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Skup złomu elektronicznego
komputery, telefony i inne urządzenia elektryczne
Najwyższe ceny, Olecko, ul. Ełcka 2, tel. 501-611-961
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Olecko uczestniczy w konkursie „Twoje miasto z lotu ptaka”
Zasady konkursu w skrócie:
Pamiętajmy o mogiłach
- Każdy obywatel polski
może głosować na każde wywiele ich samotnych
brane przez siebie miasto raz
zasnutych
dziennie.
jesienią i mgłą
- Po oddaniu głosu pojawia
się licznik odliczający ilość czasu
Pamiętajmy o mogiłach
jaka została do możliwości oddania kolejnego głosu.
w polu i w lesie
- Na zakończenie konkursu,
bez krzyży
DRONA z możliwością nagryna cmentarzu
wania ujęć lotniczych otrzyma
przy drodze i domu
wybrany przez Jury głosujący,
tu i tam
który umieści najciekawszy komentarz zachęcający do głosopod drzewem
wania w konkursie. (dron z kamerą(tzw. quadrocopter)
Pamiętajmy o mogiłach
- Najbardziej aktywni głosutak zwyczajnie
jący na wszystkie miasta otrzymają upominki.
z płomieniem świateł
Konkurs odbywa się za popóki są
średnictwem strony internetowej http://www.kolajfx.pl/konJudziki, 2013 kurs/
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Archiwum „Tygodnika oleckiego” znajdziesz

„Społeczna” na biegunie zimna i sera
14 października uczniowie „społecznej” byli na bardzo
ciekawej wycieczce w wiosce tematycznej „Biegun zimna
i sera” w Wiżajnach. Stara tradycja robienia serów i masła
przekazywana z dziada pradziada stała się tematem przewodnim wizyty w gospodarstwie zrzeszonym w Stowarzyszeniu
Macierzanka.
Mieliśmy okazję wziąć udział w całym programie wizyty,
tzw. warsztacie mleczarskim. Najpierw rozpoczął się żmudny proces bicia masła w masłobojce. Podczas snucia mlecznych opowieści trwał proces wyrobu sera podpuszczkowego.
Uczestnicy własnoręcznie dodawali do świeżego mleka
krowiego naturalnej podpuszczki, cięli, odsączali i formowali kształt serów. Wizyta w Wiżajnach zakończyła się przy
suto zastawionym stole i degustacji przepysznych potraw domowej kuchni oraz największej chluby wsi: serów miękkich
kilkudniowych oraz twardych dojrzewających. Zwiedziliśmy
też okolice przepięknej Suwalszczyzny.
Waldemar Snarski
W dniach od 13 do 18 październkia w Ośrodku Wypoczynkowym w Bęsi k/Biskupca rozegrane zostały Międzywojewódzkie Eliminacje do Mistrzostw Polski Juniorów w
szachach. W zawodach prawo gry mieli zawodnicy i zawodniczki z województw: warmińsko-mazurskiego oraz mazowieckiego. MLKS Czarni Olecko reprezentował Konrad
Konewko, który wystartował w kategorii chłopców do lat
15.
Turniej rozegrano systemem szwajcarskim na dystansie
7 rund i czasem gry 75 minut + 30 sekund na posunięcie na
zawodnika. Konrad zdobył 3 punkty (2 wygrane, 2 remisy,
3 przegrane) z 7 partii i zajął 8. miejsce. Startowało 12 zawodników.
Krzysztof Konewko
Sekcja szachowa
MLKS Czarni Olecko

Babki Oleckie

15 października ukończono roboty przy budowie
oczyszczalni ścieków przy Zespole Szkół w Babkach Oleckich. Prace polegały na budowie przydomowej oczyszczalni o pojemności 5 metrów sześciennych na dobę oraz studni chłonnej. Roboty za 29 tysięcy złotych wykonała olecka
firma Karola Brodowskiego.
UMwbiip

GRÜNLAND
Centrum Roślin Ozdobnych

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

V34806

V31010

Redakcja

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

5 października od 22.23 jeden zastęp JRG PSP pomagał w
Sedrankach zespołowi ratownictwa medycznego transporcie
poszkodowanego i pomagał w transporcie ciała mężczyzny,
który utonął.
6 października od 16.39 jeden zastęp JRG PSP usuwał plamę oleju z jezdni ulicy Gołdapskiej.
informacji udzieliła młodsza ogniomistrz
Katarzyna Jeglińska
9 października od 17.15 jeden zastęp JRG PSP gasił przy
placu Wolności pożar śmieci w śmietniku kontenerowym.
10 października od 23.27 jeden zastęp JRG PSP uprzątał w
okolicach Kukowa jednię z pozostałości po kolizji drogowej.
12 października od 14.19 jeden zastęp JRG PSP oraz jeden OSP Świętajno wydobywał mężczyznę przygniecionego
przez ciągnik rolniczy w Zalesiu.
13 października od 6.26 dwa zastępy JRG PSP oraz jeden
OSP Świętajno i OSP Wydminy zabezpieczały miejsce i usuwały skutki wypadku drogowego, do którego doszło w Wronkach. Samochód Ford Escort uderzył w drzewo.
13 października od 6.28 dwa zastępy JRG PSP oraz jeden
OSP Wieliczki zabezpieczały miejsce i usuwały skutki wypadku drogowego, do którego doszło na ulicy Kościuszki. Samochód VW Transit uderzył w drzewo. Wypadek śmiertelny.
14 października od 13.28 dwa zastępy JRG PSP oraz jeden
OSP Boraskie zabezpieczały miejsce i usuwały skutki wypadku drogowego, do którego doszło w Borawskich. Samochód
dachował. Wypadek śmiertelny.
16 października od 7.08 jeden zastęp JRG PSP gasił przy
ulicy Grunwaldzkiej pożar śmieci w śmietniku kontenerowym.
17 października od 8.47 jeden zastęp JRG PSP zabezpieczał przy ulicy Kolejowej naderwaną rynnę i uszkodzony
dach na budynku Starostwa.
17 października od 7.08 jeden zastęp JRG PSP gasił przy
ulicy Kolejowej pożar śmieci w śmietniku kontenerowym.
informacji udzielił młodszy ogniomistrz Piotr Gabruś

NAJTANIEJ W MIEŚCIE

Aleje Lipowe 1, Tel. (87) 520-41-91
ON.............................. 5.55 zł
Pb 95......................... 5.53 zł
PB 98......................... 5,63 zł
LPG............................ 2,55 zł
Olej opałowy............... 3,80 zł (powyżej 1000 litrów)
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AUTOMYJNIA

Zapraszamy od 600 do 2100
www.paliwa-kozlowski.pl

V35106

sponsorujemy „Czarnych”,
bilet 5 gr taniej na litrze
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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
30 października (środa)
apteka dyżurna Składowa 6
13.00 - Sesja Rady Powiatu, Starostwo Powiatowe
19.00 - Mecz Finałowy Wojewódzkiego Pucharu Polski w
piłce ręcznej mężczyzn: Granit Olecko - K.S. ,,Szczypiorniak” Dąbrowa Białostocka, hala Lega
31 października (czwartek)
apteka dyżurna Zielona 37
10.10 - Sesja Rady Miejskiej, Ratusz
16.00 - Rummikub, gra rodzinna, scrable, Biblioteka Publiczna, Kopernika 6
1 listopada (piątek)
apteka dyżurna Gołdapska 1
2 listopada (sobota) (Wszystkich Świętych)
apteka dyżurna Kolejowa 15
13.00 - Czarni Olecko - Fortuna Gągławki, mecz piłki nożnej
V ligi, dom
14.30 - Wałęsa. Człowiek z nadziei, film, kino Mazur (2D)
16.00 - kuchnia wegańska, warsztaty kulinarne, WTZ, ul. Kopernika 6
17.00 - Turbo, film, kino Mazur (3D)
18.00 - Mecz III Ligi Podlaskiej piłki ręcznej: ,,Czarni - Granit” Olecko - EKS ,,Szczypiorniak Ełk, hala Lega
19.00 - Kino z horrorem: „Carrie” oraz „Następny jesteś ty”,
filmy, kino Maur, (20 zł dwa filmy)
3 listopada (niedziela)
apteka dyżurna Zielona 35
13.00 - Unia Olecko - Orkan Sąt, mecz piłki nożnej B-klasy,
wyjazd
14.30 - Wałęsa. Człowiek z nadziei, film, kino Mazur (2D)
17.00 - Turbo, film, kino Mazur (3D)
19.00 - Carrie, film, kino Mazur (2D)
4 listopada (poniedziałek)
apteka dyżurna plac Wolności 7B
5 listopada (wtorek)
apteka dyżurna 11 Listopada 9
10.00 - Drużynowe Mistrzostwa Powiatu Oleckiego SZS w
tenisie stołowym, hala Lega
6 listopada (środa)
apteka dyżurna plac Wolności 25
7 listopada (czwartek)
apteka dyżurna Składowa 6
8.30 - 11.00 - akcja poboru krwi od honorowych dawców,
ZSLiZ, budynek internatu, sala konferencyjna
10.00 - Mistrzostwa Powiatu Oleckiego SZS w mini siatkówce ,,trójek”, hala Zespołu Szkół Siejnik
8 listopada (piątek)
apteka dyżurna Zielona 37
17.00 - Kumba, film, kino Mazur (3D)
18.00 - VI Forum Turystyki Ziem Oleckiej, ogłoszenie wyników konkursu „Pasjonat Przypisanych Północy 2013”
19.00 - Metalica: Trough the Never, film, kino Mazur (3D)
9 listopada (sobota)
apteka dyżurna 11 Listopada 9
10.00 - Otwarty Turniej Halowej piłki nożnej mężczyzn o
Puchar Starosty Oleckiego, hala Lega
17.00 - Kumba, film, kino Mazur (3D)
18.00 - Mecz III Ligi Podlaskiej piłki ręcznej: ,,Czarni - Granit” Olecko - UKS ,,Olimpijczyk” Rutka-Tartak, hala Lega
19.00 - Metalica: Trough the Never, film, kino Mazur (3D)
10 listopada (niedziela)
apteka dyżurna Kolejowa 15
15.00 - Kumba, film, kino Mazur (2D)
17.00 - Kumba, film, kino Mazur (3D)
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Listopad z dreszczykiem

Miejsko-Powiatowa Biblioteka Publiczna w Olecku
ogłasza konkurs plastyczny
dla uczniów szkół podstawowych na najciekawszą pracę
inspirowaną dowolnym utworem literackim przedstawiającym potwory i strachy pt.
„Strachy, potwory, upiory”.
Technika i format prac - dowolne. Prace będą oceniane
w dwóch kategoriach wiekowych 7-9 lat i 10-12 lat.
Opisane prace (tytuł pracy,
imię i nazwisko, szkoła, klasa)
należy dostarczyć do biblioteki dla dzieci i młodzieży (ul.
Kopernika 6) do 29 listopada 2013 r.
21 października na Wydziale Zarządzania i Dowodzenia
gościła delegacja z Zespołu Szkół Licealnych i Zawodowych
w Olecku. Celem wizyty było podpisanie porozumienia obejmującego szkołę patronatem Akademii Obrony Narodowej.

