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Pamiętaj, że wszystkie ważne prawdy
są proste.
H. Jackson Brown, Jr.

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

Założony w 1997 r.
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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

cena 1,90 zł

Cała Polska czyta
dzieciom, s. 9

W ZSLiZ
pożegnano maturzystów
s. 11

sklep „PANEL”
panele podłogowe, PCV, drzwi, glazura, terakota,
ul. Targowa 4, tel. 87-520-41-89 K025705

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

tel. 605-869-755 K04606

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

V05409

V08303

V08602

K03310

V07305

masaż, rehabilitacja,
terapie manualne, kinesiotaping
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Finał Gratki

godz. 12:00, sala widowiskowa ROK „MG”
Do finału konkursu komisja zakwalifikowała 22 podmioty wykonawcze.
W trakcie obrad Jury wystąpi GRUPA TANECZNA „JAŚMINY”.
Grupa ta powstała 10 lutego 2015 r. Inicjatorką przedsięwzięcia była Kamila Muchametbaewa wraz z opiekunką
Barbarą Taraszkiewicz. Kamila pochodzi z Uzbekistaniu.
Uczy się w drugiej klasie II Liceum Ogólnokształcącego w

Archiwum „Tygodnika oleckiego” znajdziesz

Olecku przy Zespole Szkół Licealnych i Zawodowych.
Z uwagi na osobiste zdolności taneczne i wieloletnie doświadczenie w tańcach arabskich, indyjskich, uzbeckich,
polskich itd. przejęła funkcję trenera i liderki grupy.
W skład grupy wchodzą uczennice Zespołu Szkół
Licealnych i Zawodowych w Olecku: Kamila Muchametbaewa - uczennica kl. II LO, Bożena Barszczewska
- uczennica kl. IV TBR, Aneta Dzierżyk - uczennica kl.
I LO, Magda Gerwel - uczennica kl. III LO, Katarzyna
Jachimowicz - uczennica kl. II TLB, Anna Kaszkiel uczennica kl. IV TBR, Joanna Pietkiewicz - uczennica
kl. IV TBR.

Wydłużone godziny pracy Urzędu
Skarbowego w Olecku
Naczelnik Urzędu Skarbowego w Olecku informuje,
że w dniach: 28.04.2015 r.30.04.2015 r. wydłuża godziny
pracy sali obsługi podatnika
od godz. 7:15 do godz. 18:00
w celu umożliwienia podatnikom złożenia zeznań podatkowych o wysokości uzyskanych
dochodów za 2014 r.

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

Most drewniany na Ledze

V07205

Trwa procedura przetargowa na całkowitą wymianę
drewnianych elementów mostu drewnianego łączącego
brzegi Legi przy jej ujściu z jeziora. Oferty złożyło sześć
firm. W tej chwili trwa weryfikacja i ocena tych ofert. Szacowany koszt wyniesie około 339 tysięcy złotych. Termin
wykonania remontu upływa 30 czerwca. 		
UM

* sprzedam dom, szergówka, Zielona 9 z lokalami pod
wynajm, tel. 501-263-133
K05404

SKUP ZIÓŁ, tel. 606-933-980 K06001
SZKOŁA RODZENIA

Olecko, Kościuszki 10, tel. 508-871-125

V09401

GRÜNLAND

najnowsza kolekcja bylin

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

V05010

V07303

Centrum Roślin Ozdobnych

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

KRONIKA PO¯ARNICZA
12 kwietnia od 3.15 jeden zastęp JRG PSP
usuwał nadłamany konar drzewa z placu zabaw na placu Wolności.
12 kwietnia od 10.21 jeden zastęp JRG PSP oraz jeden
OSP Świętajno zabezpieczały miejsce i usuwały skutki wypadku drogowego w Doliwach.
13 kwietnia od 2.09 trzy zastępy JRG PSP oraz jeden OSP
Świętajno gasiły w Świętajnie pożar drewnianej stodoły.
13 kwietnia od 12.23 jeden zastęp JRG PSP usuwał drzewo powalone na parking przy szpitalu w Jaśkach.
13 kwietnia od 12.28 jeden zastęp JRG PSP usuwał drzewo powalone na drogę w Krupinie.
13 kwietnia od 12.42 jeden zastęp OSP Świętajno usuwał
drzewo powalone na drogę w Połomie.
13 kwietnia od 12.48 jeden zastęp OSP Kowale Oleckie
usuwał drzewo powalone na drogę w Szwałku.
13 kwietnia od 13.03 jeden zastęp OSP Borawskie usuwał
wodę z zalanej piwnicy w domu mieszkalnego w Borawskich.
13 kwietnia od 13.29 jeden zastęp OSP Cichy usuwał
drzewo powalone na drogę w Dybowie.
13 kwietnia od 14.10 jeden zastęp JRG PSP usuwał konar
drzewa z drogi w Babkach Oleckich..
13 kwietnia od 14.31 jeden zastęp JRG PSP usuwał drzewo powalone na drogę w Rosochackich.
13 kwietnia od 16.31 jeden zastęp JRG PSP usuwał drzewo powalone na drogę w Możnych.
13 kwietnia od 16.42 jeden zastęp JRG PSP usuwał drzewo powalone na drogę na osiedlu Sienik.
13 kwietnia od 17.32 jeden zastęp OSP Sokółki usuwał
drzewo powalone na drogę w Szwałku.
Informacji udzieliła młodsza ogniomistrz
Katarzyna Jeglińska
16 kwietnia od 21.15 jeden zastęp JRG PSP gasił pożar
suchej trawy w Skowronkach.
17 kwietnia od 9.54 jeden zastęp JRG PSP oraz jeden OSP
Borawskie usuwały drzewo niebezpiecznie pochylone nad
budynkiem w Borawskich.
17 kwietnia od 14.22 dwa zastępy JRG PSP oraz jeden
OSP Kowale Oleckie zabezpieczały miejsce i usuwały skutki wypadku drogowego w Rogówku. Zderzenie samochodów
Ranault i Audi.
17 kwietnia od 20.09 jeden zastęp JRG PSP gasił w domu
mieszkalnym przy ulicy Chopina pożar sadzy w kominie.
17 kwietnia od 21.29 jeden zastęp JRG PSP gasił w domu
mieszkalnym w Sedrankach pożar sadzy w kominie.
18 kwietnia od 21.38 jeden zastęp JRG PSP w Sedrankach
usuwał skutki kolizji drogowej.
19 kwietnia od 13.02 jeden zastęp JRG PSP gasił w domu
mieszkalnym w Kukowie pożar sadzy w kominie.
Informacji udzielił młodszy kapitan Piotr Gabruś

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............... 3.10 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
29 kwietnia (środa)
apteka dyżurna Gołdapska 1
wydanie „Tygodnika Oleckiego”
10.00 - Warsztaty strategiczne, Strategia Rozwoju dla Miasta i Gminy, Galeria im. Legusa, plac Wolności 22 (przedsiębiorcy)
10.00 - Warsztaty strategiczne, Strategia Rozwoju dla Miasta i Gminy, Fundacja Rozwoju Ziemi Oleckie, plac Wolności 2 (organizacje pozarządowe)
13.00 - Warsztaty strategiczne, Strategia Rozwoju dla Miasta
i Gminy, Galeria im. Legusa, plac Wolności 22 (młodzież-)
14.00 - posiedzenie komisji rewizyjnej Rady Miejskiej, Ratusz, pokój nr 13
30 kwietnia (czwartek)
apteka dyżurna 11 Listopada 9
12.30 - posiedzenie komisji statutowej Rady Miejskiej, Ratusz, pokój nr 13
13.00 - Sesja Rady Powiatu, Starostwo, sal konferencyjna
16.00 - Rummikub, gra rodzinna, scrable, Biblioteka Publiczna, Kopernika 6
17.00 - Sentymentalna podróż koleją, spotkanie, Olecka Izba
Historyczna
19.00 - Whiplash - film z cyklu KADR, kino Mazur
1 maja (piątek)
apteka dyżurna plac Wolności 7B
10.00 - Otwarty Turniej Tenisa Ziemnego, korty miejskie
12.00 - Gratka dla nastolatka, finał, kino Mazur
13.00 - Mecz trampkarzy ligi piłki nożnej MLKS „Czarni”
Olecko - Mazur Pisz, stadion miejski
16.00 - Bajkolandia, biblioteka miejska, ul. Kopernika
16.00 - Mecz A klasy piłki nożnej G-Soft Unia Olecko –
Warmianka Bęsia, wyjazd
17.00 - Mecz V ligi piłki nożnej MLKS „Czarni” Olecko „Tęcza” Biskupiec, stadion miejski
20.00 - The Fruitcakes- koncert, Pup Arts
2 maja (sobota)
apteka dyżurna Zielona 35
16.00 - Interstellar, film, kino Mazur
19.00 - Snajper, film, kino Mazur
3 maja (niedziela)
apteka dyżurna plac Wolności 25
11.00 - Mecz juniorów ligi piłki nożnej MLKS „Czarni”
Granica Bezledy, stadion miejski
13.00 - Msza w intencji Ojczyzny, kościół p.w. NMP
16.00 - Interstellar, film, kino Mazur
19.00 - Snajper, film, kino Mazur
19.00 - Nocny Turniej Tenisa Ziemnego, korty miejskie
4 maja (poniedziałek)
apteka dyżurna Składowa 6
16.30 - mecz piłki nożnej, Grupa Orlik W-MZPN, boisko ze
sztuczną murawą
5 maja (wtorek)
apteka dyżurna Kolejowa 15
6 maja (środa)
apteka dyżurna Zielona 37
wydanie „Tygodnika Oleckiego”
7 maja (czwartek)
apteka dyżurna 11 Listopada 9
8.00 - 11.00 - akcja poboru krwi od honorowych dawców,
sala konferencyjna ZSLiZ, ul. Gołdapska 27
16.00 - Rummikub, gra rodzinna, scrable, Biblioteka Publiczna, Kopernika 6

4

to@borawski.pl

Tygodnik olecki 17/900 - r. 2015

Uwaga: co tydzień do rozlosowania jeden karnet do oleckiego kina.
Losowanie i warunki udziału na dole strony

„TO” 900 NUMERÓW!

