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Pamiętaj, ze prawdziwe szczęście rodzi
się z godnego życia.
H. Jackson Brown, Jr.
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SKUP STARYCH I ROZBITYCH POJAZDÓW
kasacja pojazdów (ciężarowe, osobowe), zaświadczenia, skup złomu
Najwyższe ceny, Olecko, ul. Ełcka 2, tel. 501-611-961

Kupon bierze udział
w losowaniu upominków

15 kwietnia 2015 r.

Nr 15
(898)

cena 1,90 zł

Edukacja wojskowa w ZSLiZ, s. 13
Barbara Taraszkiwicz

... została wybrana na dyrektorkę Gimnazjum nr 2 im. Mikołaja
Kopernika.

Półfinał
„Gratki dla nastolatka”, s. 11
chleb swojski, ciasta, wypiek, tel. 605-107-755

K04504

Głosowanie korespondencyjne
dla wszystkich, s. 7
Warsztaty w Kukowie, s. 4
sklep „PANEL”
panele podłogowe, PCV, drzwi, glazura, terakota,
ul. Targowa 4, tel. 87-520-41-89 K025703

Uwaga na silny wiatr, s. 10

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

tel. 605-869-755 K04604

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
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V06305

K03308

V07303

masaż, rehabilitacja,
terapie manualne, kinesiotaping
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Od początku epidemii do września 2014 r. rozpoznano w
Polsce 18 204 zakażenia HIV, 3 163 osoby zachorowały
na AIDS, 1 283 chorych zmarło. Na dzień 31 października
2014 r. leczeniem ARV objętych było 7 776 pacjentów, w
tym 110 dzieci. Szacuje się, że z wirusem żyje ok. 35 tys.
osób, więc co druga osoba żyjąca z HIV nie wie, że jest
zakażona i może nieświadomie zakażać innych. Jak czytamy w Rekomendacjach PTN AIDS osoby nieświadome
swego zakażenia stanowią źródło 75% nowych zakażeń.

Spotkali się dwaj bracia i ...
spowodowali wypadek

Oleccy policjanci pracowali na miejscu wypadku drogowego, do którego doszło w Gąskach.
Ze wstępnych ustaleń funkcjonariuszy wynika, że kierujący osobowym mercedesem oraz kierujący motocyklem
honda nie zachowali należytej ostrożności podczas manewru
wymijania w wyniku czego doszło do zderzenia. Kierujący
jednośladem z obrażeniami kończyn został przetransportowany do szpitala w Ełku.
Do wypadku doszło w minioną sobotę przed godziną
15:00.
Podczas wykonywanych czynności policjanci ustalili, że
mężczyźni uczestniczący w zdarzeniu są braćmi. Ponadto po
sprawdzeniu w policyjnych bazach danych okazało się, że
Damian W. nie posiadał prawa jazdy, a badanie alkomatem
wykazało w jego organizmie blisko 0,5 promila alkoholu. Od
Andrzeja W. została pobrana krew do dalszych badań.
Teraz funkcjonariusze będą wyjaśniać szczegółowe okoliczności zdarzenia.
rzeczniczka prasowa KPP sierż. szt. Justyna Sznel
* sprzedam dom, szergówka, Zielona 9 z lokalami pod
wynajm, tel. 501-263-133
K05402

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!!!

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

GRÜNLAND

najnowsza kolekcja bylin

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

V05008
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Centrum Roślin Ozdobnych

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

KRONIKA PO¯ARNICZA

.
24 marca od 12.12 dwa zastępy JRG PSP
gasiły na osiedlu Lesk pożar posuszu traw.
24 marca od 15.24 jeden zastęp JRG PSP gasił na osiedlu
Lesk pożar suchej trawy.
24 marca od 17.14 jeden zastęp JRG PSP gasił przy szosie
do Świętajna pożar suchej trawy.
24 marca od 18.18 jeden zastęp JRG PSP przy szosie do
Imionek gasił pożar suchej trawy.
24 marca od 19.25 jeden zastęp OSP Wieliczki gasił w Jeleniewie pożar suchej trawy.
24 marca od 22.13 jeden zastęp JRG PSP gasił w Imionkach pożar suchej trawy.
24 marca od 22.27 jeden zastęp JRG PSP gasił w Skowronkach pożar suchej trawy.
25 marca od 8.34 jeden zastęp OSP Wieliczki gasił w Cimochach pożar sadzy w kominie domu mieszkalnego.
25 marca od 11.11 jeden zastęp OSP Kowale Oleckie gasił
w Kowalach Oleckich pożar suchej trawy.
25 marca od 11.50 jeden zastęp JRG PSP gasił w Imionkach pożar suchej trawy.
25 marca od 14.45 jeden zastęp JRG PSP gasił przy ulicy
Warmińskiej pożar suchej trawy.
25 marca od 14.56 jeden zastęp JRG PSP gasił przy ulicy
Syrokomli pożar suchej trawy.
25 marca od 18.22 jeden zastęp JRG PSP gasił przy ulicy
Parkowej pożar suchej trawy.
25 marca od 18.47 jeden zastęp JRG PSP gasił w Możnych
pożar suchej trawy.
25 marca od 19.46 jeden zastęp JRG PSP gasił przy ulicy
Parkowej pożar suchej trawy.
25 marca od 20.44 jeden zastęp JRG PSP gasił w Skowronkach pożar suchej trawy.
25 marca od 20.45 jeden zastęp OSP Sokółki gasił w Żydach pożar suchej trawy.
26 marca od 1.24 dwa zastępy JRG PSP oraz jeden OSP
Wieliczki zabezpieczały miejsce i usuwały skutki wypadku
drogowego w Sobolach.
26 od 10.51 jeden zastęp JRG PSP naprawiał obluzowane
gniazdo bocianie na jednym z budynków w Zajdach.
26 marca od 16.07 jeden zastęp JRG PSP gasił na osiedlu
Siejnik pożar suchej trawy.
26 marca od 16.15 jeden zastęp JRG PSP gasił na osiedlu
Siejnik pożar suchej trawy.
Informacji udzieliła młodsza ogniomistrz
Katarzyna Jeglińska
2 kwietnia od 12.01 jeden zastęp OSP Świętajno uwalniał
kota uwięzionego w betonowej studni.
2 kwietnia od 15.28 jeden zastęp OSP Kowale Oleckie wypompowywał wodę z zalanej piwnicy i posesji w Dorszach.
Informacji udzielił starszy sekcyjny Radosław Osiecki

NAJTANIEJ W MIEŚCIE

Aleje Lipowe 1, Tel. (87) 520-41-91
ON.............................. 4,65 zł
Pb 95......................... 4,64 zł
PB 98......................... 4.74 zł
LPG............................ 1,92 zł
Olej opałowy............... 2.90 zł (powyżej 1000 litrów)
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AUTOMYJNIA

Zapraszamy od 600 do 2100,
niedziela od 800 do 2000

Promocja!!!
czysty samochód za tankowanie
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
15 kwietnia (środa)
apteka dyżurna Gołdapska 1
wydanie „Tygodnika Oleckiego”
10.00 - Sztafetowe Biegi Przełajowe dla klas IV, V, VI
- reprezentacje szkół podstawowych, boisko ze sztuczną murawą
10.00 - 12.45 - Zrozumieć autyzm, konferencja naukowa,
ZSLiZ, Gołdapska, sala konferencyjna
16 kwietnia (czwartek)
apteka dyżurna plac Wolności 25
16.00 - rozpoczęcie kursu na kierowców w szkole jazdy Jerzego Miliszewskiego, aleje Lipowe 3
16.00 - Rummikub, gra rodzinna, scrable, Biblioteka Publiczna, Kopernika 6
17 kwietnia (piątek)
apteka dyżurna Zielona 35
13.30 - posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej,
Ratusz, spokój nr 13
16.00 - Bajkolandia, biblioteka miejska, ul. Kopernika
17.00 - Seria Niezgodna; Zbuntowana, film, kino Mazur
18.00 - Anna Wielogórska, Ikona, Galeria K2, Gołdap
18.00 - Piotr Bułanow, Multiekspozcje, wernisaż wystawy
fotografii Galeria im. Andrzeja Legusa
19.15 - Oculus, film, kino Mazur
18 kwietnia (sobota)
apteka dyżurna Składowa 6
13.00 - II Runda Klubowego Pucharu Polski w pływaniu
w płetwach oraz zawody o Puchar Burmistrza Olecka - z
udziałem zaproszonych uczestników z całej Polski, pływalnia Lega
17.00 - Seria Niezgodna; Zbuntowana, film, kino Mazur
19.15 - Oculus, film, kino Mazur
19 kwietnia (niedziela)
apteka dyżurna Kolejowa 15
13.00 - II Runda Klubowego Pucharu Polski w pływaniu
w płetwach oraz zawody o Puchar Burmistrza Olecka - z
udziałem zaproszonych uczestników z całej Polski, pływalnia Lega
17.00 - Seria Niezgodna; Zbuntowana, film, kino Mazur
19.15 - Oculus, film, kino Mazur
20 kwietnia (poniedziałek)
apteka dyżurna Zielona 37
21 kwietnia (wtorek)
apteka dyżurna plac Wolności 7B
22 kwietnia (środa)
apteka dyżurna 11 Listopada 9
wydanie „Tygodnika Oleckiego”
23 kwietnia (czwartek)
apteka dyżurna Gołdapska 1
16.00 - Rummikub, gra rodzinna, scrable, Biblioteka Publiczna, Kopernika 6
24 kwietnia (piątek)
apteka dyżurna plac Wolności 25
16.00 - Bajkolandia, biblioteka miejska, ul. Kopernika
17.00 - Kopciuszek, film, kino Mazur
19.00 - Gunman: Odkupienie, film, kino Mazur
25 kwietnia (sobota)
apteka dyżurna Zielona 35
16.00 - Mecz V ligi piłki nożnej MLKS „Czarni” Olecko KS „Śniardwy” Orzysz, stadion miejski
17.00 - Kopciuszek, film, kino Mazur
19.00 - Alicja Majewska i Włodzimierz Korcz, konert, sala
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Uwaga: co tydzień do rozlosowania jeden karnet do oleckiego kina.
Losowanie i warunki udziału na dole strony

Warsztaty

31 marca w Świetlicy Wiejskiej w Kukowie odbyły się warsztaty
wielkanocne.
Dzieci, młodzież i dorośli mieszkańcy z Sołectwa Kukowo poznali
zasady tworzenia tradycyjnych pisanek i kraszanek oraz mieli możliwość spróbowania własnoręcznie wykonanego wielkanocnego przysmaku - mazurka wg. przepisu Wioletty Żukowskiej.
Zaproszona na warsztaty Jadwiga Wasilewska z Sedrank i Anna
Warsiewicz z Kukowa zaprezentowały tradycyjne sposoby zdobienia
jajek woskiem, barwnikiem i w cebulniku.
Uczestnicy pod fachowym okiem twórców ludowych tworzyły
własne rękodzieła. Warsztaty zakończyły się prezentacją wielkanocnych ozdób i degustacją
świątecznego mazurka.
Wykonane
podczas
warsztatu prace zostały zabrane do domu, aby udekorować świąteczne stoły.
Każdy dostał również porcję ciasta aby poczęstować
domowników wielkanocnym specjałem.
kuk

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:

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej

17 kwietnia 2015 r. (piątek) o godzinie 13:30 w pokoju
Nr 13 Urzędu Miejskiego w Olecku odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Olecku.
newsletter UM

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, wejściówki na seanse
kinowe, magnesy, kalendarze, pocztówki, gry logiczne,
modele do sklejania, itp.

