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Zwalczaj przesądy i dyskryminację 
wszędzie, gdzie je napotkasz.
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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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Gminne Obchody 
Święta 3 Maja

Godz. 13.00 - uroczysta msza święta w 
intencji Ojczyzny w kościele pw. NMPKP w 
Olecku

Po mszy delegacje złożą kwiaty w miej-
scach pamięci - w kruchcie kościelnej, pod 
krzyżem misyjnym, pomnikiem papieża Jana 
Pawła II oraz pod Pomnikiem Wdzięczności.
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Fot. Paweł Piekutowski
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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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W 26 Targach WIATR i WODA, po raz pierwszy zor-
ganizowanych na Stadionie Narodowym, wzięło udział 453 
wystawców z 13 krajów, a odwiedziło nas ponad 40 000 mi-
łośników sportów wodnych.

Tegoroczne Targi WIATR i WODA były największą w 
historii prezentacją oferty polskich firm z branży przemysłu 
jachtowego – znakomitych producentów zaawansowanych 
technologicznie wyrobów, zdobywających światowe ryn-
ki. Były też wielkim żeglarskim świętem, forum wymiany 
opinii i doświadczeń amatorów sportów wodnych, a także 
ważnym wydarzeniem z udziałem gwiazd sportów wodnych, 
olimpijczyków, zawodników regatowych, podróżników i od-
krywców, imprezą która pobudza zainteresowania różnymi 
formami turystyki i krajoznawstwa.

Delphia na Targach Wiatr i Woda

Stocznia Delphia Yachts tym razem zaprezentowała swo-
je jachty na dwóch stoiskach.

Na stoisku jachtów żaglowych mogliśmy podziwiać 3 
premierowe jednostki:

Delphia 33 MC – Mazury Concept, nowy, rodzinny 

jacht żaglo-
wy przezna-
czony do 
żeglugi na 
Mazurach. 
Polska Izba 
Przemysłu 
Jachtowego 
p r z y z n a ł a 
mu nagrodę 
„Najlepszy 
Jacht Żaglo-
wy Targów 
Wiatr i Woda 2014”

Phila 900 – znany już mazurskim żeglarzom typ jachtu 
Phila, tym razem w mocno unowocześnionej wersji

Delphia 16 – absolutny hit targów. Pięciometrowy 
jacht szkoleniowy dla dzieci i młodzieży. Koncepcja opra-
cowana przez Karola Jabłońskiego i Adama Liszkiewicza, 
a zaprojektowana przez Andrzeja Skrzata. Łódź zdobyła 
nagrodę „Gwóźdź Targów 2014”.

Dla miłośników szybkiego pływania Delphia Yachts 
zaproponowała łodzie motorowe marki Quicksilver, któ-
re stocznia produkuje na wyłączność dla amerykańskiego 
koncernu Brunswick Marine in EMEA i których jest wy-
łącznym przedstawicielem na Polskę.

Całkowitym zaskoczeniem był pierwszy na rynku jacht 
motorowy z kadłubem półślizgowym. Delphia Yachts jako 
pierwsza wyprodukowała tego typu jednostkę pod nazwą 
Nautika 830 S.

Tegoroczny sezon żeglarski zapowiada się pracowicie 
i ciekawie!

Do zobaczenia na szlaku!
info. Delphia 

www.delphiayachts.eu
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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 
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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

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
12.00 - Gratka dla nastolatka, finał, sala kina Mazur
14.00 - Chińskie oblicz Matki Bożej, wernisaż wystawy, Ga-
leria prawdziwej sztuki im. Andrzeja Legusa
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
16.30 - Sarilla, film, kino Mazur (2D)
18.00 - Kapitan Ameryka. Zimowy Żołnierz, film, kino 
Mazur (3D)
3 maja (sobota)
apteka dyżurna Zielona 37
9.00 - Turniej Piłki Nożnej o Puchar Prezesa ZPU PRAWDA 
p. Romana Prawdy, Boisko ze sztuczna murawą
16.00 - Czarni Olecko – Mazur Pisz, V liga Warmińsko-Ma-
zurska, stadion MOSiR
19.00 - Nocny Turniej Tenisa Ziemnego z okazji rocznicy 
Konstytucji 3 Maja, korty MOSiR
4 maja (niedziela)
apteka dyżurna Kolejowa 15
9.00 - Turniej Piłki Nożnej o Puchar Prezesa ZPU PRAWDA 
p. Romana Prawdy, Boisko ze sztuczna murawą
16.30 - Sarilla, film, kino Mazur (2D)
18.00 - Kapitan Ameryka. Zimowy Żołnierz, film, kino 
Mazur (3D)
5 maja (poniedziałek)
apteka dyżurna plac Wolności 7B
6 maja (wtorek)
apteka dyżurna 11 Listopada 9
16.00 - Scrabble w bibliotece, Biblioteka Miejska, ul. Ko-
pernika
7 maja (środa)
apteka dyżurna Gołdapska 1
wydanie „Tygodnika Oleckiego”
8 maja (czwartek)
apteka dyżurna plac Wolności 25
8.30 - 11.00 - Pobór krwi od honorowych dawców, sala kon-
ferencyjna w internacie ZSLiZ przy ul. Gołdapskiej
10.00 - Czwórbój Lekkoatletyczny SZS szkół podstawo-
wych, stadion MOSiR
12.00 -  Kontynuacja badań Oskara Kolberga w Polsce pół-
nocno-wschodniej, konferencja, ZSLiZ, ul. Gołdapska
16.00 - rozpoczęcie kursu na kierowców w szkole jazdy Je-
rzego Miliszewskiego, aleje Lipowe 3

2 kwietnia od 21.25 jeden zastęp OSP Gąski 
gasił w okolicach Zatyk pożar suchej trawy.

3 kwietnia od 15.03 jeden zastęp JRG PSP 
gasił w okolicach osiedla Siejnik pożar suchej trawy.

3 kwietnia od 18.40 jeden zastęp JRG PSP otwierał zatrza-
śnięte drzwi mieszkania na osiedlu Siejnik.

4 kwietnia od 5.22 jeden zastęp JRG PSP gasił przy ulicy 
Rzeźnickiej pożar samochodu w garażu.

4 kwietnia od 13.11 jeden zastęp OSP Lenarty gasił w okoli-
cach Białej Oleckiej pożar suchej trawy.

4 kwietnia od 13.27 jeden zastęp JRG PSP gasił przy szosie 
do Krupina pożar suchej trawy.

4 kwietnia od 20.55 jeden zastęp JRG PSP gasił przy szosie 
do Krupina pożar suchej trawy.

5 kwietnia od 12.31 jeden zastęp JRG PSP oraz jeden OSP 
Kowale Oleckie usuwały w Drozdowie skutki wypadku drogo-
wego. (Samochód osobowy w rowie).

5 kwietnia od 13.08 jeden zastęp OSP Gaski gasił w Gąskach 
pożar suchej trawy.

5 kwietnia od 15.00 jeden zastęp JRG PSP gasił przy ulicy 
Gołdapskiej pożar suchej trawy.

6 kwietnia od 12.55 jeden zastęp JRG PSP gasił w Sedran-
kach pożar suchej trawy.

6 kwietnia od 14.51 jeden zastęp JRG PSP gasił w Markow-
skich pożar suchej trawy.

6 kwietnia od 16.15 jeden zastęp JRG PSP gasił w Markow-
skich pożar suchej trawy.

6 kwietnia od 18.36 jeden zastęp JRG PSP gasił przy ulicy 
Parkowej pożar suchej trawy.

6 kwietnia od 20.07 dwa zastępy JRG PSP gasiły przy ulicy 
Wiejskiej pożar suchej trawy i trocin.

8 kwietnia od 20.26 trzy zastępy JRG PSP, dwa OSP Świętaj-
no oraz jeden OSP Mazury gasiły pożar stodoły w Jelonku.

9 kwietnia od 21.08 jeden zastęp JRG PSP usuwał zadymie-
nie z mieszkania przy ulicy Wiejskiej.

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:
• Mirosław T. Alesko
• Konrad Kiełczewski
• Maria Krankowska

• Stefan Szyca (Jastrzebie Zdrój)
• Jagoda Zborowska

• Aleksander Żymirski 
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.

Śmierć na drodze 
Oleccy policjanci wyjaśniają okoliczności wypadku dro-

gowego do którego doszło 25 kwietnia około 20.40 na trasie 
Olecko – Wieliczki. 

W czwartek około 20:40 oficer dyżurny oleckiej komen-
dy otrzymał zgłoszenie o wypadku drogowym. Do zdarzenia 
doszło na trasie Olecko – Wieliczki w okolicy miejscowości 
Skowronki. Natychmiast na miejsce skierowano policjantów 
ruchu drogowego. 

Funkcjonariusze wstępnie ustalili, że pieszy wtargnął 
wprost pod koła nadjeżdżającego od strony Wieliczek BMW. 
54–letni Krzysztof D. w wyniku odniesionych obrażeń zmarł 
na miejscu. Kierujący BMW Przemysław S. był trzeźwy.

Teraz policjanci pod nadzorem prokuratora przeprowadzą 
postępowanie, które wyjaśni dokładne okoliczności zdarze-
nia.

rzeczniczka prasowa KPP
sierżant sztabowa Justyna Sznel 

 Szybka reakcji policjanta 
i wandal zatrzymany

Oleccy policjanci zatrzymali 19- latka który w rejonie 
skate parku kopał w znaki i latarnie. Mateusz P. będący 
pod wpływem alkoholu zachowywał się agresywnie i nie 
reagował na polecenia do uspokojenia się. Został zatrzy-
many i noc spędził w policyjnym areszcie.