Trzasnąłem tytuł kapitalikiem, bo w pierwszym odruchu
aż się nie chce wierzyć, że „Tygodnik Olecki”, wychodzący
od 1997 roku, ma już 18 lat i wydał 900 numerów, formatu A4. Sygnuje go „Wir” Agencja Promocyjno-Wydawnicza
przy ul. Zielonej 37.
Czas leci, jak z bicza strzelił. Nie ma bata, żeby tego nie
zauważyć.
Nie wiem, czy jestem upoważniony, żeby o tym fakcie
pisać, ale … w „TO” opublikowałem garść tekstów, więc
nabyłem praw do wspomnień. „TO” to jest jeden ze 150. tytułów, w jakich dotychczas publikowałem teksty w poetyce
felietonu. A pisać felieton to tyle co kręcić loki na łysinie.
(Karl Kraus)
Ponieważ jestem grubo starszy niż jubilat, więc Bogusławowi Markowi Borawskiemu, którego poznałem na początku lat 80. XX w., składam życzenia z najlepszych słów,
jakie znaleźć można w słownikach i leksykonach. Dobrze
wiedzieć, że coś się w Polsce udało. Konkretnie: w Olecku,
województwo warmińsko-mazurskie. Że istnieje tygodnik,
który na bieżąco odnotowuje lokalne wiadomości. Sorry,
dzisiaj się poprawnie mówi: newsy. Zwał jak zwał, wiadomo, że skończyło się dziennikarstwo z wyższej półki, gdzie
oddzielano ziarno od plew (vide: papierowe wydania, a nie
elektroniczne).
Ale numer! chciałoby się powiedzieć. Oby dalej „TO”
ukazywał się regularnie, w dzień, o którym zwykło się mówić: środa minie, tydzień ginie.
Życzenia życzeniami, bo ja wiem, jaki to jest kierat redagowanie pisma. Poza tym to jest, literacko rzecz biorąc,
straszliwy zapieprz i sprint, i gonitwa z chochlikami. Olecko,
dzięki takiemu typowi jak Boguś, na pewno zyskuje a nie traci. Redaktor naczelny wie, że w szarości jest najwięcej kolorów, przecież pisze wiersze i edytoriale. Bywa też roztrzepany, bo jest sam sterem i żeglarzem. Życzę też dobrej korekty
i mniej faux pas. Żebyś robił pismo na swoich warunkach, bo
w III RP jest straszliwa zapaść i byle jakość; nie ma przyzwoitego i profesjonalnego dziennika, tygodnika, miesięcznika.

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:

To, co się ukazuje, nie może być wzorem i przykładem. Za
dużo w tym patosu, histerii i tabloidyzacji, co manieruje
ludzi. Kraj, który nie wydaje antologii, nie uczy obywateli
dobrego smaku i taktu. Polsce brakuje dobrej pracy, choć
mamy tomiszcze prof. Tadeusza Kotarbińskiego pt. Traktat
o dobrej robocie i piękne słowo spolegliwość.
Kończę, żeby czasami ktoś sobie nie pomyślał, żem
dziadek pierdziaszka.
Stan zdrowia powoduje, że nie mogę ruszyć w Polskę
ze stosownym sprzętem w torbie, żeby być świadkiem,
więc drogą elektroniczną przesyłam toast: Salud y pesetas
y tiempo para gastarlas (Zdrowia i pieniędzy, i czasu, żeby
je wydać).
Seneka pisał: Nie śmiemy, bo rzeczy są trudne, rzeczy są
trudne, bo nie śmiemy. [Istnieje też inna wersja: Brak nam
odwagi nie dlatego, że rzeczy są trudne, rzeczy są trudne
dlatego, że brak nam odwagi.]. Rosyjskie przysłowie głosi:
Jedni się boją, drudzy to robią. Robią, bo się boją, bo nie
wiedzą do końca, jak to robić.
Słowem: dalszych numerów, bez napinania się. Nie
czas się bać, śmielej!
Czesław Mirosław Szczepaniak

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!!!

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.

K04206

• Paweł Bogucki
• Artur Dąbrowski
• Jan Łazarski
• Leokadia Mariańska
• Iwona Zajkowska
• Tomasz Żarnuczyk

Redakcja

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

to@borawski.pl
Zmarł profesor Władysław
Bartoszewski. Zmarł człowiek
prawy i odważny, którego słowa
„warto być przyzwoitym” stały się
dla mnie drogowskazem. Zmarł
człowiek wielkiego autorytetu.
Władysław Bartoszewski stanowił
wzór dla polityków i jednocześnie
wzorzec polityka. Poprzez uczciwość, śmiałość trafnych ocen i

V08203

dosadność wypowiedzi wszedł również do kanonu politycznej kultury polskiej.
Jego zasługi dla Państwa Polskiego nie są policzalne
choć teraz wszyscy starają się je z wielką czcią opisać.
Siedząc przy biurku nad klawiaturą komputera co chwila
„zawieszam” się myśląc o profesorze.
Nigdy go nie spotkałem. Nawet tak, jak opisuje to w
nekrologu Czesiu Szczepaniak.
Poprzez swoją pracę był jednak obok mnie bardzo
blisko. Czytałem z uwagą jego wywiady. Kibicowałem
jego zadaniom dyplomatycznym.
Podziwiałem profesora Bartoszewskiego za wiele
różnych spraw, za wiele działań i wreszcie za wiedzę.
Biegle posługiwał się kilkoma językami. Potrafił, poprzez rozbrajającą szczerość, owinąć dziennikarza, jak
to się mówi, wokół palca. Nawet takiego, który się z nim
nie zgadzał. Zawsze miał argumenty, ale największym
jego argumentem była uczciwość.
Najbardziej zaimponował mi kiedy zaatakowały go
prawicowe media, a od „prawdziwych Polaków” zaczął
dostawać listy z pogróżkami. Po prostu przeszedł nad
tym do porządku dziennego komentując swą postawę
tym, że nie ma czasu na prowadzenie nieistotnej polemiki.
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Mam nadzieję, że wraz ze śmiercią profesora Władysława Bartoszewskiego nie odszedł również styl
uczciwego uprawiania polityki. Mam nadzieję, że
wśród obecnych posłów, ministrów i pracowników ministerstw są i znajdą się jego naśladowcy.
Chociaż taka cecha jak uczciwość przydałaby się
pewnie niejednemu samorządowcowi.
U nas w piątek odbyła się Sesja Rady Miejskiej.
Było na niej kilka ciekawostek, którymi warto się podzielić. Po pierwsze: radnych nie usatysfakcjonowała
ani wypowiedź przedstawiciela firmy zatrudniającej
opiekunki osób starszych i niepełnosprawnych ani tłumaczenia burmistrza. Do opowiedzenia o przebiegu
całej procedury przetargowej i spowodowaniu trwającego już drugi rok konfliktu poprosili szefową Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Okazało się, że
wszystko jest w porządku – według szefowej. Procedura przetargu odbyła się według przepisów prawa. I już!
Zapomniano tylko o ludziach. Firma, która wygrała
przetarg najpierw zwolniła wszystkich pracowników, a
później na powrót zatrudniła nie wszystkich i w większości na tzw. umowach śmieciowych.
Przedtem, gdy przetarg na tę usługę wygrała organizacja pozarządowa z Olecka większość kobiet
pracowała na etatach. Teraz, „dzięki” rozpisanemu
przetargowi ogłoszonemu przez MOPS zamiast ubyć
klientów tej instytucji przybyło kilka osób bezrobotnych wymagających zasiłków. Taka to oszczędność
naszych gminnych pieniędzy.
Myślę, że z tym przetargiem może być tak samo jak
z przetargiem na stworzenie Strategii Rozwoju Gminy.
Pomimo protestów wielu osób i instytucji na nierzetelne prowadzenie konsultacji nie zerwano poprzedniej
umowy. Skutkowało to tym, ze trzeba było zapłacić za
przygotowane materiały i rozwiązać umowę. Poszło
w niebo 20 tysięcy złotych. Teraz nad Strategią pracuje nowa firma, wygląda na to, że sumienna. Tylko, że
trzeba jej będzie jeszcze raz zapłacić.
Myślę, że to marnotrawstwo bierze się z tego, że
nie słucha się mieszkańców. Czyli głosu ludu – jak to
szumnie kiedyś się mówiło. Każdy z nas podjął, podejmuje lub kiedyś podejmie niewłaściwą decyzję. Nikt
nie jest doskonały. Chodzi tylko o to, żeby w porę naprawić swój błąd. Żeby nie iść w zaparte. To wszystko
co w koło, to przecież dobro wspólne naszej malej ojczyzny. Dbajmy o nie. Sprawdzajmy w tych ciężkich
czasach wydanie każdego grosika, a jak już go będziemy wydawać to róbmy to z sensem.
Myślę i większość moich rozmówców też, bo sprawa jest w Olecku głęboko komentowana, że w następnym przetargu jednym z warunków powinna być klauzula o uczciwym zatrudnieniu opiekunek. To dobro
mieszkańców powinno być na uwadze, a dobro obcych
firm, które wyprowadzają pieniądze z miasta.
Chciałbym jeszcze podziękować wszystkim Drogim Czytelnikom za życzenia z okazji wydania 900nego numeru „Tygodnika Oleckiego”. Bardzo wszystkim dziękuje za wyrazy szacunku, zaufania i obiecując
jednocześnie, że nie zawiodę.
Z poważaniem Bogusław Marek Borawski

psycholog terapeuta Aleksandra Radyno

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

K03809

6

Tygodnik olecki 17/900 - r. 2015

to@borawski.pl

Olecka Izba Historyczna

Sykces olecczanki

Regionalny Ośrodek Kultury w Olecku „Mazury Garbate” i Olecka Izba Historyczna zapraszają 30 kwietnia (czwartek) o godzinie 17,00 na spotkanie z Adamem i Mirosławem Sawczyńskimi pt.