K04204

• Michał Aktynowicz (Biaystok)
• Marek Cynewski
• Anna Hryniewiecka
• Alicja Jaszczanin (Świętajno)
• Marcin Ziomkiewicz
• Alicja Zodryk

Redakcja

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

to@borawski.pl
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Papież Franciszek w swoim orędziu powiedział coś co wielu przywódców państw bało się wypowiedzieć lub nie dopuszczało do siebie
takiej myśli: Ziemię ogarnęła trzecia
wojna światowa, która tym razem
jest rozczłonkowana i trwa od wielu
lat. Końca jej też nie widać.
Że tak jest? Wystarczy spojrzeć
na łamy gazet. Obejrzeć dzienniki
telewizyjne lub wysłuchać radiowe.
Wojny trwają na wszystkich, oprócz Antarktydy, kontynentach.
Politycy, ci najbardziej zachowawczy nazywają je
konfliktami. Był, np. konflikt bałkański. Słowo „konflikt”
brzmi lepiej niż wojna, ale to około 100 tysięcy zamordowanych. Każda wojna jest straszna. Prowadzi do niewyobrażalnych ludzkich cierpień, do zawalenia się struktury
cywilizacyjnej i materialnej. Każda wojna powoduje masowe migracje, ludzi którzy uciekają z miejsc ogarniętych
pożogą.
Czy uda się uleczyć chorą ludzkość, uleczyć chorą politykę, wyeliminować satrapów szafujących ludzkim życiem? Wydawało się w pewnym momencie powojennej
historii świata, że jest to możliwe. Wydawało się!
Było nawet to możliwe. Powoli świat dojrzewał do cywilizacyjnego standardu demokracji. W wielu niedemokratycznych krajach powoli wprowadzano demokratyczne
standardy.
My, Europejczycy, czuliśmy się bezpieczni. To od nas
szedł w świat model rządów i model polityki. Choć często
nie podobał się nam, to jednak lepszego i tak antywojennego nigdzie wcześniej nie wynaleziono. W Europie nie
było wojen więc się bogaciliśmy. Zaczęliśmy dawać świadectwo światu, że pokój jest nieodłącznym aspektem dobrobytu. Po rozpadzie zaś Związku Radzieckiego poczucie
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bezpieczeństwa w Europie wzrosło do niespotykanych
nigdy dotąd wymiarów. Obcinano wydatki na zbrojenia,
społeczeństwa szybciej się integrowały. Były co prawda
symptomy wskazujące na załamanie procesu integracji
ale zignorowano je. Korporacje handlowały, banki pożyczały pieniądze i wszystko wskazywało na to, że będzie
coraz lepiej.
Nie zaniepokoiło przywódców europejskich wkroczenie wojsk rosyjskich do Gruzji. Nie było reakcji na krwawą rozprawę w Czeczenii. Nie reagowano na wtrącanie
się Rosjan do ościennych krajów. Na indoktrynację rosyjskiego społeczeństwa amerykańscy i europejscy politycy
zareagowali wzruszeniem ramion.
Wreszcie stało się to co się stało. Wojna rozpoczęła
się w Europie. Rosyjskie wojska wkroczyły na terytorium
niepodległego państwa. Europa stała się miejscem niebezpiecznym. Bardzo niebezpiecznym.
Nie będę tutaj pisał o postępowaniu Rosji, bo wszyscy
wiedzą na ten temat dużo, a większość Polaków sprzyja
wolnej Ukrainie. Choć i w Olecku można spotkać przyjaciół Putina.
Papież Franciszek swoim przesłaniu nazwał wreszcie
rzecz po imieniu. Mamy już trzecią wojnę światową. To
oczywiste. Chodzi tylko o to, że trudno ją zdefiniować.
Zawsze jednak jest pewne, że zarobią na niej koncerny
zbrojeniowe, ponad narodowe korporacje i satrapowie
wysyłający żołnierzy na rzeź. Nikt więcej.
Wojna, to zawsze cierpienie, śmierć i zniszczenie.
Wojny XX wieku udowodniły też, że żaden z przywódców je wywołujący nie może czuć się bezkarny. Chyba,
że wcześniej umrze! Tak jak Hitler. Wojnę z narodem
przegrali wszyscy dyktatorzy. Wszyscy! Przyjdzie też kolej i na obecnych. Dyktatura ma bowiem tylko jeden kierunek, bo władzy oddać ze względu na ochronę własnego
życia nie można. Trzeba iść w zaparte do samego końca...
Przydałby się tutaj jakiś morał. Ale jaki morał można
wysnuć?
Przede wszystkim demokracji trzeba trzymać się jak
ostatniej deski ratunku. Z demokracji zrobić tarczę. Wierzyć w nią i być ostrożnym w paktowaniu z tymi, którzy
o tym systemie wiedzą mało i go nie stosują.
Nie jest to panaceum, ale lek jest dobry...
I przede wszystkim należy chodzić na wybory aby tę
demokrację wzmocnić.
Bogusław Marek Borawski
Ps. Teraz, Proszę Państwa, z innej beczki. Zapewne
słyszeli Państwo o programie „rodzina na swoim”? Dotyczył budowy mieszkań dla młodych małżeństw kredytowanych przez Państwo. Nie wypaliło. Może wypali
nastepne zastosowanie hasła?
Teraz jedna z instytucji nadzorujacej parwo w Polsce
nazwała tak akcje rugowania układów, powiżazań rodzinnych, koleżeńskich i biznesowych z instytucji samorządowych. Ciche czyszczenie samorządów odbywa się w
wielkich miastach. Np. nowo wybrani, spoza układu prezydencji są zdziwieni skalą zastanych powiązań. Niektórzy na ten temat wypowiadaja się publicznie.
Przykładem zastanej przez nich sytuacji niech będzie
wypowiedź sędzi z miasta powyżej 100 tysiecy mieszkanców, że „w tak małym mieście naturalną rzeczą są powiązania rodzinne”!!!

psycholog terapeuta Aleksandra Radyno

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

K03807
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Po raz kolejny poszukujemy uczestników z SUWAŁK i
okolic , do udziału w programie

UGOTOWANI

Zależy nam na osobach o ciekawych pasjach, zainteresowaniach, zawodach. Chcemy aby na kolacjach w programie spotkały się osoby z przeróżnych środowisk, które
nie zajmują się profesjonalnie gotowaniem, nie uczą się
w szkole gastronomicznej, ale ich pasją jest gotowanie.
Mimo, że jest to program kulinarno-rozrywkowy,
ważna jest dla nas sytuacja spotkania pomiędzy osobami,
które prawdopodobnie nie usiadłyby przy jednym stole,
gdyby nie udział w programie.
Uczestnicy wymieniają kulinarne doświadczenia, ale
także dzielą się swoimi pasjami i poglądami, poznają się,
dyskutują, biesiadują.
Program ten polega między innymi na konkurencji kulinarnej, a także na pomysłowości i spotykaniu nowych
osób.

Przewodniczący z Równego
z pierwszą wizytą
na Warmii i Mazurach

Marszałek województwa Gustaw Marek Brzezin gościł
w czwartek 9 kwietnia przewodniczącego Rówieńskiej Obwodowej Administracji Państwowej Witalija Czugunnikowa.
Spotkanie poświęcone było podsumowaniu dotychczasowej
ponaddziesięcioletniej współpracy między regionami oraz omówieniu wspólnych działań w najbliższych latach.
W rozmowie z marszałkiem Brzezinem Witalij Czugunnikow podkreślał, że jedną z głównych reform, nad którymi pracuje się teraz na Ukrainie, jest reforma samorządu terytorialnego.
Polskie doświadczenia ostatniego 25-lecia są przez Ukraińców oceniane jako sukces. Chcą z nich skorzystać i stąd m.in.
dzisiejsza wizyta oraz prośba o pomoc kierowana do samorządu
województwa i do lokalnych samorządów regionu.
Była to pierwsza wizyta na Warmii i Mazurach Witalija
Czugunnikowa, który funkcję przewodniczącego Rówieńskiej
Obwodowej Administracji Państwowej piastuje od grudnia ubiegłego roku.
Biuro Prasowe Urzędu Marszałkowskiego

Nagroda dla zwycięzcy, który otrzyma największą
liczbę punktów za swoje kolację to 5000 zł.
Chciałbym z Państwem porozmawiać telefonicznie,
następnie spotykamy się z wybranymi osobami na krótkim spotkaniu w domu kandydatów (16-19.04.2015),
z wybraną 4 uczestników nagrywamy program (2731.05.2015 ).
Proszę abyście Państwo rozważyli swój udział, popytali współpracowników, znajomych.
Program można obejrzeć poprzez linki na stronie
www.ugotowani.tvn.pl
Zapraszam do wysyłania zgłoszeń.
Pozdrawiam.
Paweł Kalisz
Redakcja Ugotowani TVN S.A.
p.kalisz@tvn.pl
kom. (48) 519 520 270, tel. (22) 453 60 79
ul. Wiertnicza 166, 02-952 Warszawa

Wykorzystał gościnność...
i ukradł 300 funtów

Do 5 lat pozbawienia wolności grozi 29-latkowi, który z mieszkania kolegi, po wspólnej imprezie ukradł 300
funtów.
W miniony wtorek, 7 kwietnia przed godziną 14:00 oficer dyżurny oleckiej komendy został powiadomiony, że z
jednego z mieszkań w Olecku zostały skradzione pieniądze. Suma kradzieży wynosiła 300 funtów.
Pracujący nad tą sprawą funkcjonariusze ustalili, iż
pokrzywdzony wraz ze znajomymi, w swoim mieszkaniu
spożywał alkohol. Po kilkunastu godzinach mężczyzna
stwierdził, że z portfela skradziono mu pieniądze.
9 kwietnia policjanci prowadzący dochodzenie zatrzymali Tomasz S., mieszkańca Olecka. 29-latek usłyszał zarzut kradzieży i przyznał się do winy.
Teraz mężczyzna odpowie przed sądem.
Grozi mu kara do 5 lat pozbawienia wolności.
rzeczniczka prasowa KPP sierż. szt. Justyna Sznel

Policjant jest zawsze na służbie

Naczelnik Wydziału Kryminalnego oleckiej komendy
w czasie wolnym od służby zatrzymał sprawcę kradzieży,
który na jednej ze stacji paliw ukradł bombonierkę o wartości ponad 30 zł. Szymon N. już usłyszał zarzut i przyznał
się do winy.
W miniona niedzielę po godzinie 18.00 oficer dyżurny
oleckie komendy otrzymał zgłoszenie o kradzieży na jednej ze stacji paliw.
Kiedy funkcjonariusze pojechali na miejsce zastali tam
Naczelnika Wydziały Kryminalnego oleckiej komendy,
który po pościgu zatrzymał 27-latka.
Szymon N. został dowieziony do komendy, gdzie usłyszał zarzut kradzieży i przyznał się do winy.
Teraz mężczyzna odpowie przed sądem.
rzeczniczka prasowa KPP sierż. szt. Justyna Sznel

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.

to@borawski.pl

Głosowanie korespondencyjne
dla wszystkich

W wyborach prezydenckich 10 maja 2015 roku po raz
pierwszy wszyscy wyborcy będą mogli zagłosować za pośrednictwem poczty. Aby móc to zrobić do 27 kwietnia
trzeba zgłosić zamiar głosowania korespondencyjnego w
Urzędzie Gminy lub Urzędzie Miasta.
W Polsce od 2011 roku do tej pory zagłosować korespondencyjnie mogły tylko osoby z niepełnosprawnościami i przebywające za granicą.

