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

V05103

to@borawski.pl

Założony w 1997 r.

Koncert poezji
Marka Kowalewskiego
s. 11 fotoreportaż

mobilna myjnia parowa „Jaman”
czyszczenie samochodów, motorów, elewacji, nagrobków, pranie dywanów, tapicerki samochodowej i meblowej, tel. 696-168-356 K03304

K03303

Akademia, s. 10

www.mezomorf.pl
SIŁOWNIA TRENER PERSONALNY ODŻYWKI
OLECKO, UL. TARGOWA 10

masaż, rehabilitacja,
terapie manualne, kinesiotaping
tel. 605-869-755 K02409

AUTO-SZROT
złomowanie pojazdów osobowych i ciężarowych, Kukowo, 2 km od Olecka, odbiór własnym
transportem, płacimy gotówką - wysokie ceny!!!!, wydajemy zaświadczenia, tel. 606-317-941

V05402

V05901

V03305

V02208

sklep „PANEL”
panele podłogowe, PCV, drzwi, glazura, terakota,
ul. Targowa 4, tel. 87-520-41-89 K02908
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Archiwum „Tygodnika oleckiego” znajdziesz
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ZAJĘCIA SPORTOWE
DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Moja córka, Ania jest osobą niepełnosprawną w stopniu
znacznym. Od czerwca ubiegłego roku uczęszcza na zajęcia
sportowe prowadzone nieodpłatnie w hali,,LEGA” oraz na innych obiektach sportowych MOSiR.
Na początku miałam obawy, czy moja córeczka poradzi
sobie, czy będzie chciała uczestniczyć w zajęciach? Dzieci
i młodzież ,,sprawni inaczej” mają swoje specyficzne zahamowania i często nie da się im niczego wytłumaczyć. Nawet
dorośli są ,,dużymi dziećmi”.
Wszyscy: mali i duzi, mają potrzebę ruchu, którą umiejętnie trzeba wydobyć. Pragną akceptacji, zainteresowania, poczucia spełnienia i sukcesu. Tego wszystkiego może doświadczyć moje dziecko uczestnicząc w zajęciach sportowych.
Wymaga to od nas, rodziców wysiłku, zaangażowania, czasu
i dobrych chęci. Opłaca się!
Dziecko należy doprowadzić, dowieźć na czas, towarzyszyć, w zależności od stopnia niepełnosprawności, wspomagać, odebrać. Ten czas nie jest stracony. Wystarczy spojrzeć
na szczęśliwe miny naszych pociech.
Poza efektami psychicznymi: umiejętność współzawod-

nictwa w zespole, akceptacja rywali, pomoc
słabszym, mniej sprawnym, są wymierne
efekty fizyczne i zdrowotne: poprawa koordynacji ruchowej, zwiększenie wydolności
organizmu, poznanie podstaw i zasad konkurencji sportowych.
Organizatorem projektu jest Podlaskie
Stowarzyszenie Sportowe Osób Niepełnosprawnych START w Białymstoku w projekcie ,,Prowadzenie zajęć grupowych w
sekcjach sportowych”. Sekcje to: piłka siatkowa, lekka atletyka, boccia, tenis stołowy,
pływanie, tenis ziemny oraz możliwość korzystania z siłowni. Brzmi to poważnie, ale
zajęcia są ciekawe, dostosowane do możliwości i umiejętności uczestników. Panuje
miła atmosfera – wielka frajda i zabawa,
ponieważ prowadzone są przez znanych i
lubianych przez młodzież trenerów. Koordynatorem zajęć na terenie naszego miasta jest Mariusz
Niewiarowski. Jesteśmy wielką sportową rodziną i nam
się chce.				
Jadwiga Wasilewska

MSZE I NABOŻEŃSTWA
Parafia pw. Krzyża Świętego,
ul. Zamkowa
Msze Święte:
Dni powszednie: 7.30; 18.00
Niedziele i święta: 8.00; 10.00; 12.00 dla dzieci; 17.00
Koronka do Miłosierdzia Bożego – codziennie o godz.
15.00 w kaplicy Krzyża
Parafia pw. Najświętszej Maryi Panny
Królowej Polski,
Plac Wolności
Dni powszednie: 6.30; 7.00; 18.00
Uroczystości i święta: 6.30; 10.00; 16.00 dla dzieci; 18.00
Niedziela: 7.00; 8.30; 10.00; 11.30 dla dzieci; 13.00 dla
młodzieży; 18.00

GRÜNLAND
Centrum Roślin Ozdobnych

najnowsza kolekcja bylin

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

V05003
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Parafia pw. Świętej Rodziny,
Osiedle Siejnik I
Dni powszednie: 18.00
Niedziele i święta: 8.30; 11.00; 18.00

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

KRONIKA PO¯ARNICZA
3 marca od 9.50 jeden zastęp JRG PSP usuwał na szosie Świętajno skutki kolizji drogowej. Zderzenie samochodu fiat i opel.
informacji udzielił aspirant sztabowy
Mariusz Domin
5 marca od 14.25 jeden zastęp OSP Kowale Oleckie usuwał wodę z zalenej posesji w Dorszach.
informacji udzieliła młodsza ogniomistrz
Katarzyna Jeglińska

Burmistrz Olecka

... zaprasza wszystkie małżeństwa obchodzące w 2015 roku
Złote Gody o zgłaszanie się do Urzędu Stanu Cywilnego w
Olecku plac Wolności 1, pok. nr 4, tel. 87 520 26 58, celem
potwierdzenia chęci uczestniczenia w uroczystościach odznaczenia medalami Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej za
długoletnie pożycie małżeńskie
newsletter UM.

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W
KONKURSIE PIOSENKI
„Gratka dla nastolatka”
– XIX edycja

Konkurs skierowany jest do dzieci i młodzieży szkół podstawowych, gimnazjów i średnich powiatu oleckiego, a odbywać się będzie w trzech kategoriach wiekowych: (I kategoria:
klasy I-IV , II kategoria: klasy V-VI oraz I-II gimnazjum, III
kategoria: klasa III gimnazjum.
Regulamin i karta zgłoszenia na stronie www.przystanek.pl
Dom Kultury w Gołdapi
zaprasza Państwa do wzięcia udziału w kiermaszu wielkanocnym

„Jajeczko z rzeżuszką”

Kiermasz odbędzie się w sali widowiskowej Domu Kultury w Gołdapi w niedzielę 29 marca 2015 r.
Początek o godz. 10.00. Uczestnicy proszeni są o przybycie najpóźniej do 9.30.
Wystawcom zapewniamy, stolik, krzesła.
Udział w kiermaszu jest bezpłatny. Ilość miejsc ograniczona!
Uczestnicy Kiermaszu mają możliwość wyeksponowania
i sprzedaży swoich wyrobów takich jak:palmy, pisanki, baranki, zajączki z ciasta, z cukru, ze słomy itp., stroiki wielkanocne, rękodzieło ludowe – wyroby hafciarskie, tkackie,
wikliniarskie, domowe wypieki (ciasta bez mas i kremów),półprodukty (np. przetwory, marynaty, miód, chrzan).

NAJTANIEJ W MIEŚCIE

Aleje Lipowe 1, Tel. (87) 520-41-91
ON.............................. 4,65 zł
ON arctic ..................4,85 zł
Pb 95......................... 4,55 zł
PB 98......................... 4.75 zł
LPG............................ 1,75 zł
Olej opałowy............... 3.20 zł (powyżej 1000 litrów)
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AUTOMYJNIA

Zapraszamy od 600 do 2100

sponsorujemy „Czarnych”,
bilet 5 gr taniej na litrze
www.paliwa-kozlowski.pl
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OLECKI TERMINARZ

WYSTAWY STAŁE
• Malarstwo Marcina Radziszewskiego, Galeria Prawdziwej
Sztuki im. A. Legusa, ROK „MG”
• Fashion & Beauty wystawa fotografii, Galeria Hol, ROK
„MG”
• 4 tysiące lat monety chińskiej - wystawa w Oleckim
Stowarzyszeniu Aktywnych „Zamek”
• Ekspozycja stała - Olecka Izba Historyczna, plac Wolności 22
• Portret/autoPortret, wystawa fotografii, Galerii Fotografii
„Klatka”, ROK MG
11 marca (środa)
apteka dyżurna Zielona 37
wydanie „Tygodnika Oleckiego”
12 marca (czwartek)
apteka dyżurna plac Wolności 7B
19.00 - Shoty Waves Festiwal, Grand Prix Tour 2015, kino
Mazur (program wewnątrz numeru TO)
13 marca (piątek)
apteka dyżurna 11 Listopada 9
9.00 - XIII Regionalny Konkurs Recytatorski im. Wacława
Klejmonta, sal kina „Mazur”
14.00 - posiedzenie komisji rewizyjnej Rady Miejskiej, ratusz, biuro Rady
14.15 - Koncert Laureatów XIII Regionalny Konkurs Recytatorski im. Wacława Klejmonta, sal kina „Mazur”
16.00 - Bajkolandia, biblioteka miejska, ul. Kopernika
17.00 - Baranek Shaum, film, kino Mazur
18.00 - Bajeczna zima, wystawa fotografii, Galeria Fotografii KLATKA, ROK MG
19.00 - Kingsnan: Tajne służby, film, kino Mazur
14 marca (sobota)
apteka dyżurna Gołdapska 1
9.00 - III Turniej z Cyklu Grand Prix Olecka, hala Lega
17.00 - Baranek Shaum, film, kino Mazur
19.00 - Kingsnan: Tajne służby, film, kino Mazur
15 marca (niedziela)
apteka dyżurna plac Wolności 25
15.00 - koncert charytatywny „Pomóżmy Andżelice pokonać raka”, Olecka Orkiestra Dęta, sala kina „Mazur”
17.00 - Baranek Shaum, film, kino Mazur
19.00 - Kingsnan: Tajne służby, film, kino Mazur
16 marca (poniedziałek)
apteka dyżurna Zielona 35
17 marca (wtorek)
apteka dyżurna Składowa 6
15.00 - XIX Grataka dla nastolatka, eliminacje wstępne, sla
kina Mazur
18 marca (środa)
apteka dyżurna Kolejowa 15
wydanie „Tygodnika Oleckiego”
19 marca (czwartek)
apteka dyżurna Zielona 37
16.00 - rozpoczęcie kursu na kierowców w szkole jazdy Jerzego Miliszewskiego, aleje Lipowe 3
20 marca (piątek)
apteka dyżurna plac Wolności 7B
16.00 - Bajkolandia, biblioteka miejska, ul. Kopernika
17.00 - Fru!, film, kino Mazur
19.00 - Body/Ciało, film, kino Mazur
21 marca (sobota)
apteka dyżurna 11 Listopada 9
17.00 - Fru!, film, kino Mazur
19.00 - Body/Ciało, film, kino Mazur
22 marca (niedziela) (Dzień Ochrony Morza Bałtyckiego)
apteka dyżurna Gołdapska 1
17.00 - Fru!, film, kino Mazur
19.00 - Body/Ciało, film, kino Mazur
23 marca (poniedziałek)
apteka dyżurna plac Wolności 25
24 marca (wtorek)
apteka dyżurna Zielona 35
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skiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie,
Jolanta Grędzińska-Kosiorek, konsultant z Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli, oddział
Olecko.
Wydarzenie zorganizowano z okazji Roku Szkoły Zawodowców.
Patronem medialnym konferencji był Tygodnik Olecki.
info wld

