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O tym jak schwytano
hrabiego Edwarda
czytajcie na s. 8

„Podróże bliskie.
Zbigniew Herbert w Olecku”

K75201

O konferencji z udziałem Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka
Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie Filii w Olecku, Zespołu Szkół nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi, Warsztatów Terapii Zajęciowej z Olecka, Stowarzyszenia Wspierania Szkół i
Placówek z Oddziałami Integracyjnymi „Pomarańcza” oraz
Stowarzyszenia Rodziców Osób Niepełnosprawnych i Osób
Wspierających przy Warsztacie Terapii Zajęciowej czytajcie
na s. 10

Regionalny Ośrodek Kultury w Olecku „Mazury Garbate” i Olecka Izba Historyczna na spotkanie ze Zbigniewem Fałtynowiczem, autorem książki „Podróże bliskie.
Zbigniew Herbert i Suwalszczyzna”, które odbędzie się 11
października (czwartek) o godzinie 11.00.
Zbigniew Herbert wiele podróżował. Poznawał kolejne
kraje i miasta. W podziwie dla kultury antyku powstawała
jego poezja. Na szlaku jego wędrówki obok Włoch, Francji,
Holandii znalazła się także Suwalszczyzna i … mazurskie
miasteczko, Olecko. Poeta kilkakrotnie spędził wakacje nad
suwalskimi i augustowskimi jeziorami. W 1983 roku przyjechał do Olecka.
Zbigniew Fałtynowicz opowie o podróżach bliskich
Herberta, jego pobycie w naszym mieście i twórczości.
Zapraszamy szczególnie serdecznie nauczycieli języka
polskiego wraz z uczniami i wszystkich zainteresowanych
literaturą.
11 października, godz. 11:00, budynek Urzędu Miejskiego w parku, I piętro, wstęp bezpłatny

MARKET BUDOWLANY
M.Pietraszewski
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jesienna promocja
narzędzi Stanley
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SKUP STARYCH I ROZBITYCH POJAZDÓW
kasacja pojazdów, skup złomu, pomoc drogowa, autolaweta, zaświadczenia
Najwyższe ceny, Olecko, ul. Ełcka 2, tel. 501-611-961

V24010

K74402

ZAPRASZAMY NA ZAKUPY
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Święto Pieczonego Ziemniaka

W sobotę, 29 września, Przedszkole
Niepubliczne Smyk obchodziło „Święto
Pieczonego Ziemniaka”. Odbyło się ono
w gospodarstwie wiejskim „Dunajówka” w Jaśkach. Wielką niespodziankę
sprawiła wszystkim piękna jesienna
pogoda i bez żadnych przeszkód można
było świętować na świeżym powietrzu.
Z twarzami pełnymi uśmiechów
dzieci wraz z rodzicami uczestniczyły w „kartoflanych” zabawach zorganizowanych przez wychowawczynie

przedszkola. Dużo radości sprawiły
wszystkim skoki w workach i ,,sadzenie ziemniaków”. W konkursie na najdłuższa obierkę brały udział mamusie,
a tatusiowie popisywali się obieraniem
ziemniaków na czas. Dzieci wraz z
rodzicami tworzyły stemple i stworki ziemniaczane. Dzięki zaangażowaniu całych rodzin powstała prawdziwa

ziemniaczana galeria. Wspólne zabawy były świetną okazją do integracji
społeczności przedszkolnej.
W ich trakcie można było skosztować wyśmienitych, pieczonych na
ogniu ziemniaków i kiełbasek. Furorę
zrobiła doskonała zupa pomidorowa.
Na deser był kompot jabłkowy i soczyste winogrona. Pobyt na świeżym
powietrzu pobudził apetyt zarówno
rodzicom, jak i ich pociechom. Potrawy smakowały jak z najlepszej kuchni świata!
Na finał uroczystości wszystkie rodziny
otrzymały pamiątkowy
dyplom, a dzieci dostały
zabawkę relaksacyjną ziemniaczanego gniotka.
Pamiątką tego pięknego
spotkania i jednocześnie 5 rocznicy powstania przedszkola będzie
świerk Smyk, którego
posadziliśmy wspólnie
z dziećmi i rodzicami na
terenie gospodarstwa.
Zabawy tego dnia były świetną okazją do integracji społeczności
przedszkolnej - dzieci, rodziców i
pracowników Smyka. Mamy nadzieję, że ten wspólnie spędzony czas
przyniósł wszystkim wiele radości i
dostarczył pozytywnych wrażeń.
Katarzyna Chmielewska

Regionalny Ośrodek Kultury w Olecku „Mazury Garbate” ogłasza NABÓR do Miejskiej Orkiestry Dętej na instrumenty dęte blaszane (trąbka, puzon, sakshorn, tuba). <br/>
Przesłuchania rekrutacyjne: środy - od godz. 17.00 oraz
soboty - od godz. 10.00
w budynku ROK „MG” (dawna biblioteka dla dzieci –
wejście od szczytu przy pubie ARTS). <br/>
Zajęcia bezpłatne. Zapraszamy osoby w każdym wieku!

GRÜNLAND
Centrum Roślin Ozdobnych
Duże rośliny kopane maszynowo.
Olecko, ul. Produkcyjna 11, tel. (087) 523-90-09
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Redakcja

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

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

KRONIKA PO¯ARNICZA
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21 września od 17.41 cztery zastępy JRG PSP, jeden OSP
Cimochy oraz dwa OSP Wieliczki gasiły pożar budynku
mieszkalnego w Wieliczkach.
22 września od 11.43 jeden zastęp OSP Kowale Oleckie
usuwał w Chełchach gniazdo szerszeni z budynku mieszkalnego.
22 września od 16.45 jeden zastęp OSP Borawskie usuwał w Borawskich gniazdo szerszeni z budynku mieszkalnego.
23 września od 20.15 jeden zastęp JRG PSP w okolicach
Olecka wydobywał z wykopu samochód, który do nirgo
wpadł.
Informacji udzielił starszy ogniomistrz Adam Chojecki
24 września od 12.50 dwa zastępy JRG PSP usuwały
przy ulicy Słowackiego drzewo niebezpiecznie pochylone
nad budynkiem mieszkalnym.
26 września od 11.21 dwa zastępy JRG PSP usuwały
przy ulicy Armii Krajowej drzewo niebezpiecznie pochylone
nad budynkiem zabytkowym
28 września od 9.05 trzy zastępy JRG PSP na osiedlu
Siejnik oswobadzały kota uwięzionego na drzewie.
28 września od 11.19 trzy zastępy JRG PSP, oraz po jednym z OSP ze Szczecinek i z Borawskich usuwały w okolicach Dąbrowskich skutki kolizji drogowej.
29 września od 1.51 jeden zastęp JRG PSP gasił w Stożnem pożar samochodu ciężarowego IVECO.
29 września od 14.38 jeden zastęp OSP Kowale Oleckie
zabezpieczał lądowanie i start śmigłowca ratowniczego.
2 października od 17.03 jeden zastęp JRG PSP usuwał w
okolicach Doliw konar drzewa powalony na jezdnię.
3 października od 17.47 jeden zastęp OSP Gąski usuwał
gniazdo szerszeni z domu mieszkalnego w Kukowie.
3 października od 19.21 jeden zastęp JRG PSP gasił przy
ulicy Sembrzyckiego pożar śmieci na posesji domu mieszkalnego.
4 października od 16.34 jeden zastęp JRG PSP usuwał
w Gordejkach konar drzewa zwisający niebezpiecznie nad
jezdnią.
6 października od 8.49 jeden zastęp JRG PSP poprawiał
na dachu Ginmazjum nr 3 obluzowane dachówki.
7 października od 20.08 jeden zastęp JRG PSP pomagał
przy gaszeniu pożaru hotelu w Nowej Wsi Ełckiej.
7 października od 22.28 jeden zastęp JRG PSP uwalniał
w Szczecinkach mężczyznę, który uwiązł w przepuście drogowym.
Informacji udzielił młodszy aspirant Andrzej Zajkowski
PRZEMYSŁAW
ATKIELSKI
KOMPUTERY, NAPRAWA, DRUKARKI (TUSZE, TONERY)
NOTEBOOKI, KASY FISKALNE
Plac Wolności 15A, tel. 87 520 10 89

NAJTANIEJ W MIEŚCIE

ON.............................. 5.79
Pb 95......................... 5.85
PB 98......................... 5,99
LPG............................ 2,75
Olej opałowy............... 4.05
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AUTOMYJNIA
Aleje Lipowe 1, Tel. (87) 520-41-91

(powyżej 1000 litrów)

sponsorujemy „Czarnych”,
bilet 5 gr taniej na litrze
Zapraszamy od 600 do 2100
www.paliwa-kozlowski.pl
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OLECKI TERMINARZ

WYSTAWY STAŁE
• Historia Ziemi Oleckiej – wystawa historyczna, Olecka
Izba Historyczna, plac Wolności 1 (Stary Ratusz)
• Życie teatralne w Olecku - Rekonesans, Olecka Izba Historyczna, plac Wolności 1 (Stary Ratusz)
• .wystawa z okazji 60-lecia Koła Myśliwskiego „Sarna”,
Galeria Prawdziwej Sztuki im. A. Legusa, ROK „MG”
• Wystawa monet „To nie Fenicjanie wynaleźli pieniądze” wystawa w Oleckim Stowarzyszeniu Aktywnych „Zamek”
• Malarstwo Agaty Julii Prosińskiej, Galeria „Pod Skosem”
Gminny Ośrodek Kultury w Kowalach Oleckich
10 października (środa)
apteka dyżurna Gołdapska 1
wydanie „Tygodnika Oleckiego”
upływa termin zgłaszania zawodników do Turnieju Szachowego o Puchar Burmistrza Olecka (szczegóły wewnątrz nr)
16.00 - ,,Siódemki” piłkarskie dziewcząt szkół gimnazjalnych, Stadion MOSiR ze sztuczną nawierzchnią
16:00 - Czarni - Kłobuk Mikołajki (wyjazd)
11 października (czwartek)
apteka dyżurna plac Wolności 25
11.00 - Herbert w Olecku - wykład Zbigniewa Fałtynowicza
dla szkół, Olecka Izba Historyczna
17.00 - powiatowe obchody Dnia Edukacji Narodowej, sala
kina Mazur,
12 października (piątek)
apteka dyżurna Składowa 6
- mija termin przyjmowania zgłoszeń do tytułu „Pasjonata
Północy 2012”
17.00 - Goryl Śnieżek w Barcelonie, film, kino „Mazur”
19.00 - O północy w Paryżu, film, kino „Mazur”
13 października (sobota)
apteka dyżurna Zielona 37
Turnieju Szachowym o Puchar Burmistrza Olecka, SP3,
ulica Kolejowa
9.00 - szkolenie na temat fundraising jako skuteczny sposób,
Centrum Organizacji Pozarządowych, pl pozyskania funduszy na działalność statutową organizacji pozarządowej, Centrum Organizacji Pozarządowych, plac Wolności 2
10.00 - Otwarty Turniej tenisa stołowego, hala sportowa Zespołu Szkół w Olecku, osiedle Siejnik 14
11.00 - Czarni - DKS Dobre Miasto, mecz piłki nożnej trampkarzy, stadion MOSiR ze sztuczną nawierzchnią
11.30 - Czarni - Mazur I Pisz, mecz piłki nożnej juniorów,
dom
13.00 - Kolorowy świat bajek, biblioteka dziecięca, Kopernika 6
15:00 - Czarni - Mazur Pisz, Stadion Miejski w Olecku
17.00 - Goryl Śnieżek w Barcelonie, film, kino „Mazur”
19.00 - O północy w Paryżu, film, kino „Mazur”
14 października (niedziela)
apteka dyżurna 11 Listopada 9
12.00 - mecz piłki nożnej juniorów: ,,Czarni” Olecko - ,,Mazur” Pisz, stadion MOSiR ze sztuczną nawierzchnią
17.00 - Goryl Śnieżek w Barcelonie, film, kino „Mazur”
19.00 - O północy w Paryżu, film, kino „Mazur”
15 października (poniedziałek)
apteka dyżurna Kolejowa 15
16 października (wtorek)
apteka dyżurna Zielona 35
17 października (środa)
apteka dyżurna plac Wolności 7B
wydanie „Tygodnika Oleckiego”
12.00 - 18.00 - poszukiwanie dawców szpiku, Suwałki Wyższej Szkoły Zawodowej przy ulicy Noniewicza 10,
szczegóły w numerze
18 października (czwartek)
apteka dyżurna Gołdapska 1
ostatni dzień zapisów na spotkania z bajką w języku angielskim w bibliotece miejskiej (szczegóły wewnątrz „TO”)
12.00 - Mistrzostwa Powiatu Oleckiego w piłce ręcznej szkół
gimnazjalnych, hala ZSLiZ w Olecku - turniej chlopców oraz
hala ZST w Olecku - turniej dziewcząt
16.00 - Sztama Dzieciom, Muzykanci z Bremy, spektakl
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„Podziel się posiłkiem” – 866 kg
Od 28 d0 29 września młodzi wolontariusze z Gimnazjum nr 1
w Olecku, Gimnazjum nr 2 w Olecku, Gimnazjum w Wieliczkach,
Gimnazjum dla dorosłych w Olecku, Domu Dziecka w Olecku oraz
Liceum Ogólnokształcącego w Olecku uczestniczyli w ogólnopolskiej zbiórce żywności „Podziel się posiłkiem” zorganizowanej przez
Bank Żywności. Koordynatorem akcji na terenie Olecka było Stowarzyszenie „Otwarte Drzwi” w Olecku.
Zebrana żywność
o wadze 866 kilogramów zostanie przekazana
świetlicom
socjoterapeutycznym i
stołówkom szkolnym
gminy Olecko, Domowi Dziecka w Olecku
oraz rodzinom poszkodowanym w ostatnim
pożarze w Zielonówku.
Wojciech Bojar,
prezes Stowarzyszenia „Otwarte Drzwi”
w Olecku, składa serdeczne podziękowania wolontariuszom i nauczycielom zaangażowanym w zbiórkę oraz wszystkim darczyńcom. 		
wojeg

Nietrzeźwi kierujący:

28 września o 21.05 w miejscowości Duły zatrzymano do
kontroli drogowej Barbarę M. lat 25 mieszkankę powiatu
oleckiego, która kierowała samochodem m-ki VW Golf w
stanie nietrzeźwości – wynik 0,74mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu
30 września o16,20 w Olecku zatrzymano do kontroli drogowej Krzysztofa Ż. lat 22 mieszkańca powiatu elblądzkiego,
który kierował samochodem m-ki BMW w stanie nietrzeźwości - wynik 0.98 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu.

