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Jeśli nie grozi to większą szkodą, pozwól
swoim dzieciom działać po swojemu, nawet
jeśli wiesz, że nie mają racji. Więcej się nauczą na swoich błędach niż dzięki sukcesom.
H. Jackson Brown, Jr.
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SKUP STARYCH I ROZBITYCH POJAZDÓW
kasacja pojazdów (ciężarowe, osobowe), zaświadczenia, skup złomu
Najwyższe ceny, Olecko, ul. Ełcka 2, tel. 501-611-961

V13502

V10805

V12494

55 Turnieju
Tenisa Stołowego o Puchar TVP Olsztyn
wyniki na s. 4

Warszawa,
9-10 maja
WSPÓLNOTA, szczegóły na s. 6
RÓWNOŚĆ,
ODPOWIEDZIALNOŚĆ
s. 13
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Archiwum „Tygodnika oleckiego” znajdziesz

Borowska z Gimnazjum w Świętajnie.
Wyróżniona została również potrawa przyrządzona
przez Milenę Zubowicz, uczennicę Gimnazjum w Świętajnie. W drugiej kategorii zwyciężyli: Katarzyna Nartowicz – I miejsce, Klaudia Kłeczek – II miejsce oraz

EUROPEJSKI SMAK CZEKOLADY

V10306

Bartosz Iber – III miejsce. Wyróżnienie przyznano Marcelinie Sikorskiej oraz Adrianowi Dopierale.
Wszyscy laureaci otrzymali atrakcyjne nagrody zakupione dzięki współpracy szkoły z Punktem Informacji Europejskiej Europe Direct - Olecko.
Uczniowie, którzy uzyskali wysoką liczbę punktów,
odebrali również nagrody specjale ufundowane przez dyrektorkę Zespołu Szkół Licealnych i Zawodowych w Olecku.
Urszula Nartowicz

V10006

GRÜNLAND
Centrum Roślin Ozdobnych

najnowsza kolekcja bylin

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

V13402

Suflet czekoladowy, ciasto bardzo czekoladowe z chili, torciki czekoladowe, mus z białej czekolady z pieprzem
i miętą to tylko niektóre z deserów, jakie zaprezentowali
uczestnicy drugiej edycji konkursu pod nazwą „Europejski
smak czekolady”.
Wydarzenie, podobnie jak w minionym roku, miało miejsce w kwietniu w pracowni do kształcenia w zawodach hotelarskich i gastronomicznych Zespołu Szkół Licealnych i
Zawodowych w Olecku. Zmagania odbyły się w dwóch kategoriach: uczniowie gimnazjum oraz uczniowie ZSLiZ.
Wśród gości najlepsi okazali się: I miejsce – Sandra Łoś
z Gimnazjum w Świętajnie, II miejsce – Zuzanna Adamska
i Julita Machnacz z STO w Olecku, III miejsce – Natalia

na stronie internetowej www.olecko.info (w pliku *.pdf)

KRONIKA PO¯ARNICZA

10 kwietnia od 9.15 dwa zastępy JRG PSP
usuwały drzewo niebezpiecznie pochylone nad
jezdną w Babkach Gąseckich.
10 kwietnia od 19.23 trzy zastępy JRG PSP na obwodnicy
Olecka usuwały skutki i zabezpieczały miejsce wypadku drogowego
15 kwietnia od 8.19 jeden zastęp JRG PSP i jeden OSP
Świętajno zabezpieczały miejsce i usuwały skutki kolizji drogowej w Pietraszach. (Samochód osobowy w rowie).
15 kwietnia od 16.15 jeden zastęp JRG PSP zabezpieczał
przy ulicy 11 Listopada miejsce wypadku drogowego. Kobieta
potrącona na przejściu dla pieszych.
15 maja od 17.23 jeden zastęp JRG PSP zabezpieczał miejsce wypadku drogowego w Golubkach. Motocyklista uderzył w
barierę ochronną.
16 kwietnia od 9.00 dwa zastępy JRG PSP usuwały drzewo
niebezpiecznie pochylone nad halą „Lega”.
16 kwietnia od 20.33 jeden zastęp JRG PSP gasił przy ulicy
Kościuszki pożar sadzy w kominie budynku mieszkalnego.
16 kwietnia od 23.53 dwa zastępy JRG PSP gasiły przy
alejach Lipowych pożar budynku warsztatowego.
17 kwietnia od 23.55 jeden zastęp JRG PSP gasił przy szosie
do Krupina pożar suchej trawy.
19 kwietnia od 7.45 jeden zastęp JRG PSP gasił przy ulicy
Kolejowej pożar śmieci w śmietniku kontenerowym.
19 kwietnia od 11.00 jeden zastęp JRG PSP usuwał tlenek
węgla z mieszkania w Giżach.
19 kwietnia od 14.49 jeden zastęp JRG PSP gasił przy ulicy
Sienkiewicza pożar suchej trawy.
20 kwietnia od 10.12 jeden zastęp JRG PSP gasił przy ulicy
Orzeszkowej pożar suchej trawy.
20 kwietnia od 20.01 jeden zastęp JRG PSP gasił w Imionkach pożar suchej trawy.
informacji udzieliła młodsza ogniomistrz
Katarzyna Jeglińska

NAJTANIEJ W MIEŚCIE

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

Zapraszamy od 600 do 2100
www.paliwa-kozlowski.pl

V13702

sponsorujemy „Czarnych”,
bilet 5 gr taniej na litrze
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WYSTAWY STAŁE
• Witold Jurkiewicz, Po drodze, wystawa fotografii, Galeria
Prawdziwej Sztuki im. A. Legusa, ROK „MG”
• wystawa fotografii, Galeria Hol, ROK „MG”
• Ekspozycja stała - wystawa w Oleckim Stowarzyszeniu
Aktywnych „Zamek”
• Ekspozycja stała - Olecka Izba Historyczna, plac Wolności 22
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 konferencyjna w internacie ZSLiZ przy ul. Gołdapskiej
10.00 - Czwórbój Lekkoatletyczny SZS szkół podstawowych, stadion MOSiR
12.00 - Kontynuacja badań Oskara Kolberga w Polsce północno-wschodniej, konferencja, ZSLiZ, ul. Gołdapska
16.00 - rozpoczęcie kursu na kierowców w szkole jazdy Jerzego Miliszewskiego, aleje Lipowe 3
16.00 - Rummikub, gra rodzinna, scrable, Biblioteka Publiczna, Kopernika 6
19.00 - Shorts Festiwal, kino Mazur (cykl KADR)
9 maja (piątek)
apteka dyżurna Zielona 35
16.00 - Bajkolandia, spotkanie z bajką, biblioteka miejska,
ul. Kopernika
10 maja (sobota)
apteka dyżurna Składowa 6
10.30 - Warmia i Mazury pływają - Olecko i okolice pływają - eliminacje VIII, basen w Hali LEGA
11 maja (niedziela)
apteka dyżurna Zielona 37
12 maja (poniedziałek)
apteka dyżurna Kolejowa 15
13 maja (wtorek)
apteka dyżurna plac Wolności 7B
16.00 - Scrabble w bibliotece, Biblioteka Miejska, ul. Kopernika
14 maja (środa)
apteka dyżurna 11 Listopada 9
wydanie „Tygodnika Oleckiego”
15 maja (czwartek)
apteka dyżurna Gołdapska 1
Koncert edukacyjny Szkoły Muzycznej, sala kina Mazur
16.00 - Rummikub, gra rodzinna, scrable, Biblioteka Publiczna, Kopernika 6
16 maja (piątek)
apteka dyżurna plac Wolności 25
16.00 - Bajkolandia, spotkanie z bajką, biblioteka miejska,
ul. Kopernika
17 maja (sobota)
apteka dyżurna Zielona 35
9.00 - Badania uzdolnień muzycznych, nabór do szkoły muzycznej, cykl 6-letni
11.00 - II Olecka Trzynastka, bieg przełajowy dookoła jeziora Wiewiórczą Ścieżką
18 maja (niedziela)
apteka dyżurna Składowa 6
19 maja (poniedziałek)
apteka dyżurna Zielona 37
20 maja (wtorek)
apteka dyżurna Kolejowa 15
16.00 - Scrabble w bibliotece, Biblioteka Miejska, ul. Kopernika
21 maja (środa)
apteka dyżurna plac Wolności 7B
wydanie „Tygodnika Oleckiego”
Koncert edukacyjny Szkoły Muzycznej, sala kina Mazur
22 maja (czwartek)
apteka dyżurna 11 Listopada 9
16.00 - Rummikub, gra rodzinna, scrable, Biblioteka Pu-
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II Olecka Trzynastka

czyli bieg Wiewiórczą Ścieżką objęta została Honorowym
Patronatem Burmistrza.
To biegowe wydarzenie sportowe o zasięgu ogólnopolskim, 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 regulamin na stronie www.13.olecko.pl

Nie Jesteś anonimowy w sieci….

