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Założony w 1997 r.

Spokój zaczyna się właśnie tam,
gdzie kończy się ambicja.
Edward Young

Nr 9 (737)

Kupon bierze udział
w losowaniu upominków

Nr 9
(737)

cena 1,50 zł

29 lutego 2012 r.

V Memoriał I. Jasieluna i F. Pietrołaja
w tenisie stołowym
pod patronatem Burmistrza Olecka
informacja na s. 13

Profilaktyka raka szyjki macicy
jeden z tematów Sesji RP
informacja na s. 8

Powrót przyjaciela
powiatu oleckiego
informacja na s. 7

V01208

K63909

sklep meblowy „Elmars” z Jagiellońskiej 2
przeniesiony na Zieloną 33

SKUP STARYCH I ROZBITYCH POJAZDÓW
kasacja pojazdów, skup złomu, pomoc drogowa, autolaweta

V56110

Najwyższe ceny, Olecko, ul. Ełcka 2, tel. 501-611-961
M.Pietraszewski

MAJSTER

PROMOCJA

DULUX EMULSJA KOLORY ŚWIATA
POJEMNOŚĆ 2,5 L JUŻ OD 36,98 zł
POJEMNOŚĆ 5,0 L JUŻ OD 69,98 zł
ZAPRASZAMY NA ZAKUPY

V01403

V04304

MARKET BUDOWLANY

CENTRUM HANDLOWE – Aleje Lipowe 1B, Tel. (87) 520 44 46

to@borawski.pl Archiwum „Tygodnika Oleckiego” znajdziesz
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KRONIKA PO¯ARNICZA
15 lutego o 13.13 jeden zastęp JRG PSP usuwał zadymienie z lokalu przy ulicy Składowej.
15 lutego o 14.52 jeden zastęp JRG PSP gasił
pożar sadzy w kominie w domu przy ulicy Reja.
15 lutego o 15.29 dwa zastępy JRG PSP w
Dąbrowskich usuwały skutki kolizji drogowej.
16 lutego o 12.24 jeden zastęp JRG PSP pomagał w Sedrankach pogotowiu w dojechaniu do
chorego.
18 lutego o 9.15 jeden zastęp JRG PSP usuwał
w Czerwonym Dworze konar drzewa zagrażający
budynkowi mieszkalnemu.
18 lutego o 19.00 jeden zastęp JRG PSP usuwał zadymienie z mieszkania przy ulicy Grunwaldzkiej.
19 lutego o 11.36 jeden zastęp JRG PSP usuwał znad jezdni ulicy Partyzantów konar drzewa
zagrażający przechodniom i pojazdom.
19 lutego o 16.42 jeden zastęp JRG PSP oraz
jeden OSP Gąski w Kukowie usuwały skutki kolizji drogowej.
Informacji udzielił starszy ogniomistrz
Adam Chajęcki

Wielkimi krokami zbliża się Dzień Kobiet. Na ostatniej stronie Marusia pisze obszernie o swym do niego
stosunku. Za opublikowanie tego opisu oleckie feministki
zbesztają mnie okrutnie... Cóż, jest chyba wolność prasy?!?
Ale co się na zapas będę przejmował?
Rozbawił mnie szczególnie ostatni akapit: ... „optymizmu przez następny rok życzy wam prawdziwa baba”.
Hura!!! Bo co tu dużo mówić. Lubię baby... a kto ich nie
lubi? Nie trzeba też święta żeby wobec nich zachowywać się szarmancko...
noblesse oblige. Co prawda, widząc zachowania niektórych panów mam
wrażenie, że to właśnie dla nich to święto zostało wymyślone... A w zasadzie, by ich partnerki choć na kilka minut odetchnęły.
Chylę czoła przed obowiązkami kobiet... przed ich pracą i oddaniem
domowi. Umiem to docenić, bo i ja choć ominął mnie zaszczyt rodzenia, to
przez kilkanaście lat wychowywałem sam dwójkę dzieci - aż do ich dorosłości. Robiłem zakupy, sprzątałem, gotowałem, prałem, suszyłem i prasowałem, łaziłem na wywiadówki, pomagałem w lekcjach. Raz nawet, kiedy
jedyny, jedyny raz napisałem za dziecko pracę domową z polskiego dostałem dwójkę.
Do tej pory nie mogę zapomnieć tej zniewagi pewnemu poloniście.
Z wszystkich domowych czynności najbardziej nie lubiłem prać firanek.
Dlatego zaopatrzyłem się w żaluzje.
Kiedy odwiedza mnie córka muszę choć raz ugotować bigos. Nie było to
wtedy coś wymyślnego. Takie raczej czyszczenie lodówki. Dla niej jednak
jest to smak dzieciństwa, tak samo zresztą jak smak palonych pestek słonecznika i wieczorny zapach letniego jeziora.
Tak więc wiem ile pracy trzeba włożyć w dom i ...
... dlatego jeszcze raz chylę czoła
przed wszystkimi tymi, którzy nie mają
oparcia w swoim partnerze. Amen
B. Marek Borawski

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:

• Barbara Brodowska (Nowa Wieś)
• Janina Eneling (Pisz)
• Krystyna Kołodziejska
• Grzegorz Pieńkawa
• Iwona Pieńkowska
• Edyta Piszczek (Możne)
Upominki będą wysyłane pocztą.

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

BETON TOWAROWY
STAL ZBROJENIOWA
KRĘGI RÓŻNYCH ROZMIARÓW
BLOCZKI FUNDAMENTOWE
MATERIAŁY BUDOWLANE
WŁASNY TRANSPORT
V04204

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

GRÜNLAND

Szkółka zrzeszona w Związku
Szkółkarzy Polskich

Centrum Roślin Ozdobnych

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

V01310

Redakcja

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

Upominki ufundowali:
√ Fundacja „Niewidzialna Ręka”
√ Stacja Paliw, ul. Aleje Lipowe 1A
√ „BiS” Studio Reklamy, ul. Kamienna 1A
√ Agromasz, ul. Zamostowa.
√ BEST - Studio Reklamy, ul. Jeziorna 1A
√ Księgarnia Zofii Siemaszko, plac
Wolności 26
√ TERNET, pl. Wolności 26.
√ Urząd Miejski w Olecku, plac Wolności 3
√ INFOLAND, pl. Wolności 15
√ Hurtowania IMPULS, Aleje Lipowe
√ Wydawnictwo „Wir”, Zielona 37

na stronie internetowej www.olecko.info (w pliku *.pdf)
Felieton wierszem czyli „Waligórki” poświęcone pamięci
niedoścignionego Mistrza Andrzeja Waligórskiego

V56210

* wszelkie podobieństwo do osób lub zdarzeń jest zupełnie przypadkowe

Natasza

Na ryby

W niedzielę spał trochę dłużej,
Nie musiał też iść do roboty,
Czerwone oczy wciąż mrużył,
Na skutek hulaszczej soboty.
Był styczeń, a luty może,
Właściwie to nie ma znaczenia,
Ważne, że mróz na dworze,
Jeziora w lód gruby zmienia.
Za oknem przepiękna zima,
Dwadzieścia poniżej zera,
Już od tygodnia trzyma,
Na ryby więc się wybiera.
Nic to, że zimno piekielnie,
Plan na niedzielę był taki,
Ryby poławiać niezmiennie,
Na błystki i na robaki.
Więc spełnia swój plan misterny,
Ochoczo się bierze za rybki,
Choć w życiu, mało pazerny,
W łowieniu jest bardzo szybki.
I nieźle ryby mu brały,
Białe topiły spławiki,
Drapieżne błystki ścigały,
Wpadały w wędkarskie wnyki.
Zabierać ryb nie miał zamiaru,
Samo łowienie, to wszystko,
Nie robi z rybek towaru,
Wszystkie wypuszcza w łowisko.
Lecz, żeby mieć rozeznanie,
Jakich i ile dziś złowił,
Stosuje zapisywanie,
Wszystkiego, co dzisiaj zrobił.
Choć mróz ani trochę nie mniejszy,
Jemu jest ciepło, gorąco,
Co chwila notes pełniejszy,
O rybkę pluskającą.
Oj cudny jest kontakt z przyrodą,
Gdy się na ryby poluje,
Niedziela spędzona nad wodą,
Akumulator ładuje.
Popijał wciąż ciepłą kawę
I ciastko zjadł, takie z kremem,
Łowiąc miał świetną zabawę,
Bo łowił przed komputerem.
24.02.2012r

PRZEMYSŁAW
ATKIELSKI
KOMPUTERY, NAPRAWA, DRUKARKI (TUSZE, TONERY)
NOTEBOOKI, KASY FISKALNE
Plac Wolności 15A, tel. 87 520 10 89

NAJTANIEJ W MIEŚCIE

ON.............................. 5.81 zł
ON arctic ..................5.99 zł
Pb95.......................... 5.59 zł
PB98.......................... 5,79 zł
LPG............................ 2,82 zł
Olej opałowy............... 4.10 zł
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V03405

AUTOMYJNIA
Aleje Lipowe 1, Tel. (87) 520-41-91

(powyżej 1000 litrów)

bezpłatne mycie za tankowanie
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)
• Malarstwo Małgorzaty Kadelskiej, Galeria Prawdziwej
Sztuki im. A. Legusa, ROK „MG”
• Wystawa monet „To nie Fenicjanie wynaleźli pieniądze” wystawa w Oleckim Stowarzyszeniu Aktywnych „Zamek”
• Wystawa rysunku satyrycznego Marka Pacyńskiego, hol
kina „Mazur”
29 lutego (środa)
wydanie „Tygodnika Oleckiego”
apteka dyżurna Gołdapska 1
13.00 - Sesja Rady Miejskiej, Ratusz
17.00 - SP Budry - UŻKS Spinaker Węgorzewo (liga tenisa
stołowego)
1 marca (czwartek)
apteka dyżurna Składowa 6
8,30 - 11.00 - pobór krwi od honorowych dawców, ZSLiZ
(sala konferencyjna)
9.00 - Otwarty Turniej halowej piłki nożnej chłopców ze
szkół gimnazjalnych, hala ZST
16.00 - UKS Orły Gawliki Wielkie - LUKS ABC Żak Pisanica (liga tenisa stołowego)
18.00 - wernisaż wystawy Wiesława Bołtryka, hol kina Mazur, po - premiera olecka filmu Józefa Romasza „Przystanek
dla bocianów”.
2 marca (piątek)
apteka dyżurna Zielona 37
Warsztaty Dj w ROK „MG”
17.00 - Alvin i wiewiórki, film, kino Mazur
19.00 - Róża, film, kino Mazur
3 marca (sobota)
apteka dyżurna Zielona 35
9.00 - V Memoriał I. Jasieluna i F. Pietrołaja w tenisie stołowym, hala ZST
13.00 Kolorowy świat bajek, biblioteka dziecięca, Kopernika 6
Warsztaty Dj w ROK „MG”
17.00 - Alvin i wiewiórki, film, kino Mazur
19.00 - Róża, film, kino Mazur
19.00 - koncert Fade Out, support By Mistake, sala widowiskowa Domu Kultury w Gołdapi
4 marca (niedziela)
apteka dyżurna 11 Listopada 9
Warsztaty Dj w ROK „MG”
9.00 - V Memoriał I. Jasieluna i F. Pietrołaja w tenisie stołowym, hala ZST
17.00 - Alvin i wiewiórki, film, kino Mazur
19.00 - Róża, film, kino Mazur
5 marca (poniedziałek)
apteka dyżurna Kolejowa 15
16.00 - rozpoczęcie kursu na kierowców w szkole Jerzego
Miliszewskiego, aleje Lipowe
6 marca (wtorek)
apteka dyżurna plac Wolności 25
17.30 - Karniej Team Olecko - LUKS ABC Żak Pisanica (liga
tenisa stołowego)
18.00 - Filharmonia Narodowa „Cztery mile za Warszawą”
koncert, sala kina Mazur
7 marca (środa)
apteka dyżurna plac Wolności 7B
wydanie „Tygodnika Oleckiego”
16.00 - UŻKS Spinaker Węgorzewo - Geodezja Olecko (liga
tenisa stołowego)
8 marca (czwartek)
apteka dyżurna Gołdapska 1
Dzień Kobiet w sklepie AGAT, plac Wolności 13
16.00 - UKS Orły Gawliki Wielkie - Absolwent Sobiechy
(liga tenisa stołowego)
18.00 - UKS Jantar Gołdap – SP Budry (liga tenisa stołowego)
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Okiem radnego:
Po co jestem radnym?

