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Biała Sobota
- Profilaktyka jamy ustnej
szczegóły s. 6
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ANWIS

, 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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Archiwum „Tygodnika oleckiego” znajdziesz

Olecczanie
biegali
w Olsztynie
i Hajnówce

Bardzo dobre rezultaty osiągnęli biegacze
z Olecka. 05.10 w Olsztynie odbył się Bieg Europejski na dystansie 10
km. Olecko reprezentowało dwójka zawodników: Gerard Rożek oraz
Stanisław Warykowski.
Gerard Rożek dystans ten
pokonał w czasie 42:45
Od lewej: Gerard Rożek oraz zajmując 52 miejsce (19.
Stanisław Warykowski
w M30). Bardzo dobry rezultat uzyskał Stanisław Warykowski przebiegając trasę w 51
minut plasując się na 172. miejscu (15. w M50). Bieg ukończyło 270 biegaczy.
Tego samego dnia na terenach Puszczy Białowieskiej odbyła się IV edycja Hajnowskiej Dwunastki. Udział w biegu
wzięło czterech olecczan. Najszybciej dystans pokonał Bogusław Łapiński w czasie 58.14 zajmując 61. miejsce (21.
w M2). Chwilę później linię mety przekroczył Paweł Intere-

Międzynarodowy Miesiąc Bibliotek Szkolnych

V31008

2 października w Gimnazjum nr 2 im. Mikołaja Kopernika z
okazji otwarcia obchodów Międzynarodowego Miesiąca Bibliotek Szkolnych oraz Dnia Papieskiego odbył się koncert
zespołu „Arkadiusz Szulc Band”, którego głównymi organizatorkami były łączniczki biblioteczne: Karolina Barszczewska uczennica klasy 3a i Joanna Szyc z klasy 2c oraz
nauczyciele bibliotekarze.
Uroczystość otworzyła wicedyrektorka Beata Prześniak.
Arkadiusz Szulc (śpiew i gitara), Bartosz Zyborowicz (gi-

od lewej: Paweł Interewicz, Dariusz Stachelek, Bogusłąw Łapiński, Jan Bagiński
wicz w czasie 59.08 na 69. miejscu (25. w M3). Kolejnymi
zawodnikami byli Dariusz Stachelek z czasem 1.07.04 na
101. miejscu (33. w M2). Dziesięć sekund później na linii
mety pojawił się Jan Bagiński na 102 miejscu (5. w M5)
ito
tara basowa), Szymon Salamon (gitara basowa), Daniel
Waraksa (klawisze), Patryk Markiewicz-Markielewicz
(perkusja) wykonali piosenki zespołu Dżem i Wilki, utwory Czesława Niemena, jak również własne kompozycje i
pieśni religijne, m.in. „Zaufaj Panu już dziś”, w której wykonanie włączyła się Joanna Zackiewicz.
Ponadto lider zespołu opowiedział o znaczeniu wiary w
jego życiu i podkreślił korzyści płynące z życia bez używek.
Uczniowie bawili się świetnie, w związku z czym dyrektorka Anna Dorota Siemiatycka wyraziła zgodę
na przedłużenie koncertu.
Dodatkową atrakcję stanowiły płyty „Bóg jest z nami” rozdawane najkulturalniejszym odbiorcom. Wśród nich znaleźli się: Sebastian Wysocki (kl. 2c), Weronika Ulikowska (kl. 2c), Damian Gąsiewski (kl. 2d).
Po koncercie w bibliotece szkolnej członkowie zespołu
rozdawali autografy oraz udzielili wywiadu łączniczce bibliotecznej.
Uwieńczeniem uroczystego dnia był Konkurs wiedzy o Janie Pawle II zorganizowany przez Dorotę Jusińską przy
współpracy zespołu nauczycieli katechetów i nauczycieli
bibliotekarzy.
Angelika Kamińska, łącznik biblioteczny
zdjęcia: Julia Bielecka z kl. IIIa i Angelika Kamińska

GRÜNLAND

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

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

Jechali pijani ciągnikiem
Do policyjnego aresztu trafiła 26-letnia kobieta i jej 49-letni partner. Para jechała ciągnikiem rolniczym w stanie upojenia alkoholowego. Oboje nie chcieli przyznać się funkcjonariuszom kto prowadził pojazd.
12 października około 14.30 policjanci interweniowali na
trasie Wronki-Zalesie na terenie gminy Świętajno. Zgłoszenie
dotyczyło zdarzenia drogowego.
Na miejscu funkcjonariusze zastali załogę pogotowia. Ratownicy udzielali pomocy mężczyźnie, który leżał pod ciągnikiem rolniczym. Poszkodowany nie doznał jednak żadnych
obrażeń ciała. Po wylegitymowaniu okazało się, że jest to
49-letni Jarosław S. mieszkaniec gminy Świętajno. Wstępne
badanie wykazało blisko 3,5 promila alkoholu w jego organizmie. Wraz z nim ciągnikiem podróżowała 26-letnia Natalia
M. Badanie stanu trzeźwości kobiety wykazało, blisko trzy
promile alkoholu. Oboje nie chcieli powiedzieć kto prowadził
ciągnik, zmieniając co chwilę wersje i przebieg zdarzenia.
Prosto z drogi oboje trafili do policyjnego aresztu do wytrzeźwienia i wyjaśnienia sprawy.
Za jazdę w stanie nietrzeźwości pojazdem mechanicznym
grozi kara nawet 2 lat pozbawienia wolności.
rzecznik prasowy KPP asp. Tomasz Jegliński

Policjanci apelują o zachowanie szczególnej ostrożności.
W ostatnich dwóch dniach doszło do
trzech wypadków drogowych. Dwa z nich
były z ofiarami śmiertelnymi.
Bezwzględnie stosujmy podstawowe
zasady bezpieczeństwa w ruchu drogowym.
Już samo zapięcie pasów bezpieczeństwa może nam uratować życie.

Redakcja

„Tygodnika Oleckiego”, ul. Zielona 37
czynna: poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek
w godzinach 1200-1700
kontakt telefoniczny: 601-152-454
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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
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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
16 października (środa)
apteka dyżurna 11 Listopada 9
wydanie „Tygodnika Oleckiego”
11.00 - 17.00 - Dzień Dawcy Szpiku, Wyższa Szkoła Zawodowa w Suwałkach, szczegóły - wewnątrz nr
17 października (czwartek)
apteka dyżurna Kolejowa 15
7.30 - 15.30 - Biała Sobota - Profilaktyka Jamy Ustnej, zapisy, szczegóły, s. 7
10.00 - Konkurs Recytatorski „Słówka i słufka”, Biblioteka
Miejska, Kopernika 6
10.00 - Mistrzostwa Powiatu Oleckiego SZS w piłce ręcznej
dziewcząt i chłopców szkół gimnazjalnych, hala Lega
16.00 - Rummikub, gra rodzinna, scrable, Biblioteka Publiczna, Kopernika 6
18 października (piątek)
apteka dyżurna Zielona 35
7.30 - 15.30 - Biała Sobota - Profilaktyka Jamy Ustnej, zapisy, szczegóły, s. 7
10.00 - Konkurs Recytatorski „Słówka i słufka”, Biblioteka
Miejska, Biblioteka Pedagogiczna, Armii Krajowej 30
19 października (sobota)
apteka dyżurna plac Wolności 7B
11.00 - Czarni Olecko - Mazur Ełk, trampkarze młodsi, wywyjazd
11.00 - Mecz piłki nożnej juniorów młodszych: Czarni Olecko - Granica Kętrzyn, stadion ze sztuczna murawą
14.00 - Unia Olecko - Pogoń Ryn, mecz piłki nożnej B-klasy,
wyjazd
16.00 - kuchnia regionalna, warsztaty kulinarne, WTZ, ul.
Kopernika 6
16.00 - Turniej piłki ręcznej - Eliminacje Pucharu Polski z
udziałem drużyn: „Skorpion” Rudka, „Szczypiorniak” Ełk,
„Czarni” - Granit Olecko, hala Lega
20 października (niedziela)
apteka dyżurna Gołdapska 1
10.00 - Otwarty Turniej tenisa o Puchar Dyrektora MOSiR
w Olecku, hala Lega
17.00 - Czarni Olecko - Wilczek Wilczkowo, mecz piłki nożnej V ligi, wyjazd
21 października (poniedziałek)
apteka dyżurna plac Wolności 25
22 października (wtorek)
apteka dyżurna Składowa 6
10.00 - Mistrzostwa Powiatu Oleckiego SZS w mini koszykówce dziewcząt i chłopców SP, hala SP 3
12.00 - Koncert Finałowy Konkurs Recytatorskiego „Słówka i słufka”, sala widowiskowa ROK „Mazury Garbate”
23 października (środa)
apteka dyżurna Zielona 37
wydanie „Tygodnika Oleckiego”
24 października (czwartek)
apteka dyżurna 11 Listopada 9
10.00 - Mistrzostwa Powiatu Oleckiego SZS w piłce siatkowej dziewcząt i chłopców szkół gimnazjalnych, hala Lega
16.00 - Rummikub, gra rodzinna, scrable, Biblioteka Publiczna, Kopernika 6
16.00 - rozpoczęcie kursu na kierowców w szkole jazdy Jerzego Miliszewskiego, aleje Lipowe 3
16.00 - Tu zamieszkała wyobraźnia, zajęcia literackie, biblioteka miejska, ul. Kopernika
25 października (piątek)
apteka dyżurna Kolejowa 15
16.00 - Bajkolandia, spotkanie z bajką, biblioteka miejska,
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Komputery w świetlicy w Stożnem
Mieszkańcy Stożnego mają kolejny powód do radości.
Przed dwoma laty do publicznego użytku oddana została wyremontowana i zmodernizowana świetlica wiejska, która pełni funkcję kulturalnego centrum miejscowości. W bieżącym
roku Gminne Centrum Kultury w Kowalach Oleckich wyszło

Szkolenia z zakresu przemocy ...
W ramach projektu „Akademia Obywatela” w Starostwie
Powiatowym od 18 do 19 września odbyły się szkolenia
prawne „Przemoc seksualna wobec dzieci – prawo cywilne”
i „Aspekty prawne z zakresu przemocy w szkole”. Uczestniczyli w nim pracowniczki i pracownicy samorządowych jednostek organizacyjnych z terenu powiatu oleckiego. Szkolenia poprowadziła Bernadeta Jabłońska.
Poruszane zagadnienia na szkoleniu „Przemoc seksualna
wobec dzieci – prawo cywilne” dotyczyły między innymi:
typów przemocy seksualnej wobec dziecka; form wykorzystywania dzieci w internecie; symptomów seksualnego
wykorzystywania dziecka; charakterystycznych cechy rodzin kazirodczych; roli matki w utrwalaniu kazirodczej relacji; syndromu przystosowania dziecka wykorzystywanego

z inicjatywą zakupienia do świetlicy nowoczesnego wyposażenia, niezbędnego do prawidłowego funkcjonowania
placówki oraz realizacji przez nią celów edukacyjno-kulturalnych.
Zakupione zostały trzy komputery stacjonarne wyposażone w monitor, klawiaturę, mysz, słuchawki i oprogramowanie. Oprócz zestawów komputerowych, zakupione
zostały również biurka komputerowe i fotele obrotowe.
Powyżej wymieniony sprzęt będzie pomocny w codziennym funkcjonowaniu świetlicy, a także zostanie wykorzystany do realizacji szkoleń z obsługi komputera dla osób
starszych. Niezbędny okazał się także zakup nagłośnienia
z mikrofonami, statywami i odtwarzaczem CD. Sprzęt ten
posłuży do realizacji rozmaitych imprez okolicznościowych oraz będzie pomocny w prowadzeniu warsztatów
teatralnych i tanecznych. Świetlica wiejska została wyposażona także w telewizor LCD oraz projektor multimedialny, który zostanie wykorzystany do celów edukacyjnych.
Zakupiono także odtwarzacz DVD, ekran projekcyjny
na statywie, tablice korkowe, tablicę szkolną oraz stoliki
świetlicowe. Ogółem zakupiono sprzęt na kwotę ponad 20
tysięcy złotych.
Wyposażenie świetlicy w niezbędne urządzenia i meble
z całą pewnością przyczyni się do efektywniejszej pracy
placówki.
Zbigniew Sieńko
seksualnie; etapów postępowania w sytuacji podejrzenia
krzywdzenia dzieci; zadań specjalistów po ujawnieniu wykorzystywania seksualnego; celów terapii dziecka krzywdzonego oraz profilaktyki przemocy seksualnej wobec
dzieci.
Tematyka szkolenia „Aspekty prawne z zakresu przemocy w szkole” obejmowała w szczególności: przyczyny
zachowań agresywnych; system przeciwdziałania agresji i
przemocy w szkole; procedury w przypadku wystąpienia
agresji rówieśniczej; rodzaje i przejawy przemocy; cechy
sprawcy i ofiary; cele interwencji w szkole i jej elementy; schemat postępowania interwencyjnego – rozmowa z
uczniem, kontakt z rodzicami; procedury postępowania nauczycieli i metody współpracy szkół z policją w sytuacjach
zagrożenia dzieci i młodzieży przestępczością i demoralizacją.
Kolejne szkolenie prawne „Aspekty prawne z zakresu
przemocy w rodzinie – prawo karne” odbędzie się 16-17
października.
Anna Turowska
www.powiat.olecko.pl

