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Zastanów się, czy bez oporów dałbyś klucze
do swojego mieszkania swoim dwóm najbliższym przyjaciołom. Jeżeli nie, poszukaj
sobie innych przyjaciół.
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
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Archiwum „Tygodnika oleckiego” znajdziesz

Zabawa
karnawałowa

„Będzie zabawa, będzie się działo!” – śpiewali uczestnicy podczas zabawy karnawałowej,
która odbyła się 31 stycznia w Środowiskowym
Domu Samopomocy we Wronkach.
Była zabawa i uwierzcie – oj, działo się.
Mimo zimowej aury goście dotarli na czas do
położonego blisko lasu Środowiskowego Domu
we Wronkach. Na przywitanie każdy z uczestników otrzymał maskę karnawałową i wizytówkę
imienną, umożliwiającą łatwiejsze poznanie się.
O godz. 10:30 kierownik ŚDS we Wronkach
Maria W. Dzienisiewicz serdecznie powitała
przybyłych gości i zaprosiła na słodki poczę- stunek, a następnie na wspólną zabawę. Muzyka, serpentyny, czasem
strzelające balony i dobry humor towarzyszyły zabawie. Wśród bawiących się byli goście ze Środowiskowego Domu Samopomocy w Olecku, radna gminy Świętajno - Halina Chomicz, w imieniu Wójt Janiny Trus przybyła kierownik GOPS - Wiesława Derlaga. W przerwie
tańców został przeprowadzony blok zabaw. Ogłoszono też konkurs na
Super Tancerza i Tancerkę. Wybór był bardzo trudny, ponieważ wszyscy
starali się tańczyć jak najlepiej. W rezultacie konkurs wygrało czworo
uczestników: Dorota i Krzysztof z ŚDS Olecko oraz Maria i Roman
z ŚDS Wronki. Nagrodzono również najwytrwalszych, ale wyróżnienia
należały się wszystkim bawiącym się. Na pamiątkę wykonane zostało
wspólne zdjęcie wszystkich tańczących.
Wspólny obiad uwieńczył imprezę. Uczestnicy nawiązali nowe
znajomości i chcą spotkać się ponownie. Na pożegnanie usłyszeliśmy

Konkurs fotograficzny, Gimnazjum nr 2
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„Jesienne barwy parku”
I miejsce - Zuzanna Bubrowska 2B

GRÜNLAND
Centrum Roślin Ozdobnych

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

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

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

miłe słowa „Ładnie tu u Was, miło i rodzinnie. Serdecznie
dziękujemy za zaproszenie, pyszne ciasto, obiad i super zabawę.” Ciężko było się rozstać. Wszyscy doskonale się bawili,
śmiechom i opowieściom nie było końca. Na dworze mróz i
śnieżyca, a my mieliśmy ciepłą, miłą i rodzinną atmosferę.
Cóż? Nic tylko powtórzyć za rok!
Ewa Jankowska, instruktor terapii

NAJTANIEJ W MIEŚCIE

Aleje Lipowe 1, Tel. (87) 520-41-91
ON.............................. 5.35 zł
ON Arctic ................. 5,69 zł
Pb 95......................... 5.22 zł
PB 98......................... 5,32 zł
LPG............................ 2,65 zł
Olej opałowy............... 3,80 zł (powyżej 1000 litrów)
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AUTOMYJNIA

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

V43509

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”
• Malarstwo Agaty Julii Prosińskiej, Galeria „Pod Skosem”
Gminny Ośrodek Kultury w Kowalach Oleckich
• Ekspozycja stała - Olecka Izba Historyczna, plac Wolności 22
5 lutego (środa)
apteka dyżurna Zielona 37
wydanie „Tygodnika Oleckiego”
od 10.00 - Ferie z ROK „MG”, szczegóły wewnątrz nr
6 lutego (czwartek)
apteka dyżurna 11 Listopada 9
8.30 - 11.00 - Pobór krwi od honorowych dawców, sala konferencyjna w internacie ZSLiZ przy ul. Gołdapskiej
od 10.00 - Ferie z ROK „MG”, szczegóły wewnątrz nr
10.00 - Dzwoneczek i sekret magicznych skrzydeł, film, kino
„Mazur” (2D)
11.00 - Ferie w bibliotece, ul. Kopernika
16.00 - Rummikub, gra rodzinna, scrable, Biblioteka Publiczna, Kopernika 6
19.15 - V kolejka ELECTRO-MIX FOOTBALL LIGA
LEGA OLECKO, hala Lega
7 lutego (piątek)
apteka dyżurna Kolejowa 15
od 10.00 - Ferie z ROK „MG”, szczegóły wewnątrz nr
16.00 - Bajkolandia, spotkanie z bajką, biblioteka miejska,
ul. Kopernika
16.30 - Sierpień w hrabstwie Osage, film, kino „Mazur” (2D)
17.00 - Turniej gier planszowych - Dzielnica Jokera, sala Teatru AGT
19.00 - Pod mocnym aniołem, film, kino „Mazur” (2D)
8 lutego (sobota)
apteka dyżurna plac Wolności 7B
Unia Olecko - Rospuda Filipów (A Klasa, grupa: podlaska)
mecz sparingowy
16.30 - Sierpień w hrabstwie Osage, film, kino „Mazur” (2D)
18.00 - Charytatywny mecz piłki nożnej, hala Lega
19.00 - Pod mocnym aniołem, film, kino „Mazur” (2D)
9 lutego (niedziela)
apteka dyżurna Gołdapska 1
Unia Olecko - Rospuda Filipów (A Klasa, grupa: podlaska)
mecz sparingowy
16.30 - Sierpień w hrabstwie Osage, film, kino „Mazur” (2D)
19.00 - Pod mocnym aniołem, film, kino „Mazur” (2D)
10 lutego (poniedziałek)
apteka dyżurna Zielona 35
11 lutego (wtorek)
apteka dyżurna Składowa 6
12 lutego (środa)
apteka dyżurna plac Wolności 25
wydanie „Tygodnika Oleckiego”
13 lutego (czwartek)
apteka dyżurna Zielona 37
16.00 - Rummikub, gra rodzinna, scrable, Biblioteka Publiczna, Kopernika 6
16.00 - rozpoczęcie kursu na kierowców w szkole jazdy Jerzego Miliszewskiego, aleje Lipowe 3
14 lutego (piątek)
apteka dyżurna 11 Listopada 9
15.00 - Robaczki z Zaginionej Doliny, film, kino „Mazur” (3D)
16.00 - Bajkolandia, spotkanie z bajką, biblioteka miejska,
ul. Kopernika
17.00 - Facet (nie)potrzebny od zaraz, film, kino „Mazur” (2D)
19.00 - Facet (nie)potrzebny od zaraz, film, kino „Mazur” (2D)
15 lutego (sobota)
apteka dyżurna Kolejowa 15
Unia Olecko - Mazur Wydminy (A Klasa, grupa: warmińsko-mazurska) - mecz sparingowy
15.00 - Robaczki z Zaginionej Doliny, film, kino „Mazur” (2D)
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Ferie w bibliotece

- czyli dwa tygodnie laby. Jednak my nie zapomnieliśmy
o swoich najmłodszych czytelnikach. 28 stycznia rozpoczęliśmy cykl zajęć wakacji zimowych. Tradycyjnie, rozpoczęliśmy od przeczytania książeczki - tym razem dzieciaki wysłuchały opowiadania o Złotowłosej i niedźwiadkach. Następnie
przyszła kolej na kilka zagadek, z którymi dzieci świetnie

Ukradli metalowe części
maszyn rolniczych,
zostali zatrzymani

Oleccy kryminalni zatrzymali dwóch mężczyzn podejrzanych o kradzież z włamaniem. 42-latek i 28-latek zabrali
z domu mieszkalnego i stodoły metalowe części maszyn rolniczych po czym sprzedali je w punkcie skupu złomu. Teraz
odpowiedzą przed sądem.
W poniedziałek 27 stycznia do oleckiej komendy zgłosił
się mieszkaniec Suwałk i złożył zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa kradzieży z włamaniem. Pokrzywdzony poinformował, że w okresie od listopada 2013 do 27 stycznia
tego roku z terenu jego gospodarstwa znajdującego się na terenie gminy Wieliczki skradziono metalowe części maszyn
rolniczych. Sprawcy dokonali kradzieży wchodząc do budynków po wybiciu szyby w oknie domu mieszkalnego oraz
wyrwaniu drzwi stodoły. Wartość skradzionych przedmiotów
rolnik wycenił na 6000 zł.
Pracujący nad tą sprawą funkcjonariusze sprawdzili miejscowe punkty skupu złomu. W jednym z nich znaleźli elementy maszyn pochodzące z kradzieży.
Na podstawie prowadzonej przez właściciela skupu zło-

Zwrot akcyzy za paliwo
W lutym producenci rolni mogą składać wnioski o zwrot
podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego
wykorzystywanego do produkcji rolnej. Do wniosku należy
dołączyć faktury vat na zakup oleju napędowego za okres od
1 sierpnia 2013 roku do 31 stycznia roku bieżącego.
UM

sobie poradziły. W nagrodę obejrzały bajeczkę o robaczkach, których postacie po projekcji tworzyły z kolorowej
plasteliny. Rezultaty można podziwiać na zdjęciach.
Na kolejne zajęcia zapraszamy już w czwartek na godzinę 11.00.
inf bmp, zdjęcia arch. biblioteki

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
mu ewidencji, policjanci ustalili potencjalnych sprawców.
Do policyjnego aresztu trafili 28 –letni Cezary M. i 42 –
letni Andrzej Ł. Mężczyźni usłyszeli zarzut kradzieży z
włamaniem i przyznali się do winy. Teraz odpowiedzą
przed sądem.
Grozi im kara do 10 lat pozbawienia wolności.
rzeczniczka prasowa KPP Olecko
sierż. szt. Justyna Sznel

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:

• Marcin Adamski
• Anna Biedryk
• Alicja Jaszczanin (Świętajno)
• Zygfryd Mroczkowski
• Jan Noakowski
• Jan Olszewski