Minął rok od wyborów samorządowych. Na
początku kadencji miałem wyobrażenie, że radny
zajmuje się jedynie sprawami o strategicznym,
przełomowym charakterze. Szybko zrozumiałem, że nie taka jest jego rola. Pamiętam, jak na jednym z
pierwszych posiedzeń rady usłyszałem informację burmistrza (w punkcie opisującym działalność między sesjami)
o odnowieniu wiaty przystanku, uporządkowaniu ulicy i
jakimś drobnym remoncie. Wtedy zrozumiałem, że funkcja
radnego polega przede wszystkim na reagowaniu na bolączki
mieszkańców naszego miasta, utrudniające codzienne życie.
Pragnę podziękować mieszkańcom za kontakt i zgłaszanie mi problemów, które zakłócają olecczanom funkcjonowanie. Uważam, że nawet drobne sprawy, np. podnoszące
bezpieczeństwo mieszkańców, zasługują na uwagę władz
i warto szukać dla nich rozwiązania, nawet jeśli niektórzy
uważają, że radny jest tylko od rzeczy wielkich. Zdarzają się

na sesjach sprawy bardzo ważne, jak na przykład najświeższa
sprawa przebiegu sieci wysokiego napięcia w sąsiedztwie zabudowań, ale takie sprawy stanowią mały procent naszych działań.
Parkujące pojazdy na plażach nie mają wpływu na problem
bezrobocia, czy też na kształt obwodów szkolnych, ale są codziennym utrudnieniem dla odpoczywających po trudach dnia
olecczan i gości. Dlatego tę sprawę zgłaszałem na jednej z sesji
Nie mają znaczenia strategicznego pourywane śmietniczki w
parku, czy też przepełnione śmietniki, ale nie pozwalają spokojnie wypoczywać i burzą wrażenia estetyczne.
Sprawy, które są mi zgłaszane i które dostrzegam, wnoszę
pod obrady najczęściej poprzez zgłaszanie interpelacji i składanie wniosków. Uzbierało się ich sporo przez rok i zdarza się
nawet, że dostrzegam u niektórych radnych oznaki zniecierpliwienia. Nie przeraża mnie to, bo jeśli uda się rozwiązać nawet
błahe sprawy, to pojawi się na naszych twarzach uśmiech i właśnie o to chodzi.
Wojciech Leonarczyk
Klub Radnych Dobro Wspólne Ziemi Oleckiej

„Krasnale” w sklepie spożywczym

sowaniem słuchały i oglądały wszystkie regały, półki, lodówki,
zamrażarki. Pokazała, w jaki sposób waży się różne towary,
oraz gdzie powinno się przechowywać poszczególne towary
(chłodnia na produkty mrożone, lodówka, regały itp.)
Przedszkolaki miały także możliwość zapoznania się z
wagą sklepową, a dokładnie z nową, współczesną wersją wagi
elektronicznej. W czasie oglądania dzieci zapoznały się ze sposobem funkcjonowania kasy fiskalnej.
W trakcie wycieczki sklep odwiedzali klienci, co pozwoliło
nam na bezpośrednią obserwację pracy ekspedientki. Wycieczka była bardzo interesująca i pouczająca. Na zakończenie dzieci wręczyły kolorowe serduszko oraz otrzymały od właścicieli
niespodzianki(soczki i lizaki).
Zofia Sadłowska
V04504

W dniu 22 lutego, w ramach tygodnia pod hasłem „Robimy
zakupy” najmłodsza grupa Krasnale z Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi w Olecku wybrała się na wycieczkę do
sklepu spożywczego niedaleko przedszkola. Przedszkolaki entuzjastycznie zareagowały na propozycję wyprawy do sklepu,
będącego własnością rodziców jednego z dzieci.
W sklepie, pani ekspedientka opowiedziała dzieciom o
swojej pracy, asortymencie sprzedawanych produktów. Omówiła i zaprezentowała poszczególne działy. Dzieci z zaintere-

to@borawski.pl

Święto szkoły w relacjach uczniów- Uroczysta akademia
Świetne pomysły, wspaniałe atrakcje,
wesoły klimat, spora dawka humoru – to
tylko zarys tego, co działo się w Dniu
Święta Patrona, 17 lutego w Gimnazjum
nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Olecku.
Święto Szkoły rozpoczęło się od
turnieju wiedzy o Mikołaju Koperniku
oraz konkursu ortograficznego „Szkolny Mistrz Ortografii”, którego tematyka dotyczyła dorobku naukowego naszego patrona. Po tych
atrakcjach klasy przygotowywały swój „Wynalazek na miarę
Kopernika”, a na koniec cała szkoła zebrała się na uroczystej
akademii.
Obchody Święta Szkoły przebiegały pod hasłem „Uskrzydlamy się pasjami”. Nie mogło zatem zabraknąć głównego
punktu programu akademii – Gali Osiągnięć, którą swoją
obecnością uświetnili wyjątkowi goście, m.in.: burmistrz
miasta Wacław Olszewski, przedstawiciel nadleśnictwa Zbigniew Poniatowski, komendant powiatowy straży pożarnej
Jan Mróz, ksiądz prałat Lech Janowicz, Wojciech Rejterada radny miasta i trener karate oraz reprezentanci MOSiR-u,
dyrektorzy i nauczyciele zaprzyjaźnionych placówek. Wszyscy z niecierpliwością czekali na rozpoczęcie uroczystości.
Po wprowadzeniu sztandaru na salę i odznaczeniu przybyłych osobistości honorowym tytułem „Przyjaciela Dwójki”,
którym wyróżnieni zostali: Wacław Olszewski, Jan Mróz,

V04903
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Zbigniew Poniatowski i Andrzej Kamiński, rozpoczęła
się Gala Osiągnięć. Wydarzenie przebiegało w podniosłej
i pełnej radości atmosferze.
Każdy z nas miał możliwość
posłuchać o imponujących
efektach pracy naszych kolegów i brawami docenić ich
aktywność pozalekcyjną, wyniki w nauce oraz różnorakich
projektach, konkursach i za-

wodach.
Jedną ze wzbudzających największe emocje atrakcji,
okazał się pokaz pasjonatów karate kyokushin przeprowadzony pod czujnym okiem trenera – Wojciecha Rejterady.
Wszyscy bacznie obserwowali, co wydarzy się na scenie
oraz zadziwieni byli umiejętnościami karateków, którzy posiedli je podczas okupionych dużym wysiłkiem treningów.
Patrząc na ich sprawność, wiemy, że wylany pot nie poszedł

na marne! Punktem kulminacyjnym występu było rozbicie
trzech pokaźnej wielkości pustaków jednym ciosem! Tę
fascynującą sztukę zademonstrowała nam, wprawiając w
osłupienie wszystkich, nasza koleżanka Angelika Rejterada.
Z równie dużym oddźwiękiem ze strony zgromadzonej
publiki spotkał się skecz przygotowany przez klasę IIIb.
Uczniowie umiejętnie wpletli dużą dawkę humoru w historyjkę o międzyplanetarnej podróży Kopernika i jego spotkaniu z bohaterami „Gwiezdnych wojen”. Kreatywność
pomysłodawców i ich wyczucie żartu trafiły w samo sedno
gustu oglądających. Zachwycona skeczem była nie tylko
młodzież, ale również zaproszeni goście i pracownicy szkoły. Nic tak nie jednoczy jak wspólny śmiech!
Na koniec swój talent zaprezentowała Aneta Wijas,
która wykonała piosenkę znanej artystki Whitney Houston
pt. „I Will Always Love You”. Wszyscy z zapartym tchem
wsłuchiwali się w jej bajeczny głos, a gdy skończyła śpiewać, mocno podekscytowani, zaczęli bić brawo. Osobiście
uważamy, iż występ Anety był godny podziwu oraz sądzimy,
że przed utalentowaną i pracowitą 16-latką kariera estradowa stoi otworem.
W naszej szkole w ciągu całego roku odbywają się różnego rodzaju uroczystości, aczkolwiek Święto Szkoły uważamy za wydarzenie wyjątkowe i obfitujące w niezwykłe
atrakcje. Na medal spisali się zarówno opiekunowie jak i
uczniowie, którzy aktywnie wspierali organizację wydarzenia. Jesteśmy przekonane, że każdy z nas wyszedł ze szkoły
usatysfakcjonowany i piątkowy dzień zapamięta na długo.
Koło Dziennikarskie: Nikola Andrelczyk, Anita Bagieciel, Ania Jackiewicz, Diana Niewiarowska
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Dzieci z gminy Kowale Oleckie prezentowały przedstawienia kolędnicze

pierwsi wystąpili najmłodsi uczestnicy imprezy, a mianowicie podopieczni Przedszkola Samorządowego w
Kowalach Oleckich. Następnie popis
aktorskich umiejętności dały grupy ze
Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła
II w Kowalach Oleckich oraz Świetlicy Wiejskiej w Sokółkach, które
przybliżyły publiczności zanikający
zwyczaj kolędowania z turoniem oraz
gwiazdą, znany przez starszych mieszkańców gminy. Imprezę zakończył
występ dwóch grup funkcjonujących
przy Gminnym Centrum Kultury. W
swoich inscenizacjach przypomniały
one jak ważną umiejętnością jest odczuwanie empatii względem drugiego

W czwartek, 16 lutego w Gminnym Centrum Kultury w Kowalach Oleckich już po raz siódmy odbył się Gminny Przegląd Jasełkowy, którego celem
jest popularyzacja amatorskich grup teatralnych funkcjonujących przy szkołach, przedszkolach, świetlicach oraz placówkach kulturalnych. Przedsięwzięcie to z jednej strony
jest znakomitą okazją do
prezentacji scenicznych
umiejętności przez zespoły uczestniczące w
imprezie, z drugiej zaś w
znaczny sposób przyczynia się do zaszczepiania
pośród dzieci i młodzieży zamiłowania do teatru
oraz gry aktorskiej.
W tegorocznej edycji
przeglądu udział wzięło pięć grup teatralnych
z terenu gminy. Jako

człowieka.
Na zakończenie wszyscy uczestnicy przeglądu otrzymali pamiątkowe dyplomy z rąk
dyrektora Gminnego Centrum Kultury, a następnie stanęli do wspólnej fotografii.
Zbigniew Sieńko