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:

• Maksymilian Abakanowicz
• Adam Borowy
• Romuald Brodowski (Nowa Wieś)
• Beata Jurkiewicz
• Rdaosław Olszewsk
• Leonard Zagórski

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
Kilka lat temu w 2007 minęła setna rocznica powstania pierwszej w Olecku (wtedy
w Margrabowej) szkoły średniej. Dodając
do tego uroczystość obchodów 275-lecia
powstania Szkoły Podstawowej w Gąskach
czyni historię edukacji naszego powiatu
starszą od historii Stanów Zjednoczonych
Ameryki Północnej. Czyli i tradycje mamy

V37702

większe.
Pierwszą próbę powołania w Margrabowej szkoły średniej, czyli jak to się wtedy nazywało utworzenia gimnazjum
realnego podjął w r 1903 dyrektor Beckherrn. Jednak władze
oświatowe w Kenigsbergu (Królewcu) nie były utworzeniem
szkoły zainteresowane. Dyrektor nie umiał także porozumieć
się z królewieckim prowincjonalnym kolegium szkolnym
(obecnie nazywa się to Kuratorium Oświaty), które mogło
wesprzeć starania. Dopiero, gdy dyrektorem został dr Andrae
sprawa powstania w mieście szkoły średniej, mogącej wysyłać absolwentów na studia uniwersyteckie nabrała tempa.
W 1910 odbył się pierwszy realny egzamin końcowy (czyli
matura) i tym samym szkoła została oficjalnie uznana przez
ministra oświaty.
Takie uprawnienia nadawały i placówce i miastu nowy
status. Absolwenci prosto z Margrabowej szli na królewiecką
Albertynę. Nie musieli już kończyć szkół w Ełku, Giżycku
czy w Olsztynie. Ukończenie szkoły uprawniało też do odbycia jednorocznej ochotniczej służby wojskowej. Co wtedy
równało się praktycznie, po skończeniu owej, przyznaniem
stopnia oficerskiego.
Tak więc tradycje oświatowe mamy duże. Ba, przez dwadzieścia lat mieliśmy w Olecku szkołę wyższą – Wszechnicę
Mazurką. Jej mury opuściło ponad dwadzieścia tysięcy studentów. Wliczając w to różnego typu kursy, studia podyplomowe, itp. itd., liczba ta może sięgnąć ponad trzydziesty tysięcy osób.
Szkoły, obecne, to także jeden z największych pracodawców w naszym mieście. Liczbą zatrudnionych wyprzedzają
je tylko nasze sztandarowe: Zakłady Produkcyjne „Prawda”
i Stocznia Deplphia.
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Mamy więc prawo do naprawdę uroczystego obchodzenia Dnia Edukacji Narodowej.
Podczas poniedziałkowej uroczystości z tej okazji, która odbyła się w sali kina „Mazur” burmistrz Wacław Olszewski powiedział też ważną kwestię: „Wszystkie szkoły
w całym kraju przezywają mocno kryzys demograficzny.
Zwalnia się nauczycieli. W naszej gminie nie zwolniono z
tego powodu nikogo”.
Tak więc i w zarządzaniu oświatą mamy osiągnięcia.
Mają się dobrze również szkoły średnie. Starosta Andrzej
Kisiel w swoim wystąpieniu ogłosił, że dwie z nich będą realizować duże projekty warte po około 800 tysięcy złotych.
Również i tam czyni się starania by wszyscy nauczyciele zachowali swoje stanowiska.
Ale nie należy myśleć o oświacie tylko jako o zakładach
pracy. Oświata to przede wszystkim dzieci i młodzież, to
przede wszystkim uczniowie. Gdyby nie ich potrzeby, szkół
by nie było. To oczywiste.
Oświata to także nauczyciele. Mieliśmy i mamy pedagogów wybitnych. Wspomnę tylko Władysława Żurowskiego
i Jerzego Wojnowskiego.
Podkreślam więc, że olecka oświata powinna świętować
jak najradośniej. I tak też się dzieje.
Ostatnia, wspomniana wyżej uroczystość w kinie „Mazur” była i radosna, i barwna, i rzetelnie wynagrodziła roczną pracę uczniów i nauczycieli. Pierwszy też raz (chyba)
zdarzyło się, że osiągnięcia pedagogów i uczniów zebrano
do jednego koszyka i wszelkie nagrody wręczono podczas
jednej imprezy.
Przede wszystkim jednak cała uroczystość zrealizowana
przez pedagogów i uczniów Szkoły Podstawowej nr 1 im.
Henryka Sienkiewicza, to był pierwszorzędny spektakl. Radosne przedstawienie, w którym mogli zagrać oprócz aktorów i wyróżnieni, i Starosta i Burmistrz.
Całość została stworzona na kanwie „Akademii Pana
Kleksa” oraz muzyki i piosenek z filmu o tym samym tytule.
I choć widzów witano w „ naszej bajce”, to wcale osiągnięcia szkół bajką nie były. Wszyscy wywiązali się należycie
z zadanej lekcji: aktorzy mali i duzi, scenografia, reżyser
czy, jak to powiedziała dyrektorka Szkoły nr 1 Eligia Bańkowska, reżyserowie. Uroczystość wprowadziła widzów
w radosny nastrój. Wspólnie więc śpiewano piosenki. Jak
zawsze podczas takich uroczystości nie obyło się bez łezki
wzruszenia kiedy to uczniowie weszli pomiędzy widzów i
zaczęli rozdawać białe róże.
Jakże pięknie staje się, gdy sztampowe akademie ku czci
przeradzają się w wzruszające lub radosne uroczystości. Kiedy patrzy się na występujące dzieci, ściska się za nich kciuki
oraz nerwowo przebiera nogami kiedy zapomną tekstu albo
z nerwów zafałszują. Całą „niby winę” bierze się na siebie i
zaciska zęby, żeby wyszło. Utożsamia się z aktorami. I czuje
się wielką ulgę, gdy przedstawienie trwa, cieszy wzrok i syci
słuch, gdy widać jak się mali aktorzy bawią na scenie. Teraz zwracam się do tych, którzy oglądali to widowisko. Jak
radośnie śmiała się cała sala razem z aktorem, który tak się
bawił, że ze śmiechu nie mógł dokończyć swego monologu.
To dopiero była zabawa! Takiej szczerej radości i na scenie i
na widowni nie widziałem już dawno.
Niech się święci Dzień Edukacji Narodowej. Z wyrazami uznania dla pedagogów, najlepszymi życzeniami dla
uczniów i uznaniem dla administracji
B. Marek Borawski

Wyprawka szkolna
Dofinansowaniem do zakupu podręczników szkolnych
zostanie objętych 397 uczniów ze szkól na terenie gminy.
Jest to 69 uczniów więcej niż w roku poprzednim. W zależności od wartości przedstawionych faktur mogą oni otrzymać dofinansowanie od 225 do 445 złotych. Łączna kwota
przeznaczona na ten cel to 111 tysięcy 435 złotych. Działanie
jest realizacją rządowego Programu „Wyprawka Szkolna”.
UMwekis

to@borawski.pl

Biała Sobota - Profilaktyka jamy ustnej

26 października 2013 r. zapraszamy na „Białą
Sobotę – profilaktykę jamy ustnej”. Będzie to dzień,
podczas którego mieszkańcy powiatu mogą w profesjonalnym gabinecie stomatologicznym skorzystać
z bezpłatnego przeglądu oraz konsultacji z zakresu
stomatologii, stomatologii dziecięcej i protetyki. Konieczna wcześniejsza rejestracja.
Rejestracja od godz. 7.30 do 15.30:
- osobiście w Starostwie Powiatowym w Olecku,
pok. nr 3,
- lub telefonicznie 87 520-22-94 w. 40.
Regularne przeglądy stomatologiczne w zdecydowanym stopniu ograniczają występowanie próchnicy, a także zmniejszają ewentualne koszty leczenia.
Wczesny pozbawiony bólu kontakt dziecka ze stomatologiem, rozmowa w miłej atmosferze oraz wzbudzenie wzajemnego zaufania pozwoli na oswojenie się
dziecka z wizytami i przygotuje do ewentualnego leczenia zębów, jeśli zajdzie taka potrzeba. Prowadzi to
do utrwalania właściwych nawyków pozwalających
na zachowanie zdrowego i pięknego uśmiechu.
Każdy uczestnik otrzyma upominek od Firmy
Ziaja!
Organizatorzy: Powiat Olecki, Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Stomatologiczna Leszek Stypułkowski.
Patronat medialny:
Tygodnik Olecki, Gazeta Współczesna.
Pamiętajmy, że lepiej zapobiegać niż leczyć!

ul. Armii Krajowej 30
tel. 87-520-30-78
tel. 87-520-25-33
fax. 87-520-27-46

OFERTY PRACY          
1. kierowca samochodu ciężarowego
2. sprzedawca
3. instruktor fitness
4. kelner
5. magazynier
6. operator żurawia wieżowego
7. kierowca samochodu ciężarowego
8. lakiernik tworzyw sztucznych
9. kierownik zakładu drzewnego
10. pracownik przygotowujący posiłki typu
fast food
11. stolarz galanterii drzewnej
12. technik masażysta
13. instruktor fitness
14. dietetyk

K88802
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Uwaga!

Mamy jeszcze wolne miejsca na szkoleniu ECDL
Start (całkowicie darmowe).
Poszukujemy osób pracujących lub bezrobotnych
spełniających _jeden_ z
warunków: 50+, wykształcenie max. średnie, orzeczenie o niepełnosprawności.
Zapraszamy! 600936589, mtl@mtl.olecko.pl.
opcjach” pozytywne doznania.
Młodzi rozpoznawali swoich nauczycieli sprzed lat i już w luźnej
rozmowie twierdzili, że gdy osiągnąć wiek emerytalny, chcą tak
wyglądać jak ich mistrzowie. Seniorzy cieszyli się, że aktywność
ich uczniów przełożyła się i na
nauczycielski trud, i na społeczną
działalność związkową.
Wśród członków zarządu
ZNP były same kobiety, dlatego
z wdzięcznością przyjmowały
uczynność i uprzejmość dziewięciu panów emerytów.
Na tym spotkaniu został też
obalony mit o samotności ludzi
starszych (statystyki mówią, że

Na przekór statystykom
W „Astrze” 4 października spotkali się członkowie Sekcji Emerytów i Rencistów ZNP z przedstawicielami Zarządu
Oddziału ZNP w Olecku. Cel – świętowanie Dnia Edukacji;
trochę z wyprzedzeniem, ale pomysł okazał się konstruktywny dla obu stron.
Na czasie okazało się też przesłanie Prezesa Zarządu
Oddziału Józefa Siwki: seniorom życzył zdrowia, młodszemu pokoleniu – pracy. Można by domniemywać, że w tych
słowach nie było żadnych podtekstów. Seniorzy wytężyli
pamięć, by uzmysłowić sobie za ile lat mają wyznaczoną
wizytę u specjalisty lub przypomnieć odległą datę czekającego zabiegu. Młodzi zareagowali śmiechem, co zdziwiło
seniorów. Pewnie „praca” stała się nie tylko wyrazem wieloznacznym, lecz synonimem i synonimem sprawdzianów,
kartkówek, testów ich analizowania, poprawiania itp., stąd
widocznie aspekt humorystyczny tego pojęcia.
To międzypokoleniowe spotkanie wyzwoliło w „obu

opieka nad seniorami w Polsce jest bardzo, bardzo niewystarczająca).
Otóż Przewodniczący Sekcji Emerytów i Rencistów
Tomasz Gawroński zaproponował w przyszłym roku następujące atrakcje:
- wycieczkę do Grecji,
- wczasy w Międzywodziu.
Związek bierze na siebie trud organizacyjny, wydatki
pokrywają zainteresowani.
A na najbliższy termin Prezes zaproponował znów imprezę integracyjną – wyjazd 9 listopada do Opery Podlaskiej w Białegostoku na operę „Straszny Dwór”.
Chciałoby się zaapelować do kolegów emerytów – korzystajmy z dobrodziejstw życia i kultury, unikajmy samotności i nudy. W naszym oleckim środowisku seniorzy
mogą liczyć na wsparcie.
Kronikarki Sekcji EiR ZNP
Danuta Narewska
Teresa Juszkiewicz