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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Niniejsze pisanie powstało niejako na zamówienie.
Zadzwoniła do mnie w piątek, wczesnym
popołudniem pewna pani. Po kilku grzecznościowych formach jakie wymieniliśmy spytała
się mnie, czy obchodzi mnie to, co się dzieje na
Ukrainie. Nastąpiła chwila ciszy... i odpowiedziałem, że tak, i to bardzo, i już chciałem rozwinąć temat, kiedy ta pani dodała.
- Proszę mi o tym nie opowiadać. Chcę o tym przeczytać.
- Droga Pani, Proszę czytać.
Od początku staram się śledzić na bieżąco wszystkie wydarzenia z tym związane. Czytam wszystkie dostępne mi artykuły. Szukam wiadomości w internecie. Serwis zaczynam właśnie od informacji o Ukrainie.
Jestem przekonany i wiem to, że tylko demokratyczna Ukraina
będzie krajem wolnym. Wiem też i jestem głęboko o tym przekonany, że państwo ukraińskie o takim ustroju gwarantuje również
bezpieczeństwo naszych granic.
Co będzie dalej? Jestem pesymistą. Putin nie odpuści. Jeżeli
sprawa nie rozwiąże się w demokratyczny sposób do igrzysk w Soczi, to już nie będzie wolnej Ukrainy. Wtedy Rosja przyciśnie i nie
będzie „się zmiłuj”. Wolna, demokratyczna Ukraina jest zagrożeniem dla autorytarnego ustroju i imperialnej polityki Putina. I to jest
priorytet tych działań.
Bo Ukraina nie jest właśnie zagrożeniem dla Rosji. Jest zagrożeniem dla rządzących. Bo tam się Proszę Państwa nie oddaje, ot
tak, władzy. Oddanie władzy, choć otrzymało się ją w ramach demokratycznych wyborów nie wchodzi w grę. Zmienia się konstytucję, wsadza do więzienia przeciwników politycznych, z organizacji
pozarządowych robi się (prawnie) „szpionów” obcych mocarstw.
(Tak na marginesie, dzięki takim traktowaniu wolontariuszy Polska
znowu stała się mocarstwem).
Polityka Rosji wobec każdego kraju, to dalekosiężne założenia
z działaniami wprowadzanymi z konsekwencją i modyfikowanymi
w razie potrzeb. W dążeniach tych nigdy nie zmienia się kierunek,
zmieniają się tylko środki. Ale, jak zauważył jeden z internautów,
Putin wywija szabelką tylko do czasu, gdy ropa kosztuje 90 dolarów za baryłkę. Później nie ma już kasy by tę szabelkę ze rdzy wyczyścić. Ceny ropy spadają, ceny olimpiady w Soczi rosną, coraz
więcej kosztują atomowe okręty podwodne, a tu świat potrzebuje
coraz mniej tej ropy. Gaz wydobywany z łupków przez Stany Zjednoczone spowodował spadek cen na całym świecie. Tylko (jeszcze
na razie) nie w Rosji. Mam nadzieję, że niedługo Polska zacznie
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wydobywać ten surowiec i wtedy szabelka Putina może się zamienić w drewniany dziecięcy mieczyk.
Żeby mieć imperium trzeba mieć i rozum. Strachem, rządzeniem typu kij i marchewka, daje się kierować przez co najwyżej
jedno do dwóch pokoleń. Żaden reżim nie przeżył dłużej. Putin,
będzie zmieniał prawo, zmieniał konstytucję, bo odejście od władzy nie wchodzi dla niego w rachubę. Za dużo narozrabiał, by
mu to darowano. To walka, być może, o życie. W demokratycznym kraju, choćby takim jak Polska, gdy skończyłaby się jego
kadencja dalej nazywany byłby prezydentem. Zapraszany byłby
na różnego rodzaju spotkania, spicze, konferencje, umawiano by
się z nim na wywiady. Byłby guru. Czasami zrobiłby jakąś fopę i
część społeczeństwa byłaby zachwycona, a część oburzona. Tak
jak to w demokracji.
Tam, tak nie ma. Nie wierzycie Państwo. Popatrzcie na losy Timoszenko! Tracisz władzę – tracisz wszystko, a czasami nawet życie.
Dlatego potrzebna jest nam granica z demokratyczną Ukrainą.
Bo może tak być, że ta wschodnia „demokracja” i do nas się przeleje. Popatrzcie Państwo na problem i pomyślcie tak, jeśli Rosja
kupiła szefa takiego państwa jakim są Niemcy (Schroedera), to
czy powolutku, pomalutku nie mogłaby kupić jeszcze kogoś innego? To byłaby kwestia czasu. Wolni obywatele wolnych państw
decydują, gdzie chcieliby być. Może na chwilę z Rosją, może za
cztery lata ze Szwecją. Po następnych czterech latach z Górną
Woltą. Są niezdecydowani i kapryśni. Zawsze jednak mają wolny
wybór, bo konstytucja, na której straży właśnie oni stoją nie pozwala im tego wolnego wyboru zabrać. Konstytucja pozwala zły
wybór naprawić.
My kilkadziesiąt (już) lat temu zdecydowaliśmy. Dlatego możemy mówić o tym czego chcemy, a czego nie. Pisać artykuły o
tym, chociażby co ja teraz robię. Brać udział w polityce.
Był czas, że bałem się, kiedy socjaliści wygrali wybory, że komuna wraca. Jednak tak się nie stało. Żyjemy w demokratycznym
państwie, a w nim rządzącym może i chodzi o władzę (na pewno), ale przede wszystkim chodzi o podział dochodu narodowego.
Chodzi o tzw. socjal. Im większy socjal, tym większe podatki, Im
większe podatki tym mniejsze zarobki inwestorów. Odwrotnie też
jest niedobrze. Bo wzrasta rozdźwięk między bogatymi, a tymi,
którzy kasy nie mają. I tak w kółko. (Choć tak naprawdę, to ta
odległość od biednych do bogatych ciągle rośnie).
Ukraina nie ma takich motorów. Ukrainie jest potrzeba demokracja. Może to i nie najlepszy z ustrojów ale lepszego jeszcze na
razie nikt nie wymyślił.
Rosja nie raz pokazywała w stosunku do sąsiadów pazury.
Zagarniała ziemie i niszczyła całe narody. Przesiedlała całe kraje.
Niszczyła strukturę i odbudowywała ją na nowo. Sprawdza się
to teraz, kiedy na połowie Ukrainy żyją Rosjanie, a na drugiej
połowie Ukraińcy. Wykorzystują antagonizmy narodowe, by społeczeństwo (jeszcze niepodległego) kraju skłócić.
Dlatego musimy pomóc Ukraińcom. I gdzieś mam to, że niektórzy z nich są nacjonalistami. Że niektórzy z nich chcą nam
odebrać Przemyśl i Bieszczady. U nas też są tacy, dla których „asfalt powinien mieć swoje miejsce”. Są faszyści, są sfrustrowani
antysemici, antyrosjanie, antyniemcy.
O stosunku oligarchów rosyjskich czy ukraińskich do swego państwa świadczyć może fakt, że wywożą swoje bogactwa na
Zachód. System państwowy i system prawny jest dla nich tylko
czymś co można wykorzystać do wyciśnięcia z biednego społeczeństwa tyle ile tylko można. Jednak bezpieczne korzystać z tych
pieniędzy można na Zachodzie. Tam w demokracji jest fajniej.
Dlatego Putin nie dopuści do uwolnienia się Ukrainy. Bo, gdy
na Ukrainie (po transformacjach) będzie się żyło ludziom sprawiedliwiej, nie będą zjadały ich łapówki i biurokracja, to wtedy i
Rosjanie spojrzą inaczej na jego rządy. Na rządy tego, który przyjdzie po nim. Może Rosjanie też zechcą demokracji? I co wtedy? I
jeszcze raz: władzy tam nie oddaje się ot tak, nawet po demokratycznych wyborach.
Dlatego, Proszę Pani, jestem pesymistycznie nastawiony do
końcowego wyniku zdarzeń na Ukrainie.
Jeśli będzie inaczej, będę się szczerze cieszył wraz z Ukraińcami.
B. Marek Borawski
Ps. Można by pomóc Ukraińcom robiąc to samo co Rosja.
Blokować transport, przykręcać jakieś tam kurki, ale wtedy czym
byśmy się różnili od takiego kogoś kim jest Putin? Właśnie! Jesteśmy za sprawiedliwi. Wierzymy już w sprawiedliwość. Dlatego
jest nam tak trudno walczyć z totalitaryzmem.
To jest tak jak spytał Fuentes, „...czy dla pokonania zła, dobro musi je poznać. Poznać, ale nie stosować. Czy to wymaganie
godne świętego? A może mamy sposób na to, by poznać zło, nie
doświadczając go?”
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„Słysz, bracie, słysz…”

22 stycznia b.r. minęło 151 lat od wybuchu powstania
styczniowego. W celu upamiętnienia wydarzenia z 1863 r.
uczniowie klas pierwszych i drugich Zespołu Szkół Licealnych i Zawodowych w Olecku obejrzeli sztukę teatralną pod
tytułem „Słysz, bracie, słysz…”, którą przygotowała suwalska grupa teatralna ZGRYZ.
Po spektaklu młodzież wzięła udział w rozmowie na temat tego, w jaki sposób zwykli ludzie żyjący w Polsce w
XIX w. angażowali się w zrywy narodowowyzwoleńcze.
Organizatorem wydarzenia był Przemysław Michniewicz,
nauczyciel języka polskiego i historii.
Bożena Bazylewicz
Klasa II tlb

Społeczność Zespołu Szkół Licealnych i Zawodowych w Olecku serdecznie dziękuje grupie
teatralnej ZGRYZ za krzewienie tradycji i kultury polskiej wśród uczniów naszej szkoły.

olecko.e-mapa.net

B86803

K92601

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

OFERTY PRACY          
1. robotnik budowlany
2. inżynier inżynierii środowiska – instalacje sanitarne
3. sprzedawca w branży spożywczej
4. opiekun klienta
5. główny księgowy
6. koordynator robót budowlanych
7. konsultant telefoniczny
8. drwal / pilarz drzew
9. stolarz galanterii drzewnej
10. spawacz metodą TIG
11. ślusarz
12. tokarz

Gmina Olecko stworzyła portal mapowy w ramach
Systemu Informacji Przestrzennej. Serwis dostępny jest na
oficjalnej stronie internetowej urzędu lub bezpośrednio pod
adresem olecko.e-mapa.net
Informacje o danych przestrzennych będą systematycznie publikowane. Są to plany miejscowe, które dotyczą naszej gminy.
UM/bmb

Biblioteka i Stowarzyszenie
Osób Myślących Olecko

Zajęcia w czytelni biblioteki na grach logicznych i zabawie, oraz potyczkach w Rummikuba - jak w każdy czwartek. Teraz trwają ferie zimowe więc wstąpcie do nas, powitamy Was serdecznie i może damy z raz wygrać?
Poprzez zabawę integrujemy się i spędzamy wspólnie wolny czas. Tu wiek nie ma znaczenia – łączy nas więcej niż
dzieli – lubimy się i lubimy ze sobą przebywać, i … walczyć, walczyć!!!
Zapraszamy, są długie zimowe wieczory – zajrzyj do nas i
zobacz. Jednocześnie ogłaszamy fakt, że zaczynamy z nowym rokiem – następny ranking. Zasady są proste, więc
tylko dodam, że będzie to ranking długoterminowy, który
będzie trwał około pół roku. Wtedy wyłonią się najlepsi z
najlepszych. Oczywiście jak za każdym razem – przewidziane są nagrody. Nad poprawnością rozgrywek czuwa
jak zwykle Darek Kruchelski.
Komentarz i fotki Teresa Rakus
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„2 : 30”