Zatyki

Ukończono budowę ogrodzenia przy świetlicy w Zatykach. Budowa jest finansowana z Funduszu Sołeckiego. Zakupy materiałów oraz wykonanie prac społeczność wiejska
wykonała w ramach czynu społecznego. Koszt zakupu materiałów to 10,52 tysiąca złotych.
UMwbiip

Aleje Lipowe

Gmina rozstrzygnęła przetarg na zakup nieruchomości
przeznaczonej pod budowę garażową (tzw. blaszak). Działka
o powierzchni 23 m.kw. została sprzedana za 5289 złotych.
UMwrg

Ulica Kasztanowa

Gmina sprzedała w przetargu działkę budowlaną przeznaczona pod zabudowę mieszkaniową położoną przy ulicy Kasztanowej. Kwota uzyskana z przetargu to 36,9 tysiąca złotych.
					
UMwrg

Miejsko-Powiatowa Biblioteka Publiczna w Olecku ogłasza
konkurs plastyczny dla
uczniów szkół gimnazjalnych na portret
inspirowany utworami literackimi gatunku grozy i horroru pt.
„Mroczny świat”. Opisane prace (tytuł pracy,
imię i nazwisko, szkoła, klasa)należy dostarczyć do biblioteki dla
dzieci i młodzieży (ul.
Kopernika 6) do 29 listopada 2013 r.

Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych
w Olecku w gronie partnerów
Akademii Obrony Narodowej

Porozumienie w imieniu ZSLiZ z Olecka podpisała dyrektor Marzanna Pojawa-Grajewska, Akademię natomiast reprezentowali prorektor ds. studenckich dr Aneta Nowakowska – Krystman oraz
dziekan Wydziału Zarządzania i Dowodzenia płk
prof. dr hab. inż. Jarosław Wołejszo. W spotkaniu uczestniczyli także przedstawiciele ZSLiZ z
Olecka: Jan Grzyb oraz Tadeusz Frydrych, a także
prodziekan WZiD ds. studenckich dr hab. Tomasz
Majewski.
Współpraca szkoły z Akademią zakłada korzystanie z zasobów intelektualnych AON oraz
możliwości uczestniczenia uczniów w wykładach,
warsztatach, seminariach i forach dyskusyjnych
organizowanych przez Akademię i wydziały, a w
ich ramach instytuty i katedry. Uczniowie mogą
również uczestniczyć w projektach, konferencjach
i spotkaniach organizowanych przez AON. Porozumienie zakłada również współudział pracowników Akademii w opracowaniu programu nauczania dla klas mundurowych oraz korzystanie uczniów ze zbiorów biblioteki
uczelnianej udostępnianych w czytelni.
Tekst i foto pobrano z: www.aon.edu.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:

• Tadeusz Brodowski (Nowa Wieś)
• Krystyna Danilewicz
• Adam Gozdecki (Imionki)
• Anna Jegierska (Mońki)
• Aneta Lubirska
• Jan Różański

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.
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Zdarza się, że spotykamy na swojej
drodze osoby, które na pierwszy rzut
oka wydają się miłe, dobrze wychowane, uprzejme, inteligentne. Po krótkim
czasie zaczynamy się z nimi przyjaźnić.
Odwiedzamy się nawzajem, organizujemy wspólne wyjazdy za miasto. Spotykamy się na piwku i w domach. Przyjaźń rośnie i jest
wzmacniana coraz nowymi wspólnymi doznaniami.
Bywa też, że przyjaźnimy się z niektórymi ludźmi,
choć inni nas przed tym ostrzegają. Wręcz odwodzą nas
od tej znajomości i przestrzegają przed zwierzaniem się
z rodzinnych sekretów. Nie wierzymy. Wietrzymy w
tym co słyszymy różne przyczyny: brak wiedzy o tym
drugim, inny styl życia lub wręcz zazdrość. I czasami
tak bywa.
Bywa jednak, że przyjaciółmi są ci, którzy nas
ostrzegają. Tutaj nie ma, że tak powiem, zdrowej oceny
sytuacji. Każdy człowiek jest inny. I każde zdarzenie jest
inne. Bo jak mówi poeta „Nic dwa razy się nie zdarza
i dlatego z tej przyczyny urodziliśmy się bez wiedzy i
pomrzemy bez rutyny”.
Jestem mężczyzną wiekowym – mam sześćdziesiąt
lat. Widać to na zdjęciu obok, które nota bene zrobił mi
Bolek Słomkowski podczas mojego wieczoru autorskiego w Bibliotece Pedagogicznej. Dzięki!
Nigdy nie byłem i nie jestem człowiekiem pokornym
wobec władzy, choć, staram się żyć z każdym w zgodzie
i tzw. wolności prasy nie wykorzystywać nadmiernie.
Patrzę naszej władzy na ręce i staram się rzetelnie informować czytelników o tym co ona robi nie wpadając w
nośny czynnik sensacji. Bywa jednak, że władza przegina i wtedy...
Nie mam żadnego odznaczenia państwowego, co stawia mnie, przynajmniej, tak myślę, w bardzo wiarygod-
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nym świetłe. Tym bardziej, że bardzo często wręcza się
odznaczenia, medale, dyplomy i tytuły: osobom, które
w najmniejszy sposób się im nie należą, wręcza się za
samo istnienie ludzi, za spolegliwość wobec władzy
lub (i to jest najgorsze) za wyrządzenie innym jakiejś
krzywdy. Naturalnie, piszę tutaj o przypadkach, które
czytelnicy zapewne znają i mogą je bezstronnie ocenić.
„Tygodnik Olecki” nigdy nie został pozwany do
sądu za zniesławienie. Wyłącznie był pozwany w sprawach o o wydanie danych osoby, która udzieliła informacji. Na całe szczęście Wysoki Sąd oddalił pozwy lub
doprowadził do ugody bez potrzeby udzielania informacji o tożsamości. Tak więc wszyscy ci, którzy mnie
informują mogą się czuć bezpiecznie.
Choć tutaj się nie urodziłem, to jestem patriotą, tzw.
lokalnym. Kocham to miasto i mam wielki szacunek
dla ludzi, którzy jego tożsamość budują. I nie obchodzi
mnie z jakiej są partii, czy są katolikami, czy prawosławnymi czy ewangelikami czy ateistami. Oni Nasze
miasto i naszą ziemię przekształcają tak, by żyło się
nam lepiej. Czasami idzie to ślamazarnie, czasami jak
strzelenie z bicza. Bywa, że idą nie w tym kierunku co
chciałaby większość, ale idą. I dlatego należy się im
szacunek i poważanie. Tak myślę! Nawet wbrew swoim przyjaciołom.
Jednego tylko nie znoszę, nie cierpię, nie mogę się z
tym pogodzić: z NISZCZENIEM. Bo gdy jedni budują
w pocie czoła inni to, co tamci zbudowali niszczą.
Co mogą tacy wandale zniszczyć? Może to być
więź społeczna, konkretni ludzie, zakłady pracy i... dosłownie wszystko co ktoś wybudował. Ci ludzie żyją
wśród nas, mają wpływ na to co władza robi. Są „szarymi eminencjami” rozprawiającymi się z myśleniem
innym niż oficjalne. To takie działania łukaszenko-bolszewikowe. Działania rodem z głębokiej komuny,
z czasów jakie ostatnio Wajda przywołał nam w filmie
„Wałęsa. Człowiek z nadziei”.
Są też tacy, wśród tych stojących najwyżej w administracji, którzy kaprysy „szarych eminencji” wykonują. Robią to też czasami z własnej nieprzymuszonej
woli. Chęć przypodobania się władzy czyni ich największymi wrogami naszej małej ojczyzny. Znam i
w naszym powiecie kilka osób, które są przedmiotem
ataków takich „polityków”. Bo w niektórych ludziach
wykształcenie innych, ich inteligencja, rozwaga i chęć
działania wywołuje reakcje instynktu „samozachowawczego”. Przecież jak ja będę z nim współpracował,
to on mnie zniszczy” – myślą, bo oni by tak zrobili. I w
myśli dodają: „Jak najszybciej muszę go zniszczyć”. I
zaczyna się niewypowiedziana wojna. Gnojenie w imię
„prawdy”, podrzucanie fałszywych informacji i dowodów, szerzeniu plotek. Aż do zrównania „przeciwnika”
z ziemią. Tak się bardzo często dzieje.
Wiele razy chciano we mnie wmówić, że białe jest
czarne, a czarne jest białe. Nie udało się. Jestem raczej zwolennikiem poglądu, że wszystko jest szare,
że najprawdziwsze są słowa „kto jest bez winy niech
pierwszy rzuci kamieniem”. I uważam też, że z pokorą
trzeba znosić swoje porażki, a cudze przyjmować do
wiadomości i nad nieszczęściem pochylać głowę. Wystarczy, że popatrzy się w tył i przypomni sobie historię
upadku czy śmierci każdego bez wyjątku uzurpatora.
I jeszcze tylko cytat: „Jeżeli coś jest złe, to nie ma
znaczenia, że opowiada się za tym choćby tysiąc osób.
I tak należy się temu przeciwstawić.” Pochodzi z powieści Terry Goodkind „Bezbronne imperium”.
Z poważaniem B. Marek Borawski

to@borawski.pl

Rejestracja
w Zintegrowanym Informatorze
Pacjenta

Warmińsko-Mazurski Oddział Wojewódzki Narodowego
Funduszu Zdrowia w Olsztynie Delegatura w Ełku informuje, iż w dniu 7 listopada 2013 r. w Olecku gościł będzie
zespół mobilny ZIP.
Wszystkich zainteresowanych uzyskaniem danych dostępowych 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