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-

Po kłótni z matką swoją złość wyładowała niszcząc zaparkowany pojazd
Oleccy policjanci zatrzymali 39-letnią Anetę C. Kobieta jest podejrzana o dokonanie uszkodzenia karoserii
samochodu osobowego. Podejrzana w chwili popełnienia
przestępstwa był pijana. Noc spędziła w policyjnym areszcie i po wytrzeźwieniu usłyszała zarzuty.
Do zdarzenia doszło 8 października około godziny
14.00 na ulicy Żeromskiego. Oficer dyżurny oleckiej komendy został poinformowany o niszczeniu samochodu.
Natychmiast na miejsce skierowano patrol prewencji.
Funkcjonariusze na gorącym uczynku zatrzymali kobietę. Po wylegitymowaniu okazało się , że jest to Aneta C.
mieszkanka gminy Olecko. Badanie alkomatem wykazało
ponad 2,5 promila alkoholu w jej organizmie.
Policjanci pracujący na miejscu ustalili, że w aucie doszło do uszkodzenia karoserii drzwi oraz błotnika. Poszkodowany wstępnie łączne straty oszacował na 1,5 tysiące
złotych.
39-latka została zatrzymana do wytrzeźwienia i wyjaśnienia sprawy. Następnego dnia usłyszała zarzut zniszczenia mienia.
Aneta C. nie kwestionował swojej winy a swoje zachowanie tłumaczyła tym, że pokłóciła się z matka.
Za przestępstwo zniszczenia mienia grozi kara nawet 5
lat pozbawienia wolności.
rzecznik prasowy KPP aspirant Tomasz Jegliński
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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
Stowarzyszenie Dom Polski im. F. Chopina w Czerniachowsku Obwod Kaliningradzkie zaprasza do współpracy i
wymiany kontaktów.
Jest ono pomysłodawcą i organizatorem Forum Polonijnego. W tym roku będzie V edycja Forum - 24-27 października. Cele inicjatywy to propagowanie kultury polskiej
poprzez muzykę, język polski, literaturę i integrację środowiska polonijnego Obwodu Kaliningradzkiego. Forum
Polonijne w Сzerniachowsku to coroczna uroczystość,
która łączy i gromadzi największą liczbę osób polskiego
pochodzenia Obwodu Kaliningradzkiego.
Prezesem Domu Polskiego w Czerniachowsku jest Pani
Irena Korol. Kontakt:
tel. 07 921 104 37 36, tel./ fax. 07 401 413 24 17, e-mail:
bfirina@mail.ru

-

OLECKIE CENTRUM
SZKOLENIA KIEROWCÓW
Jerzy Miliszewski
Olecko, Aleje Lipowe 3

Ośrodek
czynny
codziennie
w godz. 800-1600
B80808

Rozpoczęcie
kursu

24
października
godz.

1600

tel. 87-520-23-36
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Wieczornica w bibliotece

17 września w bibliotece szkolnej Gimnazjum nr 2 im.
Mikołaja Kopernika odbyła się Wieczornica, którą zorganizowały nauczycielki bibliotekarki: Dorota Włodarska i
Katarzyna Kozłowska. Odwiedziły nas absolwentki naszej szkoły: Paulina Jachimska – laureatka konkursów
poetyckich, studentka prawa i dziennikarstwa oraz Iwona
Wieczorek – studentka filologii rosyjskiej, które ucząc się

Śmiertelny wypadek na trasie do Wieliczek
Oleccy policjanci wyjaśniają okoliczności wypadku
drogowego do którego doszło 13 października na trasie
Olecko-Wieliczki. Kierujący busem z nieznanych przyczyn na łuku drogi uderzył w
przydrożne drzewo. W wyniku tego wypadku
27-letni mieszkaniec gminy Wieliczki poniósł
śmierć na miejscu.
13 października o 6.25 dyżurny oleckiej
policji otrzymał informacje o wypadku drogowym od dyspozytora pogotowia ratunkowego.
Natychmiast na miejsce pojechał patrol policji. Funkcjonariusze wstępnie ustalili, że kierujący busem jechał sam. Na lekkim łuku drogi z nieznanych przyczyn uderzył w drzewo.
W wyniku tego zdarzenia kierowca poniósł
śmierć na miejscu. Policjanci zabezpieczyli
miejsce wypadku. Następnie pod nadzorem
prokuratora funkcjonariusze wydziału kryminalnego przeprowadzili oględziny i zabezpieczyli ślady.

w naszej szkole pracowały na rzecz biblioteki jako łączniczki.
Spotkanie gości z łącznikami otworzyła dyrektorka naszej szkoły, Anna Siemiatycka z wicedyrektorką, Beatą
Prześniak.
Paulina i Iwona podzieliły się z łącznikami wspomnieniami o swojej działalności w bibliotece gimnazjalnej, które wpłynęły na ich aktywność w różnych dziedzinach życia
oraz planach na przyszłość.
Wicedyrektorka Beata Prześniak - która sama parała
się pisaniem, w trakcie imprezy została poproszona o przeczytanie wiersza napisanego przez Paulinę Jachimską pt.
„Zapominajka”, który wysłuchaliśmy z wielkim zainteresowaniem.
Gimnazjalistki: Weronika Mogilska Ic oraz Zuzanna
Kwiatkowska z klasy Ic odczytały nieopublikowane wiersze Pauliny napisane na konkurs poetycki.
Iwona Wieczorek umiliła wieczór śpiewem oraz grą na
gitarze.
Dzięki wypiekom rodziców łączników bibliotecznych,
twórczej postawie gości oraz miłej atmosferze mogliśmy
delektować się pokarmem dla ciała i duszy.
Wszyscy bardzo mile wspominają ten wieczór.
Na koniec absolwentki wyszły z inicjatywą jeszcze jednego spotkania w szerszym gronie.
Angelika Kamińska i Julia Kamińska
łączniczki biblioteczne
Teraz zostanie wszczęte śledztwo, które wyjaśni szczegółowe okoliczności i przebieg wypadku.
rzecznik prasowy KPP asp. Tomasz Jegliński
fot. archiwum PSP

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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na obszarze gminy. Grupa została zorganizowana na wzór
instytucji badawczej jako firma młodych z własną strukturą zarządzania, samodzielnym
planowaniem,
samodzielną
realizacją, oceną i prezentacją
wyników.
Przedmiotem badań terenowych będzie zapomniana
tożsamość osiadłych tu ludzi,
wzajemne przenikanie się kultur, kształtowanie się nowej
kultury i jej wpływ na kierunki
rozwoju lokalnego. W końcowej fazie młodzież opublikuje
raport oraz przedstawi inscenizację niektórych obrzędów i
tradycji połączoną z konferencją i degustacją dawnych po-

traw świątecznych.
W ramach projektu odbędą się także szkolenia, które
prowadzone będą metodami warsztatowymi, a także wycieczki rekonesansowe, spotkania z mieszkańcami, spotkania uliczne, rozmowy z hobbystami i zbieraczami pamiątek,
poszukiwanie dokumentów w archiwach, opisywanie dokumentów rodzinnych, opisy starych fotografii, wspomnień
starszych członków rodzin, dokumentacja fotograficzna
eksponatów i starej architektury, fotografowanie osób, opisy tradycji, opisy obrzędów itp. Ponadto grupa współpracować będzie z 15- osobową grupą młodzieży ze wsi Stare
Troki na Litwie, która realizuje podobny projekt na swoim
terenie. Koordynatorem projektu jest Mieczysław Michniewicz – prezes Regionalnego Towarzystwa Oświatowo-Kulturalnego Wspólnota Wiejska w Kijewie, a realizatorami Marzanna Krajewska – z Firmy Szkoleniowej „Actus”
z Ełku, Urszula Nartowicz i Justyna Waszkiewicz z Zespołu Szkół Licealnych i Zawodowych w Olecku.
Justyna Waszkiewicz

Jak miło i pożytecznie spędzić
wolny czas?
Instytut Ciekawej Roboty w ZSLiZ
Od 1 lipca 2013 roku do 30 listopada 2014 młodzież Zespołu Szkół Licealnych i Zawodowych w Olecku uczestniczy
w projekcie pt. „Instytut Ciekawej Roboty”, który realizowany jest przez Regionalne Towarzystwo Oświatowo-Kulturalne Wspólnota Wiejska w Kijewie, dofinansowany przez
Polsko-Amerykańską Fundację Wolności za pośrednictwem
Polskiej Fundacji Dzieci i Młodzieży.
Celem projektu jest zwiększenie wiary we własne możliwości oraz motywacji do sukcesu, a także wzmocnienie odporności na niepowodzenia u 25 młodych ludzi w wieku 1417 lat pochodzących z gminy Olecko, poprzez odkrywanie,
opisywanie, dokumentowanie i pokazywanie społeczności
lokalnej, różnych obiektów zapomnianej i różnorodnej kultury napływowej społeczności, ukrytej w różnych miejscach
Regionalny Ośrodek Kultury „Mazury Garbate”
ogłasza nabór na
Podstawowy kurs fotografii „ABC fotografii”
Kurs „ABC fotografii” adresowany jest do wszystkich,
którzy chcą poznać tajniki techniki i sztuki fotograficznej,
nauczyć się świadomie korzystać z funkcji aparatów fotograficznych, odróżniać złe fotografie od dobrych, jak również
zapoznać się z dorobkiem największych mistrzów fotografii
oraz poznać jej historię.
Kurs „ABC fotografii”, to przede wszystkim ćwiczenia
praktyczne, czyli sesje fotograficzne o charakterze studyjnym
i plenerowym, po których zawsze odbywać się będą konsultacje fotograficzne, polegające na nauce weryfikacji dokonanych zdjęć.
Zajęcia praktyczne będą poprzedzane wykładami o podstawowych zasadach fotografowania poszczególnych tematów oraz prezentacjami najlepszych przykładów do naśladowania.

Wypadek we Wronkach

13 października około 6:30 do Stanowiska Kierowania
Komendanta Powiatowego PSP w Olecku wpłynęły zgłoszenia o wypadkach drogowych we Wronkach.
W miejscowości Wronki kierujący samochodem osobowym marki Ford Eskort uderzył w drzewo. Pojazdem poruszały się trzy osoby, które o własnych siłach wydostały się z
rozbitego auta. Dwie pasażerki zostały zabrane przez Zespół
Ratownictwa Medycznego do szpitala. Strażacy zabezpieczyli miejsce zdarzenia, kierowali ruchem drogowym oraz
uprzątnęli jezdnię z resztek karoserii i płynów eksploatacyjnych.		
Zastępca Komendanta PSP Olecko
kpt. Tomasz Jagłowski

Omawiane będą główne tematy fotograficzne, takie jak:
fotografia portretowa

fotografia pejzażowa

fotografia architektury

fotografia małych przedmiotów (makrofotografia)

fotografia dokumentalna i reporterska (podstawy)
Realizacja każdego z tematów fotograficznych zakończy
się małą wystawą podsumowującą, a cały kurs zakończy
duża wystawa wszystkich uczestników kursu „ABC fotografii” wraz z uroczystym wręczeniem dyplomów ukończenia
kursu.


