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Prowadź dobre, uczciwe życie. Dzięki temu 
na starość, kiedy będziesz je wspominał, bę-
dziesz miał z niego radość po raz drugi.

H. Jackson Brown, Jr.
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Najwyższe ceny, Olecko, ul. Ełcka 2, tel. 501-611-961

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

V
05

90
3

Wywiadówka inaczej s. 10

Turniej piłkarski w ZST s. 18

Otyliada s. 11



Tygodnik olecki 9/842 - r. 2014
2 to@borawski.pl

V
02

10
7

V0
58

03

GRÜNLAND
Centrum Roślin Ozdobnych

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

Archiwum „Tygodnika oleckiego” znajdziesz

Redakcja 
„Tygodnika Oleckiego”, ul. Zielona 37

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

kontakt telefoniczny: 601-152-454

Konkurs fotograficzny, Gimnazjum nr 2

„Ostatnie podrygi lata”
I nagroda - Zuzanna Bubrowska 2B
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Wyślij PIT przez Internet, szybko i bezpiecznie.
Wejdź na stronę systemu e-Deklaracje na 

www.finanse.mf.gov.pl

Nowa pracownia 
językowa 

w „społecznej”
Do nauki języka obcego nie wystar-

czają już podręczniki i zwykłe klasy. 
Dzięki technologii i wprowadzeniu nowoczesnych systemów 
multimedialnych do nauki języków obcych, możemy naszym 
uczniom zaoferować od nowego semestru nową pracownię 
językową. 

Jest ona wyposażona w pojedyncze stanowiska dla 
uczniów z zestawem słuchawkowym, konsolę dla nauczycie-
la oraz osprzęt umożliwiającym odtwarzanie nagrań dźwię-
kowych. Jest to niezastąpione rozwiązanie wspomagające 

naukę języków obcych w klasach. 
Koncentruje uwagę uczniów, zmusza do skupienia i 

ćwiczeń. Umożliwia swobodny, głośny trening wymowy 
przez dialogi, udoskonalające mowę i przełamujące na-
turalny opór do rozmów w obcym języku. Zastosowanie 
nowoczesnych urządzeń, to efekt zachęty dla uczniów - 
efektowne zajęcia będą szybciej zapamiętane. Z pracownią 
językową skuteczność przyswajania nowej wiedzy zwięk-
sza się nawet o kilkadziesiąt procent w stosunku do trady-
cyjnego nauczania. 

Opiekunem nowej pracowni językowej jest Wojciech 
Słomkowski - nauczyciel języka angielskiego.

Serdeczne podziękowania składam wszystkim osobom, 
które wspomogły szkołę w uruchomieniu pracowni. Dzię-
kuję Rodzicom naszych uczniów - Państwu Dorocie i Mar-
kowi Bełbot i Grzegorzowi Miszczak oraz Tadeuszowi 
Kardelowi i Tomaszowi Kuciun za wsparcie techniczne.

Waldemar Snarski - dyrektor
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OLECKI TERMINARZ
WYSTAWY STAŁE

• Witold Jurkiewicz, Po drodze, wystawa fotografii, Galeria 
Prawdziwej Sztuki im. A. Legusa, ROK „MG”

• wystawa fotografii, Galeria Hol, ROK „MG”
• Ekspozycja stała - wystawa w Oleckim Stowarzyszeniu 

Aktywnych „Zamek”
• Ekspozycja stała - Olecka Izba Historyczna, plac Wolności 22

KRONIKA PO¯ARNICZA 
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Zapraszamy od 600 do 2100

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

NAJTANIEJ W MIEŚCIE

ON .............................5.35 zł
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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sponsorujemy „Czarnych”, 
bilet 5 gr taniej na litrze

www.paliwa-kozlowski.pl

AUTOMYJNIA

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 
stołowego
6 marca (czwartek)
apteka dyżurna Zielona 35
8.30 - 11.00 - Pobór krwi od honorowych dawców, sala kon-
ferencyjna w internacie ZSLiZ przy ul. Gołdapskiej
10.00 -  Turniej Halowej Piłki Nożnej Szkół Podstawowych, 
hala Lega
16.00 - Rummikub, gra rodzinna, scrable, Biblioteka Pu-
bliczna, Kopernika 6
18.00 - Papusza, film, kino Mazur
19.00 - V Kolejka ELECTRO - MIX FOOTBALL LIGI - 
LEGA OLECKO 2014, piłka nożna, hala Lega
19.15 - Ekipa Zdziśka - Bartex, mecz Electro Mix Ligi, hala 
Lega
20.15 - Szerszenie - Tesco, mecz Electro Mix Ligi, hala Lega
7 marca (piątek)
apteka dyżurna Składowa 6
16.00 - Bajkolandia, spotkanie z bajką, biblioteka miejska, 
ul. Kopernika
16.00 - spotkanie z pisarzem Stanisławem Sówką, Poradnia 
Psychologiczno-Pedagogiczna, ul. Zamkowa 2
17.30 - Kamienie na szaniec, film, kino Mazur
19.30 - Kamienie na szaniec, film, kino Mazur
8 marca (sobota)
apteka dyżurna plac Wolności 25
15.00 -  Maraton Zumby, hala Lega
17.30 - Kamienie na szaniec, film, kino Mazur
19.30 - Kamienie na szaniec, film, kino Mazur
9 marca (niedziela)
apteka dyżurna Zielona 37
Unia Olecko - Polonia Raczki (V Liga, grupa: podlaska) - 
mecz sparingowy
17.00 - koncert z okazji Dnia Kobiet, sal kina „Mazur”
19.30 - Kamienie na szaniec, film, kino Mazur
10 marca (poniedziałek)
apteka dyżurna 11 Listopada 9
8.30 - Kamienie na szaniec, film, kino Mazur
10.30 - Kamienie na szaniec, film, kino Mazur
17.30 - Kamienie na szaniec, film, kino Mazur
11 marca (wtorek)
apteka dyżurna Kolejowa 15
10.00 -  Mistrzostwa Województwa Warmińsko-Mazurskie-
go SZS w lekkiej atletyce w hali, Lega
8.30 - Kamienie na szaniec, film, kino Mazur
10.30 - Kamienie na szaniec, film, kino Mazur
16.00 - Scrabble w bibliotece, Biblioteka Miejska, ul. Ko-
pernika
16.00 - Czarni Olecko -UŻKS Spinaker Węgorzewo, liga 
tenisa stołowego
17.30 - Kamienie na szaniec, film, kino Mazur
17.30 - Czarni Olecko - Gieret Giby, piłka nożna, sparing, 
stadion ze sztuczną murawą
12 marca (środa)
apteka dyżurna plac Wolności 7B
wydanie „Tygodnika Oleckiego”
17.30 - Kamienie na szaniec, film, kino Mazur
18.00 - OSP Grom Lenarty - UKS Olimp Kętrzyn II, liga 
tenisa stołowego
13 marca (czwartek)

 18 lutego od 18.26 jeden zasęp JRG 
PSP gasił przy ulicy Partyzantów pożar śmietnika kon-
tenerowego.

22 lutego od 6.13 dwa zastępy JRG PSP gasiły na 
osiedlu Siejnik pożar piwnicy domu mieszkalnego.

23 lutego od 3.46 dwa zastępy JRG PSP usuwały z 
ulicy Kościuszki skutki wypadku drogowego. Samo-
chód osobowy uderzył w latarnię.

24 lutego od 9.43 dwa zastępy JRG PSP usuwały w 
Gąskach drzewo niebezpiecznie pochylone nad budyn-
kiem szkoły.

25 lutego od 9.50 dwa zastępy JRG PSP usuwały w 
Dułach drzewo niebezpiecznie pochylone nad jezdnią 
drogi wojewódzkiej.

25 lutego od 16.56 jeden zastęp OSP Gąski gasił po-
żar transformatora w Gąskach.

25 lutego od 23.09 jeden zasęp JRG PSP gasił przy 
ulicy Kolejowej pożar sadzy w kominie budynku wielo-
rodzinnego.

26 lutego od 5.34 jeden zasęp JRG PSP usuwał we 
Wronkach skutki wypadku drogowego. Samochód ude-
rzył w drzewo.

26 lutego od 9.37 dwa zastępy JRG PSP usuwały 
drzewo niebezpiecznie pochylone nad jezdnią ulicy Tu-
nelowej.

26 lutego od 12.17 jeden zastęp JRG PSP oraz jeden 
OSP Kowale oleckie gasiły w Szwałku pożar samocho-
du osobowego.

informacji udzielił
młodszy ogniomistrz Andrzej Zajkowski

na stronie internetowej www.olecko.info (w pliku *.pdf)
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NASZ KONKURS
Jeśli chcecie wziąć państwo udział w konkur-

sie, wystarczy tylko na adres redakcji wysłać kart-
kę pocztową z nalepionym kuponem z pierwszej strony  
i wpisanym własnym imieniem i adresem. Wszystkie karty biorą 
udział w cotygodniowym losowaniu – aż do skutku.

W tym tygodniu wylosowano następujące osoby:
• Artur Bieńkowski
• Marek Cynewski

• Anna Hryniewicka
• katarzyna Nalbach (Duły)

• Anna Wróblewska
• Michał Żarnecki
Upominki ufundowali:

	 √	Księgarnia Zofii Siemaszko, plac Wolności 26
	 √	„BiS” Studio Reklamy, ul. Kamienna 1A	
	 √	INFOLAND, pl. Wolności 15	
	 √	Libra, ul. Akawcjowa 9
	 √	TERNET, pl. Wolności 26	
 √	BEST - Studio Reklamy, ul. Jeziorna 1A
	 √	Drukarnia „Gryfix”, Ełk, ulica Sasankowa 17
	 √	Urząd Miejski w Olecku, plac Wolności 3
	 √	Wydawnictwo „Wir”, Zielona 37

Upominki będą wysyłane pocztą.
Do rozlosowania: gry komputerowe, książki, pióra wieczne, 

długopisy, akcesoria szkolne, modele do sklejania, magne-
sy, smycze, pocztówki, gry logiczne itp.

Sparingi Czarnych
Plan gier kontrolnych Czarnych:
5 marzec 2014r., godz. 17:30 - Mazur Ełk
11 marzec 2014r., godz. 17:30 - Gieret Giby
15 marzec 2014r., godz. 13:00 - Wigry II Suwałki
22 marzec 2014r., godz. 13:00 - Mamry Giżycko
Wszystkie mecze odbędą się na sztucznej murawie MO-

SiR w Olecku.
inf. pp

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

6 marca
3 kwietnia

8 maja
5 czerwca

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

Napad na salon gier
Do zdarzenia doszło 1 marca kilka minut po północy. Ofi-

cer dyżurny oleckiej komendy otrzymał informację o napa-
dzie na salon gier w Olecku na ul. Kolejowej. 

Napadu dokonało dwóch zamaskowanych sprawców. Na 
twarzach mieli kominiarki. Jeden z mężczyzn zażądał od pra-
cownicy wydania pieniędzy po czym zaczął bić ją po twarzy. 

Napastnicy po zabraniu pieniędzy, tableta oraz innych 
przedmiotów uciekli się w kierunku dworca PKS. 

Sprawcy to mężczyźni w wieku 20-30 lat, szczupłej bu-
dowy ciała, ubrani w ciemną odzież. 

