
Handlowe Impuls, tel. 87-520-36-92 V07915
* skup metali i surowców wtórnych, odbiór własnym
transportem, najwyższe ceny, Ełcka 2, tel. 501-611-961
V05918

* sprzątanie, opieka nad osobami starszymi lub dziećmi, tel.
506-462-495 B89802
K93406

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

* tłumacz języka francuskiego, tel. 888-605-885 L86701

* dom, 3 ha, Jaśki, tel. 502-088-402 K89922
* działka budowlana, Świętajno, 1850 m.kw., tel. 509154-347 K94104
* działka budowlana, Zajdy, 30 arów, tel. 662-509-994 V03820
* działka usługowa, granica obwodnicy, tel. 601-210819 B863a13
* działkę budowlaną, 1650 m.kw., Olecko, tel. 602709-756 B90301
* działki budowlane, Jaśki, tel.502-088-402 K90022
* działki budowlane, uzbrojone, tel. 601-210-819 K864a13
* komplet mebli do salonu. BRW seria Kent: witryna, komoda, RTV, kolor - kasztan, 700 zł. tel. 600-936-589 B90102
* kotły c.o., grzejniki, bojlery, HYDROMAX,
ul. Targowa 18, tel. 87-615-31-90
V09703
* książki, I i II klasa gimnazjum, (Gimnazjum nr 2), tel.
603-113-040 V05429
* luksfery Fala niebieskie 36 sztuk, TANIO, tel. 508610-285 B90401
* maszyny, urządzenia rolnicze, tel. 516-670-859 K865a13
* mieszkanie 60 m.kw. z działką 400 m.kw.,tel. 602345-477 V09523
* modele kartonowe, Wydawnictwo WIR, (samoloty
1:50, okręty 1:300), tel. 601-152-454
* OLEJ OPAŁOWY, NAJTANIEJ, tel. 87-520-41-91
V09823

* siedlisko, ul. Wiejska, ok. 40 arów, zabudowane budynkiem gospodarskim, dojazd od strony ulicy Wiejskiej,
siła na miejscu, tel. 602-293-333 V09513
ciepła
O- Y Pompy
CWU + CO + kolektory słoneczne
M
E
O K
przydomowe oczyszczalnie ścieków
PRA w
możliwość montażu
J
DWORZEC PKP
C

V10611

tel. 883-110-101

WYNAJEM
* dom z zabudowaniami gospodarczymi do wynajęcia, tel. 663-301-936 K94004
* lokal użytkowy 100 m.kw., centrum, tel. 723-565-284
V09114
V09603

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

Pomieszczenia biurowe do wynajęcia.
V07606

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

V07526

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
V09903

INNE

* oddam koty (wszystkie czarne) w dobre ręce, tel.
504-997-481 L85909

KUPIĘ

* stary traktor, tel. 602-235-182 V09833

PRACA

* ślusarza, spawacza zatrudnię, tel. 602-709-756 B88605
* zatrudnię spawaczy, PWP Skórkiewicz, tel. 668-868203 K932044
* zatrudnię stomatologa, tel. 605-893-381 K93506

SPRZEDAM

* 27 m.kw., lokal, centrum, tel. 659-602-891 K94702
* drukarka kolorowa OKI C3300n, A4, idealna do
wizytówek, mało używana, 290 złotych, tel. 604-193413 B87809

V10012

 auto  sprzedam
 praca
 wynajmę  kupię
 inne

Treść: ......................................................
.....................................................................
.....................................................................
......................................................................
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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
K94304

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.

