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Bądź odważny. A jeżeli nie jesteś, udawaj, że jesteś. Nikt nie zauważy różnicy.
H. Jackson Brown, Jr.
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Kupon bierze udział
w losowaniu upominków
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cena 1,90 zł
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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

Bal w Zespole Szkół na Siejniku, s. 10 -11

V33709

Założony w 1997 r.

Weronika Koloszewska

Walentynki
Dzień Zakochanych

Wielki dzień miłości wyznanie
Uśmiech radosny na powitanie
Panowie czule całują rączki
Te z obrączkami i bez obrączki

Grażyna Łobaszewska, koncert, s. 9
fotoreportaż Bolesława Słomkowskiego

I słowa kocham często padają
Na dowód tego prezenty dają
Nie ważna cena jakiej wartości
Ważne że daje Tobie z miłości
Tyle słów kocham wypowiedziane
Szczerze to mówią oczy kochane
Bo w nich ogniki jasne migocą
Żebyś dojrzała bez świateł nocą
Bo Walentynki są dniem miłości
Dziś w śród młodzieży dużo szczerości
Każdy miłością swoją przejęty
Z tego się cieszy św. Walenty

Uwaga!

przychodnia weterynaryjna z ulicy
Kasprowicza 22 została przeniesiona

na Aleje Zwycięstwa 29/2A
www.mezomorf.pl
SIŁOWNIA TRENER PERSONALNY ODŻYWKI
OLECKO, UL. TARGOWA 10

masaż, rehabilitacja,
terapie manualne, kinesiotaping
tel. 605-869-755 K02405

V02902

V03301

V02204

Jeszcze czas
na prenumeratę
„Tygodnika Oleckiego”
Koszt jednego
egzemplarza tylko 1,62 zł
z dostawą do domu
lub biura zamawiającego
sklep „PANEL”
panele podłogowe, PCV, drzwi, glazura, terakota,
ul. Targowa 4, tel. 87-520-41-89 K02904
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BAL KARNAWAŁOWY
– FERIE W BIBLIOTECE

Ferie zakończyliśmy w Miejsko-Powiatowej Bibliotece
Publicznej balem karnawałowym. Nasi najmłodsi czytelnicy
zawitali do nas przebrani za przeróżnych bohaterów z książek: wróżki, motylki, batmani, kowboje… cała feeria barw i
postaci.

Komunikat
o turnieju szachowym

Zespół Szkół w Olecku (Siejnik) i sekcja szachowa
MLKS Czarni Olecko zapraszają uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych do wzięcia udziału w
VI Otwartym Turnieju Szachowym
o Puchar Dyrektora Zespołu Szkół
Zawody odbędą się 21 lutego w ZS w Olecku, Osiedle
Siejnik I 14.
Turniej rozegrany zostanie na dystansie VIII rund i tempem gry 15 minut na zawodnika na partię.
Zgłoszenia na adres: krzysztofszachy@wp.pl lub przed
turniejem.

V02503

Rozpoczęcie zawodów o godz. 9:20, zakończenie ok.
godz. 14:20.

Archiwum „Tygodnika oleckiego” znajdziesz

Oczywiście, jak zawsze, przeczytaliśmy dzieciakom
książeczkę - tym razem opowiadanie o Nancy Fancy i balu
lalek. Następnie przyszła kolej na poczęstunek, konkurs
„Jaka to melodia” oraz zabawę.
W części plastycznej dzieciaki projektowały stroje karnawałowe. Zabawa była przednia. A już od piątku zapraszamy na Bajkolandię, na godzinę 16.00.!
Ewa Omilian

Karta parkingowa

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

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

GRÜNLAND
Centrum Roślin Ozdobnych

najnowsza kolekcja bylin

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

V33609

V02404

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

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

KRONIKA PO¯ARNICZA
20 stycznia 7.18 jeden zastęp JRG PSP usuwal z jezdni alei Zwycięstwa skutki kolizji drogowej. Zderzenie samochodów Audi D4 i Audi A4.
18 stycznia od 1trzy zastępy JRG PSP oraz po jednym
OSP z Cimoch, Kleszczewa i Wieliczek usuwały w Sobolach
skutki tragicznego wypadku drogowego. Zderzenie Samochodu osobowego z motorowerem. Dwie ofiary śmiertelne.
18 stycznia od 20.29 jeden zastęp JRG PSP gasił przy ulicy Batorego pożar sadzy w kominie domu mieszkalnego.
19 stycznia od 13.09 jeden zastęp JRG PSP i jeden OSP
Świętajno zabezpieczał naderwany więźby dachówek przed
wejściem do kościoła w Świętajnie.
20 stycznia od 4.18 jeden zastęp JRG PSP na osiedlu Nad
Legą pomagał w transporcie chorego do karetki pogotowia.
20 stycznia od 7.18 jeden zastęp JRG PSP usuwał z jezdni
alei Zwycięstwa skutki kolizji drogowej. Zderzenie audi B4
z audi A4.
22 stycznia od 7.59 jeden zastęp JRG PSP przy placy Wolności pomagał policji w otwarciu drzwi do mieszkania.
25 stycznia od 17.47 dwa zastępy JRG PSP oraz jeden
OSP Szczecinki usuwały w Możnych skutki kolizji drogowej.
Dachowanie samochodu osobowego.
Informacji udzieliła młodsza sekcyjna
Katarzyna Jeglińska
27 stycznia od 18.32 jeden zastęp JRG PSP gasił pożar
sadzy w kominie domu mieszkalnego.
3 lutego od 2.25 jeden zastęp OSP Świętajno gasił pożar
sadzy w kominie domu mieszkalnego w Świętajnie.
Informacji udzielił aspirant sztabowy Mariusz Domin
3 lutego od 19.47 jeden zastęp JRG PSP gasił przy ulicy
Kasprowicza pożar śmieci w śmietniku kontenerowym.
4 lutego od 10.14 trzy zastępy JRG PSP usuwały niebezpiecznie pochylone drzewo nad placem zabaw przy ulicy
Sembrzyckiego.
4 lutego od 16.34 jeden zastęp JRG PSP uwalniał w zajdach pasa, który uwiązł w ogrodzeniu.
4 lutego od 20.52 pięć zastępów JRG PSP, dwa zastępy
OSP Wieliczki oraz jeden zastęp OSP Cimochy gasiły pożar
poddasza budynku wielordzinnego w Wilkasach.
5 lutego od 19.32 dwa zastępy JRG PSP usuwały przy
ulicy Armii Krajowej zadymienie z piwnicy budynku wielordzinnego.
7 lutego od 15.41 jeden zastęp JRG PSP gasił przy ulicy
Sokolej pożar śmieci w śmietniku kontenerowym.
8 lutego od 14.48 jeden zastęp OSP Świętajno usuwał w
Chełchach powalone na drogę drzewo.
Informacji udzielił młodszy aspirant
Andrzej Zajkowski

NAJTANIEJ W MIEŚCIE

Aleje Lipowe 1, Tel. (87) 520-41-91
ON.............................. 4,49 zł
ON arctic ..................4,69 zł
Pb 95......................... 4,45 zł
PB 98......................... 4.59 zł
LPG............................ 1,88 zł
Olej opałowy............... 2,90 zł (powyżej 1000 litrów)
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AUTOMYJNIA