Galeria Fotografii KLATKA

6 marca w Zespole Szkół Licealnych i Zawodowych w
Olecku odbyła się wojewódzka konferencja pod nazwą Kierunki rozwoju szkolnictwa zawodowego w powiecie oleckim
w kontekście potrzeb i możliwości rynku pracy.
W trakcie spotkania omówiono kierunki rozwoju szkolnictwa zawodowego w powiecie oleckim, przedstawiono
koncepcję kształcenia modułowego oraz możliwości zdobywania nowych kwalifikacji w formach pozaszkolnych.
Na koniec uczestnicy spotkania mieli możliwość zobaczyć,
jak wygląda proces kształcenia zawodowego w takich zawodach jak: technik logistyk ze specjalnością wojskową, technik rolnik ze specjalnością mechanika pojazdów rolniczych,
technik hotelarstwa ze specjalnością modeling i stylizacja,
technik żywienia i usług gastronomicznych ze specjalnością
promocja zdrowia, technik geodeta oraz technik urządzeń i
systemów energetyki odnawialnej.
Jako prelegenci wystąpili:
Elżbieta Hejłasz, kierownik Wydziału Programów Nauczania Krajowego Ośrodka Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej w Warszawie; Danuta Oleksiak, wojewódzki koordynator Doradztwa Edukacyjno-Zawodowego;
Edward Adamczyk, radny Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego; Celina Górska, dyrektor Powiatowego
Urzędu Pracy w Olecku; Krystyna Zdan, doradca zawodowy z Powiatowego Centrum Wspierania Edukacji w Olecku;
Henryk Sienkiewicz, wicedyrektor Warmińsko-Mazur-

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:

Organizowany przez Stowarzyszenie Olecko Biega
oraz Nadleśnictwo Olecko II Leśny Cross Niepodległości
znalazł się w gronie najlepszych biegów w ogólnopolskim
plebiscycie jako Biegowe Wydarzenie Roku.
Zgodnie z regulaminem wyboru zwycięzcy dokonują czytelnicy portalu biegowego www.FestiwalBiegowy.
pl w zakładce po prawej stronie „Biegowe Wydarzenie i
Dziennikarz Roku” w głosowaniu elektronicznym spośród
wszystkich wydarzeń zgłoszonych do Plebiscytu i zaakceptowanych przez Kapitułę Nagrody.
Głosować można do 9 września 2015 roku. Oddanie
głosu nic nie kosztuje. Wystarczy wejść w wyżej podany
link i po oddaniu głosu potwierdzić go poprzez odebranie
wiadomości na swojej poczcie elektronicznej.
Dla samych organizatorów Crossu Niepodległości znalezienie się na tej liście jest już ogromnym wyróżnieniem.
Przeczytaj cały tekst: II Leśny Cross Niepodległości nominowany do prestiżowej nagrody - Olecko http://
olecko.wm.pl/242383,II-Lesny-Cross-Niepodlegloscinominowany-do-prestizowej-nagrody.html#ixzz3RSDipZ8v
K02109

W oleckim ZSLiZ specjaliści
z całej Polski rozmawiali o
szkolnictwie zawodowym

zaprasza 13 marca o 18.00 na wernisaż wystawy fotografii pt. „Bajeczna zima”
Klub Fotograficzny KLATKA oraz Regionalny Ośrodek Kultury w Olecku „Mazury Garbate” zapraszają na
wystawę fotografii pt. „Bajeczna zima”.
Prace zaprezentują: Adam Falęcki, Wioletta Szymborska, Tomasz Romotowski, Paweł Jankowski, Anna
Lewandowska, Zuzanna Ejsmont, Bogdan Piliszek, Andrzej Bomber, Karolina Wińska, Mariusz Orchowski,
Arek Juszyński, Hubert Mażejko.
Zapraszamy

• Marcin Adamowski
• Piotr Antczak
• Adam Borowy
• Alicja Jaszczanin (Świętajno)
• Jan Noakowski
• Michał Żarnecki

Upominki ufundowali:
√ Majster, aleje Lipowe 1B
√ BEST - Studio Reklamy, ul. Jeziorna 1A
√ „BiS” Studio Reklamy, ul. Kamienna 1A
√ TERNET, pl. Wolności 26
√ Księgarnia Zofii Siemaszko, plac Wolności 26
√ INFOLAND, pl. Wolności 15
√ 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, filmy na dvd, książki, długopisy, akcesoria szkolne, modele do sklejania,
magnesy, kalendarze, pocztówki, gry logiczne itp.

Redakcja

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

to@borawski.pl
To był naprawdę bogaty tydzień
jeśli chodzi o wydarzenia kulturalne.
Naturalnie! Tydzień liczony od środy
do środy, bo tak wychodzi „Tygodnik
Olecki”.
Tydzień, który również pokazał, że
przysłowia ludowe są nadal, pomimo
zmian klimatycznych, nadal trafne. Tydzień temu w środę rano padał gęsty
śnieg, a po południu już go nie było. W

V05601

marcu jak w garncu, czyli pogoda w tym miesiącu szybko się
zmienia. Z jednej skrajności w drugą.
7 marca, w miniona sobotę, w sali kina „Mazur” zebrali się
miłośnicy poezji Marka Kowalewskiego. Pełna sala.
Wystąpiły dwa zespoły prezentujące poezję olecczanina:
„Miss God” oraz „Poematic”. Liderką pierwszego z nich jest
Joanna Zubrycka. To ona jest też kompozytorką wszystkich
granych przez zespół utworów. Ciekawe też jest instrumentarium zespołu. Waltornia jest bowiem raczej wykorzystywana
w muzyce rozrywkowej jako ozdoba do wybranych utworów
muzycznych. Tutaj zespół wykorzystuje ją jako jeden z instrumentów tworzących wszystkie aranżacje grupy.
Drugi zespół „Poematic” jest grupa czysto rockową choć
grającą czasami w stylu soul. Instrumentarium grupy jest też
imponujące. Brzmienie też klarowne i czyste. Rzadko też zdarza się, by tak dobrze nagłośnić duży zespół. Zawsze uważałem, ze najważniejsze w śpiewaniu jakiejkolwiek pieśni są
słowa i to by słuchacz rozumiał co piosenkarz śpiewa i żeby
tych słów nie zagłuszał żaden instrument. Muzyka powinna
być tłem dla tekstu. Mało który akustyk to rozumie. Tylko ci z
wysokiej półki wiedzą o tym.
Obydwa zespoły były nagłośnione tak, że słychać było
każde słowo solistów. Nawet zaśpiewane szeptem! Brawo.
Muzyka i poezja? Muzyka zawsze nadawała słowu mówionemu jakby inny wymiar. Bywa, że słuchając wiersza zaczynamy szukać treści w innym wymiarze znaczeń. Odkrywamy
wieloznaczność przesłania, co jest jednym z najważniejszych
wyróżników tego gatunku literackiego. Poezja bowiem to coś,
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co sprawia, że po przeczytaniu wiersza odjeżdżamy gdzieś w
głąb siebie szukając odpowiedników w swoim doświadczeniu i wiedzy. Czym bardziej wiemy i czym bardziej umiemy,
wtedy ten zachwyt albo przerażenie treścią jest pełniejszy i
czystszy. To jest poezja!
... a jeśli jeszcze artysta wzmocni przekaz muzyką, to już
jest wtedy odjazd zupełny.
Koncert, jak było widać po wypełnionej sali widowiskowej, znamionuje wielkie zainteresowanie poezją w naszym
mieście. Aby tak było i że tak jest pracowano nad tym stanem świadomości bardzo długo.
Pierwszymi osobami, które zajęły się od pewnego czasu
propagowaniem poezji są Dorota Włodarska i Romualda
Mucha-Marciniak. To one stworzyły przy pomocy śp. Wacława Klejmonta konkurs recytatorski „Poeci Warmii, Mazur i Suwalszczyzny”. Teraz działania propagujące tę dziedzinę literatury wśród olecczan zostały wzmocnione przez
bibliotekę miejską cyklicznymi spotkaniami pod hasłem
„Poeci są wśród nas”.
To rozbudza zainteresowanie. Dlatego mamy teraz pełne
sale widowiskowe na koncertach, a na spotkaniach poetyckich w bibliotece braknie krzeseł.
Inną dziedziną sztuki rozwijającą się z niebywałą siłą w
naszym mieście i w powiecie jest taniec. W ubiegłym tygodniu miłośnicy mogli obejrzeć dokonania festiwalu Performance Flow. W tym pokaz tańców wschodnich grupy stworzonej z uczennic Zespołu Szkół Licealnych i Zawodowych.
Motorem zespołu jest Kamila Muchamatbajewa, Polka z
Uzbekistanu, która podjęła naukę w ZSLiZ i jest obecnie w
klasie drugiej.
Siedem dziewcząt ubranych w piękne arabskie stroje wystąpiło w trzech tańcach: arabskim, indyjskim i uzbeckim.
Podobnież rzadko zdarza się żeby na apelu odbywającym się
w czasie dużej przerwy młodzież z taką uwagą śledziła to co
dzieje się przed nią. Wielu wyciągnęło komórki i nagrywało
taniec... i zapewne przekaz zaraz trafił do facebook’a.
Dziewczyny dały z siebie wszystko. Pełna mobilizacja
artystyczna i pełny sukces. Przypuszczam, że olecczanie nie
raz jeszcze będą mogli zobaczyć tę grupę na scenie. Zaraz po
występie w hali sportowej dziewczyny pojechały by wystąpić przed chorymi do hospicjum w Jaśkach.
W poniedziałek 9 marca w kinie odbył się pokaz filmu
„Solidarność według kobiet”. Bardzo ciekawy dokument
prezentujący role kobiet w przemianach społecznych lat 80.
XX wieku. Trudno zaprzeczyć faktom i ten film je uwypuklił. W pierwszych miesiącach wprowadzenia stanu wojennego wszyscy działacze z „pierwszej półki” zostali internowani. Za pracę podziemną wzięły się kobiety. Mało kto wie,
że to one stworzyły słynne w całej Polsce Radio Solidarność
i że to one pisały, redagowały i wydawały Tygodnik Mazowsze. Pamiętam, że dochodził on jako tzw. bibuła do Olecka i
kilka egzemplarzy zawsze było w naszym mieście kolportowanych. Z tego filmu dokumentalnego dowiedziałem się, że
wydawały go kobiety.
Te wydarzenie można uznać, za zdarzenie z pogranicza
historii i socjologii. Film zrobiony ciekawie i sprawnie. Poza
tym polecam Państwu oleckie seanse kinowe. Bywa, że to
jest najwyższa pólka. Niedługo w cyklu KADR będziemy
mogli obejrzeć „Lewiatana”. Warto zobaczyć ten film.
Bogusław Marek Borawski
Ps. Do czytelnika, który przysłał anonim na temat felietonu Marusi. Żeby jakiekolwiek pismo mogło się ukazać w
„TO” musi być podpisane oraz zaopatrzone w numer telefonu do kontaktu.
Listów nie podpisanych nie publikujemy.

psycholog terapeuta Aleksandra Radyno

tel. 502-322-300
www.psychologolecko.pl

K03802
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Ochrona przeciwpożarowa podsumowanie

27 lutego w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży
Pożarnej w Olecku odbyła się narada podsumowująca działalność z zakresu ochrony przeciwpożarowej powiatu oleckiego w roku 2014.
Podsumowania rocznej działalności Państwowej Straży
Pożarnej i funkcjonowania krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego w powiecie dokonał Komendant Powiatowy
PSP w Olecku st. bryg. Jan Mróz.
W roku 2014 na terenie powiatu oleckiego Stanowisko Kierowania Komendanta Powiatowego w Olecku odnotowało ogółem 508 zdarzeń. W porównaniu do
analogicznego okresu roku 2013 nastąpił
spadek wszystkich interwencji o 1,9%.
Liczba pożarów zwiększyła się o 29,3%,
zaś miejscowych zagrożeń zmalała o 17,8
%. Oleccy strażacy wyjeżdżali najczęściej do zdarzeń związanych z likwidacją
pożarów, wypadków drogowych, usuwania skutków silnych wiatrów i miejscowych podtopień oraz do usuwania gniazd
owadów (osy, szerszenie).

