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Bądź taktowny. Nigdy nie odpychaj nikogo
umyślnie.
H. Jackson Brown, Jr.
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Kupon bierze udział
w losowaniu upominków

26 luty 2014 r.
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cena 1,50 zł

Otwarty Dzień Walentynkowy w ZST
s. 9

Carnivale Dance Attack 2014, s. 7
Program Olecka Rodzina 3+
Rada Miejska w Olecku uchwałą przyjęła Program
Olecka Rodzina 3+, którego celem jest umacnianie i
wspieranie funkcji rodziny wielodzietnej, poprawa warunków materialnych rodzin, promocja modelu rodziny wielodzietnej oraz kształtowanie jej pozytywnego wizerunku.
Udział w Programie Olecka Rodzina 3+ nie jest uzależniony od wysokości dochodów w rodzinie. Do Programu
może przystąpić każda rodzina posiadająca troje i więcej
dzieci, zameldowana lub zamieszkała na terenie naszej
gminy i prowadząca wspólne gospodarstwo domowe.
Program ma charakter otwarty. Zapraszamy do udziału w nim, w charakterze Partnera Programu, instytucje
publiczne, podmioty komercyjne oraz organizacje pozarządowe. Przystąpienie do programu stwarza możliwość
m.in. poszerzenia grona klientów, budowania zaufania i
kreowania pozytywnego wizerunku wśród mieszkańców.
Zapewniamy promocję instytucji, firm, organizacji poprzez umieszczanie informacji o udzielanych ulgach lub
świadczeniach na stronie www.olecko.pl
c.d. na s. 6

V45809

V05702

SKUP STARYCH I ROZBITYCH POJAZDÓW
kasacja pojazdów (ciężarowe, osobowe), zaświadczenia, skup złomu
Najwyższe ceny, Olecko, ul. Ełcka 2, tel. 501-611-961

V05902

V03205

V04104

Święto Szkoły, Gimnazjum nr 2, s. 10-11
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Archiwum „Tygodnika oleckiego” znajdziesz

Wystawa
Olgi
Kowal-Karandziej

W Galerii Prawdziwej Sztuki im.
Andrzeja Legusa zaprezentujemy prace
wybitnej, mieszkanki Olecka – Olgi Kowal-Karandziej. To niezwykle barwna i
rozpoznawalna postać. Pod jej skrzydłami, dzięki pracy pedagogicznej w szkole
oraz Wszechnicy Mazurskiej, przez lata
rozwijały się młode, artystyczne talenty.
Dzięki wrodzonej charyzmie i niebanalnemu spojrzeniu na świat dla wielu stała
inspiracją i wzorem do naśladowania. Artystka żyje w zgodzie z otaczającą ją naturą, której piękno niejednokrotnie możemy
odnaleźć w jej pracach.
Na wystawie zobaczymy rysunek i malarstwo przedstawiające zarówno portrety
bliskich artystce osób, autoportrety jak i
martwą naturę. Prace cechuje niezwykłe
wyczucie barw oraz charakterystyczna dla
autorki kreska.
Na wernisaż wystawy zapraszamy 28
lutego 2014 r. o godzinie 18:00 do Galerii
Prawdziwej Sztuki im. Andrzeja Legusa.

Sukces Zuzi
Uczennica Społecznego Gimnazjum STO w Olecku Zuzanna
Adamska zajęła I miejsce w konkursie plastycznym, który został zorganizowany w ramach XIX edycji
Wojewódzkiego Konkursu Recytatorskiego Poezji K. K. Baczyńskiego
w Zespole Szkół nr 2 w Ełku. Konkurs objął patronatem W-M Kurator
Oświaty i Starosta Ełcki.
Zuzanna odebrała dyplom i nagrodę podczas uroczystej gali, która
odbyła się 21 lutego w ełckim Zespole Szkół im. K.K. Baczyńskiego.
Gratulujemy!
Waldemar Snarski

Konkurs fotograficzny, Gimnazjum nr 2

K91808

Wyślij PIT przez Internet, szybko i bezpiecznie.
Wejdź na stronę systemu e-Deklaracje na
www.finanse.mf.gov.pl

V03305

„Jesteśmy razem na dobre i na złe”
wyróżnienie - Weronika Drobiszewska 1D

GRÜNLAND
Centrum Roślin Ozdobnych

najnowsza kolekcja bylin

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

V05802

V02106

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)
„Mamy się za pełnych życia,
Pysznimy się naszymi wysiłkami
I ich efektami.”
Emil Cloran

Razem
– ciekawiej, korzystniej i twórczo

14 lutego 2014 r. pod szczęśliwym znakiem Walentynek
odbyły się kolejne wybory do Zarządu Sekcji Emerytów i
Rencistów ZNP w Olecku. Sprawozdanie z czteroletniej działalności sekcji uzmysłowiło zebranym, że życie seniora nie
musi być ani smutne, ani nudne.
Działo się wiele, a to przede wszystkim za sprawą Kolegi Tomka Gawrońskiego. Odbyły się wycieczki zagraniczne,
miało miejsce zwiedzanie pięknych zakątków naszego regionu, co roku razem spędzaliśmy czas na wczasach nad morzem, wyjazdy do teatru dostarczały kulturalnych przeżyć, a
prozę życia codziennego umilały towarzyskie spotkania.
Pomysłów, projektów, marzeń i zaradności nie powinno
zabraknąć również nowemu zarządowi, który ukonstytuował
się w następującym składzie:
Ryszard Jękot - przewodniczący,
Wiesława Modzelewska - wiceprzewodnicząca,
Władysław Gawroński - wiceprzewodniczący,
Czesława Rutkowska - sekretarz,
Kazimierz Toczyłowski - skarbnik,
Teresa Juszkiewicz i Danuta Narewska - kronikarki.
Zapraszamy do współpracy nauczycieli seniorów i z Olecka, i ze wszystkich ościennych miejscowości.
Kontaktować się można ze wszystkimi członkami zarządu sekcji, jak również z Prezesem Zarządu Oddziału ZNP w
Olecku, przyjmującym interesantów w godzinach: od 8,00 do
11,00 każdego roboczego dnia tygodnia w biurze, znajdującym się w budynku Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla
Dzieci Głuchych w Olecku.

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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V01507

AUTOMYJNIA

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

V06002

sponsorujemy „Czarnych”,
bilet 5 gr taniej na litrze
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WYSTAWY STAŁE
• Witold Jurkiewicz, Po drodze, wystawa fotografii, Galeria
Prawdziwej Sztuki im. A. Legusa, ROK „MG”
• wystawa fotografii, Galeria Hol, ROK „MG”
• Ekspozycja stała - wystawa w Oleckim Stowarzyszeniu
Aktywnych „Zamek”
• Ekspozycja stała - Olecka Izba Historyczna, plac Wolności 22
26 lutego (środa)
apteka dyżurna Zielona 35
wydanie „Tygodnika Oleckiego”
9.00 - 15.00 - Tydzień Pomocy Ofiarom Przestępstw, dyżury
w Komendzie Powiatowej Policji i w Prokuraturze
16.00 - Artyści są wśród nas, spotkanie z Małgorzatą Myszczyńską, biblioteka, ul. Kopernika
16.30 - UŻKS Spinaker Węgorzewo - OSP Grom Lenarty,
liga tenisa stołowego
27 lutego (czwartek)
apteka dyżurna Składowa 6
9.00 - 15.00 - Tydzień Pomocy Ofiarom Przestępstw, dyżury
w Komendzie Powiatowej Policji i w Prokuraturze
16.00 - Rummikub, gra rodzinna, scrable, Biblioteka Publiczna, Kopernika 6
17.00 - Tomasz Sowiński, Tajemnica Mazur II wojna światowa, Olecka Izba Historyczna, ROK MG
17.30 - Oscarowe krótkie metraże, Olecko w Kadrze, kino
„Mazur”
28 lutego (piątek)
apteka dyżurna plac Wolności 25
9.00 - 15.00 - Tydzień Pomocy Ofiarom Przestępstw, dyżury
w Komendzie Powiatowej Policji i w Prokuraturze
16.00 - Bajkolandia, spotkanie z bajką, biblioteka miejska,
ul. Kopernika
16.30 - Lego przygoda, film, kino „Mazur” (3D)
18.00 - wernisaż wystawy Olgi Kowal-Karandziej, Galeria im.
Andrzeja Legusa
18.30 - Zniewolony, film, kino „Mazur” (2D)
21.00 - Nimfomanka cz I, film, kino „Mazur” (2D)
1 marca (sobota)
9.00 - 15.00 - Tydzień Pomocy Ofiarom Przestępstw, dyżury
w Komendzie Powiatowej Policji i w Prokuraturze
apteka dyżurna Zielona 37
Unia Olecko - MKS Ruciane-Nida (A Klasa, grupa: warmińsko-mazurska) - mecz sparingowy
9.00 - warmia i Mazury pływają, hala Lega
10.00 - II Otwarty Turniej Szachowy, GOK w Świętajnie
(informacja TO 7, s. 19)
15.00 - Czarni Olecko - Mazur Pisz, piłka nożna, sparing,
stadion ze sztuczną murawą
16.30 - Lego przygoda, film, kino „Mazur” (3D)
18.00 - Nocny Maraton Pływacki, haka Lega
18.30 - Zniewolony, film, kino „Mazur” (2D)
21.00 - Nimfomanka cz. I, film, kino „Mazur” (2D)
23.00 - Nimfomanka cz. II, film, kino „Mazur” (2D)
2 marca (niedziela)
apteka dyżurna 11 Listopada 9
16.30 - Lego przygoda, film, kino „Mazur” (2D)
18.30 - Zniewolony, film, kino „Mazur” (2D)
21.00 - Nimfomanka cz. II, film, kino „Mazur” (2D)
3 marca (poniedziałek)
apteka dyżurna Kolejowa 15
17.00 - casting do spektaklu „Księżniczka na ziarnku grochu”, sal teatru AGT
4 marca (wtorek)
apteka dyżurna plac Wolności 7B
18.30 - UKS Ratusz Giżycko - Czarni Olecko, liga tenisa
stołowego
5 marca (środa)
apteka dyżurna Gołdapska 1
wydanie „Tygodnika Oleckiego”
17.30 - Czarni Olecko - Mazur Ełk, piłka nożna, sparing,
stadion ze sztuczną murawą
18.00 - OSP Grom Lenarty - OMET Srokowo, liga tenisa
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Okiem radnego

PRZEJŚCIA DLA PIESZYCH
MOGĄ BYĆ
BEZPIECZNIEJSZE
Na styczniowej sesji złożyłem wniosek aby przy przejściach
dla pieszych przy skrzyżowaniach na terenie gminy umieścić
pojemniki z mieszanką piasku z
solą. Widziałem takie pojemniki
wystawione na czas zimy w kilku
miastach. Podczas gołoledzi czy
też po opadach śniegu nie trzeba czekać na piaskarkę, aby zabezpieczyć przejście. Wystarczy
wykorzystać piasek z pojemnika
i w kilka chwil przejście jest bezpieczne.
W odpowiedzi na wniosek

otrzymałem informację, że Gmina nie będzie się sprzeciwiała, jeśli firma wygrywająca przetarg na zimowe sprzątanie
miasta postawi takie pojemniki. Uważam, że jest to możliwe
tylko wtedy, jeśli taki warunek znajdzie się w specyfikacji
przetargu, bo chyba żaden wykonawca nie będzie zwiększał
swoich kosztów poprzez dokładanie sobie pracy.
Odpowiedź z Urzędu
oznacza, że najwcześniej
przyszłej zimy moglibyśmy
zobaczyć żółte pojemniki w
naszym mieście i to pod warunkiem, że tak będzie zapisane w warunkach przetargu.
Czy musimy tyle czekać?
Stwierdziłem, że warto już
dziś podjąć działania w tej
sprawie. Z grupą kilku radnych zakupiliśmy pojemnik
na piasek. Po uzyskaniu zgody dyrektora PZD w Olecku umieściliśmy ten pojemnik przy
przejściu dla pieszych na ul. Kościuszki naprzeciw głównego
wejścia do Szkoły Nr 1 aby służył bezpieczeństwu dzieci
korzystających z przejścia i chodnika.
Czy podzielacie Państwo moje zdanie, że takie pojemniki
powinny stać przy najbardziej uczęszczanych przejściach dla
pieszych, a Gmina powinna sfinansować realizację projektu?
Wojciech Leonarczyk
Radny Rady Miejskiej
PS. Pragnę podziękować dyr. D. Kozłowskiemu za poparcie
„eksperymentu” i dostarczanie mieszanki piaskowo-solnej
do pojemnika.

