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500 lat temu

„Romans na jedną noc i trzy telefony”
- 99 felieton-opowiadanie „Marusi”
w „Tygodniku Oleckim”, s. 20 i 13

W październiku mija
500 lat od chwili, gdy do
Prus przybył jako wielki
mistrz zakon krzyżackiego książę Ansbach Albarecht.
O tym wydarzeniu i o
zasługach tego wybitnego
polityka dla Olecka i oleckiego powiatu pisze na
stronie 8 Ryszard Demby.

DZIEŃ DAWCY SZPIKU

W Polsce co godzinę, stawiana jest komuś diagnoza: nowotwór krwi, czyli białaczka.
Co drugi chory zakwalifikowany do przeszczepienia od dawcy niespokrewnionego nie znajduje dawcy.
I Ty możesz uratować komuś życie! Zarejestruj się jako potencjalny dawca szpiku. Rejestracja zajmuje tylko chwilę, polega
na przeprowadzeniu wstępnego wywiadu medycznego, wypełnieniu formularza z danymi osobowymi oraz pobraniu 4 ml krwi.
Rejestracja potencjalnych dawców organizowana jest

portret księcia Albrechta pochodzi z z http://mojewendrowki.
eu/plyty/KE2/przewodnik/krzyzacy.htm

DZISIAJ

czyli 17 października od 11.00 do 18.00 w Państwowej Wyższej
Szkole Zawodowej w Suwałkach, ul. Noniewicza 10.

program SZTAMAY
na s. 11
MARKET BUDOWLANY
M.Pietraszewski

V32303

MAJSTER

K74403

PRMOCJA
- KURTKI OCHRONNE ZIMOWE
- KAMIZELKI OCIEPLANE
- BLUZY, SPODNIE ROBOCZE
I WIELE INNYCH TOWARÓW
W PROMOCYJNYCH CENACH

V34201

CEN
TRUM HAN
DLO
WE – Aleje Li
po
we 1B, Tel. (87) 520 44 46

V34701

V34101

SKUP STARYCH I ROZBITYCH POJAZDÓW
kasacja pojazdów, skup złomu, pomoc drogowa, autolaweta, zaświadczenia
Najwyższe ceny, Olecko, ul. Ełcka 2, tel. 501-611-961
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to@borawski.pl Archiwum „Tygodnika oleckiego” znajdziesz
Regionalny Ośrodek Kultury w
Olecku „Mazury Garbate” - Olecka
Izba Historyczna serdecznie zaprasza
18 października (czwartek) o 17,00 na
wernisaż wystawy

„Romuald Wojnowski
– pasjonat sportu.
Sport w Olecku
– Rekonesans”.

Ekspozycja ukazuje w zarysie obraz
życia sportowego w mieście od czasu
powstania w latach 20. XX wieku kompleksu rekreacyjno-sportowego nad jeziorem do wybudowanej obecnie hali
widowiskowo-sportowej.
Rozwój różnych dziedzin sportu,
organizacja masowych imprez nie byłaby możliwa bez pracy i pasji między innymi działaczami sportowymi Romualda Wojnowskiego. Jemu w głównej
mierze poświęcona jest ta wystawa.
Nauczyciel i trener był wychowawcą wielu utalentowanych sportowo
młodych ludzi, których kariery rozpoczynały w naszym mieście.
Po wernisażu odbędzie się inauguracja programu stypendialnego imienia
Romualda Wojnowskiego Romki dla
utalentowanych sportowo uczniów.
Zapraszamy wszystkich entuzjastów sportu na wystawę.

Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej przyznał Pracownikom Państwowej
Szkoły Muzycznej I st. im. Ignacego Jana Paderewskiego w Olecku odznaczenia:
Złoty Medal za Długoletnią Służbę: Krystynie Morusiewicz, Jolancie Werner,
Bogusławie Wiktorzak, Wiesławie Święczkowskiej i Tadeuszowi Kotukowi
Srebrny Medal za Długoletnią Służbę: Elżbiecie Rzepeckiej i Dariuszowi
Michałowskiemu
Brązowy Medal za Długoletnią Służbę: Agacie Bagan, Zbigniewowi Grzance i Katarzynie Krajewskiej–Openchowskiej.
Odznaczenia zostały wręczone 10 października 2012 r. w Sali Balowej Zamku
Królewskiego w Warszawie.
Na zdjęciu u góry Sala Balowa Zamku Królewskiego, od lewej: Jolanta Werner, Dariusz Michałowski, Elżbieta Rzepecka, Agata Bagan, Poseł na Sejm
RP – Zbigniew Włodkowski, Krystyna Morusiewicz, Katarzyna Krajewska-Openchowska, Wiesława Święczkowska, Zbigniew Robert Grzanka, Bogusława Wiktorzak).
W ubiegły wtorek w ramach zajęć popołudniowych
„Podwieczorki we wtorki” w Zespole Szkół STO spotkaliśmy się na zajęciach kulinarnych. Uczestnicy –
uczniowie szkoły podstawowej, gimnazjum i liceum
przygotowali pod kierunkiem Mariusza Bartnickiego
gofry z najróżniejszymi dodatkami. Było ich mnóstwo, ale
wszystkie zostały zjedzone.
W tym czasie dziewczęta
zorganizowały wymianę ubrań:
za sweterki, bluzki czy spodnie,
których już się nie nosi, można
było dostać coś nowego od koleżanki. Bawiliśmy się świetnie i
zapraszamy na kolejne spotkania
do Szkoły na Młynową!
kw
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

V32203

V27907

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

10 października od 11.51 jeden zastęp OSP Szczecinki
usuwał drzewo powalone na drogę w Olszewie.
12 października od 10.22 jeden zastęp JRG PSP poprawiał obluzowany maszt antenowy na budynku Starostwa.
12 października od 19.09 jeden zastęp OSP Wieliczki
usuwał w Jelitkach drzewo powalone na drogę.
15 października od 14.13 jeden zastęp JRG PSP zabezpieczał ładowanie śmigłowca ratowniczego na lądowisku
przyszpitalnym.
informacji udzielił starszy ogniomistrz
Adam Chajęcki

V3403

Tę piękną fotografię przesłał nam jeden z czytelników. Tak na kopercie dla niepełnosprawnych potrafi zaparkować tylko „zawodowy” kierowca. Z drugiej
strony widać jak dziwnie drogowcy wyznaczają miejsca
do parkowania. Może musi ono pomieścić niesprawnego kierowcę wraz z jego czołgiem?
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............... 4.00
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V27508

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
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
teatralny, Kino „Mazur”
17.00 - Romuald Wojnowski - pasjonat sportu - otwarcie
wystawy, Olecka Izba Historyczna
18.00 - Sztama Dzieciom, Muzykanci z Bremy, spektakl
teatralny, Kino „Mazur”
19 października (piątek)
apteka dyżurna plac Wolności 25
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 października (sobota)
apteka dyżurna Składowa 6
13.00 - Kolorowy świat bajek, biblioteka dziecięca, Kopernika 6
14:00 - Czarni - Łyna Sępopol (wyjazd)
14.00 - Czarni - Mazur II Pisz, mecz piłki nożnej juniorów, wyjazd
14.50 - Czarni - Mazur Ełk, mecz piłki nożnej trampkarzy, dom
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 października (niedziela)
apteka dyżurna Zielona 37
Biała Niedziela, profilaktyka raka szyjki macicy, szczegóły s. 4
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
22 października (poniedziałek)
apteka dyżurna 11 Listopada 9
18.00 - Raport o końcu świata, spektakl, Teatr Wierszalin
23 października (wtorek)
apteka dyżurna Kolejowa 15
16.00 - Pierwsze spotkanie z bajką w języku angielskim, Biblioteka Miejska, ul. Kopernika
18.00 - Koncert, muzyka na klawisze i skrzypki, Filharmonia
Narodowa, sala kina „Mazur”
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„Biała Niedziela
– badania cytologiczne”
W Polsce każdego dnia 10 kobiet słyszy, że ma raka szyjki macicy. Niestety 5 z nich umiera, bo zgłosiły się do lekarza
za późno! Szacuje się, że rocznie choroba dotyka aż ok. 4.000
kobiet i ok. 2.000 umiera. Nowotwór ten może się rozwijać
wiele lat, nie dając żadnych dolegliwości. Tylko regularnie
wykonywane badanie profilaktyczne pozwala wykryć go we
wczesnym etapie rozwoju. Wówczas jest szansa na całkowite
wyleczenie.
Biorąc pod uwagę powyższe Powiat Olecki w ramach realizowanego powiatowego programu zdrowotnego organizuje 21 października 2012r. w szpitalu w Olecku Białą Niedzielę – badania cytologiczne. Zapraszamy wszystkie kobiety w
wieku od 25 do 59 lat, które w ciągu ostatnich 3 lat nie miały
wykonanego badania cytologicznego finansowanego przez
Narodowy Fundusz Zdrowia.
Panie, które zgłoszą się na badanie otrzymają kosmetyki
(Firmy: Ziaja, Soraya). Przewidziano również słodki poczęstunek oraz ciepłe napoje.
Chętne do uczestnictwa w Białej Niedzieli ze względu na
ograniczoną ilość miejsc prosimy o zarejestrowanie się osobiście lub telefonicznie w rejestracji szpitala
(nr tel. 87 5202713 w. 377).
Zdjęcia i szczegółowe informacje dotyczące dotychczas
podejmowanych akcji (m.in. białych niedziel) w ramach powiatowego programu zdrowotnego są dostępne na stronie
www.zdrowie.powiat.olecko.pl .

V Ełckie Spotkania z Filmem Przyrodniczym
w oleckich szkołach

Bezpiecznie po Olecku

Dzisiaj rozpoczyna się w „TO” nowy cykl pod hasłem
„Bezpiecznie po Olecku”. Seria artykułów przedstawi
Państwu problemy na jakie może narażony być kierowca i
pieszy poruszający się po naszym mieście. Będę chciał też
wyjaśnić sposoby ich rozwiązywania pytając o to różnych
specjalistów zajmujących się nimi zawodowo. Rozpoczynamy pytaniem:
Czy skręcając na rondzie w lewo musimy ten zamiar
sygnalizować kierunkowskazem?
Instruktor i właściciel największej oleckiej szkoły jazdy Jerzy Miliszewski twierdzi, że TAK! Wyjaśnia, że na
początek trzeba sięgnąć do przepisów ruchu drogowego i
definicji jakie są w nim zawarte.
„Co to jest rondo? Przepisy mówią, że rondo to nic innego jak skrzyżowanie. Specyficzne co prawda, ale po prostu skrzyżowanie. Więc jak wjeżdżamy na skrzyżowanie
i mamy zamiar skręcać w lewo, to włączamy kierunkowskaz? Włączamy!
Tak też należy zrobić i na rondzie. Chcąc jechać w
lewo, sygnalizujemy zamiar wykonania tego manewru kierunkowskazem w lewo, a zjeżdżając z ronda kierunkowskazem prawym.
Jeden z kierowców, z którym o tym rozmawiałem powiedział na to tak: „Przecież u nas ronda są takie małe, że
nawet jakbym zastosował się do przepisów, to bym nie zdążył. Jazda po rondzie trwa przecież tylko kilka sekund!?!”
Przepisy mówią i na ten temat: na rondo należy wjechać
z taką szybkością, aby zapewnić bezpieczeństwo sobie i innym. Poza tym należy ćwiczyć i tak włączać kierunkowskazy, światła i wycieraczki, aby nie przeszkadzało to nam
w trzymaniu kierownicy. Proste wykroczenie jakim jest nie
włączanie kierunkowskazów jeśli nie ma nikogo na drodze
może w końcu doprowadzić do stłuczki lub wypadku. Wtedy kiedy sytuacja będzie wymagała naszej szybkiej reakcji,
niećwiczona i niedoświadczona ręka może się zaplątać pomiędzy kierunkowskazem, a kierownicą.
Policjanci twierdzą natomiast, że w ustawie o ruchu
drogowym nie ma wzmianki o tym, że kierujący pojazdem
wjeżdżając na skrzyżowanie typu rondo z zamiarem jego
objechania i ma włączyć lewy kierunkowskaz.
za opracowanie w/w wypowiedzi odpowiedzialność wziął
B. Marek Borawski
Ps. zapraszam czytelników do dyskusji na ten temat