20 stycznia w Zespole Szkół (osiedla Siejnik) odbyły
się zajęcia, na których każdy mógł nauczyć się podstawowych zasad udzielania pierwszej pomocy.
Profesjonalny pokaz czynności ratujących życie zademonstrował Zespół Ratownictwa Medycznego w Olecku w
składzie: Tomasz Dziokan, Marcin Mielniczek i Adrian
Karch. Ratownicy z wielkim zaangażowaniem i z wielką
cierpliwością, po raz kolejny, uczyli uczniów i dorosłych
właściwego zachowania się podczas sytuacji zagrażających naszemu zdrowiu, a nawet życiu.
Wprowadzeniem do zajęć była scenka, w której jeden
z uczniów (Konrad Szwejser) fantastycznie odegrał rolę
poszkodowanego – stracił przytomność, a nauczyciele
udzielali mu pomocy przedmedycznej. Była ona znakomitym wstępem do zajęć, na których nie tylko można było
wykorzystać wiedzę w praktyce.
Niosą one również bardzo ważne przesłanie: „ Nie bój
się pomagać! Ważne jest byś działał sprawnie, zachowując
spokój i opanowanie. Pamiętaj, że może to dotyczyć również Ciebie i Twoich bliskich – od tego, czy nie stracisz
głowy i bez wahania zaczniesz pomagać, może zależeć ich
życie”. Jednym z najważniejszych elementów udzielania
skutecznej pierwszej pomocy jest zachowanie własnego
bezpieczeństwa. Jeśli stwierdziłeś, że jesteś bezpieczny,
oceniasz stan poszkodowanego, a następnie wzywasz pomoc.
Ewa Iwanowska,
Krystyna Matwiejczyk,
Aneta Skrzypiec
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Ferie zimowe 2014 z ROK „MG”

5 lutego 2014 r. (środa)
10.00-11.00 – zajęcia plastyczne, grupa klas IV-VI – pracownia plastyczna
10.00-10.45 – zajęcia taneczne, grupa klas I-III – sala baletowa
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 gimnazjum – 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 – pracownia plastyczna
10.00-10.45 – zajęcia taneczne, grupa klas I-III – sala baletowa

Warmia i Mazury
na pomoc Ukrainie

100 tys. zł przeznaczył zarząd województwa
warmińsko-mazurskiego na zakup artykułów medycznych na potrzeby pomocy poszkodowanym w
manifestacjach demokratycznych na Ukrainie. Dziś w tej
sprawie zebrał się zarząd województwa.
- Jesteśmy w kontakcie z polskim konsulem na Ukrainie Rafałem Wolskim – mówi wicemarszałek Jarosław
Słoma. – Konsul na naszą prośbę sprawdza, z kim najlepiej się kontaktować w sprawie konkretnych zakupów, czy
z ukraińskim ministerstwem zdrowia, czy ze specjalnym
ośrodkiem koordynacyjnym przy ministerstwie spraw zagranicznych. Zależy nam, żeby dobrze rozpoznać potrzeby

„Seniorzy w sieci IX”

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 karnawałowa (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 gimnazjum – 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 organizowany przez Wolontariat Kultury WspaK (wstęp bezpłatny, sala AGT)
Program dostępny na stronie www.przystanek.pl
i kupić rzeczy, które są niezbędne.
Zabezpieczona kwota jest przeznaczona na zakup lekarstw, materiałów opatrunkowych i wyposażenia apteczek uczestnikom demokratycznych manifestacji na Ukrainie w związku z napiętą sytuacją
polityczną w sąsiadującym z Polską państwie.
- To kolejne działanie samorządu województwa
wspierające społeczność Ukrainy – mówi marszałek Jacek
Protas. – Wielokrotnie w przeszłości wspieraliśmy także
tamtejszych Polaków, na przykład poprzez zakup komputerów, podręczników, artykułów szkolnych, a także przekazaliśmy dużą partię szczepionek przeciw grypie dla mieszkańców współpracującego z nami obwodu rówieńskiego.
Biuro Prasowe
Urząd Marszałkowski Woj. Warmński-Mazurskiego

No i ruszyłyśmy!!! Uczymy się obsługi komputera i Ineternetu. Grupa bardzo aktywna, zgrana i chętnie wykonuje polecenia. Obawy, że „nie
poradzę, że to nie dla mnie” znikły po pierwszych zajęciach. Atmosfera
wspaniała - będzie dobrze !!!
Zgłaszają się już następni chętni, a przyszli uczestnicy takiego kursu.

Jeżeli będzie więcej zgłoszeń - pomyślimy o
utworzeniu drugiej równoległej grupy. Zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu w
kawiarence internetowej biblioteki publicznej pod kierunkiem Teresy Rakus, która
zrobiła też kilka fotek ze spotkania.
bmp, fot Teresa Rakus
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JAK WYSŁAĆ PIT
PRZEZ INTERNET

Wysłanie deklaracji podatkowej przez Internet
jest najprostszym i najszybszym sposobem złożenia zeznania rocznego. Możesz to zrobić bez
wychodzenia z domu lub z dowolnego, najwygodniejszego dla ciebie miejsca.
Przez Internet, bez kwalifikowanego podpisu
elektronicznego można wysłać: PIT-28, PIT-36,
PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT- 39, PIT-16A, PIT-19A wraz z
załącznikami. W ten sam sposób składa się również korektę
tych deklaracji. Dodatkowo system gwarantuje bezpieczeństwo przesyłanych danych. Dzięki wymogowi autoryzacji deklaracji do minimum spada ryzyko, że ktoś się podszyje pod
podatnika. Potwierdzeniem złożenia deklaracji jest Urzędowe
Poświadczenie Odbioru (UPO). Traktowane jest ono na równi z dowodem nadania listu poleconego czy potwierdzeniem
złożenia zeznania bezpośrednio w urzędzie skarbowym.
System e-Deklaracje jest bezpieczny i całkowicie darmowy,
a Twoje zeznanie zostanie przesłane bezpośrednio do urzędu
skarbowego. Pamiętaj jednak, że gwarancję bezpieczeństwa
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dają tylko te formularze, które zostały pobrane
ze strony systemu e-Deklaracje na www.finanse.mf.gov.pl.
PIT przez Internet w pięciu krokach:
1. wejdź na stronę systemu e-Deklaracje na
www.finanse.mf.gov.pl, pobierz i zainstaluj z
zakładki Do pobrania aplikację e-Deklaracje
Desktop lub wtyczkę (plug-in),
2. wypełnij odpowiedni formularz w aplikacji
e-Deklaracje Desktop lub pobierz formularz z
zakładki – Formularze, a następnie go wypełnij,
3. podpisz go wpisując kwotę przychodu wykazaną w zeznaniu rocznym za 2012 rok,
4. wyślij dokument,
5. pobierz i zachowaj Urzędowe Poświadczenie Odbioru
(UPO). Jest ono dowodem traktowanym na równi z dowodem nadania listu poleconego, czy potwierdzeniem złożenia
PIT-u w urzędzie skarbowym.
W przypadku pojawienia się wątpliwości zawsze możesz
skorzystać z instrukcji obsługi formularzy interaktywnych
zamieszczonej na stronie systemu e-Deklaracje na www.finanse.mf.gov.pl (zakładka – Instrukcje).

Turniej gier planszowych - Dzielnica Jokera
Po raz pierwszy w Olecku.
Bój na pionki, potyczka na żetony, bitwa na skojarzenia, wyścig
wiedzy i logicznego myślenia.
Wygra ten, który posiada odrobinę sprytu, krztynę refleksu, ułamek wiedzy i ogrom szczęścia.
On będzie rządził na Dzielnicy
Jokera.
Do udziału w planszowych
zmaganiach zapraszamy starych
wyjadaczy i młodych, ambitnych, początkujących graczy. Będzie można przenieść się w czasy
PRL-u, żeby zmagać się z systemem stojąc w „Kolejce”, szacować poziom swojej wiedzy i wiedzy przeciwników podczas gry
w „Załóż się”, sprawdzić swój
refleks i pamięć w grze „SNO-

TRA”. Nie zabraknie też nieśmiertelnego „Chińczyka”, ponadczasowego
„Scrabble” i sprawdzonego „Rummikuba”. Ale w rękawie chowamy jeszcze kilka ciekawych gier…
Na dzielnicy Jokera możecie stawić się całymi rodzinami. Grupa Pióropusz przygotuje specjalny kącik
dziecięcy, gdzie najmłodszym czas
oczekiwania na toczących bój starszych, upłynie miło i przyjemnie.
UWAGA!!! Do wygrania ciekawe
nagrody. Liczba uczestników ograniczona. Obowiązuje zasada - kto
pierwszy, ten lepszy!
Turniej Gier Planszowych - Dzielnica Jokera. 7 lutego, godz. 17:00,
sala AGT. Wstęp bezpłatny.
Organizator: Regionalny Ośrodek
Kultury w Olecku „Mazury

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

10

Tygodnik olecki 5/838 - r. 2014

to@borawski.pl

Spotkanie opłatkowe
Sybiraków

30 stycznia w czytelni biblioteki odbyło się spotkanie
opłatkowe Związku Sybiraków. Grupa w Olecku liczy 28
osób – prawdziwych Sybiraków i 7 pań – jako żony po zmarłych. Wszyscy razem tworzą bardzo zżytą grupę, którą połączyły podobne – nieludzko trudne losy.

Spotkanie upłynęło w miłej i rodzinnej atmosferze.
Wiem, bo zostałam też na nie zaproszona, a przy okazji zrobiłam kilka fotek.
Teresa Rakus

Piękna uroczystość, na którą przybył starosta Andrzej
Kisiel oraz przedstawiciele duchowieństwa : ksiądz prałat
Władysław Urbanowicz z Kaliningradu oraz nasz infułat
Edmund Łagud. Wszystkich przybyłych powitała przewodnicząca naszego koła Janina Maciukiewicz.
Kolędy, modlitwy i przemówienia, oraz najważniejsza
część spotkania – dzielenie się opłatkiem, który jest odwiecznym symbolem zgody i pojednania. Stosowne życzenia zdrowia, zdrowia i wszelkiej pomyślności słychać było
najczęściej. Przy herbacie i słodkościach rozmowy o nadziei,
która była, jest i będzie nieodłączną cząstką życia każdego, a
w szczególności Sybiraka.

