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Kiedy dziecko przewróci się i skaleczy sobie 
kolano albo łokieć, zawsze okazuj współ-
czucie. Nie żałuj czasu i pocałuj je, „żeby 
przestało boleć”.           H. Jackson Brown, Jr.

V
43

80
7

Najwyższe ceny, Olecko, ul. Ełcka 2, tel. 501-611-961

SKUP STARYCH I ROZBITYCH POJAZDÓW
kasacja pojazdów (ciężarowe, osobowe), zaświadczenia, skup złomu 

V
43

70
7

Winter Cup
fotoreportaż Józefa Kunickiego s. 13

Koncert kolęd
tekst i fot. Wojciech Borowik s. 19

KADR – nowy cykl filmowy 
kina „Mazur” w Olecku

     s. 7



Tygodnik olecki 3/836 - r. 2014
2 to@borawski.pl

V
02

10
1

V4
36

07

GRÜNLAND
Centrum Roślin Ozdobnych

   Olecko, ul. Produkcyjna 11, tel. (87) 523-90-09
choinki cięte i w pojemnikach

Archiwum „Tygodnika oleckiego” znajdziesz

Redakcja 
„Tygodnika Oleckiego”, ul. Zielona 37

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

kontakt telefoniczny: 601-152-454

Konkurs fotograficzny, Gimnazjum nr 2

„Mimozami jesień się zaczyna”
III miejsce - Maciej Marchewka 1d

W grudnia 2014 uczniowie Spo-
łecznego Gimnazjum STO w Olecku 
biorący udział w projekcie „Hoduję, 
obserwuję, rozumiem, wiem” uczest-
niczyli w wycieczce do wylęgarni ryb 
w Doliwach. Jest to ośrodek należący 
do Zakładu Rybackiego PZW w Olec-
ku, które gospodaruje na 55 jeziorach i 

prowadzi działalność na terenie powiatu oleckiego, gołdap-
skiego, ełckiego i suwalskiego. Po wylęgarni oprowadzał 
młodzież i opowiadał o gospodarce zarybieniowej dyrektor 
zakładu Paweł Matyjewicz. 

Uczniowie i nauczyciele serdecznie dziękują 
Panu dyrektorowi Pawłowi Matyjewiczowi za za-
poznanie nas z problematyką gospodarki rybackiej, 
a także Panu Markowi Żylińskiemu i Pani Marcie 
Romotowskiej za pomoc w zorganizowaniu przejaz-
du młodzieży.

Wylęgarnia ryb, to ośrodek rybacki z zespołem urzą-
dzeń technicznych kontrolujących dopływem i kontrolą 
jakości wody, w którym prowadzi się w warunkach peł-
nej kontroli rozwój zarodkowy ryb oraz ich wychów przez 
okres kilku pierwszych tygodni życia. Pozyskany w ten 
sposób materiał zarybieniowy czyli narybek służy do zary-
biania rzek i jezior.     WS

BAJKOLANDIA to zajęcia literacko-plastyczne, w których 
udział może wziąć każde dziecko. Odbywają się one cy-
klicznie, w każdy piątek o godzinie 16.00.

Ostatnio  odwiedził nas szczególny gość - znany 
wszystkim dzieciom Kot w butach. W tę postać wcieliła 
się pracownica biblioteki, Alina Bień, która barwnie opo-
wiedziała historię o sprytnym kocie. Zabawy było co nie 
miara, dzieci stworzyły piękne postacie kotów, wykorzy-
stując kolorowe włóczki. Nad przebiegiem zajęć czuwały 
bibliotekarki,  Ewa Omilian i Krystyna Karczewska. 

Zapraszamy na kolejne zajęcia już w piątek, na których 
zaszczyci nas kolejny gość specjalny.
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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”
• Malarstwo Agaty Julii Prosińskiej, Galeria „Pod Skosem” 

Gminny Ośrodek Kultury w Kowalach Oleckich
• 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 .............................5.45 zł
ON Arctic ................. 5,75 zł
Pb 95 ........................5.29 zł
PB 98 ........................5,39 zł
LPG ...........................2,65 zł
Olej opałowy ..............3,75 zł (powyżej 1000 litrów)
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sponsorujemy „Czarnych”, 
bilet 5 gr taniej na litrze

www.paliwa-kozlowski.pl

AUTOMYJNIA

22 stycznia (środa)
apteka dyżurna Kolejowa 15
wydanie „Tygodnika Oleckiego”
16.00 - spotkaniu z Zofią Nowikowską, potkanie warszta-
towe pt. „Artyści są wśród nas - Dwie ręce, głowa i sztuka 
gotowa”, biblioteka, ulica Kopernika
23 stycznia (czwartek)
apteka dyżurna plac Wolności 7B
13.00 - Sesja Rady Powiatu, sala konferencyjna Starostwa, 
ul. Kolejowa
16.00 - Rummikub, gra rodzinna, scrable, Biblioteka Pu-
bliczna, Kopernika 6
17.00 - Mazurskie cmentarze w świetle badań archeologicz-
nych, spotkanie z Jerzym Markiem Łapo, Olecka Izba Hi-
storyczna

od 17.30 - KADR nowy cykl kina „Mazur”
17:30 - FUTURE SHORT FESTIVAL, przegląd filmowy, 
kino „Mazur” (w ramach KADR)
19.00 - Dziewczyna z szafy, film, kino „Mazur” (w ramach 
KADR)
19.15 - III kolejka ELECTRO-MIX FOOTBALL LIGA 
LEGA OLECKO, hala Lega
24 stycznia (piątek)
apteka dyżurna Gołdapska 1
12.00 - Sesja Rady Miejskiej, Ratusz
16.00 - Bajkolandia, spotkanie z bajką, biblioteka miejska, 
ul. Kopernika
17.00 - Królowa Śniegu, film, kino „Mazur” (3D)
19.00 - Wkręceni, film, kino „Mazur” (2D)
25 stycznia (sobota)
apteka dyżurna Zielona 35
17.00 - Królowa Śniegu, film, kino „Mazur” (3D)
19.00 - Wkręceni, film, kino „Mazur” (2D)
26 styczna (niedziela)
apteka dyżurna Składowa 6
17.00 - Królowa Śniegu, film, kino „Mazur” (3D)
19.00 - Wkręceni, film, kino „Mazur” (2D)
27 stycznia (poniedziałek)
apteka dyżurna plac Wolności 25
od 10.00 - Ferie z ROK „MG”, szczegóły wewnątrz nr
10.00 - Król Lew, film, kino „Mazur” (3D)
12.00 - Pinokio, film, kino „Mazur” (2D)
28 stycznia (wtorek)
apteka dyżurna Zielona 37
od 10.00 - Ferie z ROK „MG”, szczegóły wewnątrz nr
29 stycznia (środa)
apteka dyżurna 11 Listopada 9
wydanie „Tygodnika Oleckiego”
od 10.00 - Ferie z ROK „MG”, szczegóły wewnątrz nr
12.00 - Królowa Śniegu, film, kino „Mazur” (2D)
30 stycznia (czwartek)
apteka dyżurna Kolejowa 15
od 10.00 - Ferie z ROK „MG”, szczegóły wewnątrz nr
10.00 - Merida Waleczna, film, kino „Mazur” (2D)
12.00 - Największy z cudów, film, kino „Mazur” (2D)
16.00 - Rummikub, gra rodzinna, scrable, Biblioteka Pu-
bliczna, Kopernika 6
17.00 - Królowa Śniegu, film, kino „Mazur” (2D)
19.00 - Draka, spektakl teatralny, Dom Kultury w Gołdapi
19.15 - IV kolejka ELECTRO-MIX FOOTBALL LIGA 
LEGA OLECKO, hala Lega
31 stycznia (piątek)
apteka dyżurna plac Wolności 7B

8 stycznia od 11.33 jeden zastęp JRG PSP interweniował 
w mieszkaniu przy ulicy Kolejowej. Podejrzenie zatrucia tlen-
kiem węgla.

9 stycznia od 21.08 jeden zastęp JRG PSP gasił przy ulicy 
Wojska Polskiego pożar sadzy w kominie kotłowni.

10 stycznia od 12.11 jeden zastęp OSP Świętajno usuwał 
drzewo powalone na drogę w okolicach Gryz.

12 stycznia do 21.25 jeden zastęp JRG PSP oraz jeden 
OSP Kowale Oleckie usuwały skutki wypadku drogowego w 
Rogówku. Samochód Mazda w przydrożnym rowie. 

13 stycznia od 1.42 jeden zastęp OSP Sokółki usuwał 
drzewo powalone na drogę w okolicach Sokółkach.

13 stycznia od 5.45 jeden zastęp JRG PSP usuwał drzewo 
powalone na drogę w okolicach Rosowchackich.

13 stycznia od 6.06 jeden zastęp OSP Szczecinki usuwał 
drzewo powalone na drogę w okolicach Szczecinek.

13 stycznia od 6.49 jeden zastęp OSP Świętajno usuwał 
drzewo powalone na drogę w okolicach Wronek.

13 stycznia od 9.45 jeden zastęp JRG PSP usuwał drzewo 
wiszące nad torami kolejowymi w okolicach ulicy Zamosto-
wej.

13 stycznia do 10.35 dwa zastępy JRG PSP oraz jeden 
OSP Kowale Oleckie usuwały skutki wypadku drogowego w 
Guzach. Samochód Fiat Punto w przydrożnym rowie.

13 stycznia do 11.41 dwa zastępy JRG PSP usuwały skutki 
wypadku drogowego w Kukowie. Samochód Skoda Fellicja w 
przydrożnym rowie.

13 stycznia od 17.35 trzy zastępy JRG PSP, dwa Osp 
Świętajno, dwa OSP Wieliczki, jedenOSP Gaski i jeden OSP 
Szczecinki gasiły w Połomie pożar budynku gospodarczego.

14 stycznia od 13.14 jeden zastęp JRG PSP zabezpieczał 
w Krupinie obluzowane dachówki nad wejściem do kaplicy.

Informacji udzielił młodszy ogniomistrz Piotr Gabruś

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:
• Bożena Danaka (Zambrów)

• Alicja Jaszczanin (Świętajno)
• Marzanna Konarzewska

• Mikołaj Ponikowski
• Joanna Wierciszewska

• Michał Żarnecki
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.

Od marca 2010 roku Miejsko-Powiatowej Bibliotece Publicz-
nej w Olecku odbywa się kurs „Seniorzy w sieci”. Tematyką zajęć 
są podstawy obsługi komputera i Internetu. Usługa została opraco-
wana specjalnie z myślą o osobach starszych. W pierwszym etapie 
odbędzie się trwający 10 godzin kurs, który umożliwi zaintere-
sowanym poznanie komputera i Internetu, zwłaszcza pod kątem 
wyszukiwania informacji na stronach www, wysyłania maili oraz 
porozumiewania się za pomocą komunikatorów internetowych.  
Głównym celem (długoterminowym) usługi jest:

* Przybliżenie seniorom nowoczesnych systemów komunika-
cji

* Nabycie umiejętności w zakresie niezbędnym do korzysta-
nia ze skomputeryzowanych zasobów różnych instytucji, w tym 
także bibliotek

* Wyrównanie szans edukacyjnych osób starszych i ich akty-
wizacja

* Integracja społeczna. Po niedzieli rusza IX edycja, są jeszcze  
dwa miejsca wolne. Zaprasza prowadząca kurs Teresa Rakus.

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

Olsztyn 09.01. 2014 r.
Dyrektorzy Szkół

Nauczyciele historii, 
wiedzy o kulturze, plastyki i fotografii

Szanowni Państwo,
Pałac Młodzieży im. Orląt Lwowskich w Olsztynie or-

ganizuje Wojewódzki Konkurs Fotograficzny pt. „Mój Za-
bytek”. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów gimnazjów 
oraz szkół średnich.

Celem konkursu jest rozbudzanie oraz pogłębianie za-
interesowań i fascynacji zjawiskami sztuki oraz kultury 
materialnej; wsparcie rozwoju młodzieży, ukierunkowane 
na poznawanie i rozumienie funkcjonowania przedmiotów 
kultury materialnej w kontekście historycznym, literackim, 
piśmienniczym itp.; pogłębianie wiedzy o użytkowych arte-
faktach bliższej i dalszej historii, doskonalenie umiejętności 
rozpoznawania funkcji, przeznaczenia oraz przynależności 
do czasu, w którym powstał. Chcemy rozwijać zaintereso-
wania młodzieży historią, różnorodnością kulturową, posta-
ciami oraz faktami związanymi z regionem Warmii i Mazur.

