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Gminne obchody
Święta Niepodległości

1918

28 czerwca 1914 roku w Sarajewie serbski zamachowiec zastrzeli austro-węgierskiego następcę tronu, arcyksięcia Franciszka Ferdynanda. Zamach
na arcyksięcia stał się bezpośrednią przyczyną wypowiedzenia wojny Serbii
przez Austro-Węgry.
Konflikt na Bałkanach przerodził się w I wojnę światową. Jej wybuch
stworzył korzystną sytuację dla sprawy polskiej, ponieważ zaborcy weszli w
konflikt zbrojny w przeciwnych obozach. Z jednej strony stanęły tzw. państwa
centralne: Niemcy i Austro-Węgry, z drugiej - państwa Ententy: Rosja, Francja,
Wielka Brytania, a także Serbia.
W wyniku czteroletnich zmagań na lądzie i morzu upadły trzy potęgi,
które dokonały rozbioru Polski.
W październiku roku 1918 społeczeństwo polskie przystąpiło do rozbrajania wojsk austriackich i niemieckich i tworzenia niezależnych ośrodków
władzy. Na czele pierwszego z nich, w Krakowie, stanął Wincenty Witos (30
października).
Rządowi lubelskiemu przewodniczył Ignacy Daszyński (7 listopada).
Trzy dni później wrócił z Magdeburga (gdzie był więziony) Józef Piłsudski. 11 listopada Niemcy podpisują zawieszenie broni na warunkach kapitulacji. Tego samego dnia Józef Piłsudski objął urząd Naczelnika Państwa. Przed
Polakami stanęło zadanie tworzenia własnego państwa.

PAMIĘTAJMY O „NIEZNANYCH ŻOŁNIERZACH

11 listopada 1918 roku był dniem, w którym zaczęło się odradzać państwo polskie.
O tym dniu tak pisał świadek tamtych wydarzeń - Jerzy Maraczewski: „Nie sposób
oddać tego upojenia, tego szału radości, jaki ludność polską w tym momencie ogarnął.
Po 120 latach prysły kordony (...) Wolność! Zjednoczenie! Własne Państwo (...) Cztery
pokolenia nadaremno na tę chwilę czekały, piąte doczekało”.
Pamiętajmy o rzeszach Polaków, którzy poświęcili swoje życie temu, byśmy mogli
żyć w niepodległej Polsce i w tym szczególnym dniu zapalmy znicz na grobach poległych dla tej idei.
Olecka drużyna oldbojów weźmie udział w
„Pilotażowym Turnieju Piłki Nożnej AmatorSKUP STARYCH
I ROZBITYCH POJAZDÓW skich Drużyn +50 pod patronatem Stowarzy„Orły Górskiego”. Rozpocznie się on 13
kasacja pojazdów, skup złomu, szenia
listopada o 10.00 na stadionie MOSiR W turpomoc drogowa, autolaweta
nieju uczestniczyć będą drużyny z Augustowa,
Najwyższe ceny, Olecko, ul. Ełcka 2
Ełku, Gołdapi, Węgorzewa, Suwałk, Raczek,
tel. 501-611-961
Wydmin oraz Olecka.

KOSTKA, ORZECH zapewniamy
EKO GROSZEK: polski, import tel.

transport

87-56-96-256

MARKET BUDOWLANY
M.Pietraszewski

MAJSTER

CENTRUM HANDLOWE – Aleje Lipowe 1B
JESIEŃ Z MAJSTREM
Liczne promocje
Atrakcyjne ceny
Miła i profesjonalna obsługa
SERDECZNIE ZAPRASZAMY
NA ZAKUPY
Tel. (87) 520 44 46

V51805

WĘGIEL:

V57801

V48607

V55902

K42806

W wtorek tj. 09.11.2010r. zapraszamy Państwa o godz.16.00 do sali
widowiskowej ROK „Mazury Garbate
w Olecku gdzie odbędzie się już po
raz kolejny VI Gminny Konkurs Pieśni
Patriotycznej. Dzieci i młodzież zademonstrują swój talent w tym szczególnym repertuarze.
10 listopada br. o godz. 17.00 zachęcamy do wysłuchania koncertu przygotowanego przez młodzież i nauczycieli
z Gimnazjum nr 2 w Olecku z okazji
Święta Niepodległości. Akademia pt.:”
Polska ciernista wolność” odbędzie się
w sali widowiskowej ROK „MG”.
11 listopada o godz. 9.30 w kościele pw. NMP KP wystąpią uczniowie z
Gimnazjum nr 2 w Olecku zaś o godz.
10.00 celebrowana będzie msza św. w
intencji Ojczyzny.
Po mszy oficjalne delegacje złożą kwiaty w miejscach pamięci m.in.
pod krzyżem misyjnym, pomnikiem
papieża Jana Pawła II oraz Pomnikiem
Wdzięczności.Warto dodać,że również
w tym roku w uroczystościach weźmie udział kompania honorowa Wojska
Polskiego.Żołnierze oddadzą salwę honorową po Apelu Poległych.
Zapraszamy do udziału w uroczystościach.
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Znaczki „Poczty Kurierskiej”

KRONIKA
PO¯ARNICZA

Z okazji 450-lecia założenia miasta ukazały się znaczki „Poczty Kurierskiej”.
Są do nabycia w redakcji w godzinach urzędowania. Prenumeratorzy otrzymują
pojedyncze znaczki wraz z dostarczanymi egzemplarzami gazet.

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.
PSP oraz jeden OSP Sokółki zabezpieczaW tym tygodniu wylosowano nastęły miejsce i oraz usuwały skutki wypadku
pujące
osoby:
drogowego w Staczach.
•
Teresa
Fiedorowicz
26 października o 16.07 jeden zastęp JRG
•
Mariusz
Koszycki
PSP gasił przy ul. Gołdapskiej pożar śmie• Joanna Kozłowska
ci w śmietniku na przydomowej posesji.

• Alicja Jaszczanin

aspirant sztabowy Mariusz Domin • Mariusz Marcińczyk

Janinie i Stanisławowi Głowackim
z Lesku

z okazji 60-lecia pożycia małżeńskiego
najserdeczniejsze życzenia składają
córki, synowie, wnuczki i wnuki
Redakcja

Oddział w Olecku
ul. Gołdapska 22
•
•
•
•
•
•

BETON TOWAROWY
STAL ZBROJENIOWA
KRĘGI RÓŻNYCH ROZMIARÓW
BLOCZKI FUNDAMENTOWE
MATERIAŁY BUDOWLANE
WŁASNY TRANSPORT

NASZ KONKURS

Policja poszukuje
świadków śmiertelnych potrąceń na ul.
Gołdapskiej i Alei
Zwycięstwa.

Kontakt tel.
(87) 520-22-41
(87) 520-33-02
kom.
502-200-024

V50806

Fundacja Wspierania Opieki Zdrowotnej Miasta
i Gmin Ziemi Oleckiej „Zdrowe Olecko”
z dopiskiem „Szpital w Olecku”

„Tygodnika Oleckiego”,
ul. Zielona 37
czynna: poniedziałek,
środa, czwartek, piątek
w godzinach 1200-1700

• Edyta Piszczek
Upominki będą wysyłane pocztą.

Upominki ufundowali:
√ Starostwo Powiatowe w Olecku, ul.
Kolejowa 32
√ Księgarnia Zofii Siemaszko, plac
Wolności 26
√ BEST - Studio Reklamy, ul. Jeziorna 1A
√ Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Olecku, al. Wojska
Polskiego 13
√ „BiS” Studio Reklamy, ul. Kamienna 1A
√ Hurtowania IMPULS, Aleje Lipowe
√ Urząd Miejski w Olecku, plac Wolności 3
√ TERNET, pl. Wolności 26.
√ INFOLAND, pl. Wolności 15
√ GAMED – Ilona Gajewska
√ Fundacja „Niewidzialna Ręka”

GRÜNLAND

Szkółka zrzeszona w Związku
Szkółkarzy Polskich

Centrum Roœlin Ozdobnych

Choinki cięte ze świerka srebrnego.
Olecko, ul. Produkcyjna 11, tel. (087) 523-90-09

V56002

17 października o 19.23 jeden zastęp
JRG PSP gasił pożar ogrodzenia w gospodarstwie rolnym w Giżach.
18 października o 9.53 jeden zastęp
JRG PSP poszukiwał w jeziorze Łaźno
w okolicach Borek zgubionego silnika
matorowego.
19 października o 6.47 jeden zastęp JRG
PSP usuwały wodę z zalanych pomieszczeń budynku wielorodzinnego.
19 października o 16.00 jeden zastęp
JRG PSP oraz jeden OSP Kowale Oleckie gasiły w Kowalach Oleckich pożar
sadzy w kominie budynku mieszkalnego.
19 października o 19.30 jeden zastęp
JRG PSP gasił przy ul. Zyndrama pożar
śmieci w śmietniku kontenerowym.
20 października o 9.55 jeden zastęp JRG
PSP usuwał w Kowalach Oleckich skutki kolizji drogowej.
20 października o 15.45 jeden zastęp
JRG PSP otwierał przy ul. Kościuszki
zatrzaśnięte drzwi mieszkania.
20 października o 16.30 jeden zastęp
JRG PSP gasił przy ul. Kolejowej pożar
śmieci w śmietniku kontenerowym.
20 października o 18.19 jeden zastęp
JRG PSP oświetlał na ul. Kosciuszki
miejsce kolizji drogowej.
23 października o 6.37 jeden zastęp JRG
PSP oraz dwa OSP Wieliczki zabezpieczały w Niedziwdzkich miejsce zawalenia się części dachu obory.
24 października o 1.10 jeden zastęp JRG
PSP oraz jeden OSP Świętajno gasiły pożar altanki letniskowej w Dudkach.
25 października o 7.35 jeden zastęp JRG
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OLECKI TERMINARZ
PRYWATNE GABINETY LEKARSKIE
w przychodni przy ul. 11 Listopada
konsultacje co drugi czwartek miesiąca
Reumatolog lek. med. Elżbieta Ciesielska (specja-

g.11

lista chorób wewnętrznych).....................................................

g.9

Endokrynolog i diabetolog lek. Anna Stankiewicz (specjalista chorób wewnętrznych, diabetologii i endokrynologii)....
Specjalista chrób zakaźnych i wątroby
dr n. med. Anna Lachowicz-Wawrzyniak ...........
Ortopeda lek. med. Tomasz Przymorski ............
Dyplomowany dietetyk Urszula Pietraszek
(co drugi poniedziałek)........................................
Psychiatra lek. med. Daniel Obara ...................
(każdy wtorek) ....................................................

g.19a
g.9
g.9
g.11
V46409

rejetracja p.19, tel. 602-192-452

MURDOM

Aleja Zwycięstwa 6,
tel. 502 494 400

V48007

K43502

Skład fabryczny kostki brukowej KAMAL

OLECKIE CENTRUM
SZKOLENIA KIEROWCÓW
Jerzy Miliszewski

Olecko, Aleje Lipowe 3
Rozpoczęcie
kursu

Ośrodek
czynny
codziennie
w godz. 800-1600
B5703

8

listopada
godz.