Sieć szerokopasmowa internetu

Projekt oraz roboty budowlane prowadzi firma z Białegostoku. Koszt zamówionych robót to ponad 3,4 miliona, a
audyt zewnętrzny projektu przeprowadzi biuro Danuty Jaworowskiej.
Gmina otrzymała 85% dofinansowanie inwestycji z Regionalnego Programu Inwestycyjnego. Jest to 3,225 miliona.
Aktualnie trwają prace nad uruchamianiem punktów hot-spot
oraz instaluje się urządzenia niezbędne do działania systemu
wi-fi.
Do 30 listopada b.r. ma zostać ukończona budowa sieci
szerokopasmowej na terenie oleckiej gminy. Wartość całej
inwestycji to ponad 3,794 miliona złotych.
UM

-

OLECKIE CENTRUM
SZKOLENIA KIEROWCÓW
Jerzy Miliszewski
Olecko, Aleje Lipowe 3

Ośrodek
czynny
codziennie
w godz. 800-1600
B85008

Rozpoczęcie
kursu

13
lutego

godz.

1600

tel. 87-520-23-36

to@borawski.pl
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STO dni do matury

Niech żyje bal - bo to życie to bal
jest nad bale; - dzisiejsza uroczystość to
bal radości; bo wkraczamy w nowy etap
życia i bal młodości, która dodaje nam
skrzydeł. Tymi słowami tegoroczni maturzyści Społecznego Liceum Ogólnokształcącego Społecznego Towarzystwa
Oświatowego w Olecku rozpoczęli Bal Studniówkowy 2014.
Dyrektor Waldemar Snarski złożył uczniom życzenia
udanej zabawy studniówkowej oraz osiągnięcia sukcesów na
egzaminach i w dalszym życiu. Oficjalnego otwarcia balu poprzez przecięcie wstęgi
dokonali wspólnie: maturzysta Janek Werstak, wychowawczyni
klasy Urszula Zaborowska oraz dyrektor szkoły Waldemar
Snarski.
Wkrótce klimat kameralnej imprezy zmienił się w wyśmienitą,
prawdziwie karnawałową zabawę, uczniowie
oraz zaproszeni goście
tańczyli przy różnorodnych rytmach do białego rana.
ane

Niespokojny weekend na drogach

W weekend na terenie powiatu oleckiego doszło do 3 kolizji i wypadku w wyniku którego 3 osoby zostały ranne.
Do wypadku drogowego doszło 2 lutego około 11:25 w
Sedrankach. Jak wstępnie ustalili policjanci pracujący na
miejscu zdarzenia, kierująca passatem, obywatelka Rosji
wyjeżdżając z drogi podporządkowanej, nie ustąpiła pierwszeństwa przejazdu prawidłowo jadącemu z kierunku Gołdapi
polonezowi w wyniku czego doszło do zderzenia pojazdów.
Obywatelka Rosji z urazem głowy została przewieziona
do szpitala w Ełku, zaś kierowca i pasażerka poloneza z ogólnymi potłuczeniami ciała trafili do szpitala w Olecku. Teraz
policyjne dochodzenie dokładnie wyjaśni przyczyny zdarzenia.
W piątek 31 stycznia około 15:00 w Sedrankach kierujący
mercedesem nie zachował bezpiecznej odległości od poprzedzającego go pojazdu w wyniku czego uderzył w tył pojazdu
marki Audi. W zdarzeniu nikt nie ucierpiał a kierujący mercedesem został pouczony.
Kolejna kolizja miała miejsce 1 lutego około 9:15. również w Sedrankach. Kierujący samochodem osobowym marki VW Polo nie dostosowała prędkości do warunków panujących na drodze. Wpadł w poślizg i uderzył w prawidłowo
jadący samochód marki VW Passat. W wyniku zdarzenia nikt
nie ucierpiał, a 34-letni kierowca polo został ukarany mandatem karnym.
Do groźnie wyglądającej kolizji doszło 2 lutego około
11:20 w Gąskach na terenie gminy Olecko. Policjanci wstępnie ustalili, że kierujący seatem 23–letni Mateusz K. nie dostosował prędkości do warunków panujących na drodze w
wyniku czego na łuku drogi stracił panowanie nad pojazdem,

zjechał na przeciwległy pas ruchu i uderzył w prawidłowo
jadący lad rower.
Kierująca lad roverem i jej pasażer z ogólnymi potłuczeniami ciała zostali przetransportowani do szpitala w Olecku.
Z informacji uzyskanych od lekarzy ustalono, że nie odnieśli oni poważniejszych obrażeń.
rzeczniczka prasowa KPP Olecko
sierż. szt. Justyna Sznel

Zmiana studium uwarunkowań

... i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta
i gminy Olecko była do 21 stycznia wyłożona do publicznego wglądu. Były w niej zawarte zmiany oraz prognozy wpływu tych zmian na środowisko. Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie odbyła się 10 stycznia.
Do 11 lutego można też wnosić uwagi na piśmie, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej
i adresu, oznaczeniem nieruchomości, której uwaga dotyczy.
Od 12 lutego uwagi będą rozpatrywane i wnoszącym je zostanie przekazana na piśmie informacja o ich rozpatrzeniu.
						 UM

Azbest

W bieżącym roku istnieje możliwość dofinansowania
kosztów unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest.
Dofinansowanie w wysokości 85% obejmuje demontaż,
transport oraz utylizację. Pozostałe 15% oraz koszty z ponownym pokryciem dach ponosi właściciel nieruchomości.
Wnioski lub podania o przystąpieniu do programu właściciele nieruchomości muszą złożyć w Urzędzie Miejskim
do 15 marca. Realizacja będzie przeprowadzona od lipca do
września b.r.
UM
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Cykl Warmia
i Mazury pływają

12. Piotr Gwiazda 00:56,12
13. Marcel Makal 00:57,29
14. Marcin Giers 00:59,61
15. Wiktor Serownik 00:59,62
16. Miłosz Myszkiewicz 01:00,11
17. Łukasz Zajer 01:00,32
18. Sebastian Kalinowski 01:00,41
19. Jakub Warmiński 01:01,62
20. Krzysztof Michniewicz 01:03,59
21. Arkadiusz Dziczek 01:04,93
22. Jakub Murzyn 01:06,90
23. Kacper Plona 01:07,24
24. Jan Laszkowski 01:15,36
25. Krystian Zadroga 01:17,46
26. Jakub Jarguz 01:19,58

Panie kat.3 10-12
lat dystans 25m
1. Magdalena Żukowska 00:19,66
2. Maja Lenkiewicz 00:19,68
3. Maja Bagieńska 00:21,86
4. Rebeka Kasprzak 00:25,33
5. Ewa Łapucka 00:25,99
6. Natalia Hatalska 00:26,88
7. Amelia Ropel 00:27,56
8. Zuzanna Szymańska 00:27,60
9. Kinga Konopko 00:27,64
10. Ola Rudzińska 00:28,48
11. Katarzyna Przeździecka 00:30,23
12. Aleksandra Piotrowska 00:30,41
13. Roksana Piwek 00:41,16
14. Martyna Jankowska 00:41,48
15. Małgorzata Pawłowska 01:06,51

Panie kat.5 15-16 lat dystans 50m
1. Wiktoria Kasprzak 00:39,10
2. Zuzanna Bubrowska 00:41,26
3. Marcela Wojciechowska 00:43,11

Panowie kat.2 7-9 lat dystans 25m
1. Wiktor Żenda 00:23,76
2. Igor Wieloch 00:26,50
3. Maciej Liszewski 00:27,39
4. Antoni Witkowski 00:39,58
5. Olaf Rynkiewicz 00:49,91
6. Sebastian
Jaworski 00:52,79
7. Łukasz Masalski 00:55,56
8. Bartosz Formela 01:06,43

Panowie kat.3 10-12 lat dystans 25m
1.Dawid Mitin 00:18,96
2. Paweł Masalski 00:22,10
3. Przemysław Breczko 00:22,12
4. Hubert Warsiewicz 00:22,34
5. Jakub Perkowski 00:23,30
6. Filip Draźba 00:23,62
7. Kacper Bernatowicz 00:24,10
8. Tymoteusz Malinowski 00:25,51
9.Maciej Jarguz 00:26,10
10. Kamil Buchowski 00:26,33
11. Filip Szmyt 00:26,98
12. Michał Bykowski 00:28,07
13. Wojciech Pawłowski 00:28,38
14. Bartosz Śniadach 00:30,77
15. Karol Krupiński 00:32,31
16. Jakub Piórkowski 00:32,74
17. Jakub Krzesiński 00:34,11
18. Maciej Wojciechowski 00:34,67
19. Michał Domel 00:35,35
20. Piotr Racis 00:37,81
21. Konrad Lis 00:42,10
22. Kacper Skok 01:09,56
Panie kat.4 13-14 lat dystans 50m
1. Anna Omilian 00:40,72
2. Alicja Dembińska 00:41,72
3. Wiktoria Płazińska 00:41,94
4. Julita Domoradzka 00:46,69
5. Julia Łapucka 00:54,48
6. Aleksandra Dźwilewska 00:57,02
7. Aleksandra Karaś00:58,46
8. Małgorzata Ankianiec 00:58,52
9. Wiktoria Murzyn 01:10,76
10. Wiktoria Kamińska 01:10,91
Panowie kat.4 13-14 lat dystans 50m
1. Błażej Gałkowski 00:34,29
2. Daniel Mitin 00:36,49
3. Hubert Banach 00:39,76
4. Mateusz Mitin 00:40,28
5. Bartosz Interewicz 00:41,78
6. Rafał Kudlak 00:42,08
7. Patryk Bobrowski 00:42,45
8. Michał Liszewski 00:43,63
9. Bartosz Biszewski 00:44,08
10. Dawid Piwek 00:44,57
11. Konrad Bobrowski 00:47,12