Sentymentalna podróż koleją.

Ełcki węzeł kolejowy był ważnym punktem na mapie
Prus Wschodnich. Obejmował
swoim zasięgiem pobliskie miasta: Olecko, Gołdap, Giżycko,
Kruklanki itd.
Stacja w Ełku była miejscem
przesiadek podróżnych zmierzających w głąb Prus oraz miejscem przeładunku towarów.
Jak większość pruskich miasteczek wsie wokół Ełku zostały
połączone siecią kolei wąskotorowej, która ułatwiała komunikację wszystkim mieszkańcom
okręgu.
O znaczeniu Ełku jako węzła kolejowego, o tajemnicach
i codzienności funkcjonowania
kolei przed stu i pięćdziesięciu laty oraz o turystycznych walorach starej ciuchci opowiedzą pasjonaci regionalnego kolejnictwa, twórcy Muzeum Kolejki Wąskotorowej w Ełku,
zbieracze kolejowych akcesoriów i pamiątek bracia Adam i
Mirosław Sawczyńscy.
Zapraszamy
Dom Kultury, II piętro

Wędkarze się ucieszą

... 8 kwietnia gmina podpisała porozumienie z Gospodarstwem Rybackim PZW w Suwałkach na wędkarskie użytkowanie jeziora Sedranki. Obowiązywać ono będzie od 1 maja
2015 do 30 kwietnia 2020 roku. W tym czasie GR PZW nie
będzie wykonywało odłowów sieciowych.
UM

16 kwietnia w Klubie Garnizonowym w Olsztynie odbył się etap wojewódzki XX edycji Konkursu Historycznego „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach
972-1514. Od Cedyni do Orszy” zorganizowany przez
Warmińsko-Mazurskie Kuratorium Oświaty.
I miejsce w kategorii szkół podstawowych zajęła Daria
Dwojakowska, uczennica klasy VIb Szkoły Podstawowej
nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Olecku.
Jak przyznała sama uczennica, konkurs był bardzo
trudny. Wiadomości z zakresu historii Polski i historii powszechnej epoki średniowiecza i początków nowożytności
zasadniczo wykraczały poza podstawę programową szkoły podstawowej, a największym wyzwaniem okazało się
zmierzenie się z wiedzą dotyczącą oręża polskiego w tym
okresie.
Jednak wielotygodniowe przygotowania uwieńczone
zostały sukcesem. Tym większym, że Daria nie tylko zdobyła tytuł laureatki konkursu, ale także będzie reprezentować województwo warmińsko-mazurskie w finale ogólnopolskim, który odbędzie się w dniach 11-13 czerwca b.r. w
Warszawie. Gratulujemy!
Agata Tomczyk-Żylińska
fot: szkolne archiwum

24 kwietnia

... gmina otrzymała decyzję Wojewody przyznającą dotację
na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Gmina
niezwłocznie po otrzymaniu pieniędzy zrealizuje przelewy
na konta producentów rolnych. 			
UM

15 maja

... mija termin zapłaty drugiej raty podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości. 				
UM

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
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Władysław Bartoszewski
(19 II 1922-24 IV
2015)
WSPOMNIENIE
To była postać, która przypominała, że warto
być przyzwoitym. Dziennikarz, polityk, działacz,
pisarz, żołnierz AK, świetny mówca. Człowiek
„żywe srebro”. O nieprawdopodobnej witalności. Z
biglem, że nie sposób było dotrzymać kroku. Miał
taką postawę profesorską, ex cathedra. Wejść z nim
w spór czy polemikę, było nie do pozazdroszczenia.
Ale nie przesadzajmy. Miał swój styl i żart. To był
typ mola książkowego, którego ciągnęło do ludzi.
Raz tylko spotkałem pana ministra w warszawskiej księgarni „Wiejska 14” (dawny „Czytelnik”).
Wybieram sobie książki, spokojnie. I nagle wpada
starszy pan. Jak pędziwiatr. Szybko obchodzi regały
i wybiera w takim tempie, i upycha do metalowego koszyka. Pyta panią o książki. Księgarka nie za
bardzo się orientuje. Akurat nie może się zdecydować z książką ks. Jana Twardowskiego. Podchodzę
grzecznie. Mówię dzień dobry, przepraszam i proponuję zestaw książek Księdza Jana od Biedronki,
opatrując króciutkim komentarzem. Starszy pan
bierze, zerka na skrzydełka i plecy książki i kładzie
do koszyka. Oczywiście, że dziękuje za pomoc. Patrzy na mnie zdziwiony. Odkłaniam się. Przy kasie
widzę, że to jest pan prof. Władysław Bartoszewski.
Oczywiście, że wyborem książek mi zaimponował.
Przeczytać tyle, ile kupił, to trzeba mieć zdrowie i
czas. Czytam po 150 stron, więc cenię tych, co robią
jeszcze szybciej.
Takie mam mini wspomnienie o polskim polityku, którego spotkałem w księgarni. I był to jedyny
polityk III RP, niestety. Pan Władysław Bartoszewski dla mnie to był starszy mądry pan, który nie
mógł się wyrobić z czasem, więc przyspieszał.
Czesław Mirosław Szczepaniak

Ulica Broniewskiego

Prace projektowe nad odwodnieniem oraz oświetleniem
terenów zielonych przy ulicy Broniewskiego prowadzi
olecka firma Jana Makowskiego. Termin wykonania projektu mija 30 kwietnia. Koszt zadania to ponad 4 tysiące
złotych. 						
UM

Remont zabytku

Gmina zleciła oleckiej firmie Leszka Paukszt wykonanie projektu remontu zabytkowej altany. Obiekt znajduje
się przy wejściu do parku przy ulicy Goldapskiej naprzeciw restauracji Colloseum. Firma wykona zadanie za 2 tysiące złotych do 22 maja. 				
UM

Gośćmi Miejsko-Powiatowej Biblioteki w Olecku byli
ostatnio uczniowie klasy V z SP nr 4 w Olecku. Zajęcia były
niezwykle ciekawe - zadaniem uczniów, przy przydzielonym
budżecie i ustalonym limicie kilometrów, było sporządzenie
planu wybranej przez siebie trasy wycieczki, cennika, noclegów, atrakcji turystycznych. Dzieci zabrały się ochoczo i
z wielkim zapałem do pracy, korzystając z komputerów i tabletów. Wywiązały się w 100% z powierzonego im zadania.
W nagrodę otrzymały Certyfikaty Młodego Podróżnika oraz
książki.
Tablety otrzymaliśmy z Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, która realizuje Program Rozwoju
Bibliotek w Polsce. PRB jest wspólnym przedsięwzięciem
Fundacji Billa i Melindy Gates’ów oraz Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.
Ewa Omilian

Pijany dobijał się do drzwi
komendy policji

Noc w policyjnej celi spędził 29-latek, który pijany dobijał się do drzwi komendy, używał słów wulgarnych oraz
usiłował wybić szybę. W chwili zatrzymania był pod silnym
działaniem alkoholu lecz odmówił poddania się badaniu stanu trzeźwości.
W miniona niedzielę około 1.30 pod budynek komendy
w Olecku przyszedł mężczyzna. Dobijał się do drzwi, usiłował wybić szybę oraz używał słów wulgarnych.
Andrzej R. podczas interwencji podjętej przez funkcjonariuszy prewencji był agresywny. Twierdził, że jak wyjdzie
z komendy będzie robił prządki na mieście. W związku z
powyższym policjanci zatrzymali 29-latka w policyjnej celi.
Mężczyzna był pod silnym działaniem alkoholu lecz odmówił poddania się badaniu stanu trzeźwości.
Po wytrzeźwieniu Andrzej R. został ukarany mandatem
karnym za zakłócenie porządku publicznego oraz używanie
słów wulgarnych w miejscu publicznym na łączną kwotę
600 zł.
rzeczniczka prasowa KPP sierż. szt. Justyna Sznel

OLECKIE CENTRUM
SZKOLENIA KIEROWCÓW
Jerzy Miliszewski
Olecko, Aleje Lipowe 3

b10901

Rozpoczęcie
kursu

21
maja
godz.