Internet przez wielu ludzi kojarzony jest jako coś anonimowego. Nieświadomi użytkownicy wychodzą z założenia,
że siedzą przed ekranem laptopa, telefonu i są niewidoczni,
anonimowi. Jednak nie. Przeglądając strony internetowe,
korzystając z portali społecznościowych, umieszczając jakiekolwiek informacje w sieci pozostawiamy po sobie ślady,
które w realnym świecie pozwalają nas szybko zidentyfikować
Użytkownicy sieci korzystając z iluzorycznej anonimowości często pod wpływem emocji lub chęci dołożenia komuś nie przebierając w słowach wulgaryzmami i obraźliwymi komentarzami na czyjś temat naruszają jej dobra osobiste.
Przykładem powyższej sytuacji są postępowania prowadzone przez Komendę Powiatową Policji w Olecku gdzie
internauci umieszczając w Internecie swoje komentarze, a w
jednym przypadku film wideo zniesławili osoby publiczne
z naszego powiatu. Oleccy kryminalni szybko ustalili użytkowników IP z których zostały umieszczone obraźliwe treści.
Część osób już została przesłuchana przez funkcjonariuszy i
musiała tłumaczyć się ze swojego zachowania.
Nadmienić jednak należy, iż zniesławienie osoby prywatnej jest przestępstwem ściganym z oskarżenia prywatnoskargowego. Każdy kto czuje się pokrzywdzony takim przestępstwem może złożyć skargę do sądu rejonowego.
Należy pamiętać, że ponosimy odpowiedzialność za to co
robimy w sieci. Nie jesteśmy nigdy anonimowi i jeżeli złamiemy w Internecie prawo to nie możemy czuć się bezkarni.
KPP Olecko

Dziewczynka pogryziona
przez psa

Oleccy policjanci wyjaśniają okoliczności w jakich 7 –
letnia dziewczynka została pogryziona przez psa. Do zdarzenia doszło na jednej z prywatnych posesji. Dziecko z raną
kąsaną twarzy zostało przetransportowane helikopterem do
szpitala w Olsztynie.
Do zdarzenia doszło w minioną sobotę w Kijach na terenie gminy Świętajno na jednej z prywatnych posesji. Jak
wstępnie ustalili policjanci 7 - latka będąca pod opieką cioci,
bez jej wiedzy wyszła na podwórko. Kiedy kobieta stwierdziła nieobecność dziecka w mieszkaniu wyszła na zewnątrz
gdzie zauważyła psa szarpiącego dziewczynkę. Natychmiast
zabrała dziecko i wezwała pogotowie. 7 - latka z raną kąsaną
twarzy została przetransportowana helikopterem do szpitala
w Olsztynie.
W trakcie czynności ustalono, że pies należy do jednego
z właścicieli posesji i był szczepiony.
Teraz funkcjonariusze wyjaśniają szczegółowo okoliczności w których doszło do zdarzenia oraz czy były zachowane wszystkie środki ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia.
rzeczniczka prasowa KPP
\sierż. szt. Justyna Sznel

Warmia i Mazury pływają

MOSiR Olecko oraz Hala LEGA zapraszają na ostatnie 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 wskazuje, 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, „łapie” się rodzina Mitinów choć i siódma rodzina Dunajów
nie jest bez szans.
W klasyfikacji szkolnej na dzień dzisiejszy Olecko stanowi połowę stawki. Do startu w finałach kwalifikują się
SP 1, Gimnazjum nr 1 i SP 3.
info MOSiR

Cała szkolna społeczność Zespołu Szkół na Osiedlu
Siejnik upamiętniła wejście Polski do Unii Europejskiej.
Minęło już 10 lat, jak widać na załączonym zdjęciu. Z
tej okazji została również przygotowana gazetka ścienna,
na której prezentowane są zdjęcia wykonane przez młodzież gimnazjum z różnych miejsc naszego miasta. Zdjęcia
ukazują zmiany, jakie dokonały się w Olecku dzięki wykorzystaniu funduszy unijnych. W naszej szkole również
zaszły pozytywne zmiany przez uczestnictwo młodzieży i
nauczycieli w projektach unijnych w tym okresie.
Jadwiga Zdan

NASZ KONKURS

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

• Marta Bochenek
• Barbara Brodowska (Nowa Wieś)
• Jan Nietupski
• Jan Rogowski (Jedwabne)
• Michał Zdancewicz
• Alina Zodryk

Upominki ufundowali:
√ Księgarnia Zofii Siemaszko, plac Wolności 26
√ „BiS” Studio Reklamy, ul. Kamienna 1A
√ INFOLAND, pl. Wolności 15
√ Libra, ul. Akawcjowa 9
√ TERNET, pl. Wolności 26
√ BEST - Studio Reklamy, ul. Jeziorna 1A
√ Drukarnia „Gryfix”, Ełk, ulica Sasankowa 17
√ Urząd Miejski w Olecku, plac Wolności 3
√ Wydawnictwo „Wir”, Zielona 37
Upominki będą wysyłane pocztą.
Do rozlosowania: gry komputerowe, książki, pióra wieczne,
długopisy, akcesoria szkolne, modele do sklejania, magnesy, smycze, pocztówki, gry logiczne itp.
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Złośliwość rzeczy martwych i ich
działań w stosunku do ludzkości jest
przerażająca. Szczególne wtedy, gdy takie działanie dopada nas nagle, zza przysłowiowego węgła i uderza z siłą zależną
od naszej wrażliwości. Tak!
Był ranek 6 maja, a ja nie mogłem połączyć się ze swoją pocztą internetową.
Przerażające, a jednocześnie zastanawiające. Przecież, gdybym nie chciał zobaczyć „co tam, Panie w polityce”, czyli, co się wydarzyło w nocy na Ukrainie, nie
byłoby problemu. Nigdy zresztą tak rano (a była wtedy
5.49) nie odpalam komputera, tym bardziej internetowej
poczty. No i miałem za swoje. Nie potrafiłem się skupić.
Nic mi nie szło. O niczym, oprócz tej niedogodności nie
mogłem myśleć.
I nagle odkryłem, że to jest przecież objaw uzależnienia. Choć naprawdę jestem szczęśliwy, gdy nie muszę
odpalać komputera, a tylko widzę mrugające światełka
połączenia na działającym ruterze. Komputer, w moim
przypadku, to jest narzędzie pracy... I myślałem, że takim pozostał.
Można jeszcze się tłumaczyć, że przecież dzisiaj
przychodzi ostatnia poczta przed zamknięciem środowego numeru „TO”, ale to jednak tylko tłumaczenie.
Rano nikt poczty nie przysyła!
Każde uzależnienie przychodzi cichcem i dopiero
wtedy, gdy zdajemy sobie z tego sprawę i wreszcie się
do tego przyznamy przed światem, możemy twierdzić,
że podjęliśmy leczenie. Tak...
Później okazało się, że po prostu zabrakło prądu. Ale
co przeżyłem... to przeżyłem.
Co to jednak za problem moje uzależnienie w porównaniu z tym, co świat ma dzisiaj z carem Putinem?
Chłopaki na Kremlu robią, co chcą. Od kilku lat kroją
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ciasto (granice), jak im pasuje, a rodzynki z niego wydłubują łyżką od butów. Świat co na to? Nic. Politycy
udają, że nie widzą. Co najwyżej zdają się nie drażnić
rozbrykanej bestii z Kremla. Teraz gotowi za spokój
sprzedać Ukrainę. Jeśli Putinowi uda się z Ukrainą
za kilka dni, miesięcy, czy lat przyjdzie kolej na inne
państwa. Ale pierdoły z Zachodniej Europy przekażą
pałeczkę młodszym, a sami udadzą się na łono Abrahama... i niech się małotaty o resztę martwią.
Są nawet tacy, którzy Ukrainie potrafią wsadzić nóż
w plecy. I jakby nie było, i kiedy by nie było, są to niemieckojęzyczne rządy. Państwowa firma energetyczna Austrii podpisała w minionym tygodniu umowę z
Gazpromem na budowę końcówki gazociągu. Pomimo
ustaleń rządów Unii, pomimo wspólnej polityki wobec
imperialnych poczynań Rosji. Bułgaria też nie widzi
problemu z czułością komentując poczynania Putina.
To się nazywa zjednoczona Europa? Poza tym do Parlamentu Europejskiego pchają się partie, które chcą
jeszcze bardziej ten układ rozsadzić. Ja wiem jedno.
Gdybyśmy nie byli członkiem UE i NATO, to nie wiadomo, czy przy naszych granicach nie „ćwiczyłyby do
defilady” rosyjskie wojska. I czy nagle nie okazałoby
się, że mamy prorosyjskich separatystów. Bo ideolog
Putin nawet na Antarktydzie, jeśli tylko zechce, znajdzie rosyjskojęzyczne pingwiny, i wtedy się zacznie...
Austriacy przestraszyli się, że stracą kasę, którą rosyjscy oligarchowie i przydupasy Putina lokują w ich
bankach i w ich przemyśle. Kasa jest ważniejsza od
solidarności, od pokoju, od demokracji.
Jeden z internautów napisał w kontekście wydarzeń
w Austrii tekst, który Państwu w przybliżeniu przytoczę. Ma on – znaczy ten internauta – w głębokim
poważaniu austriacki rząd i ma nawet satysfakcję, że
powstanie nowa żelazna kurtyna i nowa zimna wojna.
I niebywale cieszy się z tego, że tym razem granica
wolnego świata będzie na naszej wschodniej rubieży, a
nie na zachodniej.
Boję się wojny, boję się żelaznej kurtyny, bo mam
wielu przyjaciół i w Rosji i na Ukrainie. Coraz częściej
jednak myślę, że tak jak naród niemiecki dał się ogłupić Hitlerowi i jego propagandzie, tak i naród rosyjski idzie ku wojnie aprobując politykę Putina. Naród
niemiecki stał się współwinny wybuchu drugiej wojny
światowej. Czy i naród rosyjski też idzie ku trzeciej?
Nie pierwszy to... i ku zmartwieniu budowniczych
bardziej sprawiedliwego świata, nie ostatni raz, niczego nie nauczyła historia. Nie odrobili lekcji i Putin, i
Schroeder, i politycy z Zachodu Europy, i Austriacy, i
Bułgarzy. Świat znów cofa się o dwa kroki. Przoduje w
tym Rosja i jej rozochocone przejęciem Krymu społeczeństwo. A może jednak, i przede wszystkim, należy
w to zachłyśnięte „sukcesem” aneksji Krymu społeczeństwo uderzyć? Może wtedy zacznie rozumieć, co
się wokół nich dzieje.
B. Marek Borawski

Kukowo – Olecko

Trwa budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej z Olecka do Kukowa.
26 marca gmina podpisała umowę na wykonanie robót
z gołdapską firmą, która przetarg wygrała. Koszt całkowity
inwestycji to blisko 3,1 miliona złotych. Termin ukończenia
prac wypada na 31 lipca b.r. Nadzór inwestorski sprawuje
olecka firma Jana Makowskiego za 23,9 tysięcy złotych.
W chwili obecnej trwają prace przy sieci tranzytowej
Olecko – Ślepie przy drodze krajowej do Ełku.
UM
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OSCAR SHORTS
w KADRZE

