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Honorowy tytuł “Pasjonata Przypisanych Północy 2013”
przyznano

prof. dr hab. Wojciechowi Łukowskiemu

Wojciech Łukowski jest profesorem Uniwersytetu Warszawskiego, socjologem, politologiem.
Urodzony w Giżycku, współzałożyciel Stowarzyszenia Wspólnota
Mazurska, obecnie związany pracą
naukową z Warszawą, ale na uwagę
zasługuje fakt, że Mazury nigdy nie
były dla niego obojętne i wciąż objęte są przez niego szczególnym zainteresowaniem. Być może jak nikt
inny z wielu osób działających w naszym regionie potrafi łączyć
mazurskie miasta i ludzi, poszerzać horyzonty. Wojciech Łukowski to człowiek charakteryzujący się wielką otwartością, uczestnik
wielu debat i spotkań z historią. Autor wielu publikacji na temat
naszego regionu, między innymi „Mazury: w poszukiwaniu wize-

Kapituła Honorowego Tytułu „Pasjonat Przypisanych
Północy 2013” obradowała w składzie: Maria Dzienisiewicz, Ewa Kozłowska, Mirosław Słapik, Jerzy Weiss,
Marek Nowicki, Marek Borawski, Mieczysław Golis,
Józef Kunicki.

Gminne Obchody Święta Niepodległości
- Program s. 6

Imprezy sportowe
- program s. 18

I LO w Olecku Mistrzem Województwaw w piłce nożne „Mój ORLIK 2012”,

Perły Powiatu Oleckiego
przyznane, s. 8

więcej s. 18

Bitwa o Olecko, s. 4
Biała Sobota:
Profilaktyka jamy ustnej!, s. 11
OLECKIE AIKIDO!
s. 19

V38404

V34607

V37305a

V38304

SKUP STARYCH I ROZBITYCH POJAZDÓW
kasacja pojazdów (ciężarowe, osobowe), zaświadczenia, skup złomu
Najwyższe ceny, Olecko, ul. Ełcka 2, tel. 501-611-961

V34707

K89801

runku regionu?” i „Społeczne tworzenie
ojczyzn: studium tożsamości mieszkańców Mazur”.
Na honorowy tytuł Pasjonata Przypisanych Północy zasługuje przez fakt swojej wieloletniej pracy na rzecz Mazur, na
rzecz pamięci o przeszłości i naszego odnajdywania się w
teraźniejszości. Z dużą przenikliwością potrafi przyjrzeć
się nam, tutaj mieszkającym. Jest niewątpliwie wielką osobowością Mazur.
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Archiwum „Tygodnika oleckiego” znajdziesz

9 listopada odbędzie się

„I Leśny Cross
Niepodległości”

na dystansie 7 km w Sedrankach nad jeziorem Sedraneckim.
informacja o biegu:
- limit 70 osób
- zapisy po skontaktowaniu się z organizatorami czy istnieje możliwość zapisania się pod nr tel. 501 637 792
- wpisowe 10 zł w dniu zawodów w biurze zawodów
- na każdego kto ukończy bieg pamiątkowy medal oraz
posiłek
- regalamin oraz z trasa na stronie www.13.olecko.pl w
zakładce Leśny Cross Niepodległości
- wydawanie numerów 9:30 - 10:50
- start 11:11
Serdecznie zapraszamy

Waldemar Rukść nagrodzony

Praca naszego współpracownika Waldemara Rukśća została nagrodzona na Międzynarodowym Konkursie Satyrycznym „Olsztyn 660 lat”. Suces to tym większy, że wzięl
29 października na hali „Lega” odbyły się Powiato- w nim udział plastycy m.in. z USA, Anglii, Australii i Bułwe zawody w mini piłce ręcznej dziewcząt i chłopców garii.
szkół podstawowych.
Przeważającym tematem był Kopernik, Planetarium
oraz współczesność miasta w karykaturze.
Organizatorem był MOSiR Olecko
Poniżej publikujemy rysunek nagrodzony przez dyrekSędzia głównym Robert Markowski
tora Olsztyńskiego Planetarium i Obserwatorium Astronomicznego.
WYNIKI:
Dziewczęta:
Zgłosiła się tylko jedna drużyna z SP3 Olecko (opiekun Dariusz Dźwilewski), która bez gry zdobyła Mistrzostwo Powiatu Oleckiego w mini piłce ręcznej.
Skład drużyny dziewcząt SP3 Olecko: Wiktoria
Płazińska, Gabriela Jeglińska, Weronika Tymoszek,
Aleksandra Dźwilewska, Klaudia Ćwikowska, Karolina Pogorzeliska, Oliwia Maj, Zuzanna Czcza,
Gabriela Olszewska, Katarzyna Mrozowiska, Gabriela Kamieńska, Anita Sienica.
Chłopcy:
Zgłosiła się tylko jedna drużyna z SP3 Olecko (opiekun Zbigniew Polakowski), która bez gry zdobyła Mistrzostwo Powiatu Oleckiego w mini piłce ręcznej.
Skład drużyny chłopców SP3 Olecko: Jakub Białanowski, Gabriel Domoradzki, Jan Jeleniewicz,
Michał Milewski, Jakub Nowakowski, Marcel Wasilewski, Nataniel Zaniewski, Bartosz Zimnicki, Filip
Kosiński, Maciej Iwaszkiewicz, Dominik Sobczak.
Wszystkie zespoły otrzymały pamiątkowe dyplomy.
W zawodach uczestniczyło 23 zawodników i zawodniczek.
Robert Markowski – MOSiR Olecko

