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Pamiętaj, że nie masz starać się, żeby lu-
dzie cię lubili, to ty masz lubić ludzi.
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Najwyższe ceny, Olecko, ul. Ełcka 2, tel. 501-611-961

SKUP STARYCH I ROZBITYCH POJAZDÓW
kasacja pojazdów (ciężarowe, osobowe), zaświadczenia, skup złomu 
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Biegacze z Olecka 
w Stolicy, s. 2

Wiosenne wariacje kulinarne 
w ZSLiZ, s. 7
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GRÜNLAND
Centrum Roślin Ozdobnych

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

Archiwum „Tygodnika oleckiego” znajdziesz
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Wydłużone godziny pracy 
Urzędu Skarbowego

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Olecku infor-
muje, że w dniach:

 28.04.2014 r.- 30.04.2014 r.
wydłuża godziny pracy 
sali obsługi podatnika

od godz. 7:15 do godz. 18:00 
w celu umożliwienia podatnikom złożenia zeznań 

podatkowych o wysokości uzyskanych dochodów za 
2013 r.

Posiedzenie Komisji Polityki Prorodzin-
nej, Ochrony Zdrowia i Bezpieczeń-

stwa
W dniu 29 kwietnia 2014 r. (wtorek) o godzinie 13.00 

w pokoju  nr 13 Urzędu Miejskiego w Olecku odbędzie 
się posiedzenie Komisji Polityki Prorodzinnej, Ochrony 
Zdrowia i Bezpieczeństwa  Rady Miejskiej.

Proponowany porządek posiedzenia:
1. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
2. Zaopiniowanie projektów uchwał na sesję Rady 

Miejskiej.
3. Sprawy wniesione.
4. Wolne wnioski.

        Przewodniczący KomisjiPosiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, 
Promocji Gminy, Sportu i Rekreacji rady 

Miejskiej
W dniu 28 kwietnia 2014 r. (poniedziałek) o godzinie 

14.00 w pokoju nr 13 Urzędu Miejskiego w Olecku odbędzie 
się posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Promocji Gminy, 
Sportu i Rekreacji Rady Miejskiej.

Proponowany porządek posiedzenia:
1. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Ko-

misji.
2. Zaopiniowanie projektów uchwał na sesję Rady Miej-

skiej.
3. Sprawy wniesione.
4. Wolne wnioski.

 Przewodniczący Komisji 

Udział oleckich biegaczy 
w stolicy

W dwóch masowych imprezach biegowych wzięli udział 
oleccy długodystansowi. 30.03 Stanisław Warykowski oraz 
Gerard Rożek wzięli udział w 9. Półmaratonie Warszaw-
skim. Na 1247 miejscu z czasem 1.34.59 przybiegł Gerard 
Rożek natomiast na 6404 miejscu z wynikiem 1:56:38 fini-

szował Stanisław Warykowski. Obaj pobili swoje rekordy 
życiowe, a bieg ukończyło 11156 biegaczy.

Dwa tygodnie później czyli 13.04 sześciu biegaczy 
wzięło udział w Orlen Warsaw Marathon na dystansie 10 
km. 

O to wyniki:
163. Marcin Brynda 38.06
1431. Paweł Interewicz 47.56
2699. Wojciech Jegliński 51.25
3228. Artur Gryczko 52.50
4051. Jan Bagiński 54.52
4658. Ewa Muster – Drażba 56.18

Przetarg na remonty 
dróg gminnych

Rozstrzygnięto w trybie przetargu nieograniczonego na 
usługę pod nazwą „Remonty bieżące i konserwację dróg 
gruntowych na terenie gminy Olecko w 2014 r.” 

Do przetargu zgłosiły się dwie firmy. Wygrała olecka 
firma Transport Ciężarowy, Krzysztof Witkowski.       UM
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OLECKI TERMINARZ
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

KRONIKA PO¯ARNICZA 
V

09
80

5

Zapraszamy od 600 do 2100

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

NAJTANIEJ W MIEŚCIE

ON .............................5.35 zł
Pb 95 ........................5.25 zł
PB 98 ........................5,35 zł
LPG ...........................2,55 zł
Olej opałowy ..............3,70 zł (powyżej 1000 litrów)
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sponsorujemy „Czarnych”, 
bilet 5 gr taniej na litrze

www.paliwa-kozlowski.pl

AUTOMYJNIA

23 kwietnia (środa)
apteka dyżurna Zielona 35
wydanie „Tygodnika Oleckiego”
24 kwietnia (czwartek)
apteka dyżurna plac Wolności 25
11.00 - Finał Mistrzostw Województwa Warmińsko-Ma-
zurskiego Szkolnego Związku Sportowego w piłce ręcznej 
chłopców szkół ponadgimnazjalnych, hala Lega
13.00 - Uroczystość pożegnania maturzystów w Zespole 
Szkół Technicznych, plac Zamkowy 2
13.00 - Sesja Rady Powiatu, Starostwo, Kolejowa 32
16.00 - Rummikub, gra rodzinna, scrable, Biblioteka Pu-
bliczna, Kopernika 6
19.00 - Chce się żyć, film z cyklu KADR, kino Mazur
25 kwietnia (piątek)
apteka dyżurna Zielona 37
16.00 - Bajkolandia, spotkanie z bajką, biblioteka miejska, 
ul. Kopernika
17.30 - Fotograficzne odsłony miasta, wernisaż multime-
dialny oraz prelekcja, Galeria „Na schodach” oraz Olecka 
Izba Historyczna, ROK „MG”
19.00 - Noe, wybrany przez Boga, film, kino Mazur (2D)
26 kwietnia (sobota)
apteka dyżurna plac Wolności 7B
12.00 - Turniej Piłki Ręcznej - Zakończenie Rozgrywek 
Podlaskiej Ligi Młodzików, hala Lega
15.00 - Międzynarodowy Dzień Tańca, sal kina Mazur
16.30 - Niezgodna, film, kino Mazur
19.00 - Noe, wybrany przez Boga, film, kino Mazur (3D)
27 kwietnia (niedziela)
apteka dyżurna Składowa 6
11.00 - Finał Wojewódzkiego Turnieju LZS w tenisie stoło-
wym o Puchar TVP OLSZTYN, hala Lega
16.30 - Niezgodna, film, kino Mazur
19.00 - Noe, wybrany przez Boga, film, kino Mazur (3D)
28 kwietnia (poniedziałek)
apteka dyżurna Kolejowa 15
14.00 - posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Promocji 
Gminy, Sportu i Rekreacji Rady Miejskiej, biuro Rady, Ra-
tusz
29 kwietnia (wtorek)
apteka dyżurna 11 Listopada 9
wydanie „Tygodnika Oleckiego”
13.00 - posiedzenie Komisji Polityki Prorodzinnej, Ochro-
ny Zdrowia i Bezpieczeństwa Rady Miejskiej, biuro Rady, 
Ratusz
14.30 - posiedzenie Komisji Planowania, Budżetu i Gospo-
darki Rady Miejskiej, biuro Rady, Ratusz
16.00 - Scrabble w bibliotece, Biblioteka Miejska, ul. Ko-
pernika
30 kwietnia (środa)
apteka dyżurna Gołdapska 1
11.00 - Sesja Rady Miejskiej, Ratusz
1 maja (czwartek)
apteka dyżurna Zielona 35
10.00 - Otwarty Turniej Tenisa Ziemnego – Otwarcie Sezo-
nu 2014, korty
15.00 - Unia Olecko – Żagiel Piecki, mecz piłki nożnej B 
klasy, boisko ze sztuczną murawą
16.00 - Rummikub, gra rodzinna, scrable, Biblioteka Pu-
bliczna, Kopernika 6
2 maja (piątek)
apteka dyżurna Składowa 6
16.00 - Bajkolandia, spotkanie z bajką, biblioteka miejska, 
ul. Kopernika

29 marca od 20.25 jeden zastęp OSP Ko-
wale Oleckie gasił w Drozdowie pożar suchych 
traw. 

29 marca od 20.36 dwa zastępy JRG PSP gasiły w Giżach 
pożar dzikiego wysypiska śmieci.

29 marca od 23.24 jeden zastęp JRG PSP usuwał tlenek wę-
gla z mieszkania w Ślepiu.

30 marca od 8.04 jeden zastęp JRG PSP usuwał zapach 
dymu z mieszkania przy ulicy Grunwaldzkiej.

30 marca od 16.57 jeden zastęp JRG PSP gasił pożar suchej 
trawy przy ulicy Słowackiego.

30 marca od 18.13 jeden zastęp OSP Ciche gasił w Cichym 
pożar suchej trawy.

30 marca od 19.58 dwa zastępy JRG PSP oraz po jednym 
OSP Wieliczki, JRG PSP Suwałk i OSP Raczki usuwały skutki 
i zabezpieczały miejsce wypadku drogowego w Raczkach. (Bus 
z przyczepą w rowie).

31 marca od 15.25 jeden zastęp JRG PSP gasił pożar suchej 
trawy przy ulicy Norwida.

1 kwietnia od 9.33 dwa zastępy JRG PSP usuwały drzewo 
niebezpiecznie pochylone nad jezdnią ulicy Tunelowej.

1 kwietnia od 15.00 jeden zastęp JRG PSP gasił w okolicach 
osiedla Lesk pożar suchej trawy.

1 kwietnia od 18.49 jeden zastęp OSP Borawskie gasił w 
okolicach Borawskich Małych pożar suchej trawy.

1 kwietnia od 19.12 jeden zastęp OSP Wieliczki gasił w Wie-
liczkach przy ulicy Suwalskiej pożar suchej trawy.

1 kwietnia od 20.47 jeden zastęp JRG PSP gasił w okolicach 
Możnych pożar suchej trawy.

1 kwietnia od 20.55 jeden zastęp JRG PSP gasił w okolicach 
Imionek pożar suchej trawy.

2 kwietnia od 13.14 jeden zastęp OSP Wieliczki gasił w Wie-
liczkach pożar suchej trawy.

2 kwietnia od 19.32 jeden zastęp OSP Lenarty gasił w okoli-
cach Białej Oleckiej pożar suchej trawy.

młodsza ogniomistrz Katarzyna Jeglińska

na stronie internetowej www.olecko.info (w pliku *.pdf)
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NASZ KONKURS
Jeśli chcecie wziąć państwo udział w konkur-

sie, wystarczy tylko na adres redakcji wysłać kart-
kę 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

• Konstanty Jarosz (Łomża)
• Jan Moniuszko

• Stefan Napiórko
• Agnieszka Okupska

• Maciej Oliński
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, magne-
sy, smycze, pocztówki, gry logiczne itp.

Wyślij PIT przez Internet, szybko i bezpiecznie.
Wejdź na stronę systemu e-Deklaracje na 

www.finanse.mf.gov.pl

Fotograficzne odsłony miasta 
Marggrabowa / Treuburg / Olecko

Po fotografii portretowej oraz fotografii martwej natu-
ry, adepci warsztatów fotograficznych prowadzonych w 
ośrodku kultury przez Radosława Krupińskiego zajęli się 
fotografią architektury, ale w szczególnym kontekście - hi-
storycznym.

Ich zadaniem było 
wyszukiwanie w naszym 
mieście miejsc i budyn-
ków, które widnieją na 
starych pocztówkach, fo-
tografiach starych książek 
czy albumów rodzinnych 
i fotografowanie ich w 
obecnym kształcie i for-
mie, tak aby zaprezen-
tować dawne fotografie 
Olecka w nowych odsło-
nach fotograficznych.

Współczesne spojrze-
nie na miejsca, budowle 
i całe zespoły architekto-
niczne, niegdyś uznawa-
ne przez fotografów za 
szczególne, jest tematem 
przewodnim kolejnej wystawy fotografii, którą zaprezen-
tujemy 25 kwietnia. 

O godzinie 17:30 prace uczestników warsztatów będzie 
można obejrzeć w formie pokazu slajdów podczas wykła-
du historycznego w Oleckiej Izbie Historycznej, po wy-
kładzie nastąpi oficjalne otwarcie wystawy w Galerii „Na 
Schodach”. Zapraszamy.

Płacili fałszywymi banknotami
Oleccy kryminalni zatrzymali dwóch mężczyzn, którzy 

oszukali swoją ofiarę, a następnie zapłacili jej podrobiony-
mi banknotami za laptopa. Do policyjnego aresztu trafili 
Waldemar K. oraz Karol G. mieszkańcy Gołdapi. W konse-
kwencji podjętych działań prokurator przedstawił wspólni-
kom zarzut oszustwa i puszczenia w obieg fałszywych środ-
ków płatniczych.