8 maja zaaplikujemy wam kolejną
dawkę ambitnego kina, jak zwykle w
czwartek, jak w zwykle w ramach cyklu
KADR (Kino Ambitne Daje Radę).
Krótki metraż będziemy prezentować
nie po raz pierwszy. W kinie „Mazur” pokazywaliśmy już najlepsze krótkie formy
filmowe z Polski, Islandii, Danii, a niedawno zestawienie krótkich metraży nominowanych do Oscarów w 2013 roku. 8
maja w kinie „Mazur” zobaczycie pokaz
fabularnych filmów krótkometrażowych
nominowanych do najważniejszej nagrody filmowej na świecie w tym roku.
W programie Oscar Shorts 2014 zobaczymy najważniejsze światowe zjawiska
krótkiego kina ostatnich miesięcy. Wśród
nich znalazły się zarówno obyczajowe komedie, jak i przejmujące, zaangażowane obrazy. Statuetka
Oscara przypadła tylko jednemu z nich, ale ceniący jakościowe kino bezwzględnie powinni obejrzeć pełen zestaw.
1. DO I HAVE TO TAKE CARE OF EVERYTHING?
Selma Vilhunen, Finlandia, 2013, 7 min

V13902

ul. Armii Krajowej 30
tel. 87-520-30-78
tel. 87-520-25-33
fax. 87-520-27-46
OFERTY PRACY                 
1. asystent budowy

2. pomoc kuchenna
3. kucharz
4. kelner
5. sprzedawca
6. kierowca samochodu ciężarowego
7. operator spycharki
8. formierz odlewnik
9. elektryk
10. technik informatyk
11. konsultant/agent sprzedaży bezpośredniej
12. ślusarz
13. pracownik przygotowujący posiłki typu fast food
14. spawacz ręczny gazowy
15. murarz
16. robotnik budowlany
17. dekarz
18. operator żurawia jezdniowego
19. magazynier
20. sekretarz sądowy
21. ogrodnik
22. pracownik fizyczny

Mama Sini przebudza się w panice: zaspała i cała rodzina spóźniła się na ślub.
Budzi swojego męża Jokke, córkę Ellę
i Kerrtu.
Przygotowują się do wyjścia w pośpiechu. Napięcie potęguje szał Mamy
– nikt poza nią nie jest w stanie wykonać poprawnie żadnej czynności. Kto
zabrudził koszulę taty, ukrył sukienki
dziewczynek i prezent ślubny?
2. HELIUM
Anders Valter, Dania, 2013, 23 min
Ekscentryczny dozorca szpitalny
próbuje na nowo obudzić w umierającym chłopcu wiarę w radość życia.
3. JUST BEFORE LOSING EVERYTHING
Xavier Legrand, 2013, 30 min
Dzieci Miriam szykują się do szkoły. Miriam zabiera je do swojej pracy i wyjaśnia szefowi, że
musi opuścić w pośpiechu kraj.
4. THAT WASN’T ME
Esteban Crespo, Hiszpania, 2013, 24 min
Film w reżyserii hiszpańskiego twórcy Estebana Crespo, przedstawia historię Paula i Kaney. Bohaterowie –
chłopiec z Afryki i Hiszpanka – których pozornie niewiele
może łączyć, przypadkowo nawiązują długotrwałą relację.
5. THE VOORMAN PROBLEM
Mark Gill, Wielka Brytania, 2013, 13 min
Doktor Williams zostaje wezwany do przesłuchania
enigmatycznego Voormana, więźnia z osobliwą dolegliwością: wierzy, że jest Bogiem. Doktor musi zdiagnozować
jego przypadłość – jest szaleńcem, czy tylko udaje? Diagnoza choroby umożliwi odesłanie go to przytułku. Zanim
doktor Williams wyda osąd, postanawia przyjrzeć się bliżej
deklaracji składanej przez Voormana.
Oscar Shorts 2014 w KADRZE (Kino Ambitne Daje
Radę), 8 maja, godz. 19:00, kino „Mazur”, wstęp 7 zł
UWAGA!!!
W kasie kina „Mazur” zapytaj o Kartę Kinomana.
Przyjdź na seans KADRU, a postawimy na niej pieczątkę.
Zbierz cztery pieczątki, a dostaniesz bezpłatną wejściówkę
na kolejne spotkanie KADRU.

15 maja

... mija termin zapłaty drugiej raty podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości. 				
UM

Ulica Nocznickiego

Białostocka firma do 10 czerwca ma przygotować projekt oświetlenia ulicy. Koszt projektu to ponad 5 tysięcy
złotych. 						
UM

L85607
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Turniej Motoryzacyjny

W Oleckim Centrum Szkolenia Kierowców Jerzego
Miliszewskiego, 28 kwietnia odbyły się Powiatowe Eliminacje Młodzieżowego Warmińsko-Mazurskiego Turnieju
Motoryzacyjnego. Uczestniczyły w nich drużyny ze szkół
ponadgimnazjalnych powiatu oleckiego, tj. z I Liceum
Ogólnokształcącego im. Jana Kochanowskiego, Zespołu
Szkół Licealnych i Zawodowych, Technikum nr 2 i Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 2 przy Zespole Szkół Technicznych w Olecku.
Turniej składał się z następujących konkurencji: testu z
zasad i przepisów ruchu drogowego, sprawdzianu wiadomości z historii polskiej motoryzacji i obsługi codziennej
pojazdu, sprawdzianu z umiejętności udzielania pierwszej
pomocy, jazdy sprawnościowej motorowerem i samocho-
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dem z tzw. „talerzem Stewarta”. W trakcie turnieju odbył
się pokaz udzielania pomocy poszkodowanemu w wypadku
samochodowym.
I miejsce w eliminacjach zajęła drużyna z I LO w Olecku w składzie: Adriana Piotrowska, Angelika Skoczek i
Hubert Wróblewski, II miejsce – drużyna z ZSLiZ w Olecku, III miejsce – młodzież z Technikum nr 2 przy ZST w
Olecku. Kazimierz Iwanowski, wicestarosta olecki wręczył
młodzieży nagrody i dyplomy.
Zwycięska drużyna 23 maja w Bartoszycach będzie reprezentowała olecki powiat podczas finału wojewódzkiego.
Gratulujemy i życzymy powodzenia.
Anna Turowska
www.powiat.olecko.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 etapów 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. Najwięcej o tym, jaka jest nasza szkoła mają do powiedzenia ludzie, którzy jej nie znają. Nasza 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

to@borawski.pl

Bibliografia Olecka
Od 16 marca 2013 zostały zamieszczone w internetowej wersji pierwsze części „Bibliografii Oleckiej”. Pod adresem internetowym
www.bibliografia.olecko.info
można znaleźć dane dotyczące liter alfabetu od „A” do „P”
. Oraz hasło „Literatura” zawierające wykaz przeanalizowanych tekstów źródłowych. Od 30 kwietnia znajduje się
litera „P”. W przygotowaniu są litery „R” i „S”.
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 publikacji, w których jest mowa o wymienionej olecczance,
olecczaninie lub osobie w jakiś sposób związanej z Oleckiem. Wymienione publikacje dzielą się na grupy: literaturę, publikacje i źródła. Jeżeli wymieniony w bibliografii
jest autorem książek, artykułów, opracowań są one wpisane pod hasłem „Literatura” lub „Publikacje”, jeżeli o danej
osobie informacje napisał w swoich książkach, artykułach i
dokumentach ktoś inny, znajdują się one pod hasłem „Źródła”.
Jako olecczan w „Bibliografii” uznano osoby zamieszkujące teren powiatu w granicach sprzed 1945 roku oraz
teren powiatu po 1945. Wykaz zawiera także osoby czaso-

Komenda Hufca ZHP w Olecku
zaprasza na obóz harcerski
w Jarosławcu
w dn. 3.-16.07.2014r.

„Słowiański Gród”: Uczestnicy stanowią
część społeczności słowiańskiej – rody, z których
każdy ma swojego starszego – przywódcę. Spotkawszy się przypadkowo postanawiają połączyć
swe siły tworząc nowe plemię, które osiedliło się
w nadmorskim lesie. Mieszkańcy grodu nadal podzieleni
są na rody (zastępy), każdy ród bierze udział w zajęciach
starając się zdobyć zaszczytny tytuł „Najznamienitszego
rodu w grodzie”. Zadania i inne obozowe formy aktywności służą zintegrowaniu zuchów, harcerzy oraz dzieci i
młodzieży niezrzeszonej w wieku 7 – 17 lat z terenu powiatu oleckiego z mieszkańcami Polski.
Zakwaterowanie w pawilonie w pokojach 4-osobowych, stołówka (4 posiłki), toalety, prysznice, boiska, teren
ogrodzony i oświetlony – bez możliwości wstępu osobom
postronnym, odległość od morza ok. 350m, ratownik.
W programie obozu m.in.:
integracja zuchów, harcerzy oraz dzieci i młodzieży niezrzeszonej,
przybliżenie historii i obyczajów Słowian,
zdobycie nowych umiejętności i wiedzy,
rozwijanie sprawności fizycznej dzieci i młodzieży,
nawiązanie współpracy z innymi środowiskami harcerskimi,
nauka samodzielności i pracy zespołowej,
atrakcje Jarosławca (sportowe i kulturalne),
całodniowa wycieczka autokarowa.
Zapewniamy wykwalifikowaną i miłą kadrę!
Koszt obozu: 1248zł
Informacje i zapisy w Komendzie Hufca ZHP przy ul. Plac Zamkowy 2 lub telefonicznie:
hm Teresa Gałaszewska – tel. 698 345 521, phm Katarzyna Fiećko
– tel. 723 679 859.
Oni już wiedzą, że wakacje spędzone z harcerzami są niezapomniane!