Zawody w mini piłce ręcznej

GRÜNLAND
Centrum Roślin Ozdobnych

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

V34807
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Redakcja

„Tygodnika Oleckiego”, ul. Zielona 37
czynna: poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek
w godzinach 1200-1700
kontakt telefoniczny: 601-152-454
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W imieniu organizatorów - zapraszam do wzięcia udziału w
kolejnej edycji

Bieguna Zimna 2014

Wyjątkowy program, doskonali prelegenci i przewodnicy
spowodują, że druga edycja imprezy będzie
jedną z największych Waszych przygód nadchodzącej
zimy.
Biegun Zimna, to nie tylko doskonała zabawa i szukanie
przygód- to trudne przedsięwzięcie, w prawdziwej puszczy
i ...prawdziwym zimnie.
Dlatego sugeruję aby się dobrze do ekstremalnego, leśnego bytowania przygotowywać.
W miarę potrzeby i możliwości służę radą. Mam też nadzieję, że nowa strona na Facebooku także pomoże w przygotowaniu się do wydarzenia.
Zapraszam do udziału w imprezie jako wolontariusz,
a także do organizowania tam własnych zajęć, sprzedaży
albo sponsoringu.
W załączeniu przesyłam podstawowe wiadomości, tak aby
już teraz można było wpisać sobie tą imprezę do rodzinnego
kalendarza i odpowiednio się przygotowywać.
Głównymi kanałami informacji o imprezie będą:
- lista mailongowa (tych wszystkich, którzy się do takiej
zgłoszą)
- strona na facebooku (facebook.com/biegunzimna)
- strona biegnacy-wilk.pl
Polubcie te strony. Już teraz na facebooku jest sporo zdjęć
z ostatniego Bieguna Zimna. Warto sobie przypomnieć, jak
tam wtedy było...
Do zobaczenia wśród namiotów na puszczańskiej polanie.

Dariusz Morsztyn Biegnący Wilk
0604 29 29 97

NAJTANIEJ W MIEŚCIE

Aleje Lipowe 1, Tel. (87) 520-41-91
ON.............................. 5.45 zł
Pb 95......................... 5.39 zł
PB 98......................... 5,49 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

V35107

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
6 listopada (środa)
apteka dyżurna plac Wolności 25
wydanie „Tygodnika Oleckiego”
16.00- Konkurs Pieśni Patriotycznej- sala widowiskowa
Regionalnego Ośrodka Kultury w Olecku „Mazury Garbate”
7 listopada (czwartek)
apteka dyżurna Składowa 6
8.30 - 11.00 - akcja poboru krwi od honorowych dawców,
ZSLiZ, budynek internatu, sala konferencyjna
9.00 - 14.00 - rejestracja w Zintegrowanym Informatorze Pacjenta, Starostwo (szczegóły wewnątrz TO)
10.00 - Mistrzostwa Powiatu Oleckiego SZS w mini siatkówce ,,trójek”, hala Zespołu Szkół Siejnik
12.00 - spotkanie z pisarką Katarzyną Enerlich, biblioteka
miejska, ul. Kopernika
16.00 - Rummikub, gra rodzinna, scrable, Biblioteka Publiczna, Kopernika 6
8 listopada (piątek)
apteka dyżurna Zielona 37
17.00 - Kumba, film, kino Mazur (3D)
17.00 - spotkanie z pisarką Katarzyną Enerlich, biblioteka
miejska, ul. Kopernika
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
10.00 - Zawody Pływackie: ,,Warmia i Mazury Pływają”,
hala „Lega”
11.11 - start do „I Leśnego Crossu Niepodległości”, Sedranki
nad jeziorem Sedraneckim, informacja na s. 2
13.00 - Mecz V Ligi piłki nożnej: MLKS ,,Czarni” Olecko ,,Warmia” Olsztyn, stadion miejski
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
12.00 - Otwarty Turniej Badmintona o Puchar Szkoły Pływania: ,,Active Swim”, hala „Lega”
13.30 - Bitwa o Olecko, sala kina „Mazur”, konkurs
15.00 - Kumba, film, kino Mazur (2D)
17.00 - Kumba, film, kino Mazur (3D)
19.00 - Metalica: Trough the Never, film, kino Mazur (3D)
11 listopada (poniedziałek) (Dzień Niepodległości)
apteka dyżurna Zielona 35
10.00-11.30 - turniej piłki nożnej dla dzieci rok ur. 2005-06
hala LEGA
11.30-13.00 - turniej piłki nożnej dla dzieci rok u. 2002-04
hala LEGA
11.30 - Msza Święta w intencji Ojczyzny-kościół pw. NMP
KP. Po mszy złożenie kwiatów w miejscach pamięci-krzyżem misyjnym, pomnikiem JP II oraz Pomnikiem Wdzięczności
13.00-14.30 - turniej piłki nożnej dla dzieci rok ur. 2000-01
hala LEGA
13.30 - program artystyczny sala widowiskowa ROK „MG”
16.00-21.00 otwarty turniej dla „dzikich drużyn” (zawodnicy powyżej 17 lat)
12 listopada (wtorek)
apteka dyżurna plac Wolności 7B
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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.