Pływalnia

Zaawansowanie prac na budowie hali sportowej z pływalnią
oceniono 20 września b.r. na 95%. 		
UMwbiip

Kładka na Ledze

Ukończony został remont kładki dla pieszych na Ledze.
Łączy ona ulicę Rzeźnicką z Wiśniową. W ramach remontu
wymieniono elementy drewniane na tworzywo odporne na
warunki atmosferyczne.
Remont wykonała olecka firma OPRI sp z o.o. Koszt remontu to prawie 20 tysięcy złotych.
UMwgkioś

PODWIECZORKI WE WTORKI
W STO

Od najbliższego wtorku w Zespole
Szkół Społecznych STO w Olecku na ul.
Młynowej 8 rusza cykl zajęć dla dzieci
i młodzieży. Popołudnia można spędzić
ciekawie i w miłym towarzystwie! Podczas zajęć uczestnicy mają do wyboru
kilka programów: naukę gry na gitarze,
gry ruchowe z pomocą konsoli, edukację filmową, zajęcia
matematyczne, plastyczne, komputerowe oraz kulinarne. W
ramach Wtorków zaplanowane zostały również różnorodne
imprezy: zabawy, bale, obchody tradycyjnych szkolnych
świąt.
Na zajęcia oraz wydarzenia zaprosimy również uczniów
ze szkół naszego miasta oraz gminy. Odwiedźcie nas, bo warto! Już za tydzień informacja o pierwszej świetnej imprezie!
Nie zapomnijcie poszukać naszych plakatów!

Katarzyna Werstak

Miejsko-Powiatowa Biblioteka Publiczna w Olecku
organizuje cykl spotkań z bajką w języku

angielskim

Program przewiduje czytanie baśni, odgrywanie krótkich scenek w języku angielskim, gry i zabawy.
Uczestnictwo jest nieodpłatne. O możliwości skorzystania decyduje kolejność zgłoszeń.
Oferta skierowana jest do uczniów klas
IV-VI szkoły podstawowej oraz klas I gimnazjum.
Bliższe informacje w bibliotece.
Zapisy do 19 października w bibliotece, ul. Kopernika 6.
Pierwsze spotkanie 23 października
(wtorek), 0 16:00.

„Odświeżamy nasze miasta TOB3CIT”

W związku z niepokojącą sytuacją epidemiologiczną dotyczącą palenia tytoniu w
Polsce Państwowa Inspekcja Sanitarna realizuje ogólnopolski projekt pt. „Odświeżamy
nasze miasta TOB3CIT”.
Jego głównym celem jest
ochrona zdrowia mieszkańców Polski przed szkodliwym działaniem
dymu tytoniowego poprzez m.in. przypominanie o obowiązującym prawie antytytoniowym.
Przypominamy, że zakaz palenia bezwzględnie obowiązuje m.in.: w przychodniach i szpitalach,
przedszkolach, szkołach oraz w ogólnodostępnych miejscach przeznaczonych do zabaw dzieci, w kinach, teatrach,
domach kultury, w pomieszczeniach obiektów sportowych,
na przystankach komunikacji publicznej.
Za palenie w strefie oznaczonej zakazem grozi kara
grzywny do 500 złotych. Jeśli ktoś łamie zakaz palenia,
zwróć jego uwagę na znak zakazu i poproś o zaprzestanie.
Uświadom mu, że paląc w miejscu, gdzie jest to zakazane
łamie prawo.
Więcej informacji o działaniach antytytoniowych w powiecie oleckim znaleźć można na stronie
www.bip.visacom.pl/psse_olecko.
Emilia Naruszewicz
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Olecku

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:

• Marek Cymański
• Marek Ogrodecki
• Adam Worecki
• Mariusz Wawrzyn
• Maciej Zaremba
• Monika Zimorowicz

Upominki będą wysyłane pocztą.
Upominki ufundowali:
√ BEST - Studio Reklamy, ul. Jeziorna 1A
√ Drukarnia „Gryfix”, Ełk, ulica Sasankowa 17
√ Fundacja „Niewidzialna Ręka”, Monety
√ Urząd Miejski w Olecku, plac Wolności 3
√ „BiS” Studio Reklamy, ul. Kamienna 1A
√ Stacja Paliw, ul. Aleje Lipowe 1A
√ Księgarnia Zofii Siemaszko, plac Wolności 26
√ TERNET, pl. Wolności 26.
√ INFOLAND, pl. Wolności 15
√ Wydawnictwo „Wir”, Zielona 37
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... czas nadchodzi powoli (...) się nie
spieszy, bo przewozi wieczność. Emile Ajar
Zawsze wierzyłem w to, że najważniejsza
jest przyszłość. Nie, nie moja! Bo nigdy takiego przesłania nie traktowałem osobiście.
Wierzyłem w to, że najlepszą inwestycją
są dzieci: moje, i w ogóle dzieci. Nauczyło
mnie tego harcerstwo, bo do Zuchów zapi-
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sałem się w pierwszej klasie podstawówki. Potem przysięga,
a jeszcze później przysięga instruktorska. Dlatego mogę tak
powiedzieć: że nauczyło mnie tego harcerstwo. Obserwowałem nie raz jak z małego rozrabiaki powoli robił się odpowiedzialny młodzieniec, a potem mężczyzna. Jak nastoletnie „fiu-bździu” zamieniało się w roztropną, odpowiedzialną i mocną
kobietę.
Co tu dużo mówić? Widać to w Olecku jak na dłoni. Wiele
pracujących na odpowiedzialnych stanowiskach kobiet i mężczyzn ma za sobą staż w Hufcu ZHP im. Krstyna Lacha-Szyrmy. W oleckim harcerstwie wychowało się dwa pokolenia
młodych ludzi. Była to typowa inwestycja w młodzież.
Tak, to najpierw rodzice, a później sami harcerze inwestowali w wychowanie. I dla wielu okazało się to szkołą życia.
Może nie najważniejszą, ale taką, która rozszerzyła horyzonty
i pokazała świat z jeszcze innej strony. Tak więc rodzice zapisując mnie do harcerstwa zainwestowali w moje wychowanie
nie zaniedbując oczywiście wychowania w rodzinie. Myślę,
że w tamtych czasach nie było z tym aż takiego problemu.
Następnym etapem, który zrozumiałem i doceniłem kiedy
już byłem dorosły, była decyzja moich rodziców o wysłaniu
mnie do szkoły średniej. Było to Technikum Weterynaryjne
im. Bojanusa w Łomży. Chciałem być marynarzem. Pływać
po dalekich morzach i oceanach. Marzyłem o Technikum Mechanicznym w Białymstoku, a później o Szkole Morskiej. Ale
zdałem egzaminy do ekskluzywnej szkoły średniej w Łomży.
Wiedziałem, że to szkoła nieprzeciętna, ale dopiero na egzaminach poznałem znaczenie tego słowa. Trzy osoby na jedno
miejsce. W tych czasach tylko na Akademię Sztuk Pięknych
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było więcej chętnych.
Teraz dopiero zdaję sobie sprawę z tego jak wiele wyrzeczeń musieli ponieść moi rodzice i jak emocjonalnie byli zaangażowanie w moje wykształcenie. Mamę, gdy wszedłem
zdawać matematykę zabrali do szpitala, bo zemdlała.
Szkoła ta, gdy się ją skończyło, dawała od ręki bardzo
dobrze płatną pracę. Z niej można było dostać się bez problemów na studia weterynaryjne, a niektóre przedmioty były
na takim poziomie, że od ręki wpisywano je do studenckiego
indeksy jako zaliczone. Była to m.in. łacina, osteologia, propedeutyka farmakologii oraz botanika ogólna.
Nie pamiętam ilu nas wtedy przyjęto. Może 22 lub 24?
Wiem tylko, że do matury dotrwało 9 osób.
Z tej naszej klasy, chyba najdziwniejszej z klas, tylko
cztery osoby pracują lub pracowały w weterynarii. Jeden z
nich jest szefem Weterynaryjnej Inspekcji Sanitarnej w jednym z miast województwa podlaskiego, inna jest pracownicą instytutu badawczego ze stopniem doktora nauk. Inna
z koleżanek skończyła studia matematyczne na UW i teraz
pracuje naukowo w jakimś instytucie w Kanadzie. Kolega z
klasy jest wójtem jednej z gmin na dawnej Ziemi Dobrzyńskiej. Taka to była klasa. Ja też już w połowie nauki wiedziałem, że nie będę weterynarzem. Ale rodzice wykształcenie
mimo wszystko zapewnili mi solidne. Później to już ja decydowałem o wszystkim.
Tak też później, gdy dowiedziałem się, że w Olecku jest
możliwość zapisania córki do Społecznego Liceum nie zastanawialiśmy się z nią nazbyt długo. I tej inwestycji nigdy
nie żałowałem i nie będę żałował.
Wiem, że wiele osób może się teraz na mnie obrazić, ale
uważam, że jest to najlepsza olecka szkoła. W „Tygodniku
Oleckim” od kilku miesięcy zamieszczamy jej reklamę. Z
publikowanej tam tabeli można wyczytać, że wyniki gimnazjalnych egzaminów tzw. zewnętrznych są najwyższe ze
wszystkich szkół w Olecku, wyższe od średnich w województwie i wyższe od średniej krajowej. W przypadku języków niemieckiego i angielskiego są w granicach najwyższych możliwych do uzyskania.
Córka zdała maturę w społecznym ogólniaku i postanowiła iść na studia medyczne. Nie dostała się z powodu braku
miejsc. Znajomość angielskiego, którego uczyła się właśnie
w „społeczniaku” pozwoliła jej jednak ukończyć takie studia w USA i teraz tam miesza i tam pracuje. Czyli inwestycja
się udała. Czego i Państwu życzę.
Dlatego zawsze będę tę szkołę wspierał i będę wdzięczny jej nauczycielom. Zawsze z tą szkołą będzie mnie łączyła
emocjonalna więź. Bo widzę i obserwuję, że tak jak w harcerstwie, atmosfera odmienia uczące się tam dzieci. Z niedouczonego robi co najmniej przeciętnego ucznia. Przeciętnym daje wiedzę szerszą, a wybitnym pozwala na rozwój.
To jest zasługa, przede wszystkim nauczycieli, ale i małych
klas oraz indywidualnego podejścia do ucznia.
W tej szkole nie ma korepetycji, bo jeżeli uczeń czegoś
nie umie, to nauczyciel ma obowiązek go tego nauczyć tak
by zrozumiał. Jeżeli jednak uczniowie potrzebują korepetycji, to dotyczy to wiedzy wybitnej i daleko przekraczającej
program nauczania.
Nie wiem, czy szkoła ta jest droga? Pamiętam, że gdy
musiałem płacić za naukę córki, to nie było mi wcale lekko.
Ale przecież nawet jeśli tych pieniędzy uzbieram dużo, to
i tak ich ze sobą na drugą stronę nie wezmę? W każdym
bądź razie od kosztów nauki w tej szkole należ sobie od razu
odpisać wydatek na korepetycje. Jak rozmawiałem ze znajomymi jest to miesięcznie porównywalna kwota z czesnym
w społecznej.
W co więc inwestować jak nie we własne dzieci?
Z poważaniem B. Marek Borawski

Angielski korepetycje z dojazdem do ucznia,
K74004
tel. 515743450
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Pożar w
Wieliczkach

Integracja międzypokoleniowa
w ŚDS w Kowalach Oleckich

21 września
około 17:40 wybuchł pożar poddasza w budynku mieszkalnym
jednorodzinnym
w Wieliczkach.
Strażacy ugasili pożar podając
wodę przez okno
szczytowe w budynku oraz od wewnątrz po klatce schodowej.
Spaleniu uległa częściowo więźba dachowa budynku.
W działaniach brali udział strażacy z JRG PSP Olecko oraz
OSP Wieliczki i Cimochy, razem 23 strażaków.