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 uzupełniać przysyłając informacje na adres to@borawski.pl lub
listownie z podaniem numeru telefonu do kontaktu lub
skontaktować się z redakcją telefonicznie. Zmiana jakiegokolwiek tekstu wymaga kontaktu osobistego.
Uzyskane w ten sposób dane będą wprowadzane do
Bibliograf wraz z ukazaniem się następnych liter, w tym
wypadku litery „R” lub „S” (przypuszczalnie koniec maja
b.r.).
Redakcja Bibliografii Oleckiej z góry dziękuje za
wszelką pomoc w realizacji tego wielkiego przedsięwzięcia.

V03307
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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.

Redakcja

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

V95901
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Projekt „Skok przez trudności w nowe możliwości” współfinansowany jest przez Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
Szanowni Państwo!
Fundacja Rozwoju Ziemi Oleckiej w partnerstwie z Caritas Diecezji Ełckiej, z dniem 1 maja
2014 r. rozpoczęła realizację projektu „Skok przez
trudności w nowe możliwości” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Projekt skierowany jest do osób niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie gminy Olecko, zainteresowanych podniesieniem swoich kompetencji w zakresie obsługi komputera i posługiwania
się językiem angielskim.
W ramach projektu przewidziano następujące
formy wsparcia:
kurs języka angielskiego na poziomie A2;
szkolenie z zakresu ICT – ECDL Base (szkolenie z zakresu obsługi komputera).
Powyższe formy wsparcia mają przede wszystkim
na celu przystosowanie i włączenie osób niepełnosprawnych do aktywnego funkcjonowania w środowisku lokalnym, stworzenie im możliwości do

REKRUTACJA

V96001
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na rok szkolny 2014/2015
do Państwowej Szkoły Muzycznej
I stopnia
im. I. J. Paderewskiego w Olecku

Warunkiem ubiegania się kandydata o przyjęcie do
klasy I szkoły muzycznej jest:
Pozytywne przejście badania uzdolnień muzycznych;
Wiek 6 – 8 lat w przypadku cyklu 6 – letniego ( w przypadku dziecka 6-letniego należy dołączyć opinię Poradni
Psychologiczno-Pedagogicznej o psychofizycznej dojrzałości
dziecka do podjęcia nauki w szkole);
Wiek 9 – 16 lat w przypadku cyklu 4-letniego;
Wszyscy kandydaci dostarczają zaświadczenie lekarskie o
braku przeciwwskazań do nauki w szkole muzycznej;
Badania uzdolnień muzycznych (m. in. zaśpiewanie piosenki, wyklaskanie rytmu, powtarzanie dźwięków i melodii)
odbędą się:

Biblioteka i Stowarzyszenie
Osób Myślących Olecko

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

pełnienia funkcji zawodowych oraz przyczynienia się do eliminowania barier, ograniczających
ich aktywność.

FUNDACJA ROZWOJU
ZIEMI OLECKIEJ

Pragniemy poinformować, iż obecnie ma
miejsce proces rekrutacji. Osoby zainteresowane
udziałem w projekcie prosimy o dostarczenie wypełnionego formularza zgłoszeniowego do siedziby Fundacji Rozwoju Ziemi Oleckiej, która mieści się w Olecku przy Placu Wolności 2 pokój nr
14, do 20 maja 2014 r. Formularz jest dostępny
na stronie internetowej www.fundacja.olecko.pl
oraz w siedzibie Fundacji Rozwoju Ziemi Oleckiej.
Więcej informacji o projekcie mogą Państwo
uzyskać w siedzibie Fundacji Rozwoju Ziemi
Oleckiej w Olecku ul. Plac Wolności 2, pokój nr
14, tel. 694 748 671, tel./fax. 87 520 21 59.
17 V 2014 r. o godz. 9 do cyklu
6 – letniego
22 V 2014 r. o godz. 16 do cyklu
4 – letniego
Instrumenty w cyklu 6 – letnim: fortepian, skrzypce, wiolonczela, flet, klarnet, trąbka, waltornia,
akordeon;
Instrumenty w cyklu 4 – letnim: akordeon, altówka, wiolonczela, flet, klarnet, saksofon, trąbka, waltornia, perkusja;
Serdecznie zapraszamy 23 VI 2014 r. do Sali Kina na
Doroczny Popis Szkoły oraz w dniach 15 V, 21 V i 22 V w
godzinach przedpołudniowych na koncerty edukacyjne.
Szczegółowych informacji udziela sekretariat szkoły
(87/520 30 97).
Zapraszamy również na stronę internetową szkoły muzycznej: www.psmolecko.pl
o co walczyć. Nad poprawnością rozgrywek czuwa Darek
Kruchelski, a zajęcia prowadzi Teresa Rakus.

to@borawski.pl

KOMPUTERY  NOTEBOOKI  KASY FISKALNE
SERWIS BIURO  RACHUNKOWE

mobilny internet w Orange

Poniedziałek - Piątek: 900 - 1800
PLAC WOLNOŚCI 26
Sobota: 1000 - 1400
tel.: +48 87 520 31 70
http://www.sklep.ternet.com.pl/
e-mail: sklep@ternet.com.pl ; ternet@ternet.com.pl
gg:3985104, skype: skype:marter2?call

B90805
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3 maja

fotografie Bolesława Słomkowskiego
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Andrzej Malinowski
Binduga i młyn wodny w Gawrych Rudzie
Dojazd: Olecko - Suwałki - Krzywe - Gawrych Ruda
Binduga to miejsce nad rzeką, kanałem lub jeziorem, służące do przygotowania drewna do spławu. W pobliżu Gawrych Rudy wyciągano z wody ścięte drzewa z okolic jeziora
Wigry i ładowano je do wagonów kolejki wąskotorowej.
Binduga w postaci szerokiej skarpy funkcjonowała do
lat 80. XX wieku. Skarpa pozbawiona była wtedy drzew na
większej szerokości niż obecnie. Dzisiaj miejsce to można
oglądać z tarasu widokowego.
Do końca lat 70. XX w. w Gawrych Rudzie funkcjonował
drewniany młyn wodny. Obecnie odbudowany stanowi ośrodek zarybieniowy. Funkcjonowanie młyna zapoczątkowane
było przez wigierskich kamedułów.
W wietrzną i śnieżną niedzielę, 16 marca 2014 r. bindugę
i młyn wodny widzieli: Marta Kiejdo i Andrzej Malinowski.

to@borawski.pl
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Przed nami największe spotkanie kobiet z całej Polski, różnorodne inspirujące dyskusje, okazja do spotkań i rozmów, wymiany doświadczeń i dzielenia się wiedzą.

VI Kongres Kobiet – Warszawa, 9-10 maja 2014 r.
WSPÓLNOTA, RÓWNOŚĆ, ODPOWIEDZIALNOŚĆ

VI Kongres Kobiet
OSTATNIA SZANSA NA REJESTRACJĘ!
Przed nami największe spotkanie kobiet z całej Polski, różnorodne inspirujące dyskusje, okazja do spotkań i rozmów,
wymiany doświadczeń i dzielenia się wiedzą.
DOŁĄCZ DO NAS!
W programie m.in:
Sesje i panele:

WSZYSTKO, CO CHCESZ WIEDZIEĆ O GENDER.
Rozwiejemy wszystkie wątpliwości i wyjaśnimy, o co w
tym naprawdę chodzi.
HISTORIE NASZYCH SUKCESÓW, SUKCESY W NASZYCH HISTORIACH. Porozmawiamy o różnych obliczach
sukcesu, o życiowych wyborach i wartościach.
KONGRES KOBIET IDZIE NA WYBORY. Przed nami
podwójne wybory – do europarlamentu i samorządów, będziemy mieć okazję poznać priorytety kandydatek z całej Polski,
reprezentujących różne opcje polityczne.
EUROPEJSKA SOLIDARNOŚĆ oraz POLA WALKI. 25
lecie transformacji i 10 lecie przystąpienia do Unii skłaniają
do podsumowań, bilansów i wytyczania nowych zadań. Co
my, kobiety, zyskałyśmy, ile straciłyśmy, ile jeszcze jest do
zrobienia na rzecz równości i równouprawnienia w Polsce, w
Europie?
Specjalne koncerty zagrają:
JUSTYNA STECZKOWSKA i ukraińska laureatka Eurowizji, RUSŁANA!
A także:
Kilkadziesiąt debat w ramach centrów tematycznych: Samorząd, Edukacja, Kultura, Ekologia, Zdrowie, Ekonomia i
Biznes, Sprawy Publiczne, m.in.:
inNOWatorki – wyjątkowe kobiety, które zmieniają świat!
Debata samorządowa – podsumowanie 25 lat samorządów
w Polsce.
Genderowa lekcja polskiego – o komunikacji pozbawionej
stereotypów, dyskryminacji, agresji.
Edukacja seksualna, antykoncepcja – czy to wróg?
WORK-LIFE BALANCE, jak osiągnąć równowagę i harmonię.
Potencjał kobiet – kobiety na rynku pracy.