Policja poszukuje świadków tego zdarzenia i apeluje 
do wszystkich osób mogących przyczynić się do ustalenia 
sprawców napadu. Prosimy o kontakt z oficerem dyżurnym 
Komendy Powiatowej Policji w Olecku pod numer 997 lub 
Wydziałem Kryminalnym pod nr 87 520 72 32. 

rzeczniczka prasowa KPP
sierż. szt. Justyna Sznel

Powiat w rankingach
Z przyjemnością informuje-

my, że Powiat Olecki jest wy-
soko oceniany w niezależnych 
opracowaniach. W rankingu 
„Wspólnoty. Pismo Samorządu 
Terytorialnego”:

najzamożniejszych samorządów powiatowych 2012 za-
jęliśmy 3. miejsce w Polsce; 
inwestycji w infrastrukturę techniczną w latach 2010-2012 
– 33. miejsce; 
wydatków finansowanych ze środków unijnych w latach 
2009-2012 per capita – 14. miejsce.

Natomiast Województwo Warmińsko-Mazurskie w/w 
rankingach zajęło odpowiednio 11. miejsce, 9 miejsce i 13. 
miejsce.

Warto zaznaczyć, że w 2012 r. Powiat Olecki uplaso-
wał się na 51. pozycji wśród samorządów powiatowych 
pod względem najniższych wydatków bieżących na admi-
nistrację na 1 mieszkańca. 

Anna Turowska
www.powiat.olecko.pl

Potrącenie pieszego
Policjanci wyjaśniają okoliczności wypadku drogowego 

do którego doszło we wtorek 4 marca około godz. 5:30 w 
Olecku. Ze wstępnych ustaleń wynika, że kierujący toyotą 
potrącił pieszego przechodzącego przez jezdnię. Tadeusz U. 
z obrażeniami nogi i obojczyka został przetransportowany do 
oleckiego szpitala. 

4 marca około godz. 5:30 oficer dyżurny oleckiej komen-
dy otrzymał zgłoszenie o wypadku drogowym. Do zdarzenia 
doszło w Olecku na ul. Kolejowej. Natychmiast na miejsce 

skierowano policjantów ruchu drogowego. Funkcjonariu-
sze wstępnie ustalili, że kierujący samochodem osobowym 
marki Toyota 52-letni Dariusz D. potrącił pieszego prze-
chodzącego przez jezdnię. W wyniku zdarzenia Tadeusz U. 
odniósł obrażenia lewej nogi oraz obojczyka i został prze-
transportowany do szpitala w Olecku. Obaj mężczyźni byli 
trzeźwi.

Teraz policyjne dochodzeni wyjaśni dokładne okolicz-
ności zdarzenia. 

rzeczniczka prasowa KPP
sierż. szt. Justyna Sznel
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„Putin zachowuje się jak prawdziwy au-

tokrata; w pełni rozkwitu, bo jest u władzy 
już od 14 lat. Wydaje mu się, że jest nie-
zwyciężony, może wszystkich rozstawiać 
jak pionki. Ale jest oderwany od rzeczywi-
stości, myśli, że w imię Wielkiej Rosji ma 
prawo zająć Krym, a ludzie będą mu za to 
wdzięczni.

Putin udławi się Krymem!” 
Nina Khrushcheva 

Chciałbym mieć tyle optymizmu co wnuczka Nikity Chrosz-
czowa, profesorka na jednym z nowojorskich uniwersytetów. Na 
oczach całego świata rozgrywa się dramat niepodległego pań-
stwa. I co ten świat robi?

Ma przecież doświadczenia więc je wykorzystuje. 
Pacyfikacja Chin przez Japonię – świat wysyła obserwato-

rów. Anszlus Austrii – bratnie narody się łączą. Rozbiór Cze-
chosłowacji przez niemiecką Rzeszę – może wreszcie będzie 
spokój?

Nie było spokoju. Apetyt rośnie w miarę jedzenia. Nie było 
spokoju. Dziesiątki milionów ludzi straciło życie, setki milio-
nów dach nad głową i dorobek całego życia. Co stało się polity-
kom, którzy błędnie ocenili stan rzeczy? Nic! Niektórzy dożyli 
sędziwego wieku w swych podmiejskich posiadłościach. Nie-
którzy z nich nabawili się nerwic... ale nie z powodu decyzji, 
które zepchnęły świat w otchłań strasznej wojny. Nerwice przy-
szły z braku władzy. 

Na oczach całego świata Putin anektuje część niepodległego 
kraju. Unia wykonuje ruchy pozorne, Stany Zjednoczone grożą 
wirtualnie i tyle. Czy tak trudno zrozumieć, że ustępowanie Ro-
sji, to nie odsuwanie od siebie wojny. To tylko odsuwanie jej w 
czasie.

Nie chcę wojny, ale chcę reakcji. Trudno! Niech strąca kor-
poracje i banki. Zatrzymajmy import gazu, zamknijmy granice 
dla towarów. Zamknijmy fabryki po rosyjskiej stronie. Zabierz-
my paszporty decydentom. Nie zamykajmy granic dla zwykłych 
Rosjan. Niech przyjeżdżają i niech patrzą na to, jak wygląda 
wolny świat. 

W takim wolnym świecie ludzie mają gdzieś politykę. Zosta-
wiają ją politykom właśnie, a gdy ci tracą ich zaufanie, to zmie-
niają rządy. 

Włączcie rosyjską telewizję. To co się tam dzieje, woła o po-
mstę do nieba. Jak za czasów Goebelsa. Pokazywane są zdjęcia 

ofiar Majdanu z komentarzem, że to Banderowcy ich zabili, a 
Berkut ich bronił. Zdjęcia z przejścia w Medyce, które Rosja-
nie specjalnie zablokowali, pokazywane są  i komentowane, 
że tak uciekają Rosjanie z Krymu, gdzie dochodzi do czystek 
etnicznych. We wtorek przed południem Putin dał wywiad. 
Stwierdził w nim m.in., że snajperzy zabijający ludzi na Maj-
danie byli szkoleni do zabijania w Polsce.

Minister Ławrow na forum ONZ oskarżył nowy rząd Ukra-
iny o mordowanie obywateli. Przecież facet jest dobrze poin-
formowany, a kłamie w żywe oczy. Po co? Przecież Świat nie 
wierzy w ani jedno słowo. Ale może chodzi o to, by zostało na 
papierze. Bo jak wreszcie będzie w Europie tylko jedna Wielka 
Rosja z obłaścią paryską i londyńską, to wtedy może i New 
York zrozumie, że z Ruskimi trzeba się jednak dogadać? 

Dlaczego tak się dzieje? Dlaczego ONZ stała się bezwolną 
machiną do wydawania pieniędzy sponsorujących ją krajów?

Narody Zjednoczone są organizacją bezużyteczną. Nie 
stałyby się taką, gdyby Rada Bezpieczeństwa podejmowała 
wiążące wszystkich decyzje większością głosów, gdyby ONZ 
mało prawdziwe wielonarodowe wojsko, gdyby nie zżerała or-
ganizacji korupcja.

Oby w porę zrozumieli co się dzieje dzisiejsi Czemberle-
nowie i Fosze. Rzadko zgadzam się z prezesem Kaczyńskim. 
Przypomniał on słowa swego ś.p. brata, że „dzisiaj Gruzja, ju-
tro Ukraina, potem Pribałtyka, no i Polska”. To taki niedokład-
ny cytat. Za wcześnie napisałem, że jestem z pierwszego po-
kolenia Polaków, które przeżyło w Europie bez wojny. Obym 
się mylił.

Mamy instrumenty. Co prawda i dla nas przykre, a dla nie-
których bogatych ludzi w Europie wręcz katastrofalne. Instru-
menty gospodarcze nacisku na Putina. Rządy Unii Europejskiej 
powinny te instrumenty zastosować. Może i gospodarka stanie, 
może i będzie kryzys gospodarczy, ale perspektywa jest nawet 
dla inwestorów wielka. Demokratyzacja Rosji, to w konse-
kwencji przewidywalny rynek i zbytu, i inwestycji. Neutrali-
zacja zagrożenia pokoju światowego. Wreszcie wspólny rynek 
europejsko-azjatycki.

Dla nas zaś, ludzi prostych, święty spokój i pokój właśnie. 
Normalne podróże, powolna likwidacja granic sztucznie wy-
myślonych przez dawnych władców i zmienianych bez prze-
rwy przez władców aktualnych. Po prostu nowe życie.

Tutaj dygresja. Chodzi o propagandę, jaką prowadzi Rosja.  
Zbliżają się wybory do samorządu. Niektórzy radni już 

rozpoczęli kampanię i zalewają posiedzenia Rady pomysłami 
sypanymi jak z rękawa. Inni prowadzą kampanie szeptaną. 
Rozpowiadają swoim przyjaciołom i znajomym, sąsiadom i 
wszystkim zaufanym jakimi to bezmózgimi, podłymi ludźmi 
są ich chamscy kontrkandydaci. Każde sponiewieranie prze-
ciwnika jest dobre. Takim ludziom nie wierzmy! Spytajmy co 
zrobili. Czy pomagali społecznościom, które ich wybrały, albo 
spytajmy, co chcieliby zrobić, aby Rada Miejska i Powiatowa 
były bardziej reprezentatywne, bardziej słuchały tego, co chce 
od nich społeczeństwo. Po to tam są, aby realizować nasze 
oczekiwania, a nie swoje ambicje. Zobaczmy jak funkcjonowa-
li dotychczas, co zrobili i czego nie zrobili, co zepsuli i co zbu-
dowali. Popatrzmy na ich działania. Przyjrzymy się temu kogo 
reprezentują. Bądźmy świadomymi wyborcami. Jeżeli chcemy 
coś zmienić, to zmieniajmy, jeżeli odpowiada nam status quo, 
to niech zostanie... ale świadomie. Nie wierzmy wręczanym 
nam po cichu karteczkom i szeptanej propagandzie. Samo takie 
wręczanie jest podejrzane. 

Na szczęście albo na nieszczęście powoli coraz więcej 
posłów i partii pada ofiarą niewybrednych żartów, posądzeń i 
ataków. Coraz więcej osób pozywa więc właścicieli forów do 
sądów i coraz więcej osób z nimi wygrywa. Tego typu sprawy 
przedawniają się po dziesięciu latach. 

Tak więc nie wierzmy szeptanej propagandzie i niespraw-
dzonym informacjom. Nie wierzmy internetowym zakomplek-
sionym hienom. 

Olecko niedawno straciło kolejną możliwość rozwoju. Za-
planowana na około sto osób inwestycja nie wypaliła ze wzglę-
du na jeden prasowy paszkwil, który ukazał się w jednym z 
ogólnokrajowych dzienników Delphia straciła norweski kon-
trakt. Nie pomogły żadne tłumaczenia. Tak, że przez nieodpo-
wiedzialnych ludzi, w mieście sto osób nadal będzie bez pracy.

Dziennikarstwo zepsiało. Najważniejsza jest krew na 
pierwszej stronie... a potem choćby potop.

Jeżeli coś się nie zrobi z prawem, to internet zostanie naj-
większym chlewem na świecie, w którym najgorsi, pozbawie-
ni wszelkiego hamulca bandyci będą nas nękać paszkwilami. 
Czas skończyć z takim światem.

