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Miło nam jest poinformować Państwa, że rysunek Naszego
Przyjaciela i współpracownika Waldemara Rukścia została nagrodzona „Srebrnym Jajem” w Ogólnopolskim Konkursie Rysunku Satyrycznego Uśmiech Ekranu 2013.
Konkurs jest corocznie organizowany przy Ogólnopolskim
Festiwalu Filmów Komediowych w Lubomierzu. W tym roku
Festiwal trwa od 15 do 18 sierpnia. Nasz rysownik właśnie tam
odbierze swoją nagrodę.
Pracę artysty publikujemy na stronie 20 w cyklu rysunkowych felietonów „Kreski Garbate”.
Gratulujemy Waldkowi i życzymy dalszych sukcesów
Zespół Redagujący
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Spływ kajakowy z LOTem Ziemi Oleckiej, s. 9

MARKET BUDOWLANY
M.Pietraszewski
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MAJSTER

ANWIS

K85805

, NA ZAMÓWIENIE
ŻALUZJE DREWNIANE I ALUMINIOWE
MOSKITIERY, VERTICALE, PLISY,
ROLEY MATERIAŁOWE I RZYMSKIE
POMIAR WYCENA MONTAŻ
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SKUP STARYCH I ROZBITYCH POJAZDÓW
kasacja pojazdów, skup złomu, pomoc drogowa, autolaweta, zaświadczenia
Najwyższe ceny, Olecko, ul. Ełcka 2, tel. 501-611-961
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Archiwum „Tygodnika oleckiego” znajdziesz

V29101

Tygodnik olecki 32/812 - r. 2013

Spotkanie
Partii Przedsiębiorcy
Rzeczypospolitej Polskiej

odbędzie się 14 sierpnia o 18,00 w restauracji
„Astra”.
Grupa założycieli nowej partii Przedsiębiorcy
Rzeczypospolitej Polskiej powstałej w Warszawie
mająca na celu zmianę stanowiska rządu do calej
przedsiębiorczości w Polsce zaprasza na spotkanie
informacyjne wszystkich, którzy chcą zmian.
Zainteresowanych postulatami i informacjami
dotyczącymi Partii Przedsiębiorcy Rzeczypospolitej Polskiej zapraszam na stronę www.przedsiebiorcyrp.pl
Pełnomocnik Zarządu Krajowego Partii
Czesława Orzeł

V27402

GRÜNLAND
Centrum Roślin Ozdobnych

od wiosny duża kolekcja najnowszych odmian bylin
Olecko, ul. Produkcyjna 11, tel. (87) 523-90-09

V25404

V21508

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

8 lipca od 20.35 jeden zastęp OSP Świętajno usuwał gniazdo szerszeni z domu mieszkalnego w Baranach.
29 lipca od 15.37 jeden zastęp JRG PSP oraz jeden OSP
Lenarty zabezpieczał miejsce i usuwał skutki kolizji, do której
doszło w Babkach Oleckich. Seat uderzył w drzewo.
30 lipca od 8.05 jeden zastęp OSP Świętajno usuwał gniazdo szerszeni z domu mieszkalnego w Połomie.
30 lipca od 10.14 jeden zastęp OSP Gąski usuwał z jezdni
w Gąskach powalony na nią konar drzewa.
Informacji udzieliła Młodsza ogniomistrz
Katarzyna Jeglińska

V Turniej siatkówki plażowej

V25604

4 sierpnia na boisku MOSiR przy kortach mieskich odbył
się V Turniej siatkówki plażowej z cyklu Grand Prix Olecka
2013. Sędzią głównym był Dariusz Karniej.
Do rywalizacji przystąpiło tym razem 7 zespołów m.in. z
Gołdapi, Ełku, Giżycka, Zatyk i Olecka. Rywalizacja stała na
niezłym poziomie. Mecze półfinałowe oraz potyczki
o I i III miejsce były bardzo wyrównane i emocjonujące, a
w kilku przypadkach do rozstrzygnięcia rywalizacji potrzebny
był III set (tzw. tie-break).
Dopiero IV miejsce zajęli liderzy cyklu Grand Prix Olecka 2013, duet Hubert Paszkowski i Przemek Szlaszyński z
Gołdapi.
KLASYFIKACJA KOŃCOWA:
1. Artur Opanowski / Jędrzej Jasnos (Olecko/ Ełk) 12 pkt
2. Adrian Białecki / Łukasz Tarasiewicz (Gołdap) 9 pkt
3. Tomasz Sitko / Grzegorz Rebkowiec (Ełk)
7 pkt
4. Hubert Paszkowski / Przemek Szlaszyński (Gołdap) 5 pkt
5-6. Tomasz Topór / Bartosz Hodana (Zatyki) oraz Przemek Rowiński / Marek Pawliczuk (Olecko/ Giżycko)
						
3 pkt
7. Hubert Dłużniewski / Mateusz Dłużniewski (Olecko) 1 pkt
Trzy pierwsze zespoły otrzymały pamiątkowe dyplomy, a
zwycięzcy nagrodzeni zostali dodatkowo statuetkami i koszulkami okolicznościowymi.
W zawodach uczestniczyło 14 zawodników.
Organizator imprez sportowych w MOSiR Olecko,
Dariusz Karniej
PRZEMYSŁAW
ATKIELSKI
KOMPUTERY, NAPRAWA, DRUKARKI (TUSZE, TONERY)
NOTEBOOKI, KASY FISKALNE
Plac Wolności 15A, tel. 87 520 10 89

NAJTANIEJ W MIEŚCIE

ON.............................. 5.55
Pb 95......................... 5.52
PB 98......................... 5,62
LPG............................ 2,19
Olej opałowy............... 3,80
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AUTOMYJNIA
Aleje Lipowe 1, Tel. (87) 520-41-91

(powyżej 1000 litrów)

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

WYSTAWY STAŁE
• Jarosław Szarabajko, Malarstwo, Galeria Prawdziwej
Sztuki im. A. Legusa, ROK „MG”
• Katarzyna Kaźmierak, fotografie, Galeria Hol, ROK „MG”
• Wystawa medali i odznaczeń - wystawa w Oleckim Stowarzyszeniu Aktywnych „Zamek”
• Malarstwo Agaty Julii Prosińskiej, Galeria „Pod Skosem”
Gminny Ośrodek Kultury w Kowalach Oleckich
7 sierpnia (środa)
apteka dyżurna Zielona 35
8 sierpnia (czwartek)
apteka dyżurna plac Wolności 7B
16.00 - Rummikub, gra rodzinna, scrable, Biblioteka Publiczna, Kopernika 6
9 sierpnia (piątek)
apteka dyżurna Gołdapska 1
10.00-13.00- Warsztaty teatralne, AGT
16.20 - Uroczyste rozpoczęcie III OPTA CHiMERA, AGT
16.30- Debata na temat Olecka, środowiska naturalnego i ekologii, AGT
17.00- Teatr HOC LOCO (Olecko)- ,,Zabawa” PREMIERA, AGT
17.00 - Wilverine, flm kino Mazur (3D)
18.00- Teatr The Kingdom Of Curvy Fork (Goleniów) - ,,Cztery”, AGT
19.00- Teatr 6 i pół (Gryfino) - ,,Kronika przypadków”, AGT
19.15 - Red, film kino Mazur (2D)
20.00 - Kabaret Szuje (Ostrołęka)- „Uważaj, komu otwierasz drzwi”, AGT
10 sierpnia (sobota)
apteka dyżurna plac Wolności 25
9.00-11.00- Warsztaty robienia zegarów z odpadów, AGT
10.00-13.00- Warsztaty taneczne
10.00-13.00- Warsztaty bębniarskie
10.00-13.00- Warsztaty teatralne
10.00-13.00- Warsztaty lalkarskie
10.30 - 18.00 - Mistrzostwa Polski Płetwonurków, przystań
LOK nad jeziorem Oleckim Wielkim
15.30- Uroczyste sadzenie chimerowego dębu
16.30 - Teatr Terminus A Quo (Nowa Sól)- ,,Usta/lenia”
17.00 - Wilverine, film kino Mazur (3D)
18.00 Teatr Politechniki Lubelskiej Χάος - (Lublin) - „Jak
się kochają ludzie pierwotni”, AGT
19.00- Teatr Uciekinier (Bełchatów)- ,,Profugus”, AGT
19.15 - Red, film kino Mazur (2D)
19.50- Teatr HAM (Chełm)- ,,Nie do użycia”, AGT
21.00- Edward Gramont (Nowa Sól), AGT
11 sierpnia (niedziela)
apteka dyżurna Składowa 6
9.00-11.00- Warsztaty robienia zegarów z odpadów
10.00 - XV Turniej Tenisa o Puchar ,,Tygodnika Oleckiego”, Korty Miejskie w Olecku
10.00-13.00- Warsztaty taneczne
10.00-13.00- Warsztaty bębniarskie
10.00-13.00- Warsztaty lalkarskie
10.15 - 17.00 - Mistrzostwa Polski Płetwonurków, przystań
LOK nad jeziorem Oleckim Wielkim
11.00 - VI Turniej siatkówki plażowej z cyklu Grand Prix
Olecka 2013, bisko w pobliżu kortów miejskich
12.00 - Piknik Historyczny, Rynek placu Wolności
17.00 - Wilverine, film kino Mazur (3D)
18.00- Teatr Pomarańcze W Uchu Na Skarpie Bez Kartki
(Goleniów)- ,,Moby Dick”
19.00- Teatr Hesperydy (Chełm) - „Wyspa żywiołów”
19.15 - Red, film kino Mazur (2D)
19.50- Krzysztof Gmiter (Gryfino)- ,,Nieśmiertelność raka”
21.00- Uroczyste zakończenie i wręczenie nagród
12 sierpnia (poniedziałek)
apteka dyżurna Zielona 37
13 sierpnia (wtorek)
apteka dyżurna 11 Listopada 9
16.00 - spotkanie z bajką w języku angielskim, Biblioteka
Miejska, ul. Kopernika
14 sierpnia (środa
apteka dyżurna Kolejowa 15)
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Oleckie archiwum - Olecko jakiego już nie ma

18. Budynek Środowiskowego Domu Samopomocy.
Fragment ulicy Armii Krajowej w okolicach skrzyżowania z
ulicą Sembrzyckiego.
Ciekawym obiektem jest sklepik stojący tyłem do obiektywu
fotografa. Takich przybytków
handlu już obecnie nie uświadczysz. Male drzewko stojące obok
jest teraz już co najmniej czterdziestopięcioletnie.
Fotografia wykonana w
1969 roku przez Tadeusza Murasa. (własność: www.grajewiak.pl)

Postawa godna pochwały

W niedzielę na trasie Sedrnaki – Dąbrowskie, pijaną
52 letnią kobietę kierującą samochodem m-ki VW Golf
zatrzymał mieszkaniec Olecka. Przybyłym na miejsce
policjantom kobieta odmówiła podania swoich danych
osobowych nie przyznając się do prowadzenia samochodu. Kiedy poddano ją badaniu na zawartość alkoholu w
wydychanym powietrzu okazało się, iż ma ponad 2 promile.
4 sierpnia około 20.00 dyżurny komendy w Olecku
otrzymał informacje o tym, iż na trasie Sedranki – Dąbrowskie jedzie samochodu m-ki VW Golf, w który kierowca najprawdopodobniej jest pod wpływem alkoholu.
Wysłany na miejsce patrol policji zastał przed miejscowością Dąbrowskie stojące na poboczu dwa samochody w ty, jeden VW Golf przy których stała kobieta i
mężczyzna.
W rozmowie ze świadkami ustalono, iż kilka minut
wcześniej mieszkaniec Olecka jadąc swoim samochodem
od Dąbrowskich zauważył przed sobą jadący „wężykiem”
samochód m-ki VW Golf.