Zapraszamy do udziału i prosimy popularyzację idei kon-
kursu wśród uczniów waszej szkoły lub placówki. 

Łącząc wyrazy szacunku
Dyrektor Pałacu Młodzieży

Iwona Łazicka-Pawlak 
Informacja oraz regulamin konkursu.
: http://www.palac.olsztyn.pl/moj_zabytek.html

O obrządkach pogrzebowych Mazurów
Regionalny Ośrodek Kultury w Olecku „Mazury Garba-

te” i Olecka Izba Historyczna zapraszają 23 stycznia (czwar-
tek) o godzinie 17,00 na spotkanie  z dr Jerzym Markiem 
Łapo pt. Mazurskie cmentarze w świetle badań archeolo-
gicznych. 

Podczas spotkania zostanie przedstawiony schemat ma-
zurskiego pogrzebu sprzed co najmniej 150 lat, zrekonstru-
owanego na podstawie wyników badań archeologicznych 
(także prowadzonych w Sedrankach pod Oleckiem) oraz 
źródeł etnograficznych. Prelegent będzie opowiadał m.in. o 
tym, co wkładano kiedyś do grobów, a czego nie wkładano, o 
tym czy wszyscy zmarli wyprawiani „na tamten świat” mieli 
buty, o tym czy zmarły może obrócić się w trumnie i czy 
dawni grabarze byli fachowcami. Spotkaniu towarzyszyć bę-
dzie prezentacja multimedialna. 

  
Jerzy Marek Łapo urodził się w 1971 r. w Ełku, swoje 

dzieciństwo i wczesną młodość spędzając w Starych Juchach. 
Od 1994 r. pracuje w Muzeum Kultury Ludowej w Węgorze-
wie. Ukończył archeologię (UMK Toruń, 1994), obronił dok-
torat z historii (UWM Olsztyn, 2008). Prowadzi badania i pu-
blikuje prace także z zakresu muzealnictwa, kulturoznawstwa 
i etnografii Mazur. Redaguje periodyk „Studia Angerburgi-
ca”. Obok licznych artykułów i ponad 60 haseł w publikacji 
Mazury. Słownik stronniczy, ilustrowany (2008), jest auto-
rem książek Ludowa wizja przeszłości Mazur (2008) i Dawne 
Węgorzewo w stu ilustrowanych opowieściach (2013), zbio-
rów mazurskich podań ludowych W cieniu Zamkowej Góry 
(2006) i Tragarz duchów (2007) oraz współautorem mono-
grafii Olecka (2010) i Giżycka (2012). 

Zapraszamy  do dyskusji.
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Zmarł Wojciech Krukowski twórca Akade-

mii Ruchu i wieloletni dyrektor Centrum Sztuki 
Współczesnej w Warszawie. Postać, a wiedzą to 
starsi mieszkańcy miasta, związana twórczością 
także z Oleckiem. Pierwszy raz Akademia Ruchu 
zawitała do naszego miasta w 1982 roku na Szta-
mę. W Olecku od dwóch lat istniał Ośrodek Te-
atru Amatorskiego i AR zaprosił  Marek Gałązka. 
To była pamiętna Sztama, chociażby dlatego, że 

była w sierpniu.
Wystawiany był m.in. piękny spektakl plenerowy z obsadą kil-

kudziesięciu aktorów „Don Kichote” teatru „Blik” Stanisława Mie-
dziewskiego ze Słupska. Scenografię dla niego stanowił kamienny 
pomnik w parku MOSiR. Drugiego „Don Kichotte” w reżyserii 
Marka Gałązki z obsadą Anna Łowczyńska, Zbigniew Terepko i au-
tor tego pisania, zagrał Teatr AGT.

Nocny spektakl Akademii Ruchu przyciągnął tysiące widzów. 
Był pochodem, przerywanym zdarzeniami artystycznymi na jego 
trasie. Spektakl kończył się na Skoczni. Tylko olecczanie i przy-
jezdni goście mogli zobaczyć nie w scenerii miejskiej, ale pośród 
zieloności chyba najsłynniejszy spektakl Akademii Ruchu „Życie 
codzienne po wielkiej rewolucji”. Były warsztaty teatralne prowa-
dzone przez Jolę Krukowską (żonę Wojtka) i Janusza Bałdygę. 

Potem Akademia Ruchu stała się „etatowym oleckim” teatrem. 
Zapraszana przez Zbyszka Terepkę na wszelkie przeglądy pokazy-
wała swoje najnowsze spektakle regularnie. Przynajmniej raz olec-
czanie zobaczyli spektakl premierowy. Ba! AR grała dla uczniów 
Liceum Ogólnokształcącego zmieniając salę gimnastyczną na salę 
teatralną. „English lesson” grany był wtedy co najmniej dwa razy. 

Jak wspomniałem Zbyszek Terepko był wtedy szefem Teatru 
AGT. Zafascynowany Akademią Ruchu brał garściami doświadcze-
nia tego teatru i przekuwał go na spektakle AGT. Czasy od 1979 do 
1984 były okresem największych osiągnięć oleckiej trupy. Był to te-
atr zapraszany na wszelkiego rodzaju profesjonalne przeglądy arty-
styczne. Spektakle reżyserowane przez Z. Terepkę takie jak „Wiatr” 
czy „2 M” były grane w salach teatralnych w kraju.

Akademia Ruchu korzystała również z Sali Teatralnej przy ulicy 
Partyzantów. Przyjeżdżali tutaj, by z dala od zgiełku Stolicy realizo-
wać swoje pomysły teatralne. Szlifować spektakle. Pracować. 

Wojtek Krukowski brał czynny udział w spotkaniach dotyczą-
cych sztuki alternatywnej. Zawsze spokojny, ułożony, szanujący 
rozmówców. Nigdy nie wygłaszał sądów skończonych. Umiał słu-

chać i ciekawiły go wypowiedzi innych. Mówił, że każda rozmo-
wa jest źródłem. 

Zawsze uważałem, że sztuki alternatywnej nie ma. Jest tyl-
ko awangarda. Ja twierdziłem, że jeśli jest alternatywa, to był nią 
także impresjonizm, który był przeciwwagą dla panującego pod 
koniec dziewiętnastego wieku klasycyzmu. Wojciech mówił mi 
wtedy żebym spojrzał na zjawisko bardziej społecznie, a nie jako 
historyk sztuki.

W mojej pamięci pozostanie zawsze jego spokojna lekko 
uśmiechnięta twarz, spojrzenie pełne ciekawości. Ciepły i spokoj-
ny głos. 

* * *
Przyszła „wreszcie” zima. Te „wreszcie” napisane w cudzy-

słowie to dla tych, którzy na nią nie czekali. Ja czekałem na mrozy. 
No, może nie dosłownie na mrozy. Czekałem na takie do 7°C i 
brak wiatru. Chodzi proszę Państwa o bojery. Wtedy jezioro za-
marza i jest odpowiednie lodowisko. Inaczej się nie da. Później 
może przyjść wiatr. 

Takich mrozów powyżej 10°C nie chciałem. Żeby na mnie nie 
było, że to ja je wyprosiłem. 

Tak więc, dopóki nie spadnie śnieg, brać żeglarska jest ukon-
tentowana. Jest dobrze.

Zauważyliście Państwo, a kieruję to pytanie do kierowców, że 
w mieście jeździ się w miarę sprawnie? Myślałem nad tym dlacze-
go tak jest. Stało się tak, bo nasze służby miejskie wygrały prze-
targ na jego odśnieżanie, a jednocześnie są w stanie likwidacji. 
Nie sypią więc dużo piasku i soli żeby zaoszczędzić. Śnieg i lód 
na ulicach został ubity. Jeździ się po nim powoli ale ostrożnie. Nie 
ma wyjeżdżonych kolein. Gładko, powoli i sprawnie.

Może tak należy traktować opady? To taki wzorzec norweski. 
Podobnież tam śnieg się na ulicach ubija, a wszyscy jeżdżą na 
oponach zaopatrzonych w kolce. 

W każdym bądź razie jest dobrze. Tak należy trzymać.
Idą ferie. Już niedługo młodzież zacznie odpoczynek. 
Wiecie Państwo czego najbardziej się podczas ferii obawia 

młodzież? 
Nie wiecie? Zaraz opowiem!
Byłem z przyjacielem w jednej z oleckich kawiarni. Muzyka 

grała ostro więc przekrzykiwałyśmy się przez blat stolika. Podob-
nież jazgot w głośnikach sprawia, że klienci piją więcej piwa, bo 
nie mogą rozmawiać. To taka dygresja. W pewnym momencie mu-
zyka ucichła. Nie wiedzieć czemu.

W sąsiednim boksie siedziało towarzystwo w wieku liceal-
nym. My ściszyliśmy głosy, oni nie. Słuchaliśmy więc problemów, 
które teraz mają nasze dzieci. Problem jest taki: zaczynają się fe-
rie, część z nich zostanie w Olecku, część pojedzie do domów na 
wieś lub do innych miast. Gdzie oni teraz kupią trawkę lub coś 
mocniejszego? Nad tym problemem obradował sąsiedni stolik 
przez co najmniej kilka minut, bo gdy zaczęła grac muzyka, naj-
pierw leciała jakaś pościelówa i było słychać o czym rozmawiają.

Nie będzie gdzie kupić trawki? To jest problem naszych po-
ciech podczas ferii!

Przecież ci młodzi ludzie, przynajmniej kilku tam siedzących, 
są w wieku, w którym rodzice mogą kupić im samochód lub już 
kupili. Przyjeżdżają do szkoły tym samochodem. Szacunkowe 
obliczenia pokazują, że co najmniej 30% uczniów pali trawkę. 
Może zrobić tak jak policja giżycka kiedy zaczynają się powroty z 
weekendów? Stają na obwodnicy i każą dmuchać w alkomat każ-
demu kierowcy. Skutecznie odstraszyło to „smakoszy”. Może tak 
wziąć pojemniki i przyjechać do szkoły i po kolei raz w tygodniu 
sprawdzić którąś z klas? Trzeba pamiętać, że są osoby uzależnione 
i takie, które się w uzależnienie wkręca. 

Myślę, że tylko radykalne środki mogą naprawić sytuację...
lub zalegalizowanie konopi indyjskich i traktowanie ich pale-

nia tak samo jak palenia papierosów czy picia alkoholu. Jak masz 
odpowiedni wiek, to możesz to robić, ale jak w wypadku alkoholu, 
nie siadaj za kierownicą. W więzieniach siedzą tzw. płotki, które 
sprzedały działkę albo akurat miały w kieszeni skręta. „Producen-
ci” i właściciele towaru mają się dobrze. „Marycha” stanowi dla 
nich intratny alternatywny dochód. Naturalnie tylko do chwili jej 
legalizacji. Nawet takie państwo policyjne jakim są Stany Zjedno-
czone dochodzi do wniosku, że ten rodzaj środka lekko odurzają-
cego należy zalegalizować.

Z poważaniem B. Marek Borawski
Ps. W rozmowie z kilkoma licealistami z kilku oleckich szkół 

średnich dochodzę czasami do wniosku, że trawkę pali 95% 
uczniów.
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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. stolarz
2. sprzątaczka biurowa
3. robotnik budowlany
4. kurier/doręczyciel
5. inżynier inżynierii środowiska – instala-

cje sanitarne
6. sprzedawca
7. kierowca samochodu ciężarowego
8. sekretarka
9. opiekun klienta
10. przedstawiciel handlowy

V
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Spotkanie ze Słowińskim 
Parkiem Narodowym

W Gimnazjum nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Olecku 
miało miejsce niezwykłe spotkanie. Gośćmi naszej szko-
ły byli przedstawiciele Słowiańskiego Parku Narodowego. 
Dzięki nim społeczność szkolna miała okazję poznać faunę 
i florę tego parku. 

Słowiński Park Narodowy istnieje od 1 stycznia 1967 
roku. Położony jest w środkowej części polskiego wybrzeża, 
w województwie pomorskim, obejmuje obszar 327,44 km².  
Został utworzony dla zachowania w niezmienionym pięknie 
systemu jezior przybrzeżnych, bagien, torfowisk, łąk, nad-
morskich borów i lasów, a przede wszystkim wydmowego 
pasa mierzei z unikatowymi w Europie wydmami ruchomy-
mi. 