Z poważaniem B. Marek Borawski
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  ul. Armii Krajowej 30
tel. 87-520-30-78
tel. 87-520-25-33

fax. 87-520-27-46
OFERTY PRACY           

1. spawacz metodą TIG
2. ślusarz
3. tokarz
4. formierz odlewnik
5. kierownik produkcji
6. operator wózka widłowego
7. kierowca samochodu ciężarowego
8. operator spycharki
9. monter instalacji centralnego ogrzewa-

nia i ciepłej wody
10. palacz pieców zwykłych
11. kelner
12. pomoc kuchenna
13. kucharz
14. recepcjonista hotelowy
15. elektromechanik
16. mechanik maszyn i urządzeń przemy-

słowych
17. mechanik układów hydraulicznych
18. przedstawiciel handlowy
19. stolarz meblowy
20. operator suwnic
21. szkutnik
22. operator koparko – ładowarki
23. pilarz
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KOMUNIKAT
Stanowisko informatyczne do składania zeznań przez Internet 

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Olecku informuje, że w 

pok. nr 8 tutejszego Urzędu zostało zorganizowane stano-
wisko komputerowe dla podatników, którzy chcą przesłać 
zeznanie podatkowe drogą elektroniczną. Jednocześnie za-
pewniona zostanie pomoc pracownika urzędu w wysyłaniu 
zeznania tym sposobem.

Osoby chcące wysłać zeznanie za 2013 rok drogą elek-
troniczną, powinny przygotować informacje o dochodach 
uzyskanych w 2013r. (PIT-11 od pracodawcy) i kwotę 
przychodu (ogółem) wykazanej w zeznaniu za rok po-
przedni, tj. w PIT za 2012 r.  

Dyskusyjny Klub Książki
Miejsko–Powiatowa Biblioteka Publiczna zorganizo-

wała spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki (DKK). Tym 
razem zebraliśmy się prawie wszyscy, a nawet więcej, ponie-
waż dołączyła do naszego grona nowa uczestniczka. Mamy 
cichutką nadzieję, że nie będzie uważała tego popołudnia za 
stracone i już z nami zostanie. Każdy z nas przeczytał wybra-
ną przez siebie książkę i w kilku zdaniach starał się zachęcić 
innych... lub nie, (jeżeli  nie za bardzo się podobało) - do 
sięgnięcia po nią. 

W ten sposób mieliśmy możliwość przenieść się w różne 
gatunki literackie w ciągu jednego spotkania. Zawsze jednak 
zwracają naszą uwagę ludzkie losy. Czasy wojny, ich dole 
i niedole, losy dzieci, losy kobiet, żołnierzy... ech, te czasy, 
oby już nigdy nie wróciły w żadnym kraju. A my tu dzisiaj 
przy słodkościach, popijając herbatkę dyskutujemy o litera-
turze i mile spędzamy czas. Być moderatorką takiej grupy to 

radość i zaszczyt . Następne spotkanie już 19 marca. Za-
praszamy. 

Tekst i fotki Teresa Rakus

Bez komentarza
fot. Waldemar Rukść
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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 wol-
ny 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 ro-
kiem – następny ranking. Zasady są proste, więc tylko do-
dam, że będzie to ranking długoterminowy trwający około 
pół roku. Wtedy wyłonią się najlepsi z najlepszych. Oczywi-
ście  jak za każdym razem  – przewidziane są nagrody.  Nad 
poprawnością rozgrywek czuwa  jak zwykle Darek Kru-
chelski.    Komentarz i fotka Teresa Rakus

Kronika policyjna
W miniony weekend na terenie powiatu oleckiego po-

licjanci zatrzymali dwóch nietrzeźwych kierujących oraz 
kierującego, który naruszył sądowy zakaz prowadzenia po-
jazdów mechanicznych. Ponadto doszło do jednej kolizji 
drogowej. 

Pierwszego nietrzeźwego kierującego policjanci oleckiej 
komendy zatrzymali 28 lutego około 18:40 na terenie gminy 
Wieliczki. Kamil J. kierował samochodem osobowym marki 
Rover mając blisko 0,5 ‰ alkoholu w organizmie.

1 marca około 3:40 funkcjonariusze zatrzymali w Olecku 
do kontroli drogowej kierującego samochodem osobowym 
marki Volkswagen. 58- letni Stanisław O. miał ponad 0,3 ‰ 
alkoholu w organizmie.

28 lutego około 15:00 na terenie gminy Olecko policjan-
ci oleckiej komendy zatrzymali do kontroli drogowej kieru-
jącego Volkswagenem. Jak ustalili funkcjonariusze 33- letni 
Janusz Z. posiadał aktualny zakaz prowadzenia pojazdów 
mechanicznych. 

Teraz mężczyźni za popełnione czyny odpowiedzą przed 
sądem. 

Ponadto 3 marca około 12:15 w Olecku doszło do koli-
zji drogowej. Kierujący Hondą włączając się do ruchu nie 
ustąpił pierwszeństwa przejazdu dla prawidłowo jadącego 
mitsubishi. Dariusz Z. został ukarany mandatem karnym w 
wysokości 250 zł. 

rzeczniczka prasowa KPP
sierż. szt. Justyna Sznel

Do końca lutego płatnicy (w tym zakłady pracy) winni 
przesłać swoim pracownikom oraz m. in. osobom wykonu-
jącym na ich rzecz umowy o dzieło lub zlecenia imienne in-
formacje o wysokości dochodu za 2013 r. (PIT-11), zawie-
rające także informację o przychodzie, kosztach uzyskania 
przychodu, uwzględnionych przez płatnika, zaliczkach na 
podatek dochodowy pobranych przez płatnika oraz o wy-
sokości składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne 
przekazanych przez płatnika z wynagrodzenia do organu 
rentowego. Do sporządzenia i przekazania do końca lutego 
podatnikowi informacji o wysokości przychodów zobo-
wiązane są także podmioty nie będące płatnikami, a doko-
nujące np. wypłaty należności lub świadczeń zaliczonych 
do innych źródeł lub z tytułu odpłatnego zbycia papierów 
wartościowych (PIT-8C). 

Powyższe informacje stanowią następnie podstawę do 
wypełnienia  przez podatnika zeznania rocznego. Należy 
jednak podkreślić, iż zgodnie z zasadą samoopodatkowa-
nia, w przypadku powstania w danym roku podatkowym 
przychodu, podatnik powinien uwzględnić wysokość tego 
przychodu w deklaracji rocznej i zapłacić właściwy poda-

tek. Obowiązek ten ciąży na podatniku niezależnie od wy-
pełnienia obowiązków informacyjnych przez inny podmiot 
(w tym płatnika). 

Brak PIT-11 lub PIT–8C nie stanowi więc podstawy do 
pominięcia uzyskanych przychodów w deklaracji rocznej. 
Podatnik winien wykazać uzyskane przychody na podsta-
wie innych, dostępnych sobie dokumentów. W pierwszej 
kolejności podatnik winien zwrócić się do podmiotu zo-
bowiązanego do przekazania informacji o wyjaśnienie jej 
braku. To podmiot dokonujący wypłaty świadczeń zawsze 
dysponować będzie najdokładniejszą informacją o sposo-
bie wyliczenia dochodu oraz – o ile jest do tego zobowią-
zany- zaliczek na podatek dochodowy. Przyczyną nieotrzy-
mania informacji może być bowiem np. błędna informacja 
adresowa znajdująca się w zakładzie pracy. W przypadku 
nie sporządzenia takiej informacji przez płatnika (a zatem 
także jej braku z urzędzie skarbowym) pomocne przy wy-
pełnianiu zeznania mogą okazać się także informacje o wy-
sokości wypłat dokonywanych przez zakład pracy czy też 
inny podmiot (np. faktyczne wpływy na rachunek banko-
wy), na podstawie których można odtworzyć inne elemen-
ty niezbędne do wypełnienia zeznania. 

W przypadku pominięcia w deklaracji rocznej części 
przychodów, podatnik winien po ustaleniu takich niepra-
widłowości, dokonać korekty deklaracji, w której powinien 
wskazać wysokość przychodów (a w konsekwencji podat-
ku) w prawidłowej wysokości i zapłacić zaległy podatek 
wraz z odsetkami, liczonymi od dnia płatności podatku 
(czyli 30 kwietnia roku następującego po roku podatko-
wym). 

Co istotne, organy podatkowe są uprawnione do weryfi-
kacji prawidłowości złożonych przez podatników deklara-
cji. Oznacza to, iż jeżeli w wyniku prowadzonych czynno-
ści urzędowych organ podatkowy dojdzie do przekonania, 
iż zobowiązanie podatkowe zostało wykazane i zapłacone 
w nieprawidłowej wysokości, wezwie podatnika do skory-
gowania złożonej deklaracji lub - jeżeli w tym trybie nie-
prawidłowości nie zostaną usunięte – określi prawidłową 
wysokość zobowiązania w decyzji. 

Naczelnik Urzędu Skarbowego 
informuje co zrobić 

w przypadku braku PIT -11 
lub PIT - 8C? 

Zgodnie z przepisami Ordynacji podatkowej (art. 26a 
O.p.) podatnik nie ponosi odpowiedzialności z tytułu zani-
żenia lub nieujawnienia przez płatnika podstawy opodat-
kowania tylko do wysokości zaliczki, do której pobrania 
płatnik jest zobowiązany. Płatnik, który nie wykona swoich 
obowiązków odpowiada za podatek (zaliczki) niepobrany 
lub pobrany a niewpłacony.
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Program jest jakby działaniem oddolnym samorządów 
chociaż z relacji prasy wynika, że pomysł przyszedł chyba 
od środowisk rządowych. Wiele samorządów już realizuje 
ten program. Dlaczego nasza gmina przystąpiła do pro-
gramu „Rodzina +3 ”?

Wprowadzenie Programu Olecka Rodzina  3+ jest od-
powiedzią na apel prezydenta RP Bronisława Komorow-
skiego, który w maju 2013r. przedstawił swój program 
polityki rodzinnej „Dobry klimat dla rodziny”. Taka była 
również wola radnych.  Nasza gmina przystąpiła do pro-
gramu Rodzina 3+ aby promować model rodziny wielo-
dzietnej, poprawić warunki życia rodzin wielodzietnych 
oraz zwiększyć szanse rozwojowe dzieci i młodzieży z ro-
dzin wielodzietnych.

Czy gmina zna jakąś statystyczną liczbę rodzin, które 
mogą zostać objęte działaniami?

Szacunkowa liczba rodzin z 3 i więcej dziećmi w Gmi-
nie Olecko określana jest na ok. 350.

Jakie korzyści dla rodzin wielodzietnych będą prefero-
wane podczas promocji działań wśród przedsiębiorców i 
jak gmina zamierza promować program?

Nie wskazujemy, które usługi są bardziej preferowa-
ne, które mniej.  Zwracamy się do wszystkich  instytucji, 
przedsiębiorców, organizacji pozarządowych, które w ra-
mach prowadzonych przez siebie świadczeń (usług) chcą 
wspierać rodziny wielodzietne z naszej gminy. Każda po-
moc będzie cenna. Każdy  z partnerów otrzyma specjalne 
naklejki promujące Program, które umieści  w miejscach 
świadczonych przez siebie usług jako informacje o udzia-
le w programie. Partnerzy Programu będą mogli również 
umieszczać na własnych stronach internetowych i materia-
łach promocyjnych informacje o udziale w programie oraz 
oferowanych przez siebie świadczeniach (ulgach). Dane te-

leadresowe oraz wykaz ulg i świadczeń oferowanych przez 
partnera programu zostaną umieszczone również na stronie 
Urzędu Miejskiego www.olecko.pl 

Jaki przedsiębiorca i jak może wziąć udział w progra-
mie?

Program ma charakter otwarty. Każdy podmiot świad-
czący usługi dla mieszkańców może przystąpić do Progra-
mu w charakterze Partnera Programu.  Wszyscy, którzy 
chcą być Partnerami, mogą to uczynić na każdym etapie 
jego funkcjonowania. Do Programu mogą przystąpić in-
stytucje publiczne, podmioty komercyjne oraz  organizacje 
pozarządowe.  Wystarczy pobrać formularz zgłoszeniowy 
ze strony internetowej www.olecko.pl lub z Wydziału Edu-
kacji, Kultury i Sportu, wypełnić go i złożyć w sekretaria-
cie Urzędu Miejskiego. 