Oleccy kryminalni prowadząc czynności służbowe w 
sprawie oszustwa przy kupnie laptopa prowadzili intensyw-
ne czynności wykrywacze. Podjęte działania pozwoliły na  
wytypowanie kręgu osób podejrzanych. W miniony wtorek 
15 kwietnia br funkcjonariusze zatrzymali do wyjaśnienia: 
40-letniego Waldemara K. oraz 18-letniego Karola G. miesz-
kańców Gołdapi. 

Jak ustalili policjanci pracujący nad tą sprawą wspólnicy 
pod koniec marca w Olecku oszukali jedną z mieszkanek. 
Kupili od niej komputer, za który zapłacili fałszywymi pie-
niędzmi. Wszystkie podrobione banknoty posiadały ten sam 
numer seryjny i były podrabiane metodą domową przy uży-
ciu drukarki laserowej. Ponadto w trakcie prowadzonego pod 
nadzorem oleckiej prokuratury śledztwa  podejrzany Walde-
mar K. usłyszał dodatkowe zarzuty za naruszenia nietykalno-
ści cielesnej i gróźb karalnych.

Podczas przesłuchań zatrzymany Karol G. przyznał się 
do winy. Natomiast Waldemar K. zaprzeczył, że ma jakikol-
wiek związek z tą sprawą. 18 kwietnia postanowieniem sądu 
został on aresztowany i najbliższe 3 miesiące spędzi za krat-
kami. Policjanci nie kończą jeszcze postępowania i zapowia-
dają kolejne zarzuty w tej sprawie.

Za wprowadzenie do obiegu fałszywych banknotów grozi 
kara nawet 10 lat pozbawienia wolności.

Przypominamy, że od 7 kwietnia br. Narodowy Bank Pol-
ski wprowadził nowe zabezpieczenia na banknotach.

Oznakowanie nominałów 10, 20, 50 i 100 złotych będzie 
teraz lepiej widoczne przy zachowaniu dotychczasowego 
wyglądu.

asp. Tomasz Jegliński
KPP w Olecku

Pomóż Norbiemu i innym!
Zostań potencjalnym Dawcą szpiku 

i komórek macierzystych.
Nazywam się Norbert Piekarski i mieszkam w Suwał-

kach. Mam 8 lat i uczę się w pierwszej klasie. Uwielbiam 
zwierzęta, a jak wyzdrowieję, będę mieć psa. Po raz pierwszy 
zachorowałem 4 lata temu, a od 3 lat jestem po przeszczepie 
szpiku kostnego. 24.02.2014 dowiedziałem się o wznowię 
białaczki i z całych sił walczę by wygrać. Teraz jest trudniej, 
ale wierzę, że wyzdrowieję i wrócę do normalnego życia. 
Proszę zarejestruj się, jako potencjalny dawca szpiku i poda-
ruj szanse na życie mnie lub komuś innemu. Liczę na Was!

REJESTRACJA:
27 kwietnia 2014, Godzina: 10:00 -16:00
Miejsce: 
Regionalny Ośrodek Kultury „Mazury Garbate’ Plac 

Wolności 22
Zabierz ze sobą dokument z numerem PESEL!
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... i po świętach. 
Pogoda nam dopisała i jak zawsze... mi-

nęły te dni jak z bicza strzelił. W ciągu tego 
krótkiego czasu drzewa zrobiły się zielone, 
a lasy świerkowe i sosnowe zbrązowiały. 
Wszelkie małe stworki również zaczęły się 
pokazywać: od krwiożerczych kleszczy, po-

przez pożyteczne mrówki i pszczoły, aż po złowrogie szer-
szenie. Na stacjach diagnostycznych przestały się ustawiać 
kolejki do zmiany opon.

Wiosna, panie, wiosna!
Kiedyś za czasów komuny, właśnie w tym czasie, tak 

gdzieś między 20 a 25 kwietnia zaczynano sprzątać miasta. 
Wymiatano zimowe śmieci. Wielkie miotły robiły więcej ku-
rzu niż niejeden huragan i szyby w oknach wymyte na Wiel-
kanoc wymagały ponownego wypucowania.

Malowano krawężniki wapnem. Śnieżnobiałe obramowa-
nia ulic wyznaczały później marszruty w pochodach pierw-
szomajowych. Bo nie o Wielkanoc chodziło, a o święto robot-
ników i chłopów, czyli dzisiejsze święto cieśli Józefa. Każdy 
ustrój ma i swoich świętych, i swoje święta. Praktycznie za-
wsze dopasowane do świąt z poprzedniego ustroju. 

Zawsze ciekawiło mnie, dlaczego tak się dzieje. Bo to nie 
tylko chęć przejęcia dusz gra tutaj rolę. Chodzi też o koniunk-
turalne pójście po jak najmniejszej linii oporu. Po co wymy-
ślać coś nowego? Przecież można powolutku zmieniać sens i 
po literkach nazwę. Tak święto Kupały zamieniło się w imie-
niny św. Jana! Teraz ten dzień nie jest już związany z religią. 
Powszechnie jest wręcz obchodzony w sposób nieświęty. Wije 
się tego dnia wianki i wieczorem puszcza się je (i w przenośni 
i dosłownie) na wodę. Piękny dzień.

Ładnie brzmi ten wyraz, którego użyłem wyżej - „kiedyś”. 
Przecież, to było nie tak dawno. Wszystko, jak się zastanowić, 
było nie tak dawno. Ale jakby o tym nie mówić, to i tak za-
wsze będzie, że było to „kiedyś”.

Jak się ma naście czy dwadzieścia kilka lat, czas wydaje 

się stać w miejscu. Socjologicznie rzecz ujmując rusza do-
piero gdzieś koło trzydziestki, a wali z kopyta po czterdzie-
stce. 

Dlaczego piszę „socjologicznie”? A bo nasłuchałem się 
opowiadań o życiu, niemało też przeczytałem na ten temat 
zwierzeń. Poukładałem je sobie w głowie i pewne ustalenia 
co do trybu przepływu zdarzeń po prostu mam. Moje do-
świadczenie też gra niemałą rolę.

Jeśli zaś chodzi o cezury czasu, to w nich nie zmienia się 
tylko jedno. Uczyłem się w grupach, w których dziewczyny 
były zawsze ambitniejsze od chłopców. Uczyły się lepiej. 
Nie wszystkie były zdolne, ale miały ambicje. My, czyli co 
tu dużo mówić, mężczyźni graliśmy w „gałę”. Niektórzy 
mieli na tyle ambicji, żeby przynajmniej odrobić lekcje i nie 
ściągać, albo przepisać od kobiet notatki, naukę naturalnie 
zostawiając na czas przedsesyjny. 

Dziewczyny miały dyplomy z najwyższymi ocenami... a 
potem nagle coś się załamywało.

Zdolne, inteligentne kobiety zostawały, co najwyżej, 
zastępcami jakichś dyrektorów, szefów czy kierowników. 
Nagle okazywało się, że nie umiejętności i wiedza, ale po-
wiązania, koleżeńskie układy z podwórka, polowania czy 
pływania jachtem są najważniejsze. Przecież nawet najgor-
szy nieuk może mieć dobrych doradców i dzięki ich wiedzy 
prowadzić nawet najbardziej skomplikowane w rządzeniu 
firmy. 

Tak więc w cezurach czasu nie zmienia się jedno: podział 
ludzi na kobiety i mężczyzn. 

Nadal panie są bardziej ambitne, a chłopaki częściej gra-
ją w „gałę” niż się uczą. Chociaż teraz „gałę” zastąpił kom-
puter, co zresztą widać po wyglądzie małoletnich i letnich 
Adonisów (obrośniętych tłuszczem).

Bo ja, Proszę Państwa, myślę, że świat rządzony wspól-
nie, przez obie płcie byłby znacznie bardziej przyjazny 
ludziom. Może nie lepszy, ale mniej stresujący. Może nie 
bezstresowy ale bezpieczniejszy. Więcej byłoby przedszko-
li, trawników i parków, a mniej szabelek, betonu i głupich 
żartów. Myślę i jestem szczerze o tym przekonany, że gdyby 
z Angelą Merkel rozmawiała pani Putin, a nie pan Putin by-
łoby trochę przejrzyściej i jaśniej.

Co prawda, są jeszcze panie Fotyga i profesorka Pawło-
wicz, ale wśród chłopów jest też Macierewicz i jeszcze kilku 
z „najwyższej” półki. Matka natura potrafi dzielić równo. 
Tylko ludzie, czyli w tym wypadku chłopy, nie potrafią po-
dzielić się władzą. A to, że ktoś nawet nie tknie pilota od 
telewizora wcale nie znaczy, że nie ma wpływu na to, jakie 
programy ogląda jego rodzina.

B. Marek Borawski

Ps. Ludzkość może istnieć zarówno bez mężczyzn lub 
bez kobiet. Wiem, i jestem o tym święcie przekonany, że nie-
jednego z ludzi ucieszyłaby taka alternatywa. Myślę jednak, 
że nasz gatunek z podziałem na płcie jest przyjemniejszy w 
obcowaniu, a związane z tym emocje są znacznie ciekawsze.
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   ul. Armii Krajowej 30
tel. 87-520-30-78
tel. 87-520-25-33

fax. 87-520-27-46
OFERTY PRACY                  

1. magazynier/zaopatrzeniowiec 
2. asystent budowy 
3. operator maszyn do rozkładania mas bitumicznych 
4. operator urządzeń do produkcji mas bitumicznych 
5. krawiec 
6. technik produkcji cabrio/plandek 
7. tapicer 
8. pomoc kuchenna 
9. kucharz 
10. kelner 
11. fizjoterapeuta 
12. sprzedawca 
13. stolarz meblowy 
14. robotnik budowlany 
15. sterowniczy 
16. kierowca samochodu ciężarowego
17. pracownik do spraw promocji i reklamy 
18. operator spycharki
19. robotnik gospodarczy 
20. kierownik robót budowlanych (drogowych) 
21. formierz odlewnik 
22. elektryk 
23. pracownik ochrony
24. robotnik leśny
25. technik informatyk
26. konsultant/agent sprzedaży bezpośredniej
27. ślusarz
28. pracownik przygotowujący posiłki typu fast food
29. kierowca samochodu ciężarowego

V1
20

02

Potrącenie i wypadek
Oleccy policjanci wyjaśniają okoliczności potrącenia 

dwóch dziewczynek na przejściu dla pieszych na ul. 11 Li-
stopada, ponadto ustalają przyczyny wypadku drogowego z 
udziałem motocyklisty, do którego doszło 16 kwietnia w Go-
lubkach. Na prostym odcinku drogi krajowej nr 65   20-latek 
kierujący hondą z nieustalonej przyczyny uderzył w barierkę 
ochronna. Poszkodowane nastolatki zostały  przewiezione 
do szpitali w Olecku i Suwałkach natomiast ranny motocy-
klista trafił do szpitala w Ełku.  

16 kwietnia kilka minut po godzinie 16.00  dyspozytor 
pogotowia ratunkowego poinformował dyżurnego oleckiej 
komendy o potrąceniu dzieci na ul. 11 Listopada. Natych-
miast na miejsce skierowano patrol policji. Pracujący na 
miejscu funkcjonariusze wstępnie ustalili, że kierujący re-
naultem 78-latek nie ustąpił pierwszeństwa pieszym będą-
cym na przejściu. Poszkodowane dziewczynki w wieku 12 
i 15 lat zostały przewiezione do szpitali w Olecku i w Su-
wałkach. Po przeprowadzeniu szczegółowych  badań oka-
zało się, że doznały jedynie ogólnych potłuczeń. Kierowca 
samochodu był trzeźwy.

Niespełna godzinę później w Golubkach na drodze 
krajowej nr 65 doszło do kolejnego wypadku. Kierujący 
motocyklem marki Honda 21-letni mężczyzna na prostym 
odcinku drogi z nieustalonej przyczyny zjechał na prawe 
pobocze i uderzył w barierkę ochronna. W  wyniku zderze-
nia poszkodowany z otwartymi złamaniami kończyn został 
przetransportowany do szpitala w Ełku. Pobrano mu krew 
w celu ustalenia stanu trzeźwości.

Policjanci zabezpieczyli teren, na którym doszło do 
tych wypadków, przesłuchali świadków, zabezpieczyli śla-
dy  i przeprowadzili oględziny miejsc zdarzeń i pojazdów.

Policjanci szczegółowo wyjaśnią przyczyny tych zda-
rzeń.

asp. Tomasz Jegliński
KPP w Olecku
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ZESPÓŁ SZKÓŁ SPOŁECZNEGO TOWARZYSTWA OŚWIATOWEGO W OLECKU
- szkoła  podstawowa
- gimnazjum
- liceum ogólnokształcące

                        Gimnazjalisto, licealisto
Jeśli chcesz chodzić do przyjaznej szkoły, w której nie doświadczysz stresu i będziesz traktowany 

indywidualnie, to ta szkoła jest dla Ciebie.
Rodzice licealistów i gimnazjalistów

Jeśli chcecie zainwestować w przyszłość swoich dzieci i rzetelnie  przygotować je do dalszych eta-
pów edukacyjnych to  jest szkoła dla Waszych dzieci.