1600

tel. 520-23-36

NAJTANIEJ W MIEŒCIE

WYSTAWY STAŁE
• Historia Ziemi Oleckiej – wystawa historyczna, Stary
Ratusz
• Fotografie Ewy Kozłowskiej – galeria Pub Piwnica,
Plac Wolności 24
• wystawa malarstwa: Renata Dmuch, Wojciech
Dzieszkiewicz, Rafał Gałażewski, Galeria Prawdziwej
Sztuki im. A. Legusa, ROK „MG”
9 listopada (wtorek)
wydanie „Tygodnika Oleckiego”
Dzień Otwarty Państwowej Inspekcji Sanitarnej, aleja Wojska
Polskiego
10 listopada (środa)
upływa termin konkursu na nazwę sali widowiskowo-sportowej
11 listopada (czwartek)
14.00 - Czarni Olecko - Start, mecz piłki nożnej III ligi , stadion MOSiR
12 listopada (piątek)
19.00 - koncert bardów: Jerzy Filar, Marek Gałązka, Antoni
Muracki, sala kina „Mazur”
19.00 – turniej klubowy dart, Pub „Pod ABC”
13 listopada (sobota)
15.00 - Czarni Olecko - Motor, mecz piłki nożnej III klasy,
stadion MOSiR
17.00 - Marmaduke - pies na fali, film - kino Mazur
19.00 - Niewinna, film - kino Mazur
14 listopoada (niedziela)
17.00 - Marmaduke - pies na fali, film - kino Mazur
19.00 - Niewinna, film - kino Mazur
16 listopada (wtorek)
wydanie „Tygodnika Oleckiego”
17 listopada (środa)
11.00 - „Rozbudowa, modernizacja bazy kształcenia zawodowego w powiecie oleckim” - konferencja, ZSLiZ
19 listopada (piątek)
17.00 - Zemsta futrzaków, film - kino Mazur
19.00 - Red, film - kino Mazur
19.00 – turniej klubowy dart, Pub „Pod ABC”
20 listopada (sobota)
17.00 - Zemsta futrzaków, film - kino Mazur
19.00 - Red, film - kino Mazur
23 listopada (wtorek)
wydanie „Tygodnika Oleckiego”
25 listopada (czwartek)
11.00 - Festiwal Twórczości Artystycznej Dzieci i Młodzieży
Niepełnosprawnej, sala widowiskowa ROK „Mazury Garbate”
26 listopada (piątek)
16.30 - Stany Zjednoczone Ameryki Północnej, seminarium,
Biblioteka Pedagogiczna, ul. Armii Krajowej 30
17.00 - Żółwik Sammy, film - kino Mazur
19.00 - Pozwól mi wejść, film - kino Mazur
19.00 – turniej klubowy dart, Pub „Pod ABC”
27 listopada (sobota)
17.00 - Żółwik Sammy, film - kino Mazur
19.00 - Pozwól mi wejść, film - kino Mazur
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Aleje Lipowe 1, Tel. (87) 520-41-91

(powyżej 1000 litrów)

Zapraszamy od 600 do 2100

L30905

4

Tygodnik olecki 45/669 - r. 2010

e-mail: to@borawski.pl.

69-letni mieszkaniec Olecka
zginał na przejściu
dla pieszych

Oleccy policjanci wyjaśniają okoliczności tragicznego wypadku do którego doszło wczoraj na ul. Gołdapskiej. Wyniku tego zdarzenia na miejscu zginał 69-letni pieszy. Ze
wstępnych ustaleń wynika, iż został potracony w rejonie
przejścia dla pieszych przez kierującego osobowym mercedesem.
Do zdarzenia doszło wczoraj ok. godz. 16.20 na ul. Gołdapskiej w Olecku. Dyżurny oleckiej policji otrzymał zgłoszenie o potrąceniu pieszego. Natychmiast na miejsce skierowano policjantów ruchu drogowego.
Funkcjonariusze pracujący na miejscu ustalili wstępnie,
że kierujący samochodem osobowym marki Mercedes jadąc od strony centrum nie ustąpił pierwszeństwa pieszemu
znajdującemu się na przejściu. W wyniku potrącenia 69-letni
mieszkaniec Olecka poniósł śmierć na miejscu.
Droga krajowa nr 65 na tym odcinku była zablokowana
przez 2 godziny. Policjanci zorganizowali objazdy przez
miejscowości Sedranki i Możne. Funkcjonariusze wydziału
kryminalnego przeprowadzili oględziny miejsca wypadku
pod nadzorem prokuratora. Zabezpieczono ślady oraz pojazd
uczestniczący w zdarzeniu. Teraz zostanie prowadzone śledztwo mające na celu wyjaśnienie przyczyn tego wypadku.
Oleccy policjanci apelują do wszystkich osób które były
świadkami śmiertelnych zdarzeń drogowych na ul. Gołdapskiej i ul. Aleja Zwycięstwa o kontakt. Zeznania naocznych
świadków mogą mieć duże znaczenie w prowadzonych
śledztwach i przyczynić się do ustalenia faktycznych przyczyn i okoliczności wypadków.
Przypominamy, że we wtorek 2 listopada ok. 16.20 na
przejściu dla pieszych na ul. Gołdapskiej doszło do potrącenia pieszego, który poniósł śmierć na miejscu.
Natomiast we środę 3 listopada ok.12.40 na ul. Al. Zwycięstwa naczepa cysterny śmiertelnie potrąciła pracownika
wykonującego montaż bramy.
Kontakt z oficerem dyżurnym oleckiej komendy
pod nr telefonów alarmowych 997, 112 ,
naczelnikiem wydziału kryminalnego

Dzień Otwarty Państwowej
Inspekcji Sanitarnej
Powiatowa Stacja
Sanitarno-Epidemiologiczna
w Olecku
09 listopada 2010 r. (wtorek)
Podczas dnia otwartego pracownicy oleckiej stacji będą
udzielać informacji związanych z działalnością poszczególnych komórek, a zainteresowani będą mogli obejrzeć
filmy edukacyjne dotyczące profilaktyki antytytoniowej,
chorób odkleszczowych, zakażeń meningokokowych
oraz Europejskiego Kodeksu Walki z Rakiem.
Emilia Naruszewicz
Promocja Zdrowia i Oświata Zdrowotna
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Olecku

37-latek zginał
pod kołami cysterny

Oleccy policjanci wyjaśniają okoliczności zdarzenia drogowego do którego doszło 3 listopada w Olecku na alei Zwycięstwa.
Ze wstępnych ustaleń wynika, że kierujący samochodem ciężarowym z naczepą cysterna podczas wyjazdu z posesji przycisnął
do słupa ogrodzeniowego człowieka. Mężczyzna w wyniku doznanych ciężkich obrażeń poniósł śmierć na miejscu.
Do zdarzenia doszło ok. godziny 12.40 na aleji Zwycięstwa. Oficer dyżurny oleckiej komendy otrzymał zgłoszenie o
wypadku drogowym.
Na miejsce pojechali policjanci ruchu drogowego. Ze
wstępnych ustaleń wynika, że kierujący samochodem marki Daf włączał się do ruchu z posesji i skręcał w lewą stronę.
Ciężarówka przejeżdżała zbyt blisko słupa bramy wjazdowej,
gdzie znajdował się pracownik wykonujący montaż bramy w
wyniku czego został przyciśnięty naczepą.
37-letni mieszkaniec Olecka poniósł śmierć na miejscu.
Kierujący cysterną był trzeźwy. Teraz policjanci wyjaśniają
okoliczności i przyczyny wypadku.

87 520 72 30

lub naczelnikiem wydziału prewencji i ruchu drogowego 87 520 72 40.

Odpowie za posiadanie narkotyków
Oleccy policjanci zatrzymali 25-latka, który posiadał przy sobie narkotyki. Mężczyzna kompletnie
pijany spał na trawniku przed blokiem. Po sprawdzeniu odzieży funkcjonariusze znaleźli torebkę z
marihuana. Piotr G. został zatrzymany w policyjnym
areszcie. Za posiadanie narkotyków grozi kara do 3
lat pozbawienia wolności.
W niedziele 31 października o godzinie 6.30 patrol
prewencji interweniował na ul. Środkowej. Zgłaszający poinformował dyżurnego policji , że przed blokiem na trawniku leży młody mężczyzna. Policjanci
na miejscu zastali kompletnie pijanego 25-letniego
Piotra G. Mężczyzna odmówił poddania się badaniu
na zawartość alkoholu. Następnie funkcjonariusze po
sprawdzeniu odzieży znaleźli przy nim woreczek z
marihuana. Przeprowadzone badanie wykazało także
obecność narkotyku w jego organizmie. Piotr G. został zatrzymany do wyjaśnienia w policyjnym areszcie.
Teraz będzie odpowiadał przed sądem za posiadanie środków odurzających.

Samochód, który przycisnął
mężczyznę do słupa

e-mail: to@borawski.pl.
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Stowarzyszenie „Dać Nadzieję” przy Środowiskowym
Domu Samopomocy w Olecku informuje, że w dniu 25 listopada 2010 r. (czwartek) odbędzie się Festiwal Twórczości
Artystycznej Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej, na który zostały zaproszone placówki kształcące dzieci i młodzież
niepełnosprawną z terenu województwa warmińsko – mazurskiego.
Impreza dofinansowana jest przez Urząd Marszałkowski w Olsztynie. Festiwal ma charakter konkursu, którego
rozstrzygnięcie nastąpi w sali widowiskowej Regionalnego
Ośrodka Kultury „Mazury Garbate” przy ul. Plac Wolności 22
w Olecku, w godz. 11.00 – 15.00.
Festiwal poprzedzi konkurs plastyczny na postać związaną
z bitwą pod Grunwaldem. Wystawa prac konkursowych prezentowana będzie w holu kina podczas trwania festiwalu.
Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych
twórczością osób niepełnosprawnych.
Organizator :
Stowarzyszenie „Dać Nadzieję” przy ŚDS w Olecku

V51905

Festiwal Twórczości Artystycznej
Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej

3 miesiące aresztu za znęcanie nad matką
Oleccy policjanci zatrzymali 29-letniego Pawła R. podejrzanego o psychiczne i fizyczne znęcanie nad matką. Mężczyzna był już wcześniej karany za to samo przestępstwo i
pod koniec maja wyszedł z zakładu karnego. Po powrocie
nadal wszczynał awantury domowe i groził matce pozbawieniem życia. Na wniosek policji i prokuratury sąd zdecydował
o jego aresztowaniu na 3 miesiące.
W nocy 1 listopada około godziny 3.40 policjanci prewencji podejmowali interwencję domową na osiedlu Siejnik.
Zgłaszająca poinformowała oficera dyżurnego, że syn wrócił
do mieszkania i awanturuje się.
Na miejscu funkcjonariusze podjęli decyzję o zatrzymaniu
29-latka gdyż był agresywny i groził matce. Paweł R. trafił
do policyjnego aresztu. Następnie policjanci ustalili, że przeciwko niemu toczy się kolejne już postępowanie o znęcanie
psychiczne i fizyczne nad matka.
Paweł R. był już karany za przestępstwo znęcania i pod
koniec maja wyszedł z zakładu karnego. Po powrocie nadal
wszczynał awantury, poniżał i bił matkę oraz groził jej pozbawieniem życia. Zebrany w tej sprawie materiał dowodowy
pozwolił na przedstawienie mu zarzutu znęcania. Na wniosek
policji i prokuratury postanowieniem Sądu Rejonowego w
Olecku został aresztowany na 3 miesiące.
Za znęcanie się fizyczne i psychiczne nad osobą najbliższą
grozi kara do 5 lat pozbawienia wolności.