W miniony piątek 25 kwietnia br. kilka minut przed 
godziną 20:00 w rejonie skate parku będący poza służbą 
Naczelnik Wydziału Kryminalnego oleckiej komendy za-
uważył młodego mężczyznę, który na Wiewiórczej Ścieżce 
kopał w znaki informacyjne i latarnie. 

Niezwłocznie poinformował dyżurnego, który na miej-
sce skierował patrol prewencji. 

Funkcjonariusze zatrzymali i obezwładnili agresora, 
który nie reagował na polecenia do uspokojenia się. Ma-
teusz P. zachowywał się agresywnie, używał słów wul-
garnych. W konsekwencji 19-latek został dowieziony do 
komendy, gdzie badanie na zawartość alkoholu w jego or-
ganizmie wykazało ponad 2 promile. Mateusz P. trzeźwie-
jąc noc spędził  w policyjnym areszcie. 

Za popełnione wykroczenia został ukarany mandatem 
karnym w kwocie 400 zł. 

rzeczniczka prasowa KPP
sierżant sztabowa Justyna Sznel 

Majówka w Regionalnym 
Ośrodku Kultury

Weekend majowy w Olecku rozpoczniemy od finałowego 
koncertu Gratki dla Nastolatka. To już 18. edycja konkursu 
piosenki, który od lat budzi ogromne emocje i cieszy się nie-
słabnącym zainteresowaniem uczestników i publiczności.  

Finaliści przeszli długą drogę - przesłuchania wstępne, 
półfinał, warsztaty wokalne poprowadzone przez Sylwię 
Błyszczek. 

Wzbogaceni o to doświadczenie zmierzą się na scenie w 
trzech kategoriach wiekowych: klasy I-IV; klasy V-VI i I-II 
gimnazjum;  klasa III gimnazjum i szkoły średnie. Serdecz-
nie zapraszamy.

Finał Gratki dla Nastolatka, 1 maja 2014 r., godz. 12:00, 
sala widowiskowa ROK, wstęp bezpłatny

Kolejnym punktem programu będzie wyjątkowa wysta-
wa w Galerii Prawdziwej Sztuki im. Andrzeja Legusa pt. 
„CHIŃSKIE OBLICZA MATKI BOŻEJ” . 

To wyjątkowa ekspozycja chińskiego artysty Garego Chu 
Kar Kui, którego prace są owocem nawrócenia, jakie doko-
nało się po dwudziestu latach kontaktu z katolickimi misjo-
narzami posługującymi w jego kraju. 

To okazja do zapoznania się z - innymi niż europejskie – 
wizerunkami Matki Bożej, okazja do osobistej refleksji nad 
własną drogą nawrócenia, ale i pamięci o kościele prześla-
dowanym w Chinach, w którym nasi bracia poddawani są 
różnorakim formom przemocy i niejednokrotnie składają za 
wiarę w Chrystusa ofiarę z własnego życia.

„W spotkaniu z różnymi kulturami świata Kościół nie tyl-
ko przekazuje swoje prawdy i wartości, odnawiając kultury 
od wewnątrz, lecz także czerpie z różnych kultur obecne już 
w nich elementy pozytywne. Taka jest droga, której muszą 
się trzymać ewangelizatorzy, gdy chcą ukazać wiarę chrze-
ścijańską i uczynić z niej integralną część kulturowego bo-
gactwa ludów” [Ecclesia in Asia, 21].

Wystawa „Chińskie oblicza Matki Bożej”, Galeria Praw-
dziwej Sztuki im. Andrzeja Legusa, 

1 maja 2014 r., godz. 14:00, wstęp bezpłatny. 

W Majówkę nie zabraknie również dobrego kina. 2 i 4 
maja w kinie „Mazur” zobaczymy film animowany  „Sarilla” 
, który przeniesie widzów w świąt Eskimosów. 

Kiedy za sprawą złych mocy szczęście odwraca się od 
plemienia Eskimosów, jednym sposobem na pokonanie zaklę-
cia pozostaje wyprawa do magicznej krainy Sarila. Na czele 
ekspedycji staną dzielny syn wodza Putulik i jego piękna na-
rzeczona Apik, wspierani przez młodego czarodzieja Markus-
siego, psotnego leminga oraz zaprzęg wesołych psów husky. 

Czy bohaterom uda się dotrzeć do skrytej pośród lodowców 
krainy, do której wejście – jak głosi legenda – mogą odna-
leźć wyłącznie osoby o dobrym i czystym sercu?

Kolejna filmowa propozycja to „Kapitan Ameryka: Zi-
mowy Żołnież” 3D. To nowa produkcja Marvel Studios 
- wytwórni stojącej za sukcesem takich hitów jak „Aven-
gers” i „Iron Man 3.  Kapitan Ameryka zostaje wplątany w 
sieć zagrażającej całemu światu intrygi. By ujawnić spisek 
superbohater łączy siły z Czarną Wdową (Scarlett Johans-
son). Kiedy już wreszcie kryzys wydaje się być zażegnany, 
niespodziewanie pojawia się nowy, potężny wróg – Zimo-
wy żołnierz…

„Sarilla” 2D (Animacja/Przygodowy), kino „Mazur”, 2 
i 4 maja godz. 16:30

„Kapitan Ameryka: Zimowy Żołnież” 3D, (Akcja/Sci-
-fi), kino „Mazur”, 2 i 4 maja, godz. 18:00
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Proszę Państwa, wiem jaką wagę ma 
wypowiedziane słowo. Jeszcze większą 
moc ma słowo pisane. Jak to się mówi 
„pisanego i siekierą nie wyrąbiesz”. 
Szczególnie, gdy słowa są wypowiadane 
przez tzw. oficjeli, a notowane i przeka-
zywane przez reporterów do publicznej 
wiadomości.

Ostatnio takie słowa zostały zamieszczone w „Głosie 
Olecka”. Wypowiedział je członek zarządu powiatu Ma-
rek Dobrzyń podczas posiedzenia Komisji Oświaty, Zdro-
wia i Bezpieczeństwa Rady Powiatu. Ocenił on negatyw-
nie pracę oleckiej policji.

Jednym z dziwniejszych faktów z tym związanych jest 
to, że radny głosował za przyjęciem sprawozdania przed-
stawionego radzie przez policję. Gdzie logika?

Co się radnemu nie podobało można było przeczytać 
albo sprawdzić w Starostwie w protokole z posiedzenia 
Komisji.  Jednak ja chcę Państwu opowiedzieć o mocy 
słowa pisanego. Czy olecka policja jest dobra czy zła, czy 
olecka policja działa profesjonalnie czy, nie tego nie po-
trafi ocenić jeden człowiek. To społeczność ocenia pracę 
policji. To statystyka! Inaczej się nie da. Radny na pod-
stawie jakichś tam, nie sprawdzonych nawet przez siebie 
informacji wydaje werdykt. Według mnie bardzo niespra-
wiedliwy. Pomijam już, że „GO” opowiadane przez rad-
nego plotki publikuje! 

Radny apeluje m.in. do policji, aby lepiej współpraco-
wała ze szkołami. 

A co policja robi? 
No, może radny nie czyta ani „TO” ani „GO”. Tam 

prawie co tydzień jest jakaś relacja ze spotkania policji w 
szkołach i przedszkolach. 

Jeżeli zbadać temat, to wcześniej szkoły nie chciały 
współpracować z policją. Jeszcze kilka lat temu sprawy 
przemocy i narkotyków były zamiatane pod dywan. To 

dzięki policji i jej prewencyjnym działaniom szkoły na-
sze dojrzały do walki z problemem. Nie wiem jak jest w 
Wieliczkach, ale w Olecku sprawy idą w dobrym kierun-
ku. Choć jeszcze daleko im do ideału. 

Policja robi wiele w profilaktyce przestępstw, które 
mogą mieć miejsce wśród młodzieży.

Nie wiem czy radny uczestniczył w panelu zorgani-
zowanym przez olecką policję. Tam, nauczyciele (nie-
którzy) i samorządowcy (niektórzy) pomimo podanych 
przez policję faktów twierdzili dalej, że metody pracy 
profilaktycznej prowadzonej przez pedagogów w szko-
łach są  wyśmienite. Radną, która zaproponowała, zwe-
ryfikowanie działań profilaktycznych wprost zakrzycza-
no. 

Proszę Państwa, jeśli coś nie działa tak jak trzeba, to 
znaczy że się zepsuło i trzeba to naprawić. Policja zdaje 
sobie z tego sprawę, pedagodzy jeszcze nie.

Policjanci swego fachu uczyli się w naprawdę do-
brych szkołach. Praca w policji stała się elitarna. Bardzo 
trudno się do szeregów jej dostać. Są profesjonalistami. 

I nawet jeżeli siedzą w samochodzie (zamiast „pra-
cować” jak sugeruje radny), to pewnie taka praca. Nie 
radny Dobrzyń chodził do policyjnej szkoły. 

Bo proszę Państwa, najgorsze znać się na wszystkim. 
Przynajmniej tak mniemać. 

Przeprowadziłem mały sondaż wśród znajomych, 
przygodnie spotkanych olecczan, przedsiębiorców, eks-
pedientek i pracowników administracji. Cały tydzień 
poprzedzający wydanie tego numeru „Tygodnika Olec-
kiego” pytałem jak oceniają olecką policję. Nikt z odpy-
tywanych nie powiedział złego słowa. Kilku nawet przy-
znało się do wlepionych im mandatów twierdząc jednak, 
że się im należały. Jedna z osób podkreśliła fakt, że man-
dat uratował jej życie, bo teraz będzie bardziej uważać.