Jaka jest nasza szkoła ?
* Panuje w niej przyjazna atmosfera, rodzice i uczniowie czują się w niej dobrze - prawda
* Jest szkołą tylko dla bogaczy - fałsz
* Osiąga bardzo dobre wyniki z egzaminów gimnazjalnych - prawda
* Nauczyciele stawiają uczniom dobre oceny, bo płacą czesne - fałsz
* Indywidualnie traktuje potrzeby edukacyjne uczniów - prawda
* Nasi uczniowie różnią się intelektualnie od uczniów szkół publicznych - fałsz
* Kadra nauczycielska i rodzice ściśle współpracują dla dobra młodzieży - prawda
* Szkoła bankrutuje lub ma problemy finansowe - fałsz
* Nasi uczniowie uczestniczą w konkursach i osiągają w nich sukcesy - prawda
Chcemy zaprotestować przeciwko fałszywym pogłoskom o naszej szkole. Najwię-

cej o tym, jaka jest nasza szkoła mają do powiedzenia ludzie, którzy jej nie znają. Na-
sza szkoła nie jest uwzględniana na rynku edukacyjnym gminy. Istniejemy od ponad 20 
lat i nadal będziemy kształcić ? najlepiej, jak potrafimy.

Zostań naszym uczniem i razem z rodzicami oceń, jaką jesteśmy szkołą.
Społeczność Zespołu Szkół STO w Olecku

ul. Młynowa 8,  tel. 87 5202418, www.spoleczna.olecko.edu.pl

Wiosenne wariacje kulinarne
8 kwietnia w pracowni gastronomicznej Zespołu Szkół 

Licealnych i Zawodowych w Olecku odbył się kolejny 
konkurs gastronomiczny. 

Tym razem w kulinarne szranki  pod nazwą „Wiosenne 
improwizacje z nutą Wielkiejnocy” stanęli uczniowie kla-
sy pierwszej i drugiej kształcący się w zawodzie technik 
żywienia i usług gastronomicznych. Młodzi adepci sztuki 
kulinarnej prześcigali się w pomysłach na stworzenie nie-
banalnych i interesujących potraw oraz ozdób na świątecz-
ny stół. 

W efekcie po-
wstały kolorowe 
pisanki, smacz-
ne żurki, a także 
pachnące ciasta 
takie jak mazurki, 
kruszec porzecz-
kowy, zapiekane 
babeczki i inne 
smakołyki. Jury 
wysoko oceniło 
prace uczniów, a 
najwyższą notę za 
zmysłową dekora-
cję i smak mazurka makowo-kokosowego otrzymała Bianca 
Falkowski, uczennica klasy II. 

Pomysłodawczynią konkursu była nauczycielka techno-
logii gastronomicznej Alicja Drażba, która w tym miejscu 
serdecznie gratuluje zwyciężczyni i pozostałym uczestni-
kom rywalizacji.      Alicja Drażba
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czynna:  poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek
w godzinach 1200-1700

kontakt telefoniczny: 601-152-454

Spotkanie z Pienińskim 
Parkiem Narodowym

4 kwietnia Gimnazjum nr 2 im. Mikołaja Kopernika 
odbyło się spotkanie dotyczące walorów Pienińskiego Par-
ku Narodowego. Prelekcję do młodzieży wygłosił Maciej 
Szajowski. 

M. Szajowski opisał Park położony na południu kraju 
na obszarze najmniejszych polskich gór czyli Pienin. Naj-
wyższym szczytem Pienin jest Okrąglica licząca 982 m n. 
p. m. Warto wspomnieć, iż są to góry wapienne, a znajdują-
cy się tam park jest najstarszym w Polsce ponieważ został 

założony w 1932 roku. Cały teren parku podlega ścisłej 
ochronie. Występują tam rzadkie gatunki roślin, takich jak: 
żywiec gruczołowaty, żywiec cebulkowy, żywokost serco-
waty, jawory, aster alpejski, miesiącznica trwała i języcz-
nik zwyczajny. Ciekawym okazem są z pozoru niczym nie-
wyróżniające się sosny, które rosną na tym terenie nawet 
od 550 lat. Natomiast chryzantema Zawadzkiego rośnie 
tam od czasów lodowców. Mniszek pieniński z kolei jest 
jedyną rośliną na świecie, która występuje tylko na terenie 
parku. 

Podczas wędrówek po parku można spotkać sokoła 
wędrownego. Na terenie Pienińskiego Parku Narodowego 
żyje około 6 500 gatunków przeróżnych owadów. 

Niewątpliwą atrakcją turystyczną są udostępnione czę-
ściowo utrwalone ruiny zamku w Czorsztynie. Przez park 
przepływa rzeka Dunajec, która oferuje dogodne warunki 
dla uprawiania kajakarstwa górskiego oraz łowienia ryb. 

Innymi atrakcjami turystycznymi występującymi w 
okolicach parku są: kościół św. Marcina w Grywałdzie, 
kościół św. Jana Chrzciciela w Jaworkach, kościół św. 
Katarzyny w Sromowcach Niżnych, kościół Wszystkich 
Świętych w Krościenku nad Dunajcem, źródła mineralne w 
Krościenku, Klasztor w Czerwonym Klasztorze na Słowa-
cji, Rezerwat Wąwóz Homole i Biała Woda w Jaworkach. 

Piątkowa prelekcja była bardzo ciekawa. Wiedza wy-
niesiona z tego spotkania na pewno przyda się na lekcji 
geografii i biologii. Niewykluczone, iż zdobyte informacje 
skłonią gimnazjalistów do odwiedzenia Pienińskiego Par-
ku Narodowego. 

Weronika Rudzińska 1d

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. Spo-
tkawszy 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 aktyw-
ności służą zintegrowaniu zuchów, harcerzy oraz dzieci i 
młodzieży niezrzeszonej w wieku 7 – 17 lat z terenu powia-
tu oleckiego z mieszkańcami Polski.

Zakwaterowanie w pawilonie w pokojach 4-osobo-
wych, 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 Zam-

kowy 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 niezapo-

mniane!

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.
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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 zaję-
ciach 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 nie-
wiadoma, 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 in-
nych 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.

Sesja Rady Powiatu
Zapraszam na posiedzenie XL Sesji Rady Powiatu w 

Olecku w dniu  24 kwietnia 2014 roku (czwartek) o godz. 
13:00 – sala konferencyjna (pokój nr 4) Starostwa Powiato-
wego 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. Funkcjonowanie Powiatowego Urzędu Pracy w Olec-

ku. Analiza wydatków poniesionych 
na aktywne formy walki z bezrobociem we 2013 roku re-

alizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy 
w Olecku.
9. Informacja nt. funkcjonowania Powiatu Oleckiego 

w stowarzyszeniach i związkach oraz wywiązywanie się z 
umów i porozumień partnerskich, w tym współpraca między-
narodowa. 

10. Podjęcie uchwał:
a) w sprawie wyrażenia opinii do projektu uchwały Sej-

miku Województwa Warmińsko–Mazurskiego w sprawie 
podziału województwa warmińsko–mazurskiego na okręgi 
wyborcze w celu wyboru radnych do Sejmiku Województwa 
Warmińsko–Mazurskiego;

b) w sprawie utworzenia i nadania statutu Powiatowej Bi-
blioteki Pedagogicznej w Olecku;

c) w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej 
powiatu oleckiego za rok 2013;

d) w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia 
odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym  prowadzo-
nym przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Olecku;

e) w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie 
Olecko na realizację projektu „Sieć szerokopasmowa Gminy 
Olecko”;

f) w sprawie zmian budżetu powiatu na rok 2014.
11. Głos wolny, wolność ubezpieczający”.
12. Zamknięcie obrad.                                                                                                                                  

Przewodniczący Rady Powiatu
Wacław Sapieha  

Sesja Rady Miejskiej
Zapraszam do udziału w sesji Rady Miejskiej w Olec-

ku, która odbędzie się w dniu 30 kwietnia 2014 r. (środa) o 
godzinie 11.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w 
Olecku.

Porządek sesji:
1. Otwarcie sesji i ustalenie porządku obrad.
2. Informacja Burmistrza o działalności w okresie mię-

dzysesyjnym.
3. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o dzia-

łaniach podejmowanych w okresie od ostatniej sesji.
4. Sprawozdanie Burmistrza z realizacji w 2013 r. pro-

gramu współpracy Gminy Olecko z organizacjami pozarzą-
dowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność 
pożytku publicznego.

5. Ocena stanu gospodarki lokalami użytkowymi gminy 
i jednostek organizacyjnych – referat Komisji Rewizyjnej.

6.  Sytuacja spółek gminnych: PGK, TBS, PWiK i PEC – 
referat Komisji Planowania, Budżetu i Gospodarki.

7. Interpelacje oraz odpowiedzi na interpelacje radnych.
8. Wnioski i oświadczenia radnych.
9. Uwagi i wnioski Sołtysów, Przewodniczących Rad i 

Zarządów Osiedli oraz radnych Oleckiej Rady Młodzieżo-
wej dotyczące projektów uchwał. 

10. Podjęcie uchwał w sprawach:
a) wyrażenia zgody na używanie herbu Gminy Olecko,
b) zmieniającej uchwałę Nr ORN.0007.27.2014 Rady 

Miejskiej w Olecku z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie wy-
rażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków 
stanowiących fundusz sołecki,

c) uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i moderniza-
cji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na 
lata 2014-2016,

d) przedłużenia obowiązywania taryf za zbiorowe za-
opatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków dla 
PWiK Spółka z o.o. w Olecku,

e) ustanowienia pomników przyrody,
f) zmiany budżetu gminy na 2014 rok.
11. „Głos wolny, wolność ubezpieczający”.
12. Zamknięcie obrad sesji.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Karol Sobczak  

Posiedzenie Komisji Planowania, Bu-
dżetu i Gospodarki Rady Miejskiej

W dniu 29 kwietnia 2014 r. (wtorek) o godzinie 14.30 w po-
koju Nr 13  Urzędu Miejskiego w Olecku odbędzie się po-
siedzenie Komisji Planowania, Budżetu i Gospodarki Rady 
Miejskiej.
Proponowany porządek posiedzenia:
1. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
2. Zaopiniowanie projektów uchwał na sesję Rady Miejskiej.
3. Sprawy wniesione.
4. Wolne wnioski.

        Przewodniczący Komisji

Remont mostka 
na Możniance

Urząd Gminy zlecił firmie Hanimat z Redy zaprojektowa-
nie i zbudowanie mostku na rzece Możniance wpływającej do 
jeziora Oleckie Wielkie. Mostek stanowi istotną część Wie-
wiórczej Ścieżki. Prace budowlane mają zostać ukończone 15 
maja b.r.

UM
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PLAC WOLNO
tel.: +48 87 520 31 70
http://www.sklep.ternet.com.pl/
e-mail: sklep@ternet.com.pl ; ternet@ternet.com.pl
gg:3985104, skype: skype:marter2?call

ŚCI 26 Poniedzia :
Sobota: 10 - 14

łek - Piątek 9 - 1800 00

00 00

KOMPUTERY NOTEBOOKI KASY FISKALNE

SERWIS BIURO RACHUNKOWE

� �
�

mobilny internet w Orange B9
08

03

Krótkie repetytorium pedago-
giczne dla pracodawców

Kończy się kwiecień. W oleckich szkołach ponadgim-
nazjalnych kończy się również okres promocji i zachęcania 
gimnazjalistów. Ale batalia o ucznia ciągle trwa. W szkołach 
zawodowych zaczyna się batalia o miejsce odbywania prak-
tyki zawodowej. Jeszcze kilkanaście lat temu było to zmar-
twienie głównie szkół, lecz obecnie bardziej tym tematem są 
zainteresowani pracodawcy zwłaszcza z dziedziny zagadnień 
technicznych, a przede wszystkim w branży hotelarsko ga-
stronomicznej. Zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem 
MEN pracodawca powinien zapewnić opiekuna praktyk, a 
szkoła obowiązkowo zaakceptować jego kandydaturę. 

Wprawdzie w przeciwieństwie do instruktora praktycznej 
nauki zawodu, dla opiekuna praktyk nie ma obecnie wymo-
gu posiadania kursu pedagogicznego, jednak szkoły chętniej 
akceptują kandydatury osób mających przygotowanie lub 
przynajmniej pojęcie z zagadnień psychologii, pedagogiki i 
metodyki. Przedstawmy zatem krótkie repetytorium dla za-
interesowanych pracodawców i kandydatów na opiekunów 
czyli osób którzy czują powołanie i chęć do prostowania 
dla młodzieży czasem trochę „krętych ścieżek” do wiedzy i 
umiejętności zawodowych. 