Zastępca Komendanta Powiatowego PSP
We wrześniu w Środowiskowym Domu Samopomocy
kpt. Tomasz Jagłowski w Kowalach
Oleckich odbyła się integracyjna impreza o

W najbliższym czasie w Olecku odbędą się następujące
imprezy sportowe:
,,Siódemki” piłkarskie dziewcząt szkół gimnazjalnych
Termin i miejsce: 10.10.12 (środaa), godz. 16.00, Stadion
MOSiR ze sztuczną nawierzchnią.
Otwarty Turniej tenisa stołowego
Termin i miejsce: 13.10.12r (sobota), godz. 10.00, hala sportowa Zespołu Szkół w Olecku, Osiedle Siejnik 14
Mecz piłki nożnej trampkarzy: ,,Czarni” Olecko - Dobre
Miasto
Termin i miejsce: 13.10.12r (sobota), godz. 11.00, Stadion
MOSiR ze sztuczną nawierzchnią.
Mecz piłki nożnej Ligi Okręgowej: MLKS ,,Czarni” Olecko -,,Mazur” Pisz
Termin i miejsce: 13.10.12r (sobota), godz. 15.00, Stadion
Miejski w Olecku.
Mecz piłki nożnej juniorów: ,,Czarni” Olecko - ,,Mazur”
Pisz
Termin i miejsce: 14.10.12r (niedziela), godz. 12.00, Stadion
MOSiR ze sztuczną nawierzchnią.
Mistrzostwa Powiatu Oleckiego w piłce ręcznej szkół
gimnazjalnych
Termin i miejsce: 18.10.12r (czwartek), godz. 12.00, hala
ZSLiZ w Olecku - turniej chlopców oraz hala ZST w Olecku
- turniej dziewcząt.

charakterze sportowym pn. „Wesoła Spartakiada”. Głównym celem przedsięwzięcia było zwrócenie uwagi na
fakt, iż osoby niepełnosprawne biorą udział w zawodach
sportowych, a ich ograniczenia nie wykluczają ich z życia społecznego. W „Wesołej Spartakiadzie” uczestniczyli
również uczniowie ze Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła
II w Kowalach Oleckich, którzy to z entuzjazmem współpracują ze Społecznością ŚDS.
Otwarcie, przy udziale władz gminy oraz zaproszonych
gości, nastąpiło w ŚDS, po czym uczestnicy uroczystości
przemaszerowali na stadion gminny, gdzie odbyły się rozgrywki sportowe. Towarzyszyło im wiele emocji, radości,
niezapomnianych przeżyć i sportowej rywalizacji w duchu
fair play. Uroczystość zakończyło wręczenie pamiątkowych dyplomów i symbolicznych upominków. „Wesołą
Spartakiadę” zakończyło wspólne ognisko i dyskoteka.
Teresa Jaślan

Zapraszamy do udziału i kibicowania!

Wydział Finansowy UM

...powiadomił, że 27 sierpnia ogłoszono i przekazano do
publikacji Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich ogłoszenie o zamówieniu na udzielenie kredytu
długoterminowego w kwocie 5 600 000 złotych. Termin
składania ofert wyznaczono na 11 października b.r. -UMwf
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KOCHAM, LUBIĘ,
SZANUJĘ… NIE ŚMIECĘ!

Pod takim hasłem przebiegała tegoroczna akcja „Sprzątanie Świata – Polska”, koordynowana i organizowana przez
Fundację Nasza Ziemia i Fundację „Sprzątanie Świata – Polska”.
24 września Przedszkole Niepubliczne Smyk po raz kolejny przyłączyło się do akcji. Dla małych smyków zostały
zorganizowane zajęcia dotyczące problemu zaśmiecania Ziemi oraz quizy i konkursy nt. segregacji odpadów.
Przedszkolaki wyposażone w rękawice ochronne oraz
worki na śmieci z ogromnym zaangażowaniem sprzątały teren wokół przedszkola. Pozbierane odpady zostały posegregowane i wyrzucone do odpowiednich kontenerów. Mamy
nadzieję, że w ten sposób zdobyte doświadczenia zaowocują
w przyszłości dobrymi ekologicznymi nawykami.
tekst i zdj. Ewa Kosińska

Wiewiórcza Ścieżka

Zakończono remont „Wiewiórczej Ścieżki”.
Wymieniono 12 ławek, 14 śmietniczek. Odtworzono 27
tablic edukacyjnych o florze i faunie wokół oleckiego jeziora.
Została też zbudowana 124 metrowa barierka odgradzająca
korzystających ze ścieżki od niebezpiecznej skarpy.
Roboty wykonało oleckie OPRI Spółka z o.o.. wartość inwestycji, to ponad 63 tysiące złotych.
UMwgkioś

Zespół Szkół STO w Olecku

prowadzi zapisy na rok szkolny 2012/2013 do następujących typów szkół:
Społeczna Szkoła Podstawowa STO
- do klasy I - dzieci 6 i 7 letnie
- do klasy IV
Klasy mogą liczyć maksymalnie 16 uczniów, o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń. Przyjmujemy także uczniów do klasy II (są wolne
miejsca).
Społeczne Gimnazjum STO
- do klasy I
Klasa może liczyć maksymalnie 16 uczniów, o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń. Przyjmujemy także uczniów do klasy II i III (są wolne
miejsca).
Społeczne Liceum Ogólnokształcące STO
- do klasy I
Przyjęcie kandydatów do kl. I następuje na podstawie wyników egzaminów gimnazjalnych i wyników na świadectwie ukończenia gimnazjum.
Klasa może liczyć maksymalnie 16 uczniów.
Przyjmujemy także uczniów do klasy III (są wolne miejsca).
Dodatkowych informacji udziela Sekretariat
Szkoły:
tel. 87-520-24-18, ul. Młynowa 8
www.spoleczna.olecko.edu.pl

Judziki

31 sierpnia została ukończona dokumentacja projektowa
chodnika w Judzikach. Będzie się on miał długość 125 metrów. Prace projektowe wykonała olecka firma PRO-KOM
Zakład Usług Projektowych za 4,92 tysiące złotych.
UMwbiip

Szkoły gminne

Wg stanu na 10 września do szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez gminę Olecko uczęszcza 2022
uczniów. Do szkół podstawowych 1409, a do gimnazjów
613. W gminnych jednostkach oświatowych utworzono
239,44 etatów dla nauczycieli. 		
UMwekis
Dopisek redakcji: Wynika z tego zestawienia, że szkolnictwo gminne jest jednym z naszych większych pracodawców.

Urząd Miejski zawarł akt notarialny:

na sprzedaż dwóch działek położonych w obrębie osiedla
Lesk. Działki zostały sprzedane w piątym przetargu,
na sprzedaż mieszkania w budynku nr 6 w Gąskach,
na sprzedaż dwóch działek w celu poprawy warunków
zagospodarowania w Zajdach,
na sprzedaż działki budowlanej przeznaczonej pod zabudowę jednorodzinną przy ulicy Kasztanowej. Czwarty przetarg. 					
UMwrg
NASZA OFERTA:
wysokie wyniki egzaminów zewnętrznych,
sukcesy uczniów w konkursach przedmiotowych,
tradycja - szkoła istnieje od 1991 roku,
wszystkie szkoły posiadają uprawnienia szkoły
publicznej,
program nauki zgodny z wymaganiami MEN,
rozszerzony program nauki języka angielskiego,
zajęcia fakultatywne rozszerzające wiedzę
z wybranych przedmiotów,
przyjazna, życzliwa atmosfera,
profesjonalna kadra,
dobre relacje nauczycieli z uczniami
budowane na wzajemnym zaufaniu i szacunku,
bardzo dobra współpraca z rodzicami.
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Hrabia Edward schwytany

6 października atmosfera w
Olecku była nieco...upiorna. Jak się
okazało to znowu sprawka WspaKów. Ulicami przemykały
tajemnicze postacie: wampiry i ich ofiary. Jednak nikt nie
uciekał z przerażeniem na ich widok. Przeciwnie! Ludzie
biegli w ich kierunku ile sił w nogach, żeby tylko dostać
cenną wskazówkę... ale zacznijmy od początku..
„Hrabia Edward grasuje na Mazurach” to najnowsze
dzieło Wolontariuszy Kultury WspaK. Gra terenowa, zmuszająca uczestników do wykazania się sprytem, inteligencją, zdolnościami aktorskimi i wieloma innymi umiejętnościami. Czternaście 3-osobowych drużyn wyruszyło w
sobotę o 13:00 z Rynku placu Wolności, by schwytać wampira, który w tajemniczy sposób porywał niewinnych ludzi.
Każda z grup otrzymała mapę, według której musiała podążać, aby móc rozwiązać zagadkę: kiedy najszybciej można
dorwać Hrabiego Edwarda (należało podać dokładny dzień
i godzinę). W całym mieście wyznaczono 10 baz, w których
czekali przebrani za wampiry wolontariusze z zabawnymi
zadaniami dla uczestników. Za prawidłowo wykonane zadania grupy otrzymywały wskazówki, układające się w zagadkę. Śpiewanie, tor przeszkód,
odgadywanie smaków i zapachów, skakanie na skakance, to tylko niektóre z poleceń, które
musieli wykonywać. Nie przeszkodził nawet deszcz!
Najważniejsze, że wszyscy świetnie się bawili. Zainteresowanych było sporo, przybyły nawet całe rodziny, aby
wspólnie i aktywnie spędzić sobotnie popołudnie. Drużyny
ochoczo i z entuzjazmem wykonywały zadania, wszyscy
byli bardzo zaangażowani w rozwikłanie tajemniczej zagadki. Nagrodą dla najszybszej i najsprytniejszej drużyny
był karnet na wybrany seans filmowy do kina „Mazur”.
Wolontariusze odnieśli sukces. Długo i intensywnie
pracowali nad szczegółami projektu, ale efekt był rewelacyjny. Miło było popatrzeć na zaangażowanie dzieci i dorosłych, próbujących rozwikłać zagadkę i na uśmiechy na
ich twarzach. Pomysł na grę terenową okazał się strzałem
w dziesiątkę. Tradycyjne podchody, zostały urozmaicone i
oprawione w wampirzą historię, co dodało grze osobliwego
charakteru.
Pomysł oryginalny i godny pochwały. Miejmy nadzieję,
że WspaKom nie zabraknie energii na kolejne.
Małgorzata Krejpcio

to@borawski.pl

Kronika Policyjna

Auto skradzione w Szwecji odzyskali oleccy policjanci

7 października około 4.15 funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji w Olecku na parkingu przed jednym z marketów dokonali kontroli samochodu osobowego marki BMW.
Po sprawdzeniu w policyjnych systemach informatycznych
okazało się, iż auto zostało skradzione dzień wcześniej na terenie Szwecji.
Samochód został zabezpieczy na policyjnym parkingu.
Kryminalni prowadza dochodzenie w celu ustalenia bliższych
okoliczności oraz osób, które pozostawiły pojazd.
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Okiem radnego
KŁOPOTLIWE ODPADY

Myślę, że każdy z nas zetknął się z problemem, co zrobić z zużytą świetlówką czy baterią.
Na sesji dnia 24 sierpnia b.r. złożyłem wniosek o kompleksowe uporządkowanie tej kwestii w naszej gminie.
W odpowiedzi otrzymałem ważne informacje, którymi
pragnę się z Państwem podzielić. Przydadzą się one każdemu mieszkańcowi Olecka.

Nieletni „terroryści”

7 października około 14.00 jeden z mieszkańców gminy
Wieliczki otrzymał anonimowy telefon. Osoba zagroziła detonacja materiałów wybuchowych, które miały by podłożone
w garażu w przypadku odmowy wypłaty 20 tyś złotych.
Przestraszony mężczyzna zgłosił się do Komendy Powiatowej Policji w Olecku i poinformował o tym zdarzeniu.
Kryminalni oraz policjanci z rozpoznania minersko-pirotechnicznego natychmiast przystąpili do sprawdzenia czy w garażu znajdują się materiały wybuchowe. Wstępne czynności
wykluczyły prawdziwość groźby. Następnie przy współpracy
z policjantami Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie
ustalono podejrzanego o próbę wymuszenia rozbójniczego.
Na efekty nie trzeba było długo czekać. W ręce policji
trafili dwaj 13-letni chłopcy, którymi zajmie się teraz Sąd Rodzinny i Nieletnich.

Schował się w przepuście pod drogą

7 października o 16.50 funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji w Olecku interweniowali w miejscowości
Szczecinki.
Zgłoszenie dotyczyło rzucania kamieniami w przejeżdżające samochody. Na miejscu policjanci potwierdzili ten fakt i
ustalili, że 45-letni sprawca będący pod wpływem alkoholu
na widok mundurowych schował się w betonowym przepuście biegnącym pod drogą.
Pomimo wezwań Dariusz J. nie zamierzał dobrowolnie
wyjść z ukrycia. Po wydostaniu go z kryjówki został zatrzymany do wytrzeźwienia. Następnego dnia został ukarany
mandatem karnym w wysokości 300 złotych za rzucanie kamieniami w pojazdy mechaniczne.
rzecznik prasowy KPP aspirant Tomasz Jegliński

Babki Gąsecki

Gmina zakupiła garaż blaszany, który zostanie ustawiony
w Babkach Gąseckich. Będzie on przeznaczony na pomieszczenie gospodarcze. Garaż postawiła za 1,72 tysiąca złotych
firma z Przechlewa koło Chojnic. 		
UMwbiip

„ WSTĄP DO POLICJI „

Komendant Powiatowy Policji w Olecku informuje, iż
aktualnie dysponuje 7 wolnymi wakatami dla przyszłych policjantów i zachęca mieszkańców powiatu oleckiego oraz powiatów sąsiednich o podjęcie starań, o przyjęcie do służby.
Oferujemy ciekawą, interesującą pracę, charakteryzującą
się dużą różnorodnością wykonywanych zadań, pozwalającą
na sprawdzenie się w nietypowych warunkach, umożliwiającą podnoszenie własnych kwalifikacji i wykształcenia.
Jeżeli zatem chcesz podjąć pracę lub zmienić tą, którą posiadasz obecnie, jeżeli jesteś dostatecznie zmotywowany/a/
i nie boisz się nowych wyzwań, jeżeli chcesz zdobyć nowe
doświadczenia - zmierz się ze stawianymi wymaganiami na
egzaminach wstępnych i WSTĄP DO POLICJI.
INFORMACJE DOTYCZĄCE PROCEDURY KWALIFIKACYJNEJ MOŻNA UZYSKAĆ - na stronie internetowej Komendy Głównej Policji - www.policja.pl, na stronie
internetowej Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie www.warminsko-mazurska.policja.gov.pl oraz w Komendzie
Powiatowej Policji w Olecku ul. Zamkowa 1, 19-400 Olecko
tel. kontaktowy: (087) 520 72 25
Komendant Powiatowy Policji w Olecku
insp. Rafał Klauza