Policja poszukuje sprawcy podpaleń
W sprawie pożarów budynków gospodarczych, które
miały miejsce w miejscowości Lenarty oraz Biała Olecka
obecnie policjanci ustalają i przesłuchują kolejnych świadków. Ponadto sprawdzana jest jedna z prawdopodobnych
wersji a mianowicie podpalenia. Jednocześnie policjanci
zwracają się z prośbą o pomoc do wszystkich osób, które
posiadają informację mogące przyczynić się do wykrycia
sprawcy podpaleń. Osoby takie proszone są o kontakt z oficerem dyżurnym oleckiej komendy pod nr tel. 997, 112 lub
naczelnikiem wydziału kryminalnego 87 520 72 30. Gwarantujemy pełną anonimowość.
Właściciel obiektów wyznaczył nagrodę pieniężną w
wysokości 10 tyś. złotych dla osoby która przyczyni się do
wykrycia sprawcy.
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List do redakcji:
Szanowny Panie Redaktorze!

Jestem okazjonalnym czytelnikiem Tygodnika Oleckiego, ponieważ od lat nie mieszkam w 0lecku, Jednak zdecydowałem się napisać, gdyż widzę Pańskie Pismo w wielu
punktach handlowych i domyślam się, że i władze miasta je
czytają. A w moim liście o to mi chodzi, by decydenci mój
list przeczytali.
Kilka lat temu wyjeżdżając z miasta w kierunku Olsztyna,
stałem w korku samochodowym. Przyczyną było wypadnięcie busa z drogi do rowu Nikomu nic się nie stało, ale radiowóz stał w poprzek drogi do przyjazdu lawety, a kilkadziesiąt
samochodów grzecznie czekało... 40 minut!
Tym razem byłem świadkiem i uczestnikiem zamieszania
jakie nastąpiło po bardzo tragicznym zdarzeniu, jakim było
śmiertelne potrącenie pieszego w dniu 2 listopada na wysokości Technikum Rolniczego (teraz ta szkoła chyba nazywa
się inaczej), a więc w pobliżu cmentarza. Do tragedii doszło
po godzinie szesnastej, a więc po zmroku. Jestem przekonany, że gdyby lampy uliczne świeciły, nieszczęsny kierowca
widział by pieszego. O ironio, pewnie w połowie miasta lampy tego dnia świeciły w południe. Być może i na tej ulicy.
Z cmentarza słyszałem syreny karetki i radiowozów.
Przez następne około 20 minut samochody były przepuszczane naprzemiennie, co rozładowywało częściowo ogromny korek. Swoje auto miałem zaparkowane przy Biedronce,
więc poszedłem w kierunku migających „kogutów” by się
dowiedzieć co się stało i czy będę mógł jechać w kierunku
miasta. Zobaczyłem co ssę stało. Ciało ofiary leżało po za pasem ruchu, a na krawędzi jezdni torba. Samochód sprawcy na
poboczu, za chodnikiem. Opisuję to szczegółowo, ponieważ
za chwilę nadjechał nieoznakowany samochód z kogutem, a
człowiekowi, który wysiadł (pewnie prokurator) policjanci
opisali zdarzenie. Jeden z nich zapytał tego pana czy puszczać
samochody wolnym pasem, a ten odpowiedział retorycznym
pytaniem „po co?” Następnie kierowcom z najbliższych samochodów policjant powiedział, że droga będzie zamknięta
przez 4-5 godzin. Wieść rozeszła się szybko. Wszyscy, w tym
autobusy i tiry
zaczęły zawracać (!). M in. na parkingu zatłoczonym przy
Biedronce. Nikt tym nie kserował. Gdy po ponad godzinie
udało mi się wyjechać w kierunku Gołdap-Suwałki, z tamtych kierunków ciągle nadjeżdżały nowe samochody. Nikt na
tzw. Zajeździe, czy na skręcie do Możnych (stara obwodnica)
nie przekierowywał ruchu. Z tego co się dowiedziałem od
strony miasta było podobnie. Tak samo na wjazdach od strony Augustowa i Ełku.
Jak długo nie wiem. Bo mi się jakoś wyjechać udało.
Nie zadzwoniłem na 112, ponieważ przypomniało mi się jak
dwa-trzy lata wcześniej, w Olecku, mój znajomy udostępnił
telefon by zadzwonić po karetkę do zdarzenia, którego nie
widział, a był czterokrotnie przesłuchiwany. Mam nadzieję,
że osoby odpowiedzialne za organizację działań w takich sytuacjach (mi widziałem tam Straży Pożarnej) wypowiedzą
się na łamach Tygodnika Oleckiego.
Z poważaniem;
były (na szczęście?) mieszkaniec Olecka.

Potrącenie kobiety

5 listopada o godz. 18.20 na ul. Gołdapskiej doszło do
potrącenia pieszego.
Ze wstępnych ustaleń wynika, że kierujący pojazdem
marki Nissan jadąc od strony Sedrank na przejściu dla pieszych nie udzielił pierwszeństwa 66-letniej kobiecie znajdującej się na przejściu. Poszkodowana z ogólnymi obrażeniami ciała trafiła do szpitala w Olecku. Kierowca 38-letni
Tomasz K. był trzeźwy.
Policjanci wyjaśniają okoliczności i przyczyny tego zdarzenia.

XVII edycja Ogólnopolskiego Festiwalu
Kolęd i Pastorałek w Będzinie

Rozpoczęła się XVII edycja Ogólnopolskiego Festiwalu
Kolęd i Pastorałek w Będzinie.
Zapraszamy serdecznie do wzięcia udziału Wszystkich zainteresowanych. Eliminacje do konkursu odbywają się 33 miastach w całej Polsce.
Zgłoszenia należy nadsyłać pocztą faxem lub e-mailem do
26 listopada 2010 r. na adres biura Festiwalu.
Wszelkie informacje /również regulamin i formularze zgłoszeniowe, dostępne są na stronie Festiwalu www.ofkip.pl
Wioletta Adamczyk
- sekretariat OFKIP

Skradzione farby wystawiał na aukcjach internetowych
Nawet 5 lat za kratkami może spędzić 40-letni Wojciech W.,
który kradł farby z zakładu, w którym pracował. Mężczyzna
nielegalnie zdobyty towar wystawiał po zaniżonych cenach
na aukcjach internetowych. Teraz za popełnione przestępstwo
odpowie przed sądem.
W miniony piątek policjanci interweniowali w jednym z oleckich zakładów pracy. Zgłaszający wskazał funkcjonariuszom
pracownika, który ukradł farbę z firmowego magazynu. Od pokrzywdzonego przyjęto zawiadomienie o przestępstwie. Podejrzanym okazał się 40-letni Wojciech W. Mężczyzna pracował na
hali produkcyjnej i miał dostęp do magazynowanych materiałów.
Jednak jego stanowisko pracy nie przewidywało, aby z nich korzystał. Policjanci pracujący nad tą sprawą podczas przeszukania
mieszkania podejrzanego znaleźli kilka puszek skradzionej farby.
Wojciech W. usłyszał zarzut kradzieży i przyznał do wyniesienia z
zakładu 11 puszek komponentów produkcyjnych o łącznej wartości 550 zł. Tłumaczył, że skradziony towar wystawiał na internetowych aukcjach po zaniżonych cenach.
Teraz za przestępstwo kradzieży grozi mu kara do 5 lat
pozbawienia wolności.

Warto przeczytać – propozycja Biblioteki Pedagogicznej w Olecku
Burzyńska Iwona: Jak się rozwijać, by rozwinąć skrzydła? Czyli
jak zastosować techniki PR na
rynku pracy.
Warszawa: Difin 2010
Książka jest poradnikiem dla
wszystkich, którzy przymierzają
się do zmian w życiu zawodowym,
szukają pracy, przekwalifikowują
się, chcą awansować lub pragną
po prostu poświęcić więcej refleksji swoim sukcesom i porażkom w
tym obszarze życia. W przystępny
sposób opisuje, jak można wykorzystać proste narzędzia z obszaru public relations dla osiągania
własnych celów zawodowych, jak planować karierę. Zawiera
wiele praktycznych ćwiczeń pozwalających poznać swój sposób funkcjonowania w obszarze życia zawodowego i skłonić
do refleksji.
Książka zostały zakupione do Biblioteki dzięki wsparciu finansowemu Starostwa Powiatowego w Olecku.

Warmińsko-Mazurska Biblioteka Pedagogiczna w Olsztynie
Filia w Olecku, ul. Armii Krajowej 30,
tel. 87 523 93 53 w godz. wt.-pt. 9.00-18.00, pon., sob.
9.00-15.00
e-mail: olecko@wmbp.olsztyn.pl

7

e-mail: to@borawski.pl.

Tygodnik olecki 45/669 - r. 2010

PO DRODZE DO KOŚCIOŁA
„Autor epigramów z małżonką Danutą
przed kościołem swego dzieciństwa
w Pawłówcena odpuście M. B. Różańcowej 10.10.2010r.
Foto: archiwum rodzinne.

„QUO

VADIS”

Drukujemy epigramy Wacława
Klejmonta nagrodzone w VII Konkursie Literackim „Martyrii”. Na
egzystencjalne treści epigramatyki
autora „Nad rozbitą amforą” zwraca
uwagę dr Tomasz Żurawlew w eseju
„O języku wartości epigramów Wacława Klejmonta”, opublikowanym
w ubiegłym roku w pracy zbiorowej
pod redakcją Lecha Kolago na Uniwersytecie Warszawskim

EPIGRAMY OD LEDNICKIEJ BRAMY
O PROSTOTĘ
Wierzę w proste wiersze.
O niebo są szczersze.
PRZEROST OBRAZÓW NAD WYOBRAŻENIAMI
W mnogości powieleń
diablejesz aniele.
PO DRODZE DO WIARY
Dokąd wiedziesz uliczko:
„POZYTYWNA LAICKOŚĆ”?
MOC DUCHA

Duchowni uduchowieni
mogą świat na lepsze zmienić.