Głos eksperta na temat obwodnicy

W związku z wystąpieniem kilku poważnych zdarzeń
drogowych Komenda Powiatowa Policji w Olecku postanowiła podjąć się akcji mającej na celu przypomnienie wszystkim uczestnikom ruchu drogowego podstawowych zasad
bezpieczeństwa. Miejscem tych zdarzeń jest oczywiście
skrzyżowanie drogi krajowej nr 65 z drogą wojewódzką 655.
Opinię w tej sprawie przedstawił Jerzy Miliszewski z
OCSK.
„Obwodnica Olecka jest wspaniałym pomysłem ,do którego uczestnicy ruchu na pewno z upływem czasu dostosują
się jaki i do coraz nowszych rozwiązań komunikacyjnych.
Kierowcy powinni przestrzegać bezwzględnie znaków
„stop” oraz linii bezwzględnego zatrzymania. Jeżeli kierowca zatrzyma się bezpośrednio przed nią na pewno poprawi się
widoczność, którą i tak ograniczają ekrany dźwiękochłonne.
Duża część kierowców próbuje wykorzystywać maksymalną prędkość, aby sprawdzić tzw. „możliwości pojazdu
i obwodnicy. Ta prędkość jest również przyczyną zagrożeń
dla pojazdów, które zatrzymały się poprawnie przed skrzyżowaniem nie spodziewając się rozpędzonego pojazdu z lewej lub prawej strony.
Pojazdy, które jadą na obwodnicę od torów w kierunku Giżycka i chcą skręcić w kierunku Ełku muszą ten skręt
wykonać bezkolizyjnie z pojazdem, który chce skręcić z Giżycka do Gołdapi. Problemem może być wykonanie skrętu z
samochodem ciężarowym, gdzie potrzebna jest wyrozumia-

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

OFERTY PRACY          
Oferty pracy:
1. Instruktor fitness
2. Kelner
3. Magazynier
4. Kierowca samochodu ciężarowego
5. Pracownik przygotowujący posiłki
typu Fast food
6. Technik masażysta
7. Dietetyk
8. Drwal/pilarz drzew
9. Księgowy
10. Operator urządzeń produkcyjnych
11. Magazynier
12. Terapeuta zajęciowy
13. Paleciarz
14. Brygadzista linii do obróbki drewna
15. Pielęgniarka
16. Kierowca samochodu ciężarowego
17. Pracownik ds. administracyjnych
18. Szwaczka
19. Krawcowa

K89502
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łość i kultura uczestników ruchu wykonujących te manewry.
Sytuacja, kiedy wspomniany pojazd wyjeżdżający z
Olecka jedzie prosto, to ma pierwszeństwo przed skręcającym w lewo (w kierunku Gołdapi).
Wydaje mi się, że sytuacje bardzo usprawniłoby wyznaczenie namalowanych pasów ruchu dla poszczególnych
kierunków ruchu, które lepiej by segregowały i poprawiały
widoczność dla poszczególnych pojazdów wjeżdżających
na skrzyżowania. Na pewno zdjęcie przynajmniej jednego
ekranu poprawiłoby widoczność.
Reasumując, aby poprawić sytuację, kierowcy muszą
ograniczać prędkość, przestrzegać znaków oraz stosować
zasadę ograniczonego zaufania. Najwięcej wypadków powstaje z winy człowieka”.
Policjanci ponadto przypominają art. 25 Ustawy Prawo o
ruchu drogowym, który brzmi:
„kierujący pojazdem zbliżając się do skrzyżowania
jest obowiązany zachować szczególną ostrożność i ustąpić
pierwszeństwa pojazdowi nadjeżdżającemu z prawej strony,
a jeżeli skręca w lewo – także jadącemu z kierunku przeciwnego na wprost lub skręcającemu w prawo”.

to@borawski.pl
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W sobotę 26 października 2013 roku o godz. 13,00 w Regionalnym
Ośrodku Kultury „Mazury Garbate” w Olecku odbył się koncert zatytułowany „Swojskie Spotkania”. Na scenie zaprezentowały się chóry i
zespoły śpiewacze: „Złota Jesień” z Augustowa, „Pojezierze” z Ełku,
„Kalina” z Kalinowa, „Melodia” Klubu Seniora „Pod Niedźwiadkiem z
Kętrzyna oraz „Oleckie Echo”. Usłyszeliśmy między innymi piosenki
z repertuaru: Mieczysława Foga, Ireny Santor, Piotra Szczepanika, Heleny Majdaniec, zespołu Filipinki, No to Co itp. Spotkanie cieszyło się
dużym zainteresowaniem publiczności.

FnałuWojewódzkiego W-M SZS
w piłce siatkowej
23 października w Giżycku odbył się Finał Wojewódzkiego W-M SZS w piłce siatkowej chłopców, Szkół Gimnazjalnych „MOJE BOISKO ORLIK – 2012”
Zawody zorganizowano na 2 boiskach MOSiR
przy SP nr 4 w Giżycku systemem gier każdy z każdym
do 2 wygranych setów.
Startowało 5 zespołów.
Wszystkich uczestników, zaproszonych gości i kibiców
przywitał kierownik regionu III-go Karol Chmielewski.
Oficjalnego otwarcia zawodów dokonała przewodnicząca
PSZS Giżycku Jolanta Maksymiuk.
Oto wyniki poszczególnych spotkań finałowych:
Gim. Dobre Miasto - Gim. nr 2 Olecko
0:2
Gim. Sławkowo - Gim. nr 1 Giżycko
2:1
Gim. nr 2 Olecko - Gim. nr 1 Giżycko
2:0
Gim. nr 2 Giżycko - Gim. Dobre Miasto
2:0
Gim. nr 1 Giżycko - Gim. nr 2 Giżycko
2:1
Gim. Sławkowo - Gim. nr 2 Olecko
2:1
Gim. nr 2 Giżycko - Gim. Sławkowo
0:2
Gim. Dobre Miasto - Gim. nr 1 Giżycko
1:2
Gim. nr 2 Olecko - Gim. nr 2 Giżycko
2:1
Gim. Sławkowo - Gim. Nipub. Nasza Jedynka Dobre
Miasto					
2:0
Kolejność zajętych miejsc:
1. Gim. Sławkowo
8 pkt. 8:2
2. Gim. nr 2 Olecko
7 pkt. 7:3
3. Gim. nr 1 Giżycko
6 pkt. 5:6
4. Gim. nr 2 Giżycko
5 pkt. 4:6
5. Gim. Niep. Dobre Miasto
4 pkt. 1:8

Wszystkie zespoły otrzymały dyplomy, puchary za m-ca
1-4, a zawodnicy trzech pierwszych drużyn medale. Nagrody ufundował W-M SZS w Olsztynie, natomiast za miejsce
IV-te puchar ufundował Karol Chmielewski. Nagrody wręczyli: Jolanta Maksymiuk oraz Karol Chmielewski.
Zawody prowadzili sędziowie: Waldemar Czerniecki,
Zdzisław Radzewicz, Halina Chmielewska i Karol Chmielewski. Zabezpieczenie medyczne sprawowała Małgorzata
Kaczorowska.				
KO

Bez komentarza

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
B80810

Rozpoczęcie
kursu

21
listopada
godz.

1600

tel. 87-520-23-36
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Sesja Rady Powiatu

Zapraszam na XXXIV Sesję Rady Powiatu w Olecku w
dniu 30 października 2013 roku (środa) o godz. 13:00 –
sala konferencyjna (pokój nr 4) Starostwa Powiatowego w
Olecku, przy ul. Kolejowej 32.
Porządek sesji:
1. Otwarcie sesji i przyjęcie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
3. Informacja Starosty z wykonania uchwał Rady Powiatu i
o działalności Zarządu w okresie międzysesyjnym.
4. Zapytania i interpelacje radnych.
5. Wnioski i oświadczenia radnych.
6. Wnioski Komisji Stałych Rady.
7. Odpowiedzi na zgłoszone zapytania, interpelacje i wnioski radnych i Komisji Stałych Rady.
8. Informacja z realizacji zadań oświatowych w tym wyników z egzaminów maturalnych
i zawodowych w placówkach, dla których organem prowadzącym jest powiat olecki, za rok szkolny 2012/2013.
9. Informacja w sprawie realizacji Polityki oświatowej na
lata 2012 – 2015.
10. Ocena funkcjonowania Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Olecku za rok 2012/2013.
11. Informacja z realizacji programu „Razem Bezpieczniej
w Powiecie Oleckim”.
12. Analiza oświadczeń majątkowych.
13. Podjęcie uchwał:
a) w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów
oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej;
b) w sprawie wysokości opłat za usuwanie pojazdu z drogi
i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania
dyspozycji usunięcia pojazdu;
c) w sprawie zmian budżetu powiatu na rok 2013.
14. „Głos wolny, wolność ubezpieczający”.
15. Zamknięcie obrad.
Przewodniczący Rady Powiatu
Wacław Sapieha

Natalia, Jolanta, Kornelia i Paweł
współtwórcami tegorocznej Sztamy

Drugi dzień tegorocznej Sztamy przyniósł wiele emocji. W sobotni wieczór na scenie pod Dębami można było
obejrzeć spektakl pt. „Cywilizacja Norwida”, inspirowany
mało znaną nowelą romantycznego twórcy pod tym samym
tytułem. W przedstawieniu główne role odgrywały uczennice Zespołu Szkół Licealnych i Zawodowych w Olecku
- Natalia Rudziewicz, Jolanta Karaś (kl. II TLA) oraz
Kornelia Wierkiewicz (kl. II TLB), na co dzień doskonalące swoje umiejętności w grupie Łatwopalni, którą prowadzi Roman Karsztun. Dziewczęta pokazywały różne
figury z udziałem największego żywiołu – ognia, bo „(…)
ażeby zapalić ogień, urządza się zaprawdę długo wszelakie
palne materiały i zanieca się iskrę; ale ażeby buchną tenże
ogień, trzeba jeszcze dla tego wszystkiego chwili pewnej,
która, siebie nadto dodając, czyni, iż nagle całość płonie. I
nie inaczej rzecz się ma z myśleniem.”(C. K. Norwid).
Tłem spektaklu była treść wspomnianego utworu Norwida, którą czytał swym charyzmatycznym głosem Paweł
Milewski, uczeń klasy II TRU.