Bitwa o Olecko

Ubita scena, a na niej cztery uzbrojone w wiedzę zastępy
pod swoimi sztandarami. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, Nadleśnictwo, WSPAK-i oraz Komenda Powiatowa Policji staną do „Bitwy o Olecko”.
Krew, pot i łzy... Tego na pewno nie będzie podczas rywalizacji w pierwszym oleckim turnieju wiedzy o naszym pięknym mieście. Będzie
za to dużo
śmiechu,
sporo trudnych i łatwych pytań
i kilka zadań
związanych
z Oleckiem.
Kto poradzi sobie
najlepiej w
oleckiej bitwie? Z tego
co doszło do
ucha herolda można
wywnioskować, że faworyta nie
ma. Każda
drużyna
przygotowuje się na
200 procent.
Uczestnicy oglądają
mapy Olecka, studiują historię, zapoznają się ze wszystkimi zdjęciami,
które wpadną im w ręce i przygotowują taktykę.
Na „Bitwę o Olecko” zapraszamy wszystkich mieszkańców. Wstęp jest wolny, ale należy pamiętać, że ilość wygod-

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.

nych foteli w przepięknej sali kina Regionalnego Ośrodka
Kultury „Mazury Garbate” jest ograniczona.
Bitwa o Olecko, 10.11.2013 r. (niedziela) godz. 13:30,
sala kina „Mazur”.
Pomysłodawcą i realizatorem akcji jest Michał Ptaszyński, któremu zadaliśmy kilka batalistycznych pytań.
- Skąd wziął się pomysł na taką inicjatywę?
- Z głowy. W czasach różnych konfrontacji talentów
wszelkiej maści i upadku rozrywki na niezłym poziomie
postanowiłem odkurzyć klasyczną formułę teleturniejową.
Pomysł jest o tyle przewrotny, że jako jedyny w „Pomysłodajni” zakłada rywalizację, a nie współpracę
- Czego oczekujesz po danej akcji?
- Potu, krwi i łez od wszystkich uczestników „Bitwy o
Olecko”. Kto nie chciałby bowiem zostać ogłoszony oleckim omnibusem? Liczę, że mieszkańcy chętnie
Jak w kilku słowach możesz zachęcić do udziału w akcji?
W pierwszej edycji będzie można zobaczyć ważne persony Olecka w walce o mistrzowski laur. Będą trudne pytania, łatwe zadania, albo jakoś tak. Jeszcze do końca nie
wiemy… Na pewno będzie dużo się działo.
- Dalsze plany, kolejne pomysły…
Kolejne edycje „Bitwy o Olecko”. Aż do wyłonienia
absolutnego mistrza wiedzy o Olecku. Później mistrzostwa
innych miast, kwiaty, wywiady, wizyty w zakładach pracy…

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:

• Izabela Andruczyk
• Alicja Jaszczanin (Świętajno)
• Jan Konstancki
• Adriana Ladzińska
• Edwina Pogódzka
• Kacper Złotnk (Imionki)