Panowie kat.5 15-16 lat dystans 50m
1. Mateusz Biszewski 00:38,01
2. Jakub Jasiński 00:41,47
3. Karol Wójcik 00:44,10
4. Wojciech Hodana 00:46,64
5. Mateusz Marchlewicz 00:49,51
6. Patryk Domoradzki 00:49,52
7. Marcin Nawrocki 00:49,96
8. Patryk Kłeczek 00:53,44
9. Tomasz Barszczewski 00:56,60
10. Szymon Mach 00:58,83
11. Ireneusz Łuszczyński 01:06,16
12. Patryk Piwek 01:30,35
Panie kat.6 17-19 lat dystans 50m
1. Magdalena Backiel 00:33,39
2. Aneta Żukowska 00:44,25
3. ElizaNiwiarowska 01:01,98
4. Adriana Piotrowska 01:03,97
Panowie kat.6 17-18 lat dystans 50m
1. Daniel Ostrowski 00:32,66
2. Dominik Franciszek Zawada 00:34,51
3. Hubert Klimaszewski-Wróblewski
00:43,32
4. Rafał Racis 00:45,26
5. Mateusz Girzecki 00:49,40
Panie kat.7 20-29 lat dystans 50m
1. Marta Gąglewska 00:45,79
Panowie kat.7 20-29 lat dystans 50m
1. Piotr Fidler 00:28,46
Panie kat.8 30-39 lat dystans 50m
1. Elżbieta Jeżewska 00:38,30
2. Joanna Kozłowska 01:02,48
Panowie kat.8 30-39 lat dystans 50m
1. Jerzy Mitin 00:33,18

2. Robert Markowski 00:34,20
3. Tomasz Wiloch 00:50,00
4. Konrad Szydłowski 00:54,96
5. Bartosz Sobieraj 00:55,81
6.Ireneusz Szymański 00:59,68

Panie kat.9 40-49 lat dystans 50m
1. Mirosława Wojciechowska 01:11,05
Panowie kat.9 40-49 lat dystans 50m
1. Adam Łapucki 00:34,18
2. Romuald Warsiewicz 00:39,68
3. Jacek Malinowski 00:41,50
4. Jacek Mach 00:49,96
5. Robert Jankowski 00:51,72
6. Adam Dziubiński 00:53,20
7. Jarosław Bagieński 01:12,26
8. Jan Hołubowicz 01:16,11
Panie kat.10 50-59 lat dystans 50m
1. Halina Mrozowska 01:01,28
2. Bożena Romańczuk 01:05,48
3. Halina Żylińska 01:22,18
4. Wiesława Kosińska01:29,70
Panowie kat.10 50-59 lat dystans
50m
1. Wiesław Zalewski 00:44,62
2. Janusz Romańczuk 00:51,28
3. Stanisław Kopycki 00:53,17
4.Andrzej Kamiński 00:58,32
Panie kat.11 60 lat i powyżej dystans
50m
1. Alicja Gąglewska 01;01,96
2. Olga Kowal 01:25,21
3. Elżbieta Okulicz 01:37,24
4. Halina Jankowska 01:39,66
5. Krystyna Włodarczyk-Krygier
02:07,77
Panowie kat.11 60 lat i powyżej
dystans 50m
1. Ryszard Jankowski 01:05,01
2. Ryszard Kozielski 01:30,86
3. Czesław Nowel 01:30,86
4. Włodzimierz Sanik 01:14,09
5. Ryszard Zabolewicz 00:41,00
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Turniej Szachowy
Juniorów

Po raz piąty Zespół Szkół w Olecku wspólnie z sekcją szachową MLKS Czarni Olecko
zorganizował Otwarty Turniej Szachowy Juniorów o Puchar Dyrektora Zespołu Szkół. Zawody przeprowadzono na rozpoczęcie zimowych
ferii, w sobotę, 25 stycznia.
W turnieju uczestniczyli uczniowie szkół
podstawowych i gimnazjów. Zawody rozegrano systemem szwajcarskim na dystansie 8 rund
i czasem gry 15 minut na zawodnika.
Najlepszym zawodnikiem okazał się Konrad Konewko (Gim. Nr 1), który zdobył komplet punktów (8 pkt z 8 partii). Drugie miejsce
zajęła Aleksandra Dźwilewska (6 pkt/8; SP nr
3), a trzecie miejsce przypadło Patrykowi Kłe-

czek (6 pkt/8; Gim. nr 1).
W ramach turnieju prowadzono dodatkowe klasyfikacje wiekowe: gimnazjum,
kl. IV-VI SP i 0-III SP. W najstarszej grupie
pierwsze miejsce zajął Konrad, a drugie
Patryk. Trzecie miejsce przypadło Łukaszowi Bartnickiemu (5 pkt/8; Gim. Nr 1).
Na kolejnych miejscach zostali sklasyfikowani: Piotr Kopycki (Gim. Nr 1), Kacper
Pietrołaj (Gim. Nr 2), Juliusz Stramowski
(Gim. Nr 1), Kacper Chodnicki (Gim. Nr
2) i Patryk Domoracki (Gim. Nr 1).
W grupie kl. IV-VI SP pierwsze miejsce
zdobyła Aleksandra Dźwilewska, która
wyprzedziła Bartosza Łapszysa (5pkt/8,
SP nr 1),. Trzecie miejsce zajął wypoczywający podczas ferii w Olecku uczeń gdańskiej
szkoły językowej Jakub Pajka (4,5pkt/8),
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a czwarte Krzysztof Zduniak
(3 pkt/8, SP nr 3)
W najmłodszej grupie (kl.
0-III SP) pierwsze miejsce
zajął Igor Kolczyński (4,5
pkt/8, SP nr 3), który wyprzedził Karola Racisa (4 pkt/8,
SP nr 1) i Wiktora Raszkowskiego (4pkt/8, SP nr 4).
Kolejne miejsca zajęli: Rafał
Bartnicki, Eryk Czaplejewicz (obaj SP nr 4), Miłosz
Truchan (SP nr 1), Miłosz
Skrzypiec (SP nr 4), Daria
Dźwilewska (SP nr 3) i Justyna Racis (SP nr 1).
Pamiątkowe
dyplomy
otrzymali najmłodsi zawodnicy turnieju: Justyna Racis i
Miłosz Truchan. Najlepszym
zawodnikiem Gimnazjum nr
1 im. Ks. Jana Twardowskiego w Olecku został Konrad
Konewko, a Szkoły Podstawowej nr 4 im. Ks. Jana
Twardowskiego w Olecku
Wiktor Raszkowski. Głównym sędzią zawodów był Leopold Dudanowicz.
Puchary i medale ufundowała Rada Rodziców działająca przy ZS w Olecku oraz
Dyrektor ZS. Gorąco dziękuję
fundatorom.
Krzysztof Konewko
Kierownik sekcji szachowej
MLKS Czarni Olecko

Zielińscy oraz Władysława
i Franciszek Otto Barszczewscy.
Ceremonia
wręczenia
medali odbyła się w dniu 30
stycznia w Urzędzie Stanu
Cywilnego w Kowalach Oleckich. Uroczystego odznaczenia jubilatów dokonali: wójt
Helena Żukowska, przewodniczący Rady Gminy Krzysztof Bartczak oraz zastępca
kierownika Urzędu Stanu
Cywilnego Alina Burzyńska.
Wójt oraz przewodniczący
Rady Gminy pogratulowali
parom tak imponującego stażu małżeńskiego i życzyli im
jeszcze wielu jubileuszów pożycia małżeńskiego.
Nie kryjąc wzruszenia,
pary małżeńskie dzieliły się
swoimi przeżyciami i wspomnieniami ze wspólnie spędzonych lat. Jubilaci opowiedzieli o okolicznościach,
w jaki się poznali, a także o
RP Bronisława Komorowskiego. Odzna- wypracowanej przez siebie
czeniami uhonorowani zostali: Irena i recepcie na zgodny i udany
Bogusław Delegaczowie, Eugenia i Wa- związek.
cław Szwejserowie, Krystyna i Aleksander Waraksowie, Regina i Marian
Zbigniew Sieńko

Obchody Jubileuszu Złotych Godów w Kowalach Oleckich

Pięć par małżeńskich z gminy Kowale Oleckie, w związku z obchodzonym
przez nie Jubileuszem Złotych Godów,
otrzymało medale za długoletnie pożycie
małżeńskie przyznane przez Prezydenta
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AUTO-MOTO

V41912

AUTO LAND

V43110

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;
V03901

* MYJNIA GĄBKOWA AUTOMATYCZNA
			
aleje Lipowe 1A

V01544

* Budowlana firma, Tadeusz WITKOWSKI, kompleksowe
prace budowlane, tel. 603-754-167, 87-523-41-44 V44408
* Centrum Ogrodnicze, ul. Rzeźnicka 6; tel. 87-520-22-07

SERWIS OGUMIENIA

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

V04001

OPONY, FELGI
OLEJE SHELL (wymiana gratis)

* bezprzewodowy internet iPlus, tel. 87-520-13-31 B86504

V02603

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

L85801

AUTO-MOTO-SPRZEDAM
* Auta używane, tel. 501-611-961 V43739
* CZĘŚCI SAMOCHODOWE, tel. 509-746-264 V03911
* CZĘŚCI SAMOCHODOWE, ul. Sokola 1D, tel. 87520-12-88 V43120
* części używane, wszystkie marki, Ełcka 2 (przy
skupie złomu), tel. 501-611-961 V43729
* Ford Escort Combi, 1,4B, 1999, tel. 605-485-376 L85702
* Mitsubishi Outlander, 2005, 2,4B+G tel. 604-193-413
B86604

V45007

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

Drukarnia Offsetowa

* Opel Vectra, 2003, 12,2B, tel. 508-097-660 V01814
* Żuk, sprawny, ubezpieczony, po przeglądzie, B+G,
pierwsze ręce, tel. 604-557-693 V43619

TURYSTYKA-NOCLEGI-ROZRYWKA

profesjonalne przygotowanie do druku:
projekty graﬁczne, skład i łamanie tekstu...
druk oﬀsetowy 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...