Kurs poprowadzi Radosław Krupiński - fotograf działający od ponad 20 lat, jako animator życia kulturalnego i
artystycznego Suwalszczyzny; współzałożyciel (razem ze
Stanisławem J. Wosiem) klubu i galerii fotografii PAcamera
w Suwałkach oraz założyciel galerii fotografii im. Edwarda
Hartwiga w Domu Pracy Twórczej w Wigrach (działającej
pod patronatem Związku Polskich Artystów Fotografików);
fotoreporter i fotograf studyjny (m.in. etatowy fotograf wydawnictw koncernu Agora i wydawnictwa Murator w Warszawie); zaś obecnie wykładowca białostockiej Akademii
Fotografii i Przedsiębiorczości i właściciel firmy Camera Art
Studio, która prowadzi Małą Szkołę Fotografii w Suwałkach.
Spotkania odbywać się będą raz w tygodniu od października 2013 r. do czerwca 2014 r. (10 h miesięcznie). Cena
kursu: 60 zł/ mc. Prowadzimy nabór do dwóch grup wiekowych: dla młodzieży i dorosłych. Zgłoszenia należy przesyłać na adres: promocja@przystanek.pl. Spotkanie organizacyjne odbędzie się 25 października o godzinie 17:00 w sali
AGT.
Z A P R A S Z A M Y !!!
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34. Spotkania ze Sztuką
SZTAMA
SZTAMA dzieciom
Czwartek (17 października)
17:00 - Krzywa Bajka” – Teatr SNAC, Olecko (sala kina)
Życie w krzywym królestwie jest uciążliwe. Przyjdźcie i
przekonajcie się, czy da się to zmienić.
18:00 - Dzień domino – (sala AGT)
Razem zburzymy tor z 12 000 kloców domino. Przekonamy
się, jakie obrazy i kształty nam się ukażą.

SZTAMA
Piątek (18 października)
17:00 - Wernisaż wystawy
W Galerii Prawdziwej Sztuki im. Andrzeja Legusa obejrzymy rzeźby trzech artystów. Katarzyny Mikłasz – absolwentki Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku na wydziale
rzeźby, Bolesława Marshalla – rzeźbiarza, którego prace
przekraczają cienką granicę między rzemiosłem, a sztuką i
jego syna – absolwenta Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie Macieja Marshalla.
18:00 - Ballada na trzy biurka” Teatr 6 i pół (sala AGT)
Bank. Remont i wizja redukcji etatów burzą dotychczasowy ład. Trzy kobiety. Trzy charaktery. Trzy światy. W nich
skrywane emocje, niepewność. Sztuka Izabeli Degórskiej
traktuje o problemach życia w zmieniającej się Polsce.
Sztuka na czasie, dla lubiących zmyślną rozrywkę! Bawi,
a jednocześnie uświadamia, jak silnie mentalnie tkwimy w
poprzednim ustroju.
19:00 - Projekcja filmu „Miłość” (sala kina), recital Tymona Tymańskiego
Film dokumentalny w reżyserii Filipa Dzierżawskiego
przedstawia 20-letnią historię pięciu muzyków – Tymańskiego, Możdżera, Trzaski, Oltera, Sikały – którzy postanowili założyć zespół i zrobić muzyczną rewolucję.
Tymona Tymańskiego - polski kompozytor, multiinstrumentalista, poeta, prozaik; twórca pojęcia yass. Założyciel i lider
albo wspólider zespołów Miłość (1988), Kury (1992), Czan,
NRD, Tymon i Trupy, Masło, Poganie, The Users, Tymański Yass Ensemble, Tymon & The Transistors, Polish Brass
Ensemble, Jazz Out.
21:00 „Dekada Dzieci Kwiatów” – recital zespołu WHITENIGHT (organizator - Pub Arts)
Usłyszymy kompozycje własne zespołu okraszone dźwiękami dekady „Dzieci Kwiatów’’ - Jimi Hendrixa, Boba
Dylana, Jimi Morrisona, Led Zepplin.

Sobota (19 października)
17:00 - Spektakl „Tragedia w lumpeksie. Czyli opowieść
o przeciętnym Polaku (i Polce)”, CIRCUS FERUS, Poznań (sala AGT)
Kameralny projekt teatralny skupiający się na pojęciu statystycznego mieszkańca naszego kraju. Bogactwo materiałów
źródłowych (raporty, sondaże, wyniki badań) w kontekście
dynamiki przemian ostatnich lat, pozwala na zbudowanie
intrygującego, nie da się ukryć, że bolesnego, choć w dużej
mierze zabawnego portretu przeciętnego Polaka (i Polki).
W krzywym zwierciadle prostych danych dostrzeżemy być
może wiele niepokojących prawd, a może się z prawdą
rozminiemy tak dalece, że trafimy na drugie dno? Spektakl
przeznaczony dla widzów od 15 roku życia.
18:00 - Pokaz filmów krótkometrażowych „Krótki metraż z Holandii” (sala kina „Mazur”)
Przeniesiemy się w czasy II wojny światowej i do salonu

masażu, zobaczymy co widzi kot i dowiemy się jak może
skończyć się kłótnia sąsiadów, co przeżywa spragniony
sprzedawca lemoniady, jakie jest tempo życia rolek taśmy.
Krótki metraż z Holandii to przekrój gatunków, historii.
19:30 - Spektakl „Cywilizacja Norwida” – grupa „Łatwopalni”, Olecko (Plac Wolności)
Grupa Łatwopalni zainspirowana nowelą Norwida „Cywilizacja”, będzie szukała odpowiedzi na pytanie, w jakim
kierunku podąża nasz „statek”, co nim powoduje i czy
katastrofa jest nieuchronna...
20:00 - Spektakl „Urojenie” Edyta Torhan, Tomasz
Sobczak, Marianna Kowalewska, Warszawa (sala AGT)
Spektakl o parze „artystów” – reżyserze i aktorce. Ona
jest jego muzą, bo przypomina Nicole Kidman z „Dogville”, nawet jeśli tymczasowo pracuje jako hostessa w supermarkecie. On, zainspirowany Larsem von Trierem, aby
ukończyć dzieło swego życia nie cofnie się przed niczym.
Zamieszka z bogatym transseksualistą Karo, jeśli tylko ten
obieca sfinansować jego film. Sztukę Pawła Jurka „Urojenia” można rozumieć w sposób wieloraki. Dla jednych
będzie to tragikomiczna opowieść o upartym dążeniu pary
bohaterów do realizacji własnych marzeń, dla innych trafna i bezkompromisowa ocena naszego show-biznesu.
21:00 - Jam session (Pub Arts)

Niedziela (20 października)
18:00 - Spektakl „Drim”, Strefa Otwarta, Wrocław
(sala AGT)
„Drim” to spektakl inspirowany „Snem nocy letniej” W.
Szekspira, utrzymany w stylistyce filmów Davida Lyncha.
Koncentruje się na wątku metamorfozy czworga młodych
bohaterów, którzy w pogoni za miłością uciekają do mitycznego „lasu”, gdzie rzeczywistość zaczyna przenikać
się z fantazją, a marzenia i ideały z podświadomymi lękami. Spektakl opowiedziany językiem teatru fizycznego.
19:00 - Koncert Meli Koteluk, Warszawa (sala kina)
Wokalistka i autorka tekstów, laureatka nagród FRYDERYK 2013 w kategoriach Artysta Roku i Debiut Roku,
laureatka Nagrody Artystycznej Miasta Torunia im.
Grzegorza Ciechowskiego 2012 oraz plebiscytu Gazety
Wyborczej „Ale Sztuka”. Nietuzinkowe kompozycje i
magia słów Meli intrygują i powodują, że jej utwory zyskują coraz większą popularność. Opublikowany 22 maja
2012 na YouTube teledysk do utworu „Dlaczego drzewa
nic nie mówią” wyświetlono ponad milion razy. Piosenki
„Melodia ulotna”, „Wolna”, „Działać bez działania” są
stale rozgrywane w stacjach radiowych.
20:30 - Spektakl „Autobus re/mix”, Teatr Strefa Ciszy,
Poznań (sala AGT)
„Autobus” to więcej niż spektakl, to niezwykłe, poruszające i graniczne doświadczenie. To dzieło skończone,
nie pozostawiające właściwie pola do dyskusji. Odważne
i radykalne, stawiające widza w trudnej i niekomfortowej sytuacji. Prowokujący, syntetyczny „żywy obraz”,
budzący skrajne emocje. Przedstawienie nie daje się w
sposób jednoznaczny zdefiniować ani jako spektakl, ani
jako performance. Jego natura zbudowana jest z intymnej
i bardzo organicznej obecności aktorów-nie aktorów. Ich
emocje balansują między wstydem i bezwstydem własnego śmiechu zderzonego finalnie z przejmującym i bolesnym uczuciem pustki i samotności. Reakcji widzów na to
doświadczenie w żadnej mierze nie da się przewidzieć.
Ceny:
Karnet na wszystkie wydarzenia SZTAMY – 40 zł
Spektakl SZTAMA dzieciom: 3 zł
Krótki metraż z Holandii: 5 zł
Koncert Meli Koteluk: 20 zł
Pozostałe wydarzenia: 10 zł