Otóż zgodnie z ustawą o bateriach i akumulatorach z
roku 2009, każdy sklep o powierzchni minimum 25 m.kw.,
który prowadzi sprzedaż baterii, MUSI na terenie sklepu
ustawić specjalny pojemnik, czytelnie oznakować miejsce
zbierania zużytych ogniw oraz BEZPŁATNIE przyjmować
przyniesione przez klientów baterie.
Sadzę, że warto by Gmina doprowadziła do jednolitego
oznakowania sklepów zbierających baterie i poprzez skromną, ale skuteczną akcję promocyjną poinformowała mieszkańców o możliwości oddawania zużytych baterii i akumulatorów.
Trzeba również wiedzieć, że baterie i żarówki każdy
mieszkaniec może bezpłatnie przekazać do Punktu Dobrowolnego Gromadzenia Odpadów przy stacji przeładunkowej
odpadów (szosa do Wieliczek) np. przy okazji zostawiania
zużytego sprzętu gospodarstwa domowego. Także Urząd
Miejski i szkoły udostępniają pojemniki na zużyte baterie.
Wojciech Lenarczyk
Klub Radnych Dobro Wspólne
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„Od współpracy… do systemu wsparcia uczniów
ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi”

Jak twierdził Kardynał Stefan Wyszyński „Integracja jest tą wartością,
która jednoczy wszystkich ludzi”. Tworzymy „koalicję serc”, koalicję ludzi zaangażowanych w propagowanie idei integracji społecznej i edukacyjnej. Daliśmy
tego wyraz. Zaprezentowaliśmy przykład
współpracy różnych podmiotów i wspólnych działań: Warmińsko-Mazurskiego
Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w
Olsztynie Filii w Olecku, Zespołu Szkół
nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w
Olecku, Warsztatów Terapii Zajęciowej
w Olecku, Stowarzyszenia Wspierania Szkół i Placówek z Oddziałami Integracyjnymi „Pomarańcza” oraz Stowarzyszenia Rodziców
Osób Niepełnosprawnych i Osób Wspierających przy Warsztacie Terapii Zajęciowej w Olecku.
Warte podkreślenia jest również zaangażowanie na rzecz idei integracji edukacyjnej środowiska ełckiego: Wydziału Edukacji Urzędu Miasta w Ełku oraz Szkoły Podstawowej nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi
w Ełku.
W dniach 4 i 5 października odbyła się w
Warszawie dwudniowa,
ogólnopolska konferencja „Budowanie lokalnej strategii na rzecz
ucznia ze specjalnymi
potrzebami edukacyjnymi”, której organizatorem był Wydział
Specjalnych Potrzeb
Edukacyjnych Ośrodka Rozwoju Edukacji
we współpracy z projektem systemowym
pn.
Doskonalenie
strategii zarządzania
oświatą na poziomie
regionalnym i lokalnym. Spotkanie adresowane było do przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, dyrektorów szkół, poradni
psychologiczno-pedagogicznych, placówek doskonalenia nauczycieli oraz przedstawicieli organizacji działających na rzecz uczniów
ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i służyło wymianie doświadczeń na temat budowania skutecznych strategii oświatowych
na rzecz ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, ich wdrażania i monitorowania.
Na zaproszenie organizatorów w konferencji wzięła udział:
Małgorzata Burba, nauczyciel konsultant W-MODN Olsztyn Filia
w Olecku, która w swoim wystąpieniu zaprezentowała przykłady
dobrych praktyk i rozwiązań dotyczących tworzenia koalicji wspierającej edukację tej grupy uczniów oraz współpracy w tym zakresie
wskazanych podmiotów w naszym regionie, skuteczności działań
szkoły na przykładzie ZS nr1 z Oddziałami Integracyjnymi w Olecku z innymi podmiotami, w tym z WTZ w Olecku, budowania systemu wsparcia uczniom ze SPE w lokalnym środowisku. ZS nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Olecku prezentowali: Małgorzata Michałowska, z-ca. dyrektora szkoły, Katarzyna Fiećko ,nauczyciel i prezes Stowarzyszenia Wspierania Szkół i Placówek z Oddziałami
Integracyjnymi „Pomarańcza, Jarosław Bagieński, nauczyciel wspierający i członek Stowarzyszenia.
Szczególnie cenne było przedstawienie doświadczeń szkoły w budowaniu współpracy z różnymi podmiotami i jej udział w sesji
plakatowej, co służyło autopromocji placówki na szczeblu ogólnopolskim.
Ważność wspólnych działań na poziomie lokalnym podkreśliło
znacząco uczestnictwo w konferencji Marty Romotowskiej, kierownika WTZ w Olecku i Mariusza Niewiarowskiego, instruktora
terapii , zarazem członków Stowarzyszenia Rodziców Osób Niepełnosprawnych i Osób Wspierających przy Warsztacie Terapii Zajęciowej w Olecku. Jest to dobry przykład koalicji wspierającej edukację
uczniów ze SPE i nie jest ona na pewno integracją pozorną. Uczestnicy warsztatów zaprezentowali się z sukcesem w części artystycznej
- „Warsztatowe klimaty”. Występ zauroczył zgromadzonych na konferencji, choć wszyscy wiemy, że był to tylko niewielki fragment ich
możliwości.
Pokazaliśmy w Warszawie nasz region z jak najlepszej strony,
umiemy ze sobą współpracować, wymieniamy się wiedzą, doświadczeniem, wspieramy się nawzajem i jesteśmy gotowi, by współtworzyć lokalną strategię na rzecz ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. A naszą receptą na sukces jest potwierdzenie słuszności
prowadzonych działań. 			
Małgorzata Burba,
nauczyciel konsultant W-MODN Olsztyn Filia w Olecku
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J. Arnold Hościłło
Fraszki o pieskach
Kolorowe geny

Raz Azor, labrador całkiem czarny cały,
Spłodził z labrodorką tuzin piesków małych.
Zerka na szczeniaki i zachodzi w głowę,
Jakże to się stało, wszystkie biszkoptowe ?!
Cóż, oprócz okazji i okoliczności,
Potrzebne jest szczęście i umiejętności.

Pieska dieta

Ogromny berneńczyk, raz ubzdurał sobie,
Że będzie jeść mięso wyłącznie wieprzowe.
I co było z kaczki, z indyka, z kurczaka,
W misce swej zostawiał i dawał drapaka.
Wytrwał, choć przypłacił to swym odchudzeniem,
Jednak najważniejsze jest postanowienie.

Goście witajcie

Pewna mała psina, znana z drapieżności,
Łapała za łydki wszystkich w domu gości.
Bez wyjątku każdy, kto nie był jej znany,
Musiał poczuć zębów uścisk niespodziany.
W styczniu, jak co roku, na kłach wisieć będzie,
Na sutannie księdza, co jest po kolędzie.

Przemeblowanie

Łóżko suczki w kącie, ciut sfatygowane,
Od lat już dziesięciu było nie zmieniane.
Choć wygodne, czyste jest nowe posłanie ,
Z niepewnością suczka przygląda się zmianie.
Udało się jednak przyjąć zmianę całą,
Bo łóżko w tym samym kącie nadal stało.
16 września 2012 r.

Wizyta na Litwie

Przez dwa dni 8 i 9 września oficjalna delegacja naszej
gminy uczestniczyła w święcie „Rugsejo fiesta 2012” w Kozłowej Rudzie na Litwie. W jej skład weszli Przewodniczący
Rady Miejskiej Karol Sobczak, zastępca burmistrza Henryk
Trznadel oraz radny Sławomir Szerel.
Członkowie oleckiej delegacji wzięli udział w oficjalnym
otwarciu święta oraz w spotkaniach z pozostałymi delegacjami zagranicznymi. Program pobytu przewidywał udział w
wernisażu, pokazach artystycznych, pokazie sztucznych ogni
oraz ze zwiedzaniem Kozłowej Rudy. Delegacja zwiedziła
również zamek nad Penemunes. 			
Orn

Studium uwarunkowań

Od 29 września do 19 października został wyłożony w
Urzędzie Miejskim do publicznego wglądu projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu przemysłowego w rejonie ulicy Gołdapskiej z prognozą oddziaływania na środowisko. Dokument znajduje się w wydziale
budownictwa inwestycji i planowania (pokój nr 6) i można się
z nim zapoznać w godzinach urzędowania. Dyskusja publiczna odbędzie się 12 października b.r. w Urzędzie Miejskim o
11.00.
Uwagi do projektu można składać na piśmie do Burmistrza
Olecka z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki
organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której
uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do 5 listopada
2012 roku. 				
UMwbiip

Skwer przy Kolejowej

Ukończona została renowacja skweru przy zbiegu ulic
Kolejowej i Wiśniowej. Wykonano na nowo ścieżki oraz ich
podłoże, nowy trawnik, przycięto krzewy oraz zasadzono
nowe rośliny ozdobne. Wymieniono również ławki oraz kosz
na śmieci.
Koszt inwestycji to blisko 33 tysiące złotych.
UMwgkioś
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SZTAMA- program

18.10 (czwartek) – SZTAMA dzieciom
16:00 i 18:00- „Muzykanci z Bremy” Teatr
Art Re (Kraków) - sala kina
19.10 (piątek)
17:00 - wystawa – Galeria Prawdziwej
Sztuki im. Andrzeja Legusa
17:30 - spektakl „Blackbird,” Teatr TrzyRzecze, (Białystok) - sala kina
19:00 - monodram „Świństwo”, Teatr Modrzejewski, (Legnica) - sala Teatru AGT
20:30 - koncert zespołu Chłopcy Kontra
Basia - sala kina
22:00 - Jam session – pub Arts
20.10 (sobota)
15:00 - panel dyskusyjny „Człowiek w
sztuce-sztuka w człowieku” - Olecka Izba
Historyczna
18:00 - spektakl „Ławeczka”, Teatr agt,
(Olecko), sala Teatru AGT
19:30 - spektakl „Sprawa Dantona. Samowywiad”, Teatr Malabar Hotel (Białystok),
sala kina
20:30 - spektakl „Męska podróż na południe”, realizacja: Krzysztof Dziemian,
Marcin Lewoń, Krzysztof Rudowicz, Tobiasz Żuk (Suwałki) - sala Teatru AGT
21:30 – program poetycko-muzyczny pt.
Zakrzyki” (Adam Siemieńczyk i Anna
Maria Huszcza) - pub Arts
21.10 (niedziela)
17:00 - Pozor uż ne móżem - spektakl Teatru Delikates (Pisz) - sala Teatru AGT
18:00 - „Teatr Ognia” - grupa Łatwopalni –
Plac Wolności
19:00 - spektakl „Listy do 3M”, reż. Wiesław Bołtryk (Olecko) - sala Teatru AGT
20:00 - koncert zespołu Brygada Kryzys sala kina
Zastrzegamy możliwość wprowadzenia
zmian.
SZTAMA dzieciom:
Bilet na spektakl: 3 zł
SZTAMA:
Karnet: 45 zł (przedsprzedaż), 55 zł (w
dniu rozpoczęcia)
Bilet na 1 wydarzenie: 10 zł
Bilet na koncert Brygady Kryzys: 20 zł
(przedsprzedaż) 30 zł w dniu koncertu
Liczba karnetów ograniczona. Sprzedaż od
15.10.2012 r.
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IV Zamkowe Biegi Z Klio

W tym roku Polska już po raz 20. bierze udział
w Europejskich Dniach Dziedzictwa – największym w Europie wydarzeniu promującym zabytki
kultury. Tegoroczne hasło to „TAJEMNICE CODZIENNOŚCI”. Temat ten ma pomóc ocalić od
zapomnienia piękno i urok codziennych zdarzeń
- zwykłego domowego życia, spotkań, języka, muzyki, obyczajów, obrzędów, pracy, świąt, zabaw,
kulturę stołu, wytwarzania i rękodzieła.
Zespół Szkół Technicznych w Olecku wraz z
działającym przy nim Oleckim Stowarzyszeniem
Aktywnych „ZAMEK” przyłączyły się do obchodów tego święta, po raz czwarty organizując IV
Zamkowe Biegi z Klio. Tegorocznej uroczysto-

ści towarzyszyły dwa
mitologiczne symbole:
Klio – muza historii
oraz Dionizos - bóg
dzikiej natury, wina,
obrzędów i uciech.
W IV Zamkowych
Biegach z Klio zmierzyły się drużyny z 9
szkół: Gimnazjum nr
1, Gimnazjum nr 2,
Gimnazjum nr 3 przy Ośrodku Szkolno-Wychowawczym
dla Dzieci Głuchych, Liceum Ogólnokształcącego, Zespołu
Szkół Licealnych i Zawodowych, Zespołu Szkół Technicznych oraz Gimnazjum w Świętajnie, Sokółkach i Kowalach
Oleckich.
Turniej składał się z dwóch etapów: biegu na orientację
na terenie miasta oraz quizu historycznego. Podczas części
pierwszej zawodnicy musieli wykazać się umiejętnością poruszania się z mapą, spostrzegawczością, sprytem i inteligencją. W drugim etapie musieli zaprezentować swoją wiedzę z
zakresu historii regionalnej oraz obrzędowości na Mazurach
i Suwalszczyźnie.
Pierwsze miejsce zajęła drużyna z Gimnazjum w Kowa-