Wielkanocna
Zbiórka Żywności

W dniach 4 i 5 kwietnia wolontariusze
oleckich szkół z Gimnazjum nr 1, Gimnazjum nr 2, Gimnazjum dla Dorosłych, Liceum Ogólnokształcącego, Zespołu Szkół
Licealnych i Zawodowych, Domu im. Janusza Korczaka w Olecku oraz podopieczni świetlic socjoterapeutycznych z Zatyk i
Olecka uczestniczyli w Wielkanocnej Zbiórce Żywności zorganizowanej przez Federację Polskich Banków Żywności.
Koordynatorem akcji na terenie Olecka
było Stowarzyszenie „Otwarte Drzwi” w
Olecku.
„Udało nam się zebrać 1219 kg żywności” – mówi Wojciech Bojar, prezes stowarzyszenia - „Zebrana żywność zostanie przekazana świetlicom socjoterapeutycznym z
Zatyk i Olecka. Przygotujemy również paczki wielkanocne najbardziej potrzebującym
mieszkańcom miasta. Składam serdeczne
podziękowania wolontariuszom i nauczycielom zaangażowanym w zbiórkę oraz wszystkim darczyńcom, którzy kupując produkty
żywnościowe włączyli się do akcji”.
wojeg

MEDYCYNA ALTERNATYwNA
Włosy latem

Aby wrócić z urlopu nie tylko z zapasem sił,
opalenizną na twarzy i miłymi wspomnieniami, ale
również z pięknymi włosami, nie może zabraknąć w
naszym bagażu czepka kąpielowego, dobrego szamponu przeznaczonego do częstego mycia włosów, olejku
nawilżającego włosy przed każdym wejściem do wody,
szczególnie morskiej, bowiem sól w niej zawarta sprawia, że włosy stają się kruche i matowe. Do opalania
włosy spryskujemy nawilżającym olejkiem – utworzy
on warstwę ochraniającą przed szkodliwymi promieniami słońca. Po zakończeniu plażowania włosy myjemy
łagodnym szamponem i na jeszcze wilgotne nakładamy
nawilżającą odżywkę. Promienie słoneczne najlepiej
znoszą włosy przetłuszczające się i normalne. Jeżeli
mamy włosy suche, słabe z rozdwajającymi się końcami,
zakładamy na plażę kapelusz.

Algi:

ujędrniają zwiotczały naskórek i zapobiegają tworzeniu się zmarszczek,
poprawiają przemianę materii, a także likwidują cellulit,
wzmacniają osłabione włókna kolagenowe, czyli zapobiegają rozstępom,

doskonale radzą sobie z defektami skóry, np. z „pajączkami”, trądzikiem i z zszarzałą cerą.

Woda życia

Przed nami fala upałów, wzrasta więc zapotrzebowanie na napoje. Polacy coraz częściej doceniają zalety wód
mineralnych, rezygnując z przesłodzonych gazowanych
lemoniad. Organizm wydala dziennie do 3 litrów wody i
taka ilość powinna mu być dostarczona. Dobra woda mineralna to taka, która zawiera w jednym litrze co najmniej
200 mg potasu, sodu, magnezu i wapnia. Polskie wody
mineralne pobierane w uzdrowiskach mają około tysiąca
zdrowych składników. Wody stołowe mogą pić wszyscy,
natomiast lecznicze powinny być zalecane przez lekarza.
Na przykład wody magnezowe wzmacniają system nerwowy, żelazowe pomagają w leczeniu anemii, a magnezowo-wapniowe są dobre dla alergików.

Migdały w domowej apteczce

Migdały możemy zastosować przy peelingu, gdy
mamy suchą cerę.
Obieramy migdały i je mielimy. Pocieramy nimi umytą twarz kolistymi ruchami. Migdały zmywamy mlekiem,
twarz osuszamy i wklepujemy krem.

L86602
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Kalendarz imion

9 kwietnia
Dobrosławy, Mai, Marceliny, Marii
Antoniego, Dobrosława, Dominika,
Dymitra, Heliodora, Hugona, Marcelego, Marcina, Wadima
10 kwietnia
Borysławy, Małgorzaty, Maruszki,
Michaliny
Antoniego, Apoloniusza, Borysa, Daniela, Ezechiela, Fulberta, Grodzisława,
Henryka, Makara, Makarego, Makariusza, Michała, Terencjusza
11 kwietnia
Arlety, Filipiny, Gemmy, Izoldy, Leontyny
Bartłomieja, Filipa, Izaaka, Jaromierza, Jaromira, Leona, Marka, Rajnera,
Stanisława
12 kwietnia
Herty, Lubosławy, Saby, Wiktoryny,
Zenony
Andrzeja, Damiana, Iwana, Juliana,
Juliusza, Konstantego, Lubosława, Ludosława, Wiktora, Wiktoryna, Zenona
13 kwietnia
Hermenegildy, Idi, Idy, Justyny, Małgo-