1600

tel. 87-520-23-36

B10502

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

Wacek nie tylko zaskakiwał listami i widokówkami. Nieraz przesyłał paczkę, złowioną w sieć sznurka. Co za skarby – mówiłem, gdy wespół z Graszką rozcinaliśmy sznurek,
żeby rozebrać papier do szarego pudełka. To były miłe niespodzianki. Jak zawsze.
Jesienią 2006 roku otrzymaliśmy paczuszkę. Wewnątrz
była koperta z kolorową widokówką © Edycja świętego Pawła, Częstochowa, ul. Siwickiego 7. Jesienne buki, z
rdzawymi liśćmi w koronach. Do ko-perty Wacław dorzucił
tomik pt. Na ekologa. Słowne igraszki, czyli ekologiczne
fraszki, Wydawnictwo Akademii Podlaskiej, Siedlce 2006.
Na stronie tytułowej skreślił piórem wiecznym: CZESŁAWOWI MIROSŁAWOWI
kolejne eko … fraszki, echo … fraszki nagrodzone niespełna metrowym Pucharem Marszał-ka Mazowieckiego
jako aneks do tych, które wspólnie przed laty zebraliśmy w
Sejnach, a Marek Karpowicz z młodymi zdolnymi oblinorycił
ptaszkami i zwierzątkami, przesyła w pa-miętnym dniu wyboru nowej prowincji
Wacław
Olecko, 12 listopada 2006 roku
Na odwrotnej stronie kolorowej widokówki, Wacław wykaligrafował:
(…) odkryliśmy w Skazdubie dziewczynkę Monikę Górny, która na okruchach polodowcowych skał ze ścieżek polnych i strumieni ziemi suwalsko-mazurskiej wyczarowuje
osobliwe kamienne bonsai o złotych i zielonych listkach. Są
tak niecodzienne, że poprosiliśmy ją, by i na Twoje biurko
uwiła drzewko jak się patrzy. Niech skraj Ursynowa zaszumi jaćwieskimi pieśniami z doliny Rospudy, jeziora Garbus,
Bakałarzewa (…)
Kiedy Graszka wyjęła dar, powiedziała: Drzewko szczęścia! Tak mówi się na grubosz jajowaty, grubosz owalny,
drzewko szczęścia, drzewko pieniężne. To drzewko ma liście
jajowate lub owalne. Drzewko dziewczynki jest z metalu. Z
nakapanymi zielonymi listeczkami. Wyrosłe na skale. Ręcznie robione. Monika wykonała pomysłową rzeźbę. Oczywiście, że Graszka umieściła suwalskie drzewko na najwyższej
półce biblioteki, po lewej stronie, skąd przychodzą … pieniądze. Taka jest przepowiednia. Czyli: czary-mary, hokus-pokus!
Na półce stoi, bo ja nie mam biurka, piszę przy stole, którego blat można rozsuwać i montować tak, żeby mogło przy
nim usiąść więcej niż było apostołów.
Kiedy w 2013 roku wydawałem własnym sumptem antologię cytatów POEZJA GŁADZI SZORSTOŚĆ ŚWIATA,
to poprosiłem syna Pawła Piotra, żeby na zaprojektowanej
okładce znalazło się drzewko uwite przez Monikę. Paweł
kamień wpisał w zielone koło, żeby lekko je osadzić, aby
mogło się lekko toczyć. Zrobił zielone słoneczko jak w se-

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

maforze. To drzewko (szczęścia) strzeże poetyckie cytaty,
jakby nie z tej ziemi i nieba. Szkoda, że tej książeczki nie
doczekał Wacław. Przewlekła choroba rzadko chodzi w
parze ze szczęściem. Cierpienie i ból straszliwie poniża i
poniewiera. Ci, którzy gadają, że uskrzydlają, powinni się
puknąć i przeprosić, że głupstwa plotą. No cóż! Los spełnia
nasze życzenia, ale na swój sposób, żeby móc nam dać coś
ponad życzenie. (Johann Wolfgang Goethe). Co? Taki mądry to nie jestem, żeby odpowiedzieć.
Dobrze wyjdziesz, gdy wydłużasz rękę, gdy dajesz, a
skracasz, kiedy bierzesz.
Czesław Mirosław Szczepaniak

Drzewko szczęścia, fot. Paweł Piotr Szczepaniak

Naczelnik Urzędu
Skarbowego informuje
Do końca akcji przyjmowania zeznań podatkowych za
2014 rok pozostało już niewiele dni. Podatnicy mają na to
czas do 30 kwietnia. Osoby, które spóźnią się ze złożeniem
zeznania, nie będą mogły skorzystać z ulg ani ze wspólnego rozliczenia z małżonkiem.
Zeznanie podatkowe można wysłać także bez wychodzenia z domu, drogą elektroniczną, 24 godziny na dobę, 7
dni w tygodniu i to bez konieczności stosowania kwalifikowanego podpisu elektronicznego.
W tym roku Ministerstwo Finansów oddało w ręce podatników nową usługę - wstępnie wypełnione zeznanie dla
najpopularniejszego PIT-37 (tzw. PFR). Wystarczy numer
pesel, kwota przychodu za 2014 rok i za 2013 rok (co jest
potrzebne do weryfikacji podatnika), a program wypełni
zeznanie za nas.
To wszystko na stronie
www.portalpodatkowy.mf.gov.pl
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

to@borawski.pl
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nia 2015 r., zorganizowała spotkanie
w ramach akcji „Cała Polska czyta
dzieciom”.
W tym roku bajkę „Kopciuszek”
przeczytała Urszula Nejfert – Naczelniczka Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Promocji Starostwa
Powiatowego w Olecku. Następnie
dzieci odpowiadały na pytania dotyczące przeczytanej bajki. Później
zaprezentowały swoje umiejętności
artystyczne poprzez śpiewanie piosenek i recytowanie wierszy.
Na zakończenie dzieci podziękowały Urszuli Nejfert za włączenie
się do akcji i wręczyły dyplom.
Spotkanie zakończyło się wykonaniem pamiątkowego zdjęcia.
Anna Turowska
www.powiat.olecko.pl

Cała Polska czyta dzieciom

Monika Aszurkiewicz – wychowawczyni świetlicy w
Szkole Podstawowej nr 3 im. Jana Pawła II w Olecku, 23 kwiet-

Sesja Rady Powiatu

Olecko-Kolonia

Trwa sporządzanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego trenów położonych w centralnej części
Olecko-Kolonia. Zainteresowani mogą składać wnioski do
planu. Należy je składać w sekretariacie Urzędu w terminie
do 11 maja. Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.		
UM

K04007

B08608

Zapraszam na posiedzenie VII Sesji Rady Powiatu w Olecku w dniu 30 kwietnia 2015 roku (czwartek) o godz. 13:00 –
sala konferencyjna (pokój nr 4) Starostwa Powiatowego
w Olecku, przy ul. Kolejowej 32.
Porządek sesji:
1. Otwarcie sesji i przyjęcie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
3. Informacja Starosty z wykonania uchwał Rady Powiatu
i o działalności Zarządu w okresie międzysesyjnym.
4. Zapytania i interpelacje radnych.
5. Wnioski i oświadczenia radnych.
6. Wnioski Komisji Stałych Rady.
7. Funkcjonowanie Powiatowego Urzędu Pracy w Olecku.
Analiza wydatków poniesionych na aktywne formy walki z
bezrobociem w 2014 roku realizowanych przez Powiatowy
Urzędu Pracy w Olecku.
8. Podjęcie uchwał:
a) w sprawie utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania dla obwodnicy Olecka usytuowanej w ciągu drogi krajowej nr 65, na odcinku sąsiadującym z działką nr geod. 144/2
położoną w obrębie 23 Sedranki;
b) w sprawie przyjęcia „Powiatowego programu rozwoju
pieczy zastępczej na lata 2015 – 2017”;
c) w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej
powiatu oleckiego za rok 2014;
d) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
Powiatu Oleckiego na lata 2015 – 2023;
e) w sprawie zmian budżetu powiatu na rok 2015.
9. Odpowiedzi na zgłoszone zapytania, interpelacje, wnioski radnych i Komisji Stałych Rady.
10. Głos wolny, wolność ubezpieczający”.
11. Zamknięcie obrad.
Przewodniczący Rady Powiatu
Wacław Sapieha
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15 kwietnia w ZSLiZ odbyła się konferencja pn. „Zrozumieć Autyzm” - Program Pomocy Osobom Autystycznym z
Terenów Wiejskich oraz ich Rodzinom.
Kwiecień jest miesiącem
licznych inicjatyw, podejmowanych w celu zwiększenia
wiedzy na temat autyzmu
oraz wspierania organizacji
pozarządowych
niosących
pomoc tym osobom.
Autyzm jest poważnym
zaburzeniem
rozwojowym
o podłożu neurologicznym i
jest coraz częściej diagnozowany. ONZ oficjalnie uznał,
że jest to jeden z najpoważniejszych problemów zdrowotnych świata. Zaburzenie
rozwojowe, pojawia się w
dzieciństwie i nie ustępuje
przez całe życie.
Osoby z tą niepełnosprawnością mają poważne problemy z postrzeganiem świata,
mówieniem i rozumieniem
relacji społecznych. I choć
jest to najczęstsze zaburzenie rozwojowe, świadomość
w społeczeństwie jest wciąż
niska, a osoby nim dotknięte
nadal spotykają się z krzywdzącymi komentarzami i okrutnymi zachowaniami otoczenia.
Uczestnicy spotkania zapoznani zostali z problematyką
autyzmu i zespołu Aspergera. Podczas spotkania przedstawiony został Program Pomocy Osobom Autystycznym z Terenów Wiejskich oraz Ich Rodzinom - „Zrozumieć Autyzm”,
którego celem jest dokonanie diagnozy potrzeb leczniczo terapeutycznych, edukacyjnych i socjalnych.