Mniejsze ziarna, występujące w niewielkich ilościach 

w piasku nad-
morskim, są 
zwiewane z ich 
szczytu. Ciągłe 
przesypywanie 
ziaren piasku 
nie zatrzymy-
wanych przez 
roślinność po-
woduje stopnio-
we przemiesz-
czanie szczytów 
wydm zgodnie z 
kierunkiem do-
minujących wia-
trów. Ruch 
wydm ustaje w 
momencie pojawienia się na nich roślin, które je utwier-
dzają. Wydmy mogą przemieszczać się od 3,5 do ok. 10 m/
rok. Najwyższą wydmą jest Łączka, której wysokość wy-
nosi około 42 m n.p.m. 

Najważniejszymi zwierzętami Parku są ptaki. Sklasyfi-
kowano na jego obszarze 260 gatunków ptactwa, z czego 
połowa to ptactwo wodne i błotne. Poza tym występują tu 
foki oraz morświny. W wodach przybrzeżnych jezior spo-
tkamy zarówno ryby słodkowodne jak i gatunki żyjące w 
Bałtyku.

Słowiński Park Narodowy jest jednym z nielicznych, 
gdzie przyroda podlega nieustannym zmianom. Rocznie 
odwiedza go 300 tysięcy turystów.

Spotkanie z przedstawicielami SPN odbyło się w ra-
mach projektu, pt. „Prezentacja obszarów chronionych 
i atrakcyjnych przyrodniczo” realizowanego we współpra-
cy z Centrum Edukacji Ekologicznej w Ełku oraz Ełckim 
Stowarzyszeniem Ekologicznym.

Zuzanna Bubrowska i Barbara Kamińska kl. 2b 

Sesja Rady Powiatu
Zapraszam na posiedzenie XXXVII Sesji Rady Powiatu w 
Olecku w dniu  23 stycznia 2014 roku (czwartek) o godz. 
13:00 – sala konferencyjna (pokój nr 4) Starostwa Powia-
towego w Olecku, przy ul. Kolejowej 32. 
Porządek sesji:  
1. Otwarcie sesji i przyjęcie porządku obrad.
2. Uroczyste odsłonięcie herbu Powiatu Oleckiego.
3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
4. Informacja Starosty z wykonania uchwał Rady Powiatu i 
o działalności Zarządu w okresie międzysesyjnym.
5. Zapytania i interpelacje radnych.
6. Wnioski i oświadczenia radnych.
7. Wnioski Komisji Stałych Rady.
8. Odpowiedzi na zgłoszone zapytania, interpelacje i wnio-
ski radnych i Komisji Stałych Rady. 
9. Informacja z realizacji skarg i wniosków zgłoszonych do 
Starostwa i podległych jednostek za 2013 rok. 
10. Przyjęcie sprawozdania z działalności Komisji Bezpie-
czeństwa i Porządku przy Staroście za 2013 rok. 
11. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń na-
uczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowe-
go w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat 
Olecki.
12. Informacja z działalności internatów: ZSLiZ, ZST, 
OSz-W za 2013rok.
13. Informacja z realizacji programu współpracy Powiatu 
Oleckiego z organizacjami pozarządowymi 
w 2013 roku. 
14. Informacja z realizacji zadań dot. promocji powiatu olec-
kiego w 2013r. i przedstawienie planu promocji na rok 2014.
15. Podjęcie uchwał:
a) w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie do-
tacji celowej Województwu Warmińsko – Mazurskiemu na 
dofinansowanie kosztów związanych z organizacją konfe-
rencji pn.: „Kształtowanie oferty turystycznej regionu War-
mii i Mazur”.
16. Głos wolny, wolność ubezpieczający”.
17. Zamknięcie obrad.                                                                                                                                

Przewodniczący Rady Powiatu
Wacław Sapieha  
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Sesja Rady Miejskiej
Zapraszam do udziału w sesji Rady Miejskiej w Olec-

ku, która odbędzie się w dniu 24 stycznia 2014 r. (piątek) o 
godzinie 12.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w 
Olecku.

Porządek sesji:
1. Otwarcie sesji i ustalenie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady.
3. Informacja Burmistrza o działalności w okresie mię-

dzysesyjnym.
4. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o dzia-

łaniach podejmowanych w okresie od ostatniej sesji.
5. Sprawozdania z prac komisji za 2013 rok.
6. Ocena stanu funkcjonowania gospodarki odpadami w 

nowym systemie prawnym – referat Komisji Rewizyjnej.
7. Interpelacje oraz odpowiedzi na interpelacje radnych.
8. Wnioski i oświadczenia radnych.
9. Uwagi i wnioski Sołtysów, Przewodniczących Rad i 

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

10. Podjęcie uchwał w sprawach:
a) zmiany Uchwały Nr ORN.0007.40.2012 Rady 

Miejskiej w Olecku z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie 
przystąpienia do sporządzenia Strategii Rozwoju Miasta i 
Gminy Olecko na lata 2013-2023,

b) ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla 
publicznych i niepublicznych jednostek oświatowych oraz 
trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania,

c) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 
Olecko na lata 2014-2022,

d) zmiany budżetu gminy na 2014 rok.
11. „Głos wolny, wolność ubezpieczający”.
12. Zamknięcie obrad sesji.

Przewodniczący Rady Miejskiej Karol Sobczak

W oleckim kinie „Mazur” rusza nowy cykl filmowy. 
KADR (Kino Ambitne Daje Radę) z pewnością usatysfak-
cjonuje koneserów kina, miłośników filmu o wysmakowa-
nym i wymagającym guście. 

Nie znajdziecie w nim błahych historii ani produkcji z 
kategorii „lekkie łatwe i przyjemne”. W KADRZE będzie-
my prezentować filmy ambitne, z wyższej półki, doceniane 
przez krytyków i publiczność. 
Pokażemy również pozycje ni-
szowe, którymi raczej nie ura-
czycie się w multipleksach.

23 stycznia spotkamy się po 
raz pierwszy. Na początek czeka 
nas 90 minut najlepszego świa-
towego kina krótkometrażowe-
go w ramach zimowej edycji 
Future Shorts Festival. 

Jeden dokument, dwie ani-
macje i trzy filmy fabularne. Ty-
tuł nominowany do Oscara, pro-
dukcje nagradzane i wyróżniane 
na festiwalach w Cannes, Sun-
dance oraz na ostatnim Berlina-
le. Wśród nich także głośny film 
dokumentalny z Polski. Tak w 
skrócie przedstawia się program 
zimowej edycji Future Short. 

Kolejna propozycja na wieczór z ambitnym kinem to 
„Dziewczyna z szafy”. Debiut kinowy polskiego reżysera 
Bodo Koxa, cenionego w światku filmowym za niezależne, 
niszowe produkcje. 

KADR – nowy cykl filmowy kina „Mazur” w Olecku
Film opowiada o nieba-

nalnej przyjaźni trójki samot-
ników: niepoprawnego inter-
netowego podrywacza Jacka 
(wychwalany przez krytykę 
za rolę w „80 milionach” Piotr 
Głowacki), jego zamkniętego 

w sobie, niezwykle 
utalentowanego brata Tomka (wirtuoz polskiej 
komedii Wojciech Mecwaldowski w zaskakują-
cej kreacji na miarę Dustina Hoffmana w „Rain 
Manie”) i nieufnej wobec otoczenia młodej an-
tropolog Magdy (debiutująca w kinie Magdalena 
Różańska). 

Gdy wezwany na spotkanie biznesowe Jacek 
poprosi pewnego dnia skrytą sąsiadkę o opiekę 
nad genialnym bratem, nie podejrzewa nawet, że 
to nieoczekiwane spotkanie da początek głębokiej 
więzi dwojga zagubionych ludzi. 

KADR będzie dostarczać nam filmowych 
wrażeń w każdy ostatni czwartek miesiąca. Jeśli 
zainteresowanie ambitnym kinem okaże się duże, 
spotkania KADRu będą odbywać się częściej.  
KADR (Kino Ambitne Daje Radę) – 23 stycznia 
2014, kino „Mazur”. 
Future Shorts Winter Season, 
godz. 17:30, bilet: 10 zł
Dziewczyna z Szafy, 
godz. 19:00, bilet 10 zł
Wstęp na dwa filmy: 15 zł

Policyjne działania 
„Bezpieczne Ferie 2014”

Od 13 stycznia oleccy policjanci realizują działania 
prewencyjne pn. „Bezpieczne ferie 2014”. Celem głów-
nym podejmowanych działań jest zapewnienie bezpie-
czeństwa dzieci i młodzieży zarówno w ruchu drogowym 
jak i w zakresie bezpieczeństwa osobistego. 

W naszym województwie ferie zimowe potrwają od 27 
stycznia do 9 lutego. Już w okresie poprzedzającym zi-
mowy wypoczynek w szkołach prowadzone są spotkania 
policjantów z gronem pedagogicznym oraz uczniami. 

Funkcjonariusze podczas rozmów profilaktycznych 
będą przestrzegać i przypominać o potencjalnych zagroże-
niach na jakie narażone są dzieci podczas ferii oraz sposo-
bach ich przeciwdziałania. 

W trakcie realizowanych działań istnieje możliwość 
przeprowadzenia przez Policję kontroli przed wyrusze-
niem w trasę autobusów wiozących dzieci na zorganizo-
wany wypoczynek. W czasie ferii zwiększona liczba funk-
cjonariuszy kontrolować będzie miejsca gromadzenia się 
dzieci i młodzieży oraz miejsca stwarzające zagrożenia 
dla przebywających tam dzieci i młodzieży. W ramach co-
dziennej służby patrolowej i obchodowej policjanci będą 
kontrolować miejsca zagrożone w celu niedopuszczenia 
do przypadków łamania prawa przez dzieci i młodzież 
oraz nieszczęśliwych wypadków. Policjanci ruchu drogo-
wego przeprowadzać będą wzmożone kontrole drogowe 
wszystko po to aby zapewnić bezpieczny wyjazd i powrót 
dzieciom i młodzieży w okresie ferii. Policjanci zapowia-
dają kontrolę sklepów i lokali gastronomicznych pod ką-
tem sprzedaży alkoholu osobom które nie ukończyły 18 
lat. Ponadto prowadzone będą kontrole miejsc zbiorowego 
wypoczynku.             rzeczniczka prasowa KPP Olecko 

sierż. szt. Justyna Sznel
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Rummikub
Nasza zabawa trwa od czerwca 2012 r. 
Zasady turniejowe są bardziej rygorystyczne: gra każdy 

z każdym i na tej podstawie wyłaniają się zwycięzcy. Gra-
my na czas. Pięć minut gry ze stoperem i wszystko jasne. 
Nasza grupa Rummikubowców jest ciągle otwarta. Wszyst-
kich chętnych zapraszamy do Miejsko-Powiatowej Biblio-
teki Publicznej w Olecku,  do czytelni w każdy czwartek o 
godz. 16.00. Przewidziane są fajne nagrody.

Dom Kultury w Gołdapi serdecznie zaprasza na recital 
Zbigniewa 

Zamachowskiego, 
który odbędzie się w ramach imprezy Kierunek Gołdap.
Sala widowiskowa - 31.01.14, godzina 19.00. Bilety do-
stępne w biurze Dk w cenie 35 zł.
Występ zostanie poprzedzony supportem utalentowanej 
wokalistyki Doroty Osińskiej - uczestniczki programu The 
Voice of Poland.
Zapraszamy do zapoznania się z całym programem impre-
zy!

W ramach imprezy 
KIERUNEK GOŁDAP 

zapraszamy na znakomity spektakl 

pt. „Draka” 
z udziałem Krzysztofa Kiersznowskiego.

30 stycznia, czwartek, godz. 19.00, sala widowiskowa 
Domu Kultury w Gołdapi, cena biletu 15 zł.

Obsada: 
Krzysztof Kiersznowski, 

Agata Fijewska-Sękulska, 
Zuzanna Fijewska-Malesza

ULGA NA DZIECKO
Podatnicy wychowujący dzieci mogą zmniejszyć swój 

roczny podatek dochodowy o tzw. ulgę prorodzinną. Od 
2009 r. ulga ta obejmuje nie tylko rodziców, ale również 
opiekunów prawnych oraz osoby pełniące funkcje rodziny 
zastępczej. W zeznaniach za 2013r. składanych w 2014r. 
prawo do odliczenia ulgi rodzinnej zależy od tego czy:

podatnik pozostaje w związku małżeńskim czy nie,
jaką ilość dzieci wychowuje,
jakie są jego zarobki (dochody).