Z okazji Europejskiego Dnia Logopedy

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Olecku
zaprasza wszystkie dzieci wraz rodzicami na spotkanie
autorskie ze Stanisławem Sówką
autorem bajek dla dzieci pt.:
„Przygody bakałarzewskiego kaczorka”
7 marca 2014, godz. 16.00
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Olecku,
ul. Zamkowa 2, Olecko

Casting

Wszystkich, którzy chcą przeżyć niesamowitą przygodę z teatrem, Regionalny Ośrodek Kultury w Olecku
zaprasza na casting do spektaklu „Księżniczka na ziarnku
grochu”. Poszukujemy aktorów i aktorek w wieku 7 – 10
lat. Każdy z uczestników zostanie poproszony o przeczytanie dowolnego przygotowanego przez nas fragmentu
scenariusza ( fragmenty dostępne na stronie WWW.przystanek.pl )
Jeżeli pragniesz rozwijać swoje umiejętności aktorskie
musisz wziąć udział w castingu! Szukamy odważnych i
energicznych osób. Nie musisz mieć doświadczenia, wystarczy chęć i zaangażowanie! Gwarantujemy świetną zabawę. Może i Ty odkryjesz w sobie aktora.
Casting odbędzie się 3 marca (poniedziałek) o godz.
17.00 w sali AGT ( ul. Partyzantów 2)

List do redakcji

Zwrócił się do mnie jeden z mieszkańców osiedla Siejnik z uwagą o istnieniu niebezpieczeństwa wypadku drogowego podczas docierania na przystanek PKS oraz przejścia z przystanku Ełk - Suwałki w Siejniku.
Pięknie wykonany przystanek. Decydujący o bezpieczeństwie poruszania się po drogach powinni wziąć wózek
z dzieckiem i dotrzeć z Siejnika bezpiecznie na przystanek,
a potem wysiadłszy z autobusu wrócić do Siejnika.
Mieszkaniec Siejnika uważa, że sytuację poprawi oznakowane przejście dla pieszych oraz kładka z barierkami nad
rowem melioracyjnym naprzeciwko omawianego przystanku, umożliwiając dojście do bezpiecznego chodnika.
Poprosił mnie o przekazanie informacji właściwym osobom, bo nie wie, gdzie się zgłosić z problemem, a widział
jak matka z wózkiem dziecięcym lawiruje poboczem między dość głębokim rowem, a jadącymi samochodami.
Imię oraz nazwisko wyłącznie do wiadomości T.O.

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:

• Tadeusz Brodowski
• Marta makowska
• Agnieszka Okupska
• Marek Worecki
• Alina Zodryk
• Anna Żmijewska

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.

to@borawski.pl
Nie my mamy problem z nastolatkami,
to dzieci na progu dorosłości mają problemy ze światem, który my im urządzamy.
Iwona Chmura-Rutkowska, wywiad

V03105

Mocno poruszyła mieszkańców Olecka
sprawa przemocy w rodzinie. Ściślej - męża
znęcającego się przez lata nad swoją żoną.
Działo się to w mieszkaniu, które było jednym z kilkudziesięciu w bloku mieszkalnym. Taki blok ma akustykę niczym sala
koncertowa: słychać za głośno włączone radio, słychać, jak
woda napełnia wannę i jak z niej wypływa i słychać radosne
zabawy dzieci. Odgłos przewróconego przez nieuwagę krzesła jest tak ostrym dźwiękiem, że podrywa z kanapy.
Nie słychać jednak głosu maltretowanego człowieka!
Dlaczego tak się dzieje? Gdzie przyczyna tego znieczulenia na ludzką krzywdę? Co się z nami dzieje?
Z takimi myślami po otrzymaniu komunikatu z policji
usiadłem w kuchni przy stole. Przede mną ekran komputera
i bieżącymi informacjami z Ukrainy. Tam ludzie walczyli o
swoje. Mieli odwagę. Jeszcze nie wiadomo czy wygrali, ale
walczą. Pilnują zasad. Wygnali satrapę. Chcą prawdy i godnego życia.
Dlaczego u nas nie możemy pomóc osobom krzywdzonym przez złych ludzi. Dlaczego przemoc domowa nie napotyka na powszechną dezaprobatę i potępienie? Dlaczego
odwracamy od niej głowę? Nie słyszymy krzyków rozpaczy?
Olecka policja zorganizowała niedawno debatę na temat
przestępczości wśród młodzieży. Przytoczyła fakty i statystykę. Prelegenci opowiedzieli o metodach reagowania.
Jedna z uczestniczek debaty opowiedziała jak na jej oczach
banda małolatów pobiła jej syna. Opowiedziała to, by zwrócić uwagę właśnie na przemoc wśród małolatów. Jaka reakcja
sali? Praktycznie żadna! Może nawet wroga, bo przecież „u
nas wszystko jest w porządku”.
Inna z pań zwróciła uwagę na nieskuteczność dotychczasowej profilaktyki. Zaznaczyła, że działania policji to leczenie
„choroby”. Inni zwrócili uwagę na fakt, że właśnie gdzieś po
drodze w wychowywaniu dzieci zostają zgubione. Że dotych-
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czasowe działania są nieskuteczne.
I co się dzieje na spotkaniu, którego zadaniem miało być
podsumowanie i wyciągnięcie wniosków do dalszego działania?
Nastąpił ostry atak ze strony przedstawicieli instytucji
odpowiedzialnych za wychowanie naszych pociech. Przecież mamy szkolenia, pogadanki, dobrych pedagogów i programy profilaktyczne! Przecież wydajemy na profilaktykę
znaczne kwoty! Jak ktoś tak mówi to zawsze chodzi mu o
zadymę!
A fakty mówią co innego! Tylko w 2013 roku wszczęto
30 spraw karnych wobec nieletnich, założono 141 niebieskich kart za przemoc domową. Co tu mówić o skuteczności
działań? Trzeba się uderzyć w piersi i zacząć od należytej
oceny tego co się robi. Przewartościować same działania i
ich zakres.
Wszelkiego rodzaju pogadanki straciły już moc sprawczą, jakby to określiła policja. Jeszcze raz podkreślam, policja jest na końcu. To od rodziców, nauczycieli i wreszcie
od nas wszystkich trzeba wymagać działań wychowujących
młodzież. Profilaktyka to przede wszystkim nasza uwaga i
nasze zainteresowanie tym co młodzi ludzie robią.
Skuteczności działań profilaktycznych nie określa satysfakcja z wysokości otrzymywanych poborów i należycie
wypełnionych statystyk i papierów udowadniających działania. To tak jak ze szczepieniami ochronnymi w medycynie.
Ważne jest nie to, ilu ludzi i za jakie pieniądze szczepiono
ale o ile mniej osób choruje. Jeśli do takiego myślenia dojdą decydenci, to będzie już dobrze.
Dlatego więc jesteśmy obojętni również na to co dzieje
się za ścianą? Bo lepiej nie widzieć. Mieć święty spokój i
cieszyć się, że to nie nasz mąż nas tłucze albo nasza żona nie
zamęcza domowników psychicznie. Jest w miarę dobrze, a
że czasami nie możemy spać, to szczegół.
Jeżeli zamiast zastanowić się nad tym, co mówią inni,
staramy się zamykać im usta, tak jak to było na debacie policyjnej, to czego mamy wymagać od swoich dzieci? Najważniejsze przecież, żeby nie angażowały się, żeby miały
zabawki, komputery i ajpody lub jakieś inne badziewie
zamykające ich świat do czterech ścian mieszkania. Ze słuchawkami na uszach nie będą słyszały świata. Jest dobrze.
Policja założyła w 2010 roku 138 niebieskich kart, w
2011 - 94, w 2012 - 103, a w 2013 - 141.
W naszym powiecie jest więc 476 rodzin objętych „niebieskim” programem. Średnio w takiej rodzinie są cztery
osoby. Daje to wynik ponad 1900 osób. Tylu mieszkańców
cierpi z powodu przemocy domowej. A jeszcze o ilu przypadkach nie wiemy?
Ale według decydentów programy profilaktyczne są dobre. Nic nie trzeba przewartościowywać. Najważniejsza jest
w profesjonalizmie rutyna. Ba, sprawdza się znakomicie w
działaniu.
Będzie tak, aż do jakiejś wielkiej tragedii. Wtedy wszyscy umyją ręce i udowodnią dziennikarzom, że działali,
sprawdzali, nadzorowali. Pokażą należycie wypełnione i
kompletne papiery.
Na razie wszystko jest dobrze. Profilaktyka kwitnie, a że
wszczęto 30 spraw karnych wobec nieletnich, założono 141.
niebieskich krat, to problem policji. Nas on nie dotyczy.
A może tak jak Ukraina weźmy sprawy w swoje obywatelskie ręce...
B. Marek Borawski
Ps. Dygresja.
Dla tych, którzy twierdzą, że „Okrągły Stół” był pomyłką. Może chcieliby takiej rewolucji jak na Ukrainie? Około
setki zabitych, tragedię rodzin, tragedię narodu.
Uważam, że akurat ta karta historii naszego kraju ”Okrągły Stół” była jedną z najbardziej reprezentatywnych. Z niej
wzięli przykład inni. Transformacja ustrojowa, jaką przeszła
Polska, jest wzorem porozumienia i odpowiedzialności za
losy kraju.
Uważam, że jest to jeden z najdonioślejszych aktów w
naszej historii.
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KOMUNIKAT

Stanowisko informatyczne do składania zeznań przez Internet
Naczelnik Urzędu Skarbowego w Olecku informuje, że w

Program
Olecka Rodzina 3+
Liczymy również, że dzięki współpracy z Państwem katalog ulg i świadczeń będzie bogatszy.
Zależy nam również na bieżącej weryfikacji funkcjonowania Programu stąd prosimy o przesyłanie opinii i uwag na
temat jego funkcjonowania na adres mailowy urzędu
um@um.olecko.pl
lub korespondencyjny
Urząd Miejski w Olecku
Plac Wolności 3
19-400 Olecko
Rozpoczęliśmy już realizację Program Olecka Rodzina 3+.
Każdy członek rodziny, biorący udział w Programie
otrzyma Kartę Oleckiej Rodziny 3+ i będzie mógł na preferencyjnych warunkach korzystać z usług Regionalnego
Ośrodka Kultury, Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji
oraz usług edukacyjnych w Przedszkolu z Oddziałami Integracyjnymi w Olecku.
Karta uprawnia do 30% ulg na obowiązujące ceny bile-