Zapraszamy od 600 do 2100

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

WYSTAWY STAŁE
• Malarstwo Marcina Radziszewskiego, Galeria Prawdziwej
Sztuki im. A. Legusa, ROK „MG”
• Fashion & Beauty wystawa fotografii, Galeria Hol, ROK
„MG”
• 4 tysiące lat monety chińskiej - wystawa w Oleckim
Stowarzyszeniu Aktywnych „Zamek”
• Ekspozycja stała - Olecka Izba Historyczna, plac Wolności 22
• Portret/autoPortret, wystawa fotografii, Galerii Fotografii
„Klatka”, ROK MG
11 luty (środa)
apteka dyżurna plac Wolności 25
wydanie „Tygodnika Oleckiego”
12 luty (czwartek) (Tłusty Czwartek)
apteka dyżurna Zielona 35
10.00 - Turniej Siatkówki Strażaków, hala Lega
16.00 - rozpoczęcie kursu na kierowców w szkole jazdy Jerzego Miliszewskiego, aleje Lipowe 3
16.30 - „Poeci są wśród nas” - Wojciech Bojar, biblioteka
17.00 - konsultacje społeczne w sprawie podziału sołectwa
Możne, sala konferencyjna Ratusza
13 luty (piątek)
apteka dyżurna Składowa 6
16.00 - Bajkolandia, biblioteka miejska, ul. Kopernika
17.00 - Warsztaty relaksu, ROK MG, plac Wolności 22, sala
baletowa
19.00 - Ziarno prawdy, film, kino Mazur
14 luty (sobota)
apteka dyżurna Kolejowa 15
15.30 - Dzwoneczek i bestia z Nibylandii, film, kino Mazur
17.00 - Ziarno prawdy, film, kino Mazur
19.00 - Ziarno prawdy, film, kino Mazur
15 luty (niedziela)
apteka dyżurna Ziellona 37
15.30 - Dzwoneczek i bestia z Nibylandii, film, kino Mazur
17.00 - Ziarno prawdy, film, kino Mazur
19.00 - Ziarno prawdy, film, kino Mazur
16 luty (poniedziałek)
apteka dyżurna plac Wolności 7B
17 luty (wtorek) (OSTATKI)
apteka dyżurna 11 Listopada 9
18 luty(środa) (POPILEC)
apteka dyżurna Gołdapska 1
wydanie „Tygodnika Oleckiego”
10.00 - Mistrzostwa Powiatu Oleckiego SZS w minisiatkówce dwójek szkół podstawowych, hala Lega
19 luty (czwartek)
apteka dyżurna plac Wolności 25
11.30 - VI Memoriał im. Władysława Żurowskiego, Święto
Gimnazjum nr 2 im. Mikołaja Kopernika, (lodowisko szkolne lub hala Lega) (święto szkoły w budynku Gimnazjum)
20 luty (piątek)
apteka dyżurna Zielona 35
16.00 - Bajkolandia, biblioteka miejska, ul. Kopernika
21.00 - Polskie gówno, film, kino Mazur
21 luty (sobota)
apteka dyżurna Składowa 6
9.00 - Winter Cup - Football Festival Turniej piłki nożnej
chłopców, hala Lega
9.20 - VI Otwartym Turnieju Szachowym o Puchar Dyrektora Zespołu Szkół (Siejnik)
15.00 - Pingwiny z Madagaskaru, film, kino Mazur
17.00 - Pingwiny z Madagaskaru, film, kino Mazur
19.00 - Polskie gówno, film, kino Mazur
21.00 - Polskie gówno, film, kino Mazur
22 luty (niedziela)
apteka dyżurna Kolejowa 15
9.00 - Winter Cup - Football Festival Turniej piłki nożnej
chłopców, hala Lega
15.00 - Pingwiny z Madagaskaru, film, kino Mazur
17.00 - Pingwiny z Madagaskaru, film, kino Mazur
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List do redakcji
Witam!
Bardzo przypadkowo trafiłem dziś na strony "Tygodnika Oleckiego". Od 1973 roku mieszkam na zachodzie Polski, ostatnie 25 lat we Wschowie, Lubuskie. Swoje gniazdo
rodzinne mam jednak w Gawieniańcach pod Sejnami.
Słysząc w rozmowie telefonicznej z mamą, że we wsi
był pożar, sięgnąłem do "wujka Google". I tu niespodzianka; na hasło "pożar, Gawieniańce" pojawia się link do "Tygodnika Oleckiego".
Pierwsza moja myśl - to pomyłka, ale druga - dlaczego
wyszło akurat Olecko? Zajrzałem głębiej idąc za linkiem
i w ten sposób trafiłem do nr 13/846 gazety z roku 2014.
Na stronie 12 jest tam rzeczywiście tekst o zabytkowej
architekturze w Gawieniańcach. Miłe jest, że moja rodzinna wieś jest promowana w Olecku.
Ja jednak chciałbym tu dodać kilka słów o związkach
tej wsi z Oleckiem właśnie. Po pierwsze jest to wieś zasiedlona głównie przez dwie rodziny: Okulanisów i Buchowskich. Z tych Buchowskich pochodzą także aktualni mieszkańcy Olecka o tym nazwisku, a również inni, używający
nazwiska Bijata. W Olecku 8 lat (1954-62) spędzili moi rodzice, Zygmunt i Jadwiga Szczudłowie (mama z Buchowskich). Ojciec był pracownikiem miejscowego GS, a ja z
bratem Zdzisławem chodziłem do szkoły. Mieszkaliśmy
przy ul. Tunelowej 9. Potem wyjechaliśmy do Gawieniańc,
bo ojciec dostał tam działkę budowlaną, na której postawił
dom. Dalsze losy najbliższej rodziny związane już były z
Sejnami, ale do dziś mamy w Olecku bliskich krewnych.
Miło było zobaczyć w "Tygodniku Oleckim" stare gawieniańskie zabudowania. Dziękuję!
Z pozdrowieniami
Andrzej Szczudło,

W siedzibie Oleckiego Stowarzyszenia Aktywnych „Zamek” można obejrzeć wystawę dotyczącą historii regionu.
Ekspozycja obejmuje sprzęt gospodarstwa domowego, militaria i innych rzeczy przekazane przez mieszkańców Olecka związane z codziennym życiem na tych terenach przed II
wojną światowa i po niej
Wystawa znajduje się w budynku ZST (Zamek) przy Placu Zamkowym 2,

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:

1 % podatku na cele ochrony
zdrowia

Narodowy Fundusz Ochrony Zdrowia (NFOZ) od 42 lat
wspomaga cele ochrony zdrowia. Doposaża i modernizuje jednostki medyczne, tworzy warunki do świadczenia nowoczesnych
usług zdrowotnych. W roku 2014 sfinansował doposażenie zakładów opieki zdrowotnej na ogólną kwotę 162 000,00 zł, w tym do
Olmedica Sp. z o.o. w Olecku.
Wysokość pomocy, to suma zbiórki uzyskanej z odpisu podatkowego 1 % na OPP i akcji „Serce za Serce”.
NFOZ podobnie jak w minionych latach zwraca się z prośbą
do Mieszkańców Powiatu Oleckiego, aby darowali 1 % należnego podatku na cele ochrony zdrowia. Wystarczy w zeznaniu
podatkowym wpisać numer KRS 0000065198, kwotę podatku i
cel – „Szpital w Olecku”.
Wyliczona na podstawie Raportu Urzędu Skarbowego suma
wróci do wskazanego zakładu opieki zdrowotnej. NFOZ zwraca
otrzymane złotówki zgodnie z wolą „Darczyńców”.
Halina Kasicka www.powiat.olecko.pl
K02105

Wystawa dotycząca
historii regionu

• Marek Cymański
• Andrzej Dęba
• Cezary Kułakowski
• Andrzej Ladziński
• Gabrel Nowak
• Andrzej Żarnecki

Upominki ufundowali:
√ Majster, aleje Lipowe 1B
√ BEST - Studio Reklamy, ul. Jeziorna 1A
√ „BiS” Studio Reklamy, ul. Kamienna 1A
√ TERNET, pl. Wolności 26
√ Księgarnia Zofii Siemaszko, plac Wolności 26
√ INFOLAND, pl. Wolności 15
√ Drukarnia „Gryfix”, Ełk, ulica Sasankowa 17
√ Urząd Miejski w Olecku, plac Wolności 3
√ Wydawnictwo „Wir”, Zielona 37
Upominki będą wysyłane pocztą.
Do rozlosowania: gry komputerowe, filmy na dvd, książki, długopisy, akcesoria szkolne, modele do sklejania,
magnesy, kalendarze, pocztówki, gry logiczne itp.