Co powinien potrafić pracownik zajmujący się prakty-
kantami? Oprócz zagadnień merytorycznych zawodowych 
powinien potrafić zinterpretować każde zdarzenie pod kątem 
psychologii, pedagogiki i metodyki. A jak to robić – przed-
stawmy na przykładzie:

Dzień pracy ucznia w zakładzie przebiega przeważ-
nie według schematu: sprawdzenie obecności, przydziałem 
pracy, wytłumaczeniem sposobu wykonania, pokazaniem i 
właściwą praca ucznia na stanowisku roboczym. Na koniec 
zwykle następuje odbiór prac. Dodatkowo trzeba dopilnować 
żeby uczeń nie zrobił jakiegoś psikusa, drugiemu koledze 
nie wymierzył w złości „sprawiedliwości” lub co się już w 
Olecku zdarzało, nie doprowadził do uszczerbku na zdrowiu 
jakiegoś pracownika zakładu.

Tak to można przedstawić w sposób potoczny , ale jak to 
samo przedstawić z punktu widzenia nauk psychologiczno-
-pedagogicznych?

Z punktu widzenia psychologii przedstawiony przebieg 
dnia pracy ucznia interpretuje się jako kolejne odbiory infor-
macji psychologicznych w postaci bodźców zewnętrznych. 
Czyli tłumaczymy uczniowi sposób wykonania – jesteśmy 
źródłem bodźca głosowego, a uczeń odbiera nasz głos jako 
bodziec zewnętrzny słuchowy. Pokazujemy sposób wyko-
nania – analogicznie u ucznia następuje odbiór bodźca ze-
wnętrznego wzrokowego. A jeśli nastąpiło wspomniane zda-
rzenie, że uczeń koledze w złości „przywalił” w ucho, to ten 
którym przywalił jest źródłem bodźca dotykowego, a ten któ-
ry dostał – po prostu odebrał dotykowy bodziec zewnętrzny 
ze źródła. Złość obu uczniów, to nic innego jak psychologicz-
ny stan emocjonalny. Proste –prawda ?

A jak należy rozpatrzyć dzień pracy ucznia na praktykach 
z punktu widzenia pedagogiki? Otóż cały cykl organizacyj-
ny: sprawdzanie obecności, przydział pracy, pokazanie i za-

demonstrowanie , praca 
ucznia na stanowisku 
roboczym, odbiór prac 
w świetle pedagogiki 
jest niczym innym tylko 
procesem dydaktycz-
nym , będącym jakby 
umownym łańcuchem 
poszczególnych działań 
a czynności przedsta-
wione wyżej są ogniwa-
mi tego łańcucha. Czyli 
dzień pracy ucznia to re-
alizacja kolejnych ogniw 
procesu dydaktycznego 
czyli procesu nauczania 

zawodu. Natomiast je-
śli w trakcie tego proce-
su nastąpiło wspomnia-
ne wyżej „przyłożenie” 
koledze w ucho na sta-
nowisku pracy lub inny 
mniej lub bardziej groź-
ny „psikus”, to z punktu 
widzenia prawa jest to 
czyn chuligański, ale z 
punktu widzenia peda-
gogiki, jest to zdarze-
nie zakłócające proces 
dydaktyczny. Kolejna 
interpretacja dnia pracy 
ucznia została więc wy-
jaśniona.

Pozostaje jeszcze krótko wyjaśnić interpretację dni pra-
cy ucznia z punktu widzenia metodyki.

Tutaj cały dzień pracy ucznia traktujemy jako naucza-
nie ucznia określonych zagadnień zawodowych przy po-
mocy określonego sposobu - metody. Więc sprawdzenie 
obecności i przydział pracy to czynność organizacyjno-po-
rządkowa, ale wytłumaczenie słowne co i w jaki sposób ma 
uczeń robić, to już metoda instruktażu, pokazanie w jaki 
sposób ma to wykonać, to metoda pokazu, praca ucznia na 
stanowisku produkcyjnym, to z punktu widzenia metody-
ki nauczanie metodą pracy produkcyjnej, natomiast odbiór 
pracy, to już ocenienie. Czasem nawiązuje się do tego co 
uczeń już wie i nie trzeba mu tego tłumaczyć, więc z punk-
tu widzenia metodyki wykorzystaliśmy korelację. Można 
również korzystać z innych metod jak chociażby ćwiczenie 
czy metody laboratoryjne – zależy to od charakteru wyko-
nywanych przez ucznia prac. A przypadku wspomnianych 
już zdarzeń „zakłócających proces dydaktyczny”. W takiej 
sytuacji należy zainterweniować stosując jakaś metodę 
wychowawcza. Jeżeli opiekun jest odważny i winowajcy 
przyłoży tak samo jak on koledze, to zastosował niedo-
zwolone metody wychowawcze. Jeżeli będzie tłumaczył, 
że uderzenie kolegi to czyn nieładny – zastosował właści-
we metody wychowawcze. Ciekawe tylko które skutecz-
niejsze? Lepiej jednak 
stosujmy dozwolone bo 
ewentualna interpreta-
cja prawna może być 
dla opiekuna bardzo 
niekorzystna.

A więc kandydaci 
na opiekunów dowie-
dzieliście się, podobnie 
jak molierowski boha-
ter, który nie wiedział, 
że mówi prozą, że cały 
czas stosujecie zasady 
psychologii, pedagogi-
ki i metodyki. A więc 
życzę sukcesów dy-
daktycznych w pracy z 
praktykantami

TR
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Otwarte Mistrzostwa Pływackie 
Dzieci ze Szkół Podstawowych 

i Gimnazjalnych EGO
13 kwietnia w hali Lega odbyły się Otwarte Mistroztwa 
Pływackie dla dzieci. Sędzią główny: Janusz Nowak, sędzia 
startowym Janusz Romańczuk. Sportową imprezę prowa-
dził Paweł Maksimowicz. 
Zawody odbyły się dzięki sponsorom: Przemysławowi 
Atkielskiemu - Mix Electronics oraz Romanowi Prawdzie 
- ZPU Prawda
Kategoria : I-II klasa (r. 2006-5) dziewczęta Dystans: 25m. 
1. Aleksandra Chmielewska 0:21,39  (SP 1 Olecko)
2. Suchocka Oliwia 0:26,54 (Szkoła Pływania Adam Ko-
złowski Gołdap)
3. Gabriela Biszewska 0:27,73 (SP1 Olecko) 
4. Daria Dźwilewska 0:34,02  (SP3 Olecko)
Kategoria : I-II klasa (r. 2006-5) chłopcy Dystans: 25m. 
1. Itan Ciborowski 0:18,89  (KS Seba-Sport Pisz)
1. Piotr Bielenica 0:18,89 (SP 3 Olecko)
2. Wiktor Żenda  0:21,73 (SP3 Olecko)
3. Maciej Karniej 0:24,36 (SP Wieliczki)
5. Daniel Walendzewicz 0:25,32 (SP 1 Olecko)
6. Igor Wieloch 0:26,02 (SP Gąski)
7. Antoni Witkowski 0:32,98(SP 1 Olecko)
8. Kamil Grygo 0:33,51 (SP 1 Olecko)
9. Rafał Życzkowski  0:35,26 (SP 1 Olecko)
10. Bartłomiej Pęcak 0:38,36 (SP 1 Olecko)
11. Jan Krajewski  0:45,98 (SP 1 Olecko)
Kategoria: III-IV klasa dziewczęta (r. 2004-3) Dy-
stans: 50 m 
1.Natalia Zapolnik 0:38,96 (MUKS Piorun Gołdap)
2. Maja Lenkiewicz 0:40,06 (SP 1 Olecko)
3. Natalia Hatalska 0:45,72 (SP 3 Olecko, OSN 
Amfiprion)
6. Maja Bagieńska 0:50,69 (Szkoła Pływania 
Żabka)
7. Ewa Łapucka  0:52,05 (SP 3 Olecko)
8. Katarzyna Przeździecka  01:04,47
9. Roksana Piwek 01:30,71 (SP 3 Olecko)
10. Iza Kalinowska 01:31,47 (SP 4 Olecko)
Kategoria: III-IV klasa chłopcy (r. 2004-3) Dystans: 50 m
1. Jakub Pupek  0:39,16 (KS Seba - Sport Pisz)
2. Dawid Mitin 0:43,88 (SP 1 Olecko)
3. Konrad Rudnik  0:51,56 (KS Seba - Sport Pisz)
4. Michał Domalewski 0;51,96 (SP 3 Olecko)
6. Tymoteusz Malinowski 0;54,98 (SP 4 Olecko)
7. Filip Szmyt 0:56,72 (SP 3 Olecko, OSN Amfiprion)
8. Olaf Marcinkiewicz 01:10,99 (SP 1 Olecko)
9. Klaudiusz Domoradzki  01:18,09 (SP 3 Olecko, OSN Amfi-
prion) 
Kategoria: V- VI klasa dziewczęta (r. 2002-1) dystans: 50 m 
1. Julia Zduniewicz 0:34,55 (MUKS Piorun Gołdap)
2. Klaudia Suchocka 0:36,59 (MUKS Piorun Gołdap)
3. Paulina Szewczyk 0:39,68 (KS Seba - Sport Pisz)
4. Julia Jańczuk 0:40,97 (SP 3 Olecko)
5. Wiktoria Płazińska 0:41,54 (SP 3 Olecko)
8. Aleksandra Dźwilewska 0:46,13 (SP 3 Olecko)
9. Gabriela Jeglińska 0:46,18 (SP 3 Olecko)
10. Alicja Demblińska 0:49,26 (SP 1 Olecko)
11. Julia Łapucka 0:50,99 (SP 3 Olecko)
12. Aleksandra Gajda 0:49:51 (SP 1 Olecko)
13. Natalia Kamińska 01:10,09(SP 1 Olecko)
14. Gabriela Pokora 01:15,79 (SP 4 Olecko)
Kategoria: V-VI klasa, chłopcy (r. 2002-1) dystans: 50 m 
1. Maksymilian Kopiczko  0:30,88
2. Dawid Sobolewski  0:31,21 (MUKS Piorun Gołdap)
3. Błażej Gałkowski  0:34,83 (SP 1 Olecko, KS - Jastrzębie)
8. Mateusz Mitin  0:39,66 (SP 1 Olecko) 
9. Nataniel Zaniewski 0:41,87  (SP 3 Olecko)
10. Bartosz Interewicz  0:42,31 (SP 1 Olecko)
13. Paweł Masalski 0:44,29 (SP 3 Olecko)

14. Hubert Warsiewicz 0:48,18(SP 1 Olecko, Active 
Swim)
15. Kamil Juchniewicz  0:52,17 (SP 4 Olecko)
16. Adam Wysocki 0:58,41 (SP 3 Olecko)
17. Marcel Makal 01:01,18 (SP 4 Olecko)
18. Krzysztof Kalinowski 01:07,76 (SP 4 Olecko)
Kategoria: I Gimnazjum, dziewczęta (r. 2000) dystans: 50 m 
1. Oliwia Jakowska  0:32,62 (MUKS Piorun Gołdap)
2. Barbara Mejcz 0:36,60 (MUKS Piorun Gołdap)
3. Edyta Mazalewska 0:38,22 (SP Adam Kozłowski Gołdap)
5. Anna Omilian 0:40,90 (SP 3 Olecko)
6. Julita Domoracka 0:48,61 (Gimnazjum nr 1 Olecko)
7. Aleksandra Karaś 0:49,73 (Gimnazjum nr 1 Olecko)
8. Daria Dopierała 0:55,82 (Gimnazjum nr 1 Olecko)
Kategoria: I Gimnazjum, chłopcy (r. 2000) dystans: 50 m 
1. Michał Rutkowski  0:27,53 (Gimnazjum nr 2 Olecko)
2. Mateusz Tramp 0:33,96 (MUKS Piorun Gołdap)
3. Daniel Mitin 2000  0:34,65 
5. Dawid Piwek  0:44,77 (SP 3 Olecko)
6. Maciej Nikielec 0:54,07 (SP 4 Olecko)
Kategoria: II-III Gimnazjum, dziewczęta  (r. 1999-98) dystans: 50 m 
1. Wiktoria Kasprzak 0:36,40 (Gimnazjum nr 1 Olecko)
2. Kinga Szurc  0:38,87 (S P Adam Kozłowski Gołdap)
3. Marcela Wojciechowska 0:38,92 (Gimnazjum nr 1 Olecko)