Jak zagłosować korespondencyjnie?
Zamiar głosowania korespondencyjnego należy zgłosić
w urzędzie gminy/miasta najpóźniej do 27 kwietnia 2015 r.
Wyborca niepełnosprawny niewidzący lub słabo widzący
może zażądać dołączenia do pakietu wyborczego nakładki
na kartę do głosowania sporządzonej w alfabecie Braille’a.
Zgłoszenie może być dokonany ustnie, pisemnie, faksem lub w formie elektronicznej. Musi zawierać: nazwisko
i imię (imiona), imię ojca, datę urodzenia, numer ewidencyjny PESEL wyborcy, oznaczenie wyborów, których dotyczy zgłoszenie, a także adres, na który ma być wysłany
pakiet wyborczy lub deklarację osobistego odbioru. Do
zgłoszenia należy dołączyć oświadczenie o wpisaniu wyborcy do rejestru wyborców w danej gminie (nie dotyczy
to wyborców mieszkających na stałe za granicą i nieposiadających meldunku w Polsce). Wyborca wnioskujący o
możliwość głosowania korespondencyjnego umieszczany
jest w spisie wyborców w obwodzie głosowania dostosowanym do potrzeb wyborców niepełnosprawnych.
Jeśli wniosek o głosowanie korespondencyjne nie spełni tych wymogów, to wyborca zostanie wezwany do uzupełnienia zgłoszenia w terminie 3 dni od dnia doręczenia
wezwania. Jeśli wniosek będzie spełniał wymogi, wyborca
otrzyma pakiet wyborczy w ciągu 7 dni, nie później jednak
niż do 4 maja 2015 r. Jeśli wyborca zadeklarował we wniosku odbiór osobisty, musi taki pakiet odebrać samodzielnie.

W skład pakietu wyborczego wchodzą:
zaadresowana koperta zwrotna;
jedna karta do głosowania;
koperta na kartę do głosowania;
instrukcja głosowania korespondencyjnego;
oświadczenie o osobistym i tajnym oddaniu głosu na
karcie do głosowania, które wyborca musi wypełnić, aby
głos był ważny;
nakładka na kartę do głosowania sporządzona w alfabecie Braille’a (jeżeli wyborca zażądał ich przesłania).
Wyborca wypełnienia kartę do głosowania, a następnie
wkłada ją do koperty na kartę do głosowania i ją zakleja.
Uwaga! Niezaklejenie koperty na kartę do głosowania
spowoduje, że karta taka nie będzie policzona.
Kopertę na kartę do głosowania wkłada się z kolei do
koperty zwrotnej razem z podpisanym oświadczeniem o
osobistym i tajnym głosowaniu. Koperta ta jest już zaadre-

OLECKIE CENTRUM
SZKOLENIA KIEROWCÓW
Jerzy Miliszewski
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sowana i zwolniona z opłat pocztowych, dlatego wystarczy
ją przed dniem głosowania wrzucić do skrzynki pocztowej.
Uwaga! Niewłożenie oświadczenia o osobistym i tajnym głosowaniu do koperty zwrotnej lub niepodpisanie go
spowoduje, że karta do głosowania nie będzie policzona.
Przed dniem głosowania możliwe jest dostarczenie koperty zwrotnej do swojego urzędu gminy/miasta. Wyborca może również osobiście dostarczyć kopertę zwrotną do
obwodowej komisji wyborczej w obwodzie głosowania, w
którym jest wpisany do spisu wyborców podczas trwania
głosowania.
Wyborcy głosujący za granicą wysyłają kopertę na własny koszt do właściwego konsula. Można też dostarczyć
kopertę zwrotną osobiście do konsulatu przed dniem głosowania.
Koalicja Masz Głos, Masz Wybór od lat apelowała o
wprowadzenie możliwości głosowania korespondencyjnego
dla wszystkich wyborców. Mamy nadzieję, że to ułatwienie
wpłynie na wzrost frekwencji wyborczej. Teraz niezwykle
istotne jest,, aby o tej możliwości dowiedzieli się wszyscy zainteresowani. Apelujemy do mediów i urzędów gmin i miast
o jak najszersze rozpowszechnianie informacji dotyczących
głosowania korespondencyjnego - mówi Joanna Załuska,
dyrektor programu Masz Głos, Masz Wybór w Fundacji im.
Stefana Batorego.
Głosowanie korespondencyjne dla wszystkich możliwe
jest m.in. w Niemczech, Irlandii, Hiszpanii i Szwajcarii. W
Niemczech regularnie głosuje w ten sposób około 1/5 wyborców.
Kontakt:
Olga Skarżyńska
Fundacja im. Stefana Batorego
22 536 02 62
oskarzynska@batory.org.pl

Podwórko NIVEA

Zachęcamy wszystkich mieszkańców Olecka do oddania
swojego głosu w konkursie „Podwórko NIVEA” na lokalizację w Olecku, Osiedle Siejnik I przy Szkole Podstawowej
nr 4.
Dzięki Państwa głosom jest szansa, aby na Osiedlu Siejnik powstał profesjonalny plac zabaw dla naszych najmłodszych pociech.
Wystarczy wejść na www.nivea.pl/podworko i zarejestrować się podając swój e-mail.
Z jednego adresu poczty można głosować tylko raz
dziennie.
Głosowanie będzie trwało cały kwiecień.

GŁOSUJ CODZIENNIE
OD 1 KWIETNIA!!!

Olecko, Aleje Lipowe 3

L90907

Rozpoczęcie
kursu

16
kwietnia
godz.

1600

tel. 87-520-23-36

B07309

Ośrodek
czynny
codziennie
w godz. 800-1600
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Wacław Ewaryst Klejmont
(6 kwietnia 1947 -13 maja 2011)

Zbyszek Fałtynowicz

O Zbyszku powinien napisać Wacek (Klejmont), a nie
Czesław Mirosław. Kilka razy się spotkaliśmy i zachowuję
sympatyczne wspomnienie. Zbyszka nie da się nie lubić. To
taki Ciszek Suwalszczyzny, że człowiek chciałby mieć go za
sąsiada.
Fałtynowicz Zbigniew (ur. w 1954 roku).
Jest redaktorem Kroniki według muzeum im. Marii
Konopnickiej w Suwałkach, która ukazuje się cyklicznie.
Edytor, redaktor, bibliograf, znawca twórczości Czesława
Miłosza, Zbigniewa Herberta i Marii Konopnickiej. Drzewiej zajmował się także twórczością Wacława Klejmonta.
Ponieważ bardzo ceniłem Wacława z Białolasu, więc poznaliśmy się. Był redaktorem naczelnym kwartalnika Jaćwież,
wydawanego przez Regionalną Pracownię Krajoznawczą
PTTK w Suwałkach. Jest starszym kustoszem w Muzeum
Okręgowym w Suwałkach, w którym prowadzi dział Kultury Literackiej Suwalszczyzny. Szerzej o nim piszę w książce
ALFABET O WACŁAWIE Z BIAŁOLASU, Warszawa-Ursynów
2006. Jest lokalnym patriotą, z lekkim przechyłem, tj. chce
z Suwałk zrobić stolicę kulturalną Polski. Przysyła mi różne
suwalszczana i lapidarne liściki. Jest cały czas na serio. Nie
wiem, czy to przyroda Suwalszczyzny tak na niego działa.
Wiem, że pisze bez polewania wody. Streszcza się, bo słyszy to, co pisze. O Zbyszku piękny wiersz napisał Wojciech
Kass, ponury pastuszek z Prania, pt. Do Zbigniewa Fałtynowicza /w:/ Wojciech Kass, Ba! i dwadzieścia jeden wierszy,
Biblioteka „Toposu”, T. 97, Sopot 2014. Pan Wojciech jest
ode mnie młodszy o 10 lat. Pracuje jako adiunkt w Muzeum
Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego w Praniu. Świetnie, bo
ma czas na pisanie i obserwację kluczy Zielonych Gęsi.
Wacław w wielu swoich listach pisał o Zbyszku, a to ma
swoją wagę. Jesteśmy podobnego zdania, bo Zbyszek F. bardzo dużo robi dla Suwalszczyzny i nie oczekuje splendoru,
medali, dyplomów ani erraty. Oto wyimki z listów Wacława: (…) A przecież nie kto inny jak Zbyszek wziął na siebie
ów kram z wydawnictwami. Od początku pracy w muzeum
rozwija ciekawy ruch wystawienniczy. Wspomaga jak może
Oleckie Czerwce Poetyckie a ostatnio zabiega o wzięcie ich
pod skrzydła STK, któremu wiceprezesuje. Jednym słowem:
wyrodził się z suwalskiej bylejakości i zapyziałości. A jeszcze
to jego benedyktyńskie odgrzebywanie literackich śladów,
nawiązywanie kontaktów z ludźmi, którzy z Suwałk uciekli
gdzie pieprz rośnie (…)
Choć to miasto Moczulskiego i Wajdy,
to Ciemnogród nie widzi w tym frajdy.
Zbyszek burzy mury obojętności Ciemnogrodzian, wiąże
wątłe nitki nadziei, swoje zdrowie szarpiąc i Parkom [nieczytelne] wrzeciono bezinteresowną pracowitością. (…) [Olecko, 13 września 1988 roku]
Słusznie napisze: (…) O wystawie „czyściec” chyba już
Ci pisałem. Zorganizował Fałtynowicz, wydał katalog, urządził prezentację tekstów przez aktorów. Słowem: stanął na
wysokości zadania. Stara się i wspomaga suwalską kulturę
jak może, a innym przypinają medale. Normalka! (…) [Olecko, 16 marca 1988 roku]
Te chwalby są na miejscu, bo (…) Zbyszek Fałtynowicz
nowe ambitne plany edytorskie roi i oby ktoś mu w tym nie
pobruździł. (…) [Olecko, 12 stycznia 1991 roku]
Raz tylko byłem w Suwałkach, mieście Marii Konopnickiej, do której mam słabość, bo krytycy literaccy tak się z
niej podśmiewają. Mam słabość do Konopnickiej i krasnoludków, czerwonych i pomarańczowych.

Kilka razy spotkałem się ze Zbyszkiem, który coś tam
do mnie powiedział półgębkiem. Było to w czasach, kiedy
z takim entuzjazmem peregrynowałem z chlebakiem na ramieniu po Polsce, w jubie, jeansowych spodniach i butach,
w których sznurówki mocno zaciskały języki.
Nigdy nie doszło do dłuższej rozmowy, to był dla mnie
znak, że ludzie się mnie boją (vide: Zbyszek Fałtynowicz,
Suwałki). Żartuję!
Zbyszek jest redaktorem „Kroniki” – kwartalny dokument wewnętrzny Muzeum im. Marii Konopnickiej Oddział Muzeum Okręgowego w Suwałkach. Kiedyś przesyłał mi egzemplarze, które z przyjemnością czytałem, bo
skrupulatnie odnotowywał suwalszczana. Jak Koszałek
Opałek. I nagle urwała się baśń, zaprzestał. Czyżby mu się
gdzieś mój adres zapodział?
Gdyby ktoś zadał sobie trud i zebrał do kupy to, co
opracował, zredagował (książki, druczki, katalogi), to by
zobaczył olbrzymi Jego dorobek. Tylko komu by się chciało to zrobić w Suwałkach?
Zbyszek Fałtynowicz na pewno tego nie wykona. Dlaczego? Bo skromność mu na to nie pozwala, choć na pewno – jak znam jego kronikarskie zapędy – ma porządek w
papierach. Nie dlatego, że jest drobiazgowy, tylko dlatego,
że nie ma czasu na głupie szukanie.
Czesław Mirosław Szczepaniak