Ulga przysługuje podatnikowi, któ-
ry w roku podatkowym:

uzyskał dochody opodatkowane 
według skali podatkowej i w zeznaniu 
podatkowym wykazał podatek należny,

wykonywał władzę rodzicielską,
pełnił funkcje opiekuna prawnego, 

jeżeli dziecko z nim zamieszkiwało,
sprawował opiekę poprzez pełnienie 

funkcji rodziny zastępczej na podstawie 
orzeczenia sądu lub umowy zawartej ze 
starostą.

Ulga jest adresowana do podatni-
ków, którzy w roku podatkowym wy-
chowują dzieci:

małoletnie,
bez względu na ich wiek, jeśli otrzy-

mywały zasiłek (dodatek) pielęgnacyj-
ny lub rentę socjalną.

Z ulgi mogą korzystać także osoby wychowujące peł-
noletnie dzieci do 25 roku życia, pod warunkiem, że dzieci 
te uczą się lub studiują (także za granicą) oraz że w roku 
podatkowym, którego dotyczy odliczenie, nie uzyskały do-
chodów opodatkowanych według skali podatkowej lub z 
kapitałów pieniężnych opodatkowanych przy zastosowa-
niu 19% stawki w łącznej wysokości przekraczającej 3089 
zł. 

Do dochodów tych wliczane są również zarobki uzy-
skane przez pełnoletnie dzieci za granicą i to bez względu 
na to jaka metoda unikania podwójnego opodatkowania ma 
do nich zastosowanie.

Fakt otrzymywania przez dziecko renty nie ma znacze-
nia dla prawa do ulgi.

Kto nie skorzysta z ulgi na dziecko?
Z ulgi tej nie mogą korzystać zatem podatnicy, którzy 

uzyskują:
dochody opodatkowane na szczególnych zasadach, 

przy zastosowaniu 19% stawki podatkowej (np. przedsię-
biorcy wybierający takie opodatkowanie),

przychody z działalności gospodarczej opodatkowane 
na zasadach tzw. ryczałtu ewidencjonowanego, karty po-
datkowej.

Z odliczenia nie mogą korzystać podatnicy, których 
dzieci prowadzą działalność gospodarczą opodatkowaną 

przy zastosowaniu 19% stawki podatkowej lub na zasa-
dach tzw. ryczałtu ewidencjonowanego albo też podlegają 
przepisom ustawy o podatku tonażowym

Jak obliczyć wysokość przysługującego odliczenia?
Wysokość odliczenia za każdy miesiąc kalendarzowy 

roku podatkowego wynosi:
- 92,67 zł na pierwsze i drugie dziecko,
- 139,01 zł na trzecie dziecko,
- 185,34 zł na czwarte i odrębnie taką samą kwotę na 

każde kolejne dziecko.
Podatnikowi wychowującemu jedno 

dziecko odliczenie przysługuje, jeżeli do-
chody podatnika ( ulga została uzależniona 
m.in. od dochodów i stanu cywilnego):

a) pozostającego przez cały rok podatko-
wy w związku małżeńskim i jego małżonka, 
nie przekroczyły w roku podatkowym łącz-
nie kwoty 112.000 zł (wysokość ulgi do 1 
112,04zł rocznie),

b) niepozostającego w związku mał-
żeńskim, w tym również przez część roku 
podatkowego, nie przekroczyły w roku po-
datkowym kwoty 56.000 zł (wysokość ulgi 
do 1 112,04zł rocznie), 

c) podatnik samotnie wychowującego 
małoletnie dziecko, do którego ma zastoso-
wanie kwota dochodu w wysokości 112.000 
zł (wysokość ulgi do 1 112,04zł rocznie).

Podatnicy posiadający dwoje i więcej 
dzieci odliczenie jest niezależne od wyso-
kości osiągniętych dochodów i stanu cywil-

nego. 
UWAGA!
Odliczenie nie przysługuje poczynając od miesiąca ka-

lendarzowego, w którym dziecko:
1) na podstawie orzeczenia sądu zostało umieszczone 

w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie w rozu-
mieniu przepisów o świadczeniach rodzinnych,

2) wstąpiło w związek małżeński.
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ZESPÓŁ SZKÓŁ SPOŁECZNEGO TOWARZYSTWA OŚWIATOWEGO W OLECKU
- szkoła  podstawowa
- gimnazjum
- liceum ogólnokształcące

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

widualnie, 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

Zator lodowy w Starostach
19 stycznia przez ponad 8 godzin strażacy usuwali skut-

ki zatoru lodowego na Lega w Starostach (gm. Wieliczki). O 
godzinie 6:00, Stanowisko Kierowania Komendanta Powia-
towego PSP w Olecku otrzymało zgłoszenie o zalaniu drogi 
gminnej i dwóch posesji.  

Do zalania doszło z powodu nadmiernego spiętrzenia 
wody na jazie rzeki w wyniku zamarznięcia urządzeń hydro-
technicznych.  Woda zaczęła zalewać drogę oraz spływać do 
piwnic dwóch budynków mieszkalnych.

Strażacy rozebrali część jazu w celu udrożnienia przepły-
wu i wypompowali wodę z piwnic. Skontaktowano się z pra-
cownikiem śluzy w Nowym Młynie, który zmniejszył prze-
pływ wody na śluzie znajdującej się w górnym biegu rzeki.  
Monitorowano stan wody i przepływ na trzech śluzach: Nowy 
Młyn, Starosty i Babki Gąseckie. 

Do pomocy oleckim strażakom przyjechali strażacy z 
Pisza, dysponujący pompą o dużej wydajności. Wodę z po-
sesji i drogi gminnej wypompowano po kilku godzinach. W 
działaniach brało udział 26 strażaków z Olecka, Pisza oraz 
strażacy ochotnicy z Wieliczek, Cimoch i Kleszczewa.

Zastępca Komendanta Powiatowego PSP
st. kpt. Tomasz Jagłowski

fot. archiwum PSP

Okradł koleżankę, 
trafił do policyjnego aresztu

Oleccy kryminalni zatrzymali mężczyznę podejrzanego o 
kradzież. 29- latek z użyczonego przez koleżankę mieszka-
nia zabrał laptopa, telewizor oraz żelazko. Kamil K. przy-
znał się do winy i teraz za popełnione przestępstwo odpowie 
przed sądem.
W sobotę 18 stycznia  oficer dyżurny oleckiej komendy otrzy-
mał zgłoszenie o kradzieży. Zgłaszająca poinformowała, że 
użyczyła znajomemu mieszkanie, z którego ten wyniósł lap-

topa, telewizor oraz żelazko. Straty oszacowała na ponad 2,5 
tysiąca zł. 
Pracujący nad tą sprawą policjanci jeszcze tego samego dnia 
zatrzymali 29- letniego Kamila K. Mężczyzna przyznał się 
do kradzieży. 
Swoje zachowanie tłumaczył tym, że skończyły mu się pie-
niądze na życie i dlatego okradł koleżankę. 
Wszystkie skradzione przedmioty wróciły do poszkodowa-
nej. Teraz Kamilowi K. za kradzież grozi kara do 5 lat po-
zbawienia wolności. 

rzeczniczka prasowa KPP Olecko
sierż. szt. Justyna Sznel
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27 stycznia 2014 r. (poniedziałek)
10.00 – „Król Lew” 3D, bajka, sala kina (bilet: 5 zł)
10.00-11.00 – zajęcia plastyczne, grupa klas IV-VI – pra-
cownia plastyczna
10.00-10.45 – zajęcia taneczne, grupa klas I-III – sala bale-
towa
11.00-12.00 – zajęcia plastyczne, grupa klas I-III – pracow-
nia plastyczna
11.00-11.45 – zajęcia taneczne, grupa klas IV-VI i gimna-
zjum – sala baletowa
12:00 – „Pinokio” 2D, bajka, sala kina (10 zł)
12.00-13.00 – zajęcia teatralne, grupa klas I-III – sala AGT
13.00-14.00 – zajęcia teatralne, grupa klas IV-VI i gimna-
zjum – sala AGT
13.00-16.00 – zajęcia muzyczne – pracownia muzyczna
16.00-18.00 – zajęcia kuglarskie, grupa klas IV-VI i gimna-
zjum – sala AGT

28 stycznia 2014 r. (wtorek)
10.00-11.00 – zajęcia plastyczne, grupa klas IV-VI – pra-
cownia plastyczna
10.00-10.45 – zajęcia taneczne, grupa klas I-III – sala bale-
towa
11.00-12.00 – zajęcia plastyczne, grupa klas I-III – pracow-
nia plastyczna
11.00-11.45 – zajęcia taneczne, grupa klas IV-VI i gimna-
zjum – sala baletowa
11.00-13.00 – zajęcia dla dzieci w bibliotece, MPBP w Olec-
ku, ul. Kopernika 6
12.00-13.00 – zajęcia teatralne, grupa klas I-III – sala AGT
13.00-14.00 – zajęcia teatralne, grupa klas IV-VI i gimna-
zjum – sala AGT
13.00-16.00 – zajęcia muzyczne – pracownia muzyczna
16.00-18.00 – zajęcia kuglarskie, grupa klas IV-VI i gimna-
zjum – sala AGT

29 stycznia 2014 r. (środa)
10:00 – „Królowa Śniegu” 2D, bajka, sala kina (bilet: 10 zł)
10.00-11.00 – zajęcia plastyczne, grupa klas IV-VI – pra-
cownia plastyczna
10.00-10.45 – zajęcia taneczne, grupa klas I-III – sala bale-
towa
11.00-12.00 – zajęcia plastyczne, grupa klas I-III – pracow-
nia plastyczna
11.00-11.45 – zajęcia taneczne, grupa klas IV-VI i gimna-
zjum – sala baletowa
12.00-13.00 – zajęcia teatralne, grupa klas I-III – sala AGT
13.00-14.00 – zajęcia teatralne, grupa klas IV-VI i gimna-
zjum – sala AGT 
13.00-16.00 – zajęcia muzyczne – pracownia muzyczna
16.00-18.00 – zajęcia kuglarskie, grupa klas IV-VI i gimna-
zjum – sala AGT

30 stycznia 2013 r. (czwartek)
10.00 – „Merida Waleczna” 2D, bajka, sala kina (bilet: 5 zł)
10.00-11.00 – zajęcia plastyczne, grupa klas IV-VI – pra-
cownia plastyczna
10.00-10.45 – zajęcia taneczne, grupa klas I-III – sala bale-
towa
11.00-12.00 – zajęcia plastyczne, grupa klas I-III – pracow-
nia plastyczna
11.00-11.45 – zajęcia taneczne, grupa klas IV-VI i gimna-
zjum – sala baletowa
11.00-13.00 - zajęcia dla dzieci w bibliotece, MPBP w Olec-
ku, ul. Kopernika 6

12:00 – „Największy z cudów” 2D, bajka, sala kina (bilet: 
10 zł)
12.00-13.00 – zajęcia teatralne, grupa klas I-III – sala AGT
13.00-14.00 – zajęcia teatralne, grupa klas IV-VI i gimna-
zjum – sala AGT 
13.00-16.00 – zajęcia muzyczne – pracownia muzyczna
16.00-18.00 – zajęcia kuglarskie, grupa klas IV-VI i gim-
nazjum – sala AGT

31 stycznia 2013 r. (piątek)
10.00-11.00 – zajęcia plastyczne, grupa klas IV-VI – pra-
cownia plastyczna
10.00-10.45 – zajęcia taneczne, grupa klas I-III – sala 
baletowa
11.00-12.00 – zajęcia plastyczne, grupa klas I-III – pra-
cownia plastyczna
11.00-11.45 – zajęcia taneczne, grupa klas IV-VI i gimna-
zjum – sala baletowa
12.00-13.00 – zajęcia teatralne, grupa klas I-III – sala AGT
13.00-14.00 – zajęcia teatralne, grupa klas IV-VI i gimna-
zjum – sala AGT 
13.00-16.00 – zajęcia muzyczne – pracownia muzyczna
16.00-18.00 – zajęcia kuglarskie, grupa klas IV-VI i gim-
nazjum – sala AGT

1 lutego 2014 r. (sobota)
17:00 – koncert Doroty Osińskiej – laureatki programu 
The Voice of Poland. Bilet: 25 zł w przedsprzedaży, 35 zł 
w dniu koncertu. Sprzedaż biletów od 27.01.2014 r.