Ulica Mickiewicza

Ukończono przebudowę kolektora deszczowego przy
ulicy Mickiewicza. Odbiór nastąpił 6 września
Zamówienie za blisko 20 tysięcy złotych wykonała
olecka firma Karola Brodowskiego.		
UMwbiip

Babki Gąseckie

Olecka firma Wojciecha Łapuckiego wykona projekt
budowy oraz zbuduje samo oświetlenie w Babkach Gąseckich. Koszt zamówienia to 11,3 tysiąca złotych. UMwbiip

Regionalny Ośrodek Kultury w Olecku serdecznie zaprasza na
ZADUSZKI TEATRALNE,
które odbędą się 2 listopada. Dwa monodramy, spektakl plenerowy oraz koncert - to propozycja na spędzenie
jesiennego wieczoru.
Program:
godz. 17:00, sala AGT- monodram „Metamorfozy”, w
wykonaniu Grażyny Kaznowskiej na podstawie własnych
tekstów. Monodram jest procesem przejścia przysłowiowej
kury domowej w piękną i zmysłową kobietę. Ukazuje jej
wewnętrzne tęsknoty do świata piękna, spełnienia, prawdziwej miłości i samoakceptacji. Jej ucieczkę w samą siebie, W świat marzeń, pragnień i ciepła.
godz. 17:30, Plac Wolności - spektakl plenerowy
„DROGA” teatralnej grupy powarsztatowej SAPINA-AGRADA
godz. 18:00, sala AGT - monodram „Spowiedź śpiącej
królewny” w wykonaniu Malwiny Bałdowskiej na podstawie tekstu Mariusza Sieniewicza. Monodram opowiada
o pragnieniach kobiety uwikłanej w toksyczne relacje z
matką, ojcem, a wreszcie ze światem. Chęć bycia kochaną
sprawia, że główna bohaterka zawiesza się pomiędzy fikcją
a rzeczywistością.
godz. 18.30, sala AGT - koncert So WeAreNot. To
młody zespół założony przez byłych członków formacji
Fliem, F i Carrot Of Torment, grający muzykę na pograniczu rocka. Nie mówi się o nich, bo ich zasadniczo nie
ma, jednak oni sami dystansują się od tego podkreślając,
że byli. Ich debiutancka płyta pt. S.W.A.N., zarejestrowana
i wyprodukowana w ich prywatnym studiu z gościnnym
udziałem nikogo na niczym, będzie miała premierę w wersji internetowej kiedyś w 2014r.
Skład:
Agnieszka „Swan” Rucińska - słowa, wokal
Konrad Koncewicz (ex Fliem, F, Carrot Of Torment) muzyka, gitary
Łukasz „Odrzucony” Nowak (ex Seven Main Sins,
Fliem, F, Strain, Gothtek) - klawisze, programowanie
Wstęp bezpłatny
W powstałej w 1861r. noweli metafora jest oczywista
- parostatek o nazwie „Cywilizacja” z licznymi pasażerami na pokładzie pędzi ku katastrofie. Sytuacja stwarza dogodną okazję narratorowi do obserwacji współpasażerów,
złączonych jedynie okolicznościami zewu, pozbawionych
natomiast głębszej więzi duchowej. Refleksję i komentarze
narratora, wizyjne zakończenie, a także nazwa statku oraz
tytuł i podtytuł („Legenda”) noweli nadają wydarzeniom
wykładnię alegoryczną, odwołującą się do znanego od starożytności toposu okrętu. Możemy odczytać je jako ostrzeżenie przed nietrwałością wspólnoty, której fundamentem
jest tylko tożsamość cywilizacji i przekonanie o istotnej,
trwałości powiązań opartych na wartościach duchowych,
religijnych.
Norwid był dziwakiem i samotnikiem. W twórczości
literackiej ciągle podejmował próby dialogu z żywotnymi
problemami filozoficznymi, artystycznymi i społecznymi
współczesności. Niestety, dialogu tego prawie nikt nie podejmował. Czy współcześnie potrafimy odczytać sens tej
noweli?
Justyna Waszkiewcz

Siejnik

Trwa budowa parkingu i drogi dojazdowej do budynku sądu na osiedlu Siejnik. Termin zakończenia inwestycji
przypada na 8 listopada. Roboty za 125 tysięcy złotych realizuje olecka firma M. Dębskiego.
UMwbiip

Jaśki

22 listopada zostanie ukończone podłączenie świetlicy
wiejskiej w Jaśkach do kanalizacji. Roboty wykonuje olecka
firma Krzysztofa Zduniaka za 7,5 tysiąca złotych.UMwbiip

to@borawski.pl

Olecczanie stanęli na podium
w motocyklowych
wyścigach terenowych w Białymstoku
13 października odbyła się III i IV Runda Mistrzostw
Okręgu Białostockiego w Motocyklowych Wyścigach Terenowych. W zawodach po raz pierwszy uczestniczyli członkowie Oleckiego Klubu Motorowego, którzy na co dzień doskonalą swoje umiejętności na niedawno powstałym w Olecku
torze motocrossowym.
Debiut Olecczan był bardzo udany – w klasie MX2 Marek Daniłowicz zajął 2 miejsce, natomiast Tomasz Suchocki
uplasował się tuż za nim.
Jadąc na zawody nie spodziewaliśmy się, że staniemy na
podium. Chcieliśmy raczej porównać nasze umiejętności z
innymi zawodnikami. Cieszymy się ze zdobytych miejsc, tym
bardziej, że motocross jest naszą pasją – mówi Tomasz Suchocki. Wyścigi zorganizował Meksykański Klub Motorowy
z Białegostoku.
Członkowie Oleckiego Klubu Motorowego zapraszają
wszystkich sympatyków motocrossu na specjalnie przygotowany tor, który znajduje się w Olecku przy wyjeździe na
Wieliczki. Informacje, zdjęcia i filmy dostępne są na stronie
www.facebook.com/OleckiKlubMotocrossowy.
Czas spędzony na torze motocrossowym z pewnością nie
należy do straconych. Jest bez wątpienia okazją do przeżycia
wspaniałej, ekscytującej i niebanalnej przygody.
Justyna Waszkiewicz
Miejsko-Powiatowa Biblioteka Publiczna w Olecku serdecznie zaprasza dzieci, młodzież i dorosłych na integracyjne
spotkania warsztatowe pt.
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Miejsko-Powiatowa Biblioteka Publiczna w Olecku organizuje 3 edycję cyklu spotkań z bajką w języku angielskim

„The fairy tale”

(bajka uczy, kształci, wychowuje). Oferta skierowana jest
do uczniów klas IV-VI szkoły podstawowej oraz klas I
gimnazjum.
Program przewiduje:
- czytanie baśni,
- odgrywanie krótkich scenek w języku angielskim,
- konkursy, gry i zabawy.
Uczestnictwo jest nieodpłatne.
O możliwości skorzystania decyduje kolejność zgłoszeń.
Zapisy do dnia 15.11.2013 r. w bibliotece, ul. Kopernika 6.
Bliższe informacje w bibliotece oraz pod nr tel. 87 73 14
004.
Pierwsze spotkanie 15 listopada 2013 r. (piątek), godz.
16:00.
Miejsko-Powiatowa Biblioteka Publiczna w Olecku zaprasza na spotkanie autorskie z
Katarzyną Enerlich,
które odbędzie się w czytelni biblioteki w dniu 7.11.2013 r.

(czwartek):
I spotkanie - godz. 12.00,
II spotkanie - godz. 17:00.
Katarzyna Enerlich
W wieku 12 lat zadebiutowała artykułem w czasopiśmie dla młodzieży „Płomyk” na temat rodzinnego
Mrągowa,

„Artyści są wśród nas

- Dwie ręce, głowa i sztuka gotowa”

Artyści zaprezentują swoje dzieła, opowiedzą w jaki sposób je wykonują.
Efektem pracy manualnej będą samodzielnie wykonane
dzieła artystyczne.
W ramach programu przewidzianych jest pięć spotkań raz
w miesiącu z zakresu: modelarstwa, wykonywania kwiatów z
papieru i bibuły, wyrobów z gliny i ich ozdabiania, rzeźbienia
w korzeniu, tworzenie biżuterii.
Pierwsze spotkanie odbędzie się 29 listopada o godz.
16:00.
Na uczestników czekamy w czytelni Miejsko-Powiatowej Biblioteki Publicznej w Olecku.

Internet szerokopasmowy

L82703

Trwa budowa sieci światłowodowej na terenie miasta.
Wykonująca prace białostocka firma zatrudnia też oleckich
przedsiębiorców.
Całość inwestycji to kwota blisko 3,8 miliona złotych.
Wysokość dofinansowania w Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wyniesie 3,225 miliona złotych.

a następnie w „Świat Młodych” i „Na Przełaj”. Już
jako uznana pisarka publikowała w prasie ogólnopolskiej „Cogito”, „VariArcie”, „Natura i Ty” oraz w
„Bluszczu”. Pisarka posiada doświadczenie dziennikarskie. Pracowała i współpracowała z Polskim Radiem Olsztyn, Telewizją Polską, Gazetą Współczesną,
Gazetą Olsztyńską, Dziennikiem Pojezierza.
Wydała książki:
2009 - Prowincja pełna marzeń
2010 - Czas w dom zaklęty
2010 - Kwiat Diabelskiej Góry
2010 - Prowincja pełna gwiazd
2010 - Oplątani Mazurami
2011 - Kiedyś przy Błękitnym Księżycu
2011 - Prowincja pełna słońca
2012 - Czarodziejka Jezior
2013 - Prowincja pełna smaków