KONKURS NA PLAKAT

pod hasłem
„Wolni, samorządni 25-lecie odrodzenia samorządu”
Udział w konkursie jest okazją do zastanowienia się,
co zmieniło się w przeciągu ostatnich 25 lat w otaczającej
nas rzeczywistości. Jak kiedyś wyglądała architektura, gospodarka i kultura miast, w których żyjemy, a jak wygląda
aktualnie? Co zmieniło się na lepsze, a co na gorsze? Jak
25 lat wolności i samorządności wpłynęło na ludzi i na otaczającą ich przestrzeń?
Zapraszamy do przedstawienia historii przemian, jakie nastąpiły w czasie ostatnich 25 lat. Technika dowolna.
Oryginał pracy powinien mieć format 100 x 70 cm oraz
nadawać się do oprawienia w fotoramę. Nagrodzone i wyróżnione prace wezmą udział w zbiorowej wystawie pokonkursowej oraz zostaną opublikowane na stronie internetowej Pałacu Kultury Zagłębia.
Termin dostarczenia prac – 10.05.2015 r. ogłoszenie
wyników – 22.05.2015 r. Wręczenie nagród odbędzie się
w trakcie uroczystej sesji Rady Miasta w Pałacu Kultury
Zagłębia w Dąbrowie Górniczej – 29.05.2015r.
Opisaną pracę oraz wypełnioną KARTĘ ZGŁOSZENIA z CD należy składać w siedzibie PKZ lub przesłać
na adres: Pałac Kultury Zagłębia, Plac Wolności 1, 41-300
Dąbrowa Górnicza z dopiskiem „25-lecie odrodzenia samorządu”
NAGRODY:
GRAND PRIX - nagroda pieniężna w wysokości 2000 zł
II nagroda - nagroda pieniężna w wysokości 1000 zł
III nagroda - nagroda pieniężna w wysokości 500 zł
Zapraszamy wszystkie osoby, które ukończyły 16 lat do
udziału w konkursie na plakat.
Maja Szwedzińska
St. Specjalista- Kierownik Galerii
maja.szwedzinska@palac.art.pl
tel. 32 733 88 00 wew. 817
kom. 508259770
Pałac Kultury Zagłębia
41-300 Dąbrowa Górnicza, Plac Wolności 1
www.palac.art.pl
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Spotkanie autorskie

Powiatowe Centrum Wspierania Edukacji / Powiatowa Biblioteka Pedagogiczna w Olecku serdecznie zaprasza wszystkich miłośników poezji na spotkanie autorskie.
Będzie to kolejna impreza w ramach cyklu Cudze chwalicie, swego nie znacie....
Gośćmi spotkania będą Panie: Józefa Drozdowska i Leonarda Szubzda - laureatki wielu konkursów literackich i
aktywne członkinie Związku Literatów Polskich.
Józefa Drozdowska jest emerytowanym nauczycielem
bibliotekarką z Augustowa. Autorką tomików poetyckich,
książek dla dzieci, bibliografii, małych form prozatorskich,
dziennikarskich oraz redaktorką antologii. Jest także znaną
regionalistką, przewodnikiem turystycznym i inspiratorką
życia literackiego. Należy do Stowarzyszenia Bibliotekarzy
Polskich.

Zaproszenie
na badanie cytologiczne

Na terenie powiatu oleckiego w ramach Populacyjnego
Programu Profilaktyki Raka Szyjki Macicy przeprowadzane
są bezpłatne badania cytologiczne dla kobiet w wieku 2559 lat, finansowane w ramach powszechnego ubezpieczenia
zdrowotnego. Z możliwością jego powtarzania co 3 lata.
Badanie można wykonać m. in. w Centrum Medycznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej „OLMEDICA” w Olecku sp. z
o.o., ul Gołdapska 1.
Pacjentka, która wykona cytologię bierze udział w losowaniu nagród. Każdego miesiąca nagradzanych jest 5 kobiet.
Sponsorami nagród są:
Halina Kasicka
www.zdrowie.powiat.olecko.pl

Szanowni Państwo!
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Józefa Drozdowska opublikowała tomiki wierszy: Dolina mojej rzeki , Miejsce zamieszkania, Rozmowy z Izabelką,
Rzeka Siloe, Szpaki dziwaki, Wyjaśniając siebie, Do cykorii
podróżnika, Kocie pacierze.
Jej poezję odnajdziemy także w antologiach. Wiersze
Józefy Drozowskiej były tłumaczone na języki obce (białoruski, litewski, esperanto). Laureatka nagród literackich.
Miłośniczka muzyki, jamników i kotów.
Leonarda Szubzda jest emerytowaną nauczycielką języka polskiego, poetką i z zamiłowania plastykiem. Pracowała przez wiele lat w Sokółce (woj. Podlaskie). Jest autorką tomików poetyckich: Jeszcze idziemy, Żałuję lasów i róż,
Tylko sady nas pamiętają, Ile życia, Między milczeniem a
krzykiem, Zwyczajne obcowanie, cdn….
Jej utwory zostały zamieszczone w wielu almanachach
i antologiach. Publikowano je w czasopismach w kraju i za
granicą (m.in. w prasie polonijnej w Chicago i Nowym Jorku). Były również przekładane na języki obce (angielski,
białoruski, esperanto).
Spotkanie odbędzie się w Czytelni Powiatowego Centrum Wspierania Edukacji / Powiatowej Biblioteki Pedagogicznej w Olecku (ulica Armii Krajowej 30),
w piątek 17 kwietnia 2015 r. o godz. 17.00.
Zapraszamy!
Jolanta Kozikowska

Uwaga! Zwierzęta na drodze
W pobliżu obszarów leśnych, w porze wieczorowo
- nocnej zwierzęta wybiegają z lasów, krzaków i pół
wprost pod nadjeżdżające pojazdy. Kierujący samochodami w wyniku uderzenia w łosia, sarnę lub dzika
najczęściej kończą jazdę w rowach lub na przydrożnych drzewach.
Policja apeluje do kierowców o zachowanie szczególnej ostrożności na drogach w okolicy lasów i pól
uprawnych. Należy także nie lekceważyć znaku drogowego „Uwaga dzikie zwierzęta”. Takie znaki ustawione są w miejscach, gdzie takie zagrożenia często
występują.
Kiedy już dostrzeżemy dzikie zwierzę przy drodze,
powinniśmy natychmiast zwolnić. Nie próbujmy wyprzedzać zwierzęcia, kiedy już znajduje się na drodze.
Dajmy mu spokojnie przejść przez jezdnię. Zwierze
jest nieobliczalne i może wbiec nam prosto pod koła
pojazdu lub wskoczyć na maskę. Pamiętajmy, że zwierzęta kopytne najczęściej żyją w stadzie, więc jak jedno przebiegnie nam przed maską zaraz zanim może
pojawić się następne.
rzeczniczka prasowa KPP sierż. szt. Justyna Sznel

K04005

B08606

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
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Uwaga na silny wiatr

Oleccy strażacy 13 kwietnia tylko od godziny 12,00 pracują przy 5 zdarzeniach spowodowanych usuwaniem skutków silnych podmuchów wiatru.
W miejscowości Jaśki drzewo przewróciło się na zaparkowane samochody.
Droga Olecko - Krupin byłą nieprzejezdna, strażacy usuwają z niej zwalone drzewo. Ponadto strażacy usuwali skutki
wichury na lokalnych drogach w okolicach Połomu, Szwałku
oraz miejscowości Krzywe.
IMiGW ogłosił 13 kwietnia 1 stopień zagrożenia w siedmiu województwach miedzy innymi w województwach war-

mińsko-mazurskim i podlaskim. W warmińsko-mazurskim
średnia prędkość wiatru to 30 km/h do 45 km/h. Miejscami
wiatr osiągnął prędkość nawet 85 km/h
W takich wypadkach dla własnego bezpieczeństwa,
szczególnie osoby starsze powinny pozostać w domach.
Ponadto należy zwrócić uwagę na przedmioty pozostawione na balkonach, otwarte okna, oraz miejsca parkowania
samochodów. Wiatr może być na tyle silny, by spowodować łamanie gałęzi drzew oraz unoszenie lżejszych przedmiotów.
Zastępca Komendanta Powiatowego PSP
st. kpt. Tomasz Jagłowski

Policyjny „kaskadowy”
pomiar prędkości

Policjanci oleckiej drogówki przeprowadzili działania
mające na celu poprawę bezpieczeństwa na drogach pod
hasłem „Prędkość”.
W miniony piątek na terenie powiatu
oleckiego funkcjonariusze ruchu drogowego przeprowadzili
„kaskadowe” pomiary
prędkość. Ich celem
było ujawnianie kierowców, którzy nie
stosują się do przepisów Prawo o Ruchu Drogowym w zakresie dopuszczalnej
prędkości jazdy.
Przekroczenie prędkości jest bowiem jednym z najczęstszych powodów wypadków drogowych.
W trakcie działań policjanci skontrolowali kilkudziesięciu kierujących. Funkcjonariusze ukarali mandatami karnymi 22 z nich, którzy jechali zdecydowanie za szybko.
Niechlubnym rekordzistą był kierujący motocyklem marki Honda, który w miejscowości Kowale Oleckie przekroczył dozwoloną prędkość o 70 km/h. Mężczyzna został uka-

rany mandatem karnym w wysokości 400 zł i 10 punktami
karnymi.
Z uwagi na priorytety Komendy Głównej Policji dotyczące zwiększenia bezpieczeństwa na polskich drogach
Komenda Powiatowa w Olecku będzie cyklicznie prowadziła działania „Lejek” dotyczące eliminowania z drogi
pijanych kierowców oraz kaskadowe pomiary prędkości
celem ujawniania „piratów” drogowych.

Zatrzymali poszukiwanego

Oleccy policjanci zatrzymali 36-latka poszukiwanego
przez sąd do odbycia kary pozbawienia wolności. Marian
W. najbliższe 50 dni spędzi w areszcie.
14 kwietnia po godzenie 22:00 policjanci oleckiej komendy, podczas wykonywanych czynności prewencyjnych
na terenie miasta wylegitymowali 36-letniego mężczyznę.
Po sprawdzeniu policyjnych baz danych ustalili, iż jest
on poszukiwany przez sąd do odbycia kary pozbawienia
wolności.
Marian W. został zatrzymany i doprowadzony do Policyjnej Izby Zatrzymań.
Dzisiaj zostanie on przekazany do Aresztu Śledczego w
Giżycku, gdzie spędzi najbliżej 50 dni.
rzeczniczka prasowa KPP sierż. szt. Justyna Sznel
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Protokół z eliminacji XIX edycji konkursu piosenki

„Gratka
dla nastolatka”

przeprowadzonego w dniu 13.04.2015 r. w ROK
„MG” Olecko
Komisja w składzie: Sylwia Błyszczek – przewodnicząca komisji, nauczycielka śpiewu, wokalistka, Radosław Skrodzki – członek komisji, dyrektor ROK „MG”
Aneta Wijas – członek komisji, wielokrotna laureatka „Gratki” stwierdziła, że w eliminacjach XIX edycji
konkursu piosenki „Gratka dla nastolatka” uczestniczyły
Wiosnę czuć już w powietrzu. To najlepszy moment na regene43 podmioty wykonawcze. Decyzją Jury do finału zo- rację paznokci i skóry twarzy.
O sposobach pielęgnacji dłoni, nowoczesnych metodach zdostają zakwalifikowani: (nazwisko, tytuł utworu, szkoła,
bienia paznokci oraz trendach w makijażu, mogły ostatnio zapoklasa)
znać się uczestniczki kursu realizowanego przez Zakład Doskonalenia Zawodowego w Olecku. „Bo paznokcie są wizytówką
1. Julia Dębowska, Leśna wróżka (SP Świętajno, kl.
kobiety, symbolem jej kobiecości...”
IV)
2. Amelia Sertel, Karolina Dobkowska, „Przyjaźń
terminach:
wielka sprawa” (SP Świętajno, kl. III)
17 kwietnia (piątek)
3. Oliwia Sulima, „Jeszcze nie widziałam” (SP 3 Olec- 13:00-14:30 - kategoria klas I-IV
ko, kl. IV)
14:30-16:00 - kategoria klas V-VI oraz I-II Gimnazjum oraz klas
4. Natalia Rant, „Cud w szafie”, (SP 3 Olecko, kl. IV) III Gimnazjum oraz szkoły średnie
5. Nadia Romotowska, „Karnawał to zabawa” (SP 3
Olecko, kl. II)
18 kwietnia (sobota)
6. Amelia Jarosz, „Wesoło gra lokomotywa” (SP 1
10:00-11:30 - kategoria klas I-IV
Olecko, kl. I)
11:30-13:00 - kategoria klas V-VI oraz I-II Gimnazjum oraz klas
7. Zuzanna Jarosz, „Piosenka drewnianych lalek”, (SP III Gimnazjum oraz szkoły średnie
1 Olecko kl. III)
8. Maja Bagieńska, „Żyj do przodu”, (SP 1 Olecko, kl.
IV)
9. Natasza Wiszniewska, „Zakazany owoc”, (SP STO
Olecko, kl. IV)
10. Biedroneczki, „Płacz moje serce”, (SP4 Olecko, kl.
I-IV)