Kiedy rodzina może wziąć udział w programie? 
W programie może wziąć udział każda rodzina, z trojgiem 
i więcej dziećmi  w wieku do 18 roku życia lub 25 roku 
życia w przypadku, gdy dziecko uczy się lub studiuje, któ-
rej członkowie są zameldowani lub zamieszkują na terenie 
gminy i prowadzą wspólne gospodarstwo domowe.

W programie biorą udział już trzy podmioty gminne : 
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, Regionalny Ośrodek 
Kultury „Mazury Garbate” oraz Przedszkole z Oddziała-
mi Integracyjnymi . Czy gmina rozszerzy swój udział, np. 
wprowadzając zniżkę na wywóz śmieci lub w jakiś inny 
sposób?

Trudno jest przewidzieć. Pierwszy rok traktujemy jako 
pilotażowy. Na bieżąco zbieramy uwagi mieszkańców, śle-
dzimy ich uczestnictwo w programie. Niczego nie wyklu-
czamy. Po zebraniu wszystkich uwag i opinii szczegółowo 
je przeanalizujemy i zapewne rozszerzymy ofertę.

„Rodzina +3 ”
wywiad z Burmistrzem Wacławem Olszewskim

Zimowisko Dobrej Woli 
w powiecie oleckim

Uczestnicy IX Zimowiska Dobrej Woli, zorganizowa-
nego przez Stowarzyszenie „Dobra Wola OPP”, 19 lutego 
2014 r., spotkali się w Starostwie Powiatowym w Olecku z 
Andrzejem Kisiel – Starostą Oleckim. Następnie udali się 
do Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w 
Olecku, gdzie poznali tajniki pracy strażaków. 

Uczestnicy zimowiska gościli w mazurskiej krainie od 
17 lutego do 1 marca 2014 r.            Anna Turowska

www.powiat.olecko.pl

Świat musicalu i operetki
Zapraszamy na koncert „Świat musicalu i operetki”. W 

ten wyjątkowy sposób będziemy świętować  Dzień Kobiet. 
Świetne aranże, brawurowe wykonania. Młodzi i uta-

lentowani artyści. Wszystko w muzycznym show, w któ-
rym muzyka Straussa, Lebara i Kalmana przeplata się z 
barwnymi opowieściami oraz czarem Wiednia i Broad-
wayu. W programie:

Skrzypek na dachu, My Fair Lady, Marsz Radeckiego, 
Que sera sera, walc „Nad pięknym modrym Dunajem”, 
Tango Milonga, Doktor Żywago, Wielka sława to żart, Kto 
me usta całuje ten śni, Co się dzieje oszaleję i wiele innych.

Koncert „Świat musicalu i operetki”, 9 marca 2014 r. 
godzina 17:00, sala kina „Mazur”. 

Bilet wstępu - 25 zł. Sprzedaż biletów od 3 marca.
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ZESPÓŁ SZKÓŁ SPOŁECZNEGO TOWARZYSTWA OŚWIATOWEGO W OLECKU
- szkoła  podstawowa
- gimnazjum
- liceum ogólnokształcące

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

widualnie, to ta szkoła jest dla Ciebie.
Rodzice licealistów i gimnazjalistów

Jeśli chcecie zainwestować w przyszłość swoich dzieci i rzetelnie  przygotować je do dalszych etapów 
edukacyjnych to  jest szkoła dla Waszych dzieci.

Jaka jest nasza szkoła ?
* Panuje w niej przyjazna atmosfera, rodzice i uczniowie czują się w niej dobrze - prawda
* Jest szkołą tylko dla bogaczy - fałsz
* Osiąga bardzo dobre wyniki z egzaminów gimnazjalnych - prawda
* Nauczyciele stawiają uczniom dobre oceny, bo płacą czesne - fałsz
* Indywidualnie traktuje potrzeby edukacyjne uczniów - prawda
* Nasi uczniowie różnią się intelektualnie od uczniów szkół publicznych - fałsz
* Kadra nauczycielska i rodzice ściśle współpracują dla dobra młodzieży - prawda
* Szkoła bankrutuje lub ma problemy finansowe - fałsz
* Nasi uczniowie uczestniczą w konkursach i osiągają w nich sukcesy - prawda
Chcemy zaprotestować przeciwko fałszywym pogłoskom o naszej szkole. Najwięcej 

o tym, jaka jest nasza szkoła mają do powiedzenia ludzie, którzy jej nie znają. Nasza 
szkoła nie jest uwzględniana na rynku edukacyjnym gminy. Istniejemy od ponad 20 lat i 
nadal będziemy kształcić ? najlepiej, jak potrafimy.

Zostań naszym uczniem i razem z rodzicami oceń, jaką jesteśmy szkołą.
Społeczność Zespołu Szkół STO w Olecku

ul. Młynowa 8,  tel. 87 5202418, www.spoleczna.olecko.edu.pl

POWIATOWY KONKURS 
RECYTATORSKI W ZSLiZ

28 lutego w Zespole Szkół Licealnych i Zawodowych w 
Olecku odbyła się XII edycja z cyklu „Cudze chwalicie, swe-
go nie znacie…”. Jest to jedno z największych przedsięwzięć 
tego typu w naszym powiecie. Wiele poświęcenia i trudu w 
jego organizację  włożyli: Romualda Mucha-Marciniak z 
ZSLiZ, Dorota Włodarska, nauczycielka z Gimnazjum nr 2 
im. Mikołaja Kopernika w Olecku oraz Zbigniew Fałtyno-
wicz – konsultant merytoryczny do spraw regulaminu doboru 
i aktualizacji repertuaru. 

Wśród publiczności, która składała się gównie z uczestni-
ków i ich opiekunów, byli również zaproszeni goście – Danu-
ta Klejmont, Katarzyna Jeżewska, kierowniczka Miejsko 
– Powiatowej Biblioteki Publicznej oraz Elżbieta Rowińska, 
kierowniczka Biblioteki Pedagogicznej.

W tym roku udział wzięło 39 uczestników szkół na róż-
nym poziomie kształcenia. Oceniani byli w czterech kate-
goriach wiekowych. W składzie jury zasiadły osoby, które 
wiele zrobiły dla kultury lokalnej: Jadwiga Wasilewska 
– przewodnicząca, Elżbieta Domasik – dyrektorka Porad-
ni Psychologiczno-Pedagogicznej, Renata Dunaj, Marta 
Ankianiec – redaktorka „Głosu Olecka”, Bogusław Marek 
Borawski – poeta, redaktor „Tygodnika Oleckiego” oraz Ro-
man Kartsztun – instruktor ds. teatru, kinooperator Regio-
nalnego Ośrodka Kultury w Olecku.

Tegoroczny konkurs poświęcony był Wojciechowi Kas-
sowi z okazji 30-lecia debiutu literackiego i 50. rocznicy 
urodzin. Młodzież miała okazję zdobyć Nagrodę Specjalną 
Starosty Powiatu Oleckiego za najciekawszą interpretację 

głosową wybranego wiersza tego poety, którą jury przyzna-
ło Magdalenie Essel. Ponadto wyłoniono 13. najlepszych 
recytatorów, którzy zajęli trzy pierwsze miejsca oraz przy-
znano wyróżnienia.

Kategoria I – szkoły podstawowe:
I miejsce – Bartosz Karpiuk (Szkoła Podstawowa w Bab-
kach Oleckich) oraz Klaudia Łożyńska (Szkoła Podstawo-
wa w Świętajnie)
II miejsce – Urszula Kamińska (Szkoła Podstawowa nr 1 
w Olecku)
III miejsce – Patrycja Retel (Szkoła Podstawowa w Świę-
tajnie)
Wyróżnienie przyznano Justynie Barszczewskiej (Szkoła 
Podstawowa w Babkach Oleckich), Sandrze Romanow-
skiej (Szkoła Podstawowa w Gąskach) oraz Zuzannie 
Warsiewicz (Szkoła Podstawowa nr 1)

Kategoria II – gimnazjum klasy I i II:
I miejsce – Klaudia Dłużniewska (Gimnazjum w Świętaj-
nie)
II miejsce – Agnieszka Rudnik (Gimnazjum w Świętajnie)
III miejsce – Weronika Sadowska (Gimnazjum nr 2 w 
Olecku)
III miejsce – Joanna Węgiel (Gimnazjum nr 1 przy Zespo-
le Szkół w Olecku)
Wyróżnienie przyznano Agacie Prosińskiej (Gimnazjum w 
Kowalach Oleckich)

Kategoria III – gimnazjum – klasy III:
III miejsce – Ewelina Szymanowska (Gimnazjum w Ko-
walach Oleckich)

Kategoria IV – szkoły ponadgimnazjalne:
I miejsce – Magdalena Essel (Liceum Ogólnokształcące 
im. Jana Kochanowskiego w Olecku)
II miejsce – Dominika Bokuniewicz (Liceum Ogólno-
kształcące im. Jana Kochanowskiego w Olecku) i Karolina 
Zubowicz (Zespół Szkół Technicznych w Olecku)
III miejsce – Michał Zaniewski (Liceum Ogólnokształcące 
im. Jana Kochanowskiego w Olecku)
Wyróżnienia otrzymały Paulina Czekała (Liceum Ogól-
nokształcące im. Jana Kochanowskiego w Olecku) oraz 
Kamila Muchametbaewa (Zespół Szkół Licealnych i 
Zawodowych w Olecku)

Laureaci, którzy zajęli trzy pierwsze miejsca wystąpią 
już 7 marca o 9.00 w sali kina przy Regionalnym Ośrod-
ku Kultury „Mazury Garbate” w Olecku, gdzie odbędzie się 
Konkurs Recytatorski na szczeblu Regionalnym. Wystąpie-
nie uczestników uświetni o 13.00 spotkanie autorskie z go-
ściem specjalnym poetą Wojciechem Kassem.

Marzena Wiszniewska
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„Wywiadówka 
inaczej”

27 lutego w Zespole Szkół na osiedlu Siejnik odbyło się 
zebranie z rodzicami. Był to tłusty czwartek, w związku z 
tym dzieci przygotowały pyszną ucztę. 

Jeśli ktoś myśli, że były to pączki jest w błędzie. Aktorzy 
koła teatralnego „Czwóreczka” zorganizowali „ucztę dla du-
cha”, nie dla ciała. 

Pod kierunkiem Joanny Cichanowicz i z dużym wspar-
ciem Anety Skrzypiec wystawiły inscenizację „Kopciusz-
ka”. Takim sposobem wywiadówka rodziców klas 0 – III 
rozpoczęła się niekonwencjonalnie. Młodzi aktorzy swoją 
grą zachwycili publiczność. 

W skład zespołu teatralnego wchodzą: Magdalena Mi-
lewska, Wiktor Raszkowski, Milena Zaręba, Hanna Mal-
wina Dziokan, Miłosz Skrzypiec, Piotr Banach, Aleksan-
dra Chodnicka, Konrad Kamieński, Julia Szlaszyńska, 
Aleksander Sienkiewicz, Maja Chmielewska, Dominika 
Maria Hałas, Weronika Drażba, Weronika Jankowska, 
Izabela Kalinowska, Jakub Mackun, Rozalia Piotrkow-
ska, Martyna Kasprzak.

Dyrekcja ZS oraz nauczyciele kl. 0 - III dziękują rodzi-
com za tak liczne przybycie. 