10

Tygodnik olecki 44/824 - r. 2013

to@borawski.pl

Żywa lekcja historii
18 października 2013 roku w naszej szkole gościliśmy Jacentego
Ordowskiego wraz z pomocnikami. Jak co roku zaprezentowali oni bardzo
ciekawe i zabawne treści historyczne. Uczniowie gimnazjum i podstawówki
z wielką uwagą i uśmiechem na ustach słuchali charyzmatycznego prowadzącego. Tematem głównym całego przedstawienia były czarownice.
Czarownica to osoba, w niektórych wierzeniach ludowych kobieta, zajmująca się czarną magią, kojarząca się z siłami nieczystymi – często z szatanem. Ostatnie czarownice zostały spalone na stosie pod koniec XVIII wieku
w okolicach dawnego województwa elbląskiego. Widziano je zazwyczaj w
kobietach starych, chudych i brzydkich. Niekiedy przydawano im żelazne
nogi i zęby.
Mniej więcej taką wiedzę przekazał nam pan Jacenty. Następnie zaczęło
się wielkie show. Naszym oczom ukazali się dziewczyna, w roli czarownicy,
która popełniła przestępstwo i chłopak jako jej oprawca. Nakazano mu wymierzyć jej sprawiedliwość za jej czyny. Zapewne były to np. czarna magia,
latanie na miotle czy gromadzenie się na nielegalnych sabatach. Na początku
zamknięto ją w metalowej klatce zwanej chudzikiem. Oczywiście wszystkich to śmieszyło, jednak wątpię w to, że w tamtych czasach, zamkniętym
tam kobietom było do śmiechu. Kolejną kara, którą otrzymała było zamknięcie w dyby. Za popełnione przestępstwa karano również torturami, spaleniem
na stosie lub wychłostaniem czy wypędzeniem z miasta - to była najlżejsza
kara dla czarownic.
Każdego razu, gdy pan Jacenty i jego grupa byli u nas, nie brakło niespodzianek podczas przedstawienia, no i tym razem nas nie zawiedli. W pewnym momencie z widowni zostały porwane dwie dziewczynki z podstawówki. Przeszły one taką samą drogę jak poprzednia
przestępczyni. Wzięto również ochotnika z widowni, który wcielił się w rolę kata. Poznaliśmy różne rodzaje broni, z której
zabijano lub torturowano czarownice. Dziewczęta oczywiście zostały zwolnione, ale najpierw „oprawcy” je solidnie wymęczyli. Za dzielne wytrzymywanie tych katuszy dostały ogromne brawa od widowni. Po wszystkim każdy uczestnik mógł
na własnej skórze wejść do chudzika, zakuć się w dyby czy usiąść na krześle tortur.
Jako przyszła absolwentka żałuję, że za rok nie zobaczę kolejnego występu tego zabawnego pana. Myślę, że powinniśmy doceniać takich ludzi, który przekazują wiedzę z taką pasją i zaangażowaniem i potrafią zaciekawić młodzież.
Martyna Olszewska, IIIB
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Dzień Edukacji Narodowej
w Zespole Szkół Technicznych
18 października w Zespole Szkół Technicznych odbyły się uroczystości związane z Dniem Edukacji Narodowej. W akademii wzięli udział nauczyciele, pracownicy szkoły oraz uczniowie.
Zgromadzonych zaszczycili swoją obecnością, m.in. przewodniczący Rady Powiatu Wacław Sapieha, Elżbieta Domasik – dyrektor Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej oraz zastępca komendanta Komendy Powiatowej Policji w Olecku – Bernard Faszcza.
Nie zabrakło też emerytowanych nauczycieli, którzy bardzo
licznie przybyli na to święto. Po przemówieniach Dyrektora Marka
Góryńskiego i zaproszonych gości przyszedł czas na życzenia dla na-

uczycieli. Uczniowie pięknymi słowami poetyckimi wyrazili swoją
wdzięczność za trud włożony w kształtowanie serc i umysłów oraz
przekazywaną wiedzę. Wyrazem tej wdzięczności były kwiaty i
słodkie upominki.
Uroczystość była okazją do wręczenia nagród nauczycielom i pracownikom szkoły. Nie zapomniano też o wyróżnionych
uczniach, którzy odebrali stypendia za wysokie wyniki w nauce.
Kolejną część akademii wypełniły występy artystyczne młodzieży. zgromadzonych były nagrodą dla młodych aktorów.
Apel zakończył Dyrektor słowami podziękowań i
W humorystyczny sposób przedstawione wiadomości z życia
szkoły wywołały żywą reakcję publiczności. Uczniowie zaprezen- życzeniami skierowanych do wszystkich pracowników
towali również swoje umiejętności aktorskie w przedstawieniu pt. szkoły.
Mariola Borys ZST
„Kopciuszek”. Można było podziwiać piękne stroje, efektowną
dekorację oraz muzykę, która towarzyszyła bohaterom i tworzyła
niepowtarzalny nastrój. Gromkie brawa i uśmiechy na twarzach
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Andrzej Malinowski
Rezerwat przyrody „Kozi Rynek” w Puszczy Augustowskiej
ką edukacyjną przeszli: Marta Kiejdo i
Andrzej Malinowski.

Dojazd: Olecko - Augustów - Rezerwat „Kozi Rynek”
Wyjeżdżając z Augustowa należy kierować się w stronę
Lipska. Po przejechaniu 14 km pojawi się skrzyżowanie
dróg, jedna prowadzi w prawo - z drogowskazem do wsi
Balinka, druga w lewo - do rezerwatu ze znakiem „4 Kozi
Rynek” (szlak niebieski i zielony). Po kolejnych 2 km (leśnej drogi) należy skręcić w prawo; naprzeciwko widoczna
niewielka tabliczka z zieloną strzałką z napisem: Do mogiły Powstańców; po przejechaniu 1,7 km (przejeżdża się
przez niewielki most z metalowymi balustradami) pojawią
się zielone tabliczki kierujące do mogiły w rezerwacie.
Za pomnikiem partyzantów poległych w okresie II wojny światowej zaczyna się ścieżka przyrodniczo-leśna o długości ok. 1,8 km. Wyznaczono 22 przystanki, przy których
umieszczone zostały tablice informacyjne.
W Rezerwacie przyrody „Kozi Rynek”, powstałym
w 1959 r., na powierzchni 146,6 ha chroni się fragmenty
lasu o cechach zbliżonych do lasu pierwotnego. Występują bory, olsy, grądy i łęgi jesionowo-olchowe. Z rzadkich
gatunków można spotkać m.in. jeżogłówkę najmniejszą i
wawrzynka wilczełyko. Żyją tutaj także łosie, wilki, borsuki. Swoje siedliska mają bociany czarne.
Na terenie rezerwatu znajdują się mogiły powstańców
z powstania styczniowego z 1863 r. Ze względu na niedostępność tego miejsca stacjonował tutaj w latach 18631864 największy na Augustowszczyźnie oddział powstańczy. Został on rozbity przez Kozaków w wyniku zdrady.
Rozegrała się tu bitwa pod dowództwem płk Józefa Konstantego Ramotowskiego z oddziałami wojska rosyjskiego.
W chłodną i słoneczną sobotę, 19 października 2013 r.
w Kozim Rynku byli, mogiłę powstańców widzieli, ścież-

* Miejsce pierwotnie określane jako
„Kozi Rynek” to wzgórze otoczone bagnami, niedostępne przez większą część
roku z uwagi na podmokły i bagnisty
teren, stanowiące jak gdyby naturalną
fortecę. Opowiadano, iż miejsce to na
swoją ostoję wybrało stado kóz, koźlaków i kozłów. Obserwowano tu również
gonitwy kozłów za kozami w czasie rui.
Stąd wzięło swą nazwę uroczysko, a od
nazwy uroczyska - utworzony w tym rejonie rezerwat.
- Rezerwat przyrody – jedna z obszarowych form ochrony przyrody w Polsce.
- W Polsce wyodrębniono 1469 rezerwatów przyrody o
powierzchni 164 463 ha (według stanu na 31.12.2011 r.).
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Otwarty Turniej tenisa stołowego
26 października w hali „Lega” odbył się Otwarty Turniej tenisa stołowego. Organizatoram zawodów były MLKS
,,Czarni” Olecko oraz MOSiR Olecko, a sędzią główny: Dariusz Karniej.
WYNIKI:
osoby niepełnosprawne:
grupa I:
1. Anna Zielińska (WTZ Olecko)
2. Agnieszka Milewska (WTZ) Olecko
3. Klaudia Romotowska (ZS Olecko)
4. Aleksandra Staszewska (ZS Olecko
grupa II:
1. Radosław Pałęga (WTZ Olecko)
2. Patryk Piwek (ZS Olecko)
3. Sylwia Zapolska (ZS Olecko)
dziewczęta kl. I-IV SP:
1. Zuzanna Pawłowska (Mrągowo)
2. Wiktoria Ceglińska (Mrągowo)
chłopcy kl. I-IV SP:
1. Arkadiusz Kucharski (Pisanica)
2. Dominik Markowski (Pisanica)
3. Marcel Rutkowski (Pisanica)

dziewczęta kl. V-VI SP:
1. Julia Cieśniewska (Mrągowo)
2. Joanna Łuszczyńska (Olecko)
3. Zuzanna Pawłowska (Mrągowo)
chłopcy kl. V-VI SP:
1. Arkadiusz Kucharski (Pisanica)
2. Damian Fiedorowicz (Olecko)
3. Jakub Kuprewicz (Ełk)
dziewczęta gimnazja:
1. Paulina Żukowska (Pisanica)
2. Marika Kondracka (Pisanica)
3. Julia Cieśniewska (Mrągowo)

chłopcy gimnazja:
1. Dawid Chmielewski (Białystok)
2. Bartosz Cudnowski (Pisanica)
3. Jakub Kurgan (Pisanica)
dziewczęta szkoły średnie:
1. Paulina Żukowska (Pisanica)
2. Marika Kondracka (Pisanica)
3. Aleksandra Szymelewicz (Białystok)
chłopcy szkoły średnie:
1. Konrad Bobryk (Pisanica)

2. Bartosz Cudnowski (Pisanica)
3. Dawid Chmielewski (Białystok)
open:
1. Konrad Bobryk (Pisanica)
2. Grzegorz Wesołowski (Gołdap)
3. Bogdan Wikarski (Gołdap)
powyżej 50 lat:
1. Tadeusz Omelianiuk (Augustów)
2. Zdzisław Omelianiuk (Augustów)
3. Tadeusz Mierzejewski (Mrągowo)
Pierwszych trzech zawodników w każdej kategorii otrzymało pamiątkowe dyplomy, medale lub puchary (w starszych
kategoriach). W zawodach uczestniczyło 53 zawodników i
zawodniczek, w tym 7 osób niepełnosprawnych.
Organizator imprez sportowych w MOSiR Olecko,
Dariusz Karniej
fot. Bartosz Cieśluk
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* Artykuły i usługi elektryczne, Grunwaldzka 6,
tel. 87-610-00-66