Próbował go wielokrotnie wyprzedzić, ale nie było
to możliwe gdyż kierowca Golfa miał problem z utrzymaniem prostego toru jazdy. Natychmiast powiadomił o
tym policję informując, iż cały czas jedzie za tym samochodem, aby nie stracić go z widoku.
Za miejscowością Dąbrowskie udało mu się ten samochód zatrzymać na poboczu drogi. Po zatrzymaniu
się z samochodu wysiadła kobieta, od której wyraźnie
było czuć alkohol.
Kiedy policjanci przyjechali na miejsce, to kierująca Golfem 52 letnia mieszkanka powiatu oleckiego nie
przyznała się do prowadzenia samochodu odmawiając
podania swoich danych osobowych.
Zeznania świadków, którzy wskazali nietrzeźwą kobietę prowadzącą samochód jednak pozwolą na doprowadzenie sprawy przed oblicze sądu.
Zatrzymana kobieta mając ponad 2 promile alkoholu w wydychanym powietrzu spędziła noc w policyjnym areszcie. Będzie teraz odpowiadać za jazdę w
stanie nietrzeźwości za co grozi do 2 lat pozbawienia
kom. Dariusz Pawluczyk
wolności.		

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:

• Jakub Bałucki
• Tadeusz Brodowski (Nowa Wieś)
• Marek Całkiewicz
• Adam Kaperski
• Alicja Lipowska
• Anna Pokartyk

Upominki ufundowali:
√ TERNET, pl. Wolności 26
√ „BiS” Studio Reklamy, ul. Kamienna 1A
√ BEST - Studio Reklamy, ul. Jeziorna 1A
√ INFOLAND, pl. Wolności 15
√ Drukarnia „Gryfix”, Ełk, ulica Sasankowa 17
√ Księgarnia Zofii Siemaszko, plac Wolności 26
√ Urząd Miejski w Olecku, plac Wolności 3
√ Wydawnictwo „Wir”, Zielona 37
Upominki będą wysyłane pocztą.
Do rozlosowania: gry komputerowe, książki, pióra wieczne,
długopisy, akcesoria szkolne, modele do sklejania, magnesy, smycze, gry logiczne itp.
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Wakacje, wakacje, wakacje... Słońce i
woda. Zawsze uważałem, że wakacje bez
wody, może teraz lepiej byłoby napisać, że
lato bez wody, to nie lato. Naturalnie, że
chodzi o wodę w rzekach i jeziorach. Nie o
lejącą się całymi dniami z nieba. Mamy lato:
parne, słoneczne, burzowe. Takie lato, jak to
bywało kiedyś.
Po mieście kręci się sporo obcych rejestracji: i polskich i
zagranicznych... mamy lato.
Co prawda, w niedzielę, a czasem i w sobotę lato podziwiam nie w Olecku ale pozostałe dni tygodnia jestem w mieście. Chodząc ulicami usłyszy się czasem coś ciekawego. Ot,
choćby w ten poniedziałek.
Kiedy szedłem w górę pasażem placu Wolności od 11 Listopada, drogę zagrodziła mi grupka, zapewne rodzinna, turystów. Stali przed tarasem cukierni. Przechodząc usłyszałem
jak jedna z pań powiedziała: „Zamówcie jakieś ciastka i coś
do picia, a ja za ten czas skoczę do pałacu szaletowego”.
Zaintrygował mnie ten „szaletowy pałac”. Więc dyskretnie
poszedłem za panią i okazało się, że chodzi o WC przy fontannie na Rynku. Proszę Państwa, turyści są jak dzieci. Potrafią
wymyślić takie wyrazy i takie określenia, o jakich tubylcom,
czyli nam, nawet się nie śniło.
„Pałac szaletowy” – pięknie.
Z tym słowotwórstwem jest naprawdę pięknie. Ten, kto
miał dzieci zapewne pamięta słowa przez nie wymyślone.
Wszystkim młodym ludziom, którzy mają dopiero zamiar pociechy mieć radziłbym spisywać wszystkie te wyrazy. Niejeden raz potem człowiek rozmarzy się otwierając kajecik i je
wspominając.
Ja też znam kilka:
Walczydło – miecz.
Bujejek – motylek.
Lecka – samolot.
Malka – kredka.
To tylko niektóre, ale pod ręką zeszytu z nimi nie mam,
więc tylko te z pamięci mogę zacytować.
Takimi barwnymi określeniami mogą pochwalić się rów-
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nież cudzoziemcy, którzy uczą się języka polskiego i ... poeci, którzy się językiem polskim bawią. Czytając poezję nie
raz znajduje się wyrazy, które nigdzie jeszcze w języku polskim nie występują, ale z racji celności wejdą do potocznego
porozumiewania się Polaków.
Z tym językiem poetyckim jest przedziwnie.
Byłem ostatnio w Praniu na spektaklu poetyckim, którego kanwą był pojedynek poetycki pomiędzy Wyspiańskim,
a Gałczyńskim. Spektakl został zagrany po raz pierwszy w
Krakowie. Reżyserem był wtedy i teraz Maj. Przedstawienie oparte o (czasami) „twórczo przetworzone” teksty obu
poetów i nasycone smaczkami i humorem aż po brzegi. Np.
mówi Maj: „Proszę Państwa, mam mały samochodzik i nie
dałem rady zabrać ze sobą scenografii... ale wyobraźcie sobie: Rynek Krakowski, Sukiennice itd.”;
albo: z wiersza, w którym żołnierze czwórkami szli, zamieniono ich na poetów zapomnianych;
albo: (streszczam) Gałczyński jeździł po tekstach Wyspiańskiego jak po burej kobyle, śmiał się i wydrwiwał, natomiast Wyspiański wykazał klasę i nigdy nie nawiązał, w
żadnym tekście, do zaczepek Gałczyńskiego.
I tych smaczków w spektaklu było mnóstwo. A obsada?
Mentorem był Maj, który najśmieszniejsze kawałki opowiadał bezbarwnym, monotonnym głosem. Gałczyńskim
był Zamachowski, Wyspiańskim Malajkat, za Grzegżółkę i
jeszcze parę osób robił w przedstawieniu Marek Kondrat,
(który wcale nie wrócił do zawodu aktorskiego, ale po przyjacielsku kolegów aktorów wspomógł). Wszelkie role kobiece i nie tylko grała Beata Fudalej. Muzykę na żywo wykonywał Turnau z zespołem.
Wspaniały wieczór. Widownia pod czystym niebem
Może sześćset, może osiemset osób. Ja miałem bilet z nr
462. Do Prania zabrała mnie rodzina Serafinów. Prawie jak
z Gałczyńskiego. Czyli Pani redaktorka Marusia. Publicznie
dziękuję jej za ten wieczór.
Gdybym nie pojechał do Prania to pewnie siedziałbym
w Rajgrodzie lub w Rydzewie pod Giżyckiem. I tam - i tam
jachtem na rybach. Niektórych żeglarzy takie postępowanie oburza. Bo z jachtu robi się kuter rybacki. Ale pierwsze
jachty budowano właśnie z rybackich kutrów lub okrętów
wojennych. Ba, nawet i później projektowano je z myślą, że
w razie potrzeby... Słynny jacht króla Wielkiej Brytanii zbudowany w 1729 „Caroline” był w zasadzie okrętem wojennym z przestrzenną kabina królewską na rufie wyposażonym
w 32 działa. Od czasu do czasu wykorzystywała go rodzina
królewska, więcej pływał jednak jako okręt. Najsłynniejsze
z jachtów turystycznych tzw. skipiaki z Chesapeake, to nic
innego jak tylko przebudowane kutry rybackie. To właśnie ci
rybacy z zatoki wymyślili leyzydżeki, liny, które pozwalały
zrzucać żagiel szybko i bez zwijania. Współcześni żeglarze
dodali tylko do wynalazku brezentową kieszeń zapinaną na
zamek błyskawiczny.
Więc jest lato. Trzeba z niego korzystać póki czas. Więc
wyprawy po kulturę, albo po ryby, albo po wiatr i przygody
- to ja. Każdy może oczekiwać od lata innych rozrywek. Są i
tacy, dla których najlepszą zabawą jest taniec. Każdy piątek,
sobota i niedziela w dyskotece lub w knajpie. Ja też od czasu
do czasu lubię potańczyć. Znam nawet teksty kilku hitów
discopolowych. To przez bywanie na weselach lub innych
rozrywkowych imprezach.
Nawet w Olecku, nie wyjeżdżając z miasta, można bawić
się przy dźwiękach disco polo. Ostatnio nawet chyba do godziny, co najmniej, drugiej w nocy. Mazurska Chata kupiła
dobre nagłośnienie i przy dźwiękach muzyki można nawet
tańczyć na Rynku placu Wolności. Nie wszyscy jednak są
z tego zadowoleni. Myślę, że czas by muzykę deczko ściszyć. Są przecież w mieście i ludzie starsi i chorzy, którym
każde pięć minut snu wyrwane chorobie to duża ulga. Są
też małe dzieci, niemowlaki, których rodzice są zmęczeni.
Są też zwyczajni mieszkańcy, którzy po prostu chcą spać i
głośna muzyka im w tym przeszkadza.
B. Marek Borawski
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ul. Armii Krajowej 30
tel. 87-520-30-78
tel. 87-520-25-33
fax. 87-520-27-46

● Dla uczniów z Olecka zapewniony jest dowóz autobusem
szkolnym.
Zespół Szkół w Judzikach
Judziki 5, 19-400 Olecko; tel. 87-520-76-96;
e-mail: zsj@hot.pl; www.zsj.olecko.edu.pl