Pierwszy etap XXVII Olimpiady Wiedzy
Ekologicznej rozstrzygnięty

Już po raz kolejny uczniowie Zespołu Szkół Licealnych i Zawodowych w Olecku wzięli
udział w Olimpiadzie Wiedzy Ekologicznej.
Pierwszy etap dwudziestej siódmej edycji olimpiady odbył się 9 stycznia 2012 roku w
Zespole Szkół Licealnych i Zawodowych w Olecku. W zmaganiach uczestniczyło kilkunastu
uczniów z technikum ochrony środowiska oraz liceum profilowanego o profilu ekonomiczno-administracyjnym ze specjalnością policyjno-pożarniczą. Na pytania dotyczące biologii,
leśnictwa, prawidłowego żywienia człowieka oraz szeroko rozumianej wiedzy ekologicznej
najlepiej odpowiedział Hubert Rydzewski, uczeń pierwszej klasy I Liceum Profilowanego. Teraz na zwycięzcę
czeka etap wojewódzki,
więc trzymajmy kciuki!
Magdalena
Borys,
Przemysław
Michniewicz
fot. archiwum szkoły

Przyroda Puszczy Boreckiej

Gimnazjum nr 2 im. Mikołaja Kopernika zorganizowało konkurs fotograficzny pod hasłem „Przyroda Puszczy
Boreckiej”.
Dziś prezentujemy fotografię Michała Zaniewskiego
z 3B „Leśna droga”, która zajęła jedną z równorzędnych
drugich nagród.

to@borawski.pl

Powrót Przyjaciela
Po półtorarocznej przerwie do swoich rodzinnych stron
wraca prawdziwy przyjaciel powiatu oleckiego i jego społeczności, Maria Dzienisiewicz. Rozmawiamy o tym, co działo się
podczas Jej nieobecności, a także o powodach powrotu.
B. Marek Borawski: Od ostatniego wywiadu dla Tygodnika minęło już sporo, bo ponad półtora roku. Wówczas komentowaliśmy Pani wyjazd z rodzinnych stron. Co zdarzyło
się przez ten czas?
Maria Dzienisiewicz: Rzeczywiście, to był długi, ale dobrze zaplanowany wyjazd. Niczego, jak zwykle, nie chciałam
pozostawić przypadkowi. Cały ten czas wypełniony był pracą – najpierw w stolicy Uzbekistanu, Taszkencie, a potem w
Warszawie.

Uzbekistan. Tradycyjny wypiek chleba
B.M.B.: Była to więc na pewno okazja do podjęcia zupełnie nowych wyzwań?
M.D.: Zdecydowanie tak. Podjęłam się wielu nowych zadań. Ważne jednak, że doświadczenia
z rodzinnych stron okazywały się cenne niemal każdego dnia.
W Taszkencie pracowałam z Polonią.
Moim zadaniem było przybliżanie lokalnej społeczności
Polski – jej kultury, gospodarki i tradycji. Okazało się, że to,
co dla nas jest codziennością, dla Uzbeków było atrakcją i
powodem do refleksji nad własnym losem. Poza promocją
naszej kultury i języka starałam się także zintegrować często
mocno rozproszone środowiska polonijne. Tu z pewnością
przydało się doświadczenie samorządowe.
B.M.B.: Brzmi to jak opowiadanie o przygodzie, ale na pewno były
też trudności?
M.D.: To trudny teren. Choć
ludzie są wspaniali to ustrój i tradycje polityczne dyktują surowe
warunki. Oficjalnie, Uzbekistan
to kraj demokratyczny, jednak codzienność toczy się według zasad
totalitarnych. Sam Taszkent np. to
zupełnie zamknięte miasto. Nie
może się w nim zameldować nikt
z innej części kraju, a bez meldunku
nie ma możliwości zatrudnienia. To
tylko jeden z łagodniejszych przykładów.
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przekształconego
ze struktur Centralnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli. Pracowałam
w jednym z kilku
unijnych
projektów koordynowanych przez ORE.
Zebrałam przy tym
wiele bardzo cennych doświadczeń,
między innymi w
dziedzinie zarządzania
oświatą.
Codziennością stało się merytoryczne opracowywanie
materiałów szkoleniowych i organizacja szkoleń dla
przedstawicieli
samorządu terytorialnego z całego
Maria Dzienisiewicz
kraju. Dzięki temu
mam bagaż nowych
umiejętności i wiedzę, które przywożę ze sobą do Olecka.
Mam już kilka pomysłów na ich dobre wykorzystanie.
B.M.B.: No właśnie, znamy Panią z aktywności na terenie powiatu oleckiego, jednak to, co stało się Pani światem
zawodowym na ostatnie półtora roku to dość odległe od
siebie aktywności. Jakie cechy charakteru trzeba posiadać,
żeby móc je pogodzić?
M.D.: Trudno mówić o sobie. Ale z pewnością wyjazd
i nowe wyzwania wzmocniły we mnie wiele cech. Niektórych, bez wyjazdu, pewnie w ogóle bym w sobie nie odkryła.
A jedną z odebranych przeze mnie ostatnio dobrych lekcji
jest to, że już sama umiejętność dostrzeżenia w sobie rozmaitych cech jest wartością nie do przeceniania. Dziś więc
mogę o sobie powiedzieć, że charakteryzuje mnie przekonanie o słuszności swoich działań. Działam w oparciu o fakty,
a nie emocje i intuicję. Konsekwentnie realizuję cele, ale
przede wszystkim żyję w zgodzie z samą sobą i według zasady, że „nie wszystko jest na sprzedaż”.
B.M.B.: Tak więc powrót do rodzinnych stron wiąże się
z planami i nowymi wyzwaniami?
M.D.: Tak. Mam jasną wizję swojej aktywności na rzecz
naszego powiatu. Dzisiaj jednak skupiam się na realizacji
trzech projektów prowadzonych przez Lokalną Organizację Turystyczną Ziemi Oleckiej. Cieszę się , że jeszcze do
połowy 2013 roku jednym z głównych
beneficjentów tych projektów będzie
gmina Świętajno.
Jeśli zaś chodzi o plany osobiste to
na pewno już wkrótce chcę zaprosić
w rodzinne strony ludzi, których spotkałam, z którymi współpracowałam
i zaprzyjaźniłam się w ostatnim czasie. Dwie osoby z Taszkentu były już
moim gośćmi w Olecku. Była to Lena
– nauczycielka języka angielskiego
w Taszkencie oraz ksiądz Jarosław
Wiśniewski, który przy okazji wizyty
miał spotkanie autorskie w Oleckiej
Izbie Historycznej. Chcę to kontynuować i nie stracić tych wartościowych
przyjaźni.

B.M.B.: Z Taszkentu przeniosła
się Pani do Warszawy.
M.D.: Tak. Zostałam członkiem
zespołu Ośrodka Rozwoju Edukacji Przed Ośrodkiem Rozwoju Edukacji

w Warszawie

B.M.B.: Dziękuję za rozmowę i
życzę powodzenia w realizacji wszystkich zamierzeń.
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Profilaktyka raka szyjki macicy
Podczas ostatniej Sesji Rady Powiatu podsumowane
zostało prowadzenie i wykonanie projektu Profilaktyki
Szyjki Raka Macicy. Sprawozdanie przedstawiła prowadząca działania Halina Kasicka. Okazuje się, że w ciągu
zaledwie niepełnych dwóch kadencji Rady liczba kobiet
badających się profilaktycznie wzrosła 22% do 42% co stawia nasz powiat w czołówce krajowej.
Statystyka jednak nie jest najważniejsza. Najważniejsze
jest to, że dzięki badaniom profilaktycznym można wcześniej wykryć ten rodzaj nowotworu. We wczesnej fazie
rozwoju choroba jest w pełni uleczalna. Prawdopodobnie
dzięki profilaktyce uratowano na terenie naszego powiatu
co najmniej kilkanaście, jak nie kilkadziesiąt pań. Również
na wcześniejsze leczenie i w związku z tym większą szansę powrotu do zdrowia miały kobiety, u których wykryto
nowotwór.

Trzeba też wiedzieć, że tragedia związana ze zdiagnozowaniem choroby dotyka całą rodzinę. Wszelkie zabiegi: chemioterapia, amputacja zaatakowanych narządów,
ciężkie stany psychiczne chorych kobiet, to problem ich
najbliższych i całego otoczenia. Choroba uzależnia i uzależnienie to można porównać do problemów jakie mają rodziny alkoholików i narkomanów. Dlatego tak ważna jest
profilaktyka. Tym bardziej, że badania są prowadzone cyklicznie i nic nie kosztują.
Podziękowania Halinie Kasickiej prowadzącej ze strony powiatu program Profilaktyki Raka Szyjki Macicy złożyła prezeska Fundacji Kwiat Kobiecości Ida Karpińska.
I. Kaprińska jest jedną z kobiet, którym udało się wyjść
zwycięsko z tej strasznej choroby. Teraz poprzez działania
swoje i założonej Fundacji „Kwiat Kobiecości” propaguje
wśród kobiet i samorządów profilaktykę.
Wystąpienie I. Karpińskiej było włączone w tryb ostatniej Sesji co pokreśliło doniosłość profilaktycznych działań
jak i wielką uwagę z jaką patrzą na nie władze naszego
powiatu. Przewodniczący Rady Wacław Sapieha oraz Starosta Andrzej Kisiel złożyli na jej ręce w formie dyplomu
serdecznie podziękowania za dotychczasową współpracę
oraz w krótkich i ciepłych wystąpieniach podkreślili znaczenie działań.
Przewodniczący Rady poprosił Idę Karpińską o krótką wypowiedź: podziękowała za współpracę, za zaangażowanie władz powiatu w tę profilaktykę, za kontynuację
działań profilaktycznych przez nową Radę i za finansowanie programu.

W dalszej części swej wypowiedzi zadała wszystkim
obecnym na sali pytanie: „Czy
państwo wiecie jaki zapach ma
strach? Ja dowiedziałam się siedem lat temu stając w drzwiach
szpitala onkologicznego. To jest
zapach smutku, niewiedzy, lęku,
bólu i takich emocji, których nie
życzę nikomu.
Cieszę się bardzo, że podjęliście państwo działania, żeby
raka szyki macicy nie było w
Polsce. Są trzy rzeczy do zrobienia. Przede wszystkim edukacja,
szczepienia przeciwwirusowe i
ida Karpińska
cytologia. Jeżeli połączymy te
trzy czynniki możemy się pozbyć tego problemu”.
Podkreśliła osiągnięcia statystyczne w profilaktyce. Ale zaznaczyła, że „przekłada się to na samoświadomość kobiet oraz
ich rodziców, partnerów, czy małżonków”. Z wypowiedzi wynikało, że nie wszędzie w działania profilaktyczne zaangażowanych jest tak wiele osób. „W waszym powiecie są to władze,
lekarze, księża, przedsiębiorcy, nauczyciele”.
Podkreśliła również aspekt finansowy związany z chorobą:
cytologia kosztuje od 30 do 48 złotych, natomiast leczenie każdej kobiety chorej na raka szyki macicy kosztuje państwo 250
tysięcy złotych! Potrzebna jest świadomość wszystkich. „Bo te
250 tysięcy płacimy my wszyscy!” – podkreśliła.
„Chciałam podziękować Radzie Powiatu i Staroście, że
podjęli inicjatywę. Dziękuję wszystkim, którzy włączyli się w
te działania. Dziękuję z całego serca w imieniu moim jak również wszystkich tych kobiet, które zostały przebadane i tym,
u których w odpowiednim czasie wykryto początek choroby.
Jeszcze raz serdecznie dziękuję.”
Opracował B. Marek Borawski
fot. Halina Bogdańska
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DZIEŃ OTWARTY – SOBOTA 10 MARCA 2012 R.
NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO W OLECKU INFORMUJE, IŻ DZIEŃ 10 MARCA 2012 R. (SOBOTA) W GODZ.
9:00-13:00 BĘDZIE „DNIEM OTWARTYM URZĘDU SKARBOWEGO W OLECKU”
W TYM DNIU MOŻNA:
- ZŁOŻYĆ ZEZNANIE PODATKOWE,
- DOKONAĆ AKTUALIZACJI ADRESU MIEJSCA ZAMIESZKANIA, DANYCH DOTYCZĄCYCH
OSOBISTEGO RACHUNKU BANKOWEGO,
- UZYSKAĆ NIEZBĘDNE INFORMACJE W ZAKRESIE ROZLICZENIA PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB
FIZYCZNYCH ZA 2011 R.,
- UZYSKAĆ INSTRUKTAŻ W ZAKRESIE WYPEŁNIANIA ZEZNAŃ PODATKOWYCH, W TYM
ZEZNAŃ SKŁADANYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ.
							