K93102

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. opiekun klienta
4. główny księgowy
5. koordynator robót budowlanych
6. konsultant telefoniczny
7. spawacz metodą TIG
8. ślusarz
9. tokarz
10. formierz odlewnik
11. kasjer bankowy
12. nauczyciel języka angielskiego
13. nauczyciel przedmiotów matematyczno-przyrodniczych
14. kierownik produkcji
15. magazynier
16. operator wózka widłowego

pok. nr 8 tutejszego Urzędu zostało zorganizowane stanowisko komputerowe dla podatników, którzy chcą przesłać
zeznanie podatkowe drogą elektroniczną. Jednocześnie zapewniona zostanie pomoc pracownika urzędu w wysyłaniu
zeznania tym sposobem.
Osoby chcące wysłać zeznanie za 2013 rok drogą elektroniczną, powinny przygotować informacje o dochodach
uzyskanych w 2013r. (PIT-11 od pracodawcy) i kwotę
przychodu (ogółem) wykazanej w zeznaniu za rok poprzedni, tj. w PIT za 2012 r.
tów wstępu m.in. na pływalnię, siłownię, ścianę wspinaczkową w Hali „Lega”, regularne zajęcia artystyczne i wydarzenia kulturalne organizowane przez Regionalny Ośrodek
Kultury w Olecku „Mazury Garbate”, a także 30% ulgi w
opłatach za zajęcia dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńcze w Przedszkolu z Oddziałami Integracyjnymi w Olecku.
Szczegółowych informacji na temat Programu udzielają pracownicy wydziału Edukacji, Kultury i Sportu Urzędu
Miejskiego w Olecku, Plac Wolności 1, pokój nr 5 i 11, tek
87 620 10 74 lub 87 520 24 94, email ek5@olecko.eu
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Tajemnice Mazur z okresu
II wojny światowej

Regionalny Ośrodek Kultury w Olecku „Mazury Garbate” i Olecka Izba Historyczna zapraszają 27 na spotkanie
pt. Historie jakich nie znacie. Tajemnice Mazur z okresu
drugiej wojny światowej i nie tylko, o których opowie Tomasz Sowiński, regionalista, autor książek, poszukiwacz
przygód.
Tomasz Sowiński tak mówi o swojej pasji:
„Od wczesnej młodości pociągały mnie najróżniejsze
tajemnice na świecie, ale skupiłem się na swoim regionie,
czyli Warmii i Mazurach. Materiały zbieram przede wszystkim podczas rozmów z ludźmi. Jeżdżę w wybrane miejsca,
oglądam je, badam i wypytuję okolicznych mieszkańców.
Później przeszukuję Internet i literaturę w poszukiwaniu
tropów, które poprowadzą mnie do wyjaśnienia zagadki.
Najbardziej fascynujące jest tropienie historii związanych z ukrywaniem cennych dóbr przez Niemców pod
koniec drugiej wojny światowej, gdy wszystko działo się
bardzo szybko i w ściśle strzeżonej tajemnicy. Jest jeszcze dużo zagadek do wyjaśnienia, niektóre tajemnice nie
zostaną jednak nigdy wyjawione. Były one tak skrywane,
aby nie zostawić żadnych świadków, a teren nie wzbudzał
najmniejszych podejrzeń.
Tam, gdzie ścierały się różne kultury, miały miejsce
liczne wojny i najazdy, a nowi gospodarze starali się zatrzeć ślady po poprzednikach, ciągle będzie coś do odkrywania.”
O swoich odkryciach pisał w książkach: „Tajemnice
Warmii i Mazur”, „Epizody z Prus, czyli historie okołowojenne”, „Kolejne tajemnice Warmii i Mazur”. Był współautorem publikacji „Regionaliści Warmii i Mazur ujawniają
tajemnice”.
Spotkanie z Tomaszem Sowińskim, 27 lutego (czwartek), godzina 17:00, nowa siedziba Oleckiej Izby Historycznej, budynek ROK, II piętro.

to@borawski.pl

Nagroda specjalna

CARNIVALE DANCE ATTACK 2014 to jedno z
najważniejszych wydarzeń tanecznych w Polsce. W tym
roku w imprezie uczestniczyło około 1000
uczestników z kraju. Carnival odbywał się
Auli Wydziału Pedagogiki i Psychologii
Uniwersytetu Białostockiego w dwóch częściach – część pierwsza to eliminacje, w
których wystąpiło 79 formacji tanecznych
(debiuty i kontynuacje) z różnych grup wiekowych, część druga to koncert galowy, w
którym wystąpili laureaci konkursu.
DEAF CLUB OLECKO, z Ośrodka
Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Głuchych im. św. Filipa Smaldone, występował
w formacji 16-25 lat, w kategorii show dance. Nominacje na koncert galowy w dniu 23
lutego otrzymały 42 formacje, w tym grupa
tancerzy niesłyszących z naszej placówki.
Jury oprócz trzech podstawowych walorów
prezentacji: techniki, kompozycji i wrażenia
artystycznego, oceniało indywidualną wartość każdej choreografii.
Nasi wychowankowie otrzymali nagrodę specjalną – statuetkę oraz dyplom za dostarczenie widzom wielu wzruszeń wraz z
życzeniami: „Tak trzymać”.
Młodzież uczestniczyła też w warsztatach tanecznych,
hip hop, hip hop fusion prowadzonych przez Mariusza Ko-

Odpowiedzą za oszustwa

18 lutego policjanci
oleckiej komendy zatrzymali dwoje podejrzanych
o wyłudzenie kredytów na
zakup telewizorów, telefonu
komórkowego i notebooka.
Do policyjnego aresztu trafił
również 35 – letni mężczyzna który wystawiał „lewe”
zaświadczenia o miejscu zatrudnienia i osiąganych dochodach.
Oleccy policjanci zatrzymali 23 – letniego Daniel P.,
który w jednym z oleckich
sklepów chciał wyłudzić
kredyt na zakup telewizora
o wartości blisko 4500 zł.
Mężczyzna trafił do policyjnego aresztu a razem z nim
towarzysząca mu 27- letnia
Magdalena R. Jak ustalili funkcjonariusze kobieta
również miała nieczyste sumienie. Dwukrotnie w tym
samym sklepie wyłudziła
kredyt za zakup telewizora,
telefonu komórkowego i notebooka.
Pracujący nad ta sprawą policjanci zwalczający
przestępczość gospodarczą
zatrzymali również 35- letniego Mariusz K., który wystawiał tej dwójce „lewe”
zaświadczenia o miejscu zatrudnienia i osiąganych dochodach.
Za to przestępstwo kodeks karny przewiduje karę pozbawienia wolności do lat 8.
rzeczniczka prasowa KPP
sierż. szt. Justyna Sznel
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tarskiego - tancerza, choreografa, instruktora FNF Dance
Studio w Łodzi.
DEAF CLUB Olecko, to młody zespół, który powstał w
2013 roku.
W zespole tańczy 14 osób: dziewczęta i chłopcy niesłyszący i słabo
słyszący w różnym wieku. W swoim
repertuarze grupa posiada m.in. hymn,
który jest zaproszeniem ludzi słyszących do świata głuchych.
Zespół specjalizuje się głównie w
show dance. Mimo tak „młodego wieku artystycznego” na swoim koncie
grupa posiada już liczne podziękowania i wyróżnienia. Uczestniczyła
XII-tych Prezentacjach Artystycznych
w Poznaniu, w Międzynarodowym
Dniu Osób Niepełnosprawnych pod
hasłem „Chcemy żyć, kochać, czuć”
w Regionalnym Ośrodku Kultury
„Mazury Garbate”.
Zespół wspiera różnorodne akcje
charytatywne, m.in.: „Mecz Gwiazd
w piłce nożnej” na Hali Widowiskowo-Sportowej „Lega” oraz 22 Finał
WOŚP w Olecku.
W dalszych planach jest wzięcie
udziału w Ogólnopolskim Festiwalu Form Artystycznych
Głuchych i Słabosłyszących w Warszawie oraz w Międzynarodowych Biennale XI Spotkań Teatralnych Terapii Teatru
w Łodzi.
Artur Sobolewski
Skład zespołu: (opiekun) Artur Sobolewski, wychowankowie - Klaudia Interewicz, Ewelina Piszczak, Julita
Kędzierska, Sandra Szczerba, Magdalena Palczewska,
Anna Karwowska, Justyna Domel, Magdalena Sasin,
Monika Wierzchowska, Barbara Łaskowska, Krzysztof
Interewicz, Tomasz Czajkowski, Paweł Chmielewski, Dominik Palewicz.

Biblioteka i Stowarzyszenie
Osób Myślących Olecko

Zajęcia w czytelni biblioteki na grach logicznych i zabawie,
oraz potyczkach w Rummikuba w każdy czwartek.
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!!!
Jednocześnie ogłaszamy fakt, że zaczęliśmy z nowym rokiem – następny ranking. Zasady są proste, więc tylko dodam, że będzie to ranking długoterminowy trwający 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 fotka Teresa Rakus
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Bal karnawałowy
19 lutego o 18.00 w Ośrodku Szkolno–Wychowawczym
dla Dzieci Głuchych im. św. Filipa Smalone odbył się bal karnawałowy.
Celem imprezy było czerpanie radości z uczestnictwa
we wspólnej zabawie oraz stwarzanie warunków do różnej
aktywności dzieci. Nad przebiegiem i przygotowaniami do
imprezy czuwali nauczyciele: Grażyna Kuczyńska, Teresa
Łuckiewicz, Joanna Witkowska,
Zbigniew Miliszewski, Daniel
Kozłowski, Andrzej Makarewicz.

Spotkanie rozpoczęło się
od pokazu multimedialnego o
„Tradycji i zwyczajach balów karnawałowych”. Dzieci obejrzały też zdjęcia i powspominały minione imprezy organizowane z tej okazji w Ośrodku.
Następnie odbyły się konkursy, między innymi: najładniej
namalowana twarz, prawda czy fałsz, kto ma więcej piegów?,
taniec z krzesłami, konkurs na króla i królową balu, konkurs
na najładniejsze przebranie. Wszystkie cieszyły się dużym
zainteresowaniem uczestników.
Komisja konkursowa, w skład której m.in. weszli byli
uczniowie Michał Bellon i Michał Januszko, miała trudne
zadanie, ponieważ
wszystkie makijaże
oraz przygotowane przebrania były
bardzo pomysłowe
i starannie wykonane. W kategorii
najlepiej pomalowana twarz I miej-

sce zajął duet Magdalena Palczewska i Ewelina Piszczak.
Na Króla balu wybrano Adriana Marcinkiewicza, a na Królową Justynę Domel.
I miejsce za najładniejsze przebranie
otrzymał Krzysz-

tof Interewicz za strój baletnicy, II
miejsce zajął Adrian Marcinkiewicz
za strój ucznia - kujona, III miejsce
otrzymała Justyna Domel, która była
przebrana za Pipi. Wyróżniono także Dawida Jankowskiego w stroju Hiszpana,
Kacpra Jankowskiego w stroju Indianina, Klaudię Interewicz w stroju Oficera,
Łukasza Sock w stroju Araba, Karolinę
Karwowską w stroju Czarownicy, Magdę
Woźniak w stroju Robotnika, Magdę Sasin w stroju Żołnierza.
Na zakończenie spotkania odbyła się
dyskoteka i słodki poczęstunek. Dyskotekę prowadziła uczennica Klaudia Interewicz.
Grażyna Kuczyńska
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Otwarty Dzień Walentynkowy
14 lutego w Zespole Szkół Technicznych miał miejsce VII
już Walentynkowy Dzień Otwarty. Jest to impreza cykliczna skierowana szczególnie do młodzieży gimnazjalnej z klas
trzecich. Gimnazjaliści bardzo chętnie skorzystali z zaproszenia, czego dowodem była duża frekwencja i zainteresowanie
szkołą.
Wzorem lat ubiegłych, program Dnia Otwartego podzielony został na dwie części. Pierwsza odbyła się w hali sportowej, gdzie przybyłych gości, w tym 15 Giżycką Brygadę
Zmechanizowaną im. Zawiszy
Czarnego, powitał Dyrektor ZST
dr Marek Góryński. Gimnazjaliści zobaczyli
prezentację multimedialną przygotowaną przez
uczniów technikum informatycznego, która przedstawiała kierunki kształcenia, realizowane
projekty unijne oraz wydarzenia z życia szkoły. Na zainteresowanych służbą wojskową czekali żołnierze, którzy chętnie
dzielili się doświadczeniami ze swojej pracy oraz udzielali
wszelkich potrzebnych informacji dotyczących rekrutacji do
wojska. Nasza szkoła współpracuje z w/w jednostką wojskową, a jednym z jej efektów jest powstanie grupy militarno–survivalowej. W tym roku członkowie grupy będą uczestniczyć
w obozie przysposobienia wojskowego w 14 Dywizjonie
Artylerii Przeciwpancernej w Suwałkach. Tam sprawdzą się,
między innymi podczas treningu strzeleckiego, przejdą szkolenia musztry i łączności.
Uczniowie ZST zaprezentowali również swoje zdolności aktorskie w „Legendzie o Zamku”,
a główna postać przedstawienia - Biała
Dama zachwycona bardzo miłą atmosferą w szkole wręczyła każdemu uczestnikowi imprezy Walentynkową słodką
wróżbę. Później odbyły się różnorodne
zabawy i konkursy z udziałem gimnazjalistów oraz uczniów Zespołu Szkół
Technicznych, a nastrój Walentynkowy
podtrzymywała szkolna kapela „Zaklęte
Antylopy”.
Po części artystycznej rozpoczęło
się zwiedzanie szkoły. Dużym zainte-

