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, 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 (ciężarowe, osobowe), zaświadczenia, skup złomu
Najwyższe ceny, Olecko, ul. Ełcka 2, tel. 501-611-961
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Święto Lasu w Środowiskowym Domu
Samopomocy we Wronkach, s. 2

V29209

V34602

„Odkrywamy czystą Polskę”. Pod takim hasłem ruszyła
tegoroczna, akcja „Sprzątanie Świata – Polska”, koordynowana i organizowana przez Fundację Nasza Ziemia.
Przedszkole Smyk również włączyło się do akcji, by od
najmłodszych lat uczyć zasad dbania o środowisko. Nauczycielki przypomniały dzieciom o wyrzucaniu śmieci do kosza
oraz ich segregacji. W dalszej części przedszkolaki wyposażone w jednorazowe rękawiczki i worki wyruszyły w teren.
Dzieci zbierały śmieci w okolicy przedszkola.
Akcja odbyła się w formie zabawy, dzieci dowiedziały
się, że należy dbać o przyrodę, chronić ją, by korzystać z
jej uroków.
zdj. arch. przedszkola / E.Kosińska
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Święto Lasu w Środowiskowym Domu
Samopomocy we Wronkach

my związane z ochroną
zwierząt i lasu. Opisał
też role myśliwych w
ochronie przyrody. Bez
zaangażowania w dożywianie zwierząt, bez
ochrony zwierząt przed
kłusownikami oraz hodowli zbyt mało liczebnych gatunków las byłby całkiem inny. Gość
opowiedział też kilka
zabawnych anegdot.
Jedna z nich opowiadała o tym, jak to
w nocy, obudził go telefon od przyjaciela.
Tamten prosił o pomoc.
Na nocnym polowaniu
strzelił dzika. Dzik pasł się na owsie, który polującemu
sięgał do pół uda, a dzik wystawał z niego dość znacznie.
Czyli był wielki. Nie wiedział też czy zwierzę żyje czy jest
tylko ranne. Z tak dużym dzikiem nie ma żartów.
Pan Józef wziął swego psa i pojechał. Na polu rzeczywiście owies był wysoki i nic nie było widać. Wypuścili
więc psa, kolega został na drodze, a przybyły z odsieczą
wszedł za swoim psem w zboże.
W pewnym momencie pies szczeknął, a potem umilkł i
nie odpowiadał na wołanie. Pan Józef szedł powolutku dalej. W jednej ręce trzymał latarkę, a w drugiej sztucer. Nagle w owsie przed nim zaczął się ruch, a potem ukazał się
jego pies ciągnący dziesięciokilogramowego dzika. Okazało się, że owies wszędzie był wysoki, ale w miejscu gdzie
zwierzę żerowało sięgał myśliwym tylko do połowy łydki.
Marian Cieślukowski, także myśliwy opowiedział też
kilka historii związanych z łowiectwem. Np. jak pojechał
z innym myśliwym na polowanie, bo właściciel pola kukurydzy prosił ich by ochronili zasiewy systematycznie
niszczone przez dziki. Pan Marian stanął na drodze, a drugi
zaszedł z przeciwległej strony pola by zwierzęta wypłoszyć. Z pomiędzy roślin wypadł jednak nie dzik, a złodziej.
Zostawił on nawet rower i worek pełen kolb kukurydzy.
Profesor Mieczysław Ronkowski w swoim wystąpieniu stwierdził, że szczególnym obowiązkiem korzystających z dobrodziejstw lasu jest, by nie śmiecić.
Były jeszcze quizy i konkursy o tematyce leśnej. Brali
w nich udział i uczestnicy i goście, a nagrodą za poprawne
odpowiedzi były kasztany. Dobra odpowiedź – dwa piękne
brązowe nasiona kasztanowca.
Uroczystość zakończyło zaproszenie na przepyszny
poczęstunek. Była więc pyszna babka ziemniaczana, kotleciki, wyśmienity smalczyk, ogóreczki kiszone, sałatki, a o
ciastach już nawet nie wspomnę.
B. Marek Borawski
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27 września w Środowiskowym Domu Samopomocy we
Wronkach obchodzono uroczyście Święto Lasu.
Sam Dom położony jest na skraju puszczy Boreckiej w pobliżu drogi prowadzącej do Giżycka. Pomimo ruchliwej trasy
w samum ośrodku jest cicho i spokojnie, gdyż odgrodzony
jest od ruchliwego traktu starym parkiem. Część najbliższą
Domu już odrestaurowano. Po przeciwnej stronie rozpoczyna
się już puszcza Borecka. W bezpośrednim sąsiedztwie wiosną zakwitają kilkuhektarowe pola konwalii. Las ciągnie się
nieprzerwanie aż do Czerwonego Dworu i jeszcze dalej. Tak
więc samo położenie ŚDS we Wronkach determinuje do obchodzenia takiego Święta.
Rozpoczynając uroczystość gości powitała kierowniczka
Maria W. Dzinisiewicz. Wśród nich byli Wójt gminy Świętajno Janina Trus, członek Naczelnej Rady Łowieckiej Józef
Bućwiński, przyjaciel ŚDS profesor Politechniki Gdańskiej
Mieczysław Ronkowski, członkowie rodzin uczestników
oraz wychowawcy i sami uczestnicy.
Po oficjalnym przywitaniu została przedstawiona prezentacja multimedialna „Las i jego mieszkańcy”. Na ekranie zaprezentowano zdjęcia fauny leśnej. Komentowali je uczestnicy. Następnie uczestnicy przeczytali lub recytowali z pamięci
fragmenty prozy i wiersze różnych autorów opisujące las.
Z krótkim przesłaniem do uczestników wystąpiła Wójt
Gminy Świętajno Janina Trus.
Podczas uroczystości wszyscy zabierający głos podkreślali
problemy związane z ochroną
przyrody, a w szczególności
ochroną lasów. Do tego też nawiązał zaproszony na Święto
myśliwy i członek Naczelnej
Rady Łowieckiej Józef Bućwiński. Na uroczystość przybył w galowym mundurze.
Opowieść swoją rozpoczął
właśnie od opisu munduru.
Następnie przedstawił proble-

Archiwum „Tygodnika oleckiego” znajdziesz

GRÜNLAND
Centrum Roślin Ozdobnych

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

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

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

Narkotyki

Oleccy policjanci zatrzymali do wyjaśnienia Damiana F.
W trakcie kontroli osobistej 21-latka znaleziono marihuanę.
Podejrzany prosto z ulicy trafił do policyjnego aresztu do wytrzeźwienia i wyjaśnienia sprawy.
W minioną sobotę około godziny 23.00 policjanci prewencji podczas patrolowania parku w centrum zauważyli dwóch
mężczyzn. Starszy pił piwo, a młodszy na widok funkcjonariuszy nerwowo schował coś w spodnie. Po wylegitymowaniu
tych mężczyzn okazało się, że są to Dariusz F. i Damian F.,
ojciec z synem. Obaj mieszkańcy Olecka.
Po przeprowadzeniu kontroli osobistej okazało się, że
21-latek posiadał paczkę po papierosach, w której ukrył marihuanę. Dariusz F. za spożywanie alkoholu w miejscu zabronionym został ukarany mandatem karnym. Natomiast jego
syn trafił do policyjnego aresztu do wytrzeźwienia i wyjaśnienia sprawy. W chwili zatrzymania miał ponad 1,5 promila
alkoholu w organizmie.
Za posiadanie narkotyków 21-latek będzie odpowiadał
przed sądem, grozi mu kara nawet 3 lat pozbawienia wolności.
rzecznik prasowy KPP
asp. Tomasz Jegliński

Oświata gminna

Wydział edukacji, kultury i sportu Urzędu Miejskiego złożył informację, że według stanu na 10 września br. do szkół
podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez olecką gminę uczęszcza 2036 uczniów. Jest to o 16 uczniów więcej niż w
tym samym czasie w roku ubiegłym.
Do szkół podstawowych uczęszcza 1437 uczniów, to jest o
28 więcej. Do gimnazjów 599, to jest 12 mniej.
W gminnych jednostkach oświatowych utworzonych jest
241,07 etatów dla nauczycieli.
		
UMwekis

Akcyza za paliwo

W sierpniu producenci rolni złożyli 170 wniosków o zwrot
podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego
wykorzystanego do produkcji rolnej. Gmina w następstwie
złożyła wniosek do Wojewody Warmińsko-Mazurskiego o
przekazanie dotacji celowej. Na zwrot akcyzy potrzeba 269
588,85 złotych.				
UMwdie

Dąbrowskie

Materiały na budowę ogrodzenia boiska do siatkówki w
Dąbrowskich mają zostać zakupione z Funduszy Sołeckich.
Roboty mieszkańcy wsi wykonają w czynie społecznym.
UMwbiip

NAJTANIEJ W MIEŚCIE
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ON.............................. 5.65
Pb 95......................... 5.66
PB 98......................... 5,76
LPG............................ 2,35
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

V35102

www.paliwa-kozlowski.pl
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OLECKI TERMINARZ

WYSTAWY STAŁE
• 3 x Legus, grafika i rysunki, Galeria Prawdziwej Sztuki
im. A. Legusa, ROK „MG”
• Marcin Radziszewski, 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
2 października (środa)
apteka dyżurna Zielona 35
wydanie „Tygodnika Oleckiego”
10.00 - Mistrzostwa Powiatu Oleckiego w ,,piątkach” piłkarskich chłopców SP, boisko ,,Orlik 2012” w Kowalach
Oleckich
3 października (czwartek)
apteka dyżurna plac Wolności 7B
8.30 - 11.00 - akcja poboru krwi od honorowych dawców,
ZSLiZ, budynek internatu, sala konferencyjna
10.00 - Mistrzostwa Powiatu Oleckiego w ,,siódemkach”
piłkarskich dziewcząt szkół gimnazjalnych, boisko ,,Orlik
2012” w Sokółkach.
16.00 - Rummikub, gra rodzinna, scrable, Biblioteka Publiczna, Kopernika 6
4 października (piątek)
apteka dyżurna Gołdapska 1
14.30 - uroczystość związana z odrestaurowaniem bramy na
cmentarzu ewangelickim
15.30 - Odczyt na temat parafii i cmentarzy ewangelickich
na terenie Prus Wschodnich, plac Zamkowy 3, izba pamięci
16.00 - otwarcie wystawy „Złoto Bizancjum”,plac Zamkowy 3, izba pamięci
17.00 - Pocztówka z Olecka, sala Teatru AGT (szczegóły
wewnątrz TO)
5 października (sobota)
apteka dyżurna plac Wolności 25
10.00 - 19.00 - warsztaty fotograficzne, ROK „Mazury Garbate”, szczegóły wewnątrz TO
10.00 - ,,Warmia i Mazury Pływają” - Zawody Pływackie,
basen ,,Lega”
10.00 - Otwarty Turniej siatkarskich ,,czwórek” (oddzielnie
dla kobiet i mężczyzn) o Puchar Vice- Dyrektora MOSiR,
hala ,,Lega”
11.00 - Czarni Olecko - MKS Korsze, mecz piłki nożnej juniorów młodszych, dom
11.00 - Czarni Olecko - Olimpa Miłki, trampkarze młodsi,
wyjazd
14.00 - Czarni Olecko - MKS Jeziorany, mecz piłki nożnej V
ligi, wyjazd
6 października (niedziela)
apteka dyżurna Składowa 6
10.00 - 19.00 - warsztaty fotograficzne, ROK „Mazury Garbate”, szczegóły wewnątrz TO
10.00 - Otwarty Turniej Badmintona, hala „Lega”
10.00 - Otwarty Turniej Tenisa Stołowego, hala „Lega”
7 października (poniedziałek)
apteka dyżurna Zielona 37
15.00 - 19.00 - warsztaty fotograficzne, ROK „Mazury Garbate”, szczegóły wewnątrz TO
8 października (wtorek)
apteka dyżurna 11 Listopada 9
9.00 - 14.00 - Rejestracja w Zintegrowanym Informatorze
pacjenta, konsultacje, Starostwo Powiatowe, ul. Kolejowa
32, więcej wewnątrz nr TO
15.00 - 19.00 - warsztaty fotograficzne, ROK „Mazury Garbate”, szczegóły wewnątrz TO
9 października (środa)
apteka dyżurna Kolejowa 15
wydanie „Tygodnika Oleckiego”
15.00 - 19.00 - warsztaty fotograficzne, ROK „Mazury Garbate”, szczegóły wewnątrz TO
10 października (czwartek)
apteka dyżurna plac Wolności 25
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Rozpoczął się Międzynarodowy
Miesiąc Bibliotek Szkolnych

