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Możesz mieć ostatnie słowo w sporze,
jeżeli to ty jesteś tym, który przeprasza.
H. Jackson Brown, Jr.
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Kupon bierze udział
w losowaniu upominków

18 marca 2015 r.

Nr 11
(894)

cena 1,90 zł
V05104

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

Pierwszy Dzień Wiosny
w ZSLiZ
z asystentem
Marcina Gortata, s. 18

Koncert charytatywny
„Pomóżmy Angelice pokonać raka”
fot. Bolesław Słomkowski, s. 10

Ciężki tydzień strażaków, s 7
Zaległości czynszowe
można odpracować, s. 9
sklep „PANEL”
panele podłogowe, PCV, drzwi, glazura, terakota,
ul. Targowa 4, tel. 87-520-41-89 K02909

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

tel. 605-869-755 K02410

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

V05403

V05902

V06301

K03304

V02209

masaż, rehabilitacja,
terapie manualne, kinesiotaping
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28 marca II Olecki Jarmark Wielkanocny

Lokalna Organizacja Turystyczna Ziemi Oleckiej we
współpracy z Regionalnym Ośrodkiem Kultury w Olecku
„Mazury Garbate” zaprasza do wzięcia udziału w II Oleckim
Jarmarku Wielkanocnym, który odbędzie się 28 marca 2015r.
(sobota), w godz. 11.00-15.00 na Rynku placu Wolności w
Olecku.
Wszystkich zainteresowanych wystawieniem swoich wyrobów prosimy o zgłoszenia telefoniczne lub mailowe:
e-mail: biuro@lot.olecko.pl
tel. biura LOT Ziemi Oleckiej – 514-522-014
tel. Wioletta Żukowska – 605-107-755
e-mail: rok@przystanek.pl
tel. Małgorzata Krejpcio – 794-908-270

Karta parkingowa

Od 1 lipca 2014 roku organem wydającym kartę parkingową niepełnosprawnym mieszkańcom Powiatu Oleckiego jest
Przewodniczący Powiatowego Zespołu Ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Ełku, ul. Kilińskiego 36.
Karty parkingowe wydane do 30 czerwca 2014 r. przez
Starostę Oleckiego zachowują ważność do dnia określonego
jako data ważności karty, jednak nie dłużej niż do 30 czerwca
2015 r. Oznacza to, że wszystkie karty parkingowe wydane do
dnia 30 czerwca 2014 r. , utracą z dniem 1 lipca 2015 r. swoją
ważność.
Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr tel. 87 621
64 85.			
Halina Kasicka

UWAGA

V02508

K04001

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

Archiwum „Tygodnika oleckiego” znajdziesz

AKCJA PUZZLE

Jeśli macie Państwo puzzle, których już Wy, bądź Wasze dziecko nie układacie, jeśli gdzieś na półce czy pod
łóżkiem leży zapomniane pudełko tych kolorowych kartoników - przynieście je do czytelni Miejsko-Powiatowej
Biblioteki Publicznej. Z czasem zorganizujemy „Puzzlowy
dzień”, czyli taki dzień w tygodniu, kiedy to będziemy się spotykać w większej grupie i wspólnie układać puzzle. Czekamy i
zapraszamy!!!
28 marca 2015r. - Spektakl grupy teatralnej Ananasy

„Małpia szkoła”

o 15:00, teatr AGT
„Małpia szkoła” to pouczająca historia pewnej niesfornej
małpki, która zrozumiała dlaczego nie warto chodzić na
wagary.
Występują:
Ola Molas, Maja Bagieńska, Natasza Wiszniewska,
Bartek Jasiński, Natalka Rant, Oliwka Szafranowska,
Maja Brodowska, Natalka Ampulska, Marianna Jeżewska, Lidka Wawrzyn, Matteo Vivona, Maja Niemczewska, Jula Szmigiero
Reżyseria: Małgorzata Krejpcio
Muzyka: „dzięki oleckie dźwięki”
Kostiumy: Iwona Gulbierz
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

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

V05004

V02409

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
6 marca od 11.53 jeden zastęp OSP Kowale Oleckie usuwał w Kuczach wodę z zalanej
piwnicy domu mieszkalnego.
8 marca od 9.50 jeden zastęp JRG PSP oraz jeden OSP
Szczecinki gasił w Raczkach Wielkich pożar sadzy w kominie
domu mieszkalnego.
8 marca od 21.03 jeden zastęp OSP Kowale Oleckie usuwał w Kuczach wodę z zalanej piwnicy domu mieszkalnego.
9 marca od 14.45 jeden zastęp OSP Kowale Oleckie usuwał w Kuczach wodę z zalanej piwnicy domu mieszkalnego.
informacji udzieliła młodsza ogniomistrz
Katarzyna Jeglińska
10 marca od 15.49 jeden zastęp OSP Kowale Oleckie usuwa wodę z zalanej piwnicy domu mieszkalnego w Kuczach.
11 marca od 7.35 jeden zastęp JRG PSP przy ulicy Zyndrama uwalnia ptaka uwięzionego w rynnie.
11 marca od 8.51 dwa zastępy JRG PSP rozbijają zator
rzeczny przy ujściu jeziora.
11 marca od 19.25 jeden zastęp OSP Kowale Oleckie usuwa wodę z zalanej piwnicy domu mieszkalnego w Kuczach.
11 marca od 14.28 dwa zastępy JRG PSP na placu Wolności zabezpieczają miejsce i usuwają skutki kolizji drogowej.
Zderzenie dwóch samochodów.
12 marca od 22.21 jeden zastęp OSP Sokółki w okolicach
Mściszewa gasił pożar suchej trawy.
13 marca od 5.20 dwa zastępy JRG PSP usuwały w okolicach Golubiek skutki kolizji drogowej. Samochód osobowy
w rowie.
13 marca od 10.42 dwa zastępy JRG PSP oraz jeden OSP
Borawskie poszukiwały w okolicach Zatyk zaginionego mężczyzny.
Zastępca Komendanta PSP Olecko
kpt. Tomasz Jagłowski
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.............................. 4,74 zł
ON arctic ..................4,94 zł
Pb 95......................... 4,69 zł
PB 98......................... 4.89 zł
LPG............................ 1,85 zł
Olej opałowy............... 3.40 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
• Bajeczna zima, wystawa fotografii, Galerii Fotografii
„Klatka”, ROK MG
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
16.00 - Rummikub, gra rodzinna, scrable, Biblioteka Publiczna, Kopernika 6
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
9.00 - Football Festival - turniej piłki nożnej chłopców z
udziałem zaproszonych drużyn, boisko ze sztuczną murawą
10.00 - Sprzątanie „Wiewiórczej Ścieżki”, zbiórka plaża
„Szyjka”
17.00 - Fru!, film, kino Mazur
19.00 - Body/Ciało, film, kino Mazur
22 marca (niedziela) (Dzień Ochrony Morza Bałtyckiego)
apteka dyżurna Gołdapska 1
9.00 - Football Festival - turniej piłki nożnej chłopców z
udziałem zaproszonych drużyn, boisko ze sztuczną murawą
17.00 - Fru!, film, kino Mazur
19.00 - Body/Ciało, film, kino Mazur
23 marca (poniedziałek)
apteka dyżurna plac Wolności 25
10.00 - Wiosenny Turniej Piłki Siatkowej o Puchar Oleckiej
Rady Młodzieżowej, hala Lega
24 marca (wtorek)
apteka dyżurna Zielona 35
10.00 - 14.00 - rejestracja ZIP, Starostwo, sala konferencyjna
(szczegóły wewnątrz TO)
25 marca (środa)
apteka dyżurna Składowa 6
wydanie „Tygodnika Oleckiego”
10.00 - Mistrzostwa Powiatu Oleckiego SZS w mieszanych
sztafetowych biegach przełajowych szkół gimnazjalnych i
ponadgimnazjalnych, trasa wokół boiska ze sztuczna murawą
26 marca (czwartek)
apteka dyżurna Kolejowa 15
9.00 - Halowy Turniej Piłki Nożnej Osób Niepełnosprawnych z udziałem 14 zaproszonych drużyn, hala Lega
16.00 - spotkanie z Pawłem Matusiukiem z cyklu „Poeci są
wśród nas”, biblioteka, ul. Kopernika
17.00 - Tworzenie się państwowości polskiej na byłych terenach Prus Wschodnich po 1945, wykład Marcina Płotka,
Olecka Izba Historyczna, plac Wolności 22
19.00 - Lewiatan, film kino Mazur (cykl KADR)
27 marca (piątek)
apteka dyżurna Zielona 37
13.00 - Sesja Rady Miejskiej, Ratusz
16.00 - Bajkolandia, biblioteka miejska, ul. Kopernika
16.00 - Bóg nie umarł, film, kino Mazur
18.30 - III OGÓLNOPOLSKI FESTIWAL POLSKIEJ ANIMACJI O!PLA, kino Mazur
28 marca (sobota)

to@borawski.pl

Działaj lokalnie

Jeśli masz pomysł na działanie, które łączy ludzi, pobudza
społeczność do aktywności i rozwiązuje konkretne potrzeby
mieszkańców Warmii i Mazur załóż wniosek o mikrodotacje,
którą może uzyskać młoda organizacja pozarządowa, grupa
nieformalna jak i grupa samopomocowa. Do podziału w województwie warmińsko-mazurskim jest 313 600 zł.
Aby uzyskać 5000,00 zł na działania należy mieć dobry
pomysł wynikający z konkretnych potrzeb społeczności lokalnej, dobrze zaplanować cele, działania i budżet. Ważne jest
by planowane działania odnosiły się do Dobra Wspólnego.
„Po pierwsze, jak sama nazwa wskazuje, z dobra wspólnego korzystamy razem i wszyscy czerpiemy lub przynajmniej
mamy możliwość czerpania z niego korzyści. (…) Po drugie,
za dobro wspólne jesteśmy współodpowiedzialni. I to od początku do końca. Najpierw trzeba je przecież zbudować lub
wypracować. Dobro wspólne nie jest bowiem dane raz na zawsze i nie jest odporne na zniszczenie. Wręcz przeciwnie. To
sprawa niezwykle delikatna i wrażliwa.” (Fragment publikacji „Działaj Lokalnie wokół dobra wspólnego”)
Głównym celem konkursu jest zwiększenie zaangażowania mieszkańców województwa warmińsko–mazurskiego,
działających w grupach nieformalnych, samopomocowych i
młodych organizacji pozarządowych, w życie publiczne poprzez wsparcie inicjatyw oddolnym służącym działaniom na
rzecz dobra wspólnego.
W ramach konkursu przewidywane jest przyznanie dotacji na małe budżetowo projekty, które:
• posłużą stymulowaniu aktywności obywatelskiej,
• zakładają współdziałanie mieszkańców, dzięki któremu
możliwe jest osiąganie celów o charakterze dobra wspólnego,
• wynikają z konkretnych potrzeb danej społeczności,
• mają jasno określony cel, dobrze zaplanowane działania,
mierzalne rezultaty i rozsądne koszty realizacji,
• przewidują takie działania, które będą kierowane do
określonej grupy odbiorców, a jednocześnie będą służyć całej
społeczności,
• będą realizowane wspólnymi siłami mieszkańców i instytucji życia lokalnego – samorządów, przedsiębiorców i organizacji społecznych,
• będą umiejętnie i w sposób przemyślany angażowały
zasoby lokalne – naturalne, społeczne, ludzkie i finansowe.
Nabór wniosków będzie prowadzony za pomocą generatora wniosków między 12 a 30 marca 2015 r. Generator oraz
szczegółowe informacje dotyczące konkursu dostępne są na

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:

stronie www.warmiamazurylokalnie.pl oraz www.stopa.
org.pl w zakładce Warmia Mazury Lokalnie
Program dotacyjny WARMIA MAZURY LOKALNIE
jest realizowany wspólnie przez 5 Organizacji Partnerskich
działających w województwie warmińsko – mazurskim
i będących Ośrodkami Działaj Lokalnie: Lokalną Grupę
Działania „Warmiński Zakątek”, Nidzicki Fundusz Lokalny, Ełckie Stowarzyszenie Aktywnych „STOPA”, Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży, Stowarzyszenie
„PRZYSTAŃ” wspieranych przez w Gołdapski Fundusz
Lokalny, Lokalną Grupę Działania „Łączy Nas Kanał Elbląski” oraz Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce.
Projekt finansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich oraz z Programu „Działaj Lokalnie”
Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności i Samorządu
Województwa Warmińsko-Mazurskiego. newsletter UM

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.