resowaniem gimnazjalistek cieszyła się sala fryzjersko–kosmetyczna, gdzie uczennice technikum fryzjerskiego modelowały włosy i układały fryzury, a przyszłe kosmetyczki
wykonywały walentynowy makijaż. Chłopcy natomiast z
ogromnym zainteresowaniem zwiedzali warsztaty mechaniczne oraz zapoznawali się ze specjalistycznym programem
komputerowym Auto CAD 2013, który służy do wykonywania rysunków technicznych w zawodach technik mechanik i
technik budownictwa. Młodzież ZST, jak również przyszli
uczniowie mają możliwość udziału w zajęciach pozalekcyjnych dotyczących obsługi tego programu w ramach projektu „Myślimy o przyszłości”. Projekt jest długoterminowy i w
ciągu trzech lat daje obecnym i przyszłym uczniom możliwość nieodpłatnego ukończenia atrakcyjnych kursów:
- prawa jazdy kategorii B,
- obsługi wózka widłowego,
- posadzkarza - glazurnika,
- tworzenia stron WWW,
- stylizacji paznokci i wizażu.
Jest to ogromna szansa zdobycia dodatkowych kwalifikacji przed ukończeniem szkoły średniej.
Wszystkim gimnazjalistom dziękujemy
za wspólną zabawę i
mamy nadzieję, że dla
wielu z nich to spotkanie będzie pomocne w
dokonaniu
ważnego
życiowego wyboru.
Alicja
Jankowska-Bełbot

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
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Święto Szkoły
Gimnazjum nr 2
im. Mikołaja Kopernika
19 lutego społeczność Gimnazjum nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Olecku uroczyście obchodziła Święto Szkoły oraz
V edycję Memoriału im. Władysława Żurowskiego.
Uroczystą akademię, która przebiegała
pod hasłem „Człowiek miarą wszechrzeczy”, swoją obecnością uświetnili wyjątkowi goście, m.in.: Burmistrz Miasta Olecko
Wacław Olszewski, Przewodniczący Rady
Miejskiej Karol Sobczak, ks. prałat Lech
Janowicz proboszcz Parafii Najświętszej
Maryi Panny Królowej Polski, Andrzej
Kamiński dyrektor MOSiR-u w Olecku,
komendant Straży Pożarnej Jan Mróz,
Zbigniew Poniatowski Nadleśniczy Nadleśnictwa w Olecku. Wśród przybyłych
znaleźli się również przedstawiciele instytucji ściśle współpracujących z gimnazjum: Marta Romotowska – kierownik
Warsztatów Terapii Zajęciowej, Zbigniew Bogdan – kierownik W-MODN, Zuzanna Hołubowicz – konsultantka
W-MODN. Zaproszenie do wspólnego świętowania przyjął
Tadeusz Bogusz – medalista igrzysk olimpijskich. Dziękujemy za obecność szacownych
emerytów: Edwarda Szarneckiego i Elżbiety Okulicz, a także
dyrektorów, nauczycieli i młodzieży z zaprzyjaźnionych szkół
gminnych, którzy włączyli się
wspólnego świętowania i wraz z
nami uczcili chlubną tradycję naszego gimnazjum.
Wydarzeniem nieodzownie
związanym z obchodami Święta
Szkoły jest Memoriał im. Władysława Żurowskiego – niezłomnego pedagoga, entuzjasty sportów
zimowych, człowieka wielkiej
pasji, który – jak przypomniała
Dyrektorka Anna Siemiatycka
– swoją postawą uzasadnił sens
poświęcania się dla innych i podejmowania wyzwań, wydawałoby się, ponad miarę możliwości, którego świetlany przykład jest dla nas wyzwaniem i
zachętą do wznoszenia się ponad przeciętność.
Swoimi wspomnieniami o owocach pracy Władysława
Żurowskiego podzielili się byli absolwenci „Dwójki”, wychowankowie patrona memoriału: Małgorzata Siennicka,

Bogdan Skórkiewicz i Arkadiusz Kozłowski, których ze
wzruszeniem wysłuchaliśmy. Szczególną dumą napawały
pochlebne słowa, jakie na temat Gimnazjum nr 2 padły z
ust Bogdana Skórkiewicza, który z zachwytem podkreślił,
że szkoła w sposób imponujący rozwija skrzydła i twórczo realizuje edukacyjną misję. Obiecał również, że będzie
częściej gościł w tak przyjaznych progach.
Święto Szkoły to również okazja do złożenia podzię-

kowań wszystkim, którzy przyczyniają się do realizowania
wizji szkoły. Dyrektorka Anna Siemiatycka wraz z Przewodniczącą Rady Rodziców Agnieszką Ćwirko pogratulowały osobom życzliwym Gimnazjum nr 2 i wręczyły
wyróżnionym honorowe statuetki „Przyjaciela Dwójki”.
Nagrodzeni zostali: Małgorzata Burba – konsultant W-MODN Filia w Olecku
– za owocną współpracę i
wspieranie działań szkoły,
Marek Kisielewski – lokalny przedsiębiorca i aktywny
członek Rady Rodziców –
za owocną współpracę oraz
wieloletnie zaangażowanie
w pracę na rzecz szkoły,
Krzysztof Suchocki – lokalny przedsiębiorca – za
pomoc materialną i finansową na rzecz szkoły. Bartosz
Sobieraj – przyjaciel lodowiska „Bajka” – za wspieranie i popularyzowanie działań szkoły. Gratulacje!
Gala Osiągnięć – główny punkt programu akademii – pozwoliła pochylić się nad osiągnięciami uczniów
Gimnazjum nr 2, którzy wiedzą, że na sukces składają się
ciekawość świata, zdolność do marzeń i wyobraźnia bez
granic, dlatego nie boją się wyzwań i z zapałem rozwijają
swe umiejętności, podejmując się zadań, jakie stawia przed
nimi program Comenius „Poznawanie Naszego Światowego Dziedzictwa” czy poszerzając wiedzę w
oddziałach objętych innowacją. Zgromadzeni mieli możliwość posłuchać o wyjątkowych efektach pracy młodzieży, która
mądrze, z wiarą i determinacją realizuje
swoje zamierzenia i gromkimi oklaskami
docenić ich wyniki w nauce, aktywność pozalekcyjną oraz udział w różnorakich projektach, konkursach i zawodach.
Po oficjalnej części uroczystości, pełnej
sentymentalnych wspomnień związanych
z wystąpieniem zaproszonych gości oraz wyróżnień i gratulacji, przyszła chwila relaksu
i odprężenia podczas części artystycznej.
Szanowni goście, rodzice, nauczyciele
oraz społeczność uczniowska miała przyjemność obejrzeć program słowno-muzyczny przygotowany przez szkolne koło
teatralne oraz członków projektu Programu
Comenius „Uczenie się przez całe życie”,
pt.: „Moja mała ojczyzna w Europie, czyli
narody Comeniusa w pigułce”. Swą treścią
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Bajkolandia

program artystyczny w szczególności nawiązywał do tematyki obchodów Święta Szkoły, jak również ukazał tradycje karnawału i sportu w krajach członkowskich projektu Comenius.
Upamiętnienie patrona szkoły – Mikołaja Kopernika,
wspomnienie Władysława Żurowskiego, przy dźwiękach
największych muzycznych przebojów stricte związanych
ze sportem, zakończone uczniowskim minipokazem unihokeja, zostało przyjęte gromkimi brawami zgromadzonej publiczności.
Duch sportu, towarzyszył społeczności szkolnej Gimnazjum nr 2 jeszcze przed uroczystą akademią, na niezwykłym
spotkaniu z osobami sukcesu – Mistrzami Sportu – Wojciechem Kowalewskim – byłym reprezentantem Polski w piłce
nożnej oraz Vladimirem Burilem – utytułowanym mistrzem
sportu w hokeju.
Zaproszeni sportowcy, których obecność była dla nas wielkim wyróżnieniem, z pasją opowiadali o swojej karierze, jej
trudnych początkach i wielkich sukcesach. Wojciech Kowalewski uzmysłowił uczniom, że najważniejsze są marzenia i
ciężka praca, która prowadzi do ich ziszczenia. Swoją historią
poruszył młodych ludzi i z pewnością zaszczepił w nich wiarę
w to, że słońce świeci każdego dnia, a po marzenia warto sięgać z podniesioną głową.
Z tymi słowami w sercach i umysłach młodzież naszego
gimnazjum, udała się, tuż po uroczystej akademii, na halę widowiskowo-sportową „Lega”, aby wziąć udział w V Memoriale im. Władysława Żurowskiego, w ramach którego odbył
się „Zimowy Międzygimnazjalny Turniej Łyżwiarski” oraz
trening hokeja po mistrzowsku.
To był dzień pełen wspomnień, niezwykłych wrażeń i emocji, którym towarzyszyły spotkania z wyjątkowymi ludźmi.
Niezwykły dzień, który przede wszystkim pozwolił uwierzyć,
że człowiek jest miarą wszechrzeczy, a ciężką pracą i z głową
pełną marzeń z pewnością sięgniemy gwiazd.
Ku ogromnej uciesze społeczności szkolnej wszyscy goście zgodnie stwierdzili, że świętowanie przebiegało w podniosłej i pełnej radości atmosferze, której autorami byli nie
tylko zaangażowani w przygotowania nauczyciele, ale przede
wszystkim uczniowie – to dla nich i z ich ogromnym udziałem
– dzięki ich kompetencjom i talentom – udało się zorganizować
tak piękne i niezapomniane wydarzenie.
Magdalena Nyga, Mariola Zdancewicz

Bajkolandia to cykliczne zajęcia literacko-artystyczne,
odbywające się w Bibliotece Miejskiej w każdy piątek. Na
ostatnie spotkanie przybyła do nas „prawdziwa” księżniczka, w rolę której wcieliła się pracownica wypożyczalni, Alina Bień. Przeczytała piękną baśń o Śnieżynce, a dzieci z
zainteresowaniem słuchały opowieści. Urzeczone historią
głównej bohaterki, namalowały pastelami bajkowe postacie - Matkę Wiosnę i Ojca Mroza. Oczywiście, przy słodkim
poczęstunku, otrzymanym od naszego pięknego gościa. Nad
wszystkim czuwały bibliotekarki - Krystyna Karczewska i
Ewa Omilian.
Zapraszamy wszystkie dzieciaczki, które lubią słuchać
barwnych opowieści, malować, wyklejać, rysować.
BB

Ulica Kolejowa

Gmina sprzedała przy ulicy Kolejowej lokal użytkowy o
powierzchni 39,5 m.kw. Uzyskano cenę ponad 127 tysięcy
złotych. 						
UM

Siejnik II

Gmina sprzedała na osiedlu Siejnik II działkę budowlaną
o powierzchni 1263 m.kw. Uzyskano za działkę uzyskano
kwotę ponad 42 tysięcy złotych. 			
UM