Redakcja

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

to@borawski.pl

V02802

Karnawał minął jak z bicza strzelił. Przed nami Tłusty Czwartek, a następny numer „Tygodnika Oleckiego”
wyjdzie już w Popielec.
Ale, co tam, za oknem piękna
zima... i już niedługo Wielkanoc. Poza
tym w sobotę Walentynki. Kto ma miłości, przyjaciół i dobrych znajomych
niech złoży życzenia, laurki, kwiaty
i wręczy czerwone lizaki w kształcie
serduszek. Choć święto na siłę weszło
do naszego kalendarza, to jest jednym
z najpiękniejszych świąt (takich świecko-kościółkowych).
W ostatnim „Głosie Olecka” na pierwszej stronie zdjęcie Teresy Gałaszewskiej i pytanie „Co zrobiono na wsi i
na osiedlach?” Znaczy się jakaś sensacja. I okazuje się, że
na siódmej stronie można już przeczytać co zrobiono, a naprawdę zrobiono dużo. Dzięki funduszowi sołeckiemu tereny
będące własnością gminy wypiękniały. Pieniądze wydatkowane z gminnej kiesy na ten cel zwróciły się w dwójnasób.
Po pierwsze zostały wydatkowane według życzeń lokalnej
społeczności i stały się wizytówką mocy demokratycznych
przemian wśród tych ludzi. Teraz każdy we wsi wie, ten który
jest zainteresowany jej rozwojem, że aby wydać pieniądze na
budowę chodnika, za którą opcją się opowiada, musi iść na
wiejskie zebranie. Jak nie pójdzie, to może wygrać inna opcja
wydatkowania sołeckiego funduszu. Te pieniądze, to taka
szybka edukacja obywatelska.
Takiej edukacji brak w mieście. Czyli nie ma funduszu,
którym by rządziła rada osiedla. Dlatego przewodnicząca rady
z Siejnika wystąpiła na Sesji. Bezsilność wyegzekwowania
decyzji dotyczących potrzeb mieszkańców zaczyna być stresująca.
Nikt ze zdrowo myślących i zdrowo oceniających wygląd
miasta i zaangażowanie władz miejskich w ten aspekt działalności nie powie, że nie troszczą się o to. Powstało tyle różnych
terenów zielonych, zostały uporządkowane parki, parczki i
większe trawniki. Zbudowano siłownie. Zrekultywowano stawy i brzegi rzeki. Naprawiono chodniki. Zagospodarowano
Rynek. Wyremontowano kamienice będące własnością mia-
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sta. Dzieje się tego dużo. Jest tylko pewne ale...
Nie zawsze władze miasta trafiają w potrzeby olecczan.
Nie konsultują. Widzą lepiej i dalej... i dają do zrozumienia,
że ich wizja jest lepsza od wizji mieszkańców. Miasto nasze
zmienia się z dnia na dzień. Nie zmienia się tylko widzenie
istoty jego istnienia. Miasto, to może i zbiór kilkuset domów,
które płacą podatki do kasy Magistratu. To może i zbiór ludzi osiadłych i napływowych, którzy mają pracę, jej szukają,
mają domy lub próbują wynająć mieszkania. Miasto, każde,
to przede wszystkim sami ludzie.
To im służy burmistrz z całym Ratuszem, policja, straż
pożarna, szpital i jeszcze wiele różnych instytucji.
Zawsze, gdy piszę o czyjejś służbie przypomina mi się
kazanie wygłoszone do policjantów w dniu ich święta przez
księdza prałata Stanisława Tabakę. Mówił wtedy o ich pracy, posłannictwie i przede wszystkim, że to co robią to jest
to służba. Służba zawsze oznacza, że trzeba służyć. Być sługą, w wypadku policji sługą pokrzywdzonych, ofiar przestępstw, zastraszanych, sługą społeczeństwa w ogóle.
Nie twierdzę, że wizja rozwoju miasta preferowana przez
Ratusz jest niedobra. Pewnie na końcu tej drogi jest świetlisty cel. Jednak bez przyzwolenia społecznego, bez konsultacji, bez wzięcia pod uwagę tego co naprawdę chce społeczeństwo, każdy wysiłek władz będzie krytykowany. Nawet
najlepszy pomysł znajdzie zawsze swoich przeciwników.
Trzeba wziąć pod uwagę to, że miasto jest dla ludzi, a nie
po to, by władzy było wygodniej działać, a co za tym idzie i
wygodniej i bezstresowo żyć. Dopóki się tego nie zrozumie
i nie zacznie realizować autentycznego porozumienia społecznego nigdy nie zbuduje się miasta dla wszystkich.
Lekarstwem na ten stan rzeczy jest stworzenie, i to jak
najszybciej, funduszu społecznego, który miałyby do dyspozycji rady osiedli. Decyzje władz w sprawie wyglądu miasta powinny być konsultowane. Wydatki typu, np. budowa
hali sportowej, władze powinny realizować dopiero po referendach. Bez demokracji i społecznego przyzwolenia nie
można rządzić w demokratycznym społeczeństwie. Jeśli się
tego nie zrozumie zawsze ktoś zarzuci władzy, że nie słucha
ludzi. I wtedy można będzie się tłumaczyć, że zrobiliśmy
bardzo dożo, za bardzo duże pieniądze... tylko, że ktoś kto
krytykuje powie wtedy, że nikt z olecczan tego co zrobiono
nie chciał.
Dla mnie osobiście, to miasto jest najpiękniejszym na
świecie... ale mimo wszystko troszeczkę inaczej rozłożyłbym akcenty jego rozwoju i wyglądu... i pytałem o to wielu
olecczan. Nie słyszałem odpowiedzi, ale dalsze pytania.
I jeszcze jedno! Wiecie Państwo, że już od kilku lat zakazano palenia w budowlach administracji państwowej, szpitalach, przystankach autobusowych, stacjach. Czasami nawet
można zobaczyć jak policjanci wlepiają mandat jakiejś osobie, która nie stosuje się do obowiązującego w kraju prawa.
W Ratuszu jest inaczej. Naturalnie podczas Sesji Rady
Miejskiej. Dzieje się tak kiedy prowadzący obrady ogłosi przerwę. Wszyscy palacze biegną wtedy do ubikacji by
wypalić upragnionego papierosa. Po tych pięciu minutach
dymu jest tam tyle, że jeszcze kilkadziesiąt minut po przerwie niepalący nie może z łazienki skorzystać. Smród jest
straszny. Użyłem tego słowa na „s”, bo inaczej „doznania”
zapachowego nie można opisać.
Tak działają ci, którzy uchwalają lokalne prawo! Czyżby
prawo stanowione przez najwyższe organy Rzeczypospolitej
było dla nich nieważne? Jak można tak mieć w głębokim
poważaniu zdrowie i dobre samopoczucie innych? Jak można tak lekceważyć niepalących: burmistrza, radnych, gości i
pracowników Ratusza? Przypominam, że w ustawie ograniczającej miejsca palenia tytoniu chodziło o zdrowie obywateli. Zresztą, statystycznie rzecz biorąc, jeden z przebywających na Sesji będzie miał kłopoty z układem oddechowym.
Proszę szanownych nałogowych palaczy. Jeśli nałóg
Wasz jest tak duży, że przez dwie, do trzech godzin Sesji nie
możecie wytrzymać, wyjdźcie przed Ratusz i tam zapalcie.
Po pierwsze, tam nie będziecie nikomu szkodzić, a po drugie
wiatr szybko wywieje „zapach”. Z góry dziękuję za wysłuchanie prośby, a w razie czego proszę policję o interwencję.
Z poważaniem Bogusław Marek Borawski
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Imprezy sportowe
Siatkówka
Turniej Siatkówki Strażaków z udziałem 6 zaproszonych drużyn. Termin i miejsce: 12.02.2015 r. (czwartek)
godz. 10:00, Hala LEGA
Mistrzostwa Powiatu Oleckiego SZS w minisiatkówce dwójek szkół podstawowych. Termin i miejsce:
18.02.2015r. (środa) godz. 10:00, hala LEGA

Dziewczynka zaatakowana
przez psa

Oleccy policjanci wyjaśniają okoliczności w jakich
12–letnia dziewczynka została zaatakowana przez psa. Do
zdarzenia doszło w miejscowości Wronki. Dziecko z zadrapaniami ciała zostało przetransportowane do szpitala w Suwałkach.
Do zdarzenia doszło 5 lutego we Wronkach na terenie
gminy Świętajno.
Jak wstępnie ustalili policjanci 12–latka została zaatakowana przez pas, gdy wyszła na spacer ze swoim kolegą.
W wyniku zdarzenia dziecko doznało zadrapań rąk, nóg,
pleców, brzucha oraz klatki piersiowej i zostało przetransportowane do szpitala w Suwałkach.
W trakcie podjętych czynności funkcjonariusze ustalili, że pies należy do jednego z mieszkańców wsi Wronki.
Mężczyzna spuścił psa z łańcucha na swojej posesji aby się
wybiegał i nie potrafił wyjaśnić w jaki sposób wydostał się
on poza ogrodzenie.
Teraz funkcjonariusze wyjaśniają szczegółowo okoliczności w których doszło do zdarzenia oraz czy były zachowane wszystkie środki ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia.
rzeczniczka prasowa KPP sierż. szt. Justyna Sznel

Piłka nożna
Winter Cup - Football Festival, Turniej piłki nożnej
chłopców z rocznika 2005 z udziałem zaproszonych drużyn. Termin i miejsce: 21-22.02.2015 r. (sobota-niedziela)
godz. 9:00, Hala LEGA
Rozrywka
Występ kabaretu Ani Mru Mru. Termin i miejsce:
23.02.2015 r. (poniedziałek) godz. 19:00, Hala LEGA,
Bilety do nabycia w ROK „Mazury Garbate”
Lekkoatletyka
XIV Halowe Mistrzostwa Powiatu Oleckiego SZS w
LA szkół podstawowych. Termin i miejsce: 25.02.2015r.
(środa) godz. 10:00, hala LEGA
XIV Halowe Mistrzostwa Powiatu Oleckiego SZS w
LA szkół gimnazjalnych. Termin i miejsce: 26.02.2015r.
(czwartek) godz. 10:00, hala LEGA
Pływanie
„Otyliada” - II Ogólnopolski Nocny Maraton Pływacki. Termin i miejsce: 28.02.2015 r. (sobota) godz. 18:00,
Pływalnia LEGA
Warmia i Mazury pływają . Termin i miejsce:
07.03.2015 r. (sobota) godz. 10:30, Pływalnia LEGA
Tenis stołowy
III turniej tenisa stołowego z Cyklu Grand Prix Olecka. Termin i miejsce: 28.02.2015r. (sobota) godz. 9:00,
Hala LEGA

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
25-59 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
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Przypilnował

Złapał Kozak Tatarzyna,
a Tatarzyn… czyli pilnowanie
W zawodach wędkarskich startuję od 35 lat. Nigdy nie
lekceważę ani ryb, ani przeciwników. Przez te kilkaset
startów wypracowałem doświadczenie, które pozwala mi
powiedzieć, że coś tam umiem. Zdarzało mi się wygrać,
przegrać, wstępować na podium Mistrzostw Polski i również schodzić z sektora bez ryby.
Ostatniego stycznia 2015 roku, miałem przyjemność
uczestniczyć w Podlodowych Mistrzostwach Koła Okoń.
Łowiskiem było jezioro Bitkowo, które oprócz sporej ilości zawodniczych ryb, gwarantowało przede wszystkim
bezpieczną pokrywę lodową.
Jeszcze przed wschodem słońca garstka wędkarzy z
koła, wzmocniona kolegami z zaprzyjaźnionego koła z
Raczek, zameldowała się w miejscu wyznaczonym przez
organizatora. Wszystko pięknie tylko wiatr silny hulał. Prezes Okonia, Krzysztof Krajewski, wraz z Jerzym Rynkowskim, wyznaczył teren sektorów, po czym przywitał
wędkarzy i przedstawił zasady rywalizacji. Proste, według
międzynarodowego regulaminu CIPS.
Losowanie sprawiło, że łowię z dwoma Krzyśkami,
Krajewskim i Hodaną oraz Andrzejem Kopiczko z Raczek. Drugi sektor, to Jurek „Kominiarz”, Rysiek Ponikiewski ze Świętajna, a także dwaj „Raczkowaiacy”, Renek Galicki i Dariusz Świerzyński.
Już po godzinie wiem, że najgroźniejszy będzie Prezes.
Łowi szybko i skutecznie. Nie tylko od kilku lat wygrywa
kołowe GP w spinningu, w łowieniu na mormyszkę również radzi sobie znakomicie. Ja mam przerwy w łowieniu.
Ryby odskakują, teraz już wiem dlaczego, wtedy nie wiedziałem.
Trzy godziny tury mijają szybko. Waga potwierdza
moje obserwacje. Sektor wygrywa Krzysiek. Ma 3200 g.
Przegrałem o pół kilo. Dużo. Trzeci jest Krzyś Hodana. W
drugim sektorze wygrywa Rysiek przed Jurkiem, Renkiem
i Driuszem. Jednak wyniki mają dużo słabsze. Stratę mam
dużą, ale do odrobienia. –Te zawody są jeszcze do wygrania - pomyślałem - Wystarczy wygrać z Prezesem o ponad
pół kilo, i mieć w sektorze Ryśka i najlepiej jeszcze Jurka.
Niewiarygodne, ale losowanie ułożyło się idealnie. Teraz
tylko wygrać sektor z Krzyśkiem z odpowiednią przewagą.. Tylko…
Początek mam niezły. Doskonale widzę, że Krzyś się
męczy i wyraźnie mu nie idzie. Pilnuję go i na każdą rybę,
odpowiadam swoją złowioną płotką. Pilnuję go skutecznie.
Utrzymuję przewagę z początku tury. Powinno wystarczyć.
Jurek z Ryśkiem łowią w innej części sektora. Kilka razy
łypnąłem kątem oka. Łowią, ale jak szybko, nie wiem.
Ostania godzina, dużo słabsza, budzi mój niepokój.
Waga ponownie wszystko wyjaśnia. Wprawdzie, według założeń wygrałem z Krzyśkiem o ponad pół kilo,
jednak Rysiek wyprzedził mnie o czterdzieści pięć gram,
czyli jedną płotkę, a Jurek o dwieście gram, czyli płotek
cztery. Ale się narobiło. Jednocześnie Krzyś Hodana łowiący w drugim sektorze z kolegami z Raczek wygrywa z