AUTO-MOTO

AUTO LAND

V34307

V22619

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

K88305

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

amortyzatory, elektronika, komputerowa geometria zawieszenia,
klimatyzacja, chiptuning tel. 509-746-264;
V33108

* MYJNIA GĄBKOWA AUTOMATYCZNA
			
aleje Lipowe 1A

V34107

V39541

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

* bezprzewodowy internet iPlus, tel. 87-520-13-31 L81801
* Budowlana firma, Tadeusz WITKOWSKI, kompleksowe
prace budowlane, tel. 603-754-167, 87-523-41-44 K88505
* cyklinowanie, tel. 508-216-250 V33907
* Centrum Ogrodnicze, ul. Rzeźnicka 6; tel. 87-520-22-07

V01542

K89404

SERWIS OGUMIENIA

K89204

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

V33208

OPONY, FELGI
OLEJE SHELL (wymiana gratis)

AUTO - MOTO - SPRZEDAM

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

L81504

* Auta używane, tel. 501-611-961 V34736
* AUTOCZĘŚCI, ul. Grunwaldzka, tel. 87-520-01-21
K88405

* CZĘŚCI SAMOCHODOWE, tel. 509-746-264 V33118
* CZĘŚCI SAMOCHODOWE, ul. Sokola 1D, tel. 87520-12-88 V34317
* części używane, wszystkie marki, Ełcka 2 (przy
skupie złomu), tel. 501-611-961 V34726
* Ford Escort Combi, 1,4B, 1999, tel. 605-485-376 B82205
* Mitsubishi Outlander, 2005, 2,4B+G tel. 604-193-413

V37204

* gazowe, hydraulik, tel. 502-383-533 V34207
19-300 Ełk, ul. Sasankowa 17
tel.: 087 620 03 09, 620 13 08
fax: 087 621 56 07
e-mail: poligrafia@gryfix.pl

B81408

* Star 200, 1987, na części, tel. 605-201-942 V34017
* VW Passat Combi, 1998, 1,9TDI, 110 KM, tel. 508097-660 V39611

KOMPLEKSOWE USŁUGI DRUKARSKIE

Drukarnia Offsetowa

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
V38902

* kino, plac Wolności 22, tel. 87-520-20-59 B83302
* „KOALA” - bar. Kuchnia tradycyjna, katering.
Plac Wolności 14, tel. (87) 520 15 78
V35006
* konie kabardyńskie, przejażdżki, pod siodło,
Grądzkie 47, tel. 666-316-780, 87-421-22-48 B82504
V37804

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 B82305
* wczasy; tel. 87-421-22-48, 666-316-780, www.wiatrakart.fr.pl, e-mail: kawarak@o2.pl B83003

US£UGI

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

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 V34007
* hurtownia wędlin, od 4.00 do 14.00, ul. Gołdapska
31, tel. 87-520-22-13 B82603
* instalacje elektryczne, Henryk Rowiński, tel. 510-145891 V31819
* korepetycje - język angielski; szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły średnie, tel. 608-215-475 L81405
* kowalskie, spawalnicze, ślusarskie, Gołdapska 31,
tel. 87-523-00-80 B83401
* księgowe usługi, Ternet spółka z o,o, tel. 87-520-31-70
L81603

* materiały budowlane, metalowe, hydraulika – SKLEP
BUD-MET, ul. Gołdapska 22, tel. (87) 520 22 41. V33008
* MEBLE - salon, Jan Bagiński, ul. Rzeźnicka, tel.
(87) 520 29-23.
V31110
* 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

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

V31809

ARTYKUŁY ELEKTRYCZNE, SPRZEDAŻ, WYKONAWSTWO

V38702

B83102

to@borawski.pl
* OLEJ OPAŁOWY, NAJTANIEJ, tel. 87-520-41-91 V39511
* pakowanie próżniowe żywności, ulica Rzeźnicka 6, tel.
87-520-22-07 V31509
V35406

* pizza na telefon – od 10.00 do 22.00, tel.87-520-31-32
lub sms 505-314-536 V37814
* Pralnia chemiczna, pranie wodne, usługi w ciągu 24 godzin,
ul. Grunwaldzka 12, te. 723-565-284
V39002

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
V39801
czipowanie, paszporty europejskie
psy, koty, fretki

* ROWERY – naprawy i wypożyczalnia, Centrum
Handlowe Impuls, tel. 87-520-36-92 V38313
* skup metali i surowców wtórnych, odbiór własnym
transportem, najwyższe ceny, Ełcka 2, tel. 501-611-961
V34716

* sprzątanie, opieka nad osobami starszymi lub dziećmi, tel.
506-462-495 B81209
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SPRZEDAM
* drukarka kolorowa OKI C3300n, A4, idealna do
wizytówek, mało używana, 290 złotych, tel. 604-193413 B83601
* dom, 3 ha, Jaśki, tel. 502-088-402 V17236
* dom w Suwałkach, tel. 501-128-334 V34816
* działka usługowa, granica obwodnicy, tel. 601-210819 B79201a12
* działkę budowlaną, 1650 m.kw., Olecko, tel. 602709-756 B82106
* działki budowlane, Jaśki, tel.502-088-402 V17226
* działki budowlane, uzbrojone, tel. 601-210-819 K85601a12
* kotły c.o., grzejniki, bojlery, HYDROMAX,
ul. Targowa 18, tel. 87-615-31-90
V39701
* książki, I i II klasa gimnazjum, (Gimnazjum nr 2), tel.
603-113-040 V34327
* luksfery Fala niebieskie 36 sztuk, TANIO, tel. 508610-285 B83202
* maszyny, urządzenia rolnicze, tel. 516-670-859
K79301a12

* mieszkanie 60 m.kw., IV piętro, Gołdapska, tel 504041-857 V22629
* modele kartonowe, Wydawnictwo WIR, (samoloty
1:50, okręty 1:300), tel. 601-152-454
* OLEJ OPAŁOWY, NAJTANIEJ, tel. 87-520-41-91
V39521

K88904

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

* tłumacz języka francuskiego, tel. 888-605-885 B83501

O- Y
OMKE
R
P Aw
CJ

Pompy ciepła
CWU + CO + kolektory słoneczne
przydomowe oczyszczalnie ścieków
możliwość montażu
V37714
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 V39811
WYNAJEM
* lokal użytkowy 100 m.kw., centrum, tel. 723-565-284
V39012

* lokal użytkowy 140 m.kw., centrum, tel. 501-620-577
V37824

* mieszkania do wynajęcia, tel. 604-184-868 K88206

Pomieszczenia biurowe do wynajęcia.
V39601

Olecko, ul. Gołdapska 22, tel. 502-200-053

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

V37504

* usługi wywrotką Man czteroosiową, koparkoładowarka, TANIO, żwir, piasek, ziemia, wynajem rusztowań, tel. 504-919-923 K88605
Wypożyczalnia elektronarzędzi HITACHI
SKLEP „MAJSTER”, Armii Krajowej 3
Tel. (87) 520-26-39

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

Wyrób nagrobków, blatów kuchennych, parapetów
i okładzin schodowych
V29510c

INNE
* oddam koty (wszystkie czarne) w dobre ręce, tel.
504-997-481 B82803
KUPIĘ
* stary traktor, tel. 602-235-182 V39531
PRACA
* ślusarza, spawacza zatrudnię, tel. 602-709-756 B82404
* zatrudnię stomatologa, tel. 605-893-381 K89004

V3120

 auto
 sprzedam
 praca
 wynajmę  kupię
 inne
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.....................................................................
.....................................................................
......................................................................
Ilość publikacji:

x 1 x 2 x 3 x 4 x ?

Podpis: ......................................................
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K89601

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

L81701

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!

K88204

B82902

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
Witamina B6
Zażywana z preparatami magnezowymi łagodzi
rozkojarzenie.
Witamina C...
najobficiej występuje w jabłkach dojrzałych, ale nie
przejrzałych, raczej w małych niż w dużych, poza tym więcej jej jest w owocach zebranych z nasłonecznionej części
drzewa.
Witaminy
Witaminy są związkami chemicznymi niezbędnymi
do życia, których organizm ludzki nie potrafi wytworzyć
- muszą zostać dostarczone w pożywieniu lub w postaci
syntetycznej.
Witaminy dzieli się na dwie grupy: rozpuszczalne w
wodzie (witamina C oraz grupa witamin B) i w tłuszczach
(witamina A, D, E, K).
- Witamina A - konieczna do utrzymania prawidłowego
stanu skóry oraz do wzrostu. Znajduje się w maśle, żółtku
jaj, tłustych serach, rybach, wątrobie, morelach, śliwkach.
- Witamina D - wpływa na proces wzrostu, przemianę

węglowodanową oraz mineralną. Znajduje się w tranie,
śledziach, sardynkach, makrelach, dorszach, maśle, drożdżach.
- Witamina K - wpływa na zwiększenie krzepliwości
krwi. Znajduje się głównie w produktach roślinnych.
- Brak witaminy E - powoduje dystrofię mięśni i zaburzenia procesów rozrodczych. Znajduje się w grochu,
sałacie, kapuście. Najobficiej występuje w oleju sojowym
i kukurydzianym oraz kiełkach pszenicy.
_ Witamina C - wpływa na zwiększenie odporności organizmu, na działanie odczulające i odtruwające. Źródłem
jej jest głóg, czosnek, cytryna, papryka, kalafior, truskawki, poziomki.
Witaminy grupy B „odpowiedzialne” są za przemianę
węglowodanową i białkową.
- Brak witaminy B1 - powoduje zaburzenia układu
nerwowego. Występuje w podrobach, wieprzowinie, drożdżach, produktach mącznych.
- Witamina B2 - reguluje procesy przemiany komórkowej. Znajduje się w drożdżach, mleku, białku jaj kurzych,
mięsie.
Witamina B6 - wpływa na stan układu nerwowego oraz
zapobiega stanom zapalnym skóry. Występuje w wielu
produktach pochodzenia zarówno roślinnego jak i zwie-
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Kalendarz imion