Kategoria klas V-VI oraz I-II Gimnazjum

1. Gabriela Klewicka, „Choć pomaluj mi świat”, (SP
Świętajno, kl. V)
2. Karolina Skarżyńska, „Parę chwil”, (Gim. Kowale
Ol., kl. II)
3. Weronika Mogilska, „Ale to już było”, (Gim. nr 2
w Olecku, kl. II)
4. Rafał Gajdek, „Pozytywnie tak”, (SP Gąski, kl. VI)
5. Weronika Grądzka, „Czekam na cud”, (Gim. nr 1
Olecko, kl. II)
6. Julita Milewska, „Jaki był ten dzień”, Gim. 2 Olecko, kl. II)

V07502

Kategoria klas III Gimnazjum oraz szkoły średnie

1. Sandra Świerzbin, „Być kobietą”, (Gim. Kowale
Ol., kl. III)
2. Ewelina Życzewska, „Nie żałuję”, (Gim. Wieliczki,
kl. III)
3. Julia Kozłowska, „Moje jedyne marzenie” (Gim. nr
2 Olecko, kl. III)
4. Wiktoria Pawłowska, „Miasteczko cud”, (ZSLiZ
Olecko, kl. I)
5. Dominika Ciszewska, „Nieodkryty ląd”, (Gim.
Babki Ol., kl. III)
6. Wiktoria Świtaj, „Karmelowe”
Warsztaty laureatów odbędą się w sali baletowej w
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Kampania
„Nie pozwól odlecieć
swojemu szczęściu”
Główny Inspektorat Sanitarny rozpoczął
ogólnopolską kampanię społeczną realizowaną w ramach profilaktycznego programu
w zakresie przeciwdziałania uzależnieniu od
alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych. Celem kampanii „Nie pozwól
odlecieć swojemu szczęściu!” jest zwiększenie wiedzy na
temat skutków zdrowotnych używania substancji psychoaktywnych, a także ograniczenie ich stosowania. Główną grupą
docelową kampanii są kobiety w wieku prokreacyjnym, ciężarne oraz ich rodziny i bliscy.
Czy wiesz, że:
* NIE MA BEZPIECZNEJ DAWKI ALKOHOLU, którą
może wypić ciężarna, ponieważ łożysko nie stanowi dla niego żadnej bariery. Każda wypita ilość alkoholu trafia również
do krwi dziecka i może powodować uszkodzenia ośrodkowego układu nerwowego oraz wielu narządów.
* W Polsce nawet 4 na 1000 dzieci rodzi się z Alkoholowym Zespołem Płodowym (FAS). FAS charakteryzuje się
nieodwracalnymi zmianami fizycznymi i psychicznymi, które uniemożliwiają prawidłowy rozwój dziecka. Szacuje się,
że dzieci z FASD (Spektrum Płodowych Zaburzeń Alkoholowych), czyli mających takie same jak przy FAS uszkodzenia ośrodkowego układu nerwowego, ale nieco mniej cech
charakterystycznych w wyglądzie zewnętrznym, jest 5 razy
więcej.
* Szacuje się, że 6% zgonów wśród ludzi poniżej 75. roku
życia oraz 20% poważnych chorób i urazów, wymagających
leczenia w szpitalu ma związek z ALKOHOLEM. Nawet
jednorazowe NADUŻYCIE ALKOHOLU może prowadzić

Imprezy sportowe
Pływanie
II Runda Klubowego Pucharu Polski w pływaniu w płetwach oraz zawody o Puchar Burmistrza Olecka - z udziałem
zaproszonych uczestników z całej Polski, 18-19.04.2015 r.
(sobota-niedziela) godz. 13:00, Pływalnia LEGA
Warmia i Mazury pływają, 09.05.2015 r. (sobota) godz.
10:30, Pływalnia LEGA
piłka nożna
Mecz V ligi piłki nożnej MLKS „Czarni” Olecko - KS

do groźnego dla zdrowia
zatrucia.
* PALENIE PAPIEROSÓW jest najczęstszą
przyczyną
przedwczesnych zgonów w Polsce.
Na świecie, na choroby
spowodowane paleniem tytoniu, co 5 sekund umiera człowiek.
* Dziecko w łonie PALĄCEJ styka się
z ponad 4000 substancji toksycznych, z
których aż 40 ma działanie rakotwórcze.
Jeżeli nie palisz, ale przebywasz w zadymionym pomieszczeniu, narażasz siebie i dziecko – w dymie z tlącego się
papierosa zawartość nikotyny jest aż 4 razy większa niż w
dymie wdychanym przez palacza.
* Dzieci, które w okresie płodowym NARAŻONE
BYŁY NA DZIAŁANIE NARKOTYKÓW, częściej niż
dzieci matek nieużywających narkotyków, cierpią na zaburzenia koncentracji i uwagi, nadpobudliwość, zaburzenia
snu. Mają również mniejszą zdolność uczenia się.
* NARKOTYKI mają wyjątkowo silne działanie uzależniające. Trzeba zdawać sobie sprawę, że granica między
dobrowolnym przyjmowaniem substancji psychoaktywnej,
a przymusem jej przyjmowania jest bardzo trudna do zauważenia i łatwo ją przekroczyć.
* DOPALACZE zawierają zazwyczaj nieznane i nieprzebadane substancje psychoaktywne, które mogą być
bardzo toksyczne. Każdego roku odnotowuje się wiele
przypadków silnego, wymagającego pomocy medycznej
ZATRUCIA DOPALACZAMI.
Zdrowie bywa ulotne niczym balonik. Wystarczy chwila nieuwagi, aby je stracić.
Katarzyna Krasnoborska
Promocja Zdrowia i Oświata Zdrowotna
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Olecku
„Śniardwy” Orzysz, 25.04.2015r. (sobota) godz. 16:00,
Stadion Miejski
Mecz A klasy piłki nożnej G-Soft Unia Olecko – UKS
Start Kruklanki, 26.04.2015r. (niedziela) godz. 16:00,
Boisko z murawą sztuczną
Lekkoatletyka
Sztafetowe Biegi Przełajowe dla klas IV, V, VI
- reprezentacje szkół podstawowych
15.04.2015r. (środa) godz. 10:00, Boisko z murawą
sztuczną

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

to@borawski.pl

W celu realizacji założeń zawartych w programie nauczania pod nazwą Edukacja wojskowa, który wdrożony jest w
Zespole Szkół Licealnych i Zawodowych w Olecku w klasie
kształcącej w kierunku technik logistyk, uczniowie ZSLiZ
biorą udział w zajęciach prowadzonych przez przedstawicieli Akademii Obrony Narodowej w Warszawie, zawodowych
żołnierzy z 15. Gołdapskiego Pułku Przeciwlotniczego i
członków Sekcji Air Soft Gun.
W trakcie lekcji młodzież poznaje budowę różnych rodza-

Pożar w Świętajnie

W wyniku pożaru, który wybuchł w nocy 13 kwietnia doszczętnie spłonęła drewniana stodoła.
Do zdarzenia doszło w Świętajnie tuż przed godziną 2:00.
Strażacy ugasili zgliszcza stodoły i powstrzymali pożar rozprzestrzeniający się na sąsiedni budynek gospodarczy. Pozostałości konstrukcji stodoły rozebrali i dogasili.
Spaleniu oprócz budynku uległo przechowywane w stodole siano, słoma i przyczepa. Przypuszczalną przyczyną pożaru
mogło być podpalenie. W działaniach brało udział 19 strażaków z Olecka i Świętajna.
Zastępca Komendanta Powiatowego PSP
st. kpt. Tomasz Jagłowski
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jów broni palnej oraz
zasady obowiązujące
podczas jej obsługiwania.
Dodatkowo
uczestnicy zdobywają
wiedzę i umiejętności
z zakresu logistyki
oraz zasad transportu w wojsku, ponadto poznają historię
udziału polskich żołnierzy w misjach pokojowych na całym
świecie.
Nie brakuje ćwiczeń z musztry, a w
trakcie obozów szkoleniowych również
szkoleń z zakresu
strzelectwa.
Zajęcia z Edukacji
wojskowej realizowane są w ramach innowacji pedagogicznej
zatwierdzonej przez
Kuratorium Oświaty w Olsztynie we
współpracy z Akademią Obrony Narodowej w Warszawie,
z 15. Pułkiem Przeciwlotniczym w Gołdapi, z Państwową
Wyższą Szkołą Zawodową w Suwałkach, Wojskową Komisją Uzupełnień w Ełku i Klubem Strzeleckim LOK „Wigry”
w Suwałkach.
pm, fot. archiwum ZSLiZ

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.

B09503

Edukacja wojskowa w ZSLiZ
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AUTO-MOTO

V02711

AUTO LAND

V04809

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

Mieszalnik Farb Samochodowych
K05803
ul. Targowa 4
tel. 87-520-41-89

* bezprzewodowy internet iPlus, tel. 87-520-13-31 B08705
* Budowlana firma, Tadeusz WITKOWSKI, kompleksowe
prace budowlane, tel. 603-754-167, 87-523-41-44 V05507

* MYJNIA GĄBKOWA AUTOMATYCZNA
			
aleje Lipowe 1A

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

V07133

* chleb swojski, ciasta, wypiek, tel. 605-107-755 B09404

SERWIS OGUMIENIA

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

MOTO-NAPRAWA-SPRZEDAM
* Auta używane, tel. 501-611-961 V05138
* CZĘŚCI SAMOCHODOWE, ul. Sokola 1D, tel. 87520-12-88 V04819
* części używane, wszystkie marki, Ełcka 2 (przy
skupie złomu), tel. 501-611-961 V05128
* Ford Escort Combi, 1,4B, 1999, tel. 605-485-376 B10301
* Hunday Santa Fe CRDI, 2006, 2,2D tel. 509-338-320,
508-097-660 V06913
* Jawa 350, 1989, stan bardzo dobry, stylizowany na
chopper, 2500 złotych, tel. 884-014-664 B08406
* Mitsubishi Outlander, 2005, 2,4B+G tel. 604-193-413
B10201

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

* gazowe, hydraulik, tel. 502-383-533 V34419
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

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

TURYSTYKA-NOCLEGI-ROZRYWKA

uszlachetnianie: foliowanie, lakierowanie UV...

* „ASTRA” restauracja, pizza, zestawy obiadowe na telefon:
87-520-25-68, profesjonalny katering, imprezy okolicznościowe,
dancingi, ul. Partyzantów 7, www.astra.olecko.pl
V06704

* chleb swojski, ciasta, wypiek, tel. 605-107-755 B10002
* kino, plac Wolności 22, tel. 87-520-20-59 B08905
* „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
V05208
* konie kabardyńskie, przejażdżki, pod siodło,
Grądzkie 47, tel. 666-316-780, 87-421-22-48 B08506
* Kuchnia Domowa - obiady abonamentowe, bar
przy stacji paliw, Ełcka 4, tel. 516-442-550 K03408
* obiady z dowozem, tel. 516-442-550 K03508

prace introligatorskie
wykonywane przy użyciu profesjonalnych maszyn:
linia do produkcji broszur,
urządzenia do bigowania, perforowania,
bindowania w spirali plastikowej i drucianej...