12

Tygodnik olecki 8/841 - r. 2014

to@borawski.pl

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE
Projekt pn. „Z MYŚLĄ O PRZYSZŁOŚCI” realizowany
jest przez Powiat Olecki/Powiatowy Urząd Pracy w Olecku
w partnerstwie z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej
w Olecku, Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Kowalach Oleckich, Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej
w Świętajnie, Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w
Wieliczkach w ramach Priorytetu VII Promocja integracji
społecznej, Działania 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i
wzmocnienie sektora ekonomii społecznej Podziałania 7.2.1
Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym Programu Operacyjnego Kapitał
Ludzki 2007 – 2013 na podstawie umowy podpisanej z Instytucją Pośredniczącą i umowy partnerskiej w okresie od
01.01.2014 r. do 30.06.2015 r.
Celem projektu jest zwiększenie do końca czerwca 2015r.
aktywności społecznej i zawodowej 32 osób bezrobotnych
(17K, 15M) zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu powiatu oleckiego.
W ramach projektu zaplanowano następujące formy
wsparcia:
1) Wsparcie psychologiczno-terapeutyczne
- Warsztaty z komunikacji interpersonalnej obejmujące
sztukę prezentacji siebie, doskonalenie kontaktu i słuchania,
komunikację niewerbalna.
- Warsztaty socjoterapeutyczne obejmujące budowanie
poczucia bezpieczeństwa i integrowanie grupy, rozwijanie
umiejętności psychofizycznych i niezbędnych w kontaktach
społecznych, poznawanie mocnych i słabych stron, łagodzenie napięć.
- Wyjazd studyjny - 2 dni w celu pokazania dobrych praktyk z zakresu integracja i ekonomii społecznej.
2) Poradnictwo zawodowe.
- Porady indywidualne w zakresie określenia zainteresowań i predyspozycji zawodowych z wykorzystaniem testów

w konsekwencji wybór kierunku szkoleń zawodowych,
ustalenia Indywidualnego Planu Działania.
- Warsztaty aktywnego poszukiwania pracy w celu
przygotowania uczestników do lepszego radzenia sobie w
poszukiwaniu i podejmowaniu zatrudnienia.
3) Szkolenia zawodowe.
- Prawo jazdy kat. B dla 16 osób.
- Opiekun osób z zaburzeniami psychicznych i osób
starszych dla 9 osób.
- Magazynier-sprzedawca z obsługą wózków jezdniowych dla 8 osób.
- Brukarz dla 7 osób.
-Technolog robót wykończeniowych w budownictwie
dla 8 osób.
Uczestnikom projektu przysługuje stypendium szkoleniowe i zwrot kosztów przejazdu na szkolenie.
4) Staże zawodowe – 32 osoby.
Staże zgodne z kierunkiem szkoleń zawodowych. Długość stażu-max. 6 m-cy. Realizacja stażu u konkretnego
pracodawcy odbędzie się z udziałem trenera pracy. Uczestnikom projektu przysługuje stypendium stażowe i zwrot
kosztów przejazdu na staż, zakupimy odzież/obuwie.
5) Subsydiowane zatrudnienie – 7 osób
Pracodawcy organizujący staże w ramach projektu,
którzy zadeklarują zatrudnienie osób otrzymają przez 3mce zwrot części wynagrodzenia i składek społecznych.
Uczestnicy otrzymają zwrot kosztów dojazdów i pomoc trenera pracy (wsparcie, doradztwo, bieżący nadzór-wizyty u pracodawców).
Informacje nt uczestnictwa w projekcie można otrzymać w:
1. Powiatowym Urzędzie Pracy w Olecku w biurze projektu w pok. Nr 4 ul. Armii Krajowej 30 od poniedziałku do
piątku w godzinach 7.00 – 15.00, tel.875201801, e-mail:
p.modrakowski@pup.olecko.pl.
2. w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Olecku,
Gminnych Ośrodkach Pomocy Społecznej w: Kowalach
Oleckich, Świętajnie i Wieliczkach.
Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

POWIATOWY URZĄD PRACY

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

Kronika policyjna

W miniony weekend w Olecku na ul. Kościuszki doszło
do dwóch kolizji drogowych. Trzecią kolizję odnotowana na
ul. Młynowej.

Pierwsza kolizja miała miejsce w sobotę około
godz. 14:20 w Olecku na ul. Kościuszki. Kierujący samochodem osobowym mitsubishi nie zachował bezpiecznej odległości od poprzedzającego go vw sharan w wyniku czego
uderzył w tył tego pojazdu. Kierujący Paweł O. został ukarany mandatem karnym.
Druga kolizja drogowa miała miejsce również na
ul. Kościuszki w Olecku 23 lutego około godz. 3:40. Kierująca vw golf Agnieszka K. nie dostosowała prędkości do
warunków panujących na drodze w wyniku czego uderzyła
w przydrożny słup energetyczny.
Kobieta trafiła do szpitala lecz nie odniosła poważniejszych obrażeń.
Policjanci pracujący na miejscu zdarzenia ustalili, że 31-

letnia Agnieszka K. miała ponad pół promila alkoholu w
organizmie. Teraz kobieta odpowie za kierowanie pojazdem w stanie nietrzeźwości.

Kolejne zdarzenie drogowe miało miejsce 23
lutego około godziny 5:30 w Olecku na ul. Młynowej. Jak
ustalili policjanci samochód osobowy marki Mazda uderzył w prawidłowo zaparkowany pojazd marki Audi.
Mężczyźni podróżujący mazdą opuścili pojazd i odmówili podania przybyłym na miejsce funkcjonariuszom
policji informacji, który z nich nim kierował.
Badanie alkomatem wykazało u Rafała Sz. ponad 2,5
promila alkoholu w organizmie, a u Macieja S. ponad 2
promile.
W związku z tym obaj trafili do policyjnego aresztu.
Teraz śledczy będą wyjaśniać, który z mężczyzn kierował
mazdą i odpowie za prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości.
rzeczniczka prasowa KPP Olecko
sierż. szt. Justyna Sznel
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ULGA REHABILITACYJNA

Jeżeli jesteś osobą niepełnosprawną lub masz na utrzymaniu
osobę niepełnosprawną, sprawdź, czy poniesione przez Ciebie wydatki na cele rehabilitacyjne oraz wydatki związane z ułatwieniem
wykonywania czynności życiowych uprawniają do ulgi w podatku
dochodowym od osób fizycznych. Jeśli tak, to możesz je uwzględnić przy obliczaniu podatku.
UWAGA!
Każda ulga podatkowa to przywilej, z którego możesz skorzystać tylko wtedy, gdy spełnisz wszystkie warunki. Urząd skarbowy
ma prawo sprawdzić poprawność dokonanych odliczeń.
WYDATKI UPRAWNIAJĄCE DO ODLICZEŃ
WYDATKI NIELIMITOWANE – NALEŻĄ DO NICH
WYDATKI PONIESIONE NA:
adaptację i wyposażenie mieszkań oraz budynków
mieszkalnych, stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności,
przystosowanie pojazdów mechanicznych do potrzeb
wynikających z niepełnosprawności,
zakup i naprawę indywidualnego sprzętu, urządzeń i
narzędzi technicznych niezbędnych w rehabilitacji oraz ułatwiających wykonywanie czynności życiowych, stosownie do potrzeb
wynikających z niepełnosprawności, z wyjątkiem sprzętu gospodarstwa domowego,
zakup wydawnictw i materiałów (pomocy) szkoleniowych,
stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności,
odpłatny pobyt na turnusie rehabilitacyjnym,
odpłatny pobyt na leczeniu w zakładzie lecznictwa uzdrowiskowego, pobyt w zakładzie rehabilitacji leczniczej, zakładach
opiekuńczo-leczniczych i pielęgnacyjno- opiekuńczych oraz odpłatność za zabiegi rehabilitacyjne,
opiekę pielęgniarską w domu nad osobą niepełnosprawną w
okresie przewlekłej choroby uniemożliwiającej poruszanie się
oraz usługi opiekuńcze świadczone dla osób niepełnosprawnych
zaliczonych do I grupy inwalidztwa,
opłacenie tłumacza języka migowego,
kolonie i obozy dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej oraz
dzieci osób niepełnosprawnych, które nie ukończyły 25. roku życia,
odpłatny, konieczny przewóz na niezbędne zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne:
osoby niepełnosprawnej - karetką transportu sanitarnego,
osoby niepełnosprawnej zaliczonej do I lub II grupy inwalidztwa oraz dzieci niepełnosprawnych do lat 16, również innymi niż
karetka środkami transportu sanitarnego,
odpłatne przejazdy środkami transportu publicznego związane
z pobytem:
na turnusie rehabilitacyjnym,
w zakładach lecznictwa uzdrowiskowego, zakładach rehabilitacji leczniczej, zakładach opiekuńczo-leczniczych i pielęgnacyjno-opiekuńczych,
na koloniach i obozach dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej oraz dzieci osób niepełnosprawnych, które nie ukończyły 25.
roku życia.
WYDATKI LIMITOWANE- NALEŻĄ DO NICH WYDATKI
PONIESIONE NA:
1)opłacenie przewodników osób niewidomych zaliczonych do
I lub II grupy inwalidztwa oraz osób z niepełnosprawnością narządu ruchu zaliczonych do I grupy inwalidztwa – maksymalna kwota
odliczenia w roku podatkowym wynosi 2280 zł,
2)utrzymanie przez osoby niewidome i niedowidzące zaliczone do I lub II grupy inwalidztwa oraz osoby z niepełnosprawnością
narządu ruchu zaliczone do I grupy inwalidztwa psa asystującego,

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
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o którym mowa w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej
oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, tj. odpowiednio wyszkolonego i specjalnie oznaczonego psa (np. psa przewodnika),
który ułatwia osobie niepełnosprawnej aktywne uczestnictwo w
życiu społecznym – maksymalna kwota odliczenia w roku podatkowym wynosi 2280 zł,
3)używanie samochodu osobowego stanowiącego własność
(współwłasność) osoby niepełnosprawnej zaliczonej do I lub II
grupy inwalidztwa lub podatnika mającego na utrzymaniu osobę
niepełnosprawną zaliczoną do I lub II grupy inwalidztwa albo
dzieci niepełnosprawne, które nie ukończyły 16. roku życia, na
potrzeby związane z koniecznym przewozem na niezbędne zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne – maksymalna kwota odliczenia w roku podatkowym wynosi 2280 zł,
4)leki, jeśli lekarz specjalista stwierdzi, że osoba niepełnosprawna powinna stosować określone leki stale lub
czasowo. W tym przypadku odliczeniu podlegają wydatki
w wysokości stanowiącej różnicę pomiędzy wydatkami
faktycznie poniesionymi w danym miesiącu a kwotą 100
zł.
DOKUMENTOWANIE WYDATKÓW UPRAWNIAJĄCYCH DO ODLICZEŃ
Wysokość wydatków ustala się na podstawie dokumentów
stwierdzających ich poniesienie. Może to być faktura, rachunek,
dowód wpłaty na poczcie lub potwierdzenie przelewu bankowego, o ile wynika z nich kto, kiedy, ile oraz za co zapłacił.
Jedynie w przypadku wydatków limitowanych wyżej wymienionych w pkt 1-3 związanych z:
1)opłaceniem przewodników osób niewidomych (…),
2)utrzymaniem psa asystującego przez osoby niewidome
(…),
3)używaniem samochodu osobowego w związku z koniecznym przewozem na niezbędne zabiegi leczniczo- rehabilitacyjne
(…),
nie jest wymagane posiadanie dokumentów stwierdzających
wysokość wydatków. Jednakże na żądanie organów podatkowych lub organów kontroli skarbowej podatnik jest obowiązany
przedstawić dowody niezbędne do ustalenie prawa do odliczenia,
w szczególności:
wskazać z imienia i nazwiska osoby, które opłacono w związku z pełnieniem przez nie funkcji przewodnika,
okazać certyfikat potwierdzający status psa asystującego,
okazać dokument potwierdzający zlecenie i odbycie niezbędnych zabiegów leczniczo-rehabilitacyjnych.
Warunkiem odliczenia ww. wydatków jest posiadanie przez
osobę, której dotyczy wydatek:
1)orzeczenia o zakwalifikowaniu przez organy orzekające do
jednego z trzech stopni niepełnosprawności, określonych w odrębnych przepisach, lub
2) decyzji przyznającej rentę z tytułu całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy, rentę szkoleniową albo rentę socjalną,
albo
3) orzeczenia o niepełnosprawności osoby, która nie ukończyła 16 roku życia, wydanego na podstawie odrębnych przepisów.
Podstawa prawna:
Art. 26 ust. 1 pkt. 6, ust. 7a-7g ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2012r. poz. 361 z poź. zm.)
Chcąc uzyskać więcej informacji proszę dzwonić:
KRAJOWA INFORMACJA PODATKOWA
Z telefonu stacjonarnego tel. 801 055 055, Z telefonu komórkowego tel. 22 330 03 30 - Czynna od poniedziałku do piątku w
godzinach 7.00-18.00.