29 października
Dalii, Donality, Euzebii, Narcyzy,
Palii, Sylwii, Wiolety, Wioletty
Dalemira, Dalisława, Felicjana,
Franciszka, Gintera, Jacka, Longina,
Lubogosta, Narcyza, Serafina, Teodora, Zdenka, Zenobiusza
30 października
Angeli, Doroty, Konstancji, Zenobii
Alfonsa, Andrzeja, Angela, Arsena,
Arseniusza, Edmunda, Edwarda,
Klaudiusza, Marcelego, Przemysława,
Sulimira
31 października
Alfonsyny, Antoniny, Augusty, Augustyny, Krzysztofy, Lucylii
Alfonsa, Antoniego, Augusta,
Augustyna, Godzimira, Krzysztofa,
Łukasza, Narcyza, Saturnina, Symfroniusza, Urbana, Wolfganga
1 listopada (Wszystkich Świętych)
Konradyny, Seweryny, Wiktoryny,
Wracisławy
Andrzeja, Haralda, Konrada, Konradyna, Seweryna, Wiktoryna, Warci-

sława
2 listopada (Dzień Zaduszny)
Bohdany, Eudoksji, Małgorzaty, Wiktoryny
Ambrożego, Bogdana, Bohdana, Bożydara, Henryka, Jerzego, Radosława,
Radosta, Stoimerza, Tobiasza, Wiktora,
Wiktoryna
3 listopada (Dzień św. Huberta - święto
myśliwych)
Bogumiły, Huberty, Ksawery, Miły, Sylwii
Bogumiła, Cezarego, Chwalisława, Huberta, Ksawerego, Malachiasza, Marcina,
Mariusza, Teofila, Wita
4 listopada
Albertyny, Amaty, Gerardy, Heleny, Jessiki, Joanny, Karoliny, Modesty
Alberta, Emeryka, Gerarda, Karola, Modesta, Mojżesza, Mścisława, Mściwoja,
Olgierda, Rajnarda, Witalisa
5 listopada
Balladyny, Benity, Bertiny, Betiny, Blandyny, Elżbiety, Modesty
Dominika, Erazma, Eugeniusza, Floriana,
Geralda, Modesta, Sławomira, Zachariasza, Zacheusza

Nasz przepis
Borholmska zupa rybna

75 dag ryby, włoszczyzna, natka
pietruszki, cebula, szczypta imbiru,
pieprzu, 3 ziarnka ziela angielskiego, 2
łyżki mąki, 2 łyżki masła
Rybę gotujemy w 2,5 litrach wody
przez pół godziny razem z włoszczyzną,
natka pietruszki, cebula i przyprawami.
Potem rybę wyjmujemy, oczyszczamy
z ości i mielimy dwa razy w maszynce.
Otrzymaną masę dodajemy ponownie do wywaru i gotujemy. Z wywaru
po ponownym zagotowaniu wyjmujemy
warzywa, kroimy je i wkładamy do wazy
z zupą. Całość zaprawić zasmażką z 2
łyżek mąki i 2 łyżek masła.
Zupę podajemy gorącą posypaną
natką pietruszki. Najlepiej smakuje z
grzankami lub lekko obsmażonym czerstwym chlebem.

Makaron z ognistym sosem

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 solimy.
Podajemy z makaronem ugotowanym al dente.

Ryba duszona z pieczarkami

75 dag filetów (halibut, karmazyn lub
morszczuk), sok z cytryny, sól, 1 szklanka rosołu z kostki drobiowej, 3 łyżki
margaryny, 1 szklanka białego wytraw-

nego wina, 20 dag pieczarek, 2 łyżki
mąki, 2 żółtka
Filety płuczemy, suszymy i skrapiamy sokiem z cytryny. Wstawiamy na
pół godziny do lodówki.
Wyjmujemy, solimy i przekładamy
do rondla, gdzie również wlewamy rosół. Dodajemy łyżkę margaryny i wino.
Pieczarki obieramy, płuczemy i
szatkujemy i dodajemy do ryby. Dusimy około 30 minut.
Z pozostałej margaryny i mąki robimy zasmażkę, którą rozprowadzamy
wywarem z ryby i doprawiamy solą.
Gdy ryba jest miękka wlewamy do
rondla zasmażkę i zagotowujemy. Odstawiamy z ognia i zaciągamy żółtkami.
Danie podajemy z ryżem lub kluskami.
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Cytaty na ten tydzień
Nie potrafię myśleć w kategoriach
granic. Te fikcyjne linie są dla mnie
równie nierzeczywiste, jak elfy i
krasnoludki. Nie mogę uwierzyć, że
oznaczają koniec lub początek czegoś, co ma rzeczywiste znaczenie dla
duszy człowieka. Cnota i występek,
rozkosz i cierpienie przekraczają
granice, kiedy chcą.
Kurt Vonnegut, Matka noc

PRZYS£OWIA
Kłamstwo przeminie – prawda nie
zaginie.
Jak w wigilią Wszystkich Świętych
mróz, te se chowaj wóz, a jak ni ma
mrozu, to nie chowaj wozu.
Na Wszystkich Świętych, jeśli ziemia skrzepła, cała zima będzie ciepła.
Na Zaduszki nie ma w ogrodzie ani
pietruszki.
Kobiety to są ujeżdżacze i pogromcy
męskiego rodu.
Krzyża minąć nie można żadnymi
ścieżkami.
Wszyscy Święci gdy jasnością uroczą, a Zaduszki nie płaczą, Marcin (11
listopada) nam też nie zawieje, wówczas
bracie, miej nadzieję, że w Ofiarowanie
(21 listopada) masz piękne zaranie, a na
Niepokalaną (8 grudnia) rzeki nam nie
staną, a do Wilii na to – dotrwa babskie
lato.
Ksiądz żyje z ołtarza, pisarz z kałamarza.
Kto pracuje, ten żyje, kto próżnuje,
ten gnije.
Kto się irytuje, krew sobie psuje.
Kto się prawuje i pieniactwo mnoży,
adwokatów pasie, a siebie uboży.
Kto wozu i baby nie szanuje, temu
oboje nad głową trajkocą.
Kto za kogo ręczy, tego diabeł męczy.
Kto za życia ognia pożycza, w piekle
oddawać musi.

Do wody po gotowaniu wrzucamy
obierki i gotujemy je przez pół godziny.
Konfitura i galaretka z pigwy Wywar przecedzamy przez płótno lub
Kg pigwy, kg cukru oraz cukier do
bardzo drobne sito. Na litr wody bierzegalaretki
my pół kilograma cukru i gotujemy, aż
Pigwę obieramy ze skórki i kroimy wywar zgęstnieje i zrobi się galaretka,
w cząstki. Owoce zalewamy zimną która nabierze różowego koloru.
wodą tak aby je przykryła. Gotujemy
do miękkości. W międzyczasie gotuje- Sałatka á la Waldorf Astoria
my litr wody z cukrem tak aby utwo- Pieczone piersi kurze lub indycze,
rzył się syrop. Syrop odszumowujemy. mała puszka ananasa, garść orzechów
Przekładamy do niego pigwę, przykry- włoskich, puszka szparagów, ¾ szklanki
wamy pokrywką lub talerzem i odsta- delikatnego majonezu, sok z cytryny, sól,
wiamy na jeden dzień. Wody po goto- pieprz, natka pietruszki.
Mięso dzielimy na kawałki. Orzechy
waniu nie wylewamy.
Po tym czasie pigwę wyjmuje- siekamy.
W dekoracyjnej, najlepiej szklanej samy z syropu i go ponownie gotujemy.
Gdy zaczyna się gotować wrzucamy laterce układamy nie mieszając składnido niego ponownie pigwę. Gdy syrop ki sałatki. Tak przygotowane oprószamy
z pigwami zaczyna kipieć odstawiamy solą, pieprzem, orzechami i polewamy na
garnek na 10 minut, i gdy przestygnie końcu majonezem. Dekorujemy gałązkaznowu gotujemy. Czynność tę powta- mi zielonej pietruszki.
Nadaje się doskonale na przyjęcia i
rzamy trzy razy, a po tym czasie pigwę
w cukrze dogotowujemy na wolnym spotkania towarzyskie jako jedno z dań
zimnego bufetu.
ogniu aż zrobi się przezroczysta.
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Otwarty Turniej ,,siatkarskich czwórek”

27 października w hali „Lega” odbył się Otwarty Turniej
,,siatkarskich czwórek”. Organizatorem był olecki MOSiR, a
sędzią głównym Dariusz Karniej.
WYNIKI:
kobiety:
,,Wieliczki” - ,,Olecko” 2:0
(25:10, 25:2)
mężczyźni:
,,Dynamiczne Ślimaki” - ,,Słoneczny Patrol”		
			
2:1
(23:5, 25:18, 15:11)

Gąski

Przebudowę boiska sportowego i zagospodarowanie terenów zielonych w Gąskach wykonała firma z Ełku. Kosztorys
inwestycji opiewa na kwotę 289 tysięcy 50 złotych. Nadzór
inwestorski prowadziła olecka firma Arkadiusza Papadopulos. W zakresie robót było wykonanie boiska trawiastego 25
na 50 metrów, boiska tartanowego 30 na 17 metrów, bieżni
tartanowej 70 na 3,6 metra oraz wyposażenie obiektu.
Termin upłynął 30 września. Dofinansowanie inwestycji
wyniosło prawie 181 tysięcy złotych.
UMwbiip

W najbliższym czasie w Olecku odbędą
się nast.imprezy sportowe:
Mecz Finałowy Wojewódzkiego Pucharu Polski w piłce
ręcznej mężczyzn: MLKS Czarni - Granit Olecko - K.S.
,,Szczypiorniak” Dąbrowa Białostocka
Termin i miejsce: 30.10.13r. (środa), godz. 19.00, hala
,,Lega” w Olecku.
Mecz V Ligi piłki nożnej: Czarni Olecko - Fortuna
Gągławki
Termin i miejsce: 02.11.13r. (sobota), godz. 13.00, Stadion
Miejski w Olecku.
Mecz III Ligi Podlaskiej piłki ręcznej: ,,Czarni - Granit”
Olecko - EKS ,,Szczypiorniak Ełk
Termin i miejsce: 02.11.13r. (sobota), godz. 18.00,hala
,,Lega” w Olecku.
Drużynowe Mistrzostwa Powiatu Oleckiego SZS w tenisie stołowym
Termin i miejsce: 05.11.13r. (wtorek), godz.10.00, hala
,,Lega” w Olecku.