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

* „ASTRA” restauracja, pizza, zestawy obiadowe na telefon:
87-520-25-68, profesjonalny katering, imprezy okolicznościowe,
dancingi, ul. Partyzantów 7, www.astra.olecko.pl
V4605
* kino, plac Wolności 22, tel. 87-520-20-59 B87302
* „KOALA” - bar. Kuchnia tradycyjna, katering.
Plac Wolności 14, tel. (87) 520 15 78
V43309

* konie kabardyńskie, przejażdżki, pod siodło,
Grądzkie 47, tel. 666-316-780, 87-421-22-48 B87701

V43010

* gazowe, hydraulik, tel. 502-383-533 V34220
* hurtownia wędlin, od 4.00 do 14.00, ul. Gołdapska
31, tel. 87-520-22-13 B86703
* instalacje elektryczne, Henryk Rowiński, tel. 510-145891 V03412
* korepetycje - język angielski; szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły średnie, tel. 608-215-475 L85504
* kowalskie, spawalnicze, ślusarskie, Gołdapska 31,
tel. 87-523-00-80 B86005
* księgowe usługi, Ternet spółka z o,o, tel. 87-520-31-70
B85108

V45307

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 B87601
* Pub Arts, pizza przez telefon 87 523 33 33, internetem www.arts.olecko.pl, zbieraj punkty V03312
* wczasy; tel. 87-421-22-48, 666-316-780, www.wiatrakart.fr.pl, e-mail: kawarak@o2.pl B85806

USŁUGI

* Masaże, rehabilitacja, Biostudio, mgr Karol Bogdański, tel. 501-703-371 lub 799-203-911 K91905
* materiały budowlane, metalowe, hydraulika – SKLEP
BUD-MET, ul. Gołdapska 22, tel. (87) 520 22 41. V03801
* MEBLE - salon, Jan Bagiński, ul. Rzeźnicka, tel.
(87) 520 29-23.
V02503
* 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

* angielski korepetycje, magister UW, tel. 502-954-863
B87102

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

V00705

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

V03402

ARTYKUŁY ELEKTRYCZNE, SPRZEDAŻ, WYKONAWSTWO

V43110

* OLEJ OPAŁOWY, NAJTANIEJ, tel. 87-520-41-91
V01514

* pakowanie próżniowe żywności, ulica Rzeźnicka 6,
tel. 87-520-22-07 K92402

to@borawski.pl
V44509

* pizza na telefon – od 10.00 do 22.00, tel.87-520-31-32
lub sms 505-314-536 V45317
* Pralnia chemiczna, pranie wodne, usługi w ciągu 24 godzin,
ul. Grunwaldzka 12, te. 723-565-284
V46205

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
V01604
czipowanie, paszporty europejskie
psy, koty, fretki

* ROWERY – naprawy i wypożyczalnia, Centrum
Handlowe Impuls, tel. 87-520-36-92 V04111
* skup metali i surowców wtórnych, odbiór własnym
transportem, najwyższe ceny, Ełcka 2, tel. 501-611-961
V43719

* sprzątanie, opieka nad osobami starszymi lub dziećmi, tel.
506-462-495 B87401
K91307

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

* tłumacz języka francuskiego, tel. 888-605-885 B87501
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SPRZEDAM
* dom, 3 ha, Jaśki, tel. 502-088-402 K89913
* działka budowlana, Świętajno, 1850 m.kw., tel. 509154-347 K92303
* działka usługowa, granica obwodnicy, tel. 601-210819 B863a5
* działkę budowlaną, 1650 m.kw., Olecko, tel. 602709-756 L85603
* działki budowlane, Jaśki, tel.502-088-402 K90013
* działki budowlane, uzbrojone, tel. 601-210-819 K864a5
* komplet mebli do salonu. BRW seria Kent: witryna, komoda, RTV, kolor - kasztan, 700 zł. tel. 600-936-589 B85906
* kotły c.o., grzejniki, bojlery, HYDROMAX,
ul. Targowa 18, tel. 87-615-31-90
V01404
* książki, I i II klasa gimnazjum, (Gimnazjum nr 2), tel.
603-113-040 V43130
* lokal handlowo-użytkowy o powierzchni 114
m.kw., , tel. 519-517-322 K92104
* luksfery Fala niebieskie 36 sztuk, TANIO, tel. 508610-285 B87202
* maszyny, urządzenia rolnicze, tel. 516-670-859 K865a5
* mieszkane 60 m.kw. z działką 400 m.kw.,tel. 602345-477 V01624
* modele kartonowe, Wydawnictwo WIR, (samoloty
1:50, okręty 1:300), tel. 601-152-454
* OLEJ OPAŁOWY, NAJTANIEJ, tel. 87-520-41-91
V01524

MOEY
O
K
PRA w
CJ

Pompy ciepła
CWU + CO + kolektory słoneczne
przydomowe oczyszczalnie ścieków
możliwość montażu
V03112
DWORZEC PKP
tel. 883-110-101

* siedlisko, ul. Wiejska, ok. 40 arów, zabudowane budynkiem gospodarskim, dojazd od strony ulicy Wiejskiej,
siła na miejscu, tel. 602-293-333 V01614

WYNAJEM

* lokal 28 m.kw., centrum, tel. 695-602-891 K92801
* lokal 160 m.kw., centrum, tel. 604-184-868 K92203
* lokal użytkowy 100 m.kw., centrum, tel. 723-565-284
V46215

* lokal użytkowy 140 m.kw., centrum, tel. 501-620-577
V45327

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

V45107

V01804

* mieszkanie do wynajecia, 48 m.kw., tel. 886-529-185

ZAKŁAD KAMIENIARSKI, Ryszard Topolski

K92901

* mieszkanie dwupokojowe z garażem,. tel. 503-155019 K92701
* mieszkanie do wynajęcia, tel. 502-264-901 K92016

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

V02113

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

Wyrób nagrobków, blatów kuchennych, parapetów
i okładzin schodowych
V02904

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

INNE

* oddam koty (wszystkie czarne) w dobre ręce, tel.
504-997-481 B84908
* urocze szczenięta, bolończyki, tel. 507-937-830 K92502

KUPIĘ

* stary traktor, tel. 602-235-182 V01534

PRACA

* ślusarza, spawacza zatrudnię, tel. 602-709-756 B86304
* zatrudnię stomatologa, tel. 605-893-381 K91407

SPRZEDAM

* drukarka kolorowa OKI C3300n, A4, idealna do
wizytówek, mało używana, 290 złotych, tel. 604-193413 B85706

 auto
 sprzedam
 wynajmę  kupię

 praca
 inne

Treść: ......................................................
.....................................................................
.....................................................................
......................................................................
Ilość publikacji:

x 1 x 2 x 3 x 4 x ?

Podpis: ......................................................
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MTL Creation, tel. 600 936 589, www.mtl.olecko.pl
K91505

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.

Dodatek energetyczny

Od 1 stycznia osoby korzystające z dodatków mieszkaniowych mogą ubiegać się o przyznanie dodatku energetycznego na częściowe pokrycie kosztów związanych z opłatami
za energię elektryczną.
Należy złożyć wniosek w Urzędzie Miejskim. Wzór
wniosku jest do odebrania w pokoju nr 2 UM. Do wniosku

należy dołączyć kopię umowy sprzedaży energii elektrycznej i dowód wniesienia opłaty skarbowej w wysokości 10
złotych.
Wysokość dodatku energetycznego uzależniona jest
od liczby osób w gospodarstwie domowym i wynosi miesięcznie: dla osób samotnych 11,36 złotego, dla rodziny
złożonej z 2-4 osób 15,77 złotego i dla większych rodzin
18,93 złotego. 					
UM

Lenarty

Gmina zawarła akty notarialne

20 maja ma zostać zakończona budowa boiska sportowego w Lenartach.
Przetarg wygrała firma budowlana z Gołdapi.
W ramach budowy zostanie wykonane boisko trawiaste
z bramkami, bieżnia z mączki ceglanej, droga dojazdowa
z parkingiem, rurociągi odwadniające, przepust drogowy,
podłączony zostanie wodociąg oraz wybudowane zostanie
szczelne szambo. W ramach inwestycji zamontowane także
ławki dla widzów. Nadzór inwestorski za blisko 3,2 tysiąca
złotych prowadzi olecka firma Wiktora Werstaka.
Koszt całej inwestycji, to ponad 357 tysięcy złotych. UW

Ulica Nocznickiego

17 stycznia gmina bez procedury przetargowej złożyła do
firm pytanie o propozycje cenowe na wykonanie linii oświetleniowej o długości około 400 metrów na ulicy Nocznickiego. Trem min złożenia propozycji minął 27 stycznia. UW

... na sprzedaż działki położonej przy ulicy Słonecznej
oraz działki położonej przy ulicy Batorego. 		
UM

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

MEDYCYNA ALTERNATYwNA
Tonik domowy

Łyżkę rozmarynu zalej szklanką czerwonego
wytrawnego wina (dla skóry suchej i normalnej)
lub czystej wódki (dla cery tłustej). Pozostaw w nasłonecznionym miejscu na 6 tygodni. Przefiltruj do
butelki. Zapobiega wiotczeniu skóry i wygładza drobne
zmarszczki.

Migdały na poprawienie trawienia

Sparzamy i obieramy 10 dag migdałów. Zalewamy
oliwą, tak by były przykryte. Zamykamy szczelnie i odstawiamy na miesiąc.
Zażywamy trzy razy dziennie po łyżeczce.

Stres przed egzaminem
– jak go okiełznać

Stres można oswoić. Każdą z technik musisz dopasować do temperamentu i stylu pracy. Na kilka miesięcy
przed egzaminem:
* rozbij wielki problem na drobne cele, łatwiej ci będzie pracować, jeśli postawisz przed sobą jasne i niewygórowane zadania;

* precyzyjnie planuj swój czas, pomoże ci w tym kalendarz, w którym podzielisz dzień na godziny poświęcone nauce konkretnych zagadnień oraz na te przeznaczone
na czynny (!) odpoczynek;
* wypróbuj metodę wizualizacji, na początek wyobraź
sobie najgorszy możliwy scenariusz - w ten sposób przyznasz się do swego strachu; następnie przekształć tę wizję
tak, by przedstawiała twój sukces.

Lepiej zapobiegać niż leczyć

Aby nie narażać się zimą na przeziębienia, przed wyjściem z domu dobrze jest zjeść solidne śniadanie. Posiłki
muszą dostarczać narażonemu na utratę ciepła organizmowi więcej kalorii i więcej witamin, zwłaszcza witaminy C
zapobiegającej przeziębieniom i infekcjom. Niekoniecznie trzeba jeść cytrusy; wystarczy surowa kiszona kapusta, natka pietruszki z doniczki ustawionej na kuchennym
oknie i posiana na ligninie rzeżucha. Na kuchennym oknie
szybko też urośnie szczypior z cebuli, umieszczonej w słoiku z niewielką ilością stale uzupełnianej wody. W naszym
zimowym jadłospisie powinny też znaleźć się przetwory
z owoców i warzyw (stan domowych przetworów trzeba
stale kontrolować) oraz wszelkie mrożonki.

B87002

K89610

Podpis elektroniczny, certyfikat kwalifikowany, PUE ZUS
AUTORYZOWANY PARTNER UNIZETO TECHNOLOGIES S.A.
PUNKT POTWIERDZANIA TOŻSAMOŚCI
Skrzynka podawcza, e-faktura, certyfikaty niekwalifikowane, ssl, zabezpieczenia serwerów, system unilock.
Oprogramowanie, sprzęt, integracja z Płatnikiem, wdrożenia, wszystko w siedzibie klienta.