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
K02110
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• Anna Antosiewicz
• Marek Bogdan
• Krzystof Dzbyński
• Joanna Jarosz (Wierzbowo)
• Anna Sobczyk
• Anna Warakomska

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
Zmarł mój ulubiony pisarz, Terry
Pratchett. Przeczytałem kilkadziesiąt
powieści, które napisał. Kilka też
stworzył wspólnie z Neil’em Gaiman’em, pisarzem, który zasłynął z
ekranizacji „Gwiezdnego pyły”. Ten
film miał kilka nominacji do Oscara.
Pisał też wspólnie z Stephan’em
Baxter’em. Z ich współpracy powstał cykl „Długa Ziemia”.
Terry Pratchett – twórca niezwykły. Stworzył swój świat, niepowtarzalny, śmieszny i przerażający. Pełen wojen, śmierci ale i
piękna dzięki poszczególnym pięknym ludziom. Wszyscy,
którzy znają twórczość pisarza wiedzą, ze piszę o Świecie
Dysku.
Genezy pomysłu pisarskiego należy szukać w młodej
twórczości Pratchett’a. W jednym z jego opowiadań, które
napisał mając naście lat, (pierwsze jego opowiadanie wydrukowano, gdy miał 13 lat) podczas kosmicznej archeologicznej
wyprawy badacze odkrywają niezwykły świat. Planetę, która
ma kształt dysku i jest zamieszkała przez ludzi. W konkluzji
archeologowie zastanawiają się jaki to szaleniec i za jakie pieniądze zbudował tak gigantyczny i bezsensowny projekt.
Na kanwie tego opowiadania, którego treść jest o wiele
bardziej skomplikowana niż tu opisuje Terry Pratchett stworzył cykl powieściowy „Świata Dysku”.
Świat ten jest lustrem naszej Ziemi. Jednak to lustro pochodzi z gabinetu luster śmiechu lub przerażenia. Centrum
Dysku, to potężne i wielkie miasto państwo, które zamiast
bronić się przed potencjalnymi najeźdźcami, otwiera przed
nimi bramy i zaprasza ich do środka... a oni rozpływają się w
jego wielkości i albo się dostosują do zwyczajów i prawa albo
giną. Wokół są góry, ocean, morza, wyspy i przeróżni ludzie.
Największym miastem rządzi człowiek, który nazywa swoją
politykę tyranią oświeconą. Wiele bym dał, żeby tacy oświeceni tyrani rządzili we wszystkich miastach naszego świata.
Są i inni władcy, bardziej lub mniej demokratyczni. Poza
tym jest cała galeria barwnych postaci, którzy pojawiają się
lub znikają w kolejnych tomach cyklu. Wszystkie, chyba z
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czterdzieści tomów łączy miejsce – Świat Dysku.
Wszystkie powieści T. Pratchett’a mówią o tolerancji, o
nieuchronności kary za przestępstwa, o możliwości odkupienia win, i o miłości która zwycięża wszystko. Wszelkie
historie są wplecione jak jakieś perełki w wielką nieregularną kolię i tworzą całość poszarpaną ale zachwycającą, pełną
humoru, czasami czarnego. Pratchett jest przecież nieodrodnym synem Wielkiego Królestwa.
Pisarz w swoich książkach parodiuje nasz świat. Czerpie
z niego pełną garścią. Szczególnie świat popkultury to ulubiony materiał twórczy.
Dla potencjalnych czytelników, którzy wezmą się za lekturę powieści tego pisarza radzę zacząć od „Kolorów magii”
albo „Piekła pocztowego”. Te książki wciągają natychmiast.
I co najważniejsze – są w naszej miejskiej bibliotece. Ostatnią powieścią przetłumaczoną na polski była „Para w ruch”.
Nie wiadomo czy pisarz skończył „The Shepherd’s Crown”
Miała się ukazać w jesienną bieżącego roku.
Co do mnie, to lubię czytać teksty Pratchett’a. Czytając
dziesiąta z kolei jego książkę dotyczącą „Świata Dysku” ma
się wrażenie, że zna się bohaterów jak własnych przyjaciół,
ma się wyobrażenie o tym jak wyglądają, a jednak za każdym razem zaskakują w niepowtarzalny sposób.
Poza tym, każda z powieści, to też taki mały moralitet,
którego odruchami czasami dzielę się z Państwem umieszczając je w cyklu „Cytaty na ten tydzień”.
Bogusław Marek Borawski
Ps. Nawiązując do rozmowy z jednym z oleckich policjantów chciałbym podtrzymać opinię, że brak miejsc parkingowych w mieście nie jest równoznaczny z bezpieczeństwem na drogach.
Niemożliwość zaparkowania bardzo często jest następstwem tego, że kierowcy na parkingach stawiają samochody
zajmując dwa miejsca lub w sposób uniemożliwiający innym poprawne zaparkowanie.
Ani Urząd Miasta, ani Starostwo nie ma możliwości wyegzekwowania poprawnego parkowania na parkingach. Ma
ją tylko policja i jedynie policja może nauczyć tej czynności
tak, aby weszła ona w krew naszym kierowcom.

V05602

Kurator Oświaty w Olecku

Warmińsko-Mazurska Kuratorka Oświaty Grażyna
Przasnyska, 9 marca wizytowała oleckie placówki oświatowe.
Podczas spotkania Grażyny Przasnyskiej z burmistrzem,
Wacławem Olszewskim oraz wizyt w gminnych placówkach
oświatowych poruszane były tematy dotyczące m.in. organizowania edukacji przedszkolnej w oraz uczestnictwa dzieci
i młodzieży w zajęciach z wychowania fizycznego przy wykorzystaniu nowoczesnego zaplecza sportowego. Rozmawiano również o osiągnięciach sportowych uczniów. Kuratorka miała okazję przyjrzeć się warunkom funkcjonowania
szkół i przedszkola oraz dobrym praktykom edukacyjnym
służącym doskonaleniu jakości i efektywności uczenia.
Tego dnia po południu, w sali widowiskowej Regionalnego Ośrodka Kultury w Olecku, odbyło się otwarte spotkanie, w którym m.in. wzięli udział przedstawiciele rad
rodziców, rad pedagogicznych, samorządów uczniowskich
i radni.
Kuratorka przedstawiła funkcjonowanie gminnej oświaty na tle województwa oraz podzieliła się spostrzeżeniami z
wizyty w szkołach, przedszkolu i hali Lega. Zadeklarowała
kolejną wizytę w Olecku w maju br., podczas której spotka
się m.in. z nauczycielami wychowania fizycznego i podejmie temat udziału uczniów w zajęciach wychowania fizycznego.				
wg newsletter UM
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Wizyta w ZS na Siejniku

W środę 4 marca naszą szkołę odwiedził bardzo ciekawy
gość. Gościła u nas Barbara Taraszkiewicz.
Odwiedzała niektóre klasy naszego gimnazjum. Opowiedziała, że jest doradcą zawodowym i nauczycielką geografii
w Zespole Szkół Licealnych i Zawodowych w Olecku. Na
początku przedstawiła nam funkcjonowanie tej szkoły. Mówiła m.in. o specjalizacjach jakie można wybrać: np. technik
hotelarstwa, technik geodeta, logistyk. Potem przedstawiła nam jak wygląda jej praca jako doradcy zawodowego z
młodzieżą. Wspominała o dziewczynie, która przyjechała z

Gmina Wieliczki przekazała
3000 złotych na dodatkowe
służby ponadnormatywne

Mając na celu dążenie do poprawy bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie gminy Wieliczki Wójt oraz Komendant Powiatowy Policji postanowili zwiększyć liczbę patroli
pieszych poprzez zorganizowanie od 1 marca br. dodatkowych
ośmiogodzinnych służb funkcjonariuszy oleckiej jednostki.
W tym celu Wójt i Rada Gminy Wieliczki przekazała 3

W czytelni Miejsko-Powiatowej Biblioteki Publicznej w
Olecku co każdy czwartek spotykają się miłośnicy gry logicznej, Rummikub. Spotkania odbywają się w przyjaznej,
wesołej atmosferze, zrzeszamy ludzi w każdym wieku –
dzieci, młodzież, dorosłych. Ostatnio mistrzem okazał się
nasz „nowy nabytek”, 6-letni Antoś. Bardzo nas cieszy to, iż
przychodzą do nas nawet tak młodzi czytelnicy.
Od marca rozpoczęliśmy wielki turniej, odbyły się już
dwa spotkania, ale nadal czekamy na nowych graczy, którzy
chcą sprawdzić swoje siły z „weteranami”.
Zapraszamy serdecznie do czytelni w każdy czwartek na
godz. 16.00.

Uzbekistanu i uczy się w ZSLiZ w Olecku. Ma
ona wielki talent taneczny. Pomogła jej więc
zorganizować zajęcia taneczne, w których
uczestniczy obecnie dość duża grupa dziewcząt.
Opowiedziała nam również nad czym pracuje z uczniami w poszczególnych klasach. Na
zajęciach poruszają różne kwestie związane z
późniejszym wyborem zawodu. Na przykład w
trzeciej klasie uczą się pisać CV i list motywacyjny.
Doradca zawodowy wspólnie z psychologiem i pedagogiem wspierają młodzież w drodze do dorosłości. Pedagożka Barbara Taraszkiewicz opowiadała nam również o kursach,
które organizowane są w celu wyspecjalizowania się w danej dziedzinie. Jeden z takich
kursów dotyczył obsługi kas fiskalnych. Przedstawiła nam też film, nagrany przez uczniów.
Na koniec został poruszony temat roli doradcy w życiu
gimnazjalisty. Wywód był bardzo ciekawy. Wiele osób zrozumiało, że praca doradcy wcale nie jest łatwa.
Szymon Ropel i Weronika Skorupska - Ib
Burmistrz Olecka ogłasza konkurs na kandydatów na stanowiska dyrektorów: Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Jana
Pawła II w Olecku, Gimnazjum Nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Olecku i Zespołu Szkół w Olecku.
Oferty należy składać w terminie do dnia 30 marca 2015r.
do godz. 15.30 na adres: Urzędu Miejskiego w Olecku,
Plac Wolności 3, 19 – 400 Olecko ( pok. nr 12 - sekretariat).
tyś. złotych na 10 służb ponadnormatywnych.
To już kolejne środki finansowe przekazane przez gminę Wieliczki na dodatkowe służby. W ubiegłym roku na
ten cel przeznaczono 1500 złotych. Wypracowana forma
współpracy pomiędzy olecką komendą, a samorządem
gminnym sprawdziła się. Policjanci tak jak w ubiegłym
roku będą kierowani w rejony zagrożenia wynikające z
analizy stanu bezpieczeństwa oraz miejsca wskazane przez
samorządowców.
Podstawowym zadaniem funkcjonariuszy będzie zapewnienie bezpieczeństwa w miejscach publicznych, ujawnianie i represjonowanie sprawców wykroczeń szczególnie
dokuczliwych dla społeczeństwa.
W trakcie pierwszej służby ponadnormatywnej policjanci :
- przeprowadzili 1 interwencje
- wylegitymowali 16 osób
- nałożyli 7 mandatów karnych i zastosowali 6 pouczeń
Funkcjonariusze oleckiej komendy będą realizowali
służby ponadnormatywne także na terenie gmin Kowale
Oleckie, Świętajno i Olecko.
Dzięki środkom przekazanym przez wójtów i burmistrza w roku ubiegłym funkcjonariusze oleckiej komendy
wykonali 134 służby ponadnormatywne.
W ich trakcie przeprowadzili 46 interwencji, wylegitymowali 508 osób, nałożyli 125 mandatów karnych, zastosowali 190 pouczeń oraz ujawnili 5 sprawców przestępstw.
rzeczniczka prasowa KPP sierż. szt. Justyna Sznel
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Pracowity weekend strażaków