Z wynajmowanego pokoju
ukradł telewizor

Oleccy kryminalni zatrzymali mężczyznę podejrzanego
o kradzież telewizora. Do policyjnego aresztu trafił Mateusz
T. 21-latek usłyszał zarzut, a policjanci odzyskali skradziony sprzęt.
W poniedziałek 2 marca
oleccy kryminalni przyjęli
zgłoszenie o
kradzieży
z
jednego z oleckich pensjonatów telewizora.
Pokrzywdzony
wartość
skradzionego
sprzętu wycenił na około
500 zł.
Policjanci prowadzący w tej sprawie dochodzenie szybko ustalili sprawcę i do policyjnego aresztu trafił Mateusz T.
Kryminalni ustalili, że 21-latek wynajmował w pensjonacie
pokój i z niego zabrał telewizor po czym sprzedał go w lombardzie.
Mężczyzna usłyszał zarzut kradzieży i przyznał się do
winy, a funkcjonariusze odzyskali skradziony sprzęt.
Teraz Mateusz T. odpowie przed sądem. Za kradzież grozi kara do 5 lat pozbawienia wolności.

rzeczniczka prasowa KPP sierż. szt. Justyna Sznel

Najwięcej zdarzeń odnotowano w gminie Olecko tj.
338, a więc blisko 66,5% wszystkich zaistniałych w powiecie.
Państwową Straż Pożarną podczas akcji ratowniczych
wspierają strażacy ochotnicy. Na terenie działania Komendy Powiatowej PSP w Olecku jest 15 jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej w tym 7, które należą do Krajowego
Systemu Ratowniczo Gaśniczego. Jednostki OSP w roku
2014 wyjeżdżały do zdarzeń 234 razy.
Na spotkaniu nie zabrakło podziękowań ze strony zaproszonych gości za kolejny rok dobrze ocenianej służby
strażaków.
W naradzie udział wzięli: zastępca Warmińsko-Mazurski Komendanta Wojewódzkiego PSP w Olsztynie – st.
bryg. Mirosław Hołubowicz, radny Sejmiku Wojewódzkiego – Edward Adamczyk, Starosta Olecki – Marian
Świerszcz, Przewodniczący Rady Powiatu – Wacław Sapieha, Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w
Olecku – dh Stanisław Ciechanowicz, Komendant Powiatowy Policji – insp. Rafał Klauza, nadleśniczy - Zbigniew
Poniatowski, Tomasz Kosobudzki – przedstawiciel Wójta Gminy Kowale Oleckie oraz strażacy i pracownicy cywilni Komendy Powiatowej PSP w Olecku.
Zastępca Komendanta Powiatowego PSP
st. kpt. Tomasz Jagłowski

Ukradł matce laptopa

Do 5 lat pozbawienia wolności grozi 18-latkowi, który
wspólnie z nieletnim kolegą ukradł swojej matce laptopa.
Michał B. usłyszał zarzut i przyznał się do winy, a policjanci odzyskali skradziony sprzęt.
24 lutego oficer dyżurny oleckiej komendy otrzymał
zgłoszenie od jednej z mieszkanek Olecka, że z jej mieszkania dokonano kradzieży laptopa o wartości około 2,5 tys. zł.
Pracujący nad tą sprawą funkcjonariusze podczas w
jednym z oleckich lombardów znaleźli skradziony sprzęt.
Ustalili także, iż sprawcą kradzieży mógł być 18-lateni syn
pokrzywdzonej.
Podczas przesłuchania Michał B. przyznał się do kradzieży laptopa. Ponadto zeznał, iż dokonał tego wspólnie z
nieletnim Patrykiem K.
18-latek usłyszał zarzut kradzieży i teraz odpowie przed
sądem. Także 16-letni Patryk K. za swoje zachowanie odpowie przed sądem rodzinnym i nieletnich.
rzeczniczka prasowa KPP sierż. szt. Justyna Sznel
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UWAGA

Dotyczy: fałszywych pism wysyłanych do klientów
PGE Dystrybucja S.A. o rzekomo zmienionym numerze konta bankowego do dokonywania wpłat za usługi
dystrybucyjne.
W związku z docierającymi do PGE Dystrybucja S.A.
informacjami, o przesyłaniu do Odbiorców energii elektrycznej, informacji o rzekomej zmianie systemu rozliczeniowego oraz rachunku bankowego na który należy uiszczać należności za dostawy energii elektrycznej, pragniemy
poinformować, iż Spółka nie prowadzi prac zmierzających
do zmiany systemu rozliczeniowego, jak również nie kierowała do Odbiorców informacji o zmianie numerów rachunków bankowych.
W przypadku otrzymania podobnej korespondencji
prosimy o zwrócenie bacznej uwagi na oznaczenie podmiotu kierującego informację, dane zamieszczone w piśmie oraz porównanie ich z informacjami zawartymi w
fakturze i wcześniejszą korespondencją dotyczącą dostaw
energii elektrycznej od PGE Dystrybucja S.A.
W przypadku stwierdzenia, iż korespondencja kierowana jest przez podmiot inny niż Państwa dostawca:
PGE Dystrybucja S.A., prosimy o kontakt z najbliższym
komisariatem policji oraz ze Spółką, telefonicznie (tel. 81
7105702, 81 7105739) lub za pośrednictwem poczty elektronicznej (sekretariat(a)pgedvstrvbucia.pl).
newsletter UM

Policjanci zatrzymali trzech
rowerzystów
Dwóch naruszyło zakaz sądowy i dwóch z nich było pijanych

W minioną niedzielę na terenie gminy Wieliczki policjanci ruchu drogowego zatrzymali trzech rowerzystów.
Dwóch z nich naruszyło sądowy zakaz i dwóch z nich było
pijanych.
Pierwszego rowerzystę funkcjonariusze zatrzymali
około 13:00 w Wieliczkach.
Marek K. jechał rowerem mając blisko 2 promile alkoholu w organizmie. Ponadto po sprowadzeniu mężczyzny
w policyjnych bazach danych okazało się, że posiada on
zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych oraz rowerów obowiązujący do marca 2017 r.
Drugiego rowerzystę policjanci ruchu drogowego zatrzymali również w tej miejscowości. Jan R. był trzeźwy
lecz jak ustalili funkcjonariusze posiada on zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych i rowerów obowiązujący
do grudnia 2015 r.
Ostatni rowerzysta został zatrzymany także w Wieliczkach. Karol T. prowadził rower mając ponad promil alkoholu w organizmie.
Teraz mężczyźni odpowiedzą przed sądem.

OLECKIE CENTRUM
SZKOLENIA KIEROWCÓW
Jerzy Miliszewski
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Dyrektorzy Szkół
Nauczyciele historii,
wiedzy o kulturze,
plastyki i fotografii

Szanowni Państwo,
Pałac Młodzieży im. Orląt Lwowskich w Olsztynie organizuje II Wojewódzki Konkurs Fotograficzny pt. Mój Zabytek. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów gimnazjów oraz
szkół średnich.
Celem konkursu jest dalsze rozbudzanie oraz pogłębianie zainteresowań i fascynacji zjawiskami sztuki oraz kultury materialnej; wsparcie rozwoju młodzieży, ukierunkowane
na poznawanie i rozumienie funkcjonowania przedmiotów
kultury materialnej w kontekście historycznym, literackim,
piśmienniczym itp.; pogłębianie wiedzy o użytkowych artefaktach bliższej i dalszej historii, doskonalenie umiejętności
rozpoznawania funkcji, przeznaczenia oraz przynależności
do czasu, w którym powstał. Nadal chcemy
rozwijać zainteresowania młodzieży historią, różnorodnością kulturową, postaciami oraz faktami związanymi z regionem Warmii i Mazur.
Zapraszamy do udziału i prosimy popularyzację idei
konkursu wśród uczniów waszej szkoły lub placówki. W
załączeniu pismo przewodnie, regulamin konkursu oraz niezbędne oświadczenia.
Łącząc wyrazy szacunku
Bartosz Ordelewski
Wersja elektroniczna regulaminu z załącznikami na stronie:
wwww.palac.olsztyn.pl
http://www.palac.olsztyn.pl/moj_zabytek_2015.html
Za naruszenie zakazu sądowego grozi kara pozbawienia
wolności do lat 3 zaś za prowadzenie roweru pod wpływem
alkoholu grozi kara aresztu albo grzywny.
rzeczniczka prasowa KPP sierż. szt. Justyna Sznel

Wszczął awanturę z żoną, noc
spędził w policyjnym areszcie

Noc w policyjnym areszcie spędził 49-latek, który
wszczął awanturę z żoną. Mężczyzna wyzywał kobietę, groził jej i zniszczył telewizor. W chwili zatrzymania miał blisko 2 promile alkoholu w organizmie.
W miniona sobotę 7 marca po 21:00 oficer dyżurny oleckiej komendy został poinformowany o awanturze domowej
u jednej z rodzin zamieszkałej na terenie miasta.
Policjanci, którzy pojechali na miejsce ustalili, że pijany
49-latek wszczął awanturę domową, w trakcie której wyzywał żonę, groził jej oraz zniszczył telewizor.
Mężczyzna był agresywny i nie reagował na polecenia
funkcjonariuszy do uspokojenia się dlatego został zatrzymany w policyjnym areszcie do wytrzeźwienia.
Badanie alkomatem wykazało w organizmie Leszka B.
blisko 2 promile alkoholu.
Rodzina została objęta procedurą Niebieskiej Karty.
rzeczniczka prasowa KPP sierż. szt. Justyna Sznel

Olecko, Aleje Lipowe 3

l90904

Rozpoczęcie
kursu

19
marca
godz.