Każda z nich miała jakieś zastrzeżenia. Naturalnie. 
Jednak w kontekście artykułu zaprezentowanego przez 
„Głos Olecka” były to przysłowiowe „pierdoły”. Jeżeli 
radny Dobrzyń chce usłyszeć jak konstruktywnie oce-
nia się pracę policji i jak zwraca się jej uwagę na lepszą 
profilaktykę powinien przyjść na Sesję Rady Miejskiej. 
Tam z policjantami radni rozmawiają o konkretach, a nie 
o zasłyszanych plotkach. Tam prosi się o konkretną po-
moc, a nie organizuje się cyrk przedwyborczy. Jako po-
zytywny przykład może świadczyć wypowiedź Wioletty 
Żukowskiej zamieszczona również na łamach „GO”. 

Radny narzeka na bezpieczeństwo na Wiewiórczej 
Ścieżce. 

Na tym najbardziej znanym pasażu Olecka nie po-
pełniono żadnego przestępstwa. Wykroczenia, to picie 
piwa, niszczenie znaków, jeżdżenie motocyklami i śmie-
cenie. Takie same mandaty wlepiane są w parku w cen-
trum miasta, przed Urzędem Miejskim czy na dworcu. 

Uważam, że nasze miasto jest bezpiecznym miej-
scem. Uważam, że nasi policjanci, to profesjonaliści. 
Czuję i mam pewność, że dobrze nas chronią. Ja też 
dostałem w swoim życiu kilka mandatów. Myślę, że 
przynajmniej w jednym wypadku mandat nauczył mnie 
czegoś o moim bezpieczeństwie i jakie zagrożenie mogę 
przez nieprzestrzeganie przepisów drogowych tworzyć 
dla innych. 

Nauka kosztuje! Chociaż tak na marginesie uważam, 
że pouczenie niektórych osób, chociażby takich jak ja, 
skutkuje równie dobrze co mandat.

Z poważaniem
dziękując policji za troskę o nasze bezpieczeństwo 

B. Marek Borawski
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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
39
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Startuje inicjatywa „Dzieci 
Majdanu - polskie ferie”

Celem inicjatywy jest zorganizowanie wypoczynku w 
Polsce dla dzieci, których ojcowie zginęli lub zostali ciężko 
ranni na Majdanie. W imieniu organizatorów bardzo proszę 
o pomoc w nagłośnieniu tej sprawy - również poprzez

portale społecznościowe typu Facebook czy Twitter (wy-
starczy po prostu umieścić link na tablicy), a jest to ważne 
dlatego, że pomoże to w pozyskaniu sponsorów i darczyń-
ców.

Więcej informacji:
http://www.porteuropa.eu/krakow/euromajda-

n/5353-dzieci-majdanu-przyjada-do-krakowa
oraz na Facebooku: 
www.facebook.com/dziecimajdanu
„Port Europa” jest partnerem medialnym tej inicjatywy, 

dlatego świeżych informacji można będzie szukać także na 
naszym profilu:

www.facebook.com/porteuropa.eu
W razie pytań proszę o kontakt z koordynatorem - Alek-

sandrą Zapolską:
zapola.kr@gmail.com

Pozdrawiam,
Jakub Łoginow

www.porteuropa.eu

Konferencja naukowa
Starostwo Powiatowe w Olecku i Warszawski Oddział 

Towarzystwa Kultury Języka zapraszają Państwa na kon-
ferencję otwierającą cykl pt. „Kontynuacja badań Oskara 
Kolberga w Polsce północno-wschodniej”.

Spotkanie odbędzie się w czwartek, 8 maja 2014 r. w 
godz. 12.00 – 15.00 w internacie Zespołu Szkół Licealnych 
i Zawodowych w Olecku, ul. Gołdapska 27 (sala konferen-
cyjna).

II Olecka Trzynastka 
czyli bieg Wiewiórczą Ścieżką objęta została  Honoro-
wym Patronatem Burmistrza. 

To biegowe wydarzenie sportowe o zasięgu ogólnopol-
skim, odbędzie się 17 maja b.r. 

Uczestnicy rozpoczną bieg o godz. 11.00 na Stadionie 
Miejskim w Olecku, z którego udadzą się na malowniczą 
Wiewiórczą Ścieżkę.

Olecka Trzynastka to nie tylko bieg. Temu wydarzeniu 
sportowemu towarzyszyć będzie marsz nordic walking i 
inne atrakcje.

Więcej na temat imprezy, formularz zgłoszenia i regu-
lamin na stronie www.13.olecko.pl

Warmia i Mazury pływają
MOSiR Olecko oraz Hala LEGA zapraszają na ostat-

nie w obecnej edycji cyklu eliminacje „Warmia i Mazury 
pływają”. 

Rozegrane one zostaną 10 maja 2014 r. Start oleckiej 
imprezy jak zwykle o 10:30. 

W klasyfikacji ogólnej Olecko zdecydowanie prowadzi 
wyprzedzając Iławę o 117 startujących. Wszystko wskazu-
je, że 7 czerwca to właśnie w Olecku pływacy z całego 
wojewodztwa rywalizować będą o o Puchar Marszałka 
Województwa Wamińsko-Mazurskiego  

W klasyfikacji rodzinnej do najlepszej szóstki, która 
walczyć będzie w finałowych biegach sztafetowych, „ła-
pie” się rodzina Mitinów choć i siódma rodzina Dunajów 
nie jest bez szans. 

W klasyfikacji szkolnej  na dzień dzisiejszy Olecko sta-
nowi połowę stawki. Do startu w finałach kwalifikują się 
SP 1, Gimnazjum nr 1 i SP 3.

info MOSiR

Ulica Batorego
Gmina zleciła oleckiej firmie POK-KOM Krzysztofa 

Sawczuka wykonanie projektu wjazdu i parkingu przy uli-
cy Batorego. Koszt zamówienia to około 2,1 tysiąca zło-
tych. Termin realizacji upłynął 14 kwietnia b.r.            UM

Olszewo
Ukończono remont świetlicy w Oleszewie. Olecka fir-

ma Ol-Graf K. Kalaty za 13,2 tysięcy złotych wymieniła 
drzwi wejściowe, wykonała remont przedsionka, zaplecza 
sanitarnego oraz samą świetlicę.    UM



7
Tygodnik olecki 17/850 - r. 2014

to@borawski.pl

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

Tak wygląda nowy most, który połączył brzegi Moż-
nianki na Wiewiórczej Ścieżce.  Fot. Waldemar Rukść

Bilety na „Klimakterium 2 czyli menopauzy szał” już 
do nabycia w Hali LEGA, ROK Mazury Garbate oraz w 
internecie. MOSiR Olecko na bawiący do łez ale też moc-
no poruszający swą bezpośredniością i prawdziwością 
spektakl. Hala 
LEGA 23 maja 
2014 r. o godz. 
18:30. Cena bile-
tu: 70 zł. 

Ponad 1800 
p r z e d s t a w i e ń 
„ K l i m a k t e -
rium...i już” w 
ciągu 6 lat od 
premiery wyraź-
nie pokazuje, że 
kobieta wraz z jej 
problemami, to 
temat niewyczer-
pany. Nasze bo-
haterki ,,wyklęte 
wstały z poniże-
nia’’ i realizują to, 
o co tak walczyły 
w pierwszej czę-
ści: udowadniają, 
że klimakterium 
to nie koniec świata, a dopiero początek nowego życia.

Zupełnie nowe piosenki we wspaniałych aranżacjach 
i z zabawnymi tekstami, których nie można przestać nu-
cić, złożone choreograficzne układy i ta niepowtarzalna 
energia, którą występujące na scenie aktorki dzielą się z 
publicznością. Z częścią

z nich spotkaliśmy się w „Klimakterium...i już!”, ale 
do tego zacnego grona dołączyły też nowe artystki, jedna 
lepsza od drugiej i wszystkie zupełnie znakomite.

I każda z nich wnosi do spektaklu coś zupełnie niepo-
wtarzalnego.

Podczas spektaklu panie bawią się wyśmienicie – tak-
że te na widowni. I panowie ze zdumieniem stwierdzają, 
że coraz śmielej klaszczą i śpiewają ze wszystkimi. To 
prawdziwa terapia śmiechem - kojąca i skuteczna - pod jej 
wpływem nabieramy dystansu do siebie, innych, naszych 
zranień i lęków.  Bo „Menopauzy szał” ogarnia wszyst-
kich, a zwłaszcza tych, którzy się tego zupełnie nie spo-
dziewają.

Klimakterium 2 
czyli menopauzy szał

Ortograficzne łamanie głowy
W Zespole Szkół Technicznych w Olecku odbył się 

II Zamkowy Konkurs Ortograficzny dla gimnazjalistów 
„MISTRZ ORTOGRAFII”. Konkurs składał się z dyktanda 
oraz rozwiązywania zadań ortograficznych. Wystartowało 
16 gimnazjalistów z siedmiu szkół naszego powiatu. Za-
szczytny tytuł „Mistrza ortografii” przypadł uczennicy klasy 
III Społecznego Gimnazjum STO Zuzannie Adamskiej. Dwa 
pozostałe miejsca na podium zajęły uczennice Gimnazjum 
nr 1 w Olecku: Marcela Wojciechowska i Katarzyna Wój-
towicz. 

Zwyciężczynie otrzymały dyplomy, okazjonalne kubki z 
logo konkursu oraz sprzęt elektroniczny. To kolejny sukces 
Zuzanny. Gratulujemy mistrzyniom ortografii oraz ich na-
uczycielom.