,,Słoneczny Patrol” - ,,Zatyki”			
			
2:0
(25:17, 25:20)
,,Dynamiczne Ślimaki”- ,,Zatyki”
			
2:1
(17:25, 25:17, 15:12)
KOŃCOWA KOLEJNOŚĆ:
kobiety:
1. ,,Wieliczki” (kapitan Barbara Szczecina) 2 pkt 2:0
2.,,Olecko” (kapitan Agnieszka Hryczko) 1 pkt 0:2
mężczyźni:
1.,,Dynamiczne Ślimaki” (kapitan Artur Opanowski)
			
4 pkt
4:2
2. ,,Słoneczny Patrol” (kapitan Piotr Sejnaga)		
			
3 pkt
3:3
3. ,,Zatyki” (kapitan Łukasz Leszczyński)			
			
2 pkt
1:4
Wszystkie zespoły otrzymały pamiątkowe dyplomy, a
zwycięzcy puchary i nagrody rzeczowe, ufundowane przez
sędziego głównego zawodów oraz kupony, upoważniające
do darmowego skorzystania z pływalni ,,LEGA”.
MVP Turnieju został Artur Opanowski (,,Dynamiczne
Ślimaki”), który również otrzymałnagrodę rzeczową.
Ogółem w turnieju uczestniczyły 22 osoby, w tym 10
kobiet.
Organizator imprez sportowych w MOSiR Olecko,
Dariusz Karniej
Mistrzostwa Powiatu Oleckiego SZS w mini siatkówce
,,trójek”
Termin i miejsce: 07.11.13r. (czwartek), godz. 10.00, hala
Zespołu Szkół w Olecku.
Otwarty Turniej Halowej piłki nożnej mężczyzn o
Puchar Starosty Oleckiego
Termin i miejsce: 09.11.13r. (sobota), godz. 10.00, hala
,,Lega” w Olecku.
Mecz III Ligi Podlaskiej piłki ręcznej: ,,Czarni - Granit” Olecko - UKS ,,Olimpijczyk” Rutka-Tartak
Termin i miejsce: 09.11.13r. (sobota), godz. 18.00, hala
,,Lega” w Olecku.
Zapraszamy do udziału i kibicowania!

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!

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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Sport dla wytrwałych
Planowanie jest sztuką trudną i nie do końca zależną tylko
od człowieka. Stało się już tradycją, że wędkarze z oleckiego koła PZW „Okoń” od kilkunastu lat rozgrywają morskie
mistrzostwa koła. Impreza wcześniej zaplanowana, dobrze
przygotowana, a tu zaczyna wiać z północy czy wschodu, fale
dwumetrowe - sztorm i po zabawie. Taka sytuację mieliśmy
dwukrotnie. Ale przysłowie mówi „do trzech razy sztuka”. I
to się nam sprawdziło.
Jeszcze tylko trochę niepokoju w piątek rano (gdyż mocno
wiało) i wieczorem wyjazd do Ustki. W sobotę rano w porcie
ukazuje nam się „tajemnicza” jednostka „Amelia Max”. Wielu szukało wcześniej w internecie wiadomości o tym kutrze,
ale nic nie znalazło. Piękna jednostka przystosowana tylko do
połowów wędkarskich, jeszcze pachnąca farbą po remoncie,
z czystymi, ogrzewanymi kabinami dla 20 osób i messą –warunki jak z bajki.
Po sztormie ryba była rozproszona, ale mieliśmy również
momenty, że wyciągali dorsze wymiarowe i większe prawie
wszyscy – wiadomo, większość łowiących to „zawodowcy”.
Obolałe ręce, poobijane boki i trudne warunki łowienia
rekompensowała niemal „rodzinna” atmosfera. Nikt się nie
denerwował przy rozplątywaniu zestawów czy też podbieraniu większego dorsza sąsiadowi, każdy służył radą i doświadczeniem.
Jednak pozostawał niedosyt, że mogło być lepiej. Dopiero
po powrocie do portu okazało się, że nasza jednostka miała
dużo lepsze wyniki od pozostałych.
Morskim mistrzem koła „Okoń” został Janusz Żukowski
łowiąc 6,86m dorszy, w dalszej kolejności: Tomasz Gawroński 6,68m, Mirosław Dermont 6,5m, Józef Makowski 5,6m,
Jerzy Rynkowski 5,36m, Piotr Trocki 5,24m.
Dziękuję organizatorom za dobre przygotowanie imprezy,
a zarządowi lepszych układów z Neptunem.
Tomasz Gawrońki

Szczecinki

K89303

13 września w Szczecinkach (dwa dni przed terminem) odbył
się budowy drewnianej altany ogrodowej. Wieś wydała na ten
cel z funduszu sołeckiego 6 tysięcy złotych. W ramach robót
wykonano zadaszenie, zbudowano ogrodzenie, zagospodarowano teren oraz zakupiono rośliny ozdobne. Prace wykonała

Gordejki Małe

UMwbiip

5 września komisyjnie odebrano w Gordejkach Małych boisko do siatkówki wybudowane przez olecką firmę
Krzysztofa Witkowskiego. Za 8,5 tysiąca złotych została
nawieziona nowa ziemia, zniwelowano teren oraz wysiano
trawę. 					
UMwbiip

Szczecinki – Borawskie

15 września została ukończona przebudowa drogi ze
Szczecinek do Borawskich. W ramach inwestycji 150 metrowa droga została poszerzona oraz otrzymała nową nawierzchnię żwirową. Prace za 29,8 tysiąca złotych wykonała
olecka firma Krzysztofa Witkowskiego.
UMwbiip

V31708

Babki Gaseckie

Z funduszu sołeckiego wykonane zostało boisko do siatkówki w Babkach Gąseckich. Prace polegające na nawiezieniu ziemi, niwelacji terenu oraz wysiania trawy wykonała
olecka firma Krzysztofa Witkowskiego. Koszt robót to 5,5 tysiąca złotych. Prace zostały odebrane 16 września. UMwbiip

olecka firma Zdzisława Sadowskiego.

V37403

Możne

18 września odebrano budowę altany ogrodowej w Możnych. Została wybudowana z funduszu sołeckiego za kwotę
ponad 10 tysięcy złotych. Budowla drewniana kryta papą o
wymiarach 5 na 5 metrów oraz cztery stoły drewniane z lawami zamontowała olecka firma Mariana Dermonta. UMwbiip
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Znicz
- Lubię tę noc – rozmarzył się czerwony znicz.
- Ja też – odpowiedział jej żółty stojący tuż obok.
– Jest taka niezwykła. Przez cały rok nie ma nas tyle,
jak dzisiejszej nocy z pierwszego na drugiego listopada.
Rozświetlamy swymi światełkami wszystkie cmentarze
w Polsce.
- A ja słyszałem – powiedział ten, który stał najbliżej
muru, - że nie ma drugiego takiego święta w naszym
kraju, w którym ludzie tak by się przemieszczali. Po
prostu wszyscy, ale to wszyscy chcą odwiedzić groby
swoich bliskich i jadą nawet z najodleglejszych stron,
by postawić nas na grobie i się pomodlić.
- A moim marzeniem jest – powiedział największy z
nich – żeby zostać zniczem… olimpijskim. Płonąłbym
na samej górze podczas igrzysk i podziwialiby mnie
wszyscy.
- Oj przestań, przestań. Ciesz się, że nie jesteś świecą – wetknęli by cię w jakiś kandelabr i oświetlałbyś
jakiś pałac i nikt by na ciebie uwagi nie zwrócił.
- No właśnie – dodał szklany znicz z kwiatkiem w
środku. – Nawet nie wiesz, ile trudu wykonał ktoś, kto
cię tu przyniósł. Wybrał cię spośród tysięcy w jakimś
sklepie, potem jechał setki kilometrów – a wiem co mówię, bo słyszałem rozmowę – by cię tu postawić, zapalić i byś płonął małym światełkiem…
Nagle zerwał się silniejszy wiatr i porwał płomień,
zgasił znicz i już nie mógł dokończyć swojej myśli. Na
moment zapadła cisza.
- Nasze istnienie – zaczął najstarszy znicz – często
porównują ludzie do własnego życia. Jedni żyją długo,
spokojnie aż do późnej starości – tak jak my wypalamy
się aż do końcówki knota. Innych zabiera nagła śmierć,
zanim jeszcze zdążą nacieszyć się światem, tak jak naszego kolegę zdmuchnął wiatr i już go nie ma. Jeszcze
inni gasną natychmiast i żadna zapałka nie jest w stanie

rozniecić światełka. Z ludźmi podobnie – ileż to małych istotek leży na cmentarzach.
Zapadła znowu cisza.
- Życie ludzi jest jak nasz płomyk – jedni chcą
przy nim się ogrzać, skupia przy sobie wielu, ale innych może poparzyć.
Nagle tuż obok rozległ się cichy chichot.
- Przepraszam – powiedział żółty znicz jeszcze
chichocząc - to nie z was się śmieję. Wczoraj była
tu taka mała dziewczynka z rodzicami. Koniecznie
chciała mnie zapalić. W końcu udało się jej zapalić
zapałkę, ale mój knot nie chciał się zapalić. Trzymała
tak długo zapaloną zapałkę, że ta się wypaliła, poparzyła jej paluszki, bo mała nie wiedziała, że trzeba ją
po prostu puścić.
- To wcale nie śmieszne – powiedział kolega.
- Potem to i mnie się jej żal zrobiło, bo płakała, ale
na początku to i siostra jej chichotała, że taki z niej
głuptas.
- A ja to lubię – wtrącił się do rozmowy znicz z
drugiej alejki – kiedy przychodzą tu dzieci. Wesoło
się robi, dużo śmiechu. A to zaczepią się o pomnik, to
nas przewrócą i zadają mnóstwo pytań. A jak się modlą żarliwie… „Wieczny odpoczynek…” zamiast trzy
razy to i cztery i pięć razy powtórzą, jak się pomylą w
rachunkach, albo mama im nie przerwie.
- A ja poznałem taką małą dziewczynkę, która
bardzo lubi stawiać nas na grobach małych dzieci i
zawsze porównuje, czy były starsze czy młodsze od
niej i zawsze prosi mamę albo babcię, żeby pokazała
jej takie groby.
Zadumały się znicze nad opowieścią o małej
dziewczynce.
- A ja…
- A kiedy mnie zapalano, to wspominano…
Jeszcze długo rozmawiały ze sobą znicze. A blask
bił od nich i ciepło i mnóstwo wspomnień. Bo życie
nasze jest jak ten płomyk znicza – roztacza blask,
ogrzewa, może parzyć i tak łatwo może zgasnąć.
Marusia