Miniony weekend był pracowity dla strażaków z naszego powiatu. Do zdarzeń wyjeżdżaliśmy kilkanaście razy,
głównie do pożarów traw i zdarzeń drogowych.
W piątek 13 marca na skrzyżowaniu obwodnicy z drogą
nr 65 doszło do zderzenia dwóch samochodów osobowych,
w wyniku którego do szpitala trafiły kierujące pojazdami

Najaktywniejsze sołectwa
mogą sięgnąć po nagrody
Od czterech lat samorząd województwa wdraża Program Odnowy Wsi Województwa Warmińsko-Mazurskiego „Wieś Warmii, Mazur i Powiśla miejscem, w którym
warto żyć”. Najaktywniejsze społeczności uczestniczce w
inicjatywie mogą wziąć udział w konkursach ogłoszonych
we wtorek przez zarząd województwa.
Są to konkursy służące aktywizacji społeczności lokalnych, zwiększające znajomość zapisów planów odnowy miejscowości powstałych lub zaktualizowanych w
ramach programu w sołectwach, motywujące członków
grup do odnowy wsi, liderów i koordynatorów gminnych
do podnoszenia jakości swojego działania, także do jak
najpełniejszego zaangażowania się w działania w ramach
Programu.
Nagrody i wyróżnienia będą przyznawane w kilku ka-

OLECKIE CENTRUM
SZKOLENIA KIEROWCÓW
Jerzy Miliszewski
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kobiety. Skrzyżowanie było częściowo zablokowane, a
utrudnienia w ruchu trwały ponad 2 godziny.
Strażacy zabezpieczali miejsce zdarzenia, odłączyli
akumulatory, zneutralizowali wycieki płynów eksploatacyjnych, uprzątnęli jezdnię oraz pomagali policji w kierowaniu
ruchem drogowym.
W sobotę również na obwodnicy Olecka, strażacy usuwali skutki kolizji samochodu osobowego, który uderzył w
barierkę.
Od piątku do niedzieli strażacy gasili 8 pożarów traw.
Zdecydowana większość pożarów miała miejsce w mieście
i na jego obrzeżach. Apelujemy o rozwagę i niewypalanie
traw!
Strażacy którzy muszą gasić płonące trawy mogą być
potrzebni w tej samej chwili do ratowania zdrowia i życia
ludzkiego, czas dojazdu do innych zdarzeń może się znacznie wydłużyć.
Przypominamy również, że wypalanie traw, łąk, pastwisk i innych nieużytków jest w Polsce zabronione. Grozi
za to kara grzywny, a w przypadku stworzenia zagrożenia
dla zdrowia i życia wielu osób oraz spowodowania dużych
strat materialnych, kara pozbawienia wolności nawet do 10
lat.		
Zastępca Komendanta Powiatowego PSP
st. kpt. Tomasz Jagłowski
tegoriach: najlepsze plany odnowy miejscowości, najlepsze
inicjatywy promujące plany odnowy wsi, najlepszy lider
grupy odnowy wsi oraz najlepszy koordynator gminny.
Oprócz tego rusza kolejna edycja konkursu „Aktywna
Wieś Warmii, Mazur i Powiśla”. Na wsparcie finansowe dla
gmin aktywnych w Programie Odnowy Wsi Województwa
Warmińsko-Mazurskiego samorząd województwa warmińsko-mazurskiego przeznaczył w 2015 roku 348 tys. zł.
Pieniądze będą przeznaczone na reawlizację projektów
przyczyniających się do zwiększenia zaangażowania społeczności obszarów wiejskich w realizację przedsięwzięć w
swoim otoczeniu, poprawę warunków życia ludności wiejskiej, zachowanie dziedzictwa kulturowego oraz wzrost
atrakcyjności turystycznej obszarów wiejskich.
Szczegóły konkursów pod linkiem:
Aktywna Wieś Warmii, Mazur i Powiśla 2015: http://portal.warmia.mazury.pl/pl/srodowisko/231-aktualnosci/3983-aktywna-wies
4 konkursy dla sołectw:
http://portal.warmia.mazury.pl/pl/srodowisko/231aktualnosci/3985-ciekawa-propozycja-dla-solectw
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Wacław Ewaryst Klejmont
(6 kwietnia 1947 -13 maja 2011)

Klejmo

Podobno od tego słowa wywodzi się Wacka nazwisko.
Muszę się przyznać, że nieraz siebie pytałem: co to znaczy?
W końcu Wacław, w liście z dnia 21 lutego 1988 roku,
opatrzył to słowo gwiazdką (*) i napisał: Klejmo – wg Miłosza: cechownik na drzewie (Oby Wiadomości Dobrego).
W ten oto sposób mam o jeden kłopot mniej z głowy.
Dobrze było mieć mądrego kolegę, który nie zasypiał
owoców pod drzewem genealogicznym. Miał swój sznyt, i
nie tylko!

Zakupy

Nie wiem, jak sobie radził Wacław z zakupami. Wiem,
że większość dokonywała Danusia, podobnie rzecz ma się w
moim domu. Graszka kupuje mi gazetę, książki i papierosy.
I gdyby nie Graszka, to by na mnie wisiała skóra i kości.
Wacek jak Go znałem, bez księgarni nie mógł się obejść. Zapewne Inne przybytki infrastruktury omijał wielkim łukiem.
Tylko raz mi pisał, że wdepnął do sklepu ogólnospożywczego: byłem w sklepie, gdzie dwie młode, w tym jedna
ciężarna, zrobiły konsylium nad stanem świeżości ostatniej
połówki razowca. Ta mniej zaawansowana życiowo ujęła
oburącz pól chlebek, krzepko go ścisnęła, wypowiadając słowa z poniższego cytatu
ODA DO CZERSTWOŚCI
Dzisiaj sprzedała mi dziewczyna:
„Chleb który jeszcze się ugina”.
[19 marca 1991 roku]

Beret

To leksykalnie rzecz biorąc «okrągłe, płaskie nakrycie głowy». Pamiętam, że w Technikum Elektronicznym w
Zduńskiej Woli w berecie chodzili nauczyciele: pan Jan Bartkowski, mój wychowawca, Tomasz Zbigniew Mikołaj Tosik,
co uczył chemii, Jerzy Mieleszkiewicz, elektronik. W berecie
chodzi pan dr Kazimierz Leśniak z Żoliborza, logik, tłumacz
dzieł starożytnych filozofów, kolega prof. Władysława Tatarkiewicza, mój promotor pracy magisterskiej na studiach
dziennych w Wyższej Szkole Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie. Andrzej Ibis-Wróblewski,
ptak ponury z „Życia Warszawy”, też nosił z go gracją. Beret
na głowie miał mój wujek Zygmunt Ostrowski, sadownik z
Kobylina pod Grójcem. Nawet mój kierownik szkoły podstawowej w Pamiątce, Józef Chodecki, bez beretu nie wyszedł na świeże powietrze. Brodaty dr Kazimierz Świegocki,
poeta, krytyk, filozof bez beretu nie wypuścił się na miasto.
Beret nosi mój krajan z okolic Kwitnącej Jabłoni, dr Andrzej
Horst, historyk, archiwista, w dechę chłop. Mój sąsiad z klat-

ki schodowej, pan dr Edward Mroczkowski, laryngolog,
też śmiga w berecie. Aha! Do Biblioteki Domu Literatury
w Warszawie w berecie przychodził pan Marian Brandys,
z którym ździebko rozmawialiśmy. Mogę napisać, że znało
się trochę bereciarzy i w kapeluszach, i w czapkach, i z
gołą głową. Piszę, żeby nieco utrzeć noska tym, co świata
nie widza poza czapką z daszkiem albo kominiarką.
Beretowy fason trzymał latami Wacław. Aż dziw, że
żadna firma nie wypuściła beretu o nazwie Wacław K., typ
suwalski. Świetnie mu było w berecie. Kapelusz nie równał się przy jego berecie. Widać było, że to nie ta miara. O
berecie coś wiem, bo przez trzy lata nauki w zawodówce
nosiłem beret z antenką, a mój ojciec Czesław pracował w
berecie przy tokarni w warsztatach kolejowych w Piasecznie Wąskotorowym.
Robotnicy zrobili złą reputację beretu. To tak na marginesie. Czasami wystarczyło zrzucić berecik, żeby ktoś
się uspokoił. Byłem świadkiem, jak pewnego obywatela
w robotniczym berecie nie mogli udobruchać. Aż w końcu
ktoś wpadł na pomysł, żeby mu zrzucić berecik. I poskutkowało. Jak ręką odjął (powinno być: jak strzelił z liścia!).
Wacek miał swój styl beretowy i przyzwyczajenia
Ponieważ mam słabość do beretów, więc prosiłem go,
żeby podesłał zdjęcie, jak paraduje na co dzień i w święto
w berecie. Do mojego archiwum. Latami się sumitował:
Drogi Czesiu! (…) W Boże Narodzenie wybraliśmy się do
Hańczy, bo rodzice sami, a wieźliśmy im z Warszawy podarowany przez przyjaciół telewizor. Podróże szczęśliwie
znosiliśmy, ale przeziębienie trzeba było odleżeć. Szczęściem wszystko już w normie.
Danka za etatową Muzę mi chodzi. Paryskie fanaberie jej mijają. Paraduję po Olecku w nowym berecie nad
Sekwaną nabytym. Baskijski jest on prawie i ma śliczną
antenkę, choć tego starego wyleniałego też jeszcze do Muzeum Literatury oddawać nie mam zamiaru.
Kłaniam się zatem nowym okolicznościowym i paradnym beretem do ziemi, po polsku.
(…) (Olecko, 12 stycznia 1991 roku)
A kiedy był już śmiertelnie chory, Danusi podyktował,
żeby przesłała mi pocztą elektroniczną tekst i ikonografię:
Drogi Czesławie, przesyłam najnowsze foto autorstwa
Henryka Sienkiewicza, eksponujące mnie w dwóch typach
antenkowych beretów na tle oleckiej księgarni Siemaszkowej (typ „Szara Myszka Polska”) oraz prac późno ogrodniczych w posiadłości Hańcza (model beretu - Wielki Brązowy Bask). Pozdrawiamy cyfrowo, a ściskamy sercowo
Wacław i Danuta. (Czwartek, 2 grudnia 2010 roku, godz.
07:27).
Był to ostatni rzut beretem. Wacław jeszcze zdążył do
mnie trafić, choć już się ze wszystkimi żegnał.
Czesław Mirosław Szczepaniak