NASZA WOLNOŚĆ
Tylko jak teraz pojąć,
że ludzie wciąż się boją.
CO ZA DUŻO…
Używanie się dłuży…
Dojdzie do nadużyć.
ZA ŻYCIA
Miej otwarte oczy – człowieku! –
nim powieki nie zapadną na wiek wieków.
DEMONY CZASU ODCHODZĄCEGO
Nim czeluście bezczelności się otworzą,
nim potwory potwarze potworzą,
nim wyleje się fala lawy,
zło unosząc „dla dobra sprawy”,
niech w szczelinie płytko – głębokiej
czas pogrąży całą nicość epoki.
PONADCZASOWA WIĘŹBA
Gdy tu i teraz się pozbierasz,
zapewne TAM nie będziesz sam.
BIERNY WIERNY

Na chybił trafił
z innej parafii.

NA REKLAMY UROK
Kto się pogrąża w niebie reklam,
spada poziomo do przedpiekla.

PRZEKAZUJĘ ZNAK NIEPOKOJU
Samolubstwo zmiażdżyło
jednostronną zażyłość.
PROROCTWA, PRZYWIDZENIA, ZNAKI CZASU
Mów do tych, którzy słuchają,
którzy słuchanie udają;
przemawiaj też do głuchych,
dopóki chodzą słuchy.
OSTRZA SATYRY
Nim nadejdzie dzień jak potrzask,
niech tępotę tępią ostrza.
NUTA NADZIEJNA
Muzyką serca wezbrana dusza
żal w niebo wznosi, a nie – zagłusza.
W TYM CZASIE

Tylko ulotna chwila
poza czas się wychyla.

NA DOJŚCIA

Z ziemi obcej do Polski
dojdziemy w potrzebie,
ale między sobą
trudno dojść do siebie.

ZNALEŹNE NA WIECZNOŚĆ
Czas odnaleziony wiarę w nas rozbudzi,
jeżeli do czasu odnajdziemy ludzi.
POKORA PROCHU
Jak niewiele znaczę
w świecie trwałych znaczeń.
STAN UNURZANIA
Płycizny dokoła…
z głębokości wołam!
NIE DOBIJAJ BLIŹNIEGO SWEGO
Najwięcej emocji wzbudza
nie słabość własna, a – cudza.
JUŻ DOBRZE…
- Ile człowiek przeżyć może?
- Jedno życie nienajgorzej.
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Wyjątkowo uroczysty DEN w Gimnazjum nr 2 im. Mikołaja Kopernika

Dzień Edukacji Narodowej w naszym gimnazjum obchodzimy zawsze wyjątkowo. 14 października był dla nas szczególny
jeszcze z jednego powodu - gościliśmy w szkole delegację Polonii rosyjskiej z Ufy i Minusińska.
Już o 8.00 wychowawcy spotkali się w salach lekcyjnych ze
swoimi uczniami. Gimnazjaliści obdarowali pedagogów kwiatami oraz podziękowali za trud i zaangażowanie włożone w ich
edukację. Następnie o 8.30 rozpoczęła się w sali gimnastycznej
uroczysta akademia prowadzona przez przedstawicieli Samorządu Uczniowskiego - Agnieszkę Jankowską ( IIIc ) oraz Adriannę Jańczuk ( IIb ), podczas której p. Anna Dorota Siemiatycka wygłosiła przemówienie oraz wręczyła nagrody dyrektora
zasłużonym nauczycielom
i pracownikom administracji i obsługi. Po p. dyrektor najserdeczniejsze życzenia z
okazji DEN złożył przewodniczący Samorządu Uczniowskiego
- Jakub Dziubiński , a następnie p. Joanna Łabanowska przewodnicząca Szkolnej Rady Rodziców. Następnie odbyła się
część artystyczna, którą przygotowali uczniowie klasy IIIe pod
kierunkiem wychowawczyni p. Agnieszki Kowalewskiej. W
spektaklu „Dziady anno domini, czyli koszmarny sen znękanego
nauczyciela” gimnazjaliści w przezabawny sposób zaprezentowali galerię uczniowskich typów, z którymi muszą mierzyć się
na lekcjach pedagodzy.
W dalszej części obchodów DEN niestety nie mogła brać
udziału p. dyrektor, gdyż musiała udać się do Olsztyna w celu
odebrania zaszczytnej nagrody przyznanej przez ministra - Medalu Komisji Edukacji Narodowej. Serdecznie gratulujemy.
Po zakończeniu uroczystości w sali gimnastycznej przedstawiciele klas wraz z opiekunami udali się do ROK-u , gdzie
obejrzeli koncert zespołu polonijnego „Czerwone Jagody” z Minusińska, który wykonał polskie, rosyjskie i chakaskie pieśni. W
tym czasie pozostała część społeczności szkolnej przygotowywała się w gimnazjum do przyjęcia zaproszonych gości.
O godz. 12.00 rozpoczęła się w naszej szkole konferencja pt.
„Możliwości współpracy i pracy w ośrodkach polonijnych na
świecie”, w której wzięła udział Polonia rosyjska, przedstawiciele oleckich władz oświatowych i samorządowych oraz nauczyciele ze szkół gminy Olecko. Podczas tej części uczestnicy z

zainteresowaniem wysłuchali kilku wykładów m.in.: dyrektora Zespołu Szkół w Judzikach - Andrzeja Malinowskiego („Nauczanie
języka polskiego w Rosji” ), prezesa Polonii Chakasji (Rosja, Syberia) - Sergiusza Leończyka ( „Sytuacja Polonii w Rosji” ), dyrektor Zespołu Szkół dla Dzieci Obywateli Polskich Czasowo Przebywających za Granicą Magdaleny
Bogusławskiej i konsultanta Zespołu ds. Polonii Szkół Polskich
za Granicą w Warszawie Mariusza Wychódzkiego („Możliwości
współpracy i pracy w ośrodkach
polonijnych na świecie”), zastępcy dyrektora Biura Polonijnego
Kancelarii Senatu Romualda
Łanczkowskiego („Pomoc Polakom zamieszkałym za granicą w
zachowaniu ich związków z narodowym dziedzictwem kulturowym”). Na zakończenie konferencji
głos zabrał pan Jerzy Lewicki z Kołobrzegu z Zarządu Głównego
Związku Sybiraków, który opowiedział o swoim zesłaniu na Syberię w latach czterdziestych. Po prelekcjach odbyła się degustacja
dań kuchni baszkirskiej przygotowanych przez gości z Ufy i Minusińska, podczas której można było skosztować pysznych pierogów
z ziemniakami i kaszą jęczmienną, tradycyjnej zupy baszkirskiej,
blinów, minizakąsek czy potrawy „Baszkirskie cudo”.
Po konferencji zaproszono przedstawicieli Polonii rosyjskiej
oraz delegacje z Warszawy do obejrzenia prezentacji multimedialnej prezentującej nasze gimnazjum. Następnie goście mieli okazję wziąć udział w spotkaniu artystycznym przygotowanym przez
uczniów naszej szkoły pod kierunkiem nauczycieli - p. Doroty
Włodarskiej, p. R. Lau, p. B. Makoli, p. K. Kozłowskiej oraz
p. K. Gajdemskiej, podczas którego gimnazjaliści recytowali poezję po polsku i rosyjsku, śpiewali polskie pieśni patriotyczne oraz
zaprezentowali polski taniec ludowy - krakowiak. Po części artystycznej i poczęstunku pożegnano gości i wręczono im symboliczne pamiątki. Na tym zakończyliśmy ten pełen wrażeń i wzruszeń
Dzień Edukacji Narodowej.

Renata Kołdys

e-mail: to@borawski.pl.
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5 listopada odbyło się już III. Forum Turystyki Ziemi
Oleckiej pod hasłem „Turystyka na Północy”. Zorganizowały je Lokalna Organizacja Turystyczna Ziemi Oleckiej oraz
Stowarzyszenie Kulturalne „Przypisani Północy”. Spotkanie miało miejsce w gościnnych progach Hotelu Olecko, a
prowadziła je prezeska obu tych organizacji pozarządowych
Maria W. Dzienisiewicz.
LOT zaprezentował trzy zrealizowane projekty. „Marketing praktyczny – edukacyjne wsparcie gospodarstw turystycznych Ziemi Oleckiej” przedstawiła i zrelacjonowała
przebieg kierowniczka projektu Anna Turowska.
O pozostałych: „Gospodarstwo przyjazne naturze” oraz
„Ekoturystyka szansą na sukces” opowiedziała kierowniczka tych projektów Halina Bogdańska. Na marginesie trzeba
dodać, że były to prezentacje w pełni profesjonalne i przedstawione ze znawstwem przedmiotu i zawodową erudycją.
Następną część spotkania było uhonorowanie Dariusza Morsztyna nagrodą „Pasjonata Przypisanych Północy
2010”. Laudację odczytała Maria W, Dzienisiewicz. Laureat
otrzymał batik z symbolami dotyczącymi jego pseudonimu
„Biegnący Wilk” oraz działalności w harcerstwie i na rzecz
ekologii. Potem długo barwnie i ciekawie opowiadał publiczności o swojej Republice Ściborskiej, o wyścigach psich zaprzęgów, w których brał udział, o tworzeniu Muzeum Marii
Rodziewiczówny oraz Muzeum Leśnych Ludzi.
Następnie odbyła się uroczystość wręczenia Wacławowi
Klejmontowi wyróżnienia jakie otrzymał na XII. Festiwalu
Nauki i Sztuki w Siedlcach za cykl „Limeryki o przyrodzie”.
Laureata przedstawił i opowiedział o Festiwalach Nauki i
Sztuki w Siedlcach i Olecku dr Ryszard Kowalski.
Oficjalną część wieczoru zakończył występ Kwartetu Klarnetowego uczniów Państwowej Szkoły Muzycznej
w składzie Magdalena Olszewska, Magdalena Trochim,
Marta Ulikowska oraz Krzysztof Rzepecki. Zespołem
kieruje Weronika Kordowska. Młodym muzykom należy
się wielkie uznanie za przygotowanie ambitnego, a zarazem
łatwego w odbiorze repertuaru. Z koncert otrzymali rzęsiste
brawa.
Spotkanie jak zawsze zakończyły rozmowy kuluarowe,
spotkania towarzyskie, opowieści o tym co się w ciągu roku
wydarzyło. Ostatni goście późnym wieczorem opuścili progi
Hotelu Olecko.
Tak więc już trzeci raz odbyło się Forum Turystyki i
mamy jedenastego Pasjonata „Przypisanych Północy”.
Opracował B. Marek Borawski

III. Forum Turystyki

Fotoreportaż Jóazef Kunicki (k) i Bolesław Słomkowski (s)

S
Maria W. Dzienisiewicz czyta laudację tytułu Pasjonata

K
Romualda Much-Marciniak i Dorota Włodarska składają
gratulacje Wacławowi Klejmontowi

K
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oraz Pasjonat Przypisanych Północy 2010

K
S

Pasjonat 2010 Dariusz Morsztyn
„Biegnący Wilk”
Pasjonat 2010 Dariusz Morsztyn
odbiera tytuł z rąk Marii W. Dzienisiewicz

K
Dariusz Morsztyn, Maria W. Dzienisiewicz
i Zbigniew Terepko

S
Goście
Wacław Klejmont w rozmowie dr. Ryszardem Kowalskim, nauczycielem akademickim uczelni w Siedlcach i w Olecku

K
dr Ryszard Kowalski, Maria
W. Dzienisiewicz i Wacław Klejmont
W. Dzienisiewicz
prowadzi III. Forum Turystyki

K

S
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Pamiętaliśmy, pamiętamy i będziemy pamiętać
Dnia 2 listopada 2010r., w Dzień
Zaduszny, Samorząd Uczniowski,
przedstawiciele klas oraz dyrekcja
szkoły zgromadzili się przy dębie katyńskim na uroczystości uczczenia
pamięci majora Bolesława Deszerta
oraz innych tragicznie poległych rodaków za wolność naszej Ojczyzny. Minuta ciszy, złożone wieńce i zapalone
znicze są symbolami polskiej tradycji upamiętniającej tak zacnych ludzi
walczących o niepodległość. My, młodzi patrioci, uczniowie Gimnazjum nr
2 im. Mikołaja Kopernika w Olecku
pamiętaliśmy, pamiętamy i będziemy o
nich pamiętać.