Kategoria: II-III Gimnazjum, chłopcy (r. 1999-98) dystans: 50 m 
1. Natan Ciborowski 0:26,90 (KS Seba – Sport Pisz)
2. Andrzej Staniaszek  0:27,40 0:33,96 (MUKS Piorun 
Gołdap)
3. Mateusz Sztuk 0:27,72 0:33,96 (MUKS Piorun Gołdap)
6. Mateusz Biszewski 0:35,19  (Gimnazjum nr 2 Olecko)
7. Wojciech Hodana  0:41,38 (Gimnazjum nr 2 Olecko)
8. Juliusz Stramowski  0:45,51 (Gimnazjum nr 1 Olecko)
9. Marcin Nawrocki  0:47,06 (Gimnazjum nr 2 Olecko)
10. Patryk Kłeczek 0:49,29 (Gimnazjum nr 1 Olecko)
11. Patryk Domoracki 0:49,65 (Gimnazjum nr 1 Olecko)
Kategoria: OPEN  płetwy, dziewczęta dystans 100 m 
1. Wiktoria Kasprzak (1999) 01:06,15 (Gimnazjum nr 1 Olecko)
2. Marcela Wojciechowska (1998) 01:09,60 (Gimnazjum nr 1 Olecko)
3. Wiktoria Płazińska (2001) 01:10,26 ( SP 3 Olecko)
5. Alicja Dembińska  (2001)  01:15,89 (SP 1 Olecko)
Kategoria: OPEN  płetwy, chłopcy   dystans: 100 m 
1. Natan Ciborowski (1998) 0:54,78 (KS Seba – Sport Pisz)
2. Mateusz Sztuk (1998) 0:54,98 (MUKS Piorun Gołdap)
3. Maksymilian Kopiczko (2002) 01:03,81 (MKS Medyk Giżycko)
5. Mateusz Mitin (2001) 01:11,72  (SP 1 Olecko)
6. Nataniel Zaniewski (2001) 01:14,49 (SP 3 Olecko)
7. Klaudiusz Domoradzki (2004) 02:16,06 (SP 3 Olecko, OSN Amfiprion)
9. Paweł Masalski (2002) 01:22,07 (SP 3 Olecko)
13. Hubert Warsiewicz (2002) 01:36,33 (SP 1 Olecko)
15. Filip Szmyt (2004) 01:43,31 (SP 3 Olecko, OSN Amfiprion)

W zawodach pływackich udział wzięło  w 95 uczestni-
czek i uczestników. 24  osoby wystartowały również w ry-
walizacji na 100 m OPEN w płetwach. Zwycięzcy otrzymali 
nagrody rzeczowe oraz pamiątkowe dyplomy. 

Bartosz Cieśluk
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Andrzej Malinowski

Dojazd: Olecko - Białystok - Zabłudów - Soce - Puchły - Trze-
ścianka

Kraina Otwartych Okiennic, to ciekawy szlak prowadzący 
przez wsie: Soce, Puchły i Trześcianka. Znajdują się one w woje-
wództwie podlaskim w dolinie rzeki Narwi i jej dopływu Rudni. 
To wyjątkowe wsie pod względem architektonicznym. Przewa-
żają w nich drewniane domy z pięknymi zdobieniami. Kolorowe 
okiennice, wiatrownice, narożniki, elewacja i szczyty przyciągają 
wzrok. Nawiązują do rosyjskiego budownictwa ludowego.  Ele-
menty dekoracyjne domów mają charakter ornamentów. Typowe 
okno ozdabiają nadokienniki – na górze lub podokienniki – na dole. 
Najczęściej wykorzystywano motywy geometryczne, roślinne (wi-

Kraina Otwartych Okiennic

jące się łodygi, kwiaty), a także zoomorficzne 
(przeważnie ptaki).

Takie ozdoby stosowano już w XIX wieku. 
Region ten znajdował się wówczas pod zabo-
rem rosyjskim, stąd dzisiaj większość miesz-
kańców tych terenów to ludność prawosławna 
pochodzenia białoruskiego, Rusini podlascy. 

Najciekawszą wsią pod względem ilości 
domów z otwartymi okiennicami są Soce, w 
dalszej kolejności Trześcianka i Puchły. W Pu-
chłach znajduje się piękna drewniana cerkiew z 
1913 r. z ikoną Matki Bożej Opiekuńczej. 

Soce, Puchły i Trześcianka to bardzo czyste 
wsie (nie widzieliśmy żadnych śmieci, nawet 
jednego papierka), zadbane i schludne. Gospo-
darze troszczą się o swoje obejścia. Rozmawia-
liśmy z mieszkańcami wsi Puchły – nadzwy-
czaj serdeczni i gościnni ludzie. 

W piękną, ciepłą i słoneczną niedzielę, 9 
marca 2014 r. w przepięknych Socach, urokli-
wych Puchłach i malowniczej Trześciance byli 
i otwarte okiennice widzieli: Marta Kiejdo i Andrzej Malinowski. 

Soce. Nazwa wsi pochodzi najprawdopodobniej od socenia 
czyli sączenia, ponieważ pierwsi osadnicy po przybyciu w okolice 
dzisiejszych Soc zastali niewielki strumyczek, ledwie sączący się z 
ziemi. Pierwsza pisana wzmianka o wsi pochodzi z 1560 r. 

Puchły. Nazwa miejscowości pochodzi od nazwy osobowej, 

być może od nazwiska syna wójta z Trościani-
cy Tomasza Puchłowicza. W roku 1561 istniał 
tutaj dwór.

Wśród miejscowych ludzi krąży legenda 
mówiąca, iż w XVI wieku w miejscu, gdzie znajdują się Puchły 
istniał niegdyś wielki majątek. Zarządzający nim dziedzic źle 
obchodził się z poddanymi wyznania prawosławnego usiłując 
zmusić ich do przejścia na wiarę greckokatolicką. Głęboko wie-
rzący ludzie, chcąc zachować swoją wiarę, gorliwie modlili się do 

Matki Bożej prosząc ją o wstawiennic-
two i pomoc. Ta objawiła ludziom na 
lipie swą ikonę (ikona Pokrowy Prze-
najświętszej Bogarodzicy). Legenda 
głosi, iż po śmierci dziedzica jego zły 
duch często pojawiał się na skrzyżo-
waniu dróg prowadzących do Soc, 
Puchłów i Ciełuszek, jednak po modli-
twach do cudownej ikony Matki Bożej 
zjawa zniknęła na dobre. Z legendą tą 
wiąże się też inne podanie, mówiące 
o pochodzeniu nazwy wsi Puchły. W 
cieniu owej ogromnej lipy, w szałasie 
mieszkał starzec cierpiący na bolesny 
obrzęk nóg. Na wierzchołku drzewa 
ujrzał on ikonę Matki Bożej, do której 
zaczął się żarliwie modlić, co przy-
niosło mu uzdrowienie. W miejscu, 
gdzie wydarzył się ten cud, w pobliżu 
lipy została wzniesiona świątynia, w 
której umieszczono cudowną ikonę, a 

miejsce to nazwano od nazwy choroby – Puchły. Ludzie, słysząc 
o tym cudownym wydarzeniu, zaczęli podążać do Puchłów na 
pielgrzymki, aby pomodlić się w intencji swojej i chorych bli-
skich. Liczne uzdrowienia miały tu miejsce zwłaszcza kiedy na 
Podlasiu szalały epidemie dżumy i cholery, a więc w latach 1710, 
1830 i 1855.
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Ośrodek 
czynny
codziennie 
w godz. 800-1600

Jerzy Miliszewski

OLECKIE CENTRUM
SZKOLENIA KIEROWCÓW

Olecko, Aleje Lipowe 3
Rozpoczęcie 
kursu

 tel. 87-520-23-36B91201

8
maja

godz. 1600

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 Skarbo-
wego:
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

Przez miesiąc trwała rywalizacja szkół w Drużynowych Mi-
strzostwach Szkół Gminy Olecko w szachach. Do zawodów 
przystąpiło 6 drużyn z oleckich szkół: dwie z SP nr 3 i po 
jednej z SP nr 1, SP nr 4, Gimnazjum nr 1 i Gimnazjum nr 
2. Łącznie zgłoszono 33 zawodników i zawodniczki. Turniej 
rozegrano na dystansie 10 rund system każda drużyna z każ-
dą mecz i rewanż i z tempem gry 30 minut na zawodnika na 
partię. Sędzią głównym turnieju był Leopold Dudanowicz. 
W czasie turnieju rozegrano 120 partii, z czego zaledwie 4 
zakończyło się remisem. Za zwycięstwo w meczu przyzna-
wano 3 punkty, remis wart był 2 punkty, a przegrana 1 pkt. 
Wyniki:
pierwsze miejsce z kompletem punktów (30 pkt) zajęła dru-
żyna Gimnazjum nr 1 w Olecku, drugie miejsce przypadło 
Gimnazjum nr 2 w Olecku (24 pkt, 6 zwycięstw, 2 remisy i 
2 przegrane), a trzecie I skład SP nr 3 w Olecku (21 pkt, 5 
zwycięstw, 1 remis i 4 przegrane).  Kolejne miejsca zajęły 
drużyny: SP nr 1 (16 pkt, 2 zwycięstwa, 2 remisy i 6 prze-
granych), SP nr 4 (15 pkt, 2 zwycięstwa, 1 remis i 7 przegra-
nych), II skład SP nr 3 (14 pkt, 1 zwycięstwo, 2 remisy i 7 
przegranych).
Wyniki na poszczególnych szachownicach:
I szachownica
1. Konrad Konewko (Gim nr 1) 10 pkt/10 partii
2. Kamil Gryglas (Gim. Nr 2) 8 pkt/10
3. Aleksandra Dźwilewska (I SP nr 3) 6pkt/10
Kolejne miejsca: Krzysztof Zduniak (II SP nr 3), Łukasz 
Sitkowski (SP nr 1), Wiktor Raszkowski (SP nr 4), Rafał 
Bartnicki (SP nr 4), Kacper Parafinowicz ( II SP nr 3).
II szachownica
1. Marietta Makarewicz (Gim nr 2) 10 pkt/10
2. Łukasz Bartnicki (Gim nr 1) 6 pkt/9
3. Nataniel Zaniewski (I SP nr 3) 6 pkt/10
Kolejne miejsca: Karol Racis (SP nr 1), Wiktor Raszkow-
ski (SP nr 4), Patryk Kłeczek (Gim nr 1), Daria Dźwilew-

Drużynowe Mistrzostwa Szkół Gminy Olecko w szachach
ska (II PS nr 3), Eryk Czaplejewicz (SP nr 4), Krzysztof 
Zduniak (II SP nr 3)
III szachownica
1. Patryk Kłeczek (Gim nr 1) 9 pkt/9
2. Bartosz Łapszys (SP nr 1) 6 pkt/7
3. Kacper Chodnicki (Gim. nr 2) 6 pkt/7
Kolejne miejsca: Piotr Turowski (I SP nr 3), Miłosz 
Skrzypiec (SP nr 4), Piotr Kopycki (Gim nr 2), Daria 
Dźwilewska (II SP nr 3), Eryk Czaplejewicz (SP nr 4), 
Wiktor Raszkowski (SP nr 4), Kacper Bełkot (II SP nr 3), 
Maksymilian Hanc (II SP nr 3), Kacper Pietrołaj (Gim nr 2).
IV szachownica
1. Wiktoria Kasprzak (Gim nr 1) 8 pkt/10
2. Agnieszka Świerzbin (I SP nr 3) 6,5 pkt/10
3. Justyna Racis (SP nr 1) 6 pkt/10
Kolejne miejsca: Maria Motulewicz  (Gim nr 2),  Alek-
sandra Lachowicz (II SP nr 3), Małgorzata Laszkowska 
(SP nr 4).
Medale i puchary na zakończenie zawodów wręczył Bur-
mistrz Olecka, Wacław Olszewski. 

Krzysztof Konewko
Sekcja szachowa MLKS Czarni Olecko

Ponad 66 tysięcy euro
... jako dofinansowanie otrzyma gmina Olecko ze Stowa-

rzyszenie „Euroregion Niemen”. 
Wartość całego projektu wyniesie blisko 79 tysięcy euro. 
W ramach projektu zostaną zorganizowane przez MO-

SiR trzy imprezy sportowe, zakopione zostanie 30 kajaków, 
60 kamizelek ratunkowych, 10 gier planszowych, 3 składane 
bieżnie tartanowe, wielofunkcyjna gra zręcznościowa, zjeż-
dżalnia do basenu oraz mini plac zabaw dla dzieci.