Szukamy dawców szpiku

Po raz drugi Fundacja Promyk z Suwałk organizuje akcję
poszukiwania dawców szpiku. Chętni mogą zgłaszać się w
środę, 17 października w godzinach od 12 do 18 do Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej przy ulicy Noniewicza 10.
Trzeba zabrać ze sobą dowód osobisty. Dawca nie może mieć
mniej niż 18 lat i więcej niż 55. Na miejscu zostaną pobrane
próbki krwi, które trafią do laboratorium banku dawców szpiku. Dzięki temu potencjalny dawca będzie zarejestrowany w
międzynarodowej bazie.
- Naprawdę, warto zrobić taki niewielki gest, który
może uratować komuś życie – przekonuje Maria Sienkiewicz, prezes Fundacji Promyk.
Dzięki zaangażowaniu burmistrzów Augustowa, Sejn i
Olecka, do Suwałk specjalnymi autobusami mogą przyjechać też potencjalni dawcy z tych miast.
- W ubiegłym roku, w podobnej akcji, którą organizo-

lach Oleckich,
drugie ZST, a
trzecie ZSLiZ.
Zebrana na
sali młodzież
i
zaproszeni
goście
mieli
okazję obejrzeć
przygotowane stanowiska
związane z tegoroczną tematyką. Znalazło
się więc stanowisko kowala, gdzie odważni mogli spróbować swoich sił w wykuciu małej podkowy, dwa stanowiska
z tradycyjnym jadłem, stanowisko wyrobów techniką koronki frywolitkowej przygotowane przez Stowarzyszenie
„Żytkiejmska Struga”, można było również uczestniczyć
w wypieku sękacza. Warsztaty Terapii Zajęciowej zaprosiły zaś wszystkich do lepienia garnków z gliny, malowania
na szkle oraz haftowania.
Zabawa była przednia o czym świadczy coraz większa
liczba drużyn startujących w zawodach. Za rok znów będzie okazja zmierzyć się w kolejnych Zamkowych Biegach
z Klio.
Małgorzata Kozłowska, Katarzyna Kaczor
waliśmy na rzecz czteroletniego Tobiaszka zarejestrowało
się dwieście osób – nie kryje zadowolenia Maria Sienkiewicz. – Warto też przypomnieć, że cztery lata temu suwalczanie równie ofiarnie wzięli udział w takiej samej akcji
organizowanej dla ratowania życia osiemnastoletniego Sebastiana.
Akcję rejestracji poprzedzi koncert w wykonaniu suwalskich zespołów w niedzielę, 14 października, o godzinie 17, również w PWSZ. Będzie on dedykowany chorym,
ich rodzinom, dawcom i wszystkim, którzy pomagają walczyć ze śmiertelnymi chorobami.		
(a)

Informacja jest również ważna dla mieszkańców Sejn, Olecka i Augustowa, że w tych miastach,
dzięki uprzejmości burmistrzów, zostaną podstawione specjalne autobusy dla zainteresowanych.
Informacje szczegółowe podane zostaną później.
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Z 0:2 na 2:2, a potem przegrana...
Po wygranej z Wilkowem wydawało się, że w Olsztynie też wywieziemy przynajmniej jeden punkt. Tak się nie stało, gdyż w sobotę 29
września Czarni Olecko przegrali z Warmią Olsztyn 2:3.
Pierwsza odsłona gry należała w niemal stu procentach do gospodarzy. Czarni w tej części gry oddali tylko jeden strzał w światło bramki
Warmii. Bramka dająca prowadzenie olsztynianom padła po osiemnastu
minutach gry. Wtedy to z rzutu wolnego, z
okolic narożnika pola karnego, piłkarz Warmii
dośrodkowywał w pole karne. Piłka odbiła
się od ziemi przed wychodzącym Andrzejem
Miliszewskim, a następnie przeszła nad nim i
wpadła do siatki.
Warmia prowadzenie podwyższyła w
doliczonym czasie pierwszej połowy, gdy zawodnik drużyny z Olsztyna po „rajdzie” został sfaulowany na polu karnym przez Pawła
Wasilewskiego. Sędzia bez wahania wskazał
na punkt oddalony o jedenaście metrów. „Jedenastki” nie zmarnował gracz gospodarzy
i po raz drugi Andrzej Miliszewski musiał
wyjmować piłkę z siatki. Na dodatek na początku tej akcji piłka została brutalnie odebrana
od Błażeja Tusznio i nasz piłkarz doznał urazu.
Po przerwie Błażeja Tusznio, zastąpił Kamil Szarnecki. Na efekty
nie trzeba było długo czekać. Minutę po rozpoczęciu drugiej połowy
Czarni wykonywali rzut wolny. Michał Wasilewski przerzucił piłkę
wprost do Kamila Szarneckiego. Ten przyjął piłkę, zrobił kilka kroków,
i gdy już szykował się do uderzenia, futbolówkę sprzed nóg wybił mu
obrońca Warmii. Zrobił jednak to tak (na nasze szczęście) niefortunnie,
że piłka „nadziała” się na wcześniej „przygotowaną” nogę do strzału Kamila Szarneckiego i olecczanie zdobyli gola kontaktowego.
Od początku drugich 45. minut było widać wyraźny kontrast między
pierwszą, a drugą połową. Kilka minut później Hubert Bokuniewicz
miał sporo wolnego miejsca po lewej stronie boiska, zagrał jednak zbyt
głęboko w pole karne (do wbiegającego Kamila Szarneckiego) i bramkarz gospodarzy bez problemów złapał piłkę.
W 59. minucie sędzia dał kontrowersyjna decyzję. Po zagraniu z głębi pola do Kamila Szarneckiego, ten mając przed sobą tylko bramkarza
chciał ominąć golkipera. Bramkarz faulował w polu karnym („Ciapek”
przekroczył już wtedy linię pola karnego) naszego napastnika. Sędzia
owszem, dał bramkarzowi czerwoną kartkę, ale podyktował... rzut wolny
sprzed linii pola karnego, co wywołało ostre protesty zarówno zawodników, jak i też osób znajdujących się na ławce rezerwowych. Arbiter
zdania nie zmienił. Jednak to nie przeszkodziło Wojciechowi Kozłowskiemu, który bezpośrednio z rzutu wolnego uderzył w długi róg bramki.
Na dziesięć minut przed końcem doliczonego czasu gry gospodarze
strzelili gola na 3:2 i swego prowadzenia (jak się później okazało) już
nie oddali.
Była szansa na wyrównanie już kinutę po strzeleniu bramki przez
olsztynian. Świetną okazję miał Kamil Szarnecki, który z okolic siódmego metra jednak posłał piłkę minimalnie nad poprzeczką. W końcówce Kamil Szarnecki dośrodkowywał z okolic narożnika boiska do Ma-
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cieja Kosińskiego lecz ten z bliskiej odległości nie mógł ulokować piłki
w siatce dwa razy trafiając w bramkarza Warmii.
Ostatnią akcję jaką stworzyli Czarni w doliczonym czasie gry, była
sytuacja kiedy Paweł Wasilewski ze środka boiska dośrodkowywał
piłkę w pole karne na głowę jednego z zawodników Czarnych. Po uderzeniu bramkarz (a w zasadzie piłkarz z pola, gdyż Warmia nie miała
rezerwowego golkipera) złapał piłkę jeszcze na linii bramkowej, ale
gdy „ściągnął” futbolówkę „do siebie”, to piłka raczej przeszła całkowicie linię. Sędzia jednak tego nie zauważył.
Paweł Piekutowski
Warmia Olsztyn - Czarni Olecko 3:2 (2:0)
18’ ?, 45 (+1’)’ ? (k), 80’ ? - Kamil Szarnecki 46’,
Wojciech Kozłowski 60’
Skład: Andrzej Miliszewski - Karol Skałka, Paweł Wasilewski, Michał Wasilewski,
Krzysztof Marczuk - Błażej Tusznio (45’
Kamil Szarnecki), Jakub Kozłowski, Sebastian Drażba, Hubert Bokuniewicz (63’
Maciej Cichocki) - Wojciech Kozłowski
(79’ Maciej Kosiński), Dawid Szusta (75’
Krzysztof Czuper).

-
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Pasjonat 2012 Stowarzyszenia
„Przypisani Północy”

8 sierpnia podczas wspólnego zebrania Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej
Stowarzyszenia „Przypisani Północy”
wyznaczono termin przyjmowania zgłoszeń do honorowego tytułu „Pasjonat
Przypisanych Północy 2012”. Zgłoszenia będą przyjmowane do 12 października b.r.
Prawo zgłaszania mają członkowie
Stowarzyszenia, osoby nagrodzone honorowym tytułem „Pasjonat Przypisanych Północy” oraz członkowie Kapituły
przyznającej nagrodę.

Do tej pory tytułem „Pasjonata” zostali
uhonorowani: Zbigniew Fałtynowicz (2000
– Suwałki), ś.p. Mieczysław Ratasiewicz
(2001 – Gołdap), Katarzyna i Zbigniew
Waraksa (2002 – Grądzkie), ś.p. Władysław
Żurowski (2003 – Olecko), Ryszar Demby
(2004 – Olecko), Józef Krajewski (2005 –
Olecko), Wojciech Kot (2006 – Olecko),
Adam Andryszczyk (2007 - Kowale Oleckie), Andrzej Kamiński (2008 – Olecko),
Marek Gałązka (2009 – Olecko), Dariusz
Morsztyn (2010 - Republika Ściborska),
Ewa Kozłowska (2011 – Olecko).
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AUTO-MOTO

* AUTOCZĘŚCI;
K75001
ul. Grunwaldzka, tel. (87) 520 01 21
* AUTO-MAX, ul. Paderewskiego 3A, naprawa: zawieszenia,
amortyzatory, elektronika, komputerowa geometria zawieszenia,
klimatyzacja, chiptuning tel. 509-746-264;
V30404
* części samochodowe, ul. Sokola 1D, tel. (87) 520-12-88,
87-739-29-00
* MYJNIA GĄBKOWA AUTOMATYCZNA
			
aleje Lipowe 1A
V27547

* angielski korepetycje, magister UW, tel. 502-954-863 B56201
* bezprzewodowy internet iPlus, tel. 87-520-13-31 B55901
* Budowlana firma, Tadeusz WITKOWSKI, kompleksowe
prace budowlane, tel. 603-754-167, 87-523-41-44 V33701
* Centrum Ogrodnicze, ul. Rzeźnicka 6; tel. 87-520-22-07

V00940
K74702

V31803

V01939

SERWIS OGUMIENIA

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

V30204

OPONY, FELGI
OLEJE SHELL (wymiana gratis)

AUTO - MOTO - SPRZEDAM

* Auta używane, tel. 501-611-961 V32332
* AUTOCZĘŚCI, ul. Grunwaldzka, tel. 87-520-01-21

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

B54704

K75111

* CZĘŚCI SAMOCHODOWE, tel. 509-746-264 V30414
* CZĘŚCI SAMOCHODOWE, ul. Sokola 1D, tel. 87520-12-88 V31813
* części używane, wszystkie marki, Ełcka 2 (przy
skupie złomu), tel. 501-611-961 V32322
* Ford Escort Combi, 1,4B, 1999, tel. 605-485-376 B55801
* fotel Sahran Alhambra 2 sztuki, tel. 508-097-660

V25410

19-300 Ełk, ul. Sasankowa 17
tel.: 087 620 03 09, 620 13 08
fax: 087 621 56 07
e-mail: poligrafia@gryfix.pl

V27317

* Honda Acord, 1997, 1,8B+G, tel. 508-097-660 V27327

KOMPLEKSOWE USŁUGI DRUKARSKIE

Drukarnia Offsetowa

* „ASTRA” restauracja, pizza, zestawy obiadowe na telefon:
87-520-25-68, profesjonalny katering, imprezy okolicznościowe,
dancingi, ul. Partyzantów 7, www.astra.olecko.pl
V26808
* ciasta domowe, pieczenie, tel. 513-054-324 K74601
* kino, plac Wolności 22, tel. 87-520-20-59 B54804

Klub „CoolTura”
imprezy okolicznościowe, dyskoteki, koncerty, pokazy

ul. Partyzantów 2, tel. 604-058-648, www.coolturaklub.pl
* „KOALA” - bar. Kuchnia tradycyjna, katering.
Plac Wolności 14, tel. (87) 520 15 78
V32502
* konie kabardyńskie, przejażdżki, pod siodło,
Grądzkie 47, tel. 666-316-780, 87-421-22-48 B54005

PIZZA NA TELEFON

V24110

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 L76502
* Taxi „Z”, również taksówki 6-osobowe, tel. 87-52012-12 K74412
* wczasy; tel. 87-421-22-48, 666-316-780, www.wiatrakart.fr.pl, e-mail: kawarak@o2.pl L76601

V32003

Wizy do Rosji

BT SAMBIA, plac Wolności 9
Tel. 87-520-16-44

US£UGI

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

V29805

ARTYKUŁY ELEKTRYCZNE, SPRZEDAŻ, WYKONAWSTWO

V31703
V29705

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

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

V31403

* hurtownia wędlin, od 4.00 do 14.00, ul. Gołdapska
31, tel. 87-520-22-13 B55602
* hydraulik, gazowe, tel. 502-383-533 K70315
* instalacje elektryczne, Henryk Rowiński, tel. 510-145891 V29815
* jubilerskie usługi, grawerowanie, naprawa oprawek
okularów, plac Wolności 13, tel. 508-266-703
krstatkiewicz@gmail.com, www.zlotnik-olecko.pl V31603
* korekta i redakcja prac rocznych, semestralnych, licencjackich, itp. tel. 609-535-117 B57806
* korepetycje - język angielski; szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły średnie, tel. 608-215-475 B55402
* kowalskie, spawalnicze, ślusarskie, Gołdapska 31, tel. 87-523-00-80 B56607
* księgowe usługi, Ternet spółka z o,o, tel. 87-52031-70 B56507
* lekarz chirurg stomatolog Zbigniew Piotrowski K72010
ul. Spacerowa 6, tel. 511-000-203, szeroki zakres usług stomatologicznych, też znieczulenie wziewne gazem rozweselającym
* materiały budowlane, metalowe, hydraulika – SKLEP
BUD-MET, ul. Gołdapska 22, tel. (87) 520 22 41. V30304
* MEBLE - salon, Jan Bagiński, ul. Rzeźnicka, tel.
(87) 520 29-23.
V29406
* MilichSOFT Internet 10 Mbit/s - 49,90 zł.,
tel. 87-520-09-09, Olecko, ul. Zielona 9
V33502
* OKULARY: sprzedaż, naprawa, szlifowanie, serwis, tel. 534-919-080 V26518
V26308