1600

tel. 87-520-23-36

B07304

Ośrodek
czynny
codziennie
w godz. 800-1600
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Wacław Ewaryst Klejmont
(6 kwietnia 1947 -13 maja 2011)
część III
Od wschodu do zachodu

*
Drogi Czesiu,(…) Piszesz, że całą duszą wchodzisz w
Michałowy katalog. (…)
Z ufnością i serdeczną wiarą pozdrawia Wacław Klejmont, Olecko, 25. II 1991 rok
*
Drogi Czesiu, (…)Z niekłamanym zapałem rzuciło się
dziewczę na Twoje ballady z kopert i druków Michałowi poświęconych, nim jeszcze zdążyłem je zareklamować, i wczytywała się w nie tak ochotnie, że odmówiła herbaty, którą
zaproponowałem, aby się nie rozpraszać i więcej wchłonąć,
bo wzywały ją przedmaturalne pisane i malowane powinności wobec supraskiego college’u. (…)
Wacław Klejmont, 19 marca 1991 roku
*
Drogi Czesiu, wczytuję się po raz nie wiem który z rzędem
w listy śp. Michała i widzę to światło: dziwne, tajemnicze-przedwieczne i wieczne w złocie wleńskich jesieni, w zapachu chleba opuszczającego piekarski piec, w wędrówce
drzew i krzewów, które wokół Leśnego Dworu. Posadzić
drzewo światłolubnie na drodze do słońca, do Nieba – to był
Jego cel. Po tej drodze przechadzała się wolna myśl, z niej
obrazy linią ze światła doczesnego w wieczne światło wywodzone. To piękna droga i piękne wędrowanie do serc innych ..
(…)
Bądź zdrów! Siej światło tak potrzebne tej późnej wiosny.
Wacław Klejmont, Olecko, 3 maja 1996 roku

Andrzej Duda
odwiedził powiat olecki

W trwającej kampanii wyborczej, dr Andrzej Duda,
kandydat PiS-u zawitał 3 i 4 kwietnia do powiatu oleckiego. Najpierw skorzystał z gościnności Gospodarstwa Giże
Marczak.
4 marca z racji na zimową aurę sztabowcy PiS-u zmuszeni byli przenieść oleckie spotkanie z A. Dudą z Rynku do sali widowiskowej Regionalnego Ośrodka Kultury
„Mazury Garbate”.
Mimo wczesnej pory na kandydata PiS-u czekała pełna
sala wyborców z terenu powiatu oleckiego. Podczas półgodzinnego spotkania A. Duda wyraził swój sprzeciw wobec
konwencji antyprzemocowej, podpisaniu przez prezydenta
RP B. Komorowskiego ustawy o przedłużeniu wieku emerytalnego do 67 lat i faktycznemu osłabieniu polskiej armii.
Silna armia jest obecnie bardzo potrzebna naszemu krajowi, kiedy na wschodniej Ukrainie trwa konflikt zbrojny z
Rosją.
Na zakończenie spotkania Teresa Krajewska wręczyła
kandydatowi biało-czerowny bukiet róż.
Dariusz Josiewicz, fot. Józef Kunicki

*
Olecko, Dzień Pisania Listów 2009
Drogi Czesławie,(…) Wierność pestkom, korzeniom i
sadom z nich wyrosłym to rzecz warta zachodu na jałowiejącym wschodzie. Stare sady … I te z obrazów Michała Fludra
i mój sadek z Hańczy i Rajskie Okolice Kwitnących Jabłoni.
Środek zimy – a ja o sadach. Niech nam ogrzeją sny, a już w
ostateczności: „Niech nam się przyśni ulica japońskiej wiśni”.
*
Drogi Czesławie, rudym świtem na skraju jesieni z XII
chorągwią w odwodzie 8 wlewu trzeciego kursu zbliżam się
powoli do półmetka mojej drugiej chemicznej wojny. Wrzesień już wizy odlotowe ciepłolubnym ptakom na afrykański
kurs na złociejących blankietach liści wypisuje i stemplami chmur przelotnych pieczętuje. Lada chwila październik
różańcami deszczu ziemię spowije i pierzyną mgieł otuli.
Drzewa wybarwiają się pięknie jak na akwarelach śp. Michała Fludra. Sady późnym owocem częstują. Pająki pięciolinię
na koncert świerszczy i wiatru w kominie pracowicie przędą
z krzyżowym godłem na pękatym grzbiecie. A nasza srebrna
Fabia snuje się piątkiem kolejnym nie pierwszym i nie ostatnim mazurską krętą drogą, na której tylko Anioł Stróż zdoła
skrzydła rozwinąć, by z życiem nią nie rozminąć. Mijanki
mijają w trwodze wśród TIRów i piratów. Aby do portu!
Wacław Ewaryst Klejmont, 25 września 2009 roku

Opracował: Czesław Mirosław Szczepaniak

Policja zatrzymała oszusta

Oleccy policjanci zatrzymali mężczyznę, który podejrzany jest o oszustwa przy zawieraniu umów na świadczenie usług telewizyjnych i telekomunikacyjnych.
Od dłuższego czasu policjanci zespołu do walki z przestępczością gospodarczą prowadzili dochodzenie w sprawie zawierania umów na świadczenie usług telewizyjnych
i telekomunikacyjnych przez osobę posługującą się fałszywymi danymi osobowymi. Sprawca podpisywał umowy, a
następnie sprzedawał sprzęt osobo trzecim.
5 marca do policyjnego aresztu trafił Rober K. Mężczyzna na podstawie zebranego materiału dowodowego
usłyszał 11 zarzutów i przyznał się, że wszystkie umowy
zawierał podpisując się danymi osobowymi kolegi. Prokurator na wniosek funkcjonariuszy zastosował wobec 28-latka dozór policji.
Funkcjonariusze nadal pracują nad tą sprawą i nie wykluczone, że Rober K. usłyszy kolejne zarzuty. Grozi mu
kara do 8 lat pozbawienia wolności.
rzeczniczka prasowa KPP sierż. szt. Justyna Sznel
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12 marca - Short Waves Festival Grand Prix Tour 2015 (krótki metraż), godz. 19:00, kino „Mazur”, od
lat 10 , Bilet: 5,00 zł
czas trwania: 1 godz. 28 min.
SHORT WAVES FESTIVAL – GRAND
PRIX TOUR 2015
6-22 marca 2015 GET ON THE WAVES!
Mówiąc krótko, polskie filmy krótkometrażowe znów są na fali! Tym razem rekordowo wielkiej, bo SHORT WAVES GRAND PRIX TOUR rusza w trasę
przez 6 kontynentów. W tym wyjątkowym konkursie o nagrodę polskiej i światowej publiczności walczy 7 tytułów, a
wśród nich dokumenty, animacje, teledyski i film fabularny.
Jak zwykle gwarantujemy solidną dawkę emocji i spory kłopot z wyborem! Laureata nagrody głównej poznamy 29 marca
w Poznaniu, podczas gali zamknięcia SHORT WAVES FESTIVAL 2015. Wszystko w waszych rękach!
Najwyższy / The Supreme, reż. Katarzyna Gondek
Dokument, 20’, 2013
Katarzyna Gondek weszła z kamerą między majestat a szlifierkę. Nabożnie przyglądała się historii największego papieża na świecie: 14-metrowego Jana Pawła II z kompozytu.
W efekcie z niedowierzaniem oglądamy dokument o wierze,
która buduje.
Fisz Emade Tworzywo – Pył / Fisz Emade Tworzywo – Dust,
reż. Marek Skrzecz
Teledysk, 4’41”, 2014
O świętach polskich traktuje już wiele dzieł filmowych i literackich. Marek Skrzecz uzupełnia ten zbiór o teledysk na
temat święta przypadającego 52 razy w roku: sobotę. „Pył”
to historia brawurowego traktorzysty, który potrafi zatańczyć
nawet transformację polskiej wsi.
Niebieski Pokój / A Blue Room, reż. Tomasz Siwiński
Animacja, 14’26”, 2014
Tomasz Siwiński namalował ból. Na niebiesko, rzekomo
kojącym kolorem. Wraz z głównym bohaterem lądujemy zamknięci w pokoju, z którego jest tylko widok, nie ma zaś wyjścia. Nie próbujcie więc wybić ekranu.
Fragmenty / Fragments, reż. Aga Woszczyńska
Fabuła, 25’, 2014
Świat przedstawiony we „Fragmentach” rozpada się powoli.
Para bohaterów zaklina rzeczywistość w designerskim lochu
na kredyt, tam jednak nie mieszczą się już nawet emocje. Jeśli
więc w trakcie filmu poczujemy chłód, to bynajmniej nie dlatego, że na sali wysiadła klimatyzacja.
To byłoby coś pięknego / That Would Be Beautiful, reż. Anna
Morawiec
Dokument, 17’, 2014
Pani Aleksandra twardo stąpa po ziemi. Dlatego postanowiła
zamieszkać na Marsie. Decyzję podjęła chwilę po tym, kiedy
dowiedziała się, jaką przyszłość szykuje dla niej ZUS. W tym
inspirującym dokumencie Anna Morawiec przenikliwie bada
relacje polskiego systemu emerytalnego i kosmosu.

Tygodnik olecki 10/893 r. 2015

9

ZAANGAŻUJCIE RODZINY
W POMOC INNYM!