Waldemar Snarski
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Redakcja 
„Tygodnika Oleckiego”, ul. Zielona 37

czynna:  poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek
w godzinach 1200-1700

kontakt telefoniczny: 601-152-454

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.

Bibliografia Olecka
Od 16 marca 2013 zostały zamieszczone w interneto-

wej wersji pierwsze części „Bibliografii Oleckiej”. Pod ad-
resem internetowym 

www.bibliografia.olecko.info 
można znaleźć dane dotyczące liter alfabetu od „A” do „O” 
. Oraz hasło „Literatura” zawierające wykaz przeanalizo-
wanych tekstów źródłowych. Od 20 marca znajduje się li-
tera „O”. W przygotowaniu są  litery „P” i „R”.

Bibliografia dotyczy tylko tego fragmentu wydawnictw 
oleckich, które zostały przeanalizowane i opublikowane w 
rozdziale „Literatura”. 

Hasła osobowe zawierają zwięzły życiorys opracowany 
na podstawie przeanalizowanej literatury oraz wykaz pu-
blikacji, w których jest mowa o wymienionej olecczance, 
olecczaninie lub osobie w jakiś sposób związanej z Olec-
kiem. Wymienione publikacje dzielą się na grupy: litera-
turę, publikacje i źródła. Jeżeli wymieniony w bibliografii 
jest autorem książek, artykułów, opracowań są one wpisa-
ne pod hasłem „Literatura” lub „Publikacje”, jeżeli o danej 
osobie informacje napisał w swoich książkach, artykułach i 
dokumentach ktoś inny, znajdują się one pod hasłem „Źró-
dła”.

Jako olecczan w „Bibliografii” uznano osoby zamiesz-
kujące teren powiatu w granicach sprzed 1945 roku oraz 
teren powiatu po 1945. Wykaz zawiera także osoby czaso-
wo zamieszkujące oraz osoby związane z miastem przez 
pracę, sztukę oraz zasługi dla miasta, a nie mieszkające na 

branym pod uwagę terenie.  
Wszelkie dane w życiorysach czytelnicy mogą uzupeł-

niać przysyłając informacje na adres to@borawski.pl  lub 
listownie z podaniem numeru telefonu do kontaktu lub 
skontaktować się z redakcją telefonicznie. Zmiana jakiego-
kolwiek tekstu wymaga kontaktu osobistego.

Uzyskane w ten sposób dane będą wprowadzane do 
Bibliograf wraz z ukazaniem się następnych liter, w tym 
wypadku litery „P” lub  „R” (przypuszczalnie połowa maja 
b.r.). 

Redakcja Bibliografii Oleckiej z góry dziękuje za wszel-
ką pomoc w realizacji tego wielkiego przedsięwzięcia.

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznic-
twa oczekuje na honorowych dawców krwi
Wszyscy chętni, którzy są zdrowi i pełnoletni mogą zostać 
honorowymi dawcami krwi.     
Pobór krwi od honorowych dawców w 2014r. odbywał się 
będzie w Zespole Szkół Licealnych i Zawodowych w Olec-
ku (budynek internatu, sala konferencyjna) przy ul. Gołdap-
skiej 27, od godz. 830 do 11.00 w  poniższych  terminach:

8 maja
5 czerwca

3 lipca
7 sierpnia
4 września

2 października
6 listopada
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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.

INFORMACJA O PROJEKCIE

Projekt pn. „Z MYŚLĄ O PRZYSZŁOŚCI” reali-
zowany jest przez Powiat Olecki / Powiatowy Urząd 
Pracy w Olecku w partnerstwie z Miejskim Ośrodkiem 
Pomocy Społecznej w Olecku, Gminnym Ośrodkiem 
Pomocy Społecznej w Kowalach Oleckich, Gminnym 
Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Świętajnie, Gmin-
nym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Wieliczkach w 
ramach Priorytetu VII Promocja integracji społecznej, 
Działania 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmoc-
nienie sektora ekonomii społecznej Poddziałania 7.2.1 
Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych 
wykluczeniem społecznym Programu Operacyjnego 
Kapitał Ludzki 2007 – 2013 w okresie od 01.01.2014 r. 
do 30.06.2015 r. 

Celem projektu jest zwiększenie do końca czerw-
ca 2015r. aktywności społecznej i zawodowej 32 osób 
bezrobotnych (17K, 15M) zagrożonych wykluczeniem 
społecznym 

z terenu powiatu oleckiego. 
W ramach projektu zaplanowano następujące formy 

wsparcia : 
1) Wsparcie psychologiczno-terapeutyczne 
- Warsztaty z komunikacji interpersonalnej obejmu-

jące sztukę prezentacji siebie, doskonalenie kontaktu i 
słuchania, komunikację niewerbalna. 

- Warsztaty socjoterapeutyczne obejmujące budowa-
nie poczucia bezpieczeństwa i rozwijanie umiejętności 
psychofizycznych. 

- Wyjazd studyjny - 2 dni w celu pokazania dobrych 
praktyk z zakresu integracja i ekonomii społecznej. 

2) Poradnictwo zawodowe. 
- Porady indywidualne w zakresie określenia zainte-

resowań i predyspozycji zawodowych i ustalenie Indy-
widualnego Planu Działania. 

- Warsztaty aktywnego poszukiwania pracy w celu 
przygotowania uczestników do lepszego radzenia sobie 

w poszukiwaniu i podejmowaniu zatrudnienia.
3) Szkolenia zawodowe.
- Prawo jazdy kat. B dla 16 osób.
- Opiekun osób z zaburzeniami psychicznych i osób 

starszych dla 9 osób.
- Magazynier-sprzedawca z obsługą wózków jez-

dniowych dla 8 osób.
- Brukarz dla 7 osób.
- Technolog robót wykończeniowych w budownic-

twie dla 8 osób.
4) Staże zawodowe – 32 osoby.
Staże zgodne z kierunkiem szkoleń zawodowych. 

Okres stażu - max. 6 m-cy. Realizacja stażu u konkret-
nego pracodawcy odbędzie się z udziałem trenera pra-
cy..

5) Subsydiowane zatrudnienie – 7 osób
Pracodawcy organizujący staże w ramach projektu, 

którzy zadeklarują zatrudnienie osób otrzymają przez 
3 m-ce zwrot części wynagrodzenia i składek społecz-
nych.

Uczestnikom projektu przysługuje: stypendium 
szkoleniowe, stażowe i zwrot kosztów przejazdu na 
poszczególne formy wsparcia.

Informacje nt uczestnictwa w projekcie można 
otrzymać w:

1.  Powiatowym Urzędzie Pracy w Olecku w biu-
rze projektu w pok. Nr 4 ul. Armii Krajowej 30 od 
poniedziałku do piątku w godzinach 7.00 – 15.00, tel. 
875201801, e-mail: p.modrakowski@pup.olecko.pl.

2. W Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w 
Olecku, Gminnych Ośrodkach Pomocy Społecznej w: 
Kowalach Oleckich, Świętajnie i Wieliczkach

3. Na stronie www.pup.olecko.pl w zakładce Pro-
jekty EFS.

Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Eu-
ropejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecz-
nego.

      
Projekt „Z myślą o przyszłości” 

współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

POWIATOWY URZĄD PRACY
19-400 Olecko, ul. Armii Krajowej 30, tel. 520-30-78, 520-25-33, fax 520-27-46
e-mail: biuro@pup.olecko.pl http://pup.olecko.pl

K
95

60
1
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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

04

„Anioły nad Olszewem”
W niesamowicie wspaniałej wiosennej opra-

wie odbył się wernisaż wystawy oleckiego artysty 
Marka Pacyńskiego pt. „Pożegnanie aniołów”.

Wydarzenie miało miejsce w wiejskiej „rezy-
dencji” W. B. Bołtryka w Olszewie.

fot. Waldemar Rukść i Adam Woroniecki
Wald
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Wizyta „Czwórki” w bibliotece 
W dniach 23 i 24 kwietnia odwiedziła nas blisko setka 

dzieci - uczniów klas 0, I i II z SP 4 w Olecku. 
Bibliotekarka Krystyna Karczewska zapoznała z zasada-

mi korzystania z księgozbioru, przybliżyła regulamin biblio-
teczny, po czym dzieci zwiedziły wszystkie pomieszczenia. 
Głównym zadaniem biblioteki jest promowanie czytelnictwa i 
zachęcenie dzieci do czytania książek, dlatego też, nasza pra-
cownica, Jolanta Krasowska, przeczytała dzieciom opowia-
dania o „Kamyczku w bibliotece”, o „Zwierzaku, którego nie 
było” oraz „Miko się wyprowadza”. 

Bibliotekarka Ewa Omilian zabrała dzieci do świata za-
gadek. 

Następnie dzieci mogły wykazać się plastycznie. 

Bibliotekarki zabrały je przed budynek, gdzie malując 
kredą i pastelami uczniowie „zostawili pamiątkę” w postaci 
kolorowego rysunku na chodniku.

bibliotekarki
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Andrzej Malinowski

Źródła Biebrzy
Dojazd: Olecko - Augustów - Lipsk - Dąbrowa Białostoc-
ka - Nowy Dwór

Biebrza – rzeka nizinna w północno-wschodniej Pol-
sce, prawy dopływ Narwi. Jej długość wynosi 165 km, po-
wierzchnia dorzecza: 7051 km kw. 

Źródła rzeki znajdują się 1 kilometr na południe od miej-
scowości Nowy Dwór na Podlasiu (w pobliżu granicy z Bia-
łorusią), w powiecie sokólskim. Nie ma oznaczeń, ani tablicy 
informacyjnej. 