Dwie kolizje na oleckiej obwodnicy

W miniony weekend na obwodnicy Olecka doszło do dwóch kolizji
drogowych. Jak ustalili, policjanci kierujący byli trzeźwi.
Pierwsza kolizja miała miejsce w miniony piątek około godz. 15:00.
Kierująca samochodem osobowym marki Volvo nie zastosowała się do
znaku „Stop” w wyniku czego uderzyła w prawidłowo jadącą skodę.
W wyniku zdarzenia zarówno kierująca volvo jak i skody trafiły do
szpitala w Olecku. Na szczęście kobiety nie odniosły poważniejszych
obrażeń. Marzena M. została ukarana mandatem karnym w wysokości
500 zł.
Druga kolizja drogowa miała miejsce w sobotę 14.03 przed godzina 15:00. Kierujący samochodem osobowym marki Nissan w wyniku
zmęczenia najechał na barierę ochronną oddzielającą dwa pasy ruchu.
Zdzisław Ł. został pouczony.
rzeczniczka prasowa KPP sierż. szt. Justyna Sznel
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Zadłużenie olecczan z tytułu czynszu na koniec 2014 roku
wynosiło ponad 1 600 000 zł (bez odsetek za zwłokę). Największy dłużnik winien jest gminie 34 670,14 zł. Wychodząc
naprzeciw tym osobom, które chcą uregulować swój dług zaczęliśmy wdrażanie programu pomocy w spłacie zadłużenia z
tytułu korzystania z lokali mieszkalnych, stanowiących własność Gminy Olecko w formie świadczeń rzeczowych.
Co należy zrobić aby odpracować dług czynszowy?
- wypełnić wniosek - dostępny w formie elektronicznej lub
w wersji papierowej - pok. Nr 25 w Urzędzie Miejskim w
Olecku,
- podpisać umowę,
- rzetelnie odpracować dług.
Gdzie można odpracować dług?
Prace porządkowe, remontowe i ogrodnicze będzie można wykonać w Urzędzie Miejskim w Olecku, gminnych jednostkach organizacyjnych (szkołach, przedszkolu, Miejskim
Ośrodku Sportu i Rekreacji, spółkach gminnych - PGK,
PWiK, PEC lub u zarządcy gminnego zasobu nieruchomości.
Jakiego typu prace będzie można wykonać?
W zależności od zapotrzebowania chętni do odpracowania
zaległości czynszowych mogą wykonywać drobne prace:
1. Porządkowe, np.
- porządkowanie pomieszczeń takich jak piwnice, strychy,
klatki schodowe, lokale po eksmisjach lub remontach,
- zamiatanie i porządkowanie ulic, chodników, skwerów,
parkingów,
- utrzymanie zimowe chodników, dróg i przystanków,
- załadunek i wyładunek rzeczy,
- rozładunek opału do kotłowni,
- usuwanie ogłoszeń i reklam,
- zbieranie śmieci z trenów gminnych.
2. Ogrodnicze, np.
- koszenie,
- grabienie i usuwanie liści i innych zanieczyszczeń,
- podlewanie kwietników,
- odchwaszczanie i porządkowanie terenów zielonych.
3. Remontowe, np.:
- dokonywanie drobnych napraw,
- wykonywanie robót malarskich.
W jaki sposób będzie rozliczana praca?
Każda osoba odpracowująca zaległości czynszowe, każdego dnia pracy będzie odnotowywać w formularzu swoim
podpisem ilość odpracowanych godzin, co przełoży się na
miesięczne rozliczenie świadczenia rzeczowego. Oczywiście
praca ma być wykonana rzetelnie, co musi potwierdzić podpisem osoba odbierająca wykonaną pracę.
Jaka jest godzinowa stawka, przyjęta w stosunku do osób
odpracowujących zaległości czynszowe?
Przyjęto 8 zł brutto za godzinę wykonanego świadczenia.
Stawka wynika z przeliczenia najniższej płacy krajowej i ilości godzin w miesiącu (pełen etat). Łatwo przeliczyć, że osoba, która ma dług w kwocie 3 tys. zł powinna pracować nieco
ponad 2 miesiące.
WAŻNE
Dłużnik może uzyskać zgodę na odpracowanie zadłużenia
tylko raz. Ponadto jeśli ktoś w trakcie odpracowywania porzuci pracę nie będzie mógł ponownie ubiegać się o możliwość
odpracowania długu.
W razie pytań i wątpliwości prosimy kontakt, tel. 87 520
09 65
Pok. Nr 25, Urząd Miejski w Olecku, Plac Wolności 3.
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Szanowni Państwo!

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie multimedialnym „Moje korzenie, czyli skąd jestem?”,
organizowanym pod honorowym patronatem Marszałka
Województwa Warmińsko-Mazurskiego - Gustawa Marka
Brzezina.
Konkurs kierowany jest do uczniów szkół gimnazjalnych
i ponadgimnazjalnych z terenu województwa warmińsko-mazurskiego.
Tematem konkursu są losy rodzin obecnych mieszkańców Warmii i Mazur, kultywowane w rodzinach tradycje
oraz bogactwo kulturowe naszego regionu.
Zadanie konkursowe polega na przygotowaniu cyfrowego projektu dokumentalnego (np. filmu, nagrania, prezentacji multimedialnej, wywiadu), w którym młodzież zaprezentuje pochodzenie własnej rodziny w kontekście historii
regionu Warmii i Mazur.
Termin nadsyłania prac mija 15 maja 2015 r. Więcej informacji oraz zasady udziału w konkursie znajdziecie Państwo na stronie: http://www.wbp.olsztyn.pl/korzenie
Organizatorzy:
Pełnomocnik Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego ds. Dziedzictwa Kultury Niematerialnej
Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Emilii Sukertowej-Biedrawiny w Olsztynie,
Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie,
Towarzystwo Naukowe im. Wojciecha Kętrzyńskiego w
Olsztynie. Komisja ds. Badań Kultury Warmii i Mazur.
Anita Romulewicz

Rozbój

Kara do 5 lat pozbawienia wolności, grozi 24-latkowi,
który dokonał rozboju w salonie gier.
W minioną niedziele około 19:00 oficer dyżurny oleckiej
komendy został powiadomiony o rozboju, do którego doszło
w salonie gier w Olecku.
Natychmiast na miejsce pojechali policjanci prewencji.
Funkcjonariusze ustalili, że podczas odbierania wygranej
przez mieszkańca gminy Olecko podszedł do niego młody
mężczyzna odepchnął go, zabrał pieniądze i uciekł w nieznanym kierunku.
Policjanci kilka minut po zdarzeniu patrolując miasto
wraz z pokrzywdzonym napotkali sprawcę rozboju. 24-latek na widok radiowozu zaczął uciekać lecz po chwili został zatrzymany przez funkcjonariuszy i trafił do policyjnego
aresztu.
Pracujący nad tą sprawą kryminalni odzyskali skradzione pieniądze, które Kamil R. zdążył przekazać koledze.
24-latek usłyszał zarzut rozboju. Grozi mu kara do 5 lat
pozbawienia wolności.
rzeczniczka prasowa KPP sierż. szt. Justyna Sznel

B08602

Zaległości czynszowe
można odpracować
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fot. Bolesław Słomkowski
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Koncert charytatywny „Pomóżmy Angelice pokonać raka
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XIII Regionalny Konkurs Recytatorski „Poeci Pogranicza Warmii, Mazur i Suwalszczyzny”

To już XIII Regionalny Konkurs Recytatorski „Poeci Pogranicza Warmii, Mazur i Suwalszczyzny” pod honorowym
patronatem Starosty Powiatu Oleckiego, Stowarzyszenia
EGO „Kraina Bociana”, „Gazety Olsztyńskiej” i Radia „5”.
Impreza integrująca pięć sąsiadujących ze sobą powiatów,
której organizatorem był Zespól Szkół Licealnych i Zawodowych w Olecku odbyła się w gościnnych progach Regionalnego Domu Kultury „Mazury Garbate”.
W atmosferę konkursu wprowadziła reprezentującą chorą
dyrektor Zespołu Szkół Licealnych i Zawodowych Marzena
Wiszniewska, która skierowała wiele ciepłych słów w stronę recytatorów, przywitała gościa honorowego - poetkę, Józefę Drozdowską z Augustowa, podkreślając jej zasługi dla
kultury Pogranicza. Przedstawiła skład komisji, której przewodniczącą została Janina Osewska - poetka z Augustowa;
członków: Marię Kołodziejską, prezeskę Stowarzyszenia
Czytelniczego przy Bibliotece Publicznej w Suwałkach, Iwonę Drażbę – Dyrektorkę Miejskiej Biblioteki Publicznej w
Ełku, Iwonę Wiszniewską–Ropel – redaktor Naczelną „Głosu Olecka”, „Echa Ełku”, „Gazety Gołdapskiej”, Mirosława
Słapika - poetę, laureat nagrody Marszałka Województwa
Warmińsko-Mazurskiego w dziedzinie kultury, dyrektora Biblioteki Publicznej w Gołdapi oraz Bogusława Marka Borawskiego – poetę, wydawcę i redaktora „Tygodnika Oleckiego”. Komisja oraz honorowy gość wysłuchali recytacji
wierszy w wykonaniu uczniów klas VI szkół podstawowych(
I kategoria), gimnazjalistów (II kategoria) oraz ze szkół ponadgimnazjalnych (III kategoria). Salę wypełniły wiersze
poetów: Józefy Drozdowskiej, Grażyny Dobreńko, Ewy
Eweliny, Hanny Karaś, Wojciecha Kassa, , Erwina Kruka, , Mirosława Słapika, Aleksandra Moczulskiego, Marii Zientary-Malewskiej, Jana Domasza, Michała Kajki,
Wojciecha Kętrzyńskiego, Jana Luśtycha, Teofila Ruczyńskiego, Friedricha von Schillera, Karola Sembrzyckiego,
Marcina Giersza.
Po przesłuchaniu wszystkich recytatorów uczestnicy i
goście uczestniczyli w spotkaniu autorskim z Józefą Drozdowską, który rozpoczął się niespodzianką muzyczną zespołu
„Red Rose”, który wykonał utwór Marka Grechuty „Dni, których jeszcze nie znamy” .
W konkursie wzięło udział 42 recytatorów z 11 szkół podstawowych, 14 gimnazjów i 7 szkół ponadgimnazjalnychlaureatów eliminacji powiatowych z : Augustowa, Ełku, Gołdapi, Olecka i Suwałk.
Jurorzy przyznali - stosownie do poziomu prezentacji następujące nagrody i wyróżnienia w poszczególnych kategoriach:
Kategoria I: szkoły podstawowe
I miejsce Zofia Steer (Szkoła Podstawowa nr 4 w Ełku),
nauczycielka prowadząca Grażyna Truszkowska
II miejsce Klaudia Tomasik (Szkoła Podstawowa nr 1 w
Gołdapi), n.p. Lilla Romaniuk
III miejsce Julia Okuniewska (Szkoła Podstawowa w Rękusach), n.p. Marlena Szleszyńska, Marta Chrzanowska
Wyróżnienie Dominika Więcko (Szkoła Podstawowa w
Rękusach), n.p. Marlena Szleszyńska, Marta Chrzanowska
Kategoria II: gimnazja – klasy I , II i III
I miejsce Klaudia Łożyńska (Publiczne Gimnazjum w
Świętajnie), n.p. Wiesława Górska
dwa II miejsca Zuzanna Cwalina (Gimnazjum nr 2 w
Ełku), n.p. Małgorzata Doliwa-Wasilewska i Michał Gudewicz (Gimnazjum nr 4 Zespołu Szkół Ogólnokształcących w
Augustowie), n.p. Bożena Bendig, Marta Pietrzak-Wolinowska
III miejsce Natalia Sturgulewska (Gimnazjum nr 2 im.
Sybiraków w Augustowie), n.p. Ewa Chodacz
trzy wyróżnienia
Urszula Kamińska (Gimnazjum nr 2 w Olecku), n.p. Mariola Zdancewicz
Patrycja Olizarowicz (Zespół Szkół im. Powstańców
Styczniowych w Nowince), n.p. Monika Ślużyńska-Kowalewska
Julia Studzińska (Gimnazjum nr 2 w Ełku), n.p. Małgorzata Doliwa-Wasilewska
Kategoria III: szkoły ponadgimnazjalne
I miejsce Alicja Kawka, (I LO w Augustowie), n.p. Bo-