to@borawski.pl
Stypendium Burmistrza Olecka
Oliwia Pojawis, uczennica klasy 3 Gimnazjum w Świętajnie;
sukcesy w karate
Karolina Barszczewska, uczennica klasy 4 Szkoły Podstawowej
nr 1 im. H. Sienkiewicza; sukcesy w taekwondo
Patrycja Barszczewska, uczennica klasy 1 Gimnazjum w Wieliczkach; sukcesy w taekwondo
Gabriela Iwanowska, uczennica klasy 4 Szkoły Podstawowej nr
1 im. H. Sienkiewicza; wykazała się talentem artystycznym
Katarzyna Wójtowicz, uczennica klasy 3 Gimnazjum nr 1 im. ks.
J. Twardowskiego; finalistka Ogólnopolskiej Olimpiady Logiczno-Matematycznej, finalistka Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z matematyki, finalistka Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z języka polskiego, świadectwo z czerwonym paskiem
Gabriela Bagan, uczennica VI klasy Szkoły Podstawowej nr 3
im. Jana Pawła II: laureatka Ogólnopolskiej Olimpiady Logiczno-Matematycznej (VI miejsce), Laureatka Wojewódzkiego Konkursu
Przedmiotowego z języka angielskiego (III miejsce), uzyskała wynik bardo dobry w Ogólnopolskim Konkursie Języka Angielskiego
„FOX”, zdobyła wyróżnienie w Międzynarodowym Konkursie Kangur Matematyczny, świadectwo z czerwonym paskiem
Diana Dodiak, uczennica III klasy gimnazjum nr 2 im. Mikołaja
Kopernika; laureatka Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z
języka rosyjskiego, sukcesy w tańcu towarzyskim oraz piłce siatkowej, świadectwo z czerwonym paskiem
Justyna Jańczuk, uczennica III klasy Gimnazjum nr 2 im. Mikołaja Kopernika; laureatka Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z języka polskiego, świadectwo z czerwonym paskiem
Magdalena Backiel, uczennica III klasy Gimnazjum nr 2 im. M.
Kopernika; finalistka Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego
z języka polskiego, Osiągnięcia sportowe: II miejsce na Otwartych
Mistrzostwach Długodystansowych w pływaniu „Olecka Mila” oraz
wysokie notowania na innych dystansach, świadectwo z czerwonym
paskiem
Michał Rutkowski, uczeń klasy VI Szkoły Podstawowej nr 1 im.
H. Sienkiewicza; pływak I miejsce na 200 m. w stylu grzbietowym,
III miejsce na 100 m w stylu dowolnym, III miejsce na 100 m w
stylu motylkowym na Międzywojewódzkich Drużynowych Mistrzostwach Młodzików oraz inne osiągnięcia sportowe
Filip Maksimowicz, uczeń II klasy Gimnazjum nr 2 im. M. Kopernika; III miejsce w Międzywojewódzkich Mistrzostwach Młodzików Karate Kyokushin w Białymstoku i II miejsce w Ostrowii
Mazowieckiej
Małgorzata Krajewska, uczennica klasy III Gimnazjum nr 1 im.
ks. J. Twardowskiego; II miejsce w Międzywojewódzkich Mistrzostwach Młodzików Karate Kyokushin w Ostrowi Mazowieckiej
Kacper Jankowski, uczeń I klasy Gimnazjum Zespołu Szkół
w Babkach Oleckich; II miejsce w Międzywojewódzkich Mistrzostwach Młodzików Karate Kyokushin w Ostrowi Mazowieckiej
Marietta Makarewicz, uczennica I klasy Gimnazjum nr 2 im. M.
Kopernika; I miejsce na Indywidualnych Mistrzostwach Województwa Juniorów w Szachach
Marcin Essel, uczeń VI klasy Szkoły Podstawowej nr 1 im. H.
Sienkiewicza; I miejsce w Mistrzostwach Województwa w Tenisie
Ziemnym, I miejsce w Mistrzotwach Powiatu Oleckiego w Tenisie
Ziemnym
Anna Szwędrys, uczennica II klasy Gimnazjum nr 2 im. M. Kopernika; I miejsce w Mistrzostwach Województwa w LA w Pasłęku,
Justyna Miszczak, uczennica III klasy Gimnazjum nr 1 im. ks. J.
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Twardowskiego; V miejsce w Międzynarodowych Mistrzostwach
Polskiw Taekwondo 2012, III miejsce w Bratislava Open, III miejsce w Otwartych Mistrzostwach Litwy w Wilnie 2013, V miejsce
z Międzynarodowym Turnieju w Bydgoszczy
Maurycy Miszczak, uczeń klasy II Gimnazjum nr 1 im. ks. J.
Twardowskiego; II miejsce na Międzynarodowych Mistrzotwach
Polski Taekwondo 2012, III miejsce w Bratislava Open, III miejsce z Międzynarodowym Turnieju w Bydgoszczy
Żaneta Czerwińska, uczennica klasy II Gimnazjum nr 2 im. M.
Kopernika; osiągnięcia artystyczne, taniec towarzyski
Jakun Jasiński, uczeń klasy II Gimnazjum nr 2 im. M. Kopernika; osiągnięcia artystyczne, taniec towarzyski
Pożegnano odchodzącą na emeryturę Teresę Zabolewicz, wieloletnią pracownicę Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Kochanowskiego. Kwiaty wręczyli starosta Andrzej Kisiel i dyrektor LO
Leszek Olszewski.
Medal Komisji Edukacji Narodowej otrzymał Marek Góryński, dyrektor Zespołu szkół technicznych
Nagrodę Kuratora otrzymał pedagog Jarosław Bagieński, nauczyciel z Zespołu szkół (Siejnik)
Nagrody Starosty otrzymali
Jadwiga Agnieszka Czajewska, psycholożka w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
Marta Gogacz, nauczycielka języka rosyjskiego oraz języka
polskiego w Zespole Szkół technicznych
Katarzyna Kamińskia, nauczycielka języka polskiego w I Liceum Ogólnokształcącym im. J. Kochanowskiego
Alina Podolska, wicedyrektorka Zespołu szkół technicznych,
nauczycielka języka polskiego
Zbigniew Stefanowski, nauczyciel historii, geografii, edukacji dla bezpieczeństwa i przysposobienia obronnego w I Liceum
Ogólnokształcącym im. J. Kochanowskiego
Agnieszka Truchan, nauczycielka języka rosyjskiego w Zespole Szkół technicznych
Nagrody Burmistrza za wyjątkową pracę na rzecz dzieci otrzymali:
Grażyna Dzienisiewicz, nauczycielka bibliotekarka w Gimnazjum w Kijewie
Marzena Grodzicka, nauczycielka matematyki w Zespole
Szkół w Judzikach
Renata Kołdys, nauczycielka języka polskiego i języka angielskiego w Gimnazjum nr 2 im. M. Kopernika
Bogumiła Makola, nauczyciela języka rosyjskiego w Gimnazjum nr 2 im. M. Kopernika
Ewelina Pojawa, nauczycielka matematyki z Szkole Podstawowej nr 3 im. Jana Pawła II
Aneta Skrzypiec, nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej w
Szkole Podstawowej nr 4 im. ks. J. Twardowskiego
Wyróżnieni dyrektorzy szkół:
Andrzej Malinowski, dyrektor Zespołu szkół w Judzikach
Małgorzata Puchalska – dyrektorka Przedszkola Gminnego w
Olecku
Janina Rękawek, dyrektorka Szkoły Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Gąskach
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Ćwiczenia komendanta
10 października około 09:30 przy zjeździe z obwodnicy Olecka w kierunku Świętajna dochodzi do wypadku
drogowego. Zderzają się trzy pojazdy: samochód osobowy, bus przewożący kilkanaście osób i cysterna z olejem
napędowym. W wyniku wypadku ponad 20 osób zostaje
poszkodowanych. Dochodzi do rozszczelnienia cysterny z
olejem napędowym oraz do pożaru samochodu osobowego, a w następstwie tego pożaru lasu.
Tak wyglądał w skrócie scenariusz ćwiczeń Komendanta Powiatowego PSP w Olecku. W manewrach brało
udział 9 zastępów jednostek ochrony przeciwpożarowej z
powiatu oleckiego, 5 Zespołów Ratownictwa Medycznego,

policja oraz leśnicy.
Celem ćwiczeń było doskonalenie czynności ratowniczych, koordynacja i organizacja działań ratowniczych
podczas zdarzeń masowych, doskonalenie zasad udzielania
kwalifikowanej pierwszej pomocy poszkodowanym oraz
współpraca poszczególnych służb. Manewry były doskonałą próbą sprawdzenia poziomu wyszkolenia strażaków
ratowników PSP i OSP, a także innych służb oraz możliwością doskonalenia umiejętności dowodzenia na poszczególnych szczeblach kierowania.
Zastępca Komendanta Powiatowego PSP
st. kpt. Tomasz Jagłowski
fot. arch. PSP
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Kamil Orłowski

Pakistan
część 3

Biało-czerwony Pakistan

„You have to be from America” – tymi słowami powita-

no mnie w Muzeum Pakistańskich Sił Powietrznych w Karachi.
Miejsce to było kolejnym punktem mojej podróży. Wiele osób
z Pakistanu poleciło mi odwiedzenie tej atrakcji. Ghazain, przewodnik z muzeum mojej grupy stwierdził, że muszę pochodzić
z Ameryki, że wyglądam jak Amerykanin. Szybko jednak wyjaśniłem w jakich okolicznościach się tutaj pojawiłem i że jestem
z Polski. Na co przewodnik zareagował bardzo entuzjastycznie
i przyznał, że niewielu Polaków odwiedza to miejsce. Prawdopodobnie byłem również jednym z nielicznych obcokrajowców,
którzy zawitali do tego muzeum.
Z zewnątrz muzeum prezentowało się jak pilnie strzeżona
baza wojskowa. Nic dziwnego, teren wielkości małego lotniska
z niezliczoną ilością samolotów wojskowych, wyglądających na
nadal sprawne i innych militarnych atrakcji, musi być solidnie
chroniony. Dodatkowo jako grupa międzynarodowa zostaliśmy
uprzywilejowani, nie tylko przewodnikiem, ale i dwoma żołnierzami z bronią. Wyraźnie Pakistańczycy obawiali się o swój dobytek.
Pakistańska armia obecnie plasuje się na siódmej pozycji na
świecie pod względem ilości aktywnych żołnierzy. Jest jedną z
najbardziej zaangażowanych armii w misje pokojowe na całym
świecie. Same Pakistańskie Siły Powietrzne liczą blisko 65 tysięcy ludzi (dla porównania Polskie Siły Powietrzne około 16 tysięcy). Do tego dochodzi zaawansowany technologicznie sprzęt.
Eksponaty muzealne były tego najlepszym potwierdzeniem. Pol-

wypadek na trasie Borawskie-Plewki

Do zdarzenia doszło w poniedziałek 14 października około godziny
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ska szczyci się zakupionymi od amerykanów samolotami F-16
należącymi do kategorii myśliwców czwartej generacji. W Pakistanie myśliwce tej klasy można znaleźć już w muzeum, co
mówi wiele za siebie.
W jednym z hangarów zamienionych na hale wystawową
znajdowała się tak zwana sala tradycji. Już na wejściu do niej
zauważyłem coś niepasującego do pakistańskich klimatów.
Mianowicie w jednym z rogów znajdowała się biało-czerwona
polska flaga. Nie ukrywam, że wzbudziło to we mnie wielkie
zainteresowanie i ekscytacje. Cóż mogłoby być z nią związanego?
Ghazain był na to przygotowany i dumny, że w końcu jakiś Polak odda cześć polsko-pakistańskiej historii. Mianowicie
znajdował się tam pomnik Generała Władysława Turowicza.
Upamiętniający zasługi tego Polaka dla rozwoju Pakistańskich
Sił Powietrznych. Było to dla mnie duże zaskoczenie. Nigdy
wcześniej o tym nie słyszałem. Ghazain był zachwycony, że
mógł mi o tym opowiedzieć. Obok polskiej i pakistańskiej flagi
znajdowało się mnóstwo zdjęć z generałem Turowiczem, polskimi oficerami lotnictwa oraz technikami. Po chwili pojawił
się inny pracownik muzeum z grubą księgą. Oczywiście musiałem dokonać pamiątkowego wpisu jako „gość specjalny”. Był
to dla mnie zaszczyt podpisać się na tych samych stronach co
Konsul RP.
Ze względu na uciekający czas musieliśmy udać się do
kolejnych atrakcji muzealnych. Nie sprowadzały się one jedynie do biernego wpatrywania się w eksponaty jak to bywa w
większości muzeów. Ogromne wrażenie na całej mojej grupie
wywołał symulator lotów MiG-29. Wraz z profesjonalnym instruktorem można było zasiąść w realistycznej kabinie odrzutowca. Jednak aby wzbić się w powietrze było trzeba udać się
w inne miejsce. Muzeum posiadało własne wesołe miasteczko
stylizowane na klimaty sił powietrznych. Zabawnie było jeździć z małoletnimi Pakistańczykami w wagonikach w kształcie
rakiety, czy też samolotu.
Jak w każdym popularnym miejscu w Karachi i tutaj nie
mogło zabraknąć miejsca z pakistańskim jedzeniem. Po kilku
godzinach zwiedzania potrzebowałem solidnego posiłku. Lokalne specjały przypadły mi do gustu. Przyznam, że nawet tutaj
nie zawiodłem się na ich smaku. Jednak to będzie temat kolejnych artykułów.
Interesująco było odwiedzić miejsce poświęcone pakistańskim asom przestworzy. Nietypowy charakter owego muzeum
wpłynął pozytywnie na moją wizję pakistańskich sił zbrojnych.
Zaskakującym faktem było miejsce przypominające o relacjach
polsko-pakistańskich. Co chciałem podkreślić i nagłośnić poprzez ten artykuł. Niewłaściwym byłoby zapomnienie o tym
człowieku i innych ludziach, którzy zaangażowali się w pomoc
w tak odległym, nie tylko geograficznie, ale i kulturowo, zakątku świata.
13.30 na trasie Borawskie-Plewki. Kierujący osobowym VW Passatem z nieznanych przyczyn wypadł z drogi i uderzył w nasyp ziemny.
W wyniku tego wypadku 61-mężczyzna poniósł śmierć na miejscu a
jego 37-letni syn został przewieziony do szpitala w Suwałkach.
Pierwsi na miejsce zdarzenia przyjechali strażacy ochotnicy z Borawskich i natychmiast podjęli próbę reanimacji jednego z poszkodowanych, niestety przybyły na miejsce lekarz stwierdził zgon. Drugiego
mężczyznę Zespół Ratownictwa Medycznego zabrał do szpitala w
Suwałkach.
Natychmiast na miejsce skierowano również patrol drogówki.
Funkcjonariusze wstępnie ustalili, że kierujący samochodem marki
Volkswagen z nieznanej przyczyny zjechał na przeciwległy pas jezdni
i następnie do przydrożnego rowu gdzie uderzył w nasyp.
Z informacji uzyskanych od lekarzy ustalono, że doznał złamania
miednicy i wstrząśnienia mózgu. Policjanci zabezpieczyli miejsce wypadku. Nie ustalono jeszcze , który z mężczyzn prowadził auto. Obaj
w chwili przyjazdu służb ratunkowych znajdowali się poza pojazdem.
Prawdopodobnie nie mieli oni zapiętych pasów bezpieczeństwa. Pod
nadzorem prokuratora funkcjonariusze wydziału kryminalnego przeprowadzili oględziny i zabezpieczyli ślady. Droga na tym odcinku była
zablokowana.		

informacje: KPP Olecko, PSP Olecko
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* Artykuły i usługi elektryczne, Grunwaldzka 6,
tel. 87-610-00-66

AUTO-MOTO

AUTO LAND

V34305

V22617

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

K88303

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

amortyzatory, elektronika, komputerowa geometria zawieszenia,
klimatyzacja, chiptuning tel. 509-746-264;
V33106