W 1971 roku powstało Międzynarodowe Stowarzyszenie
Bibliotekarstwa Szkolnego. Organizacja ta zajmuje się problemami bibliotek oraz bibliotekarzy szkolnych. I właśnie to
Stowarzyszenie w 1999 roku zainicjowało Międzynarodowe
Święto Bibliotek Szkolnych.
Najpierw to był jeden dzień, a od 2008 r.
– cały październik. Celem akcji jest zwrócenie uwagi na ogromną
rolę bibliotek w życiu
szkoły, w nauce i rozwijaniu zainteresowań
czytelniczych. Jest to
święto wszystkich nauczycieli bibliotekarzy
i czytelników.
Hasło tegorocznego Międzynarodowego Miesiąca Bibliotek
Szkolnych brzmi: „Biblioteki szkolne - bramy do życia”.
ER

2000 zł grzywny

21 września w Kowalach Oleckich kierujący samochodem m-ki Mazda 323 uciekł policjantom nie zatrzymując się
do kontroli drogowej. Dociekliwość policjantów doprowadziła jednak do ustalenia danych kierującego, który za popełnione wykroczenie otrzymał grzywnę w wysokości 2000
zł oraz środek karny w postaci zakazu kierowania pojazdami mechanicznymi na okres 24 miesięcy.
21 września br. policjanci pełniący służbę w Kowalach Oleckich około godz. 23.40 dokonując rutynowych
kontroli drogowych wydali polecenie zatrzymania pojazdu kierującemu samochodem m-ki Mazda 323, który
wyjeżdżał ze stacji paliw. Kierowca na widok radiowozu przyspieszył i odjechał drogą w kierunku Suwałk.
Policjanci natychmiast udali się za tym pojazdem,
który po przejechaniu kilku kilometrów zjechał na
boczną gruntową drogę w kierunku miejscowości Gorczyce.
Z uwagi na trudne warunki na drodze policjanci nie
chcąc uszkodzić radiowozu odstąpili od dalszego pościgu. Jednak mimo zaniechania pościgu za tym samochodem policjanci wrócili na stację paliw w Kowalach
Oleckich, gdzie na podstawie zapisu z monitoringu
ustalili nr rejestracyjny pojazdu oraz kierującego.
24 września wezwany do KPP w Olecku Marcin D.
lat 26 mieszkaniec gm. Kowale Oleckie przyznał się, iż
nie zatrzymał się do kontroli drogowej, gdyż posiadał
aktualny zakaz prowadzenia pojazdów jak też nie posiadał uprawnień do kierowania pojazdami, a samochód
którym jechał nie był ubezpieczony i nie miał ważnych
badań technicznych.

Lokalna Organizacja Turystyczna
Ziemi Oleckiej w Dniu Jedności Bałtów

22 września br. odbyły się kolejne warsztaty prezentacji
i inspiracji w ramach Turystycznej Sieci Współpracy, tym
razem poświęcone tematyce jaćwieskiej.
Na terenie ośrodka „Maniówka” w Nowej Wsi, każdy
uczestnik mógł odkryć w sobie Jaćwinga i przenieść się w
czasie próbując swoich sił w dziedzinach życia z zamierzchłych czasów: garncarstwie, tkactwie, obróbce drewna,
łowiectwie - strzelaniu z łuku.
Dalsza część warsztatów odbyła się w osadzie prusko
–jaćwieskiej w Oszkiniach, gdzie odbyły się obchody Dnia
Jedności Bałtów. Chętni mogli uczestniczyć w ciekawych,
pogańskich rytuałach. Uroczystość zakończyła się przeniesieniem ognia na jaćwieskie wzgórze w Osinkach.
Różnorodność oferty turystycznej na Suwalszczyźnie,
między innymi związanej z kulturą jaćwieską budzi szczery podziw. `			
Alicja Balewska
Marcin D. po przesłuchaniu poddał się dobrowolnej karze grzywny za popełnione wykroczenia w wysokości 2000 zł oraz środka karnego w postaci zakazu kierowania pojazdami mechanicznymi na okres 24
miesięcy. Będzie również dopowiadać przed sądem
za naruszenie zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych za co grozi do 3 lat pozbawienia wolności.
rzecznik prasowy KPP aspirant Tomasz Jegliński

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:

• Norbert Balach
• Barbara Brodowska
• Nina Centkiewicz
• Ewelina Nosowska
• Joanna Romańska
• Zenon Różycki

Upominki ufundowali:
√ Libra, ul. Akacjowa 9
√ 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, pocztówki, gry logiczne itp.

to@borawski.pl
Ostatnio mam coraz częściej okazję do
prowadzenia dziwnych rozmów z normalnymi rozmówcami. Nie oznacza to, tak myślę,
że ze mną jest coś nie tak, i z tymi, z którymi
rozmawiam, że też jest coś nie tego... Po prostu temat jest dziwny i dla mnie futurystyczny.

V31405

Świat (cały) prze do przodu jak jaki Wiking
do angielskiego klasztoru, w którym są złote kielichy mszalne.
Świat idzie zresztą ku lepszemu z taką iście wikingowską gracją
i subtelnością. Jeszcze nie nacieszymy się jednym wynalazkiem
(gadżetem), a już pod nos podpychają nam nowy. Bardziej poręczny, ładniejszy i sprawniejszy. Stary, mający roczek produkt, dziecko najlepszej techniki nadaje się na śmietnik. I tak wielkie korporacje uczą nas konsumpcjonizmu. Żyjemy w sztucznym świecie
gadżetów nawet nie zdając sobie z tego sprawy. Zamiast żyć - wymieniamy jedynie zabawki, nawet się nimi nie bawiąc. Zamiast
starać się siebie zrozumieć rozmawiamy o możliwościach naszych
zabawek, które na drugi dzień wyrzucamy do kosza. Zamiast oglądać świat własnymi oczami, patrzymy na niego przez ekran telewizora, komputera, telefonu czy oceniamy go oczami polityków.
Zamiast myśleć i decydować pozwalamy na to, by decydowały za
nas i myślały twarze z telewizji. Zamiast się bawić oglądamy jak
bawią się „elity” i podglądamy sztucznych bigbraderów.
Dlaczego?
Tak też, jak z gadżetami, nauczyliśmy się postępować z ludźmi. Tzw. celebryta może być najgorszym sukisynem, najgłupszym
ćwokiem. Ba! Nieudacznikiem zagubionym we wszechświecie
swego blogowego i fejsbukowego świata, brukowej gazety czy
ściekowej informacji... ale dopóki jest i dopóki jest kreowany na
mądralę jest dla nas ważny. Potem, tak jak stary telewizor czy stary
telefon znika na śmietniku historii. Nie należy tylko mylić tej historii z tą historią od Klio.
Moi przyjaciele i znajomi wiedzą, że często wyrażam pogląd,
a może raczej pytanie, co by się stało z tym całym konsumpcjonizmem, gdyby tak Słońce rozbłysło troszeczkę mocniej niż zawsze?
Cała nasza cywilizacja, cała infrastruktura przemysłowa jest oparta na niezachwianym przeświadczeniu o stabilności. Nic bardziej
złudnego.
Sprawność wszystkich urządzeń elektronicznych na całym
świecie jest zależna od tego jak mocno świeci Słońce, czy nie bę-
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dzie na nim jakichś rozbłysków i wyrzutów masy. Ludzkość zaś
z powodu konsumpcjonizmu idzie jednak dalej w tę technologie,
która może oznaczać katastrofę o zasięgu ogólnoświatowym.
Jeśli Państwo nie wierzycie, to podam przykład, że już raz
się tak stało. Nagłe uderzenie wiatru słonecznego, którego nie
powstrzymała ziemska magnetosfera przepaliło przewody elektryczne wysokiego napięcia i cała Kanada stanęła w ciemnościach. Nie działało nic. Nie był to jednak duży cios choć przyniósł miliardowe straty i spowodował przynajmniej pośrednio
śmierć co najmniej kilkudziesięciu osób.
Przypuszcza się, że w połowie XIX wieku Słońce wykonało
cios znacznie silniejszy, od którego teraz posypały by się z nas
spore wióry. Wtedy nie było elektryczności, albo nie była tak powszechna, nie było elektroniki bardzo czułej na to co się na Słońcu dzieje. Zorze polarne świeciły na Równiku. Takich opisów
w historii Ziemi spisanych ręką człowieka jest dużo. Wszystko
zależy od tego kiedy Słonko się wkurzy. A wtedy wszystkie gadżety będziemy mogli po prostu wyrzucić. Kiedyś, pierwsze telefony komórkowe można przynajmniej było używać jako młotki.
Teraz co najwyżej jako podkładki pod stolik z telewizorem. Ale
po co nam, jeśli Słonko błyśnie, telewizor?
Wracam jednak do początku i do dziwnych rozmów. Zagalopowałem się w te straszenie zbyt daleko.
Dziwne rozmowy są tego typu.
- Będziesz musiał się dostosować. Świat cię do tego zmusi
– tak powiedział do mnie syn mego przyjaciela, gdy płynęliśmy
sobie jachtem. To było wtedy jak powiedziałem, że mi mój normalny telefon komórkowy wystarcza. Że najchętniej, gdy kupuje
nowy, chcę by był podobny w obsłudze do poprzedniego. To po
to, bym nie musiał się uczyć. Nie mam na to czasu.
On mi na to, że nie zatrzymam czasu. Że w tym nowym
telefonie, który w międzyczasie zamienił się w smartfon mam
wielkie możliwości: mogę mieć bezpośredni dostęp do internetu,
oglądać wypożyczone filmy i tyle jeszcze bajerów, że aż mu z
tego opisu zaparło dech.
Ja mu na to, że dostęp do internetu mam ciągły i jest nawet
tak, że od środy rana do czwartku wieczorem internet wyłączam,
bo mam swój prywatny weekend.
To on na to.... tego nie zrozumiał. - Jak to wyłączasz internet?
- Ano! Tak to! Dostaję tygodniowo kilkaset maili, piszę kilkadziesiąt stron „znormalizowanego maszynopisu”, to i muszę
mieć odpoczynek od tego wszystkiego.
Co prawda rozumiem jego zdziwienie. Kiedyś przecież, gdy
wyjeżdżałem na weekend, to nie przejmowałem się telefonami.
Teraz, gdy raz zapomniałem telefonu, to martwiłem się bardzo,
że ktoś zadzwoni, a ja nie będę o tym wiedział. Choć gdy już
jestem na jachcie telefon ląduje na dnie torby i nigdy prawie
nie słyszę jak dzwoni. Po przyjeździe do domu okazało się, że
nikt nie dzwonił. Ale stres był duży. Ja też zostałem uwiązany
na smyczy.
Po powrocie opowiedziałem historię rozmowy innemu przyjacielowi, a on na to, że tamten młodzieniec miał rację. Wiem.
Chodzi jednak o coś takiego, że nie chcę tracić życia na bliskie
związki z głupimi gadżetami. Na naukę ich obsługi. Na brnięcie
w ślepą uliczkę.
Opowiem Państwu jeszcze jedną historię.
Jeden z moich przyjaciół jest zapalonym wędkarzem morskim. Ma swoją dużą morską łódź (lub jacht motorowy, jak kto
woli tę nazwę). Często zaprasza nas na wędkowanie, ale pływa
też i sam.
Jest ciepły dzień w połowie lipca. Stoimy jachtem na kładkach w Rydzewie. Nagle dzwoni Paweł.
- Jestem gdzieś koło Borholmu. Wysiadła elektronika (czyli
gps) i nie wiem, w którą stronę mam płynąć.
Na szczęście miał sprawny telefon.
- Pawełku, jest teraz południe. Spójrz, gdzie masz słonko. W
tamtym kierunku jest Polska. Potem po brzegu, po brzegu i do
domku.
I tak też może się stać, kiedy siądzie cała elektronika. Kapitanowie wielkich XIX wiecznych żaglowców towarowych
biorących udział w tzw. regatach herbacianych nie mieli gps-ów.
Startowali jednocześnie, przepływali dwie trzecie długości równika nie widząc się na oceanie ani razu i zjawiali się na redzie
docelowego portu w odstępach dziesięciominutowych.
I tego też Państwu życzę. Tak jak dla lotników lądowań, tak i
Państwu tyle samo wyjść z domu ile powrotów.