żena Bendig
II miejsce Zuzanna Osiecka (LO w Gołdapi)
Wyróżnienie Natalia Prawdzik (I LO w Augustowie),
n.p. Bożena Bendig
Nagrodę Specjalną Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego dla najlepszego recytatora otrzymała
Klaudia Łożyńska .
Nagrodę Specjalną Burmistrza Olecka za najlepszą interpretację wiersza Józefy Drozdowskiej otrzymała Klaudia
Tomasik.
Nagrodę Specjalną Starosty Powiatu Oleckiego za najlepszą interpretację wiersza Józefy Drozdowskiej otrzymała
Zuzanna Cwalina i Julia Studzińska.
Zdaniem komisji, najlepiej wypadli gimnazjaliści,
O godz. 14.15 Emilia Tokajuk, uczennica Liceum Ogólnokształcącego w Olecku - wirtuozka skrzypiec, porównywana przez niektórych ze słuchaczy do Vanessy May zachwyciła solowym koncertem skrzypcowym szanownych
gości: Zdzisława Fadrowskiego - Dyrektora Departamentu
Kultury i Edukacji Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie
– reprezentującego Marszałka Województwa WarmińskoMazurskiego, Grażynę Barbarę Sendę - wicestarostkę
Gołdapi, Iwonę Ojrzyńska-Specjalistkę ds. edukacji przy
Starostwie Powiatowym w Gołdapi, Edwarda Adamczyka
– radnego Sejmiku Warmińsko-Mazurskiego oraz sekretarza Starostwa Powiatu Oleckiego, Urszulę Nejfert - naczelniczkę Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Promocji
Starostwa Powiatu Oleckiego, Sylwię Gajewską z Wydziału
Edukacji przy Urzędzie Miejskim w Olecku, Karola Sobczaka – Przewodniczącego Rady Miejskiej oraz radni Urzędu Miejskiego.
Przewodnicząca komisji konkursowej podsumowała imprezę wręczając nagrody za udział oraz laureatom od drugich miejsc do wyróżnień.
Laureaci pierwszych miejsc otrzymali nagrody ufundowane przez Marszałka Województwa Warmińsko- Mazurskiego oraz nagrodę specjalną dla najlepszego recytatora
XIII Regionalnego Konkursu Recytatorskiego im. Wacława
Klejmonta „Poeci Pogranicza Warmii, Mazur i Suwalszczyzny”z rąk Zdzisława Fadrowskiego- Dyrektora Departamentu Kultury i Edukacji Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie, Nagrodę Starosty Oleckiego wręczył Edward Adamczyk
– sekretarz Starostwa Powiatu Oleckiego, a nagrodę Burmistrza Olecka - Sylwia Gajewska z Wydziału Edukacji przy
Urzędzie Miejskim w Olecku.
Józefa Drozdowska również ufundowała i nagrodziła
recytatorów jej wierszy, którzy najbardziej spodobali się poetce:
Sandra Romanowska z Zespołu Szkół w Judzikach,
Julia Wdowiak ze Szkoły Podstawowej w Bakałarzewie),
Izabela Walicka ze STO w Augustowie, Klaudia Pojawa z Gimnazjum w Bakałarzewie, Alicja Kawka z I LO
w Augustowie i Kamila Kibitlewska z Gimnazjum nr 7 w
Suwałkach.
Aneta Barwicka z kl. IIITŻ(ZSLIZ w Olecku
Pomysłodawczynie oraz odpowiedzialne za organizację:
Romualda Mucha-Marciniak i Dorota Teresa Włodarska
składają serdeczne podziękowania za wsparcie udzielone podczas organizacji konkursu: Gustawowi Markowi Brzezinie - Marszałkowi Województwa, Marianowi
Świerszczowi - Staroście Oleckiemu, Edwardowi Adamczykowi – radnemu Sejmiku W-M, Wacławowi Olszewskiemu - Burmistrzowi Olecka, Janowi Łuza - prezesowi
Banku Spółdzielczego w Olecku, Jerzemu Miliszewskiemu - właścicielowi Oleckiego Centrum Szkolenia Kierowców, Marcie Romatowskiej- p.o. kierowniczki Warsztatu
Terapii Zawodowej, Radosławowi Skrodzkiemu – dyrektorowi Regionalnego Ośrodka Kultury „Mazury Garbate”,
Janowi Staniszewskiemu - właścicielowi Piekarni-Cukierni „Jan Staniszewski”, Paulinie Apolonii Sobańskiej–
Wójcik –właścicielce Piekarni „Młyn”, Romanowi Prawda – właścicielowi Zakładów Produkcyjno-Usługowych
„Prawda” Sp. z o.o., Pawłowi Giełazisowi – właścicielowi
Firmy „ G-SOFT”, Markowi Sznurkowskiemu- właścicielowi „Pracowni Florystycznej” w Olecku oraz Beacie
Zabokrzyckiej, Marzenie Wiszniewskiej i Alicji Drażbie.
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KLASYFIKACJA GENERALNA
GRAND PRIX OLECKA
2014/2015
W TENISIE STOŁOWYM

Kategoria I – niepełnosprawni:
Kobiety:
1. Aleksandra Staszewska (WTZ Olecko) 23 pkt.
2. Gabriela Pokora (Gimnazjum 1 Olecko) 18
3. Anna Zielińska (WTZ Olecko)		
9
4. Hanna Milewska (WTZ Olecko)
7
5. Agnieszka Milewska (WTZ Olecko)
6
Mężczyźni:
1. Krzysztof Trochim (Olecko)		
27
2. Patryk Piwek (Gimnazjum Judziki)
16
3. Andrzej Barszczewski (Gimnazjum Judziki)
14
4. Jakub Bąkowski (WTZ Olecko)
13
5. Jacek Barszczewski (Gimnazjum 1 Olecko)
10
6. Radosław Pałęga (WTZ Olecko)
9
7. Piotr Pawiński (WTZ Olecko)		
7
8. Jakub Bąkowski (WTZ Olecko)
6
9. Krystian Pawiński (WTZ Olecko)
5
10. Norbert Gałażyn (SP 4 Olecko)
4
11. Przemysław Mazurek (ZST Olecko) 3
Kategoria II – rocznik 2004 i młodsi:
Dziewczęta:
1. Agna Bernotaityte (Vilkaviskis-Litwa)
27
2. Liepa Mozuraityte (Vilkaviskas-Litwa) 21
3. Ula Vaitunaityte (Vilkaviskis-Litwa)
21
Chłopcy:
1. Rokas Brazaitis (Vilkaviskis-Litwa)
25
2. Geivydas Źalkauskas (Vilkaviskis-Litwa) 25
3. Szymon Pupel (Kętrzyn)		
16
13. Jakub Nietubyć (Olecko)		
5
23. Jakub Maciejewski (SP 4 Olecko)
1
24. Jakub Mackun (SP 4 Olecko)		
1
Kategoria III – rocznik 2002 i młodsi:
Dziewczęta:
1. Saima Krutulyte (Vilkaviskis-Litwa)
27
2. Milena Terlecka (Stary Folwark)		
21
3. Katarzyna Margol (Stary Folwark)
17
16. Kamila Domel (Olecko)		
2
20. Anna Naruszewicz (Olecko)		
2
Chłopcy:
1. Dzugas Armanavicius (Vilkaviskis-Litwa) 24
2. Bartosz Krajewski (Stary Folwark)
23
3. Rokas Brazaitis (Vilkaviskis-Litwa)
21
13. Aleksander Krajewski (SP 4 Olecko) 5

Rejestracja w ZIP

ZIP, czyli Zintegrowany Informator Pacjenta, jest
ogólnopolskim serwisem udostępniającym zarejestrowanym użytkownikom dane o ich leczeniu i finansowaniu leczenia, gromadzone od 2008 r. przez Narodowy Fundusz
Zdrowia.
Warmińsko-Mazurski Oddział Wojewódzki NFZ w
Olsztynie Delegatura w Ełku informuje, iż 24 marca w
Olecku gościł będzie mobilny zespół ZIP.
Wszystkich zainteresowanych uzyskaniem danych
dostępowych do swojego konta, czyli hasła i loginu zapraszamy do Starostwa Powiatowego w Olecku, przy ul.
Kolejowej 32, 19-400 Olecko, pokój nr 4 (sala konferencyjna) w godzinach 10.00 – 14.00 z dokumentem tożsamości, czyli dowodem osobistym lub paszportem.
NFZ uruchomił również dostęp do ZIP dla dzieci i
młodzieży. Dzieciom do 16 r. ż., uprawnienia do konta
odbiera rodzic/opiekun. Szczegóły na stronie internetowej

21. Wiktor Ospital (Sokółki)		
2
Kategoria IV – rocznik 1999 i młodsi:
Dziewczęta:
1. Joanna Łuszczyńska (Olecko)		
27
2. Saima Krutulyte (Vilkaviskis-Litwa)
23
3. Alicja Kulinek (Węgorzewo)		
18
6. Dominika Miezianko (Olecko)		
12
Chłopcy:
1. Patryk Urban (UKS Białobrzegi)		
27
2. Dzugas Armanavicius (Vilkaviskis-Litwa) 19
3. Kamil Bagan (Krasnopol)		
18
8. Patryk Kłeczek (Olecko)		
9
11. Damian Fiedorowicz (Olecko)		
6
14. Rafał Sokalski (Olecko)		
5
21. Aleksander Krajewski (Olecko)
1
23. Jakub Białanowski (Olecko)		
0
Kategoria V – rocznik 1996 i młodsi:
Dziewczęta:
1. Milda Staraityte (Vilkaviskis-Litwa)
25
2. Oliwia Hołubowicz (Stary Folwark)
23
3. Kamila Nowosadko (Stary Folwark)
22
Chłopcy:
1. Szymon Siłkowski (UKS Netta)		
23
2. Piotr Poświatowski (Stary Folwark)
19
3. Krystian Maciorowski (Grajewo)		
18
10. Kamil Fiedorowicz (Olecko)		
5
11. Damian Fiedorowicz (Olecko)		
4
12. Łukasz Bartnicki (Olecko)		
2
Kategoria VI – OPEN kobiet:
1. Marzena Jasińska (Olecko)		
27
2. Joanna Łuszczyńska (Olecko)		
21
3. Dominika Miezianko (Olecko)		
12
Kategoria VI – OPEN mężczyzn:
1. Piotr Paul (UKS Białobrzegi)		
25
2. Robert Karniej (Olecko)		
22
3. Tyberiusz Królewicz (Rajgród)		
16
11. Marcin Chlebus (Olecko)		
8
17. Andrzej Karniej (Olecko)		
3
18. Tomasz Skrocki (Olecko)		
2
21. Krzysztof Zwęgliński (Olecko)		
1
22. Arkadiusz Szakiel (Olecko)		
1
27. Krzysztof Trochim (Olecko)		
1
31. Daniel Makarewicz (Olecko)		
0
35. Szymon Radyno (Świętajno)		
0
38. Wojciech Omilian (Olecko)		
0
Grand Prix Kategoria VII – 50+ mężczyzn:
1. Kazimierz Żyliński (Krasnopol) 		
25
2. Janusz Rososiński (Giżycko) 		
21
3. Zdzisław Śwircz (Giżycko) 		
18
7. Andrzej Karniej (Olecko) 		
5

Turniej szachowy w Ełku

W sobotę, 14 marca w Ełku odbył się kolejny turniej
szachowy z cyklu „Szachy w Oratorium 2015”.
W zawodach uczestniczyło trzech reprezentantów Czarnych Olecko: Piotr Kopycki, Łukasz i Rafał Bartniccy.
Tempo gry ustalono na 15 minut na zawodnika, a dystans gry na 7 rund. Najlepiej wypadł Łukasz, który zdobył
4 pkt z 7 partii i zajął piąte miejsce w turnieju. Tyle samo
punktów zgromadził Piotrek, który został sklasyfikowany
o jedną pozycję niżej. Na 16. miejscu zakończył rywalizację Rafał (2 pkt)
W zawodach uczestniczyło 17 zawodników.
Krzysztof Konewko
www.nfz.gov.pl .
Rejestracja w ZIP umożliwi Pacjentowi dostęp do informacji o uprawnieniach do świadczeń, leczeniu i przepisanych lekach oraz wysokości środków finansowych
przekazanych placówkom medycznych za leczenie.
Halina Kasicka, www.powiat.olecko.pl
w

reportaż
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Bogusław Marek Borawski

Pierwsze urodziny
Plaża dla psóww

24.