Jest to grząski teren wilgotnych łąk otoczonych niewiel-
kim lasem. 800 metrów na południowy-zachód od źródeł 
znajduje się wzniesienie o wysokości 203 m n.p.m.

Nazwa rzeki pochodzi prawdopodobnie od słowa „bóbr”. 
W dolinie Biebrzy znajduje się największy w Polsce obszar 
bagien torfowych. Praktycznie cała długość rzeki (około 155 
km) znajduje się na terenie Biebrzańskiego Parku Narodo-
wego. Biebrza oddziela Pojezierze Mazursko-Suwalskie od 
Niziny Północnopodlaskiej.

W wietrzną i deszczową sobotę, 15 marca 2014 r. do źró-
deł rzeki Biebrzy dotarli: Konrad Radzewicz, Cezary Laso-
ta i Andrzej Malinowski. 
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Ośrodek 
czynny
codziennie 
w godz. 800-1600

Jerzy Miliszewski

OLECKIE CENTRUM
SZKOLENIA KIEROWCÓW

Olecko, Aleje Lipowe 3
Rozpoczęcie 
kursu

 tel. 87-520-23-36B91202

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

Poświęcenie 
tablicy smoleńskiej

W piątek 11 kwietnia br. w kościele pw. Podwyższenia 
Krzyża Św. została odprawiona msza św. w intencji ofiar tra-
gedii smoleńskiej sprzed 4 lat. Koncelebrowali ją ks. infułat 
Edmund Łagód, ks. prałat Marian Salamon i ks. prałat Sta-
nisław Tabaka. 

W kościele licznie zgromadzili się mieszkańcy powiatu 
oleckiego oraz zaproszeni goście – posłowie Prawa i Spra-
wiedliwości Jarosław Zieliński i Jerzy Szmit. W okoliczno-
ściowej homilii ks. infułat Łagód wspomniał sylwetkę zmar-
łego tragicznie 10 kwietnia 2010 r. śp. prezydenta RP Lecha 
Kaczyńskiego, który 25 maja 2009 r. gościł w Olecku, kiedy 

to spotkał się  z mieszkańcami i wygłosił wykład na Wszech-
nicy Mazurskiej. 

Po zakończeniu mszy św. duchowni poświęcili tablicę 
smoleńską, umieszczoną w Sanktuarium Krzyża Św., ufun-
dowaną przez członków oleckiego PiS-u. 

Okolicznościowe przemówienia wygłosili tam posło-
wie J. Zieliński i J. Szmit. Później w gościnnych progach 
Wszechnicy Mazurskiej, gdzie zaprosili uczestników uro-
czystości gospodarze uczelni Teresa i Józef Krajewski, 
odbyło się spotkanie na temat wyborów do Parlamentu Eu-
ropejskiego, którego głównymi bohaterami byli kandydaci – 
posłowie PiS-u, którzy przedstawili główne założenia swo-
jego programu oraz odpowiadali na pytania zgromadzonych.

Dariusz Josiewicz
fot. Józef Kunicki

Bezpieczniej na wodach 
Warmii i Mazur

Samorząd województwa podzielił 360 tys. zł między czte-
ry oddziały Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego 
z Warmii i Mazur. Coroczna pomoc z budżetu województwa 
zostanie przeznaczona na utrzymanie gotowości ratunkowej 
jednostek.

- Oprócz walorów przyrodniczych i atrakcji rekreacyjnych 
musimy mieszkańcom i turystom zapewnić bezpieczeństwo – 
mówi marszałek Jacek Protas. – Na wodzie o to bezpieczeń-
stwo dba głównie Wodne Ochotnicze Pogotowie ratunkowe 
– służba, która wielokrotnie dała dowód swojego zaangażo-
wania, skuteczności i profesjonalizmu. Dlatego, mimo że nie 
jest to zadanie samorządu województwa, co roku rezerwuje-
my w budżecie środki na pomoc dla ratowników pracujących 
na naszych akwenach.

Najwięcej otrzymają oddziały WOPR z Olsztyna i Gi-
życka, odpowiednio 155 i 125 tys. zł. Jednostki z siedzibą w 
Okartowie i Elblągu zagospodarują po 40 tys. zł. Ratownicy 
wodni przeznaczą pozyskane fundusze głównie na utrzyma-
nie sprzętu ratowniczego w gotowości operacyjnej, czyli prze-
glądy, remonty oraz zakup części zamiennych. Planowane są 
również kursy dla ratowników oraz profilaktyczne szkolenia 
dla młodzieży.                Biuro Prasowe Marszałka

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.

OSP Lenarty
Firma „NARTON” z Olecka za 7944,60 złotych wykona 

monitoring budynku Ochotniczej Straży w Lenartach. 
W ramach projektu zamontowanych zostanie 5 kamer 

wewnętrznych, 3 kamery zewnętrzne wraz z potrzebnym 
wyposażeniem.         UM
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* „KOALA” - bar. Kuchnia tradycyjna, dowóz dań od po-
niedziałku do piątku od 9.30 do 16.30, od 26 zł. dowóz gratis 
(poza Oleckiem 3 zł za 1 km) tel. (87) 520 15 78          V13801

PIZZERIA „PRIVE” zaprasza od 1000 do 2200

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

09

PIZZA NA TELEFON

* materiały budowlane, metalowe, hydraulika – SKLEP 
   BUD-MET, ul. Gołdapska 22, tel. (87) 520 22 41. V12103

* „ASTRA” restauracja, pizza, zestawy obiadowe na telefon: 
87-520-25-68, profesjonalny katering, imprezy okolicznościowe, 
dancingi, ul. Partyzantów 7, www.astra.olecko.pl  V09307

* AUTO-MAX, ul. Paderewskiego 3A, naprawa: zawieszenia, 
amortyzatory, elektronika, komputerowa geometria zawieszenia, 
klimatyzacja, chiptuning tel. 509-746-264;                                        V12303

* Foto-Ślub i inne uroczystości, tel. 660 122 049       B89606

* hurtownia spożywcza, ul. Gołdapska 31, tel. (87) 520-01-50 V13102

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

19
04

V1
25

02

SERWIS OGUMIENIA
      OPONY, FELGI
OLEJE SHELL (wymiana gratis)

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

AUTO LAND                                           V13302

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

* Artykuły i usługi elektryczne, Grunwaldzka 6, 
      tel. 87-610-00-66                                     V13202

* Centrum Ogrodnicze, ul. Rzeźnicka 6; tel. 87-520-22-07   V02615

* MEBLE - salon, Jan Bagiński, ul. Rzeźnicka, tel.  
(87) 520 29-23. V10205

* Budowlana firma, Tadeusz WITKOWSKI, kompleksowe 
prace budowlane, tel. 603-754-167, 87-523-41-44 V06610

V11104

* MYJNIA GĄBKOWA AUTOMATYCZNA 
   aleje Lipowe 1A                           V09846

V0
92

07

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...

V07709* Auta używane, tel. 501-611-961 V13531

* CZĘŚCI SAMOCHODOWE, tel. 509-746-264 V12313

* CZĘŚCI SAMOCHODOWE, ul. Sokola 1D, tel. 87-
520-12-88 V13312

* części używane, wszystkie marki, Ełcka 2 (przy 
skupie złomu), tel. 501-611-961 V13521

* Ford Escort Combi, 1,4B, 1999, tel. 605-485-376 B91501

* Mitsubishi Outlander, 2005, 2,4B+G tel. 604-193-413 
B90005

* Żuk, sprawny, ubezpieczony, po przeglądzie, B+G, 
pierwsze ręce, tel. 604-557-693 V13411

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

* kino, plac Wolności 22, tel. 87-520-20-59 B89706

* konie kabardyńskie, przejażdżki, pod siodło, 
Grądzkie 47, tel. 666-316-780, 87-421-22-48 B91003

* obiady domowe, imprezy okolicznościowe, dancin-
gi (sobota), „Smaczek” (Rarytas), 11 Listopada 11, tel. 
664-035-929 K95403

* pracownia pisania ikon, pracownia plastyczna, 
Katarzyna Waraksa, tel. 663-805-960 B88808

* wczasy; tel. 87-421-22-48, 666-316-780,  www.wiatra-
kart.fr.pl, e-mail: kawarak@o2.pl B89905

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

L87001

AUTO-MOTO

MOTO-NAPRAWA-SPRZEDAM

TURYSTYKA-NOCLEGI-ROZRYWKA

USŁUGI

* bezprzewodowy internet iPlus, tel. 87-520-13-31 B91402

* chleb swojski, ciasta, wypiek, tel. 605-107-755 
B91701

* gazowe, hydraulik, tel. 502-383-533 V05212

* hurtownia wędlin, od 4.00 do 14.00, ul. Gołdapska 
31, tel. 87-520-22-13 L86407

* instalacje elektryczne, Henryk Rowiński, tel. 510-145-
891 V11914

* korepetycje - język angielski; szkoły podstawo-
we, gimnazja, szkoły średnie, tel. 608-215-475 L86209

* kowalskie, spawalnicze, ślusarskie, Gołdapska 31, 
tel. 87-523-00-80 B90903

* księgowe usługi, Ternet spółka z o,o, tel. 87-520-31-70 
B89507

* 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 
V09816

* pakowanie próżniowe żywności, ulica Rzeźnicka 6, 
tel. 87-520-22-07 K94904
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V0
76