Serdecznie zapraszamy

Konsultacje gmin
w sprawie budowy linii 400kV
w zawieszeniu
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Zrób fotografię
przyrodniczą
i wygraj

Wojewódzki Fundusz Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej
(WFOŚiGW) w Olsztynie ogłosił konkurs fotograficzny, którego
celem jest wybór najlepszych fotografii
fauny,
flory, przyrody
ożywionej
i krajobrazu
regionunieWarmii i Mazur.
Konkurs ma charakter otwarty i skierowany jest do osób
fizycznych. Każdy może nadesłać maksymalnie 3 zdjęcia
w poszczególnej edycji. Zdjęcia nie powinny posiadać rozdzielczości mniejszej niż 300 dpi i rozmiaru co najmniej
8Mpi.
Terminy nadsyłania prac w edycji:
• wiosennej do 25 maja 2012 r.,
• letniej do 31 sierpnia 2012 r.,
• jesiennej do 16 listopada 2012 r.
Zdjęcia należy dostarczyć osobiście lub przesłać na nośniku elektronicznym na adres WFOŚiGW w Olsztynie, ul.
św. Barbary 9, 10-026 Olsztyn. Do zgłaszanych prac należy
dostarczyć formularz zgłoszeniowy, który znajduje się na
www.wfosigw.olsztyn.pl.
W każdej edycji przewidziane są nagrody o łącznej wartości 5.000,- zł.
Dodatkowo w każdej edycji zostanie przyznane wyróżnienie wewnętrzne. Autor zdjęcia otrzyma wyróżnienie w
wysokości 500,- zł.
Ponadto z nadesłanych zdjęć do konkursu wybrane zostaną 24 zdjęcia. Za każde zdjęcie autor otrzyma wyróżnienie w wysokości 500,- zł.
Osoby do kontaktu:
Justyna Raczyńska – tel. 89 522 02 16, e-mail: j.raczynska@wfosigw.olsztyn.pl
Grzegorz Siemieniuk – tel. 89 522 02 24, e-mail: g.siemieniuk@wfosigw.olsztyn.pl
Zachęcam do wzięcia udziału w konkursie.
Anna Turowska
www.powiat.olecko.pl

Niektóre gminy wycofały się z podpisania dokumentu
o wspólnym stanowisku wobec budowy linii energetycznej 400 kV. Dokument (w zasadzie list intencyjny) miał
za zadanie usankcjonować wspólną strategię wobec budowy linii. W żadnym wypadku nie dotyczył zaniechania
jej budowy. Wspólne stanowisko wobec przebiegu trasy i
wspólne konsultacje z inwestorem i wykonawcami mają na
celu spowodować jak najmniejsze straty w środowisku oraz
zminimalizować wpływ jej przebiegu na zdrowie mieszkańców.
O wycofaniu się z tego porozumienia niektórych gmin
poinformował podczas ostatniej Sesji Rady Powiatu Starosta Andrzej Kisiel. „Jesteśmy jedynym miejscem w Polsce,
które jest pozbawione wystarczającej ilości energii. Mieliśmy
tego przykład w 2007 roku. Taka sytuacja może się powtórzyć w
wyniku ekstremalnych warunków pogodowych” – skomentował.
„Ta linia potrzebna jest nam jak powietrze”.
Stwierdził też, że jednym z elementów branym pod uwagę
przez inwestorów jest ilość energii jaką mają do dyspozycji. Zagrożenie energetyczne i awarie w dostarczaniu energii wykluczają na dłuższą metę inwestowanie. To powoduje, że nie rozwija się
rynek pracy.
„Już jest na deskach kreślarskich budowa linii kolejowej ważnej nie tylko dla naszego województwa, nie tylko dla naszego
kraju, ale dla Litwy, Łotwy i Estonii. Walczyliśmy o to by szła
m.in. przez Ełk i Olecko” – powiedział o budowie międzynarodowej linii kolejowej wiceprzewodniczący Rady Powiatu Stanisław Ramotowski – „Czym ona będzie zasilana? To jest inwestycja państwowa! By realizować jej budowę państwo ma różnego
rodzaju narzędzie. Rozumiem to, że przebieg linii wymaga konsultacji. Nie rozumiem jednak postępowania wg systemu, że jak
mnie się nie podoba, to niech reszta cierpi!”
O treści dokumentu poinformował również Przewodniczący
Rady Powiatu Wacław Sapieha. Podkreślił, że list powstał po
to, by mocniejszy był głos społeczny na temat przebiegu trasy,
żeby sprawniejsze były konsultacje co w końcu spowoduje pełną
akceptację społeczeństwa dla tego przedsięwzięcia.
List intencyjny został przygotowany do podpisania i w tym
celu spotkali się przedstawiciele gmin, przez których tereny ma
iść linia. Na spotkanie przybyli również przedstawiciele Urzędu
Marszałkowskiego, Wojewody oraz inwestorzy. Wtedy to dopiero przedstawiciele kilku gmin oświadczyli, że nie podpiszą porozumienia.
Opracował B. Marek Borawski

Rowerem przez Polskę
W Polskim Towarzystwie Turystyczno-Krajoznawczym (PTTK) rok 2012 jest poświęcony turystyce rowerowej. Ogólnopolska Inauguracja Roku
Turystyki Rowerowej odbyła się 18 lutego 2012 r. w
Sosnowcu podczas Międzynarodowych Targów Turystyki, Rekreacji i Wypoczynku INTOUREX oraz
Targów Sportów Wodnych i Sprzętu Pływającego
BOAT EXPO.
Obecnie PTTK
realizuje projekt
„Rowerem przez
Polskę”, w ramach
którego przeprowadzona zostanie
ogólnopolska akcja „Bezpiecznie
na rowerze”. Odbędzie się również
konkurs: „Gmina przyjazna rowerzystom”, „Turystyczna Rodzinka”, plastyczny „Moja rodzina na
rowerowym szlaku” i fotograficzny „Rowerzysta na
szlaku”.
Środki finansowe na realizację projektu PTTK
otrzymało z Ministerstwa Sportu i Turystyki. Rok
Turystyki Rowerowej objęli honorowym patronatem
Polska Organizacja Turystyczna i Związek Powiatów Polskich.
Więcej informacji na

www.narowerze.pttk.pl

Anna Turowska
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B43904

X Powiatowy Konkursu Recytatorski im. Wacława Klejmonta pt.
„Poeci Pogranicza Warmii, Mazur i Suwalszczyzny” z cyklu imprez
„Cudze chwalicie, swego nie znacie…”

Lokalna Organizacja Turystyczna Ziemi Oleckiej uformuje, że spotkanie z konsultantem do spraw
projektu „Turystyczna Sieć Współpracy – klaster Suwalszczyzna - Mazury Danutą Cieślukowską
jest możliwy wyłącznie po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu.
Kontakt: 518 552 646

to@borawski.pl
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Prowadzący: Daniela Sczytowska i Arkadiusz Rowiński
Część artystyczna: Rodzeństwo Lachowicz - uczniowie ZSLi Z w Olecku
Organizatorka: Romualda Mucha - Marciniak
Osoba pomagająca przy organizacji: Kamila Włodarska - studentka
Wszechnicy Mazurskiej oraz praktykantka w ZSLiZ w Olecku

Kategoria: szkoły podstawowe

I. Barbara Kamińska (SP1, nauczycielka Ewa Ciechanowska)
II. Ewelina Żelazko (SP w Gąskach, nauczycielka Agnieszka
Poświata)
III. Maja Kłoczko (SP1, nauczyciel Ewa Ciechanowska)
wyróżnienie Adrianna Chmielewska ZS w Babkach Oleckich,
nauczycielka Dorota Reich)
wyróżnienie Konrad Jankowski (SP w Gąskach, nauczycielka
Agnieszka Poświata)

Katergoria: gimnazja klasy i i II

I. Emilia Tokajuk, (Gim. nr 2, nauczycielka Renata Kołdys)
II. Emilia Ishizaka, (Gim. nr 2, nauczycielka Renata Kołdys)
III. Magdalena Rydzewska (Gim. nr 2, nauczycielka Renata
Kołdys)
wyróżnienie Julia Sienkiewicz (ZS w Judzikach, nauczycielka
Elżbieta Michaluk)
wyróżnienie Karolina Pawluczyk (Gim. w Wieliczkach, nauczycielka Jolanta Motulewicz)

Kategoria: gimnazja klasy III

wyróżnienie Klaudia Wójcik (Gim. w KIjewie, nauczycielka
Sylwia Dudanowicz)

Kategoria: szkoły ponadgimnazjalne

I. Daniela Szczytowska (ZSLiZ, nauczycielka Renata Narewska)
dwie równorzędne II. Joanna Milewska (ZSLiZ, nauczycielka Emilia Przemielewska) i Natalia Andryszczyk (ZSLiZ,
nauczycielka Renata Narewska)
III. Sylwia Dziemian (LO w Olecku, nauczycielka Katarzyna Kamińska)
wyróżnienie Gabriela Cieślukowska (LO w
Olecku, nauczycielka Mariola Pezowicz)
wyróżnienie Agata Zientarska (LO w Olecku, nauczycielka Mariola Pezowicz)
Ponadto: Natalia Andryszczyk uczennica klasy III La Zespołu Szkół Licealnych i
Zawodowych w Olecku za najlepszą interpretację wiersza „Walizka” Wacława Klejmonta
otrzymała nagrodę.
Agata Zientarska uczennica klasy Ic Liceum
Ogólnokształcącego w Olecku za interpretację
wiersza „Sobie kanibale” Wacława Klejmonta otrzymała wyróżnienie.