TURYSTYKA, NOCLEGI, ROZRYWKA
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* OLEJ OPAŁOWY,NAJTANIEJ, tel. 87-520-41-91 V27517
* pieczenie ciast domowych, tel. 513-054-324 K74601
* pizza na telefon – od 10.00 do 22.00, tel.87-520-31-32
lub sms 505-314-536 V24120
* PERFEKT Szkoła Językowa, biuro tłumaczeń, tel. 87-52024-05, www.perfekt-school.pl
K73005
V26019

Pożyczki
ul. Plac Wolności 5 A (obok PZU)
Tel. (87) 523 30 60, kom. 690 986 965

* Pralnia chemiczna, pranie wodne, usługi w ciągu 24 godzin,
ul. Grunwaldzka 12, te. 723-565-284
V26408

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
V27207
czipowanie, paszporty europejskie
psy, koty, fretki
* ROWERY – naprawy i wypożyczalnia, Centrum
Handlowe Impuls, tel. 87-520-36-92 V29915
* skup metali i surowców wtórnych, odbiór własnym
transportem, najwyższe ceny, Ełcka 2, tel. 501-611-961V32312
* sprzątanie, pranie tapicerek, dywanów, opieka nad grobami,
tel. 513-035-033
K73705
K72110

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

KUPIĘ
* stary traktor, tel. 602-235-182 V27537
PRACA
* ślusarza, spawacza zatrudnię, tel. 602-709-756 B54505
* zatrudnię sprzedawcę - branża hydrauliczna, z
umiejętnością obsługi komputera. Doświadczenie w
handlu mile widziane. CV proszę wysyłać na adres
mailowy: praca07@op.pl B55203
* zatrudnię stomatologa, tel. 605-893-381 K72210
SPRZEDAM
* drukarka kolorowa OKI C3300n, A4, idealna do
wizytówek, mało używana, 290 złotych, tel. 604-193413 B55004
* dom, 3 ha, Jaśki, tel. 502-088-402 K69221
* działka budowlana, Świętajno, 900 m.kw., blisko
media, tel. 509-154-347 K74901
* działka usługowa, granica obwodnicy, tel. 601-210819 K53406zzx
* działkę budowlaną, 1650 m.kw., Olecko, tel. 602709-756 B54605
* działki budowlane, Jaśki, tel.502-088-402 K69321
* działki budowlane, uzbrojone, tel. 601-210-819 K53506zzx
* grunty rolne, Giże, tel. 512-782-696 K74801
* kotły c.o., grzejniki, bojlery, HYDROMAX,
ul. Sokola 1E, tel. 87-615-31-90
V27407
* luksfery Fala niebieskie 36 sztuk, TANIO, tel. 508610-285 B56001
* łódkę wędkarską, tel. 512-265-569 V26418
* maszyny, urządzenia rolnicze, tel. 601-210-819
K53306zzx

* Taxi „Z”, również taksówki 6-osobowe, tel. 87-20-12-12 K74422
* tłumacz języka francuskiego, tel. 888-605-885 B54105
* transportowe, Mercedes Sprinter, tel. 512-265-569 V26428
* ubezpieczenia AVIVA (komunikacyjne, życie, majątkowe),
tel. 502-768-278
V28106

Ubezpieczenia

* mieszkanie 73 m.kw. po generalnym remoncie, tel.
87-520-33-36 L76403
* modele kartonowe, Wydawnictwo WIR, (samoloty
1:50, okręty 1:300), tel. 601-152-454
* nowy telefon z faxem, tel. 601-152-454
* OLEJ OPAŁOWY, NAJTANIEJ, tel. 87-520-41-91 V27527
V29315

Samochód Zastępczy

V26009

Odszkodowania

Tygodnik olecki 41/769 - r. 2012

ul. Plac Wolności 5 A (obok PZU)

Tel. (87) 523 30 60, kom. 516 954 136

Pompy ciepła

JA CWU + CO + kolektory słoneczne

OC
MY
O
PR KE
w

przydomowe oczyszczalnie ścieków
możliwość montażu
DWORZEC PKP
tel. 87-520-22-33

* siedlisko, ul. Wiejska, ok. 40 arów, zabudowane budynkiem gospodarskim, dojazd od strony ulicy Wiejskiej,
siła na miejscu, tel. 602-293-333 V27217
* tapety, rolety sprzedam, Dom S.C., plac Wolności 5 A V01949
* wózek inwalidzki, nowy, nieużywany, tel. 601-152-454 B56407
WYNAJEM
* lokal do wynajęcia 140 m.kw., centrum, tel. 501-620-577
V24130

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

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

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

Wyrób nagrobków, blatów kuchennych, parapetów
i okładzin schodowych
K72509

INNE
* oddam koty (wszystkie czarne) w dobre ręce, tel.
504-997-481 (odbieram tylko SMS-y) B54405
* oddam w dobre ręce suczkę 4-miesięczną, owczarek
niemiecki długowłosy, tel. 533-773-111
* Stowarzyszenie „Otwarte Drzwi” przyjmie nieodpłatnie meble takie jak: tapczany, szafki nocne, tel.
87-523-99-65 w godzinach od 10.00 do 12.00. B56008

V27916

KUPON
NA NAJTAŃSZE
OG£OSZENIE
DROBNE
– 37 groszy za słowo

V24210

V27307

* lokal handlowo-usługowy, pow. 153 m.kw., ul. Sokola 1B,
tel. 500-426-191 K74502
* lokale do wynajęcia, tel. 502-264-901 K74203

 auto
 sprzedam  praca
 wynajmę  kupię
 inne
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Ilość publikacji:

x

1

x

2

x

3

x

4

x

Podpis: ......................................................

?

16

to@borawski.pl

Tygodnik olecki 41/769 - r. 2012

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

B56101

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.

KOMPUTERY  NOTEBOOKI  KASY FISKALNE
SERWIS BIURO  RACHUNKOWE

mobilny internet w Orange

Poniedziałek - Piątek: 900 - 1800
PLAC WOLNOŚCI 26
Sobota: 1000 - 1400
tel.: +48 87 520 31 70
http://www.sklep.ternet.com.pl/
e-mail: sklep@ternet.com.pl ; ternet@ternet.com.pl
gg:3985104, skype: skype:marter2?call

ZOSTAŃ PRZEDSIĘBIORCĄ
Osoby zainteresowane rozpoczęciem własnej działalności gospodarczej, mogą ubiegać się o środki z Powiatowego Urzędu Pracy w
Olecku. Wysokość dotacji nie może być wyższa niż 6-krotna wartość
przeciętnego wynagrodzenia (obecnie to kwota do 20 tys. zł.). Z tej
formy wsparcia mogą skorzystać osoby bezrobotne (zarejestrowane w
PUP) oraz absolwenci centrów lub klubów integracji społecznej (CIS /
KIS), które złożą do Powiatowego Urzędu Pracy odpowiedni wniosek
(dostępny w siedzibie urzędu – pokój nr 11 lub na stronie internetowej
www.pup.olecko.pl – zakładka Pliki do pobrania).
Dofinansowanie może być przyznane BEZROBOTNEMU, jeżeli;
1. w okresie 12 miesięcy bezpośrednio poprzedzających złożenie wniosku nie odmówił bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniej pracy lub innej formy pomocy określonej w ustawie
2. nie otrzymał dotychczas z Funduszu Pracy lub innych funduszy publicznych bezzwrotnych środków na podjęcie działalności gospodarczej lub rolniczej, założenie lub przystąpienie do spółdzielni socjalnej,
3. nie posiadał wpisu do ewidencji działalności gospodarczej w okresie
12 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku o przyznanie środków
na podjęcie działalności gospodarczej,
4. nie podejmie zatrudnienia w okresie 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia
prowadzenia działalności gospodarczej,
5. w okresie 2 lat przed dniem złożenia wniosku nie był karany za przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu, w rozumieniu ustawy z
dnia 6 czerwca 1997r.
6. nie złożył wniosku o przyznanie dofinansowania do innego urzędu
lub przyznanie jednorazowo środków na założenie lub przystąpienie do
spółdzielni socjalnej;
7. zobowiązał się do prowadzenia działalności gospodarczej w okresie
12 miesięcy od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej bez jej zawieszania,
8. dołączył do wniosku o dofinansowanie zaświadczenia lub oświadczenia oraz informacje wymagane przy ubieganiu się o pomoc de minimis;
9. wniosek jest kompletny i prawidłowo sporządzony – a Urząd dysponuje środkami na sfinansowanie tej formy wsparcia.
ABSOLWENTOWI CIS lub KIS dofinansowanie może być przyznane,
jeżeli spełnia powyższe warunki (określone w pkt 2 – 9).
Mieszkańcy powiatu oleckiego mogą bezpłatnie skorzystać z porad
prawnych i obywatelskich w Biurze Porad Obywatelskich i Prawnych
w Olecku przy ul. Wojska Polskiego 13 oraz placówkach terenowych w
Kowalach Oleckich , Świętajnie i Wieliczkach. Na wizytę można umówić się telefonicznie pod numerem 876102201 lub mailowo: ak.ob@
wp.pl.

MEDYCYNA ALTERNATYwNA
Jesienna zmora

Jeśli chcesz ustrzec się grypy, poddaj się szczepieniu, ubieraj się ciepło, prowadź uregulowany tryb
życia, dużo śpij i wypoczywaj, zażywaj witaminy,
właściwie się odżywiaj. Gdy jednak choroba cię dopadnie, nie wychodź z domu. – praca się nie zawali tylko
dlatego, że ciebie tam nie będzie. Jeżeli nie dasz sobie kilku
dni odpoczynku, możesz zarazić innych, a u ciebie mogą
wystąpić powikłania. Antybiotyki bierz tylko gdy zapisze
je lekarz. Wyciąganie ubiegłorocznych leków z apteczki
i leczenie na własną rękę może zaszkodzić. Leż przynajmniej trzy dni w łóżku i łykaj witaminy, głównie witaminę
C. Pij dużo wady, herbatę malinową i lipową.

Biorezonans - metoda wykorzystująca oddziaływanie pół elektromagnetycznych. Specjalny aparat modyfikuje drgania patologiczne emitowane przez chory organizm
na pozytywne, które do niego wracają. Obieg przepływu
energii jest zamknięty, bo pacjent trzyma w rękach elektrody połączone z aparatem.
JAK ZACHOWAĆ MŁODOŚĆ?

* B wypoczynek. Przebywaj na świeżym powietrzu.
* Bądź ruchliwy Stosuj czynny wypoczynek. Przebywaj
na świeżym powietrzu.
*Uśmiechaj się. Bądź pogodny i życzliwy. Zły nastrój
wyładowuj w pracy fizycznej, ćwiczeniach gimnastycznych.
Gdy masz chęć wywołać awanturę – zmień natychmiast temat
myśli, rozmowy.
Jak poprawić swoje samopoczucie
* Unikaj nudy. Znajdź ciekawe zajęcie, rozsądne hobby.
1. Nie porównuj się z geniuszami. Pomyśl, że osiągnąłeś więcej niż X.
2. Nie dąż za wszelką cenę do perfekcji - jeszcze nikomu się to nie udało. To odpręża, urozmaica życie, chroni przed stresem.
* Nie tyj. Odżywiaj się racjonalnie. Otyłość przyspiesza
3. Zrób listę swoich osiągnięć, nawet niedużych i czytaj ją sobie, gdy
procesy starości, zagraża zdrowiu Okresowo kontroluj wagę.
ogarnie cię chandra.
* Zaniechaj palenia tytoniu. Chroń przed tym nałogiem
4. Porozmawiaj z sobą jak z najlepszym przyjacielem i zamieniaj się
swych najbliższych. Pamiętaj o przysłowiu, że „alkohol jest
przy tym rolami.
dla ludzi, którzy umieją pić”. Pij z umiarem oraz propaguj
5. Zacznij dzień miłym akcentem - śpiewaj pod prysznicem.
kulturę picia.
6. Przechodząc koło lustra spróbuj uśmiechnąć się do siebie.
* Po 40 roku życia systematycznie kontroluj stan swego
7. Załóż pomarańczową bluzkę, beże zostaw na jutro.
zdrowia.