Upominki ufundowali:
√ Libra, ul. Akawcjowa 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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W ubiegły czwartek w kinie „Mazur”
Policja zorganizowała ciekawą debatę.
Tematem było bezpieczeństwo w mieście
i powiecie. Jak zapowiedział Komendant
Rafał Klauza była ona pierwszą z cyklu.
Następna będzie dotyczyła młodzieży i
odbędzie się już w roku 2014. Na wstępie
zabrali głos również Burmistrz Wacław Olszewski i Starosta Andrzej Kisiel.
O bezpieczeństwie w mieście, jak mniemam, każdy z nas
ma inne wyobrażenie. Każdy bowiem patrzy na ten problem
przez pryzmat swego doświadczenia. Z tego tylko punktu należałoby wziąć pod uwagę statystykę policyjną bo ona mówi o
zarejestrowanych zdarzeniach. Jednak, gdy się zastanawiam,
to chociażby w takich sprawach jak drobne stłuczki, czy drobne kradzieże policja też nie ma pełnegogo obrazu statystycznego zdarzeń.
W swoim wystąpieniu Komendant powołał się właśnie na
statystykę, która stawia osiągnięcia oleckiej policji na drugim
miejscu w województwie. Nawiązał też do internetu, gdzie
oceny bezpieczeństwa internautów znacznie odbiegają od oficjalnej oceny. Dla mnie powoływanie się na oceny internetowe zawsze wydaje się dziwne. Z internetu w Olecku korzysta
około 60% mieszkańców. Około 30% wchodzi na portale dyskusyjne. 5% dyskutuje. Na portalu, na który powołał się Komendant R. Klauza zapisuje swoje wrażenia 0,2% mieszkańców. Z tego trzech na siedmiu to oszołomy, którym nic się nie
podoba. Nie ma czym się przejmować Panie Komendancie!
Zresztą, internet, to też miejsce, gdzie dochodzi do przestępstw: oszustwa, rasistowskie wypowiedzi, pedofile, pomawianie obywateli. Jakby na to nie patrzeć, jest to też problem
naszego bezpieczeństwa czyli zadanie dla policji. Ja po prostu
nie wchodzę na strony dyskusyjne i nie czytam. Uważam, że
mnie to nie dotyczy. Niech sobie na mnie warczą. Niech ślina
im z wykrzywionego wścieklizną pyska ścieka. Mnie odgradza od bestii siatka obojętności. Radziłbym też, Panie Komendancie, mieć gdzieś oceny Pana pracy zapisane w internecie i
patrzeć na te pisania z pełnym profesjonalizmem i nas, niekoniecznie mnie, przed wandalami chronić.
Jak ja, mieszkaniec Olecka, oceniam bezpieczeństwo w
mieście? Myślę, że jest to bezpieczne miasto. Jestem pełen
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uznania dla działań oleckiej policji. Wierzę w jej profesjonalizm. Cieszę się też, że policjantki i policjanci zatrudnieni w
komendzie są przeważnie z Olecka. Potrafią więc patrzeć na
nasze bezpieczeństwo przez pryzmat lokalny. Wiedzą kiedy
przymknąć oko, a kiedy przyłożyć. To wielka umiejętność. I
nic tak nie mobilizuje obywatelek i obywateli do przestrzegania prawa, jak pogrożenie palcem, zamiast mandatu.
Co prawda były zdarzenia, że ktoś w nocy, zapewne innym samochodem, zniszczył mi prawy błotnik, zbił lampę
i kierunkowskaz i uciekł. Widzę i słyszę jak po 22.00 placem Wolności pędzą z szybkością co najmniej 90km/h samochody, jak im piszczą na zakrętach opony. Skończy się
to zapewne wypadkiem. Przeszkadza mi, że kierowcy nie
używają kierunkowskazów albo włączają je na samym zakręcie. Wkurza, że parkując nie mogą zmieścić się między
dwie białe linie, co znacznie utrudnia poprawne parkowanie innym. Że znaczna część samochodów jeździ na światłach „mijania”, których nie widać. Ale to wszystko są tylko
utrudnienia i wykroczenia.
Są znacznie większe problemy.
Jedna z dyskutujących pań opowiedziała przerażającą
historię, kiedy grupa gimnazjalistów pobiła na jej oczach
syna. Przyszli pod halę „Lega” i czkali by wykonać „wyrok”. Ta kobieta nie opowiadała tego, by się pożalić policji i
uczestniczącym w debacie. Prosiła by wreszcie wypracować
zasady i działania mające na celu zapobieżenie tego rodzaju
przestępstwom. A problem to coraz większy. Agresja wśród
młodzieży jest coraz bardziej widoczna.
Czynników jest dużo. Mniejszy nadzór rodziców. Mniej
organizacji zagospodarowujących wolny czas dzieci. Niemały wpływ na przestępczość tego typu mają też decyzje
samorządowców. Likwidacja szkół wiejskich i zebranie
młodzieży w jednej wielkiej szkole czyni uczniów anonimowymi.
Problemem, o którym słyszę coraz częściej są tzw.
ustawki. Najczęściej dochodzi do nich na cmentarzu ewangelickim. Są też i inne miejsca. Problemem są też powstające dzikie szkoły walki. Mówił o tym Przewodniczący Rady
Miejskiej Karol Sobczak.
Maria W. Dzienisiewicz zwróciła uwagę na działania
profilaktyczne. Postulowała rozwinięcie oferty szkoleń. Jej
zdaniem należy też w znacznie większym stopniu niż w
chwili obecnej uatrakcyjnić ofertę zagospodarowania czasu
wolnego młodzieży.
Starosta Andrzej Kisiel żachnął się na tę wypowiedź i
ripostował, że przecież są prowadzone szkolenia. Spytał czy
M. Dzienisiewicz sugeruje, że specjaliści je prowadzący są
niedobrzy.
Myślę, Panie Starosto, że w każdym panelu, a takim była
ta debata, trzeba dać wypowiedzieć się wszystkim. Nie komentować. Wziąć do wiadomości wypowiedzi. To Policja,
która zorganizowała debatę, ma wyciągnąć wnioski.
Wszyscy występujący w debacie w przypadku przestępczości młodzieży byli zgodni: nie jest najlepiej. Tak więc jeśli chcemy w tym temacie coś zrobić dobrze, najpierw trzeba sprawdzić dotychczasowe metody i należycie je ocenić, a
potem je ulepszyć. Następnie znaleźć trzeba inne rozwiązania wspomagające to, co w profilaktyce się obecnie dzieje.
Taka jest kolej rzeczy.
Debata była więc i mam nadzieję będzie motorem przemian na lepsze. Szkoda tylko, że większość w sali kina „Mazur” stanowiły osoby sprawujące w mieście władzę: radni,
dyrektorzy szkół i instytucji samorządowych.
Patrząc jednak na to z innego punktu, to przecież ci ludzie będą z problemem profilaktyki przestępczości wśród
młodzieży się parać. Myślę, że spotkanie takie powinno odbyć się także dla zwykłych obywateli. Oni zwrócą uwagę na
nieprawidłowości, na miejsca niebezpieczne i to ich wypowiedzi mogą być przez policje przetworzone w wiedzę statystyczną. Nie powinno też być na tych spotkaniach przedstawicieli władzy, bo (na 100%) mieszkańcy zwrócą się do
nich z prośbą o łatwe rozwiązania i całe spotkanie z takiego,
które ma dać wiedzę, przekształci się w wiec.
Gratuluje pomysłu,
z poważaniem
B. Marek Borawski
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Gminne Obchody
Święta Niepodległości

młodzież Zespołu Szkół w Olecku, w tym podsumowanie
Konkursu Pieśni Patriotycznej- sala widowiskowa Regionalnego Ośrodka Kultury w Olecku „Mazury Garbate”

5 listopada 2013

10.00-11.30 - turniej piłki nożnej dla dzieci rok ur. 200506 (udział biorą cztery drużyny) hala LEGA

Zbliża się Święto Niepodległości – 11 listopada, na obchody którego wszystkich serdecznie zapraszamy
16.00- Konkurs Pieśni Patriotycznej- sala widowiskowa
Regionalnego Ośrodka Kultury w Olecku „Mazury Garbate”

6 listopada 2013
16.00- Konkurs Pieśni Patriotycznej- sala widowiskowa
Regionalnego Ośrodka Kultury w Olecku „Mazury Garbate”

11 listopada 2013
11.30 - Msza Święta w intencji Ojczyzny-kościół pw. NMP
KP
Po mszy złożenie kwiatów w miejscach pamięci-krzyżem
misyjnym, pomnikiem JP II oraz Pomnikiem Wdzięczności
13.30 - program artystyczny przygotowany przez dzieci i
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.