Urząd Skarbowy w Olecku

informuje, że zeznania na podatek
dochodowy od osób fizycznych za
2013 r. przyjmowane są w pokoju
nr 8 w siedzibie Urzędu Skarbowego:
Olecko, ul. Wojska Polskiego 7, w
dniach:
Poniedziałek: 7:15 - 15:15
Wtorek: 7:15 - 18:00
Środa: 7:15 - 15:15
Czwartek: 7:15 - 15:15
Piątek: 7:15 - 15:15

O sztukach wizualnych, teatrze po ’89 roku, literaturze
kobiecej i kobietach w kinie – czyli co słychać w polskiej
kulturze.
Wściekłe matki, niewidzialne kobiety, kobiety w mundurach – czyli różne role kobiet w społeczeństwie.
Zdrowie Polek, opieka nad niepełnosprawnymi – co nas
boli?
Prawa zwierząt, odpowiedzialność za klimat, żywność
ekologiczna – czyli świat wokół nas.
Warsztaty z samodoskonalenia poprowadzą aktorki Ewa
Serwa i Małgorzata Zajączkowska!
Dowiemy się, jak zwiększyć swoje szanse na rynku pracy – jak być wartościową kandydatką i cenioną pracodawczynią, jak zakładać kobiece firmy i jak wykorzystywać media społecznościowe w kampaniach wyborczych i nie tylko!
Spotkamy się z ekspertkami od rynku pracy, mentoringu,
leadershipu i wielu innych dziedzin.
Występ rewelacyjnych bębniarzy ze Strefy Rytmu, antyprzemocowy taniec One Billion Rising w wykonaniu m.in.
lokalnych koordynatorek Kongresu Kobiet podczas otwarcia
Kongresu.
Atrakcje Parku Kobiet – prezentacje, porady, ekspozycje, wystawy.
Udział w Kongresie zapowiedzieli: para prezydencka
Anna i Bronisław Komorowscy oraz marszałkini Sejmu Ewa
Kopacz i premier Donald Tusk.
Wśród gościń i gości także: Barbara Labuda, Henryka
Bochniarz, Danuta Hübner, Magdalena Środa, Krystyna
Janda, Katarzyna Żak, Paulina Młynarska, Agnieszka
Kozłowska-Rajewicz, Agnieszka Kręglicka, Lena Kolarska-Bobińska, Magdalena Popławska, Jerzy Buzek,
Dorota Sumińska, Anda Rottenberg, Monika Płatek, Kazimiera Szczuka, Kinga Rusin, Agnieszka Glińska, Krystyna Kofta, prof. Jerzy Regulski, Joanna Kos-Krauze,
Kasia Rosłaniec, Anna Grodzka, Agnieszka Graff, Joanna Erbel, Dorota Warakomska, Ewa Wójciak, Hanna
Bakuła, Inga Iwasiów, Hanna Samson, Joanna Mucha,
Patrycja Pustkowiak, Magdalena Łazarkiewicz, Zbigniew Izdebski, Magdalena Piekorz i WIELE INNYCH
ZNAKOMITYCH OSÓB.
DOŁACZ DO NAS i PRZEŚLIJ DALEJ!
Wstęp wolny
Zarejestruj się
więcej na www.kongreskobiet.pl Facebook.com/KongresKobiet twitter.com/kongreskobiet

-

OLECKIE CENTRUM
SZKOLENIA KIEROWCÓW
Jerzy Miliszewski
Olecko, Aleje Lipowe 3

Ośrodek
czynny
codziennie
w godz. 800-1600
B91203

Rozpoczęcie
kursu

8
maja

godz.

1600

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

V11105

AUTO LAND

V13303

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

* AUTO-MAX, ul. Paderewskiego 3A, naprawa: zawieszenia,

amortyzatory, elektronika, komputerowa geometria zawieszenia,
klimatyzacja, chiptuning tel. 509-746-264;
V12304

* MYJNIA GĄBKOWA AUTOMATYCZNA
			
aleje Lipowe 1A

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

V09847

V02616

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

SERWIS OGUMIENIA

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

B91702

V12504

OPONY, FELGI
OLEJE SHELL (wymiana gratis)

* bezprzewodowy internet iPlus, tel. 87-520-13-31 B91403
* Budowlana firma, Tadeusz WITKOWSKI, kompleksowe
prace budowlane, tel. 603-754-167, 87-523-41-44 V06610a

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

B89607

MOTO-NAPRAWA-SPRZEDAM
* Auta używane, tel. 501-611-961 V13532
* CZĘŚCI SAMOCHODOWE, tel. 509-746-264 V12314
* CZĘŚCI SAMOCHODOWE, ul. Sokola 1D, tel. 87520-12-88 V13313
* części używane, wszystkie marki, Ełcka 2 (przy
skupie złomu), tel. 501-611-961 V13522
* Ford Escort Combi, 1,4B, 1999, tel. 605-485-376 B91502
* Mitsubishi Outlander, 2005, 2,4B+G tel. 604-193-413

V07710

* gazowe, hydraulik, tel. 502-383-533 V05213
19-300 Ełk, ul. Sasankowa 17
tel.: 087 620 03 09, 620 13 08
fax: 087 621 56 07
e-mail: poligrafia@gryfix.pl
KOMPLEKSOWE USŁUGI DRUKARSKIE

B90006

* Żuk, sprawny, ubezpieczony, po przeglądzie, B+G,
pierwsze ręce, tel. 604-557-693 V13412

Drukarnia Offsetowa

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

TURYSTYKA-NOCLEGI-ROZRYWKA

uszlachetnianie: foliowanie, lakierowanie UV...

* „ASTRA” restauracja, pizza, zestawy obiadowe na telefon:
87-520-25-68, profesjonalny katering, imprezy okolicznościowe,
dancingi, ul. Partyzantów 7, www.astra.olecko.pl
V09308

* chleb swojski, ciasta, wypiek, tel. 605-107-755 B90605
* kino, plac Wolności 22, tel. 87-520-20-59 B89707
* „KOALA” - bar. Kuchnia tradycyjna, dowóz dań od poniedziałku 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
V13802

* konie kabardyńskie, przejażdżki, pod siodło,
Grądzkie 47, tel. 666-316-780, 87-421-22-48 B91004
* obiady domowe, imprezy okolicznościowe, dancingi (sobota), „Smaczek” (Rarytas), 11 Listopada 11, tel.
664-035-929 K95404
V07510

PIZZA NA TELEFON

PIZZERIA „PRIVE” zaprasza od 1000 do 2200

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

* pracownia pisania ikon, pracownia plastyczna,
Katarzyna Waraksa, tel. 663-805-960 L87101
* Pub Arts, pizza przez telefon 87 523 33 33, internetem www.arts.olecko.pl, zbieraj punkty V03317
* wczasy; tel. 87-421-22-48, 666-316-780, www.wiatrakart.fr.pl, e-mail: kawarak@o2.pl B89906

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

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

V13103

* hurtownia wędlin, od 4.00 do 14.00, ul. Gołdapska
31, tel. 87-520-22-13 L86408
* instalacje elektryczne, Henryk Rowiński, tel. 510-145891 V11915
* korepetycje - język angielski; szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły średnie, tel. 608-215-475 L86210
* kowalskie, spawalnicze, ślusarskie, Gołdapska 31,
tel. 87-523-00-80 B90904
* księgowe usługi, Ternet spółka z o,o, tel. 87-520-31-70
B89508

* materiały budowlane, metalowe, hydraulika – SKLEP
BUD-MET, ul. Gołdapska 22, tel. (87) 520 22 41. V12104
* MEBLE - salon, Jan Bagiński, ul. Rzeźnicka, tel.
(87) 520 29-23.
V10206
* 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

V09208

USŁUGI

* angielski korepetycje, magister UW, tel. 502-954-863
L87002

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

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

V11905

ARTYKUŁY ELEKTRYCZNE, SPRZEDAŻ, WYKONAWSTWO

V13203

* OLEJ OPAŁOWY, NAJTANIEJ, tel. 87-520-41-91
V09817

* pakowanie próżniowe żywności, ulica Rzeźnicka 6,
tel. 87-520-22-07 K94905

to@borawski.pl
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SPRZEDAM
V14102

* pizza na telefon – od 10.00 do 22.00, tel.87-520-31-32
lub sms 505-314-536 V07520
* Pralnia chemiczna, pranie wodne, usługi w ciągu 24 godzin,
ul. Grunwaldzka 12, te. 723-565-284
V09108

PRZYCHODNIA WETERYNARYJNA

ul. 11 Listopada 24C • usługi weterynaryjne
tel. (87) 520-30-73 • leczenie zwierząt domowych
tel. (87) 520-27-89
kom. 660-422-476 • badanie mięsa
V09507
czipowanie, paszporty europejskie
psy, koty, fretki

* ROWERY – naprawy i wypożyczalnia, Centrum
Handlowe Impuls, tel. 87-520-36-92 V12414
* skup metali i surowców wtórnych, odbiór własnym
transportem, najwyższe ceny, Ełcka 2, tel. 501-611-961
V13512

* sprzątanie, opieka nad osobami starszymi lub dziećmi, tel.
506-462-495 B89806

K95701

K93410

STOMATOLOG – 24 godz. tel. 605-893-381
pełny zakres usług
DERMATOLOG

* działka budowlana, Świętajno, 1850 m.kw., tel. 509154-347 K95204
* działka budowlana, Zajdy, 30 arów, tel. 662-509-994 V12114
* działka usługowa, granica obwodnicy, tel. 601-210819 B863a17
* działkę 0,5 ha, częściowo zadrzewioną, tel. 882-020370 K95504
* działkę budowlaną, 1650 m.kw., Olecko, tel. 602709-756 B91602
* działki budowlane, uzbrojone, tel. 601-210-819 K864a17
* garaż, aleja Zwycięstwa 39, tel. 506-215-610 K95801
* komplet mebli do salonu. BRW seria Kent: witryna, komoda, RTV, kolor - kasztan, 700 zł. tel. 600-936-589 B90106
* kotły c.o., grzejniki, bojlery, HYDROMAX,
ul. Targowa 18, tel. 87-615-31-90
V09707
* książki, I i II klasa gimnazjum, (Gimnazjum nr 2), tel.
603-113-040 V13323
* luksfery Fala niebieskie 36 sztuk, TANIO, tel. 508610-285 B91801
* maszyny, urządzenia rolnicze, tel. 516-670-859 K865a17
* mieszkanie M3, 62,14 m.kw., garaż, tel. 791-978-355

plac Wolności 11, , rejestracja tel. 605-893-381 , 87-520-22-22

* tłumacz języka francuskiego, tel. 888-605-885 L867045*

* mieszkanie 60 m.kw. z działką 400 m.kw.,tel. 602345-477 V09527
* modele kartonowe, Wydawnictwo WIR, (samoloty
1:50, okręty 1:300), tel. 601-152-454
* OLEJ OPAŁOWY, NAJTANIEJ, tel. 87-520-41-91
V09827

* siedlisko, ul. Wiejska, ok. 40 arów, zabudowane budynkiem gospodarskim, dojazd od strony ulicy Wiejskiej,
siła na miejscu, tel. 602-293-333 V09517
O- Y
OMKE
R
P Aw
CJ