OLECKIE CENTRUM
SZKOLENIA KIEROWCÓW
Jerzy Miliszewski

wynikiem ponad trzy i pół kilowym, co po dodaniu punktów
spowodowało, że również mnie wyprzedził. Chociaż moja
łączna waga złowionych ryb jest największa, daje mi to jednak dopiero czwarte miejsce.
– Przypilnowałem cię? - uśmiecham się do Krzyśka. Tak,
Prezesa przypilnowałem, ale Rysio i Jurek, okazali się nie do
upilnowania. Całe zawody wygrywa Rysiek, przed Jurkiem
i Krzyśkiem Hodaną! Wszyscy to znakomici wędkarze.
Wszyscy mają duże doświadczenie i umiejętności. Gratuluję
bardzo serdecznie.
Tutaj dygresja. Jeszcze nie dawno, zwycięstwo w zawodach kołowych skutkowało udziałem w mistrzostwach okręgu. Niestety, po raz ostatni w zawodach okręgowych wędkarze z Olecka startowali, gdy wraz z Krzysiem Krajewskim
i Krzyśkiem Gryniewiczem w 2009 roku pojechaliśmy do
Olsztyna i dodam nieskromnie, że zająłem tam drugie miejsce.
Dzisiaj okręg planuje mistrzostwa najczęściej tuż na
początku stycznia i najczęściej lodu brak. Brak więc zwycięzców, a na imprezy ogólnopolskie jadą zawodnicy wytypowani. Zresztą obecnie udział w Podlodowych Mistrzostwach Polski, to sześć tur w dwóch imprezach. Wysokie
koszty uniemożliwiają wystawienie drużyny, przez np. Klub
Ukleja, bez pomocy jakiegoś sponsora. Startowe od osoby
to trzysta złoty za jedna imprezę, do tego minimum cztery
noclegi z wyżywieniem, robaki, sprzęt, zanęty, no i dojazd
na drugi koniec Polski. A drużyna to pięć osób. Minimum,
bo bez technicznego kapitana jest bardzo trudno. Szkoda,
chociaż może jeszcze kiedyś wystawimy drużynę. Zawodników mamy. A oto wyniki Podlodowych Mistrzostw Koła
Okoń 2015r.
1. Ryszard Ponikiewski
- 3 pkt 4460g
2. Jerzy Rynkowski
- 3 pkt 4140g
3. Krzysztof Hodana - 4 pkt 5445g
4. Arnold Hościłło
- 5 pkt 5560g
5. Krzysztof Krajewski - 5 pkt 5435g
6. Andrzej Kopiczko - 6 pkt 3305g
7. Renisław Galicki - 6 pkt 2360g
8. Dariusz Świerzyński - 8 pkt 2040g
Wszystkim gratuluję serdecznie i w imieniu organizatora
bardzo dziękuję za udział .
Z wędkarskim pozdrowieniem
Arnold Hościłło

Olecko, Aleje Lipowe 3

B04706

Rozpoczęcie
kursu

12
lutego
godz.

1600

tel. 87-520-23-36

B05006

Ośrodek
czynny
codziennie
w godz. 800-1600
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Warsztaty
wielopokoleniowe

Od 2 do 5 lutego w Świetlicy Wiejskiej w Kukowie w ramach ferii zimowych odbyły się warsztaty rękodzielnicze i kulinarne dla dzieci, młodzieży i
dorosłych z Sołectwa Kukowo.
Uczestnicy przez 4 dni chętnie tworzyli ozdoby z siana, papieru oraz zgłębiali tajniki kuchni lokalnej, przygotowując słodkie specjały. Wszystko co
zostało stworzone w czasie zajęć feryjnych uczestnicy zawdzięczają swojej
wyobraźni i zdolnościom manualnym.
Na zajęciach rękodzielniczych z
siana powstały prześliczne kotki, pieski, bałwanki, pająki i koguty. Natomiast z papieru spod nożyczek wyszły
kolorowe serwetki i zakładki do książek.
Podczas warsztatów kulinarnych
uczestnicy przygotowali obarzanki,
faworki, bezy i różyczki z ciasta drożdżowego. Wszyscy rwali się do pracy,
by móc jak najszybciej zobaczyć swoje
ozdoby z siana czy z papieru lub spróbować zrobione przez siebie przysmaki.
Każdy mógł zabrać do domu efekty swojej pracy, by pochwalić się tym
co zrobił lub poczęstować słodkim specjałem bliskich.
Zajęcia rękodzielnicze umożliwiły
dzieciom, młodzieży i dorosłym ciekawe i twórcze spędzenie czasu wolnego
w czasie ferii zimowych.
Dziękuję małym i dużym uczestnikom za czynny udział w zajęciach,
a szczególnie podziękować: Dorocie
Chmielewskiej, Basi Jasińskiej, Jadwidze Wasilewskiej, Ani Warsiewicz i Bożenie Raczyło oraz Markowi
Borawskiemu za pomoc przy realizacji warsztatów.
Wioletta Żukowska
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Koncert Grażyny Łobaszewskiej

B06303

mini fotoreportaż Bolesława Somkowskiego
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„Bal karnawałow
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23 sty
go ocz
bal po
Dziadk
Po
najmło
gimnas
zaczaro
żek, cz
kowbo

to@borawski.pl

Tygodnik olecki 6/889 r. 2015

11

wy z Babcią i Dziadkiem w SP 4”

Szkole Podstawowej nr
ks. Jana Twardowskiego
zji trwającego karnawału,
ycznia odbył się tak dłuzekiwany przez uczniów,
ołączony z Dniem Babci i
ka.
występach teatralnych
odszych dla dziadków sala
styczna zamieniła się w
owaną krainę pełną wrózarodziejów, księżniczek,
ojów, duchów, biedronek,

motylków i innych barwnych postaci z
kreskówek i bajek. Uczniowie wraz ze
swoimi opiekunami, dziadkami i babciami rozpoczęli zabawę dyskoteką.
Uczniowie chętnie brali udział w towarzyszących balowi konkursach. Reprezentanci każdej z klas wykonywali
różne przedziwne i zabawne zadania.

ki.

Na koniec balu wszystkie dzieci otrzymały upomin-

Wiadomo nie od dziś, że karnawał sprzyja dobrej zabawie. Urokowi tego okresu uległa nie tylko najmłodsza
społeczność szkoły, ale również zaproszeni seniorzy.
Mamy nadzieję, że ze wspomnieniami mile spędzonych
chwil, uczniowie z radością rozpoczęli ferie zimowe.  
Weronika Gaworska
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Kulig
w
Puszczy Boreckiej

We czwartek, 5 lutego uczestnicy
Środowiskowych Domów Samopomocy we Wronkach i Kowal Oleckich bawili się wspólnie na kuligu w
Puszczy Boreckiej. Niezapomniane
wrażenia zapewniła jazda saniami
przesieką wśród ośnieżonych drzew.
Radośnie dzwoniły dzwonki, a
uczestnicy śpiewali „Będzie, będzie
zabawa, będzie się działo…” Po
pełnej wrażeń przejażdżce pieczono
przy ognisku kiełbaski. Była też gorąca zupa.
Następnie wszyscy wrócili do siedziby ŚDS na tańce i słodki poczęstunek.
K.L.
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Bogusław Marek Borawski

Pierwsze urodziny
Drugie urodziny

20.

10 września. Urodziny Ingi. Obudziłem się pierwszy. Wypakowałem z walizki prezent. Napisałem karteczkę z życzeniami. Siedzę i czekam na ruch w domu. Bart już pojechał do
pracy. Za oknem pada deszcz. Pada? Raczej trzeba określić
to, że leje. Tony wody spadają z nieba. Słychać jak pompy
odwadniające piwnice domu działają na okrągło. Za oknem
szaro, ponuro, ale zielono. Wiewiórek na yardzie nie ma. Tylko cykady jazgoczą tak jakby nic się nie działo.
Słyszę ruch w kuchni. Idę więc. Córka krząta się i przygotowuje kawę. Składam życzenia i wręczam prezent. Naturalnie
książka. „Samotność w sieci” Janusza Leona Wiśniewskiego.
Siadamy do kawy. Przed nami ekranik z widokiem łóżeczka w którym śpi Lia. Powoli zaczyna się tam ruch. Już
przyzwyczaiłem się do tego, że nie biegnie się na każdy głos
z jej pokoiku. Wiem, że to tylko sposób porozumiewania, ale
mimo wszystko, serce na chwilę staje, gdy zaczyna chlipać,
albo gaworząco mówić, że się obudziła. I właśnie zaczyna
mówić.
Gdy już siedzimy w kuchni, a Lia je śniadanie zauważam,
że zostało mi pięć dni do wyjazdu. Inga śmieje się, że minęło
te prawie trzy tygodnie jak z bicza strzelił. Ja jej na to, że jeszcze zostało pięć dni. Ona, że ten dzisiejszy jest do niczego, bo
ma padać cały czas. Siedzimy więc w domu. Bawimy się na
zmianę z Lią. Od czasu do czasu wypijam piwko. W telewizji
pokazują jak jedną z dzielnic Chicago, a dokładnie Burbank
zalało. Pokazują ludzi brodzących w brązowożółtej wodzie,
która zalała ich domy. Tam nawet systemy odwadniające na
nic się zdały. Lustro wody było powyżej.
Większość położonych poniżej poziomu wody w Michigen dzielnic Chciago to osuszone bagna. Jedne zmeliorowane są dobrze, a drugie nie i gdy następuje takie oberwanie
chmury jak w ten dzień, może zdarzyć się wszystko. Właśnie
Burbank leży w takiej kotlinie. Telewizja przez cały czas na
bieżąco pokazuje walkę z powodzią. U nas w piwnicy pompy
co chwila się włączają. Siedzimy w suchym domu i patrzymy
za okna. Tam ściana wody spada z nieba, spada i spada.
Późnym popołudniem przejaśnia się i deszcz przestaje padać. Idziemy więc na spacer w Lią. Tą samą drogą co zawsze.
Ulicą do skrzyżowania, skręcamy w prawo i wąską alejką
między żywopłotami wychodzimy na przyprzedszkolny plac