Jakub Dziubiński

przewodniczący
Samorządu Uczniowskiego

Pamiątkowe zdjęcie radnych Rady Miejskiej 2007- 2010

fot. Jzóef Kunicki

e-mail: to@borawski.pl.

Pamięć o zapomnianych
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28 października 2010 roku grupa młodzieży z Gimnazjum
nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Olecku pod opieką pana Kamila Szarneckiego wzięła udział w sprzątaniu zapomnianych
mogił na cmentarzu komunalnym w Olecku. W ciągu dwóch
godzin młodzież zbierała i grabiła liście, porządkowała groby oraz zapaliła znicze. Akcja sprzątania grobów na oleckim
cmentarzu była inicjatywą gimnazjalistów.
Jakub Dziubiński, przewodniczący Samorządu Uczniowskiego, podsumowuje działanie: „Jestem bardzo zadowolony
z tej akcji. Uważam, że zrobiliśmy dużo dobrego. Mam wielką nadzieję, że uda nam się zorganizować więcej podobnych
akcji z udziałem młodzieży. Serdecznie dziękuję wszystkim
uczniom, którzy nam pomogli. A przede wszystkim dziękujemy Państwu Sosnowskim za okazaną pomoc i wsparcie przy
tej akcji.”
Zwyczaj porządkowania grobów jest staropolską tradycją,
której podtrzymywanie i kultywowanie nie powinno ograniczać się tylko do dbania o porządek na grobach swoich bliskich. Warto pamiętać o tych, o których nikt już nie pamięta.
W akcji sprzątania grobów brali udział:
Jakub Dziubiński kl. III c, Agnieszka Jankowska kl. III c,
Maja Burba kl. III c, Ilona Kozłowska kl. I d, Tomasz Szejnoga kl. II a, Weronika Chodukiewicz kl. II a, Anna Surażyńska kl. II a, Kacper Bil kl. I a, Angelika Skoczek kl. II b,
Ada Jańczuk kl. II b, Natalia Luberecka kl. I b, Weronika
Jutkiewicz kl. Ib, Joanna Piekarska kl. II e, Emilia Ishizaka kl. I b, Agnieszka Kardasz kl. II e, Hubert Dłużniewski
kl. II b

Wojciech Jegliński

Ulica Grunwaldzka w zimę 1963.
Archiwum - Jan Mazurski
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* AUTO-MAX, ul. Paderewskiego 3A, tel. 509-746-264;
naprawa, części zamienne
V52904
* części samochodowe, ul. Sokola 1D, tel. (87) 520-12-88,
87-739-29-00
OPONY, FELGI
OLEJE SHELL (wymiana gratis)

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

V50704

SERWIS OGUMIENIA

V54503

* WULKANIZACJA, wymiana, sprzedaż opon, wymiana
sprzedaż oleju, odkurzanie gratis, Mazurska 30, tel.,
516-080-613
V48407
AUTO - MOTO - SPRZEDAM

* amortyzatory BILSTEIN, najtaniej, wymiana 50% taniej, tel. 509-746-264
V52934
* AUTOCZĘŚCI zachodnie, Łada, Tawria, Skoda, ul.
Grunwaldzka, tel. 87-520-01-21 K43901
* BMW, 1996, 2,5B + gaz, tel. 517-459-706
B6502
* CZĘŚCI SAMOCHODOWE, tel. 509-746-264
V52914
* CZĘŚCI SAMOCHODOWE, ul. Sokola 1D, tel. 87520-12-88
V54513
* części używane, wszystkie marki, Ełcka 2 (przy skupie
złomu), tel. 501-611-961 V55922
* Ford Fiesta, 1,2B, 1996, tel. 508-097-660
V48717
* Ford Mondeo 1,8TD, Combi, 1995, ,tel. 604-084-854
B5205

* zawieszenie wielowahaczowe z wymianą, geometria:
Audi A4, A6, Passat B5, 1180 złotych, tel. 509-746-264
V52924

* „ASTRA” restauracja, pizza, zestawy obiadowe na telefon: 87520-25-68, profesjonalny katering, imprezy okolicznościowe,
dancingi, ul. Partyzantów 7, www.astra.olecko.pl
V47208

V43010a

Biuro Turystyczne „SAMBIA”
najtańsze bilety autobusowe, lotnicze,
wczasy last minute.
plac Wolności 9, tel. 87-520-16-44
* informacja turystyczna, plac Wolności 22, tel. 87-52049-48 B6801

KARAOKE w Pub Piwnica,
V46908

* kino, plac Wolności 22, tel. 87-520-20-59
B4807
* „KOALA” - bar. Kuchnia tradycyjna, katering.
Plac Wolności 14, tel. (87) 520 15 78
V56202

PIZZA NA TELEFON

Tel. (87) 520-31-32, sms 505-314-536

V45710

* konie kabardyńskie, przejażdżki, pod siodło, Grądzkie 47, tel. 666-316-780, 87-421-22-48
B6402
PIZZERIA „PRIVE” zaprasza od 1000 do 2200

* pracownia pisania ikon, pracownia plastyczna, Katarzyna Waraksa, tel. 663-805-960 B6302
* Pub „Pod ABC”, plac Wolności 8c, tel. 509-909-996 B6202

V46918

PUB PIWNICA
• pizza i zestawy obiadowe na telefon: (87) 523-03-03
• bankiety, imprezy okolicznościowe.
Zapraszamy w godz. 1000-000, pt-so – od 1000 do 200

* Taxi „Z”, również taksówki 6-osobowe, tel. 87-520-1212
K42816
* wczasy; tel. 87-421-22-48, 666-316-780, www.wiatrakart.fr.pl, e-mail: kawarak@o2.pl,
B4906

US£UGI

* 42000 złotych bez poręczycieli. SKOK Stefczyka. Kredyty,
ubezpieczenia, plac Wolności 25, tel. (87) 520-20-55 V53104
* angielski korepetycje, magister UW, tel. 502-954-863 L31301
* angielski, lekcje, korepetycje, tłumaczenia, przygotowanie do matury, egzaminu gimnazjalnego u magistra
filologii angielskiej, tel. 602-898-591, e-amil: umylang@
wp.pl K42903
* angielski z użyciem tablicy interaktynej, 7 do 11 lat, korepetycje, tel. 880-401-784
V51116
ARTYKUŁY ELEKTRYCZNE, SPRZEDAŻ, WYKONAWSTWO

Sklep „PSTRYK”, ul. Zielona 33
Tel. (87) 520-18-44; 605-990-280; 510-145-891
* Artykuły i usługi elektryczne, Grunwaldzka 6,
tel. 87-610-00-66

V54103

V51705

* bezprzewodowy internet iPlus, tel. 87-520-13-31 L30408
* biuro rachunkowe „Arnold”, tel. 87-520-15-30 B5803
* Budowlana firma, Tadeusz WITKOWSKI, kompleksowe
prace budowlane, tel. 603-754-167, 87-523-41-44 V58101
* Centrum Ogrodnicze, ul. Rzeźnicka 6; tel. 87-520-22-07

TURYSTYKA, NOCLEGI, ROZRYWKA

każdy czwartek, start od 1900

* „Pub Targowa”, imprezy okolicznościowe, pizza, zapiekanki, cheesbugery z pieca, tel. 507-231-684
V40110d

V52005

AUTO-MOTO

* AUTOCZĘŚCI zachodnie, Łada, Tawria, Skoda;
ul. Grunwaldzka, tel. (87) 520 01 21
K43801

V1344

* cyklinowanie, tel. 508-216-250 V54803
* Dewocjonalia, sklep; dodatki do: chrztu, ślubu, komunii,
bierzmowania; ul. Wiśniowa, tel. 660-771-754
V54203
* Foto-Ślub i inne uroczystości, tel. 660 122 049
* hurtownia spożywcza, ul. Gołdapska 31, tel. (87) 520-01-50

B5504
V53703

* hurtownia wędlin, od 4.00 do 14.00, ul. Gołdapska 31,
tel. 87-520-22-13 B5006
* hydraulik, gazowe, tel. 502-383-533 V42215
* jubilerskie usługi, plac Wolności 13, (87) 520-47-47 V54303
* kowalskie, spawalnicze, ślusarskie, Gołdapska 31, tel.
87-523-00-80
L30805
* księgowe usługi, Ternet spółka z o,o, tel. 87-520-31-70 L31103
KWIACIARNIA „ORCHIDEA”ul. Grunwaldzka
Kwiaty sztuczne, cięte, wiązanki ślubne, wieńce, wiązanki
pogrzebowe, upominki, doniczki, znicze, ziemia.
Duży wybór! Tel. 602-117-509. ZAPRASZAMY
* materiały budowlane, metalowe, hydraulika – SKLEP
BUD-MET, ul. Gołdapska 22, tel. (87) 520 22 41. V52804
* MEBLE - salon, Jan Bagiński, ul. Rzeźnicka, tel.
(87) 520 29-23.
V48307
V53004
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* OC i AC atrakcyjne, ubezpieczenia odpowiedzialności
cywilnej przedsiębiorców i firm, tel. 303-100524, 87-52046-76 V54403
* OLEJ OPAŁOWY,NAJTANIEJ, tel. 87-520-41-91V48217
* pizza na telefon – od 10.00 do 22.00, tel.87-520-31-32
lub sms 505-314-536
V45720
* Pralnia chemiczna, pranie wodne, usługi w ciągu 24 godzin,
ul. Grunwaldzka, te. 723-565-248
V46808
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US£UGI
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
czipowanie, paszporty europejskie
V48107
psy, koty, fretki

* ROWERY – naprawy i wypożyczalnia, Centrum Handlowe Impuls, tel. 87-520-36-92 V57811

Sklep „DOM”

Pl. Wolności 5A
s.c.
• rolety • lustra • oświetlenie • karnisze • art. gosp. domowego
V2143
DOBRA CENA, WYSOKA JAKOŚĆ!