L80107

Zarząd Powiatu w Olecku,

zgodnie z Uchwałą nr 166/2013 z 29.07.2013 r., zaprasza organizacje pozarządowe z terenu powiatu oleckiego i
inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia
24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do udziału w konsultacjach społecznych projektu Uchwały Rady Powiatu w sprawie przyjęcia rocznego
OFERTY PRACY          
Programu współpracy Powiatu Oleckiego z organizacjami
1. lakiernik tworzyw sztucznych
pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3
ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolon2. kierowca wywrotki
tariacie na rok 2014.
3. kierowca samochodu ciężarowego
Konsultacje są przeprowadzone zgodnie z zapisami
Uchwały Nr XXXIX/239/2010 Rady Powiatu w Olecku
4. mechanik maszyn rolniczych
z dnia 27.09.2010 r. w sprawie określenia szczegółowego
5. frezer
sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i
innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy
6. tokarz metalu
z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i
7. ślusarz
o wolontariacie lub Powiatową Radą Działalności Pożytku
Publicznego projektów aktów prawa miejscowego w dzie8. inżynier mechanik
dzinach dotyczących ich działalności statutowej.
9. elektryk
Celem konsultacji społecznych jest zebranie opinii w
związku z przygotowaniem projektu Uchwały Rady Powia10. kierownik budowy
tu w Olecku w sprawie przyjęcia rocznego Programu współ11. nauczyciel języka angielskiego w klasach I-VI pracy Powiatu Oleckiego z organizacjami pozarządowymi
oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o
12. operator spycharki
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok
13. robotnik budowlany
2014.
Projekt Programu współpracy Powiatu Oleckiego z or14. technik prac biurowych
ganizacjami pozarządowymi (...) na rok 2014 z formula15. pilarz
rzem zgłaszania opinii i uwag dostępny jest na www.powiat.
olecko.pl zakładka organizacje pozarządowe i www.spolec16. doradca kredytowy
ko.bip.doc.pl zakładka organizacje pozarządowe.
17. oradca do spraw odszkodowań
Uwagi i opinie należy kierować w formie pisemnej za
pośrednictwem:
18. sprzedawca
- poczty elektronicznej na starostwo@powiat.olecko.pl
19. ogrodnik
lub turowska@powiat.olecko.pl,
- poczty tradycyjnej na adres Starostwo Powiatowe w
20. formierz odlewnik
Olecku, ul. Kolejowa 32, 19-400 Olecko,
21. elektryk
- faksem na numer 87 520 32 19,
na formularzu zgłaszania uwag i opinii w terminie od 7
sierpnia 2013 r. do 30 sierpnia 2013 r. O terminie decyduje
Zespół Szkół
data wpływu do Starostwa Powiatowego w Olecku.
Powiadomienie społeczności lokalnej o przeprowadzaw Judzikach
prowadzi zapisy na rok niu konsultacji społecznych w w/w zakresie nastąpi poprzez:
- umieszczenie ogłoszenia o konsultacjach Programu
szkolny 2013/2014
do przedszkola, oddziału współpracy na 2014 r. w Biuletynie Informacji Publicznej
przedszkolnego, szkoły pod- www.spolecko.bip.doc.pl i na www.powiat.olecko.pl w zakładce organizacje pozarządowe,
stawowej i gimnazjum
- wywieszenie ogłoszenia o konsultacjach społecznych
Programu Współpracy na 2014 r. na tablicy ogłoszeń przed
W naszej szkole
siedzibą Starostwa Powiatowego w Olecku.
- pracujemy z uczniem indywidualnie.
Komórka organizacyjna odpowiedzialna za przeprowaOferujemy
dzenie konsultacji społecznych oraz przyjmowanie uwag i
- ciekawe i różnorodne zajęcia pozalekcyjne.
wniosków:
Zapewniamy
Wydział Edukacji, Kultury, Sportu i Promocji Starostwa
- rodzinną atmosferę.
Powiatowego w Olecku, Anna Turowska, tel. 87 520 16 57.
Posiadamy
Anna Turowska
- bogato wyposażoną bazę dydaktyczną,
Starostwo Powiatowe w Olecku
- świetlicę opiekuńczo-wychowawczą i stołówkę.
Wydział Edukacji, Kultury, Sportu i Promocji
Nasze działania ukierunkowane są na
tel. 87 520 16 57
- ekologię,
www.powiat.olecko.pl
- poznawanie regionu i jego tradycji.

to@borawski.pl

Olecki Przegląd Teatrów Amatorskich

CHiMERA

Tegoroczny Olecki Przegląd Teatrów Amatorskich CHiMERA potrwa trzy dni, 9-11 sierpnia. Gwiazdą tej edycji
będzie Krzysztof Gmiter z monodramem „Nieśmiertelność
raka”. On również poprowadzi warsztaty teatralno-tanczene.
Będzie można również wziąć udział w warsztatach lalkarskich
prowadzonych przez Piotra Srebrowskiego, z recyklingu, a
także bębniarskich. Nie zabraknie również gościnnych występów uznanego na scenie alternatywnej teatru Terminus A Quo.
CHiMERA cieszy się coraz większym uznaniem i zaineteresowaniem, przyciągając grupy z całej Polski. OPTA to nie
tylko spektakle i warsztaty, ale przede wszystkim możliwość
dzielenia się doświadczeniem miedzy młodymi twórcami, a
także pozytywną energią z widzami. To trzy dni radosnego
teatralnego święta, wypełnionego owocnym działaniem.
Weekend ten będzie obfitował w różnorodne formy teatralne na najwyższym
poziomie, począwszy od monodramów,
przez prezentacje grup niezależnych i
akademickich, a kończąc na repertuarze
kabaretowym. Spośród grup biorących
udział w konkursie zwycięzca CHiMERY zostanie wyłoniony w procesie
głosowania publiczności. Podczas CHiMERY Olecko wypełni się twórczym
szaleństwem, nie tylko na scenie teatru
AGT, ale również w przestrzeni miejskiej. W programie przeglądu coś dla siebie znajdzie nawet najbardziej wybredny
miłośnik teatru.

SOBOTA 10.08.
9.00-11.00- Warsztaty robienia zegarów z odpadów
10.00-13.00- Warsztaty taneczne
10.00-13.00- Warsztaty bębniarskie
10.00-13.00- Warsztaty teatralne
10.00-13.00- Warsztaty lalkarskie
15.30- Uroczyste sadzenie chimerowego dębu
16.30- Teatr Terminus A Quo (Nowa Sól)- ,,Usta/lenia”
-WYSTĘP GOŚCINNY
18.00 Teatr Politechniki Lubelskiej Χάος -(Lublin) - „Jak
się kochają ludzie pierwotni”
19.00- Teatr Uciekinier (Bełchatów)- ,,Profugus”
19.50- Teatr HAM (Chełm)- ,,Nie do użycia”
21.00- Edward Gramont (Nowa Sól)- WYSTĘP GOŚCINNY
NIEDZIELA 11.08.
9.00-11.00- Warsztaty robienia zegarów z odpadów
10.00-13.00- Warsztaty taneczne
10.00-13.00- Warsztaty bębniarskie
10.00-13.00- Warsztaty lalkarskie
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17.00- Teatr Politechniki Warszawskiej (Warszawa) ,,Tiramisu”
18.00- Teatr Pomarańcze W Uchu Na Skarpie Bez Kartki
(Goleniów)- ,,Moby Dick”
19.00- Teatr Hesperydy (Chełm) - „Wyspa żywiołów”
19.50- Krzysztof Gmiter (Gryfino)- ,,Nieśmiertelność
raka” WYSTĘP FINAŁOWY
21.00- Uroczyste zakończenie i wręczenie nagród
Pomysł stworzenia OPTA CHiMERA narodził się w głowach HOC LOCO w 2011 roku. Podczas pierwszej, dwudniowej edycji na deskach Teatru AGT zaprezentowały sie
teatry: Amalgat z Olecka, ostrołęcka grupa Alternatywa,
Dominika Chamska z Suwałk ze swoim monodramem oraz
akademicki teatr Uniwerstytetu im. Kardynała Wyszyńskiego w Warszawie „...ale o co chodzi?”. Gwiazdą był Teatr
Brama z Goleniowa, jeden z najbardziej uznanych teatrów
alternatywnych w Polsce, który zaprezentował spektakl
„My”. Przegląd został entuzjastycznie przyjęty przez uczestników i olecką społeczność.
Druga edycja przebiegła bardziej hucznie, gdyż przegląd trwał wtedy trzy dni.
Tym razem wystąpiły m.in. grupy: Hesperydy z Chełma, Pomarańcze W Uchu Na
Skarpie Bez Kartki z Goleniowa, Na Chwilę z Gryfina, akademicki teatr Uniwerstytetu im. Kardynała Wyszyńskiego w Warszawie „...ale o co chodzi?”, Marta Jaszewska
z Gdańska z piosenką aktorską, Teatr AGT
z Olecka, Temat Tabu z Krakowa, HOC
LOCO z Olecka. Chimerze towarzyszyły cieszące się dużym zainteresowaniem
warsztaty z teatrem Krzyk oraz fotograficzno-charakteryzatorskie ze znanym i cenionym trójmiejskim artystą, jego prace charakteryzują się głównie nieco krwistym i
mrocznym klimatem, Mariuszem „Kobaru”
Kowalem. Jako gwiazda wystąpił ceniony
na scenie offowej teatr Krzyk w spektaklu
„eksPLoracja”.

Program:
PIĄTEK 9.08.
10.00-13.00- Warsztaty teatralne
16.20 - Uroczyste rozpoczęcie III
OPTA CHiMERA
16.30- Debata na temat Olecka, środowiska naturalnego i
ekologii
17.00- Teatr HOC LOCO (Olecko)- ,,Zabawa” PREMIERA
18.00- Teatr The Kingdom Of Curvy Fork (Goleniów) ,,Cztery”
19.00- Teatr 6 i pół (Gryfino) - ,,Kronika przypadków”
20.00-Kabaret Szuje (Ostrołęka)- „Uważaj, komu otwierasz drzwi”

Tygodnik olecki 32/812 - r. 2013

Teatr HOC LOCO powstał w sieprniu 2010. Stworzyło
go pięć dziewczyn: Milena Hościłło, Urszula Korąkiewicz, Karolina Najechalska, Justyna Pławska i Aleksandra Ziopaja. Wcześniej były związane z teatrem Amalgat,
jednak dość szybko wystawiły autorski spektakl pt. „el Sol”.
Nie poprzestały na tym, chciały przyciągnąć więcej teatrów
do Olecka i propagować tę sztukę w rodzinnym mieście. To
musiało wróżyć coś dobrego. Stworzyły razem kolejną ważną imprezę kulturalną w mieście.
Więcej informacji:
Urszula Korąkiewicz, teatr HOC LOCO
ula.korakiewicz@gmail.com
tel. 512 324 985

-

OLECKIE CENTRUM
SZKOLENIA KIEROWCÓW
Jerzy Miliszewski

Ośrodek
czynny
codziennie
w godz. 800-1600
B9402

Olecko, Aleje Lipowe 3
Rozpoczęcie
kursu

25
lipca

godz.