Realizacja projektu zakończy się 30 września b.r. 
UM
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* „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          V06110

PIZZERIA „PRIVE” zaprasza od 1000 do 2200

Tel. (87) 520-31-32, sms  505-314-536 V0
75
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PIZZA NA TELEFON

* materiały budowlane, metalowe, hydraulika – SKLEP 
   BUD-MET, ul. Gołdapska 22, tel. (87) 520 22 41. V12102

* „ASTRA” restauracja, pizza, zestawy obiadowe na telefon: 
87-520-25-68, profesjonalny katering, imprezy okolicznościowe, 
dancingi, ul. Partyzantów 7, www.astra.olecko.pl  V09306

* AUTO-MAX, ul. Paderewskiego 3A, naprawa: zawieszenia, 
amortyzatory, elektronika, komputerowa geometria zawieszenia, 
klimatyzacja, chiptuning tel. 509-746-264;                                        V12302

* Foto-Ślub i inne uroczystości, tel. 660 122 049       B89605

* hurtownia spożywcza, ul. Gołdapska 31, tel. (87) 520-01-50 V13101

ARTYKUŁY ELEKTRYCZNE, SPRZEDAŻ, WYKONAWSTWO
Sklep „PSTRYK”, ul. Zielona 33
tel. (87) 520-18-44; 510-145-891 V1

19
03

V1
25
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SERWIS OGUMIENIA
      OPONY, FELGI
OLEJE SHELL (wymiana gratis)

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

AUTO LAND                                           V13301

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

* Artykuły i usługi elektryczne, Grunwaldzka 6, 
      tel. 87-610-00-66                                     V13201

* Centrum Ogrodnicze, ul. Rzeźnicka 6; tel. 87-520-22-07   V02614

* MEBLE - salon, Jan Bagiński, ul. Rzeźnicka, tel.  
(87) 520 29-23. V10204

* Budowlana firma, Tadeusz WITKOWSKI, kompleksowe 
prace budowlane, tel. 603-754-167, 87-523-41-44 V06609

V11103

* MYJNIA GĄBKOWA AUTOMATYCZNA 
   aleje Lipowe 1A                           V09845

V0
92
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Drukarnia Offsetowa

19-300 Ełk, ul. Sasankowa 17
tel.: 087 620 03 09, 620 13 08

fax: 087 621 56 07
e-mail: poligrafi a@gryfi x.pl

KOMPLEKSOWE USŁUGI DRUKARSKIE
 profesjonalne przygotowanie do druku:

projekty grafi czne, skład i łamanie tekstu...

 druk off setowy na nowoczesnych maszynach
jedno- i czterokolorowych

 druk cyfrowy

 uszlachetnianie: foliowanie, lakierowanie UV...

 prace introligatorskie
wykonywane przy użyciu profesjonalnych maszyn:

linia do produkcji broszur,
urządzenia do bigowania, perforowania,

bindowania w spirali plastikowej i drucianej...

V07708* Auta używane, tel. 501-611-961 V05940

* CZĘŚCI SAMOCHODOWE, tel. 509-746-264 V12312

* CZĘŚCI SAMOCHODOWE, ul. Sokola 1D, tel. 87-
520-12-88 V13311

* części używane, wszystkie marki, Ełcka 2 (przy 
skupie złomu), tel. 501-611-961 V05930

* Ford Escort Combi, 1,4B, 1999, tel. 605-485-376 L88707

* Mitsubishi Outlander, 2005, 2,4B+G tel. 604-193-413 
B90004

* Żuk, sprawny, ubezpieczony, po przeglądzie, B+G, 
pierwsze ręce, tel. 604-557-693 V05820

* chleb swojski, ciasta, wypiek, tel. 605-107-755 B90603

* kino, plac Wolności 22, tel. 87-520-20-59 B89705

* konie kabardyńskie, przejażdżki, pod siodło, 
Grądzkie 47, tel. 666-316-780, 87-421-22-48 B91002

* obiady domowe, imprezy okolicznościowe, dancin-
gi (sobota), „Smaczek” (Rarytas), 11 Listopada 11, tel. 
664-035-929 K95402

* pracownia pisania ikon, pracownia plastyczna, 
Katarzyna Waraksa, tel. 663-805-960 B88807

* wczasy; tel. 87-421-22-48, 666-316-780,  www.wiatra-
kart.fr.pl, e-mail: kawarak@o2.pl B89904

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

B88210

AUTO-MOTO

MOTO-NAPRAWA-SPRZEDAM

TURYSTYKA-NOCLEGI-ROZRYWKA

USŁUGI

* bezprzewodowy internet iPlus, tel. 87-520-13-31 B91401

* chleb swojski, ciasta, wypiek, tel. 605-107-755 
B90703

* gazowe, hydraulik, tel. 502-383-533 V05211

* hurtownia wędlin, od 4.00 do 14.00, ul. Gołdapska 
31, tel. 87-520-22-13 L86406

* instalacje elektryczne, Henryk Rowiński, tel. 510-145-
891 V11913

* korepetycje - język angielski; szkoły podstawo-
we, gimnazja, szkoły średnie, tel. 608-215-475 L86208

* kowalskie, spawalnicze, ślusarskie, Gołdapska 31, 
tel. 87-523-00-80 B90902

* księgowe usługi, Ternet spółka z o,o, tel. 87-520-31-70 
B89506

* 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

* OLEJ OPAŁOWY, NAJTANIEJ, tel. 87-520-41-91 
V09815

* pakowanie próżniowe żywności, ulica Rzeźnicka 6, 
tel. 87-520-22-07 K94903
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08   SKLEP „MAJSTER”, Armii Krajowej 3
Tel. (87) 520-26-39

Wypożyczalnia elektronarzędzi HITACHI

• usługi weterynaryjne
• leczenie zwierząt do   -

mo  wych
• badanie mięsa

PRZYCHODNIA WETERYNARYJNA
ul. 11 Listopada 24C
tel. (87) 520-30-73
tel. (87) 520-27-89
kom. 660-422-476

czipowanie, paszporty europejskie
psy, koty, fretki

V09505

V0
96
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ZAKŁAD KAMIENIARSKI,  Ryszard Topolski
Wieliczki, ul. Spokojna 1, tel. 501-611-547

Wyrób nagrobków, blatów kuchennych, parapetów 
i okładzin schodowych V09905

PROMO-

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

DWORZEC PKP
tel. 883-110-101

V10613

* kotły c.o., grzejniki, bojlery, HYDROMAX, 
            ul. Targowa 18, tel. 87-615-31-90             V09705

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

K
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V10014

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

* Pralnia chemiczna, pranie wodne, usługi w ciągu 24 godzin, 
ul. Grunwaldzka 12, te. 723-565-284                          V09106

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

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

Ilość publikacji: x 1 x 2 x 3 x 4 x ?

KUPON 
NA NAJTAŃSZE  
OG£OSZENIE 

DROBNE  
– 37 groszy za słowo auto        sprzedam  

       wynajmę     kupię
 praca
 inne

V06310

SPRZEDAM 

INNE

KUPIĘ

PRACA

SPRZEDAM

WYNAJEM

* pizza na telefon – od 10.00 do 22.00, tel.87-520-31-32 
lub sms 505-314-536 V07518

* ROWERY – naprawy i wypożyczalnia, Centrum 
Handlowe Impuls, tel. 87-520-36-92 V12412

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

V05920

* sprzątanie, opieka nad osobami starszymi lub dziećmi, tel. 
506-462-495 B89804

* tłumacz języka francuskiego, tel. 888-605-885 L86703

* oddam koty (wszystkie czarne) w dobre ręce, tel. 
504-997-481 L86802

* stary traktor, tel. 602-235-182 V09835

* ślusarza, spawacza zatrudnię, tel. 602-709-756 B91101

* zatrudnię stomatologa, tel. 605-893-381 K93508

* 27 m.kw., lokal, centrum, tel. 659-602-891 K94704

* drukarka kolorowa OKI C3300n, A4, idealna do 
wizytówek, mało używana, 290 złotych, tel. 604-193-
413 L86901

* działka budowlana, Świętajno, 1850 m.kw., tel. 509-
154-347 K95202

* działka budowlana, Zajdy, 30 arów, tel. 662-509-994 V12112

* działka usługowa, granica obwodnicy, tel. 601-210-
819 B863a15

* działkę 0,5 ha, częściowo zadrzewioną, tel. 882-020-
370 K95502

* działkę budowlaną, 1650 m.kw., Olecko, tel. 602-
709-756 B90303

* działki budowlane, uzbrojone, tel. 601-210-819 K864a15

* komplet mebli do salonu. BRW seria Kent: witryna, ko-
moda, RTV, kolor - kasztan, 700 zł. tel. 600-936-589 B90104

* książki, I i II klasa gimnazjum, (Gimnazjum nr 2), tel. 
603-113-040 V13321

* luksfery Fala niebieskie 36 sztuk, TANIO, tel. 508-
610-285 B90403

* maszyny, urządzenia rolnicze, tel. 516-670-859  K865a15

* mieszkanie 60 m.kw. z działką 400 m.kw.,tel. 602-
345-477 V09525

* modele kartonowe, Wydawnictwo WIR, (samoloty 
1:50, okręty 1:300), tel. 601-152-454
* OLEJ OPAŁOWY, NAJTANIEJ, tel. 87-520-41-91 
V09825

* siedlisko, ul. Wiejska, ok. 40 arów, zabudowane bu-
dynkiem gospodarskim, dojazd od strony ulicy Wiejskiej, 
siła na miejscu, tel. 602-293-333 V09515

* dom z zabudowaniami gospodarczymi do wynaję-
cia, tel. 663-301-936 K94004b

* lokal użytkowy 100 m.kw., centrum, tel. 723-565-284 
V09116

* lokal użytkowy 140 m.kw., centrum, tel. 501-620-577 
V07528

* mieszkanie do wynajęcia, 60 m.kw., tel. 509-489-461 
K95302
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MEDYCYNA ALTERNATYwNA
Komu grozi osteoporoza?

Wiotkim blondynkom, zwłaszcza gdy wcześnie 
przestały miesiączkować. Także paniom, które nie 
stronią od drinków, a nie lubią nabiału; wolą opalać 
się na leżaku niż podczas przejażdżki na rowerze. 

Oso¬by odchudzające się intensywnie powinny pamię-
tać, że w trakcie kuracji „odchudziły” też swoje kości. 
Jeśli nawet przytyją, to tkanka kostna pozostanie już 
rzadsza niż była.

Mężczyznom po sześćdziesiątce, zwłaszcza, gdy nie 
stronią od alkoholu. Alkohol hamuje proces wchłaniania 
wapnia, pogarsza metabolizm witaminy D3, pogarsza 
czynność gruczołów płciowych, co powoduje niedobór 
testosteronu. Ponadto działa bezpośrednio trująco na ko-
mórki kostne.

JEŚLI WYPADAJĄ WŁ0SY...
Jeśli chcemy dodać włosom gęstości i żywotności, 

raz na kwartał aplikujemy im maseczkę proteinową: 3 
łyżki miodu wymieszać z 2 łyżkami zmiksowanych kieł-
ków zbożowych i drożdży piwnych, żółtkiem i sokiem 
z jednej cytryny. Tę zawiesistą substancję, rozcieńczoną 
ewentualnie wodą mineralną, nakładamy na świeżo umy-
te włosy, owijamy je folią, a po 30 minutach ciepłą wodą. 

K
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Unikajmy fryzur wywołujących ciągłe uciskanie wło-
sów w tym samym miejscu: koków, kucyków, końskich 
ogonów. Również papiloty i lokówki osłabiają włosy, 
przyśpieszając ich wypadanie.

Mleko na cerę mieszaną:
Połączyć ciepłe mleko z mąką pszenną oraz miodem 

na zawiesistą masę. Rozprowadzić na twarzy i szyi dość 
grubą warstwą, przykrywając wilgotnym ręcznikiem. 
Maseczka ta oczyszcza i wygładza skórę. Po 20 minutach 
zmywamy papkę ciepłym mlekiem.

LAWENDA
Lawenda była od dawna znana jako znakomity kosme-

tyk. Słynna „Woda Królowej Węgier” - spolszczona na-
zwa „larendogra” to nic innego, jak nalewka sporządzona 
z 50 g suszonego kwiatu lawendy i 100 g suszonych liści 
rozmarynu, zalanych spirytusem, by przykrył zioła. 

W ciemnym miejscu trzymamy ją przez 2 tygodnie, 
odcedzamy, rozcieńczamy pół na pół przegotowaną, 
chłodną wodą, przelewamy do buteleczek z ciemnego 
szkła. 

Służy do przemywania twarzy, szyi, a nawet całego 
ciała.

Podpis elektroniczny, certyfikat kwalifikowany, PUE ZUS
AUTORYZOWANY PARTNER UNIZETO TECHNO-
LOGIES S.A.

PUNKT POTWIERDZANIA TOŻSAMOŚCI
Skrzynka podawcza, e-faktura, certyfikaty niekwalifi-
kowane, ssl, zabezpieczenia serwerów, system unilock. 
Oprogramowanie, sprzęt, integracja z Płatnikiem, wdroże-
nia, wszystko w siedzibie klienta.
MTL Creation, tel. 600 936 589, www.mtl.olecko.pl
WYDAJEMY CERTYFIKAT W JEDEN DZIEŃ ROBOCZY
PUNKT INFORMACJI KRS - WYPISY AKTUALNE I PEŁNE
NOWOŚĆ: Obsługa Platformy Usług Elektronicznych 
(PUE) ZUS. Profil, podpis elektroniczny, wsparcie, inte-
gracja firmy z profilem osobistym. Zapraszamy instytucje 
i osoby fizyczne.