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

V04709

* hurtownia wędlin, od 4.00 do 14.00, ul. Gołdapska
631, tel. 87-520-22-13 B09304
* instalacje elektryczne, Henryk Rowiński, tel. 510-145891 V08411
* korepetycje - język angielski; szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły średnie, tel. 608-215-475 B10401
* kowalskie, spawalnicze, ślusarskie, Gołdapska 31,
tel. 87-523-00-80 B06910
* księgowe usługi, Ternet spółka z o,o, tel. 87-520-31-70
B08805

masaż, rehabilitacja,
terapie manualne, kinesiotaping
tel. 605-869-755 K04704
V06006

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 L91008
* wczasy; tel. 87-421-22-48, 666-316-780, www.wiatrakart.fr.pl, e-mail: kawarak@o2.pl B08007

USŁUGI

* angielski korepetycje, magister UW, tel. 502-954-863
B07409
V08401

ARTYKUŁY ELEKTRYCZNE, SPRZEDAŻ, WYKONAWSTWO

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

L91602

V05806

* WULKANIZACJA, wymiana opon, wszelkie pojazdy,
Kukowo, tel. 606-317-941 V05437

K05003

K03610

OPONY, FELGI
OLEJE SHELL (wymiana gratis)

V03210

V04609

* 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.
V07702
* 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 V07123
* pizza na telefon – od 10.00 do 22.00, tel.87-520-3132 lub sms 505-314-536 V06015a
V14110u

* PRACE ZIEMNE WSZELKIE, tel. 606-317-941 V04517

to@borawski.pl
* Pralnia chemiczna, pranie wodne, usługi w ciągu 24 godzin,
ul. Grunwaldzka 12, te. 723-565-284
V06604

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
V06803
czipowanie, paszporty europejskie
psy, koty, fretki

* ROWERY – naprawy i wypożyczalnia, Centrum
Handlowe Impuls, tel. 87-520-36-92 V06315
* skup metali i surowców wtórnych, odbiór własnym
transportem, najwyższe ceny, Ełcka 2, tel. 501-611-961
V05118

K03806

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 L91701
* SZKOŁA RODZENIA, tel. 508-871-125 V04909
* tłumacz języka francuskiego, tel. 888-605-885 B09603
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SPRZEDAM
* kotły c.o., grzejniki, bojlery, HYDROMAX,
ul. Targowa 18, tel. 87-615-31-90

V07003

* działki budowlane, uzbrojone, tel. 601-210-819 B002a15
* książki, I i II klasa gimnazjum, (Gimnazjum nr 2), tel.
603-113-040 V04829
* luksfery Fala niebieskie 36 sztuk, TANIO, tel. 508610-285 B09703
* łóżeczko dziecięce z materacem, 65x125 cm, 150 złotych, tel. 691-201-120 B09204
* maszyny, urządzenia rolnicze, tel. 516-670-859 B003a15
* mieszkanie 60 m.kw. z działką 400 m.kw.,tel. 602345-477 V06823
* 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
V08211
możliwość montażu
DWORZEC PKP
tel. 883-110-101

* OLEJ OPAŁOWY, NAJTANIEJ, tel. 87-520-41-91 V07113
* oryginalne sukienki taneczne, buty, tel. 604-886-221
K05501

* rzeźby, tel. 793-569-205 K01506l
* siedlisko, ul. Wiejska, ok. 40 arów, zabudowane budynkiem gospodarskim, dojazd od strony ulicy Wiejskiej, siła
na miejscu, tel. 602-293-333 V06813

WYNAJEM

* BUDOWLANY SPRZĘT, tel. 606-317-941 V05427
* lokal do wynajęcia, 20 m.kw., Zielona 9,
tel. 501-263-133
V07002
* lokal użytkowy do wynajęcia, tel. 502-264-901 K03621
* lokal użytkowy 100 m.kw., centrum, tel. 723-565-284
V06903

V06614

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

Wyrób nagrobków, blatów kuchennych, parapetów
i okładzin schodowych
V07902

INNE

* oddam koty różne kolory w dobre ręce, nie odpowiadam na sms-y, tel. 500-210-251 B9803

PRACA

* ślusarza, spawacza zatrudnię, tel. 602-709-756 B09903
* zatrudnię stomatologa, tel. 605-893-381 K03906

SPRZEDAM

V06026

* pokoje, tel. 500-708-095 K02015

Nie Jesteś anonimowy w sieci….

V06106

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

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

* biurko, tel. 505-335-841 B09104
* drukarka kolorowa OKI C3300n, A4, idealna do
wizytówek, mało używana, 290 złotych, tel. 604-193413 L91107
* działka budowlana, Zajdy, 30 arów, tel. 662-509-994 B
* działka usługowa, granica obwodnicy, tel. 601-210819 B001a14
* działkę budowlaną, 1650 m.kw., Olecko, tel. 602-709756 L91503
* działkę budowlaną, Świętajno, tel. 509-154-347 B04904
* działkę pod garaż (ew. piętrowy) z projektem, Gołdapska, tel. 602-793-432 K04304
* działkę pod garaż pojedynczy z projektem, Gołdapska,
tel. 602-793-432 K04404

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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17 kwietnia - wystawa fotografii

„Multiekspozycje”
- Piotr Bułanow
godz. 18:00 Galeria Prawdziwej
Sztuki im. Andrzeja Legusa.
Piotr Bułanow jest suwalczaninem, od ponad dwudziestu pięciu
lat związanym ze środowiskiem
fotografików, skupionych wokół
legendarnego klubu Pacamera, założonego przez Stanisława Wosia w
latach 80. XX w.
Specjalizuje się w fotografii krajobrazu Suwalszczyzny;
fotografuje zarówno w konwencji estetycznej, nawiązującej
do tradycji piktorializmu – klasycznego pejzażu, jak również

Bibliografia Olecka

Od 2013 ukazuje się „Bibliografia Olecka” pod adresem
internetowym www.bibliografia.olecko.info
można znaleźć dane dotyczące liter alfabetu od „A” do „Ż”.
Oraz hasło „Literatura” zawierające wykaz przeanalizowanych tekstów źródłowych.
Bibliografia dotyczy tylko tego fragmentu wydawnictw
oleckich, które zostały przeanalizowane i opublikowane w
rozdziale „Literatura”.
Hasła osobowe zawierają zwięzły życiorys opracowany
na podstawie przeanalizowanej literatury oraz wykaz publikacji, w których jest mowa o wymienionej olecczance, olecczaninie lub osobie w jakiś sposób związanej z Oleckiem.
Wymienione publikacje dzielą się na grupy: literaturę, publikacje i źródła. Jeżeli wymieniony w bibliografii jest autorem
książek, artykułów, opracowań są one wpisane pod hasłem
„Literatura” lub „Publikacje”, jeżeli o danej osobie informacje napisał w swoich książkach, artykułach i dokumentach
ktoś inny, znajdują się one pod hasłem „Źródła”.
Jako olecczan w „Bibliografii” uznano osoby zamieszkujące teren powiatu w granicach sprzed 1945 roku oraz teren powiatu po 1945. Wykaz zawiera także osoby czasowo
zamieszkujące oraz osoby związane z miastem przez pracę,
sztukę oraz zasługi dla miasta, a nie mieszkające na branym
pod uwagę terenie.

w nowocześniejszych formach artystycznych, takich jak
prezentowane na tej wystawie cykle multiekspozycji – fotografii powstającej bezpośrednio w aparacie fotograficznym w wyniku procesu dziesięciokrotnych naświetleń na
ten sam kadr, rożnych motywów przyrodniczych.
Brał udział w większości wystaw zbiorowych PAcamera Club, należy do Związku Polskich Artystów Fotografików. Jest laureatem znaczących konkursów fotograficzych,
takich jak: Biennale Krajobrazu Polskiego w Kielcach,
Konfrontacje Fotograficzne
w Gorzowie Wielkopolskim, Fotograficzne Mistrzostwa Polski w Warszawie.
Uczestniczył w zjeździe założycielskim Związku Polskich Fotografików Przyrodniczych i przez pewien czas
(od 1997) pełnił obowiązki Prezesa Okręgu Północno-Wschodniego tego związku.
Ma na swoim koncie liczne wystawy i publikacje.
Wszelkie dane w życiorysach czytelnicy mogą uzupełniać przysyłając informacje na adres to@borawski.pl lub
listownie z podaniem numeru telefonu do kontaktu lub
skontaktować się z redakcją telefonicznie.
Zmiana jakiegokolwiek tekstu
wymaga kontaktu osobistego.
Uzyskane w ten sposób dane będą wprowadzane do Bibliografii cyklicznie.
Redakcja Bibliografii Oleckiej z góry dziękuje za
wszelką pomoc w realizacji tego wielkiego przedsięwzięcia.

MEDYCYNA ALTERNATYwNA
Pomarańczowy i żółty

Są kolorami bardzo ciepłymi i przybliżającymi.
Pobudzają i oddziaływują dodatnio.
Pomarańczowy jest zalecany przy osłabionej pracy serca, dusznościach i ospałości. Działa przeciw
pesymizmowi. W ubiorze pasuje do śniadej i opalonej
skóry oraz ciemnych włosów.
Żółty leczy system trawienny. Na przykład trzustkę,
wątrobę i śledzionę. Wzmaga regenerację tkanek. Pomaga przy przeziębieniu. Niekorzystnie podnieca osoby
nerwowe. Jego działanie neutralizuje kolor niebieski.

Mniszek lekarski

Kwitnie od kwietnia lub maja aż do późnej jesieni.
Zbiera się: liście na wiosnę, a korzenie jesienią albo
bardzo wczesną wiosną.
Leczy choroby wątroby, hemoroidy, puchlinę wodną,
choroby skórne.
Mycie się sokiem z mniszka oczyszcza cerę twarzy.
Kurzajki można zniszczyć przez kilkakrotne nacieranie ich sokiem wyciekającym z zerwanego mniszka.
Jest to jedna z najpospolitszych roślin naszych łąk,

miedz, rowów i przydroży.
Liście ma rozłożone na ziemi, a spośród nich wznosi się białe, wypełniona sokiem łodyga kwiatowa. Kwiat
żółty, zamieniający się po przekwitnięciu w puchową
kulę, rozsypującą się za dmuchnięciem.
Po raz pierwszy wspominają o nim lekarze arabscy
wczesnego średniowiecza.
Z młodych, soczystych liści i korzeni można na wiosnę sporządzić sałatkę, która ma wprawdzie gorzki smak,
ale jest bardzo zdrowa.
Liście mniszka można też używać do zupy. Przed gotowaniem należy je obmyć, namoczyć na 4 – 6 godzin w
zimnej wodzie, a następnie gotować jak jarzynę.