1600

tel. 87-520-23-36
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O wyborze trasy zadecydowały takie walory jak: piękny
fragment rzeki Rospuda wpisany do Natura 2000, zabytkowe

Z LOT-em Ziemi Oleckiej na szlaku wodnym Rospudą
20 lipca Lokalna Organizacja Turystyczna Ziemi Oleckiej zaprosiła członków organizacji oraz sympatyków LOT-u, do udziału w spływie kajakowym Rospudą. Spływ miał
miejsce na odcinku Małe Raczki – Święte Miejsce.

ruiny pałacu Paca w Dowspudzie oraz uroczysko Święte
Miejsce, miejsce dawnego i obecnego kultu religijnego, a
także wiele atrakcji w postaci kamienistych płycizn z szybkim prądem i powalonych drzew.
Spływ trwał 4 godziny, a rozpoczął się po 11-tej. Płynęło 20 osób wynosił tyle samo naliczono po podsumowaniu
imprezy. Wszyscy dzielili się wrażeniami i... oczywiście
zaplanowano kolejny spływ. Spływ zorganizowali Danuta

i Zygmunt Cieślukowscy.
oto treść listu jak przyszedł na adres oleckiego LOT od
jednej z uczestniczek spływu:
20 lipca 2013 rok.
Hej przygodo!
Lato w pełni, a więc i niezapomniane chwile.
Jadąc z Torunia do Państwa Srebrowskich, ani przez
chwilę nie pomyślałam, że wezmę udział w jednodniowym
spływie kajakowym rzeką Rospudą, którą należy zaliczać
do najciekawszych szlaków kajakowych Suwalszczyzny.
Wypłynęliśmy z miejscowości Małe Raczki i po 15 km
dopłynęliśmy do Uroczyska Święte Miejsce – miejsca dawnego jak i obecnego kultu religijnego.
Na trasie zobaczyliśmy ruiny pałacu Paca w Dowspudzie, które dumnie wznoszą się na końcu zabytkowej alei
lipowej i są ozdobą 10 ha obszaru podworskiego parku.
Poniżej Dowspudy rzeka przepływa przez urokliwe tereny leśne wchodzące w obszar Puszczy Augustowskiej.
Ktoś powiedziałby – rzeka, okolice i cóż takiego?
Klimat takiej wyprawy tworzy jednak nie tylko okolica. Rwąca miejscami rzeka z kamienistym dnem, czasami
z ogromnymi głazami i dziewiczo powalonymi konarami
drzew, przeszkody, uroczo zarośnięte brzegi, roślinność i
ptactwo - ale też uczestnicy spływu i sprawna organizacja.
20 osób z różnych zakątków musi stworzyć zwartą grupę w razie potrzeby odpowiedzialną za każdego uczestnika.
Dużo radości – bo nie grozy - dostarczył nam Pan Andrzej z Poznania, który zażył trzykrotnej nieplanowanej kąpieli.
Jego przeurocza towarzyszka spływu Pani Ewa była
może mniej zachwycona, ale zniosła to dzielnie.
Spotkałam
sympatycznych
uczestników – niektórzy płynęli po
raz pierwszy, ale zachowywali się jak
prawdziwi wodniacy.
Był śmiech, śpiewy i miło wspólnie spędzone 4 godziny spływu.
Ślę więc pozdrowienia i buziaki z
Torunia – miasta aniołów i pierników
Państwu Cieślukowskim, Milewskim, Krzywickim, Państwu Ochędzan, Skindzier, Pani Wojciechowskiej, Karandziej, gościom z Włoch
Państwa Borkowskich i wszystkim,
których nie wymieniłam.
Mam nadzieję na spotkanie kiedyś na szlaku – a hoj!
Teresa Baniukiewicz

to@borawski.pl

„Piknik historyczny w Olecku –
żywa lekcja historii”
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W niedzielę, 11 sierpnia 2013r. na centralnym placu w
Olecku odbędzie się piknik historyczny. Zaplanowano m.in.
turniej rycerski, grę miejską, zabawy dla publiczności oraz
uliczny spektakl teatralny „Całkiem niedawno, czyli mroki
średniowiecza”.
Na Rynku w centrum Olecka powstanie barwna osada średniowieczna.
Od godz. 12 rozpocznie się prezentacja życia codziennego
epoki związanej z założeniem miasta.
Na drewnianych stoiskach będzie można w atrakcyjnej
formie zabawy zapoznać się z wymierającymi rzemiosłami
np. powroźnik, tkacz, kaletnik.
Każdy chętny będzie mógł przymierzyć zbroję, strzelić z
łuku. Przewidziane są też praktyczne mini warsztaty. Imprezę
ubarwią kuglarze.
Publiczność będzie mogła wziąć udział w grze miejskiej
„Kraina Legend” by przeżyć przygodę w klimacie Chanson
de Geste. W nagrodę za męstwo uczestnicy gry otrzymają
symboliczny upominek.
\Na placu pokazany zostanie również spektakl historyczno- fantastyczny pt. „Całkiem niedawno, czyli mroki średniowiecza”.

PROGRAM PIKNIKU (12.00 - 19.00)

12.00 barwna parada historyczna ulicami miasta – oficjalne rozpoczęcie pikniku na centralnym
placu
12.00-19.00 prezentacja rzemiosł, stoisk edukacyjnych i interaktywnych z okresu średniowiecza
12.00-19.00 gra miejska „Kraina Legend”- nagrody dla wytrwałych!!!
12.15 pokaz artyleryjski;
12.45 turniej rycerski;
14.00 spektakl teatralny pt. „Całkiem niedawno,
czyli mroki średniowiecza”
15.00 pokaz sokolniczy;
16.30 występy kuglarzy
17.00 pokaz artyleryjski
18.00 rekonstrukcja potyczki oddziałów rycerskich.

Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju
Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie, realizowana w ramach Programu Rozwój Obszarów
Wiejskich na lata 2007 – 2013, Oś 4 „Leader” działanie
413 „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju” w zakresie małych projektów. Instytucja Zarządzająca Programem
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Bardzo serdecznie zapraszamy do wspólnej zabawy na centralnym placu w Olecku
ZESPÓŁ SZKÓŁ SPOŁECZNEGO TOWARZYSTWA OŚWIATOWEGO W OLECKU
- szkoła podstawowa
- gimnazjum
- liceum ogólnokształcące

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

Jaka jest nasza szkoła ?

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

Szanowni Państwo,
W tym roku przypada kolejna ważna rocznica - mijają 94 lata od utworzenia Policji Państwowej i 23 lata od
uchwalenia ustawy o Policji z 6 kwietnia 1990 r. To święto
to dzień, w którym w sposób szczególny przyglądamy się
temu, co było, oceniamy dokonania i zastanawiamy się co
zrobić aby w przyszłości jeszcze lepiej służyć mieszkańcom naszego miasta, powiatu, naszej małej ojczyzny.
Miniony rok przyniósł nam wiele sukcesów, ale nie był
również wolny od małych porażek. Z tych pierwszych jesteśmy dumni z tych drugich wyciągamy wnioski na przyszłość.
Od początku istnienia policji jej siłę stanowili ludzie.
To ich zapał, oddanie i umiejętności radzenia sobie w najtrudniejszych sytuacjach stworzyły Policję.
Olecka policja podobnie jak cała nasza instytucja zmienia codziennie swoje oblicze. Staje się coraz bardziej profesjonalna coraz lepiej wyposażona, coraz skuteczniejsza ,
zatrudniająca coraz młodsze i lepiej wykształcone kadry.
To właśnie dzięki wiedzy, zaangażowaniu i rzetelnej
pracy swoich funkcjonariuszy i pracowników, Olecka Policja osiąga od lat wysokie efekty w zapewnieniu bezpieczeństwa na terenie powiatu. Świadomość, że nasza trudna
służba przynosi efekty, oraz że mieszkańcy darzą nas zaufaniem, motywuje nas do działania - chcemy naszą pracę wykonywać coraz efektywniej. Jak wspomniałem już
wcześniej w każdej instytucji tak i w naszej najważniejsi
są ludzie, którzy realizują stawiane przed nimi cele. Bez
Waszego zaangażowania i poświęcenia, bez profesjonali-

zmu i systematycznego podnoszenia swoich kwalifikacji
wiele rzeczy byłoby niemożliwych do zrealizowania. Za
to wszystko serdecznie Wam dzisiaj dziękuję.
Życzę Wam Panie i Panowie, abyście potrafili każdego dnia odkrywać Wasze powołanie do służby, Waszą
misję bronienia ludzi przed zagrożeniami, różnymi patologiami, przed przestępczością. Wiem że niełatwy to kawałek chleba, ale jakim jest wyzwaniem, jaką szlachetną
przygodą, naznaczoną poświęceniem i oddaniem drugiemu człowiekowi.
Patria et lex - PAŃSTWO I PRAWO - te dwa słowa
muszą być Panie i Panowie policjanci waszym jedynym
drogowskazem w codziennej służbie. Tym dwóm słowom wypisanym na Naszym sztandarze i logo Naszej
jednostki musicie być bezwzględnie wierni. W swojej
służbie macie być nieczuli na żadne kolory, sympatie
polityczne czy środowiskowe. Będę tego od was bezwzględnie wymagał.
Jednocześnie serdecznie Gratuluję wszystkim
awansowanym i odznaczonym. To co będzie za chwilę waszym udziałem to wyraz podziękowania za wasze
zaangażowanie w służbie na rzecz miejscowego społeczeństwa i państwa, którego jesteście funkcjonariuszami.
Odznaczenia i awanse zobowiązują was jednak do bycia
twórczymi i krytycznymi wobec siebie, a także elastycznymi w działaniu, zobowiązują do systematycznego podnoszenia swojej wiedzy i umiejętności.
Panie i Panowie policjanci
Pragnę również skierować słowa podziękowania
pod adresem waszych bliskich. Bez ich wsparcia, cierpliwości i wyrozumiałości nasza służba byłaby jeszcze
trudniejsza. Proszę przekazać swoim bliskim życzenia
samych pięknych chwil w życiu, radości i uśmiechu,
aby ilość pogodnych dni rekompensowała chwile trosk i
zmartwień oraz aby zawsze byli dumni z faktu, że mają w
rodzinie kogoś, kto niesie pomoc potrzebującym
Pracownicy Policji
Zdaję sobie sprawę, że nie widać tego z zewnątrz, ale
bez Waszej pracy, zaangażowania, profesjonalizmu służba policjantów byłaby często niemożliwa. Dziękuję wam
serdecznie za to wspieranie ludzi w policyjnych mundurach i życzę wam aby praca, którą wykonujecie dawała
wam wiele satysfakcji, zadowolenia.
Serdecznie dziękuję z tego miejsca za okazaną pomoc
i wsparcie miejscowym samorządom. Bez państwa pomocy bez wsparcia i zrozumienia wiele rzeczy byłoby
niemożliwych do zrealizowania.
To w większości dzięki środkom przekazanym przecież przez samorządy wyremontowaliśmy w ostatnich
latach wszystkie pomieszczenia głównego budynku
komendy. W tym roku po raz pierwszy wszystkie samo-
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rządy naszego powiatu zdecydowały się na sfinansowanie
dodatkowych służb naszych policjantów. Szczególne podziękowania należą się tutaj samorządowcom z Kowal Oleckich, którzy po raz drugi z rzędu przeznaczyli na służby
ponadnormatywne najwięcej środków finansowych
Dzięki temu wszystkiemu nie czujemy się w swojej codziennej pracy osamotnieni.
Chciałbym podziękować również za codzienną współpracę, przychylność i zrozumienie przedstawicielom Prokuratury, Sądu, Straży Pożarnej i Nadleśnictwu. To zaszczyt
móc na co dzień z Państwem współpracować w dążeniu do
zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom naszego powiatu
Emeryci policyjni
Jak już dzisiaj kilkakrotnie mówiłem - nasza instytucja
to ludzie, którzy ją tworzą. Tworzą i tworzyli. Bo żadna instytucja nie może istnieć bez tradycji i doświadczenia ludzi,
którzy kiedyś w niej pracowali. To dzięki nim bogatsi jesteśmy o tę niewyuczalną w szkołach wiedzę, dzięki której
miedzy innymi potrafimy dzisiaj stawiać czoła najtrudniejszym wyzwaniom. Dziękuję wam za te lata wspólnej służby
z nami.
Szanowni Państwo
Chcę na koniec podziękować wszystkim gościom za
przybycie, a Wam drodzy policjanci, policjantki i pracownicy cywilni życzyć tego, by wykonywana przez Was praca
była źródłem dumy, a prawość źródłem siły, która pozwala
służyć ludziom. Życzę Wam zdrowia, pogody ducha, wiary
we własne możliwości i powodzenia w dalszej służbie.
Składam również szczere wyrazy szacunku za ofiarność
i trud wkładany w realizację powierzonych zadań, które wykonujecie państwo z coraz większym profesjonalizmem.
Mianowania na wyższe stopnie policyjne:
w korpusie oficerów starszych Policji:
podinsp. FASZCZA Bernard – młodszy inspektor
w korpusie aspirantów Policji:
st. asp. GABRUŚ Adam – aspirant sztabowy
st. asp. JANKOWSKI Jan – aspirant sztabowy
st. asp. KACPRZYK Piotr – aspirant sztabowy
asp. KOŁODZIŃSKI Jacek – starszy aspirant
mł. asp. BOBOWICZ Krzysztof – aspirant
mł. asp. BZIOM Dariusz – aspirant
mł. asp. SZNEL Łukasz – aspirant