Z poważaniem 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

OFERTY PRACY          
1. kierowca wywrotki
2. kierowca samochodu ciężarowego

K88102

3. fryzjer
4. sprzedawca
5. robotnik drogowy
6. technik informatyk
7. sprzedawca w branży spożywczej

Rejestracja w Zintegrowanym
Informatorze Pacjenta
Warmińsko-Mazurski Oddział Wojewódzki Narodowego
Funduszu Zdrowia w Olsztynie Delegatura w Ełku informuje, iż w dniu
8 października w Olecku
gościł będzie zespół mobilny ZIP.
Wszystkich zainteresowanych uzyskaniem danych dostępu do swojego konta, czyli hasła i loginu zapraszamy do
w siedziby Starostwa Powiatowego w Olecku, przy ul. Kolejowej 32, 19-400 Olecko, pokój nr 4 (sala konferencyjna)
w godzinach 9.00 – 14.00 z dokumentem tożsamości, czyli
dowodem osobistym lub paszportem.
Rejestracja w Zintegrowanym Informatorze Pacjenta
umożliwi Państwu dostęp do informacji o:
- uprawnieniach do świadczeń,
- leczeniu i przepisanych lekach,
- wysokości środków finansowych przekazanych placówkom medycznych za Państwa leczenie.
Mobilne stanowisko Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ oznaczone jest charakterystycznym logiem

Olecki Stół Rękodzielniczy

„Pomysłodajnia” rusza pełną parą. Cały październik będzie obfitował w wydarzenia, które od początku do końca
wymyślili mieszkańcy miasta i gminy Olecko. Zbliża się
jedno z nich.
„Olecki Stół Rękodzielniczy” to inicjatywa pochodzącej
z Olecka Pauliny Omilianowicz, która udowodni, że unikatowa biżuteria czy niepowtarzalne dodatki do domu nie
zawsze muszą kosztować majątek. Wystarczy opanować
podstawy sztuki rękodzieła.
Biorąc udział w akcji „Olecki stół rękodzielniczy”,
mieszkańcy Olecka będą mogli dowiedzieć się, jak zrobić
coś z niczego, stworzyć przepiękną biżuterię z wełny czesankowej, zrobić drewniane breloczki, czy autorskie torby
ekologiczne. Wykorzystując techniki filcowania na mokro i
sucho, decoupagu, batiku, wikliny i recyclingu wykonać niepowtarzalne przedmioty idealne na prezent, czy do ozdoby
własnego domu. Wszystkie niezbędne materiały znajdziecie
na miejscu. Dostaniecie wiele praktycznych porad od specjalistów z każdej z dziedzin. Wystarczy przyjść i spróbować
swoich sił.
Skąd wziął się pomysł na taką inicjatywę? Idea „czegoś
z niczego” obecnie jest bardzo na topie. Coraz częściej promuje się postawy proekologiczne w mediach, plastikowe
i kartonowe tworzywa zastępowane są wyrobami z recyklingu, a w lipcu weszła w życie ustawa śmieciowa. Olecki Stół Rękodzielniczy
to działanie mające na
celu zmniejszenie zjawiska
konsumpcjonizmu i przyczyniające się
do promocji ekologii w
naszym mieście – opowiada pomysłodawczyni
akcji Paulina Omilianowicz - Dzięki poznaniu
technik filcowania, decoupag’e i innych uczestnicy będą mogli odkryć, że
świetną biżuterię, przedmioty domowego użytku
i co najważniejsze - prezenty dla bliskich można
stworzyć z półproduktów znajdujących się w
zasięgu ręki! Do udziału

Pocztówka z Olecka

Metoda decoupage staje się coraz bardziej popularna.
Za pomocą cienkich chusteczek, kleju i lakieru można tworzyć fantazyjne wzory na biżuterii, pojemnikach, a nawet
meblach. 4 października będzie można nauczyć się pracy
tą techniką poprzez tworzenie wielkiej „Pocztówki z Olecka”.
Oprócz nauki pracy metodę decoupage będzie również
okazja do integracji. Mieszkańcy Olecka nad pocztówką w wersji max będą
wspólnie pracować. Zapraszamy całe rodziny!
4 października o 17:00,
sala AGT, udział bezpłatny.
Akcja „Pocztówka z
Olecka” odbędzie się w ramach projektu „Pomysłodajnia” dofinansowanego
z programu Narodowego
Centrum Kultury „Dom
Kultury+ Inicjatywy Lokalne 2013”. Pomysłodawcą
inicjatywy jest Jakub Dziubiński.
zapraszamy wszystkich tych, którym wczesna jesień daje
się powoli we znaki – zachęca Pani Paulina – wspólnie zasiądziemy przy Oleckim Stole Rękodzielniczym i wyczarujemy naprawdę oryginalne rzeczy. Do Państwa dyspozycji będzie wiele interesujących półproduktów, które będzie
można ozdobić wedle własnego uznania, a następnie zabrać do domu. Formuła „Hand made” jest niewyczerpana.
Paulina Omilianowicz ma już pomysły na kolejne akcje
m.in. spotkanie, podczas którego nauczymy się robić domowe kremy, balsamy, mydła i peelingi.
Akcja Olecki Stół Rękodzielniczy odbędzie się w ramach projektu „Pomysłodajnia” dofinansowanego z programu Narodowego Centrum Kultury „Dom Kultury+ Inicjatywy Lokalne 2013”.
5 października 2013, godz. 10:00, hol kina „Mazur”,
udział bezpłatny

to@borawski.pl

Powiatowy Konkurs Recytatorski
„Słówka i słufka” Juliana Tuwima
Regulamin
I. Organizatorzy:
1. Miejsko-Powiatowa Biblioteka
Publiczna w Olecku.
2. Filia Warmińsko-Mazurskiej Biblioteki Pedagogicznej w Olecku.
II. Cele konkursu
1. Upamiętnienie Roku Juliana Tuwima.
2. Propagowanie piękna poezji.
3. Doskonalenie umiejętności recytatorskich.
4. Propagowanie czytelnictwa wśród
dzieci młodzieży.
III. Zasady organizacyjne i warunki
uczestnictwa
1. Konkurs jest adresowany do
uczniów szkół podstawowych klas 0-VI
z Olecka i powiatu oleckiego.
2. Konkurs zostanie przeprowadzony
w 2 kategoriach wiekowych:
- kategoria I - klasy 0-III,
- kategoria II - klasy IV-VI.
3. Konkurs w kategorii I klasy 0-III odbędzie się w
oddziale dla dzieci i młodzieży Miejsko-Po¬wiatowej Biblioteki Publicznej w Olecku przy ul. Kopernika 6 w dniu
17.10.2013 r. o godz. 10:00.
4. Konkurs w kategorii II klasy IV-VI odbędzie się
w czytelni Filii Warmińsko-Mazurskiej Biblioteki Pedagogicznej w Olecku przy ul. Armii Krajowej 30 w dniu
18.10.2013 r. o godz. 10:00.
5. Finał Konkursu odbędzie się w sali Teatru AGT w
dniu 22.10.2013 r. o godz. 12.00.
5. Każda szkoła może zgłosić do udziału w konkursie
po 3 osoby w jednej kategorii.
6. Uczniowie przygotowują do recytacji utwór autor-

Rejonowy Turniej Orlika
27 września odbył się na boisku MOSiR ze sztuczną
murawą Rejonowy Turniej Orlika w piłce nożnej chłopców
szkół gimnazjalnych. Organizatorem Turnieju był MOSiR
Olecko, a sędzią Marek Stankonowicz.
Do zawodów zgłosiły się następujące drużyny chłopców:
Gimnazjum nr 2 Olecko
Gimnazjum Giżycko
Gimnazjum Wieliczki
LUKS Wydminy
WYNIKI:
Gimnazjum nr 2 Olecko - Gimnazjum Giżycko 1:2
Gimnazjum Wieliczki - LUKS Wydminy 3:0
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stwa Juliana Tuwima.
7. Czas recytacji – do 3 minut.
8. Zgłoszenie do udziału w konkursie należy dostarczyć
na załączonym formularzu (do pobrania na stronie www.
przystanek.pl) do 4.10.2013 r. na adresy: Miejsko-Powiatowa Biblioteka
Publiczna w Olecku, ul. Kopernika
6, biblioteka@przystanek.pl lub Filia Warmińsko-Mazurskiej Biblioteki Pe-dagogicznej w Olecku, ul.
Armii Krajowej 30, olecko@wmbp.
olsztyn.pl
IV. Kryteria oceniania i nagrody
1. Jury powołane przez organizatorów dokona oceny prezentacji wg
następujących kryteriów:
a) dobór repertuaru,
b) interpretacja utworu,
c) kultura słowa,
d) ogólny wyraz artystyczny.
2. Wyniki zostaną ogłoszone po
prezentacji wszystkich utworów i
dokonaniu oceny przez Jury.
3. Wszyscy uczestnicy konkursu
otrzymają pamiątkowe dyplomy.
4. Laureaci otrzymają nagrody
książkowe oraz pamiątkowe dyplomy w czasie koncertu finałowego, który odbędzie się w sali widowiskowej Regionalnego Ośrodka Kultury w Olecku „Mazury Garba-te” w
dniu 22.10.2013 r. o godz. 12.00.
5. Przyznana będzie także nagroda specjalna Starosty Powiatu Oleckiego za najlepszą recytację.
V. Uwagi końcowe.
1. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian w terminarzu konkursu oraz statecznej interpretacji regulaminu.
2. Przesłanie zgłoszenia do udziału w konkursie jest równoznaczne z akceptacją wszystkich punktów regulaminu.
Patronat: Starosta Powiatu Oleckiego
Patronat medialny: Tygodnik Olecki
Gimnazjum nr 2 Olecko - Gimnazjum Wieliczki 3:1
Gimnazjum Giżycko - LUKS Wydminy 2:3
Gimnazjum nr 2 Olecko - LUKS Wydminy 4:3
Gimnazjum Giżycko - Gimnazjum Wieliczki 5:3
KOLEJNOŚĆ KOŃCOWA:
1. Gimnazjum Giżycko
2. Gimnazjum nr 2 Olecko
3. Gimnazjum Wieliczki
4. LUKS Wydminy
Dwie pierwsze drużyny uzyskały awans do półfinału
wojewódzkiego oraz otrzymały pamiątkowe dyplomy. W
zawodach uczestniczyło 45 zawodników.
Robert Markowski – MOSiR Olecko

-

OLECKIE CENTRUM
SZKOLENIA KIEROWCÓW
Jerzy Miliszewski

L80307

Olecko, Aleje Lipowe 3

Ośrodek
czynny
codziennie
w godz. 800-1600
B80806

Rozpoczęcie
kursu

24
października
godz.