rzaty, Przemysławy
Artemona, Denisa, Długomiła, Jana,
Justyna, Marcina, Przemysława
14 kwietnia
Bereniki, Bernadetty, Jadwigi, Julianny,
Justyny, Krzysztofy, Lawinii, Ludwiny, Marii, Marty, Martyny, Walerii,
Weroniki
Berenika, Bernarda, Hermana, Justyna, Krzysztofa, Lamberta, Maksyma,
Tyburcego, Tyburcjusza, Walerego,
Waleriana
15 kwietnia (Światowy Dzień Kombatanta)
Adolfiny, Anastazji, Ludmiły, Ludwiny,
Odetty, Olimpii, Wacławy
Anastazego, Bazylego, Cezarego,
Leonida, Modesta, Teodora, Tytusa,
Wacława, Wiktora, Wiktoryna, Wszegniewa
16 kwietnia
Bernadetty, Bernadety, Bernardy, Biruty, Erwiny, Julii, Kseni, Renaty
Benedykta, Bernarda, Cecyla, Cecyliana, Erwina, Patrycego, Patrycjusza,
Patryka, Urbana

Nasz przepis
Flaczki

50 dag wołowiny, 1 kg mrożonych
flaków, 3 marchewki, 1 pietruszka, 1
cebula, 2 łyżki maki, 3 łyżki oleju, listek
laurowy, 5 ziaren pieprzu, posiekana
natka pietruszki, majeranek, sól, mielony pieprz
Wołowinę płuczemy i wkładamy
do garnka. Zalewamy 2,5 litrami wody.
Dodajemy ziarenka pieprzu, listek laurowy i sól do smaku. Gotujemy 45 minut na małym ogniu.
Marchewki i pietruszkę czyścimy i
kroimy na kostkę.
Cebulę obieramy i przypalamy na
płycie lub suchej patelni.
Warzywa i flaczki dodajemy do wywaru i gotujemy jeszcze godzinę.
Wołowinę wyjmujemy z zupy, oddzielamy od kości, rozdrabniamy i
wrzucamy z powrotem do zupy.
Olej rozgrzewamy na patelni i dodajemy do niego mąkę i ciągle mieszając
rumienimy. Dodajemy do zupy i ponownie ją gotujemy.
Przyprawiamy do smaku solą, pieprzem i majerankiem. Przed podaniem
posypujemy zupę natką pietruszki.

Ryba smażona

1,2 kg ryby, sól, mielony pieprz, 2 łyżki
mąki, olej do smażenia, gałązki natki
pietruszki do przybrania
Rybę czyścimy, sprawiamy, płuczemy, filetujemy i usuwamy większe ości.
Filety kroimy w poprzek na porcje i
solimy. Odkładamy na około pół godziny przed smażeniem.
Oprószamy pieprzem i mąką i smażymy na rozgrzanym tłuszczu z obu
stron.
Po usmażeniu wstawiamy na kilka

minut do piekarnika lub dosmażamy na
słabszym ogniu.
Przed podaniem porcje ryby oblewamy tłuszczem ze smażenia i przybieramy gałązkami natki pietruszki.
Podajemy z frytkami lub ziemniakami z wody z sałatką z czerwonej kapusty
lub sosem chrzanowym.

Zapiekanka z kiełbasą
i porem

75 dag porów, 40 dag cienkiej kiełbasy,
200 ml mleka, 5 dag startego parmezanu, 4 jajka, sól, pieprz
Pory dokładnie czyścimy, myjemy i
kroimy w cienkie plasterki. Wrzucamy
je na minutę do osolonego wrzątku.
Odcedzamy na sicie i przelewamy
zimną wodą.
Kiełbasę delikatnie obieramy z
osłonki i kroimy w cienkie plasterki.
W natłuszczonej formie układamy
warstwami plasterki pora i kiełbasy.
Ostatnią warstwą powinien być por.
Mleko roztrzepujemy z jajkami i parmezanem. Przyprawiamy solą i pieprzem.
Polewamy tym zapiekankę.
Zapiekamy 20 minut w temperaturze
200°C.
Podajemy z pieczywem.