Sponsorzy: Stowarzyszenie EGO „Kraina Bociana”, Starostwo
Powiatowe w Olecku,Spółdzielnia Mieszkaniowa w Olecku, Jerzy
Miliszewski- właściciel Oleckiego Centrum Szkolenia Kierowców,
R.i M. Sobańscy -piekarnia „Młyn”, Spółdzielnia Mleczarska w
Olecku
Konkurs pod patronatem: Stowarzyszenia EGO, Starosty Oleckiego oraz Burmistrza Olecka

12

Tygodnik olecki 9/737 - r. 2012

to@borawski.pl

Warto zobaczyć …
Dzikie ostępy w okolicach Imionek i Markowskich
Trasa: Olecko-Imionki-Markowskie-Olecko.
Rzeźba terenu bardzo urozmaicona. Pagórki, wzgórza (mazurskie garby), las, bagna. Teren dziki, trudno dostępny (oprócz zimy), pełen kanałów,
rowów i torfowisk.
Doskonałym miejscem do wędrówek i obserwacji dzikiej zwierzyny jest
Markowskie Bagno, które rozciąga się pomiędzy wsiami Markowskie, Krupin i Wieliczki. Bagno zaczęto osuszać w 1870 roku. Jego powierzchnia wynosi 660 hektarów.
W Markowskich mieszkał reformator Jan Jencio (1797-1884). Znajduje
się tutaj także cmentarz wojenny z okresu I wojny światowej, na którym spoczywają żołnierze niemieccy i rosyjscy. We wsi dominuje zabudowa zagrodowa. Gospodarstwa otoczone są drewnianymi płotami, przez co ciekawie
wpisują się w otaczający krajobraz. Przy drodze rosną stare wierzby.
W dość chłodną sobotę, 18 lutego 2012 r. brnąc przez śnieg dzikie ostępy
w okolicach Imionek i Markowskich przemierzali: Konrad Radzewicz, Cezary Lasota, Piotr Ciuk, Wojciech Jegliński, Andrzej Malinowski.

Bagno – obszar
o utrzymującym
się nadmiernym
nawilgoceniu,
porośnięty przez
roślinność przystosowaną
do
specyficznych
warunków związanych z dużym
nawilgoceniem.
Bagna
bardzo
często tworzą się w zagłębieniach terenu
we wszystkich strefach klimatycznych
świata. W bagnach w wyniku procesów
utleniania związków organicznych tworzy się torf.
Osuszanie bagien – zabieg agrotechniczny polegający na obniżaniu zwierciadła wód podziemnych na terenach
podmokłych, w celu zamienienia ich na
użytki rolne lub leśne.
Przy osuszaniu bagien kopie się rowy
melioracyjne, odcina dopływ nadmiaru
wody, sadzi rośliny charakteryzujące się
silną transpiracją.
Transpiracja – czynne parowanie wody
z nadziemnych części roślin.

Andrzej Malinowski

to@borawski.pl
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Profilaktyka zdrowotna
Informujemy, że podobnie jak w roku
minionym wszystkie kobiety, które wykonają badanie cytologiczne w poradni ginekologiczno – położniczej OLMEDICA
Sp. z o.o. w ramach Populacyjnego Programu Profilaktyki Raka Szyjki Macicy
otrzymają upominek kosmetyczny ufundowany przez firmę BIELENDA, a także
wezmą udział w losowaniu zestawów kosmetycznych.
Każdego miesiąca będziemy przekazywać 5 zestawów.

V Memoriał I. Jasieluna i F. Pietrołaja
w tenisie stołowym
pod patronatem Burmistrza Olecka
Termin i miejsce: 03-04.03.2012r. (sobota - niedziela),
hala ZST w Olecku ul. Plac Zamkowy 2.
Organizatorzy: MOSiR Olecko, MLKS ,,Czarni”
Olecko i SKS ,,Korab” przy ZST w Olecku.
Harmonogram gier:
sobota (03.03.12r.):
9.00 - niepełnosprawni,
10.00 - open kobiet i open mężczyzn (oddzielnie),
11.00 - uroczyste otwarcie zawodów,
13.00 - powyżej 50 lat,
14.00 - powyżej 60 lat,
16.00 - VIP,
16.00 - gra podwójna kobiet, gra podwójna mężczyzn, i gra podwójna weteranów,
17.00 - gry mieszane.
niedziela (04.03.12r.):
9.00 - 2003r i młodsi (dziewczęta i chłopcy oddzielnie),
10.00 - 2001r i młodsi (dz. i chł.),
11.00 - otwarcie zawodów,
11.10 - 1999r i młodsi (dz. i chł.),
12.00 - 1996r i młodsi (dz. i chł.),
14.00 - 1993r i młodsi (dz. i chł.).
System gier: do dwóch porażek, lub w przypadku
małej ilości zawodników w danej kategorii w grupach.
Obowiązują przepisy PZTS.
Uwaga!: zawodnik może wystąpić tylko w dwóch
kategoriach (nie dotyczy gier podwójnych).
Wpisowe: 5zł – dzieci i młodzież ucząca się,
20 zł – osoby dorosłe (w tym przewidziany obiad w pierwszym dniu turnieju, to jest w sobotę
03.03.12r).
Nagrody: za zajęcie I - III miejsca – pamiątkowe dyplomy, puchary i nagrody rzeczowe (w kategoriach starszych), pamiątkowe dyplomy i medale (w kategoriach
młodszych i grach podwójnych i mieszanych).
Przewidziane również pamiątkowe statuetki dla najmłodszego i najstarszego uczestnika turnieju.
Zapisy: W dniu turnieju, nie później niż na 10 min.
przed rozpoczęciem danej kategorii.
Osoba odpowiedzialna: Dariusz Karniej, tel. 666 717
380.
Zapraszamy wszystkich chętnych !!!

W styczniu b.r. upominki zostały
przekazane wylosowanym paniom, które zgłosiły się na cytologię w listopadzie
i grudniu 2011r. Sponsorem nagród była
firma BIELENDA.
Przypominamy, że bezpłatna cytologia w ramach w/w programu wykonywana jest dla pań od 25 do 59 lat, z możliwością powtarzania badania co 3 lata.
Halina E. Kasicka
www.zdrowie.powiat.olecko.pl

Projekt „Akademia Obywatela” współfinansowany jest
ze środków Unii Europejskiej w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego

W ciągu półrocznego okresu funkcjonowania, Biuro Porad Obywatelskich i Prawnych w Olecku przeanalizowało
problemy, z którymi zwracają się do nas mieszkańcy powiatu oleckiego. Od stycznia publikujemy odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania. Mamy nadzieję, że będą one stanowiły pomoc w rozstrzygnięciu wątpliwości również tych
osób, które nie odwiedzają nas osobiście.
W tym miesiącu pytanie brzmi:

Kiedy można ubiegać się o alimenty
od byłego małżonka ?

Sprawę reguluje kodeks rodzinny i opiekuńczy art. 60 par.1,
2 i 3.
O alimenty od byłego małżonka może ubiegać się małżonek
- który nie został uznany za wyłącznie winnego rozkładu
małżeństwa, jeśli znajduje się w niedostatku;
- który został uznany za niewinnego rozkładu pożycia,
jeśli rozwód spowodował istotne pogorszenie jego sytuacji
materialnej.
W obu w/w sytuacjach należy złożyć odpowiedni wniosek do sądu rodzinnego. Wnioskować można o alimenty w
wysokości, która zapewni środki utrzymania w wysokości
usprawiedliwionych potrzeb. Mają tu znaczenie możliwości
zarobkowe i majątkowego byłego małżonka.
Prosimy by zwrócili Państwo uwagę na różnice w dwu
opisanych sytuacjach. W pierwszej wnioskodawca winien
udowodnić że pozostaje w niedostatku, w drugiej taki warunek nie występuje.
Co do zasady podstawą wygaszenia obowiązku alimentacyjnego jest zawarcie przez małżonka otrzymującego alimenty nowego małżeństwa. Występują jednak uregulownia
dodatkowe i szczególne, które reguluje właśnie par. 3 art. 60
kr i op.
Odpowiedź to oczywiście tylko podstawa rozstrzygnięcia problemu.
Jeśli dotyczy on naszych czytelników zapraszamy do
kontaktu z naszym Biurem w Olecku lub jednym z terenowych Punktów w gminach powiatu oleckiego .
Nasze usługi są bezpłatne.
Pamiętajcie Państwo – brak znajomości prawa nie stanowi problemu nie do rozwiązania. Naszym celem jest pomagać. Dysponujemy takimi środkami.
Biuro Poradnictwa Obywatelskiego i Prawnego w
Olecku ul. Wojska Polskiego 13,tel. 87 610 2201 www.
akademia.olecko.pl.,
Terenowe Punkty Porad Prawnych i Obywatelskich
w: Kowalach Oleckich , Świętajnie i Wieliczkach.

K64605
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AUTO-MOTO
* AUTA: naprawa, blacharka; tel. 503-794-327
V05603

* AUTOCZĘŚCI zachodnie, Łada, UAZ, Skoda;
ul. Grunwaldzka, tel. (87) 520 01 21
K63809
* AUTO-MAX, ul. Paderewskiego 3A, naprawa: zawieszenia,

amortyzatory, elektronika, komputerowa geometria zawieszenia, klimatyzacja tel. 509-746-264;
V06102

* części samochodowe, ul. Sokola 1D, tel. (87) 520-12-88,
87-739-29-00
* MYJNIA GĄBKOWA AUTOMATYCZNA
			
aleje Lipowe 1A
V03445

ARTYKUŁY ELEKTRYCZNE, SPRZEDAŻ, WYKONAWSTWO

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

V54013

V06002

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

* WULKANIZACJA, wymiana, sprzedaż opon, wymiana
sprzedaż oleju, odkurzanie gratis, Mazurska 30, tel.,
516-080-613
V03305
AUTO - MOTO - SPRZEDAM

* Auta używane, tel. 501-611-961 V56140
* AUTOCZĘŚCI zachodnie, Łada, Tawria, Skoda, ul.
Grunwaldzka, tel. 87-520-01-21 K63819
* CZĘŚCI SAMOCHODOWE, tel. 509-746-264 V06112
* CZĘŚCI SAMOCHODOWE, ul. Sokola 1D, tel. 87520-12-88 V07111
* części używane, wszystkie marki, Ełcka 2 (przy
skupie złomu), tel. 501-611-961 V52130
* Ford Escort Combi, 1,4B, 1999, tel. 605-485-376 L73403
* Ford Focus kombi, grudzień 2004, 1,8TDDI, klimatyzacja, radio fabryczne cd+zmieniarka+nawigacja,
elektryczne przednie szyby i lusterka, 6 poduszek,
zadbany, tel. 600-936-589 B44303
* Renault Scenic, 1,6B, 1998, tel. 508-097-660 V03525
* SEAT Alhambra, 2001, tel. 508-097-660 V03515

* bezprzewodowy internet iPlus, tel. 87-520-13-31 B44503
* Biuro rachunkowe „Renoma”, ul. Sokola 1A, tel. 87610-33-50, 661-073-777
V02007
* Budowlana firma, Tadeusz WITKOWSKI, kompleksowe
prace budowlane, tel. 603-754-167, 87-523-41-44 V03609
* Centrum Ogrodnicze, ul. Rzeźnicka 6; tel. 87-520-22-07

* „ASTRA” restauracja, pizza, zestawy obiadowe na telefon:
87-520-25-68, profesjonalny katering, imprezy okolicznościowe,
dancingi, ul. Partyzantów 7, www.astra.olecko.pl
V02606
* informacja turystyczna, plac Wolności 22, tel. 87520-49-48 B44702

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

ul. Partyzantów 2, tel. 604-058-648, www.coolturaklub.pl

PIZZA NA TELEFON

Tel. (87) 520-31-32, sms 505-314-536
* pracownia pisania ikon, pracownia plastyczna,
Katarzyna Waraksa, tel. 663-805-960
B45501
* Pub „Pod ABC”, plac Wolności 8c, tel. 509-909-996
B42507

V01108

* „KOALA” - bar. Kuchnia tradycyjna, katering.
Plac Wolności 14, tel. (87) 520 15 78
V56310
* kino, plac Wolności 22, tel. 87-520-20-59 L73008
* konie kabardyńskie, przejażdżki, pod siodło,
Grądzkie 47, tel. 666-316-780, 87-421-22-48 B43804