K9
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Zadzwoń do 
Rzecznika Praw Obywatelskich

Pod numerem 800 676 676 działa bezpłatna Infolinia Obywatelska 
Rzecznika Praw Obywatelskich (RPO). Każdy obywatel może telefonicz-
nie przedstawić swoją sprawę, aby uzyskać pomoc prawną. Pracownicy 
Infolinii udzielają między innymi podstawowych informacji o prawach 
człowieka, prawie antydyskryminacyjnym czy kompetencjach RPO.

Połączenie jest bezpłatne z telefonów stacjonarnych oraz komórko-
wych należących do sieci: Orange, Play, Plus, T-Mobile. Siedziba Info-
linii znajduje się w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich w Warszawie 
przy Al. Solidarności 77. Telefon jest czynny w poniedziałki w godz. 
10:00 – 18:00 oraz we wtorki – piątki w godz. 8:00 – 16:00.

Od początku funkcjonowania infolinii, tj. od 16 kwietnia 2012 r. pra-
cownicy Wydziału Przyjęć Interesantów Biura RPO przeprowadzili po-
nad 7 tysięcy rozmów. Klienci zgłaszają się w szczególności w sprawach 
dotyczących prawa karnego – 31 %, prawa cywilnego – 30 %, prawa ad-
ministracyjnego i gospodarczego – 20 %, prawa pracy i zabezpieczenia 
społecznego – 19 %.

Kontakt przez infolinię stanowi prawie 50 % wniosków pisemnych 
i ponad 8-krotnie przekracza liczbę przyjętych w Biurze Rzecznika inte-
resantów. Ponad połowę problemów udaje się rozwiązać wyjaśnieniami 
i wskazaniem przysługujących środków działania i wiedzy pozwalającej 
na samodzielne poradzenie sobie z problemem. W przypadku około 12 % 
rozmów przygotowany jest wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Więcej informacji na www.brpo.gov.pl
Anna Turowska www.powiat.olecko.pl 

Policyjne podsumowanie świąt
Od piątku 18 kwietnia oleccy policjanci realizowali pre-

wencyjne działania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa 
w ruchu drogowym pn. „Bezpieczny Weekend Wielkanoc 
2014”. Celem głównym podejmowanych działań było zapew-
nienie płynności na drogach, a także  zapobieganie popełnianiu 
przestępstw i wszelkich naruszeń porządku publicznego.

Zapewnienie bezpieczeństwa i porządku na drogach pod-
czas wzmożonego ruchu pojazdów wynikający z wyjazdów i 
powrotów w okresie świąt wielkanocnych było zadaniem poli-
cjantów drogówki. Przez cztery dni począwszy od piątku pro-
wadzili oni wzmożone działania  prewencyjne.

Łącznie do kontroli drogowych zatrzymano 113  kierują-
cych. 18. z nich ukarano mandatami karnymi. Siedmiu kierow-
ców będzie odpowiadać za jazdę po alkoholu. W jednym przy-
padku, 43-letniego Grzegorza S., który jechał motorowerem 
mając ponad 3,5 promila alkoholu w organizmie, policjanci 
zdecydowali się na zastosowanie trybu przyspieszonego. Po-
dejrzany stanął przed sądem już 22 kwietnia.

W okresie świątecznym doszło do pięciu niegroźnych  ko-
lizji drogowych. Policjanci prewencji podjęli 85 interwencji 
własnych i zleconych. Podczas służby patrolowej funkcjona-
riusze wylegitymowali kilkadziesiąt osób. Do wytrzeźwienia 
w policyjnym areszcie trafiło pięciu sprawców interwencji.  

asp. Tomasz Jegliński
KPP Olecko



17
Tygodnik olecki 16/849 - r. 2014

to@borawski.pl

Kalendarz imion

Nasz przepis

  

Cytaty na ten tydzień

PRZYS£OWIA

23 kwietnia (Światowy Dzień 
Książki i Praw Autorskich UNE-
SCO)
Albertyny, Beli, Emanueli, Fortuna-
ty, Heleny, Ilony
Alberta, Albrechta, Geralda, Gerar-
da, Gerwazego, Idziego, Idzisława, 
Jerzego, Wojciecha
24 kwietnia (Międzynarodowy 
Dzień Solidarności Młodzieży)
Bony, Debory, Deotyny, Elżbiety, 
Fidelii, Horacji, Walerii
Aleksandra, Aleksego, Egberta, 
Erwina, Feliksa, Fidelisa, Grzego-
rza, Horacego, Jerzego, Mariana, 
Zbromierza
25 kwietnia 
Elwiry, Erwiny, Estery, Jarosławy, 
Sławy, Wiki
Dariusza, Jarosława, Kaliksta, Mar-
ka, Radociecha, Szczepana, Wasyla 
26 kwietnia (Dzień transportowca i 
drogowca)
Erwiny, Klaudii, Marceliny, Marii, 

Marzeny
Artemona, Aurelego, Aureliusza, 
Klaudiusza, Kleta, Marcela, Marcelego, 
Marcelina, Ryszarda, Spycimierza
27 kwietnia 
Andrei, Felicji, Feliksy, Martyny, Teo-
fili, Zyty
Anastazego, Andrzeja, Bożebora, 
Kastora, Piotra, Sergiusza, Teodora, 
Teofila, Żywisława
28 kwietnia - (Światowy Dzień Pa-
mięci Ofiar Wypadków przy Pracy)
Bogny, Ludmiły, Ludomiły, Ludy, Ma-
rii, Teodory, Walerii
Bogdana, Bogusława, Ludwika, Marka, 
Pawła, Piotra, Przybyczesta, Witalisa, 
Żywisława
29 kwietnia (Światowy Dzień Miast 
Bliźniaczych, Międzynarodowy Dzień 
Tańca)
Angeliny, Katarzyny, Margerity, Rity, 
Roberty, Ryty
Augustyna, Bogusława, Hugona, Jaku-
ba, Myślimira, Piotra, Roberta, Sewera

Jeśli ktoś postąpi naprawdę 
wrednie, zawsze istnieje tego przy-
czyna. Możesz jej szukać, jeśli masz 
ochotę, a dowiesz się, dlaczego taki 
z niego sukinsyn. Problem w tym, 
że nie zmienia to faktów. 

Roger Zelazny, Ręka Oberona
... Bo tak naprawdę to życia 

nienawidzą. Nie czują się na siłach 
sprostać jego wyzwaniom. Odrzu-
ca ich konieczność radzenia sobie 
w rzeczywistym świecie, toteż 
wybierają drogę na skróty. Zamiast 
ciężko pracować, wolą niszczyć 
tych, którzy to czynią, Zamiast 
tworzyć coś wartościowego, chcą 
kraść to, co stworzyli inni. 

Terry Goodkind, Spowiedniczka 

Deszcz na św. Marek (25 kwietnia ), 
to ziemia jak skwarek.

Kiedy Marek (25 kwietnia) ciepłem 
darzy mróz ogrody jeszcze zwarzy.

Kiedy Marek (25 kwietnia) przypie-
ka – człek na ziąb ponarzeka.

Kto lubi miód, nie powinien bać się 
pszczół. (Przysłowie abisyńskie)

Kiedy zleje nas Marek (25 kwiet-
nia), będzie ziemia jak skwarek.

Świętego Marka buchnie ciepło jak 
z garnka. 

Po Marku (25 IV), gdy słońce do-
grzewa, zwykle potem ubolewa.

Kapuśniak
40 dag kiszonej kapusty, 50 dag wie-
przowiny z kością, 10 dag wędzonego 
boczku, 1 cebula, 1 marchewka, 1 pie-
truszka, pół selera, listek laurowy, ząbek 
czosnku, 6 ziaren pieprzu, sól, mielony 
pieprz

Marchewkę, pietruszkę i seler obiera-
my, płuczemy i kroimy na kawałki. Zale-
wamy 2 litrami wody. Dodajemy opłuka-
ne mięso, ziarna pieprzu i listek laurowy. 
Gotujemy pół godziny. 

Po tym czasie mięso wyjmujemy, od-
dzielamy od kości i wkładamy z powro-
tem do zupy. 

Dodajemy również odciśniętą kapustę 
i gotujemy przez następne pół godziny. 

Cebule obieramy i siekamy. Boczek 
roimy w kostkę i przesmażamy go razem 
z cebulą. Dodajemy do kapuśniaku.

Gotujemy jeszcze 5 minut.
Przyprawiamy do smaku solą i pie-

przem.
Pierś kurczaka 
z krewetkami

2 całe piersi kurczaka, 10 dag krewetek, 
sól, biały pieprz, olej do smażenia, 1 
cytryna, łyżka masła, 4 gałązki natki 
pietruszki

Piersi kurczaka myjemy i osuszamy. 
Mięso bijemy lekko tłuczkiem, tak żeby 
miało jednakową grubość. Obsypujemy 
solą i pieprzem.

Obsmażamy kurczaka na złoty kolor 
z każdej strony.

Krewetki jeśli mamy je w zalewie to 
odsączamy, a jeżyli mrożone to należy je 
zblanszować.

Na patelni roztapiamy masło, układa-
my krewetki i podgrzewamy.

Porcje kurczaka obkładamy krewet-

kami, natka pietruszki i ósemkami 
cytryny. 

Kalafiory w cieście
Średni kalafior, 10 dag mąki, 2 jajka, 
125 ml mleka, 2 łyżki masła, cukier, 
sól, pieprz, oliwa do smażenia

Kalafior dzielimy na różyczki. 
Gotujemy we wrzącej lekko osolonej 
i ocukrzonej wodzie, tak aby był pra-
wie miękki. 

Z mąki, jajek, mleka i rozpuszczo-
nego masła robimy ciasto takie jak na 
naleśniki. Doprawiamy je do smaku 
solą i pieprzem. W cieście zanurza-
my małe różyczki kalafiora i po kilka 
smażymy na gorącej oliwie. 

Danie podajemy na gorąco, jako 
dodatek do mięsa lub jako samodziel-
ne danie kolacyjne.

Sałatka na winobranie
25 dag pieczonego mięsa z kurczaka, 
1 cebula, 1 pęczek rzodkiewek, 10 dag 
żółtego sera, 10 dag czarnych winogron, 
10 dag białych winogron, 10 dag fasolki 
szparagowej, 2 pomidory, 10 dag połó-
wek orzecha włoskiego
sos: 100 ml oleju, 100 ml octu, pół 
szklanki różowego wina, 4 łyżki soku z 
winogron, sól, cukier, sos Worcester, łyż-
ka rozmarynu, zmielony pieprz czarny

Mięso i ser kroimy w drobna kost-
kę. Cebulę i rzodkiewkę kroimy w 
cienkie plasterki.

Winogrona przekrajamy na pół i 
usuwamy z nich pestki.

Fasolkę oczyszczamy i gotujemy 
w osolonej wodzie przez pięć minut.

Pomidory sparzamy, zdejmujemy 
skórkę, usuwamy pestki i kroimy w 
cząstki. 

Orzech wraz z wszystkimi składni-

kami wkładamy do salaterki i dokład-
nie mieszamy.

Olej mieszamy z octem, winem, 
rozmarynem i sokiem z winogron. Do-
prawiamy solą, cukrem, pieprzem i so-
sem Worcester.

Sałatkę polewamy przygotowanym 
sosem i odstawiamy w chłodne miejsce 
na 2 godziny.

Piernik
50 dag mąki pszennej, 50 dag mąki 
żytniej, 10 dag masła, 1 kg miodu 
sztucznego, 6 jajek, 20 dag bakalii 
(rodzynki, orzechy), 2 dag proszku 
do pieczenia, czubata łyżka cukru, 50 
ml spirytusu, dwie płaskie łyżeczki 
goździków (utłuczonych w moździerzu 
lub zmielonych), 4 łyżeczki cynamonu 
mielonego, 1,5 łyżeczki imbiru mielo-
nego, 1 łyżeczka gałki muszkatołowej 
mielonej.

Migdały i orzechy drobno sieka-
my, Cukier na patelni podgrzewamy 
do momentu aż zamieni się w karmel. 
Miód gotujemy dodając przyprawy i 
karmel. Dokładnie mieszamy i następ-
nie studzimy. 

Obie mąki łączymy dodając pro-
szek do pieczenia, miód, masło, jajka, 
bakalie i spirytus.

Zagniatamy ciasto i odstawiamy je 
na kilka dni.