Pompy ciepła
CWU + CO + kolektory słoneczne
przydomowe oczyszczalnie ścieków
możliwość montażu
DWORZEC PKP
tel. 883-110-101

V10615

WYNAJEM
V09607

* dom z zabudowaniami gospodarczymi do wynajęcia, tel. 663-301-936 K94004d
* lokal użytkowy 100 m.kw., centrum, tel. 723-565-284
V09118

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

V07609

V07530

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

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

ZAKŁAD KAMIENIARSKI, Ryszard Topolski

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

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

Wyrób nagrobków, blatów kuchennych, parapetów
i okładzin schodowych
V09907

INNE

oddam koty (wszystkie czarne) w dobre ręce, tel. 504997-481 L86804

PRACA

* ślusarza, spawacza zatrudnię, tel. 602-709-756 B91103
* zatrudnię stomatologa, tel. 605-893-381 K93510

SPRZEDAM

* drukarka kolorowa OKI C3300n, A4, idealna do
wizytówek, mało używana, 290 złotych, tel. 604-193413 L86903

V10016

 auto  sprzedam
 praca
 wynajmę  kupię
 inne

Treść: ......................................................
.....................................................................
.....................................................................
......................................................................
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Powiatowy finał konkursu
wiedzy o ruchu drogowym
rozstrzygnięty

Zwycięskie drużyny wystąpiły w następujących składach:
Szkoła Podstawowa w Świętajnie: Natalia Pachucka,
Klaudia Łożyńska, Sebastian Zubowicz, Sebastian Dębowski.
Gimnazjum nr 1: Kacper Truchan, Łukasz Rutkowski,
Adrian Janczenia.
asp. Tomasz Jegliński
KPP w Olecku
Podpis elektroniczny, certyfikat kwalifikowany, PUE ZUS
AUTORYZOWANY PARTNER UNIZETO TECHNOLOGIES S.A.
PUNKT POTWIERDZANIA TOŻSAMOŚCI
Skrzynka podawcza, e-faktura, certyfikaty niekwalifikowane, ssl, zabezpieczenia serwerów, system unilock.
Oprogramowanie, sprzęt, integracja z Płatnikiem, wdrożenia, wszystko w siedzibie klienta.

MTL Creation, tel. 600 936 589, www.mtl.olecko.pl
K94308

WYDAJEMY CERTYFIKAT W JEDEN DZIEŃ ROBOCZY
PUNKT INFORMACJI KRS - WYPISY AKTUALNE I PEŁNE
NOWOŚĆ: Obsługa Platformy Usług Elektronicznych
(PUE) ZUS. Profil, podpis elektroniczny, wsparcie, integracja firmy z profilem osobistym. Zapraszamy instytucje
i osoby fizyczne.

MEDYCYNA ALTERNATYwNA
Czereśnie na bóle stawów

(stara francuska recepta): zjadamy przez cały sezon, zamiast jednego posiłku, 40 dag świeżych czereśni. Efekty są widoczne czasem już po 2 tygodniach.

Do spadku cukru we krwi może
dojść, jeśli:

* Wykonasz nadmierny wysiłek (sport, praca), do
którego organizm nie jest przyzwyczajony.
* Opuścisz posiłek, zjesz zbyt późno lub za mało, tracisz spożyte pokarmy z wymiotami lub biegunką.
* Zażyjesz zbyt dużo insuliny.
* Wypijesz za dużo alkoholu.

Akupunktura

Moda na akupunkturę przynosi kolejne zagrożenie.
Opisano kilka przypadków zatrucia srebrem, wskutek pozostawienia w tkankach minimalnych ilości stopu,
z którego wykonano igły.

Czereśnie jako maseczka odżywcza

10 czereśni myjemy, drylujemy i miksujemy z ły-

żeczką miodu. Masę kładziemy na umytą twarz. Po 15
minutach zmywamy wodą mineralną lub wodą przegotowaną.

Antystresowe wskazówki
mędrców i filozofów

Większość mędrców i filozofów przestrzegała przed
stresującymi błędnymi zasadami. Przed pragnieniem
władzy, prestiżu, uznania, bogacenia się, czerpaniem zadowolenia z własnego wyglądu, bujności sił witalnych,
kazała unikać poczucia wszechmocy i nadmiernej miłości
do siebie. Wskazywała również, że nie ma zbytniego powodu bać się, co jest powszechne we współczesnym świecie, zubożenia, choroby, śmierci, samotności, przemocy,
bezradności. By pozbyć się tych wszystkich dręczących
nas „straszaków”, trzeba prowadzić ze sobą wewnętrzny
samouzdrawiający dialog, także modlić się.

Mleko na dłonie zaczerwieniane po
odmrożeniu lub intensywnym opalaniu na słońcu lub solarium:

Zanurzać ręce w ciepłym mleku z rozpuszczoną w
nim sodą oczyszczoną. Łyżka sody na 2 szklanki mleka.

B91303

K89610

Szkoła Podstawowa w Świętajnie oraz uczniowie Gimnazjum przy Zespole Szkół na Osiedlu Siejnik zostali zwycięzcami szkolnych eliminacji Warmińsko- Mazurskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym. Zwycięskie szkoły
będą reprezentowały powiat olecki w finale wojewódzkim.
30 kwietnia w Zespole Szkół na Osiedlu Siejnik przeprowadzono kolejna edycje powiatowych eliminacje Warmińsko
– Mazurskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym
dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych.
Sędziami głównymi zawodów byli funkcjonariusze z Komendy Powiatowej Policji w Olecku. Do turnieju przystąpiło
kilkudziesięciu uczniów. Każda szkoła podstawowa wystawiła 3 osobową, a gimnazja 4 osobową reprezentacje. Wspaniała
słoneczna pogoda i wysoka frekwencja sprzyjały atmosferze
turnieju. Pod czujnym okiem policjantów, nauczycieli i ratowników medycznych młodzież zdawała testy pisemne.
Ponadto uczestnicy pokonywali rowerem specjalny tor
sprawnościowy, jeździli po rowerowym miasteczku i udzielali pierwszej pomocy przedmedycznej. Za każdą z tych konkurencji otrzymywali punkty. Po zakończeniu części teoretycznej i praktycznej drużynowymi zwycięzcami okazali się
uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Świętajnie i Gimnazjum
Nr 1 przy Zespole Szkół na Osiedlu Siejnik.

to@borawski.pl

Kalendarz imion
7 maja
Domiceli, Doniceli, Flawii, Gizeli, Gustawy, Gusty, Helgi, Ludmiły, Ludomiły, Ludomiry, Róży, Sawy, Wincencji,
Wincenty
Augusta, Benedykta, Floriana, Ludomira, Stanimira, Stojana, Wincentego
8 maja (Dzień Zwycięstwa nad Faszyzmem)
Dezyderii, Eryki, Ilzy, Izy, Kornelii,
Lizy, Stanisławy
Achacego, Aleksandra, Benedykta,
Eryka, Fryderyka, Kornela, Marka,
Michała, Mirona, Piotra, Stanisława,
Wiktora
9 maja (Wniebowstapienie Pańskie)
Beaty, Bożeny, Karoli, Karoliny, Katarzyny, Marii, Tekli, Ulriki
Beatusa, Bożydara, Grzegorza, Joba,
Karola, Mikołaja, Otokara, Pachomiusza
10 maja (Dzień Hutnika oraz Dzień
Pracownika Gospodarki Komunalnej)
Antoniny, Beatrycze, Dory, Izydory,
Wiktoryny
Antoniana, Antoniego, Antonina, Chociesława, Cierpimira, Częstomierza,
Częstomira, Gordiana, Gordona, Hioba,
Izydora, Jana, Symeona, Szymona

11 maja
Hortensji, Igi, Ignacji, Mirandy, Miry,
Władysławy
Alberta, Filipa, Franciszka, Ignacego,
Jakuba, Leoncjusza, Ludomira, Lutogniewa, Lwa, Mamerta, Metodego,
Żegoty
12 maja (Dzień Ptaków Wędrownych)
Balbiny, Domiceli, Fanny, Imeldy,
Joanny, Nawojki, Salwiny
Achillesa, Domicjana, Dominika,
Epifaniego, Jana, Jazona, Nereusza,
Pankracego, Wszechmiła, Wszemiła,
Wszemira
13 maja
Agnieszki, Dobiesławy, Glorii, Magdaleny, Marii, Ofelii, Roberty
Andrzeja, Arona, Cichosława, Ciechosława, Cieszymira, Dobiesława,
Gerwazego, Jana, Mucjusza, Piotra,
Roberta, Rolanda, Serwacego
14 maja
Bonifacji, Bony, Dobiesławy, Izydy,
Julity, Justyny
Bazylego, Bonifacego, Bończy,
Dobiesława, Filipa, Jeremiasza, Jeremiego, Macieja, Michała, Wiktora,
Wiktoriusza, Wiktoryna

Nasz przepis
Zupa cebulowa

60 dag cebuli, 2 ząbki czosnku, 4 łyżki
oliwy, łyżka mąki, litr bulionu z kostki,
szklanka białego wytrawnego wina, sól,
pieprz
Cebulę obieramy i kroimy w krążki.
W rondlu rozgrzewamy oliwę i
wrzucamy cebulę. Szklimy ją. Teraz posypujemy ją mąką i zarumieniamy.
Wlewamy bulion i wino i dodajemy
obrany i posiekany czosnek. Przyprawiamy solą i pieprzem.
Gotujemy około 40 minut.

Indyk z żurawinami

Około 1 kg piersi indyka, sok z cytryny,
2 łyżki masła, żurawiny lub borówki,
sól, biały pieprz
Mięso płuczemy, skrapiamy sokiem
z cytryny i nacieramy solą oraz pieprzem.
Mięso formujemy do odpowiedniego kształtu obwijając go białą grubą
nicią. Smarujemy je połową masła i odstawiamy w chłodne miejsce na około 4
godziny.
Po tym czasie na patelni rozgrzewamy pozostałe masło i zarumieniamy
mięso ze wszystkich stron.
Wkładamy je do rękawa z folii spożywczej i pieczemy około 1 godziny
w temperaturze 180°C. Możemy mięso upiec również bez folii w brytfance
pod przykryciem często podlewając je
powstałym z pieczenia sosem i co jakiś czas dolewając kilka łyżek gorącej
wody.
Gotową pieczeń układamy na półmi-

sku i obkładamy borówkami lub żurawinami.