AS, JC
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Otyliada 2014 - Ogólnopolski Nocny Maraton Pływacki 
LEGA Olecko     
Sędzia główny: Paweł Maksimowicz  

Impreza rozpoczęła się o godz.: 18.00 (start pierwszych 
pływających 18:30) zakończyła 

o godz.: 1.40. Jako ostatni z wody wyszedł Janusz Barsz-
czewski. Przepłynął on 10 km.  

W oleckiej odsłonie Otyliady wzię-
ło udział 39 uczestników. Część z nich 
startowało kilka godzin wcześniej w 
VI eliminacjach cyklu Warmia i Mazu-
ry pływają. Łącznie zawodnicy poko-
nali 257,1 km.  Na 31 innych basenach 
w całej Polsce płynęło kolejnych 1000 
maratończyków.    

Najliczniejszą rodzinę stanowili 
Państwo Ciborowscy:  

Aneta  Ciborowska, Sebastian Ci-
borowski, Itan Ciborowski i Natan Ci-
borowski. 

Natan jest też zawodnikiem, któ-
ry w Olecku przepłynął najdłuższy 
dystans – 18 000 m. Jest to jeden z 
najlepszych wyników w Polsce ale do 
zwycięstwa zabrakło mu co najmniej 7,400 metrów. Rodzina 
Ciborowskich nie tylko świetnie biega, pływa ale również jeź-
dzi na nartach zjazdowych i biegowych, rowerach i rolkach. 
Dwukrotnie jako najbardziej usportowiona rodzina Polski 
otrzymali puchar prezydenta Bronisława Komorowskiego. 
Często w imprezach sportowych startują aż trzy pokolenia tej 
wywodzącej się z Pisza rodziny. 

Najstarszy uczestnik oleckich zawodów to Ryszard Zabo-
lewicz urodzony w roku 1951.

Najmłodszymi dziećmi były: dziewczynka: Maja Bagień-
ska (2004) i chłopiec: Igor Wieloch (2005). Oboje dzielnie wal-
czyli wcześniej w Warmia i Mazury pływają zajmując wysoko 

punktowane miejsca. W basenie Maja i Igor mogli liczyć na 
asekurację i doping ze strony płynących na torze obok ojców: 
Jarosława Bagieńskiego oraz Tomasza Wielocha.

Na wyróżnienie i szacunek zasługuję też Marek Taudul, 
który tego samego dnia w oddalonej od Olecka o 750 km 
Szklarskiej Porębie startował w narciarskim „Biegu Pia-
stów”. Po wyczerpujących zawodach i drodze powrotnej, z 
solidnym opóźnieniem, jako ostatni zameldował się na star-
cie w Hali LEGA. Z basenu wyszedł jako jeden z ostatnich. 
I na śniegu i w wodzie pokonał ten sam dystans 7000 m. Na 
płycie pływalni oczekiwali na niego żona Monika oraz syn 
Kacper, którzy wcześniej zakończyli swoje starty.

Lista uczestników i przepłynięty przez nich dystans (w 
metrach):  

1. Ciborowski  Natan  18000
2. Ciborowski  Sebastian  16000
3. Sztuk Mateusz 15100
4. Kozłowski Adam 11050
5. Liszewski Michał 10000
6. Markowski Robert 10000
7. Barszczewski Janusz 10000
8. Ciborowska  Aneta  10000
9. Tramp Mateusz 9100
10. Sobolewski Dawid 8300
11. Wołyniec Emilia 8000
12. Taudul Marek 7000
13. Gąglewska Alicja 7000
14. Zabolewicz Ryszard 7000
15. Chlebus Piotr 6250
16. Kuszewski Paweł 6000
17. Płazińska Wiktoria 6000
18. Sienkiewicz Weronika 6000
19. Wojciechowska Marcela 6000
20. Wieloch Tomasz 5600
21. Ciborowski  Itan  5500
22  Rzepliński Marek 5450
23. Liszewski Maciej 5250
24. Żylińska Halina 5100
25. Taudul Kacper 5000
26. Nawrocki Marcin 5000
27. Wojtala Taudul Monika 5000
28. Malinowski Jacek 5000
29. Hołubowicz Jan 5000
30. Kosiński Adam 4600
31. Hodana Wojciech 4050
32. Malinowski Tymoteusz 3900
33. Gąglewska Marta 3300
34. Bagieńska Maja 3050
35. Wysocki Adam 3000
36. abłońska Agnieszka 3000
37. Wieloch Igor 1500
38. Bagieński Jarosław 1000
39. Jegliński Wojciech 1000

Bartosz Cieśluk
MOSiR Olecko

Otyliada 2014 - Ogólnopolski Nocny Maraton Pływacki
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Andrzej Malinowski

Dojazd: Olecko - Suwałki
W Muzeum Okręgowym w Suwałkach (ul. Kościuszki 

81) udostępniona jest stała wystawa poświęcona Alfredo-
wi Wieruszowi-Kowalskiemu (1849-1915). Prezentowana 
jest twórczość i życie artysty urodzonego w Suwałkach. Są 
tutaj zgromadzone najlepsze obrazy Wierusza-Kowalskiego 
pochodzące ze zbiorów własnych, prywatnych i muzealnych 
(depozyty z Muzeum Narodowego w Warszawie, Muzeum 
Sztuki w Łodzi). Eksponowane prace pochodzą z różnych 
okresów twórczości i pokazują różne motywy charaktery-
styczne dla tematycznych zainteresowań artysty. Uwagę 
przyciągają dziewiętnastowieczne pejzaże i szkice Suwalsz-
czyzny i Suwałk. 

Muzeum otwarte jest od wtorku do niedzieli, cena biletu 
– 5 zł. 

Na cmentarzu prawosławnym przy ul. Zarzecze 6 w Su-
wałkach znajduje się zabytkowa cerkiew pw. Wszystkich 
Świętych. Wybudowano ją w latach 1891-1892. Dawniej peł-
niła funkcję kaplicy cmentarnej, a od 1940 r. jest świątynią 
parafialną. Drewniana, na planie krzyża greckiego, zwień-
czona cebulastą kopułą i krzyżem. Nad wejściem słupowa 
dzwonnica.

W deszczową niedzielę, 5 stycznia 2014 r. wystawę po-
święconą Wieruszowi-Kowalskiemu w Muzeum Okręgo-
wym w Suwałkach zwiedzali, cerkiew prawosławną widzie-
li: Marta Kiejdo i Andrzej Malinowski.

Muzeum Okręgowe 
i zabytkowa cerkiew prawosławna w Suwałkach

Alfred Jan Maksymilian Wierusz-Kowalski (ur. 11 paź-
dziernika 1849 r. w Suwałkach, zm. 16 lutego 1915 r. w 
Monachium) – polski malarz, przedstawiciel tzw. szkoły 
monachijskiej. Jego obrazy, osadzone głęboko w rodzimej 
tematyce, przedstawiające sceny rodzajowe z małych osie-
dli i miasteczek, nierzadko ukazane z humorem i nutą ironii 
(Przyjazd karetki pocztowej, Wypadek w podróży), liczne 
wesela krakowskie, wyjazdy i powroty z polowań, a nade 
wszystko dramatyczne napady wilków na ludzi podróżują-
cych saniami i na oszalałe ze strachu konie, miały wielkie 
powodzenie. Częstym motywem obrazów był również sa-
motny wilk na tle zimowego pejzażu.
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Ośrodek 
czynny
codziennie 
w godz. 800-1600

Jerzy Miliszewski

OLECKIE CENTRUM
SZKOLENIA KIEROWCÓW

Olecko, Aleje Lipowe 3
Rozpoczęcie 
kursu

 tel. 87-520-23-36L86003

13
lutego
godz. 1600

Urząd Skarbowy w Olecku 
informuje, że zeznania na podatek 
dochodowy od osób fizycznych za 
2013 r.  przyjmowane są w pokoju 
nr 8 w siedzibie Urzędu Skarbo-
wego:
Olecko, ul. Wojska Polskiego 7, w 
dniach:
Poniedziałek: 7:15 - 15:15

Wtorek: 7:15 - 18:00
Środa: 7:15 - 15:15
Czwartek: 7:15 - 15:15
Piątek: 7:15 - 15:15

Rysunek Waldemara Rukścia 
nagrodzony

Publikowany w „Tygodniku Oleckim” rysunek Walde-
mara Rukścia „Ustawa” został uznany za trzeci rysunek saty-
ryczny roku 2013. Autorowi wręczono za niego tzw. „Rogaty 
Ołówek”. 

Nagroda przyznawana jest corocznie przez Muzeum Ka-
rykatury im. Eryka Lipińskiego. W laudacji można przeczy-

tać, że „Rogaty Ołówek” przyznawany jest „najlepszym z 
najlepszych”. Mechanizm przyznawania nagrody polega 
na tym, że co miesiąc przyznawane są nagrody za rysunek 
satyryczny i dopiero z tych nagród wybiera się najlepszych 
rysowników. Drugim nominowanym do nagrody rysunkiem 
była „Skrzynka pocztowa”. Oba dzieła publikujemy.

Trzeba zaznaczyć, że drugim olecczaninem nominowa-
nym do nagrody był Wiesław B. Bołtryk, który w styczniu 
ubiegłego roku za rysunek „Zegar” otrzymał drugą nagrodę 
miesiąca. 

Opracował bmb

Piłka nożna
Turniej Halowej Piłki Nożnej Szkół Podstawowych
Termin i miejsce: 06.03.2014 r. (czwartek) godz. 10:00 Hala 
LEGA
V Kolejka ELECTRO - MIX FOOTBALL LIGI - LEGA 
OLECKO 2014
Termin i miejsce: 06.03.2014 r. (czwartek) godz. 19:00 Hala 
LEGA

Zumba
Maraton Zumby
Termin i miejsce: 08.03.2014 r. (sobota) godz. 15:00 Hala 
LEGA

Lekkoatletyka
Mistrzostwa Województwa Warmińsko-Mazurskiego SZS w 
lekkiej atletyce w hali
Termin i miejsce: 11.03.2014 r. (wtorek) godz. 10:00 Hala 
LEGA

Piłka nożna
VI Kolejka ELECTRO - MIX FOOTBALL LIGI - LEGA 
OLECKO 2014
Termin i miejsce: 13.03.2014 r. (czwartek) godz. 19:00 Hala 
LEGA

Winter Cup - Halowy Turniej Piłki Nożnej Chłopców 
rocznik 2005
z udziałem zaproszonych drużyn w tym „Czarnych Olecko”
Termin i miejsce: 15-16.03.2014 r. (sobota-niedziela) 
VII Kolejka ELECTRO - MIX FOOTBALL LIGI - LEGA 
OLECKO 2014
Termin i miejsce: 20.03.2014 r. (czwartek) godz. 19:00 
Hala LEGA

Zapowiedzi nadchodzących imprez sportowych
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* „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          V06103

PIZZERIA „PRIVE” zaprasza od 1000 do 2200

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

01

PIZZA NA TELEFON

* materiały budowlane, metalowe, hydraulika – SKLEP 
   BUD-MET, ul. Gołdapska 22, tel. (87) 520 22 41. V03805

* „ASTRA” restauracja, pizza, zestawy obiadowe na telefon: 
87-520-25-68, profesjonalny katering, imprezy okolicznościowe, 
dancingi, ul. Partyzantów 7, www.astra.olecko.pl  V4609

* AUTO-MAX, ul. Paderewskiego 3A, naprawa: zawieszenia, 
amortyzatory, elektronika, komputerowa geometria zawieszenia, 
klimatyzacja, chiptuning tel. 509-746-264;                                        V03905