Kto może chcieć poświęcić swój wolny czas innym? Ten,
komu zależy na wspólnych przeżyciach. Dokładnie taki ma
być „Wolontariat Rodzinny - lokalnie”. To szansa na armię
nowych wolontariuszy, którzy nie zrezygnują, bo będą nawzajem się wspierać! Właśnie ruszył nabór wniosków do
programu Fundacji PZU realizowanego we współpracy z
Akademią Rozwoju Filantropii w Polsce. Zaprośmy rodziny do działania! Organizacje i instytucje społeczne mogą
zdobyć grant w wysokości do 7 tys. zł na realizację projektu angażującego całe rodziny. Nabór potrwa do końca
miesiąca.
- W mediach masowych aż roi się od superbohaterów,
którzy coś wyremontowali, albo kupili okazyjnie. My chcemy pokazać, że dzieci mogą być dumne z rodziców, a rodzice z dzieci, bo wspólnie komuś lub w jakiejś sprawie
pomogli. Bo wspólnie starali się naprawić nie zawsze przecież perfekcyjny świat.
Chcemy pokazać, jak ważna jest rodzina. Zawsze. Nie
tylko po pracy lub w niedzielę – tłumaczy Izabela Rakuć-Kochaniak, Dyrektor Fundacji PZU. – Wnioskodawcami
są organizacje, ale dla nas wszystkich najważniejsze jest by
przekonać te wszystkie fantastyczne rodziny, by pokazały
swą moc, by swym ciepłem i energią podzieliły się z innymi. Takie przykłady są najbardziej inspirujące.
Wystarczy aby tylko znalazł się ten pierwszy odważny
i pomysłowy: zaangażowana społecznie mama, przedsiębiorczy tata lub niesamowicie skuteczna lokalna organizacja. My chcemy Was wesprzeć w realizacji pomysłów, ale
to Wy macie to co jest kluczem - silną rodzinę! – podkreśla
Izabela Rakuć-Kochaniak.
To już To już II edycja programu, w 2014 roku w 18 nagrodzonych, najbardziej wartościowych projektach polskie
rodziny zmieniały lokalne społeczności na lepsze. – „Wolontariat Rodzinny – lokalnie” to okazja do współdziałania
całego lokalnego środowiska – rodzin, organizacji i instytucji samorządowych.
Chcemy wspierać pozytywną zmianę w społecznościach lokalnych. Zmianę, której motorem napędowym będzie właśnie rodzina – przekonuje Paweł Łukasiak, Prezes
Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce. – Rodzina to najwyższa wartość. Zawsze i wszędzie powinna przecież stanowić oparcie dla nas. W domu, w pracy, ale także wtedy,
gdy chcemy nieść pomoc innym – dodają przedstawiciele
Fundacji PZU.
newsletter UM

Łaźnia / Baths, reż. Tomek Ducki
Animacja, 4’20”, 2013
Oto dwie stare kobiety po raz kolejny wchodzą do wody, żeby
przepłynąć zwyczajową odległość. Tym razem jednak będzie
inaczej, na odwrót. W niezwykłej animacji Tomka Duckiego
drugie dno istnieje naprawdę.
ŁĄCZNY CZAS PROGRAMU: 87’49’’

B08601

Technicolor Yawn, reż. Arek Nowakowski
Teledysk, 2’22”, 2014
Na pewno dużo już przeżyłeś, sporo widziałeś, byłeś w wielu
miejscach i rozmawiałeś z różnymi ludźmi. Prawda? No to
teraz przeżyjesz, zobaczysz i usłyszysz jeszcze więcej. W tym
soczystym teledysku brakuje tylko nudy.
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Akademia Tańca Performance Flov
foto. Bolesław Słomkowski
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fotoreportaż
Bolesław Słomkowski

Koncert poezji Marka Kowalewskiego
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Włamali się do lokalu
z automatami do gier

Oleccy kryminalni zatrzymali dwóch mężczyzn
podejrzanych o kradzież z włamaniem. Do policyjnego aresztu trafił 27-letni Rafał D. i 35-letni Dariusz O. Mężczyźni usłyszeli zarzuty i przyznali się
do winy.
W miniony poniedziałek 9 marca kilka minut
przed 10:00 oficer dyżurny oleckiej komendy otrzymał zgłoszenie o kradzieży z włamaniem do lokalu
z automatami do gier. Pokrzywdzony wartość strat
wycenił na ponad 3 tyś. zł.
Oleccy kryminalni pracujący nad tą sprawą szybko wytypowali krąg osób podejrzanych i już w miniony wtorek do
policyjnego aresztu trafił Rafał D. i Dariusz O.
Jak ustalili policjanci Dariusz O. po uprzedniej kradzieży
klucza do lokalu osobie, która miała do niego dostęp, wspólnie z Rafałem D. wszedł do salonu gier, gdzie po uszkodzeniu automatu dokonali z niego kradzieży około 3 tyś. zł.
Mężczyźni usłyszeli zarzut kradzieży z włamaniem i
przyznali się do winy.
Funkcjonariusze odzyskali także część skradzionych pieniędzy.
Teraz 27 i 35-latek odpowiedzą przed sądem. Za kradzież
z włamaniem grozi im kara do 10 lat pozbawienia wolności.
rzeczniczka prasowa KPP sierż. szt. Justyna Sznel

W oborze zastali 5 padłych
krów i kilkanaście
niedożywionych – 41-letni gospodarz trafił do aresztu

Kara do 3 lat pozbawienia wolności grozi jednemu z
mieszkańców gminy Świętajno za znęcanie się nad zwierzę-

Podczas kontroli drogowej
policjanci znaleźli narkotyki

Policjanci ruchu drogowego podczas rutynowej kontroli drogowej w samochodzie osobowym marki Opel znaleźli narkotyki. Badanie kierującego pojazdem wykazało
w jego organizmie amfetaminę i marihuanę.
9 marca przed 14.00 w Sendrankach policjanci ruchu
drogowego zatrzymali do kontroli samochód osobowy
marki Opel. Podróżowało nim 4 mężczyzn. Kierującym
pojazdem był Jakub R.
Mężczyzna podczas kontroli był podenerwowany, unikał kontaktu wzrokowego z funkcjonariuszami, miał problem z logicznym wypowiadaniem zdań. W związku z tym
policjanci przeprowadzili u niego badanie na obecność
alkoholu w organizmie, które dało wynik negatywny. Następnie funkcjonariusze sprawdzili odzież 19-latka i w wewnętrznej kieszeni kurtki znaleźli torebkę z suszem roślinnym ukrytą w etui do okularów.
Po ujawnieniu narkotyków
policjanci dokonali przeszukania
samochodu, w którym znaleźli
plastikowy pojemnik, a w nim
siedem kolejnych torebek foliowych także z suszem roślinnym.
W związku z powyższym do policyjnego aresztu trafiły wszystkie osoby podróżujące oplem.
Badanie moczu Jakuba R.
wykazało w jego organizmie obecność amfetaminy i marihuany. 19-latkowi zatrzymano prawo jazdy.
Wstępne badania potwierdziły, że zabezpieczone substancje to narkotyki.
Funkcjonariusze zatrzymali łącznie ponad 5 gram marihuany.
Policjanci pracujący nad tą sprawą wstępnie ustali, że
narkotyki znalezione w pojeździe należały do pasażera Kamila D.
Teraz Kamil D. będzie odpowiadał za posiadanie narkotyków zaś Jakub R. za posiadanie narkotyków i kierowanie pojazdem pod wpływem środków działających podobnie do alkoholu.
rzeczniczka prasowa KPP sierż. szt. Justyna Sznel
tami. W oborze Andrzeja Z. policjanci i inspektorzy weterynarii zastali 5 padłych krów, kilkanaście pozostałych
było niedożywionych i zaniedbanych. Gospodarz trafił do
policyjnego aresztu. Był pijany, miał blisko 2 promile alkoholu w organizmie.
9 marca około 12.00 oficer dyżurny oleckiej komendy
policji otrzymał zgłoszenie, że w jednym z gospodarstw na
terenie gminy Świętajno znajduje się padłe bydło, a reszta
stada jest w złym stanie.
Natychmiast na miejsce pojechali kryminalni wraz z
inspektorami weterynarii. We wskazanym gospodarstwie
funkcjonariusze potwierdzili zgłoszenie. W oborze znajdowało się 5 padłych krów, kilkanaście pozostałych było
niedożywionych i zaniedbanych.
Wstępnie inspektor weterynarii stwierdził, że krowy
padły z powodu złego żywienia. Dzisiaj zostanie przeprowadzona sekcja zwłok, która wskaże dokładne przyczyny
śmierci zwierząt.
Ponadto funkcjonariusze ustalili, że w 2013 roku miała miejsce podobna sytuacja, w gospodarstwie mężczyzny
także padło kilka krów.
41-letni właściciel gospodarstwa został zatrzymany w
policyjnym areszcie. Mężczyzna był pijany, miał blisko 2
promile alkoholu w organizmie. Policjanci wykonują dalsze czynności w tej sprawie.
Za znęcanie się nad zwierzętami Andrzejowi Z. grozi
kara do 3 lat pozbawienia wolności.
rzeczniczka prasowa KPP sierż. szt. Justyna Sznel

reportaż
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Bogusław Marek Borawski

Pierwsze urodziny
Muzeum, c.d.

23.

Słynna Lucy
Amerykański system muzealny jest bardzo tradycyjny. Takie też są wystawy tematyczne. Tak jak w wymienionym wyżej filmie są sale ze zwierzętami, Indianami i sale poświęcone
starożytnemu Egiptowi. Takie więc mydło i powidło, ale bardzo ciekawie eksponowane. Muzeum też bez przerwy zmienia
ekspozycje. Tylko niektóre z nich są stałe.
Wystawa, np. dotycząca północy, pokazuje faunę, florę i
zamieszkujących tereny ziemiolodu ludzi. Pokazane są domy,
systemy polowań, ewentualnego uprawiania ziemi i zbieractwa roślin oraz przechowywania żywności. Pokazane są stroje
oraz na planszach z opisem zwyczaje.

Są wystawy dotyczące historii Stanów Zjednoczonych
oraz ekspozycje dotyczące tropików.
Bardzo nowoczesna jest ekspozycja dotycząca historii
naszej planety. Od jej kosmicznego początku, przez epokę
pierwszych stworzeń, dinozaurów, aż do pojawienia się ssaków i wreszcie ludzi. To w tym muzeum znajduje się odtworzona postać pierwszej kobiety Lucy. Stoi sobie w szklanej
gablocie i patrzy na zwiedzających wzrokiem, który zdaje
się podążać za patrzącym.
Inga robi zdjęcie Lucy i wysyła je zaraz do niani, która
ma na imię również Lucy.
- Nie obrazi się? – pytam córki.
Ta uśmiecha się od ucha do ucha i twierdzi, że Lucy się
ucieszy.

Zwiedzanie zajęło nam około półtorej godziny. Musieliśmy się spieszyć, bo właśnie je zamykano. Na moją uwagę,
że może schowamy się w toalecie, by przeżyć „Noc w muzeum” córka jedynie się zaśmiała. Ja również. Wychodzimy
i idziemy na parking. Za chwilę zjeżdżamy na autostradę i
pędzimy na północ wzdłuż brzegu Michigan. Na jeziorze
potężne fale biegną do brzegu. Łamią się na skalnych rumowiskach chroniących wydmy. Jestem zmęczony, ale i pełny
nowych wrażeń.
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AUTO-MOTO

V02706

AUTO LAND

V04804

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

Mieszalnik Farb Samochodowych
K03008
ul. Targowa 4
tel. 87-520-41-89
* MYJNIA GĄBKOWA AUTOMATYCZNA
			
aleje Lipowe 1A

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

V02338

SERWIS OGUMIENIA

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

K03605

OPONY, FELGI
OLEJE SHELL (wymiana gratis)

* bezprzewodowy internet iPlus, tel. 87-520-13-31 B05508
* Budowlana firma, Tadeusz WITKOWSKI, kompleksowe
prace budowlane, tel. 603-754-167, 87-523-41-44 V05502

* WULKANIZACJA, wymiana opon, wszelkie pojazdy,
Kukowo, tel. 606-317-941 V05432

V03205

* chleb swojski, ciasta, wypiek, tel. 605-107-755 B08102
* czyszczenie dywanów i tapicerki, tel.513-035-033
K03108

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

B06207

* Auta używane, tel. 501-611-961 V05133
* CZĘŚCI SAMOCHODOWE, ul. Sokola 1D, tel. 87520-12-88 V04814
* części używane, wszystkie marki, Ełcka 2 (przy
skupie złomu), tel. 501-611-961 V05123
* Ford Escort Combi, 1,4B, 1999, tel. 605-485-376 B07603
* Hunday Santa Fe CRDI, 2006, 2,2D tel. 509-338-320,
508-097-660 V02018
* Jawa 350, 1989, stan bardzo dobry, stylizowany na
chopper, 2500 złotych, tel. 884-014-664 B08401
* Mitsubishi Outlander, 2005, 2,4B+G tel. 604-193-413

V05801

MOTO-NAPRAWA-SPRZEDAM
* gazowe, hydraulik, tel. 502-383-533 V34414
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

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...