sałatka amerykańska

10 dag pieczonej piersi kruczka, 5 dag
ugotowanego makaronu, 1 łyżka majonezu, 3 łyżki soku pomarańczowego,
sól, pieprz, świeże kiełki
Pieczoną pierś kurczaka kroimy w
plasterki. Mieszamy je z makaronem.
Majonez mieszamy z sokiem pomarańczowym i dodajemy do makaronu z
kurczakiem.
Całość pikantnie przyprawiamy solą
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Cytaty na ten tydzień
Brytyjczycy budując w roku
2001 nowe okręty desantowe typu
Albion dyskretnie pominęli numer
13 w oznaczeniach taktycznych (L
13).
... sama obecność obrazu filmowego, tworzenie, które inspiruje,
i mitologia, która tworzy, są, być
może, najgłębszymi śladami tożsamości obecnego czasu.
Carlos Fuentes,
W to wierzę

PRZYS£OWIA

Kiedy mokre role, nie chodź z pługiem w pole.
Tradycja ludowa i staropolska powszechnie uważały grzmoty, burze
kwietniowe za prognozę urodzajnego
roku. Podobnie kwietniowe śniegi dawać miały zdrowie trawie i zwierzętom.
Ciepła deszcze w kwiecień rokują
pogodną jesień.
Kwiecień, gdy deszczem plecie,
mniej wystroi w kwiecie.
Kwiecień kiedy jest suchy nie daje
rolnikowi otuchy.
Kwiecień, gdy suchy – nie daje otuchy.
Kwiecień – plecień bo przeplata, trochę zimy, trochę lata.
Suchy marzec, maj zaś chłodny,
kwiecień mokry, rok niegłodny.
- Jasiu, czemu tak płaczesz?
- Bo mój brat ma wakacje, a ja nie!
- Dlaczego?
- Bo ja jeszcze nie chodzę do szkoły.

Mrówki

... żeby nie dostawały się do produktów żywnościowych należy wysmarować trasy ich wędrówek lub nogi szafek,
kredensu i stołu terpentyną.

Św. Jan Bosco

... opanował tajniki żonglerki i akrobacji. Jako opłatę oczekiwał od ludzi
wspólnej modlitwy lub uczestnictwa w
mszy świętej.
i pieprzem i posypujemy 2 garściami
świeżych kiełków.

Ananasowe koła

Szklanka mąki, szklanka mleka, pół
szklanki wody, jako, sól, cukier, puszka
ananasów, olej do smażenia, cukier puder, posiekane migdały do posypania
Mąkę, mleko, wodę i jako miksujemy
ze szczyptą soli i cukru na gładkie ciasto.
Krążki ananasa odsączamy i przesmażamy na 2 łyżkach oleju.
Łyżkę oleju rozgrzewamy na małej
patelni. Wlewamy do niej niewielką ilość
ciasta i rozprowadzamy go na dnie równomierną warstwą. Na środek kładziemy
krążek ananasa. Smażymy około 2 minut
i odwracamy na druga stronę i smażymy
jeszcze chwilę. Zdejmujemy.
Tak samo smażymy pozostałe placuszki.
Podajemy posypane cukrem i migdałami.
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VII Memoriał im. I. Jasieluna i F. Pietrołaja
5 i 6 kwietnia w hali Lega odbył się VII Memoriał im.
I. Jasieluna i F. Pietrołaja w tenisie stołowym pod patronatem Burmistrza Olecka i Prezesa Warmińsko – Mazurskiego
Związku Tenisa Stołowego w Olsztynie.
Organizatorami imprezy były Miejski Ośrodek Sportu i
Rekreacji w Olecku i MLKS „Czarni” Olecko
Sponsorzy turnieju: Urząd Miejski, ZPU PRAWDA, Cukiernia Jana Staniszewskiego, PHU EDKAR, GEOIDA Prywatna Firma Geodezyjna Paweł Krasowski, Tygodnik Olecki, prywatnie: Czesław Krasowski, Irena Jasielun i Roman
Jasielun.
Patronat medialny: Głos Olecka, Radio 5
Sędzia głównym był Zbigniew Bobryk (Pisanica)
WYNIKI
Osoby niepełnosprawne:
Grupa I:
1. Marek Rzepliński (WTZ Olecko)
2. Hanna Milewska (WTZ Olecko)
3. Kamil Milewski (WTZ Olecko)
Grupa II:
1. Andrzej Barszczewski (WTZ Olecko)
2. Radosław Pałęga (WTZ Olecko)
3. Tomasz Kiczka (WTZ Olecko)