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

Dodatkowo blok sportowy

11.30-13.00 - turniej piłki nożnej dla dzieci rok u. 2002-04
(udział biorą cztery drużyny) hala LEGA
13.00-14.30 - turniej piłki nożnej dla dzieci rok ur. 200001 (udział biorą cztery drużyny) hala LEGA
UWAGA: każde dziecko, które przyprowadzi na turniej
rodzica, otrzyma jednorazowe darmowe wejście na basen
LEGA
Godz. 16.00-21.00 otwarty turniej dla „dzikich drużyn”
(zawodnicy powyżej 17 lat). Zakwalifikowanych zostanie
osiem pierwszych zgłoszonych drużyn. Wpisowe -100 zł
od drużyny - hala LEGA

MOSiR Olecko, Starostwo Powiatowe
w Olecku, Urząd Miejski w Olecku
oraz MLKS „Czarni” Olecko

zapraszają na turnieje piłkarskie zaplanowane na
9 i 11 listopada. W sobotę drużyny pięcioosobowe
rywalizować będą o puchary ufundowane przez starostę Andrzeja Kisiela. W poniedziałek drużyny sześcioosobowe powalczą o trofea burmistrza Wacława
Olszewskiego. Wszystkie mecze na Hali LEGA. Zapraszamy!
ul. Armii Krajowej 30
tel. 87-520-30-78
tel. 87-520-25-33
fax. 87-520-27-46

OFERTY PRACY          
1. instruktor fitness
2. kierowca samochodu ciężarowego
3. technik masażysta
4. dietetyk
5. księgowy
6. drwal / pilarz
7. terapeuta zajęciowy
8. paleciarz
9. brygadzista linii do obróbki drewna
10. pielęgniarka
11. dekarz
12. krawiec
13. stolarz
14. operator koparko-ładowarki
15. pracownik do produkcji pelletu
16. fryzjer

K89901
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Uczniowie pożegnali żołnierzy
25 października młodzież Zespołu Szkół Licealnych
i Zawodowych w Olecku ucząca się w kierunku technik
logistyk ze specjalnością wojskową wzięła udział w wyjeździe do Gołdapi. Po dojechaniu na miejsce major Tadeusz Frydrych, nauczyciel ZSLiZ, wprowadził uczniów na
główny plac miasta, gdzie zostały przeprowadzone zajęcia
instruktażowo-szkoleniowe z zakresu obsługi broni palnej.
Najważniejszym celem wyjazdu było uroczyste pożegnanie żołnierzy 15. Gołdapskiego Pułku Przeciwlotniczego wyjeżdżających na półroczną misję do Kosowa. Na
plac żołnierzy wprowadziła zaprzyjaźniona z gołdapską
jednostką orkiestra z Giżycka. Zaprezentowali oni musztrę
defiladową. Podczas uroczystości zostały wręczone nagrody i odznaczenia dla zasłużonych żołnierzy.
Udział młodzieży ZSLiZ, który połączony był z zajęciami instruktażowo-szkoleniowymi, to efekt podpisanego
przez dowódcę 15. GPP płka dra Bogusława Musiała i
dyrektorkę ZSLiZ Marzannę Pojawę-Grajewską porozumienia o współpracy.
Społeczność Zespołu Szkół Licealnych i Zawodowych
w Olecku serdecznie dziękuje 15. Gołdapskiemu Pułkowi
Przeciwlotniczemu za zaproszenie oraz Leszkowi Jan-

Handel ludźmi moimi oczami
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych ogłosiło konkurs na komiks o tematyce handlu ludźmi do pracy przymusowej „Handel
ludźmi moimi oczami”, skierowany do uczniów gimnazjów i
szkół ponadgimnazjalnych. Jest on realizowany we współpracy
z Ministerstwem Edukacji Narodowej, Komendą Główną Policji w ramach „Krajowego Planu Działań przeciwko Handlowi Ludźmi na lata 2013-2015”. Termin składania prac upływa
30 marca 2014 r. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w połowie
czerwca 2014 r.
Konkurs ma na celu kształtowanie świadomości młodych ludzi na temat niebezpieczeństw i zagrożeń związanych
z poszukiwaniem i świadczeniem pracy w kraju i za granicą,
zaktywizowanie młodzieży do samodzielnego poszukiwania
informacji i utrwalania wiedzy o handlu ludźmi do pracy przymusowej.
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

kowskiemu, Przewodniczącemu Rady Rodziców, za opiekę
nad uczniami.
Klaudia Jóźwiak, Bożena Bazylewicz ,
fot arch. ZSLiZ
Warunkiem uczestnictwa jest posiadanie statusu ucznia gimnazjum lub szkoły ponadgimnazjalnej. Prace konkursowe mogą
zostać wykonane w technice: rysunek, malarstwo, grafika komputerowa, fotografia.
Prace należy składać osobiście, kurierem lub pocztą w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych, ul. Stefana Batorego 5, 02-591
Warszawa, z dopiskiem: Konkurs „Handel ludźmi moimi oczami”.
Organizator przewiduje przyznanie nagród dla 4 najlepszych
prac, tj. za I i II miejsce i 2 wyróżnienia. Nagroda zostanie przyznana również placówce edukacyjnej Laureata I miejsca.
18 października był obchodzony Europejski Dzień przeciwko
Handlowi Ludźmi. Zgodnie z danymi Międzynarodowej Organizacji Pracy 880.000 osób z Unii Europejskiej stało się ofiarami
handlu ludźmi do pracy przymusowej, w tym pracy związanej z
wykorzystaniem seksualnym.
Więcej informacji o konkursie z regulaminem i kartą zgłoszeniową na www.handelludzmi.eu.
Anna Turowska

-

OLECKIE CENTRUM
SZKOLENIA KIEROWCÓW
Jerzy Miliszewski
Olecko, Aleje Lipowe 3

Ośrodek
czynny
codziennie
w godz. 800-1600
L81901

Rozpoczęcie
kursu

21
listopada
godz.