* Taxi „Z”, również taksówki 6-osobowe, tel. 87-52012-12 K63918
* wczasy; tel. 87-421-22-48, 666-316-780, www.wiatrakart.fr.pl, e-mail: kawarak@o2.pl B43405

V00908

* Dewocjonalia, sklep; dodatki do: chrztu, ślubu, komunii,
bierzmowania; ul. Wiśniowa, tel. 660-771-754
V06701
V01907

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

B43505

Gabinet weterynaryjny PERRO&GATO

lek. wet. Małgorzata Bielecka - specj. chorób psów i kotów
ul. Kasprowicza 22, tel. 87-735-14-85
od poniedziałku do piątku 9-13, 16-19,
sobota 9-13

TURYSTYKA, NOCLEGI, ROZRYWKA

PIZZERIA „PRIVE” zaprasza od 1000 do 2200

V06801

V07101

SERWIS OGUMIENIA
OPONY, FELGI
OLEJE SHELL (wymiana gratis)

* angielski korepetycje, magister UW, tel. 502-954-863 L73601
* angielski korepetycje: (wszystkie poziomy kształcenia),
dokumenty, tel. 514-936-306 V00708
V05303
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K01008

* glazurnictwo, Krzysztof Sadowski, tel. 517-535-255K63310
* hurtownia spożywcza, ul. Gołdapska 31, tel. (87) 520-01-50 V06501
* hurtownia wędlin, od 4.00 do 14.00, ul. Gołdapska 31,
tel. 87-520-22-13 B44802
* hydraulik, gazowe, tel. 502-383-533 V04003
* hydraulika (instalacje wodne), Krzysztof Sadowski, tel.
517-535-255 K63410
* jubilerskie usługi, grawerowanie, naprawa oprawek
okularów, plac Wolności 13, tel. 508-266-703
krstatkiewicz@gmail.com, www.zlotnik-olecko.pl V55110
* instalacje elektryczne, Henryk Rowiński, tel. 510-145-891
V05313

* korekta i redakcja prac rocznych, semestralnych, licencjackich, itp. tel. 609-535-117 L73304
* korepetycje - język angielski; szkoły podstawowe,
gimnazja, szkoły średnie, tel. 608-215-475 B43105
* kowalskie, spawalnicze, ślusarskie, Gołdapska 31, tel.
87-523-00-80 B45002
* księgowe usługi, Ternet spółka z o,o, tel. 87-520-31-70 B45401
* materiały budowlane, metalowe, hydraulika – SKLEP
BUD-MET, ul. Gołdapska 22, tel. (87) 520 22 41. V05802
* MEBLE - salon, Jan Bagiński, ul. Rzeźnicka, tel.
(87) 520 29-23.
V05104
* MEBLE - sklep firmowy „ELMARS”, Zielona 33,
oferuje: meble tapicerowane w cenie producenta, meble
na wymiar, tel. (87) 520 29-23.
V05104
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V02706

* OLEJ OPAŁOWY,NAJTANIEJ, tel. 87-520-41-91 V03415
* pizza na telefon – od 10.00 do 22.00, tel.87-520-31-32
lub sms 505-314-536 V01118
* POŻYCZKA szybka, profesjonalna obsługa, tel. 666064-485 K64804
* Pralnia chemiczna, pranie wodne, usługi w ciągu 24 godzin,
ul. Grunwaldzka 12, te. 723-565-284
V02306

PRZYCHODNIA WETERYNARYJNA

STOMATOLOG – 24 godz. tel. 605-893-381
pełny zakres usług
DERMATOLOG

K65403

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
V03105
czipowanie, paszporty europejskie
psy, koty, fretki
* ROWERY – naprawy i wypożyczalnia, Centrum
Handlowe Impuls, tel. 87-520-36-92 V04314
* skup metali i surowców wtórnych, odbiór własnym
transportem, najwyższe ceny, Ełcka 2, tel. 501-611-961V56120
* sprzątanie, pranie tapicerek, dywanów, opieka nad grobami,
tel. 513-035-033
V05403
* STOLARNIA: schody drewniane, meble, zabudowy,
system drzwi przesuwanych, renowacja, tel. 784-353561, 87-521-43-68 B43005

plac Wolności 11, , rejestracja tel. 605-893-381 , 87-520-22-22

* Taxi „Z”, również taksówki 6-osobowe, tel. 87-20-12-12 K63909
* tłumacz języka francuskiego, tel. 888-605-885 B45102
* transportowe, Mercedes Sprinter, tel. 512-265-569 V02326
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KUPIĘ
* stary traktor, tel. 602-235-182 V03435
PRACA
* ślusarza, spawacza zatrudnię, tel. 602-709-756 B45201
* zatrudnię kucharza do wypieku pizzy, tel. 509-839-995 V01228
* zatrudnię na stanowisku technicznym. Wymagania
- inżynieria sanitarna, inżynieria ochrony środowiska,
obsługa programu autocad, tel. 509-864-161 V07211
* zatrudnię przedstawiciela w zakresie ochrony środowiska, prawo jazdy kategoria B, tel. 509-864-161 V07201
* zatrudnię stomatologa, tel. 605-893-381 K65503
SPRZEDAM
* bilard profesjonalny, blat marmurowy, stan dobry,
tanio, tel. 603-113-040 V07121
* biurko komputerowe z boczną szafką, czarne, 50
zł, tel. 695-602-891 B44004
* drukarka kolorowa OKI C3300n, A4, idealna do
wizytówek, mało używana, 290 złotych, tel. 604-193413 B45601
* działkę budowlaną 900 m.kw., Świętajno, tel. 509154-347 K64904
* działka usługowa, granica obwodnicy, tel. 601-210819 K53406zr
* działkę budowlaną, 1650 m.kw., Olecko, tel. 602709-756 B42407
* działki budowlane, uzbrojone, tel. 601-210-819 K53506zr
* komplet wypoczynkowy skórzany, (dwa fotele i kanapa), tel. 667-172-403 B44104
* kotły c.o., grzejniki, bojlery, HYDROMAX,
ul. Sokola 1E, tel. 87-615-31-90
V03205
* łódkę wędkarską, tel. 512-265-569 V02316
* maszyny, urządzenia rolnicze, tel. 601-210-819 K53306zp
* mieszkanie, kawalerka, Kościuszki, II piętro, tel.
506-877-754 K66001
* mieszkanie własnościowe 55,5 m.kw., z piwnicą,
plac Wolności obok UM, tel. 696-245-727 B41908
* mieszkanie 70 m.kw., Kukowo, piwnica, pomieszczenia gospodarcze, tel. 512-153-766, 504-572-359 K65602
* mieszkanie 73 m.kw. po generalnym remoncie, tel.
609-535-117 B44603
* 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 V03425
V04913

V03505

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 V03115
* tapety, rolety sprzedam, Dom S.C., plac Wolności 5 A V01917

V00608

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

Pompy ciepła

JA CWU + CO + kolektory słoneczne

OC
MY
O
PR KE
w

V57409

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

Wyrób nagrobków, blatów kuchennych, parapetów
i okładzin schodowych
V02107

INNE
* koty oddam z bardzo dobrych rąk w jeszcze lepsze
ręce, tel. 600-140-814 B44403
* oddam koty (wszystkie czarne) w dobre ręce, tel.
504-997-481 (odbieram tylko SMS-y) B45301
* potrzebuję pilnie rower stacjonarny za 0 złotych i pralkę
automatyczną (jestem inwalidką i proszę o pomoc), tel. 505211-873 B44204
* Stowarzyszenie „Otwarte Drzwi” przyjmie nieodpłatnie meble takie jak: tapczany, szafki nocne, tel.
87-523-99-65 w godzinach od 10.00 do 12.00. L73502

* wózek inwalidzki, nowy, nieużywany, tel. 601-152-454 B41708
WYNAJEM
* lokal do wynajęcia, Kopernika 10, tel. 604-184-868
K65801

* mieszkanie, pokój do wynajęcia, tel. 500-708-095 K65702

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

V04214
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KUPON
NA NAJTAŃSZE
OG£OSZENIE
DROBNE
– 37 groszy za słowo

K64506

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

x 1 x 2 x 3

Ilość publikacji:
V05203





x4

x?

Podpis: ......................................................
B44902

Podpis elektroniczny, certyfikat kwalifikowany
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.
WYDAJEMY CERTYFIKAT W JEDEN DZIEŃ ROBOCZY!
NOWOŚĆ: ODNOWIENIA WSZYSTKICH CERTYFIKATÓW
(RÓWNIEŻ INNE CENTRA), KORZYSTNE CENY.
PUNKT INFORMACJI KRS - WYPISY AKTUALNE I PEŁNE

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

L72710

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

MEDYCYNA ALTERNATYwNA
Okłady z twarogu i kąpiele na ból głowy

Dawniej na Podkarpaciu łagodzono bóle głowy
okładami ze świeżego twarogu. Tak kurowano z powodzeniem również małe dzieci. Aby sporządzić taki
okład należy rozrobić trochę twarogu z serwatką albo
z odrobiną wody na dosyć gęstą papkę. Potem rozsmarować ją na miękkiej i czystej płóciennej szmatce i przyłożyć
do czoła. Poleżeć z tym okładem co najmniej pół godziny.
Dorosłym ten lek również pomaga.
Dawnym ludowym sposobem na niektóre bóle głowy, zwłaszcza ze zdenerwowania, wzburzenia, nadmiaru
silnych emocji, przewrażliwienia, były też kąpiele nóg w
letniej wodzie. Aby skutecznie ukoić ból głowy taka kąpiel
powinna trwać minimum kilkanaście minut.

Zioła na chorobę wrzodową

Jedną z ważnych przyczyn choroby wrzodowej jest stan
układu nerwowego. Niepokój, lęk, napięcie, bezsenność
zaostrzają objawy. Korzystne działa¬nie będą miały odpowiednio dobrane zioła.
Mieszanka na łagodzenie stresów: ziele dziu¬rawca,
korzeń kozłka, nasienie lnu, liść melisy, kwiat rumianku zmieszać w różnych ilościach. Łyżkę mieszanki zalać
wrzątkiem i zaparzać pod przykryciem 30 minut. Po prze-

cedzeniu pić 2 razy dziennie pół godziny przed jedzeniem.

Dieta przy miażdżycy

Pożywienie powinno być bogate w produkty niskokaloryczne, chude i pozbawione cukru. Należy dbać o stosowną
do wzrostu i budowy wagę ciała. Jadać kilka razy dziennie
małe porcje lekko strawnych dań.
Produkty dozwolone: pieczywo czerstwe i raczej ciemne,
kasze i ryż, chude mleko i napoje mleczne, chudy twaróg, w
ograniczonych ilościach odtłuszczone masło, oleje roślinne,
chude mięso, ryby, drób (gotowane lub pieczone bez tłuszczu), wszystkie warzywa i owoce, ziemianki, zupy na wywarach jarzynowych, najlepiej doprawiane mlekiem, soki owocowe, pieczone owoce bez cukru.
Produkty zabronione: potrawy z dodatkiem tłuszczów
zwierzęcych, tłuste mleko, śmietana, sery, słonina, smalec,
żółtka w dużych ilościach, tłuste mięsa, ryby, drób, podroby,
wędliny, wszelkie potrawy smażone, zupy i sosy na tłustych
wywarach i zasmażkach, czekolada, kakao, słodkie i tłuste
desery.