zabaw. Całość ma rozmiary naszego stadionu piłkarsko-lekkoatletycznego. Część to tereny do gry w bejsbol, część
to coś w rodzaju ogródka jordanowskiego oraz plac zabaw
przy samym przedszkolu, gdzie jest kosz do koszykówki dla
dzieci, huśtawki, zjeżdżalnie, makieta kolejki wąskotorowej,
karuzela i natryski wmontowane w posadzkę, by korzystać z
nich wtedy, gdy są upały.
Lia korzysta tym razem ze wszystkich atrakcji po kolei.
Jest radosna. Cały dzień w domu, a teraz wolność! Biegamy
za nią, zjeżdżamy z nią, zjeżdża sama, huśta się, jest przeszczęśliwa.
W pewnym momencie, gdy już Lia zapakowana została
na wózek, przebiega ścieżką mała wiewiórka, z tych co to w
filmach Dysney‘a o Kaczorze Donaldzie kradną jemu orzechy włoskie. Wszyscy ją widzimy. Staje na chwilę na środku ścieżki i za moment znika w krzewach. Podchodzę do
miejsca, gdzie wspięła się na drzewo. Na ziemi siedzi wielka cykada. Pewnie przed chwilą wyszła z ziemi. Biorę ją w
ręce, a wtedy ona zaczyna koncert. Najpierw, przestraszony,
chciałem owada wyrzucić, a potem zacząłem obserwować
jak gra. Tak głośno na tak delikatnym instrumencie jakim są
jego nogi i skrzydła.
Wieczór spędzamy w domu. Powietrze parne ale jeszcze
ciepło. Jutro dopiero ma spaść temperatura. Siedzimy przy
stole na yardzie. Lia pałaszuje owoce, a my sushi. Bart zamówił je w jakiejś restauracji i przywieźli je do domu. Są różne
kombinacje i różne smaki. Cała wielka taca. I wszystkie rodzaje są pyszne. Wspaniała kolacja. Za muzykę mamy stare
przeboje, które słuchałem jeszcze wtedy, gdy miałem naście
lat. Słuchało się to na małych tranzystorowych radiach późną
nocą z rozgłośni w Luksemburgu. Głos co chwila odjeżdżał
i na jego miejsce wciskał się szum Wszechświata. Działo
się to przeważnie latem na Wielkich Jeziorach Mazurskich
albo nad ukochanym jeziorem Rajgrodzkim. Niektóre z tych
wielkich jezior nie są nawet zatoką, gdy się patrzy na Michigan. Ale, jak to w słynnym powiedzeniu, nie o wielkość
chodzi, a o figlarność. W wypadku Mazur, o wspomnienia.
Słuchaliśmy więc muzyki z pradziejów, kosztowaliśmy
sushi i rozmawialiśmy o „Tygodniku Oleckim”. Między innymi. Bart jest dobrym biznesmenem. Dał mi kilka rad, które wykorzystałem po powrocie do Polski. Nie zdradzę jednak Państwu o czym dokładnie mi powiedział. Przepraszam.
Jutro przychodzi niania Lucy, a my z córką wybieramy
się do Akwarium w Chicago. Ta nazwa, jak się przekonałem
następnego dnia wcale nie opisuje należycie, tego co w przestronnym potężnym gmachu zobaczyłem.
Lia jest śpiąca. Wszyscy codziennie bierzemy udział w
jej przygotowaniu do snu. Ja zabawiam ją, asystuje przy jej
kąpieli i pilnuję aby ten szybki jak strzała szkrab, gdy już
uda się do korytarza, nie zabłądził czasem na schody. Tarasuję więc zabawkami jedyne przejście. Dziecko kąpią na
zmianę Inga, albo Bart. Lia, zawsze uśmiechnięta i radosna,
kocha kąpiele. Radosna księżniczka.
Bogusław Marek Borawski
Ps. W poprzednim „Tygodniku” zamiast zdjęcia z futbolu
amerykańskiego przez pomyłkę użyłem zdjęcia z rozgrywki
w kręgle. Bardzo czytelników przepraszam.
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AUTO-MOTO

AUTO LAND

V33410

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

V33210

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

V02702

AUTO-MAX, ul. Paderewskiego 3a, naprawa: zawieszenia,

amortyzatory, elektronika, komputerowa geometria
zawieszenia, klimatyzacja, chiptuning, usuwanie filtra
cząstek stałych, EGR mechaniczne i elektryczne, tel.
509-746-264 V34708

Mieszalnik Farb Samochodowych
K03004
ul. Targowa 4
tel. 87-520-41-89
* MYJNIA GĄBKOWA AUTOMATYCZNA
			
aleje Lipowe 1A

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

V03201

* chleb swojski, ciasta, wypiek, tel. 605-107-755 B05604
* czyszczenie dywanów i tapicerki, tel.513-035-033

V02334

K03104

SERWIS OGUMIENIA

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

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

B06203

K03601

OPONY, FELGI
OLEJE SHELL (wymiana gratis)

* bezprzewodowy internet iPlus, tel. 87-520-13-31 B05504
* Budowlana firma, Tadeusz WITKOWSKI, kompleksowe
prace budowlane, tel. 603-754-167, 87-523-41-44 V34308

V35107

MOTO-NAPRAWA-SPRZEDAM

* Auta używane, tel. 501-611-961 V33739
* CZĘŚCI SAMOCHODOWE, ul. Sokola 1D, tel. 87520-12-88 V33420
* CZĘŚCI SAMOCHODOWE, tel. 509-746-264 V34718
* części używane, wszystkie marki, Ełcka 2 (przy
skupie złomu), tel. 501-611-961 V33729
* Ford Escort Combi, 1,4B, 1999, tel. 605-485-376 B04806
* Hunday Santa Fe CRDI, 2006, 2,2D tel. 509-338-320,
508-097-660 V02014
* Jawa 350, 1989, stan bardzo dobry, stylizowany na
chopper, 2500 złotych, tel. 884-014-664 L90801
* Mitsubishi Outlander, 2005, 2,4B+G tel. 604-193-413

* gazowe, hydraulik, tel. 502-383-533 V34410
19-300 Ełk, ul. Sasankowa 17
tel.: 087 620 03 09, 620 13 08
fax: 087 621 56 07
e-mail: poligrafia@gryfix.pl
KOMPLEKSOWE USŁUGI DRUKARSKIE

Drukarnia Offsetowa

druk cyfrowy
uszlachetnianie: foliowanie, lakierowanie UV...
prace introligatorskie
wykonywane przy użyciu profesjonalnych maszyn:
linia do produkcji broszur,
urządzenia do bigowania, perforowania,
bindowania w spirali plastikowej i drucianej...

B05105

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
V00805
* BAR SMACZEK, obiady domowe, imprezy okolicznościowe, 11 Listopada 11, tel. 664-035-929 K01808

* chleb swojski, ciasta, wypiek, tel. 605-107-755 B05703
* kino, plac Wolności 22, tel. 87-520-20-59 B06501
* „KOALA” - bar. Kuchnia tradycyjna, dowóz dań od poniedziałku do piątku od 9.30 do 16.30, od 26 zł. dowóz gratis
(poza Oleckiem 3 zł za 1 km) tel. (87) 520 15 78
V34109

* konie kabardyńskie, przejażdżki, pod siodło,
Grądzkie 47, tel. 666-316-780, 87-421-22-48 B07101
V35707

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 B04308
* wczasy; tel. 87-421-22-48, 666-316-780, www.wiatrakart.fr.pl, e-mail: kawarak@o2.pl B05304

USŁUGI

* angielski korepetycje, magister UW, tel. 502-954-863
L90504

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

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

V33310

* hurtownia wędlin, od 4.00 do 14.00, ul. Gołdapska
31, tel. 87-520-22-13 L90405
* instalacje elektryczne, Henryk Rowiński, tel. 510-145891 V03012
* korepetycje - język angielski; szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły średnie, tel. 608-215-475 B05803a
* kowalskie, spawalnicze, ślusarskie, Gołdapska 31,
tel. 87-523-00-80 L90603
* księgowe usługi, Anna Bielawska, tel. 534-696-506
K02704

* księgowe usługi, Ternet spółka z o,o, tel. 87-520-31-70
L90702

masaż, rehabilitacja,
terapie manualne, kinesiotaping
tel. 605-869-755 K02505

* 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.
V02603
* 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 V02314
* pizza na telefon – od 10.00 do 22.00, tel.87-520-3132 lub sms 505-314-536 V35717