Pokazano przykłady dobrych praktyk i sposoby budowania systemu wsparcia dla tych osób na terenie powiatu
oleckiego (w Środowiskowym Domu Samopomocy, Centrum Edukacji Specjalnej, Niepublicznej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej i Stowarzyszeniu ,,Dać Nadzieję” przy ŚDS w Olecku) oraz w Gdańsku (w Centrum dla
Dorosłych Osób z Autyzmem). Przykłady, obrazujące jak
wczesna diagnoza oraz odpowiednia intensywna terapia
zwiększają szansę na lepsze funkcjonowanie w przyszłości.
Wskazywano, że bardzo ważne, aby placówka oświatowa do której uczęszcza dziecko zapewniała realizację
zaleceń określonych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia
specjalnego, wydanym przez Poradnię Psychologiczno –
Pedagogiczną. Zatrudniała kadrę pedagogiczną, która zna
i rozumie potrzeby osób z autyzmem.
Od ponad 2 lat Poradnia Psychologiczno–Pedagogiczna przy ulicy Zamkowej 2 zajmuje się wydawaniem takich
orzeczeń.
Prelegenci konferencji: Anita Czarniecka - koordynator programu „Zrozumieć Autyzm” i Wojciech Modrzejewski - terapeuta behawioralny (Stowarzyszenie Pomocy
Osobom Autystycznym w Gdańsku); Katarzyna Kosińska – neurologopeda i Magdalena Czerwińska – oligofrenopedagog (Środowiskowy Dom Samopomocy, Centrum
Edukacji Specjalnej, Niepubliczna Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna i Stowarzyszenie ,,Dać Nadzieję” przy
ŚDS w Olecku).
Organizatorzy konferencji: Starostwo Powiatowe w
Olecku i Stowarzyszenie Pomocy Osobom Autystycznym
z Gdańska.
Więcej informacji na stronach:
http://www.zrozumiecautyzm.eu/?window=20
http://www.zrozumiecautyzm.eu/?window=80
http://wszystkojasne.waw.pl/informator-dla-rodzicow/
http://synapsis.org.pl/images/stories/pliki/porady/
informacjedlarodzin/suo%2002_05_2012.pdf
opracowanie: H. Kasicka
www.powiat.olecko.pl
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W ZSLiZ pożegnano maturzystów

24 kwietnia w Zespole Szkół Licealnych i Zawodowych
naukę zakończyło ponad siedemdziesięcioro uczniów kształcących się w zawodzie technik geodeta, technik drogownictwa, technik rolnik, technik hotelarstwa, technik organizacji
usług gastronomicznych oraz w liceum ogólnokształcącym ze
specjalnością policyjno-pożarniczą.
Podczas uroczystego pożegnania osoby, które uzyskały
najwyższe wyniki oraz wzorowe i bardzo dobre zachowanie,
otrzymały nagrody książkowe. Wśród najlepszych byli:
Anna Dzik, uczennica klasy 4tbr,
Bartosz Iber, uczeń klasy 4tbr,
Daniel Sejnowski, uczeń klasy 3lo,
Daria Jóźwiak, uczennica klasy 4tdg,
Dariusz Konewsko, uczeń klasy 4tbr,
Elwira Świtaj, uczennica klasy 3lo,
Joanna Pietkiewicz, uczennica klasy 4tbr,
Kamila Joanna Kozłowska, uczennica klasy 4tbr,
Kamila Motulewicz, uczennica klasy 4tbr,
Kinga Wasilewska, uczennica klasy 3lo,
Klaudia Dąbrowska, uczennica klasy 3lo,
Krzysztof Szymanowski, uczeń klasy 4tdg,
Krzysztof Szymanowski, uczeń klasy 4tdg.
Magdalena Gerwel, uczennica klasy 3lo,
Magdalena Jachimowicz, uczennica klasy 4tbr,
Magdalena Klewicka, uczennica klasy 4tbr,
Martyna Snopko, uczennica klasy 4tbr,
Monika Gramacka, uczennica klasy 4tbr,
Paulina Dwojakowska, uczennica klasy 4tbr.
Absolwenci II Liceum Ogólnokształcącego ze specjalnością policyjno-pożarniczą odebrali również certyfikaty
potwierdzające udział w dodatkowych zajęciach pod nazwą
Edukacja policyjno-pożarnicza.
Dzięki zakończonemu szkoleniu
abiturienci II LO podczas postępowania kwalifikacyjnego do
pracy w policji, zgodnie z regulaminem naboru, otrzymają dodatkowe punkty.
Dyrektorka Zespołu Szkół Licealnych i Zawodowych w Olecku podziękowała także uczniom,
którzy szczególnie wyróżnili się
pracą na rzecz ZSLiZ. Nagrody
otrzymali:
Anna Fiłończuk, uczennica
klasy 3lo,
Monika Gramacka, uczennica klasy 4tbr,
Konrad Warsiewicz, uczeń
klasy 4tbr.
opr. ppm
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Szachy

W dniach od 17 do 19 kwietnia odbyły
się w Olecku Indywidualne Mistrzostwa
Województwa Warmińsko-Mazurskiego
Juniorów i Juniorek do lat 9 w szachach.
Do zawodów przystąpiły dzieci z Nowego
Miasta Lubawskiego, Ostródy, Działdowa, Olsztyna, Giżycka, Ełku i Olecka.
Turniej rozegrano oddzielnie dla
chłopców i oddzielnie dla dziewcząt.
Chłopcy zagrali systemem szwajcarskim
na dystansie 7 rund i tempem gry 60 minut
na partię, zaś dziewczynki każda z każdą
mecz i rewanż i tempem gry 30 minut.
W kategorii chłopców zwyciężył Jan
Marcinkiewicz z UKS Trzydziestka
Olsztyn 6pkt/7partii.
W ostatniej rundzie ze zwycięzcą
turnieju został skojarzony Miłosz Truchan. Partia bardzo zacięta z szansami
na zwycięstwo z obu stron zakończyła się
ostatecznie remisem. 8. miejsce w końcowej klasyfikacji zajął Michał Bartnik
(3,5pkt/7), a 9. Miłosz Truchan (również

3,5 pkt/7).
W kategorii dziewcząt tryumfowała Anna Maślewska z .Ostródzianki Ostróda. Iga Kolczyńska
z Olecka, która startowała po raz
pierwszy w turnieju szachowym,

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

zajęła 6. miejsce. Sędzią głównym zawodów był Leopold Dudanowicz, a
organizatorem sekcja szachowa MLKS
Czarni Olecko.
Krzysztof Konewko
MLKS Czarni Olecko

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 zaadresowana 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
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Józef Piłsudski
– wykład, wystawa

W ostatni piątek w 24 kwietnia w siedzibie Oleckiego
Stowarzyszenia Aktywnych „Zamek” otwarto wystawę
„Józef Piłsudski w filatelistyce i plakacie”. Otwarcie wystawy poprzedził bardzo interesujący wykład dr Marka
Góryńskiego „Piłsudski – polityk i wódz”.
Dr Marek Górynski przedstawił w nim kilka faktów
z życia i działalności marszałka. Na ich podstawie ocenił skuteczność posunięć wojskowych i politycznych. Z
wykładu można wysnuć wniosek, że Ojciec Państwowości Polskiej (jak jest Piłsudski nazywany) zrealizował jej
wskrzeszenie trafnymi wojskowymi posunięciami strategicznymi. Nie ujmując nic, miał jednak mniej szczęścia i
celności w decyzjach politycznych.
Byłem już na trzecim wykładzie dr Marka Górynskiego. Prowadzi je bardzo żywo, ze swadą erudyty, czyniąc
wiele dygresji dotyczących tematów. Wprowadza wiele
wątków równoległych, które podkreślają oceny tematu
wiodącego. Tego co opowiada słucha się , można powie-

dzieć, z zapartym tchem.
Wystawa filatelistyki, numizmatyki oraz plakatu poświęconego Marszałkowi też jest bardzo ciekawa. Zawiera też reprodukcje
kilku karykatur Marszałka, które tak lubił, że oprawione w ramy
wisiały u niego w Belwederze. Bardzo ciekawy jest też zestaw medali, numizmatów. Można obejrzeć jeden z czterech nadanych do
tej pory od początku XIX wieku Krzyży Wielkich Orderu Virituti
Militari z Gwiazdą. Na wystawie znajduje się oryginał wypożyczony z Muzeum Wojska Polskiego. To obrazuje rangę wystawy
oraz sam jej zamysł.
Warta jest obejrzenia. Szczególnie podczas tzw. żywych lekcji
historii.
Bogusław Marek Borawski
fot. Marek Nowicki

Strategia Rozwoju Gminy

Trwają wstępne prace nad Strategią Rozwoju Miasta i
Gminy Olecko do 2025. 29 kwietnia odbyły się wstępne
warsztaty strategiczne stanowiące pierwszy etap opracowania dokumentu. 			
UM
Od redakcji: przypominamy, że poprzedni wykonawca przygotował projekt, który został oprotestowany
i skrytykowany przez mieszkańców gminy. Gmina zrezygnowała z usług tej firmy ale musiała zapłacić część
kosztów zadania.
Obecny projekt firma z Warszawy przygotowuje za 35
tysięcy złotych. Prosimy więc olecczan by czynnie włączyli się w realizację tego ważnego dla rozwoju miasta i
gminy dokumentu. 			
Red

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.