Kosmetyczka radzi

Aby mieć czystą, gładką cerę należy „pić bratki|”.
Napar ze świeżego lub suszonego ziela fiołka trójbarwnego pije się przy egzemach, wysypce alergicznej, trądziku oraz zapaleniu skóry. Napar otrzymujemy zalewając
2 łyzki suszonego kwiatu 2 szklankami wrzącej wody.
Przykrywamy i pozostawiamy w cieple przez 15 minut.
Pijemy małymi porcjami w ciągu dnia. Do smaku po odcedzeniu naparu możemy dodać łyżeczkę miodu.

to@borawski.pl

Kalendarz imion
15 kwietnia (Światowy Dzień Kombatanta)
Adolfiny, Anastazji, Ludmiły, Ludwiny,
Odetty, Olimpii, Wacławy
Anastazego, Bazylego, Cezarego,
Leonida, Modesta, Teodora, Tytusa,
Wacława, Wiktora, Wiktoryna, Wszegniewa
16 kwietnia
Bernadetty, Bernadety, Bernardy, Biruty, Erwiny, Julii, Kseni, Renaty
Benedykta, Bernarda, Cecyla, Cecyliana, Erwina, Patrycego, Patrycjusza,
Patryka, Urbana
17 kwietnia
Anicety, Iny, Klary, Rudolfiny
Aniceta, Eliasza, Fortunata, Innocentego, Jakuba, Krosisława, Patrycego,
Roberta, Rudolfa, Stefana, Szymona
18 kwietnia (Dzień Pracownika Przemysłu Włókienniczego, Odzieżowego
i Skórzanego)
Alicji, Apolonii, Bogumiły, Bogusławy,
Gosławy, Klarysy, Poli
Apolla, Apoloniusza, Bogumiła, Bogu-

sława, Flawiusza, Gosława, Gościsława, Wernera
19 kwietnia
Adolfy, Ady, Emmy, Emy, Leonii,
Leontyny,
Adolfa, Alfa, Czecha, Czesława, Jerzego, Konrada, Leona, Pafnucego, Tymona, Tytusa, Wernera, Włodzimierza
20 kwietnia
Agnieszki, Amalii, Amelii, Bereniki,
Blanki
Czecha, Czesława, Florencjusza,
Florentego, Lecha, Mariana, Nawoja,
Szymona, Teodora
21 kwietnia
Drogomiły, Drogomiry, Konrady, Sandry, Sebastiany, Selmy, Zelmy
Abelarda, Anastazego, Anzelma, Bartosza, Drogomiła, Drogomira, Feliksa,
Jarosława, Konrada, Żelisława
22 kwietnia
Eugenii, Kai, Lei, Leonii, Nastazji
Agapita, Heliodora, Leona, Leonida,
Łukasza, Sotera, Strzeżyma, Strzeżymierza, Strzeżymira, Teodora

Nasz przepis
Kartoflanka rosyjska

Kg ziemniaków, marchewka, kawałek
selera, por, cebula, 4 plasterki wędzonej
zimno makreli, szklanka słodkiej śmietany, sól, pieprz, gałka muszkatołowa, pół
pęczka posikanego koperku
Ziemniaki i warzywa myjemy, obieramy i kroimy na talarki. Zalewamy taką
ilością wody aby warzywa były przykryte, doprawiamy solą, pieprzem i gałką
muszkatołową.
Gotujemy na małym ogniu do miękkości.
Jedną trzecią zupy miksujemy i wlewamy z powrotem do garnka.
Dodajemy pokrojoną w paseczki
makrelę, koperek, zaprawiamy śmietaną
i doprawiamy do smaku.

Sznycle drobiowe

6 plastrów z piersi indyka, 6 plastrów
wędzonego boczku, 12 listków świeżej
szałwi, ćwierć kostki masła z lodówki,
pół szklanki białego wina, sól, pieprz
Sznycle płuczemy i osuszamy. Na
każdym kawałku mięsa kładziemy 2 listki szałwi. Sznycle wraz z listkami owijamy w plastry boczku i spinamy wykałaczkami.
Połowę masła rozgrzewamy na patelni i obsmażamy sznycle po 3 minuty
z każdej strony.
Następnie oprószamy solą i pieprzem, polewamy winem.
Patelnię przykrywamy i dusimy
sznycle jeszcze przez około 5 minut.
Wykładamy na podgrzany półmisek i
trzymamy w cieple.
Pozostały na patelni sos zagotowujemy. Masło poskrobane na wiórki stopniowo dodajemy do sosu aż do lekkiego
zagęszczenia.
Podajemy z brokułami z wody.

Grzanki z pasztetem
z kurzych wątróbek
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Cytaty na ten tydzień
Niczego nie zyskasz, jak będziesz
katolikiem bez problemów, takim
wierzącym prostakiem, człowiekiem wiary, który nawet nie zdaje
sobie sprawy, że wiara jest czymś
absurdalnym i dlatego jest wiarą, a
nie rozumowaniem...
Carlos Fuentes,
La campana
...ja pozostaję przy słowach Pascala. Wierzę w Boga, bo jeżeli On
istnieje, to ja wygrywam, a jeśli
nie istnieje, ja nic nie tracę.
Carlos Fuentes,
W to wierzę
...dlaczego wierzymy i bronimy
naszej wiary, wiedząc, że te poświęcenia, których wiara wymaga
od nas tytułem próby, nigdy nie
zostaną wynagrodzone?
Carlos Fuentes,
Lata z Laurą Diaz

PRZYS£OWIA
Nie ubiór czyni mędrca.
Na Tymona (19 IV) siej jęczmiona,
byś do św. Katarzyny poobsiewał koniczyny.
Na kwiecień lada z czego wianek
spleciesz.
Nie jeden dzień ciepły czyni wiosnę
po zimie.
Nie należy mieszać rzeczy świętych
ze światowymi.
Gdy Łukasza (22 IV) przybędzie,
zielono już wszędzie.
Broda nie czyni filozofem.
Cierpliwy tylko wygrywa.
Człowiek projektuje, Pan Bóg dysponuje.
Człowiek rozumny nie wstydzi się
zmieniać zdania.
Nawet sam Jowisz wszystkim nie dogodzi.
Niedostatek nauczycielem wiedzy.

Kg kurzych wątróbek, cebula, dwa ząbki czosnku, łyżeczka słodkiej papryki,
pieprz, łyżeczka vegety, 4 filety anchois, pół szklanki śmietany, bagietka, olej
czosnkowy
Kurze wątróbki zanurzamy w mleku przez ok. 2 godziny, wtedy strącą
goryczkę.
Na maśle podsmażamy czosnek z
cebulą i dodajemy odcedzone wątróbki.
Przyprawiamy słodką papryką i vegetą.
Dusimy około 5 minut.
Po ostudzeniu przygotowujemy
pasztet. Miksujemy wątróbki na jednolita masę, dodając anchois i śmietanę.
Grzanki przygotowujemy smażąc
Sałatka z mozzarellą
kromki bagietki na oleju. Do oleju
przed smażeniem wciskamy kilka ząb- Pół pęczka dymki, główka sałaty lollo,
główka sałaty bianco, główka sałaty raków czosnku.
dicchio, 2 strąki żółtej papryki, 12 dag
Sos z warzyw
moazarelli, 2 pomidory, pół pęczka ba3 marchewki, pietruszka, ćwierć sezylii, 3 łyżki oleju balsamicznego, łyżka
lera, 3 ząbki czosnku, 50 dag pomisoku z cytryny, 3 łyżki oleju z orzeszków,
dorów, łyżka oleju, szklanka bulionu
sól, pieprz, cukier
jarzynowego, łyżka mąki, łyżka miodu,
Dymkę kroimy na kawałki i obgotoszklanka kwaśnej śmietany
wujemy w osolonej wodzie.
Marchewkę, pietruszkę i seler drobListki sałat oczyszczamy i rwiemy na
no siekamy lub ścieramy na grubej tarce. kawałki.
Podsmażamy na oleju wraz z pokroPomidory i paprykę kroimy w kostjonymi pomidorami i rozgniecionym kę.
czosnkiem.
Mozzarellę odsączamy i kroimy w
Zalewamy bulionem jarzynowym i kostkę.
dusimy przez 15 minut.
Bazylię siekamy.
Zagęszczamy mąką. Dodajemy
Ocet mieszamy z sokiem z cytryny.
miód. Na koniec wlewamy kwaśną Doprawiamy solą i pieprzem. Ucieramy
śmietanę.
razem z olejem i tak przygotowanym
Do kotlecików z tofu z sosem z wa- mieszamy z pomidorami i bazylią.
rzyw podajemy bułki z ziarnami słoSkładniki sałatki wkładamy do miski
necznika.
i polewamy marynatą.
Sałatkę podajemy z bagietką.
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VIII Memoriał im. I. Jasieluna i
F. Pietrołaja

w tenisie stołowym pod patronatem Burmistrza Olecka
wyniki turnieju rozegranego 11 i 12 kwietnia :
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Olecku i MLKS
„Czarni” Olecko
Sędzią głównym turnieju była Marzena Jasińska
WYNIKI
Niepełnosprawni – kobiety:
1. Hanna Milewska (WTZ Olecko)
2. Anna Zielińska (WTZ Olecko)
3. Agnieszka Milewska (WTZ Olecko)
4. Aleksandra Staszewska (ZS Olecko)
Niepełnosprawni – mężczyźni:
1. Marek Rzepliński (Olecko)
2. Krzysztof Trochim (CES Olecko)
3. Radosław Pałęga (WTZ Olecko)
4. Tomasz Kiczka (WTZ Olecko)
5-6. Jakub Bąkowski (ZS Olecko), Paweł Kamiński
(WTZ Olecko)
Open kobiet:
1. Marzena Jasińska (Czarni Olecko)
2. Anita Magdalena Marchel-Rutkowska (Olsztyn)
3. Aleksandra Jarkowska (Białystok)
5-6. Joanna Łuszczyńska (Czarni Olecko), Dominika
Miezianko (Czarni Olecko)
Open mężczyzn:
1. Marcin Jarkowski (Białystok)
2. Tomasz Golian (Olsztyn)
3. Piotr Paul (UKS Białobrzegi)
4. Robert Karniej (Olecko)
5-6. Marcin Chlebus (Olecko)
17-24. Tomasz Skrocki (Olecko)
25-32. Bartosz Duchnowski (Olecko), Adam Sinkiewicz
(Olecko), Tadeusz Pietrołaj (Olecko)
Mężczyźni powyżej 50 lat:
1. Dariusz Bartycha (Olsztyn)
2. Henryk Prusiński (Olsztyn)
3. Bolesław Krawczyk (Olsztyn)
9-12. Jan Nawrot (Olecko), Andrzej Karniej (Olecko),
Tadeusz Pietrołaj (Olecko)
Mężczyźni powyżej 60 lat:
1. Bolesław Krawczyk (Olsztyn)
2. Henryk Prusiński (Olsztyn)
3. Janusz Rososiński (Giżycko)
7-8. Józef Polakowski (Olecko), Zbysław Konopczyński
(Lenarty)
Gra podwójna kobiet:
1. Anita Magdalena Marchel-Rutkowska (Olsztyn) / Marzena Jasińska (Olecko)
2. Aleksandra Jarkowska (Białystok) / Karolina Budenas
(Grajewo)
3. Dominika Miezianko (Czarni Olecko) / Joanna Łuszczyńska (Czarni Olecko)
Gra podwójna mężczyzn:
1. Dariusz Bartycha (Olsztyn) / Tomasz Golian (Olsztyn)
2. Marcin Chlebus (Olecko) / Robert Karniej (Olecko)
3. Roman Skrzekut (Bryzgiel) / Piotr Paul (UKS Białobrzegi)
Gra podwójna weteranów powyżej 45 lat:
1. Henryk Prusiński (Olsztyn) / Franciszek Jastrzębowski
(Olsztyn)
2. Wiesław Złakowski (Olsztyn) / Ryszard Gruszkiewicz
(Olsztyn)
3. Kazimierz Żyliński (Krasnopol) / Tadeusz Omelianiuk
(Augustów)
4. Jan Nawrot (Olecko) / Tomasz Skrocki (Olecko)
5-7. Andrzej Karniej (Olecko) / Marek Różycki (Gołdap)