1600

tel. 87-520-23-36
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Perły
Powiatu Oleckiego
przyznane
30 października podczas XXXIV Sesji Rady Powiatu
w Olecku Andrzej Kisiel – Starosta Olecki i Kazimierz
Iwanowski – Wicestarosta Olecki wręczyli Nagrody „Perła Powiatu Oleckiego” – Angelice Rejterada i Magdalenie Dembowskiej.
Angelika Rejterada – uczennica I Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Kochanowskiego w Olecku została wyróżniona za wybitne osiągnięcia sportowe, między innymi za zajęcie: I miejsca w Mistrzostwach Polski
Wschodniej w Karate Kyokushin w Ostrowi Mazowieckiej
w kategorii kumite juniorek poniżej 55 kg i II miejsce w
kategorii kata; VII miejsca w Mistrzostwach Świata Karate
Kyokushin w Tokio w kategorii juniorek poniżej 50 kg; I
miejsca w IX Ogólnopolskim Turnieju Karate Kyokushin
w Ostrowi Mazowieckiej w kategorii open juniorek.
Magdalena Dembowska – uczennica II Liceum Ogólnokształcącego Zespołu Szkół Licealnych i Zawodowych
w Olecku otrzymała nagrodę za wybitne osiągnięcia sportowe, w tym za zajęcie: I miejsca w kategorii wagowej 46
kg w XIX Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży „Łódz-

Sprawcy pobicia usłyszeli zarzuty

K90101

Oleccy policjanci zatrzymali dwóch mężczyzn podejrzanych o pobicie. 19-letni Mateusz K. i 25-letni Łukasz P.
mieszkańcy gminy Olecko mieli pobić 25-latka. Obaj trafili
do policyjnego aresztu.
Do zdarzenia doszło 27 października około 13.00 na
ulicy 11-go Listopada. Poszkodowany 25-latek fakt pobicia zgłosił w komendzie policji. Funkcjonariusze pracują-

kie 2013” w Boksie Kobiet; II miejsca w wadze 46 kg w I
Turnieju Kwalifikacyjnym do finału Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży Kobiet w Boksie.
Nagroda Starosty Oleckiego „Perła Powiatu Oleckiego”
wyniosła po 2.000,- zł każda.
Gratujemy.
Anna Turowska
cy nad ta sprawą ustalili, że 19-letni Mateusz K. i 25-letni
Łukasz P. mają związek z tym przestępstwem. Napastnicy
mięli uderzać pięściami i kopać swoją ofiarę po całym ciele.
Podejrzani już w poniedziałek zostali zatrzymani i trafili
do policyjnego aresztu do wyjaśnienia sprawy. W trakcie
przesłuchania przyznali się do winy.
Za udział w pobiciu Mateuszowi K. i Łukaszowi P. grozi
kara nawet 3 lat pozbawienia wolności.
asp. Tomasz Jegliński

Projekt „Kierunek praca” współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Olecko, dn. 31.10.2013r.

INFORMACJA O NABORZE WNIOSKÓW
O DOFINANSOWANIE PODJĘCIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
Powiatowy Urząd Pracy w Olecku informuje, że w ramach projektu systemowego „Kierunek praca” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego dysponujemy środkami
na podjęcie działalności gospodarczej dla osób bezrobotnych.
W związku z powyższym ogłaszamy V uzupełniający
nabór wniosków o dofinansowanie podjęcia działalności
gospodarczej.
Kwota przeznaczona na finansowanie w obecnym naborze wynosi 189.000,00 zł.
Wysokość środków na podjęcie działalności gospodarczej przyznanych jednorazowo osobie bezrobotnej, wynosić może maksymalnie 21.000,0 zł.
TRYB PRZYJMOWANIA I OCENY WNIOSKÓW
1) Wnioski przyjmowane będą w terminie: od 4.11.2013
r. do 15.11.2013 r.
2) Wnioski należy składać w sekretariacie tutejszego
Urzędu (pok. nr 14) od poniedziałku do piątku,
w godz. 7:30 – 15:30, na aktualnym formularzu wniosku dostępnym w zakładce „pliki do pobrania” lub w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Olecku (pok. nr 11).

Wnioski, które wpłyną po terminie wskazanym w naborze (decyduje data wpływu do urzędu) pozostaną bez
rozpatrzenia.
3) Złożone wnioski poddane zostaną ocenie formalnej, a następnie skierowane do oceny merytorycznej przez
Komisję ds. oceny wniosków. Czas trwania oceny merytorycznej uzależniony będzie od liczby wniosków złożonych
w ramach naboru i wynosić będzie maksymalnie 10 dni od
daty zakończenia naboru.
4) O sposobie rozstrzygnięcia wniosku, osoby zainteresowane powiadomione zostaną pisemnie w terminie 30 dni
od złożenia kompletnego wniosku.
5) Osoby, których przedsięwzięcia zostaną zakwalifikowane do dofinansowania zobowiązane będą do uczestnictwa w szkoleniu z zakresu podstaw przedsiębiorczości, w
terminie wskazanym przez PUP w Olecku.
6) W przypadku niewykorzystania środków w danym
naborze ogłoszone zostaną nabory uzupełniające.
UWAGA:
Wnioski wykazujące braki formalne nie będą kierowane do oceny merytorycznej przez Komisję ds. oceny wniosków.