B86903

to@borawski.pl
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Kalendarz imion

5 lutego
Adelajdy, Agaty, Agi, Agnieszki,
Gabrieli, Sulisławy
Albina, Filipa, Gabriela, Izydora, Jakuba, Justyniana, Pawła, Piotra, Strzeżysława, Strzyżysława, Sulisława
6 lutego
Amandy, Angeli, Bogdany, Doroty,
Kseni
Angela, Antoniego, Bogdana, Bohdana, Pawła, Romana, Tytusa
7 lutego
Antoniny, Eugenii, Julianny, Karimy,
Koriny, Ryszardy, Wilhelminy
Antoniego, Jana, Juliana, Rajmunda,
Romana, Romualda, Ryszarda, Sulisława, Teodora, Wilhelma
8 lutego
Aleksandry, Honoraty, Ireny, Irminy,
Irmy, Sylwii, Żakliny
Aleksandra, Gniewomira, Hieronima,
Honorata, Jana, Lucjusza, Piotra,
Sebastiana

9 lutego
Apolonii, Bernardy, Eryki, Sabiny
Bernarda, Borysława, Cyryla, Donata,
Eryka, Gorzysława, Mariana, Nikifora,
Rajmunda, Rajnolda
10 lutego
Elizy, Elwiry, Gabrieli, Scholastyki,
Świętochny, Tomisławy
Agatona, Gabriela, Jacentego, Jacka,
Scholastyka, Tomisława
11 lutego (Dzień Chorego)
Bernadetty, Bożeny, Brygidy, Marii
Adolfa, Dezyderego, Grzegorza,
Lucjana, Lucjusza, Łazarza, Olgierda,
Świętomira
12 lutego (Dzień dokarmiania zwierzyny)
Aleksy, Benedykty, Eulalii, Normy,
Nory, Radzyny, Trzebisławy
Aleksego, Benedykta, Czesława,
Damiana, Juliana, Ludwika, Modesta,
Radosława, Radzimierza, Trzebisława

Nasz przepis
Chłodnik różowy

litr soku z kwaszonych ogórków, 2
kwaszone ogórki, 2 czerwone buraczki, 3 jajka, szklanka śmietany, koperek
zielony, pół litra wody
Buraczki myjemy i gotujemy.
Kwas z ogórków rozprowadzamy
wodą, dodajemy trochę posiekanego
koperku i gotujemy.
Buraczki obieramy, kroimy w paseczki i wrzucamy do ciepłego kwasu.
Ogórki obieramy i kroimy w talarki.
Ugotowane na twardo jajka grubo
siekamy.
Śmietanę roztrzepujemy w wodzie
i powoli dodajemy do niej kwas. Potem wkładamy ogórki, jajka i resztę
drobno posiekanego koperku.
Studzimy i schładzamy.
Podajemy z gorącymi gotowanymi
ziemniakami okraszonymi masłem.

Pulpety z piekarnika

80 dag mieszanego mięsa mielonego,
2 jajka, 2 cebule, 2 kajzerki, 2 łyżki
posiekanej natki pietruszki, łyżka
posiekanej świeżej mięty, łyżka soku z
cytryny, łyżka oleju, sól, pieprz
Bułki moczymy w wodzie i odciskamy.
Cebule obieramy i siekamy.
Mięso wyrabiamy z jajkami, i cebulą. Dodajemy sok z cytryny, łyżkę oleju, natkę i miętę. Przyprawiamy solą i pieprzem. Teraz dokładnie
wszystko wyrabiamy na pulchną masę.
Wstawiamy na pól godziny do lodówki.
Z zimnej masy formujemy nieduże
pulpety.
Wkładamy je na 15 minut do nagrzanego do 220°C piekarnika i obracamy co kilka minut.
Tak przyrządzone mięso można

również grilować. Układamy je też na
15 minut co jakiś czas obracając.

Placki warzywne

2 ząbki czosnku, 20 dag marchewki,
czerwona papryka, łodyga selera
naciowego, mały por, 10 dag mrożonego groszku, 2 łyżki posiekanej natki
pietruszki, 4 jajka, 4 łyżki mąki, sól,
pieprz, olej do smażenia
Marchewkę ścieramy na tarce o
dużych oczkach. Paprykę, seler naciowy i por czyścimy i kroimy w drobną
kostkę. Czosnek obieramy i siekamy
drobno.
Wszystkie warzywa wkładamy do
miski, dodajemy do nich posiekaną natkę, mąkę i groszek, a na koniec wbijamy jajka.
Całość dokładnie mieszamy łyżką
i przyprawiamy do smaku solą i pieprzem.
Na głębokiej patelni rozgrzewamy
olej i łyżką nakładamy porcje ciasta.
Smażymy na złoty kolor z obu
stron. Placki odsączamy na papierze
kuchennym z nadmiaru tłuszczu.

Sałatka truskawkowa

50 dag truskawek, melon, cytryna, łyżka miodu, 20 dag sera koziego, mała
gałązka rozmarynu, olej do smażenia,
kilka opłukanych liści sałaty
Truskawki płuczemy, oczyszczamy
i suszymy. Melon przekrajamy na pół i
usuwamy pestki. Z miąższu wykrajamy
kuleczki.
Cytrynę sparzamy i osuszamy.
Skórkę ścieramy w wiórki, a z miąższu
wyciskamy sok. Sok mieszamy z miodem.
Owoce mieszamy ze skórką z cytryny i skrapiamy sosem miodowym.
Wszystko odstawiamy na 20 minut.
Ser kroimy w kostkę. Rozmaryn
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Cytaty na ten tydzień
...Muzyka może być dostępna dla
każdego tylko wtedy, gdy zostanie
sprowadzona do poziomu sztuki
prymitywnej, albo gdy każdy
nauczy się jej języka
Nikoalus Harnocourt,
Muzyka mową dźwięków
Bez wszystkiego wiedz, człowiek
potrafi się obyć,
Który decyzję podjął nieodwołalną: być.
Rainer Maria Rilke,
Sobnet XXI

PRZYS£OWIA
Chleb św. Agaty (5 luty) od ognia
strzeże chaty.
Na św. Agatę (5 luty) wysuszysz na
słońcu szatę.
Za młodu żyjesz marzeniem, na starość wspomnieniem.
Zawsze mamy dość siły, aby znieść
cudze nieszczęście.
Po św. Dorocie (6 luty) wyschną
chusty na płocie
Scholastyka (10 luty) mróz utyka, a
nim Waluś (14 luty) nam zaświeci, obaczymy, mróz kark skręci.
Gdy luty ciepły i po wodzie, wiosna
późno nastąpi i o chłodzie.
Jak na świecie luty, każdy bród zakuty.
Zdrowy rozsądek to rzecz, której
każdy potrzebuje, mało kto ją posiada, a
nikt nie wie, że mu jej brakuje.
Ze wszystkich ludzkich ułomności
najsmutniejszy jest brak zdrowego rozsądku.

ZIOŁA

Zioła, a więc przeważnie liście, łodygi i korzenie niezdrewniałych roślin,
są uszlachetnieniem naszych potraw;
nie mniej ważne od przypraw. Zioła
umożliwiają twórcze gotowanie. Każde
z ziół kuchennych ma swój charakterystyczny mocniejszy lub bardziej delikatny aromat.
Można kupić zioła świeże, mrożone
lub suszone. Najbardziej znane to bazylia, cząber, estragon, kolendra (chińska pietruszka), koper, listki laurowe,
lubczyk, majeranek, mięta, ogórecznik
(ziele ogórkowe), oregano (dziki majeranek), pietruszka, rozmaryn, szałwia,
szczypior, trybuła, tymianek.

Solenie

... na początku gotowania wydłuża czas
gotowania warzyw, dodatek sody skraca go, ale niszczy niektóre witaminy.

Kiedy kobieta mówi najmniej?
- W lutym, bo ma tylko 28 dni!

płuczemy, osuszamy. Odrywamy z niego
listki i smażymy je na oleju około 2 sekund. Truskawki z melonem i ser układamy na liściach sałaty i dekorujemy rozmarynem.

to@borawski.pl
logicznym w ogóle. Proszę się nie martwić, pomimo wielokrotnego użycia słowa „NIE” w tegorocznej kampanii,
nasze działania mają charakter pozytywny i konstruktywny. Przewrotnie rozpoczynają nową erę w historii Kwiatu
Kobiecości, w której poza profilaktyką, będziemy coraz
większą uwagę przywiązywać do działań na rzecz poprawy
jakości diagnostyki i leczenia chorób narządów rodnych w
Polsce.

NIE ZAPOMINAJ
o sobie dzięki NIEZAPOMINAJCE

Symbolem kampanii jest kwiat niezapominajki, który w postaci zawieszki zdobi specjalnie zaprojektowaną z tej okazji
bransoletkę. Dzięki niej każda kobieta może zostać Ambasadorką Kwiatu Kobiecości, zachęcając bliskie sobie kobiety (mamę, córkę, siostrę czy przyjaciółkę), aby w trosce o
własne zdrowie pamiętały lub też nie zapominały o wykonywaniu regularnych badań ginekologicznych. Bransoletkę
można nabyć na stronie www.kwiatkobiecosci.pl. Fundusze
pozyskane ze sprzedaży bransoletek zostaną przeznaczone
na realizacje działań statutowych Ogólnopolskiej Organizacji Kwiat Kobiecości.

Niezwykłe wsparcie patronów medialnych i partnerów V edycji kampanii

V jubileuszowa edycja Ogólnopolskiej Kampanii Społecznej PIĘKNA BO ZDROWA pod honorowym patronatem
Pani Anny Komorowskiej Małżonki Prezydenta RP
Ruszyła Ogólnopolska Kampania Społeczna „Piękna bo
Zdrowa” organizowana pod honorowym patronatem Pani
Anny Komorowskiej Małżonki Prezydenta RP. Jest to już V
jubileuszowa edycja tej wyjątkowej kampanii realizowanej
z inicjatywy Ogólnopolskiej Organizacji Kwiat Kobiecości.

O tym dlaczego warto się badać i nie zapominać o regularnych wizytach ginekologicznych przekonują wszystkie
osoby, instytucje i firmy zaangażowane w organizację V
jubileuszowej edycji Ogólnopolskiej Społecznej Kampanii
„Piękna bo Zdrowa”, w tym patroni medialni kampanii:
portale WP.pl i Kobieta.WP.pl, magazyn Wesele, czasopisma Pani, Olivia, Tina, Show, magazyn Beauty Mission oraz
sieć kin Multikino. Przeprowadzenie kampanii nie byłoby
możliwe, gdyby nie wsparcie sponsorów: FM Group, Bella, Roche Diagnostics, GlaxoSmithKline, a także partnerów
PKP InterCity. Sukienki dla Ambasadorek Kampanii zaprojektowała Magda Hasiak, a zdjęcia wykonał Łukasz Ziętek
z agencji ShootMe Photographers & Production. Kampanię
„Piękna bo Zdrowa” wspierają również Jaga Hupało, Grzegorz Wasik, agencja Trendsetter, Newspoint, Povidlo Films,
Grycan oraz marka tradycyjnego francuskiego pieczywa
Maison du blé.