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

V03002

ARTYKUŁY ELEKTRYCZNE, SPRZEDAŻ, WYKONAWSTWO
V14110k

to@borawski.pl
* Pralnia chemiczna, pranie wodne, usługi w ciągu 24 godzin,
ul. Grunwaldzka 12, te. 723-565-284
V00905

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
V01904
czipowanie, paszporty europejskie
psy, koty, fretki

* ROWERY – naprawy i wypożyczalnia, Centrum
Handlowe Impuls, tel. 87-520-36-92 V03311
* skup metali i surowców wtórnych, odbiór własnym
transportem, najwyższe ceny, Ełcka 2, tel. 501-611-961
V33719

K01807

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 B06301
* tłumacz języka francuskiego, tel. 888-605-885 B05204
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SPRZEDAM
* książki, I i II klasa gimnazjum, (Gimnazjum nr 2), tel.
603-113-040 V33430
* kotły c.o., grzejniki, bojlery, HYDROMAX,
ul. Targowa 18, tel. 87-615-31-90
V02104
* luksfery Fala niebieskie 36 sztuk, TANIO, tel. 508610-285 B07001
* łóżeczko dziecięce z materacem, 65x125 cm, 150 złotych, tel. 691-201-120 B06402
* maszyny, urządzenia rolnicze, tel. 516-670-859 B003a06
* mieszkanie 58 m.kw. Imionki, tanio, 2 garaże, działka, tel. 508-588-805 K03103
* mieszkanie 60 m.kw. z działką 400 m.kw.,tel. 602345-477 V01924
* 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 V02324
* rzeźby, tel. 793-569-205 K01506d
* siedlisko, ul. Wiejska, ok. 40 arów, zabudowane budynkiem gospodarskim, dojazd od strony ulicy Wiejskiej, siła
na miejscu, tel. 602-293-333 V01914
MOEY
O
K
PRA w
CJ

Pompy ciepła
CWU + CO + kolektory słoneczne
przydomowe oczyszczalnie ścieków
V02812
możliwość montażu
DWORZEC PKP
tel. 883-110-101

WYNAJEM
* lokal użytkowy do wynajęcia, tel. 502-264-901 K01612
* lokal użytkowy 100 m.kw., centrum, tel. 723-565-284
V00915

* lokal użytkowy 140 m.kw., centrum, tel. 501-620-577
V35727

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

V35007

V02004

* pokoje, tel. 500-708-095 K02006

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

Wyrób nagrobków, blatów kuchennych, parapetów
i okładzin schodowych
V04503

INNE

* oddam koty (wszystkie czarne) w dobre ręce, tel.
504-997-481 B04408

PRACA

* ślusarza, spawacza zatrudnię, tel. 602-709-756 B05404
* zatrudnię stomatologa, tel. 605-893-381 K01907

SPRZEDAM

* biurko, tel. 505-335-841 B06003
* drukarka kolorowa OKI C3300n, A4, idealna do
wizytówek, mało używana, 290 złotych, tel. 604-193413 B04607
* działka budowlana, Zajdy, 30 arów, tel. 662-509-994 B
* działka usługowa, granica obwodnicy, tel. 601-210819 B001a06
* działkę budowlaną, 1650 m.kw., Olecko, tel. 602-709756 B05904
* działkę pod garaż (ew. piętrowy) z projektem, Gołdapska, tel. 602-793-432 K02205
* działkę pod garaż pojedynczy z projektem, Gołdapska,
tel. 602-793-432 K02305
* działki budowlane, uzbrojone, tel. 601-210-819 B002a06

Nie Jesteś anonimowy w sieci….

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

MTL Creation, tel. 600 936 589, www.mtl.olecko.pl
WYDAJEMY CERTYFIKAT W JEDEN DZIEŃ ROBOCZY
PUNKT INFORMACJI KRS - WYPISY AKTUALNE I PEŁNE
NOWOŚĆ: Obsługa Platformy Usług Elektronicznych
(PUE) ZUS. Profil, podpis elektroniczny, wsparcie, integracja firmy z profilem osobistym. Zapraszamy instytucje
i osoby fizyczne.
ZESPÓŁ SZKÓŁ SPOŁECZNEGO TOWARZYSTWA OŚWIATOWEGO W OLECKU
- szkoła podstawowa
- gimnazjum
- liceum ogólnokształcące

Gimnazjalisto, licealisto
Jeśli chcesz chodzić do przyjaznej szkoły, w której nie doświadczysz stresu i będziesz traktowany indywidualnie, to ta
szkoła jest dla Ciebie.
Rodzice licealistów i gimnazjalistów
Jeśli chcecie zainwestować w przyszłość swoich dzieci i rzetelnie przygotować je do dalszych etapów edukacyjnych to
jest szkoła dla Waszych dzieci.

Jaka jest nasza szkoła ?

* Panuje w niej przyjazna atmosfera, rodzice i uczniowie czują się w niej dobrze - prawda
* Jest szkołą tylko dla bogaczy - fałsz
* Osiąga bardzo dobre wyniki z egzaminów gimnazjalnych - prawda
* Nauczyciele stawiają uczniom dobre oceny, bo płacą czesne - fałsz
* Indywidualnie traktuje potrzeby edukacyjne uczniów - prawda
* Nasi uczniowie różnią się intelektualnie od uczniów szkół publicznych - fałsz
* Kadra nauczycielska i rodzice ściśle współpracują dla dobra młodzieży prawda
* Szkoła bankrutuje lub ma problemy finansowe - fałsz
* Nasi uczniowie uczestniczą w konkursach i osiągają w nich sukcesy - prawda
Chcemy zaprotestować przeciwko fałszywym pogłoskom o naszej szkole. Najwięcej o tym, jaka jest nasza szkoła mają do powiedzenia ludzie, którzy jej nie znają.
Nasza szkoła nie jest uwzględniana na rynku edukacyjnym gminy. Istniejemy od
ponad 20 lat i nadal będziemy kształcić ? najlepiej, jak potrafimy.
Zostań naszym uczniem i razem z rodzicami oceń, jaką jesteśmy szkołą.
Społeczność Zespołu Szkół STO w Olecku
ul. Młynowa 8, tel. 87 5202418, www.spoleczna.olecko.edu.pl

MEDYCYNA ALTERNATYwNA
Uciec przed gromem z nieba

Jeśli w czasie burzy jesteśmy w górach, zejdźmy
możliwie nisko i poszukajmy zagłębienia, w którym
można się ukryć. Gdy jesteśmy na równinie, starajmy
się nie zbliżać do wysokich, pojedynczo rosnących
drzew, słupów, metalowych elementów konstrukcyjnych, a nawet do znaków drogowych. Jeśli widzimy tu i
ówdzie rosnące drzewa, to starajmy się znaleźć pomiędzy dwoma rosnącymi w odległości nie mniejszej niż
15-20 m od siebie. Warto też wiedzieć, że na sto uderzeń
pioruna ponad 50 przypada na dęby, ponad 20 na topole,
10 na jodły i 6 na sosny. Bezpieczniejsze są lipy i akacje,
a najlepiej, gdy w pobliżu są tylko klony l brzozy, w które rzadko uderza piorun.

Herbata na odchudzenie
z liści czarnej porzeczki

Właściwości odchudzające przypisuje się herbacie z
liści czarnej porzeczki zbieranych zawsze wiosną, kiedy
są młode i najbogatsze w leczące związki. Napar działa moczopędnie oraz wzmaga przemianę materii. Poza
tym zapobiega nadkwaśności i reumatyzmowi, ponieważ
usuwa złogi. Herbata również czyści nerki. A oto sposób
przyrządzenia.

Bierze się 3 łyżki suszonych liści czarnej porzeczki i
parzy na bardzo małym ogniu w litrze wody przez około
5—6 minut. Gorącą herbatę pija się porcjami w ciągu
dnia po posiłkach.

Czereśnie na trudności
z oddawaniem moczu

Łyżkę posiekanych świeżych szypułek gotujemy w
szklance wody przez kilka minut. Po ostudzeniu pijemy
w trzech porcjach w ciągu dnia.

Antystresowe wskazówki
mędrców i filozofów

Większość mędrców i filozofów przestrzegała przed
stresującymi błędnymi zasadami. Przed pragnieniem
władzy, prestiżu, uznania, bogacenia się, czerpaniem zadowolenia z własnego wyglądu, bujności sił witalnych,
kazała unikać poczucia wszechmocy i nadmiernej miłości
do siebie. Wskazywała również, że nie ma zbytniego powodu bać się, co jest powszechne we współczesnym świecie, zubożenia, choroby, śmierci, samotności, przemocy,
bezradności. By pozbyć się tych wszystkich dręczących
nas „straszaków”, trzeba prowadzić ze sobą wewnętrzny
samouzdrawiający dialog, także modlić się.