-

OLECKIE CENTRUM
SZKOLENIA KIEROWCÓW
Jerzy Miliszewski
Olecko, Aleje Lipowe 3

Ośrodek
czynny
codziennie
w godz. 800-1600
L86002

Rozpoczęcie
kursu

13
lutego

godz.

1600

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

V41915

AUTO LAND

V05403

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;
V03904

* MYJNIA GĄBKOWA AUTOMATYCZNA
			
aleje Lipowe 1A

V01547

* Budowlana firma, Tadeusz WITKOWSKI, kompleksowe
prace budowlane, tel. 603-754-167, 87-523-41-44 V06601
* Centrum Ogrodnicze, ul. Rzeźnicka 6; tel. 87-520-22-07

SERWIS OGUMIENIA

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

V04004

OPONY, FELGI
OLEJE SHELL (wymiana gratis)

* bezprzewodowy internet iPlus, tel. 87-520-13-31 B87903

V02606

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

L85804

AUTO-MOTO-SPRZEDAM
* Auta używane, tel. 501-611-961 V05932
* CZĘŚCI SAMOCHODOWE, tel. 509-746-264 V03914
* CZĘŚCI SAMOCHODOWE, ul. Sokola 1D, tel. 87520-12-88 V05413
* części używane, wszystkie marki, Ełcka 2 (przy
skupie złomu), tel. 501-611-961 V05922
* Ford Escort Combi, 1,4B, 1999, tel. 605-485-376 L85705
* Mitsubishi Outlander, 2005, 2,4B+G tel. 604-193-413
B88301

V45010

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 V01817
* Żuk, sprawny, ubezpieczony, po przeglądzie, B+G,
pierwsze ręce, tel. 604-557-693 V05812

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
V4608
* kino, plac Wolności 22, tel. 87-520-20-59 B87305
* „KOALA” - bar. Kuchnia tradycyjna, dowóz dań od
poniedziałku do piątku od 9.30 do 16.30, od 26 zł. dowóz
gratis (w Olecku 3 zł) tel. (87) 520 15 78
V06102

* konie kabardyńskie, przejażdżki, pod siodło,
Grądzkie 47, tel. 666-316-780, 87-421-22-48 B87704

V05103

* gazowe, hydraulik, tel. 502-383-533 V05203
* hurtownia wędlin, od 4.00 do 14.00, ul. Gołdapska
31, tel. 87-520-22-13 B86706
* instalacje elektryczne, Henryk Rowiński, tel. 510-145891 V03415
* korepetycje - język angielski; szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły średnie, tel. 608-215-475 L85507
* kowalskie, spawalnicze, ślusarskie, Gołdapska 31,
tel. 87-523-00-80 B86008
* księgowe usługi, Ternet spółka z o,o, tel. 87-520-31-70
L86101

V45310

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 B87604
* Pub Arts, pizza przez telefon 87 523 33 33, internetem www.arts.olecko.pl, zbieraj punkty V03315
* wczasy; tel. 87-421-22-48, 666-316-780, www.wiatrakart.fr.pl, e-mail: kawarak@o2.pl B88002

USŁUGI

* Masaże, rehabilitacja, Biostudio, mgr Karol Bogdański, tel. 501-703-371 lub 799-203-911 K91908
* materiały budowlane, metalowe, hydraulika – SKLEP
BUD-MET, ul. Gołdapska 22, tel. (87) 520 22 41. V03804
* MEBLE - salon, Jan Bagiński, ul. Rzeźnicka, tel.
(87) 520 29-23.
V02506
* 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
B88202

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

V00708

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

V03405

ARTYKUŁY ELEKTRYCZNE, SPRZEDAŻ, WYKONAWSTWO

V05303

* OLEJ OPAŁOWY, NAJTANIEJ, tel. 87-520-41-91
V01517

* pakowanie próżniowe żywności, ulica Rzeźnicka 6,
tel. 87-520-22-07 K92405

to@borawski.pl
V06302

* pizza na telefon – od 10.00 do 22.00, tel.87-520-31-32
lub sms 505-314-536 V45320
* Pralnia chemiczna, pranie wodne, usługi w ciągu 24 godzin,
ul. Grunwaldzka 12, te. 723-565-284
V46208

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
V01607
czipowanie, paszporty europejskie
psy, koty, fretki

* ROWERY – naprawy i wypożyczalnia, Centrum
Handlowe Impuls, tel. 87-520-36-92 V04114
* skup metali i surowców wtórnych, odbiór własnym
transportem, najwyższe ceny, Ełcka 2, tel. 501-611-961
V05912

* sprzątanie, opieka nad osobami starszymi lub dziećmi, tel.
506-462-495 B87404
K91310

STOMATOLOG – 24 godz. tel. 605-893-381
pełny zakres usług
DERMATOLOG
plac Wolności 11, , rejestracja tel. 605-893-381 , 87-520-22-22
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SPRZEDAM
* dom, 3 ha, Jaśki, tel. 502-088-402 K89916
* działka budowlana, Świętajno, 1850 m.kw., tel. 509154-347 K93002
* działka budowlana, Zajdy, 30 arów, tel. 662-509-994 V03814
* działka usługowa, granica obwodnicy, tel. 601-210819 B863a7
* działkę budowlaną, 1650 m.kw., Olecko, tel. 602709-756 L88102
* działki budowlane, Jaśki, tel.502-088-402 K90016
* działki budowlane, uzbrojone, tel. 601-210-819 K864a7
* komplet mebli do salonu. BRW seria Kent: witryna, komoda, RTV, kolor - kasztan, 700 zł. tel. 600-936-589 B85909
* kotły c.o., grzejniki, bojlery, HYDROMAX,
ul. Targowa 18, tel. 87-615-31-90
V01407
* książki, I i II klasa gimnazjum, (Gimnazjum nr 2), tel.
603-113-040 V05423
* lokal handlowo-użytkowy o powierzchni 114
m.kw., , tel. 519-517-322 K92107
* luksfery Fala niebieskie 36 sztuk, TANIO, tel. 508610-285 B88401
* maszyny, urządzenia rolnicze, tel. 516-670-859 K865a7
* mieszkane 60 m.kw. z działką 400 m.kw.,tel. 602345-477 V01627
* modele kartonowe, Wydawnictwo WIR, (samoloty
1:50, okręty 1:300), tel. 601-152-454
* OLEJ OPAŁOWY, NAJTANIEJ, tel. 87-520-41-91
V01527

MOEY
O
K
PRA w
CJ

* tłumacz języka francuskiego, tel. 888-605-885 B87504
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Pompy ciepła
CWU + CO + kolektory słoneczne
przydomowe oczyszczalnie ścieków
V03115
możliwość montażu
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 V01617

WYNAJEM

* lokal 28 m.kw., centrum, tel. 695-602-891 K92804
* lokal użytkowy 100 m.kw., centrum, tel. 723-565-284
V46218

* lokal użytkowy 140 m.kw., centrum, tel. 501-620-577
V01807

V45330

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

V45110

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

* mieszkanie do wynajęcia, tel. 502-264-901 K92903

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

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

Wyrób nagrobków, blatów kuchennych, parapetów
i okładzin schodowych
V02907

INNE

* oddam koty (wszystkie czarne) w dobre ręce, tel.
504-997-481 L85903

KUPIĘ

* stary traktor, tel. 602-235-182 V01537

PRACA

* ślusarza, spawacza zatrudnię, tel. 602-709-756 B86307
* zatrudnię spawaczy, PWP Skórkiewicz, tel. 668-868203 K93202
* zatrudnię stomatologa, tel. 605-893-381 K91410

SPRZEDAM

* drukarka kolorowa OKI C3300n, A4, idealna do
wizytówek, mało używana, 290 złotych, tel. 604-193413 B87803

V02117

 auto  sprzedam
 praca
 wynajmę  kupię
 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
K91507

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.

Komunikat Policji
Komenda Powiatowa Policji w Olecku oraz Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Olecku informują, iż w dniach od 24
lutego 2014 roku do 1 marca 2014 roku trwać będzie ogólnokrajowa akcja „Tydzień Pomocy Ofiarom Przestępstw”. Celem
tej inicjatywy jest zwrócenie szczególnej uwagi społeczeństwa
oraz instytucji państwowych i samorządowych na potrzeby i
prawa osób pokrzywdzonych przestępstwem. Gospodarzem
inicjatywy jest Ministerstwo Sprawiedliwości , które do współdziałania zaprosiło min. Policje, Prokuraturę Generalną, Naczelną Izbę Adwokacką, Krajową Radę Kuratorów Sądowych
a także inne instytucje i organizacje pozarządowe.
W ramach prowadzonej akcji na terenie powiatu oleckiego
w dniach 24 lutego2014 r. - 1 marca 2014 r. w Specjalnym
Ośrodku Wsparcia Dla Ofiar Przemocy przy PCPR w Olecku
przy ul. Gołdapskiej 23 uruchomiony będzie punkt informacyjny dla ofiar przestępstw, w którym osoby zainteresowane
będą mogły otrzymać pomoc psychologiczną, pedagogiczną, terapeutyczną oraz prawną zarówno w kontakcie bezpośrednim jak i telefonicznie oraz drogą mailową. Telefon
kontaktowy: (87) 520 34 30 (sekretariat PCPR) (87) 520 34
37 (Ośrodek Wsparcia) (87) 520 34 39 (Kierownik SOW).
w Komendzie Powiatowej Policji w Olecku przy ul. Zamkowa 1, w godzinach 09.00 - 15.00 w pokoju nr 1 i 15 osoby
zainteresowane będą mogły otrzymać pomoc prawną zarów-

no w kontakcie bezpośrednim jak i telefonicznie pod nr
087 520-72-30 lub 087 520-72-50. W podanym terminie
do dyspozycji będą funkcjonariusze Policji z pionu dochodzeniowo-śledczego i prewencji.
W dniach od 24 lutego 2014 r. do 1 marca 2014 r. w ramach „Tygodnia Pomocy dla Ofiar Przestępstw” w Prokuraturze Rejonowej w Olecku ul. Sembrzyckiego 18 w
godzinach od 8:00 do 15:00 pełnione będą dyżury prokuratorów podczas których udzielane będą informacje i porady
o uprawnieniach przysługujących pokrzywdzonym przestępstwem.

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
Na uporczywy kaszel

Lekiem na uporczywy kaszel bywa miód z chrzanem. Do szklanki płynnego miodu dodaje się tyle
świeżo utartego chrzanu, ile się da wziąć pięcioma
palcami. Po wymieszaniu z chrzanem miód powinien
postać kilka dni. Potem zażywa się specyfiku 2—3 łyżki dziennie. Lekarstwo mające swój rodowód w ludowej
medycynie bułgarskiej ma działać skutecznie nie tylko
przy silnym kaszlu, ale nawet przy gruźlicy.

Zamiast tradycyjnych okularów

Coraz więcej osób, zwłaszcza młodych kobiet, używa soczewek kontaktowych. Nie każdy jednak może sobie na nie pozwolić.
Zrezygnuj z nich, gdy cierpisz na: zespół suchego
oka, zmiany chorobowe rogówki, cukrzycę, alergię kontaktową, uraz oka.
Oto zasady pielęgnacji soczewek.
Soczewki kontaktowe nie lubią dymu papierosowego. Jeśli długo przebywasz w zadymionym pomieszczeniu, oczyść je bardzo starannie.