mł. asp. WYDRA Mirosław – aspirant
sierż. szt. BOLESTA Tomasz – młodszy aspirant
w korpusie podoficerów Policji:
st. sierż. GAWORSKI Piotr – sierżant sztabowy
st. sierż. RYNKIEWICZ Karol – sierżant sztabowy
st. sierż. SMOKOWSKI Robert – sierżant sztabowy
st. sierż. SZNEL Justyna – sierżant sztabowy
sierż. CHLUDZIŃSKA Katarzyna – starszy sierżant
sierż. WASILEWSKI Rafał – starszy sierżant
st. post. JÓZEFOWICZ Łukasz – sierżant
st. post. MORUSIEWICZ Robert – sierżant
st. post. WARSIEWICZ Paweł – sierżant
st. post. ŻEMENTOWSKI Łukasz – sierżant
w korpusie szeregowych Policji:
post. JÓZEFOWICZ Sylwia – starszy posterunkowy
post. KOLENDA Wojciech – starszy posterunkowy
post. OLSZEWSKI Daniel – starszy posterunkowy
post. ŻUKOWSKI Karol – starszy posterunkowy
wyróżnieni przedterminowym mianowaniem:
podkom. PAWLUCZYK Dariusz – komisarz
asp. GUZEWICZ Tadeusz – starszy aspirant
mł. asp. BRONIKOWSKI Łukasz – aspirant
Medale i odznaczenia:
Medal „Za Długoletnia Służbę”:
ZŁOTY MEDAL „ZA DŁUGOLETNIĄ SŁUŻBĘ”:
asp. szt. OPALIŃSKI Marek
SREBRNY MEDAL „ZA DŁUGOLETNIĄ SŁUŻBĘ”:
asp. WYDRA Mirosław
asp. szt. KULIKOWSKI Krzysztof
BORYS Dorota
Odznaka „Zasłużony Policjant”:
SMOKOWSKI Robert
GAWORSKI Piotr
CHLUDZIŃSKA Katarzyna
BIELENICA Dariusz
BZIOM Dariusz
KOPICZKO Andrzej
ADAMSKI Piotr
zdjęcia rzecznik prasowy KPP aspirant
Tomasz Jegliński
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Andrzej Malinowski
„Niezapominajka” w Puszczy Romnckiej
i zabytkowy park dworski w Bludziach Małych

Trasa: Olecko - Filipów - Przerośl - Linowo - Park Krajobrazowy Puszczy Rominckiej - Błąkały - Żabojady Bludzie Małe - Dubeninki - Olecko.
Na terenie Puszczy Rominckiej wytyczono 9 ścieżek
przyrodniczych. Jedną z nich jest „Niezapominajka” - przy
drodze z Linowa do Żytkiejm. Znakomicie nadaje się do
pieszych wędrówek i obserwacji środowiska leśnego.
Długość ścieżki wynosi około 1 km (samochód należy
zostawić na parkingu przy drodze). Znajduje się na niej 14
tablic edukacyjnych, zawierających informacje o walorach
lasu, jego funkcjach i gospodarce leśnej.
W miejscowości Bludzie Małe warto zobaczyć pozostałości po dwuhektarowym parku dworskim z przyległym
terenem zabudowy gospodarczej. Zespół dworsko-pałacowy został założony w tym miejscu w XIX w. W jego skład
wchodził drewniany dwór, młyn wodny na rzece Bludzia,
stajnia, stodoła, magazyn, obora, chlewnia i rodowy cmentarz ewangelicki.
W centralnej części parku rośnie „Dworzanin” – 400.
letni dąb – pomnik przyrody. Ochroną objętych jest jeszcze
20 dębów szypułkowych rosnących w części zachodniej
parku.
W ciepłą pochmurno-słoneczną niedzielę, 16 czerwca
2013 r. „Niezapominajką” szli, zabytkowy park podworski
w Bludziach widzieli, w rzece Bludzia nogi moczyli, rośliny i owady podziwiali: Marta Kiejdo i Andrzej Malinowski.

to@borawski.pl

Konkurs grantowy
Pomysłodajnia rozstrzygnięty!!
23 lipca jury w składzie: Dariusz Kruchelski, Hanna
Karsztun, Aleksandra Wilke, Marta Szymska, Marta Ankianiec, Kamila Czerniecka, Marta Jeżewska,
Agata Ostrowska wybrało 4 spośród 16 nadesłanych
inicjatyw kulturalnych do konkursu grantowego „Pomysłodajnia”. Jury oceniało projekty według następujących
kryteriów: użyteczność społeczna, innowacyjność, atrakcyjność, wartość kulturalna otwartość i odwaga działania
kandydatów, wizja współpracy z ośrodkiem kultury po
zakończeniu projektu, poparcie społeczne (zbadane poprzez głosowanie internetowe na portalu facebook oraz
stronie olecko.wm.pl oraz głosowanie w bibliotece, Centrum Informacji Turystycznej oraz w biurze organizacyjnym Przystanku Olecko). Podjęcie decyzji było bardzo trudne, walka była bardzo wyrównana. Ostatecznie
zdecydowano, że dofinansowane zostaną 4 następujące
projekty:
• Bitwa o Olecko - w bitwie biorą udział drużyny - przedstawiciele ważnych instytucji (np. ROK, Urząd
Miasta, Starostwo, Policja) oraz drużyny nieformalne np.
mieszkańcy danej ulicy, uczniowie jednej klasy - maksymalnie 7 trzyosobowych drużyn. Każda z drużyn będzie
odpowiadała na pytania z wiedzy o Olecku, regionie itp.,
a także uczestniczyła w zadaniach sprawnościowych,
zbierając punkty. Najlepsza ekipa zostanie nagrodzona.
• „Odkurzyć” historię Kukowa - Nieliczni Olecczanie, ba nieliczni mieszkańcy Kukowa
znają historie związane z naszą wsią. A jest o czym
opowiadać... Bo kto słyszał o tym, że stacjonował tu Napoleon ze swoimi wojskami, a w starej szkole w czasie II
Wojny Światowej zorganizowany był szpital? Co konie
mają wspólnego ze starą cegielnią? Chcemy zapytać o
wspomnienia starszych ludzi, uporządkować teren wokół poniemieckiego pomnika i cmentarze, upiec chleb w
oryginalnym poniemieckim piecu, sfotografować i opisać zabytkowe miejsca. Zebrane informacje, materiały
posłużą do zredagowania przez dzieci i młodzież broszury informacyjnej o naszej wsi. Odbędzie się 8 bloków
warsztatowych -historyczno - dziennikarskich. Przeprowadzi je redaktor Marek Borawski. Zrealizujemy również 2 bloki zajęć w gospodarstwie ekoturystycznym w
Kukowie, w ramach których upieczemy chleb w poniemieckim piecu. Pod okiem twórców ludowych wyrabiać
będziemy ozdoby ze słomy oraz wyplatać wieńce. W
świetlicy wiejskiej powstanie wystawa dokumentująca
realizację zadania. Projekt zakończy się imprezą podsumowującą.
• Olecki Stół Rękodzielniczy - To inicjatywa podczas której mieszkańcy Olecka będą mogli dowiedzieć się jak zrobić coś z niczego. Działania pozwolą
osobom w każdym wieku stworzyć przepiękną biżuterię
z wełny czesankowej, zrobić drewniane breloczki, czy
autorskie torby ekologiczne. Wykorzystując techniki filcowania na mokro i sucho, decoupagu, batiku i innych
stworzymy niepowtarzalne przedmioty idealne na prezent, czy do wykorzystania we własnym domostwie.
Wszystkie artefakty rękodzielnicze znajdą się w jednym
miejscu, pogrupowane na działy: BATIK, DECOUPAGE, FILCOWANIE, WIKLINA, RECYKLING.
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Warsztaty Fotografii Analogowej
Metodą Otworkową - Beneficjenci zbudują
•

własne aparaty z materiałów takich jak: kartoniki, puszki, pudełka, którymi będą fotografowali przez okres
trwania warsztatów, a także zagłębią się w proces obróbki ciemniowej. Uczestnicy będą mieli okazję znaleźć
się w dużych rozmiarów kamerze - busie, który zostanie przekształcony na aparat otworkowy. Doświadczenie to pozwoli na głębsze zrozumienie funkcjonowania
tejże kamery. Warsztaty będą miały charakter konkursowy. Efektem projektu będzie zrealizowanie wystawy
z najlepszych prac wykonanych podczas warsztatów.
Uczestnicy, którzy podczas warsztatów wykonają najciekawsze prace, zostaną nagrodzeni.
Na liście rezerwowej znajdują się:
• Dzień Domino - inicjatywa polega na ułożeniu wielkiego toru z klocków domina. Mieszkańcy
będą podzieleni na grupy, które będą pracować w sektorach. Zostały one stworzone po to ,by po przewróceniu
jednej kostki nie zawalił się cały tor. Po zakończeniu
prac kostki zostaną przewrócone a domino odsłoni nam
obrazy lub kształty wcześniej zbudowane.
• Pocztówka z Olecka Wykonaniu wspólnego obrazu wykonanego techniką decoupage na zarysach zdjęć naszego dawnego miasta na bazie chusteczek. Ten obraz miałyby być w kształtach około 5 m2 i
byłby wykonywany przez mieszkańców Miasta Olecko.
• Warsztaty Kulinarne - cykl czterech kilkugodzinnych zajęć, w których chętni będą mogli poznać tajniki kuchni regionalnej, spróbować swych sił w
cukiernictwie, nauczyć się przygotować idealną pizzę
oraz potrawy wegetariańskie. Każde spotkanie poprowadzi mistrz z innej dziedziny.
Informacja o ostatecznej liczbie inicjatyw, które
zostaną zrealizowane zostanie przekazana 29 lipca po
spotkaniach konsultacyjnych z twórcami inicjatyw.
Projekty zostaną dofinansowane z programu Narodowego Centrum Kultury „Dom Kultury+ Inicjatywy
Lokalne 2013”.

z ostatniej chwili
Olecko, dn. 29.07.2013 r.

Zrealizujemy 7 inicjatyw!!!