Zapowiedzi nadchodzących
imprez sportowych
Lekkoatletyka
Mieszane Sztafetowe Biegi Przełajowe szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych
Termin i miejsce: 10.04.2014 r. (czwartek) godz. 10:00
wokół boiska ze sztuczną nawierzchnią MOSiR
Siatkówka
I Wiosenny Turniej Piłki Siatkowej Kobiet i Mężczyzn
Termin i miejsce: 12.04.2014 r. (sobota) godz. 10:00 Hala
LEGA
Piłka nożna
Mecz piłki nożnej Warmińsko-Mazurskiej B - klasy
SAS „Unia” Olecko - MOSiR Kętrzyn
Termin i miejsce: 12.04.2014 r. (sobota) godz. 14:00 Boisko
ze sztuczną nawierzchnią MOSiR
Pływanie
Otwarte Mistrzostwa Pływackie Dzieci ze Szkół Podstawowych i Gimnazjalnych EGO
Termin i miejsce: 13.04.2014 r. (niedziela) godz. 10:00
Basen w Hali LEGA
Piłka nożna
Półfinał Mistrzostw Województwa W-M SZS w piłce nożnej
chłopców szkół gimnazjalnych
Termin i miejsce: 15.04.2014 r. (wtorek) godz. 10:00 Boisko
z Murawą Sztuczną
Pływanie
Warmia i Mazury pływają - Olecko i okolice pływają - eliminacje VIII
Termin i miejsce: 10.05.2014 r. (sobota) godz. 10:30 Basen
w Hali LEGA

Open kobiet:
1. Ren Bingran (Warszawa)
2. Marzena Jasińska (Olecko)
3. Paulina Żukowska (Pisanica)
Open mężczyzn:
1. Robert Karniej (Olecko)
2. Maciej Dobrowolski (Łomża)
3. Łukasz Delegacz (Olecko)
5-6. Marcin Chlebus (Olecko)
7-8. Marzena Jasińska (Olecko)
13-16. Krzysztof Zwęgliński (Olecko)
25-32. Maciej Drozdowski (Olecko)
33-41. Arkadiusz Dębowski (Świętajno), Tomasz Skrocki
(Olecko), Hubert Dłużniewski (Olecko), Bartosz Duchnowski (Olecko), Adam Sienkiewicz (Olecko)
Mężczyźni powyżej 50 lat:
1. Kazimierz Żyliński (Krasnopol)
2. Wiesław Złakowski (Olsztyn)
3. Bolesław Krawczyk (Olsztyn)
7-8. Jan Nawrot (Olecko)
9-13. Tadeusz Pietrołaj (Olecko), Jarosław Szafranowski
(Olecko)
Kobiety powyżej 60 lat – puchar Prezesa WMZTS
1. Teresa Kubiak (Łężany)
Mężczyźni powyżej 60 lat – puchar Prezesa WMZTS
1. Bolesław Krawczyk (Olsztyn)
2. Janusz Rososiński (Giżycko)
3. Ryszard Gruszkiewicz (Olsztyn)
5-6. Józef Polakowski (Olecko)
9-10. Czesław Krasowski (Olecko)
Gra podwójna kobiet:
1. Ren Bingran (Warszawa) / Marzena Jasińska (Olecko)
2. Paulina Żukowska (Pisanica) / Marika Kondracka
(Pisanica)
3. Urszula Aksinowicz (Słobódka) / Aleksandra Szymelewicz (Słobódka)
Gra podwójna mężczyzn:
1. Łukasz Delegacz (Olecko) / Marcin Filipowicz
(Orzysz)
2. Marcin Chlebus (Olecko) / Robert Karniej (Olecko)
3. Marzena Jasińska (Olecko) / Ren Bingran (Warszawa)
9-12. Arkadiusz Szakiel (Olecko) / Sławomir Gliński
(Olecko), Krzysztof Zwęgliński (Olecko) / Daniel Makarewicz (Ełk)
Gra podwójna weteranów +45:
1. Wiesław Złakowski (Olsztyn) / Ryszard Gruszkiewicz
(Olsztyn)
2. Kazimierz Żyliński (Krasnopol) / Tadeusz Omelianiuk
(Augustów)
3. Janusz Rososiński (Giżycko) / Zdzisław Śwircz (Giżycko)
5-6. Tadeusz Pietrołaj (Olecko) / Jan Nawrot (Olecko),
Józef Polakowski (Olecko) / Tomasz Skrocki (Olecko)
Gra mieszana:
1. Ren Bingran (Warszawa) / Marcin Filipowicz (Orzysz)
2. Paulina Żukowska (Pisanica) / Łukasz Delegacz (Olecko)
3. Marzena Jasińska (Olecko) / Marcin Chlebus (Olecko)
5-6. Marika Kondracka (Pisanica) / Robert Karniej (Olec-
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13. Hubert Dłużniewski (Olecko)
Pierwszych trzech zawodników z każdej kategorii otrzymało pamiątkowe puchary, medale i dyplomy oraz nagrody
rzeczowe.
Wszyscy zawodnicy oraz trenerzy i opiekunowie mieli
możliwość skorzystania z basenu.
W turnieju uczestniczyło 204 zawodników.