Mintaj
z masłem pietruszkowym

60 dag mintaja, sól, pieprz mielony,
pół łyżeczki mielonej słodkiej papryki,
15 dag masła, pół szklanki posiekanej
natki pietruszki, łyżka soku z cytryny
Rybę myjemy, solimy i posypujemy pieprzem. Układamy w żaroodpornym naczyniu.
Masło pietruszkowe przyrządzamy w następujący sposób: najpierw
rozpuszczamy masło. Dodajemy do
niego natkę i sok z cytryny i mieszamy.
Ryby polewamy masłem i posypujemy papryką.
Wstawiamy do gorącego piekarnika i pieczemy około 20 minut do
chwili aż będą miękkie.

Sałatka śledziowa
tradycyjna

2 wymoczone solone śledzie, 2 szklanki drobnej fasoli, duże jabłko, kwaszony ogórek, kilka marynowanych
grzybów, śliwek, korniszonów, dyni w
kostkach, pół szklanki majonezu, sól,
pieprz mielony
Śledzie sprawiamy, filetujemy,
usuwamy ości i kroimy w cienkie paseczki.
Fasolę płuczemy i moczymy przez
godzinę w letniej, przegotowanej wodzie. Następnie gotujemy ją w tej samej wodzie, studzimy i odcedzamy.
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Cytaty na ten tydzień
Okazać się więc może, że życie miało różne początki i istnieje w
rozmaitych postaciach. I niekoniecznie wynika z tego konkluzja, że tor
ewolucji życia gdzie indziej (o ile go
kiedykolwiek odkryjemy) przypominać musiał znany nam na Ziemi. Nie
wynika stąd nawet, że rozpoznamy go
jako życie czy też że sami rozpoznani
zostaniemy jako istoty żywe.
Jacob Bronowski, Potęga wyobraźni

PRZYS£OWIA
Zbiera w maju pszczółka, zbierajże
też ziółka.
Jak się zasieje len na św. Stanisława
(8 maj), to tak urośnie jak ława.
Na św. Izydora (10 maja) często
bywa chłodna pora.
Pankracy, Serwacy, Bonifacy (10-13
maja), źli na ogród chłopacy.
Jeśli w maju śnieg się zdarzy, to lato
dobrze wyparzy.
Grzmot w maju nie szkodzi, sad dobrze obrodzi.
Przed Pankracym (11 maja) nie ma
lata, po Bonifacym (14 maja) mróz odlata.
Gdy przed Pankracym (11 maja)
przymrozek nocny się zdarzy, zimną
wiosnę zwarzy.
Pnakracy, Serwacy, Bonifacy (11,
12, 13 maja) zimni święci.
Jak się rozsierdzi Serwacy (13
maja), to wszystko zamrozi i przeinaczy.
Jabłko i kwaszony ogórek obieramy i
kroimy w drobną kostkę.
Marynaty kroimy na małe kawałki.
Wszystkie składniki mieszamy z majonezem i całość przyprawiamy do smaku solą i pieprzem.

Pasta z wędzonych ryb i
przecieru pomidorowego

40 dag wędzonej ryby, 1 cebula, 4 łyżki
oleju, 2 łyżki przecieru pomidorowego
Rybę obieramy ze skóry i usuwamy
z niej ości.
Cebule obieramy, płuczemy, dzielimy na cząstki i razem z rybą mielimy.
Ucieramy z olejem i przecierem pomidorowym.

Humor mistrzów

Sąsiad napisał do Fryderyka Dürrenmata list ze skargą, że pies pisarza zbyt
głośno szczeka i nie daje spać sąsiadom.
Dürrenmatt odpisał:
„Szanowny Panie, przeczytałem
swemu psu Pański lis i sądzę, że weźmie
to sobie do serca”.

Plamy tłuste z dywanów

... wybawiamy w następujący sposób:
posypujemy je talkiem i pozostawiamy
na 24 godziny, po czym starannie odkurzamy lub zmiatamy talk.
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55 Turnieju
Tenisa Stołowego o Puchar
TVP Olsztyn
– Olecko, 27.04.2014

Grupa 1 - dziewczęta (rocznik 2001 i młodsze)
1. Cieśniewska Julia - Mrągowo
2. Łuszczyńska Joanna – Olecko
3. Żukowska Aniela - Kętrzyn
4. Tuchewicz Sara - Kozłowo
5-6. Kawiak Marta - Ostróda
Jakubiuk Aleksandra - Kętrzyn
7-8. Żuk Oliwia - Dywity
Winiewska Wioletta – Gmina Lubawa
Grupa 1 - chłopcy (rocznik 2001 i młodsi)
1. Skoneczka Mikołaj – Działdowo
2. Kucharski Arkadiusz – Kalinowo
3. Rudnicki Patryk – Działdowo
4. Rutkowski Mateusz –
Działdowo
5-6. Pupel Szymon - Kętrzyn
Komorowski Kacper – Susz
7-8.Wesołowski Damian –
Gołdap
Fiedorowicz Damian –
Olecko
Grupa 2 - dziewczęta (rocznik
2000-1999)
1. Kondracka Dominika –
Kalinowo
2. Grzebska Aleksandra –
Działdowo
3. Kulinek Alicja – Węgorzewo
4. Narewska Patrycja – B. Piska
5-6. Wiśniewska Natalia – Gmina Lubawa
Żuralska Marianna – Gmina Lubawa
7-8. Lewczuk Natalia - Mikołajki
Gregorczyk Kamila – Nidzica
Grupa 2 - chłopcy (rocznik rocznik 2000-1999)
1. Petaś Kacper - Ostróda
2. Michalak Paweł - Ostróda
3. Żebrowski Jędrzej - Ostróda
4. Kawiak Krystian - Ostróda
5-6. Kurgan Jakub – Kalinowo
Krom Mikołaj – Pisz
7-8. Markowski Artur – Kalinowo
Syhłowyj Bartosz – Kętrzyn
Grupa 3 - dziewczęta (rocznik 1998-1996)
1. Żukowska Paulina – Kalinowo
2. Kondracka Marika – Kalinowo
3. Dembkowska Joanna – Gmina Lubawa
4. Maciejewska Paulina – Olecko
5. Zuśka Nikola – G. Iława
6-8. Boguszewska Ewa – Olecko
Duchna Alicja – Nidzica
Wierzbowska Magdalena – Rybno
Grupa 3 - chłopcy ( rocznik1998-1996)
1. Barbachowski Jacek - Dywity
2. Świtalski Jacek - Elbląg
3. Krystian Grzelak - Elbląg
4. Kokocha Damian – Węgorzewo

5-6. Cudnowski Bartosz – Kalinowo
Prostasiewicz Krystian - Ostróda
7-8. Krawiel Kamil – Węgorzewo
Szuchnicki Patryk – B. Piska
Grupa 4 - Kobiety (rocznik 1995-1974 )
1. Jasińska Marzena – Olecko
2. Pruchniewska Natalia – Ostróda
3. Włodarska Emilia – Iława
4. Trochim Aleksandra – Giżycko
5-6. Kosewska Aleksandra – Dąbrówno
Lewko Joanna - Budry
7-8. Narewska Żaneta – B. Piska
Ślazińska Agnieszka – Ostróda
Grupa 4 - Mężczyźni (rocznik 1995 - 1974)
1. Chlebus Marcin – Olecko
2. Szoszuk Marek – Iława
3. Dąbrowski Rafał - Ostróda
4. Baczewski Jacek - Mrągowo
5-6. Sikora Dariusz - Ostróda
Grzelak Andrzej - Elbląg
7-8. Wesołowski Grzegorz – Gołdap
Przybylski Mariusz – Orzysz
Grupa 5 - Kobiety (rocznik 1973-1959)
1.Wawrowska Małgorzata –Ostróda
2.Kosewska Grażyna – Dąbrówno
3.Ruchalska Marianna – Stare Juchy
4.Korsak Jolanta – Dywity
5.Bezubiuk Danuta – Ełk
Grupa 5 - Mężczyźni (rocznik 19731959)
1. Gumiński Grzegorz - Morąg
2. Ratuszniak Zbigniew - Kętrzyn
3. Kosewski Witold - Dąbrówno
4. Polewczyk Robert - Giżycko
5-6. Wieliczko Robert - Wydminy
Dzierżko Wojciech - Ostróda
7-8. Różycki Marek - Gołdap
Libura Tomasz – Elbląg
Grupa 6 - Kobiety (rocznik 1958 i starsi)
1.Wnuk Helena – Ostróda
2.Konopka Krystyna – Dywity
3.Lipka Irena – Ostróda
4.Kubiak Teresa – Reszel
5-6.Kozioł Teresa – Dywity
Pawlak Helena – Ostróda
7.Rafińska Bernadetta – Lubawa
Grupa 6 - Mężczyżni (rocznik 1958 i starsi)
1. Rososiński Janusz - Giżycko
2. Nowicki Czesław – Ostróda
3. Sosnowski Waldemar – Działdowo
4. Piskorowski Jerzy - Działdowo
5-6. Jurczyk Janusz - Gizycko
Tadajewski Henryk - Ostróda
7-8. Polakowski Józef - Olecko
Szczepanik Bogdan - Gizycko
Klasyfikacja drużynowa gmin:(gminy nagrodzone pucharami)
1. Ostróda – 93 pkt
2. Kalinowo – 40,5 pkt
3. Działdowo – 38 pkt
4. Olecko – 34 pkt
5. Dywity – 26 pkt
6. Giżycko – 25 pkt
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Koalicja Masz Głos, Masz Wybór w ramach kampanii profekwencyjnej przed wyborami do Parlamentu Europejskiego
przypomina:
poprawnie oddany głos
jest wtedy, gdy wyborca stawia znak „x” w kratce z lewej strony przy nazwisku jednego z kandydatów na jednej liście. Wyborców mogą wprowadzić w błąd informacje zamieszczone
na ogłoszeniach wyborczych np. Platformy Obywatelskiej, na
których pokazano niewłaściwy sposób oddania głosu („ptaszek”) Jak poprawnie oddać głos: http://www.glosuj.org.pl/
informacje-ogolne-o-wyborach/
z kalendarza wyborczego:
dotyczy wyborcy w Polsce
- do 5 maja wyborca niepełnosprawny ma prawo zgłosić wójtowi zamiar głosowania korespondencyjnie (akt pełnomocnictwa do 15 maja)
- do 12 maja wyborca niepełnosprawny może złożyć wniosek
w urzędzie gminy o zmianie lokalu, w którym będzie głosował lub zgłosić zamiar głosowania przy użyciu nakładek na
karty do głosowania sporządzony w alfabecie Braille’a
dotyczy wyborcy za granicą
- do 10 maja wyborcy przebywający za granicą mają prawo
zgłoszenia konsulowi zamiaru głosowania korespondencyjnego
z działań koalicji:
8 maja inauguracja www.latarnikwyborczy.pl , narzędzia,
które pozwala na sprawdzenie własnych preferencji wyborczych. Zapraszamy na konferencję prasową Centrum Edukacji Obywatelskiej 8 maja o godz.11.00 w Centrum Prasowym
PAP na ul. Brackiej 6/8 w Warszawie.
czy wiesz że:
- w wyborach europejskich każdy głos ma znaczenie. W
2009 aż pięciu posłów zostało wybrany różnicą zaledwie 1000
głosów.
- 52 proc. młodych Polaków uważa, że ich głos liczy się w
UE, jednak tylko dla 34 proc. wybory są dobrym sposobem na
wyrażanie swoich poglądów.
O kampanii
Pod hasłem „Zagłosuj i wybierz posłankę lub posła, którzy myślą tak jak Ty” 24 kwietnia ruszyła społeczna kampania
profrekwencyjna do wyborów do Parlamentu Europejskiego.
Jej pomysłodawcą i organizatorem jest koalicja organizacji
pozarządowych Masz Głos Masz Wybór.
Cel kampanii to informowanie o procedurach i zachęcanie
Polaków do licznego i świadomego udziału w eurowyborach
25 maja 2014 roku.
Więcej na www.glosuj.org.pl