* MYJNIA GĄBKOWA AUTOMATYCZNA
			
aleje Lipowe 1A

V34105

V30349

* Naprawa pojazdów: ciężarowe, dostawcze, naczepy,
przyczepy, ciągniki siodłowe, busy, tel. 606-113-276

* bezprzewodowy internet iPlus, tel. 87-520-13-31 B80509
* Budowlana firma, Tadeusz WITKOWSKI, kompleksowe
prace budowlane, tel. 603-754-167, 87-523-41-44 K88503
* cyklinowanie, tel. 508-216-250 V33905
* Centrum Ogrodnicze, ul. Rzeźnicka 6; tel. 87-520-22-07

V01540

K89402

SERWIS OGUMIENIA

K89202

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

V33206

OPONY, FELGI
OLEJE SHELL (wymiana gratis)

AUTO - MOTO - SPRZEDAM

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

L81502

* Auta używane, tel. 501-611-961 V34734
* AUTOCZĘŚCI, ul. Grunwaldzka, tel. 87-520-01-21
K88403

* CZĘŚCI SAMOCHODOWE, tel. 509-746-264 V33116
* CZĘŚCI SAMOCHODOWE, ul. Sokola 1D, tel. 87520-12-88 V34315
* części używane, wszystkie marki, Ełcka 2 (przy
skupie złomu), tel. 501-611-961 V34724
* Ford Escort Combi, 1,4B, 1999, tel. 605-485-376 B82203
* fotel Sahran Alhambra 2 sztuki, tel. 508-097-660

V37202

* gazowe, hydraulik, tel. 502-383-533 V34205
19-300 Ełk, ul. Sasankowa 17
tel.: 087 620 03 09, 620 13 08
fax: 087 621 56 07
e-mail: poligrafia@gryfix.pl

V30119

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

KOMPLEKSOWE USŁUGI DRUKARSKIE

B81406

Drukarnia Offsetowa

* Skoda Fabia, 1,9TDI, 2002, klima, tel. 508-097-660
V30129

* Star 200, 1987, na części, tel. 605-201-942 V34015

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

TURYSTYKA, NOCLEGI, ROZRYWKA

* „ASTRA” restauracja, pizza, zestawy obiadowe na telefon:
87-520-25-68, profesjonalny katering, imprezy okolicznościowe,
dancingi, ul. Partyzantów 7, www.astra.olecko.pl
V29810

* kino, plac Wolności 22, tel. 87-520-20-59 L81304
* „KOALA” - bar. Kuchnia tradycyjna, katering.
Plac Wolności 14, tel. (87) 520 15 78
V35004
* konie kabardyńskie, przejażdżki, pod siodło,
Grądzkie 47, tel. 666-316-780, 87-421-22-48 B82502
V37802

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 B82303
* Taxi „Z”, również taksówki 6-osobowe, tel. 87-52012-12 K89102
* wczasy; tel. 87-421-22-48, 666-316-780, www.wiatrakart.fr.pl, e-mail: kawarak@o2.pl B83001

US£UGI

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

* hurtownia spożywcza, ul. Gołdapska 31, tel. (87) 520-01-50 V34005
* hurtownia wędlin, od 4.00 do 14.00, ul. Gołdapska
31, tel. 87-520-22-13 B82601
* instalacje elektryczne, Henryk Rowiński, tel. 510-145891 V31817
* korepetycje - język angielski; szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły średnie, tel. 608-215-475 L81403
* kowalskie, spawalnicze, ślusarskie, Gołdapska 31,
tel. 87-523-00-80 B81007
* księgowe usługi, Ternet spółka z o,o, tel. 87-520-31-70
L81601

* materiały budowlane, metalowe, hydraulika – SKLEP
BUD-MET, ul. Gołdapska 22, tel. (87) 520 22 41. V33006
* MEBLE - salon, Jan Bagiński, ul. Rzeźnicka, tel.
(87) 520 29-23.
V31108
* 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
V29710

* angielski korepetycje, magister UW, tel. 502-954-863
B80708

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

V31807

ARTYKUŁY ELEKTRYCZNE, SPRZEDAŻ, WYKONAWSTWO

* OLEJ OPAŁOWY, NAJTANIEJ, tel. 87-520-41-91
V30329

* pakowanie próżniowe żywności, ulica Rzeźnicka 6,
tel. 87-520-22-07 V31507

to@borawski.pl
V35404

* pizza na telefon – od 10.00 do 22.00, tel.87-520-31-32
lub sms 505-314-536 V37812
* Pralnia chemiczna, pranie wodne, usługi w ciągu 24 godzin,
ul. Grunwaldzka 12, te. 723-565-284
V29910

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
V30009
czipowanie, paszporty europejskie
psy, koty, fretki

* ROWERY – naprawy i wypożyczalnia, Centrum
Handlowe Impuls, tel. 87-520-36-92 V38311
* skup metali i surowców wtórnych, odbiór własnym
transportem, najwyższe ceny, Ełcka 2, tel. 501-611-961
V34714

* sprzątanie, opieka nad osobami starszymi lub dziećmi, tel.
506-462-495 B81207
K88902

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 K89102
* tłumacz języka francuskiego, tel. 888-605-885 L81106
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SPRZEDAM
* drukarka kolorowa OKI C3300n, A4, idealna do
wizytówek, mało używana, 290 złotych, tel. 604-193413 B82005
* dom, 3 ha, Jaśki, tel. 502-088-402 V17234
* dom w Suwałkach, tel. 501-128-334 V34814
* działka usługowa, granica obwodnicy, tel. 601-210819 B79201a10
* działkę budowlaną, 1650 m.kw., Olecko, tel. 602709-756 B82104
* działki budowlane, Jaśki, tel.502-088-402 V17224
* działki budowlane, uzbrojone, tel. 601-210-819 K85601a10
* kotły c.o., grzejniki, bojlery, HYDROMAX,
ul. Targowa 18, tel. 87-615-31-90
V30309
* książki, I i II klasa gimnazjum, (Gimnazjum nr 2), tel.
603-113-040 V34325
* luksfery Fala niebieskie 36 sztuk, TANIO, tel. 508610-285 B81905
* maszyny, urządzenia rolnicze, tel. 516-670-859
K79301a10

* mieszkanie 60 m.kw., IV piętro, Gołdapska, tel 504041-857 V22627
* modele kartonowe, Wydawnictwo WIR, (samoloty
1:50, okręty 1:300), tel. 601-152-454
* OLEJ OPAŁOWY, NAJTANIEJ, tel. 87-520-41-91
V30319

O- Y
OMKE
R
P Aw
CJ

Pompy ciepła
CWU + CO + kolektory słoneczne
przydomowe oczyszczalnie ścieków
możliwość montażu
V37712
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 V30019
WYNAJEM
* kawalerka do wynajęcia, tel. 508-247-483 K88703
* lokal użytkowy 100 m.kw., centrum, tel. 723-565-284
V29920

* lokal użytkowy 140 m.kw., centrum, tel. 501-620-577
V37822

V30109

* mieszkania do wynajęcia, tel. 604-184-868 K88204

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
V29510a

INNE
* oddam koty (wszystkie czarne) w dobre ręce, tel.
504-997-481 B82801
KUPIĘ
* stary traktor, tel. 602-235-182 V30339
PRACA
* ślusarza, spawacza zatrudnię, tel. 602-709-756 B82402
* zatrudnię stomatologa, tel. 605-893-381 K89002

V31018

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

V37502

* usługi wywrotką Man czteroosiową, koparkoładowarka, TANIO, żwir, piasek, ziemia, wynajem rusztowań, tel. 504-919-923 K88603

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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K87210

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

L80409

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

Serdecznie z a p r a s z a m y!

K88203

B82901

DRODZY PAŃSTWO!

Wszyscy wiemy jak niezręcznie jest prosić o jakąkolwiek pomoc
materialną niezbędną do życia. Są jednak losowe sytuacje kiedy jesteśmy bez wyjścia. O ile spełnimy określone warunki - mamy prawo do
zasiłku pielęgnacyjnego, który funkcjonuje od lat. W ostatnim okresie
wprowadzono dodatkowy zasiłek opiekuńczy (specjalny).
Ze specjalnego zasiłku opiekuńczego mogą korzystać osoby zobowiązane do alimentacji pod warunkiem że nie pracują zarobkowo
(alimentacją obciążone są dzieci wobec rodziców, wnuki wobec dziadków, rodzeństwo wobec siebie). Łączny dochód rodziny sprawującego
opiekę oraz rodziny podopiecznego nie może przekroczyć 623,00 zł
na osobę. Przy nieznacznym przekroczeniu limitu dochodów uprawniających do zasiłku, zasiłek można otrzymać . Kwota przekroczenia
limitu dochodów uprawniających do zasiłku jest zmienna, uzależniona
od wysokości najniższego zasiłku
w danym okresie.
Ponadto z zasiłku nie mogą skorzystać :
• osoba sprawująca opiekę,
• emeryci i renciści,
• osoby korzystające z renty rodzinnej z powodu śmierci małżonka,
• osoby mające ustalone prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego lub świadczenia pielęgnacyjnego,
• osoba wymagająca opieki jest w rodzinie zastępczej.
Aby ustalić prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego, przeprowadzany jest wywiad środowiskowy mający na celu sprawdzenie
warunków uprawniających do przyznania tego świadczenia. Wywiad
aktualizowany jest co 6 m-cy.
Jest to tylko zarys zagadnień związanych z możliwością korzystania ze specjalnego zasiłku opiekuńczego. Jeżeli macie Państwo potrzebę poznania szczegółów dotyczących poruszonego zagadnienia – z a p
r a s z a m y.
Mieszkańcy powiatu oleckiego mogą bezpłatnie skorzystać z porad
prawnych i obywatelskich
w Biurze Porad Obywatelskich i Prawnych w Olecku przy ul. Wojska Polskiego 13 oraz placówkach terenowych w Kowalach Oleckich
, Świętajnie i Wieliczkach. Na wizytę można umówić się telefonicznie
pod numerem 876102201 lub mailowo: ak.ob@wp.pl.

MEDYCYNA ALTERNATYwNA
Uspokajanie umysłu

Gdy zbyt nerwowo manipulujemy rękoma, poruszamy palcami, gdy zaciskamy pięści, rysujemy
znaczki ołówkiem, można domniemywać, że pojawia
się, lub trwa, w nas napięcie psychiczne, ponieważ
ręce są powiązane z dosyć znacznymi obszarami mózgu,
trenując ich ruchy, sterujemy jego pracą i możemy regulować napięcie psychiczne. Uspokojenie rąk przyczyni się do
uspokojenia umysłu.
Najprostszym ćwiczeniem możliwym do wykonania w
każdej sytuacji jest zaciskanie i rozwieranie pięści. Trzeba
to robić do odczucia lekkiego zmęczenia. Ruchy winny być
energiczne.

Walory potraw z kapusty

Żywieniowcy twierdzą, że upodobania ludu do kapusty
kwaszonej chroniło go przed różnymi niedoborami witamin, głównie C.

Więcej (lepszego) światła

Świetlówki, świetlówki kompaktowe i lampy metalohalogenowe emitują oprócz białego światła niewielkie
dawki nadfioletu. U niektórych może to wywołać bóle głowy i zaczerwienienie oczu.
Należy unikać świetlówek starego typu, w których występuje tzw. efekt tętnienia. Zmiany natężenia światła są
prawie niedostrzegalne, ale wrażliwe oko może je odbierać. Jeśli niewłaściwie umieścimy świetlówkę grozi nam
„efekt olśnienia” – nie będziemy widzieć przedmiotów
znajdujących się poza nią.
Najlepsze do oświetlenia miejscowego są żarówki halogenowe. Cechują się one mniejszym tętnieniem, dobrą
barwą światła i są w porównaniu do innych źródeł światła
ok. 1,5 raza bardziej energooszczędne.