* Foto-Ślub i inne uroczystości, tel. 660 122 049       L85805

* hurtownia spożywcza, ul. Gołdapska 31, tel. (87) 520-01-50 V05104

ARTYKUŁY ELEKTRYCZNE, SPRZEDAŻ, WYKONAWSTWO
Sklep „PSTRYK”, ul. Zielona 33
tel. (87) 520-18-44; 510-145-891 V0

34
06

V0
40

05

SERWIS OGUMIENIA
      OPONY, FELGI
OLEJE SHELL (wymiana gratis)

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

AUTO LAND                                           V05404

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

* Artykuły i usługi elektryczne, Grunwaldzka 6, 
      tel. 87-610-00-66                                     V05304

* Centrum Ogrodnicze, ul. Rzeźnicka 6; tel. 87-520-22-07   V02607

* MEBLE - salon, Jan Bagiński, ul. Rzeźnicka, tel.  
(87) 520 29-23. V02507

* Budowlana firma, Tadeusz WITKOWSKI, kompleksowe 
prace budowlane, tel. 603-754-167, 87-523-41-44 V06602

V41916

* MYJNIA GĄBKOWA AUTOMATYCZNA 
   aleje Lipowe 1A                           V01548

V0
07

09

Drukarnia Offsetowa

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

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

KOMPLEKSOWE USŁUGI DRUKARSKIE
 profesjonalne przygotowanie do druku:

projekty grafi czne, skład i łamanie tekstu...

 druk off setowy na nowoczesnych maszynach
jedno- i czterokolorowych

 druk cyfrowy

 uszlachetnianie: foliowanie, lakierowanie UV...

 prace introligatorskie
wykonywane przy użyciu profesjonalnych maszyn:

linia do produkcji broszur,
urządzenia do bigowania, perforowania,

bindowania w spirali plastikowej i drucianej...

V07701* Auta używane, tel. 501-611-961 V05933

* CZĘŚCI SAMOCHODOWE, tel. 509-746-264 V03915

* CZĘŚCI SAMOCHODOWE, ul. Sokola 1D, tel. 87-
520-12-88 V05414

* części używane, wszystkie marki, Ełcka 2 (przy 
skupie złomu), tel. 501-611-961 V05923

* Ford Escort Combi, 1,4B, 1999, tel. 605-485-376 L85706

* Mitsubishi Outlander, 2005, 2,4B+G tel. 604-193-413 
B88302

* Opel Vectra, 2003, 12,2B, tel. 508-097-660 V01818

* Żuk, sprawny, ubezpieczony, po przeglądzie, B+G, 
pierwsze ręce, tel. 604-557-693 V05813

* kino, plac Wolności 22, tel. 87-520-20-59 B88501

* konie kabardyńskie, przejażdżki, pod siodło, 
Grądzkie 47, tel. 666-316-780, 87-421-22-48 B87705

* pracownia pisania ikon, pracownia plastyczna, 
Katarzyna Waraksa, tel. 663-805-960 B87605

* Pub Arts, pizza przez telefon 87 523  33 33, interne-
tem www.arts.olecko.pl, zbieraj punkty V03316

* wczasy; tel. 87-421-22-48, 666-316-780,  www.wiatra-
kart.fr.pl, e-mail: kawarak@o2.pl B88003

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

B88203

* bezprzewodowy internet iPlus, tel. 87-520-13-31 B87904

* gazowe, hydraulik, tel. 502-383-533 V05204

* hurtownia wędlin, od 4.00 do 14.00, ul. Gołdapska 
31, tel. 87-520-22-13 B86707

* instalacje elektryczne, Henryk Rowiński, tel. 510-145-
891 V03416

* korepetycje - język angielski; szkoły podstawo-
we, gimnazja, szkoły średnie, tel. 608-215-475 L86201

* kowalskie, spawalnicze, ślusarskie, Gołdapska 31, 
tel. 87-523-00-80 B86009

* księgowe usługi, Ternet spółka z o,o, tel. 87-520-31-70 
L86102

* Masaże, rehabilitacja, Biostudio, mgr Karol Bogdań-
ski, tel. 501-703-371 lub 799-203-911 K91909

* NAUKA GRY NA GITARZE: muzyka klasyczna, 
muzyka rozrywkowa. Zapraszamy dzieci, młodzież 
oraz dorosłych. Ilość i wymiar lekcji do uzgodnienia. 
Nauczanie indywidualne. Pierwsza lekcja gratis! tel: 
506 191 486

* OLEJ OPAŁOWY, NAJTANIEJ, tel. 87-520-41-91 
V01518

* pakowanie próżniowe żywności, ulica Rzeźnicka 6, 
tel. 87-520-22-07 K92406

AUTO-MOTO

AUTO-MOTO-SPRZEDAM

TURYSTYKA-NOCLEGI-ROZRYWKA

USŁUGI
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V0
76

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

Wypożyczalnia elektronarzędzi HITACHI

• usługi weterynaryjne
• leczenie zwierząt do   -

mo  wych
• badanie mięsa

PRZYCHODNIA WETERYNARYJNA
ul. 11 Listopada 24C
tel. (87) 520-30-73
tel. (87) 520-27-89
kom. 660-422-476

czipowanie, paszporty europejskie
psy, koty, fretki

V01608

V0
18

08

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

Wyrób nagrobków, blatów kuchennych, parapetów 
i okładzin schodowych V02908

PROMO-

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

DWORZEC PKP
tel. 883-110-101

V06911

* kotły c.o., grzejniki, bojlery, HYDROMAX, 
            ul. Targowa 18, tel. 87-615-31-90             V01408

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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V02117

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

* Pralnia chemiczna, pranie wodne, usługi w ciągu 24 godzin, 
ul. Grunwaldzka 12, te. 723-565-284                          V46209

Treść: ......................................................
..................................................................... 
.....................................................................
......................................................................

Podpis: ......................................................

Ilość publikacji: x 1 x 2 x 3 x 4 x ?

KUPON 
NA NAJTAŃSZE  
OG£OSZENIE 

DROBNE  
– 37 groszy za słowo auto        sprzedam  

       wynajmę     kupię
 praca
 inne

V06303

* pizza na telefon – od 10.00 do 22.00, tel.87-520-31-32 
lub sms 505-314-536 V07511

* ROWERY – naprawy i wypożyczalnia, Centrum 
Handlowe Impuls, tel. 87-520-36-92 V04115

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

V05913

* sprzątanie, opieka nad osobami starszymi lub dziećmi, tel. 
506-462-495 B87405

* tłumacz języka francuskiego, tel. 888-605-885 B87505

* oddam koty (wszystkie czarne) w dobre ręce, tel. 
504-997-481 L85904

* stary traktor, tel. 602-235-182 V01538

* ślusarza, spawacza zatrudnię, tel. 602-709-756 B86308

* zatrudnię spawaczy, PWP Skórkiewicz, tel. 668-868-
203 K93203

* zatrudnię stomatologa, tel. 605-893-381 K93501

* drukarka kolorowa OKI C3300n, A4, idealna do 
wizytówek, mało używana, 290 złotych, tel. 604-193-
413 B87804

* dom, 3 ha, Jaśki, tel. 502-088-402 K89917

* działka budowlana, Świętajno, 1850 m.kw., tel. 509-
154-347 K93003

* działka budowlana, Zajdy, 30 arów, tel. 662-509-994 V03815 

* działka usługowa, granica obwodnicy, tel. 601-210-
819 B863a8

* działkę budowlaną, 1650 m.kw., Olecko, tel. 602-
709-756 L88103

* działki budowlane, Jaśki, tel.502-088-402 K90017

* działki budowlane, uzbrojone, tel. 601-210-819 K864a8

* komplet mebli do salonu. BRW seria Kent: witryna, ko-
moda, RTV, kolor - kasztan, 700 zł. tel. 600-936-589 B85910

* książki, I i II klasa gimnazjum, (Gimnazjum nr 2), tel. 
603-113-040 V05424

* lokal handlowo-użytkowy o powierzchni 114 
m.kw., , tel. 519-517-322 K92108

* luksfery Fala niebieskie 36 sztuk, TANIO, tel. 508-
610-285 B88402

* maszyny, urządzenia rolnicze, tel. 516-670-859  K865a8

* mieszkane 60 m.kw. z działką 400 m.kw.,tel. 602-
345-477 V01628

* modele kartonowe, Wydawnictwo WIR, (samoloty 
1:50, okręty 1:300), tel. 601-152-454
* OLEJ OPAŁOWY, NAJTANIEJ, tel. 87-520-41-91 
V01528

* siedlisko, ul. Wiejska, ok. 40 arów, zabudowane bu-
dynkiem gospodarskim, dojazd od strony ulicy Wiejskiej, 
siła na miejscu, tel. 602-293-333 V01618

SPRZEDAM 

* kawalerka, centrum, tel. 695-602-891 K93701

* lokal 28 m.kw., centrum, tel. 695-602-891 K93601

* lokal użytkowy 100 m.kw., centrum, tel. 723-565-284 
V46219

* lokal użytkowy 140 m.kw., centrum, tel. 501-620-577 
V07521

INNE

KUPIĘ

PRACA

SPRZEDAM

WYNAJEM
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MEDYCYNA ALTERNATYwNA
CAŁOŚCI POKARMOWE 

= ENERGIA ŻYCIOWA
Do całości pokarmowych zaliczają się np. jajka, 

mleko, ziarna nasienne, takie jak fasola, ryż, zboża. Po-
winny one zajmować czołowe miejsce w naszej diecie, 
bo zaspokajają zapotrzebowanie organizmu na niezbęd-
ne składniki odżywcze. 

Powinniśmy jadać tylko pieczywo razowe, ponieważ 
przy przyrządzaniu białego chleba pozbawia się ziarno 
łuski nasiennej i zarodka, bogatych w wiele składników 
mineralnych, błonnik, białko, tłuszcze, witaminy. Po-
dobnie jest z ryżem. Bardziej wartościowy jest brązowy, 
nierafinowany. 

Warto również w swoim menu uwzględnić proso, 
kaszę jaglaną, płatki owsiane, ziarna słonecznika, dyni, 
orzechy i migdały oraz warzywa.

Cytryna
Sok z cytryny dodany do wody jest dobrym środkiem 

do zakwaszania skóry i włosów po kąpieli z użyciem al-
kalicznego mydła. 

PLAC WOLNO
tel.: +48 87 520 31 70
http://www.sklep.ternet.com.pl/
e-mail: sklep@ternet.com.pl ; ternet@ternet.com.pl
gg:3985104, skype: skype:marter2?call

ŚCI 26 Poniedzia :
Sobota: 10 - 14

łek - Piątek 9 - 1800 00

00 00

KOMPUTERY NOTEBOOKI KASY FISKALNE

SERWIS BIURO RACHUNKOWE

� �
�

mobilny internet w Orange B8
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Dobrze jest także natrzeć nim ręce po pracach w kuch-
ni i po praniu, gdyż detergenty niekorzystnie zmieniają 
odczyn skóry. Sok z cytryny można wcierać w łamiące 
się, kruche paznokcie. Sok ten wybiela też piegi i prze-
barwienia.

 Błyszczek
Aby mieć błyszczące włosy do ostatniego płukania do-

dajmy sok wyciśnięty z połówki cytryny.

Maseczka
... z plasterków cytryny wygładzi skórę, oczyści pory i 

rozjaśni zszarzałą cerę.

Kolana, łokcie i stopy
Cytryna należy smarować popękaną i stwardniałą skó-

rę na kolanach, łokciach i stopach.