Lecznicze właściwości grochu

Dużo potraw z suchych ziaren grochu powinni jeść ciężko
pracujący fizycznie, osłabieni i wychudzeni.

to@borawski.pl

Kalendarz imion

Kalendarz imion
29 lutego
NAJLEPSZE ŻYCZENIA DLA
SOLENIZANTÓW, KTÓRZY
SWOJE ŚWIĘTO OBCHODZĄ
CO CZTERY LATA
Antoniny, Romy
Albina, Budzisława, Dawida, Dobromira, Dobroniego, Lecha, Lutosława,
Oswalda, Romana
1 marca
Albiny, Antoniny, Joanny, Radosławy
Albina, Antoniego, Budzisława, Dawida, Feliksa, Herkulana, Herkulesa, Józefa, Nikifora, Piotra, Radosława, Rogera
2 marca
Agnieszki, Halszki, Heleny, Henryki,
Lucji
Budzisława, Franciszka, Hemryka, Karola, Krzysztofa, Michała, Pawła, Piotra, Radosława, Symplicego, Symplicjusza, Wiktora
3 marca
Danieli, Kingi, Kunegundy, Łucji, Ma-

ryny, Teresy
Anzelma, Asteriusza, Budzisława, Fryderyka, Gerwina, Hieronima, Pakosława, Tycjana, Wierzchosława
4 marca
Adriany, Adrianny, Dainy, Jagody, Łucji,
Kazimiery, Wacławy, Walburgi
Adriana, Arkadiusza, Eugeniusza, Hadriana, Kazimierza, Lucjana, Lucjusza,
Lutosława, Wacława, Witosława
5 marca
Adory, Adriany, Aurory, Oliwii, Teofilii,
Wacławy
Adriana, Euzebiusza, Ferdynanda, Fryderyka, Jana, Pakosława, Teofila, Wacława, Wirgila, Wirgiliusza, Wojsława,
Wolimira
6 marca (Światowy Dzień Logopedy)
Agnieszki, Elwiry, Eugenii, Felicyty,
Klaudii, Kolety, Rozyny, Róży
Biedrzysława, Jordana, Klaudiana,
Klaudiusza, Marcina, Marcjana, Wiktora, Wojsława

Nasz przepis
Koktajl jabłkowo-marchewkowy

Na patelni rozgrzewamy tłuszcz i
podrumieniamy na nim pokrajana w
krążki cebulę. Przekładamy ją do wcześniej przygotowanego garnka.
Nerki obsypujemy mąką i wkładamy
je na patelnię. Smażymy do zarumienienia na silnym ogniu. Gdy są gotowe
przekładamy do garnka z cebulą, solimy, pieprzymy i zalewamy śmietaną.
Tzatziki
Dusimy około 20 minut. Po 10 minutach
naturalny serek homogenizowany, świeży duszenia całość posypujemy zmielonyogórek, kilka gałązek szczypiorku i natki mi wcześniej przyprawami.
pietruszki, sól, pieprz
Danie podajemy posypane natka pieSerek homogenizowany mieszamy z truszki.
obranym i startym na tarce ogórkiem i
posiekaną zieleniną. Przyprawiamy solą Zupa ziemniaczana ze śmietai pieprzem.
ną
mały por, dwie marchewki, 2 ziemniaCynaderki w śmietanie ki, 2 szklanki bulionu jarzynowego, pół
75 dag wieprzowych nerek, 3 duże ce- szklanki smietany, sól, biały pieprz, pabule, 2 łyżeczki mąki, szczypta śmietany, pryka mielona, posiekany koperek
sól, pieprz cytrynowy, natka pietruszki,
Por, marchewkę i ziemniaki myjetłuszcz do smażenia, szklanka mleka
my, obieramy i kroimy drobno. Zalewa4 owoce jałowca, szczypta tymianku, 2 my bulionem i gotujemy około 20 minut
ziarna ziela angielskiego
na małym ogniu do miękkości.
Owoce jałowca, tymianek i ziele anCałość przecieramy lub miksujemy.
gielskie ucieramy w moździerzu i odsta- Wlewamy kwaśną śmietanę i mieszamy.
wiamy przykrywając.
Przyprawiamy. Przed podaniem posypuNerki kroimy wzdłuż na płasko i wy- jemy koperkiem.
cinamy żyłki. Kilkakrotnie je płuczemy.
Płukanie: do miski z nerkami wle- Sałatka z wędzonej ryby
w sosie winegret
wamy wodę, odstawiamy na dwie, trzy
minuty. Po tym czasie mieszamy zawar- 2 wędzone piklingi lub makrele, 6 ugototość ręką a wodę wylewamy. Czynność wanych w łupinkach ziemniaków, 2 kwatę przeprowadzamy kilka razy. Do ostat- szone ogórki, cebula, 3 łyżki ugotowanej
niego płukania wykorzystujemy mleko drobnej fasoli
i dopełniamy miskę wodą tak aby nerki sos winegret: 4 łyżki oleju, łyżka soku z
cytryny, sól, pieprz mielony
były przykryte. Czekamy 10 minut.
W międzyczasie gotujemy lekko oso- do przybrania jajko ugotowane na twarloną wodę, i gdy zacznie się gotować do oraz natka pietruszki
Ryby obieramy ze skórki, usuwamy
wrzucamy do garnka nerki. Gotujemy
ości i dzielimy na drobne kawałki.
bez przykrycia 5 minut.
Ziemniaki i kwaszone ogórki kroimy
Po tym czasie nerki odcedzamy i krow paseczki. Dodajemy fasolę i drobno
imy w paseczki.
100 ml maślanki mieszamy dokładnie 50 ml nektaru jabłkowego, 50 ml
soku marchewkowego, łyżką miodu, 3
łyżkami śmietany kremówki oraz łyżeczką soku z cytryny.
Dekorujemy cząstkami jabłka.
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Cytaty na ten tydzień

LALKI

Lalki są żywe,
wesołe i nieszczęśliwe.
Lalki mają bardzo smutne miny,
Kiedy sypią się z nich trociny.
Lalki kryją główki w poduszki,
Opłakują wyłamane nóżki.
Zaniedbane, obdarte i chore
jęczą cicho całe wieczory.
Ale
są też wesołe lale.
Wypoczęte, syte i zdrowe,
wystrojone w sukienki kolorowe,
jeżdżą z dziećmi na spacer po parku,
a na gwiazdkę dostają
moc prześlicznych podarków.

Józef Ratajczak

PRZYS£OWIA

Gdy marzec mglisty, w lecie czas
dżdżysty
Gdy suchy marzec, kwiecień mokry,
maj przychłodny, wtenczas wnosi gospodarz, nie będzie rok głodny.
Gdy suchy marzec, kwiecień nagradza, bo deszcze sprowadza.
Gdy w marcu deszcz pada, wtedy rolnik biada, gdy słońce jaśnieje, to rolnik
się śmieje.
Gdy w marcu grzmi, w maju śniegiem
ćmi.
Gdy w marcu z nieba od południa ryknie, wielki z tego urodzaj wyniknie.
W marcu, gdy grzmot na lody spada, w
lecie grad zapowiada.
Ile mgły w marcu, tyle deszczu w lecie.
Ile w marcu dni jasnych, ale z rana
mglistych, tyle w żniwa czasów
dżdżystych.
Jeśli na św. Kazimierza (4 marca) pogoda, to na kartofle uroda.
posiekaną cebulę i mieszamy to wszystko z kawałkami ryby. Olej, sok z cytryny,
doprawiamy solą i pieprzem mieszamy.
Uzyskanym sosem polewamy sałatkę.
Sałatkę wykładamy na półmisek i przybieramy plasterkami jajka. Całość posypujemy posiekaną natka pietruszki.

Dip pomidorowy

opakowanie naturalnego jogurtu 15 dag,
ok. 10 dag gęstej śmietany, łyżeczka koncentratu pomidorowego, mały pomidor,
sól, pieprz
Jogurt łączymy ze śmietaną i po wymieszaniu dzielimy całą porcję na pół. Do
jednej dodajemy koncentrat pomidorowy
i pokrojony w drobną kosteczkę pomidor.
Przyprawiamy solą i pieprzem.

Dip paprykowy

opakowanie naturalnego jogurtu 15 dag,
sól, pół łyżeczki ostrej papryki w proszku,
ćwierć czerwonej papryki
Jogurt łączymy z ostrą papryką oraz
pokrojoną w drobną kostkę czerwona papryką. Przyprawiamy solą.

Cebula

... posolona nie przypala się.

18

Tygodnik olecki 9/737 - r. 2012

to@borawski.pl

Mistrzostwa Powiatu Oleckiego SZS w halowej piłce nożnej
chłopców szkół podstawowych

22 lutego w hali sportowej w Wieliczkach rozegrano Mistrzostwa Powiatu Oleckiego SZS w halowej piłce nożnej
chłopców szkół podstawowych.
Organizatorami turnieju były OTSS, POSS, MOSiR Olecko i UKS przy SP w Wieliczkach.
Sędziowali Karol Warsewicz i Dariusz Karniej.
WYNIKI:
SP 3 Olecko - SP Wieliczki
3:0
SP 1 Olecko - SP Kowale Oleckie 3:1
SP Wieliczki - ,,Orliki” Olecko
5:1
SP Kowale Oleckie - SP 3 Olecko 4:1
SP 1 Olecko - ,,Orliki” Olecko
2:1
SP Kowale Oleckie - SP Wieliczki 3:2
SP 1 Olecko - SP 3 Olecko		
5:2
SP Kowale Oleckie - ,,Orliki” Olecko
5:0
SP 1 Olecko - SP Wieliczki
5:2
SP 3 Olecko - ,,Orliki” Olecko
5:1
KLASYFIKACJA KOŃCOWA:
1. SP Nr 1 Olecko (opiekun Krzysztof Dawidziuk)		

W najbliższym tygodniu
MOSiR Olecko organizuje
następujące imprezy:
1. Otwarty Turniej halowej piłki nożnej chłopców ze szkół gimnazjalnych.
Termin i miejsce: 01.03.2012r. (czwartek), godz.
9.00, hala ZST w Olecku.
2. V Memoriał I. Jasieluna i F. Pietrołaja w tenisie stołowym.
Termin i miejsce: 03-04.03.2012r. (sobota-niedziela), godz. 9.00, hala ZST w Olecku.
3. Otwarty Turniej kobiecych ,,siatkarskich
czwórek” z okazji Dnia Kobiet.
Termin i miejsce: 11.03.2012r. (niedziela), godz.
11.00, hala LO w Olecku.

Zapraszamy do udziału
i kibicowania !!!