Mamy dobrą wiadomość! Po konsultacji z autorami
zwycięskich inicjatyw udało nam się tak skonstruować
ich budżety, abyśmy mogli zrealizować wszystkie 7 inicjatyw, również te znajdujące się na liście rezerwowej!
Od września do listopada czeka nas wiele ciekawych wydarzeń! Na początek będziemy tworzyć cudeńka przy „Oleckim stole rękodzielniczym”, następnie
za pomocą metody docoupache stworzymy gigantyczną „Pocztówkę z Olecka”, potem razem „Odkurzymy
historię Kukowa”, zgłębimy tajniki fotografii otworkowej, będziemy świętować „Dzień Domino”, poznamy przepisy na najlepsze dania podczas „Warsztatów
kulinarnych” a na koniec stoczymy „Bitwę o Olecko”!
Nasłuchujcie! O Pomysłodajni będzie jeszcze głośno!!!

14

Tygodnik olecki 32/812 - r. 2013

to@borawski.pl
* Artykuły i usługi elektryczne, Grunwaldzka 6,
tel. 87-610-00-66

AUTO-MOTO

* AUTOCZĘŚCI;
ul. Grunwaldzka, tel. (87) 520 01 21

V24605
V22607

K86203

* AUTO-MAX, ul. Paderewskiego 3A, naprawa: zawieszenia,

amortyzatory, elektronika, komputerowa geometria zawieszenia,
klimatyzacja, chiptuning tel. 509-746-264;
V23206

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

V25105

V21249

* bezprzewodowy internet iPlus, tel. 87-520-13-31 B79104
* Budowlana firma, Tadeusz WITKOWSKI, kompleksowe
prace budowlane, tel. 603-754-167, 87-523-41-44 V26203
* Centrum Ogrodnicze, ul. Rzeźnicka 6; tel. 87-520-22-07

V01530

AUTO - MOTO - SPRZEDAM

K86502

V23406

SERWIS OGUMIENIA 11 Listopada 31
OPONY, FELGI
(szosa na Giżycko).
OLEJE SHELL (wymiana gratis)
Tel. (87) 520-14-98

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

* Auta używane, tel. 501-611-961 V25834
* AUTOCZĘŚCI, ul. Grunwaldzka, tel. 87-520-01-21

B77808

K86303

* CZĘŚCI SAMOCHODOWE, tel. 509-746-264 V23216
* CZĘŚCI SAMOCHODOWE, ul. Sokola 1D, tel. 87520-12-88 V25115
* części używane, wszystkie marki, Ełcka 2 (przy
skupie złomu), tel. 501-611-961 V25824
* Ford Escort Combi, 1,4B, 1999, tel. 605-485-376 L80601
* fotel Sahran Alhambra 2 sztuki, tel. 508-097-660

V27202

* gazowe, hydraulik, tel. 502-383-533 V24415

V21019

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

* Mitsubishi Outlander, 2005, 2,4B+G tel. 604-193-413
B80001

* Skoda Fabia, 1,9TDI, 2002, klima, tel. 508-097-660

KOMPLEKSOWE USŁUGI DRUKARSKIE

V21229

Drukarnia Offsetowa

* Star 200, 1987, na części, tel. 605-201-942 V24715

TURYSTYKA, NOCLEGI, ROZRYWKA

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

* „ASTRA” restauracja, pizza, zestawy obiadowe na telefon:
87-520-25-68, profesjonalny katering, imprezy okolicznościowe,
dancingi, ul. Partyzantów 7, www.astra.olecko.pl
V19510

* kino, plac Wolności 22, tel. 87-520-20-59 B79701

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

ul. Partyzantów 2, tel. 604-058-648, www.coolturaklub.pl
* „KOALA” - bar. Kuchnia tradycyjna, katering.
Plac Wolności 14, tel. (87) 520 15 78
V25704
* konie kabardyńskie, przejażdżki, pod siodło,
Grądzkie 47, tel. 666-316-780, 87-421-22-48 B78905
V27502

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 B77010
* Taxi „Z”, również taksówki 6-osobowe, tel. 87-52012-12 K85815
* wczasy; tel. 87-421-22-48, 666-316-780, www.wiatrakart.fr.pl, e-mail: kawarak@o2.pl B79303

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

V24705

* hurtownia wędlin, od 4.00 do 14.00, ul. Gołdapska
31, tel. 87-520-22-13 B77509
* instalacje elektryczne, Henryk Rowiński, tel. 510-145891 V22717
* jubilerskie usługi, grawerowanie, naprawa oprawek
okularów, plac Wolności 13, tel. 508-266-703
krstatkiewicz@gmail.com, www.zlotnik-olecko.pl V24905
* korepetycje - język angielski; szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły średnie, tel. 608-215-475 B78507
* kowalskie, spawalnicze, ślusarskie, Gołdapska 31,
tel. 87-523-00-80 L80502
* księgowe usługi, Ternet spółka z o,o, tel. 87-520-31-70
B79801

* materiały budowlane, metalowe, hydraulika – SKLEP
BUD-MET, ul. Gołdapska 22, tel. (87) 520 22 41. V23106
* MEBLE - salon, Jan Bagiński, ul. Rzeźnicka, tel.
(87) 520 29-23.
V21708
V19010

US£UGI

prace introligatorskie
wykonywane przy użyciu profesjonalnych maszyn:
linia do produkcji broszur,
urządzenia do bigowania, perforowania,
bindowania w spirali plastikowej i drucianej...

* angielski korepetycje, magister UW, tel. 502-954-863
B79204

Sklep „PSTRYK”, ul. Zielona 33
Tel. (87) 520-18-44; 605-990-280; 510-145-891

V22707

ARTYKUŁY ELEKTRYCZNE, SPRZEDAŻ, WYKONAWSTWO

* OLEJ OPAŁOWY,NAJTANIEJ, tel. 87-520-41-91 V21219
* pakowanie próżniowe żywności, ulica Rzeźnicka 6,
tel. 87-520-22-07 V22107

to@borawski.pl
*

PERFEKT Szkoła Językowa,

biuro tłumaczeń,

wynajem sal lekcyjnych, tel. 87-520-24-05,
www.perfekt-school.pl

V15110g

* pizza na telefon – od 10.00 do 22.00, tel.87-520-31-32
lub sms 505-314-536 V27512

* Pralnia chemiczna, pranie wodne, usługi w ciągu 24 godzin,
ul. Grunwaldzka 12, te. 723-565-284
V19410

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
V20909
czipowanie, paszporty europejskie
psy, koty, fretki

* ROWERY – naprawy i wypożyczalnia, Centrum
Handlowe Impuls, tel. 87-520-36-92 V28911
* skup metali i surowców wtórnych, odbiór własnym
transportem, najwyższe ceny, Ełcka 2, tel. 501-611-961
V25814

* sprzątanie, opieka nad osobami starszymi lub dziećmi, tel.
506-462-495 B79502
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SPRZEDAM
* drukarka kolorowa OKI C3300n, A4, idealna do
wizytówek, mało używana, 290 złotych, tel. 604-193413 B77908
* dom, 3 ha, Jaśki, tel. 502-088-402 V17224
* dom w Suwałkach, tel. 501-128-334 V25414
* działka 30 arów, gmina Bakałarzewo, tel. 87-520-0350 K86004
* działka budowlana, 48 arów, Sokółki, tel. 884-384597 K85506
* działka usługowa, granica obwodnicy, tel. 601-210819 K53406z40
* działkę budowlaną, 1650 m.kw., Olecko, tel. 602709-756 B78207
* działki budowlane, Jaśki, tel.502-088-402 V17214
* działki budowlane, uzbrojone, tel. 601-210-819 K53506z40
* kotły c.o., grzejniki, bojlery, HYDROMAX,
ul. Targowa 18, tel. 87-615-31-90
V21109
* książki, I i II klasa gimnazjum, (Gimnazjum nr 2), tel.
603-113-040 V25125
* luksfery Fala niebieskie 36 sztuk, TANIO, tel. 508610-285 B79601
* maszyny, urządzenia rolnicze, tel. 516-670-859
K53506z40

K86702

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

* Taxi „Z”, również taksówki 6-osobowe, tel. 87-20-12-12 K85825
* tłumacz języka francuskiego, tel. 888-605-885 L80403

* modele kartonowe, Wydawnictwo WIR, (samoloty
1:50, okręty 1:300), tel. 601-152-454
* OLEJ OPAŁOWY, NAJTANIEJ, tel. 87-520-41-91
V21229

MOEY
O
K
PRA w
CJ

Pompy ciepła
V27312
CWU + CO + kolektory słoneczne
przydomowe oczyszczalnie ścieków
możliwość montażu
DWORZEC PKP
tel. 883-110-101

* siedlisko, ul. Wiejska, ok. 40 arów, zabudowane budynkiem gospodarskim, dojazd od strony ulicy Wiejskiej,
siła na miejscu, tel. 602-293-333 V20919
WYNAJEM
* lokal do wynajęcia, 48 m.kw., tel. 519-517-322 K87001
* lokal użytkowy 100 m.kw., centrum, tel. 723-565-284
V21009

V19420

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

V27522

* M2 do wynajęcia, tel. 502-264-901 V27102

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
K19210a

INNE
* oddam koty (wszystkie czarne) w dobre ręce, tel.
504-997-481 B78606
KUPIĘ
* stary traktor, tel. 602-235-182 V21239
PRACA
* ślusarza, spawacza zatrudnię, tel. 602-709-756 B77609
* zatrudnię stomatologa, tel. 605-893-381 K86802

V21518

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

V27602

* usługi wywrotką Man czteroosiową, koparkoładowarka, TANIO, żwir, piasek, ziemia, wynajem rusztowań, tel. 504-919-923 V26803

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

 auto
 sprzedam
 wynajmę  kupię

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

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

L80206

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

WAKACJE - oprócz odpoczynku jest to okres kiedy młodzież
wykonując różne prace sezonowe ma możliwość uzupełnienia swego
budżetu wakacyjnego.
PODEJMUJĄC się takich prac pamiętajmy:
- dochody uzyskane z prac sezonowych nie są zwolnione z podatku, opodatkowane są na ogólnych zasadach jak wszystkie inne
dochody
- niezależnie od źródła i wysokości dochodu należy złożyć zeznanie podatkowe
- o ile dochód nie przekroczy 3091,00 zł. ,wówczas podatek nas
nie dotyczy (zeznanie roczne należy jednak złożyć)
WARTO wiedzieć ,że możliwość skorzystania z ulg podatkowych może być zmieniona przez dochody dzieci .Mogą one (dochody dzieci) pozbawić nas możliwości skorzystania z przysługujących
ulg podatkowych. Ulgi takie przysługują :
- rodzicom wykonujących władzę rodzicielską
- opiekunom prawnym pod warunkiem, że dziecko mieszka z
nimi
- rodzicom zastępczym
- osobom wychowującym pełnoletnie dzieci do 25 roku życia
które spełniają odrębne warunki
Z PODATKU dochodowego zwolnione są przychody ze sprzedaży roślin zielarskich i ziół dziko rosnących ,jagód oraz leśnych
owoców i grzybów zebranych osobiście lub przy pomocy najbliższej
rodziny.
Młodzież często korzysta z możliwości wakacyjnej PRACY ZA
GRANICĄ.
W zeznaniach rocznych wykazujemy uzyskane tam dochody.
-osoby zamieszkałe na terenie Polski bez względu gdzie osiągnęły dochód- podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości osiągniętych dochodów
- obowiązek podatkowy stosowany jest według polskich przepisów unikając podwójnego opodatkowania.
Wszelkie inne pytania dotyczące tego zagadnienia można bezpłatnie kierować do Biura Porad Obywatelskich i Prawnych w Olecku przy ul. Wojska Polskiego 13 oraz do placówek terenowych w
Kowalach Oleckich , Świętajnie i Wieliczkach.Na wizytę można się
umówić telefonicznie 87 610 2201 lub email: ak.ob@wp.pl .
Serdecznie z a p r a s z a m y!
K86901

B79901

K84310
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MEDYCYNA ALTERNATYwNA
Sekrety długowieczności
Dożyć stu lat

„Jeżeli macie teraz 60 lat dożyjecie następnych
40, jeżeli macie teraz 40 lat bez trudu pożyjecie jeszcze 60 lat” – takie obietnice wysunął swego czasu profesor
Roy Walford, amerykański biolog, specjalista od odmładzania. Nic wszakże nie otrzymuje się za darmo. By uzyskać tak znaczne przedłużenie życia, co biologicznie jest
zupełnie realne, jako że naukowcy szacują nasz potencjał
witalny na grubo ponad 100 lat, należy tylko stosować systematycznie 5 zasad.