B06103
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Kalendarz imion
11 lutego (Dzień Chorego)
Bernadetty, Bożeny, Brygidy, Marii
Adolfa, Dezyderego, Grzegorza,
Lucjana, Lucjusza, Łazarza, Olgierda,
Świętomira
12 lutego (Dzień dokarmiania zwierzyny) (Tłusty czwartek)
Aleksy, Benedykty, Eulalii, Normy,
Nory, Radzyny, Trzebisławy
Aleksego, Benedykta, Czesława,
Damiana, Juliana, Ludwika, Modesta,
Radosława, Radzimierza, Trzebisława
13 lutego
Arlety, Benigny, Juliany, Katarzyny,
Leny, Lindy, Swetłany
Gilberta, Grzegorza, Jordana, Juliana,
Kastora, Klemensa, Leona, Lesława,
Niemira, Stefana, Toligniewa, Walentego, Wieńczysława
14 lutego (Walentynki)
Dobiesławy, Krystyny, Liliany, Lilii,
Miny, Miry, Niemiry, Niny, Walentyny,
Weroniki
Cyryla, Dobiesława, Konrada, Metodego, Niemira, Walentego, Zenona

15 lutego
Agaty, Alicji, Faustyny, Georgiany,
Georginy, Ity, Jowity, Klaudii
Alfreda, Arnolda, Faustyna, Józefa,
Klaudiusza, Przybora, Przybyrada, Saturnina, Sewera, Seweryna, Zygfryda
16 lutego
Bernardy, Bernardyny, Danuty, Juliany, Julianny, Seweryny
Bernarda, Daniela, Eliasza, Izaaka,
Jeremiasza, Juliana, Modlibogi, Samuela, Seweryna, Sylwina, Szymona,
Zygfryda
17 lutego (Światowy Dzień Kota)
Donaty, Gizeli, Julianny, Sylwii,
Zuzanny
Aleksego, Donata, Franciszka, Juliana,
Konstantego, Łukasza, Sylwina, Szymona, Zbigniewa
18 lutego (Środa Popielcowa)
Alberty, Bernadety, Frydy, Gertrudy,
Konstancji, Krystiany, Sawy, Sylwany,
Sylwiany, Zuzanny
Alberta, Flawiana, Konstancjusza,
Krystiana, Maksyma, Symeona, Szymona, Wiaczesława

Nasz przepis
Pikantna kula serowa Zofii

25 dag świeżego pełnotłustego twarogu, ćwierć kostki masła lub dobrej margaryny, ćwierć łyżeczki soli czosnkowej
lub pół małego ząbka czosnku roztartego na miazgę, ćwierć łyżeczki papryki
mielonej, pół łyżeczki posiekanej natki
pietruszki, około 3 łyżeczek grubo zmielonego pieprzu, 4 liście sałaty
Twaróg mielimy w maszynce. Masło
dokładnie ucieramy, po czym – nadal
ucierając – mieszamy z twarogiem i pozostałymi składnikami oprócz pieprzu. Z
masy tej formujemy kulę i oprószamy ją
grubo zmielonym pieprzem. Tak przygotowaną wstawiamy do lodówki na 2-3
godziny. Po ochłodzeniu układamy na
liściach sałaty.
Podajemy z grzankami, krakersami,
pumperniklem lub świeżym pieczywem.

Zupa kremowa z brukselek

40 dag brukselek, 6 ziemniaków, łyżka
oliwy, 4 duże łyżki śmietany, 2 kostki
bulionu lub litr rosołu, 2 liście laurowe,
5 ziaren ziela angielskiego, 5 ziaren pieprzu czarnego, łyżka natki pietruszki
Do gotującego się rosołu dodajemy
oliwę i wrzucamy umyte brukselki. Po
około 20 minutach kiedy brukselki będą
już miękkie wyjmujemy je i miksujemy.
Do wywaru dodajemy przyprawy i gotujemy w nim pokrojone w kostkę ziemniaki. Na koniec, gdy ziemniaki będą miękkie dodajemy krem z brukselek. Zupę
zabielamy śmietaną.

Faworki

30 dag mąki, 4 żółtka, 2 łyżki śmietany, 5
dag cukru pudru, łyżka spirytusu, 50 dag
tłuszczu do smażenia, cukier puder
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Cytaty na ten tydzień
Wy tylko zarządzacie, zamiast
prowadzić. Jesteście bezmyślnymi świadkami, niczym więcej.
Antoine de Saint-Exupéry,
Twierdza
Nie, władzy zlikwidować
nie można, można tylko lepszą
zastąpić gorszą albo czasem odwrotnie. Nie jest niestety tak, że
gdy władzy politycznej nie będzie, wszyscy staną się braćmi;
skoro interesy ludzi są skłócone
z natury rzeczy, nie z przypadku, skoro niepodobna przeczyć
temu, że nosimy w sobie pewne
zasoby agresji, skoro potrzeby i
zachcianki nasze mogą rosnąć w
nieskończoność, to, gdyby instytucje władzy politycznej cudem
wyparowałyby, wynikiem byłoby
nie powszechne braterstwo, ale
powszechna rzeź.
Leszek Kolakowski,
Mini wykłady o maxi sprawach

PRZYS£OWIA
W złe serce duch boży nie wchodzi.
Gdy luty ciepły i po wodzie, wiosna
późno nastąpi i o chłodzie.
Jak na świecie luty, każdy bród zakuty.
Gdy pierwszego pięknie wszędzie,
tedy dobra wiosna będzie.
Luty - miej kożuch i dobre buty.
Za złą głowę i nogi muszą cierpieć.
O głodzie koncepty się nie roją.
Pókim grosz miał, to mnie bratem
każdy zwał.
Praca, gniew, picie – najzdrowsze w
miarę.
Zalecał się Maciek Marynie, póki widział kluski w kominie.

Mąkę przesiewamy przez sito, dodajemy żółtka, cukier, śmietanę, spirytus
i zagniatamy ciasto tak jak na pierogi.
Dokładnie je wyrabiamy i wybijamy wałkiem, by się napowietrzyło. Ciasto odkładamy na godzinę do lodówki.
Po wyjęciu cienko rozwałkowujemy i
kroimy na paski 12 na 3 centymetry.
Środek każdego paska nacinamy
wzdłuż. Przez otwór przekładamy jeden
koniec paska i przeciągamy.
Smażymy na rozgrzanym tłuszczu na
jasnożółty kolor.
Po usmażeniu faworki układamy dla
odsączenia na bibule. Przekładamy na pół- winem.
Pieczemy 2 godziny w temperaturze
misek i posypujemy cukrem pudrem.
200°C.
Rabanadas
Winogrona sparzamy wrzątkiem, obieramy i usuwamy pestki.
(grzanki po portugalsku)
Na patelni rozgrzewamy resztkę masła i
jedna bagietka, jedno jajko, szklanka mle- obsmażamy
na nim owoce.
ka, cynamon, cukier, oliwa z oliwek
Upieczoną kaczkę układamy na półmiJedną łyżkę cynamonu mieszamy z sku i obkładamy usmażonymi winogronadwoma łyżkami cukru.
mi.
Jajko mieszamy z mlekiem.
Bagietkę kroimy na kromki o grubości Sałatka fantazyjna owocowa
do 2 centymetrów. Każdą kromkę macza- Dwa pomarańcze, dwa banany, dwa kiwi,
my w mleku z jajkiem i kładziemy na pa- duże jabłko, 4 krążki ananasa z puszki,
telnię z rozgrzaną oliwą. Smażymy z każ- łyżka soku z cytryny, 2 łyżeczki cukru
dej strony aż do zarumienienia.
pudru, 2 łyżki wytrawnego białego wina
Pomarańcze myjemy, osuszamy i obieZdejmujemy z patelni i bardzo obficie
posypujemy mieszanką cukru i cynamonu. ramy. Dzielimy na cząstki. Osączone krążki ananasa kroimy każdy na 8 części. Kiwi
Podajemy na gorąco.
ze skórki i kroimy na półplasterki.
Kaczka z winogronami obieramy
Z bananów zdejmujemy skórę i kroimy
Kaczka (1,5 – 2 kg), 50 dag jasnych wino- je cienkie krążki. Jabłko myjemy, suszymy
gron, szklanka białego wytrawnego wina, i dzielimy na ćwiartki. Wycinamy gniazda
nasienne i kroimy w kostkę.
łyżka oleju, 3 łyżki mleka, sól, pieprz
Owoce wkładamy do salaterki, skrapiamielony, majeranek
Kaczkę myjemy, nacieramy w środku i my sokiem z cytryny i delikatnie mieszamy.
Białe wino mieszamy z cukrem pudrem
na zewnątrz solą, pieprzem i majerankiem.
Układamy w natłuszczonej olejem i polewamy nim sałatkę.
Odstawiamy na pół godziny w chłodne
brytfance, a na wierzch kładziemy wiórki
masła (2 łyżki), a następnie polewamy ją miejsce.
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Warmia i Mazury pływają - Olecko i okolice pływają
Eliminacje V - 7 lutego hala LEGA, wyniki

Organizator: MOSiR Olecko
Patronat regionalny - Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego – Gustaw Marek Brzezin
Patronat lokalny - Burmistrz Olecka - Wacław Olszewski
Prowadzenie: Jarosław Bagieński
Sędzia startowy: Janusz Romańczuk
Kategoria 1 - 6 lat i poniżej dystans 12,5 m
1. Maria Ostrowska
00:16:46
2. Lidia Panuszko
00:20:00
3. Martyna Kaszkiel
00:23:10
4. Alicja Romanowska
00:23:58
5. Magdalena Okońska
00:27:67
6. Zuzanna Wasilewska 00:28:58
7. Kornelia Łapucka
00:30:41
8. Antonina Masianis
00:31:52
9. Zofia Łapucka		
00:39:10
10. Hana Masianis
00:41:52
11. Zuzanna Konarzewska 00:42:57
Kategoria 1 - 6 lat i poniżej dystans 12,5 m
1. Kuba Wieloch		
00:18:62
2. Wiktor Kochanowski 00:19:31
3. Władysław Domelewski00:30:67
Kategoria 2 - 7-9 lat dystans 25 m
1. Aleksandra Chmielewska 00:19:25
2. Marianna Jeżewska
00:21:22
3. Anna Kramkowska
00:22:01
4. Dominika Kosakowska 00:27:21
5. Ada Adamska		
00:27:83
6. Marta Chołod		
00:33:28
7. Karolina Ciszewska
00:38:54
8. Zofia Czerwińska
00:44:08
9. Emilia Szczech
00:55:00
Kategoria 2 - 7-9 lat dystans 25 m
1. Antoni Witkowski
00:19:48
2. Maciej Karniej		
00:20:28
3. Maksymilian Gałkowski 00:23:70
4. Kamil Gryko		
00:24:94
5. Rafał Życzkowski
00:28:28
6. Michał Stankiewicz
00:29:55
7. Daniel Kamiński
00:35:98
8. Janusz Krajewski
00:36:93
9. Krystian Skarżyński
00:47:49
10. Jan Urbanowicz
00:48:07
Kategoria 3 - 10-12 lat dystans 25 m
1. Natalia Hatalska
00:16:85
2. Maja Bagieńska
00:17:12
3. Maja Lenkiewicz
00:17:41
4. Gabriela Biszewska
00:19:23
5. Ewa Łapucka		
00:19:34
6. Aleksandra Rudzińska 00:20:55
7. Daria Dźwilewska
00:23:13
8. Aleksandra Sienkiewicz 00:24:94
9. Joanna Jankowska
00:29:74
10. Aleksandra Plaga
00:30:22
11 .Karolina Kopycka
00:31:05
12. Amelia Obrębowska 00:33:97
13. Natalia Chołod
00:42:97
14. Wiktoria Jankowska 00:51:06
Kategoria 3 - 10-12 lat dystans 25 m
1. Dawid Mitin		
00:16:88
2. Piotr Henryk Bielenica 00:18:45
3. Wiktor Żenda		
00:18:83