1600

tel. 87-520-23-36
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Warsztaty Fotografii Analogowej
Metodą Otworkową

Interesujesz się fotografią? Chcesz poznać tajniki fotografii analogowej, nauczyć się wywoływać zdjęcia w
ciemni? Weź udział w warsztatach! Skonstruujesz swój
własny aparat otworkowy, wejdziesz do przerobionego na
aparat busa, aby dosłownie „od środka” zobaczyć jak on
funkcjonuje, pod okiem specjalistów będziesz uwieczniał
otaczającą cię rzeczywistość, a twoje najlepsze prace będą
miały szanse znaleźć się na wystawie kończącej warsztaty.
Nie przegap okazji!
Udział w warsztatach jest bezpłatny. Zgłoszenia należy przesyłać na adres promocja@przystanek.pl. Liczba
miejsc jest ograniczona! Decyduje kolejność zgłoszeń.
Program warsztatów:
SOBOTA (5.10.2013):
10:00-11:30 (sala AGT ) - Wykład dotyczący zagadnień
związanych z fotografią analogową, otworkową, opatrzony
przykładowymi pracami wykonanymi tą techniką. Wykład
będzie miał charakter otwarty.

12:30-14:00 (Plac Wolności)- Wszystkich słuchaczy,
po wykładzie, zapraszamy do możliwości znalezienia się
we wnętrzu kamery otworkowej, która powstanie w wyniku wyciemnienia busa i zamontowania w nim obiektywu
- otworka. Każdy uczestnik będzie miał szanse na dogłębne
zrozumienie procesu powstawania obrazu.
15:00-19:00 (sala AGT) - Po zapoznaniu się z zasadą
działania aparatów otworkowych przyszedł czas na samodzielne wykonanie takiej kamery. Uczestnicy warsztatów
będą mogli pobudzić zmysł projektowania i zastosować
zdobytą wiedzę wykonując własnoręcznie kamerę otworkową. Do jej realizacji można wykorzystać odzyskane materiały: puszki, kartony, opakowania.
19:00-20:30 (sala AGT) - wykład Radosława Krupińskiego dotyczący historii fotografii północno-wschodniej
Polski.
NIEDZIELA(6.10.2013):
10:00-14:00 (sala AGT/ plener) - Kolejny dzień warsztatów, w którym skupimy się na robieniu zdjęć. Wszyscy
uczestnicy, którzy wykonali własne otworki ruszają w plener, aby wypróbować swoje minimalistyczne aparaty. W
ciągu czterech godzin przewidzianych na fotografowanie,
będą kilkunastominutowe spotkania, w celu wyjaśnienia
napotkanych wątpliwości, bądź wyposażenia aparatu w
nowy papier fotograficzny.
16:00-19:00 (sala AGT )- spotkanie w ciemni. Każdy
uczestnik będzie mógł wywołać zdjęcia wykonane podczas
porannego pleneru.
PONIEDZIAŁEK – ŚRODA (7-9.10.2013)
15:00-19:00 - zaopatrzeni we własne kamery uczestnicy warsztatów przez trzy dni wykonują zdjęcia we własnym zakresie. Mają jednak możliwość konsultacji z animatorami, którzy pomogą w odpowiedzi na powstałe w
trakcie samodzielnego fotografowania pytania. Każdego
dnia o ustalonej godzinie uczestnicy warsztatów będą mieli
możliwość korzystania z ciemni pod okiem animatorów,
służących radą i pomocą.
PIĄTEK (11.10.2013)
15:00-16:00 (Plac Wolności) - Wspólne wykonanie
wielkoformatowej, pamiątkowej fotografii aparatem-busem.
18:00 (główny budynek ROK)- wernisaż wystawy prac
powstałych podczas fotograficznego przedsięwzięcia.
Warsztaty odbędą się w ramach projektu „Pomysłodajnia” dofinansowanego z programu Narodowego Centrum
Kultury „Dom Kultury+ Inicjatywy Lokalne 2013”.
Pomysłodawcą i realizatorem warsztatów jest Michał
Zieliński.

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

to@borawski.pl
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odrestaurowanej bramy cmentarza ewangelickiego na łokcie i sążnie, spotkać się z białą damą na zamkowej wieży czy rozwiązać
zagadki logiczne i historyczne (w Oleckiej
Izbie Historycznej). Na drugim etapie, poszczególne szkoły walczyły w quizie historycznym, którego pytania dotyczyły dziejów
Prus Wschodnich (szczególnie Mazur i Olecka) oraz Suwalszczyzny.
Zwycięzcami V Zamkowych Biegów z
Klio zostali gospodarze - drużyna ZST. Drugie miejsce zajęło Gimnazjum w Świętajnie,
a trzecie ekipa LO w Olecku. Wszystkim
V Biegi z Klio
uczestnikom gratulujemy wiedzy i zapraszaTegoroczna edycja Europejskich Dni Dziedzictwa przebiegała pod hasłem my do gry w kolejnej edycji Europejskich
„Nie od razu Polskę zbudowano”. Już po raz piąty Oleckie Stowarzyszenie Dni Dziedzictwa.
Katarzyna Kaczor - ZST
Aktywnych „Zamek” oraz Zespół Szkół Technicznych przyłączyły się do tej
akcji. Zamkowa muza historii - Klio zaprosiła do wspólnej zabawy młodzież
gimnazjalną i uczniów szkół średnich z całego regionu. W tym roku Klio towarzyszył król Kazimierz Wielki, który „zastał Polskę drewnianą, a zostawił
murowaną”.
W szranki stanęło 11 drużyn: ZST, ZSLiZ, LO, OSWdDG, Gimnazjum
Społeczne, Gimnazjum nr 1, Gimnazjum nr 2, Gimnazjum w Bakałarzewie,
Gimnazjum w Świętajnie, Gimnazjum w Kowalach Oleckich oraz uczniowie ze szkoły w Gawriłowie (Obwód Kaliningradzki), którzy biorą udział w
projekcie „Polsko-Rosyjska Wymiana Młodzieży 2013” współfinansowanym
przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia.
Pierwszą część zabawy stanowił bieg na orientację w mieście, podczas
którego drużyny musiały uporać się z różnymi zadaniami, m.in. ułożyć mur w
stylu gotyckim o wiązaniu polskim (główki - wozówki), przeliczyć wielkość

MÓJ DZIELNICOWY !!!

telefon 875207241
interesantów przyjmuje Komenda Powiatowa Policji w Olecku ul. Zamkowa 1 pokój nr 3

Rejon 1: st. post. Sylwia Józefowicz obsługiwany rejon ulic: Armii Ludowej, Asnyka, Broniewskiego, Cisowa, Grunwaldzka, Jagiellońska, Jeziorna, Kajki, Konopnickiej, Aleja Lipowa, Legusa,
Mazurska, Mickiewicza, Mereckiego, Młynowa, Nocznickiego, Norwida, Osiedle nad Legą, Orzeszkowej,
Partyzantów, Plac Wolności, Plac Zamkowy, 1-go
Maja, Przybyszewskiego, Pawłowskiego , Reymonta,
Reja, Słowackiego, Syrokomli, Stroma, Sienkiewicza,
Targowa, Warmińska, Wąska, Wodna, Zamkowa, Zyndrama, Żeromskiego.
Rejon 2: mł. asp. Tomasz Bolesta
obsługiwany rejon ulic: Armii Krajowej, Akacjowa,
Brzozowa, Cicha, Chopina, Czerwonego Krzyża, Gdańska, Gołdapska, 11-go Listopada, Kamienna, Kasztanowa, Klonowa, Kopernika, Kolejowa, Leśna, Letnia, Ludowa, Moniuszki, Plac Wieży Ciśnień, Paderewskiego,
Parkowa, Przykamienna, Przytorowa, Sembrzyckiego,
Składowa, Słoneczna, Słowiańska, Sokola, Spacerowa,
Sportowa, Szymanowskiego, Szeremety Środkowa, Tunelowa, Wiejska, Wieniawskiego, Wierzbowa, Wojska
Polskiego, Zielona.
Rejon 3: asp. sztab. Jan Jankowski
obsługiwany rejon ulic: Aleja Zwycięstwa, Baczyńskiego, Batorego, Bohaterów Białostocczyzny, Dąbowskiej,
Kasprowicza, Kochanowskiego, Kościuszki, Lesk, Łąkowa, Osiedle Siejnik, Osiedle Lesk, Prusa, Produkcyjna, Rzemieślnicza, Rzeźnicka, Staffa, Siejnik, Szosa
Ełcka, Szosa Świętajno, Szosa do Krupina, Tartaczna,
Tuwima, Wiśniowa, Zana, Zamostowa.
Rejon 4
sierż. sztab. Tomasz Topolski

obsługiwane miejscowości: Babki Oleckie, Bialskie
Pola, Biała Olecka, Borawskie, Dąbrowskie, Dobki,
Doliwy, Duły, Dworek Mazurski, Gordejki, Jaśki, Judziki, Kolonia Olecko, Kukowo, Lenarty, Łęgowo,
Możne, Ogrody Ruczaj, Olszewo, Osada Giże, Pieńki,
Plewki, Reczki Wiekie, Rosochackie, Sedranki, Ślepie,
Szczecinki, Zabielno, Zajdy, Zielonówek.
Rejon 5
asp. sztab. Piotr Kacprzyk
obsługiwane miejscowości: Borki, Borkowina, Chełchy, Cicha Wólka, Czerwony Dwór, Czukty, Daniele, Dorsze, Drozdowo, Drozdówek, Golubki, Golubie
Wężewskie, Gorczyce, Guzy, Jabłonowo, Kalniszki,
Kiljany, Kowale Oleckie, Kucze, Lakiele, Leśny Zakątek, Monety, Mściszewo, Osada Leśna, Piastowo,
Rogówko, Sokółki, Stacze, Stożne, Szarejki, Szeszki,
Szwałk, Wężewo, Wierzbianka, Zawady, Żydy.
Rejon 6
asp. sztab. Piotr Kacprzyk
obsługiwane miejscowości: Barany, Borki, Babki Gąseckie, Chełchy, Cichy, Dworackie, Dudki, Dunajek,
Dybowo, Dzięgiele, Gąski, Giże, Gryzy, Jelonek, Jurkowo, Jurki, Kije, Kolonia Zajdy, Kijewo, Krzywe,
Kukówko, Leśniki, Mazury, Niemsty, Nowiny, Orzechówek, Pietrasze, Połom, Rogajny, Smolniki, Sulejki,
Świętajno, Świdry, Wronki, Wólka Kijewska, Zalesie
, Zatyki.
Rejon 7
asp. sztab. Marek Opaliński
obsługiwane miejscowości: Bartkowski Dwór, Cimochy, Cimoszki, Gąsiorówko, Godziejewo, Guty,
Imionki, Jelitki, Kleszczewo, Krupin, Lipkowo, Markowskie, Niedźwiedzkie, Nowy Młyn, Norki, Nory,
Olecko Małe, Puchówka, Raczki Nowe, Skowronki,
Sobole, Starosty, Szeszki, Szosa Wieliczki, Urbanki,
Wieliczki, Wilkasy, Wojnasy.
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W środowy poranek 25 września
Halą LEGA zawładnęli najmłodsi
sportowcy. W Zabawach Sportowych
przygotowanych specjalnie dla nich
uczestniczyło prawie 400. przedszkolaków z Przedszkola z Oddziałami
Integracyjnymi z ulicy Zielonej, Niepublicznego Przedszkola „Smyk”,
Niepublicznych Przedszkoli „Jedyneczka” i „Ekoludki”, Zespołu Wychowania Przedszkolnego w Gąskach,
Przedszkola z Zespołu Szkół w Judzikach, Przedszkola Niepublicznego
„Bajka”, Przedszkola z Oddziałami
Integracyjnymi w Szkole Podstawowej nr 4, Przedszkola Samorządowego w Cimochach oraz Odziału Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej
nr 1.
Dzieci uczestniczyły w najprostszych konkurencjach sportowych
rozgrywanych w ramach wyścigów
rzędów. Nie liczyły się ani czas, ani
rywalizacja, a jedynie dobra zabawa i
uśmiechy na twarzach. Każde dziecko
musiało zmierzyć się z dwoma sportowymi wyzwaniami. W przerwie
pomiędzy zabawami Ewa Januszko
przy gorących rytmach hitu „Ona tańczy dla mnie” wspinała się po ściance
wspinaczkowej, by z wysokości 10
metrów pomachać oklaskującym ją
przedszkolakom. Na zakończenie wykonane zostało pamiątkowe zdjęcie, a
każdy uczestnik otrzymał wspaniały
dyplom.