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

V09506

V0
96

06

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

Wyrób nagrobków, blatów kuchennych, parapetów 
i okładzin schodowych V09906

PROMO-

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

DWORZEC PKP
tel. 883-110-101

V10614

* kotły c.o., grzejniki, bojlery, HYDROMAX, 
            ul. Targowa 18, tel. 87-615-31-90             V09706

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

K
93

40
9

V10015

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                          V09107

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

V14101

SPRZEDAM 

INNE

PRACA

SPRZEDAM

WYNAJEM

* pizza na telefon – od 10.00 do 22.00, tel.87-520-31-32 
lub sms 505-314-536 V07519

* ROWERY – naprawy i wypożyczalnia, Centrum 
Handlowe Impuls, tel. 87-520-36-92 V12413

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

V13511

* sprzątanie, opieka nad osobami starszymi lub dziećmi, tel. 
506-462-495 B89805

* tłumacz języka francuskiego, tel. 888-605-885 L86704

* oddam koty (wszystkie czarne) w dobre ręce, tel. 
504-997-481 L86803

* ślusarza, spawacza zatrudnię, tel. 602-709-756 B91102

* zatrudnię stomatologa, tel. 605-893-381 K93509

* drukarka kolorowa OKI C3300n, A4, idealna do 
wizytówek, mało używana, 290 złotych, tel. 604-193-
413 L86902

* działka budowlana, Świętajno, 1850 m.kw., tel. 509-
154-347 K95203

* działka budowlana, Zajdy, 30 arów, tel. 662-509-994 V12113

* działka usługowa, granica obwodnicy, tel. 601-210-
819 B863a16

* działkę 0,5 ha, częściowo zadrzewioną, tel. 882-020-
370 K95503

* działkę budowlaną, 1650 m.kw., Olecko, tel. 602-
709-756 B91601

* działki budowlane, uzbrojone, tel. 601-210-819 K864a16

* komplet mebli do salonu. BRW seria Kent: witryna, ko-
moda, RTV, kolor - kasztan, 700 zł. tel. 600-936-589 B90105

* książki, I i II klasa gimnazjum, (Gimnazjum nr 2), tel. 
603-113-040 V13322

* luksfery Fala niebieskie 36 sztuk, TANIO, tel. 508-
610-285 B90404

* maszyny, urządzenia rolnicze, tel. 516-670-859  K865a16

* mieszkanie 60 m.kw. z działką 400 m.kw.,tel. 602-
345-477 V09526

* modele kartonowe, Wydawnictwo WIR, (samoloty 
1:50, okręty 1:300), tel. 601-152-454
* OLEJ OPAŁOWY, NAJTANIEJ, tel. 87-520-41-91 
V09826

* siedlisko, ul. Wiejska, ok. 40 arów, zabudowane bu-
dynkiem gospodarskim, dojazd od strony ulicy Wiejskiej, 
siła na miejscu, tel. 602-293-333 V09516

* dom z zabudowaniami gospodarczymi do wynaję-
cia, tel. 663-301-936 K94004c

* lokal użytkowy 100 m.kw., centrum, tel. 723-565-284 
V09117

* lokal użytkowy 140 m.kw., centrum, tel. 501-620-577 
V07529
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MEDYCYNA ALTERNATYwNA
Czereśnie na oczyszczenie 

organizmu
30 g świeżych szypułek lub 10 g suszonych zale-

wamy 2 szklankami wody i gotujemy pod przykry-
ciem na wolnym ogniu przez 5 minut. Cedzimy i pijemy 
3 razy dziennie.

WŁOSY SUCHE
Włosy suche są kruche, łamliwe, często bez połysku, 

rozdwajają się na końcach.  Myje się je przeciętnie raz 
na 10-14 dni. Przed myciem wskazany jest przynajmniej 
raz na miesiąc kompres z oliwy (z oliwek lub oleju so-
jowego). Przygotowuje się go następująco: do kubeczka 
wlewa się trochę oliwy i wstawia do drugiego naczynia z 
gorącą wodą. Do oliwy dodajemy łyżeczkę soku z cytry-
ny. Tak przygotowaną mieszankę wcieramy w skórę gło-
wy i we włosy. Następnie na głowę nakładamy plastiko-
wy czepek. Całość zawiązujemy ogrzanym ręcznikiem. 
Kompres należy trzymać na głowie przez 1 do 2 godzin. 
Następnie myjemy włosy przetłuszczonym mydłem la-
nolinowym lub dziecięcym., żółtkami lub szamponami 
do włosów suchych.

Włosy także jest dobrze płukać wywarem z ziół. 

K
89

61
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Może to być korzeń ślazu. 2 łyżki zalewamy 1 litrem let-
niej wody i pozostawiamy 2 godziny pod przykryciem.

 Może to być kwiat lipy. 2 łyżki suszu zalewamy 1 li-
trem wrzącej wody i odstawiamy na 20 minut. Po umyciu 
wcieramy we włosy odrobinę brylantyny lub specjalnego 
kremu do włosów.

Mleko na zmęczoną cerę:
2 łyżki mleka i 2 łyżki miodu wymieszać na rodzaj 

kremu, który rozprowadzamy po twarzy. Po upływie oko-
ło pół godziny spłukujemy obficie letnią, przegotowaną 
wodą. Przez miesiąc stosować maseczkę raz w tygodniu, 
później co 15 dni.

Leki sprzedawane bez recepty 
... przeznaczone są do samodzielnego stosowania, pod 

warunkiem ze nie eksperymentujemy. Przed zażyciem 
nawet dobrze znanego leku lepiej przypomnieć sobie 
treść ulotki. Zastosowanie podwójnej dawki niczego nie 
przyspieszy! Nawet najskuteczniejszych leków nie należy 
stosować dłużej niż tydzień, a jeśli w ciągu 3 dni od mo-
mentu rozpoczęcia leczenia nie nastąpi poprawa, należy 
zasięgnąć porady lekarza.

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.
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Więcej miejsc 
dla przedszkolaków

Od kilku lat fundusze unijne wspierają powstanie nowych przed-
szkoli na Warmii i Mazurach. Zarząd województwa przeznaczył 
wczoraj kolejne środki na zmniejszenie nierówności w dostępie do 
edukacji przedszkolnej. Dofinansowanie otrzymało siedem placówek.

- Dzięki wykorzystaniu środków unijnych udaje się nam syste-
matycznie zwiększać ilość miejsc w naszych przedszkolach – mówi 
Jacek Protas, marszałek województwa. –Zdajemy sobie sprawę, jak 
wielkie ma to znaczenie w wyrównywaniu szans edukacyjnych naszej 
młodzieży. Dlatego w przyszłej perspektywie unijnej nadal będziemy 
wspierać placówki przedszkolne w regionie.

Prawie 436 tys. zł trafi do wsi Biskupiec w powiecie nowomiej-
skim na utworzenie nowego ośrodka wychowania przedszkolnego. Na 
ten sam cel samorząd województwa przekazał ponad 395 tys. zł wsi 
Boguchwały w gminie Miłakowo. Z kolei kwota blisko 450 tys. zł 
pomoże w stworzeniu nowego oddziału przedszkolnego dla 16 dzieci 
przy Niepublicznej Szkole Podstawowej w Wielkim Dworze w gmi-
nie Małdyty.

Wsparcie uzyskały także już istniejące placówki przedszkolne. 
Ponad 560 tys. zł wspomoże utworzenie 12 dodatkowych miejsc 
w publicznym przedszkolu w Orzyszu, a prawie 126 tys. zł trafi do 
przedszkola niepublicznego we wsi Jerutki w gminie Świętajno. Środ-
ki unijne wspomogą też niepubliczne przedszkole w Olecku (prawie 
124 tys. zł), a ponad 410 tys. zł trafi do jednej z placówek w Olsztynie.

W tej rundzie konkursu na zmniejszanie nierówności w upo-
wszechnianiu edukacji przedszkolnej przekazane zostanie blisko 2,5 
mln złotych.

Biuro Prasowe 
Urzędu Marszałkowskiego 

Województwa Warmińsko-Mazurskiego

Zadzwoń do 
Rzecznika Praw Obywatelskich

Pod numerem 800 676 676 działa bezpłatna Infolinia Obywatelska 
Rzecznika Praw Obywatelskich (RPO). Każdy obywatel może telefo-
nicznie przedstawić swoją sprawę, aby uzyskać pomoc prawną. Pra-
cownicy 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 
administracyjnego i gospodarczego – 20 %, prawa pracy i zabezpiecze-
nia 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 
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Kalendarz imion

Nasz przepis

  

Cytaty na ten tydzień

PRZYS£OWIA

29 kwietnia (Światowy Dzień Miast 
Bliźniaczych, Międzynarodowy Dzień 
Tańca)
Angeliny, Katarzyny, Margerity, Rity, 
Roberty, Ryty
Augustyna, Bogusława, Hugona, Jaku-
ba, Myślimira, Piotra, Roberta, Sewera
30 kwietnia 
Balbiny, Balladyny, Chwalisławy, Do-
naty, Hildegardy, Kai, Katarzyny , Lilii, 
Lilisny, Marianny, Marii, Tamary
Bartłomieja, Bartosza, Donata, Filome-
na, Igora, Jakuba, Ludwika, Mariana, 
Piusa
1 maja (Święto Pracy)
Anieli, Filipy, Filippy, Mai, Ramony
Filipa, Freda, Jakuba, Jeremiasza, Jere-
miego, Józefa, Lubomierza, Lubomira, 
Romana
2 maja (Dzień Flagi RP)
Atanazji, Celestyny, Elizy, Irminy, 
Longiny, Toli
Anastazego, Anatola, Antoniego, Atana-
zego, Borysa, Częstowoja, Eugeniusza, 
Longina, Walentego, Waltera, Witomie-
rza, Witymira, Zygmunta
3 maja (Święto Konstytucji 3 Maja, 
Święto NMP Królowej Polski)