Rodzaje cery

tajemnica pięknej cery tkwi w sposobie pielęgnowania
i doborze odpowiednich środków pielęgnacyjnych. Właściwym postępowaniem można wiele wad naprawić lub nawet
usunąć. Podstawą właściwej pielęgnacji jest więc ustalenie
rodzaju cery.
- Cerę normalną spotyka się rzadko. Jest ona dobrze napięta, gładka, ani sucha ani przetłuszczona, ma cielistoróżowe zabarwienie.

- Cera tłusta jest lśniąca, z widocznymi zaskórniakami, które tworzą się w ujściu gruczołów łojowych.
- Cera sucha jest bardzo wrażliwa na mróz, wiatr,
słońce. naskórek łatwo się złuszcza i pęka. Wcześnie występują na niej zmarszczki.
- Cera mieszana jest najczęściej spotykanym rodzajem
cery. Na bocznych częściach twarzy występuje cera sucha
a w części środkowej. głównie na nosie i brodzie, cera
tłusta.

Rumianek rzymski
(Chamomillae romanse)

Surowiec stanowią kwiaty. jest to jedno z najczęściej
stosowanych ziół: stanowi składnik szamponów, kremów,
toników. Napar z rumianku łagodzi podrażnienia skóry
twarzy, służy do płukania włosów. napar do przecierania
skóry twarzy przygotowuje się w sposób następujący: 1
łyżkę zioła zalewamy szklanką wrzątku (do płukania włosów 2 garście zioła zalewamy 2 litrami wody) i ogrzewamy na wolnym ogniu przez około 15 minut.

to@borawski.pl
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Cytaty na ten tydzień

O jakże słuszne, sprawiedliwe i
nieomylne są Twe wyroki, Panie. Ty,
który krzyżujesz zamiary władców i
11 sierpnia
wniwecz obracasz zamysły ludów!
Diany, Diomedy, Filomeny, Hilarii,
Ty, który dopuszczasz, by pleniło
Klary, Lidii, Ligii, Luizy, Lukrecji,
się zło, ażeby w dobro je przemieTelimeny, Zuzanny
Aleksandra, Bernarda, Filona, Gilber- nić, który odwlekasz zemstę, ażeby
nikczemni nawrócić się mogli i sprata, Trajana, Tyberiusza, Włodzimiewiasz, by karzący bicz dosięgnął zarza, Włodziwoja
służenie tych, którzy wzgardzają się
12 sierpnia
Androniki, Anicety, Cecylii, Euzebii, okazać skruchę. Ty, który zawsze,
kiedy źli dobrym zagrażają, zamiar
Hilarii, Klary, Leonidy, Letycji
ich udaremniasz, przeciw nim samym
Badzisława, Euzebiusza, Hilarego,
go obracając.
Innocentego, Juliana, Lecha, LeszGeorges Duby,
ka, Makara, Makarego, Makariusza,
Bitwa
pod Bouwines
Piotra
13 sierpnia (Dzień Leworęcznych)
PRZYS£OWIA
Belindy, Diany, Elwiry, Gertrudy,
Heleny, Innocenty, Małgorzaty, RaGdy w sierpniu z północy dmucha
dosławy
Ernesta, Hipolita, Jana, Kasjana, Ka- nastaje zwykle posucha.
sjusza, Maksyma, Poncjana, Radomi- Gdy z początku sierpnia spieka, tedy
długo zima będzie.
ła, Radosława, Wojbora
Sierpień, ten spoczynku nie chce dać,
bo każe orać i siać.
Nasz przepis
Jak długo w sierpniu wiatr wieje, tak
folią i odstawiamy w chłodne miejsce. długo miej siedlaczku, o żniwach
Zupa fasolowa
Tak przygotowana szynkę podaje- nadzieję.
z zacierkami i mięsem
my do tostów lub kromek z bułki pa- Od św. Klary (12 sierpnia) są już ładne
25 dag mięsa, 40 dag fasoli, włoszczyzna, ryskiej.
dary.
cebula, 3 litry wody, 4 dag tłuszczu, majeJeśli piękny sierpień, gotuj sobie chłopKarmazyn
w
papilotach
ranek, sól, pieprz, zielenina, sos sojowy
ku kieszeń.
Fasolę moczymy w zimnej wodzie i od- 60 dag karmazyna, sok z cytryny, sól,
mielony
pieprz,
masło,
gałązka
natki
stawiamy na całą noc. Gotujemy ją w tej
JÓZEF IGNACY
pietruszki lub selera, szałwia, majerasamej wodzie, w której była moczona.
KRASZEWSKI
nek,
bazylia
Z rozdrobnionego mięsa i pokrojonej
Pisarz, historyk, działacz polityczny,
Karmazyna
czyścimy,
płuczemy
włoszczyzny gotujemy wywar.
publicysta. Urodził się w Warszawie
Cebule obieramy, kroimy i dusimy na i kroimy w dzwonki. Skrapiamy so- 28 lipca 1812 r. Był jednym z najpłodkiem z cytryny. Posypujemy solą, niejszych świata. Jego dorobek - około
tłuszczu.
Do wywaru mięsno-warzywnego do- pieprzem oraz posiekana na drobno 600 tomów - obejmuje prawie wszystdajemy ugotowana fasolę oraz uduszoną szałwią, majerankiem i bazylią. Moż- kie dziedziny piśmiennictwa, przede
na użyć do teko także ziół suszonych i wszystkim powieść historyczną, obycebulę.
historyczne prace naukowe i
Ciasto na zacierki zagniatamy i roz- rozmieszanych z solą i pieprzem. Każ- czajową,
krytycznoliterackie. Najbardziej znane
drabniamy na tarce. Dodajemy je do zupy de dxwonko z odrobiną masła zawija- powieści Kraszewskiego to „Hrabina
my w folię aluminiową i wstawiamy
i całość gotujemy.
Cosel” i „Stara baśń”. W jego twórDodajemy pokrojona natkę pietruszki do gorącego piekarnika. Pieczemy w czości znalazły się również utwory dla
lub koperek. Zupę doprawiamy solą, pie- zależności od wielkości porcji od 20 dzieci. Poza literaturą i publicystyką
do 30 minut.
zajmował się muzyką (grał na forteprzem i majerankiem.
Gorącą rybę w folii układamy na pianie, komponował), także malował
Na koniec wlewamy kilka kropli sosu
podgrzanych talerzykach i przybiera- i rysował (ilustrował niektóre własne
sojowego.
my natka pietruszki lub selera.
powieści).
Ruloniki z szynki
Podajemy z ryżem na sypko i go- Zmarł w Genewie 19 marca 1887.
towana kapustą z grzybami lub zielo- Pewien złośliwy krytyk spytał, raz
„Waldorf”
Kraszewskiego
nym groszkiem.
25 dag szynki w plasterkach, 2 łyżki soku
- Dlaczego pan tak dużo pisze? Przy
pomarańczowego, ćwierć łyżeczki białego Surówka z białej kapusty tak wielkiej płodności tworzy pan wiepieprzu 200 ml śmietanki 30%, ćwierć
30 dag kapusty, 2 jabłka ze skórką,
le niezbyt udanych dzieł, które szkodzą
łyżeczki soli, 2 łyżki majonezu, 15 dag
marchewka, niecała szklanka jogurtu, pańskiemu imieniu.
selera, 25 dag jabłek, 2 łyżki siekanych
Na to autor ,,Starej baśni” odpad sposok z pomarańczy, sól, pieprz.
orzechów włoskich
Kapustę, jabłka i marchew cienko kojnie:
Plasterki szynki rozkładamy na desce szatkujemy. Mieszamy z jogurtem. Bóg stworzył bardzo wielu nieudanych
do krojenia, nacieramy sokiem pomarań- Całość doprawiamy sokiem z poma- ludzi. a jednak nie zaszkodziło to Jego
czowym i oprószamy pieprzem. Śmietanę rańczy, solą i pieprzem. Odstawiamy imieniu.
ubijamy na sztywno, solimy, dodajemy ma- w chłodne miejsce na pół godziny.
oba cukry i jajka. Mieszamy z mąką,
jonez i delikatnie mieszamy.
proszkiem do pieczenia i solą.
Seler i jabłka myjemy i obieramy, a Czekoladowe kostki
Wyrabiamy gładkie ciasto i wtedy
25
dag
gorzkiej
czekolady,
pół
kostki
następnie trzemy na tarce i dodajemy do
dodajemy 5 dag startej czekolady.
masła, szklanka mąki, pół łyżeczki
śmietany.
Ciasto przekładamy do natłuszczoNastępnie do śmietany dodajemy orze- proszku do pieczenia, 30 dag ciemnej
polewy, szczypta soli, szklanka cukru, nej formy i pieczemy około 25 minut
chy i doprawiamy ją do smaku.
w temperaturze 180°C. Studzimy. CiaNadzienie rozprowadzamy na plastrach opakowanie cukru waniliowego, 3
sto kroimy na 24 kostki. Polewamy je
szynki. Każdy z plastrów zwijamy. Rulo- jajka
ciemną polewą i ozdabiamy wiórkami
15
dag
czekolady
stapiamy
z
maniki układamy na półmisku, przykrywamy
słem i studzimy. Dodajemy do masy otartymi z reszty czekolady.
7 sierpnia
Alberty, Donaty, Doris, Doroty, Dory,
Klaudii, Licynii, Olechy
Alberta, Dobiemierza, Donata, Edmunda,
Kajetana, Konrada, Licyniusza, Olecha,
Rajmunda, Seweryna, Sykstusa
8 sierpnia
Carmen, Doroty, Izy, Seweryny, Wirginii
Cypriana, Cyriaka, Dominika, Emila,
Emiliana, Niegosława, Niezamysła,
Rajmunda, Sewera, Seweryna, Sylwiusza,
Wirginiusza
9 sierpnia
Edyty, Ireny, Klary, Klarysy, Rozyny
Jana, Juliana, Miłorada, Niezamyśla, Rolanda, Romana, Romualda, Ryszarda
10 sierpnia
Amadei, Asterii, Bianki, Bogny, Filomeny,
Laury
Amadeusza, Bernarda, Bogdana, Bohdana,
Borysa, Hugona, Laurencjusza, Laurentego, Wawrzyńca, Wierzchosława
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Półka z książkami (przedruk z „Byle do dzwonka”)
Mroczny świat
Książką z naszej biblioteczki jest Naznaczona, która została
napisana przez matkę i córkę – panie Cast.
Jedna zmiana potrafi „przewrócić do góry nogami” całe życie. Jednak, gdy już się tak stanie, nie mamy gwarancji, że nasze
życie znowu nie obróci się o sto osiemdziesiąt stopni.
Pokazały nam to świetne autorki nowego, fascynującego
świata wampirów w Naznaczonej.
Zoey, która jest główną bohaterką książki, prowadzi zwykłe
życie nastolatki. Pewnego dnia jej codzienność diametralnie się
zmienia. Zostaje ona „naznaczona” przez „łowcę”. Niezwłocznie musi zmienić całe swoje życie, pożegnać się z najbliższymi
jej sercu osobami i przenieść się do Domu Nocy, który zamieszkują, dopiero co „naznaczone”, jak i doświadczone wampiry.
Początkowo bohaterka nie potrafi odnaleźć się w nowym, fascynującym świecie. Wydaje jej się, że będzie tak samo, lecz
po przyjeździe zmienia zdanie. Otóż posiada ona niezwykłe
zdolności, większe niż przeciętni uczniowie. Została ona obdarowana przez boginię zwaną Nyks mocami, jakie może posia-