to@borawski.pl

- Cieszymy się ogromnie, że odwiedziło nas tak wiele dzieci – podsumowuje Joanna Kozłowska, zastępca
dyrektora MOSiR Olecko. - Ich radość była najlepszą
nagrodą dla całego naszego zespołu, który tę dużą imprezę przeprowadził szybko i sprawnie. Jej powodzenie
to jasny sygnał, że jest na zapotrzebowanie na takie wydarzenia. Wierzymy, że na koleje zabawy przyjdzie lub
przyjedzie jeszcze więcej dzieci. Chcielibyśmy by więcej z nich wraz z rodzicami odwiedzało LEGĘ i korzystało z basenu, na który wstęp mają bezpłatny.
Bartosz Cieśluk

to@borawski.pl
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Mistrzostwa Województwa W-M
26 września na stadionie miejskim odbyły się Mistrzostwa
Województwa WM ZLZS w wielobojach lekkoatletycznych. Organizatorem był MOSiR Olecko, sędzią głównym
zawodów Stanisław Krzywicki.
WYNIKI KOŃCOWE:
100 m dziewcząt gimnazja:
1. Natalia Polak (Karaszewo), 13,60 s
2. Gabriela Czarna (Kinakjmy), 14,59
s
3. Sylwia Jabłoński (Ząbkowo), 14,60
s
400 m dziewcząt gimnazja:
1. Angelika Kwiatkowska (Stare
Juchy), 68,06 s
2. Klaudia Rolka (Piecki), 70,04 s
3. Paulina Żukowska (Pisanica), 73,54 s
Skok w dal dziewcząt gimnazja:
1. Justyna Kempisty (Gim.2 Olecko), 4,28 m
2. Angelika Chudy (Franciszkowi), 3,99 m
3. Paulina Osik (Karaszewo), 3,92 m
Pchnięcie kulą 3 kg dziewcząt:
1. Ewelina Szymanowska (Kowale Oleckie), 8,67 m
2. Marika Kondradzka (Pisanica), 8,31 m
3. Zuzanna Murawska (Babki Oleckie), 7,96 m
Sztafeta 4 x100 m dziewcząt gimnazja:
1. Karaszewo, 58,35 s
2. Piecki, 58,72 s
3. Kinkajmy, 59,17 s
100 m dziewcząt ponadgimnazjalne:
1. Monika Kosa (LO Olecko), 15,89 s
2. Katarzyna Milewska (ZST Olecko), 15,29 s
3. Magdalena Gałaszewska (ZSLiZ Olecko), 17,36 s
Skok w dal dziewcząt ponadgimnazjalne:
1. Kinga Tez (LO Olecko), 4,15 m
2. Karolina Święczkowska (ZSLiZ Olecko), 4,04 m
3. Karolina Jachimczuk (ZST Olecko), 3,38 m
Pchnięcie kulą 4 kg dziewcząt ponadgimnazjalne:
1. Marta Malinowska (LO Olecko), 7,74 m
2. Natalia Karczewska (ZST Olecko), 6,99 m

3. Magdalena Jachimowicz (ZSLiZ Olecko), 6,54 m
Sztafeta 4 x100 m dziewcząt ponadgimnazjalne:
1. LO Olecko, 57,17 s
2. ZSLiZ Olecko, 56,61 s
3. ZST Olecko, 67,09 s
100 m chłopcy gimnazja:
1. Kamil Januszczyk (Gim.2 Olecko), 12,16 s
2. Andrzej Bartoszewicz (Kalinowo I), 12,19 s
3. Marcin Jabliński (Ząbrowo), 12,20 s
800 m chłopców gimnazja:
1. Andrzej Wojciech (Kalinowo I), 2:22,76
2. Michał Wargala (Gim.2 Olecko), 2:25,46
3. Artur Kłodnicki (Franciszkowo), 2:27,94
Skok w dal chłopców gimnazja:
1. Przemysław Wieczorek (Ząbrowo), 5,36 m
2. Michał Szumny (Kraszewo), 5,36 m
3. Mateusz Żenda (Gim.2 Olecko), 5,24 m
Pchnięcie kulą 5 kg chłopców gimnazja:
1. Tomasz Grzana (Piecki), 10,93 m
2. Dawid Wardowski (Ząbrowo), 9,90 m
3. Aron Kindlarski (Bezledy), 9,81 m
Sztafeta 4 x100 m chłopców gimnazja:
1. Gim. nr 2 Olecko, 44,88 s
2. Ząbrowo, 50,09 s
3. Kalinowo I, 50,57 s
100 m chłopców ponadgimnazjalne:
1. Hubert Wróblewski (LO Olecko), 12,52 s
2. Damian Matysiewicz (ZSME Ełk), 12,71 s
3. Łukasz Bartoszewicz (ZSLiZ Olecko), 12,94 s
800 m chłopców ponadgimnazjalne:
1. Krystian Babul (ZSMiE Ełk), 2:22,16
2. Łukasz Arciszewski (ZSLiZ Olecko), 2:22,50
3. Krzysztof Marczuk (ZST Olecko), 2:24,16
Skok w dal chłopców ponadgimnazjalne:
1. Mateusz Dłużniewski (LO Olecko), 5,76 m
2. Maciej Głódź (ZST Olecko), 5,45 m
3. Patryk Mitros (ZSMiE Ełk), 5,13 m
Pchnięcie kulą 6 kg chłopców ponadgimnazjalne:
1. Dawid Bugnacki (ZSMiE Ełk), 11,48 m
2. Mateusz Paczyński (ZSLiZ Olecko), 10,02 m
3. Eryk Hołownia (LO Olecko), 9,85 m
Sztafeta 4 x100 m chłopców ponadgimnazjalne:
1. ZSLiZ Olecko, 49,35 s
2. ZST Olecko, 50,48 s
3. LO Olecko, 51,56 s
Klasyfikacja końcowa szkół
gimnazjalnych:
Chłopcy:
1. Ząbrowo
2. Gimn.2 Olecko
3. Kalinowo I
Dziewczęta:
1. Kinkajmy
2. Kraszewo
3. Piecki
Klasyfikacja końcowa szkół
ponadgimnazjalnych:
Chłopcy:
1. ZSMiE Ełk
2. LO Olecko
3. ZSLiZ Olecko
Dziewczęta:
1. LO Olecko
2. ZST Olecko
3. ZSLiZ Olecko
W zawodach wzięło udział 200 zawodników i zawodniczek ze szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych województwa warmińsko-mazurskiego.
Zwycięzcy otrzymali pamiątkowe medale.
Robert Markowski – MOSiR Olecko

to@borawski.pl

XXII Oleckie Biegi

28 września na stadionie miejskim odbyła się Miejsko-Powiatowa inauguracja Szkolnego Roku Sportowego 2013/2014 oraz
XXII Oleckie Otwarte Biegi dla Dzieci, Młodzieży i Dorosłych.
Organizatorem imprezy był MOSiR Olecko, sędzią głównym
Andrzej Kamiński, a sędzią startowym Wojciech Pilichowski.
Wyniki rywalizacji:
Dziewczęta 500 m (klasy I – II szkół podstawowych)
1. Wiktoria Jackiewicz SP3 Olecko
2. Julia Dzierżyk SP Gąski
3. Magdalena Obuchowska SP Kowale Oleckie
Chłopcy 500 m (klasy I-II szkół podstawowych)
1. Aleksander Zawistowski SP1 Olecko)
2. Damian Dzierżyk SP Gąski
3. Maciej Wądołowski SP3 Olecko
Dziewczęta 500 m (klasy III - IV szkół podstawowych)
1. Kinga Kuklińska SP3 Olecko
2. Karina Bernecka SP Cimochy
3. Katarzyna Cieślukowska SP Kowale Oleckie
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Chłopcy 900 m (klasy V – VI szkół podstawowych)
1. Tadeusz Szarnecki SP1 Olecko
2. Michał Milewski SP3 Olecko
3. Aleksy Szczerbiński SP Kowale Oleckie
Dziewczęta 1 mila (klasy I – III gimnazjów)
1. Anna Skorupska SP Kowale Oleckie
2. Angelika Opanowska Gim.2 Olecko
3. Dominika Best Gim. Kowale Oleckie
Chłopcy 1 mila (klasy I – III gimnazjów)
1. Tomasz Barszczewski Gim. Kijewo
2. Maciej Nikielec ZS Olecko
3. Karol Wójcik Gim. Kijewo
Dziewczęta 1 mila (szkoły ponadgimnazjalne)
1. Martyna Sadłowska I LO Olecko
Chłopcy 3000 m (szkoły ponadgimnazjalne)
1. Arkadiusz Jurewicz ZST Olecko
2. Mikołaj Głębocki I LO Olecko
3. Sylwester Sak ZST Olecko
Kobiety bieg otwarty 3000 m
1. Agnieszka Omilian
2. Anna Szpunar
3. Marta Bielenica
Mężczyźni bieg otwarty 3000 m
1. Marcin Brynda
2. Damian Wróblewski
3. Konrad Sokalski
W trakcie oficjalnego otwarcia zawodów wręczone zostały puchary za Współzawodnictwo Sportowe Szkół w
gminie Olecko w roku szkolnym 2012/2013. Wyróżnienia
wręczał dyrektor MOSiR-u Andrzej Kamiński.

Chłopcy 500 m (klasy III-IV szkół podstawowych)
1. Wojciech Kukliński SP3 Olecko
2. Dawid Kempisty SP3 Olecko
3. Adam Machnikowski SP3 Olecko
Dziewczęta 900 m ( klasy V – VI szkół podstawowych)
1. Aleksandra Jaroniec SP3 Olecko
2. Klaudia Ćwikowska SP3 Olecko
3. Karolina Jasińska SP3 Olecko

KLASYFIKACJA W KATEGORII
SZKÓŁ PODSTAWOWYCH
1. SP nr 1 w Olecku
2. SP nr 3 w Olecku
3. SP nr 4 w Olecku
4. SP w Gąskach
5. SP Judziki
6. SP w Babkach Oleckich
KLASYFIKACJA W KATEGORII GIMNAZJÓW
1. Gimnazjum nr 2 w Olecku
2. Gimnazjum nr 1 w Olecku
3. Gimnazjum w Kijewie
4. Gimnazjum w Babkach Oleckich
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* Artykuły i usługi elektryczne, Grunwaldzka 6,
tel. 87-610-00-66

AUTO-MOTO

AUTO LAND

V34303

V22615

części samochodowe, ul. SOKOLA 1D, tel. (87) 520-12-88
* AUTOCZĘŚCI;
ul. Grunwaldzka, tel. (87) 520 01 21

K88301

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

amortyzatory, elektronika, komputerowa geometria zawieszenia,
klimatyzacja, chiptuning tel. 509-746-264;
V33104

* MYJNIA GĄBKOWA AUTOMATYCZNA
			
aleje Lipowe 1A

V34103

V30347

* bezprzewodowy internet iPlus, tel. 87-520-13-31 B80507
* Budowlana firma, Tadeusz WITKOWSKI, kompleksowe
prace budowlane, tel. 603-754-167, 87-523-41-44 K88501
* cyklinowanie, tel. 508-216-250 V33903
* Centrum Ogrodnicze, ul. Rzeźnicka 6; tel. 87-520-22-07

V01538

AUTO - MOTO - SPRZEDAM

K86510

V33204

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 V34732
* AUTOCZĘŚCI, ul. Grunwaldzka, tel. 87-520-01-21

B80207

K88401

* CZĘŚCI SAMOCHODOWE, tel. 509-746-264 V33114
* CZĘŚCI SAMOCHODOWE, ul. Sokola 1D, tel. 87520-12-88 V34313
* części używane, wszystkie marki, Ełcka 2 (przy
skupie złomu), tel. 501-611-961 V34722
* Ford Escort Combi, 1,4B, 1999, tel. 605-485-376 B82201
* fotel Sahran Alhambra 2 sztuki, tel. 508-097-660

V27210

* gazowe, hydraulik, tel. 502-383-533 V34203

V30117

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
B81404

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

KOMPLEKSOWE USŁUGI DRUKARSKIE

V30127

Drukarnia Offsetowa

* Star 200, 1987, na części, tel. 605-201-942 B81703

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...