Kompres
... z olejku rycynowego i kilku kropli soku z cytryny 

nadaje włosom puszystość, zdrowy wygląd i je wzmacnia.

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

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

K9
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09

Luty pożegnaliśmy „żółwim tempem”....  Oczywi-
ście tylko w przenośni, gdyż nasze kochane dzieciaki 
do „żółwikowych”, bynajmniej, nie należą. Wysłucha-
liśmy dziś książeczki pt. ŻÓŁW W TARAPATACH, a 
potem  pełen wachlarz atrakcji - kalambury, zagadki, 
zabawa w głuchy telefon i pudełko zadań. Spotkanie 
zakończyło tworzenie małych  żółwi ze skorupek po 
orzechach i z plasteliny - efekty można podziwiać na 
zdjęciach. Takie fantastyczne zajęcia zapewniły nam 
nasze praktykantki - Kamila, Asia i Ania. 

Bajkolandia S e r d e c z n i e 
dziękujemy.

Zapraszamy 
na kolejne zaję-
cia już za tydzień, 
tym razem wyjąt-
kowo, na godzinę 
15.30. Ponownie 
zaszczyci nas 
swoją obecnością 
gość specjalny.

Ewa Omilian
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Kalendarz imion

Nasz przepis

  

Cytaty na ten tydzień

PRZYS£OWIA

5 marca (Polpielec)
Adory, Adriany, Aurory, Oliwii, Teofi-
lii, Wacławy 
Adriana, Euzebiusza, Ferdynanda, 
Fryderyka, Jana, Pakosława, Teofila, 
Wacława, Wirgila, Wirgiliusza, Woj-
sława, Wolimira
6 marca (Światowy Dzień Logopedy)
Agnieszki, Elwiry, Eugenii, Felicyty, 
Klaudii, Kolety, Rozyny, Róży 
Biedrzysława, Jordana, Klaudiana, 
Klaudiusza, Marcina, Marcjana, Wik-
tora, Wojsława
7 marca 
Felicji, Felicyty, Gryzeldy, Pauli, 
Perpetui 
Bogowita, Jacława, Jana, Kajetana, 
Morzysława, Nadmierza, Paula, 
Pawła, Perpetuy, Polikarpa, Rajnarda, 
Toma, Tomasza
8 marca (Dzień Kobiet)
Beaty, Filomeny, Jany, Maryny, 
Mścisławy
Filomena, Jana, Juliana, Maryna, 
Miłogosta, Mścisława, Stefana, Win-
centego
9 marca 
Anastazji, Dominiki, Elwiry, Fran-

ciszki, Kai, Kariny, Katarzyny, Mści-
sławy, Rebeki, Teresy, Samanty
Anastazego, Apolla, Apollina, Bruno-
na, Dominika, Franciszka, Mścisława, 
Stoigniewa
10 marca (Dzień Mężczyzn)(Euro-
pejski Dzień Logopedy)
Atalii, Bożysławy, Eugenii, Sofronii, 
Witosławy 
Aleksandra, Alojzego, Bernarda, Bo-
żysława, Cypriana, Emila, Emiliusza, 
Grzegorza, Makara, Makarego, Maka-
riusza, Marcela, Marcelego, Witosława
11 marca 
Angeliki, Balbiny, Dobrosławy, Dro-
gosławy, Konstantyny, Ludosławy, 
Rozyny, Sofronii 
Benedykta, Benedyktyna, Edwina, Er-
wina, Kandyda, Konstantego, Konstan-
tyna, Ludosława, Nawoja, Prokopa, 
Sofroniusza
12 marca 
Bernadetty, Bernadety, Józefiny, Justy-
ny, Kiry, Krystyny, Patrycji, Wiki 
Alojzego, Bernarda, Blizbora, Cieszy-
mysła, Ernesta, Grzegorza, Justyna, 
Maksymiliana, Mariusza, Roderyka, 
Swatosza, Wasyla

Słowo, jego sens, dzięki dźwię-
kom muzycznym melodii, harmo-
nii, mogą zostać zintensyfikowane, 
przez co osiągnąć można stopień 
zrozumienia wykraczający poza 
zwykłą logikę. 

Nikolas Harnoncourt, 
Muzyka mową dźwięków

Kiedy starzec przeżył marzec, bę-
dzie zdrów, lecz gdy baba w maju słaba, 
pacierz zmów.

W marcu śnieżek sieje, czasem słon-
ko grzeje.

W marcu kto siać nie zaczyna, bied-
nyć to gospodarz.

W marcu gdy kto siać nie zaczyna 
dobra swego zapomina.

Jaskółka i bociek lata, znakiem to 
wiosny dla świata.

Kiedy w marcu plucha, to w maju 
posucha.

Po suchej zimie wiosna bez desz-
czów nie minie.

Suchy marzec, mokry kwiecień i 
zimny maj napełniają piwnice i spichle-
rze, także obfite siano dają.

W marcu jak w garncu.
Gdy w marcu grzmoty, to w maju 

śniegi.
W marcu kto siać nie zaczyna, dobra 

swego zapomina.
Na świętego Grzegorza (12 marca) 

idą lody do morza.

Zupa chlebowa z Bawarii
1 obrana cebula, 5 dag boczku, 20 dag 
czerstwego, pszennego chleba, 1 por, 
litr bulionu mięsnego, ćwierć łyżeczki 
majeranku, szczypta gałki muszkatoło-
wej, 4 łyżki śmietany
cebule i boczek kroimy w kostkę. Bo-
czek smażymy na chrupko.
Chleb kroimy na cienkie kromki i 
opiekamy w tosterze lub na patelni na 
jasnozłoty kolor.
Pory czyścimy i kroimy w cienkie pla-
sterki, myjemy i podgotowujemy na 
bulionie. Przyprawiamy majerankiem 
i gałką muszkatołową. 
Chleb układamy w miseczkach lub 
głębokich talerzach i posypujemy ce-
bula i boczkiem.
Każdą porcję polewamy łyżką gęstej 
śmietany i zalewamy bulionem z pod-
gotowanymi porami. Tak przygotowa-
ną zupę podajemy.

Biszkopt z serem
4 jajka, 4 łyżki cukru, 4 łyżki mąki
masa: 25 dag białego sera, łyżka ma-
sła, 2 łyżki cukru, olejek cytrynowy, 
tłuszcz
Żółtka oddzielamy od białek. Z białek 
ubijamy pianę. Pod koniec ubijania 
dodajemy cukier. Następnie rozmąco-
ne z mąką żółtka i wszystkie składniki 
delikatnie mieszamy.
Ser mielimy w maszynce, rozcieramy 
z masłem, cukrem i olejkiem cytryno-
wym. 
Masę biszkoptową wlewamy do wy-
smarowanej tłuszczem tortownicy, 
a na niej równomiernie rozkładamy 
masę serową. Pieczemy początkowo w 
niskiej temperaturze, później stopnio-
wo ją podwyższamy.

Rolada szynkowa (omlet)
4 jajka, 3 łyżki utartego parmezanu, 5 
łyżek kwaśnej śmietany, 2 łyżki mąki, 10 
dag wędzonej szynki
Białko ubijamy na sztywną pianę i mie-
szamy z trzema żółtkami. Dodajemy 
dwie łyżki parmezanu, 2łyżki śmietany 
i mąkę. 
Smażymy na natłuszczonej patelni 
omlet i zsuwamy na talerz posypany 
resztą parmezanu.
Drobno pokrojoną szynkę mieszamy z 
żółtkiem i z trzema łyżkami kwaśnej śmie-
tany i masą tą smarujemy powierzchnię 
omletu. Całość zawijamy w rulonik i kro-
imy w plasterki grubości 2 cm. 
Podajemy z sałatką z pomidorów lub z 
duszonym zielonym groszkiem.

Tureckie minikebaby
60 dag biodrówki, 2 ząbki czosnku, 
4 cebule, 1 pepperoni, sól, kolendra, 
słodka papryka, 6 łyżek oliwy, 3 gałązki 
natki pietruszki, 30 dag jogurtu, 3 strą-
ki papryki, zioła (rozmaryn, tymianek), 
czosnek i cytryna do dekoracji
Czosnek miażdżymy. Cebulę ścieramy 
na tarce, a pepperoni siekamy. Składni-
ki ucieramy na pastę dodając łyżeczkę 
soli/ Dodajemy w trakcie 5 łyżek oliwy 
i łyżeczkę papryki i mieszamy z pokro-
jonym w kostke mięsem. 
Wstawiamy na 3 godziny do lodówki.
Sos: Obieramy z ścieramy na tarce 
drugą cebulę, dodajemy do niej jogur-
tu razem z posiekaną natką pietruszki, 
kolendrą i resztą oliwy.
Pozostałe cebule kroimy w cząstki, a pa-
pryki w kawałki. Nadziewać na szpadki 
– osobno mieso, osobno warzywa. Tak 
przygotowane wstawiamy do nagrzane-

go piekarnika na około 15 do 25 minut. 
Gdy grilujemy to około 10 minut.

Sałatka z ryby i z buraczków
40 dag filetów dowolnej ryby, wól, sok z 
cytryny, 2 buraki, 3 ziemniaki, łyżka ka-
parów, 2 łyżki masła, kieliszek brandy, 4 
łyżki majonezu
Filety płuczemy i odsączamy. Gotujemy 
je w osolonej wodzie lekko zakwaszonej 
sokiem z cytryny. Po ugotowaniu wyj-
mujemy z wody, studzimy i dzielimy na 
cząstki.
Buraki i ziemniaki myjemy i gotujemy do 
chwili aż będą lekko twarde. Obieramy i 
kroimy w kostkę. Mieszamy z ryba i ka-
parami. Całość doprawiamy solą. 
Teraz topimy masło, wkładamy na nie 
sałatkę i smażymy przez kilka minut na 
małym ogniu.
Odstawiamy do ostudzenia. Wykładamy 
na salaterkę i skrapiamy brandy, pole-
wamy majonezem i wstawiamy na pół 
godziny do lodówki by się sałatka schło-
dziła.

Aby oczyścić...
złoty łańcuszek lub bransoletkę, na-

leży włożyć je do słoiczka, do którego 
uprzednio trzeba wlać ciepłą wodę z gar-
ścią rozpuszczonych płatków mydlanych 
i 5 g sody kaustycznej. Potrząsać naczy-
niem przez 1-2 godzin. Opłukać pod bie-
żącą wodą, wysuszyć i wypolerować do 
połysku zamszową skórką.
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sobie prawo do adiustacji, skracania oraz opatrywania nadesłanych artykułów własnymi tytułami.
Drukarnia „Gryfix”, 19-300 Ełk, ul. Sasankowa 17

26 lutego br. odbył się VII Otwarty Turniej Piłki Nożnej 
Halowej Chłopców Szkół Gimnazjalnych o Puchar Dyrek-
tora ZST w Olecku. Istotą tej imprezy była promocja szkoły 
oraz popularyzacja piłki nożnej wśród młodzieży. Wzięło w 
niej udział 10 drużyn reprezentujących szkoły na terenie po-
wiatu oleckiego. 

Uroczystość tradycyjnie otworzył dyrektor ZST w Olec-
ku, dr Marek Góryński. Po uroczystym otwarciu turnieju 
rozpoczęły się sportowe zmagania gimnazjalistów o za-
szczytny tytuł. Nie zabrakło na boisku ducha walki i sporto-
wej ambicji. Zawodnicy i ich opiekunowie opuszczali naszą 
szkołę usatysfakcjonowani dobrą organizacją imprezy, wyso-
kim poziomem gry zawodników oraz tym, co jest piękne w 
piłce nożnej - nieprzewidywalnością wyniku meczu. Świad-
czy o tym zajęcie II miejsca przez uczniów Gimnazjum w 
Sokółkach. Życzymy drużynie i jej trenerowi dalszych suk-
cesów.