B05107c

TURYSTYKA-NOCLEGI-ROZRYWKA

* „ASTRA” restauracja, pizza, zestawy obiadowe na telefon:
87-520-25-68, profesjonalny katering, imprezy okolicznościowe,
dancingi, ul. Partyzantów 7, www.astra.olecko.pl
V00809
* BAR SMACZEK, obiady domowe, imprezy okolicznościowe, 11 Listopada 11, tel. 664-035-929 K03702

* chleb swojski, ciasta, wypiek, tel. 605-107-755 B07205
* kino, plac Wolności 22, tel. 87-520-20-59 B06505
* „KOALA” - bar. Kuchnia tradycyjna, dowóz dań od poniedziałku do piątku od 9.30 do 16.30, od 26 zł. dowóz gratis
(inne terminy na telefon) tel. (87) 520 15 78
V05203
* konie kabardyńskie, przejażdżki, pod siodło,
Grądzkie 47, tel. 666-316-780, 87-421-22-48 B08501
* Kuchnia Domowa - obiady abonamentowe, bar
przy stacji paliw, Ełcka 4, tel. 516-442-550 K03403
* obiady z dowozem, tel. 516-442-550 K03503
V06001

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 L91003
* wczasy; tel. 87-421-22-48, 666-316-780, www.wiatrakart.fr.pl, e-mail: kawarak@o2.pl B08002

USŁUGI

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

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

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

V04704

* hurtownia wędlin, od 4.00 do 14.00, ul. Gołdapska
631, tel. 87-520-22-13 B07703
* instalacje elektryczne, Henryk Rowiński, tel. 510-145891 V03016
* korepetycje - język angielski; szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły średnie, tel. 608-215-475 B05808
* kowalskie, spawalnicze, ślusarskie, Gołdapska 31,
tel. 87-523-00-80 B06905
* księgowe usługi, Anna Bielawska, tel. 534-696-506
K02708

* księgowe usługi, Ternet spółka z o,o, tel. 87-520-31-70
L90706

masaż, rehabilitacja,
terapie manualne, kinesiotaping
tel. 605-869-755 K02509

* materiały budowlane, metalowe, hydraulika – SKLEP
BUD-MET, ul. Gołdapska 22, tel. (87) 520 22 41.
B
* MEBLE - salon, Jan Bagiński, ul. Rzeźnicka, tel.
(87) 520 29-23.
V02607
* 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 V02318
* pizza na telefon – od 10.00 do 22.00, tel.87-520-3132 lub sms 505-314-536 V06011

B07404

Sklep „PSTRYK”, ul. Zielona 33
tel. (87) 520-18-44; 510-145-891
* Artykuły i usługi elektryczne, Grunwaldzka 6,
tel. 87-610-00-66

V03006

ARTYKUŁY ELEKTRYCZNE, SPRZEDAŻ, WYKONAWSTWO

V14110o

* PRACE ZIEMNE WSZELKIE, tel. 606-317-941 V04512
V04604

to@borawski.pl
* Pralnia chemiczna, pranie wodne, usługi w ciągu 24 godzin,
ul. Grunwaldzka 12, te. 723-565-284
V00909

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
V01908
czipowanie, paszporty europejskie
psy, koty, fretki

* ROWERY – naprawy i wypożyczalnia, Centrum
Handlowe Impuls, tel. 87-520-36-92 V03315
* skup metali i surowców wtórnych, odbiór własnym
transportem, najwyższe ceny, Ełcka 2, tel. 501-611-961
V05113

K03801

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

* sprzątanie, opieka nad osobami starszymi lub dziećmi, tel.
506-462-495 B06305
* SZKOŁA RODZENIA, tel. 508-871-125 V04904
* tłumacz języka francuskiego, tel. 888-605-885 B07803
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SPRZEDAM
* kotły c.o., grzejniki, bojlery, HYDROMAX,
ul. Targowa 18, tel. 87-615-31-90

V02108

* działki budowlane, uzbrojone, tel. 601-210-819 B002a10
* książki, I i II klasa gimnazjum, (Gimnazjum nr 2), tel.
603-113-040 V04824
* luksfery Fala niebieskie 36 sztuk, TANIO, tel. 508610-285 B08202
* łóżeczko dziecięce z materacem, 65x125 cm, 150 złotych, tel. 691-201-120 B06406
* maszyny, urządzenia rolnicze, tel. 516-670-859 B003a10
* mieszkanie 60 m.kw. z działką 400 m.kw.,tel. 602345-477 V01928
* modele do sklejania z kartonu, Wydawnictwo WIR,
(samoloty 1:50, okręty 1:300), tel. 601-152-454
O- Y
OMKE
R
P Aw
CJ

Pompy ciepła
CWU + CO + kolektory słoneczne
przydomowe oczyszczalnie ścieków
V05611
możliwość montażu
DWORZEC PKP
tel. 883-110-101

* OLEJ OPAŁOWY, NAJTANIEJ, tel. 87-520-41-91 V02328
* rzeźby, tel. 793-569-205 K01506h
* siedlisko, ul. Wiejska, ok. 40 arów, zabudowane budynkiem gospodarskim, dojazd od strony ulicy Wiejskiej, siła
na miejscu, tel. 602-293-333 V01918

WYNAJEM

* BUDOWLANY SPRZĘT, tel. 606-317-941 V05422
* lokal użytkowy do wynajęcia, tel. 502-264-901 K03616
* lokal użytkowy 100 m.kw., centrum, tel. 723-565-284
V00919

* lokal użytkowy 140 m.kw., centrum, tel. 501-620-577
V06021

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

V06101

V02008

* pokoje, tel. 500-708-095 K02010

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

Wyrób nagrobków, blatów kuchennych, parapetów
i okładzin schodowych
V04507

INNE

* oddam koty (wszystkie czarne) w dobre ręce, tel.
504-997-481 L91201

PRACA

* ślusarza, spawacza zatrudnię, tel. 602-709-756 B08301
* zatrudnię stomatologa, tel. 605-893-381 K03901

SPRZEDAM

* biurko, tel. 505-335-841 B06007
* drukarka kolorowa OKI C3300n, A4, idealna do
wizytówek, mało używana, 290 złotych, tel. 604-193413 L91102
* działka budowlana, Zajdy, 30 arów, tel. 662-509-994 B
* działka usługowa, granica obwodnicy, tel. 601-210819 B001a10
* działkę budowlaną, 1650 m.kw., Olecko, tel. 602-709756 B05908
* działkę pod garaż (ew. piętrowy) z projektem, Gołdapska, tel. 602-793-432 K02209
* działkę pod garaż pojedynczy z projektem, Gołdapska,
tel. 602-793-432 K02309

Nie Jesteś anonimowy w sieci….

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

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

MEDYCYNA ALTERNATYwNA
WALKA MŁODEJ MARCHEWKI Z CHOLESTEROLEM

Naukowcy z Ośrodka Badań nad Żywieniem w
Departamencie Rolnictwa USA uważają, że schrupanie dwu średniej wielkości marchewek może obniżyć paziom „złego” cholesterolu o 20%, podnosząc
jednocześnie zawartość we krwi „dobrego” cholesterolu Podobne badania w Kanadzie dowiodły, że jedzenie
marchwi poprawia też stan dziąseł i spojówek. Zjawisko
antycholesterolowego działania marchwi wyjaśniono
obecnością w tym warzywie pektyn, hemicelulozy, roślinnych gum i śluzów. Im więcej ich zawiera pokarm,
tym tętnice człowieka są młodsze. Bardzo zbliżone działanie wywierają:
brukselka, rzepa, brokuły, pomarańcze i morele. Najzdrowiej podać te warzywa na surowo, skropione sokiem z cytryny (witamina C sprzyja przyswajaniu innych
składników odżywczych) i polane oliwą, gdyż zawarta w
niej witamina E też sprzyja utrzymaniu w dobrym stanie
naszych tętnic.

Mycie i suszenie włosów

Nie jest obojętne czym myjemy włosy. Woda powinno być miękka i dobrze ciepła lecz nie za gorąca. Mycie

w wodzie twardej pozostawia na włosach szkodliwy osad.
Twardą wodę można zmiękczyć boraksem kosmetycznym (1/2 łyżeczki na litr wody).
Szampony również zawierają środki zmiękczające,
działają jednak wysuszająco. Najlepsze są szampony obojętne, które zawierają ponadto środki pielęgnujące skórę.
Ważna jest także same technika mycia. Należy myć
bardzo starannie skórę głowy, wmasowywać rozgotowane mydło lub szampon tak, żeby nie splatać włosów.
Właściwe suszenie jest równie woźne jak mycie.
Najzdrowsze jest suszenie za pomocą ogrzanych ręczników. Suszenia blisko pieca węglowego, gazowego czy
elektrycznego jest niewskazane. Susząc włosy na słońcu,
należy głowę owiązać chusteczką.

Tonik domowy

Obierz ze skórki 2-3 pomarańcze. Skórkę pokrój na
niewielkie kawałki, włóż do zamkniętego słoika i zalej
szklanką octu (np. jabłkowego). Słoik odstaw w nasłonecznione miejsce na 2 tygodnie. Przefiltruj przez gazę
i przelej do butelki. W czystej postaci płyn jest zbyt stężony i może podrażnić cerę, dlatego rozcieńcz go wodą
destylowaną w proporcji 1:1. Ma działanie oczy«czające
i ściągające.