* kino, plac Wolności 22, tel. 87-520-20-59 L81302
* „KOALA” - bar. Kuchnia tradycyjna, katering.
Plac Wolności 14, tel. (87) 520 15 78
V35002
* konie kabardyńskie, przejażdżki, pod siodło,
Grądzkie 47, tel. 666-316-780, 87-421-22-48 L81203
V27510

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 B82301
* Taxi „Z”, również taksówki 6-osobowe, tel. 87-52012-12 K85823
* wczasy; tel. 87-421-22-48, 666-316-780, www.wiatrakart.fr.pl, e-mail: kawarak@o2.pl B81803

US£UGI
* angielski korepetycje, magister UW, tel. 502-954-863

* hurtownia spożywcza, ul. Gołdapska 31, tel. (87) 520-01-50 V34003
* hurtownia wędlin, od 4.00 do 14.00, ul. Gołdapska
31, tel. 87-520-22-13 B80108
* instalacje elektryczne, Henryk Rowiński, tel. 510-145891 V31815
* korepetycje - język angielski; szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły średnie, tel. 608-215-475 L81401
* kowalskie, spawalnicze, ślusarskie, Gołdapska 31,
tel. 87-523-00-80 B81005
* księgowe usługi, Ternet spółka z o,o, tel. 87-520-31-70
B79809

* materiały budowlane, metalowe, hydraulika – SKLEP
BUD-MET, ul. Gołdapska 22, tel. (87) 520 22 41. V33004
* MEBLE - salon, Jan Bagiński, ul. Rzeźnicka, tel.
(87) 520 29-23.
V31106
* NAUKA GRY NA GITARZE: muzyka klasyczna,
muzyka rozrywkowa. Zapraszamy dzieci, młodzież
oraz dorosłych. Ilość i wymiar lekcji do uzgodnienia.
Nauczanie indywidualne. Pierwsza lekcja gratis! tel:
506 191 486
V29708

* „ASTRA” restauracja, pizza, zestawy obiadowe na telefon:
87-520-25-68, profesjonalny katering, imprezy okolicznościowe,
dancingi, ul. Partyzantów 7, www.astra.olecko.pl
V29808

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

B80706

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

V31805

ARTYKUŁY ELEKTRYCZNE, SPRZEDAŻ, WYKONAWSTWO

* OLEJ OPAŁOWY, NAJTANIEJ, tel. 87-520-41-91
V30327

* pakowanie próżniowe żywności, ulica Rzeźnicka 6,
tel. 87-520-22-07 V31505

to@borawski.pl
V35402

* pizza na telefon – od 10.00 do 22.00, tel.87-520-31-32
lub sms 505-314-536 V27520
* Pralnia chemiczna, pranie wodne, usługi w ciągu 24 godzin,
ul. Grunwaldzka 12, te. 723-565-284
V29908

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
V30007
czipowanie, paszporty europejskie
psy, koty, fretki
* ROWERY – naprawy i wypożyczalnia, Centrum
Handlowe Impuls, tel. 87-520-36-92 V33514
* skup metali i surowców wtórnych, odbiór własnym
transportem, najwyższe ceny, Ełcka 2, tel. 501-611-961
V34712

* sprzątanie, opieka nad osobami starszymi lub dziećmi, tel.
506-462-495 B81205
K86710

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

* Taxi „Z”, również taksówki 6-osobowe, tel. 87-20-12-12 K85833
* tłumacz języka francuskiego, tel. 888-605-885 L81104
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SPRZEDAM
* drukarka kolorowa OKI C3300n, A4, idealna do
wizytówek, mało używana, 290 złotych, tel. 604-193413 B82003
* dom, 3 ha, Jaśki, tel. 502-088-402 V17232
* dom w Suwałkach, tel. 501-128-334 V34812
* działka usługowa, granica obwodnicy, tel. 601-210819 B79201a8
* działkę budowlaną, 1650 m.kw., Olecko, tel. 602709-756 B82102
* działki budowlane, Jaśki, tel.502-088-402 V17222
* działki budowlane, uzbrojone, tel. 601-210-819 K85601a8
* kotły c.o., grzejniki, bojlery, HYDROMAX,
ul. Targowa 18, tel. 87-615-31-90
V30307
* książki, I i II klasa gimnazjum, (Gimnazjum nr 2), tel.
603-113-040 V34323
* luksfery Fala niebieskie 36 sztuk, TANIO, tel. 508610-285 B81903
* maszyny, urządzenia rolnicze, tel. 516-670-859
K79301a8

* mieszkanie 60 m.kw., IV piętro, Gołdapska, tel 504041-857 V22625
* modele kartonowe, Wydawnictwo WIR, (samoloty
1:50, okręty 1:300), tel. 601-152-454
* OLEJ OPAŁOWY, NAJTANIEJ, tel. 87-520-41-91
V30317

O- Y
OMKE
R
P Aw
CJ

Pompy ciepła
CWU + CO + kolektory słoneczne
przydomowe oczyszczalnie ścieków
możliwość montażu
V31415
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 V30017
WYNAJEM
* kawalerka do wynajęcia, tel. 508-247-483 K88701
* lokal użytkowy 100 m.kw., centrum, tel. 723-565-284
V29918

* lokal użytkowy 140 m.kw., centrum, tel. 501-620-577
V27530

V30107

* mieszkania do wynajęcia, tel. 604-184-868 K88202

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

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
V29509

INNE
* oddam koty (wszystkie czarne) w dobre ręce, tel.
504-997-481 B80606
KUPIĘ
* stary traktor, tel. 602-235-182 V30337
PRACA
* ślusarza, spawacza zatrudnię, tel. 602-709-756 B81604
* zatrudnię stomatologa, tel. 605-893-381 K86810

V31016

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

V27610

* usługi wywrotką Man czteroosiową, koparkoładowarka, TANIO, żwir, piasek, ziemia, wynajem rusztowań, tel. 504-919-923 K88601

Pomieszczenia biurowe do wynajęcia.

 auto
 sprzedam
 wynajmę  kupię

 praca
 inne

Treść: ......................................................
.....................................................................
.....................................................................
......................................................................
Ilość publikacji:

x 1 x 2 x 3 x 4 x ?

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

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

L80407

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

DRODZY PAŃSTWO!
W bieżącym roku wprowadzono kilka zmian dotyczących opieki nad
dziećmi. Między innymi obowiązuje wydłużony urlop macierzyński oraz
ustanowiony został nowy urlop rodzicielski. Wydłużono również czas korzystania z urlopu wychowawczego.
Dodatkowy urlop macierzyński:
- został wydłużony do 6 tygodni w przypadku pojedynczego porodu
oraz 8 tygodni w przypadku urodzenia więcej niż jedno dziecko,
- dodatkowy urlop należy rozpocząć bezpośrednio po wykorzystaniu
podstawowego urlopu macierzyńskiego,
- może być wykorzystany przez ojca (tzw. urlop tacierzyński)
- urlop ten przyznawany jest na pisemny wniosek, który należy złożyć u pracodawcy w czasie nie krótszym niż 14 dni przed rozpoczęciem
tego urlopu (dotąd było to 7 dni), może być udzielony jednorazowo lub w
dwóch częściach.
Po wykorzystaniu dodatkowego urlopu macierzyńskiego w pełnym
wymiarze przysługuje obecnie urlop rodzicielski.
Urlop rodzicielski:
- niezależnie od liczby urodzonych dzieci przy jednym porodzie trwa 26 tygodni
- może być wykorzystany jednorazowo lub w trzech częściach, nie
krótszych jednak niż 8 tygodni każda,
- może być współdzielony przez obojga rodziców przy założeniu, że
suma wykorzystanych tygodni nie przekroczy liczby 26. To znaczy , że o
ile rodzice będą chcieli równocześnie przebywać z potomstwem, wówczas
będzie to okres 13 tygodni.
Wniosek o udzielenie urlopu rodzicielskiego należy złożyć u pracodawcy w określonym czasie.
Urlop wychowawczy:
- może być udzielony do ukończenia przez dziecko 5 roku życia (dotychczas 4 lata), może trwać do 3 lat.
- Może być teraz dzielony na pięć części (dotychczas cztery).
Jeśli macie Państwo jakiekolwiek pytania czy wątpliwości związane z
poruszonym zagadnieniem - zapraszamy do kontaktu z naszym Biurem w
Olecku lub jednym z terenowych Punktów w gminach powiatu oleckiego .
Oleckich , Świętajnie i Wieliczkach Nasze usługi są b e z p ł a t n e.
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 w siedzibach Urzędów Gmin.
Serdecznie z a p r a s z a m y!
K88201

B81305

K87208

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

MEDYCYNA ALTERNATYwNA
Ucieczka wapnia z kości

zmniejsza ryzyko zapadnięcia na choroby serca, w szczególności zaleca się ją osobom zagrożonym zawałem. Jest
ona również środkiem dość skutecznie zapobiegającym
nowotworom odbytu - chorobie niezwykle uciążliwej, bolesnej i powodującej wiele setek tysięcy zgonów rocznie.
raport medyczny stwierdza, że ludzie zażywający więcej
niż 15 tabletek aspiryny miesięcznie zmniejszają ryzyko
zachorowania na tę chorobę o 50 procent.

Osteoporoza rozwija się niepostrzeżenie na skutek
zmian hormonalnych. Kości stają się coraz słabsze,
podatne na złamania. W zapobieganiu chorobie ważna jest dieta bogata w wapń (najbogatszym źródłem
tego pierwiastka jest mleko i jego przetwory). Młodzież i
dorośli powinni wypijać 3 szklanki napojów mlecznych lub
jeść 3 plastry białego sera dziennie. Ta dieta dostarcza dużo
budulca do tworzenia masy kostnej. Około 45 roku życia
Uodparniający rydz
rozpoczyna się „ucieczka wapnia z kości”. Straty wapnia
Jednym z najbardziej popularnych grzybów jest kurwynoszą niemal 2 % rocznie, a u kobiet po menopauzie nawet 3 – 5 %. Dieta może zahamować ubytek masy kostnej, ka, zwana też pieprznikiem jadalnym. Najobficiej pojawia
ale jedynym skutecznym sposobem leczenia jest zastępcza się ona od czerwca do sierpnia, ale występuje też jeszcze
we wrześniu. Grzyb zawiera wiele cennych soli mineralkuracja hormonalna.
nych, aminokwasów oraz substancji antybiotycznych o
łagodnym działaniu. Podobnie cennymi właściwościami
Uniwersalny lek
Aspiryna traktowana jest w naszym kraju jako lek prze- odznacza się gąska zielona, zwana inaczej zielonką, gąską
ciw przeziębieniowy. Zwykle zażywamy ją właśnie przy żółtą.
przeziębieniach, bólach głowy, gorączce, bądź jako anti- Z powszechnie znanego i cenionego rydza – występuje
przeważnie w końcu sierpnia i wrześniu – oraz kilku indotum na kaca.
Okazuje się jednak, że leczy ona prawie wszystko i nych grzybów zawierających sok mleczny, uczeni swego
to bez poważnych ubocznych skutków. Kilka lat temu czasu uzyskali cenny antybiotyk, który hamuje wzrost
świat obiegła wiadomość, że zażywanie aspiryny znacznie różnych szczepów groźnych bakterii.

to@borawski.pl
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Cytaty na ten tydzień