V12101

Paweł Maksimowicz
Specjalista Dyscypliny Sportu – MOSiR Olecko

V08805

V10901

6 kwiecień 2014 (niedziela)
Chłopcy 2005r. i młodsi – puchar Prezesa WMZTS
1. Dominik Markowski (Pisanica)
2. Łukasz Siłkowski (Netta)
3. Wojciech Gajewski (Ełk)
9. Maciej Karniej (Olecko)
Dziewczęta 2003r. i młodsze:
1. Wiktoria Ceglińska (Mrągowo)
2. Zuzanna Pawłowska (Mrągowo)
3. Agna Bernotaityte (Lenkijoje -Litwa)
Chłopcy 2003r. i młodsi:
1. Arkadiusz Kucharski (Pisanica)
2. Dźiugas Armanavicius (Lenkijoje - Litwa)
3. Szymon Woźniak (Olsztyn)
Dziewczęta 2001r. i młodsze:
1. Joanna Łuszczyńska (Olecko)
2. Urtre Venciute (Lenkijoje - Litwa)
3. Saima Krutulite (Lenkijoje - Litwa)
13-16. Dominika Miezianko (Olecko)
Chłopcy 2001r. i młodsi:
1. Bartosz Wasilewski (Słobódka - KS „Galaxy”)
2. Szymon Woźniak (Olsztyn)
3. Piotr Aksinowicz (Słobódka- KS „Galaxy”)
13-16. Damian Fiedorowicz (Olecko)
Dziewczęta 1998r. i młodsze:
1. Paulina Żukowska (Pisanica)
2. Marika Kondracka (Pisanica)
3. Dominika Kondracka (Pisanica)
5-6. Joanna Łuszczyńska (Olecko)
7-8. Dominka Miezianko (Olecko)
9-11. Paulina Maciejewska (Olecko)
Chłopcy 1998r. i młodsi:
1. Bartosz Wasilewski (Słobódka - KS „Galaxy”))
2. Jakub Kurgan (Pisanica)
3. Artur Markowski (Pisanica)
9-12. Adrian Janczenia (Olecko) - KS „Galaxy”)
Damian Fiedorowicz (Olecko)
13-16. Mateusz Jabłoński (Olecko)
Dziewczęta 1995r. i młodsze – puchar Prezesa WMZTS
1. Paulina Żukowska (Pisanica)
2. Marika Kondracka (Pisanica)
3. Urszula Aksinowicz (Słobódka- KS „Galaxy”) )
Chłopcy 1995r. i młodsi:
1. Szymon Siłkowski (Netta)
2. Jakub Kurgan (Pisanica)
3. Dawid Chmielewski (Słobódka- KS „Galaxy”) )
7-8. Kamil Fiedorowicz (Olecko)
9-12. Adrian Janczenia (Olecko)
Artur Opanowski (Olecko)
Albert Zabłocki (Cimochy)