3 lutego 2014 r. (poniedziałek)
10.00 – „Piękna i Bestia” 3D, bajka, sala kina (bilet: 5 zł, 
jednorazowa opłata za okulary 3D: 4 zł)
10.00-11.00 – zajęcia plastyczne, grupa klas IV-VI – pra-
cownia plastyczna
10.00-10.45 – zajęcia taneczne, grupa klas I-III – sala 
baletowa
11.00-12.00 – zajęcia plastyczne, grupa klas I-III – pra-
cownia plastyczna
11.00-11.45 – zajęcia taneczne, grupa klas IV-VI i gimna-
zjum – sala baletowa
12:00 – Teatr Clowna Feliksa, sala kina (cena: 5 zł)
12.00-13.00 – zajęcia teatralne, grupa klas I-III – sala AGT
13.00-14.00 – zajęcia teatralne, grupa klas IV-VI i gimna-
zjum – sala AGT
13.00-16.00 – zajęcia muzyczne – pracownia muzyczna
16.00-18.00 – zajęcia kuglarskie, grupa klas IV-VI i gim-
nazjum – sala AGT

4 lutego 2014 r. (wtorek)
10.00-11.00 – zajęcia plastyczne, grupa klas IV-VI – pra-
cownia plastyczna
10.00-10.45 – zajęcia taneczne, grupa klas I-III – sala 
baletowa
11.00-12.00 – zajęcia plastyczne, grupa klas I-III – pra-
cownia plastyczna
11.00-11.45 – zajęcia taneczne, grupa klas IV-VI i gimna-
zjum – sala baletowa
11.00-13.00 – zajęcia dla dzieci w bibliotece, MPBP w 
Olecku, ul. Kopernika 6
12:00 – warsztaty z Clownem Feliksem
12.00-13.00 – zajęcia teatralne, grupa klas I-III – sala AGT
13.00-14.00 – zajęcia teatralne, grupa klas IV-VI i gimna-
zjum – sala AGT 
13.00-16.00 – zajęcia muzyczne – pracownia muzyczna

Ferie zimowe 2014 z ROK „MG”
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Ośrodek 
czynny
codziennie 
w godz. 800-1600

Jerzy Miliszewski

OLECKIE CENTRUM
SZKOLENIA KIEROWCÓW

Olecko, Aleje Lipowe 3
Rozpoczęcie 
kursu

23
stycznia

godz. 1600

 tel. 87-520-23-36B85006

Stowarzyszenie Dom Polski im. F. Chopina w Czernia-
chowsku Obwod Kaliningradzkie 

zaprasza do współpracy 
i wymiany kontaktów

Jest ono pomysłodawcą i organizatorem Forum Polonij-
nego. W tym roku będzie V edycja Forum - 24-27 paździer-
nika. Cele inicjatywy to propagowanie kultury polskiej 
poprzez muzykę, język polski, literaturę i integrację śro-
dowiska polonijnego Obwodu Kaliningradzkiego. Forum 
Polonijne w Сzerniachowsku  to coroczna  uroczystość, 
która łączy i gromadzi największą liczbę osób polskiego 
pochodzenia Obwodu Kaliningradzkiego. 

Prezesem Domu Polskiego w Czerniachowsku jest Pani 
Irena Korol. Kontakt:

tel. 07 921 104 37 36, tel./ fax. 07 401 413 24 17, e-
-mail: bfirina@mail.ru

16.00-18.00 – zajęcia kuglarskie, grupa klas IV-VI i gimna-
zjum – sala AGT

5 lutego 2014 r. (środa)
10.00-11.00 – zajęcia plastyczne, grupa klas IV-VI – pracow-
nia plastyczna
10.00-10.45 – zajęcia taneczne, grupa klas I-III – sala baleto-
wa
13.00-14.00 – zajęcia teatralne, grupa klas IV-VI i gimnazjum 
– sala AGT
11.00-12.00 – zajęcia plastyczne, grupa klas I-III – pracownia 
plastyczna
11.00-11.45 – zajęcia taneczne, grupa klas IV-VI i gimnazjum 
– sala baletowa
12:00 – warsztaty z Clownem Feliksem, kino
12.00-13.00 – zajęcia teatralne, grupa klas I-III – sala AGT
13.00-16.00 – zajęcia muzyczne – pracownia muzyczna
16.00-18.00 – zajęcia kuglarskie, grupa klas IV-VI i gimna-
zjum – sala AGT

6 lutego 2014 r. (czwartek)
10.00 – „Dzwoneczek i sekret magicznych skrzydeł” 2D, 
bajka, sala kina (bilet: 5 zł)
10.00-11.00 – zajęcia plastyczne, grupa klas IV-VI – pracow-
nia plastyczna
10.00-10.45 – zajęcia taneczne, grupa klas I-III – sala baleto-
wa
11.00-12.00 – zajęcia plastyczne, grupa klas I-III – pracownia 
plastyczna
11.00-11.45 – zajęcia taneczne, grupa klas IV-VI i gimnazjum 
– sala baletowa
11.00-13.00 – zajęcia dla dzieci w bibliotece – zabawa karna-
wałowa (przebrania mile widziane), gry i zabawy grupowe, 
słodki poczęstunek – MPBP w Olecku, ul. Kopernika 6
12:00 – warsztaty z Clownem Feliksem, kino
12.00-13.00 – zajęcia teatralne, grupa klas I-III – sala AGT
13.00-14.00 – zajęcia teatralne, grupa klas IV-VI i gimnazjum 
– sala AGT 
13.00-16.00 – zajęcia muzyczne – pracownia muzyczna?
16.00-18.00 – zajęcia kuglarskie, grupa klas IV-VI i gimna-
zjum – sala AGT

7 lutego 2014 r. (piątek)
12:00 – Wielki Finał- zakończenie ferii zimowych, wręczenie 
nagród, występy uczestników, pokaz Clowna Feliksa – sala 
kina, wstęp bezpłatny
17:00 – „Dzielnica Jokera” - Turniej Gier Planszowych orga-
nizowany przez Wolontariat Kultury WspaK (wstęp bezpłat-
ny, sala AGT)

Program dostępny na stronie www.przystanek.pl

Trwa dyskusja na temat pomysłu wprowadzenia 
przez Ministerstwo Edukacji Narodowej jednego pod-
ręcznika dla najmłodszych uczniów, który udostępnia-
ny ma być szkołom bezpłatnie.

Kraków, 20.01.2014 r. 

Komentarz Anny Okońskiej-Walkowicz, Prezes Spo-
łecznego Towarzystwa Oświatowego

Dotychczasowa ostra konkurencja na rynku wydaw-
nictw edukacyjnych sprzyja powstawaniu ciekawych po-
mysłów, bogatej obudowy graficznej i technologicznej. 
Polskie podręczniki powstające w ostatnim okresie mogą 
śmiało swoją atrakcyjnością i poprawnością metodyczną 
rywalizować z najlepszymi wydawnictwami Europy. 

Wydawnictwa ścigające się o wybór przygotowywa-
nych przez nich podręczników współpracują z najlepszy-
mi specjalistami z obszarów dydaktyk szczegółowych w 
całym kraju. Mało tego, chcąc pozyskać klientów prowa-
dzą często bardzo wysokiej jakości nieodpłatne szkolenia 
dla nauczycieli z zakresu nowatorskich metod naucza-
nia i popularyzowania najnowszych trendów w edukacji. 
Współpraca nauczycieli z wydawnictwami stwarza okazję 
do udzielania informacji zwrotnej autorom, dzięki czemu 
doskonalone są kolejne edycje podręczników. Ten system 
zaowocował między innymi świetnym wynikiem polskich 
15-latków w badaniach PISA.

Słabą stroną dotychczasowego stanu rzeczy są zbyt 
częste zmiany podręczników do tego samego przedmiotu 
w danej szkole. Skutkuje to ogromnym, nieuzasadnionym 
obciążeniem rodzin wielodzietnych, związanym z koniecz-
nością kupowania nowych podręczników dla kolejnych 
dzieci w rodzinie. Zaproponowany przez MEN sposób 
rozwiązania tego problemu to niestety kolejny pomysł 
równania w dół. Konstruowany w pośpiechu, pozbawio-
ny konkurencji podręcznik musi być kiepski. Będzie ko-
lejnym przyczynkiem do pogłębiania przepaści pomiędzy 
szkolnictwem samorządowym i niesamorządowym. 

Czy nie prościej rozbudować system stypendialny 
wspierający wielodzietne rodziny? Może warto pomyśleć o 
rozporządzeniu, obligującym do wyboru jednego podręcz-
nika przez nauczycieli uczących tego samego przedmiotu 
w danej szkole np. na dwa cykle kształcenia? W szkołach 
prowadzonych przez STO nauczyciele wspólnie z rodzica-
mi będą nadal wybierać najlepsze podręczniki, uwzględ-
niając potrzeby i zainteresowania uczniów oraz predyspo-
zycje poszczególnych nauczycieli. W tym samym czasie 
niepotrzebne już w rodzinach książki będą nadal w dyspo-
zycji szkoły, powiększając jej zasoby i służąc potrzebują-
cym. Może warto zastanowić się nad takim rozwiązaniem?

Niezbyt bogate Państwo, jakim jest Polska, nie jest w 
stanie samo sfinansować usług edukacyjnych na odpowied-
nim poziomie. Tylko dla pozorów powszechnej dostępno-
ści nie powinno podejmować takich drastycznych kroków, 
jak te proponowane przez MEN.

dr Anna Okońska-Walkowicz
Prezes Społecznego Towarzystwa Oświatowego



Tygodnik olecki 3/836 - r. 2014
12 to@borawski.pl

Andrzej Malinowski

Muzeum Ziemi Augustowskiej
Dojazd: Olecko - Augustów

Muzeum Ziemi Augustowskiej /Dział Etnograficzny/ znajduje się przy ul. Hożej 7 i jest 
czynne codziennie, z wyjątkiem poniedziałków od 9.00 do 16.00. 

Bilet wstępu kosztuje 5 zł. 
Muzeum jest niewielkie. 

Mieści się w budynku Miej-
skiej Biblioteki Publicznej w 
dwóch salach (na parterze i 
w piwnicy). Zgromadzono w 
nim ciekawe eksponaty zwią-
zane z kulturą ludową ziemi 
augustowskiej w XIX i XX 
wieku. Jest tutaj warsztat i 
produkty wiejskiego rzemio-
sła (tkactwa, garncarstwa, 
plecionkarstwa). Są sprzęty 
związane z rolnictwem oraz 
rybołówstwem i używane w 
domach.

W chłodną i słoneczną niedzielę, 8 grudnia 2013 r. Dział 
Etnograficzny Muzeum Ziemi Augustowskiej zwiedzali: 
Marta Kiejdo i Andrzej Malinowski.
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Winter Cup w hali „Lega”
fotoreportaż Józefa Kunickiego

Kronika policyjna
Kolizje drogowe

17 stycznia ok. godziny 11.35 w  Olecku  doszło do kolizji 
drogowej. 

Policjanci ustalili, że kierujący vw nie zachował bezpiecz-
nej odległości od poprzedzającego go pojazdu i najechał na 
tył mercedesa. Kierowcę volkswagena ukarano mandatem 
karnym w wysokości 250 zł.

17 stycznia około godziny 14:30 w Urbanach na terenie 
gminy Wieliczki doszło do zdarzenia drogowego. 

Jak ustalili funkcjonariusze kierujący audi nie dostosował 
prędkości do warunków panujących na drodze, w wyniku cze-
go na łuku drogi zjechał na przeciwległy pas ruchu i uderzył 
w prawidłowo jadący pojazd marki Toyota. Sprawcę ukarano 
mandatem karnym w wysokości 250 zł. 

18 stycznia około godz. 17:15 w Lakielach na terenie gmi-
ny Kowale Oleckie doszło do kolizji drogowej. 