V07504

B11301

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.
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AUTO-MOTO

V02713

AUTO LAND

V09301

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

Mieszalnik Farb Samochodowych
K05805
ul. Targowa 4
tel. 87-520-41-89

* chleb swojski, ciasta, wypiek, tel. 605-107-755 B09406
* Budowlana firma, Tadeusz WITKOWSKI, kompleksowe
prace budowlane, tel. 603-754-167, 87-523-41-44 V05509

* MYJNIA GĄBKOWA AUTOMATYCZNA
			
aleje Lipowe 1A

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

V07135

* gazowe, hydraulik, tel. 502-383-533 V09101

SERWIS OGUMIENIA

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

MOTO-NAPRAWA-SPRZEDAM
* Auta używane, tel. 501-611-961 V05140
* CZĘŚCI SAMOCHODOWE, ul. Sokola 1D, tel. 87520-12-88 V09311
* części używane, wszystkie marki, Ełcka 2 (przy
skupie złomu), tel. 501-611-961 V05130
* Ford Escort Combi, 1,4B, 1999, tel. 605-485-376 B10303
* Hunday Santa Fe CRDI, 2006, 2,2D tel. 509-338-320,
508-097-660 V06915
* Jawa 350, 1989, stan bardzo dobry, stylizowany na
chopper, 2500 złotych, tel. 884-014-664 B08407
* Mitsubishi Outlander, 2005, 2,4B+G tel. 604-193-413

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

B11401

V05808

* WULKANIZACJA, wymiana opon, wszelkie pojazdy,
Kukowo, tel. 606-317-941 V05439

K05005

K08802

OPONY, FELGI
OLEJE SHELL (wymiana gratis)

V03212

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

B10203

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...

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
V06706

* chleb swojski, ciasta, wypiek, tel. 605-107-755 B10004
* kino, plac Wolności 22, tel. 87-520-20-59 B08907
* „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
V05210
* konie kabardyńskie, przejażdżki, pod siodło,
Grądzkie 47, tel. 666-316-780, 87-421-22-48 B08508
* Kuchnia Domowa - obiady abonamentowe, bar
przy stacji paliw, Ełcka 4, tel. 516-442-550 K03410
* obiady z dowozem, tel. 516-442-550 K03510

B11001

* 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
V06008

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 L91010
* wczasy; tel. 87-421-22-48, 666-316-780, www.wiatrakart.fr.pl, e-mail: kawarak@o2.pl B08009

USŁUGI

* angielski korepetycje, magister UW, tel. 502-954-863 l91901
* bezprzewodowy internet iPlus, tel. 87-520-13-31 B10602
V08403

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

* hurtownia spożywcza, ul. Gołdapska 31, tel. (87) 520-01-50 V09001
* hurtownia wędlin, od 4.00 do 14.00, ul. Gołdapska
631, tel. 87-520-22-13 B09306
* instalacje elektryczne, Henryk Rowiński, tel. 510-145891 V08413
* korepetycje - język angielski; szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły średnie, tel. 608-215-475 B10403
* kowalskie, spawalnicze, ślusarskie, Gołdapska 31,
tel. 87-523-00-80 L91802
* księgowe usługi, Ternet spółka z o,o, tel. 87-520-31-70

masaż, rehabilitacja,
terapie manualne, kinesiotaping
tel. 605-869-755 K04706

* MEBLE - salon, Jan Bagiński, ul. Rzeźnicka, tel.
(87) 520 29-23.
V07704
* OLEJ OPAŁOWY, NAJTANIEJ, tel. 87-520-41-91 V07125
* pizza na telefon – od 10.00 do 22.00, tel.87-520-3132 lub sms 505-314-536 V06018
* PRACE ZIEMNE WSZELKIE, tel. 606-317-941 V04519
* ROWERY – naprawy i wypożyczalnia, Centrum
Handlowe Impuls, tel. 87-520-36-92 V08612
V14110w

V09201

* skup metali i surowców wtórnych, odbiór własnym transportem, najwyższe ceny, Ełcka 2, tel.
501-611-961 V05120

to@borawski.pl
* Pralnia chemiczna, pranie wodne, usługi w ciągu 24 godzin,
ul. Grunwaldzka 12, te. 723-565-284
V06606

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
V06805
czipowanie, paszporty europejskie
psy, koty, fretki

* sprzątanie, opieka nad osobami starszymi lub dziećmi, tel.
506-462-495 L91703
* tłumacz języka francuskiego, tel. 888-605-885 B09605
K03808

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

* SZKOŁA RODZENIA, tel. 508-871-125
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SPRZEDAM
* książki, I i II klasa gimnazjum, (Gimnazjum nr 2), tel.
603-113-040 V09321
* luksfery Fala niebieskie 36 sztuk, TANIO, tel. 508610-285 B09705
* łóżeczko dziecięce z materacem, 65x125 cm, 150 złotych, tel. 691-201-120 B11101
* maszyny, urządzenia rolnicze, tel. 516-670-859 B003a17
* mieszkanie 30 m.kw., Składowa, parter, ,tel. 732794-057 K05902
* mieszkanie 60 m.kw. z działką 400 m.kw.,tel. 602345-477 V06825
* modele do sklejania z kartonu, Wydawnictwo WIR,
(samoloty 1:50, okręty 1:300), tel. 601-152-454
* OLEJ OPAŁOWY, NAJTANIEJ, tel. 87-520-41-91 V07115
* oryginalne sukienki taneczne, buty, tel. 604-886-221
K05503

O- Y
OMKE
R
P Aw
CJ

V09411
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Pompy ciepła
CWU + CO + kolektory słoneczne
przydomowe oczyszczalnie ścieków
V08213
możliwość montażu
DWORZEC PKP
tel. 883-110-101

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

V06108

V06905

* siedlisko, ul. Wiejska, ok. 40 arów, zabudowane budynkiem gospodarskim, dojazd od strony ulicy Wiejskiej, siła
na miejscu, tel. 602-293-333 V06815
* sypialnię BRW (seria Dream) - cena 500 zł. Łóżko
160x200, komoda, 44,5x76x86, 2 x szafka nocna i szafka
RTV, stojak na CD i lustro. Uwaga - materac grudzień
2014, kokos, strefy, sprężyny autonomiczne („Egipt” - „wygoda snu”) - extra płatny 350 zł. Mogę pomóc w organizacji transportu. 600936589.

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

Wyrób nagrobków, blatów kuchennych, parapetów
i okładzin schodowych
V07904

INNE

* oddam koty różne kolory w dobre ręce, nie odpowiadam na sms-y, tel. 500-210-251 B9805

PRACA

* ślusarza, spawacza zatrudnię, tel. 602-709-756 B09905
* zatrudnię stomatologa, tel. 605-893-381 K03908

SPRZEDAM

* atrakcyjne dwupokojowe mieszkanie, 43 m.kw., drugie piętro, centrum, plac Wolności 26, ,tel. 519-477-589
K06101

* biurko, tel. 505-335-841 B10702
* bramę przesuwną 3m, przęsło 3m, bramkę 98 cm. Dokładam rolki i zawiasy. Stal, teownik, ręczna robota… cena: 1
000 zł. 600936589
* drukarka kolorowa OKI C3300n, A4, idealna do
wizytówek, mało używana, 290 złotych, tel. 604-193413 B10801
* działka usługowa, granica obwodnicy, tel. 601-210819 B001a16
* działkę budowlaną, 1650 m.kw., Olecko, tel. 602-709756 B11201
* działkę pod garaż (ew. piętrowy) z projektem, Gołdapska, tel. 602-793-432 K04306
* działkę pod garaż pojedynczy z projektem, Gołdapska,
tel. 602-793-432 K04406
* działki budowlane, uzbrojone, tel. 601-210-819 B002a17
* kotły c.o., grzejniki, bojlery, HYDROMAX,
ul. Targowa 18, tel. 87-615-31-90
V07005

WYNAJEM

* BUDOWLANY SPRZĘT, tel. 606-317-941 V05429
* lokal do wynajęcia, 20 m.kw., Zielona 9,
tel. 501-263-133
V07004
* lokal użytkowy do wynajęcia, tel. 502-264-901 K03623
* lokal użytkowy 100 m.kw., centrum, tel. 723-565-284
V06616

* lokal użytkowy 140 m.kw., centrum, tel. 501-620-577
V06028

* pokoje, tel. 500-708-095 K02017

Nie Jesteś anonimowy w sieci….

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

16 kwietnia ukończono remont świetlicy w Jaśkach. Wyremontowanie pomieszczeń socjalnych i sanitarnych kosztowało
ponad 7,7 tysiąca złotych i zostało sfinansowane z funduszu sołeckiego. Prace wykonała firma Władysława Sujaty z Jasiek.
				 UM

G-soft

... ta olecka firma przystąpiła do programu „Olecka Rodzina 3+”. Dla rodzin
co najmniej z trójką dzieci oferuje ulgi na
zakup sprzętu komputerowego, usługi serwisowe oraz montersko-inastlacyjne. W
programie tym uczestniczy 7 partnerów.
				 UM

Szkoła Podstawowa
nr 3

Gmina zamówiła projekt przebudowy
boisk i bieżni przy Szkole Podstawowej
nr 3. Dokumentacja projektowa dotyczy
zaprojektowania boiska o nawierzchni
pokrytej sztuczną trawą, bieżni tartanowej oraz remontu boiska do koszykówki.
Projekt za ponad 7 tysięcy złotych wykona olecka firma Arkadiusza Papadopulos.
Termin wykonania zamówienia upływa
30 maja. 			
UM

Plenerowe kino letnie

Warszawska firma Kaktoos zrealizuje
bezpłatne seanse kinowe w lipcu i sierpniu. Odbędą się one na Rynku placu Wolności. Terminy i tytuły filmów zostaną podane w późniejszym terminie.
UM

MEDYCYNA ALTERNATYwNA
Na upał

Ratowanie zemdlonego od upału według kalendarza z roku 1869:
„Zemdlonego należ położyć w cieniu i czekać,
póki pot nie zniknie, po czem nakładać mu na głowę
płaty maczane w coraz zimniejszej wodzie i wyżymane, czyli tak zwane kompresy. Przy upartszych zemdleniach rozluźnić nieco trzeba ubranie, utrudniające krążenie krwi, i moczyć nogi w wodzie ciepłej i słonej. Jeśli
zemdlenie nie ustępuje, przystawia się dziesięć pijawek
za uszami.”