K94801

Kategoria VIP
1. Czesław Krasowski (Olecko)
2. Jerzy Maliszewski (Olecko)
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Dziecko
Nerwowe odliczanie.
Wyobraźnia na pełnych obrotach.
Co jeść, jak się zachowywać, co MU
przybywa każdego dnia?
Drobne zmiany, niestrawności poczytuje
za…
Życie i los tych dwojga nie odbiega od
przyjętych stereotypów. Poznali się, gdy ona
studiowała, a on już pracował. Pobrali się,
wynajęli kąt, że najpierw ona zakończy edukację, jakieś mieszkanie i dopiero dziecko.
Był dyplom, ciekawa praca, w której trzeba
było się wykazać, a na to potrzeba czasu.
Później zdecydowali się na własną firmę.
Dużo pracy, choć satysfakcjonującej. Kiedy
się rozkręciło, zamarzył się własny dom z
ogródkiem, więc trzeba było spełniać marzenia. A lata płynęły.
W międzyczasie zmarł jej ojciec, więc kolejna przerwa zanim się otrząsnęła. I kiedy
zaczęli wreszcie oczekiwać dziecka, chwila
ta nie nadchodziła.
Byli w miarę zgodnym małżeństwem. „W
miarę”, bo każdej parze zdarzają się sprzeczki i „ciche dni”. Właśnie po nich lgnęli do
siebie jak krople deszczu do szyby.
Znajomi zazdrościli szalonych pomysłów.
Potrafili na przykład wyjść na spacer nocą,
pojechać nad jezioro, żeby obejrzeć wschód
słońca.
Uważali ich za parę dobraną jak w korcu maku, no i w ogóle wszystko im wychodziło, firma kwitła. Teraz już tylko ON lub
ONA, czyli ONO – mówili.
Wybrali imiona, w katalogu wypatrzyli

pokoik, wiedzieli, jaki będzie wózek, gdzie
będą chodzić na spacery, jakie opowiadać
bajki… Minął pierwszy miesiąc oczekiwania, drugi…, szósty, trzydziesty szósty, a
ONO istniało tylko
w wyobraźni i tęsknocie.
Swoją miłością nie potrafili ściągnąć
tego Kogoś na Ziemię. Częste wizyty u lekarzy wytrącały ją z równowagi, jemu nie
pomagały.
Nie potrafiła już patrzeć bez zazdrości
na duże brzuchy kobiet, na piękne dziecięce ubranka w sklepach, na matki z wózkami.
„Wyrok” jeszcze nie zapadł. Zaczęły się
badania, badania, badania.
Pod ich dach wślizgnęły się wymówki,
pretensje. Kiedy zbliżają się dni płodne,
oboje doznają paraliżu.
Niby żadne z nich nie mówi, nawet ściany słyszą niewypowiedziane: czy się uda?
Czy tym razem w końcu się uda?
To, co do niedawna było jeszcze rozkoszą, nagle stało się koszmarem, który mija
wraz z „potrzebnymi” dniami. Stali się
nerwowi.
Dom pęka od ciszy.
Brakuje zamieszania, bałaganu, smrodu
pieluch, nieprzespanych nocy, kwilenia,
dotyku, uśmiechu, obecności. Po prostu
dziecka.
Żaden dyplom, żadna praca, najpiękniejszy dom nie jest wart tego pierwszego i
ciągłego; „mamo”.
Historia jedna z wielu.
Czy zakończy się szczęśliwie?
Któż to wie?
Trzymam za nich kciuki.
Marusia