Zapytaj optyka, jakich środków najlepiej używać do
Twoich soczewek. Niedopuszczalne jest mieszanie preparatów od różnych producentów lub ciągłe ich zmienianie.
Pojemnik do przechowywania soczewek myj po każdym ich wyjęciu.
Po oczyszczeniu enzymatycznym soczewki należy
przed włożeniem do oka przepłukać roztworem soli fizjologicznej. Najlepiej zostawić je na noc w specjalnym
płynie.

Cytryna

Jako składnik diety cytryna jest cenna, szczególnie dla
łatwo czerwieniących się osób z rozszerzonymi naczynkami krwionośnymi. Lekarze zalecają by nie rezygnować
nawet ze skórki, gdyż nieobrana cytryna zawiera doskonale połączenie witaminy C i P.

Domowe leczenie zimnem

Przy silnym katarze warto wciągną w nozdrza trochę
lodowatej wody. Spowoduje to usztywnienie ścianek naczyń i zmniejszenie uczucia „zapchania” przewodów nosowych. Można to nazwać naturalnym znieczuleniem

B87004

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.

B86905

to@borawski.pl
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Kalendarz imion

26 lutego (Światowy Tydzień Mokradeł)
Bogumiły, Dony, Elwiry, Eweliny,
Fory, Lutosławy, Mirosławy
Aleksandra, Bogumiła, Dionizego,
Faustyna, Filipa, Mirosława, Nestora,
Prokopa
27 lutego (Tłusty Czwartek) (Światowy Tydzień Mokradeł)
Albiny, Anastazji, Gabrieli, Honoraty,
Honoryny, Liwii, Sierosławy
Gabriela, Juliana, Leonarda, Wasyla,
Wiarosława, Wiktora
28 lutego (Światowy Tydzień Mokradeł)
Antonii, Erminy, Eugenii, Ludmiły,
Wiliany
Antoniego, Bogurada, Chwaliboga,
Hilarego, Józefa, Lecha, Ludomira,
Lutomira, Mamara, Makarego, Makariusza, Oswalda, Prokopa, Romana,
Ryszarda, Teofila
1 marca (Ostatnia sobota Karnawału)
Albiny, Antoniny, Joanny, Radosławy
Albina, Antoniego, Budzisława, Dawida, Feliksa, Herkulana, Herkulesa,
Józefa, Nikifora, Piotra, Radosława,

Rogera
2 marca
Agnieszki, Halszki, Heleny, Henryki,
Lucji
Budzisława, Franciszka, Hemryka,
Karola, Krzysztofa, Michała, Pawła,
Piotra, Radosława, Symplicego, Symplicjusza, Wiktora
3 marca
Danieli, Kingi, Kunegundy, Łucji,
Maryny, Teresy
Anzelma, Asteriusza, Budzisława,
Fryderyka, Gerwina, Hieronima, Pakosława, Tycjana, Wierzchosława
4 marca (Ostatki)
Adriany, Adrianny, Dainy, Jagody,
Łucji, Kazimiery, Wacławy, Walburgi
Adriana, Arkadiusza, Eugeniusza, Hadriana, Kazimierza, Lucjana, Lucjusza, Lutosława, Wacława, Witosława
5 marca (Popielec)
Adory, Adriany, Aurory, Oliwii, Teofilii, Wacławy
Adriana, Euzebiusza, Ferdynanda,
Fryderyka, Jana, Pakosława, Teofila,
Wacława, Wirgila, Wirgiliusza, Wojsława, Wolimira

Nasz przepis
Chłodnik staropolski

2 młode czerwone buraczki razem z
liśćmi, 2 ogórki, szklanka śmietany,
3 jajka, pęczek szczypiorku, pęczek
natki pietruszki, pęczek koperku, 2
litry kwasu chlebowego
Buraczki myjemy, obieramy i gotujemy, dodając po pewnym czasie pokrojone liście i łodygi.
Miękkie buraki kroimy w drobne
paseczki, wkładamy do wywaru i studzimy.
Wlewamy kwas chlebowy. Dodajemy drobno pokrojone ogórki, posiekaną zieleninę oraz ugotowane na
twardo jajka pokrajane w kostkę.
Śmietanę rozprowadzamy małą
ilością zupy, bardzo dokładnie mieszamy i wlewamy do garnka.
Do chłodnika podajemy gotowane
ziemniaki, suto posypane posiekanym
koperkiem.

czamy je w mące i smażymy z obu stron
na rozgrzanym oleju.
Podajemy z ziemniakami i sezonową
surówką.

Surówka zielona z jabłek
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17

Cytaty na ten tydzień
W dole prastary zwój:
ukryty oczom
korzeń, podziemny zdrój,
skąd ród się począł.
Róg i myśliwski zew.
Szyszak i kirys.
Braterska waśń i krew.
Panny jak liry...
Pnie się gałęzi gąszcz:
każda się gmatwa;
ta jedna – nie...
Ale się kruszą wciąż;
aż ta ostatnia
w lutnię się gnie.
Rainer Maria Rilke,
Sonety dla Orfeusza (XVII)

PRZYS£OWIA
je.

Gdy luty mrozy daje, wróży urodza-

Gdy marzec mglisty, w lecie czas
dżdżysty
Gdy suchy marzec, kwiecień mokry,
maj przychłodny, wtenczas wnosi gospodarz, nie będzie rok głodny.
Gdy suchy marzec, kwiecień nagradza, bo deszcze sprowadza.
Gdy w marcu deszcz pada, wtedy
rolnik biada, gdy słońce jaśnieje, to rolnik się śmieje.
Gdy w marcu grzmi, w maju śniegiem ćmi.
Gdy w marcu z nieba od południa
ryknie, wielki z tego urodzaj wyniknie.
W marcu, gdy grzmot na lody spada,
w lecie grad zapowiada.
Ile mgły w marcu, tyle deszczu w
lecie.
Ile w marcu dni jasnych, ale z rana
mglistych, tyle w żniwa czasów dżdżystych.
Jeśli na św. Kazimierza (4 marca)
pogoda, to na kartofle uroda.

Pół kg antonówek, 3 cebule, 3 łyżki
siekanego szczypiorku, 3 łyżki siekanej natki pietruszki, 2 łyżki siekanych
listków estragonu, sok cytrynowy, sól,
cukier, pieprz, pół szklanki śmietany, 4
łyżki oleju
Śmietanę mieszamy z olejem, przyprawiamy sokiem z cytryny, solą, cukrem i pieprzem.
Cebule kroimy w cieniutkie piórka i
mieszamy z zaprawą.
Endywia fryzowana
Jabłka myjemy, obieramy, wyjmujemy gniazda nasienne, kroimy w makaroSałata mało znana. Jest łagodniejnik lub ścieramy na tarce. Każdą z por- sza w smaku od kędzierzawej. Najlepiej
cji natychmiast wrzucamy do zaprawy i smakuje z oliwkami, serem feta, kapamieszamy po to aby nie sczerniały.
rami, anchois, pomidorami, papryką,
Na koniec dodajemy natkę pietrusz- jajkami, bo zachowuje soczystość i jest
ki, szczypiorek i estragon. Mieszamy wystarczająco mocna, by nie dać się
Kotlety mielone
wszystko i ewentualnie dodajemy cukru, zgnieść przez wielość składników.
z karmazyna
soli czy pieprzu.
Winegret przygotowuje się do niej
Podajemy jako dodatek do różnych z odrobiną musztardy i jogurtu, dobrze
50 dag filetów z karmazyna, 1 kalafior
(średnica od 12 do 15 cm), sól, pieprz, potraw zaraz po przyrządzeniu.
komponuje się też z octem winnym.
1 cebula, 2 jajka, tarta bułka, 4 łyżki
Napój
pomarańczowy
Aby mąka
mąki, olej
4 pomarańcze, butelka białego wina
... łatwo łączyła się z wodą (bez grudek)
Filety płuczemy i odsączamy.
należy dodać do niej odrobinę soli.
Kalafior obieramy z liści, myjemy, półsłodkiego, kostki lodu
Pomarańcze bardzo dokładnie myzalewamy małą ilością wody i gotujejemy i obieramy ze skórki. Zostawiamy
Białe pieczarki
my. Odsączamy i studzimy.
Jeśli umyte i pokrojone pieczarki
Cebulę obieramy, płuczemy i dzie- kilka plasterków do dekoracji.
Wyciskamy z pomarańczy sok. Moż- skropimy sokiem z cytryny, nie będą
limy na ćwiartki.
Filety, kalafior i cebulę mielimy do- na też użyć soku pomarańczowego z kar- czerniały.
dając jajka, sól i pieprz. Jeśli masa jest tonu.
Wino i sok mieszamy z lodem w sha- nych szklanych pucharków.
rzadka, dodajemy trochę tartej bułki.
Podajemy z plasterkami pomarańcz
Formujemy okrągłe kotlety, obta- kerze. Napój przelewamy do schłodzo- oraz kostkami lodu.
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Powiatowy konkurs
języka angielskiego
CHAMPS OF ENGLISH
rozstrzygnięty

21 lutego poznaliśmy zwycięzców Powiatowego Konkursu Języka Angielskiego „CHAMPS OF ENGLISH”.
Do zorganizowanego przez Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych w Olecku turnieju zgłosiło się szesnastu śmiałków. W grupie mistrzów gościliśmy Zespół Szkół Nr 1
z Siejnika, Gimnazjum Nr 2 im. Mikołaja Kopernika z
Olecka, Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła II z Wieliczek, Publiczne Gimnazjum z Kowali Oleckich, Zespół
Szkół z Babek Oleckich oraz Zespół Szkół z Judzików.
Uczestników konkursu oraz ich opiekunów przywitała Marzanna Pojawa-Grajewska, dyrektorka ZSLiZ.

O godzinie 9.00 w nowoczesnej pracowni architektury
krajobrazu uczniowie przystąpili do pierwszego etapu konkursu, który to wyłonił pięć osób z najwyższymi wynikami.
Poziom wiedzy i umiejętności uczniów okazał się na tyle wysoki i wyrównany, że w drugim etapie zmagań, który odbył
się w pracowni języka angielskiego, jury przyznałodwie nagrody ex aequo za zajęcie II miejsca. A oto lista zwycięzców:
I miejsce – Gabriela Bagan Zespół Szkół Nr 1 Siejnik

Szachy
15 lutego odbyły się XVII Otwarte Szachowe Mistrzostwa Szkoły Podstawowej nr 3 im. Jana Pawła II w Olecku.
Zgodnie z regulaminem turnieju zawody przeprowadzono
oddzielnie dla dziewcząt i oddzielnie dla chłopców. Zawody
rozegrano wśród dziewcząt systemem kołowym, tj. każda z
każdą, a chłopcy systemem szwajcarskim na dystansie 7 rund.
Tempo gry w obu turniejach zostało ustalone na 15 minut. Nad
prawidłowym przebiegiem zawodów czuwał sędzia Leopold
Dudanowicz. W kategorii dziewcząt pierwsze miejsce zajęła
Aleksandra Dźwilewska (8 pkt z 8 partii, SP nr 3). Agnieszka Świerzbin i Daria Dźwilewska (obie SP nr 3) zdobyły

II miejsce – Agata Bielenica Gimnazjum Nr 2 im Mikołaja Kopernika w Olecku oraz Katarzyna Wójtowicz
Zespół Szkół Nr 1 Siejnik
III miejsce – Oliwier Czerwiński Publiczne Gimnazjum w Kowalach Oleckich
IV miejsce – Magda Waszkiewicz Publiczne Gimnazjum im Jana Pawła II w Wieliczkach
Wszystkie osoby, które wzięły udział w konkursie,
otrzymały dyplomy uczestnictwa oraz cenne nagrody rzeczowe. Zwycięskiej piątce wręczono akcesoria komputerowe, przybory szkolno-biurowe, firmowe długopisy, koszulki z logo ZSLiZ oraz książki. Społeczność ZSLiZ za
pomoc w organizacji konkursu serdecznie dziękuje opiekunom uczniów oraz życzy dalszych sukcesów w pracy
zawodowej.
zs