B06107
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Kalendarz imion
11 marca
Angeliki, Balbiny, Dobrosławy,
Drogosławy, Konstantyny, Ludosławy,
Rozyny, Sofronii
Benedykta, Benedyktyna, Edwina,
Erwina, Kandyda, Konstantego,
Konstantyna, Ludosława, Nawoja,
Prokopa, Sofroniusza
12 marca
Bernadetty, Bernadety, Józefiny, Justyny, Kiry, Krystyny, Patrycji, Wiki
Alojzego, Bernarda, Blizbora, Cieszymysła, Ernesta, Grzegorza, Justyna,
Maksymiliana, Mariusza, Roderyka,
Swatosza, Wasyla
13 marca
Bożeny, Ernestyny, Eufrazji, Iwety,
Kiry, Krystyny, Marianny, Patrycji,
Weroniki
Arkadego, Arkadiusza, Ernesta,
Hilarego, Marka, Nikifora, Patryka,
Roderyka, Rodryga, Trzebiesława,
Trzebisława
14 marca
Dalii, Ewy, Florentyny, Jarmiły, Martyny, Matyldy
Benedykta, Bożeciechy, Fabrycego,

Fabrycjusza, Jakuba, Leona, Łazarza,
Łukasza, Michała, Rościsława,
15 marca (Międzynarodowy Dzień
Konsumenta)
Delfiny, Heloizy, Longiny, Ludwiki,
Lutosławy
Gościmierza, Jana, Klemensa, Krzysztofa, Leona, Longina, Longinusa,
Ludwika, Lukrecjusza, Lutosława,
Zachariasza, Zacheusza
16 marca
Euzebii, Gabrieli, Henriety, Henryki,
Hiacyntii, Hiacynty, Izabeli. Oktawii
Abrahama, Ciriaka, Gabriela, Henryka,
Herberta, Hiacynta, Hilarego, Jacka,
Juliana, Miłostryja, Oktawiana
17 marca
Gertrudy, Giny, Patryki, Reginy, Reny,
Zbigniewy
Cieszysława, Jana, Patrycego, Patryka,
Zbigniewa, Zbyszka
18 marca
Adeli, Aleksandry, Boguchwały, Konstancji, Narcyzy, Zbysławy
Aleksandra, Anzelma, Boguchwała,
Cyryla, Edwarda, Gwidona, Narcyza,
Zbysława

Nasz przepis
Placek po węgiersku

lę i zmielone ząbki czosnku. Dodajemy przyprawy: sól, pieprz i majeranek.
Kg ziemniaków, mąka, jajko, 75 dag
Wszystko dokładnie mieszamy, tak aby
wołowiny, 3 papryki, 15 dag pieczarek, powstała gęsta, kleista masa.
4 cebule, ostra papryka, chili, pieprz,
Masą napełniamy słoiki, upychając
sól do smaku, olej, śmietana
ją tak, aby nie było w nich powietrza.
Ziemniaki zcieramy, dodajemy
Słoiki zamykamy i pasteryzujemy
make i jajko. Na sporej patelni smaży- przez 2,5 do 3 godzin w garnku z wodą.
my duże placki ziemniaczane.
Jednocześnie przygotowujemy w
osobnym naczyniu farsz.
Śledzie pikantne
Wołowine kroimy w drobną kostkę.
w śmietanie
Kawałki obtaczamy mąką i przysma2
solone
śledzie,
pół szklanki śmietażamy na oleju. Dodajemy pokrojone w
kostke pieczarki, cebulę i przyprawy. ny, łyżka cukru pudru, pół łyżki ostrej
musztardy, 1 łyżeczka curry, pół cebuli,
Dusimy az do miękkości mięsa.
Placek podajemy złożony w pół, 1 łyżeczka posiekanej natki pietruszki,
wypełniony farszem i polany smietaną. trzecia część puszki groszku konserwowego
Śledzie myjemy, moczymy, sprawiamy, oczyszczamy, zdejmujemy skórę,
Mus truskawkowy
Zupełnie dojrzałe truskawki, przebie- usuwamy ości i odfiletowujemy. Kroimy
ramy, odrzucamy nadpsute, myjemy, je na porcje i układamy na półmisku.
Ubijamy śmietanę z cukrem pudrem,
obrywamy ogonki i miksujemy.
dodajemy
musztardę, curry, posiekaną
Mus przecieramy przez sito, dodacebulę i natkę pietruszki.
jąc 20 dag cukru na kilogram. PodOdsączony groszek układamy obok
grzeamy, uważając by owoców nie
śledzi i całość zalewamy przygotowaną
zagotować.
śmietaną.
Wlewamy do wyparzonych butelek
Wstawiamy na godzinę do lodówki.
lub słojów i pasteryzujemy.
Podajemy z pieczywem lub ziemniakami z wody.

Kiełbasa ze słoika
(z Kujaw)

2 kg mięsa wieprzowego (1 kg łopatki,
60 dag szynki, 40 dag boczku), 1 cebula, 10 ząbków czosnku, sól, pieprz, 4
opakowania majeranku
Mięso mielimy w maszynce z grubym sitem. Dodajemy zmieloną cebu-
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Cytaty na ten tydzień
Wielki ekonomista, artysta bądź
uczony albo pierwszorzędny mechanik lub hydraulik rzadko miewają trudności ze znalezieniem pracy,
gdy jakieś polityczne czy religijne
prześladowania wygnają ich z ojczystego kraju bez grosza przy duszy. Pamiętajmy, że niezależnie od
tego, jaki jest nasz tytuł czy stanowisko, najwyższą rangę nadaje nam
zawsze nasze dobre imię. Jesteśmy
tyle warci i w takim stopniu zabezpieczeni, jak się do tego przyczyniły
nasz przeszłe osiągnięcia i obecne
zdolności. Innymi słowy – jesteśmy
tyle warci, ile warta jest nasza zdolność zdobywania miłości bliźniego.
Hans Selye, Stres okiełznany
Żadna myśl nie jest tak stara
ani tak absurdalna, żeby nie mogła
ulepszyć naszej wiedzy.
Paul Feyerabend, Przeciwko metodzie
Nie wiem, jakim widzi mnie
świat; samemu sobie natomiast
zdaję się tylko chłopcem bawiącym
się na brzegu morza i znajdującym
rozrywkę w wyszukiwaniu to tu,
to tam, co gładszego kamyczka lub
piękniejszej muszelki, podczas gdy
wielki, niezbadany ocean prawdy
leży u mych nóg.
Isaac Newton, Potęga wyobraźni

PRZYS£OWIA
Na świętego Grzegorza (12 marca)
idą lody do morza.
Gdy Matylda (14 marca) spotka się
z boćkiem, będzie szczęście za każdym
kroczkiem.
Gdy w Matyldę (14 marca) leje, pole,
łąka wnet zielenieje.
Święta Gertruda (17 marca) – zaprzęgaj woły do pługa.
Ogrodniku, święta Gertruda (17 marca) gdy słonkiem błyśnie, zrobi cuda.
Marzec odmienia wiatry, deszcze
miesza z pogodą, więc nie dziw, jeśli starzy czują go swą szkodą.
Kiedy żurawie wysoko latają, prędkiej się wiosny ludzie spodziewają.
Suchy marzec, maj zaś chłodny,
kwiecień mokry, rok niegłodny.

my i kroimy w krążki po czym podsmażamy 5 minut na łyżce masła.
Cukinie odsączamy z zalewy.
2 łyżki masła roztapiamy w rondlu i
dodajemy mąkę. Mieszamy i chwilę podsmażamy. Ciągle mieszając wlewamy
mleko.
Gotujemy na małym ogniu, aż sos wyraźnie zgęstnieje. Przyprawiamy do smaZapiekanka
ku solą i pieprzem.
z marynowaną cukinią
natłuszczamy żaroodporną for30 dkg makaronu świderki, 2 marchew- mę.Teraz
Makaron
mieszamy z żółtym serem i
ki, słoiczek marynowanej cukinii, 5 dkg wkładamy do formy.
Na wierzchu układastartego żółtego sera, 2 łyżki mąki, 3
my
cukinie
i
marchewki.
Całość polewałyżki masła, pól litra mleka, sól, pieprz
my
sosem.
Zapiekamy
około
20 minut w
Makaron gotujemy na półtwardo w temperaturze 180°C.
osolonej wodzie. Marchewki oczyszcza-
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Ulga internetowa
UWAGA!
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Odliczenia w ramach ulgi internetowej możesz dokonać wyłącznie w kolejno po sobie następujących dwóch latach podatkowych,
jeżeli w okresie poprzedzającym te
lata nie korzystałeś z tej ulgi.
Jeżeli jesteś podatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych i płacisz za użytkowanie sieci
Internet, sprawdź czy możesz skorzystać z tzw. ulgi internetowej.
Możesz skorzystać z ulgi internetowej wówczas, gdy:
1) poniosłeś w roku podatkowym wydatki z tytułu użytkowania
sieci Internet,
2) posiadasz dokumenty potwierdzające poniesienie wydatków z tytułu użytkowania sieci Internet zawierające w
szczególności: dane identyfikujące Ciebie, jako kupującego/
odbiorcę usługi, dane sprzedającego (dostawcy usług internetowych), rodzaj zakupionej usługi i kwotę zapłaty (np. faktury VAT, rachunki, dowód wpłaty, potwierdzenie przelewu)
oraz
3) w latach wcześniejszych nie korzystałeś z tej ulgi albo
po raz pierwszy skorzystałeś z niej w zeznaniu za rok 2013.
JAKIE WYDATKI MOŻESZ ODLICZYĆ?
Odliczasz wyłącznie wydatki związane z użytkowaniem
Internetu, niezależnie od miejsca w którym z niego korzystasz oraz formy dostępu. W ramach ulgi mieszczą się zarówno wydatki poniesione w związku z użytkowaniem Internetu
np. w kawiarence internetowej, w miejscu zamieszkania poprzez stałe łącze, lub bezprzewodowo za pomocą urządzeń
mobilnych w komputerze lub telefonie komórkowym.
JAKĄ KWOTĘ MOŻESZ ODLICZYĆ?
Ulga internetowa jest limitowana. Limit roczny wynosi
760 zł i dotyczy podatnika. Odliczasz zatem wydatki faktycznie poniesione w roku podatkowym z tytułu użytkowania sieci Internet, ale w kwocie nie wyższej niż 760 zł.
W JAKI SPOSÓB DOKONUJESZ ODLICZEŃ?
Jeżeli jesteś podatnikiem podatku dochodowego obliczanego na ogólnych zasadach przy zastosowaniu skali podatkowej (np. uzyskujesz dochody z pracy), odliczeń dokonujesz
od dochodu.
Jeżeli jesteś podatnikiem podatku dochodowego obliczanego w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych
(tę formę opodatkowania wybrałeś np. dla opodatkowania
przychodów uzyskiwanych z prywatnego najmu mieszkania), odliczeń dokonujesz od przychodu. Odliczeń dokonujesz w zeznaniu podatkowym PIT -36, PIT - 37 lub PIT
-28, do którego (których) dołączasz formularz PIT /O (informacja o odliczeniach).
UWAGA!
Ulga internetowa nie przysługuje z tytułu wydatków poniesionych na instalację, rozbudowę, modernizację oraz serwis i obsługę techniczną sieci Internet. Jeżeli dostęp do Internetu jest tylko jedną z usług kupowanych u danego dostawcy,
obok np. telewizji kablowej czy telefonu
stacjonarnego, z dokumentu wystawionego przez dostawcę usługi musi wynikać kwota wydatków za użytkowanie Internetu.