* skup metali i surowców wtórnych, odbiór własnym
transportem, najwyższe ceny, Ełcka 2, tel. 501-611-96V55912
* STOLARNIA: schody drewniane, meble, zabudowy,
system drzwi przesuwanych, renowacja, tel. 784-353561, 87-521-43-68
B6601

STOMATOLOG – 24 godz., gabinety lekarskie
Anna i Krzysztof Sadowscy,

STOMATOLOGIA, dziecięca,
protetyka stomatologiczna

DERMATOLOGIA, plac Wolności 11, , rejestracja
telefoniczna 605-893-381		

V52205

* Taxi „Z”, również taksówki 6-osobowe, tel. 87-520-12-12 K42826
* tłumacz języka francuskiego, tel. 888-605-885 L31401
* transportowe, Mercedes Sprinter, tel. 512-265-569
K44008

Tygodnik olecki 45/669 - r. 2010

PRACA
* ślusarza, spawacza zatrudnię, tel. 602-709-756 B5404
* zatrudnię gospodynię domową, pełny etat, tel. 503173-965 V57821
* zatrudnię barmana, tel. 507-231-684 V40120d
SPRZEDAM

* Choinki cięte ze świerka srebrnego,
GRÜNLAND			
V56012
* dom jednorodzinny, Łąkowa, 240 000 złotych,
tel.506-123-200 V58021
* działkę budowlaną, 1750 m.kw., Olecko, tel. 602709-756 B6003
* działki budowlane, Jaśki, tel. 502-088-402
K43202
* działki budowlane: Sedranki, Jaśki, Małe Olecko, Babki
Oleckie, Możne, WGN Nieruchomości, tel. 506-123-200
V58011

* garaż murowany, ul. Zielona, tel. 692-141-426

V53014

* kotły c.o., grzejniki, bojlery, HYDROMAX,
ul. Sokola 1E, tel. 87-615-31-90
V48507
* łódkę wędkarską, tel. 512-265-569
V46818
* meble zachodnie, ul. Kopernika 10, (piwnica), tel.
608-146-978
L6102
* mieszkanie, Kolejowa, 2 pokoje, tanio, tel. 608-299317
K43003
* mieszkanie, 53 m. kw., 75 000 złotych tel. 506-123200 V58001
* OLEJ OPAŁOWY, NAJTANIEJ, tel. 87-520-41-9V48227

w

Y
KEPompy ciepła

CWU + CO + kolektory słoneczne
przydomowe oczyszczalnie ścieków
O
możliwość montażu
OM
DWORZEC PKP
V51915
R
P
tel. 87-520-22-33
* pustaki z rozbiórki, tel. 665-354-100 B6701
* siedlisko, ul. Wiejska, ok. 40 arów, tel. 602-293-333

A
CJ

V48117

* tapety, rolety sprzedam, Dom S.C., plac Wolności 5 A

V2143

WYNAJEM
* mieszkania do wynajęcia, Kukowo, tel. 721-587-468

v45610

Wypo¿yczalnia elektronarzêdzi HITACHI
SKLEP „MAJSTER”, Armii Krajowej 3
Tel. (87) 520-26-39

V48707

K43102

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

Wyrób nagrobków, blatów kuchennych, parapetów
i okładzin schodowych
K43402

INNE
* oddam psa 1 rok dobrym ludziom, tel. 604-935-224
L31201

KUPIĘ
* traktor BULDOG, tel. 602-235-182

K48237

* pomieszczenie biurowe, Kamienna 1 A, tel. 602-354963
K42204a
* pomieszczenia do wynajęcia na działalność gospodarczą, Kukowo, tel. 721-587-468 K43701

Pomieszczenia biurowe do wynajęcia.
Olecko, ul. Gołdapska 22, tel. 502-200-053.

V50816

16

e-mail: to@borawski.pl.

Tygodnik olecki 45/669 - r. 2010

KUPON
NA NAJTAÑSZE
OG£OSZENIE
DROBNE
– 37 groszy za s³owo

K41808

 auto
 sprzedam  praca
 wynajmę  kupię
 inne
Treść: ......................................................
.....................................................................
.....................................................................
......................................................................
......................................................................
......................................................................
......................................................................
......................................................................
......................................................................
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V51505

Podpis: ......................................................
B5903

Podpis elektroniczny, certyfikat kwalifikowany
AUTORYZOWANY PARTNER UNIZETO TECHNOLOGIES
S.A.
PUNKT POTWIERDZANIA TOŻSAMOŚCI

B5604

Skrzynka podawcza, e-faktura, certyfikaty niekwalifikowane, ssl,
zabezpieczenia serwerów, system unilock. Oprogramowanie, sprzęt,
integracja z Płatnikiem, wdrożenia, wszystko w siedzibie klienta.
WYDAJEMY CERTYFIKAT W JEDEN DZIEŃ ROBOCZY!
NOWOŚĆ: ODNOWIENIA WSZYSTKICH CERTYFIKATÓW
(RÓWNIEŻ INNE CENTRA), KORZYSTNE CENY.
PUNKT INFORMACJI KRS - WYPISY AKTUALNE I PEŁNE

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

MEDYCYNA ALTERNATYwNA

Wiesiołek
wzmocni i uodporni
Najprostsza profilaktyczna kuracja wiesiołkiem

— wzmacniająca i uodparniająca organizm, chroniąca go przed zimowymi infekcjami, pomocna w osłabieniu, alergiach, chorobach układu krwionośnego i serca
— polega na jadaniu dwa, trzy razy dziennie po jednej łyżeczce dokładnie sproszkowanych nasion. Domowy preparat trzeba zawsze dobrze żuć, zwłaszcza jeżeli niedomaga
wątroba lub trzustka. Doskonale wspomaga kurację wiesiołkiem dieta witaminowa. Zajadając nasiona warto więc
podgryzać warzywa bogate w witaminy, zwłaszcza A i C
oraz pijać soki lub herbaty witaminowe z czarnej porzeczki, dzikiej róży oraz berberysu.

Pielęgnacja pleców

Skórę normalną myjemy mydłem obojętnym, skórę bardzo wysuszona na kilka minut przed myciem smarujemy
oliwą lub innym tłustym zmywaczem, a następnie myjemy
mydłem przetłuszczonym i spłukujemy wodą z dodatkiem
octu winnego lub soku z cytryny (1 łyżka na 2 litry wody).
Przy skłonności do łojotoku, który najczęściej umiejscawia
się w środkowej części pleców i klatki piersiowej, po umy-

ciu się ciepłą wodą i mydłem o własnościach dezynfekujących spłukujemy ciało wodą z dodatkiem soli w proporcji 1 łyżka na litr wody.
Przy wypryskach ropnych nie należy myć się szczotką. Po
umyciu mydłem spłukać ciało wodą z sodą oczyszczoną
(1 łyżka na litr wody), a następnie krostki przemyć spirytusem salicylowym i posmarować pasta Lassara, płynem wysuszającym lub kremem przeciwtrądzikowym. Wskazana
jest także kąpiel w roztworze nadmanganianu potasu.

Na nerwy
i wewnętrzne niepokoje
Gdy mamy wewnętrzne niepokoje, gdy przeszkadza

ciągła nerwowość albo melancholijny nastrój, warto skorzystać z dobroczynnej mocy ziela melisy, dziurawca i
krwawnika. Te trzy ziółka w równych proporcjach zmieszać dokładnie. Pijać trzy razy dziennie po szklance herbaty sporządzonej z jednej łyżeczki mieszanki. Ziółka zalać
wrzątkiem i pozostawić pod przykryciem do wystudzenia,
można dosładzać do smaku miodem. Ziółka warto pijać
systematycznie w okresach zwiększonej nerwowości, można je też stosować tylko w okresach bardziej emocjonujących zdarzeń.

e-mail: to@borawski.pl.

Kalendarz imion
9 listopada
Anatoli, Debory, Genowefy, Gracji, Joanny, Liliany, Lilii
Aleksandra, Anatola, Bogdana, Bogurada, Bożydara, Czcibora, Gorzysława,
Ludwika, Nestora, Oresta, Ścibora, Teodora, Ursyna, Waltera
10 listopada
Florencji, Leny, Leony, Leonory, Luby,
Ludmiły, Natalii, Nel, Neli, Nelly, Nimfy
Andrzeja, Leona, Lubomira, Ludomira,
Modesta, Stefana, Tyberiusza
11 listopada (Narodowe Święto Niepodległości)
Anastazji, Gertrudy, Miny, Trudy
Aleksandra, Bartłomieja, Emila, Felicjana, Jana, Macieja, Marcina, Piotra, Prota, Spycisława, Teodora, Waldemara
12 listopada
Chrysty, Emiliany, Konradyny, Krystyny, Renaty
Astrydy, Benedykta, Czcibora, Emiliana,

Flawiana, Flawiusza, Izaaka, Izadiusza,
Jonasza, Józefata, Konrada, Krystiana,
Krystyna, Marcina, Mateusza, Ścibora,
Witolda
13 listopada
Arkadii, Krystyny, Stanisławy, Walentyny
Arkadego, Arkadiusza, Benedykta,
Eugeniusza, Izaaka, Jakuba, Jana, Kryspiana, Krystyna, Mikołaja, Stanisława,
Walentyna, Wiktora, Wodzisława
14 listopada
Agaty, Elżbiety, Judyty, Juty, Laury
Damiana, Emila, Emiliana, Filipa, Hipacego, Józefa, Lewina, Rogera, Serafina, Ścibora, Świerada, Wawrzyńca,
Włodzimierza, Wszerada
15 listopada
Alidy, Amelii, Gertrudy, Idalii, Leopoldy, Leopoldyny, Marii, Sławy
Alberta, Artura, Artusa, Dymitra, Leopolda, Przybygniewa, Roberta, Rogera

Nasz przepis

Bliny po mazursku

35 dag mąki pszennej, 15 dag maki gryczanej, 3 jajka, 3 dag drożdży, 5 dag masła, 2,5 szklanki mleka, sól, tłuszcz do
smażenia, śmietana, cukier puder
Drożdże rozprowadzamy w szklance
ciepłego mleka. Mąkę pszenną przesiewamy przez sito i mieszamy z rozprowadzonymi drożdżami. Pozostawiamy
do wyrośnięcia.
Kiedy ciasto wyrośnie dodajemy do
rozczynu mąkę gryczaną, żółtka, mleko,
sól oraz roztopione masło. Ciasto wyrabiamy dodając ubite na pianę białka.
Ciasto powinno być trochę gęściejsze
od naleśnikowego. Pozostawiamy je do
ponownego wyrośnięcia. Porcje ciasta
wylewamy na rozgrzany tłuszcz i smażymy bliny na rumiano.
Podajemy je natychmiast po usmażeniu ze śmietaną lub posypane cukrem
pudrem.