8 października w Zespole Szkół w Judzikach
oraz Gimnazjum nr 2
im. Mikołaja Kopernika w Olecku odbyła się
projekcja filmów przyrodniczych w ramach V
Ełckich Spotkaniach z
Filmem Przyrodniczym.
Gościem
specjalnym
pokazu był pan Artur
Wiatr - fotograf, przyrodnik, miłośnik Bagien
Biebrzańskich, pracownik Biebrzańskiego ParJeśli chcecie wziąć państwo udział w konkursie, wystarczy tylko na adres
ku Narodowego. Gimnazjaliści obejrzeli filmy pokazujące redakcji
wysłać kartkę pocztową z nalepionym kuponem z pierwszej strony
naturalne środowisko życia zwierząt w tym parku. Spotkanie i wpisanym własnym imieniem i adresem. Wszystkie karty biorą udział
wzbogacone zostało przez prowadzącego Artura Wiatra licz- w cotygodniowym losowaniu – aż do skutku.
nymi ciekawostkami ze świata przyrody.
W tym tygodniu wylosowano następujące osoby:
Pokaz zorganizowano w ramach stałej współpracy szkół z
• Miłosław Aktynowicz (Białystok)
Centrum Edukacji Ekologicznej w Ełku i Ełckim Stowarzy• Teresa Bakista
szeniem Ekologicznym.				
wojeg
• Marianna Konarzewska
• Nina Naumowicz
• Marek Rzecki
• Michał Ujazdowski

NASZ KONKURS

Upominki będą wysyłane pocztą.
Upominki ufundowali:
√ Urząd Miejski w Olecku, plac Wolności 3
√ BEST - Studio Reklamy, ul. Jeziorna 1A
√ Drukarnia „Gryfix”, Ełk, ulica Sasankowa 17
√ Fundacja „Niewidzialna Ręka”, Monety
√ „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

to@borawski.pl
Proszę Państwa: „i minął kolejny tydzień” jak to niegdyś w swoich felietonach
pisał Agent ds. Tropienia Śladów Obcych,
CIA i KGB na Terenie Gminy czyli Marek
Pacyński. Zaczął je pisać w 1997 i tropił
tych Obcych przez ładnych kilka lat. Tropił do momentu, gdy pewnego dnia znalazł
„Pamiętnik w kaftanie bezpieczeństwa”. Kto
pamięta, ten wie, że zabawa była przednia!
Teraz felietony są bardziej poważne, a może w ogóle poważne. Bo chyba czas poważniejszy nadszedł? Albo tak mi się
tylko wydaje?
Chciałbym dzisiaj poinformować Drogich Czytelników,
że w następnym numerze po raz 100. „Marusia” opublikuje
felieton z cyklu „Po kokardę”. To już sto tygodni!!! Co prawda z dwiema przerwami: jedną długą, bo kilkuletnią, a drugą krótką tygodniową. W niedzielę wieczorem lub raniutko
w poniedziałek Pani redaktor siada przy klawiaturze i mimo
licznych obowiązków w szkole, w radiu, w szkolnictwie ogólnie i wreszcie w domu, nie zaniedbuje oleckich czytelników.
Wiem, że wielu olecczan zaczyna czytanie od Jej felietonu.
Jak tak się nad tym zastanowić i wszystko przeliczyć, to
Jej felietony wychodzą przez okres dwóch lat, bez tych głupich czterech tygodni! Taki szmat czasu jest z olecczanami
związana! Dwa lata, to mało czy dużo? Ktoś, kto nie lubił lekcji polskiego i pisanie wypracowania było dla niego mordęgą,
powinien docenić ten wysiłek. Także ten, kto każde zdanie
wypracowania cyzelował ze znawstwem i „bólem twórczym”.
Bo Proszę Państwa, to nie w kij dmuchał, tak co tydzień usiąść
i napisać tekst. Do tego tekst, który musi mieć dokładnie tyle
znaków co trzeba, czyli liter i spacji. Tak, to jest szmat czasu. Przypomniała mi się teraz treść powieści Fuentesa „Lata
z Laurą Diaz”. Tak! To jest szmat czasu. I zleciał jak z bicza
trzasnął!
Cóż, czas „popiernicza jak nutria” mówi mój przyjaciel. I
choć nigdy biegnącej nutrii nie widziałem, to czuje tę przenośnię. Czas biegnie! Zmienia się wszystko wokół i te przemiany
jednych czynią mądrzejszymi, innych bogatszymi, a jeszcze
innych szczęśliwymi lub bywa też, że wszystko to miesza się
w tyglu zdarzeń i rozkłada się regularnie w czyimś życiorysie.
I tego Wszystkim Państwu życzę. Naprawdę Wszystkim.
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A widziałem i znałem wielu szczęśliwych ludzi. I, co tu
dużo pisać, chciałbym, by tacy mnie otaczali. Bo zmartwienia są jak mrówki, które dostały się pod koszulę. Może nawet i ugryzą i później poswędzi lub poboli, ale nawet gdyby
były tam przez całe ich życie, to i tak nas nie przeżyją. Bywa
jednak, że niektórzy siadają na mrowisku, wtedy mrówki
stanowią większy problem.
Mamy jesień, co prawda, nie przysłowiową, złotą polską jesień, ale znośną i taką jesienną. Trochę naburmuszoną,
trochę uśmiechniętą słońcem, ale niezbyt zimną i niezbyt
ciepłą. W sam raz. Czy pamiętacie Państwo ostatni poniedziałkowy wieczór? Ciepły, a potem nagle gdzieś od 2230
deszczowy? Taki naprawdę jesienny? I tak z tą pogodą tam
na górze trzymać!
Cóż, teraz trzeba trochę ponarzekać! A na co można narzekać tej jesieni? Mało grzybów w lasach, przejście pod
wiaduktem nieczynne i hala z pływalnią nieskończona. To
chyba wszystko...? A jeszcze jedno. Dalej kierowcy parkują
jak popadnie. Szczególnie w miejscach bardzo niebezpiecznych, takich jak skrzyżowanie 11 Listopada z placem Wolności. Tu ukłon w stronę policji.
A tak w ogóle od czwartku zaczyna się Sztama. Zapowiada się nieźle... i bardzo polecam Państwu wzięcie w niej
udziału. Nie wiem czy będzie wesoło czy smutno? Wiem
jednak, że będzie bardzo artystycznie.
A w poniedziałek wystawia „Wierszalin”! Tak więc
wszyscy jak w dym walimy do teatru... złapać troszeczkę
kultury, obycia, ogłady i co tu dużo mówić... troszeczkę odpocząć i zwolnić. Prawdopodobnie i wzruszenie, i śmiech, i
zaduma w nas zagoszczą, ale tak ma być. Życie bez sztuki
byłoby czymś nieznośnym i małym. I może spotkamy kogoś
ciekawego? Kogoś kto poopowiada mam „o dalekich krajach”, „zaprosi nas do stołu”.
Bo „w życiu ludzkim istnieje pewna liczba ważnych
wydarzeń. Nie ma między nimi ciągłości (...). Odnajdujemy
się w dziwnych miejscach w różnych momentach czasu i na
krótki jego okres łączymy swe życie z życiem kogoś innego
(...) potem, gdy nasz czas upływa, rozchodzimy się każde w
swoją stronę – zdarza się, że z bólem w sercu, unosząc ze
sobą mgiełkę wspomnień, która zrazu otacza nas swym welonem, by potem rozwiać się...” Tak w swoim opowiadaniu
„Na stoku” napisał Harlan Ellison.
Z poważaniem B. Marek Borawski

V34501

Szanowni Państwo

Serdecznie zapraszamy do udziału w ogólnopolskim
konkursie „Aktywny Maluszek a także Staruszek”, aby
wziąć udział w konkursie należy napisać oryginalną, atrakcyjną propozycję spędzenia czasu wolnego.
W obecnym świecie coraz mniej mamy czasu na jakąkolwiek aktywność, zapominamy o spędzaniu czasu razem,
dlatego konkurs skierowany jest do rodzin, grup formalnych
(klub seniora, klub rowerowy, klub turystyczny) i nieformalnych.
W grupie realizującej nagrodzoną propozycję konkursową muszą uczestniczyć osoby z różnych pokoleń np. dzieci,
rodzice i dziadkowie lub dziadkowie i wnuki itp.
Celem konkursu jest ukazanie sposobów, pomysłów na
turystyczne, rodzinne spędzanie czasu wolnego oraz promocja turystyki wielopokoleniowej.
Przewidziane są nagrody pieniężne dla zwycięzców.
Prace należy przesłać do 31 października 2012 r.
Organizatorem konkursu jest : Fundacja „Wiatrak”,
ul. Bołtucia 5, 85- 791 Bydgoszczy,
Tel. + 48 52 32 34 810; Fax + 48 52 32 34 811
www.wiatrak.org.pl

NAUKA I DOSKONALENIE PŁYWANIA
tel. 693-335-121

K75801

Angielski korepetycje z dojazdem do ucznia,
K74005
tel. 515743450

6

Tygodnik olecki 42/770 - r. 2012

to@borawski.pl

Dzień Edukacji Narodowej w Zespole Szkół Technicznych

W miniony piątek, 12 października w Zespole Szkół Technicznych odbyła się uroczysta gala
z okazji Dnia Edukacji Narodowej. W gronie licznie przybyłych gości nie zabrakło emerytowanych
nauczycieli, a wśród nich wieloletniego dyrektora
ZST, Piotra Gorlo. W uroczystości udział wzięli
wicemarszałek województwa Edward Adamczyk,
uczniowie, nauczyciele i pracownicy szkoły oraz
Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Olecku,
a także reprezentant zaprzyjaźnionego ze szkołą 14.
Dywizjonu Artylerii Przeciwpancernej w Suwałkach płk
Waldemar Faszcza oraz podinsp. Bernard Faszcza z
KPP w Olecku.
Podczas uroczystych obchodów Dnia Nauczyciela,
dyrektor Marek Góryński wręczył nagrody pedagogom z Zespołu Szkół Technicznych oraz pracownikom Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej, dla których praca pedagogiczna jest pasją i powołaniem. Nagrody otrzymało również
kilku uczniów –
miłośników nauki
lub sportu.
Po części oficjalnej, młodzież
zaprezentowała kabaretowe przedstawienie „Pierwszy
dzień w szkole po
wakacjach”. Część
artystyczną zakończył solowy występ Marcina Misiewicza –
ucznia klasy 4TI, który w rytmie hip – hopu podziękował nauczycielom za życzliwość w trudnej i odpowiedzialnej pracy.
Obchody Dnia Edukacji Narodowej zakończono uroczystym obiadem w stołówce ZST, na który zaproszono wszystkich przybyłych gości. 		
Marta Olszowa ZST

Podopieczni „Jedyneczki” poznali faunę i florę

V01641

B53907

Nie od dziś wiadomo, że dzieciom w wieku przedszkolnym należy
stwarzać jak najczęstsze okazje do poznawania środowiska przyrodniczego
w toku różnorodnych form aktywności. Aby pogłębić wiedzę najmłodszych
i wzmóc ich potencjał oraz kreatywność Niepubliczne Przedszkole „Jedyneczka” przy współpracy z Nadleśnictwem w Olecku zorganizowało wycieczkę do lasu.
Dzieci zaopatrzone w lornetki wspólnie z leśnikiem
miały okazję zobaczyć różne
okazy przyrody, poznały sposób określania wieku drzewa,
słuchały śpiewu ptaków. Dodatkowo zbierały próbki flory, które posłużą jako eksponaty w celu wzbogacenia edukacyjnych kącików przyrody w przedszkolu.
W czasie wyjazdu podopieczni z „Jedyneczki” uzupełniły i utrwaliły wiedzę na temat ochrony przyrody.
Dużą atrakcją dla przedszkolaków było ognisko, na którym każdy mógł
upiec kiełbaskę. Wycieczka okazała się dobrą okazją do rozbudzenia wśród
najmłodszych zainteresowań otaczającą naturą.
Ewa Tomaszewska

to@borawski.pl
Miejski Ośrodek Kultury w Olsztynie zaprasza do wzięcia udziału w IX OTWARTYCH MISTRZO-

STWACH FOTOGRAFICZNYCH OLSZTYN
2012.