K74302

B55303

K72708

Projekt „Akademia Obywatela” współfinansowany
jest ze środków Unii Europejskiej w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego
BIURO PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO I PRAWNEGO
W OLECKU

to@borawski.pl

Kalendarz imion
10 października
Alony, Mariny, Loretty, Oretty, Pauliny, Poli
Andrzeja, Budzisława, Daniela, Franciszka, Gedeona, Gereona, Germana,
Leona, Ludomira, Lutomierza, Lutomira, Paulina, Przedpełka, Przemysława, Tomila, Tomiła, Ziemowita
11 października
Albiny, Aldony, Amelii, Dobrochny,
Dobromiły, Dobromiry, Meli, Zenaidy,
Zenoidy
Aleksandra, Brunona, Dobromiła, Dobromira, Emila, Emiliana, Gardomira,
Gromisława, Mariana
12 października
Grzymisławy, Krysty, Krystyny, Salwiny, Serafiny, Witoldy
Edwina, Eustachego, Eustachiusza,
Gaudentego, Grzymisława, Maksa,
Maksymiliana, Serafina, Witolda
13 października
Geraldyny, Januarii, Renaty, Reny,

Wilfrydy
Daniela, Edwarda, Filipa, Geralda, Gerarda, Honorata, Januarego, Maurycego,
Mikołaja, Siemisława, Reginalda, Teofila, Ziemisława
14 października (Dzień Edukacji Narodowej)
Alany, Bernardy, Dominiki, Fortunaty,
Liwii, Sary
Alana, Bernarda, Damiana, Dominika,
Ewarysta, Fortunata, Gaudentego, Kaliksta, Kalista
15 października
Aurelii, Drogosławy, Florentyny, Gościsławy, Idalii, Jadwigi, Jagody, Tekli,
Teresy
Brunona, Drogosława, Gościsława, Leonarda, Sewera, Teodoryka, Zoriana
16 października
Aurelii, Florentyny, Grety, Igi, Jadwigi,
Jagody, Ludmiły, Małgorzaty, Marty
Ambrożego, Anastazego, Gawła, Gerarda, Grzegorza, Longina, Ludomiła, Radzisława

Nasz przepis
Gulasz grzybowy
po francusku

z masy małe kotleciki, obtaczamy je w
tartej bułce i smażymy na smalcu.
Podajemy z przetartym przez sito
Pół kg świeżych grzybów, pół kg ziemniaków, pół kg pomidorów, 2 duże strą- grochem, kwaśną fasolą albo razem z
ki papryki, 15 dag wędzonego boczku, ziemniakami i sosem.
2 średnie cebule, filiżanka rosołu, fi- Konfitura i galaretka z pigwy
liżanka śmietany, sól, ostra papryka, Kg pigwy, kg cukru oraz cukier do gaposiekana natka pietruszki, ostry żółty laretki
ser (tarty)
Pigwę obieramy ze skórki i kroimy
Grzyby, ziemniaki i sparzone, w cząstki. Owoce zalewamy zimną
obrane ze skórki pomidory kroimy wodą tak aby je przykryła. Gotujemy
w kostkę. Paprykę kroimy w pasecz- do miękkości. W międzyczasie gotujeki. Boczek wędzony także kroimy w my litr wody z cukrem tak aby utworzył
kostkę i podsmażamy w rondlu. Na się syrop. Syrop odszumowujemy. Przeroztopiony tłuszcz wsypujemy drobno kładamy do niego pigwę, przykrywamy
posiekaną cebulę i dusimy ją aż się za- pokrywką lub talerzem i odstawiamy na
szkli.
jeden dzień. Wody po gotowaniu nie wyTeraz wrzucamy do rondla przygo- lewamy.
towane jarzyny i grzyby, podlewamy
Po tym czasie pigwę wyjmujemy z
je rosołem i dusimy aż ziemniaki będą syropu i go ponownie gotujemy. Gdy zamiękkie. Wtedy wlewamy śmietanę, czyna się gotować wrzucamy do niego
doprawiamy do smaku solą i papryką i ponownie pigwę. Gdy syrop z pigwami
dusimy jeszcze około 3 minut.
zaczyna kipieć odstawiamy garnek na 10
Gulasz podajemy posypany natka minut, i gdy przestygnie znowu gotujepietruszki i tartym serem.
my. Czynność tę powtarzamy trzy razy,
a po tym czasie pigwę w cukrze dogoOpiekanka
towujemy na wolnym ogniu aż zrobi się
z jarzyn po staropolsku przezroczysta.
Do przyrządzenia potrawy wykorzyDo wody po gotowaniu wrzucamy
stujemy jarzyny pozostałe z rosołu lub obierki i gotujemy je przez pół godziny.
barszczu.
Wywar przecedzamy przez płótno lub
Oprócz nich: dwa ziemniaki, łyżka zie- bardzo drobne sito. Na litr wody bierzeleniny, duża cebula, 2 jaja, 4 dag ma- my pół kilograma cukru i gotujemy, aż
sła, tarta bułka, 2 dag grzybów, smalec wywar zgęstnieje i zrobi się galaretka,
Jarzyny i grzyby drobno siekamy. która nabierze różowego koloru.
Posiekana cebulę dusimy w rondlu.
Do zeszklonej dodajemy jarzyny i
Kierownictwo Dywersji
dwa zmiażdżone gotowane ziemniaki.
– Kedyw
Smażymy tak długo, aż masa nie bęGłoszone przez Polską Partię Robotdzie zbyt rzadka. Gdy zaczyna gęst- niczą hasła o podejmowaniu natychmianieć dodajemy zieleninę, solimy, wbi- stowej walki na okupowanych terenach
jamy jaja i dosypujemy bułki tartej. oraz krytyka taktyki Armii Krajowej
Odstawiamy z ognia.
„stania z bronią u nogi” wpłynęły na
Dokładnie mieszamy i wyrabiamy przyspieszenie decyzji Komendy Głów-
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Cytaty na ten tydzień
Wiem to nie z książki, nie z mądrości cudzej, lecz z siebie, ze swego
własnego przejrzenia, że wszelkie słowo w istocie swej jest czcze i próżne.
Wielkimi są tylko czyny. One jedne
równają się siłom przyrody, niwecząc
ich wszechmoc i wszechmoc naszej,
ludzkiej śmierci.
Stefan Żeromski
Fata volentem ducunt nolentem trabunt. (Losy chętnych prowadzą, opornych wloką)
Pozostałe problemy nie zniknęły,
ale przestały być ścianą – stały się podobne do schodów.
Terry Pratchett
... bo dzieci – wbrew powszechnemu mniemaniu – to choć mali, ale mądrzy ludzie.
Karen Zimsen

PRZYS£OWIA

W Edwarda (13 października) jesień twarda.
Grzmot październikowy – niedostatek zimowy.
Jadwiga śniegu przydźwiga. (15 października)
Gdy Jadwiga zaciągnie szarugą, wróży jesień mokrą i długą.
Gdy październik ciepło trzyma, zwykle
mroźna bywa zima.
Na św. Łukasza próżno grzybów szukasz:
lecz rydz jeszcze nie zawadzi, jeśli mróz
go nie zdradzi (18 października)
Gdy ciepły październik, zimny luty.
nej AK o rozszerzeniu zakresu walki
zbrojnej przeciw Niemcom. W lipcu 1942
r. Komendant Główny AK - gen. Stefan
Grot-Rowecki zdecydował o przejściu
od biernego oporu do ograniczonej walki. Nowej doktrynie wojskowej sprzyjało
zahamowanie postępu armii niemieckich
na frontach, okrzepnięcie struktur AK i
narastająca w społeczeństwie potrzeba
czynu zbrojnego.
W październiku 1942 r. jednostki
sabotażowo-dywersyjne: Związek Odwetu oraz „Wachlarz” połączono w Kierownictwo Dywersji (Kedyw), którego
dowódcą został płk Emil Nil-Fieldorf.
Nowa jednostka weszła w skład Kierownictwa Walki Konspiracyjnej z Komendantem Głównym AK na czele.
W wyniku porozumienia z Główną Kwaterą Szarych Szeregów, którymi
kierował Florian Nowak-Marciniak, do
oddziałów Kedywu zaczęto włączać jednostki dywersyjne harcerzy.
Akcje najmłodszych partyzantów polegały m.in. na wykolejaniu transportów,
niszczeniu magazynów, zdobywaniu broni i pieniędzy z rąk niemieckich, dokonywaniu zamachów na funkcjonariuszy hitlerowskich oraz likwidowaniu agentów
Gestapo.
System organizacyjny i wychowawczy Szarych Szeregów wzbudził uznanie
dowództwa AK, które zezwoliło na zorganizowanie harcerskiej podchorążówki
„Agrykola” i innych kursów.
Kedyw szybko rozbudowywał partyzantkę w terenie. Jej celem było rozszerzenie działań sabotażowo-dywersyjnych
i przygotowanie bojowe żołnierzy AK do
przyszłego powstania powszechnego.
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III TURNIEJ ORLIKA O PUCHAR PREMIERA
DONALDA TUSKA, FINAŁ WOJEWÓDZKI

2 października na stadionie MOSiR został rozegrany finał
wojewódzki III Turnieju Orlika o Puchar Premiera Donalda
Tuska.
Organizatorami było Ministerstwo Sportu i Turystyki,
Szkolny Związek Sportowy, OTSS i MOSiR Olecko.
Sędziowali: Jerzy Wojnowski, Marek Stankonowicz,
Tomasz Karniej, Adam Wyszyński, Robert Smyk, Michał
Wiszniewski, Paweł Duchnowski i Dariusz Karniej.

WYNIKI:

kategoria dziewcząt 10-11 lat /rocznik 2001-2002/:
GRUPA F
SP 2 Biskupiec - LUKS Sport z kulturą Wydminy 1:4
Perły Olsztynek - LUKS Kormoran Brzydowo 3:2
SP 2 Biskupiec - Perły Olsztynek 4:3
LUKS Sport z kulturą Wydminy - LUKS Kormoran Brzydowo 4:2
SP 2 Biskupiec - LUKS Kormoran Brzydowo 2:2
LUKS Sport z kulturą Wydminy - Perły Olsztynek 5:2
Klasyfikacja końcowa:
1. LUKS Sport z kulturą Wydminy 9 pkt.
2. SP 2 Biskupiec 4 pkt.
3. Perły Olsztynek 3 pkt.
4. LUKS Kormoran Brzydowo 1 pkt.
kategoria chłopców 10-11 lat /rocznik 2001-2002/:
GRUPA C
SP 3 Morąg - Pozezdrze-Węgorzewo 3:1
SP 14 Elbląg - Zelmer Giżycko 2:2
SP 3 Morąg - SP 14 Elbląg 4:1
Pozezdrze-Węgorzewo - Zelmer Giżycko 1:5
SP 3 Morąg - Zelmer Giżycko 0:0
Pozezdrze-Węgorzewo - SP 14 Elbląg 5:3
Klasyfikacja końcowa:
1. SP 3 Morąg 7 pkt.
2. Zelmer Giżycko 5 pkt.
3. Pozezdrze-Węgorzewo 3 pkt.
4. SP 14 Elbląg 1 pkt.
GRUPA D
SP 2 Dobre Miasto - SP 3 Olsztyn 3:1
Pingwiny z Madagaskaru Działdowo - Kopernik Lubawa 3:2
SP 2 Dobre Miasto - Pingwiny z Madagaskaru Działdowo 0:2
SP 3 Olsztyn - Kopernik Lubawa 2:4
SP 2 Dobre Miasto - Kopernik Lubawa 1:2
SP 3 Olsztyn - Pingwiny z Madagaskaru Działdowo 3:2
Klasyfikacja końcowa:
1. Pingwiny z Madagaskaru Działdowo 6 pkt.
2. Kopernik Lubawa 6 pkt.
3. SP 2 Dobre Miasto 3 pkt.
4. SP 3 Olsztyn 3 pkt.
Półfinał:
SP 3 Morąg - Kopernik Lubawa 2:1
Pingwiny z Madagaskaru Działdowo - Zelmer Giżycko 3:1
Mecz o III m-ce:
Kopernik Lubawa - Zelmer Giżycko 3:2
Finał:
SP 3 Morąg - Pingwiny z Madagaskaru Działdowo 3:1
Klasyfikacja końcowa :
1. SP 3 Morąg
2. Pingwiny z Madagaskaru Działdowo
3. Kopernik Lubawa
4. Zelmer Giżycko
5. Pozezdrze-Węgorzewo		

6. SP 2 Dobre Miasto
7. SP 14 Elbląg
8. SP 3 Olsztyn
kategoria dziewcząt 12-13 lat /rocznik 1999-2000/:
GRUPA E
Orlik SP 3 Olsztyn - Debeściaki Węgorzewo 1:2
UKS Orlik Burkat - LUKS Sport z kulturą Wydminy 1:5
Orlik SP 3 Olsztyn - UKS Orlik Burkat 1:0
Debeściaki Węgorzewo - LUKS Sport z kulturą Wydminy
2:1
Orlik SP 3 Olsztyn - LUKS Sport z kulturą Wydminy 0:5
Debeściaki Węgorzewo - UKS Orlik Burkat 2:1
Klasyfikacja końcowa:
1. Debeściaki Węgorzewo 9 pkt.
2. LUKS Sport z kulturą Wydminy 6 pkt.
3. Orlik SP 3 Olsztyn 3 pkt.
4. UKS Orlik Burkat 0 pkt.
			
kategoria chłopców 12-13 lat /rocznik 1999-2000/:
GRUPA A
Gimnazjum 2 Ełk - Gimnazjum 2 Ostróda 1:5
Gimnazjum 1 Biskupiec - ZS Drogosze 1:2
Gimnazjum 2 Ełk - Gimnazjum 1 Biskupiec 0:3
Gimnazjum 2 Ostróda - ZS Drogosze 6:1
Gimnazjum 2 Ełk - ZS Drogosze 2:5
Gimnazjum 2 Ostróda - Gimnazjum 1 Biskupiec 4:2
Klasyfikacja końcowa:
1. Gimnazjum 2 Ostróda 9 pkt.
2. ZS Drogosze 6 pkt.
3. Gimnazjum 1 Biskupiec 3 pkt.
4. Gimnazjum 2 Ełk 0 pkt.
GRUPA B
LUKS Sport z kulturą Wydminy - Korona Mazur Szczytno 1:3
Gimnazjum 1 Pasłęk - ZS Bratian 2:5
LUKS Sport z kulturą Wydminy - Gimnazjum 1 Pasłęk 2:8
Korona Mazur Szczytno - ZS Bratian 4:0
LUKS Sport z kulturą Wydminy - ZS Bratian 2:10
Korona Mazur Szczytno - Gimnazjum 1 Pasłęk 4:5
Klasyfikacja końcowa:
1. Korona Mazur Szczytno 6 pkt.
2. ZS Bratian 6 pkt.
3. Gimnazjum 1 Pasłęk 6 pkt.
4. LUKS Sport z kulturą Wydminy 0 pkt.
Półfinały:
Gimnazjum 2 Ostróda - ZS Bratian 2:0
Korona Mazur Szczytno - ZS Drogosze 9:4
Mecz o III m-ce:
ZS Bratian - ZS Drogosze 1:2
Finał:
Gimnazjum 2 Ostróda - Korona Mazur Szczytno 2:3
Klasyfikacja końcowa:
1. Korona Mazur Szczytno
2. Gimnazjum 2 Ostróda
3. ZS Drogosze
4. ZS Bratian
5. Gimnazjum 1 Biskupiec			
6. Gimnazjum 1 Pasłęk
7. Gimnazjum 2 Ełk			
8. LUKS Sport z kulturą Wydminy 		
Trzy pierwsze drużyny z każdej kategorii otrzymały puchary i pamiątkowe medale. Zwycięzcy awansowali
do Finału krajowego. Ogółem w turnieju uczestniczyło
240 zawodników, w tym 80 dziewcząt.
Organizator imprez sportowych w MOSiR Olecko –
Dariusz Karniej