Jeżeli przyjrzeć się polskim ludowym tradycjom kulinarnym, to nie ulega wątpliwości, że w codziennym jadłospisie kapusta i potrawy z kapusty, m. in. różne odmiany
kapuśniaków nazywane „kapuścionkami”, „kwasami”,
„kwasami z beczki”, pojawiały się bardzo często.
Witamina C
Prawdziwym zaś obrzędem było onegdaj kieszenie kaZmniejsza napięcie i zdenerwowanie. Badania na zwiepusty, której co najmniej jedna beczka, zawsze znajdowała
rzętach wykazały, że w momencie agresji zużywały one
się w domowej spiżarni lub piwnicy.
cały zapas tej witaminy znajdujący się w ich organizmie.
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Kalendarz imion

16 października
Aurelii, Florentyny, Grety, Igi, Jadwigi,
Jagody, Ludmiły, Małgorzaty, Marty
Ambrożego, Anastazego, Gawła, Gerarda, Grzegorza, Longina, Ludomiła,
Radzisława
17 października (Światowy Dzień
Walki z Ubóstwem)
Antonii, Arety, Gabrieli, Lucyny, Magdaleny, Małgorzaty, Marity, Sulichny,
Sulisławy
Andrzeja, Ignacego, Lucjana, Łazarza,
Łukasza, Maksymiliana, Mariana, Rudolfa, Ryszarda, Wiktora, Wiktoriana
18 października
Hanny, Juliany, Klemencji, Klementyny, Reny
Ambrożego, Bogumiła, Bratumiła,
Juliana, Klemensa, Łukasza, Miłobrata, Piotra, René, Siemowita, Wiktora,
Ziemowita
19 października
Fernandy, Frydy, Laury, Michaliny,

Pelagii
Alfreda, Fernanda, Gabriela, Izaaka,
Jana, Michała, Pawła, Piotra, Skarbimira,
Toma, Ziemowita
20 października
Adeliny, Aliny, Budzisławy, Edyty, Ireny,
Kleopatry
Adelina, Anastazego, Budziesława,
Budzisława, Filipa, Jana, Jana-Kantego,
Kantego, Wendelina, Witalisa, Wojciecha, Zenona
21 października
Brygidy, Celi, Celiny, Elżbiety, Halszki,
Klemencji, Pelagii, Urszuli, Wszebory
Bernarda, Bertolda, Dobromiła, Dobromira, Hilarego, Jakuba, Janusza
22 października
Alodii, Halki, Halszki, Ingeborgi, Ingi,
Józefiny, Kordelii, Korduli, Lidii, Lody,
Przybychny, Przybysławy, Salomei
Aleksandra, Donata, Filipa, Kordiana,
Marka, Przybysława, Sewera

Nasz przepis
Makaron
z ognistym sosem

Suflet z sucharków

8 pełnoziarnistych sucharków, 2 jabłka,
2 łyżki + 2 łyżeczki cukru, cynamon, 2
jajka, szklanka mleka, 1 dag masła, 2
łyżki zarodków pszenicy
Jabłka obieramy i kroimy w kostkę.
Płytkie żaroodporne naczynie smarujemy cienko masłem i układamy na nim
cztery sucharki. Posypujemy je kosatkami jabłek, mieszanką 2 łyżek cukru
z cynamonem i zarodkami pszenicy. Na
wierzchu układamy pozostałe sucharki.
Jajka rozbijamy i oddzielamy żółtka.
Żółtka roztrzepujemy z mlekiem i polewamy suflet.
Z białek i 2 łyżeczek cukru ubijamy
pianę, którą smarujemy suflet. Zapiekamy w piekarniku rozgrzanym do 200°C.

40 dag makaronu, 2 świeże czerwone
papryki, 8 suszonych czerwonych papryczek chili, 2 cebule, ząbek czosnku,
łyżka mąki ziemniaczanej, łyżka oliwy,
pół łyżeczki suszonego oregano, ćwierć
łyżeczki kminku, pół łyżeczki cukru, sól
Chili oczyszczamy z pestek, zalewamy szklanką wody i moczymy godzinę.
Paprykę myjemy, czyścimy i kroimy w
małą kostkę.
Chili siekamy i miksujemy razem
z wodą, papryką i mąką ziemniaczaną.
Czosnek i cebule obieramy i siekamy, a
następnie szklimy na oliwie. Dodajemy
do tego piure paprykowe, oprószamy
oregano, kminkiem i cukrem. Mieszając dusimy około 20 minut. Na koniec
Zielona sałata
solimy.
„laitue mimose”
Podajemy z makaronem ugotowanym al dente.
Główka sałaty cukrowej, jedno jajo,
oliwa, ocet winny, ząbek czosnku, sól,
Ser smażony
pieprz
po westfalsku
Starannie myjemy główkę sałaty cu50 dag białego sera, 3 dag masła, sól,
krowej oddzielając każdy listek. Listki
kminek, żółtko, nieco wody
kroimy w paski i układamy na salaterSer odciskamy i rozkruszamy w mi- ce. Przedtem ścianki salaterki nacieramy
sce. Tak przygotowany przykrywamy roztartym z solą ząbkiem czosnku.
talerzem i pozostawiamy na 1 do 3 dni
Jajo gotujemy na twardo. Obieraw misce aż zgliwieje. Codziennie trzeba my ze skorupki i przecinamy wzdłuż.
go mieszać i rozcierać.
Wyjmujemy żółtko i odkładamy. Białko
Gdy zaczyna się ciągnąć przesmaża- drobno siekamy, mieszamy z oliwą, winmy go na małym ogniu.
nym octem, solą i pieprzem. Powstałym
Topimy w rondlu masło i wkładamy sosem polewamy liście sałaty. Zostawiado niego ser i mieszając go smażymy my ją na dwadzieścia minut.
tak długo aż się zupełnie stopi.
Przed podaniem sałaty przecieramy
Następnie solimy, dodajemy kminek żółtko przez sitko o dużych otworach
i wbijamy żółtko.
trzymając je nad salaterką. To przetarte
Wylewamy na głęboki talerz i stużółtko ma naśladować kwiat mimozy.
dzimy.
Tak przyrządzona sałata w kuchni
Następnego dnia można ser podać
francuskiej
nosi nazwę „laitue mimose”
do chleba. Taki ser doskonale smakuje
czyli
„sałata
mimoza”.
z piwem.
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Cytaty na ten tydzień
Byle cynik, jeden z wielu, może
sobie mówić, że ludzkie istoty tak
naprawdę jeszcze nie latają. W każdym razie nie jak ptaki. To prawda.
Ale gdzieś tam, w jakimś małym garażu, jakiś maniak z błyskiem w oku,
który zdobywa kondycję jedząc dużo
witamin i składników mineralnych,
ćwiczy machanie ramionami, coraz
szybciej i szybciej.
Robert Fulghum,
Wszystkiego co naprawdę trzeba
wiedzieć, nauczyłem się w przedszkolu.

PRZYS£OWIA

Na św. Łukasza próżno grzybów
szukasz: lecz rydz jeszcze nie zawadzi,
jeśli mróz go nie zdradzi (18 października)
Gdy wszystkim dookoła jest dobrze,
wtedy i człowiek czuje się szczęśliwszy.
Gdyby nie dziura pod nosem, byłby
człowiek z groszem.
Gdy październik ciepło chadza, w
lutym mrozy naprowadza.
Miesiąc październy – marca obraz
wierny.
Św. Urszula (21 października) perły
rozsyła, księżyc wiedział, nie powiedział, słońce wstało, pozbierało.
Urszula (21 października) i Kordula
(22 października) dzieci do pieca przytula.
Co to za gospodarstwa, gdzie nie
masz ani ryku, ani kwiku, ani kukuryku.
Człowiek rozsądny unika tajemnic
jak powietrza.
Gdzie nie szukamy, tam najprędzej
znajdziemy.
Dyplomata potrafi powiedzieć idź
do diabła w taki sposób, że właściwie
cieszysz się na te wyprawę.
Fałszywa skromność jest najprzyzwoitszą ze wszystkich kłamstw.
Gdy dwaj robią to samo, to nie jest
to samo.
Gdzie dzieci czworo, tam chleba
sporo, a gdzie jedno tam ledwo.

Gra do tyłu – tryktrak

Tryktrak (angielskie backgammon,
francuskie tric-trac) to gra planszowa
dla dwóch graczy. Każdy z nich dysponuje 15 pionami. Celem gry jest zdjęcie
wszystkich swoich pionów z planszy.
Tryktrak uważany jest za jedną z
najstarszych gier planszowych. Uważa
się, że grano w nią już tysiące lat przed
naszą erą, w Egipcie, Sumerze, Mezopotamii, Grecji i Rzymie.
Angielska nazwa backgammon powstała w XVII wieku i pochodzi od
staroangielskiego słowa „gamen” (back
game), czyli „gra do tyłu”. Odnosi się
do powrotu do domu swoimi pionami i
możliwości zbicia i zaczynania od początku. Być może źródłosłowem jest też
częste umieszczanie planszy do gry w
tryktraka na odwrocie planszy do szachów.
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Sukcesy Marcina Bryndy
na Mistrzostwach Polski
w biegach
Student Wyższej Szkoły Policji olecczanin Marcin Brynda wziął udział w
dwóch ogólnopolskich imprezach biegowych organizowanych dla pracowników oraz studentów służb mundurowych.
03.10 w miejscowości Hutki – Kanki (pow. Zawierciański, woj. Śląskie)
uczestniczył w X Mistrzostwach Polski
Policji w Biegu Przełajowym im. sierż.
Grzegorza Załogi. Mundurowi mieli do
pokonania dystans o długości 7.7 km. W
klasyfikacji generalnej Marcin Brynda
uzyskując czas 29.41 uplasował się na
11. miejscu wśród 139 przedstawicieli różnych służb mundurowych, którzy
zjechali się z całej Polski. Jednocześnie
z reprezentacją Wyższej Szkoły Policji
został drużynowym mistrzem Polski. To
już drugi drużynowy mistrzowski tytuł.
Następnego dnia w Jednostce Wojskowej Komandosów w Lublińcu (woj.
Śląskie) obył się 17 Bieg Przełajowy o
Nóż Komandosa im. gen. broni Włodzimierza Potasińskiego. Impreza była
jednocześnie Mistrzostwami Polski
Służb Mundurowych w Crossie. W bie-

Marcn Brynda

Marek Ciszewski

gu na dystansie 10 km można było wziąć udział tylko w pełnym umundurowaniu. Olecczanin na metę dotarł z czasem 44.13. W klasyfikacjach dodatkowych
Marcin Brynda okazał się trzecim cywilem Polski reprezentującym uczelnie i
jednostki podległe MSW i MON.
Oprócz Marcina Bryndy Biegu Przełajowym o Nóż Komandosa udział wziął
olecczanin Marek Ciszewski, który reprezentował JW. 3797 w Giżycku. Dystans
10 km pokonał w czasie 53.23 zajmując 230 miejsce. Bieg ukończyło w sumie
615 mundurowych.						
bta

Referendum w Warszawie,
a nasza reprezentacja piłkarska
W obu tych przypadkach rzekomo niewiele zabrakło jednak zabrakło.
W referendum PiS, które wzięło na siebie całą odpowiedzialność za jego powodzenie, obecnie szuka dla niej i jej
zwolenników wytłumaczenia, jednak porażki, w znanej w
szczególności bratu Jarosławowi starej zasadzie winy w spiskach i przekrętach, i tak:
- wmawia, że Prezydent i Premier mówiąc o nie pójśćiu
na referendum swym autorytetem narzucili mieszkańcom
Warszawy to samo - jakież to żenujące przecież do niedawna
Premier to tylko w ich ustach Tusk (przecież jedyny premier
to brat Jarosław), a Prezydent to wybrany przez pomyłkę
drugoligowy polityk PO (co ciekawe przez pomyłkę ten drugoligowy polityk wygrał z Wielkim Bratem Jarosławem).Pisowczycy wpadli we własne sidła, ale spoko za chwilę wrócą
na swe z góry obrane pozycje.
- Kamiński (ten z CBA) twierdzi, że zostały naruszone
standarty Rady Europy poprzez to zachowanie, ponieważ
władza żadnego szczebla nie powinna się wtrącać w rerefernda lokalne - zapomniał, że władza to też PiS, które jest
w Sejmie i Senacie, czyli władzy ustawodawczej, a Rada
Europy jest ciałem, które ma za zadanie nadawać Unii impulsy do rozwoju (swoją drogą jaka przemiana, do niedawna
Zapraszamy do udziału w

Amatorskiej Lidze Squasha!

Squash będący grą w Polsce stosunkwo nową zdobywa coraz
wiekszą popularność. Podobnie jest i w Olecku. By wyjść
naprzeciw oczekiwaniom jej fanów i przyciągnąć nowe osoby MOSiR Olecko inauguruje rozgrywki Amatorskiej Ligi
Squasha. Serdecznie zapraszamy do udziału!