Konkurs skierowany jest zarówno do profesjonalnych fotografów, jak i amatorów z całej Polski. Każdy autor może
nadesłać maksymalnie 6 prac, przy czym ich tematyka nie
musi być identyczna.
Do 15 listopada czekamy na zdjęcia w kategoriach:
a) Każdy człowiek /kategoria wspólna dla tematów: portret, reportaż, akt, ludzie;
b) Mała i wielka architektura;
c) Cała natura /kategoria wspólna dla tematów: pejzaż, fauna, flora.
W każdej z trzech kategorii zostaną przyznane nagrody
rzeczowe oraz specjalnie zaprojektowane statuetki Złotego,
Srebrnego i Brązowego Szkła. Prace oceniane będą przez
profesjonalnych fotografików oraz przedstawicieli organizatora. Jak zawsze konkursowi towarzyszyć będzie wystawa nagrodzonych i wyróżnionych prac, która odbędzie się w Galerii
Amfilada w Kamienicy Naujacka MOK. Czekamy na zgłoszenia.
Prace należy nadsyłać w terminie do dnia 15 listopada
2012 roku (liczy się data stempla pocztowego) pocztą zwykłą
na adres:
Miejski Ośrodek Kultury w Olsztynie, ul. Dąbrowszczaków 3, 10-538 Olsztyn z dopiskiem: „Mistrzostwa fotograficzne” lub składać osobiście w siedzibie Organizatora.
PRZESYŁKI POLECONE NIE BĘDĄ ODBIERANE.
Agnieszka Prusik-Ugarenko,
Miejski Ośrodek Kultury w Olsztynie, tel. (89) 522-13-70

Otwarty Turniej Tenisa Stołowego

13 października odbył się w hali sportowej Zespoł Szkół na Siejniku Otwarty Turniej Tenisa
stołowego. Organizatorami sportowej imprezy
byli ,,Czarni” Olecko i MOSiR Olecko. Sędzią
główną była Marzena Jasińska.
WYNIKI:
dziewczęta kl. IV SP i młodsze:
1. Milena Wieczorek (Gołdap)
2. Anna Naruszewicz (Olecko)
3. Sandra Hul (Nawiady)
chłopcy kl. IV SP i młodsi:
1. Arkadiusz Kucharski (Pisanica)
2. Kamil Kozłowski (Słobódka)
3. Kacper Iwanowicz (Słobódka)
dziewczęta kl. V–VI SP:
1. Dominika Górecka (Lidz. Warmiński)
2. Joanna Łuszczyńska (Olecko)
3. Alicja Kulinek (Węgorzewo)
chłopcy kl. V-VI SP:
1. Jakub Kurgan (Pisanica)

Bezpłatne badania profilaktyczne

Centrum Medyczne „Ars Medica” w Olsztynie zachęca
do wzięcia udziału w organizowanych Profilaktycznych Programach Badań Przesiewowych, mających na celu wykrywanie chorób płuc i jelita grubego w ich bardzo wczesnej fazie,
dając pacjentom ogromne szanse na całkowite wyleczenie.
Udział w obu programach jest bezpłatny!
W ramach pierwszego wykonywana jest bezpłatna
tomografia komputerowa płuc dla osób w wieku 55-75 lat
palących (stale lub w przeszłości) przez min. 20 lat paczkę
papierosów dziennie, które w ostatnich 5 latach nie leczyły
się na przewlekłe choroby płuc i nie miały w ostatnim roku
wykonanych badań radiologicznych. Do badań kwalifikują
się również pacjenci w wieku 55-75 lat z nowotworowym
wywiadem rodzinnym oraz osoby narażone na długotrwałe
działanie czynników rakotwórczych takich jak: azbest, beryl,
uran, arszenik, radon oraz produktów przemiany węgla kamiennego oraz bez ograniczeń wiekowych osoby ze wskaźnikiem odsetkowym EFV1 < 70% wartości należnych (osoby
z POHP). Realizacja programu trwa do 30 listopada 2012 r.
Drugi Program to profilaktyka raka jelita grubego – dla
wszystkich osób po 50 roku życia, które nie miały w ciągu
ostatnich 10 lat takiego badania i nie odczuwają jak dotąd
żadnych poważniejszych dolegliwości ze strony jelita grubego. Lekarze wykonujący badania to wyłącznie najlepsi
specjaliści w dziedzinie gastroenterologii, z wieloletnim doświadczeniem w pracy oraz uznani onkolodzy.
Rejestracja oraz szczegółowe informacje o wyżej wymienionych badaniach udzielane są przez „Ars Medica”,
ul. Kopernika 30, 10-513 Olsztyn pod nr tel. 664830861
lub 664830879.		
Sporządziła: Halina Kasicka
www.zdrowie.powiat.olecko.pl

2. Piotr Aksinowicz (Słobódka)
3. Artur Markowski (Pisanica)
dziewczęta gimnazja:
1. Paulina Żukowska (Pisanica)
2. Dominika Górecka (Lidz. Warmiński)
3. Marika Kondracka (Pisanica)
chłopcy gimnazja:
1. Damian Domalewski (Słobódka)
2. Piotr Aksinowicz (Słobódka)
3. Jakub Kurgan (Pisanica)
dziewczęta szkoły średnie:
1. Paulina Żukowska (Pisanica)
2. Urszula Aksinowicz (Słobódka)
3. Dominika Górecka (Lidz. Warmiński)
chłopcy szkoły średnie:
1. Konrad Bobryk (Pisanica)
2. Jakub Barszczewski (Słobódka)
3. Krystian Zajączkowsk (Gołdap)
open:

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
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1. Dariusz Karniej (Olecko)
2. Grzegorz Wesołowski (Gołdap)
3. Konrad Bobryk (Pisanica)
powyżej lat 50:
1. Tadeusz Omelianiuk (Augustów)
2. Zdzisław Omelianiuk (Augustów)
3. Marek Rzepliński (Olecko)
Trzech pierwszych zawodników otrzymało
pamiątkowe dyplomy i medale (w kategoriach szkolnych) i puchary (w pozostałych
kategoriach).
Ogółem w zawodach uczestniczyło 80
zawodników i zawodniczek m.in. z Lidzbarka Warm., Suwałk, Słobódki, Augustowa, Białegostoku, Gołdapi, Węgorzewa,
Pisanicy, Nawiad oraz Olecka.
Organizator imprez sportowych w MOSiR
Olecko
– Dariusz Karniej

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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Wielki mistrz i książę
Obchodzony dwa lata temu jubileusz 450-lecia Olecka przypomniał postać fundatora miasta księcia Albrechta; mija właśnie 500 lat od jego przybycia do Prus w
październiku 1512 roku w celu objęcia stanowiska wielkiego mistrza zakonu krzyżackiego.
Młody margrabia brandenburski liczył wtedy zaledwie 22 lata. Łączyły go z królem polskim Zygmuntem
Starym więzy krwi, gdyż był jego siostrzeńcem, synem
siostry króla – Zofii, która wyszła za mąż za władcę małego państewka Ansbach w Rzeszy Niemieckiej.
Z tego związku przyszło na świat siedemnaścioro
dzieci. Liczne rodzeństwo i niełatwe warunki finansowe
ojca uniemożliwiły Albrechtowi zdobycie gruntownego
wykształcenia. Odznaczał się za to licznymi przymiotami: dobrym zdrowiem, żywym i błyskotliwym umysłem,
silna wolą, inteligencją i osobistym urokiem. Już jako
kilkunastoletni chłopiec pełnił niższe godności kościelne, ale prawdziwą karierę rozpoczął w 1511 roku, kiedy wybrany został kolejnym wielkim mistrzem zakonu
krzyżackiego. Na ziemi pruskiej znalazł się dopiero w
kilka dni po pogrzebie swej matki, właśnie w październiku 1512 roku.
Nowy wielki mistrz Zakonu od początku swych
rządów dążył do obalenia traktatu toruńskiego z 1466
roku. W tym celu szukał poparcia u cesarza i książąt
Rzeszy oraz montował koalicję przeciwko Polsce. Najpierw, chcąc się uwolnić od zwierzchniej władzy królewskiej, odwlekał złożenie przysięgi królowi, później
wstąpił na drogę wzmożonych przygotowań do wojny z
Polską, którą prowadził następnie w latach 1519 – 1521
ze zmiennym powodzeniem. Czteroletni rozejm, który
upłynął w 1525 roku, zakończył się sekularyzacją państwa krzyżackiego i likwidacją Zakonu. Wielki mistrz
złożył hołd w Krakowie polskiemu królowi i kiedy zawiodły go próby uniezależnienia się od Polski zbliżył
się do dworu polskiego, zarządzając z Królewca lennym
państwem z tytułem świeckiego „księcia w Prusiech”.
Po wprowadzeniu nauki Lutra w Prusach Książęcych
i niemal jednoczesnym włączeniu Mazowsza do Królestwa Polskiego, południowa granica księstwa oddzielała
teraz nie tylko dwa kraje, lecz i dwa różne wyznania.
Książe Albrecht wielokrotnie przebywał w puszczańskim rejonie Mazur i żywo interesował się przebiegiem
osadnictwa w tym obszarze. Jego zasługi dla kolonizacji i rozwoju gospodarczego ziemi oleckiej są ogromne.

Świadczy o tym fakt, iż
za jego czasów powstało w ówczesnym starostwie straduńskim, słabo
dotąd zasiedlonym i to
jedynie w południowej
jego części, 87 nowych
osad, z czego 54 wsi
czynszowych, 15 wsi
wolnych kmieci oraz 18
majątków szlacheckich.
Założenie
Olecka
było zwieńczeniem tego
długiego procesu kolonizacyjnego, w którym
uczestniczyła głównie
polska ludność z pobliskiego Mazowsza i PodLucas Cranach,
lasia.
portret
Albrechta
HohenzollerO zainteresowaniu
na
von
Ansbach
księcia puszczańskim
obszarem księstwa na jego wschodnich krańcach świadczą zapisy kronikarskie i korespondencja z tamtych czasów. Wynika
z nich, że oprócz problemów politycznych i gospodarczych
ważną rolę odgrywały także względy osobiste.
„Anno 1548 na św. Marcina (11 listopada) Bóg Wszechmogący wymierzył srogą i straszliwą plagę morowego powietrza na niemal całą krainę pruską i od wspomnianego dnia aż
po św. Marcina anno 1549 w trzech miastach Królewca zmarło
około 17 tysięcy osób. Mój łaskawy pan margrabia Albrecht
miał swoją rezydencję w Pupach, w puszczy”. W grudniu 1548
roku znalazł się w Nowych Juchach w starostwie straduńskim,
a cztery lata wcześniej odwiedził 7 września Olecko (w lasach
straduńskich). Ch. Hartknoch zanotował, że w 1560 roku spotkał się z królem polskim Zygmuntem Augustem pod Oleckiem, co jest prawdopodobne, gdy się zważy, że jeszcze cztery
lata później, już w podeszłym wieku, schronił się przed zarazą
„angielskiego potu” w zameczku myśliwskim w Pupach.
Wielorakie zajęcia i aspiracje wypełniały czynny i długi
żywot pruskiego władcy, światłego człowieka, zręcznego polityka i zapobiegliwego gospodarza. Jego zasługi dla rozwoju
starostwa oleckiego są niepodważalne. Z dumą podkreślano
w przeszłości rolę, jaką odegrał w zagospodarowaniu ziemi
oleckiej, nazywając powiat olecki „książęcym” (Herzogkreis).
Ryszard Demby

Międzywojewódzkie Eliminacje do Mistrzostw Polski Juniorów w szachach

od 1 do 6 października w Miętne k/Garwolina rozegrane zostały Międzywojewódzkie Eliminacje do Mistrzostw Polski Juniorów w szachach. W turnieju udział
wzięli zawodnicy i zawodniczki z województw: warmińsko-mazurskiego oraz mazowieckiego.