Ciasteczka pikantne

2 szklanki mąki, 10 dag masła, 3 jajka, 2
łyżki śmietany, pół łyżeczki soli, 7-8 plasterków drobno posiekanej wędzonki,

Humor
Sen ucznia

suszony lubczyk
Mąkę przesiewamy, a później mieszamy z solą, dodajemy masło i dokładnie je w misce z mąką siekamy. Rozbijamy dwa jaja, łączymy ze śmietaną i
dodajemy do mąki z masłem.
Wędzonkę mocno smażymy, odlewamy wytopiony tłuszcz, a skwarki
dodajemy do ciasta. Dodajemy również łyżeczkę suszonego lubczyku.
Wszystko dokładnie mieszamy. Z ciasta formujemy wałek o średnicy około 5 centymetrów i tak przygotowane
ciasto odkładamy na dwie godziny do
lodówki. Po tym czasie wyjmujemy,
odcinamy z wałka krążki o grubości
około pół do centymetra i układamy
je na blasze wysmarowanej tłuszczem
pozostałym z wytopienia wędlin. Jeśli
jest go zbyt mało dodajemy odrobinę
smalcu. Z wierzchu smarujemy krążki
rozbitym jajkiem.
Pieczemy w rozgrzanym piekarniku na złoty kolor, ale nie dłużej jak 15
minut. Ciasteczka najlepiej smakują z
pastami serowymi lub jako dodatek do
dań z ryb wędzonych.
sku nasypali.

W szpitalu

- Co nowego, kolego ordynatorze?
- Martwy sezon.

Kazio budzi się z płaczem w nocy.
- Kaziu, dlaczego płaczesz?
- Bo śniło mi się, że nasza szkoła się w
Niezorientowani 2
nocy spaliła.
Dwa koty idą przez pustynię. Jeden z
- Kaziu, nie płacz, to tylko sen...
nich mówi:
- Właśnie dlatego płaczę.
- Wiesz co? Nie ogarniam tej kuwety.

Niezorientowani

Wywiadówka

Przez pustynię idą dwa niedźwiedzie
Spotykają się dwaj ojcowie:
polarne. Jeden stwierdza:
- Jak postępy małego w szkole?
- Ale tu musiało być ślisko jak tyle pia- Nie najlepiej. Idę na wywiadówkę pod
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Cytaty na ten tydzień
Ten to nieszczęsny nierząd, to sejmów
zrywanie
Kraj zgubiło, ściągnęło obce panowanie [...]
Gnijący w zbytkach, lenistwie i biesiad
zwyczaju,
Myśleliśmy o sobie, a nigdy o kraju.
Julian Ursyn Niemcewicz

PRZYS£OWIA

Na św. Teodora ściągaj krupy do chałupy (9 listopada).
Gdy listopad suchy, zima pełna pluchy.
Gdy liście przed Marcinem nie opadają, to mroźną zimę przepowiadają. (11
listopada).
Na św. Marcina (11 listopada) lód, na
Trzy Króle wody w bród.
Gdy św. Marcina (11 listopada) po
wodzie – Boże Narodzenie po lodzie.
Dzień św. Marcina (11 listopada) dużo
gęsi zarzyna. (Tradycyjnie był to termin bicia gęsi).
Na Marcina (11 listopada) gęś na stole, którą nade wszystko wolę. (Z koloru
kości ptaków prognozowano przebieg
zimy – biała oznaczała mróz i śnieg).
Wiatr od południa na św. Marcina (11
listopada) – Będzie lekka zima.
Święty Marcin pije wino, wodę pozostawia młynom.
Na Stanisława Kostkę (13 listopada)
ujrzysz śniegu drobnostkę, a na Ofiarowanie (21 listopada) przydadzą się
sanie..
Pogoda i mróz z listopada, mokry styczeń zapowiada.
Gdy w listopadzie grzmi – rolnik dobrze śpi.
przybranym nazwiskiem.

Wiedza

- Co powinien wiedzieć student?
- Wszystko!
- Co powinien wiedzieć asystent?
- Prawie tyle co student.
- A adiunkt?
- W jakiej książce jest to, co powinien
wiedzieć student.
- Docent?
- Gdzie jest ta książka.
- A co powinien wiedzieć profesor?
- Gdzie jest docent...

Psychiatra do psychiatry:

- Wiesz, mam fantastycznego pacjenta.
Cierpi na rozdwojenie jaźni... i obaj płacą!

Astronom

Profesor mówi o ruchu ziemi i stwierdza,
że ziemia kręci się dookoła Słońca, i że
to odkrył Kopernik.
Nagle jeden ze studentów zadaje pytanie:
- A dookoła czego kręci się w nocy, gdy
Słońce zachodzi?
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Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
w Olecku

Miejski Ośrodek Sportu i i Rekreacji
w Olecku

zaprasza wszystkich chętnych do wzięcia udziału w
Otwartym Turnieju piłki siatkowej (drużyny czteroosobowe) z Okazji Dnia Niepodległości o Puchar
Burmistrza Olecka.
Turniej odbędzie się w dniu 13.11.2010r.(sobota) w
hali ZSLiZ w Olecku przy ul. Gołdapskiej.
Dodatkowe informacje pod nr. tel.: 600 274 632
i 505 047 060

zaprasza do udziału w lidze piłki siatkowej 4- osobowej
pod patronatem ,,Plusa”. Na zakończenie ligi dla najlepszych drużyn są przewidziane wyróznienia i nagrody.
Zgłoszenia przyjmowane są do 26 listopada. Drużyny
proszę zgłaszać osobiście w biurze MOSiR ul.Park 1, lub
telefonicznie , telefon 87 5202788 .
Wpisowe wynosi -200 zł od drużyny
Osobą odpowiedzialną za ligę jest Dariusz Karniej –
tel.600274632.

Mistrzostwa Powiatu w Piłce Ręcznej
Szkół Gimnazjalnych

Mistrzostwa Powiatu Oleckiego
w mini piłce ręcznej chłopców

4listopada w hali sportowej Zespołu Szkół Licealnych i
Zawodowych obyły się mistrzostwa Powiatu w Piłce Ręcznej
Szkól Gimnazjalnych.
Organizatorami turnieju były OTSS, POSS, UKS przy
ZSLiZ i MOSiR.
Sędzią głównym był Edward Krusiuk.
W kategorii dziewcząt rozegrano następujące mecze:
Gimazjum Wieliczki - Gimnazjum Nr 2 Olecko
11:6
(dziewczęta)
oraz chłopcy:
Gimnazjum Wieliczki - Gimnazjum Nr 1 Olecko 5:2
Gimnazjum Nr 2 Olecko - Gimnazjum Nr 1 Olecko19:6
Gimnazjum Nr 2 Olecko - Gimnazjum Wieliczki
16:6
Klasyfikacja końcowa:
dziewczęta:
1. Gimnazjum Wieliczki (opiekun Paweł Rutkowski) 2 pkt
11:6
2. Gimnazjum Nr 2 Olecko (opiekun Alina Kalinowska) 0
pkt 6:11
chłopcy:
1. Gimnazjum Nr 2 Olecko (opiekun Maciej Mularczyk) 4
pkt 35:12
2. Gimnazjum Wieliczki (opiekun Łukasz Senkowski) 2 pkt
11:18
3. Gimnazjum Nr 1 Olecko (opiekun Marek Stankonowicz)
0 pkt 8:24
Wszystkie drużyny otrzymały pamiątkowe dyplomy, a
zwycięskie zespoły puchary,
ufundowane przez prezes POSS, panią mgr Reginę Jakubowską.
Ogółem w zawodach uczestniczyło 60 zawodników, w
tym 25 dziewcząt.
Organizator imprez sportowych w MOSiR Olecko:
Dariusz Karniej

Mistrzostwa Powiatu
w mini piłce ręcznej dziewcząt
3 listopada w hali sportowej w Wieliczkach odbyły się Mistrzostaw Powiatu Oleckiego w Piłce Ręcznej Dziewcząt.
Organizatorami zawodów były OTSS, POSS, UKS ,,Wieliczki” oraz MOSiR Olecko.
Sędzią głównym zawodów był Łukasz Senkowski.
Do zawodów przystąpiły reprezentacje Szkoły Podstawowej 3 w Olecku i Szkoły Podstawowej w Wieliczkach, które
rozegrały bezpośredni mecz między sobą.
SP Wieliczki pokonała SP 3 Olecko 23:7 (10:5)
Klasyfikacja końcowa:
1.SP Wieliczki (opiekun Karol Warsewicz) 2 pkt 23:7
2.SP 3 Olecko (opiekun Artur Szarnecki) 0 pkt 7:23
Dwie drużyny otrzymały pamiątkowe dyplomy, a zwycięski
zespół również puchar, ufundowany przez prezes POSS, panią
mgr Reginę Jakubowską.
Ogółem w zawodach uczestniczyło 26 zawodniczek.
Organizator imprez sportowych w MOSiR Olecko:
Dariusz Karniej

28 października w hali sportowej w Wieliczkach odbyły się
Mistrzostaw Powiatu Oleckiego w Piłce Ręcznej Chłopców.
Organizatorami zawodów były OTSS, POSS, UKS ,,Wieliczki” oraz MOSiR Olecko.
Sędzią głównym zawodów był Karol Warsewicz.
WYNIKI:
Szkoła Podstawowa Wieliczki - Szkoła Podstawowa 1 Olecko 12:9
Szkoła Podstawowa 3 Olecko - Szkoła Podstawowa Wieliczki 13:7
Szkoła Podstawowa 3 Olecko - Szkoła Podstawowa 1 Olecko 17:7
Klasyfikacja końcowa:
1.SP 3 Olecko (opiekun Artur Szarnecki) 4 pkt 30:10
2.SP Wieliczki (opiekun Paweł Rutkowski) 2 pkt 19:22
3.SP 1 Olecko (opiekun Krzysztof Dawidziuk) 0 pkt 16:29
Wszystkie zespoły otrzymały pamiątkowe dyplomy, a zwycięska drużyna otrzymała puchar, ufundowany przez prezes
POSS, panią mgr Reginę Jakubowską.
Ogółem w zawodach uczestniczyło 35 zawodników.
Organizator imprez sportowych w MOSiR Olecko: Dariusz Karniej