Aleksandry, Aniki, Antoniny, Broni-
woi, Marii, Marioli, Niny, Światosła-
wy, Świętosławy, Żakliny
Aleksandra, Broniwoja, Jaropełka, 
Stanisława, Światosława, Teodozju-
sza, Teodozego
4 maja (Dzień Strażaka, Dzień 
Kominiarza, Dzień Hutnika)
Amelii, Antoniny, Flory, Ireny, Mal-
winy, Moniki, Poli
Floriana, Gościsława, Gostarda, Grze-
gorza, Januarego, Łazarza, Michała, 
Polikarpa, Roberta, Władysława
5 maja (Dzień Ochrony Środowi-
ska)
Ireny, Irydy, Ity, Tamary, Wincenty
Chociemira, Hilarego, Lubosława, 
Piusa, Teodora, Waldemara, Wincen-
tego, Zdzibora 
6 maja 
Benedykty, Beniny, Benity, Ditty, 
Domicelli, Filipa, Fredy, Judyty, Juty, 
Ludomiły
Benedykta, Dominika, Filipa, Go-
ścisława, Gościwita, Jakuba, Jana, 
Juranda, Ludomiła, Mariana, Owidiu-
sza, Waldemara, Wiktora

Żydowski mesjanizm szlachetnie-
je poprzez twórcze działanie w dzie-
dzinie sztuki, nauki, filozofii. Staje 
się mesjanizmem kreatywnym, bo 
inaczej byłby bezbronny. Naziści nie 
mają żadnych talentów twórczych. 
Ich jedynym geniuszem jest śmierć, 
oni są geniuszami śmierci. Ale strzeż-
cie się dnia, kiedy Izrael postanowi 
się uzbroić i poświęcić swego ducha 
kreatywności dla sukcesu wojskowe-
go. 

Carlos Fuentes, 
Lata z Laurą Diaz

Gdy w końcu kwietnia deszcz rosi, 
błogosławieństwo polom przynosi.

Z kwietniem ciepłym, idzie maj 
chłodny.

Na pierwszy maj szron obiecuje do-
bry plon.

Jeśli pierwszy maj płacze będą chude klacze.
Boże daj, Boże daj, aby wiecznie 

trwał ten maj.
Obfitość zbóż przynoszą, ptactwa 

skąpość – grzmoty, lecz gospodarz z 
robactwem ma dość roboty. (Powyższy 
prognostyk staropolski znajduje w peł-
ni potwierdzenie w bogatej tradycji lu-
dowej, która grzmoty, chłody majowe 
uznawała za dobrą prognozę dla urodza-
jów w polu i sadzie).

Na św. Floriana (4 maja) deszczyk rzę-
sisty, będzie plon obfity, dobry i  czysty.

Święty Florianie, miej ten dom w 
obronie, niechaj płomieniem od ognia 
nie chłonie!

Kiedy w marcu plucha, to w maju 
posucha.

Jeśli się w maju śnieg zdarzy, to lato 
dobrze wyparzy.

W maju zbiera pszczółka, zbierajcież 
też ziółka na ratunek w potrzebie i dla 
drugich i dla siebie.

Grochówka
30 dag grochu, 15 dag wędzonego bocz-
ku, 2 marchewki, 1 pietruszka, por, pół 
selera, cebula, 2 ząbki czosnku, majera-
nek, sól, mielony pieprz

Groch zalewamy wodą i moczymy 
przez jedną noc.

Marchewki, pietruszkę, por i seler 
czyścimy i kroimy na kawałki.

Cebulę obieramy i przypiekamy na 
suchej patelni.

Warzywa wkładamy do garnka i zale-
wamy je 2 litrami wody. 

Gotujemy około 1,5 godziny.
Boczek kroimy w kostkę, wytapiamy 

i dodajemy do zupy.
Przyprawiamy solą, pieprzem, czosn-

kiem i majerankiem.
Zapiekanka z żeberkami 

i kapustą
2 marchewki, jabłko, 50 dag kiszonej ka-
pusty, 30 dag żeberek, 3 jajka, szklanka 
kwaśniej śmietany, pół łyżeczki kminku, 
łyżeczka majeranku, sól, pieprz

Marchewki i jabłko obieramy i ście-
ramy na tarce o grubych oczkach.

Kapustę siekamy.
Z mięsa wybieramy kości i kroimy 

je w kawałki. Mieszamy z kapustą, mar-
chewka i jabłkiem.

Całość wkładamy do formy.
Śmietanę roztrzepujemy z jajkami 

i przyprawiamy ostro solą, pieprzem, 
kminkiem i majerankiem. Sosem tym 
polewamy zapiekankę.

Zapiekamy około 40 minut w tempe-
raturze 200°C. 

Medaliony w sosie
3 łyżki masła, 8 medalionów cielęcych 

(po 10 dag), pół szklanki białe-
go wina, 3 łyżki ostrej musztardy 
francuskiej, szklanka śmietany, sok z 
cytryny, sól, pieprz

Medaliony płuczemy, oprószamy 
solą i pieprzem. 

Smażymy na maśle po 2 minuty z 
każdej strony i zdejmujemy z patelni.

Tłuszcz ze smażenia mieszamy z 
winem. Dodajemy musztardę i śmie-
tanę. Dokładnie mieszamy na gład-
ki sos. Podgrzewamy go na małym 
ogniu, ale nie gotujemy. Przyprawia-
my mocno solą, pieprzem oraz sokiem 
z cytryny.

Medaliony wkładamy do sosu i 
dusimy jeszcze około 2-3 minuty.
Danie podajemy z makaronem i fasol-
ką szparagową. 
Pasta z konserwy rybnej 

i pieczarek
Puszka ryb w oliwie, 15 dag żółtego 
sera, 20  dag pieczarek, mała cebula, 
masło, sól, pieprz mielony, natka 
pietruszki

Rybę wyjmujemy z puszki i drob-
no siekamy. 

Ser ścieramy na tarce z drobnymi 
otworami. 

Pieczarki myjemy, obieramy ze 
skórki, płuczemy i kroimy w plasterki.

Cebule obieramy, płuczemy i sie-
kamy.

Cebulę i pieczarki obsmażamy na 
małej ilości masła. Studzimy i następ-
nie mielimy.

Wszystkie składniki mieszamy, so-
limy, oprószamy pieprzem. Na końcu 
dodajemy posiekaną natkę pietruszki.

Słodkie jabłuszka
2 szklanki mąki, 20 dag margaryny 
(około ¾ kostki), pół szklanki cukru, 3 
żółtka, łyżeczka proszku do pieczenia, 4 
łyżki konfitury truskawkowej, 4 jabłka, 
łyżka mleka

Mąkę, proszek do pieczenia i cukier 
siekamy razem z margaryną. Wbijamy 2 
żółtka i zagniatamy.

Ciasto wkładamy do lodówki na go-
dzinę.

Jabłka obieramy pozostawiając ogon-
ki. Przepoławiamy i wydrążamy gniaz-
da nasienne. Wkładamy na 3 minuty do 
wrzątku i następnie odsączamy.

Połówki jabłek nadziewamy konfitu-
rami i składamy po dwie.

Ciasto rozwałkowujemy, wycinamy z 
niego 8 krążków.

Na 4 krążkach kładziemy jabłka i na-
krywamy pozostałymi i zaklejamy brzegi 
ciasta. 

Ciasto smarujemy jajkiem rozmąco-
nym z mlekiem. Układamy na natłusz-
czonej blasze i pieczemy 25 minut w 
temperaturze 220°C.
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Zapowiedzi nadchodzących 
imprez sportowych

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 Bo-
isko z Murawą Sztuczną

Tenis ziemny
Otwarty Turniej Tenisa Ziemnego – Otwarcie Sezonu 2014
Termin i miejsce: 1.05.2014 r. (czwartek) godz. 10:00 Kor-
ty 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. 
Romana 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 Konsty-
tucji 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 Sta-
dion MOSiR

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

W sobotę 12 kwietnia odbył się w Ełku kolejny turniej 
szachowy z cyklu „Szachy w Oratorium 2014”. W zawodach 
uczestniczyło dziewięciu reprezentantów Czarnych Olecko: 
z grupy zaawansowanej i średniozaawansowanej: Konrad 
Konewko, Łukasz Bartnicki, Marietta Makarewicz i 
Piotr Kopycki, a z grupy początkującej: Mateusz Kabak, 
Miłosz Skrzypiec, Rafał Bartnicki, Małgorzata Laszkow-
ska i Eryk Czaplejewicz. 

Tempo gry zostało ustalone na 15 minut na zawodnika, a 
dystans gry na 7 rund. 

Najlepiej wypadł Konrad, który zdobył 5,5 pkt z 7 partii i 
zajął drugie miejsce w turnieju. Pól punktu mniej zdobył Łu-
kasz, który został sklasyfikowany na 5. miejscu. Po 4 punkty 
zdobyli: Marietta, Piotr i Mateusz  i zajęli odpowiednio: 8., 
9. i 15. pozycję. Po 3 punkty zdobyli: Miłosz (19. miejsce), 
Rafał (21. miejsce) i Małgorzata (22. miejsce). 2 punkty zdo-
był Eryk i zajął 27. miejsce. 

Startowało 32 zawodników, w tym 4 seniorów i 28 ju-
niorów. 