Dziewcząt do lat 13., Konrad – Chłopców do lat 13., a Kamil
– Chłopców do lat 15. Marietta zdobyła 2 punkty z 6 partii i
zajęła 5. miejsce. Startowało 7 zawodniczek. Konrad zdobył 5
punktów z 9 partii i zajął 9. miejsce. Startowało 15 zawodników. Kamil zdobył 3 punkty z 9 partii i w stawce 10. zawodników zajął 9. miejsce.
Krzysztof Konewko
Sekcja szachowa MLKS Czarni Olecko

Mateusz Marczak z ZSLiZ
trzeci w województwie

MLKS Czarni Olecko reprezentowało troje zawodników: Marietta Makarewicz, Konrad Konewko i
Kamil Gryglas. Marietta wystartowała w kategorii

W ostatni piątek września rozstrzygnięto zorganizowany przez Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Olsztynie wojewódzki etap Konkursu Wiedzy o Rolnictwie Ekologicznym.
W roku szkolonym 2012/2013 pomysłodawcy wydarzenia
umożliwili udział w turnieju uczniom ze wszystkich szkół
ponadgimnazjalnych, a nie – jak było to dotychczas – tylko
z placówek prowadzonych i nadzorowanych przez Ministra
Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Z tej sposobności skorzystał Mateusz Marczak, uczeń klasy drugiej technikum rolniczego,
który podczas eliminacji szkolnych zajął pierwsze miejscem,
a na szczeblu wojewódzkim uplasował się na trzeciej pozycji.
Przemysław Michniewicz

to@borawski.pl

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
w Olecku ogłasza:

pisemny przetarg nieograniczony (ofertowy) na wynajem powierzchni użytkowej, z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej: bufetu w Kompleksie Hala Widowiskowo–Sportowa z Pływalnią w Ośrodku.
1. Przedmiotem przetargu są pomieszczenia o łącznej powierzchni użytkowej 72,08 m², zlokalizowane w budynku przy
ul. Park 1 w Olecku, w nowowybudowanej Hali Widowiskowo–Sportowej z Pływalnią: sala konsumpcyjna - wydzielone
miejsce na holu na ustawienie stolików wraz z krzesełkami - 39
m², bufet z zapleczem - 33,08 m² – wyposażony w instalację
elektryczną, wodno-kanalizacyjną i centralnego ogrzewania,
wentylację grawitacyjną – przeznaczone do: najmu na prowadzenie bufetu .
a) minimalna proponowana przez oferenta stawka czynszu,
musi być wyższa od ceny wywoławczej podanej w pkt.2 ;
b) media z najemcą będą rozliczane wg zużycia .
c) najemca na własny koszt wyposaży pomieszczenia bufetu
w odpowiedni sprzęt: stoliki, krzesła (w odpowiedniej ilości),
witrynę chłodniczą, zmywarkę, chłodziarko-zamrażarki, lodówkę, ekspres ciśnieniowy, kuchenkę mikrofalową, telewizor, inny sprzęt w zależności od potrzeb;
d) okres najmu – 3 lata.
2. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne.
Cena wywoławcza: 5200,00 zł + 23% VAT miesięcznie.
W przypadku stwierdzenia, iż wszyscy oferenci zaproponowali tę samą cenę (dotyczy ofert nie podlegających odrzuceniu i
jednocześnie takich, z których każda traktowana pojedynczo
kwalifikowałaby się do wygrania postępowania przetargowego), zostanie przeprowadzony dodatkowy, przetarg ustny, w
terminie wskazanym przez MOSiR Olecko
Minimalne postąpienie: 50,00 zł netto
3. Oferent przed złożeniem oferty zobowiązany jest wnieść
wadium w kwocie: 2 000,00 zł. na konto bankowe MOSiR-u –
PKO BP S.A. Olecko 29 1020 4724 0000 3702 0007 5069,
kserokopię wpłaty należy dołączyć do oferty.
4. Kryterium oceny ofert, jest cena netto za ww wymienione
pomieszczenie, przy jednoczesnym spełnieniu wszystkich warunków podanych w niniejszym ogłoszeniu i projekcie umowy.
5. Oferent będzie związany ofertą 30 dni, od ostatecznego terminu składania ofert.
6. Termin składania ofert do dnia 6.11. 2012 r. do godziny
10:00.
Miejsce składania ofert : Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w
Olecku, ul Park 1, 19-400 Olecko.
7. Pisemną ofertę należy złożyć w zaklejonej i opieczętowanej
kopercie, opatrzonej napisem „Przetarg – wynajem powierzch-

„ 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
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ni użytkowej – bufet”. O dotrzymaniu terminu decyduje faktyczny termin wpływu oferty, zgodnie z pkt.6.
8. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim i zawierać następujące dane :
a) datę i miejsce sporządzenia,
b) imię, nazwisko, adres zamieszkania, NIP, PESEL oferenta,
a jeżeli oferentem jest osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej – nazwę (firmę),
adres siedziby i adres do korespondencji (jeżeli jest inny niż
adres siedziby), oraz NIP i REGON,
c) oferowaną cenę czynszu netto + 23 % VAT, wyższą niż
cena wywoławcza.
9. Do oferty należy załączyć:
aktualny wyciąg z właściwego rejestru ( KRS ) lub inny
dokument urzędowy, z którego wynika status prawny oferenta, sposób reprezentacji, a także imiona i nazwiska osób
uprawnionych do reprezentacji – wystawiony nie wcześniej
niż trzy miesiące przed upływem terminu składania ofert,
oświadczenie oferenta, że posiada uprawnienia do wykonywania działalności usługowej opublikowanej w ogłoszeniu –
prowadzenie kawiarni, oraz że posiada odpowiednią wiedzę i
doświadczenie w tym kierunku, dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do świadczenia przedmiotowej usługi, znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej spełnienie warunków najmu,
oświadczenie oferenta, że zapoznał się z treścią ogłoszenia
prasowego, treścią niniejszego ogłoszenia: przedmiotem i warunkami przetargu, projektem umowy najmu i przyjmuje je
bez zastrzeżeń, wskazanie rachunku, na który należy zwrócić
wadium w przypadku nie przyjęcia oferty, lub jego zwrotu
po ewentualnym wyborze oferty i podpisaniu umowy najmu.
10. Komisyjne otwarcie ofert, nastąpi w dniu 6.11. 2012 r.
o godzinie 11:00 miejsce otwarcia ofert : Miejski Ośrodek
Sportu i Rekreacji w Olecku, ul Park 1, 19-400 Olecko.
11. Pomieszczenia przeznaczone do najmu można oglądać w
dni robocze, w godzinach od 09:00 do 12:00, po uprzednim
telefonicznym uzgodnieniu.
Informacji dotyczących przetargu udziela: Cezary Rzepecki,
tel. 87 5202788, 87 5200920 w dni robocze w godzinach : od
09:00 do 14:00.
12. Informacje dodatkowe :
a) komisja przetargowa odrzuci ofertę złożoną przez uczestnika przetargu, który nie wniósł wadium lub wniósł je w
niewłaściwej kwocie, lub innej niż wskazana w ogłoszeniu
formie, oferta będzie odrzucona również w przypadku braku
przedstawienia żądanych dokumentów,
b) za zachowanie terminu wpłaty wadium uważa się datę i
czas wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy
Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Olecku, (przed terminem upływu składania ofert),
c) wpłacone wadium przepada na rzecz Miejskiego Ośrodka
Sportu i Rekreacji w Olecku, w przypadku uchylania się oferenta od zawarcia umowy najmu w razie wybrania jego oferty,
13. Zasady i warunki najmu oraz świadczenie usługi, zawiera
Umowa – projekt, stanowiąca załącznik nr 1 do niniejszego
ogłoszenia,
Wszelkie ewentualne koszty związane z zawarciem umowy
ponosi oferent.
14. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Olecku zastrzega
sobie prawo do odstąpienia od przetargu, lub unieważnienia
przetargu bez podawania przyczyn, i ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych lub finansowych.
15. Środki ochrony prawnej.
W odniesieniu do prowadzonego postępowania mają zastosowanie odpowiednie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964
roku Kodeks Cywilny ( Dz.U. z 1964 r. Nr 16,
poz.93, z późn. zm.).
16. Załącznikiem nr 1 do tego ogłoszenia, jest projekt Umowy
najmu.
Ogłoszenie zostało umieszczone na stronie miejskiej Urzędu
Miejskiego w Olecku w aktualnościach, w BIP MOSiR Olecko, Głosie Olecka, Tygodniku Oleckim, na tablicy ogłoszeń
Urzędu Miejskiego w Olecku oraz tablicy ogłoszeń MOSiR
Olecko.
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Warto zobaczyć …
Dzukijski Park Narodowy na Litwie

Dojazd: Olecko - Suwałki - Sejny - Berżniki - Kapciamiestis - Leipalingis - Dzukijski PN.
Dzukijski Park Narodowy położony jest na południu Litwy, 18 km na północny-wschód od Druskiennik. Obejmuje
obszar 585,19 km2 i jest największym parkiem narodowym
Litwy (wszystkich parków jest 5). Utworzony został w 1991
r. Przeważają w nim lasy sosnowe, które stanowią aż 90%
powierzchni parku. Chroni się tutaj 150 gatunków ptaków,
54 gatunki ssaków, kilkanaście gatunków gadów i płazów,
38 gatunków ryb oraz buławnika czerwonego i podejźrzona
wirginijskiego. W obrębie parku znajduje się 48 jezior i 28
rezerwatów przyrody, w tym 3 ścisłe. Występują suche bory,
wydmy śródlądowe i krystalicznie czyste rzeki płynące w
głębokich dolinach. Przyroda obdarzyła te tereny mnóstwem
źródeł i źródełek, doliną Niemna, ciągiem niewielkich jezior,
przepiękną rzeką Merkys z meandrującymi wolno płynącymi dopływami: Gruda,
Skroblus, Uła. Uroku
tym miejscom dodaje
dzikość, nieskażona
natura i niewielka gęstość zaludnienia.
Odwiedziliśmy
miasteczko Merkine
– jeden z najstarszych
grodów na Litwie.
Cały zespół staromiejski uznany został za
zabytek architektury.
Najcenniejszy
jest
wczesnobarokowy
kościół Wniebowzięcia NMP, ufundowany przez Jagiełłę w I
połowie XV w. (przebudowany w 1648 r.).
W środku aż trzy otoczone kultem obrazy:
XVI-wieczna Madonnę z Merecza, kopia
wizerunku z Loreto
(1615) i Kodnia; pięć
barokowych ołtarzy
z XVII w. oraz Droga
Krzyżowa z 1912 r. W
cerkwi z 1868 r. mieści się muzeum regionalne.
Wrażenie robi gro-