PiS uważał, że polskie prawo musi być ponad wszystko).
Przypomnę, że nasz Kodeks Karny przewiduje kary za
przestępstwa przeciwko wyborom i referendum, ale chyba
żadnemu normalnemu prawnikowi nie przyjdzie do głowy
szukanie tam czegokolwiek.
- Pisowczycy mówią tez , że bez nich nie zebranoby
podpisów pod wnioskiem o referendum. To prawda, tylko
jeszcze niedawno mówili oni, że nie mają, jako partia, nic z
tym wspólnego (takie małe krętacze, jak mawia Hofman).
Nie będę się już szerzej rozpisywał na temat użycia
znaku „W” i powoływaniu się na nieżyjącego Prezydenta
Starzynskiego przez PiS, bo nie wymaga to komentarza.
Prawdą jest natomiast to, że Warszawa potrzebuje więcej uwagi, i tak: trzeba faktycznie zwrócić dużo większa
uwagę na mieszkańców Pragi Północ i Południe, bo nie są
to rejony najbogatsze, trzeba również zrobić chodnik ruchomy od stacji metra Centrum do Dworca Centralnego dla
pasażerów z bagażami, którzy mają tam przesiadkę.
Moim zdaniem PO powinna pomyśleć o kandydaturze
p. Kidawy-Błońskiej w przyszłorocznych wyborach, ponieważ jest chyba osobą kompetentną i komunikatywną.
Natomiast jeśli chodzi o reprezentację to krótko powiem, że jest nam potrzebny trener, który miałby odwagę
powiedzieć Lewemu „Bareją” z filmu „Rozmowy Konrolowane” - piszę jak pamiętam bez cytowania. Opania powiedział do Kowalaleskiego - mamy zadanie, ale Wy jesteście
za dobrzy bo są lepsi, znaczy gorsi dlatego lepsi i Wy go
nie dostaniecie rozumiecie. Poważnie mówiąc napastnika
rozlicza się ze strzelonych bramek, a nie z tego, że dobrze
się zastawia (od tego są zapaśnicy) i nie z tego, że zwraca
uwagę obrońców przeciwnika (przecież to nie panienka).
Piszę to przed meczem z Anglią i mam nadzieję, że
Lewy pokaże na co Go stać, czego Państwu i sobie życzę.
Z poważaniem
Roman D. Jasielun

Wydawca: Agencja Promocyjno-Wydawnicza „Wir”, Bogusław Marek Borawski. Adres redakcji: Olecko, ul. Zielona 37, skr.
poczt. 44, tel. 601-152-454; e-mail: to@borawski.pl. Redaktor naczelny: Bogusław Marek Borawski. Dyżur redakcyjny: poniedziałki, wtorki, czwartki, piątki w godz. 1200-1700. Za treść ogłoszeń pismo nie ponosi odpowiedzialności. Redakcja zastrzega
sobie prawo do adiustacji, skracania oraz opatrywania nadesłanych artykułów własnymi tytułami.
Drukarnia „Gryfix”, 19-300 Ełk, ul. Sasankowa 17
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Zapowiedzi imprez sportowych
Mistrzostwa Powiatu Oleckiego SZS w piłce ręcznej
dziewcząt i chłopców szkół gimnazjalnych
Termin i miejsce: 17.10.2013r. (czwartek), godz. 10.00, hala
Lega w Olecku.
Mecz piłki nożnej juniorów młodszych: Czarni Olecko Granica Kętrzyn
Termin i miejsce: 19.10.2013r. (sobota), godz. 11.00, Stadion
MOSiR ze szt. murawą w Olecku.
Turniej piłki ręcznej - Eliminacje Pucharu Polski z udziałem drużyn: „Skorpion” Rudka, „Szczypiorniak” Ełk,
„Czarni” - Granit Olecko
Wstęp: - 5 zł osoby dorosłe, - 3 zł dzieci i młodzież ucząca
się
Termin i miejsce: 19.10.2013r. (sobota), godz. 16.00, hala
LEGA w Olecku.
Otwarty Turniej tenisa o Puchar Dyrektora MOSiR w
Olecku
Termin i miejsce:20.10.2013r. (niedziela), godz. 10.00, hala
LEGA w Olecku
Wpisowe: 30 zł osoby dorosłe, 20 zł młodzież do lat 16-tu.

K89302

Mistrzostwa Powiatu Oleckiego SZS w mini koszykówce
dziewcząt i chłopców SP
Termin i miejsce: 22.10.2013r. (wtorek), godz. 10.00, hala SP
3 w Olecku.

pedagogów tym razem jako artystów na scenie. Usłyszeliśmy przeboje muzyki klasycznej w wykonaniu Remigiusza
Chmiela ( K. Dębski – Country In e ), Joanny Walickiej
(Słynne tematy W. A. Mozarta), Wojciecha Borowika (W.
Popp – Arie cygańskie ) i Kamila Skorupskiego (A. Piazzolla – Oblivion).
Solistom przy fortepianie towarzyszył Dariusz Michałowski i Michał Makarewicz, a o utworach, kompozytorach
i zasadach zachowania na koncertach opowiedziała Jolanta
Werner.
Wojciech Borowik
Mistrzostwa Powiatu Oleckiego SZS w piłce siatkowej
dziewcząt i chłopców szkół gimnazjalnych
Termin i miejsce: 24.10.2013r. (czwartek), godz. 10.00,
hala LEGA w Olecku.
Otwarty Turniej tenisa stołowego
Termin i miejsce: 26.10.2013r. (sobota), godz. 10.00, hala
LEGA w Olecku.
Mecz piłki nożnej trampkarzy: „Czarni” Olecko - „Granica” Kętrzyn
Termin i miejsce: 26.10.2013r. (sobota), godz. 11.00, Stadion MOSiR ze sztuczną murawą w Olecku.
Mecz piłki nożnej B klasy: „Unia” Olecko - „Pogoń”
Banie Mazurskie
Termin i miejsce: 26.10.2013r. (sobota), godz. 14.00, Stadion MOSiR ze sztuczną murawą w Olecku.
Otwarty Turniej „siatkarskich czwórek” dla kobiet i
mężczyzn
Wpisowe: 50 zł od drużyny.
Termin i miejsce: 27.10.2013r. (niedziela), godz. 12.00,
hala LEGA w Olecku

V31707

3 października z okazji Międzynarodowego Dnia Muzyki odbyło się ślubowanie uczniów klasy I Państwowej Szkoły Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Olecku. W poczet
uczniów przyjęto 31 młodych adeptów sztuki muzycznej.
Jak co roku uczniowie złożyli uroczystą przysięgę zaś Dyrektorka Elżbieta Rzepecka batutą dyrygencką pasowała na
uczniów szkoły wszystkich pierwszoklasistów. Po ślubowaniu
usłyszeliśmy krótki koncert w wykonaniu nauczycieli szkoły.
Pierwszoklasiści mieli doskonałą okazję usłyszenia swoich
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ŚLUBOWANIE W SZKOLE MUZYCZNEJ
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PO KOKARDĘ

F. No 147

Zapiski
19 października
Mija trzydziesty piąty dzień. Kupiłam test ciążowy, więc
jutro się rozstrzygnie, a tak bardzo chciałabym już wiedzieć
dzisiaj. Po co te złudzenia, marzenia, oczekiwania, tęsknoty?
Niech się wreszcie skończy ta niepewność! Dosyć jej miałam
przez ostatnie cztery lata. Dochodzę do absurdów: może pomyliłam dni, może to tylko stres? Boże, oszczędź mi tego…
Nie chcę!
Nie mogę się powstrzymać, wybiegam daleko w przyszłość. A jak za godzinę, dwie, będzie plamienie i dopiero
wtedy trzeba się będzie z tym uporać. Boże, czemu mnie wystawiasz na takie próby? Już kiedyś doszłam do trzydziestego
czwartego dnia i nic z tego nie wynikło. Staram się nie myśleć o tym trzydziestym piątym dniu, ale nie wychodzi.
Kiedy byliśmy na spacerze, to ciągle nasłuchiwałam i
stąpałam ostrożnie, jakby to miało jakieś znaczenie. I ciągle sobie powtarzałam, że to zbyt proste i piękne, żeby było
prawdziwe. Ot, tak sobie pewnego październikowego dnia
stało się. Wmawiam sobie, że nie, że to niemożliwe, ale i tak
kołacze się we mnie inna myśl. Jaki będzie wynik testu? Boję
się wiedzieć. Boję się nawet o tym pomyśleć.
Do jutra.
20 października
Obudziłam się już o piątej rano, zrobiłam, co jest potrzebne do testu i odstawiłam, by ciecz nabrała temperatury
pokojowej. Przed siódmą zrobiłam test – JESTEM MAMĄ!
Noszę w sobie dziecko. Nasze dziecko. Sama nie mogę w to
uwierzyć. Zwariowaliśmy!! Wychodząc do pracy pożegnał
NAS mówiąc o remoncie: „Przecież dziecko musi mieć swój
pokój”.
Kiedy przyjechał po nie po pracy, sorry – po nas – zapytał, jak się czujemy. Uśmiechnął się ciepło. Przyrzekł, że
nie będzie mnie denerwował i przykazał nie dźwigać ciężkich rzeczy. Pojechaliśmy kupić książkę o ciąży, odżywianiu.
Patrzymy na siebie tak jakoś dziwnie i nie wiemy, jak się zachować. Tyle radości, tyle szczęścia… Jeszcze nikomu o tym
nie powiedzieliśmy. Chcemy sami się tą nieziemską nowiną
nacieszyć.
Boże! Dzięki… Nie jestem w stanie nic więcej powie-

dzieć, bo co można rzec w takiej chwili? Każde słowo
będzie i tak zbyt marne. Niezbadane są Twoje wyroki. To
ziarnko maku, które noszą w sobie, to CUD.
Mam wrażenie, że szybciej się męczę. Myśli uciekają daleko: co jeść?, jak się ubierać?, jak będę wyglądała
w ogrodniczkach, w ciążowej sukience? Muszę dbać o
siebie i zadbać o swój wygląd. Chodzę tak sobie i uśmiecham się do wszystkich. Chciałabym krzyczeć z radości i
powiedzieć każdej napotkanej osobie: JESTEM MAMĄ!
KOCHAM WAS WSZYSTKICH! Chcemy tę nowinę najpierw pozostawić dziadkom.
Jest dwudziesta. Leżę w łóżku, bo mam dreszcze, boli
nie gardło i boję się, że to przeziębienie. Czy zaszkodzi?
Babcine sposoby na pewno wygonią to choróbsko.
Zadzwonił brat i mieliśmy okrutną ochotę pochwalić się
naszym szczęściem, ale jeszcze trochę poczekamy. Dzisiaj
wszystkie napotkane dzieci wydały mi się inne. Czy wieść
o ich istnieniu też była takim ogromnym szczęściem? Na
pewno.
Boże, dzięki za ten dar. Za CUD.
Jesteś, bo wierzył ciągle w to Twój tata, który nie pozwolił poddać się żadnym naukowym eksperymentom. I
Twoja nieśmiała mama.
Rok później
Tamten zapis, którego dokonałam w czasie ciąży.
Świadomie przerwałam pisanie. Nie umiem tego wytłumaczyć nawet sobie, dlaczego, ale tak postanowiłam. Nie,
na pewno nie z lenistwa. Myślę, że to był strach. Gdzieś
w podświadomości tlił się we mnie strach, że gdyby…,
to wracałabym ciągle do tych zapisków i rozpamiętywała. Dzisiaj mam trochę żalu do siebie, bo nie utrwaliłam
tych pięknych chwil, które wydarzyły się przez te dziewięć
miesięcy. Było ich niemało. Pamiętam te wielkie mdłości
na początku. Myślałam, że zwariuję i z utęsknieniem czekałam trzeciego miesiąca. Bez przerwy się kiwałam jak w
chorobie sierocej i całe dnie coś jadłam. Do pracy brałam
stosy kanapek, batonów, jabłek. Popołudnia spędzałam w
kuchni i coś pichciłam, bo tylko jedzenie uspokajało moje
mdłości. Przeszły, nawet nie pamiętam kiedy, ale przez to
strasznie utyłam (29 kg! – kto da więcej?). Nic to, powtarzałam, to w imię dziecka.
cdn.
Marusia