W piątek jesteśmy zaproszeni do przyjaciół Ingi i Barta.
Mieszkają oni w ukraińskiej dzielnicy. Byłem już wcześniej
w tym domu. Jak na polskie warunki jest to bardzo wielkie
mieszkanie. Trzypoziomowe, a raczej trzypiętrowepiętrowe.
Na dole potężny pokój gościnny, do którego wchodzi się bezpośrednio z ulicy. Po bokach mniejsze pokoje, łazienka, a w
głębi w zasadzie nieoddzielona od reszty kuchnia. Drugie piętro to sypialnie, pracownie i łazienki. Na trzecim piętrze jest
sypialnia z ogromną łazienką, a po drugiej stronie kino domowe. Jest też na parterze przestronny taras.
Magda, przyjaciółka Ingi jest Polką, a mąż Holendrem.
Praktycznie w tym samym czasie co i Inga urodziła córeczkę.
Gdy zjawiamy się z wizytą są tam również rodzice Magdy,
którzy przylecieli w odwiedziny. Rozmawiamy i nie wiedzieć
kiedy robi się późno. Wracamy oświetloną autostradą, na
której panuje całkiem duży ruch. Dopiero, gdy skręcamy do
Wilmette widać, że to wielkie miasto czasami zasypia. Przez
otwarte okno samochodu wpada zapach skunksa. Te zwierzęta
nigdy nie śpią.
Zostało mi dosłownie dwa dni pobytu w Chicago. Sobota i
niedziela, bo w poniedziałek wylatuję do Polski.
Cały czas wiszę na internecie i montuje numer „Tygodnika
Oleckiego”, który ukaże się w środę. Wiem, co się dzieje w
Olecku. Śledzę doniesienia z wojny na Ukrainie. Amerykanie nie do końca rozumieją o co w tym wszystkim chodzi ale
generalnie sprzyjają Ukraińcom. Wielu Amerykanów jest tez
pochodzenia ukraińskiego. Nie tak jak spotkani przeze mnie
wcześniej w Polsce Niemcy. Niemców albo to nie interesowało, albo byli przekonani, że co najmniej obie strony mają
coś za uszami.
Tak więc już niedługo wracam do Polski.
Sobotę spędzamy w domu, a w zasadzie na spacerach do
parku i wokół kwartału ulic. Temperatura znacznie się obniżyła, ale słonko radośnie przyświeca dalej.
W niedzielę Bart zaprasza mnie do chińskiej restauracji.
To jednak dopiero wieczorem. Przed południem wybieramy
się na psią plażę.
Plaża dla psów jest nad jeziorem, na północ od kanału
wejściowego do portu jachtowego w Wilmette. Zajmuje ona
około 100 metrów bieżących brzegu i jest ogrodzona płotem z
siatki. Ezzy jest zachwycony. Biega jak szalony. Bart wyjmuje

z bagażnika rakietę tenisową i siatkę z piłkami tenisowymi.
Piłki odbija daleko w wodę, a Ezzy rzuca się za nimi w szaleńczy pościg.
Obok inni właściciele psa również rzucają piłkami tenisowymi. Ezzy jest szybszy od tamtego psa. Łapie pyskiem
z powierzchni wody swoją piłkę, a potem płynie do drugiej
i również ją bierze. Drugi pies jest zdezorientowany. To dopiero zabawa!
My, to znaczy Lia, Inga i ja, siedzimy na kocu i przyglądamy się wyczynom naszego psa. Postanowiłem znowu
spróbować wejść do wody. Jest jednak dalej zimna. Może
nie tak, jak kilka dni temu, ale jeszcze według moich standardów do kompania się nie nadaje. Ledwie co można w niej
pomoczyć nogi.
W końcu na plaży robi się tłoczno. Piesków przybywa,
ale nie ma żadnych warknięć i zgrzytów. Szczekanie, które się rozlega, to jedynie szczęśliwa mowa zadowolonych
czworonogów.
Po przyjeździe do domu Ezzy pada na swoje „łapki” jak
nazywa się jego kocyk i odpoczywa. Jest szczęśliwy i zmęczony.
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AUTO-MOTO

V02707

AUTO LAND

V04805

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

Mieszalnik Farb Samochodowych
K03009
ul. Targowa 4
tel. 87-520-41-89
* MYJNIA GĄBKOWA AUTOMATYCZNA
			
aleje Lipowe 1A

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

V02339

SERWIS OGUMIENIA

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

K03606

OPONY, FELGI
OLEJE SHELL (wymiana gratis)

* bezprzewodowy internet iPlus, tel. 87-520-13-31 B08701
* Budowlana firma, Tadeusz WITKOWSKI, kompleksowe
prace budowlane, tel. 603-754-167, 87-523-41-44 V05503

* WULKANIZACJA, wymiana opon, wszelkie pojazdy,
Kukowo, tel. 606-317-941 V05433

V03206

* chleb swojski, ciasta, wypiek, tel. 605-107-755 B08103
* czyszczenie dywanów i tapicerki, tel.513-035-033
K03109

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

B06208

* Auta używane, tel. 501-611-961 V05134
* CZĘŚCI SAMOCHODOWE, ul. Sokola 1D, tel. 87520-12-88 V04815
* części używane, wszystkie marki, Ełcka 2 (przy
skupie złomu), tel. 501-611-961 V05124
* Ford Escort Combi, 1,4B, 1999, tel. 605-485-376 B09001
* Hunday Santa Fe CRDI, 2006, 2,2D tel. 509-338-320,
508-097-660 V02019
* Jawa 350, 1989, stan bardzo dobry, stylizowany na
chopper, 2500 złotych, tel. 884-014-664 B08402
* Mitsubishi Outlander, 2005, 2,4B+G tel. 604-193-413

V05802

MOTO-NAPRAWA-SPRZEDAM
* gazowe, hydraulik, tel. 502-383-533 V34415
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...

L91301

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
V00810
* BAR SMACZEK, obiady domowe, imprezy okolicznościowe, 11 Listopada 11, tel. 664-035-929 K03703

* chleb swojski, ciasta, wypiek, tel. 605-107-755 B07205
* kino, plac Wolności 22, tel. 87-520-20-59 B08901
* „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
V05204
* konie kabardyńskie, przejażdżki, pod siodło,
Grądzkie 47, tel. 666-316-780, 87-421-22-48 B08502
* Kuchnia Domowa - obiady abonamentowe, bar
przy stacji paliw, Ełcka 4, tel. 516-442-550 K03404
* obiady z dowozem, tel. 516-442-550 K03504
V06002

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 L91004
* wczasy; tel. 87-421-22-48, 666-316-780, www.wiatrakart.fr.pl, e-mail: kawarak@o2.pl B08003

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

V04705

* hurtownia wędlin, od 4.00 do 14.00, ul. Gołdapska
631, tel. 87-520-22-13 B07704
* instalacje elektryczne, Henryk Rowiński, tel. 510-145891 V03017
* korepetycje - język angielski; szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły średnie, tel. 608-215-475 B05809
* kowalskie, spawalnicze, ślusarskie, Gołdapska 31,
tel. 87-523-00-80 B06906
* księgowe usługi, Anna Bielawska, tel. 534-696-506
K02709

* księgowe usługi, Ternet spółka z o,o, tel. 87-520-31-70
B08801

masaż, rehabilitacja,
terapie manualne, kinesiotaping
tel. 605-869-755 K02510

* 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.
V02608
* 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 V02319
* pizza na telefon – od 10.00 do 22.00, tel.87-520-3132 lub sms 505-314-536 V06012

B07405

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

V03007

ARTYKUŁY ELEKTRYCZNE, SPRZEDAŻ, WYKONAWSTWO

V14110p

* PRACE ZIEMNE WSZELKIE, tel. 606-317-941 V04513
V04605

to@borawski.pl
* Pralnia chemiczna, pranie wodne, usługi w ciągu 24 godzin,
ul. Grunwaldzka 12, te. 723-565-284
V00910

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
V01909
czipowanie, paszporty europejskie
psy, koty, fretki

* ROWERY – naprawy i wypożyczalnia, Centrum
Handlowe Impuls, tel. 87-520-36-92 V06311
* skup metali i surowców wtórnych, odbiór własnym
transportem, najwyższe ceny, Ełcka 2, tel. 501-611-961
V05114

K03802

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 B06306
* SZKOŁA RODZENIA, tel. 508-871-125 V04905
* tłumacz języka francuskiego, tel. 888-605-885 B07804
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SPRZEDAM
* kotły c.o., grzejniki, bojlery, HYDROMAX,
ul. Targowa 18, tel. 87-615-31-90

V02109

* działki budowlane, uzbrojone, tel. 601-210-819 B002a11
* książki, I i II klasa gimnazjum, (Gimnazjum nr 2), tel.
603-113-040 V04825
* luksfery Fala niebieskie 36 sztuk, TANIO, tel. 508610-285 B08203
* łóżeczko dziecięce z materacem, 65x125 cm, 150 złotych, tel. 691-201-120 B06407
* maszyny, urządzenia rolnicze, tel. 516-670-859 B003a11
* mieszkanie 60 m.kw. z działką 400 m.kw.,tel. 602345-477 V01929
* 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
V05612
możliwość montażu
DWORZEC PKP
tel. 883-110-101

* OLEJ OPAŁOWY, NAJTANIEJ, tel. 87-520-41-91 V02329
* rzeźby, tel. 793-569-205 K01506i
* siedlisko, ul. Wiejska, ok. 40 arów, zabudowane budynkiem gospodarskim, dojazd od strony ulicy Wiejskiej, siła
na miejscu, tel. 602-293-333 V01919

WYNAJEM

* BUDOWLANY SPRZĘT, tel. 606-317-941 V05423
* lokal użytkowy do wynajęcia, tel. 502-264-901 K03617
* lokal użytkowy 100 m.kw., centrum, tel. 723-565-284
V00920

* lokal użytkowy 140 m.kw., centrum, tel. 501-620-577
V06022

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

V06102

V02009

* pokoje, tel. 500-708-095 K02011

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

Wyrób nagrobków, blatów kuchennych, parapetów
i okładzin schodowych
V04508

INNE

* oddam koty (wszystkie czarne) w dobre ręce, tel.
504-997-481 L91202

PRACA

* ślusarza, spawacza zatrudnię, tel. 602-709-756 B08302
* zatrudnię stomatologa, tel. 605-893-381 K03902

SPRZEDAM

* biurko, tel. 505-335-841 B06008
* drukarka kolorowa OKI C3300n, A4, idealna do
wizytówek, mało używana, 290 złotych, tel. 604-193413 L91103
* działka budowlana, Zajdy, 30 arów, tel. 662-509-994 B
* działka usługowa, granica obwodnicy, tel. 601-210819 B001a11
* działkę budowlaną, 1650 m.kw., Olecko, tel. 602-709756 B05909
* działkę pod garaż (ew. piętrowy) z projektem, Gołdapska, tel. 602-793-432 K02210
* działkę pod garaż pojedynczy z projektem, Gołdapska,
tel. 602-793-432 K02310

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

to@borawski.pl
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
Ziołolecznictwo
- uporczywe obstrukcje

Bardzo skuteczna mieszanka ziołowa: 60 g rozdrobnionej kory kruszyny, 20 g rozgniecionych owoców jarzębiny, 20 g liści babki. Zalewamy łyżkę tak
zmieszanych ziół 2/3 szklanki ciepłej przegotowanej
wody i odstawiamy na 3 godziny.
Przecedzamy i wypijamy przed snem.