Dziękujemy sponsorom nagród: Marcinowi
Prusce reprezentującemu Biuro Podróży SAMBIA, Krystynie i Krzysztofowi Balutom, Janowi Grzybowi – Wiceprzewodniczącemu Rady
Miejskiej w Olecku, Zakładom Produkcyjno-Usługowym PRAWDA w Olecku oraz wydawnictwu OXFORD UNIVERSITY PRESS.
po 5,5 pkt. O kolejności miejsc zadecydowała
punktacja pomocnicza, która drugie miejsce
przyznała Agnieszce, a trzecie Darii.
W kategorii chłopców pierwsze miejsce
zajął Bartosz Łapszys (7pkt/7), drugie miejsce przypadło Karolowi Racis (5pkt/7; obaj
SP nr 1), a trzecie Piotrowi Turowskiemu
(5pkt/7; SP nr 3).
Tradycyjnie w ramach turnieju prowadzone były także dodatkowe klasyfikacje
wiekowe: klasy IV-VI SP i 0-III SP. W kategorii dziewcząt kl. IV-VI pierwsza była Ola.
Drugie miejsce zajęła Agnieszka, a trzecie
Aleksandra Lachowicz (5pkt/8; SP nr 3). W
młodszej grupie dziewcząt pierwsze miejsca
zajęła Daria Dźwilewska, drugie Justyna
Racis (4pkt/8; SP nr 1), a trzecie Zuzanna
Bagan (3,5pkt/8; SP nr 3). Na kolejnych
miejscach uplasowały się: Katarzyna Witkowska, Maja Jeglińska i Oliwia Sulima (wszystkie SP
nr 3).
W grupie chłopców kl. IV-VI pierwsze miejsce przypadło Bartkowi, a drugie Piotrowi. Trzecie miejsce zajął Krzysztof Zduniak, a czwarte Kacper Parfinowicz
(3pkt/7; obaj SP nr 3). W kl 0-III SP pierwszy był Karol. Miejsca od drugiego do szóstego zajęli chłopcy z dorobkiem 4 punktów, a o kolejności musiała zadecydować
punktacja pomocnicza. Drugie miejsce zajął Igor Kolczyński (SP nr 3), trzecie Wiktor Raszkowski, czwarte
Miłosz Skrzypiec (obaj SP nr 4), piąte Kacper Bełkot (SP
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Projekt „Kierunek praca” współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

PROJEKT „KIERUNEK PRACA”
ZAŁOŻENIA NA 2014 ROK

Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Poddziałanie 6.1.3 Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Działania projektu mają na celu
podniesienie aktywności zawodowej i
zdolności do podjęcia zatrudnienia osób
bezrobotnych z terenu powiatu oleckiego, głównie osób znajdujących się w
szczególnej sytuacji na rynku pracy,
wymienionych w art. 49 ustawy z dnia
20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. 2013, poz. 674, z późn. zm.), tj.:
- bezrobotnych do 25 roku życia,
- bezrobotnych długotrwale albo po zakończeniu realizacji kontraktu socjalnego, o którym mowa w art. 50 ust. 2 pkt
2, albo kobiet, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu
dziecka,
- bezrobotnych powyżej 50 roku życia,
- bezrobotnych bez kwalifikacji zawodowych, bez doświadczenia zawodowego lub bez wykształcenia średniego,
- bezrobotnych samotnie wychowujących co najmniej jedno dziecko do 18 roku życia,
- bezrobotnych, którzy po odbyciu kary pozbawienia wolności nie podjęli zatrudnienia,
- bezrobotnych niepełnosprawnych,
a także, zgodnie z założeniami projektu, bezrobotnych zamieszkujących na obszarach wiejskich.
W 2014 roku w ramach projektu planuje się aktywizację
290 osób, zamieszkałych na terenie powiatu oleckiego, zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Olecku jako
osoby bezrobotne.
Rekrutacja odbywać się będzie z uwzględnieniem kryteriów dostępu określonych przez Instytucję Wdrażającą na
2014 rok, tj.:
nr 3), a szóste Miłosz Truchan (SP nr 1). Kolejne miejsca zajęli: Rafał Bartnicki (SP nr 4), Maksymilian Hanc i Marcel
Kalinowski (obaj SP nr 3).
Najmłodszymi uczestnikami turnieju byli Justyna Racis
oraz Maksymilian Hanc.
Na zakończenie zawodów każdy uczestnik otrzymał nagrodę rzeczową.
Podziękowania składam Halinie Jaroc i Leopoldowi Dudanowiczowi za pomoc w przeprowadzeniu zawodów.
Krzysztof Konewko
MLKS Czarni Olecko

1) co najmniej 30% uczestników projektu objętych
wsparciem w 2014 roku będą stanowić osoby młode poniżej
25 roku życia, w tym minimum 30% osoby, które nie mają
zatrudnienia ani nie uczestniczą w kształceniu lub szkoleniu,
a ofertę aktywizacji otrzymają w ciągu 4 miesięcy od dnia
ostatniej rejestracji w urzędzie pracy (tzw. Młodzież NEET);
2) co najmniej 20% uczestników projektu objętych
wsparciem w 2014 roku będą stanowić osoby w wieku pow.
50 roku życia;
3) co najmniej 35% uczestników, którzy zakończyli
udział w projekcie w 2014 r., podejmie zatrudnienie (w tym
samozatrudnienie) w okresie do 3
miesięcy od zakończenia udziału w
projekcie;
4) co najmniej 4% uczestników projektu objętych wsparciem
w 2014 roku będą stanowić osoby
niepełnosprawne;
5) wsparciem w ramach projektu objęte zostaną osoby figurujące
w rejestrze Powiatowego Urzędu Pracy, które utraciły zatrudnienie w instytucjach sektora oświaty.
W roku 2014 w ramach projektu realizowane będą
następujące formy wsparcia:
• staże zawodowe;
• jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej wraz ze szkoleniem „Mała przedsiębiorczość”;
• wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy dla
skierowanego bezrobotnego;
• szkolenia zawodowe, w tym indywidualne.
Dodatkowo uczestnicy objęci zostaną Indywidualnym
Planem Działania, będą też mogli skorzystać z pośrednictwa pracy, poradnictwa zawodowego, informacji zawodowej
oraz pomocy w aktywnym poszukiwaniu pracy, świadczonych w ramach bieżących działań Powiatowego Urzędu
Pracy. Będzie to uzupełnieniem wsparcia oferowanego w
ramach projektu.
Szczegółowych informacji na temat poszczególnych
form wsparcia realizowanych w ramach projektu udzielają pracownicy Powiatowego Urzędu Pracy w Olecku
ul. Armii Krajowej 30
19-400 Olecko
tel.: 87 520 30 78

V03004

Powiatowy Urząd Pracy w Olecku informuje, iż w 2014
roku kontynuowana jest realizacja projektu systemowego
„Kierunek praca”, realizowanego na podstawie umowy zawartej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Olsztynie.
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Mam talent
Deszcz padał sobotniego popołudnia i to w brzydkim stylu. Bo, po pierwsze, to już nie powinien o tej porze padać
deszcz, tylko śnieg, a po drugie padał i jeszcze wiało. Deszcz
do spółki z wiatrem to już wielka przesada.
Tej soboty wszyscy snuli się po domu jakby szukając
wczorajszego dnia. Mama narzekała na ból głowy i nazywała
to, nie wiedzieć czemu „globusem”, babci wzmogły się bóle
reumatyczne, a tata od samego rana sprzątał samochód. Tylko
dziadek nie poddał się tej pogodzie i jesiennej szarości. Jak
zwykle czyścił te swoje starocia i podśpiewywał pod wąsem
ułańskie piosenki. Tylko on zauważył niewyraźną minę Jonasza i to, że od dobrego kwadransa błąka się po domu czegoś
szukając. Okazało się, że chodzi o narzędzia, których dziadek
zawsze używa przy wszelkich naprawach. Dziadek wyjaśnił,
że wszelkie narzędzia są przecież od zawsze w garażu.
- No tak – trochę zdziwiony, a trochę speszony tą wpadką
odparł wnuczek i zaczął ubierać się, by właśnie tam się udać.
- A po co ci one? – dziadek nie mógł się nadziwić, bo
zawsze, kiedy namawiał go do wspólnego majsterkowania,
Jonasz wykręcał się lekcjami.
- Szukam swego talentu – powiedział poważnie.
Dziadek oczywiście nie protestował, choć wiedział, że
młotek, śrubokręt i inne narzędzia nie są przyszłością jego
wnuka.
Po niespełna dwóch kwadransach Jonasz wrócił i miał
zbity palec, choć nie chciał do tego się przyznać. Dziadek
zauważył nietęgą minę chłopca i wiedział, że trzeba coś z
tym zrobić.
- Nie martw się, – zaczął trochę niezdarnie – poszukamy
twego talentu.
Jonasz jakby tylko czekał na te słowa.
- Łatwo ci mówić, dziadku, bo ty masz swoje starocia i
w ogóle potrafisz wszystko robić: i naprawić zegarek, samochód, wymienić cieknący kran i w ogóle wszystko, a ja nic.
Wszyscy mają jakieś talenty, tylko nie ja! – wykrzyczał Jonasz.
Dziadek wiedział, że to poważna sprawa i trzeba natych-

miast ratować wnuka, bo inaczej jeszcze i on dołączy do
mamy z globusem, babci z reumatyzmem i taty, który nie
może sobie znaleźć miejsca.
Zaproponował wnukowi partyjkę scrable.
I nie pomylił się. Olek uwielbiał tę grę, bo nieraz wygrywał, choć nie był pewien, czy dziadek nie daje mu
forów. Po kwadransie dziadek wiedział, że szkole został
ogłoszony konkurs podobny do tego z telewizji. Każdy
może wystąpić i pokazać, co potrafi.
- I Krzysiek bierze udział, i Kuba i wszyscy chłopcy –
mówił już spokojniej Jonasz – Tylko ja nie wystąpię, bo nie
mam żadnego talentu. A śpiewać nie będę.
Oj, oj, trzeba natychmiast ratować wnuka – pomyślał
dziadek i zaczął opowiadać o swojej dalekiej kuzynce Marcie, która nie umiała gotować i strasznie się tym przejęła,
kiedy wychodziła za mąż.
- I powiem ci w sekrecie – dziadek ściszył głos, jakby
to był największy sekret – do tej pory nie umie i wszyscy
się dziwią, jak wychowała pięcioro zdrowych dzieciaków.
Potem opowiedział o swoim bracie, Franciszku, który
uparł się, że wybuduje sam dom i pewnego dnia jedna ze
ścian, którą postawił, runęła. Dom dokończył majster, a
Franek już nigdy nie wziął kielni do rąk.
- A twój tata – dziadek znowu mówił cicho, by nikt go
nie usłyszał – długo nie mógł nauczyć się jeździć na rowerze, ale lepiej go o to nie pytaj, bo domyśli się, kto zdradził
tę tajemnicę – i dziadek puścił oko, co wcale nie ucieszyło
Jonasza.
- To znaczy, że i ja nie mam żadnego talentu! – Jonasz
był zmartwiony na dobre.
- Nieprawda! – zaprotestował dziadek. – To tylko znaczy, że musimy szukać dalej i czasami trwa to dłużej niż
byśmy chcieli, czasami talent ujawnia się przez przypadek.
- Ale szkolny konkurs jest za miesiąc. Nie mogę czekać
na przypadek – Jonasz był załamany.
- Nic nie szkodzi – dziadek spokojnie układał kolejne
słowo z kostek. – Kolejny będzie za rok, za dwa. I nie koniecznie musisz brać w nim udział. Ja nie brałem i żyję
i zobacz jakiego mam fajnego wnuka. Grajmy! Życie nie
składa się tylko z konkursów.
Marusia