Turniej Tenisa Ziemnego
o ,,Wielki Tort”
Pana Jana Staniszewskiego

4 sierpnia na kortach MOSiR został rozegrany Turniej Tenisa Ziemnego o ,,Wielki Tort” Pana Jana Staniszewskiego.
Organizatorem turnieju był olecki MOSiR.
KLASYFIKACJA KOŃCOWA:
kategoria open:
1. Tomasz Sarnecki (Warszawa)
2. Jerzy Słabiński (New Jersey – USA)
3. Dariusz Karniej (Olecko)
4. Kamil Bąk (Grajewo)
kategoria do lat 16-tu:
1. Konrad Słabiński (New Jersey – USA)
2. Jan Boniecki (Nowy Dwór Mazowiecki)
3. Krzysztof Jaskuła (Ełk)
4. Łukasz Dudek (Godzisk Mazowiecki)
kategoria do lat 12-tu:
1. Janek Cichocki (Grodzisk Mazowiecki)
2. Piotr Janoś (Grodzisk Mazowiecki)
Pierwszych trzech zawodników w każdej kategorii otrzymało pamiątkowe dyplomy. Zwycięzcy kategorii do lat 16-tu
i do lat 12-tu otrzymali pamiątkowe statuetki. Okazały tort
powędrował do Warszawy. W turnieju uczestniczyło 25 zawodników i zawodniczek.
Organizator imprez sportowych w MOSiR Olecko,
Dariusz Karniej
Arnold Hościłło

Limeryki oleckie
Właściciel posesji przy Syrokomli,
Zapragnął w ogrodzie postawić pomnik.
I tylko nie wiedział,
Jakiego żołnierza,
By wdzięczność mu mogli zapewnić potomni.
Raz Gienek Jadzię z ulicy Środkowej,
Na spacer zabrał, miał plany gotowe.
Mówił wiersze, dał kwiaty,
Jadzi myśli kosmatych
Nie odkrył, a ona bez kiecki w połowie.

dać tylko i wyłącznie następca kapłanki. Najwyższą kapłanką
jest też Neferet, która zarazem jest jej mentorką. Zoey początkowo nie zdaje sobie sprawy z powagi sytuacji. Zostaje
przywódczynią Cór Ciemności. Dziewczyna po przyjeździe
poznaje przyjaciół: Steve’a Rae, Erin, Sheunee i Damiena,
ale i wrogów: „szkolną gwiazdę” Afrodytę i jej zarozumiałe
koleżanki, które chcą jej uprzykrzyć życie i nie akceptują, że
jest wyjątkowa. Zapoznaje się także z niezaprzeczalnie najprzystojniejszym adeptem szkoły – Erikiem. Jednak literacki
scenariusz życia, podobnie jak w rzeczywistości, nie jest stały. Ludzie potrafią zmienić się nie do poznania…
Książka zaczyna wciągać czytelników od samego początku. Nie jest przeznaczona dla konkretnej grupy wiekowej,
aczkolwiek ze względu na treść oraz sposób pisania książki
uważamy, iż bardziej spodoba się nastolatkom. Spójna i wartka akcja, świetne, zapierające dech w piersiach przygody – to
coś, czego wszyscy szukamy na długie zimowe wieczory.
Pojawiają się jednak opinie, że ta powieść to połączenie przygód z Harry’ego Pottera i zachowań bohaterów ze
zmierzchowej sagi. Konkluzja jest trafna, lecz książka i tak
stała się popularna na całym świecie. O tym, czy trafi na wasze półki, niech pomoże wam zdecydować nasza recenzja.
Według nas pierwsza część książki jest świetna, lecz polecamy też kolejne tomy, szczególnie osobom, które lubią zabawne i ironiczne dialogi oraz gotowe są na dużą dawkę scen
dramatycznych i strasznych. Autorki chcą nas oczarować
szczyptą magii oraz przedstawić wampirów z innej strony –
pokazać ich nie jako krwiożercze bestie, a istoty pozytywne,
miłe i przyjaźnie do wszystkich nastawione.
A więc czytelniku, czy jesteś ciekawy jak dalej potoczy
się historia Naznaczonej? Czy Zoey zakochała się w Eriku ze
wzajemnością? Jakie będą jej przygody?
Do zobaczenia w Domu Nocy…
Anita Bagieciel, Diana Niewiarowska

W najbliższym czasie w Olecku
odbędą się nast. imprezy sportowe:
XV Turniej Tenisa o Puchar ,,Tygodnika Oleckiego”
Termin i miejsce: 11.08.2013r. (niedziela), godz. 10.00, Korty Miejskie
w Olecku.
VI Turniej siatkówki plażowej z cyklu Grand Prix Olecka 2013
Termin i miejsce: 11.08.2013r. (niedziela), godz. 11.00, Boisko MOSiR
w pobliżu Kortów Miejskich.

Zapraszamy do udziału i kibicowania!
Szczegóły na stronie: www.mosir.olecko.pl
Raz pewna mieszkanka ulicy Młynowej,
Kochała sukienki kupować wciąż nowe.
Lecz jako, że kasa,
Jest chuda w tych czasach,
Sukienki to były „sekendhendowe”,
Raz facet co mieszkał na Batorego,
Potrafił lać wodę zupełnie z niczego.
Lecz gdy szło o ryby,
Był całkiem prawdziwy,
Bo woda z kranu się lała dla niego.
Dziewczyna, co żyje przy Kopernika,
Połyka co wieczór pół kilo sernika.
Wiadomo dlaczego
Nie tyje od tego,
Bo spala kalorie w ramionach hutnika.
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Skradzione sny
Babcia wyjrzała przez okno – od rana padała mżawka i na
niebie nie dało się zauważyć żadnego znaku, który by wróżył
ładniejszą pogodę.
- Alu, obudź się, już pora do przedszkola - babcia delikatnie dotknęła dłoni wnuczki, a ta aż podskoczyła.
- Śniło ci się coś złego, Alusiu?
- Babciu, znowu nic mi się nie śniło. Ktoś ukradł mi sny
– Ala powiedziała to tak smutno, że babcia też posmutniała.
- Nie martw się, jutro na pewno coś ci się przyśni – pocieszała babcia.
Ale sen nie przyśnił się ani tej, ani przez następnych kilka
nocy. Martwiła się tym już cała rodzina. Po tygodniu wszyscy rozpoczęli poszukiwania. Sprawa nie była taka prosta, bo
gdzie trzeba poszukiwać złodzieja snów?
- Może zadzwonimy na policję – zaproponował młodszy
brat – przecież policjanci łapią złodziei.
- Obawiam się – wtrącił tata - że nie potraktują tego poważnie i to nas zechcą ukarać za strojenie żartów. Może do
radia? Tam dzwonią ludzie z różnymi ogłoszeniami.
- Halo! Radio? Proszę pana – zaczęła uprzejmie Ala –
ktoś ukradł mi sny.
- To niemożliwe – powiedział spokojnie dziennikarz –
snów nie da się skraść. Chyba coś ci się przyśniło – dodał
trochę z lekceważeniem. – Przepraszam, ale mam ważniejsze
rzeczy na głowie - i odłożył słuchawkę.
Ala nie dała jednak za wygraną. Postanowiła dać ogłoszenie do gazety. Jednak i ten sposób zawiódł.
Babcia widząc zmartwiona buzię wnuczki postanowiła
wziąć sprawy w swoje ręce.
- Mam wrażenie, że tego, kto skradł twoje sny, trzeba poszukać w domu – oznajmiła stanowczym tonem babcia.
I zaczęły się wielkie poszukiwania. Najpierw podejrzenia padły na misia, bo od tygodnia był taki zadowolony, jak
nigdy dotąd.
Miś nagle posmutniał bardzo.

Dziewczynka zrozumiała, że to nie on i przepraszała
misia bardzo długo.
Wieczorem babcia otworzyła okno, by wywietrzyć pokój przed snem. Wtedy nagle wpadł wietrzyk i zaczął swawolić po pokoju Ali.
- Wietrzyku – zagadnęła babcia – czy ty masz coś
wspólnego ze snami mojej wnuczki? Przyznaj się natychmiast, bo zamknę okno i cię stąd nie wypuszczę!
Wietrzyk znał babcię nie od dzisiaj i nie przestraszył się
jej stanowczego tonu.
- Przecież wiesz, że psocić lubię, ale złodziejem nie jestem – przyznał się wietrzyk – Czasami udało mi się złapać
taki malutki sen, ale za chwilę oddawałem go właścicielowi.
- Latasz tu i tam, może coś widziałeś, może wiesz, kto
skradł sny mojej wnuczce? – pytała dobrotliwie babcia.
- Może wiem, a może nie wiem, ale podpowiem ci, jak
mnie przytulisz – przekomarzał się wietrzyk.
Babcia wcale się nie zdziwiła nietypowej prośbie wietrzyka, bo żyła już tyle lat na świecie i widziała różne dziwne i nietypowe prośby.
Rozpostarła szeroko ramiona, nabrała w nie tyle wiatru,
ile się zmieściło, a potem mocno ścisnęła.
- Och, dość już, dość, puść mnie – zapiszczał radośnie i
wymykając się przez okno dodał – sprawdź, czy wszystko
w pokoju jest tak, jak dawniej.
Najpierw babcia nie zrozumiała, o co wietrzykowi chodziło, bo wszystkie meble były na swoim miejscu. Zaczęła
ścielić łóżko i …
- Ojej - krzyknęła – Poduszka! Przecież mama Ali
wzięła poduszkę do wietrzenia, a potem…
Nie dokończyła nawet swojej myśli i pobiegła szybko
do szafy. Na najwyższej półce, wciśnięta w kąt leżała stara
poduszka Ali.
- Ojej! – tym razem wykrzyknęła poduszka – Już myślałam, że nikt mnie tu nie odnajdzie.
Babcia przyłożyła głowę do jaśka i zaczęło jej się roić
od dziecięcych snów. Założyła nową nawleczkę, zamieniła
poduszki i zawołała wnuczkę do łóżka.
Marusia