Zdrowa żywność – zboża

Uprawiane dzisiaj w skali rolniczej rośliny zbożowe
wyhodowano w ciągu wielu lat z dziko rosnących traw.
Rozróżniamy pszenicę zwykłą i twardą, ryż, kukurydzę, proso, jęczmień, owies i żyto.
Zboża są podstawowym produktem spożywczym dla
przeważającej części ludzkości. W stanie naturalnym dostarczają one oprócz węglowodanów także wartościowego białka, witamin, składników mineralnych oraz błonnika.
W kuchni zdrowo żywieniowej wykorzystujemy płatki, otręby, mąki i makarony.

Kosmetyki

Cienie do powiek zaczęto używać około 5 tysięcy lat
temu w Egipcie. Nie była to jednak ozdoba, ale ochrona
oczu przed blaskiem słońca.
Królowa Kleopatra kładła niebieskie cienie na górną
powiekę ( z lapis-lazuli) i zielone na dolną (z malachitu).
Brwi i rzęsy czerniła siarczanem ołowiu zmieszanym z łojem. Róż do policzków wyrabiany był z czerwonej ochry,
a dłonie malowała henną. Po dodaniu do henny soku z
akacji, powstawał lakier do paznokci.
W Grecji modna była blada twarz. Jako malowidła
używano bieli ołowianej. Twarz piękniała, ale organizm
zatruwał się – choroby żołądka, zawroty i bóle głowy,
często paraliż i ślepota.
Rzymianie również używali białego i czerwonego
ołowiu do upiększania twarzy, jednakże łagodzili uboczne skutki mlekiem oślic. Neron i jego małżonka w dalekie
podróże po kraju zabierali ze sobą stado oślic, aby mieć
świeże kosmetyki pod ręką...
Rośnie u nas wilcza jagoda, zwana belladonną Bella
donna znaczy „piękna kobieta”. Sok z wilczej jagody powiększa bowiem źrenice, przydając oczom blasku...
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Kalendarz imion
29 kwietnia (Światowy Dzień Miast
Bliźniaczych, Międzynarodowy Dzień
Tańca)
Angeliny, Katarzyny, Margerity, Rity,
Roberty, Ryty
Augustyna, Bogusława, Hugona, Jakuba,
Myślimira, Piotra, Roberta, Sewera
30 kwietnia
Balbiny, Balladyny, Chwalisławy, Donaty,
Hildegardy, Kai, Katarzyny , Lilii, Lilisny,
Marianny, Marii, Tamary
Bartłomieja, Bartosza, Donata, Filomena,
Igora, Jakuba, Ludwika, Mariana, Piusa
1 maja (Święto Pracy)
Anieli, Filipy, Filippy, Mai, Ramony
Filipa, Freda, Jakuba, Jeremiasza, Jeremiego, Józefa, Lubomierza, Lubomira,
Romana
2 maja (Dzień Flagi RP)
Atanazji, Celestyny, Elizy, Irminy, Longiny, Toli
Anastazego, Anatola, Antoniego, Atanazego, Borysa, Częstowoja, Eugeniusza,
Longina, Walentego, Waltera, Witomierza,
Witymira, Zygmunta
3 maja (Święto Konstytucji 3 Maja,
Święto NMP Królowej Polski)
Aleksandry, Aniki, Antoniny, Broniwoi,

Marii, Marioli, Niny, Światosławy,
Świętosławy, Żakliny
Aleksandra, Broniwoja, Jaropełka,
Stanisława, Światosława, Teodozjusza, Teodozego
4 maja (Dzień Strażaka, Dzień
Kominiarza, Dzień Hutnika)
Amelii, Antoniny, Flory, Ireny, Malwiny, Moniki, Poli
Floriana, Gościsława, Gostarda,
Grzegorza, Januarego, Łazarza,
Michała, Polikarpa, Roberta, Władysława
5 maja (Dzień Ochrony Środowiska)
Ireny, Irydy, Ity, Tamary, Wincenty
Chociemira, Hilarego, Lubosława,
Piusa, Teodora, Waldemara, Wincentego, Zdzibora
6 maja
Benedykty, Beniny, Benity, Ditty,
Domicelli, Filipa, Fredy, Judyty,
Juty, Ludomiły
Benedykta, Dominika, Filipa,
Gościsława, Gościwita, Jakuba,
Jana, Juranda, Ludomiła, Mariana,
Owidiusza, Waldemara, Wiktora

Sunset

Violet Fizz

W shakerze mieszamy 5 kostek lodu,
150 ml ginu, 2 łyżeczki syropu malinowego oraz 2 łyżeczki słodkiej śmietanki.
Przecedzamy do szklanek i dopełniamy
wodą sodową. Szklanki ozdabiamy wisienkami.

Wermut olecki

50 ml wytrawnego wermutu wlewamy do
wysokiej szklanki. Dodajemy sok z połowy cytryny, wkładamy dwie kostki lodu.
Zalewamy zimną colą do pełna. Brzeg
szklanki zdobimy plasterkami pomarańczy lub cytryny.

Błękitny Ptak

40 ml niebieskiego curacao, 120 ml schłodzonego wina musującego, 2 łyżki cukru,
plasterek cytryny do dekoracji
Krawędź wysokiego, smukłego kieliszka zwilżamy curacao i zanurzamy w
wysypanym na talerzyk cukrze. Teraz do
kieliszka wlewamy curacao i dopełniamy
winem musującym. Plasterek cytryny lekko nacinamy i przypieramy nim kieliszek.
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Cytaty na ten tydzień
Kobiety budzą w mężczyznach
pragnienie tworzenia arcydzieł, a
przeszkadzają im w ich wykonaniu.
Oscar Wilde
Mówienie o natchnieniu jest
zwykłym nonsensem, cos takiego
nie istnieje: jest to po prostu
sprawa najzwyklejszego rzemiosła.
William Morris,
The Life od William Morris
On nie wyliczał, tylko tworzył
wyobraźnią.
Antoine de Saint-Exupéry,
Twierdza
Można przypuszczać, iż w
pierwotnych fazach swojego
myślenia twórczy konstruktor
postępuje podobnie jak rzeźbiarz
lub malarz.
Jarosław Rudnianski,
Homo cogitans
... moje źródła wstydem tryskają,
jak fontanny...
Witold Gombrowicz,
dziennik

PRZYS£OWIA

Nasz przepis
50 ml wódki, 6 łyżek soku wiśniowego, 2
łyżki soku grejpfrutowego, 2 łyżki soku
cytrynowego, 2 łyżki syropu z cukru (woda
i cukier w proporcji 1:1), 1 łyżka syropu z
owoców granatu, 4 kostki lodu, plasterek
kiwi, paski mango i wisienka koktajlowa
do dekoracji
Soki mieszamy z syropami. Lód należy
rozkruszyć i przełożyć do szklanki i zalać
wódką, a potem napojem. Na wykałaczkę
nakładamy plasterek kiwi, mango i wisienkę koktajlową i udekorować drink.
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Napój podajemy ze słomką.

Grzane piwo
z korzeniami

3 szklanki jasnego piwa, 8 goździków, kawałek cynamonu, podsmażana skórka pomarańczowa, cukier
2/3 piwa wlewamy do rondelka,
dodajemy goździki, cynamon i skórkę pomarańczową. Przykrywamy
pokrywką i gotujemy 2-3 minuty,
uważając, żeby płyn nie wykipiał.
Gorącą mieszankę odcedzamy i lekko studzimy, Słodzimy do smaku i
mieszamy z pozostałym pod¬grzanym piwem. Podajemy do stołu w
dzbanku i rozlewamy do szklanek.
Takie grzane piwo lepiej pomaga zasnąć niż wszelkie środki przepisane
przez lekarza.

Drink Kakaowy

Bierzemy po 20 ml winiaku (lub
koniaku), brązowego likieru kakaowego i śmietanki. Podajemy z kostkami lodu.

Chłodnik piwny

2 butelki piwa jasnego, 1 niewielka
cytryna, 1 szklanka cukru, 2 łyżki
rodzynek, laska cynamonu, 2 goździki, 1 szklanka czerwonego wina, 1
szklanka śmietany, pół lita wody
Do zimnej wody wkładamy cynamon, goździki oraz cukier i gotujemy pod przykryciem 20 minut.
Po tym czasie zastawiamy garnek z
ognia i wsypujemy do niego rodzynki oraz wyciskamy sok z cytryny.
Następnie wszystko dobrze

Gdy w końcu kwietnia deszcz rosi,
błogosławieństwo polom przynosi.
Z kwietniem ciepłym, idzie maj
chłodny.
Na pierwszy maj szron obiecuje dobry plon.
Jeśli pierwszy maj płacze będą chude
klacze.
Boże daj, Boże daj, aby wiecznie
trwał ten maj.
Obfitość zbóż przynoszą, ptactwa
skąpość – grzmoty, lecz gospodarz z
robactwem ma dość roboty. (Powyższy
prognostyk staropolski znajduje w pełni potwierdzenie w bogatej tradycji ludowej, która grzmoty, chłody majowe
uznawała za dobrą prognozę dla urodzajów w polu i sadzie).
Na św. Floriana (4 maja) deszczyk
rzęsisty, będzie plon obfity, dobry i czysty.
Święty Florianie, miej ten dom w
obronie, niechaj płomieniem od ognia
nie chłonie!
Kiedy w marcu plucha, to w maju
posucha.
Jeśli się w maju śnieg zdarzy, to lato
dobrze wyparzy.
W maju zbiera pszczółka, zbierajcież
też ziółka na ratunek w potrzebie i dla
drugich i dla siebie.
schładzamy.
Do zimnego płynu wlewamy piwo,
czerwone wino i śmietanę.
Podajemy z grzankami.