Główne tematy religii będą zany, Naty
wsze odpowiadały tym pozycjom
Apolinarego, Bartłomieja, Częstogniew walce o byt, w których człowiek
wa, Donata, Fausta, Igora, Justyna,
stoi bez osłony kultury materialnej.
Marcelego, Placyda, Rajmunda
W miarę , jak ta ostatnia rośnie i
6 października
posuwa się, religia przesuwa się do
Brunhildy, Brunony, Emilii, Fryderyki, coraz idealniejszych sfer życia, do
Hanny, Petry
tych krańców możliwości ludzkich,
Arnolda, Artura, Bronisława, Brunona,
gdzie człowiek zawsze będzie walEmila, Fryderyka, Gustawa, Izaaka,
czył z rzeczami zbyt potężnymi i zbyt
Romana
strasznymi, ażeby je opanować wła7 października
snym wysiłkiem.
Amalii, Amelii, Anieli, Justyny, KryBronisław Malinowski, Wierzenia
styny, Marii, Mirelli, Rościsławy, Tekli,
pierwotne i formy ustroju społeczWirginii
nego
Augustyna, Bakchusa, Krystyna, Marka, Sergiusza, Stefana
PRZYS£OWIA
8 października
Aby
komuś przebaczyć, trzeba czuć
Brygidy, Kornety, Loreny, Pelagii,
najpierw
gniew, a potem pogardę.
Taidy, Walerii, Wojsławy
Bez grzmotu pioruny szkodzą.
Artemona, Bogdana, Demetriusza, LuChałupa bez płota, a baba bez chłodwika, Marcina, Pelagiusza, Symeona,
pa to jedno.
Wojsława, Zenona
Chcąc zmusić ludzi, aby dobrze o
nas mówili, jedyny sposób – to czynić
Nasz przepis
dobrze.
Choćbyś naturę wypędził widłami,
ną rybę dodajemy do nich, lekko mieKurczak duszony
ona
zawsze powróci.
szamy i dusimy razem około 5 minut.
Co komu ma być, to go nie minie.
z ziemniakami
Rogaliki z żółtym serem
Na św. Franciszka (4 października)
Kurczak, pół kilograma ziemniaków, 3
chłop już w polu nic nie zyska.
ząbki czosnku, 3 łyżki przecieru pomido- 3 płaty ciasta francuskiego, 8 łyżek
Październik, bo paździerze baba z
rowego, 3 małe cebule, łyżka tymianku, sera gouda, 1 jako
Ciasto rozmrażamy i dzielimy na lnu cierlicą bierze.
łyżka natki pietruszki, 2 łyżki tłuszczu,
24 kwadraty o boku 6 centymetrów.
Babie lato wtedy bywa, gdy w słońsól, cukier, pieprz
Ku czaka dzielimy na porcje i każdą Na każdym kwadraciku kładziemy po cu się snują pajęcze przędziwa.
Jeśli październik jest wietrzny i
nacieramy roztartym z solą czosnkiem. jednej łyżeczce startego sera. Brzegi
Pozostawiamy je na dwadzieścia minut. smarujemy białkiem. Czynność tę naj- mroźny, to nie będzie za to styczeń, luty
groźny.
Na patelni rozgrzewamy tłuszcz i lepiej wykonać pędzelkiem.
Kwadrat składamy po przekątnej
Gdy październik mroźny, to nie bęobrumieniamy kurczaka na złoty kolor.
Tak przygotowanego przekładamy do w trójkącik, a brzegi lekko dociskamy. dzie styczeń groźny.
Tak przygotowane układamy na
garnka.
Mięso
Polewamy go tłuszczem i wodą i du- blaszce wyłożonej papierem do pie... przed pieczeniem należy wyżyłosimy pod przykryciem na małym ogniu. czenia i każdy smarujemy roztrzepawać, bo żyły powodują, że mięso kurGdy mięso zmięknie dodajemy po- nym żółtkiem.
Pieczemy 10 minut w temperatu- czy się i staje się twarde.
krojone w paski ziemniaki, posiekana
rze 220°C.
cebulę, sól i tymianek.
Plamy z buraków
Przed końcem gotowania dodajemy
Sos porzeczkowy
Natychmiast namoczyć w zimnej
wymieszany z wodą przecier pomidorodo sałatek owocowych
wodzie, potem natrzeć skondensowawy i dusimy jeszcze 5 minut.
2 łyżki galaretki porzeczkowej nym środkiem do prania.
Doprawiamy do smaku cukrem i piepodgrzewamy do rozpuszczenia i odprzem.
Białko jaja świeżego
Przed podaniem posypujemy natka stawiamy z ognia. Mieszamy z 150 ml
kwaśnej
śmietany,
2
łyżeczkami
likie...
jest gęste i sztywno otacza żółtko.
pietruszki.
ru porzeczkowego, łyżeczką świeżego W jaju nieświeżym białko jest rzadkie i
Ostrobok a la flaczki
soku z cytryny i szczyptą soli.
szybko się rozpływa.
80 dag ostroboka, 30 dag marchwi, 30
Ile czasu
dag pietruszki, 10 dag selera, 30 dag
moczymy śledzie?
Smaczniejsza woda
cebuli sól, olej, 1 liść laurowy, kilka
Filety wystarczy włożyć na godzinę
Woda używana do przygotowywaziaren ziela angielskiego i pieprzu,
nia potraw, takie napojów będzie lep- do wody zakwaszonej cytryną lub domajeranek, imbir, łyżka mąki, mielony
sza, smaczniejsza i zdrowsza, jeżeli brym octem. Można też moczyć w mlepieprz, mielona papryka, olej
Ostroboka czyścimy, płuczemy, od- nalejemy ją z kranu do otwartego na- ku z sokiem z cytryny i szczyptą cukru
sączamy wodę, filetujemy i usuwamy czynia szklanego, garnka i odstawimy pudru.
ości. Tak przygotowanego kroimy w po- na kilka lub lepiej kilkanaście godzin.
Mleko
Jeszcze skuteczniej usuniemy
przeczne wąskie paski.
Żaden ssak, oprócz człowieka i kota
Warzywa myjemy, kroimy w pasecz- szkodliwy i niesmaczny chlor pozo- (mleko nauczył go pić człowiek), po
ki i solimy. Dusimy z dodatkiem oleju. stawiając wodę na co najmniej 24 wyjściu z okresu niemowlęcego nie pija
Pod koniec duszenia dodajemy przypra- godziny. Wtedy ulotni się z niej więk- mleka.
szość gazu.
wy tak aby potrawa była ostra.
Sennik
Potem można gotować, najlepiej
Kawałki ryby oprószamy mąką wyGdy
śni
Ci
się wiewiórka zakopująmieszaną z pieprzem i papryką i smaży- też zawsze nieco dłużej, bo to także ca w ziemi orzechy oczekują Cię sukcemy na rozgrzanym mocno oleju. Gdy sprawia, że ulatniają się gazowe pozo- sy towarzyskie
warzywa będą miękkie, dobrze usmażo- stałości.

2 października (Dzień Anioła Stróża)
Dionizji, Dionizy, Haliny, Marty, Racheli, Sławomiry, Sławy
Dionizego, Izydora, Jana, Makarego,
Oliwera, Rustyka, Sławoja, Sławomira,
Stanimira, Teofila, Tomasza, Trofima
3 października
Bogumiły, Gerardy, Ireny, Józefiny,
Józefy, Kandydy, Sylwii, Teresy
Bogumiła, Eustachego, Ewalda, Franciszka, Gerarda, Heliodora, Jana, Józefa,
Kandyda, Sierosława, Sulibora
4 października (Światowy Dzień
Zwierząt) (imieniny Franciszka z
Asyżu)
Dobromiły, Edwiny, Radosławy, Rosławy, Rozalii, Róży, Teresy
Edwarda, Edwina, Franciszka, Konrada,
Manfreda, Marka, Nieznawuja, Petroniusza, Radosława, Rosława
5 października
Donaty, Flawiany, Flawii, Flory, Justy-
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„Polsko-Rosyjska
Wymiana Młodzieży 2013”
23 września, w poniedziałek w Zespole Szkół Technicznych rozpoczęła się wizyta grupy młodzieży ze szkoły średniej w Gavriłowie (Obwód Kaliningradzki), którzy razem z
uczniami ZST biorą udział w realizacji projektu „Polsko-Rosyjska Wymiana Młodzieży 2013” współfinansowanym przez
Centrum Polsko- Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia w Warszawie.
Opiekunami rosyjskiej młodzieży były: Olga Mańko –
nauczyciel historii, oraz Tatiana Gindemit – nauczyciel matematyki, a polskiej nauczyciele języka rosyjskiego: Marta
Gogacz i Agnieszka Truchan. Dwie dziesięcioosobowe grupy młodzieży z Polski i Rosji po uroczystym powitaniu przez
dyrektora ZST, doktora Marka Góryńskiego wzięły udział w

W najbliższym czasie w Olecku
odbędą się nast. imprezy sportowe:
1. Mistrzostwa Powiatu Oleckiego w ,,Piątkach piłkarskich” chłopców SP
Termin i miejsce: 02.10.2013r. (środa), godz. 10.00,
Boisko ,,Orlik 2012” w Kowalach Oleckich.
2. Mistrzostwa Powiatu Oleckiego w ,,Siódemkach piłkarskich” dziewcząt szkół gimnazjalnych
Termin i miejsce: 03.10.2013r. (czwartek), godz. 10.00,
Boisko ,,Orlik 2012” w Sokółkach.
3 .,,Warmia i Mazury Pływają” - Zawody Pływackie
Termin i miejsce: 05.10.2013r. (sobota), godz. 10.00,
Pływalnia ,,Lega” w Olecku.
4. Otwarty Turniej siatkarskich ,,czwórek” (oddzielnie dla kobiet i mężczyzn) o Puchar Vice-Dyrektora MOSIR w Olecku
Termin i miejsce: 05.10.2013r. (sobota), godz. 10.00,
Hala ,,Lega” w Olecku.
5. Mecz piłki nożnej juniorów mlodszych: ,,Czarni”

warsztatach fotograficznych prowadzonych przez - Ewę Kozłowską. Celem warsztatów było przybliżenie uczestnikom
projektu podstaw profesjonalnej fotografii, gdyż główny temat całego przedsięwzięcia, to „Polska i Rosja w fotografii”.
Już chwilę po zakończeniu części teoretycznej uczniowie
mogli wykorzystać zdobytą wiedzę w praktyce, zwiedzając
Olecko i uwieczniając na fotografiach ciekawe miejsca.
Jeszcze więcej emocji wzbudziły zabytki, które młodzież odwiedziła w kolejnych dniach. Pałac w Białej Oleckiej, mosty w Stańczykach , Piramida w Rapie, wigierski
Klasztor Kamedułów, twierdza Osowiec oraz osada Galindów dały młodym fotografom duże pole do popisu w ujmowaniu obiektu w kadrze.
Na punkcie widokowym w Smolnikach wielu mogło pochwalić się zdolnościami w fotografowaniu pejzażu.
Oprócz wycieczek do miejsc historycznych, na młodzież
czekało również dużo dodatkowych atrakcji, które bardzo
zintegrowały obie grupy. Basen, towarzyski mecz siatkówki
Polska - Rosja, a zwłaszcza ścianka wspinaczkowa w hali
Lega, były dużym wyzwaniem nawet dla tych, którzy lubią sport. Wspólna gra w kręgle i dyskoteka w internacie
w dużej mierze przyczyniły się do zmniejszenia barier językowych pomiędzy młodzieżą oraz nawiązania przyjaźni
pomiędzy uczestnikami wymiany.
W czwartek 26 września grupa rosyjska wzięła również
udział w Biegach z KLIO organizowanych w ramach Europejskich Dni Dziedzictwa na Warmii i Mazurach, zajmując
w nich szóste miejsce. Młodzież rosyjska bardzo dobrze poradziła sobie z orientacją w mieście, a jeszcze lepiej z wykonaniem określonych zadań na punktach.
Po zakończeniu konkursu młodzież i opiekunowie obu
grup spotkali się z wicestarostą powiatu oleckiego – Kazimierzem Iwanowskim. Podczas spotkania goście z
Rosji zaprezentowali swój region oraz
przy akompaniamencie gitary zaśpiewali piosenkę o swojej miejscowości.
W sobotę 28 września, po krótkim
podsumowaniu wspólnego pobytu
oraz efektów tygodniowej pracy młodych fotografów młodzież musiała
się rozstać. Nie było to łatwe, ale na
szczęście rozstanie nie potrwa długo,
ponieważ już 7 października uczniowie ZST udadzą się do Rosji z rewizytą, miejmy nadzieję nie mniej owocną
niż ta.
M. Gogacz, A. Truchan
Olecko - MKS Korsze
Termin i miejsce: 05.10.2013r. (sobota), godz. 11.00,
Stadion MOSiR ze sztuczną murawą w Olecku.
6. Otwarty Turniej Badmintona
Termin i miejsce: 06.10.2013r. (niedziela), godz.
10.00, Hala ,,Lega” w Olecku.
7. Otwarty Turniej Tenisa Stołowego
Termin i miejsce: 06.10.2013r. (niedziela), godz.
10.00, Hala ,,Lega” w Olecku.
8. Mecz V Ligi piłki nożnej: ,,Czarni” Olecko ,,Granica” Bezledy
Termin i miejsce: 12.10.2013r. (sobota), godz. 14.00,
Stadion Miejski w Olecku. Wstęp: 5 zł.
9.Mecz B klasy piłki nożnej: ,,Unia” Olecko - ,,Czarni” Olecko
Termin i miejsce: 13.10.2013r. (niedziela), godz.
14.00, Stadion MOSiR ze sztuczną murawą w Olecku.