Gra mieszana:
1. Marzena Jasińska (Olecko) / Marcin Chlebus (Olecko)
2. Anita Magdalena Marchel-Rutkowska (Olsztyn) / Henryk Prusiński (Olsztyn)
3. Aleksandra Jarkowska (Białystok) / Marcin Jarkowski
(Białystok)
5-6. Dominika Miezianko (Czarni Olecko) / Tomasz
Golian (Olsztyn), Joanna Łuszczyńska (Czarni Olecko) /
Tyberiusz Królewicz (UKS Białobrzegi)
Dziewczęta 2006r. i młodsze:
1. Natalia Słuchocka (Stary Folwark)
2. Elżbieta Prostko (UKS Konieczki Ełk)
3. Maria Skarżyńska (Pisanica)
Chłopcy 2006r. i młodsi:
1. Dawid Chilicki (Jantar Gołdap)
2. Stanisław Krutul (MUKS Płaska)
3. Jan Krutul (MUKS Płaska)
Dziewczęta 2004r. i młodsze:
1. Wiktoria Ceglińska (Mrągowo)
2. Zuzanna Pawłowska (Mrągowo)
3. Liepa Mozuraityte (Vilkaviskis-Litwa)
Chłopcy 2004r. i młodsi:
1. Geivydas Źalkauskas (Vilkaviskis-Litwa)
2. Rokas Brazaitis (Vilkaviskis-Litwa)
3. Kacper Malinowski (Pisanica)
Dziewczęta 2002r. i młodsze:
1. Saima Krutulyte (Vilkaviskis-Litwa)
2. Wiktoria Ceglińska (Mrągowo)
3. Zuzanna Pawłowska (Mrągowo)
Chłopcy 2002r. i młodsi:
1. Arkadiusz Kucharski (Pisanica)
2. Dziugas Armanavicius (Vilkaviskis-Litwa)
3. Rokas Brazaitis (Vilkaviskis-Litwa)
13-16. Aleksander Krajewski (Czarni Olecko)
Dziewczęta 1999r. i młodsze:
1. Weronika Mielnicka (Białystok)
2. Sylwia Rodziewicz (Białystok)
3. Karolina Budenas (Grajewo)
5-6. Joanna Łuszczyńska (Czarni Olecko)
7-8. Dominika Miezianko (Czarni Olecko)
Chłopcy 1999r. i młodsi:
1. Kamil Bagan (Krasnopol)
2. Robert Żukowski (UKS Białobrzegi)
3. Jakub Kurgan (Pisanica)
7-8. Damian Fiedorowicz (Czarni Olecko)
13-15. Patryk Kłeczek (Czarni Olecko), Julian Stramowski (Czarni Olecko)
Dziewczęta 1996r. i młodsze:
1. Weronika Mielnicka (Białystok)
2. Karolina Budenas (Grajewo)
3. Joanna Łuszczyńska (Czarni Olecko)
7. Dominika Miezianko (Czarni Olecko)
Chłopcy 1995r. i młodsi:
1. Łukasz Mielnicki (Białystok)
2. Jakub Kurgan (Pisanica)
3. Szymon Siłkowski (UKS Białobrzegi)
7-8. Kamil Fiedorowicz (Czarni Olecko)
9-11. Damian Fiedorowicz (Czarni Olecko), Łukasz
Bartnicki (Czarni Olecko)
Najmłodszy uczestnik:
Maria Skarżyńska (Pisanica) - 2008r.
Pierwszych trzech zawodników z każdej kategorii
otrzymało pamiątkowe dyplomy i puchary ufundowane
przez Urząd Miejski w Olecku oraz nagrody rzeczowe.
Wszyscy zawodnicy otrzymali bezpłatne wejściówki na
pływalnię.
W turnieju uczestniczyło 166 zawodniczek i zawodników.

Wydawca: Agencja Promocyjno-Wydawnicza
Bogusław Marek Borawski. Adres redakcji: Olecko, ul. Zielona 37, skr.
poczt. 44, tel. 601-152-454; e-mail: to@borawski.pl. Redaktor naczelny: Bogusław Marek Borawski. Dyżur redakcyjny: poniedziałki, wtorki, czwartki, piątki w godz. 1200-1700. Za treść ogłoszeń pismo nie ponosi odpowiedzialności. Redakcja zastrzega
sobie prawo do adiustacji, skracania oraz opatrywania nadesłanych artykułów własnymi tytułami.
Drukarnia „Gryfix”, 19-300 Ełk, ul. Sasankowa 17
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nr 4) 3 pkt/5
Kolejne miejsca: Rafał Sokalski (Gim nr 2), Michał
Bartnik (SP nr 1), Jędrzej Piotrowski (Gim nr 2), Daria
Dźwilewska (SP nr 3), Igor Kolczyński (SP nr 3), Eryk
Czaplejewicz (SP nr 4).
IV szachownica: 1. Agnieszka Świerzbin (SP nr 3) 7
pkt/8, 2. Małgorzata Laszkowska (SP nr 4) 5 pkt/8, 3. Gabriela Jeglińska (Gim nr 2) 5 pkt/8
Kolejne miejsca: Wiktoria Kasprzak (Gim nr 1), Justyna Racis (SP nr 1).
Krzysztof Konewko
Kierownik sekcji szachowej
MLKS Czarni Olecko

K04104a

Dziękuję Pani Dyrektor SP nr 1 w Olecku, Eligii Bańkowskiej, która tradycyjnie pomogła w rozegraniu
zawodów, a Panu Leopoldowi Dudanowiczowi za
pełnienie funkcji Głównego Sędziego.
Krzysztof Konewko

V06405

K08101

Ponad miesiąc trwała rywalizacja szkół w Drużynowych
Mistrzostwach Szkół Gminy Olecko w szachach. Do zawodów przystąpiło 5 drużyn z oleckich szkół po jednej z SP nr 1,
SP nr 3, SP nr 4, Gimnazjum nr 1 i Gimnazjum nr 2. Łącznie
zgłoszono 26 zawodników i zawodniczki. Turniej rozegrano
na dystansie 8 rund system każda drużyna z każdą mecz i rewanż i z tempem gry 30 minut na zawodnika na partię. Sędzią
głównym turnieju był Leopold Dudanowicz.
W czasie turnieju rozegrano 80 partii, z czego zaledwie 3
zakończyło się remisem. Za zwycięstwo w meczu przyznawano 3 punkty, remis wart był 2 punkty, a przegrana 1 pkt.
Pierwsze miejsce z dorobkiem 21 pkt zajęła drużyna
Gimnazjum nr 1 w Olecku (5 wygranych, 3 remisy), drugie
miejsce przypadło SP nr 1 w Olecku (19 pkt, 5 zwycięstw,
1 remis i 2 przegrane), a trzecie SP nr 4 w Olecku (16 pkt, 3
zwycięstw, 2 remisy i 3 przegrane). Kolejne miejsca zajęły
drużyny: Gimnazjum nr 2 (14 pkt, 2 zwycięstwa, 2 remisy i 4
przegrane) i SP nr 3 (10 pkt, 2 remisy i 6 przegranych).
Wyniki na poszczególnych szachownicach:
I szachownica: 1. Konrad Konewko (Gim. nr 1) 8 pkt/8
partii; 2. Karol Racis (SP nr 1) 5 pkt/8; 3. Kacper Chodnicki
(Gim. Nr 2) 4 pkt/8
Kolejne miejsca: Wiktor Raszkowski (SP nr 4), Rafał
Bartnicki (SP nr 4), Mateusz Kabak (SP nr 3) i Klaudia
Wiśniewska (SP nr 3)
II szachownica: 1. Bartosz Łapszys (SP nr 1) 8pkt/8;
2. Wiktor Raszkowski (SP nr 4) 5 pkt/6; 3. Rafał Sokalski
(Gim. nr 1) 2 pkt/5
Kolejne miejsca: Maciej Bujnowski (Gm nr 2), Igor Kolczyński (SP nr 3), Miłosz Skrzypiec (SP nr 4), Juliusz Stramowski (Gim nr 1), Patryk Domeracki (Gim nr 1), Klaudia
Wiśniewska (SP nr 3)
III szachownica: 1. Patryk Kłeczek (Gim nr 1) 8 pkt/8; 2.
Miłosz Truchan (SP nr 1) 5 pkt/5; 3. Miłosz Skrzypiec (SP
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Rzeczy (nie)zbędne
Po raz kolejny robiłam remanent w szufladach.
Czego tam nie ma! Aż się sama zdziwiłam, ile rzeczy
można przechowywać, ile przenosić
z mieszkania do mieszkania i ile razy mieć poczucie, że
się przydadzą. No, ile?!
Niestety w moim przypadku wiele. Na szmelc wyrzuciłam dwa telefony komórkowe, chyba pięć ładowarek do telefonów, portfel, z którego wypadały pieniądze, trzy (solidne!)
pudełka po piórkach i długopisach… A wszystko to zawalało
szuflady, bo… kiedyś się przyda.
Nie przydało się ani rok temu, ani dwa. Mija trzeci i też
nikomu nie są potrzebne. Do śmietnika!
Zanim przeszłam do kuchni, do śmietnika poleciała cała
sterta gazet i czasopism, folderów, brudnopisów i czego jeszcze spamiętać nie mogłam. Zapamiętałam, że nazbierało się
chyba ze trzy torby na śmieci.
Szuflady i półki kuchenne to dopiero wyzwanie!
Dwanaście zakrętek od słoików większych i mniejszych,
dwa nadgryzione kubki, wyszczerbiony nóż (miał się przydać do wkręcania śrubek), nadtłuczony wazon.
Właśnie, wazony na kwiaty. Kiedyś u babci był jeden i z
powodzeniem wystarczał. Dzisiaj jest kilka i taki wyglądający jak menzurka na wysokie róże, nawet mam taki leżący.
Wygląda oryginalnie, ale kwiatów to w nim za bardzo przechowywać się nie da. Wody można nalać, ale kiedy umieści
się w nim kwiaty, to łodygi ni jak tej wody nie sięgają. Stoi i
co tydzień przecieram go z kurzu.
Noże. To oddzielna historia.
Mam ich sporą ilość. Nawet w stojaku takim specjalnym.
Do kolekcji brakuje mi takich kolorowych, podobno jak żyleta, ale jeszcze nie upolowałam w Lidlu. Rzucali się ludzie na
nie tłumnie, ale ja udawałam, że są zbędne. I nadal tak udaję,
bo jeszcze ich nie mam.
Ale mam za to specjalne pudełeczko na herbaty. Oczy-

wiście, że kupiłam, jak moje (chyba) wszystkie koleżanki,
bo kto dzisiaj nie ma takiego drewnianego pudełeczka z
przegródkami. A i tak w szafce wyżej trzymam cały zapas
herbaty różnej, bo ile może się zmieścić do takiej przegródki, prawda?
Do cytryny wyciskarkę też mam. Elektrycznej, to mi
się nie chce wyciągać, więc używam plastikowej. Wyciskarkę do czosnku, i dziadka do orzechów, i specjalny pojemnik na długi makaron i na ten zwykły, i pojemnik na
płatki kukurydziane, i pojemniczki na przyprawy do ciast
oddzielnie i do mięs – oddzielnie.
W innej szufladzie mnóstwo różnych ozdobnych papierowych serwetek, podkładki pod szklanki i filiżanki.
O, właśnie! Filiżanek też mam trochę, bo takie ładne.
O! Mam dwie skrzyneczki na klucze. Dostałam. Ładne.
Jedna zamykana, druga nie.
Nie mam jednak takiego urządzenia do wyciskania pasty do zębów i kremów w tubkach, by dokładnie zużyć całą
zawartość. Ponoć takie są, ale ja nie mam.
Co jeszcze mam? Wiele rzeczy, o których już nie chcę
wspominać, a tak naprawdę do życia (czy też przeżycia)
potrzebny jest jeden nóż, może dwa, kilka kubków, może
szklanek i jakieś talerze.
Jeszcze tak niedawno w domach była jedna para nożyczek i potrafiła obsłużyć całe gospodarstwo, kilka talerzy,
jedna zastawa, kilka garnków, jakaś patelnia i gospodynie
potrafiły upiec i ugotować cuda. Dzisiaj sen z oczu spędza
nam podkładka pod talerz, ozdobny serwetnik, dzbanek,
klips na firance, ramka do zdjęć… sterty rzeczy, bez których – jak się później okazuje – możemy się obejść.
Nie! Obrastamy w specjalne kartony na buty, gazetniki,
serwetniki, świeczniki, pojemniki na nici, biżuterię, wazony, flakony... i całe mnóstwo bibelotów. Potrzebnych?
A bo ja wiem?
Ładnych.
wJaki z tego wniosek? Niech każdy urządza dom jak
chce, gromadzi co chce, bo – jak mawia mój znajomy – to
wolny kraj i każdy płaci podatki. Za te wydane (nie)zbędne
rzeczy też.
Marusia