Witamina C

... jest bardzo potrzebna organizmowi dla ochrony
immunologicznej, tworzenia tkanki łącznej, kości i krwi.
Znajduje się ona w owocach cytrusowych, papryce, kalafiorze, kiwi i pietruszce. Dostarczanie jej organizmowi
latem i jesienią nie nastarcza żadnych trudności. Gorzej
jest w okresie zimowym i wiosennym.
Wtedy witaminę C można znaleźć w warzywach kapustnych: kapusta biała, czerwona, włoska, brukselka,
chińska i jarmuż.
Bogate w witaminę C są: cykoria, sałata, rzepa, pory,
cebula.
Spośród przetworów warzywno-owocowych najwięcej witaminy zawierają koncentraty lub susz owoców
dzikiej róży, mrożone porzeczki, truskawki, maliny i po-

midory.

Maseczka bananowa

(dla cery suchej i wrażliwej)
Dojrzały banan rozgniatamy widelcem i mieszamy ze
śmietana lub twarogiem na gęstą masę. Nanosimy na skórę i po 15 minutach zmywamy letnia wodą. Działa wygładzająco i ożywiając skórę suchą i wrażliwą.

Jak uniknąć zmarszczek

Sześć żelaznych punktów:
1. Ograniczyć lub rzucić palenie papierosów.
2. Spożywać produkty przydające energii a nie kalorii: ryby, jaja, sery, jogurty świeże jarzyny. Zawierają one
witaminy potrzebne skórze i wzmacniające jej napięcie i
elastyczność.
3. Spać na płaskiej poduszce, w zaciemnionym pokoju, najlepiej od 21.
4. Nosić przyciemnione okulary w słoneczne dni.
5. Nie robić min posępnych, powodujących opadanie
kącików ust, unikać min wyrażających gniew, zawód, pożądanie lub zazdrość.
6. Nie walczyć ze zmarszczkami śmiechu i radości
życia.

B06108
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Kalendarz imion
18 marca
Adeli, Aleksandry, Boguchwały, Konstancji, Narcyzy, Zbysławy
Aleksandra, Anzelma, Boguchwała,
Cyryla, Edwarda, Gwidona, Narcyza,
Zbysława
19 marca
Aleksandry, Aleksandryny, Bogdany,
Józefiny, Józefy, Laili, Nicety, Sybilli
Bogdana, Bohdana, Chryzanta, Józefa,
Marka
20 marca (Pierwszy Dzień Wiosny)
Aleksandry, Eufemii, Eufenii, Eugenii,
Eulalii, Irminy, Kiry, Klaudii, Roksany, Sandry
Aleksandra, Ambrożego, Anatola, Bogusława, Cyriaki, Herberta, Joachima,
Kazimierza, Leona, Maurycego, Patrycjusza, Sebastiana, Wincentego
21 marca (Międzynarodowy Dzień
Lasu)
Angeliki, Bernadety, Eleonory, Filomeny, Klemencji, Lubomiry, Ludomiry
Benedykta, Filemona, Filona, Hugolina, Lubomira, Ludomira, Mikołaja,
Pafnucego
22 marca (Dzień Ochrony Morza

Bałtyckiego)
Baldwiny, Beaty, Bogumiły, Bogusławy,
Jagody, Katarzyny, Leonii, Leontyny
Arnolda, Baldwina, Benwenuta, Bogumiła, Bogusława, Godzisława, Kazimierza, Oktawiana, Pawła, Turybiusza,
Wszemira
23 marca (Dzień Przyjaźni Polsko Węgierskiej) (Światowy Dzień Meteorologii) (Światowy Dzień Zapobiegania Gruźlicy)
Oktawii, Oty, Pelagii, Zbysławy
Adriana, Eberharda, Feliksa, Hadriana,
Józefa, Konrada, Oktawiana, Pelagiusza,
Piotra, Tyberiusza, Wiktoriana, Wiktoryna, Zbisława, Zbysława
24 marca
Dzierżysławy, Gabrieli, Katarzyny, Lutomiry, Seweryny
Dzierżysława, Gabora, Gabriela, Lutomira, Marka, Sewera, Seweryna, Symeona,
Szymona, Teodora, Zierżysława
25 marca
Lucji, Lutochny, Łucji, Marii, Marioli,
Tamary, Wieńczysławy
Bolka, Cezariusza, Dyzmy, Ireneusza,
Prokopa, Wawrzyńca, Wieńczysława,
Wolimira

Nasz przepis
Pulpety rybne
znad Litygajna

2 cebule, łyżka masła, 3 łyżki gotowanej zmielonej ryby, 2 łyżki tartej bułki,
jajko, sól, pieprz, szczypta cukru
Cebulę drobno siekamy albo mielimy. Dusimy z masłem dodając do nie
trzy łyżki zmielonej ryby, które odłożyliśmy przygotowując zupę rybną. Po
lekkim wystudzeniu dodajemy bułkę
tartą, sól i pieprz do smaku. Masę wyrabiamy, a jeśli jest zbyt gęsta dodajemy
do skutku po łyżeczce wywaru z ryby.
Na koniec dodajemy cukier i formujemy w kulki.
Kulki gotujemy w zupie.
Zupę z pulpetami podajemy posypaną posiekana pietruszką.

Purée z ziemniaków
z ziołami

1 kg ziemniaków, 2 żółtka, 3 łyżki
śmietany, 3 dag masła, kilka gałązek
świeżej mięty, bazylii i estragonu, sól
do smaku
Ziemniaki myjemy, obieramy, płuczemy
i gotujemy w całości, żeby się nie rozsypały.
Mielimy je przez maszynkę albo rozgniatamy widelcem na masę. Dodajemy
śmietanę, masło, żółtka, sól. Starannie mieszamy przez cały czas trzymając garnek na
ogniu.
Podajemy na gorącym półmisku. Posypujemy je drobno posiekanymi listkami ziół.
Są doskonałym dodatkiem do mięsa i
drobiu.

Galaretka mleczna
z owocami

Puszka skondensowanego mleka,

opakowanie galaretki owocowej, 12
dużych świeżych owoców (moreli, wiśni,
truskawek), szklanka wody
Owoce myjemy, obieramy ze skórki,
usuwamy pestki.
Galaretkę rozpuszczamy w szklance
wrzątku i postawiamy do ostygnięcia.
Mleko miksujemy lub ubijamy trzepaczką. Do dobrze spienionego mleka
wlewamy powoli, cały czas ubijając,
chłodna galaretkę, a pod koniec dodajemy część owoców.
Otrzymaną masę mleczno owocową
rozkładamy do pucharków i wstawiamy do zastygnięcia do lodówki. Przed
podaniem galaretkę ozdabiamy całymi
owocami.

Mazurki
– kruche ciasto podstawowe

kg mąki krupczatki, 60 dag tłuszczu
(margaryna, masło roślinne), 5 żółtek,
szklanka cukru pudru, 1 dag drożdży,
otarta skórka z cytryny
Tłuszcz siekamy z mąką i cukrem,
dodając roztarte na sucho w mące drożdże. Dodajemy żółtka i otartą z cytryny
skórkę. Zagniatamy i formujemy podłużną kostkę. Zawijamy w pergamin
lub w folię i wkładamy do lodówki.
Po przestudzeniu kroimy na plastry
od 1 do 2 cm grubości i wykładamy nimi
blaszkę. Zagniatamy palcami miejsca
łączenia. Brzegi ciasta smarujemy białkiem, a wokół układamy wałeczek z
ciasta. Ozdobnie go nacinamy i również
smarujemy go białkiem.
Pieczemy. Na tak przygotowane
placki nakładamy masy lub pomady.
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Cytaty na ten tydzień
Bogowie uczynili mieszkańców ulicy (...) ubogimi, uczciwymi i zapobiegliwymi (...) Równie
dobrze mogli powiesić na ich plecach kartki „Kopnij mnie” i załatwić sprawę do końca. A mimo to
mieszkańcy ulicy (...) ciążyli ku
religii, w każdym razie takiej niezbyt demonstracyjnej. Zawsze odkładali trochę życia na deszczową
wieczność.
Terry Prathett, Na glinianych
nogach
... nie należy tracić wiary w
siebie z powodu jednej przegranej
rundy w zaciętej grze, której na
imię życie.
Alan Loy McGinnis, Sztuka
miłości
..diabeł też jest częścią wieczności.
Carlos Fuentes, W to wierzę
Umiłowanie czegokolwiek wypływa z posiadanych wiadomości,
jest ono tym żarliwsze, im wiadomości są pewniejsze.
Leonardo da Vinci

PRZYS£OWIA
Święty Józef (19 marca) kiwnie brodą, pójdzie zima razem z wodą.
Na świętego Józefa (19 marca) przez
pole bruzda. (Dawniej zgodnie z tradycją
niezależnie od pogody zaczynano wtedy
orkę i wykonywano co najmniej jedną
bruzdę, w latach gdy było zbyt zimno lub
mokro).
Święty Józef Oblubieniec (19 marca)
niechaj ma z rozsady wieniec.
Na święty Józef pogoda, będzie w
polu uroda.
Jak na św. Józefa (19 marca) chmurki, to sadź ziemniaki gdzie ogórki, a jak
pogoda, to sadź gdzie woda.
Od dnia 20 marca słońce zagrzewa
nawet starca.
Jak po Benedykcie (21 marca) ciepło,
to i w lecie będzie piekło.
Na świętego Benedykta (21 marca)
kaczka jaje myk.
Niech Gabriela (24 marca) marcowej
słocie nie wierzy, tylko patrzeć, jak grom
z nieba uderzy.
Nie ma w marcu wody, nie ma w
kwietniu trawy.
Jakie Zwiastowanie (25 marca), takie
Zmartwychwstanie.
W Zwiastowanie (25 marca) i robaczek, i żmija z ziemi zmartwychwstanie.
Na Zwiastowanie (25 marca) na polskiej ziemi bocian stanie
Na Zwiastowanie (25 marca) zlatują się bocianie. (Uważano, że bociany
winny z zimowych wędrówek wrócić na
Zwiastowanie Matki Boskiej. Gdy tak się
nie stawało był to zły znak wróżący nieurodzaj w polu w danym roku.
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Wieliczki górą!

10 marca w hali Lega została rozegrana I Rundy Eliminacyjnej Mistrzostw Województwa WMZ LZS w Halowej
Piłce Nożnej Szkół Gimnazjalnych
Sędziowali: Karol Warsewicz, Robert Smyk, Paweł
Maksimowicz.
Do zawodów przystąpiły drużyny z Wydmin, Nowej Wsi
Ełckiej, Węgorzewa, Pozezdrza, Wieliczek i Olecka.
Przebieg spotkań:
Grupa I:
Wieliczki - Wydminy 2:2 (2:1)
Wydminy - Nowa Wieś Ełcka 1:1 (1:0)
Wieliczki - Nowa Wieś Ełcka 3:1 (0:1)
Grupa II:
Olecko - Pozezdrze 2:1 (1:0)
Pozezdrze - Węgorzewo 1:5 (1:2)
Olecko - Węgorzewo 0:4 (0:3)
Półfinały:
Wieliczki - Olecko 2:1 (1:0)
Węgorzewo - Wydminy 0:0 - rzuty karne 3:1
Mecz o V miejsce
Pozezdrze - Nowa Wieś Ełcka 1:5 (1:3)
Mecz o III miejsce
Olecko - Wydminy 7:1 (3:0)
Finał
Wieliczki - Węgorzewo 2:2 (2:2) - rzuty karne 2:0
Kolejność końcowa:
1. Wieliczki
2. Węgorzewo