WYNIKI MECZÓW FINAŁOWYCH:
I PÓŁFINAŁ

Gimnazjum  Kowale Oleckie – Gimnazjum Wieliczki (0 : 2)
Awans do finału Gimnazjum Wieliczki

II PÓŁFINAŁ 
Gimnazjum nr 2 Olecko – Gimnazjum Sokółki (1: 1)
Awans do finału Gimnazjum z Sokółek po rzutach karnych 
(1 : 2)

MECZ O TRZECIE MIEJSCE:
Gimnazjum nr 2 Olecko  – Gimnazjum  Kowale Oleckie (1: 1) 
Trzecie miejsce zajęło Gimnazjum Kowale Oleckie po rzu-
tach karnych (5 : 6)

FINAŁ TURNIEJU:
Gimnazjum Sokółki – Gimnazjum Wieliczki ( 0 : 2 )
ZWYCIĘZCĄ TURNIEJU ZOSTAŁO GIMNAZJUM Z 

WIELICZEK
PONIŻEJ WYNIKI WSZYSTKICH DRUŻYN:

1. Wieliczki – I Miejsce
2. Sokółki  – II Miejsce
3. Kowale Oleckie– III Miejsce
4. Gimnazjum nr 2 Olecko – IV Miejsce

VII  OTWARTY TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ HALOWEJ CHŁOPCÓW 
SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH O PUCHAR DYREKTORA ZST 

W OLECKU 26 LUTY 2014 ROK

5. Babki Oleckie – V Miejsce
6. Raczki – VI Miejsce
7. Bakałarzewo – VII Miejsce
8. Świętajno – VIII Miejsce
9. Gimnazjum nr 1 Olecko – IX Miejsce
10. Judziki – X Miejsce

Najlepszy strzelec – Maciej Famulak 
Najlepszy zawodnik – Piotr Wiktorzak
Najlepszy bramkarz –  Jakub Luberecki

Gratulujemy i dziękujemy wszystkim drużynom, ich 
opiekunom i trenerom za wzięcie udziału  w imprezie i za-
praszamy za rok. Będzie walka, będą emocje i jak zawsze 
w sporcie - wygrani i pokonani. Kto wie, może właśnie u 
nas „narodzi się” gwiazda przyszłej polskiej reprezentacji, 
czego życzymy Wam i Waszym trenerom. 

ZST Marek Chomontowski
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Podziękowania 
oleckim przedsiębiorcom

Na posiedzeniu XXXVIII Sesji Rady Powiatu w Olecku, 
27 lutego Starosta Olecki Andrzej Kisiel w imieniu Janusza 
Piechocińskiego – Wicepremiera, Ministra Gospodarki wrę-
czył podziękowania oleckim przedsiębiorcom.

Podziękowania z okazji 25-lecia polskiej transformacji, w 
uznaniu za aktywne propagowanie idei i ducha przedsiębior-
czości w środowisku lokalnym oraz zaangażowanie i wkład w 
rozwój polskiej gospodarki otrzymali:

Wojciech Kot i Piotr Kot – Delphia Yachts Kot s. j.,
Roman Prawda – Zakłady Produkcyjno-Usługowe 

„PRAWDA” Sp. z o. o.,
Zbigniew Poniatowski – Nadleśnictwo Olecko,
Mariusz Kimszal – Nadleśnictwo Czerwony Dwór,
Wacław Matejko – Spółdzielnia Mieszkaniowa w Olecku,
Anna Łuczko-Staszków – Okręgowa Spółdzielnia Mle-

czarska w Olecku,
Marcin Sosnowski – Znicze Świece Marcin Sosnowski. 

Serdecznie gratulujemy.
Anna Turowska

W pierwszy dzień marca 2014 w GOK Świętajno odbył 
się II Otwarty Turniej Szachowy o Puchar Wójta Gminy 
Świętajno. Zawody rozegrano na dystansie 7 rund systemem 
szwajcarskim i tempem gry 15 minut na zawodnika. 

Turniej wygrał Michał Brynda (6,5pkt/7). Drugie miej-
sce przypadło Konradowi Konewko (6pkt/7), a trzecie Paw-
łowi Żukowskiemu (5pkt/7). Dodatkowo prowadzone były 
także klasyfikacje wiekowe: seniorzy, juniorzy do lat 18 oraz 
juniorzy do lat 10. W najstarszej grupie dwa pierwsze miej-
sca zajęli: Michał i Paweł. Trzecie miejsce zdobył Jan Ste-
fanowicz (4pkt/7). W kategorii juniorzy do lat 18 pierwszy 
był Konrad. Drugie miejsce lepszą punktacją pomocniczą 

Szachy

przypadło Łukaszowi Bartnickiemu, 
który wyprzedził Piotra Kopyckie-
go (obaj po 4pkt/7). Kolejne miejsca 
zajęli: Marietta Makarewicz i Ar-
kadiusz Gościewski. W najmłodszej 
grupie pierwsze miejsce zajął Karol 
Racis (3,5pkt/7), drugi był Wiktor 
Raszkowski, a trzeci Rafał Bartnicki 
(obaj po 2pkt/7). Na czwartym miejscu 
sklasyfikowana została Justyna Racis. 

Puchar za zdobycie pierwszego 
miejsca oraz medale i dyplomy w ka-
tegorii open i kategoriach wiekowych 
wręczyła Wójt Gminy Świętajno, Ja-
nina Trus. Dodatkowo pierwsze trzy 
miejsca w każdej kategorii wiekowej 
premiowane były nagrodą rzeczową 
ufundowaną przez GOK Świętajno.

Podziękowania składam Bożenie 
Świderskiej i Michałowi Dzikow-
skiemu za pomoc w przeprowadzeniu 
zawodów. 

Krzysztof Konewko
MLKS Czarni Olecko
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Zalane urodziny

Urodziny (jeszcze nie okrągłe, o nie) to doskonała oka-
zja do sprawienia sobie prezentu. Im data ta się zbliżała, tym 
bardziej byłam przekonana, że będą to… gumowce. Nie, nie 
pomyliłam się – gumowce – koniecznie długie, niekoniecz-
nie czarne. 

Wyruszyłam na poszukiwania, mając nadzieję, że mój 
wydatek zamknie się w trzech dychach. W drugim sklepie 
już wiedziałam, że te trzy dychy, to wystarczą mi skromnie 
na jeden but, a najlepiej przygotować stówkę, żeby jako – 
tako wyglądać. 

Cóż za wybór: w kwiatki, w kratki, a nawet ze wstążka-
mi. Schodziłam nogi, zanim w piątym sklepie wybór padł na 
śliczne, długie, klasyczne białe kalosze. 

A teraz nadeszła  pora, by wyjaśnić powód owego zaku-
pu. Z tym prezentem pierwszym, związany jest ten właściwy. 
Wymyśliłam sobie, że w te urodziny popłynę… na spływ ka-
jakowy. Tak, postanowiłam z grupą znajomych zdobyć zimą 
Czarną Hańczę i to na „suwalskim” odcinku, który nie jest 
dostępny dla turystów. 

Nie jeden raz w kajaku się było, a i cóż to za zima na 
plusie. Znajomi, którym zdradziłam owy pomysł, pukali się 
we własne czoła, ale znając opinię kolegi psychiatry, że tak 
do końca, to normalna nie jestem (nie mogę wyczuć, czy żar-
tuje), wiedzieli, że nie odpuszczę. A niby dlaczego? Przecież 
gumowce długie mam, będę grzeczną załogantką i przetrzeć 
nieznany szlak to dopiero przygoda!

Klamka zapadła. W niedzielny poranek zjawiam się 
w pełnej gotowości wodnej na odprawę. W torbach (były 
dwie!) zapakowane miałam szczelnie ubrania na zmianę w 
razie wywrotki, której, rzecz jasna, nie brałam pod uwagę, od 
bielizny po kurtkę włącznie. Córka pomogła mi te wszystkie 
worki foliowe zakleić taśmą i dowcipkowała, że spakowałam 
się jak na tydzień. 

Pamiątkowe zdjęcie. Wodowanie i ruszyliśmy. Hańcza 
swym dość szybkim nurtem niosła nas tak, że wiosła służy-
ły niemal do sterowania. Po drodze czaili się dziennikarze 
z lokalnych gazet i portali, a my dumni zanurzaliśmy wio-
sła w jeszcze lodowatej wodzie rzeki i uśmiechaliśmy się do 
obiektywów. Pierwsza przeszkoda, przenoszenie kajaków, 

uśmiechy spacerowiczów, łuk herbaty na ladzie i znowu 
na wodę. Pierwsza kaskada i wszyscy płyną dalej. Trochę 
zimno, bo mało wiosłowania i tempo spacerowe, więc do-
kładam drugą parę rękawiczek. 

Pięknie jest, powtarzamy na zmianę. Znowu wyciąga-
my kajaki, bo poziom rzeki wysoki, a rura nisko. Białe ka-
losze sprawdzają się znakomicie. Przy kolejnym wciąganiu 
kajaków na brzeg, ktoś wpada po kolana. To nie my. 

Pięknie jest, płyniemy dalej. Nurt rwący, dużo wysta-
jących kamieni, zakola – takiej Hańczy nie znam. Kajak 
przed nami staje w poprzek rzeki, zły manewr i załoga w 
wodzie. Rezygnują z dalszej podróży. To nadal nie my. 
Nam przecież obce są wywrotki. Jesteśmy już po trzech 
czwartych trasy. Już duma nas rozpiera, bo tym razem ra-
townik wpadł, ale chronił go kombinezon wodoszczelny. 
Potem śmialiśmy się, że sprawdzał, czy rzeczywiście jest 
wodoszczelny. Był. Już byliśmy blisko mety, już niemal 
dochodził zapach karkówki z grilla, gdy wpłynęliśmy pod 
gałęzie – jeden nieopatrzny ruch, silny nurt i… kąpiemy 
się. Ja z całkowitym zanurzeniem. 

Wyciągając kajak pełen wody śmieję się, że to wszyst-
ko wina męża, bo krakał i wykrakał. 

Problem był większy – nie mogłam sobie poradzić z 
rozpakowaniem szczelnie zaklejonych worków z ubrania-
mi i… znalezieniem miejsca do przebrania się – ni krzacz-
ka, ni kotlinki, a zimno jak to zimą. Poradziłam sobie, choć 
znajomi radzili, bym sprawdziła fotorelacje ze spływu. 
Sprawdziłam. Paparazzi nie zdążyli. Na szczęście. A tuż, 
tuż było ognisko i grill i „piękny cygan” z akordeonem. A 
potem coś na rozgrzewkę i znowu zdjęcia. Och, jak przy-
jemnie w suchych ciuchach.

Czarna Hańcza zimą zaliczona. Urodziny też. I bańki 
i mleko z miodem, i znowu popukiwania w czoła znajo-
mych. Córka zapytała, na ile oceniam spływ w skali od 
jednego do dziesięciu. Najpierw odjęłam jeden punkt za 
wywrotkę, ale dzisiaj dodałabym jeszcze jeden właśnie za 
te dodatkowe wrażenia. 

W poniedziałek byłam w pracy. Pięknie jest! Urodziny 
są fajne, a kalosze przydadzą się na kolejny spływ, bo już 
zapowiedzieli. Fajnie. Będzie temat na następny felieton.

Marusia
Ps. Dziękuję Naczelnemu „TO” i wszystkim, którzy o 
moim święcie pamiętali.