NIE dla RSM:
2000 kuponów
na bezpłatne badania cytologiczne

V edycję Kampanii Piękna bo Zdrowa zwieńczy uroczysta
gala finałowa, która odbędzie się 10 lutego 2014 roku w
Warszawie.

Warszawa, 9 stycznia 2014 r.

NIE ZAPOMINAJ o badaniach
ginekologicznych.
NIEZAPOMINAJKI żyją dłużej!

W tym roku badanie cytologiczne będzie można wykonać
bezpłatnie dzięki wsparciu Grupy LuxMed, Partnerowi Medycznemu V edycji Ogólnopolskiej Kampanii Społecznej
„Piękna bo Zdrowa”. Z okazji jubileuszu LuxMed ufundował aż 2000 kuponów na bezpłatne badania cytologiczne do
wykonania w centrach medycznych grupy na terenie całego
kraju. Kupony dostępne będą w numerze 3/2014 miesięcznika Olivia (w sprzedaży od 11 lutego) oraz w numerze 3/2014
dwutygodnika Tina (w sprzedaży od 22 stycznia). Można będzie je wykorzystać w terminie od 22.01.2014 do 30.04.2014
roku. Kupony upoważniają dodatkowo do 20% zniżki na jednorazową konsultację ginekologiczną.
2000 kobiet w Polsce umiera na raka szyjki macicy, a my,
dzięki wsparciu partnera medycznego i patronów medialnych kampanii, umożliwiamy 2000 kobietom wykonanie
bezpłatnego badania cytologicznego – to nasz symboliczny
sposób powiedzenia rakowi szyjki macicy „NIE” – mówi Ida
Karpińska.
- Nie ograniczając się jednak wyłącznie do profilaktyki
raka szyjki macicy, wypowiadamy wojnę chorobom gineko-

Więcej informacji na stronie http://kwiatkobiecosci.pl/ i fan
stronie organizacji na portalu facebook: https://www.facebook.com/kwiatkobiecosci
*Millward Brown, „Obraz współczesnej kobiety a badania
cytologiczne kobiet w Polsce”, czerwiec 2012, wywiady
bezpośrednie w domach respondentek, ogólnopolska, reprezentatywna próba kobiet w wieku 20-50, n=560.
Kontakt dla mediów
Joanna Klaudia Lichocka
Konsultant ds. PR
tel. +48 502 575 951
e-mail: joanna@kwiatkobiecosci.pl
Ogólnopolska Organizacja Kwiat Kobiecości
Siedziba biura:
ul. Perzyńskiego 14
01-883 Warszawa
www.kwiatkobiecosci.pl
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Karnawał w „Jedyneczce”

W Przedszkolu Niepublicznym „Jedyneczka” tegoroczny bal karnawałowy w grupie „Kotki” odbył się 31 grudnia
pod hasłem „Wszystkie postacie bajkowe wiedzą, jak należy
dbać o zdrowie”.
Przewijające się po sali księżniczki, rycerze, wróżki, czy
też zwierzaki miały nie lada zadanie, aby przekonać wszystkich zebranych o ulubionych potrawach z jarzyn. Każdy na
swój sposób zachwalał zupy, surówki, sałatki, czy też inne
potrawy, które preferował, jako najbardziej smakowite i
zdrowe.
Uczestnicy balu degustowali zdrowe jarzyny, a za różnorodne konkursy propagujące zdrowe żywienie otrzymywali
nagrody. Zabawa była przednia. Dzięki niej niektóre smakowe - uparciuchy przełamały swoje negatywne nastawienie i
razem z innymi dziećmi łasuchowaty zdrowe jarzyny.
Jolanta Zaniewska
fot. arch. Jedyneczki
3. Lena Bernatowicz 00:33,99
4. Panuszko Lidia 00:35,67
5. Laura Szydłowska 00:46,71
Panowie kat.1 1-6 lat i poniżej dystans 12,5m
1. Daniel Kamiński 00:18,80
2. Filip Daniłowicz 00:19,19
3. Jakub Wieloch 00:24,18
4. Wojciech Kozuń 00:29,52
5. Maksymilian Formela 00:30,32
6. Gracjan Saczek 00:34,31
7. Krystian Krotoszyński 01:00,08
8. Sebastian Krotoszyński 01:00,18

Cykl Warmia i Mazury pływają - Olecko
i okolice pływają Zawody V - 1 lutego
Hala LEGA w Olecku

Organizator: MOSiR Olecko
Patronat regionalny - Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego Jacek Protas
Patronat lokalny - Burmistrz Olecka - Wacław Olszewski
Prowadzenie: Andrzej Kamiński Sędzia startowy: Janusz
Romańczuk

Panie kat.2 7-9 lat dystans 25m
1. Aleksandra Chmielewska 00:25,16
2. Gabriela Biszewska 00:28,16
3. Kaja Zackiewicz 00:28,48
4. Ada Adamska 00:33,32
5. Daria Dźwilewska 00:33,71
6. Wiktoria Jackiewicz 00:56,09

c.d. na str. 12

K91805

V03002

Panie kat.1 1-6 lat i poniżej dystans 12,5m
1. Maja Kowalewska 00:27,32
2. Weronika Krotoszyńska 00:28,61
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Prawdziwy bałwan
Śnieg prószył od samego rana. Delikatne płatki utworzyły
puchową kołderkę dla każdego drzewa. Na świecie zrobiło
się czysto od tej bieli. Największym, a zarazem najprzyjemniejszym zajęciem dzieciaków było lepienie bałwana.
I o tegorocznego bałwana poszła kłótnia między rodzeństwem. Bo co może być niezwykłego, zdaniem Mikołaja, w
lepieniu bałwana. Innego zdania były jego dwie siostry. Wybierały się właśnie lepić bałwana i robiły przy tym tyle zamieszania, jakby i rodzice i babcia, i on, czyli Mikołaj mieli
iść na lepienie nie jednego, a całej armii bałwanów. Wzięły
marchewkę, starego mopa na kiju, zamiast węgla schwyciły
dwa małe ziemniaki, babcia wynalazła im jakiś szalik i jeszcze trochę, a oddałaby garnek. Całe szczęście, że przyszła
mama i w porę zaprotestowała. Garnek został uratowany, ale
została zaangażowana w szukanie czegoś na głowę bałwanowi. I znalazła ulubioną czapkę taty. I ogromną przyjemnością
ją oddała, bo już w zeszłym roku odgrażała się, że ją wyrzuci.
Była nawet z siebie zadowolona, że nareszcie nadarzyła się
okazja pozbycia się tej czapki.
- Tata nie będzie zadowolony – powiedział Mikołaj.
- Przecież kupię tacie nową czapkę – tłumaczyła mama –
Będzie jeszcze piękniejsza.
- Ale tata lubi właśnie tę – upierał się Mikołaj.
- Wy, mężczyźni – zakończyła dyskusję mama – sami nie
wiecie, co jest ładne. Kiedy kupowałam tę czapkę twemu
tacie, też się nie podobała, a potem stała się jego ulubioną.
Nową też polubi.
Mikołaj stwierdził, że nie ma szans z dziewczynami,
mamą i babcią, więc przyglądał się tym przygotowaniom z
kuchni.
Wreszcie obładowane różnościami, które ich zdaniem są
niezbędne do powstania bałwana, wyszły z domu.
Mikołaj przez okno przyglądał się, jak jego siostry zmagają się ze śniegiem, bo śnieżne kule były naprawdę wielkie.
Nie wytrzymał i zbiegł na dół, by pomóc zrobić jeszcze większe, bo teraz już wszystkie dzieciaki, które były na podwórku
przyłączyły się do lepienia bałwana. I wszyscy oczywiście
chcieli, by bałwan był jak największy.
Najgorzej było z trzecią, ostatnią, kulą, bo nikt nie mógł

sobie poradzić, by wtoczyć ją na samą górę. Całe szczęście, że przechodził tata. Tak był pochłonięty pomocą, że
nawet nie zauważył, jak dziewczyny podały mu jego starą, ulubioną czapkę, by położył na głowie bałwana. Nawet
uśmiechnął się poszedł na obiad.
Bałwan wyglądał imponująco, choć typowo. Miał
oczywiście wszystko, co trzeba – i czapkę i miotłę, guziki,
włosy z patyków, a nawet ktoś przyniósł mu teczkę. Prawdopodobnie była to stara, ulubiona teczka innego taty, którą oddała inna mama, bo też już miała jej dosyć i chciała
sprezentować nową.
Wszyscy w koło, nawet mama, babcia i tata, zachwycali się bałwanem, a obie siostry przesiedziały cały wieczór
w oknie.
- Wiesz, babciu – zaczęła najmłodsza siostra – i kiedy już nasz bałwan był gotowy i wyglądał najpiękniej na
świecie, to ja przytuliłam się do niego i… wiesz babciu,
poczułam jak mu bije serce.
- Bzdury opowiadasz – Mikołaj natychmiast zaprotestował na słowa młodszej siostry.
- Żadne bzdury – protestowała babcia – to nie wiesz, że
bałwany znane z zimna mają serce? – i puściła do wnuczki
oko.
Ale kto by uwierzył w takie bzdury?
Potem młodsza siostra Mikołaja co chwilę informowała: „Babciu, babciu, on macha do mnie miotłą”, albo:
„Babciu, babciu uśmiecha się, naprawdę!”. Ale już nikt nie
chciał jej słuchać. „Babciu, bałwan odgania mopem psy.
Może trzeba mu pomóc? Babciu, pójdźmy do niego”.
Mama już wołała Mikołaja i jego siostry na kolację i
do spania.
A rankiem okazało się, że… bałwana nie ma.
- To wy nie wiecie, że bałwany też się boją. Widocznie
ktoś go przestraszył i poszedł w świat.
- Będę go szukała – powiedziała przez łzy młodsza siostra.
Po powrocie ze szkoły oznajmiła, ze musi koniecznie
iść do parku w centrum miasta, bo ktoś rano widział jakiegoś bałwana siedzącego na ławeczce. Może to nasz bałwan? – dodała – Muszę to sprawdzić.
Ale bałwana na ławce już nie było. Musiał się chyba
spieszyć, bo Mikołaj znalazł nieopodal ławeczki ulubioną
czapkę taty, tę którą włożyli mu na głowę.
Marusia