Skierowani na miejsce funkcjonariusze ustalili, że kierują-
cy renault na łuku drogi zjechał na zaśnieżone pobocze. Pró-

bując powrócić na jezdnię stracił panowanie nad pojazdem 
w wyniku czego uderzył w przydrożne drzewo. Kierowcę 
pouczono. 

19 stycznia około godz. 14:05 w Olecku doszło do zda-
rzenia drogowego z udziałem pieszego. 

Jak ustalili policjanci kobieta podczas przechodzenia 
przez jezdnię, w niedozwolonym miejscu wtargnęła wprost 
pod nadjeżdżający samochód osobowy marki Fiat w wyniku 
czego została uderzona lusterkiem. Nie doznała żadnych ob-
rażeń. Pieszą ukarano mandatem karnym w wysokości 250 
zł. 

Kradzież sklepowa
17 stycznia około godz. 16:55 w jednym z oleckich mar-

ketów został zatrzymany sprawca kradzieży. 
Jak ustalili policjanci Andrzej B. ukradł 0,7 l wódki. 

Sprawca przyznał się do winy i został ukarany mandatem 
karnym w wysokości 500 zł. Skradziony towar został odzy-
skany i zwrócony do sklepu. 

rzeczniczka prasowa KPP Olecko
sierż. szt. Justyna Sznel
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* „KOALA” - bar. Kuchnia tradycyjna, katering. 
    Plac Wolności 14, tel. (87) 520 15 78  V43307

PIZZERIA „PRIVE” zaprasza od 1000 do 2200

Tel. (87) 520-31-32, sms  505-314-536 V4
53

05

PIZZA NA TELEFON

* materiały budowlane, metalowe, hydraulika – SKLEP 
   BUD-MET, ul. Gołdapska 22, tel. (87) 520 22 41. V42309

* „ASTRA” restauracja, pizza, zestawy obiadowe na telefon: 
87-520-25-68, profesjonalny katering, imprezy okolicznościowe, 
dancingi, ul. Partyzantów 7, www.astra.olecko.pl  V4603

* AUTO-MAX, ul. Paderewskiego 3A, naprawa: zawieszenia, 
amortyzatory, elektronika, komputerowa geometria zawieszenia, 
klimatyzacja, chiptuning tel. 509-746-264;                                        V42809 * Foto-Ślub i inne uroczystości, tel. 660 122 049       B84807

* hurtownia spożywcza, ul. Gołdapska 31, tel. (87) 520-01-50 V43008

ARTYKUŁY ELEKTRYCZNE, SPRZEDAŻ, WYKONAWSTWO
Sklep „PSTRYK”, ul. Zielona 33

Tel. (87) 520-18-44; 605-990-280; 510-145-891 V4
18

10
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SERWIS OGUMIENIA
      OPONY, FELGI
OLEJE SHELL (wymiana gratis)

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

AUTO LAND                                           V43108

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

* Artykuły i usługi elektryczne, Grunwaldzka 6, 
      tel. 87-610-00-66                                     V43108

* Centrum Ogrodnicze, ul. Rzeźnicka 6; tel. 87-520-22-07   V02601

* MEBLE - salon, Jan Bagiński, ul. Rzeźnicka, tel.  
(87) 520 29-23. V02501

* Budowlana firma, Tadeusz WITKOWSKI, kompleksowe 
prace budowlane, tel. 603-754-167, 87-523-41-44 V44406

V41910

* MYJNIA GĄBKOWA AUTOMATYCZNA 
   aleje Lipowe 1A                           V01542

V0
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Drukarnia Offsetowa

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

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

KOMPLEKSOWE USŁUGI DRUKARSKIE
 profesjonalne przygotowanie do druku:

projekty grafi czne, skład i łamanie tekstu...

 druk off setowy na nowoczesnych maszynach
jedno- i czterokolorowych

 druk cyfrowy

 uszlachetnianie: foliowanie, lakierowanie UV...

 prace introligatorskie
wykonywane przy użyciu profesjonalnych maszyn:

linia do produkcji broszur,
urządzenia do bigowania, perforowania,

bindowania w spirali plastikowej i drucianej...

V45005

* Auta używane, tel. 501-611-961 V43737

* CZĘŚCI SAMOCHODOWE, tel. 509-746-264 V42819

* CZĘŚCI SAMOCHODOWE, ul. Sokola 1D, tel. 87-
520-12-88 V43118

* części używane, wszystkie marki, Ełcka 2 (przy 
skupie złomu), tel. 501-611-961 V43727

* Ford Escort Combi, 1,4B, 1999, tel. 605-485-376 L82208

* Mitsubishi Outlander, 2005, 2,4B+G tel. 604-193-413 
B86602

* Opel Vectra, 2003, 12,2B, tel. 508-097-660 V01812

* Żuk, sprawny, ubezpieczony, po przeglądzie, B+G, 
pierwsze ręce, tel. 604-557-693 V43617

* kino, plac Wolności 22, tel. 87-520-20-59 B86103

* konie kabardyńskie, przejażdżki, pod siodło, 
Grądzkie 47, tel. 666-316-780, 87-421-22-48 B86402

* pracownia pisania ikon, pracownia plastyczna, 
Katarzyna Waraksa, tel. 663-805-960 B86203

* wczasy; tel. 87-421-22-48, 666-316-780,  www.wiatra-
kart.fr.pl, e-mail: kawarak@o2.pl B85804

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

L85304

* bezprzewodowy internet iPlus, tel. 87-520-13-31 B86502

* gazowe, hydraulik, tel. 502-383-533 V34218

* hurtownia wędlin, od 4.00 do 14.00, ul. Gołdapska 
31, tel. 87-520-22-13 B86701

* instalacje elektryczne, Henryk Rowiński, tel. 510-145-
891 V41820

* korepetycje - język angielski; szkoły podstawo-
we, gimnazja, szkoły średnie, tel. 608-215-475 L85502

* kowalskie, spawalnicze, ślusarskie, Gołdapska 31, 
tel. 87-523-00-80 B86003

* księgowe usługi, Ternet spółka z o,o, tel. 87-520-31-70 
B85106

* Masaże, rehabilitacja, Biostudio, mgr Karol Bogdań-
ski, tel. 501-703-371 lub 799-203-911 K91903

* 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 
V01512

* pakowanie próżniowe żywności, ulica Rzeźnicka 6, 
tel. 87-520-22-07 V41510

AUTO-MOTO

AUTO-MOTO-SPRZEDAM

TURYSTYKA-NOCLEGI-ROZRYWKA

USŁUGI



15
Tygodnik olecki 3/836 - r. 2014

to@borawski.pl

V4
51

05   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

V01602

V0
18
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ZAKŁAD KAMIENIARSKI,  Ryszard Topolski
Wieliczki, ul. Spokojna 1, tel. 501-611-547

Wyrób nagrobków, blatów kuchennych, parapetów 
i okładzin schodowych V39210b

PROMO-

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

DWORZEC PKP
tel. 883-110-101

V44915

* kotły c.o., grzejniki, bojlery, HYDROMAX, 
            ul. Targowa 18, tel. 87-615-31-90             V01402

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

K
91

30
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V02111

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                          V46203

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

V44507

* pizza na telefon – od 10.00 do 22.00, tel.87-520-31-32 
lub sms 505-314-536 V45315

* ROWERY – naprawy i wypożyczalnia, Centrum 
Handlowe Impuls, tel. 87-520-36-92 V45714

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

V43717

* sprzątanie, opieka nad osobami starszymi lub dziećmi, tel. 
506-462-495 B85405

* tłumacz języka francuskiego, tel. 888-605-885 B85604

* oddam koty (wszystkie czarne) w dobre ręce, tel. 
504-997-481 B84906

* stary traktor, tel. 602-235-182 V01532

* ślusarza, spawacza zatrudnię, tel. 602-709-756 B86302

* zatrudnię stomatologa, tel. 605-893-381 K91405

* drukarka kolorowa OKI C3300n, A4, idealna do 
wizytówek, mało używana, 290 złotych, tel. 604-193-
413 B85704

* dom, 3 ha, Jaśki, tel. 502-088-402 K89911

* działka budowlana, Świętajno, 1850 m.kw., tel. 509-
154-347 K92301

* działka usługowa, granica obwodnicy, tel. 601-210-
819 B863a3

* działkę budowlaną, 1650 m.kw., Olecko, tel. 602-
709-756 L85601

* działki budowlane, Jaśki, tel.502-088-402 K90011

* działki budowlane, uzbrojone, tel. 601-210-819 K864a3

* komplet mebli do salonu. BRW seria Kent: witryna, ko-
moda, RTV, kolor - kasztan, 700 zł. tel. 600-936-589 B85904

* książki, I i II klasa gimnazjum, (Gimnazjum nr 2), tel. 
603-113-040 V43128

* lokal handlowo-użytkowy o powierzchni 114 m.kw., 
, tel. 519-517-322 K92102

* luksfery Fala niebieskie 36 sztuk, TANIO, tel. 508-
610-285 L85403

* maszyny, urządzenia rolnicze, tel. 516-670-859  K865a3

* mieszkane 60 m.kw. z działką 400 m.kw.,tel. 602-
345-477 V01622

* modele kartonowe, Wydawnictwo WIR, (samoloty 
1:50, okręty 1:300), tel. 601-152-454
* OLEJ OPAŁOWY, NAJTANIEJ, tel. 87-520-41-91 
V01522

* siedlisko, ul. Wiejska, ok. 40 arów, zabudowane bu-
dynkiem gospodarskim, dojazd od strony ulicy Wiejskiej, 
siła na miejscu, tel. 602-293-333 V01612

SPRZEDAM 

* lokal 160 m.kw., centrum, tel. 604-184-868 K92201

* lokal użytkowy 100 m.kw., centrum, tel. 723-565-284 
V46213

* lokal użytkowy 140 m.kw., centrum, tel. 501-620-577 
V45325

* mieszkanie do wynajęcia, tel. 502-264-901 K92014

INNE

KUPIĘ

PRACA

SPRZEDAM

WYNAJEM
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MEDYCYNA ALTERNATYwNA
KIEŁKI ŻYCIA

Tonik domowy Wyciśnij sok z polowy cytryny 
oraz połowy pomarańczy. Przecedź przez gazę, do-
lej pół szklanki przegotowanej wody lub mineralnej 
wody. Przemywaj twarz rano i wieczorem.

Od czasu, kiedy w sklepach zielarskich pojawiły się 
zestawy nasion do wysiewania w domu, dieta kiełkowo-
-siewkowa stała się bardzo popularna. Dla zwolenników tej 
die¬ty podajemy dwa najzdrowsze ze zdrowych przepisy.

Sałatka Hipokratesa: po pół szklanki posiekanych 
siewek gryki i słonecznika, pół szklanki lucerny tub soi, 
szklanka kiełków fasoli lub soczewicy, surowa papryka po-
krojona w kostkę, 2 surowe pomidory pokrojone w ćwiart-
ki, pół szklanki posiekanej zieleniny, najlepiej wieloskład-
nikowej. Całość doprawiamy do smaku.

Mleczko młodości: miksujemy po dwie łyżki kiełków 
pszenicy i kiełków słonecznika z 10 łyżkami wody źródla-
nej, po czym przesączamy przez gazę i wypijamy.

WALKA MŁODEJ MARCHEWKI 
Z CHOLESTEROLEM

Naukowcy z Ośrodka Badań nad Żywieniem w Depar-
tamencie Rolnictwa USA uważają, że schrupanie dwu śred-

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
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niej wielkości marchewek może obniżyć paziom „złego” 
cholesterolu o 20%, podnosząc jednocześnie zawartość 
we krwi „dobrego” cholesterolu Podobne badania w Ka-
nadzie dowiodły, że jedzenie marchwi poprawia też stan 
dziąseł i spojówek. Zjawisko antycholesterolowego dzia-
łania marchwi wyjaśniono obecnością w tym warzywie 
pektyn, hemicelulozy, roślinnych gum i śluzów. Im wię-
cej ich zawiera pokarm, tym tętnice człowieka są młod-
sze. Bardzo zbliżone działanie wywierają:

brukselka, rzepa, brokuły, pomarańcze i morele. Naj-
zdrowiej podać te warzywa na surowo, skropione so-
kiem z cytryny (witamina C sprzyja przyswajaniu innych 
składników odżywczych) i polane oliwą, gdyż zawarta w 
niej witamina E też sprzyja utrzymaniu w dobrym stanie 
naszych tętnic.