to@borawski.pl

Odpowie za kradzieże paliwa

Oleccy policjanci zatrzymali mężczyznę podejrzanego o
dokonanie kilku kradzieży oleju napędowego z zaparkowanych samochodów ciężarowych. 27-letni Artur M. mieszkaniec gminy Olecko trafił do policyjnego aresztu do wyjaśnienia sprawy. Zgromadzony materiał dowodowy pozwolił na
przedstawienie mu trzech zarzutów kradzieży.
Kryminalni w sprawie kradzieży paliw prowadzili intensywne czynności wykrywacze. Przełom w sprawie nastąpił w
nocy 30 października. Na telefon dyżurnego zadzwonił jeden
z mieszkańców i poinformował o fakcie kradzieży paliwa z
ciężarówki. Szybka interwencji patrolu prewencji spowodował, że 27-letni mężczyzna został zatrzymany na gorącym
uczynku przestępstwa.
Artur M. został zatrzymany do wyjaśnienia sprawy. Podczas przesłuchania złożył wyjaśnienia. Podejrzany przyznał
się do trzech kradzieży oleju napędowego. Jak ustalili policjanci łupem złodzieja padło blisko 300 litrów paliwa. Kryminalni nie wykluczają kolejnych zarzutów w tej sprawie.
Za przestępstwo kradzieży grozi kara nawet 5 lat pozbawienia wolności.
rzecznik prasowy KPK asp. Tomasz Jegliński
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej rozpoczął konsultacje projektu programu „Polityka senioralna województwa warmińsko-mazurskiego na lata 2014-2020”. Konsultacje przeprowadzane są w okresie od 22 października do 29
listopada br.
W załączeniu: szczegółowe zasady i sposób przyjmowania opinii/ uwag/ propozycji, projekt programu„Polityka senioralna województwa warmińsko-mazurskiego na lata 20142020” oraz formularz konsultacji.
W/w dokumenty znajdują się na http://bip.warmia.mazury.pl/urzad_marszalkowski/609/2564/Zaproszenie_do_konsultacji_projektu_programu___Polityka_senioralna_wojewodztwa_warminsko-mazurskiego_na_lata_2014-2020/
Zapraszam do zgłaszania opinii/ uwag/ propozycji do projektu w/w programu.
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„Kochasz Ty dom…”

W czwartek, 14 listopada w Gminnym Centrum Kultury w Kowalach Oleckich odbędzie się Przegląd Poezji

i Prozy Patriotycznej „Kochasz Ty dom…” z udziałem
Uczestników Środowiskowych Domów Samopomocy z
regionu Mazur i Suwalszczyzny oraz Mieszkańców DPS
„Zacisze” z Kowali Oleckich i DPS „Kalina” z Suwałk.
W przeglądzie wezmą również udział uczniowie ze
szkół w Kowalach Oleckich.
Uroczystość swoim występem uświetnią poeta, pieśniarz, bard Antoni Muracki oraz muzyk, akordeonista
Robert Kuśmierski.
Początek uroczystości – godzina 9:30. Organizatorzy: Stowarzyszenie „Kuźnia Dobrych Praktyk” oraz
ŚDS w Kowalach Oleckich.
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,

Miejsko-Powiatowa Biblioteka Publiczna w Olecku serdecznie zaprasza dzieci, młodzież i dorosłych na integracyjne
spotkania warsztatowe pt.

„Artyści są wśród nas

- Dwie ręce, głowa i sztuka gotowa”

L82704

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.

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
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Warsztaty Prezentacji i Inspiracji
– SLOW LIFE

Jak co miesiąc w ośrodku „Maniówka” w Nowej Wsi LOT Ziemi
Oleckiej gościł na dziesiątych już
warsztatach prezentacji i inspiracji,
które organizowane są w ramach realizacji projektu: Rozwój potencjału Turystycznej Sieci Współpracy „klaster Suwalszczyzna – Mazury „ w partnerstwie z
sektorami kreatywnymi.

W trakcie warsztatów mieliśmy okazję wysłuchać porad
dietetyka - Jak jeść z głową? „Dziecko z nadwagą” - o tym
jak poważny problem w życiu dorosłym stanowi nieleczona
latami nadwaga u dzieci. Wtajemniczeni zostaliśmy w smaki
wegetarianizmu i Indii. Uczniowie z Zespołu Szkół Centrum
Kształcenia Rolniczego w Suwałkach zaprezentowali propo-

zycje na zdrowe drugie śniadanie. Wioletta Żukowska podała przepis i zaprosiła do degustacji pysznego i zdrowego
sernika. Stowarzyszenie „Macierzanka” z Wiżajn zaprosiło
na warsztaty mleczarskie, podczas których wykonaliśmy
sery podpuszczkowe i masło w tradycyjnej bojce.
Jak co miesiąc nie zabrakło także suwalskiej muzyki
folkowej ani warsztatów rękodzielniczych. Obejrzeć też
można było wystawę pięknych fotografii z Indii.
Konsultant ds. produktu turystycznego:
Alicja Balewska