Andrzej Malinowski

dzisko na Górze Zamkowej, zwanej też Górą Królowej
Bony, założone przy ujściu Mereczanki do Niemna. W XI–
XV w. było ono siedzibą myśliwskiej rezydencji książąt
litewskich. Z 30. metrowego szczytu rozciąga się, zapierający dech w piersiach, widok na rzekę Niemen i okoliczne

lasy, które były ulubionym miejscem polowań urządzanych
przez wielkich książąt litewskich i królów polskich.
We wsi Marcinkonys uwagę przyciągają piękne drewniane kapliczki, zadbane obejścia, drewniana zabudowa i
muzeum etnograficzne. Tutaj ma swoją siedzibę dyrekcja
parku.
Po przejechaniu 5 km na południowy-wschód od Marcinkonys i przejściu 1 km dotarliśmy do Rezerwatu Przyrody „Cepkeliu”- największego obszaru podmokłego na

to@borawski.pl
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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
Litwie (powierzchnia ok. 12 tys. ha, w tym 5 tys. ha samych
22:00 - Jam session – pub Arts
bagien). Korzystając z kładki można podziwiać uroki rozległych bagien, z ogromnymi wyspami porośniętymi karłowatymi drzewami. Pośród nich znajduje się 20 jezior i jeziorek
(największe Eserinis o pow. 14,5 ha, najmniejsze Anciu 3,8
ha.). To obszar licznego występowania głuszców, czarnych
bocianów i żurawi. Można je również obserwować w Grybaulii, gdzie znajdują się nieczynne już stawy rybne.
We wsi Margionys zajrzeliśmy do najstarszego na Litwie
teatru ludowego (z 1929 r.), który do dzisiaj działa w stodole
krytej gontem i podziwialiśmy dolinę rzeki Skroblus.
W wielu miejscach można się natknąć na ślady dawnego
bartnictwa – bartne sosny z wydrążonymi podłużnymi pionowymi otworami dla roju pszczół. Aż 21 takich sosen uznano
za obiekty dziedzictwa przyrodniczego. Jednak najcenniejsze

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

są wioski - żywe skanseny Dzuków* „borowych” i nadniemeńskich. Cztery z nich – Dubininkas, Lynezeris, Musteika
i Zervynos – zostały uznane za rezerwaty architektoniczne.
W Dzukijskim Parku Narodowym jest 10 zabytków architektury i ponad 40 zabytków sztuki – najwięcej w kościołach i
na dziedzińcach kościelnych. We wsiach kultywowane jest
tradycyjne rękodzieło: tkactwo, plecionkarstwo i hafciarstwo.
*Dzuk - mieszkaniec południowo-wschodniej Litwy mówiący
gwarą.
W słoneczną i ciepłą sobotę, 29 września 2012 r. w
Dzukijskim Parku Narodowym
byli i piękno dzikiej przyrody
widzieli: Cezary Lasota i Andrzej Malinowski.

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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Projekt „Razem zrobimy więcej i lepiej” współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Centrum Organizacji Pozarządowych w Olecku, działające w ramach projektu „Razem zrobimy
więcej i lepiej” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego
Funduszu Społecznego, w związku ze zmianą terminów szkoleń w IV kwartale 2012 r.
przedstawia skorygowaną ofertę szkoleniową:
L.P.

TEMAT SZKOLENIA

TERMIN

GODZINA

1.

Komunikacja i współpraca w grupie jako element efektywności pracy
zespołu.

26.10.2012

13:00 - 19:45

2.

Sprawozdawczość w organizacjach pozarządowych.

16.11.2012

13:00 - 19:45

3.

Prawidłowe rozliczanie projektów unijnych w ramach PO KL.

17.11.2012

9:00 - 15:45

K75501

Szkolenia kierowane są do przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz grup nieformalnych z
terenu powiatu oleckiego, którzy uczestniczą w projekcie.
Poza wsparciem w postaci szkoleń oferujemy:
 konsultacje prawne i księgowe,
 doradztwo stałe i wyjazdowe,
 porady prawne,
 wypożyczanie sprzętu (namioty wystawiennicze, kamera cyfrowa, aparat fotograficzny,
rzutnik multimedialny, ekran, nagrywarka).
Ponadto informujemy, iż w dniu 24 listopada 2012 r. w Mazurskim Dworze, Siejnik 1, 19-400
Olecko odbędą się Targi Organizacji Pozarządowych, podczas których organizacje i grupy
nieformalne uczestniczące w realizacji projektu będą mogły zaprezentować się na stoisku
wystawienniczym, zorganizować pokaz, warsztat, spektakl, wykład, prezentację, happening lub
inne wydarzenie. Wszystkich zainteresowanych udziałem w Targach prosimy potwierdzenie
uczestnictwa do dnia 12 listopada 2012 r.
Więcej informacji można uzyskać w siedzibie COP ul. Plac Wolności 2, 19-400 Olecko,
tel. 87 520 21 59 oraz na stronie internetowej www.cop.fundacja.olecko.pl
Realizatorzy projektu:
Fundacja Rozwoju Ziemi Oleckiej, tel./fax 87 520 21 59, e-mail: fundacja.olecko@tlen.pl
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Lider w EGO”, tel./fax 87 610 11 83, e-mail:
biuro@liderwego.pl

Kronika policyjna

14 października o 2.25 na ul. Kościuszki patrol drogówki zatrzymał do kontroli drogowej kierującego osobowym fiatem.
Był to 46-letni mieszkaniec gminy Wieliczki. Funkcjonariusze
sprawdzili stan trzeźwości kierującego. Alkomat wykazał 1,9
promila w jego organizmie.
Również 14 października o 4.30 na Osiedlu Siejnik policjanci
ruchu drogowego zatrzymali do kontroli drogowej kierującego
fordem. Był to Michał B. mieszkaniec gminy Raczki. Po sprawdzeniu stanu trzeźwości alkomat wykazał 0,8 promila alkoholu w

organizmie 20-latka.
Kolizja trzech pojazdów
12 października o 17.40 na placu Wolności policjanci obsługiwali zdarzenie z udziałem trzech samochodów osobowych.
Kierująca Land Roverem nie zachowała należytej ostrożności
w wyniku czego najechała na tył volkswagena, a ten z kolei
uderzył w opla, który zatrzymał się przed przejściem dla pieszych. Nikomu nic się nie stało a sprawca kolizji 21-letnia Marlena R. została ukarana mandatem w wysokości 250 złotych.
rzecznik prasowy KPP Tomasz Jegliński
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Romans na jedną noc i trzy telefony
c.d. ze strony 20

***
W pracy zachowywali się tak, jak zwykle. Może w jej
spojrzeniu było więcej nadziei. W odpowiedzi otrzymywała
chłód i obojętność. To przekonywało ją do utwierdzenia się w
przekonaniu, że nie jest w jego typie.
Pewnego razu pojawił się w pracy ze znajomą. Widziała
zachwyt w jego oczach. Była jej wzrostu, szatynka, ostry makijaż, mini, na które jej ciągle brakowało odwagi, choć była
zgrabniejsza.
Zdarzyło się kiedyś, że miała do Wojtka służbową sprawę.
Nie zastała go w jego pokoju, więc zostawiła kartkę na biurku: „Zajdź koniecznie”. Przepłakała pół wieczoru, bo owszem
był, ale u niej w mieszkaniu, a nie w biurze. Niestety, nie zastał jej.
Wszystko powoli bladło. Wpadła w wir nowej pracy i to
było jej potrzebne. Po kilku miesiącach i on zmienił pracę,
przeniósł się do innego miasta. W stosunkach damsko – męskich, jak to określiła Alina, były już inne przygody, nowe
doznania. Gdzieś głęboko ukryła wspomnienia tamtej nocy.
Było. Minęło. Odgrzebywała je czasami i znowu chowała.
***
- Wynajmuję puste mieszkanie. Jest ekstra! – mówił szczerze, ale nie odczytywała tego jak przechwałki – Kupiłem compact. Jak się bajecznie słucha muzyki z takich płyt! Zapraszam
do siebie na słuchanie płyt. Pójdziemy do teatru, na lampkę
wina. Znam już kilka fajnych kafejek..
- Zgubię się już na dworcu – odparła z kokieterią.
- Przecież tam będę. Za dwa tygodnie po świętach. Jeszcze
zadzwonię. We wtorek – powiedział to tak, że nawet gdyby
chciała odmówić, to by się nie udało.
Nie chciała odmawiać! Wprost przeciwnie – nie mogła
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opanować radości. Zajęła się gośćmi, starając się nie myśleć
o tym, co usłyszała. Gdy tylko zamknęła za nimi drzwi, szalała z radości. Nie, bała się nawet liczyć na coś więcej, ale
pragnęła przygody. Rozmowy, spacery, słuchanie muzyki,
może odrobina bliskości… Marzyła. To wspaniałe! Poemat!
Aż przyszedł ten wtorek. Odwołała wszelkie wizyty.
Czuwała nad telefonem, jak nad relikwią. Zbywała każdego, kto zadzwonił. Czekała i… Cisza. Nie odezwał się we
wtorek, ani następnego dnia, ani za tydzień. Nie mogła zrozumieć, jak mógł tak zagrać na jej uczuciach?
Mijały tygodnie, miesiące. Jesienią wybrała się na weekend do przyjaciółki. Było to miasto, w którym pracował
Wojtek.
- Cześć – zadzwoniła prosto z dworca. - Jestem tutaj,
przyjechałam do ciebie, kiedyś zapraszałeś…
Pewnie zbladł przy słuchawce. Zaczął się jąkać. Wymyślał o jakiejś kontroli, służbowym wyjeździe. Plątał się
paskudnie. Było to tak żałosne, że nie była w stanie dłużej
wysłuchiwać tych bzdur.
- Nie bój się. Żartowałam, Życzę udanej kontroli. Cześć!
– i odłożyła pospiesznie słuchawkę. Zamiast satysfakcji,
czuła ogromny niesmak.
***
Dwa miesiące później odwiedziła znowu tę samą przyjaciółkę. Tym razem nawet nie miała zamiaru dzwonić do
pana W. Tylko ten dworzec i budka telefoniczna, która była
w tym samym miejscu, przypomniały jej o tamtym zdarzeniu. Wzdrygnęła się na tę myśl.
Całe szczęście, że było to duże miasto, więc szanse na
przypadkowe spotkanie było zerowe. Kupiła powrotny bilet, pchnęła drzwi wyjściowe i… naprzeciwko stał ON. To
niemożliwe?!
- Cóż za spotkanie? – uśmiechnęła się ironicznie.
- Cześć! Wiesz, chcę cię przeprosić za tamten telefon i…
Nie pozwoliła mu dokończyć.
- Już nawet nie pamiętam. Spieszę się. Cześć!
Marusia

-

OLECKIE CENTRUM
SZKOLENIA KIEROWCÓW
Jerzy Miliszewski

22.10 - 18.00
sala kina Mazur

Ośrodek
czynny
codziennie
w godz. 800-1600
B55503

Olecko, Aleje Lipowe 3
Rozpoczęcie
kursu

12
listopada
godz.