www.mosir.olecko.pl

Zapraszamy do udziału i kibicowania!
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(tie-break).
Skład LO UKS „Mors” OLECKO:
Aneta Wijas, Sylwia Ulikowska, Kinga
Tez, Ewa Steckiewicz, Martyna Wróblewska (kpt.), Marta Malinowska i
Aleksandra Olszewska. Trenerem zespołu jest Wojciech Pilichowski.
Zespół chłopców (po „małym falstarcie”) wygrał rywalizację drużyn piłkarskich i awansował do następnego etapu
rozgrywek. Wyniki meczów: I LO Olecko – II LO Giżycko 1:3, I LO Olecko –
ZSMech. Giżycko 6:2, ZSS Ełk - I LO
Olecko 0:4.
Skład LO UKS „Mors” OLECKO:
Sebastian Drażba (6 strzelonych bramek
– król strzelców Turnieju), Jakub Kozłowski (kpt.), Mateusz Jurczuk (br.),
Hubert Taraszkiewicz, Michał Szturgulewski, Konrad Krankowski, Piotr
Jasiński, Szymon Niesterow, Olaf Niesterow i Wojciech Mulić. Opiekunem
zespołu jest Robert Smyk.
inf lo

Drużyny LO w Olecku w zawodach
„Mój ORLIK 2012”
Zespoły siatkówki (dziewczęta) i piłki nożnej (chłopcy)
Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Kochanowskiego w
Olecku wystąpiły w mistrzostwach rejonu VI w ramach cyklicznych rozgrywek „Mój Orlik 2012”. Zawody odbyły się
ostatniego dnia września w Giżycku.
Dziewczęta miały za przeciwniczki zespoły II LO w Giżycku, ZS „Technik” Giżycko oraz LO w Gołdapi. Niestety
szczęście tym razem było po stronie lepiej tego dnia dysponowanych rywalek, w wyniku czego zawody zakończyły na
czwartym miejscu. Należy wspomnieć, iż walka do końca
była bardzo wyrównana, a każdy mecz kończył się po 3 secie

Szachy

W Szkole Podstawowej im. rtm. Witolda Pileckiego w
Rękusach k/Ełku 28 września rozegrany został XI Turniej
Szachowy o Puchar Wójta Gminy Ełk.
Zawody rozegrano na dystansie 9 rund systemem szwaj-

V33605

Tenis stołowy

W niedzielę 29 września w Pisanicy odbył się Otwarty Turniej Tenisa Stołowego. W zawodach tych wystartowało trzech olecczan. Andrzej
Karniej w stawce 23 zawodników uplasował się na 7-8 miejscu. Zdecydowanie lepiej poszło dla pozostałych dwóch reprezentatów Olecka. Marcin
Chlebus był dosłownie o ,włos” od awansu do finału, prowadząc w meczu
półfinałowym 2:0 w setach i 10:8 w trzecim secie. Niestety przegrał tego
seta i następne dwa, ulegając rywalowi 2:3. Ostatecznie Marcin uplasował
się na trzecim m-cu, wygrywając pojedynek o III m-ce 3:2.
Dariusz Karniej nie miał większych problemów z awansem do finału.
Niestety w meczu o I miejsce uległ swojemu rywalowi 1:3 i musiał zadowolić się drugim miejscem.
P

carskim i tempem gry 15 minut na zawodnika. Do rywalizacji przystąpiło 30 zawodników z Grajewa, Ełku, Olecka,
Nowej Wsi Ełckiej i Rękus. MLKS Czarni Olecko reprezentowali: Marietta Makarewicz, Konrad Konewko, Łukasz
Bartnicki i Bartosz Łapszys. W ramach turnieju prowadzono klasyfikacje dodatkowe: seniorzy, kobiety, szkoły ponadgimnazjalne, gimnazja, klasy IV-VI SP i 0-III SP.
Drugie miejsce w kategorii gimnazja i szóste w klasyfikacji generalnej zajął Konrad Konewko (5,5 pkt/9, Gim. nr
1). Trzecie miejsce w tej samej kategorii wiekowej i dziesiąte w generalnej wywalczyła Marietta Makarewicz (5,0
pkt/9; Gim nr 2). Marietta została najwyżej sklasyfikowaną
kobietą turnieju. Łukasz Bartnicki (5,0 pkt/9, Gim nr 1) w
kategorii gimnazja zajął czwarte, a w generalnej - 15. miejsce. W klasyfikacji kl. IV-VI SP trzecie miejsce i siedemnaste w generalnej przypadło Bartoszowi Łapszysowi (4,0
pkt/9, SP nr 1).
Tradycyjnie w przerwie zawodów Organizator, Ludowy
Uczniowski Klub Sportowy Wirek, przygotował ognisko i
wspólne pieczenie kiełbasek.
Krzysztof Konewko
Sekcja szachowa MLKS Czarni Olecko
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Dom rodzinny
Przypomniała mi się piosenka „Dom, rodzinny dom, odchodzi już w niepamięć...”
Dom był, jest i zapewne będzie tematem niejednego wiersza, piosenki czy powieści. Dom ma bardzo wiele znaczeń
i każde z nich jest prawdziwe – kościół, meczet, cerkiew
jest domem Boga, miejscem skupienia i modlitwy człowieka; jednak dom kojarzy się przede wszystkim z miejscem
codziennego życia: chatą, willą, blokiem. Dom w szerszym
rozumieniu to otoczenie, miasto, przyroda, jak też Ojczyzna.
Pod każdą szerokością geograficzną słowo „dom” wzbudza
wiele emocji, wspomnień, może łez.
Dom jest budynkiem przystosowanym do celów mieszkaniowych, ale to dopiero „szkielet”, który stanie się prawdziwym domem, jeśli zamieszkają tam ludzie i wypełnią
go treścią. Ta treść to wspólne mieszkanie, funkcjonowanie
i wspólne zadania wszystkich członków rodziny. Dzięki
wspólnemu zamieszkiwaniu, codzienne ich kontakty i spotkania umacniają więzi rodzinne. Bo dom to także rozmowy,
słuchanie i miłość. To wszystko przekazują sobie w słowach,
zachowaniach, myślach, postawach i działaniach. Mądrość i
dobroć uczą dziecko odnajdywania siebie i swojego miejsca
w społeczności.
Dom jest pierwszym i najważniejszym miejscem wychowania małego człowieka. Dom rodzinny to dom, z którego
wyrośliśmy, a także dom, który obecnie – już jako osoby dorosłe – tworzymy własnej rodzinie. Jaki powinien być dom
rodzinny? Przede wszystkim bezpieczny, ciepły i otwarty na
siebie nawzajem i innych. To miejsce i bliskie i ładne, bezpieczne i szczęśliwe. Tu spędza się dni powszednie, radosne,
świąteczne, ale i trudne, czasami tragiczne wydarzenia. I po
to też jest dom rodzinny, by zaznać w nim szczęścia, ale i
znaleźć wsparcie w trudnych chwilach.
Swoistą cechą domu rodzinnego jest bliskość i więź
między domownikami. Dom to rodzice i dziecko i, czasami rodzeństwo, dziadkowie. Edukacja dziecka zaczyna się
w domu rodzinnym, przy najbliższych mu ludziach, których
bliskość pozwala poznawać i odkrywać świat i jego wartości.
Rodzice ponoszą całkowitą odpowiedzialność za zaspokajanie podstawowych potrzeb dziecka: potrzeb bytowych, psychicznych i fizycznych. Wymaga to wielu wyrzeczeń, odpowiedzialności i miłości i nikt nie może wyręczyć rodziców z
tego obowiązku.

Dom rodzinny to także dobrze zagospodarowana przestrzeń, zbiór przedmiotów „znaczących”. Wypełniają go
przeróżne sprzęty codziennego użytku, obrazy, kwiaty, które nadają kolorytu wnętrzom i świadczą o gospodarzach,
mogą coś o nich „powiedzieć”. Niektóre są pamiątką z
przeszłości i te traktowane są szczególnie. Moim zdaniem
najważniejszym meblem w domu jest stół. Przy nim rodzina spożywa codzienne posiłki, przyjmuje gości, może
podpisuje ważne umowy; obchodzone są przy nim święta,
uroczystości rodzinne i zwyczajne spotkania. Powinien być
solidny z wygodnymi siedzeniami.
Co to jest „szczęśliwy” dom? To taki, w którym jest
sfera miłości, przekazywane są wartości, jest miejsce na
rozwój i edukację dziecka. To tu dziecko zdobywa wiedzę
o świecie, gromadzi doświadczenia, przyswaja normy moralno-społeczne. Dziecko będzie miało spełnioną potrzebę
bezpieczeństwa, miłości, uznania i samorozwoju, jeśli jego
rodzina oparta jest na szacunku, poważaniu, zgodzie i miłości. Warunkiem rozwoju uczuć i prawidłowego rozwoju
dziecka jest pewność posiadania swego miejsca w rodzinie,
poczucie więzi z rodzicami, a ich zachowania skierowane
są na dzieci, na ich potrzeby i dążenia. Członków rodziny
łączą nie tylko radości, osiągnięcia, ale też smutki i nieszczęścia, co wzmacnia więzi rodzinne. Szczęście rodziny
budowane jest poprzez akceptację siebie i dziecka, autentyczność, empatię, miłość, życzliwość, otwartość i zaufanie.
Człowiek współczesny doświadcza zagubienia w chaosie tego świata w wymiarze materialnym, duchowym i
kulturowym giną rodziny wielopokoleniowe zamieszkujące pod wspólnym dachem - „jesteśmy wszędzie, nie jesteśmy nigdzie”. Człowiek XXI wieku jest wiecznie zaganiany, brakuje mu czasu na obcowanie z innymi osobami,
dzieci wychowuje „podwórko”.
Ważnym czynnikiem wypełniającym dom rodzinny są
tradycje i pamięć o tych, którzy odeszli na zawsze. Pamięć
o nich może być cennym ”skarbem” dla rodziny i przyszłych pokoleń.
Inną wartością w życiu dziecka jest wypoczynek rodzinny. Silna więź psychiczna między członkami rodziny
nadaje mu wyjątkowy charakter, jeśli oni oczywiście mają
silną potrzebę „bycia” ze sobą. W wypoczynku rodzinnym
tkwią olbrzymie możliwości wzajemnego oddziaływania
na siebie członków rodziny, powstawania i umacniania
więzi emocjonalnych.
Reasumując – potrzeba wielu czynników, by uczynić dziecko szczęśliwym w domu rodzinnym. Poza tym
wszystkim potrzebna jest dobra wola rodziców i wartość
nieprzemijająca... miłość.
Marusia