Krzysztof Konewko
Sekcja szachowa MLKS Czarni Olecko

Turniej szachowy

Borawskie
30 kwietnia upływa termin remontu świetlicy w Boraw-

skich. Olecki Zakład Budowlany Pskowski, A. Pskowski 
za 6,5 tysiąca złotych wykona roboty malarskie w całości 
budynku.      UM

Nocznickiego 22
Urząd Gminy zlecił oleckiej firmie projektowej Piotra 

Jasiukiewicza opracowanie projektu technicznego zago-
spodarowania terenu przed budynkiem nr 22 przy ulicy 
Nocznickiego. Wartość usługi wyceniono na 2,2 tysiąca 
złotych.       UM

Ludowa 1 A
Urząd Gminy zlecił opracowanie projektu techniczne-

go na zagospodarowanie terenu przed budynkiem Ludowa 
1A. Olecka firma Piotra Jasiukiewicza opracuje go za 2,2 
tysiąca złotych.      UM

Kasztanowa
Gmina sprzedała działkę budowlaną położoną przy uli-

cy Kasztanowej za ponad 36 tysięcy złotych.  UM
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24 kiwietnia w hali Lega miał miejsce 
Finał Mistrzostw Województwa WM SZS 
w piłce ręcznej chłopców szkół ponadgim-
nazjalnych. Sędzią głównym był Artur 
Bućko.

W zawodach wzięły udział drużyny: 
Zespołu Szkół Ekonomicznych im. M. Ko-
pernika w Olsztynie, Zespołu Szkół Ogól-
nokształcących nr 4 im. Cypriana Kamila 
Norwida VIII Liceum Ogólnokształcące w 
Olsztynie, Zespołu Szkół Ogólnokształcą-
cych I Liceum Ogólnokształcące im. Ju-
liusza Słowackiego w Elblągu i I Liceum 
Ogólnokształcące im. Jana Kochanowskie-
go w Olecku.

WYNIKI:

Finał Mistrzostw Województwa WM SZS w piłce ręcznej

ZSE Olsztyn – VIII LO Olsztyn 15:14 (9:7)
I LO Olecko – I LO Elbląg 13:13 (6:6)
ZSE Olsztyn – I LO Olecko 12:12 (3:7)
VIII LO Olsztyn – I LO Elbląg 20:18 (10:8)
ZSE Olsztyn – I LO Elbląg 17:16 (9:7)
VIII LO Olsztyn – I LO Olecko 15:17 (9:9)

Kolejność końcowa:
1. ZSE Olsztyn (opiekun: Wojciech Boniecki) 5 pkt 44:42
2. VIII LO Olsztyn (opiekun: Paweł Wąsowicz) 4 pkt 51:48
3. I LO Olecko (opiekunowie: Wojciech Pilichowski i Ma-
rek Strzyżewski) 2 pkt 40:42
4. I LO Elbląg (opiekun: Sławomir Kuczyński) 1 pkt 47:50

Skład zwycięskiej drużyny: Jakub Hołubiuk, Eryk Demb-
kowski, Maciej Kozłowski, Jakub Pikura, Cezary Zawadka, 
Michał Kołakowski, Mateusz Szyszko, Norbert Paliwoda, Pa-
weł Socha, Sebastian Waśkiewicz, Patryk Michalski, Jarosław 
Słowik

Najlepszy strzelec: Sebastian Waśkiewicz (ZSE Olsztyn) 
– 21 bramek

Ceremonii otwarcia zawodów, a później również dekora-

cji wszystkich uczestników, dokonali Dyrektor MOSiR w 
Olecku – Andrzej Kamiński, Burmistrz Olecka – Wacław 
Olszewski oraz Przewodniczący Warmińsko-Mazurskiego 
Szkolnego Związku Sportowego – Wacław Wasiela.

Wszystkie zespoły otrzymały pamiątkowe puchary i dy-
plomy, a zawodnicy pierwszych trzech drużyn również me-
dale, ufundowane przez WM SZS.

W turnieju uczestniczyło 42 piłkarzy ręcznych.
Paweł Maksimowicz

Specjalista Dyscypliny Sportu – MOSiR Olecko
Fot. Paweł Piekutowski
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Guzik z pętelką

Banalny temat. Guzik z pętelką, jak się uda coś wyskro-
bać, prawda? Bo co można rzec o guziku?  Że ma dwie dziur-
ki, albo cztery, może nawet nóżkę i tyle? 

W każdym domu – przynajmniej w tych domach, które 
znam – jest pudełko z guzikami. Zazwyczaj jest ono metalo-
we, kolorowe, takie po landrynkach lub ciasteczkach. Kiedy 
tylko następuje katastrofa z powodu utraty guzika, zaraz każ-
dy z domowników o nim sobie przypomina. A kiedy tylko 
ktoś je otworzy, w pudełku z guzikami natychmiast robi się 
ogromne poruszenie. 

Wszystkie guziki aż piszczą z uciechy, iż w końcu ktoś 
się nimi zainteresował. Ba! Domyślam się, że robiły nawet 
zakłady, kto tym razem jest potrzebny: guzik z dwiema czy 
czterema dziurkami, czy może ten z nóżką, ale one były bra-
ne najrzadziej. 

Guziki najlepiej lubiły, kiedy zawartość pudełka wysypy-
wano i rozgrzebywano. To dopiero była przygoda! Zazwy-
czaj był brany jeden, przykładany, sprawdzany, dopasowy-
wany do materiału, odkładany i znowu brany następny, aż 
trafiło się na ten właściwy. Wówczas w pudełku z guzika-
mi panowała cisza, bo wszystkie chciały dostąpić zaszczytu 
wybrania. Wiedziały, że od tej chwili czeka je zupełnie inne 
życie – pełne atrakcji, wyjazdów, nowych spotkań, a nie tyl-
ko przebywanie w ścisku i tłoku w jednym pudełku. Okrzyk 
radości poszukującego, guziki lubiły okropnie!  

Najbardziej jednak guziki lubiły małe dzieci, które wy-
ciągały owe pudełko, rozsypywały jego zawartość na dywa-
nie i bawiły się nimi bardzo długo. Układały kolorami, wiel-
kością, tworzyły całe guzikowe wzory. 

Zdarzyło się niekiedy, że jedno z nich podczas takiej za-
bawy połknęło malutki guzik i trzeba było wzywać pogoto-
wie. Nic się na szczęście dziecku nie stało, ale pudełko z gu-
zikami powędrowało na wyższą półkę. Dzieci nie dosięgały 
pudełka, a guziki z wrodzoną sobie cierpliwością czekały, aż 
komuś urwie się, aż ktoś zgubi ich kolegę i będzie potrzebo-
wał pomocy.

Któregoś dnia sięgnęłam po owe pudełko, niezgrabnie je 
zdejmując. Wyleciało z rąk, a wszystkie guziki rozsypały się. 

Syknęłam, a potem zaczęłam zbierać kolorowe cuda. 
Nagle wpadł w dłonie dość duży, turkusowy, z dwiema 

dziurkami. Przypomniałam sobie, że tyle go kiedyś szuka-
łam, tak był mi potrzebny i nie mogłam go znaleźć. Musia-
łam zmienić garsonkę na inną, ale nie czułam się w nowej 
dobrze. 

„Ooo! –  wydałam wprost okrzyk zachwytu nad małym 
guzikiem, złotym grzybkiem z jedną nóżką. – Nareszcie 
cię znalazłam! Zaraz cię przyszyję do bluzki”. Po chwili 
zawołałam męża głosem nie cierpiącym zwłoki i pokaza-
łam. Nic, ani drgnął. Przypomniała mu letnią sukienkę, tę 
w czerwone maki. Niestety, przecząco kręcił głową. Na-
dal nic. Tłumaczyłam jeszcze dokładniej wzór z sukienki, 
a kiedy znowu widziałam niezrozumienie w jego oczach, 
niemalże obraziłam się. Bo jak można nie pamiętać?! 

W niej to  pierwszy raz poszłam na randkę i pierwszy 
raz skradł mi całusa…, a ten czerwony guziczek właśnie 
był przy tej sukience. „No jak możesz nie pamiętać…?” 
- powtarzałam. „Och te chłopy, za grosz w nich romanty-
zmu!” Obruszyłam się i dalej przeglądałam zawartość pu-
dełka. Oglądałam jeden po drugim i uśmiechałam się co 
chwila, a guziki aż pękały z dumy. Widziałam to.

Białe, niebieskie, w kolorze kości słoniowej, metalowe, 
z wymyślnymi wzorami i te całkiem proste. Wpadał mi w 
ręce guzik z orzełkiem – replika guzika znalezionego w 
Katyniu, znak pamięci o Tych, którzy tam zginęli. Przy-
czepiony jest do karteczki z napisem: „Pamiętam. Katyń 
1940”. Nawet nie pamiętam, skąd go mam, jak znalazł się 
w moim domu, ale za każdym razem przypomina kawał 
bolesnej historii. Albo ten ogromny, szary. Pamiętam do-
kładnie, był przy płaszczu, który kupiłam z pierwszą swoją 
wypłatę.

A ten malutki błękitny, obszyty atłasem, był przy mo-
jej sukience, którą miałam na ślubie cywilnym. Kiedy to 
było… 

A ten czarny ze złotym koralikiem w środku był ozdo-
bą czarnego, grubego swetra. Włóczkę na niego wiozłam z 
zagranicy i oczywiście sama go udziergałam. A kto dzisiaj 
dzieje swetry na drutach?

Bordowy, metalowy, guzik – perełka, guziki od poście-
li… Bo w każdym guziku zamknięta jest mała historia.  
Guzik z pętelką temu, kto w to nie wierzy.

Marusia