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, wtorki, czwartki, piątki w godz. 1200-1700. Za treść ogłoszeń pismo nie ponosi odpowiedzialności. Redakcja zastrzega
sobie prawo do adiustacji, skracania oraz opatrywania nadesłanych artykułów własnymi tytułami.
Drukarnia „Gryfix”, 19-300 Ełk, ul. Sasankowa 17

to@borawski.pl

19

Tygodnik olecki 41/769 - r. 2012

Jak uczniowie ZSLiZ w Olecku spędzili wakacje w Danii

Zaproszenie

Sekcja szachowa MLKS czarni Olecko zaprasza grających
w szachy do wzięcia udziału w
Turnieju Szachowym o Puchar Burmistrza Olecka.
Zawody odbędą się 13 października w Szkole Podstawowej nr 3 przy ulicy Kolejowa 33.
Tempo gry po 15 minut na zawodnika, 9 rund, system
szwajcarski , kojarzenie komputerowe.
Zgłoszenie do dnia 10 października na adres krzysztofszachy@wp.pl lub w dniu zawodów pod warunkiem wolnych miejsc. Turniej zaliczany do klasyfikacji Grand Prix
województwa warmińsko-mazurskiego w szachach szybkich. Tekst pełnego regulaminu dostępny na stronie:
www.szachy.olecko.pl.

V26508

„Tylko” dwie bramki...

Przy zimnej i deszczowej aurze przyszło rywalizować
podopiecznym Tomasza Karnieja i Kamila Szarneckiego z
drużyną MKS-u Jeziorany w ramach dziesiątej serii spotkań
warmińsko - mazurskiej „okręgówki”. Mecz rozegrano w
Olecku, w sobotę, 5. października.
W 26. minucie ze skrzydła Kamil Szarnecki zagrał
wprost pod nogi Błażeja Tusznio i ten strzałem nie do obrony uzyskuje prowadzenie dla gospodarzy. Rezultat spotkania
podwyższył (a zarazem ustalił) siedem minut później Kamil
Szarnecki, który uprzedził strzałem wychodzącego golkipera
MKS-u Jeziorany. Wynik mógł być o wiele wyższy, ale zabrakło olecczanom skuteczności - m.in. poprzeczka w 77. minucie spotkania.
Goście przyjechali do Olecka tylko w jedenastu. W dalszej
części gry musieli jednak dokończyć spotkanie w „dziewiątkę”, gdyż najpierw jeden z zawodników MKS-u dostał w 59.
minucie czerwoną kartkę, a następnie kontuzji doznał jeden z
zawodników tego zespołu.
Następne spotkanie Czarni rozegrają w środę (10. października) w Mikołajkach, z tamtejszym Kłobukiem.
Paweł Piekutowski
Czarni Olecko - MKS Jeziorany 2:0 (2:0)
Błażej Tusznio 26’, Kamil Szarnecki 33’
Skład: Andrzej Miliszewski - Michał Wasilewski, Paweł
Wasilewski, Krzysztof Marczuk, Maciej Kosiński (Ariel
Tusznio 78’), Michał Młynarczyk (Maciej Cichocki 82’),
Jakub Kozłowski, Błażej Tusznio (Marcin Waluś 60’), Hubert Bokuniewicz, Sebastian Drażba (Marcin Witanowski
46’), Kamil Szarnecki.

czości. Warto wspomnieć, że ze szkół czterech województw
wytypowano czterdzieścioro uczniów, w tym siedmioro z
ZSLiZ w Olecku.
Po powrocie do kraju Agnieszka Borysewicz, uczennica IV klasy technikum ochrony środowiska, powiedziała
– „Uważam, że udział w takich projektach przynosi same korzyści. Oprócz tego, że w trakcie zajęć można zdobyć wiele
wiedzy i umiejętności, to za dobre wyniki z egzaminów jest
szansa na darmowy wyjazd za granicę, który dostarcza wiele
niezapomnianych wrażeń”.
Przemysław Michniewicz

ŚRODKI OCHRONY ROŚLIN
NAWOZY, ZIEMIA, NARZĘDZIA
PROJEKTOWANIE OGRODÓW
NASIONA, CEBULKI
V29605

11 LISTOPADA 29 (szosa na Giżycko)
tel. 501-380-075 , 516-020-549

V23810

W ramach realizowanego w ZSLiZ w Olecku projektu
„Młodzieżowa Akademia Agrobiznesu” siedmioro uczniów
przez siedem sierpniowych dni przebywało w Danii. W czasie
wyjazdu młodzież miała możliwość poznania kultury, architektury i topografii ojczyzny Hansa Christiana Andersena. W
programie nie zabrakło miejsca na naukę. W czasie wizyty w
jednej z najbardziej renomowanych szkół rolniczych w Kopenhadze uczniowie wysłuchali wykładu poświęconego nowoczesnym technologiom wykorzystywanym w rolnictwie.
Wcześniej uczestnicy wyjazdu podczas pobytu w duńskiej
farmie mogli zapoznać się z innowacyjnymi metodami hodowli zwierząt.
Cała grupa po wycieczce jednogłośnie przyznała, że niezapomnianych emocji dostarczył wszystkim pobyt w parku
rozrywki Tivoli, gdzie znajduje się największa karuzela świata. Olbrzymie wrażenie wywarł także widok mostu łączącego
Fionię i Zelandię oraz podróż promem ze Szwecji do Polski.
Tygodniowa wycieczka do Danii, na którą wyjechała
Agnieszka Borysewicz, Monika Pieszko, Emilia Wilk,
Emilia Świrydowicz, Edyta Rokosz, Magdalena Burzyńskiej i Kamil Ćwikowskiego, to nagroda za pomyślnie zdany
egzamin z informatyki, języka angielskiego i przedsiębior-
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PO KOKARDĘ

Kilka chwil z życia Marii

Nic nie było w stanie zmącić jej tego wieczoru. Popołudnie
miała pracowite, ale teraz uporała się ze wszystkim i była zadowolona. Przez chwilę pomyślała o mężu, który po raz kolejny
wyjeżdżał na saksy. Przez niego miała tyle pracy. Musiała mu
wszystko spakować, to „to nie na jego głowę”, jak zwykł mawiać.
Połowy by nie zabrał, więc wolała sama to zrobić. I ten wyjazd
był powodem kłótni.
Nie chciała, by wyjeżdżał. Uważała, że jest dobrym stolarzem
i powinien to robić tutaj. Przez ostatnie lata było różnie z zamówieniami, ale jakoś sobie dawali radę. Kolega długo go namawiał,
aż dopiął swego. Po raz trzeci rozstali się na kilka miesięcy. Tym
razem jednak bardzo prosiła, by nie wyjeżdżał. Uparł się! Powiedział, że tam zarobi więcej, że podoba mu się praca w zachodnim
tempie. Owszem myśleli nad tym, by jakoś zabezpieczyć dzieci w mieszkania, uzbierać na wykształcenie, ale po co od razy
wyjeżdżać? Wolała, gdy był na miejscu. Czasy teraz niepewne,
powtarzała, a tyle złego wokół. Wiadomo przecież jak traktują
Polaków za granicą. Nie dał się jednak przekonać. W takim to
nastroju rozstali się.
Zaparzyła kawę, przygotowała druty, włączyła telewizor i oddała się rozkoszom dziergania. Lubiła łączyć te czynności. Córka
krzątała się po domu, syn był na treningu. Już dawno nie było
takiej ciszy. Naharuje się na tym zgniłym zachodzie, to szybko
wróci – pomyślała jeszcze pełna złości, że go nie zatrzymała.
Córka przyniosła ciasteczka, które upiekła. Gadały sobie,
śmiały się ze szkolnych opowieści, gdy dobiegła ją informacja z
„Wiadomości”.
- … trzech Polaków jadących samochodem marki „opel” z
nieznanych przyczyn zjechał na pobocze…
Już dalej nie słuchała. Ta sama trasa, rozpoznała kolor samochodu. Nie, to niemożliwe! Przecież mąż zawsze prowadził
ostrożnie. Może nawet za ślimaczo, co mu nieraz wypominała.
On za każdym razem mówił, że taki jest jego styl prowadzenia i
nie dopuszczał jej do kierownicy, chociaż „prawko” miała dłużej
od niego. Już nie widziała. Przeszywał ją ból. Pobladła. Jak kadry
w filmie zaczęły się przesuwać zdarzenia z życia. Ich wspólnego.
Mieszkali obok siebie, rodzice przyjaźnili się i podśmiewali, ze są
dla siebie przeznaczeni. Gdy dorastali, bardzo im to przeszkadzało, więc byli wrogami „na niby”, tak przed znajomymi.
Pewnego wieczora, gdy dość późno wracała z pracy, zatrzymał się tuż za nią samochód, uchyliła się szyba i ktoś zapytał, czy
ją podwieźć. To był on, przyjaciel z dzieciństwa. Wsiadła i od tej
pory jadą razem. To było tak dawno… Ślub był szybko, później
urodziła się córka. Za pół pensji kupił róże i przystroił nim całe
mieszkanie na powrót dziewczyn ze szpitala.
Pamięta taką straszliwie długą noc, kiedy mała walczyła w

szpitalu o życie. Przez ten straszny czas nie odezwali się do
siebie ani razu. Ile wtedy papierowsów wypalili? Kilogramy.
To było jak powtórne jej narodziny, gdy o czwartej na ranem
lekarz powiedział, że kryzys minął.
Gdy na świat przyszedł syn, nie trzeźwiał przez trzy dni.
Miała do niego o to trochę pretensji, ale twierdził, że kobieta
męskich spraw nie rozumie. Rzeczywiście nie rozumiała tych
ambicji, które nakazują, by był syn i to pierwszy. Nie udało się
po raz pierwszy, ale był szczęśliwy.
Przedszkola minęły bezboleśnie. Gorzej było, gdy dzieci
zaczęły chodzić do szkoły.
„Zdolny, ale leniwy. Niespożyta energia” – to uwagi, które przynosili z wywiadówek. W trzeciej klasie były wagary,
zszywanie tornistra koleżanki, który porwał się właśnie w jego
rękach, choć „bawiło się” nim wielu. Łuk brwiowy też miał
rozcięty, bo z deskorolką się nie rozstawał. Pierwsze randki
zaczęły się wcześnie. Ukrywał to skrzętnie i trenował zawzięcie to swoje karate. Ale czego to matka nie wyczyta z twarzy
własnego dziecka, którą przestudiowała milimetr po milimetrze
tysiące razy? Z córką było mniej kłopotów, choć zdrętwieli, gdy
pewnego dnia przyszła z wiadomością, że zostanie zakonnicą.
Nie mieli nic przeciwko zakonom, ale to takie dziwne uczucie,
gdy w grę wchodzi własne dziecko. Dziś szlifuje dykcję i myśli
o aktorstwie. Cóż za skrajności!
Wszystkie te obrazy przesuwały się w zawrotnym tempie,
ale widziała je dokładnie. Działo się to tak, jak w opowieściach
ludzi, którzy przeżyli śmierć kliniczną.
- … dwóch pasażerów zginęło na miejscu, trzeci w bardzo
ciężkim stanie… - donosił spiker.
Boże, nie czyń mi tego – modliła się w myślach – on musi
wrócić… nie potrafię bez niego… Były kryzysy w małżeństwie,
ale jakoś się z nimi uporali. Mieli dwójkę udanych dzieci, tylko
cieszyć się życiem. Boże, przecież ja się z nim nawet nie pożegnałam, rozstaliśmy się w gniewie – wyrzucała sobie, a twarz
jej z każdą sekundą ścinał skurcz. Usiłowała przypomnieć jego
twarz, oczy… Właśnie, oczy, było w nich przy ostatnim pożegnaniu coś dziwnego. Czyżby przeczuwał? Nie, to niemożliwe.
Mam mu jeszcze tyle do powiedzenia, mamy tyle do zrobienia… Boże, daj mi szansę… - modliła się.
- Mamo! Mamo! - dopiero, gdy poczuła mocne szarpnięcie,
usłyszała głos Ewy, raczej krzyk. Jej oczy to był jeden wielki
przestrach. Zrozumiała, co się w ciągu tych sekund stało, bo
jeszcze wykrztusiła:
- Mamo, tam nie było taty! To nie był samochód taty!
Tylko łzy, tylko szloch, tylko głośne bicie obu serc. W tym
momencie wszedł syn. Wzruszył tylko ramionami i nie zagłębiając się w scenę, którą obserwował, powiedział:
- Aż tak mocno seriale was wzruszają?
Zaśmiały się głośno.			
Marusia