1600

tel. 520-23-36

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

V29706

* AUTOCZĘŚCI;
K75002
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;
V30405
* części samochodowe, ul. Sokola 1D, tel. (87) 520-12-88,
87-739-29-00
* MYJNIA GĄBKOWA AUTOMATYCZNA
			
aleje Lipowe 1A
V27548

V31804

* Budowlana firma, Tadeusz WITKOWSKI, kompleksowe
prace budowlane, tel. 603-754-167, 87-523-41-44 V33702
* Centrum Ogrodnicze, ul. Rzeźnicka 6; tel. 87-520-22-07

V00941
K74703

SERWIS OGUMIENIA

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

V30205

OPONY, FELGI
OLEJE SHELL (wymiana gratis)

V01940

AUTO - MOTO - SPRZEDAM

* Auta używane, tel. 501-611-961 V32333
* AUTOCZĘŚCI, ul. Grunwaldzka, tel. 87-520-01-21
K75112

* CZĘŚCI SAMOCHODOWE, tel. 509-746-264 V30415
* CZĘŚCI SAMOCHODOWE, ul. Sokola 1D, tel. 87520-12-88 V31814
* części używane, wszystkie marki, Ełcka 2 (przy
skupie złomu), tel. 501-611-961 V32323
* Ford Escort Combi, 1,4B, 1999, tel. 605-485-376 B55802
* fotel Sahran Alhambra 2 sztuki, tel. 508-097-660

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

B54705

V34301

V27318

* Honda Acord, 1997, 1,8B+G, tel. 508-097-660 V27328

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

TURYSTYKA, NOCLEGI, ROZRYWKA

* „ASTRA” restauracja, pizza, zestawy obiadowe na telefon:
87-520-25-68, profesjonalny katering, imprezy okolicznościowe,
dancingi, ul. Partyzantów 7, www.astra.olecko.pl
V26809
* ciasta domowe, pieczenie, tel. 513-054-324 K74602
* kino, plac Wolności 22, tel. 87-520-20-59 B54805

KOMPLEKSOWE USŁUGI DRUKARSKIE

Drukarnia Offsetowa

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

Klub „CoolTura”
ul. Partyzantów 2, tel. 604-058-648, www.coolturaklub.pl
* „KOALA” - bar. Kuchnia tradycyjna, katering.
Plac Wolności 14, tel. (87) 520 15 78
V32503
* konie kabardyńskie, przejażdżki, pod siodło,
Grądzkie 47, tel. 666-316-780, 87-421-22-48 B54006
V34901

PIZZA NA TELEFON

PIZZERIA „PRIVE” zaprasza od 1000 do 2200

Tel. (87) 520-31-32, sms 505-314-536
* pracownia pisania ikon, pracownia plastyczna,
Katarzyna Waraksa, tel. 663-805-960 L76503
* Taxi „Z”, również taksówki 6-osobowe, tel. 87-52012-12 K74413
* wczasy; tel. 87-421-22-48, 666-316-780, www.wiatrakart.fr.pl, e-mail: kawarak@o2.pl L76602

V32004

Wizy do Rosji

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

US£UGI

* AMilichSOFT Internet 10 Mbit/s - 49,90 zł.,
tel. 87-520-09-09, Olecko, ul. Zielona 9
V33503
* angielski korepetycje, magister UW, tel. 502-954-863 B56202

* hurtownia spożywcza, ul. Gołdapska 31, tel. (87) 520-01-50 V31404
* hurtownia wędlin, od 4.00 do 14.00, ul. Gołdapska
31, tel. 87-520-22-13 B55603
* hydraulik, gazowe, tel. 502-383-533 K70316
* instalacje elektryczne, Henryk Rowiński, tel. 510-145891 V29816
* jubilerskie usługi, grawerowanie, naprawa oprawek
okularów, plac Wolności 13, tel. 508-266-703
krstatkiewicz@gmail.com, www.zlotnik-olecko.pl V31604
* korekta i redakcja prac rocznych, semestralnych, licencjackich, itp. tel. 609-535-117 B57807
* korepetycje - język angielski; szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły średnie, tel. 608-215-475 B55403
* kowalskie, spawalnicze, ślusarskie, Gołdapska 31, tel. 87-523-00-80 B56608
* księgowe usługi, Ternet spółka z o,o, tel. 87-52031-70 B56508
* materiały budowlane, metalowe, hydraulika – SKLEP
BUD-MET, ul. Gołdapska 22, tel. (87) 520 22 41. V30305
* MEBLE - salon, Jan Bagiński, ul. Rzeźnicka, tel.
(87) 520 29-23.
V29407
* OKULARY: sprzedaż, naprawa, szlifowanie, serwis, tel. 534-919-080 V26519
V26309

imprezy okolicznościowe, dyskoteki, koncerty, pokazy

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

ARTYKUŁY ELEKTRYCZNE, SPRZEDAŻ, WYKONAWSTWO

V29806

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
V31704
* bezprzewodowy internet iPlus, tel. 87-520-13-31 B55902

* OLEJ OPAŁOWY,NAJTANIEJ, tel. 87-520-41-91
V27518
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* PERFEKT Szkoła Językowa, biuro tłumaczeń, tel. 87-52024-05, www.perfekt-school.pl
K73006

* pieczenie ciast domowych, tel. 513-054-324 K74602
* pizza na telefon – od 10.00 do 22.00, tel.87-520-31-32
lub sms 505-314-536 V34911
V26020

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
V26409

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
V27208
czipowanie, paszporty europejskie
psy, koty, fretki
* ROWERY – naprawy i wypożyczalnia, Centrum
Handlowe Impuls, tel. 87-520-36-92 V34111
* skup metali i surowców wtórnych, odbiór własnym
transportem, najwyższe ceny, Ełcka 2, tel. 501-611-961V32313
* sprzątanie, pranie tapicerek, dywanów, opieka nad grobami,
tel. 513-035-033
K73706
K75601

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 V27538
PRACA
* ślusarza, spawacza zatrudnię, tel. 602-709-756 B56401
* zatrudnię sprzedawcę - branża hydrauliczna, z
umiejętnością obsługi komputera. Doświadczenie w
handlu mile widziane. CV proszę wysyłać na adres
mailowy: praca07@op.pl B55204
* zatrudnię stomatologa, tel. 605-893-381 K75701
SPRZEDAM
* drukarka kolorowa OKI C3300n, A4, idealna do
wizytówek, mało używana, 290 złotych, tel. 604-193413 B56501
* dom, 3 ha, Jaśki, tel. 502-088-402 K69222
* działka budowlana, 9 arów, media przy działce, tel.
509-154-347 K74901
* działka usługowa, granica obwodnicy, tel. 601-210819 K53406zzy
* działkę budowlaną, 1650 m.kw., Olecko, tel. 602709-756 B54606
* działki budowlane, Jaśki, tel.502-088-402 K69322
* działki budowlane, uzbrojone, tel. 601-210-819 K53506zzy
* grunty rolne, Giże, tel. 512-782-696 K74802
* kotły c.o., grzejniki, bojlery, HYDROMAX,
ul. Sokola 1E, tel. 87-615-31-90
V27408
* luksfery Fala niebieskie 36 sztuk, TANIO, tel. 508610-285 B56002
* łódkę wędkarską, tel. 512-265-569 V26419
* maszyny, urządzenia rolnicze, tel. 601-210-819
K53306zzy

* Taxi „Z”, również taksówki 6-osobowe, tel. 87-20-12-12 K74403
* tłumacz języka francuskiego, tel. 888-605-885 B54106
* transportowe, Mercedes Sprinter, tel. 512-265-569 V26429
* ubezpieczenia AVIVA (komunikacyjne, życie, majątkowe),
tel. 502-768-278
V28107

Ubezpieczenia

* mieszkanie 73 m.kw. po generalnym remoncie, tel.
87-520-33-36 L76404
* 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 V27528
V34511

Samochód Zastępczy

V26010

Odszkodowania
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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 V27218
* tapety, rolety sprzedam, Dom S.C., plac Wolności 5 A V01950
* wózek inwalidzki, nowy, nieużywany, tel. 601-152-454 L76701
WYNAJEM
* lokal do wynajęcia 140 m.kw., centrum, tel. 501-620-577
V34921

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
K72510

INNE
* oddam koty (wszystkie czarne) w dobre ręce, tel.
504-997-481 (odbieram tylko SMS-y) B56301
* 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. B56009

V27917

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

V34801

V27308

* lokal handlowo-usługowy, pow. 153 m.kw., ul. Sokola 1B,
tel. 500-426-191 K74503
* lokale do wynajęcia, tel. 502-264-901 K74204

 auto
 sprzedam  praca
 wynajmę  kupię
 inne
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Podpis elektroniczny, certyfikat kwalifikowany, PUE ZUS
AUTORYZOWANY PARTNER UNIZETO TECHNOLOGIES
S.A.
PUNKT POTWIERDZANIA TOŻSAMOŚCI
Skrzynka podawcza, e-faktura, certyfikaty niekwalifikowane, ssl,
zabezpieczenia serwerów, system unilock. Oprogramowanie,
sprzęt, integracja z Płatnikiem, wdrożenia, wszystko w siedzibie
klienta.

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

B56102

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
Na co chorują paznokcie?

Szponowatość paznokci
Paznokieć dotknięty tą chorobą staje się szybko
twardy, gruby, matowy, ma nierówną powierzchnię.
Chorobie tej sprzyja noszenie ciasnego obuwia lub
niewłaściwe ułożenie ortopedyczne, np. w chorobie reumatycznej. Leczenie polega no chirurgicznym usuwaniu
płytki. Ale można je wykonać tylko u ludzi młodych, ze
sprawnym układem krążenia. Wrośnięty paznokieć zwykle
występuje przy chodzeniu w zbyt ciasnym obuwiu albo
przy za krótkim obcinaniu paznokci. Skóra przy wrastającym paznokciu staje się silnie zaczerwieniona, spuchnięta,
często ropiejąca. Wrastający paznokieć leczy się tylko chirurgicznie przez jego usunięcie.
Bruzdowanie paznokci
Jest następstwem chorób zakaźnych. Poprzeczne bruzdy przesuwają się od macierzy paznokcia do jego brzegu.
Choroba nasila się z wiekiem.
Grzybica paznokci
Paznokcie dotknięte tą chorobą są żółto zabarwione,
zgrubiałe, pobruzdowane. Gdy zlekceważymy leczenie
grzybicy, może dojść do zakażenia wszystkich paznokci i
skóry. Grzyb chorobotwórczy powodujący tę chorobę rozrasta się w płytce paznokciowej i uszkadza macierz tej płyt-

ki. W leczeniu stosuje się środki przeciwgrzybicze, które
zaleci lekarz.
Łuszczyca paznokci
Zmiany chorobowe łuszczycy paznokci mogą być
związane z łuszczycą skóry. Paznokieć staje się mato¬wy,
kruchy, zgrubiały, często występują w nim wgłębienia tak
jak w naparstku. Łuszczycę może leczyć jedynie lekarz, a
leczenie jest długotrwałe.
Bielactwo paznokci
Najczęściej występuje u kobiet. Znane jest jako „kwitnienie paznokci”. Objawia się nieregularnym ułożeniem
białych plamek na płytce paznokciowej.
Nadmierna łamliwość paznokci
Choroba ta jest przeważnie następstwem kontaktu z
substancjami drażniącymi. Łamiące się paznokcie należy
systematycznie moczyć w podgrzanej oliwie lub mieszaninie oleju rycynowego i parafiny. Trzeba często jeść warzywa i owoce oraz żelatynę w postaci galaretek owocowych
lub mięsnych.

Ocet na zapaleniach gardła

Przy stanach zapalnych gardła zaleca się płukanie
wodą zawierającą łyżeczkę octu 10%, łyżeczkę soli kuchennej oraz 2-4 krople jodyny w szklance wody.

K74303

B55304

K72709

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

17 października (Światowy Dzień
Walki z Ubóstwem)
Antonii, Arety, Gabrieli, Lucyny,
Magdaleny, Małgorzaty, Marity, Sulichny, Sulisławy
Andrzeja, Ignacego, Lucjana, Łazarza, Łukasza, Maksymiliana, Mariana,
Rudolfa, Ryszarda, Wiktora, Wiktoriana
18 października
Hanny, Juliany, Klemencji, Klementyny, Reny
Ambrożego, Bogumiła, Bratumiła,
Juliana, Klemensa, Łukasza, Miłobrata, Piotra, René, Siemowita, Wiktora,
Ziemowita
19 października
Fernandy, Frydy, Laury, Michaliny,
Pelagii
Alfreda, Fernanda, Gabriela, Izaaka,
Jana, Michała, Pawła, Piotra, Skarbimira, Toma, Ziemowita
20 października
Adeliny, Aliny, Budzisławy, Edyty,

Ireny, Kleopatry
Adelina, Anastazego, Budziesława,
Budzisława, Filipa, Jana, Jana-Kantego,
Kantego, Wendelina, Witalisa, Wojciecha, Zenona
21 października
Brygidy, Celi, Celiny, Elżbiety, Halszki,
Klemencji, Pelagii, Urszuli, Wszebory
Bernarda, Bertolda, Dobromiła, Dobromira, Hilarego, Jakuba, Janusza
22 października
Alodii, Halki, Halszki, Ingeborgi, Ingi,
Józefiny, Kordelii, Korduli, Lidii, Lody,
Przybychny, Przybysławy, Salomei
Aleksandra, Donata, Filipa, Kordiana,
Marka, Przybysława, Sewera
23 października
Edyty, Hiacynty, Honoraty, Igi, Iwety,
Marceliny, Marleny, Natalii, Odylii
Edwarda, Filipa, Gedymina, Hiacynta,
Ignacego, Jana, Romana, Seweryna,
Sylwestra, Teofila, Teodora, Właścisława, Żegoty

Nasz przepis
Tartator – bułgarski chłodnik której wleliśmy dwie lub trzy łyżki ole-

3 szklanki chudego zsiadłego mleka,
szklanka śmietanki, ogórek, pęczek
młodej cebulki ze szczypiorkiem, 4
ząbki czosnku, sól, pieprz, majeranek
Niepasteryzowane mleko trzeba postawić na zsiadłe. Robimy to w
ten sposób, że do garnka wlewamy 2
szklanki mleka surowego i szklankę
gorącego, mieszamy i pozostawiamy
na 24 godziny. Uzyskujemy w ten
sposób jednolity, twardy skrzep do
samego dna, a mleko nie podchodzi
serwatką.
Chłodnik przyrządzamy w ten sposób, że zsiadłe mleko miksujemy razem ze śmietaną. Dodajemy po zmiksowaniu pokrojony w drobną kostkę
ogórek, rozdrobnione cebulki, szczypior i usiekany czosnek. Mieszamy
dokładnie i chłodzimy. Do chłodnika
nadają się najlepiej młode ziemniaki
posypane majerankiem a na deser mus
jajeczno-truskawkowy.

ju. Gotujemy około 10 minut.
Pierożki podajemy z kwaśną śmietaną lub w rosole.