Miodowy

Bierzemy po 50 ml miodu pitnego i toniku. Dodajemy po wymieszaniu 5 ml soku
cytrynowego oraz kostki lodu.
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Mistrzowska Mazurka 2015

Są takie miejsca, do których wracam z radością. Są takie
wody, na których łowię z pewną nostalgią. Takim łowiskiem
jest rzeka Mazurka, tj Łaźna Struga, jej początkowy bieg z
ujściem do jeziora Łaźno.
Od prawie czterdziestu lat właśnie tam rozpoczynam sezon spławikowy. Efekty są różne. Czasem rzeczka daje piękne, nawet kukurydziane płocie, a czasem tylko małe krąpiki,
zwane żyletkami lub medalikami. W tym roku bliżej było do
tej drugiej opcji.
Koło Okoń na Mazurce tradycyjnie organizuje swoje
spławikowe mistrzostwa. W tym roku odbyły się 17 kwietnia
. Na starcie stanęło dziesięciu zawodników. Zgodnie z regulaminem łowiliśmi w dwóch turach po 2,5 godziny z podziałem na dwa sektory. Szybkie losowanie stanowisk i piątka
wędkarzy ustawia się z jednej, a druga piątka z drugiej strony mostu. Sędzia Józek Makowski przy użyciu trąbki kibica
daje sygnał do rywalizacji.
Zimno jak diabli, około 3 stopni na plusie. Niebo zasunięte szczelnie chmurami, a do tego jeszcze wiatr potęguje
uczucie chłodu. Nic jednak nas nie zraża. Łowimy.
Początki słabe, jednak po kilku minutach ryby reagują na
podaną zanętę i kolejne płoteczki, krąpiki i uklejki lądują w
naszych siatkach. Pomalutku siateczki zapełniają się.
Czas mija szybko. Koniec tury. Zmieniamy stanowiska.
Niektórzy przesuwają się o jedno, lub kilka stanowisk, inni
maszerują na drugą stronę mostu. Kolejny sygnał Józka i do
dzieła. Warunki pogodowe na szczęście nie zmieniają się na
gorsze, a ryby niestety na lepsze. Zdarzają się grube wzdręgi,
kilka tłustych płoci i krąpi, większość zdobyczy jednak to
drobnica.
A tej drobnicy nałowiliśmy tyle i zajęliśmy następujące
miejsca:
1. Arnold Hościłło
2 pkt
5635 g
2. Krzysztof Krajewski
3 pkt
2795 g
3. Ryszard Ponikiewski
5pkt
2990 g
4. Janusz Szczepanik
5pkt
2590 g
5.Stanisław Guzewicz
5pkt
2270 g
6. Mieczysław Gojlik
5pkt
1995 g
7. Robert Chodnicki
8pkt
1990 g
8. Krzysztof Hodana
9pkt
1615 g
9. Józef Makowski
9pkt
1385 g
10. Jerzy Rynkowski
9pkt
1079 g
Ilość i jakość ryb nie powalała na kolana, ale nastrój, humory i apetyt dopisywały znakomicie. Warto dodać, że zajmujący piąte miejsce Staś Guzewicz jest aktualnym mistrzem
koła Miasto. Tytuł ten zdobył zaledwie tydzień wcześniej na
zawodach na rzece Sapinie.
Koło Okoń w tym roku obchodzi okrągłe dwadzieścia
lat istnienia. Nazbierało się w tym okresie różnych zdarzeń.
Dla przypomnienia więc, z kroniki koła, wyniki zawodów
na Mazurce z przed dziesięciu lat. Uczestniczyło również 10
wędkarzy.
1. Grzegorz Makowski
.. 9185 g
2. Arnold Hościłło
8675 g
3. Józef Makowski
6345 g
4. Krzysztof Krajewski
6215 g
5. Marian Wojsiat
5945 g
6. Janusz Szczepanik
5755 g
7.Jerzy Rynkowski
5635 g
8. Robert Anuszkiewicz
4865 g
9. Jakub Sulima
2915 g
10. Tomasz Gawroński
2370 g
Wspomnień czar. Nazwiska powtarzają się. I tylko ryb
jakby więcej. A już 1 maja, tradycyjnie spinningowe otwarcie
sezonu na Biebrzy. Koło Okoń od dwudziestu lat zaprasza.
z wędkarskim pozdrowieniem J.Arnold Hościłło

Zapowiedzi nadchodzących
imprez sportowych
Pływanie
Warmia i Mazury pływają
Termin i miejsce: 09.05.2015 r. (sobota) godz. 10:30,
Pływalnia LEGA
Piłka nożna
Rozgrywki Orlików IV Ligi Wojewódzkiej
z udziałem „Czarnych” Olecko i „Unii Olecko”
27.04.2015r. (poniedziałek) godz. 16:30,
Stadion Miejski
Mecz piłki nożnej trampkarzy
MLKS „Czarni” Olecko - „Mazur” Pisz
01.05.2015r. (piątek) godz. 13:00,
Boisko z murawą sztuczną
Mecz V ligi piłki nożnej MLKS „Czarni” Olecko - BKS
„Tęcza” Biskupiec
01.05.2015r. (piątek) godz. 17:00,
Stadion Miejski
Tenis ziemny
Otwarty Turniej Tenisa Ziemnego
Otwarcie Sezonu 2015 w kategoriach do 12 lat oraz
OPEN
01.05.2015r. (piątek) godz. 10:00,
Korty MOSiR
Nocny Turniej Tenisa Ziemnego
z okazji rocznicy Konstytucji 3 Maja
w kategorii OPEN
Termin i miejsce: 03.05.2015r. (niedziela) godz. 19:00,
Korty MOSiR
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Targi Edukacyjne
wiele pamiątkowych zdjęć. Mamy nadzieję, że w przyszłym
roku ponownie skorzystamy również i my z takiej prezentacji wyboru możliwości podjęcia nauki.
W tegorocznych Targach Edukacyjnych uczestniczyli
również uczniowie klasy trzeciej z Gimnazjum w Babkach

Oleckich pod opieką Michała Smokowskiego. Żałujemy, że
z naszego zaproszenia nie skorzystali uczniowie z gimnazjum w Judzikach i Kijewie.
Jeszcze raz wszystkim serdecznie dziękujemy. Do zobaczenia w przyszłym roku.
Julia Omilian i Adrian Borawski z kl.II b

V08702

K08103

Już czwarty raz w Zespole Szkół na Sieniku odbyły się
Targi Edukacyjne. Organizowane są uczniom klas trzecich
gimnazjum w celu trafnego wyboru nowej ścieżki edukacyjnej – szkoły ponadgimnazjalnej.
Naszymi gośćmi byli dyrektorzy, nauczyciele i uczniowie
oleckich szkół ponadgimnazjalnych: Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Kochanowskiego, Zespołu Szkół Technicznych, Zespołu Szkół Licealnych i Zawodowych oraz Ośrodka
Kształcenia Zawodowego przy ZDZ w Białymstoku.
Oferty edukacyjne na rok szkolny 2015/2016 zostały zaprezentowane w bardzo ciekawy sposób uwzględniając m.in.
kierunki kształcenia, naukę przedmiotów rozszerzonych i
uzupełniających, możliwości kierunków studiów czy wykonywania w przyszłości zawodu. Wyjaśnione zostały zasady
pisania i zdawania przedmiotów maturalnych. Gimnazjaliści
zapoznali się również z bogatą ofertą zajęć pozalekcyjnych, w
których mogą rozwijać swoje zainteresowania.
Trzeba przyznać, że jest w czym wybierać – od sportowych, naukowych po artystyczne. Przy stoiskach mogliśmy
zasięgnąć jeszcze dodatkowych informacji, otrzymać potrzebne materiały, ulotki, gadżety i porozmawiać z uczniami,
którzy uczą się w tych szkołach, wziąć udział praktyczny w
zorganizowanym przez ZST konkursie.
Było miło, wesoło, sympatycznie i rzeczowo. Zrobiliśmy
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Uczennice ZST
na profesjonalnym szkoleniu

26 kwietnia w Suwałkach odbyło się kolejne szkolenie fryzjerskie marki By Fama. W roli modelek wystąpiły
uczennice z technikum fryzjerskiego z klasy I i II Zespołu
Szkół Technicznych w Olecku. Tematem spotkania były
koloryzacje włosów, a także strzyżenia.

Na głowach
dziewczyn prezentowane były bardzo
odważne techniki
farbowania, które
znacznie odmieniły
ich wygląd. Nie da
się ukryć, że metamorfoza uczennic
była ogromnym zaskoczeniem dla całej
rzeszy fryzjerów,
którzy uczestniczyli
w szkoleniu!
Wielka brawa
dla dziewczyn za
odwagę i chęć doskonalenia własnego
warsztatu pracy!
Joanna Słowikowska ZST