Tonik domowy  
Obierz ze skórki 2-3 pomarańcze. Skórkę pokrój na 

niewielkie kawałki, włóż do zamkniętego słoika i zalej 
szklanką octu (np. jabłkowego). Słoik odstaw w nasło-
necznione miejsce na 2 tygodnie. Przefiltruj przez gazę 
i przelej do butelki. W czystej postaci płyn jest zbyt stę-
żony i może podrażnić cerę, dlatego rozcieńcz go wodą 
destylowaną w proporcji 1:1. Ma działanie oczy«czające 
i ściągające.

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

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

K9
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Zadzwoń do 
Rzecznika Praw Obywatelskich
Pod numerem 800 676 676 działa bezpłatna Infolinia 

Obywatelska Rzecznika Praw Obywatelskich (RPO). Każ-
dy obywatel może telefonicznie przedstawić swoją sprawę, 
aby uzyskać pomoc prawną. Pracownicy Infolinii udzielają 
między innymi podstawowych informacji o prawach czło-
wieka, prawie antydyskryminacyjnym czy kompetencjach 
RPO.

Połączenie jest bezpłatne z telefonów stacjonarnych 
oraz komórkowych należących do sieci: Orange, Play, 
Plus, T-Mobile. Siedziba Infolinii znajduje się w Biurze 
Rzecznika Praw Obywatelskich w Warszawie przy Al. So-
lidarności 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 kwiet-
nia 2012 r. pracownicy Wydziału Przyjęć Interesantów 
Biura RPO przeprowadzili ponad 7 tysięcy rozmów. Klien-
ci zgłaszają się w szczególności w sprawach dotyczących 
prawa karnego – 31 %, prawa cywilnego – 30 %, prawa 
administracyjnego i gospodarczego – 20 %, prawa pracy i 

zabezpieczenia społecznego – 19 %.
Kontakt przez infolinię stanowi prawie 50 % wnio-

sków pisemnych i ponad 8-krotnie przekracza liczbę 
przyjętych w Biurze Rzecznika interesantów. Ponad po-
łowę problemów udaje się rozwiązać wyjaśnieniami i 
wskazaniem przysługujących środków działania i wiedzy 
pozwalającej na samodzielne poradzenie sobie z proble-
mem. 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

22 stycznia (Dzień Dziadka)
Anastazji, Dominiki, Niki, Wiktorii 
Anastazego, Dobromysła, Dominika, 
Doriana, Gaudencjusza, Gaudentego, 
Mateusza, Teodora, Wiktora, Wincen-
tego, Witosława
23 stycznia 
Fernandy, Marii, Mariki, Rajmundy, 
Wrocisławy
Fernanda, Ildefonsa, Jana, Klemensa, 
Rajmunda, Seweriana, Wrocisława, 
Zelmy
24 stycznia (Światowy Tydzień 
Mokradeł)
Eryki, Felicji, Mileny, Sławy 
Chwaliboga, Chwalibora, Felicjana, 
Feliksa, Franciszka, Rafała, Roberta, 
Tymoteusza
25 stycznia (Światowy Tydzień 
Mokradeł)
Dolores, Elwiry, Gabrieli, Ireny, Ka-
triony, Tacjany, Tatiany, Tiny, Tycjany 
Jana, Miłosza, Miłowita, Pawła, 
Tacjana 

26 stycznia (Światowy Tydzień Mo-
kradeł)
Lutosławy, Normy, Pauli, Pauliny, 
Wandy 
Emanuela, Lutosława, Michała, Polikar-
pa, Przybysława, Roberta, Skarbimie-
rza, Skarbimira, Teodora, Tworzymira, 
Tymoteusza, Tytusa
27 stycznia (Światowy Tydzień Mo-
kradeł)
Angeli, Angeliki, Anieli, Ilony, Ingrid 
Jana, Jerzego, Juliana, Lotara, Przemy-
sława, Przybysława
28 stycznia (Światowy Tydzień Mo-
kradeł)
Agnieszki, Amalii, Amandy, Anieli, 
Armandy, Berty, Kariny 
Augusta, Augustyna, Jana, Juliana, 
Karola, Krzesisława, Lecha, Leszka, 
Piotra, Radomira, Rogera, Tomasza, 
Walentego, Walerego, Waleriusza
29 stycznia 
Bolesławy, Gildy, Hanny, Iny, Konstan-
cji, Salomei, Zdzisławy 
Franciszka, Józefa, Michała, Walerego, 
Waleriana, Zdzisława, Zenona

Choć świat przeobraża się
niby chmur stada,
cokolwiek zdarza się
w pradawność wpada.

Pośrodku spraw i trosk,
zgiełku i świstu,
niech się twój sławi głos,
boski lutnisto.

Życia – zawiła treść,
śmierci – ukryta,
czym ból i miłość jest,

próżno kto pyta.
Tylko nad światem pieśń
na  zawsze świta.

Rainer Maria Rilke, 
Sonety do Orfeusza

Prędzej dziad orzech zgryzie, niż 
upartą babę przeprze. 

Szlachcic z dziada pradziada. 
Śladem za dziadem, a Bóg dopomo-

że. 
Wprowadził go na dziadków ogró-

dek. 
Zgubił dziad torbę – nie płakał, zna-

lazł – nie skakał. 
Kiedy Paweł (25 stycznia) się na-

wróci, zima na wspak się odwróci.
Na nawrócenie świętego Pawła (25 

stycznia) połowa zimy przepadła.
Na świętego Karola (28 stycznia) 

wyjrzy spod śniegu rola.
Urodzaj daje rola, gdy deszcz leje na 

Karola (28 stycznia).

Chłodnik wiejski
1,5 litra maślanki, szklanka śmietany, 
20 dag sera twarogowego, pęczek 
rzodkiewek, 2 jajka na twardo, cebula, 
masło, sól, cukier

Cebulę drobno siekamy i podsma-
żamy na maśle. Studzimy.

Rzodkiewki trzemy na tarce o du-
żych oczkach. 

Trzepaczką roztrzepujemy maślan-
kę ze śmietaną. Gdy gotowa dodaje-
my cebulę, rzodkiewki,  pokrojone w 
ćwiartki jajka i pokrojony w kostkę 
ser.

Doprawiamy do smaku.
Podajemy z gorącymi ziemniakami 

posypanymi skrawkami słoniny.
Cielęcina z pieczarkami

25 dag pieczarek, 50 dag cielęciny, 2 
łyżki mąki, 1 cebula, 1 łyżka masła, 
125 ml białego wina, 125 ml śmietany, 
łyżeczka soli, szczypta pieprzu, 1 łyżka 
posiekanej natki pietruszki

Pieczarki czyścimy, płuczemy i 
kroimy w cienkie paski. 

Mięso kroimy w cienkie plasterki i 
oprószamy mąką. 

Cebulę kroimy w kostkę. Szklimy 
ją na maśle i dodajemy pieczarki. Po 
chwili dodajemy mięso i podsmażamy 
stale mieszając. Na koniec dodajemy 
wino oraz śmietanę i jeszcze chwilę 
gotujemy.

Sos doprawiamy do smaku solą i 
pieprzem.

Potrawę posypujemy pietruszką i 
od razu podajemy na stół.

Omlet wiejski
5 jaj, 35 dag ziemniaków, 15 dag bocz-
ku wędzonego, średnia cebula, olej, sól, 
pieprz

Boczek kroimy w kostkę i przesma-
żamy. Wyjmujemy z tłuszczu i odkłada-
my.

W tym samym tłuszczu z dodatkiem 
oleju smażymy ziemniaki pokrojone w 
małą kostkę. Gdy gotowe wrzucamy do 
nich boczek i utartą cebulę i razem prze-
smażamy aby ziemniaki nabrały aroma-
tu.

Jaja ubijamy z odrobiną wody, solą 
i pieprzem. Smażymy omlet na dużej 
patelni na maśle. Gdy omlet gotowy za-
wijamy do środka mieszankę boczku, 
cebuli i ziemniaków.

Koktajl owocowy
1 melon, 50 dag truskawek, 1 łyżka soku 
z cytryny, 6 czubatych łyżek cukru, 100 
ml soku z moreli, 100 ml soku z brzo-
skwiń, 100 ml soku z pomarańczy, 50 
ml śmietany kremówki, 1 łyżka syropu 
miętowego

Truskawki myjemy, obieramy z szy-
pułek, osuszamy i kroimy w ćwiartki. 

Melon kroimy na pół, wyjmujemy 
pestki, a z miąższu wykrajamy kulki.

Kulki z melona i truskawki wkłada-
my do salaterek, posypujemy cukrem, 
skrapiamy sokiem z cytryny i odstawia-
my w chłodne miejsce na pół godziny.

Soki mieszamy i zalewamy nimi 
owoce. Znowu odstawiamy na pół go-
dziny w chłodne miejsce. 

Śmietanę ubijamy z syropem mię-
towym. Deser podajemy udekorowany 
śmietaną i listkami mięty.

PAPRYKA
Papryka pochodzi z Meksyku i Gwa-

temali!, uprawiana i spożywana była 
przez Indian Ameryki Środkowej i Po-
łudniowej. W Europie pojawiła się naj-
pierw w Hiszpanii w końcu XV wieku .W 
wieku XVI dotarła na Węgry i Bałkany 
Obecnie jest uprawiana w wielu krajach 
także w Polsce.

Papryka jest rośliną jednoroczną, roz-
mnaża się z nasion. Owoce jej maję różne 
kształty i kolory:

od żółtego, różnych odcieni czerwie-
ni aż do zielonego. Rozróżnia się kilka 
odmian uprawnych różniących się sma-
kiem, od słodkiego aż do bardzo ostrego, 
wręcz palącego

Papryka jest rośliną warzywną i przy-
prawową. Ze świeżych owoców przyrzą-
dza się sałatki, marynaty, paprykę fasze-
rowaną jako danie obiadowe.

Ususzoną i zmieloną paprykę dodaje 
się do pieczenia drobiu, do duszenia mię-
sa, do gulaszu, do zupy rybnej, do wszel-
kich zapiekanek i pizzy, do ostrych sosów

Natęży wiedzieć, ze papryka, zarów-
no świeża jak i sproszkowana, zawiera 
bardzo dużo witaminy C. Gram papryki 
sproszkowanej zawiera jej więcej niż sok 
z 4 cytryn.
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Znani partnerzy sparingowi Unii Olecko
Podopieczni Karola Sobczaka w lutym oraz marcu 
rozegrają sparingi z zespołami z wyższych klas rozgryw-
kowych. Terminarz przedstawiamy poniżej (wszystkie 
mecze prawdopodobnie odbędą się w Olecku):

02.02.14 Unia Olecko - Śniardwy Orzysz 
(V Liga, grupa: warmińsko-mazurska) 

08-09.02.14 Unia Olecko - Rospuda Filipów 
(A Klasa, grupa: podlaska)

15-16.02.14 Unia Olecko - Mazur Wydminy 
(A Klasa, grupa: warmińsko-mazurska)

22-23.02.14 Unia Olecko - Wigry II Suwałki 
(V Liga, grupa: podlaska)

01.03.14 Unia Olecko - MKS Ruciane-Nida 
(A Klasa, grupa: warmińsko-mazurska)

09.03.14 Unia Olecko - Polonia Raczki 
(V Liga, grupa: podlaska)

29-30.03.14 Unia Olecko - Olimpia Miłki 
(A Klasa, grupa: warmińsko-mazurska)

05-06.04.14 Unia Olecko - Mrągowia II Mrągowo 
(A Klasa, grupa: warmińsko-mazurska)

Warta w oczekiwaniu
- Po godzinie się zmieniamy!
Rzekł do Jadzi Gienek swej.
- Razem wartę zaczynamy, 
Potem zmiany będą w niej.

Najpierw więc pilnuje on,
Zerka w prawo, w lewo zerka.
Stoi niczym w parku klon,
Gdy w gałęziach wróbel ćwierka.

Potem Jadzia, dla odmiany,
Rozpoczyna wartę drugą.
Choć kobiety lubią zmiany,
to nie lubią czekać długo.

Po godzinach czterech z hakiem,
Widać ciut zdenerwowania.
W ciszy jakbyś zasiał makiem,
Ślą na przemian swe ziewania.