Zielona fasolka szparagowa
z migdałami

25 dag fasolki szparagowej, sól, 4 dag
migdałów, łyżka oleju, 1 dag masła, pół
łyżeczki mąki pszennej, 3 łyżki gęstej
śmietany
Fasolkę dusimy przez 15 minut aż do
miękkości w niewielkiej ilości osolonej
wody.
Migdały obieramy i kroimy na pół.
Wkładamy je na rozgrzany na patelni
olej i posypujemy niewielką ilością soli.
Zdejmujemy je z patelni kiedy lekko się
zabrązowią.
Na tej samej patelni stopić masło.
Wymieszać śmietanę z mąką , dodać do
masła i bardzo szybko zagotować. Całość gotować jeszcze 5 minut na bardzo
wolnym ogniu i następnie dodać fasolkę.
Danie układamy na rozgrzanym półPierożki syberyjskie
misku i posypujemy migdałami.
Ciasto: 60 dag mąki, jajko, 8 łyżek
Fasolkę podajemy z ziemniakami.
wody, sól
Jak przechowywać grzyby?
Farsz: 20 dag mielonej wieprzowiny,
Grzyby są bardzo nietrwałe. Dlatego
40 dag mielonej wołowiny, jajko, łyżka
masła, łyżka posiekanego koperku, sól, też zaraz po przyniesieniu do domu należy je oczyścić i najlepiej zagotować.
pieprz, 2 ząbki czosnku, olej
Gotowane nie powinny jednak stać
Ze składników zagniatamy ciasto i
dłużej niż 48 godzin - nawet w chłoodkładamy je na godzinę.
Mięso wieprzowe i wołowe mie- dziarce.
Chcąc przechowywać przez jakiś
szamy. Cebule i czosnek siekamy i
podsmażamy na maśle i dodajemy do czas potrawę z grzybów, można zakonmielonego mięsa. Doprawiamy solą i serwować ją w wekach. Doskonale przepieprzem. Dodajemy koperek do sma- chowują się też grzyby marynowane w
occie oraz suszone.
ku.
Te ostatnie powinny być jednak zaCiasto rozwałkowujemy na cienki
placek i kroimy w kwadraty. Na każ- bezpieczone przed owadami.
Nie wolno jeść grzybów na surowo!
dym z nich kładziemy kulę farszu i zalepiamy trójkątne pierożki. Wrzucamy Każda potrawa z nich musi być konieczje do osolonej, gotującej się wody, do nie poddana działaniu wysokiej tempe-
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Cytaty na ten tydzień
... dziecko stanie się niezależnym człowiekiem i trzeba zdać sobie sprawę, że
zostało nam ono niejako „wypożyczone” przez naturę zaledwie na krótką
chwilę. 		
Karen Zimsen
... to głupota twierdzić, że kochamy
wszystkie dzieci jednakowo, to nieprawda, nieprawda, są dzieci, które
pomagają nam odgadnąć, czego brakuje nam samym, one są czymś więcej
niż tylko dziećmi, są jak lustra, w nich
odbija się przeszłość i przyszłość...
Carlos Fuentes
Dzieci instynktownie wyczuwają atmosferę panującą pomiędzy rodzicami
bez względu na to, czy prowadzą oni
przy nich otwartą wojnę.
Karen Zimsen

PRZYS£OWIA
Gdy październik ciepło chadza, w lutym
mrozy naprowadza.
Miesiąc październy – marca obraz wierny.
Gdy przyjdą na targ głupcy, cieszą się
kupcy.
Św. Urszula (21 października) perły rozsyła, księżyc wiedział, nie powiedział,
słońce wstało, pozbierało.
Dzisiejsze pokolenie ma mocne głowy i
zimne serca.
Fraszka nosić złotogłów; mieć złoto – to
głowa.
Urszula (21 października) i Kordula (22
października) dzieci do pieca przytula.
Dwa koguty na jednych nie zgodzą się
śmieciach.
Dziadek ukocha, babka utuli i wnet się
wnusia rozczuli.
Dziadek z pola, babcia ze wsi, oboje się
razem zeszli.
Dziadka kochamy, gdy z nim bywamy.

Król wirtuozów

22 października urodził się Ferenc Liszt.
Życie pianisty i kompozytora doby romantyzmu (1811-1886) przypominało
awanturniczy romans. Cudowne dziecko, budził podziw słuchaczy nie tylko
talentem, ale t niezwykłą urodą. Karierę
wirtuoza rozpoczął mając dziewięć lat.
Powodzenie artystyczne i towarzyskie
towarzyszyło mu wiernie przez lat 60.
Kiedy przyjeżdżał do któregoś z miast,
budowano bramy triumfalne, wydawano
na cześć pianisty uroczyste rauty. Pomimo częstych podróży Liszt dużo komponował i potrafił znaleźć czas na pracę pedagogiczną, Zasłynął jako twórca
przepięknych poematów symfonicznych,
pieśni na głos z fortepianem i olbrzymiej ilości transkrypcji fortepianowych.
Wśród uczniów jego było wielu sławnych później artystów. U progu starości
Liszt przyjął święcenia kapłańskie, odtąd
tworzył przede wszystkim kompozycje
religijne.
ratury.
Nie należy też spożywać grzybów
pieczonych na patyku nad ogniskiem,
gdyż pieką się nierówno i mogą zawierać
cząstki surowe.
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(na nasze szczęście) duża nieskuteczność Kłobuka.
tekst i fotografia Paweł Piekutowski

Wygrana po męczarniach
W środowym (3 października) spotkaniu Czarni pokonali po
ciężkim spotkaniu Kłobuk Mikołajki 2:1.
Pierwotnie spotkanie miało zacząć się o godz. 16:00, lecz pierwszy gwizdek arbitra zabrzmiał dziesięć minut później.
Mimo odległego miejsca Kłobuka, przez pierwszy kwadrans
było widać, że gospodarze „łatwo skóry nie sprzedadzą”. Potwierdzeniem tego były liczne akcje, które przy naszym szczęściu nie zakończyły się bramką. M.in. w piątej minucie spotkania piłkę po prostopadłym zagraniu z głębi pola otrzymał napastnik Kłobuka, który
nie był zbytnio obstawiony przez jednego z obrońców Czarnych, ale
jego strzał w kierunku długiego rogu nie był celny.
Kolejną akcję gospodarze przeprowadzili kilka minut później.
Po centrze z lewej strony boiska gracz z Mikołajek będąc w trudnej
sytuacji niezbyt precyzyjnie uderzył głową piłkę. Ogółem zawodnicy drużyny gospodarzy „szukali” podań przez prawe skrzydło z
tego względu, że często niepilnowany był jeden z piłkarzy Kłobuka.
Czarnym ciężko było przedostać się przez defensywę gospodarzy. Wydawało się, że bramka „musi” paść dla Kłobuka, gdy nadeszła jedenasta minuta. Na prawym „skrzydle” piłkę po ziemi dostał
Sebastian Drażba i po wejściu w pole karne posyła futbolówkę
do siatki. Po uzyskaniu prowadzenia przez olecczan, gospodarze z
dużym zacięciem próbowali wyrównać. Ta sztuka prawie by im się
udała niecałe minutę później, ale uderzenie piłkarza Kłobuka z pola
karnego zatrzymał przed linią bramkową Krzysztof Marczuk.
W 19. minucie płaskim strzałem z rzutu wolnego próbował pokonać bramkarza gospodarzy Jakub Kozłowski, tej jednak strzał
obronił. Ten sam zawodnik kilka minut później podjął się próby
przelobowania bramkarza, jednak piłka o kilka metrów minęła
bramkę. W trakcie pierwszej połowy rozpętała się ulewa, przez którą piłka dostawała poślizgu. Mocny deszcz towarzyszył zawodnikom i widzom już do końca tej części gry oraz do początku drugiej
połowy. Wojciech Kozłowski w 22. minucie popisał się refleksem
w sytuacji, kiedy to piłkarz Kłobuka oddał strzał z dalszej odległości. Piłka uderzona przez niego po ziemi nagle odbiła się od kępy
murawy, i gdyby nie szybka reakcja naszego bramkarza, to mógłby
być remis, ale Wojciech Kozłowski odbił futbolówkę nad bramką.
W pierwszej połowie przeważali gracze gospodarzy i on oddali więcej strzałów na bramkę.
Na początku drugiej połowy gra bardziej się wyrównała. W 64.
minucie po zbyt krótkim wybiciu piłki przez defensora Kłobuka
Sebastian Drażba oddał ładny strzał w stronę bramki, lecz futbolówkę bez problemu złapał bramkarz. Mimo wcześniejszej zmarnowanej „setki” w wykonaniu gracza gosp., Kłobuk doprowadza do
remisu w 69. minucie. W trakcie tej połowy sporo razy Wojciech
Kozłowski wykazywał się dobrymi interwencjami - np. obrona najpierw uderzenia z rzutu wolnego, a następnie dobitki z kilku metrów
- i to dzięki niemu nasz zespół stracił tylko jednego gola. Wszystko
wskazywało na to, że na boisku raczej pozostanie wynik remisowy.
Jednak to Marcin Waluś na trzy minuty przed końcem regulaminowego czasu gry przesądził o tym, że trzy punkty pojadą do Olecka.
Po zagraniu z lewego skrzydła mocnej, dolnej piłki Marcin Waluś
z bliskiej odległości nie mógł nic innego zrobić niż strzelić do pustej
bramki.
Podsumowując, to na pewno najlepszym graczem meczu był
nasz bramkarz Wojciech Kozłowski. W dużym stopniu raziła też

Kłobuk Mikołajki - Czarni Olecko 1:2 (0:1)
? 69’ - Sebastian Drażba 11’, Marcin Waluś 87’
Żółte karki: Michał Wasilewski, Marcin Witanowski, Sebastian Drażba (wszyscy z Czarnych)
Czarni: Wojciech Kozłowski - Maciej Kosiński
(46’ Karol Skałka), Paweł Wasilewski, Michał
Wasilewski, Krzysztof Marczuk - Marcin Witanowski (72’ Kamil Masalski) - Jakub Kozłowski, Sebastian Drażba, Michał Młynarczyk (85’
Tomasz Ptaszyński), Hubert Bokuniewicz - Błażej Tusznio (79’ Marcin Waluś).