Otwarty Turniej Szachowy Juniorów

6 listopada 2010 w Szkole Podstawowej w Gąskach odbył się
Otwarty Turniej Szachowy Juniorów z okazji Święta Niepodległości. Turniej rozgrywany był na dystansie siedmiu rund z czasem gry
15 minut na zawodnika. Do zawodów przystąpiło trzynastu zawodników szkół podstawowych z Olecka, Ełku i Judzik. W klasyfikacji
generalnej (open) pierwsze miejsce zajął Konrad Konewko (SP nr
4 Olecko), który wyprzedził Mariettę Makarewicz (ZS Judziki)
oraz Macieja Rusin (SP nr 5 Ełk). W ramach turnieju prowadzone
były również dodatkowe klasyfikacje. W kategorii kl. IV – VI szkół
podstawowych pierwsza trójka była identyczna jak w kategorii
open: Konrad przed Mariettą i Maciejem. W kategorii kl. 0 – III SP
pierwsze miejsce zdobył Piotr Turowski, drugie miejsce Nataniel
Zaniewski, a trzecie miejsce zajął Piotr Modzelewski (wszyscy SP
nr 3 Olecko). Najmłodszymi uczestnikami zawodów byli: Klaudia
Wiśniewska (SP nr 3 Olecko) i Konrad Obrycki (SP nr 5 Ełk).
Podziękowania składam Dyrekcji Szkoły Podstawowej w Gąskach – Paniom: Janinie Rękawek i Katarzynie Kondratowicz
za ufundowanie pucharu, a Panu Leopoldowi Dudanowiczowi za
sprawne sędziowanie.
Krzysztof Konewko - Kierownik sekcji szachowej MLKS Czarni Olecko

e-mail: to@borawski.pl.
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TAEKWONDO OLIMPIJSKIE
LUKS „HIDORI” OLECKO Z SP 4

5 MEDALI NA MIĘDZYWOJEWÓDZKICH
MISTRZOSTWACH MŁODZIKÓW W
TAEKWONDO OLIMPIJSKIM
Za bardzo udany należy uznać start młodzików z klubu sportowego Taekwondo z SP 4 w Olecku, na Międzywojewódzkich
Mistrzostwach Młodzików /Makroregion/ w Taekwondo Olimpijskim – Pisz 2010.
Czwórka naszych reprezentantów z roczników
1998-99 rywalizowała z zawodnikami z województw
warmińsko-mazurskiego i mazowieckiego.
Zuzanna Murawska / SP 1 / zajęła pierwsze
miejsce w kategorii k 5.
Jej koleżanka Karolina Barszczewska / SP 3/ w
tej samej kategorii zajęła 2 miejsce.
Sebastian Milcarz /SP Wieliczki/zajął 2 miejsce
w kategorii open.
Maurycy Miszczak /SP 4/ zajął 3 miejsce w kategorii M 5 oraz 3 miejsce w poomse.
Końcówka sezonu 2010 obfituje w sukcesy. To dobry prognostyk na nadchodzący rok. W tym roku zawodnicy wezmą
udział w jednych zawodach międzynarodowych i mistrzostwach województwa.

Międzywojewódzkie Mistrzostwa Juniorów
w szachach
W dniach 23-29 października w zabytko-

wym pałacu w Łochowie rozegrane zostały
Międzywojewódzkie Mistrzostwa Juniorów
w szachach, które były eliminacjami do Mistrzostw Polski Juniorów.
W zawodach startowali zawodnicy z województwa mazowieckiego i warmińsko-mazurskiego.
MLKS Czarni Olecko reprezentowało
dwóch zawodników: Kamil Gryglas i Konrad Konewko. Kamil wystartował w kategorii Chłopców do lat 13., a Konrad w kategorii
Chłopców do lat 11.
W 7 partiach Kamil zdobył 4 pkt i zajął 7.
miejsce, a Konrad zdobywając 3 pkt zajął 18.
miejsce.

Krzysztof Konewko

Kierownik sekcji szachowej
MLKS Czarni Olecko
Na zdjęciu: zawodnicy Czarnych wraz z zawodnikami z Giżycka i trenerem grupy zaawansowanej Henrykiem Gudojć
Wydawca: Agencja Promocyjno-Wydawnicza „Wir”, Bogusław Marek Borawski. Adres redakcji: Olecko, ul. Zielona 37, skr.
poczt. 44, tel. 601-152-454; e-mail: to@borawski.pl. Redaktor naczelny: Bogusław Marek Borawski. Dyżur redakcyjny: poniedziałki, środy, czwartki, piątki w godz. 1200-1700. Za treść ogłoszeń pismo nie ponosi odpowiedzialności. Redakcja zastrzega sobie
prawo do adiustacji, skracania oraz opatrywania nadesłanych artykułów własnymi tytułami.
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Wyjazd

Trafił mi się wyjazd do stolicy, na szkolenie. Im jestem starsza, tym większą trudność sprawiają mi wyjazdy z domu. Uwielbiam podróże, uwielbiam
nowe miejsca, ale Warszawa zawsze przerażała swoją wielkością, a dokładniej komunikacją. Zawsze miałam wrażenie, że nie dojadę, że się pogubię i co
najważniejsze, że nie zdążę na pociąg. I to pakowanie! Zawsze spakuję albo
za mało, albo za dużo rzeczy. Tym razem wszystko zapowiadało się naprawę
bezproblemowo: jeden tramwaj z dworca głównego, szkolenie i nocleg w
tym samym miejscu i dość dużo czasu wolnego, czyli możliwość spotkania
ze znajomymi i zakupy. Super!, jak mawiają moje córy.
Siadłam do przedziału, wyciągnęłam gazetę i… zaczęłam delektować się tą
chwilą, a raczej początkiem tych trzech dni, które miałam tylko dla siebie.
Czytam, mija pół godziny – cisza, czytam, mija godzina – cisza i nikt nie kaprysi o poranne wstawanie, nie marszczy się, że bułki nie takie na śniadanie,
nikt nie wykłóca się o założenie spódnicy. Cisza. Czytam artykuł o Martynie
Wojciechowskiej i jej podbojach świata i już oczami wyobraźni błądziłam po
tych niesamowitych miejscach. Oj, zauroczyły by mnie, to wiem na pewno.
I nagle przebiegła mi przez głowę myśl: a dziewczynki? Przecież takie wyprawy
trwają kilka tygodni, czasami nawet miesiące. Nie, to nie dla mnie. Trzeba było
się na to decydować dużo wcześniej, lub wtedy, kiedy dziewczynki wyfruną
z gniazda. Tylko, czy jeszcze będę w stanie? Z rozmyślań wyrwał mnie znajomy dźwięk telefonu: „Mamuś, a gdzie są moje…”, za chwilę dołączyła młodsza: „Tata każe mi założyć sukienkę, a ja nie chcę”. Oj, doskonale znam ten żal
w głosie. No i dorwały mnie, a było tak cicho, aż za cicho. Kiedy już uporałam się z problemami moich córek, wróciłam do lektury. Ja, lektura, wielki
warszawski świat i znowu tylko ja.
Stolica przywitała mnie deszczem, ale nie zmartwiło mnie to wcale. Szybko
znalazłam hotel, szkolenie tego dnia nawet mnie zafrapowało. Wieczorem
wyskok do galerii na zakupy i kawę. I co jakiś czas włączał mi się dzwoneczek: a czy oni, czyli rodzina, sobie poradzą, czy mąż nie zapomni o zajęciach popołudniowych, czy… Nie wytrzymałam. Szybki telefon do domu i
prośba o sprawozdanie z całego dnia. Całe szczęście, wszystko w porządku.
Potem wizyta w galerii i szukanie upominków dla dziewczynek, bo będą
rozczarowane. Jedno, co wpadło mi w oczy, to ceny. Koszmarnie wysokie!
Ileż oni muszą zarabiać? A może tylko prowincja robi tu zakupy, żeby się
dowartościować?
Nie obyło się bez spotkania z warszawiankami, na które mogę liczyć. Znowu
szkolenie i telefon do domu, czy funkcjonuje. I owszem, ale jakoś tak wkrada się powoli smutek. A kiedy już siedziałam, a raczej stałam na korytarzu
wśród tłumów, w pociągu, który wiózł mnie do domu, odetchnęłam z ulgą.
Stwierdziłam, że kocham tę swoją prowincję, poranne kaprysy dziewczynek
i marzenia o dalekich podróżach też, ale chowam je głęboko.
A w domu czekała na mnie miła niespodzianka. Dziewczynki już spały, a na
stole stały cztery b beczki własnoręcznie przez nie zrobione i upieczone z napisem: „mama”. To było piękniejsze niż niejedna podróż na kraniec świata.

Waldemara Rukścia

Ps. Buziaki były dopiero rano.

Marusia

„Waligórki”
Pamięci niedoścignionego Mistrza Andrzeja Waligórskiego

Podróż

Wjeżdża na stację lokomotywa
Chuda bez dymu i pot nie spływa
Wpięta do prądu jak żelazko stare
Mocny ma motor na wolty nie parę.
Ciągnie za sobą cztery wagony
I tak jak ona każdy spóźniony.
Piszczą hamulce dudnią jak dzbanek
Na Gdańsku głównym robi przystanek.
A na peronie dwie setki ludzi
Z biletem w garści nikt nie marudzi.
Wśród pasażerów z torba pod pachą
Czekają grzecznie Jadzia i Stacho.
Konduktor macha wagony stoją
Drzwi otwierają się maszynowo.
A tam o zgrozo ! Ludzi już kupa
W drzwiach sterczą nogi głowy i pupa.
Kilku wskoczyło co bardziej chudzi
Większość nie wsiadła próżno się trudzi.
Zostali również Stasio i Jadzia
Biegną do kasy bilet oddawać.
Lecz pani w kasie z szyderczą miną
Mówi do Jadzi- Słuchaj dziewczyno
Jak ma się bilet to jechać trzeba
A jak nie jedziesz nie moja bieda!
Jadzia nieśmiało - No przecież chciałam.
Pani z okienka –Kasę oddałam
Jednak zgodnie z prawem naszym
Piętnaście procent biorę z wypłaty.

Trudno co robić czasu niewiele
Ciut odchudzili swoje portfele.
Pociąg następny już za godzinę
-Coś wymyślimy- Staś głaszcze łysinę.
Prosto do Gdyni wnet pojechali
W innym pociągu już się upchali.
Stojąc wygodnie na jednej nodze
Oparci ręką gdzieś na podłodze
Gdy prawie w podróż swoja ruszają
W pociąg wagony nowe włączają.
I biegnie Jadzia i biegnie Stasio
Józek Antoni Lidka i Jasio.
Zajmują miejsca nie stoją w kupie
Każdy w fotelu na własnej pupie.
Pociąg startuje w Gdańsku jest zaraz
Tu na peronie ten stary obraz.
Pędzą ludziska na łeb urwanie
Lecz już z przedziałów słychać
chrapanie.
W tej opowieści jest taka dusza
Gdy już do domu w podróż wyruszasz
Choć na południu twoja chałupa
Aby w przedziale siedziała pupa
Na północ pojedź przystanki cztery
Bo wciąż jest kolej z minionej ery.

natasza