Awanturnicy
w policyjnym areszcie

W miniony weekend do policyjnego aresztu
oleckiej komendy trafiło dwóch pijanych awanturników. Mężczyźni mieli ponad 2 promile alkoholu
w organizmie.
Pierwszy nietrzeźwy awanturnik do policyjnego
aresztu trafił w minioną niedzielę po północy. Oficer
dyżurny oleckiej komendy został poinformowany o
awanturze domowej u jednej z rodzin zamieszkałej
na terenie gminy Kowale Oleckie.
Policjanci, którzy pojechali na miejsce ustalili,
że pijany 24-latek odgrażał się rodzicom, że kiedy
oni zasną on będzie jeździł samochodem. Mężczyzna w obecności funkcjonariuszy był agresywny i
nie reagował na polecenia do uspokojenia się dlatego został zatrzymany w policyjnym areszcie do
wytrzeźwienia. Badanie alkomatem wykazało w
organizmie Szymona S. ponad 2 promile alkoholu.
Drugiego zgłoszenie o awanturze domowej w
miejscowości Wieliczki oficer dyżurny oleckiej komendy otrzymał również w niedzielę po 20,00.
Policjanci, którzy pojechali na miejsce ustalili,
że 25-letni Mariusz C. wszczął awanturę z matka
i bratem. Mężczyzna wyzywał domowników oraz
groził im pobiciem. Swoim zachowaniem zagrażał
życiu i zdrowiu innych osób w związku z czym został zatrzymany w policyjnym areszcie do wytrzeźwienia.
W chwili zatrzymania Mariusz C. miał ponad 2
promile alkoholu w organizmie. Rodzina została objęta procedurą Niebieskiej Karty.
rzeczniczka prasowa KPP sierż. szt. Justyna Sznel

3. Olecko
4. Wydminy
5. Nowa Wieś Ełcka
6. Pozezdrze
Skład zwycięskiej drużyny: Damian Ignatowicz, Szymon Olszewski, Tomasz Jachimowicz, Michał Erpszt,
Jakub Białanowski, Gabriel Domoradzki, Bartosz
Kruszniewski, Rafał Prawdzik, Michał Wasilewski,
Maciej Famulak, Dawid Bartłomiejczyk (opiekun: Tomasz Karniej).
W turnieju uczestniczyło 72 chłopców.
Paweł Maksimowicz

Pierwszy Dzień Wiosny
w ZSLiZ
z asystentem
Marcina Gortata
Jak co roku z okazji I dnia wiosny Zespół Szkół Licealnych
i Zawodowych w Olecku przygotował wiele atrakcji dla uczniów
szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Każdy, kto 20 marca
2015 r. odwiedzi szkołę na Gołdapskiej, będzie mógł wziąć udział
w spotkaniu motywacyjnym z Kacprem Lachowiczem – asystentem Marcina Gortata i byłym trenerem oraz zawodnikiem Wisły
Kraków.
Ponadto młodzież będzie miała możliwość powalczyć o atrakcyjne nagrody od Marcina Gortata, Cezarego Trybańskiego, Zawodników Warszawskiej Legii i Krzysztofa Hołowczyca.
Dwuosobowa wycieczka zagraniczna czeka na ucznia, który
najciekawiej przebierze się za MISS WIOSNY 2015.
Młodzież z gimnazjum goszcząca w Zespole Szkół Licealnych
i Zawodowych w Olecku weźmie udział w lekcjach otwartych
uczniów liceum ogólnokształcącego ze specjalnością POLICYJNO-POŻARNICZĄ i kształcących się w zawodzie technik hotelarstwa ze specjalnością MODELING I STYLIZACJA, technik
logistyk ze specjalnością WOJSKOWĄ, technik rolnik ze specjalnością MECHANIKA MASZYN ROLNICZYCH, technik
żywienia i usług gastronomicznych ze specjalnością PROMOCJA
ZDROWIA, technik geodeta, technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej, technik architektury krajobrazu.
Tegoroczne obchody I Dnia Wiosny, które organizowane są
w ramach ogólnopolskiej kampanii STOP zwolnieniom z WF-u,
wspiera Ministerstwo Sportu i Turystyki.
Drzwi ZSLiZ w Olecku dla gimnazjalistów otwarte zostaną w
najbliższy piątek o godzinie 09.00. ia
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Uczniowie ZSLiZ
biegali w Augustowie
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Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych był obchodzony w całym kraju.w różny sposób.
Między innymi w 81. miast w Polsce zorganizowało biegi. Jeden z nich obył się w Augustowie.
Pięciu uczniów z Zespołu Szkół Licealnych
i Zawodowych wzięło w nim udział i wystartowało w biegu głównym na 5000 metrów.
Wojciech Luberecki był 8, Przemysław
Radaszewski był 24, Krystian Stasiński 28,
Łukasz Szyłak 34 i Wojciech Lejmel był 84.
W biegu wystartowało 169 biegaczy. Można powiedzieć że w takim biegu miejsca nie są
najważniejsze choć na pewno wyniki uczniów
cieszą. Ważne jest to, że pomimo tego,że bieg
odbył się w niedziele, to jednak aż 5 uczniów z
naszej szkoły pojechało na zawody.
Widać, że chcą startować i brać udział w
biegach masowych.
Teraz często młodzież nie chce brać udziału
w lekcjach i zwalnia się z wychowania fizycz- Stowarzyszenia „Olecko Biega” i razem w ponad 30-osobowym składzie
nego. Tym uczniom się chcę ćwiczyć i biegać, biegaczy z Olecka wystartowali w Augustowie.
Dariusz Gałaszewski
i można powiedzieć, że bardzo. Zapisali się do

SZACHY

K03207

V06401

K04101

Rozgrywki Drużynowych Mistrzostw Szkół Gminy Olecko w szachach osiągnęły półmetek. W piątek, 13 marca, rozegrano rundy III-V.
III runda
3. SP nr 3- 1. SP nr 4		
2:2
4. Gimnazjum nr 2 - 5. SP nr 1
2:2
IV runda
1. SP nr 4 - 4. Gimnazjum nr 2 3:1
2. Gimnazjum nr 1 - 3. 3. SP nr 3 2,5:1,5

V runda
4. Gimnazjum nr 2 - 2. Gimnazjum nr 1 2:2
5. SP nr 1 - 1. SP nr 4
3:1
W tym roku poziom drużyn jest porównywalny, a
różnice w punktacji niewielkie.
Po pięciu rundach na prowadzeniu jest Gimnazjum nr 1, które ma 10 pkt (2 wygrane, 2 remisy),
drugie miejsce zajmuje SP nr 1 9 pkt (2 wygrane, 1
remis, 1 przegrana).
Po 8 punktów zgromadziły drużyny z Gimnazjum
nr 2 i SP nr 4 (1 wygrana, 2 remisy, 1 przegrana).
Piąte miejsce z 5 punktami zajmuje drużyna SP nr 3.
Kolejne rundy (VI-VIII) już 27 marca.
Krzysztof Konewko

20

to@borawski.pl

Tygodnik olecki 11/894 - r. 2015

PO KOKARDĘ

nr 212

Wiosenne trele
- Trele morele – Nadia nie mogła znaleźć dla siebie miejsca.
- Trele tak, ale coś ty wymyśliła z tymi morelami? - Lidka
zawsze była zdroworozsądkowa, jak mawiał jej dziadek i umiała
szybko ocenić sytuację oraz znaleźć rozwiązanie. – Przecież w
piątek mamy „trelić” i wcale nie trzy - po - trzy. To kim będziesz? Kukułką?
Nadia niemal obraziła się na przyjaciółkę, bo uwielbia dzieci
i zawsze o tym mówi.
- A co z tym wspólnego mają dzieci? - Lidzia była zbita z
tropu.
- Jak to co? Uwielbiam dzieci i kiedyś chciałbym zostać
mamą, ale nie tak wyrodną jak kukułka. Czy ty wiesz, jaka to
chytruska? - i nie czekają na odpowiedź przyjaciółki, czy chce
słuchać o tym, co ma do powiedzenia, Nadia zaczęła opowieść
o tym, jak to kukułka czai się obok gniazd innych ptaków, obserwuje, czy nikogo nie ma w pobliżu i wtedy podrzuca swoje
jedno jajo.
- I czy ty wiesz, że w ogóle nie przejmuje się swoim potomstwem? I ja mam być kukułką? Ja? O nie!
Lidka popatrzyła na nią jak na kosmitkę i próbowała przyjaciółce uświadomić, że tu nie chodzi o to, czy kukułka jest dobrą
matką, czy nie, tylko o jej odgłosy, bo są charakterystyczne i
łatwe do naśladowania.
- A oto przecież chodzi, prawda?
- Może i prawda - upierała się Nadia - Ale nie! Ja dziękuję
za taką rolę.
Lidzia opadła na fotel stwierdzając, że nie ma już siły na
swoją przyjaciółkę i musi znaleźć dla niej rolę innego ptaka na
koncert z okazji Pierwszego Dnia Wiosny, gdy nagle coś jej wpadło do głowy i wyskoczyła z fotela doskakując biurka i laptopa.
– Mam, moja droga, mam! Wcale nie będziesz wredna kukułką samiczką, tylko samcem, bo to samce wydają takie odgłosy, a nie samice. Samice w ogóle nie kukają. Jesteśmy uratowane!
Nadia nie była do końca o tym przekonana, ale póki nie było
innych propozycji, zgodziła się.
- To sprawdź jeszcze, jak wygląda, żebyśmy wiedziały, jaki
strój przygotować.
- Ma szary grzbiet - czytała Lidzia - od spodu jest biała w
ciemne prążki. Ma długi ogon i, ciekawostka! Można ją usły-

szeć w lesie, ale rzadko można ją zobaczyć, bo potrafi świetnie
ukrywać się w gęstych liściach drzew.
Z tej informacji Nadia też nie była zadowolona, bo skoro
już ma jakąś rolę, to chciałaby, żeby było ją widać na scenie.
- Oj, marudzisz. Będziesz przefruwała z miejsce na miejsce.
- I może jeszcze tak, żeby nie było mnie widać? – naburmuszyła się Nadia.
Tego już było za wiele. Lidce opadały ręce, a dokładnie
siły nad przekonywaniem przyjaciółki, które tego dnia zachowywała się jak księżniczka, której nic się nie podoba.
- Wiesz co, to może dołącz się do kluby chłopaków i bądź
żurawiem. Będziesz przelatywać kluczem po scenie z głośnym klangorem, bo żurawie widać i słychać, bo drą się wniebogłosy.
Tym razem Nadia opadła na fotel w bezsilności i stwierdziła, że już nie wie, jakim ptakiem chce być, bo z chłopakami
i z głośnym dźwiękiem, zwanym klangorem, nie będzie biegała po scenie. Siedziała i wzdychała i zdążyła jeszcze powiedzieć, że ta impreza na przywitanie wiosny to jest do kitu.
- Do kitu to ty dzisiaj jesteś – Lidzia nie szczędziła gorzkich słów pod adresem przyjaciółki.
- Tak! A ty kim będziesz? Jakim ptakiem?
- Kosem. Małym niecierpliwym, płochliwym kosem, co
skacze i biega i zatrzymuje się co chwilę. Gdy wyczuję niebezpieczeństwo, stawiam w górę swój długi ogon.
Najwidoczniej ta rola spodobała się Nadii, bo natychmiast
zapragnęła być kosem. Lidzia była zachwycona, że odegra tę
rolę w duecie. Pobiegły do mamy Lidzi, żeby jej wszystko
wytłumaczyć i poprosić, by mama pomogła uszyć stroje.
- Cześć Magia! – Kacper tak śmiesznie przekręcał imię
Nadii.
- Ile razy ci powtarzałam, że to Nadia – upomniała Lidzia
młodszego brata.
- Przestań! Mnie się podoba. Kiedy Kacper to mówi moje
imię rzeczywiście wydaje mi się magiczne.
Mama oczywiście na wszystko się zgodziła, bo przecież i
tak nie miała innego wyjścia.
- A wiecie, że wiosną kosa słychać w całej okolicy. Niektórzy uważają go za najlepszego ptasiego śpiewaka w całej
Europie. Najczęściej koncertuje… w czasie mżawki – dziewczynki popatrzyły na siebie nie wiedząc, czy mama mówi
prawdę.
– Nie martwcie się - dodała mama - tata weźmie ogrodowego węża i zrobi wam niezłą mżawkę.
Marusia