Mistrzostwa Powiatu Oleckiego SZS
w ,,Piątkach piłkarskich” chłopców

9 października na boisku „Orlik 2012” w Kowalach
Oleckich odbyły się Mistrzostwa Powiatu Oleckiego SZS
w ,,Piątkach piłkarskich” chłopców oraz Turniej o Puchar
Dyrektora SP Kowale Oleckie.
Organizatorami rozgrywek były UKS ,,Kowaliki” i MOSiR Olecko.
Sędziowali: Hubert Waluśkiewicz i Dariusz Karniej.
WYNIKI:
grupa ,,A”:
SP Kowale Oleckie - SP 3 Olecko 3:2
SP Kowale Oleckie - SP Gąski
5:0
SP 3 Olecko - SP Gąski		
4:1
grupa ,,B”:
SP 1 Olecko - SP 4 Olecko		
10:0
SP 4 Olecko - SP Babki Oleckie
3:1
SP 1 Olecko - SP Babki Oleckie
9:0
półfinały:
SP Kowale Oleckie - SP 4 Olecko 8:0
SP 1 Olecko - SP 3 Olecko		
5:0
mecz o III m-ce:
SP 3 Olecko - SP 4 Olecko		
2:0
mecz finałowy:
SP 1 Olecko - SP Kowale Oleckie 2:1
KOŃCOWA KOLEJNOŚĆ:
1. SP 1 Olecko (opiekun Krzysztof Dawidziuk)
2. SP Kowale Oleckie (opiekun Mirosław Mularczyk)
3. SP 3 Olecko (opiekun Zbigniew Polakowski)
4. SP 4 Olecko (opiekunka Renata Januszczyk)
5-6. SP Babki Oleckie (opiekun Michał Smokowski) i SP
Gąski (opiekun Wiesław Zalewski)
Dwa pierwsze zespoły uzyskały awans do dalszego etapu rozgrywek. Trzy pierwsze drużyny otrzymały pamiątkowe dyplomy i puchary, ufundowane przez dyrektora SP
Kowale Oleckie. Dodatkowo uhonorowano pamiątkowymi
statuetkami następujących zawodników: - Marcela Wasilewskiego (SP 3 Olecko, najlepszy bramkarz turnieju),
Krystiana Kuźbę (SP Kowale Oleckie, najlepszy zawodnik turnieju) i Maciej Marchewka (SP 1 Olecko, najlepszy strzelec – 14 bramek zdobytych w turnieju).
Dzieci otrzymały również słodycze, ufundowane przez
opiekunów UKS ,,Kowaliki”: Sylwię Sosnowską i Mirosława Mularczyka.
Ogółem w turnieju uczestniczyło 60 zawodników.
Skład osobowy zwycięskiej drużyny SP 1 Olecko (opiekun Krzysztof Dawidziuk): Marcin Iwanowski, Maciej
Marchewka, Piotr Wiktorzak, Jakub Krzykwa, Michał
Złotnik, Jakub Grzymkowski, Michał Rutkowski, Jakub Jasiński, Szymon Jurewicz i Marek Konopko.
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
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„Pogrom Czarni! Pogrom!”
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mierowe trafienie w lidze.
Wraz z wygraną cieszy fakt pojawienia się dopingu podczas spotkań Czarnych.
teks, tabela i zdjęcie Paweł Piekutowski
Czarni Olecko - Mazur Pisz 8:1 (3:1)
Bramki: Kamil Szarnecki 2’, 60’, 74’ , Błażej Tusznio 8’,
45’, Marcin Waluś 50’, Michał Mlynarczyk 80’, Tomasz
Ptaszyński 86’’ - Mateusz Łosiak 30’
Żółte kartki: Michał Wasilewski (Czarni)
Czarni: Wojciech Kozłowski - Karol Skałka (46’ Ariel
Tusznio) , Paweł Wasilewski, Michał Wasilewski, Krzysztof Marczuk, Hubert Bokuniewicz, Michał Młynarczyk,
Jakub Kozłowski (80’ Maciej Cichocki), Sebastian Drażba (60’ Tomasz Ptaszyński), Błażej Tusznio (46’ Marcin
Waluś), Kamil Szarnecki

Doliwy

V26509

18 września ukończona została dokumentacja budowy
oświetlenia w Doliwach. Całkowity koszt projektu wyniósł
5 tysiące złotych. Praca została wykonana przez ełcką firmę
„Nasz Dom” Bogdana Gniedziejko.
UMwbiip

ŚRODKI OCHRONY ROŚLIN
NAWOZY, ZIEMIA, NARZĘDZIA
KRZEWY I DRZEWA OWOCOWE
NASIONA, CEBULKI
V34601

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

V34401

Aż dziewięć bramek mogli zobaczyć widzowie na sztucznej murawie MOSiR w Olecku podczas spotkania Czarnych
z Mazurem Pisz rozgrywanego w sobotę, trzynastego października w ramach dwunastej kolejki spoktań „okręgówki”.
Czarni rozgromili piszan 8:1.
Od pierwszego gwizdka sędziego Czarni kontrolowali grę.
Jeszcze nieliczni widzowie nie mogli zająć swoich miejsc,
a już w drugiej minucie po prostopadłym zagraniu Błażeja
Tusznio z głębi pola, Kamil Szarnecki nie marnuje sytuacji i
pomimo odbicia się piłki od golkipera piszan jest już 1:0. Po
tym trafieniu gospodarze naciskali jeszcze bardziej. Sześć minut Kamil Szarnecki zrewanżował się za asystę przy pierwszym golu. Po jego podaniu z lewego skrzydła do środka,
do wbiegającego w pole karne Błażeja Tusznio padła druga
bramka dla Czarnych. W 17. min. Sebastian Drażba zagrał z
prawej strony na ok. piąty metr do Błażeja Tusznio, ale piłkę spod nóg tego zawodnika wybija na rzut rożny defensor
Mazura. Później gra jakby trochę „siadła”, co w późniejszym
czasie przyniosło graczom Mazura Pisz bramkę kontaktową
po ładnym - podkręconym - strzale sprzed środka pola karnego Mateusza Łosiaka na kwadrans przed zakończeniem
pierwszych czterdziestu pięciu minut gry.
Pięć minut po rozpoczęciu drugiej części gry strzelał Kamil Szarnecki. Jego uderzenie źle złapał golkiper Mazura, następnie futbolówka odbiła się od słupka i doszła do Marcina
Walusia, ten już nie mając nikogo przed sobą, z bliskiej odległości zdobywa gola. Kolejną bramkę zdobył Kamil Szarnecki, który przelobował na skaju linii pola karnego wychodzącego golkipera Mazura Pisz. W 80. minucie. po pięknym
rajdzie, a następnie wymanewrowaniu obrońców oraz bramkarza Michał Młynarczyk podwyższa na 6:1. Później swoją
trzecią bramkę w tym spotkaniu zdobywa Kamil Szarnecki.
Pod koniec padła jeszcze jedna bramka. Kamil Szarnecki po
długim zagraniu przerzucił piłkę nad bramkarzem gości. Po
przelobowaniu golkipera znalazł się przed pustą bramką i...
zatrzymał piłkę tuż przed linią bramkową zostawiając ją Tomaszowi Ptaszyńskiemu, który bez problemu trafił do siatki
i pogrążył całkowicie piszan. Dla tego zawodnika było to pre-
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- Słucham – powiedziała zniecierpliwiona, bo telefon
był nie w porę. W pokoju oczekiwali goście, którzy dopiero
co przyszli.
- Czy to numer… – wyliczał kilka cyfr nie przedstawiając się, ale poznała od razu. Ten głos był w niej od dawna. Nogi zadrżały. Tak, to Wojtek. Nim zdążyła pomyśleć,
przybrała ironiczny ton.
- Tak, to ten numer, ale czy na pewno o niego ci chodzi,
Wojtku?
- Dobrze wiesz, Alino, że tak – odpowiedział równie
ironicznie, ale ciepło.
- Ja? Nie przypominam sobie, żebym kiedyś była tego
pewna – ciągnęła z ironią. Nie była rzeczywiście pewna,
czy to nie kolejna złośliwość, których przedtem nie było
mało.
- No dobrze. Już dobrze... nie bądź na mnie zła. Zapomnijmy o dawnych sprawach, dobrze? Proszę… - jego głos
stawał się cieplejszy.
Pamięta doskonale, jak się poznali. Ich zakłady pracy były w tym samym budynku, choć na innych piętrach.
Niejedna z koleżanek zaczepiała na nim wzrok. Nie, ładny
może nie był, ale miał to „coś”, co powinien mieć mężczyzna.
- Wiesz, zostałem dzisiaj dłużej w pracy i obdzwaniam
znajomych, składam życzenia wielkanocne. Tobie też chcę
złożyć – powiedział to tak szczerze, że poczuła się pewniej.
***
Było wspólne ognisko. Był zaskoczony, że zna tyle
piosenek turystycznych, studenckich, harcerskich. Śpiewali więc razem wszystko, co znali. Widziała blask w jego
oczach, który jednak gasł wraz z ogniskiem.
Kolejne dni mijały i kończyły się na błahym „cześć”.
To było o wiele za mało, by uspokoić trzepotanie serca na
dźwięk jego głosu, czy chociażby imienia, które ktoś wypowiedział. Nie afiszował się z żadną, ale też nie próbował
pogłębić ich znajomości.
***
- A pamiętasz wycieczkę do Poznania? – zagaił.
- Ba! Takich wycieczek się nie zapomina – aż roześmiała się na samo wspomnienie.
- A pamiętasz jak Krysia recytowała… - i długo przypo-

minał zdarzenia, po których oboje wybuchali śmiechem.
Lody topniały i chciała teraz rozmawiać bez końca, ale
w pokoju od kilku minut czekali znajomi, których sama
zaprosiła. Powinna do nich iść, ale nie chciała. Rozmowa
sprawiała jej nie tylko przyjemność, rozbudzała dawne
uczucie.
- A ludzie? Pewnie masz już nowe towarzystwo? –
zapytała.
- Kilku z pracy, ale to wszystko jeszcze na bardzo luźnej stopie. Za bardzo jeszcze pamiętam ludzi, z którymi
byłem, więc…
***
Tak, doskonale pamiętała tę wycieczkę. Nie dość, że
był zainteresowany inną, to jeszcze wobec niej był pełen
uszczypliwości i złośliwości. Dalej tak być nie może postanowiła. Powzięła decyzję o obojętności. I gasła.
***
Aż pewnego dnia zdarzył się cud!
Duża impreza, zupełnie bez okazji. Zaczęła się w pracy, a ze towarzystwu było nie dość, to przeniosło się do
Aliny, bo tylko ona dysponowała pustą chatą. Karty, kilka
piw, trochę muzyki i zaczęły się drobne przytulanki pomiędzy towarzystwem. Alina pełniła obowiązki gospodyni, a reszta bawiła się świetnie.
Znowu ten błysk w jego oczach. Udała, że nie dostrzega. Nie chciała robić sobie nadziei. Towarzystwo powoli
się rozpierzchło, a on zapytał, czy nie może zostać, bo nie
chce budzić ludzi, u których mieszka.
Został. Pościeliła mu w drugim pokoju, sama też się
położyła. Po kilkunastu minutach usłyszała, jak wstaje.
Pomyślała, że do łazienki. Nie. Zapytał, czy może i bez
sprzeciwu wślizgnął się pod kołdrę. Był tuż obok, czuła
jego bicie jego serca. A może własnego? Ciała naprężyły
się. Czekała na dotyk, by móc odpowiedzieć. Delikatne
muśnięcie i oba ciała płonęły. Zachwycał się delikatnością jej pieszczot, ona nie mogła nacieszyć się, że jest, że
to naprawdę się dzieje.
„Nie” – szepnęła. „Dobrze” – odparł bez wyrzutu
szanując prośbę. Nie padło już żadne słowo. Cieszyli się
sobą, choć każde na swój sposób interpretowało spotkanie. Wiedzieli, że będzie tak długo i tak cudownie, dopóki
nie wzejdzie słońce.
Gdy obudzili się, spojrzeli na siebie z zawstydzeniem,
może zakłopotaniem?			
c.d. na s. 13