Drużynowe Mistrzostwa Szkół
Gminy Olecko w szachach
W ostatni dzień lutego br. rozpoczęła się rywalizacja
uczniów w Drużynowych Mistrzostwach Szkół Gminy
Olecko w szachach. Do zawodów zostały zaproszone drużyny ze szkół wszystkich szczebli znajdujących się na terenie Gminy Olecko. Do turnieju przystąpiło 5 drużyn z
oleckich szkół: SP nr 1, SP nr 3, SP nr 4, Gimnazjum nr 1 i
Gimnazjum nr 2. Zawody zostaną rozegrane w na dystansie 10 rund system każda drużyna z każdą mecz i rewanż i
z tempem gry 30 minut na zawodnika. Na pierwszym zjeździe rozegrano dwie rundy:
I runda
Gim nr 1 – SP nr 1 2,5 pkt:1,5 pkt
SP nr 3 – Gim nr 2 1,0 pkt:3,0 pkt
II runda
SP nr 4 – Gim nr 1 2,0 pkt:2,0 pkt
SP nr 1 – SP nr 3
3,0 pkt:1,0 pkt
Składy drużyn:
1. Szkoła Podstawowa nr 4 im. Ks. Jana Twardowskiego z Oddziałami Integracyjnymi w Olecku:
Rafał Bartnicki, Wiktor Raszkowski - kapitan, Miłosz Skrzypiec, Małgorzata Laszkowska, Rezerwowy:
Eryk Czaplejewicz
2. Gimnazjum nr 1 im. Ks. Jana Twardowskiego z Oddziałami Integracyjnymi w Olecku:
Konrad Konewko - kapitan, Patryk Domoracki, Juliusz Stramowski , Wiktoria Kasprzak. Rezerwowi Patryk Kłeczek
3. Szkoła Podstawowa nr 3 im. Jana Pawła II w Olecku
Mateusz Kabak, Klaudia Wiśniewska, Igor Kolczyński , Agnieszka Świerzbin - kapitan
4. Gimnazjum nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Olecku:
Kacper Chodnicki - kapitan, Maciej Bujnowski, Rafał Sokalski, Gabriela Jeglińska. Rezerwowy: Jędrzej
Piotrowski
5. Szkoła Podstawowa nr 1 im. Henryka Sienkiewicza
w Olecku
Karol Racis, Bartosz Łapszys - kapitan, Michał Bartnik, Justyna Racis. Rezerwowy: Miłosz Truchan
Harmonogram turnieju:
13.03.2014 godz. 16:00
III runda
3. SP nr 3- 1. SP nr 4
4. Gimnazjum nr 2 - 5. SP nr 1
Pauzuje: 2. Gimnazjum nr 1
IV runda ok. godz. 16:35
1. SP nr 4 - 4. Gimnazjum nr 2
2. Gimnazjum nr 1 - 3. 3. SP nr 3
Pauzuje: 5. SP nr 1
V runda ok. godz. 17:15
4. Gimnazjum nr 2 - 2. Gimnazjum nr 1
5. SP nr 1 - 1. SP nr 4
Pauzuje: 3. SP nr 3
27.03.2014 godz. 16:00
VI runda
5. SP nr 1 - 2. Gimnazjum nr 1
4. Gimnazjum nr 2 - 3. SP nr 3
Pauzuje: 1. SP nr 4
VII runda ok. godz. 16:35
3. I SP nr 3 - 5. SP nr 4
2. SP nr 1 - 1. Gimnazjum nr 1
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Pauzuje: 4. Gimnazjum nr 2
VIII runda ok. godz. 17:15
1. SP nr 4 - 3. SP nr 3
5. SP nr 1 - 4. Gimnazjum nr 2
Pauzuje: 2. Gimnazjum nr 1
10.04.2014 godz. 16:00
IX runda
4. Gimnazjum nr 2 - 1. SP nr 4
3. SP nr 3 - 2. Gimnazjum nr 1
Pauzuje: 5. SP nr 1
X runda ok. godz. 16:35
2. Gimnazjum nr 1 - 4. Gimnazjum nr 2
1. SP nr 4 - 5. SP nr 1
Pauzuje: 3. SP nr 3
Zakończenie zawodów ok. 17:50.
Krzysztof Konewko
Sekcja szachowa
MLKS Czarni Olecko

Spotkanie autorskie
z Marcinem Pawłem Pankiem

K03206

V03405

V35610

4 marca w Powiatowej Bibliotece Pedagogicznej w Olecku
miało miejsce zapowiadane od wielu dni spotkanie z Marcinem Pawłem Pankiem - niezwykle autentyczną i inspirującą
osobą, autorem m.in. wydanej w 2012 r. książki
pt.
„Wymiary niepełnosprawności”. Publikacja ta porusza najważniejsze aspekty życia osób mniej sprawnych, takich jak:
ból, samotność, różnie rozumiana integracja i tolerancja, ale
pisze też o zmaganiach z problemami dnia codziennego, jak
np. brak pracy czy trudne warunki socjalne. Autor sam również dotknięty niepełnosprawnością, zamieścił w publikacji
zarówno wątek osobisty, jak też fakty poparte badaniami. Jerzy Stuhr poruszony tą książką napisał do niej słowo wstępne.
Spotkanie z M. P. Pankiem odbyło się w ramach obchodów

Europejskiego Dnia Logopedy i zostało zainicjowane przez
Paulinę Naruszewicz i Wiesławę Wróblewską – logopedki
z Powiatowego Centrum Wspierania Edukacji w Olecku.
Autor wcześniej regularnie publikował w czasopismach
takich jak Integracja i Infomarket, gdzie pracował jako redaktor. W oparciu o teksty, które wcześniej zamieszczał w
Infomarkecie wydał w swoją pierwszą książkę pt . „Wygrać
klienta”, publikację o tematyce ekonomicznej z zakresu psychologii sprzedaży.
Marcin Paweł Panek jest osobą bardzo pogodną, aktywną i twórczą. W sposób bardzo otwarty dzieli się swoimi
przemyśleniami i doświadczeniem.
Fakt, że jest osobą niepełnosprawną - jak twierdzi- …
determinuje wszystkie jego marzenia i działania. „ Chociaż
twierdzenie to samo w sobie nacechowane jest smutkiem. Z
uporem i pasją realizuje swe cele i pomysły, ze zrozumieniem i ogromną tolerancją dla ludzi sprawnych samorealizuje się, wbrew przeciwnościom i ... możliwościom... Uważa,
że porażki są ciekawe, gdyż uczą życia, niepowodzenia zaś
są po to, byśmy otrzymywali lekcje pokory. Sądzi, że żyjemy zgodnie z teorią fal Eliota: raz otacza nas nimb chwały, wszystko toczy się pomyślnie, ale ponieważ nie może to
trwać wiecznie, szczęście nas opuszcza po to... by wkrótce
znów powrócić”. (źródło: http://podlaskie.regiopedia.pl/…/
marcin-pawel-panek-histori…)
Agnieszka Makarewicz
Jolanta Kozikowska
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Słów parę o świętach
i sprzątaniu
I znowu nadeszła pora na… sprzątanie, bo wokół nas
szara, brudna rzeczywistość. Śnieg już dawno stopniał, a
wiosennej zieleni jeszcze nie pora wychodzić na świat. Potęguje to pozimowy brud. Dookoła psie kupy, na chodnikach
piasek i sterty śmieci, które gna wiatr.
Osobiście uważam, że w mieście widać wiosenne porządki i to bardziej niż w latach poprzednich. Może najbardziej
w centrum i na głównych ulicach. Wyjechały już specjalistyczne wozy, które czyszczą ulice. Dbają o swoje posesje
ich właściciele, coraz ładniej wyglądają sklepy i ich otoczenie wkoło, ale i wiele dobrego można powiedzieć o osobach
sprzątających osiedla przyblokowe.
Moje bynajmniej jest sprzątane i to bardzo solidnie, aż się
dziwię i raduję.
Nawet dzisiaj widziałam sprzątających uliczne kosze, co
wcześniej było raczej widokiem rzadkim. Kontenery z nieczystościami są opróżniane bardzo często, w miarę potrzeb.
Cóż z tego, kiedy po południu znowu osiedla zawalane są
papierzyskami i rano... znowu jest brudno.
Sprawa ma się o wiele gorzej poza miastem, bo w przydrożnych rowach przez tony śmieci przebijają się wiosenne
kwiaty.
Widać to w lasach, gdzie pełno worków ze śmieciami.
Ba, jesteśmy na tyle leniwi, że worki ze śmieciami wyrzucamy do kosza pod klatką schodową. A to już jest efekt
lenistwa i najzwyklejszego niechlujstwa.
Niektórzy może mają nadzieję, że niedługo znowu zostanie zorganizowana akcja sprzątania świata, więc dzieci i
młodzież załatwią sprawę.
Główny problem chyba nie leży w opieszałości służb.
Większą winę widziałabym w najzwyklejszym, elementarnym wychowaniu i braku nawyków.
Skończyły się czasy, gdzie wszystko było państwowe,
więc niczyje. Najwyższa pora wyleczyć się z tego poglądu
– wszystko jest finansowane z kasy miasta, więc z naszych
podatków, czyli z naszych portfeli.
Jak to wszystko kłóci się ze świątecznym sprzątaniem w

domach!
W naszych domach wszystkie szafy i kąty będą lśnić
czystością, ale nie przenosimy jej na klatki schodowe, piaskownice i osiedlowe skrawki zieleni.
Może więc ciężar odpowiedzialności przenieść ze
sprzątających na wychowanie? Ogromne zadanie mają
więc (znowu!) nauczyciele, instruktorzy, wychowawcy,
ekolodzy, ale przede wszystkim… rodzice.
Mam nadzieję, że zima da nam wreszcie spokój.
Wprawdzie mamy połowę marca, ale jeszcze w zeszłym
tygodniu widok z okna sugerował coś innego.
Myślę, że Wy, drodzy Czytelnicy, tak jak ja, z utęsknieniem czekacie na prawdziwą wiosnę. Tak bardzo jestem
spragniona zieleni i oznak budzącej się do życia przyrody.
Przed nami święta wielkanocne. Dla większości
z nas jest to czas rodzinnych spotkań.
Czy jeszcze jesteśmy zdolni cieszyć się świąteczną atmosferą?
Tak wiele problemów odbiera nam radość dnia codziennego: problemy finansowe, niepewność jutra będąca
pochodną sytuacji gospodarczej kraju. Myślę, że przyroda,
która niebawem się obudzi do życia, jest zdolna wyzwolić
w nas więcej optymizmu, tak bardzo nam potrzebnego.
Nadchodzące święta z ich religijnym przesłaniem zwycięstwa dobra nad złem. Może tchną w nas nową energię?
Warto do tych świąt przygotować się nie tylko od strony
generalnych porządków i kulinarnej krzątaniny. Nie możemy zaniedbywać porządków duchowych. Rytm przyrody
podpowiada nam, że po okresie beznadziei, szarości i bylejakości, przychodzi czas nadziei i radości.
I takim okresem radości powinny były być nadchodzące święta.
Czasami słuchając tych wszystkich wieści płynących z
mediów ma się wrażenie, że świat zwariował i zatracił cel
i że zmierza donikąd. Zawsze jest czas na opamiętanie i
refleksje nad sobą i sensem istnienia.
Święta wielkanocne są doskonałą okazją do remanentów. Przepraszam za może zbyt mentorski ton moich refleksji. Myślę, że przeciągająca się zimowa szarość jest w
dużej mierze tego sprawcą.
Słońca! Słońca!
Marusia