M.in. dzięki działaniom Koalicji udało się powstrzymać
tendencję spadkową uczestnictwa obywateli w wyborach.
Doprowadzono również do zmian w prawie, które umożliwiają:
- głosowanie poprzez pełnomocników osobom niepełnosprawnym i po 75 roku życia,
- głosowanie korespondencyjne dla osób niepełnosprawnych i Polaków za granicą,
- zastosowanie nakładek na karty do głosowania dla osób
niewidomych
- głosowanie w wybranym lokalu wyborczym, dostosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych.
Członkowie koalicji: Fundacja im. Stefana Batorego
(koordynuje prace Koalicji), Centrum Edukacji Obywatelskiej, Fundacja Forum Obywatelskiego Rozwoju, Fundacja Projekt: Polska, Fundacja Rozwoju Społeczeństwa
Informacyjnego , Polska Fundacja im. Roberta Schumana,
Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan,
Stowarzyszenie Komunikacji Marketingowej SAR, Stowarzyszenie Szkoła Liderów, Izba Gospodarcza Reklamy Zewnętrznej, Izba Wydawców Prasy, Stowarzyszenie Gazet
Lokalnych, Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji, Forum
Europejskie przy Centrum Europejskim UW, Instytut Spraw
Publicznych.
Kontakt: Małgorzata Ławrowska, mlawrowska@batory.
org.pl, tel. 690 848 111
Biuro Prasowe - Masz Głos, Masz Wybór
http://www.maszglos.pl/
http://www.facebook.com/maszglos
tel. 22 536 02 62

Zapowiedzi nadchodzących
imprez sportowych
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 - eliminacje VIII
Termin i miejsce: 10.05.2014 r. (sobota) godz. 10:30 Basen
w Hali LEGA

V08809

V10905

Czym jest Koalicja Masz Głos, Masz Wybór?
Celem jej działania jest zachęcanie Polaków do licznego i
świadomego udziału w wyborach.
Koalicja nie prowadzi agitacji na rzecz określonych opcji
politycznych, komitetów wyborczych czy kandydatów.
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Lodówka, magnesy,
przyjaciele i podróże
Chłodziarka, zwana popularnie lodówką, to maszyna
(uwaga!) cieplna, jak podaje Wikipedia, której zadaniem jest
obniżenie temperatury środowiska chłodzonego, kosztem
doprowadzonej energii. A wszystko to za sprawą bawarskiego inżyniera, który prawie półtorej wieku temu zastosował
ten system chłodzenia, aby umożliwić produkcję piwa latem.
Trzeba było poczekać jeszcze prawie pół wieku od tamtego
momentu i przenieść się za ocean do Stanów Zjednoczonych,
żeby chłodziarki były elektryczne. A firmą, która wprowadziła chłodziarki do mieszkań przeciętnego człowieka, była
firma Elektrolux, a było to w roku 1939. Tyle tytułem przydługiego wstępu.
Lodówka.
Sprzęt jak każdy inny z grupy AGD, który nie wzbudza w
nas ani pożądania, ani podziwu czy zachwytu. Po prostu jest.
Sorry, narobiła trochę zamieszania, kiedy pojawiła się
na polskim rynku szafa dwudrzwiowa z kostkarką i innymi
bajerami w zawrotnej cenie. Niektóre panie domu mogą się
pochwalić takim nabytkiem. Czy chłodzą lepiej? Czy dodają
innej jakości włożonych do niej produktów? Nie wiem, bo
nie posiadam.
Kiedy tylko drzwi owego sprzętu zostaną otwarte na
oścież, słychać: Znowu nic nie ma.
Nic, to znaczy sera określonej firmy. Nic to znaczy został
zakupiony jogurt nie z tej półki, itd. Kostkarkę mamy piętro niżej, czyli w zamrażalniku. Trzeba tylko zdecydowanie
wcześniej nalać w foliowe pojemniczki wody i schować do
odpowiedniej szuflady. Lód naprawdę „pierwyj sort”.
A cały ten dzisiejszy wywód o maszynie cieplnej stąd, że
wyciągając wędlinę, zahaczyłam o coś, co potrąciło butelkę z
sokiem wiśniowym, który padając z hukiem wylał się na zawartość dwóch półek, co niezwłocznie zmobilizowało mnie
do umycia owego sprzętu.
I dopiero trzaśnięcie drzwi tegoż sprzętu chłodzącego
wywołało we mnie lawinę ciepłych wspomnień. A to za sprawą tego wszystkiego, co na drzwiach jest przypięte, a raczej
przyklejone na magnes.
Bo drzwi lodówki to historia rodziny. To niezwykłe miej-

sce na domową korespondencję.
Co wieczór przypinałam na nią listę tego, co mam zrobić dnia następnego, po czym w pośpiechu pędziłam do
pracy zapominając zedrzeć listy z drzwiczek lodówki.
Potem przyszedł czas na pierwsze prace moich dziewczynek. Słodkie głowonogi i dziesiątki serc rysowanych w
przedszkolu z tęsknoty za mamą.
Następnie dostęp do jedzenia utrudniony był przez
dziesiątki portretów i niezliczone ilości prac przynoszonych z przedszkola, a co jedna to ładniejsza i każda musiała powisieć swoje, żeby można ją było zdjąć ustępując
miejsca kolejnej.
W następnej kolejności pojawiały się polany lekcji i…
recepty, terminy wizyt u lekarzy. Znikły przedszkolne dzieła sztuki, recepty są nadal, ale drzwi od wysłużonej chłodziarko–zamrażarki zamieniły się na wizytówkę naszych
wypraw po kraju i nie tylko.
Magnesowy zawrót głowy. Właśnie. Magnesy na lodówkę to pole do popisu artystów–plastyków. Jest wśród
magnesów zakurzona maska wenecka z piórkami, na którą
zerkam z utęsknieniem za klimatem i miejscem wyglądając
czy nie zjada jej jakiś mol. Jeszcze nie.
Tuż obok niej rozpycha się wielbłąd z egipskiej pustyni
– prezent mojej młodszej pociechy od przyjaciółki. Są „babuszki” z najpiękniejszego miasta – jak do tej pory – jakie
udało mi się zobaczyć, czyli Sankt Petersburga. Ponad rok
temu zawisł magnes z ukraińską parą w ludowych strojach
– wspomnienie z Krymu. Na samej górze wdzięczy się
tancerka flamenco – prezent od przyjaciela po podróży do
Hiszpanii, jest Muminek i przyjaciele – pamiątka z Finlandii, Baba Jaga na miotle z Gór Świętokrzyskich, widok znad
Bałtyku i Kazimierza Dolnego nad Wisłą i Kubuś Puchatek
z jakiejś potrawy, którą lubiły dziewczynki. Jest także małe
okrągłe cudeńko – fragment obrazu Van Gog’a kupiony w
sklepiku z pamiątkami w Amsterdamie. Trzeba się dobrze
przyjrzeć, żeby dojrzeć prostokąt z żaglowcem i napisem
Tygodnik Olecki wydany z okazji Jubileuszu – 600-nego
numeru pisma (31 października 2009 r.!) i dwunastego
roku ukazywania się na rynku. Mam! Jest! Wdzięczy się
wśród innych i przypomina, że Przyjaciele są absolutnie
niezbędni. Od wręczonego mi na wspaniałej uroczystości
owego magnesu minęło niemalże pięć lat, a ja goszczę już
po raz sto siedemdziesiąty czwarty na łamach TO.
I Tygodnik ten sam, i lodówka, i przyjaciel. I dobrze mi
z tym. A magnesów niech przybywa.
Marusia