4. Filip Szmyt		
00:18:96
5. Tomasz Dawid Kaszkiel 00:19:45
6. Bartosz Miliszewski
00:19:67
7. Kamil Milczarek
00:21:24
8. Kamil Buchowski
00:21:42
9. Klaudiusz Domoradzki 00:21:72
10. Igor Wieloch		
00:23:63
11. Miłosz Sienkiewicz 00:23:98
Kategoria 4 - 13-14 lat dystans 50 m
1. Aleksandra Kaszkiel
00:32:13
2. Magdalena Żukowska 00:35:77
3. Wiktoria Płazińska
00:36:22
4. Aleksandra Dźwilewska 00:41:69
5. Julia Łapucka		
00:43:46
6. Paulina Mitin		
00:49:73
Kategoria 4 - 13-14 lat dystans 50 m
1. Błażej Gałkowski
00:29:83
2. Mateusz Mitin		
00:33:82
3. Paweł Masalski
00:34:25
4. Nataniel Zaniewski
00:36:05
5. Bartosz Biszewski
00:36:50
6. Adam Wysocki		
00:44:21
7. Miłosz Myszkiewicz 00:47:05
8. Sebastian Sawicki
00:50:38
Kategoria 5 - 15-16 lat dystans 50 m
1. Wiktoria Kasprzak
00:34:42
2. Weronika Sienkiewicz 00:34:88
3. Zuzanna Bubrowska
00:37:14
4. Anna Omilian		
00:39:32
5. Aleksandra Karaś
00:44:00
6. Julita Domoracka
00:50:96
7. Gabriela Pokora
01:00:57
Kategoria 5 - 15-16 lat dystans 50 m
1. Daniel Mitin		
00:32:25
2. Marcin Nawrocki
00:41:54
3. Wojciech Hodana
00:43:03
4. Patryk Domoracki
00:44:13
Kategoria 6 - 17-19 lat dystans 50 m
1. Marcela Wojciechowska 00:37:24
Kategoria 6 - 17-19 lat dystans 50 m
1. Mateusz Biszewski
00:31:46
Kategoria 8 - 30-39 lat dystans 50 m
1. Michał Matysiuk
00:37:62
2. Tomasz Wieloch
00:45:39
Kategoria 9 - 40-49 lat dystans 50 m
1. Joanna Małgorzata Kaszkiel
			
00:54:78
Kategoria 9 - 40-49 lat dystans 50 m
1. Jerzy Mitin		
00:33:32
2. Adam Łapucki		
00:34:31
3. Jacek Malinowski
00:39:62
4. Sławomir Sienkiewicz 00:47:11
Kategoria 10 – 50-59 lat dystans 50 m
1. Stanisław Kopycki
00:52:23
Kategoria 11 – 60 lat i powyżej dystans 50 m
1. Halina Mrozowska
01:01:52
2. Olga Kowal		
01:25:33
Kategoria 11 – 60 lat i powyżej dystans 50 m
1. Ryszard Zabolewicz
00:43:63
2. Jerzy Hołownia
00:44:33
3. Włodzimierz Sanik
01:05:22
W zawodach wystartowało 98 osób.
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Bogusław Marek Borawski. Adres redakcji: Olecko, ul. Zielona 37, skr.
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Bajkowe ferie w bibliotece
w Kowalach Oleckich

Konkurs fotograficzny
„Wigierska stopklatka”

K03202

V03401

Anna Omilian, kl. Ib,
Wigierski Park
III miejsce

W czwartek 5 lutego „zawędrowaliśmy” z bajką do kopalni soli w Wieliczce. Dzieci czytały legendę o jej powstaniu, rozpoznawały różne smaki, nie tylko te słone i robiły
niebiesko-różowe myszki z ciastoliny, także z dodatkiem
soli.
W ostatnim dniu ferii odwiedziła nas w bibliotece walentynkowa wróżka, która przypomniała o zbliżającym się
święcie. Dzieci wysłuchały zabawnej opowieści o zimowych szaleństwach Czarownicy, a następnie samodzielnie
zrobiły z mąki i balonów, kolorowe gniotki.
Każdego dnia bawiły się także w zabawy sprawnościowo-ruchowe z różnych części świata. Aktywną grupą uczestników spotkań w bibliotece były dzieci ze Świetlicy Środowiskowej w Kowalach Oleckich.
Zakończyliśmy ferie z przekonaniem, iż książka i bajka
to nie tylko czytanie, to także pomysł na fajną i inspirującą
zabawę.
Beata Grudzińska

V35606

W drugim tygodniu ferii, a więc od 3 do 6 lutego w Gminnej Bibliotece Publicznej w Kowalach Oleckich odbywały się
zajęcia dla dzieci, których tematyka była ściśle związana
z bajkami. Repertuar opowieści, przy których bawili się
uczestnicy spotkań, był dość zróżnicowany.
Pierwszą bajkową krainę, którą „odwiedziliśmy”, i której
makietę dzieci samodzielnie wykonały, była Dolina Muminków. Uczestnicy zabawy wysłuchali historię o sympatycznych
trollach, gimnastykując przy tym buzię i język, a także bawili
się w zabawy z rejonów Skandynawii.
W kolejnym dniu, dzieciom towarzyszył sympatyczny
żółw Franklin, którego przygoda z przyjęciem - niespodzianką zainspirowała je do zrobienia kolorowych kubeczków – rybek. Napój w takich „cudeńkach” smakował wyśmienicie.
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Zapusty
Nawet jeśli miałabym to odchorować, to i tak w
najbliższy czwartek, dwunastego lutego, zjem pączki. Nie wiem ile, ale na pewno nie będzie to jeden,
bo słodkości lubię.
Nie chcę też, by mi się w dalszym życiu nie wiodło. Takiego jest zdania nasza tradycja.
Tego dnia, czyli w Tłusty Czwartek, zwany zapustnym, nie można było odmówić wypieczonych
tłustych pączków, czy faworków, zwanych w naszym regionie chrustami.
I nie trudno zgadnąć dlaczego. Były tak cienkie
i kruche, pękają w ustach jak chrust. Ale pyszności
im nie można odmówić!
Tego dnia ceny pączków, jak zapowiadają, mogą
nawet zdrożeć o dwadzieścia procent... ale to nic
trzeba się objeść nimi do syta.
Zapusty, zapusty wesoło na świecie
Herodów – przebierańców zobaczyć nie chcecie?
– tak dawniej śpiewano na wsiach chodząc od
domu do domu.
Jeszcze starsi mieszkańcy wsi pamiętają „chodzenie po kolędzie” i wspominają z uśmiechem
i sentymentem. Przebierańcy rozweselali mieszkańców w Ostatki, czyli ostatni tydzień karnawału. Wszyscy bawili się wesoło. Urządzano zabawy,
bale, kuligi, był nacieszyć się ostatkami.
Bale były wielkie i huczne. Objadano się na nich
słoniną, boczkiem i mięsem zapijając to wszystko
wódką.
Hucznie żegnano karnawał, by w środę Popiel-

cową schylić głowę w kościele, gdy ksiądz posypywał je popiołem.
Rozpoczynający się Wielki Post był postem nie
tylko z nazwy, rzeczywiście przestrzegano zasad
ustanowionych przez Kościół. Czterdzieści dni
wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych, hucznych zabaw obowiązywał każdego, kto uważał się
za chrześcijanina.
A dzisiaj wszystko się zmieniło. Nadal w kalendarzu widnieje Tłusty Czwartek, ale raczej
ogranicza się on do zjedzenia pączków w pracy
zakupionych w najbliższej cukierni.
Kiedyś było to nie do pomyślenia! Każda gospodyni musiała własnoręcznie napiec pączków i
faworków, a smakowały o wiele lepiej niż te kupowane.
Dzisiaj zaganiane kobiety nie mają czasu. Tym
bardziej trzeba docenić te, które jeszcze są zdolne
poświęcić parę godzin, by je upiec.
Huczne bale zamieniły się na zabawy karnawałowe organizowane przez różnych restauratorów.
Teraz najczęściej pożegnanie karnawału kończy się na prywatce w wąskim gronie. Jeśli komuś
uda się „załapać” na kulig, to jest szczęśliwy, że
taka atrakcja nie ominęła go tej zimy.
O Herodach i innych przebierańcach nie ma
mowy. Świat się zmienia, czy my w świecie? Do
lamusa trzeba będzie wysłać przysłowie:
Powiedział Bartek, że dzisiaj tłusty czwartek,
a Bartkowa uwierzyła, dobrych pączków nasmażyła.
I kogo winić za to, że karnawał żegnamy jednym pączkiem zjedzonym na szybkiego?
Choćby jednego, ale koniecznie zjeść trzeba.
Smacznego!
Marusia