Niczym żołnierz na strażnicy,
W oknie stoją i nie płaczą,
Choć od końca tej ulicy ,
Dzisiaj ksiądz kolędę zaczął.

                 jerzyk 20.01.2014

Turniej szachowy
Zespół Szkół w Olecku oraz sekcja szachowa MLKS Czar-
ni Olecko zapraszają w na turniej szachowy o Puchar Dy-
rektora ZS. Zawody odbędą się w dniu 25.01.2014 w ZS w 
Olecku, Osiedle Siejnik I 14. Zgłoszenia na adres: krzysz-
tofszachy@wp.pl lub w dniu zawodów do godziny 9:30. 
Turniej 8-rundowy z tempem gry 15 minut na zawodnika. 
Tekst pełnego regulaminu dostępny na www.szachy.olec-
ko.pl

Wyniki 2 kolejki Electro-Mix Football Ligi
Szerszenie - Tesco 2:19 (1:3)

Ekipa Zdziśka - Bartex 11:7 (8:5)
Sędziowie: Andrzej Kamiński i Ireneusz Szymański
Pierwszy mecz, w którym Szerszenie mierzyły się z Tesco 
miał dość dramatyczny przebieg. Pierwszą bramkę strze-
lili policjanci (Szerszenie) i w powietrzu zaczęło pachnieć 
sensacją, gdyż ekipy zdawały się prezentować wyrównany 
poziom. Jednak przed przerwą Tesco zdołało wyrównać i 
zdobyć dwie kolejne bramki. Druga połowa to już pogrom. 
Szerszenie zostały rozstrzelane głównie dzięki celności 
braci Wasilewskich. Drugi mecz był już bardziej przewidy-
walny i wyrównany. Ekipa Zdziśka pokonała Bartex 11:7.

Składy drużyn i strzelcy bramek:
Szerszenie: Przemysław Mucuś (gk), Michał Ptaszyński, 
Łukasz Sznel (kpt.), Roman Kalski, Karol Głuchowski 
(1), Paweł Topczyłko, Radosław Raczyło, Łukasz Józefo-
wicz, Marcin Maciejewski (1), Szymon Żurawlew
Tesco: Paweł Duchnowski (gk), Michał Wasilewski (kpt.) 
(6), Paweł Wasilewski, Dawid Paszkowski (7), Kamil 
Pratko (1), Dominik Gałązka (1), Michał Aszurkiewicz, 
Marcin Pietraszewski (1), Marcin Waluś (3)
Ekipa Zdziśka: Adrian Reczko (gk), Krystian Paluszkie-
wicz (kpt.) (4), Sylwester Olszewski (3), Maciej Szuliński 
(2), Wojciech Jasiński, Michał Rubin (1), Rafał Leono-
wicz (1), Grzegorz Lewicki

Bartex: Mateusz Waluśkiewicz (gk), Radosław Czajko 
(1), Hubert Czajko (kpt.) (1), Albert Jaworowski (4), 
Michał Sadłowski (1), Marcin Retel, Łukasz Wilk, Rafał 
Wilk, Dominik Borawski

TABELA po 2. kolejkach:

1. Tesco 6 pkt 29:5
2. Ekipa Zdziśka 6 pkt 23:14

3. Bartex 0 pkt 10:21
4. Szerszenie 0 pkt 9:31

Klasyfikacja strzelców:
1. Michał Wasilewski (Tesco) - 9
2. Dawid Paszkowski (Tesco) - 7
Sylwester Olszewski (Ekipa Zdziśka) - 7
3. Krystian Paluszkiewicz i Maciej Szuliński (obaj Ekipa 
Zdziśka) - 6
4. Kamil Pratko (Tesco) - 5
5. Karol Głuchowski (Szerszenie) oraz Albert Jaworowski 
(Bartex) - 4
6. Marcin Waluś (Tesco) - 3
7. Rafał Leonowicz (Ekipa Zdziśka), Michał Rubin (Ekipa 
Zdziśka), Hubert Czajko (Bartex), Michał Sadłowski 
(Bartex), Dominik Gałązka (Tesco), Łukasz Józefowicz 
(Szerszenie) - 2
8. Szymon Żurawlew (Szerszenie), Marcin Maciejewski 
(Szerszenie), Michał Ptaszyński (Szerszenie), Bartosz 
Zyskowski (Bartex), Radosław Czajko (Bartex), Marcin 
Pietraszewski (Tesco), Michał Aszurkiewicz (Tesco), 
Marcin Wiszniewski (Tesco) - 1

3. kolejka odbyła się 23.01.2014r.

Bartosz Cieśluk
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Eliminacje Wojewódzkie 
Koszykówki Strażaków

21 stycznia w Olecku rozegrane zostały eliminacje XVI 
Mistrzostw Województwa w Halową Piłkę Siatkową Straża-
ków. Startowały w nich drużyny z Olsztyna, Pisza , Kętrzyna 
i Olecka.

Nasz zespół zajął trzecie miejsce. Do półfinału zakwalifi-
kowały się drużyny z Olsztyna i Pisza. 

KONCERT KOLĘD 
Tradycją Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia jest co-

rocznie przygotowany koncert najpiękniejszych kolęd i pasto-
rałek. W niedzielę 19 stycznia mieliśmy okazję wysłuchania 
kolęd w wykonaniu połączonych zespołów Szkoły Muzycznej 
w Olecku oraz zaprzyjaźnionej Szkoły Muzycznej w Gołdapi. 

Tego samego programu wysłuchali dzień wcześniej (18 
stycznia) mieszkańcy Gołdapi w Kościele pw. Najświętszej 
Maryi Panny.

W poświąteczny nastrój wprowadziła nas kolęda „Wśród 
nocnej ciszy” oraz „Cicha noc” w wykonaniu kwintetu akor-
deonowego przygotowanego przez  Ewę Skorupską w skła-
dzie: Kacper Kapliński, Adrian Bokuniewicz, Jan Sawicz, 
Dawid Kłoczko, Bartosz Miliszewski. Połączone orkiestry  
- Szkolna Orkiestra Kameralna PSM w Olecku oraz Orkiestra 
dęta PSM w Gołdapi - pod dyrekcją Tomasza Gawrońskie-
go wykonały oprócz pieśni F. Mendelsona „Śpiewając anioły 
zwiastowały” i przeboju I. Berlina „White Christmas” najbar-
dziej znane polskie kolędy. Wspólnie z orkiestrami wystąpi-
ły dwa chóry: Liberi Canto z Gołdapi i Mazurskie słowiki z 
Olecka. Ponadto Justyna Machalska i Agata Bagan przygo-

towały kameralne zespoły wokalne i instrumentalne, które 
wykonały współczesne piosenki bożonarodzeniowe i mniej 
znane polskie kolędy.

Program koncertu przygotowali: Agata Bagan – chór 
Mazurskie słowiki, zespół wokalny i kwartet smyczkowy 
PSM I stopnia, Justyna Machalska - soliści, zespół instru-
mentalny i chór Liber Canto PSM I stopnia w Gołdapi, Ewa 
Skorupska – kwintet akordeonowy PSM I stopnia w Olec-
ku, Grzegorz Karpowicz – Szkolną Orkiestrę Dętą PSM I 
stopnia w Gołdapi oraz Tomasz Gawroński – Szkolną Or-
kiestrę Kameralną PSM I stopnia w Olecku oraz aranżacje 
utworów na chóry i orkiestrę.

Zespołom przy fortepianie towarzyszył Dariusz Micha-
łowski, a na gitarze basowej orkiestrze towarzyszył Remi-
giusz Chmiel. 

Prowadząca koncert Jolanta Werner podziękowała 
księdzu prałatowi Lechowi Janowiczowi Parafii Najświęt-
szej Maryi Panny w Olecku za zaproszenie, a słuchaczom 
za przybycie na koncert pomimo mroźnej aury. Koncert za-
kończyło wspólne wykonanie kolędy Pójdźmy wszyscy do 
stajenki.

tekst i fot. Wojciech Borowik
Drużyna wystąpiła w składzie: Tomasz Cichocki, Ma-

riusz Daniłowicz, Krzysztof Iwanowski, Tomasz Ja-
głowski, Arkadiusz Krymski, Bartosz Laskowski, Jan 
Mróz, Mariusz Słabiński, Piotr Talkowski oraz Rafał 
Żukowski.
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Koń bu się uśmiał

- Tato, a czy dziadek Stefan ma konia z cyrku? – 
Wypalił Marcin, kiedy tata machał pędzlem w kuchni.

Nie odrywając się od pędzla, a raczej od malowania 
zapytał, kto mu takich bzdur naopowiadał.

- Sam dziadek.
Te słowa zmusiły tatę do głębszej obserwacji syna. 

Popatrzył na swego jedynego syna tak, jakby chciał po-
wiedzieć: „nie wiem, który z was bardziej zwariował”, 
ale tylko westchnął głęboko.

- Musiałeś czegoś nie zrozumieć. Dziadek Stefan, 
czyli tata mamy, na pewno nie miał konia z cyrku, może 
nawet nigdy cyrku nie widział, chyba że w telewizji.

Marcin wzruszył ramionami, zamieszał patykiem w 
pojemniku z farbą, w którym tata maczał pędzel. 

Chciał być pomocny przy tym malowaniu. To miała 
być niespodzianka dla mamy, która od dawna narzeka-
ła, że niedługo będą obchodzić jubileusz niemalowa-
nia kuchni. Marcin nie bardzo wiedział który, ale nikt 
nie chciał mu tego powiedzieć, jakby to była tajemnica 
wojskowa. Może była? 

A w piątek mama pojechała na szkolenie na cały 
weekend i tata postanowił zrobić mamie właśnie taką 
niespodziankę. Już wcześniej kupił farbę, pędzle i inne 
niezbędne rzeczy. Zrobił dużą czapkę z papieru, podob-
ną do tej, jaką nosił Napoleon dla siebie i mniejszą dla 
Marcina. 

Kuchnia przykryta była gazetami, choć ślady malo-
wania dało się zauważyć w całym mieszkaniu.

- Ale mama się zdziwi, co nie, synu? – najwyraźniej 
tata był już dumny z siebie nie czekając nawet na za-
chwyt mamy. – Sam się przekonasz, jak łatwo zadziwić 
kobietę: parę machnięć pędzlem i już! - I nie czekając 
na reakcję Marcina ciągnął dalej. – Można by było za-
mówić ekipę, ale po co, przecież sami świetnie damy 
sobie radę.

- Przecież nigdy nie lubiłeś naprawiać, przykręcać 
i malować – Marcin dokładnie zapamiętał wymówki 
mamy, na które tata trochę się obruszył.

- Nie lubiłem, ale polubiłem. Może nawet w wa-
kacje odnowię całe mieszkanie? Co ty na to? Chcesz 
być moim pomocnikiem?

Marcin bardzo się ucieszył, bo tata nie tylko nie 
popędzał go do lekcji, ale także co chwilę robił jakiś 
czas przerwę na kawę, herbatę i ciastka, colę i, jak 
mawiał, niezdrowe chipsy. Dzisiaj „opędzlowali” już 
dwie paczki. Tata twierdził, że przy ciężkiej pracy nie 
zaszkodzą. 

Właśnie robił w przerwie tosty, kiedy zadźwięczał 
domofon.

- To pani Aneta – poinformował Marcin – Otwo-
rzyłem, bo powiedziała, że ma ważną sprawę. 

Tata nie przerywał robienia tostów, kiedy drzwi do 
kuchni otworzyły się energicznie i pojawiła się w nich 
równie energiczna Aneta, koleżanka mamy.

- O Boże! – złapała się za głowę, ale przedtem 
upuściła torebkę na rozłożone gazety.

- Że niby zły kolor? – zapytał niepewnie tata – Nie 
spodoba się?

- Nie! Co tam kolor!! Ty malujesz?!  Przecież nie 
znosisz takich prac – rozglądała się po całej kuchni – I 
ty to wszystko sam?

- Nie, z Marcinem.
- Koń by się uśmiał! – zaśmiała się w głos pani 

Aneta.
- To samo powiedział dziadek – dodał Marcin – 

kiedy mu powiedziałem przez telefon, jaką niespo-
dziankę szykujemy mamie.

Tata najwyraźniej nie był zadowolony z tego, co 
usłyszał.

- A idźcie wy wszyscy do cyrku i dajcie mi spokoj-
nie pracować! – i obraził się. 

A Marcin z panią Anetą, która zapomniała z tego 
wszystkiego po co przyszła, dokończyli tosty.

Marusia