			
12 pkt 15:6
2. SP Kowale Oleckie (opiekun Mirosław Mularczyk)
			
9 pkt
13:6
3. SP Nr 3 Olecko (opiekun Zbigniew Mrozowski)		
			
6 pkt
13:11
4. SP Wieliczki (opiekun Paweł Rutkowski)		
			
3 pkt
9:12
5. ,,Orliki” Olecko (opiekun Tomasz Karniej)		
			
0 pkt 4:19
W zawodach wzięły udział reprezentacje 4 szkół podstawowych z Powiatu Oleckiego oraz drużyna ,,Orlików” Olecko z
rocznika 2002 i młodsi. Zawodnicy z tego zespołu są młodsi o
3-4 lata od pozostałych, ale za swoją grę nie muszą się wstydzić, wszak rywalizowali z dużo starszymi od siebie, a i tak
zdobyli 4 bramki. Brawo!
Wszystkie zespoły otrzymały pamiątkowe dyplomy.
Ogółem w zawodach uczestniczyło 45 zawodników.
Skład zwycięskiej drużyny z SP Nr 1 w Olecku (opiekun
Krzysztof Dawidziuk): Michał Złotnik, Jakub Jasiński, Michał Rutkowski, Marek Konopko, Jakub Miłowicki,
Piotr Wiktorzak, Bartosz Ferenc, Jakub Krzykwa, Maciej Marchewka i Jakub Grzymkowski.
Organizator imprez sportowych w MOSiR Olecko:
Dariusz Karniej

Półfinał Mistrzostw Woj. W-M SZS
w halowej piłce nożnej dziewcząt SP

23 lutego w hali sportowej Zespołu Szkół technicznych
odbył się Półfinał Mistrzostw Woj. W-M SZS w halowej piłce
nożnej dziewcząt SP. Organizatorami turnieju były W-M SZS
i MOSiR Olecko. Opiekę medyczną sprawowała Eduarda
Więcko. Sędzią głównym zaodów był Dariusz Karniej.
WYNIKI:
SP Biała Piska - SP Nr 1 Olecko 4:0 (3:0)
SP Wydminy - SP Nr 1 Olecko
8:2 (5:0)
SP Wydminy - SP Biała Piska
1:1 (0:0)
KOLEJNOŚĆ KOŃCOWA:
1. SP Wydminy (opiekun Bartłomiej Osior) 4 pkt
9:3
2. SP Biała Piska (opiekun Andrzej Konopka) 4 pkt 5:1
3. SP Nr 1 Olecko (opiekun Krzysztof Zaniewski) 0 pk 2:12
Wszystkie drużyny otrzymały pamiątkowe dyplomy i puchary, ufundowane przez MOSiR Olecko. Ogółem w zawodach uczestniczyło 30 zawodniczek.
Organizator imprez sportowych w MOSiR Olecko:
Dariusz Karniej

Zespól Szkół Społecznych przy ulicy Młynowej w Olecku

Wydawca: Agencja Promocyjno-Wydawnicza „Wir”, Bogusław Marek Borawski. Adres redakcji: Olecko, ul. Zielona 37, skr.
poczt. 44, tel. 601-152-454; e-mail: to@borawski.pl. Redaktor naczelny: Bogusław Marek Borawski. Dyżur redakcyjny: poniedziałki, środy, czwartki, piątki w godz. 1200-1700. Za treść ogłoszeń pismo nie ponosi odpowiedzialności. Redakcja zastrzega sobie
prawo do adiustacji, skracania oraz opatrywania nadesłanych artykułów własnymi tytułami.
Drukarnia „Gryfix”, 19-300 Ełk, ul. Sasankowa 17

to@borawski.pl
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Wizyta radnych
W dniu 23 lutego 2012 roku, Radni Powiatu oraz kierownicy jednostek organizacyjnych powiatu i gminy odwiedzili Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Głuchych im. św. Filipa
Smaldone w Olecku.
Goście obejrzeli przedstawienie „Betlejem to my sami”, a następnie mogli zwiedzić placówkę, brać udział w kiermaszu kart
i stroików wielkanocnych wykonanych przez uczniów Ośrodka
oraz spotkać się z nauczycielami i dziećmi.
Odwiedzili szkolną izbę historyczną, pracownie placówki
oraz pomieszczenia internatu.
zdjęcia archiwum Ośrodka

Północna Liga Regionalna
w tenisie stołowym im.F.Pietrołaja

Drużyna Karniej Team Olecko pewnie kroczy po mistrzowski tytuł gromiąc po drodze rywali. W trzech rozegranych ostatnio meczach przeciwnicy zdołali zdobyć zaledwie
trzy punkty w tym jeden został podarowany przez lidera rozgrywek.
Drugi zespół z Olecka walczył ze zmiennym szczęściem
przegrywając u siebie z Absolwentem Sobiechy 7:10 i remisując na wyjeździe w Budrach 9:9. Wynik osiągnięty w pierwszym meczu należy uznać za dobry natomiast po drugim nastąpił niedosyt.
Po wznowieniu rundy rewanżowej rozegrano osiem meczów bieżących i jeden zaległy.
Karniej Team Olecko – Absolwent Sobiechy 10:0
SP Budry – Karniej Team Olecko 2:10
UKS Orły Gawliki Wielkie – UKS Jantar Gołdap 4:10
UŻKS Spinaker Węgorzewo – LUKS ABC Żak Pisanica 7:10
Geodezja Olecko – Absolwent Sobiechy 7:10
Karniej Team Olecko - UKS Orły Gawliki Wielkie 10:1
SP Budry – Geodezja Olecko 9:9
Absolwent Sobiechy - UŻKS Spinaker Węgorzewo 10:7
Absolwent Sobiechy - UKS Jantar Gołdap 8:10
Na fotel lidera powrócił faworyt rozgrywek Karniej Team.
1. Karniej Team Olecko 18:0
90:27
2. UKS Jantar Gołdap
16:2
87:37
3. Absolwent Sobiechy
13:7
78:66
4. LUKS ABC Żak Pisanica
			
9:5
59:49
5. UŻKS Spinaker Węgorzewo
			
6:12
57:81
6. Geodezja Olecko
4:14
57:83
7. UKS Orły Gawliki Wielkie
			
3:13
40:71
8. SP Budry		
1:17
35:89
Organizator Józef Polakowski

PODZIĘKOWANIE
Olecki Sztab WOŚP pragnie podziękować wszystkim
mieszkańcom oraz instytucjom i zakładom pracy, które pomogły nam przeprowadzeniu 20 Finału WOŚP. W szczególności zaś: Powiatowej Komendzie Policji, Straży Pożarnej, Zarządowi Spółdzielni Mieszkaniowej, Taxi 1313,
restauracji „Astra”, pub „Piwnica”, piekarni „Sobańscy”,
Warsztatom Terapii Zajęciowej, bankowi BGŻ, Oleckiemu
Stowarzyszeniu nurkowemu „Amfiprion”, Zespołowi Ratownictwa Medycznego, redakcji „Głos Olecka” oraz „Tygodnik Olecki”, władzom miasta i powiatu, kierownictwu
„Olmedica”, Pani Marcie Milewskiej, Panu Krzysztofowi
Kulbackiemu z Wieliczek, Pani Krystynie Kołodziejskiej i
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Być kobietą!

Niedługo 8 marca – Dzień Kobiet, nawet międzynarodowy. Dla jednych to powód do świętowania, dla innych – niechlubny relikt przeszłości. Ja jednak nie o święcie, ale o nas
– kobietach, drogie Czytelniczki. Jakie jesteśmy? Życie przeciętnej polskiej kobiety w obecnym okresie nie jest usłane
różami. Nie zawsze wygląda tak kolorowo, jak w kobiecych
periodykach. Jesteśmy zapracowane, mimo, że jak podają
statystyki, bezrobocie dotyka przede wszystkim nas. W wielu przypadkach troska o cały dom spada właśnie na nas. A
to sprzątanie, pranie, zakupy, gotowanie, wychowanie dzieci.
Te zaś, które pracują, zasilają budżet domowy.
Czy domagam się równouprawnienia? Nie, to chyba niemądry wymysł feministek. Rola kobiety sprowadza się do
innych zadań. Nie zamierzam rywalizować z mężczyznami.
Oni też mają swoje role.
Myślę, że nie ważna jest płeć, ale to, jakim się jest człowiekiem. Ja czuję się dumna z faktu, że jestem kobietą, mimo
wszystkich obowiązków. Wcale nie uważam, że jestem gorsza od mężczyzn ani dyskryminowana.
Wiele z nas uwielbia tradycyjną rolę, jaką przypisuje się
płci pięknej. I dobrze. Jak wspaniale jest być adorowaną, hołubioną i traktowaną szarmancko.
O ile ubożsi są mężczyźni nie mogący dostąpić wspaniałego uczucia macierzyństwa, mimo, iż wymaga ono wiele
bólu, wyrzeczeń i poświęceń. Naszą zaletą jest to, że jesteśmy bardziej zdyscyplinowane i zorganizowane, co stwarza
doskonałe atuty w efektach pracy zawodowej. Jesteśmy może
i słabsze fizycznie, ale psychicznie damy radę niejednemu
facetowi. Ambicji również nam wystarczy, ale nie możemy
poświęcić całego czasu tylko karierze.
Jak co roku słyszę różne komentarze na temat: obchodzić
czy nie obchodzić Dzień Kobiet? Rozumiem, że zdania w
tej materii mogą być podzielone. Myślę jednak, że każdej z
nas jest miło, kiedy ktoś o nas pamięta i to bez względu na
okazję.
Tak mało jest okazji, kiedy otrzymujemy kwiaty lub upominki. Z mojej obserwacji wynika, że to święto – jak niektó-

rzy uważają z „innej epoki” – zostało mocno przyćmione przez
tak medialne walentynki. Ten nieco amerykański „wynalazek”
chyba na trwałe przyjął się wśród młodego pokolenia.
Wrócę jednak do święta kobiet. Nie chcę mu nadawać cech
urzędowości. Lekką przesadą było organizowanie tej całej
pompy z akademiami i składaniem służbowych życzeń przez
dyrekcje zakładów pracy. Chciałabym, aby był to zwyczajny,
a zarazem niezwyczajny dzień. Dzień doceniania każdej z nas.
Niechaj będzie to okazja, na przykład, do przysłowiowego
babskiego spotkania i nie w domu, ale na kawie w miłej kawiarence. Niech w tym dniu to, co najczęściej my wykonujemy –
zakupy, sprzątanie, posiłki, pranie, wychowanie dzieci, zrobią
za nas nasze „orły, sokoły, herosy” – cytując sympatyczną Danutę Rinn. Mam nadzieję, że nie będzie to jednorazowa akcja.
Te prozaiczne czynności wymagają od nas kobiet niezmiernej systematyczności, wysiłku i cierpliwości. Wprawdzie ten
model funkcjonowania małżeństw mocno się zmienił, ale dzięki mocno zakorzenionym męskim tradycjom, nadal wiele z nas
jest cichymi bohaterkami dnia codziennego.
Mówi się, że kobiety są bardziej odporne na stresy i chyba zgadzam się z tą opinią. Czasy, w których żyjemy nie rozpieszczają nas. To my – kobiety ponosimy przede wszystkim
skutki przemian dokonujących się na naszych oczach. Przykład
– stopa bezrobocia wśród kobiet jest zdecydowanie wyższa
niż wśród mężczyzn. To my musimy znosić sytuacje napięcia
spowodowane bezrobociem naszych mężów. Oni chyba gorzej
radzą sobie z tą trudną psychologicznie sytuacją.
Niestety, widzę jak wiele kobiet tego nie wytrzymuje i poddaje się, ucieka w alkoholizm, dopadają je depresje. Myślę,
że dobrym dowodem wyrazu szacunku dla nas kobiet, oprócz
oczywiście kwiatów od naszych najbliższych, niech będzie po
prostu uśmiech i szereg innych drobiazgów, które mogą być
miłe podczas tego dnia.
Niech się boczą przeciwnicy 8 Marca, ja jednak lubię, gdy
ktoś okazuje mi szacunek, choćby przy takiej okazji.
Czego życzyć nam, paniom? Więcej odwagi i pogody ducha, mimo wszelkich przeciwności, aby nie zabrakło na siły
stawić im czoła.
Pogody ducha i więcej optymizmu przez następny rok życzy Wam prawdziwa baba.
Marusia