Ciasto do pieczenia rozwałkowuje-
my na grubość 1,5 cm i pieczemy go-
dzinę w temperaturze 180°C.
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Drużyna piłki nożnej z ZSLiZ 
zagrała Suwałkach

Kacper Sutuła,  Paweł Galicki, Konrad Sawicki, Ma-
riusz Złotnik, Robert Szymanowski,  Kacper Wasilewski, 
Adam Skowron, Bartosz Grudziński, Mariusz Waisbrod, 
Dominik Wasilewski, Arkadiusz Bandysz, którzy należą 
do szkolnej drużyny piłki nożnej Zespołu Szkół Licealnych i 
Zawodowych w Olecku, 7 kwietnia wzięli udział w towarzy-

skim meczu o puchar Rektora Państwowej Wyższej Szkoły 
Zawodowej w Suwałkach. 

Młodzież w trakcie rozgrywek określiła swoje mocne 
i słabe strony, ponadto podczas meczu wdrożone zostały 
postawy gry fair play. Oleckich zawodników dopingowali 
uczniowie kształcący się w zawodzie technik logistyk ze 
specjalnością WOJSKOWĄ.      ZS

5 kwietnia w Działdowie odbyły się V Mistrzostwa Wo-
jewództwa Warmińsko-Mazurskiego Przedszkolaków w sza-
chach. W zawodach prawo gry miały dzieci do lat 7. Roze-
grano 7 rund z tempem gry 15 minut na zawodnika na partię. 
Dziewczęta i chłopcy grali w oddzielnych grupach. 

W kategorii chłopców wystartował Miłosz Truchan repre-
zentujący barwy MLKS Czarni Olecko. Turniej rozpoczął się 
pechowo, bo od przegranej. Kolejne cztery rundy, to syste-
matyczne odrabianie strat do czołówki. 

W przedostatniej rundzie Miłosz zmierzył się z fawory-
tem turnieju. Debiut rozegrany dobrze, jednak w dalszej czę-
ści partii zabrakło umiejętności i ostatecznie przegrana. 

Przed ostatnią rundą szanse na trzecie miejsce były bar-
dzo realne. Trzeba było jednak wygrać ostatnią partię. 

Wynik przez długi czas pozostawał niewiadomą. Po błę-
dzie przeciwnika Miłosz zdobył hetmana i gdy już wydawało 
się, że wygra, chwila nieuwagi zaważyła o przegranej. Koń-
cowy rezultat – 4 pkt z 7 partii i 7. miejsce klasyfikacji. Star-
towało 28 zawodników.

Krzysztof Konewko
Sekcja szachowa MLKS Czarni Olecko

SZACHY

Półfinał 
Mistrzostw Województwa
15 kwietnia na boisku MOSiR ze sztuczną murawą od-

był się Półfinał Mistrzostw Województwa WM SZS w pił-
ce nożnej chłopców szkół gimnazjalnych. Sędzią głównym 
był Robert Smyk.

Czas trwania:
Zwyciężyło Gimnazjum Nr 2 Olecko (opiekun: Adam 

Wyszyński). Drugie miejsce zdobyło Gimnazjum Nr 1 Ni-
dzica (opiekun: Piotr Saterhus), a trzecie Gimnazjum Nr 
3 Ełk (opiekun: Dariusz Maciorowski).

Skład zwycięskiej drużyny: Piotr Wiktorzak, Michał 
Złotnik, Szymon Rozmysłowicz, Piotr Lis, Jakub Wą-
dołowski, Kamil Grygos, Michał Wargala, Filip Maksi-
mowicz, Hubert Drogowski, Maciej Fiećko

Wszystkie zespoły otrzymały pamiątkowe puchary i 
dyplomy. W turnieju uczestniczyło 30 chłopców.

Paweł Maksimowicz
Specjalista Dyscypliny Sportu – MOSiR Olecko

Fundusz sołecki
20 marca weszła w życie nowa ustawa o funduszu so-

łeckim. 
Pojawiły się w niej zapisy, które umożliwiają między 

innymi realizację wspólnych projektów z innymi sołec-
twami i możliwość realizacji funduszu sołeckiego przez 
mieszkańców poza terenem swojego sołectwa.

Nowe przepisy dają też możliwość korekty zadań do 
października w danym roku budżetowym. Korekta musi 
zostać przyjęta przez zebranie wiejskie. 

W nowej ustawie wprowadzono też zapis zwiększający 
o dalsze 10% zwrot z budżetu państwa poniesionych w ra-
mach funduszu sołeckiego wydatków. Zamiast dotychcza-
sowych 10%, 20% i 30% ustawa wprowadza 20%, 30% i 
40% zwrot kosztów.

infoUm/to 

Zajdy
Gmina sprzedała za ponad 26 tysięcy złotych działkę w 

Zajdach.       UM



19
Tygodnik olecki 16/849 - r. 2014

to@borawski.pl

V1
09

03

V
08

80
7

V
12

20
2

V
12

10
2

Zapowiedzi nadchodzących 
imprez sportowych

Piłka ręczna
Finał Mistrzostw Województwa Warmińsko-Mazurskiego Szkol-
nego Związku Sportowego w piłce ręcznej chłopców szkół ponad-
gimnazjalnych
Termin i miejsce: 24.04.2014 r. (czwartek) godz. 11:00 Hala LEGA

Turniej Piłki Ręcznej - Zakończenie Rozgrywek Podlaskiej 
Ligi Młodzików 
Termin i miejsce: 26.04.2014 r. (sobota) godz. 12:00 Hala 
LEGA

Tenis stołowy
Finał Wojewódzkiego Turnieju LZS w tenisie stołowym o Pu-
char TVP OLSZTYN
Termin i miejsce: 27.04.2014 r. (niedziela) godz. 11:00 Hala 
LEGA

Piłka nożna
B - klasa Warmińsko-Mazurska - Grupa I - 15. kolejka:
Unia Olecko – Żagiel Piecki
Termin i miejsce: 1.05.2014 r. (czwartek) godz. 15:00 Boisko 
z Murawą Sztuczną

Tenis ziemny
Otwarty Turniej Tenisa Ziemnego – Otwarcie Sezonu 2014
Termin i miejsce: 1.05.2014 r. (czwartek) godz. 10:00 Korty 
MOSiR

Piłka nożna
V liga Warmińsko-Mazurska Grupa I - 22. kolejka: 
Czarni Olecko – Mazur Pisz
Termin i miejsce: 3.05.2014 r. (sobota) godz. 16:00 Stadion 
MOSiR

Turniej Piłki Nożnej o Puchar Prezesa ZPU PRAWDA p. Ro-
mana Prawdy
Termin i miejsce: 3-4.05.2014 r. (sobota-niedziela) godz. 9:00 
Boisko z Murawą Sztuczną

Tenis ziemny
Nocny Turniej Tenisa Ziemnego z okazji rocznicy Konstytucji 
3 Maja
Termin i miejsce: 3.05.2014 r. (sobota) godz. 19:00 Korty 
MOSiR

Lekkoatletyka
Czwórbój Lekkoatletyczny SZS szkół podstawowych
Termin i miejsce: 8.05.2014 r. (czwartek) godz. 10:00 Stadion 
MOSiR

Pływanie
Warmia i Mazury pływają - Olecko i okolice pływają - elimi-
nacje VIII
Termin i miejsce: 10.05.2014 r. (sobota) godz. 10:30 Basen w 
Hali LEGA

podatek akcyzowy
Producenci rolni złożyli do gminy 174 wnioski o zwrot 

podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego 
wykorzystywanego w rolnictwie. 

Na podstawie tych dokumentów gmina złożyła do woje-
wody zapotrzebowanie na 500 032,95 złotych, które wypłaci 
rolnikom. 

UM
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PO KOKARDĘ
F. No 172

Wątek osobisty z JP II

Zapada zmierzch. Nie zaciągam rolet. Specjalnie. Za 
oknem taka piękna wiosna. Dawno takiej nie było. Zieleń i 
biel kwitnących śliw dodaje tej porze roku lekkości, niewin-
ności. Nigdzie nie pędzę, wieczór mam (nareszcie) dla siebie, 
więc z kubkiem gorącej herbaty podziwiam wiosnę za szybą.  

Dzisiaj… dzisiaj pozwalam sobie na odrobinę luksusu 
– kubek herbaty, totalny spokój i piękne widoki za oknem. 
Dopadła mnie melancholia i dzisiaj sobie na nią pozwolę. Jak 
niewiele potrzeba kobiecie, by oderwać się od codzienności, 
zatopić się we własnym świecie, może trochę pomarzyć.

W tym tygodniu nie ma innego tematu nad ten o Janie 
Pawle II. Człowiek, który zmienił oblicze świata. Nie ogar-
niam Jego wielkości i fenomenu moim kobiecymi zmysła-
mi. Jeden człowiek, który poruszył miliony. Nie, nie mnie 
opisywać Jego wielkość. Mogę tylko nieśmiało wspomnieć o 
osobisty wątku związanym z Papieżem.

Zerkam na ścianę, na którym są zdjęcia. Na jednym z 
nich Jan Paweł II podaje Komunię świętą staruszce. Oboje są 
siwi, jak dwa gołąbki. Papież na plaster tuż nad prawą skro-
nią, z czego łatwo wywnioskować, że była to Pielgrzymka 
Ojca Świętego w 1999 r., kiedy to zasłabł. 

Staruszka wykonała gest ręką, jakby podtrzymuje rękę 
Papieża, jak się później okazało, bała się, żeby komunikant 
nie upadł. Nigdy wcześniej tego nie robiła, ale w tym czerw-
cowym dniu była mocno przejęta. 

Tak naprawdę bała się nie spotkania z Papieżem, choć 
tego też, ale bardziej tego, że musiała wyjechać do Warsza-
wy. Pierwszy raz mając 83 lata musiała odwiedzić stolicę. 
Bała się. Zwyczajnie bała się, że… się zgubi. 

- I jak wy mnie wtedy znajdziecie? – pytała nieustannie.
Właśnie. Jak ją znaleźć wśród wieżowców, setek tysięcy 

ludzi? To zupełnie inny krajobraz od tego, do którego przy-
wykła przez tyle lat. Zupełnie inny od pól i łąk.

To była pamiętna Pielgrzymka do Polski, w czasie której 
Papież beatyfikował 108 osób. Ale wśród tej setki była tylko 
jedna, jedyna osoba, która dobrowolnie oddała życie za dru-

gą osobę. 
Ta osoba na zdjęciu, która klęczy przed Papieżem, by 

przyjąć z Jego rąk Komunię św., właśnie jest tą uratowaną. 
Uratowała ją… teściowa, ją i jej nienarodzone dziecko, któ-
re miała pod sercem. Nie zawahała się ani przez moment, 
kiedy w lipcową noc 1943 r. zastukali do drzwi, by areszto-
wać młodą kobietę i jej męża. Kobieta była brzemienna, a 
teściowa błagała, żeby ją wzięli zamiast synowej.   

- Ulitujcie się. Ja pójdę za nią – błagała. 
Przetłumaczyli. Niemcy zgodzili się. 
Trzynastego lipca 1943 r. zginęła wraz z synem. 
Uratowana urodziła synka, który mając roczek umarł 

na zapalenie płuc. 
Potem minęło ponad czterdzieści lat, zanim uratowana 

mogła pojechać pod Grodno na prawdopodobne miejsce 
pochówku męża i teściowej. Pierwszy raz zapaliła na ich 
grobie świeczkę, ugięła na tej ziemi kolana do modlitwy.

Co roku od pamiętnego lipca staruszka ze zdjęcia ze 
wszystkimi rodzinami pomordowanych – a było ich 50 
- chodziła do kościoła na specjalnie za nich zamówioną 
Mszę. Aż któregoś roku ktoś napisał o czynie tamtej kobie-
ty, ktoś z Kurii przeczytał i tak zaczął się żmudny proces 
beatyfikacyjny.

Pamiętam tę Pielgrzymkę i dzień beatyfikacji. Niestety, 
nie miałam specjalnej „wejściówki” do Papieża, nie odbie-
rałam z jego rąk Komunii św. 

Byłam w pierwszym sektorze i modliłam się równie 
żarliwie jak staruszka, by mi ją po Mszy zwrócono. 

Ta staruszka ze zdjęcia, ta uratowana przez teściową, to 
moja Babcia. Dzisiaj ma… 98 lat. Powolutku odchodzi na 
drugą stronę Życia. 

I jeszcze jeden, oczywiście, osobisty wątek związany 
z JP II. Kiedy wróciłam z Warszawy z beatyfikacji, moja 
starsza córka stawiała swoje pierwsze, nieśmiałe kroczki. 

Dopijam herbatę. Jest głęboko po północy. Zerkam na 
zdjęcie. Tyle wspomnień…

Marusia
Ps. Teściowa, to błogosławiona Marianna Biernacka, 

moja prababcia. 