Uczennic ZSLiZ najlepsze
w Konkursie o Uzależnieniach
25 października odbył się powiatowy etap Wojewódzkiego Konkursu o Uzależnieniach. Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych w Olecku reprezentowała Magda
Uss, Adrianna Iwanowska, Izabela Szewczyk i Justyna
Pawelec.
I i II miejsce w tym konkursie przypadły reprezentantkom ZSLiZ – Izabeli Szewczyk (I miejsce) i Magdzie Uss
(II miejsce).
Zgodnie z regulaminem Konkursu do etapu wojewódzkiego przechodzi laureat I miejsca
etapu powiatowego. W związku
z powyższym Izabela Szewczyk
kształcąca się w zawodzie technik
logistyk ze specjalnością wojskową będzie reprezentowała powiat olecki w Wojewódzkim
Konkursie Wiedzy o Uzależnieniach, który odbędzie się 25
listopada br. w Olsztynie. Szkolnym opiekunem młodzieży
jest pedagog szkolny Cecylia Chilińska.
Cecylia Chilińska

Oszczędzaj ciepło

Ministerstwo Środowiska, 21 października br. rozpoczęło ogólnopolską kampanię społeczną dotyczącą oszczędzania energii cieplnej w domu, realizowaną pod hasłem
„Polak tym bardziej oszczędza ciepło”.
Stanisław Tym wystąpił w wyreżyserowanych przez
Wojciecha Smarzowskiego dwóch spotach, w których
zachęca Polaków do prostych zachowań przekładających
się na oszczędzanie ciepła w mieszkaniu, a co za tym idzie
na niższe rachunki za ogrzewanie. Spoty będą emitowane
w ogólnopolskich stacjach telewizyjnych do 24 listopada.
Można je także obejrzeć na kanale Ministerstwa Środowiska na YouTube.
Ministerstwo Środowiska w ubiegłych latach zachęcało
również do działań na rzecz oszczędzania energii między
innymi poprzez kampanie – „Wyłącz prąd, włącz oszczędzanie” oraz „Zmień nawyki na dobre, zmień klimat na
lepszy”, w której namawiało Polaków do zmniejszania
temperatury ogrzewania w pokojach i wyłączania sprzętu
z trybu czuwania.
Anna Turowska

to@borawski.pl

Profilaktyka jamy ustnej!
Ministerstwo Zdrowia przekazało informacje dotyczące realizowanego programu zdrowotnego pt. „Monitorowanie zdrowia jamy
ustnej populacji polskiej” oraz prowadzonych badań jamy ustnej
dzieci i młodzieży w ramach tego programu. Z badań wynika, iż u
dzieci w wieku 3 lat - 57,2% badanych ma zęby zaatakowane próchnicą, a w wieku 6 lat - 85,6%. Badaniami jamy ustnej objęto również
dzieci w wieku 12 lat, u których próchnica występuje w 79,6% tej
populacji, czyli średnio u jednego badanego dziecka 3,5 zęba.
Dane epidemiologiczne dotyczące występowania próchnicy
u młodzieży 18 – letniej wykazują, że 96,1% populacji ma zęby
uszkodzone tj. średnio u 1 osoby 8 zębów.
W związku z powyższym 26 października br. Powiat Olecki
wraz z Leszkiem Stypułkowskim – stomatologiem prowadzącym

Indywidualną
Specjalistyczną Praktykę Stomatologiczną zorganizował
„Białą Sobotę – profilaktykę jamy ustnej”.
40 mieszkańców powiatu oleckiego skorzystało z bezpłatnego przeglądu
oraz konsultacji z zakresu
stomatologii, stomatologii dziecięcej i protetyki.
Badania jamy ustnej przeprowadzono w Olecku w
prywatnym gabinecie stomatologicznym.

Wczesny pozbawiony bólu
kontakt ze stomatologiem, rozmowa w miłej atmosferze oraz
wzbudzenie wzajemnego zaufania pozwoliło w wielu przypadkach na oswojenie się dzieci
z wizytą i przygotowało do
ewentualnego leczenia zębów.
Znaczna część osób po dokonanym badaniu od razu umówiła
się na kolejną wizytę w celu leczenia uzębienia.
Każda osoba zgłaszająca się
na badanie profilaktyczne otrzymała zestaw past do zębów dla
całej rodziny. Sponsorem upominków była firma Ziaja.
Wiosną 2014 r. zamierzamy
powtórzyć w/w akcję profilaktyczną, ponieważ cieszyła się
bardzo dużym zainteresowaniem
mieszkańców.
Halina Kasicka
www.zdrowie.powiat.olecko.pl
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Józef Kunicki
Jezioro dystroficzne koło Połomu
Użytek ekologiczny - torfowisko z jeziorem dystroficznym położone jest 1.2 km na południe od Połomu.
Otoczone wysokopiennym borem sosnowym. Użytek ma
powierzchnię około 6.6 ha. Jest to bardzo ciekawy obiekt
przyrodniczy ze względu na pływające pło oraz różnorodność torfowców. Ochrona prawna na podstawie: Rozp. Nr
27 Dz. Urz. Woj. Suw. Nr 13/93, poz. 81. Powodem tworzenia użytków ekologicznych jest potrzeba objęcia ochro-

ną niewielkich powierzchniowo obiektów, cennych pod
względem przyrodniczym.
Środkową część torfowiska zajmuje niewielkie bezodpływowe jezioro o kształcie zbliżonym do koła o powierzchni 1.4 ha. Tego typu jeziora powstawały podczas
ostatniego zlodowacenia z roztopienia się „martwego lodu”
(martwy lód to bryła lodu oddzielona od lądolodu w czasie
jego regresji, najczęściej przykryta osadami sandrowymi,
co powodowało jej powolne topnienie).Okoliczni mieszkańcy takie jeziora nazywali: oko, oczko lub kociołek.

Woda w jeziorze charakteryzyje się mała przezroczystoścą, ma brunatny odcień i kwaśny odczyn z powodu
dużej zawartości rozpuszczonego bezwodnika kwasu węglowego oraz słabe natlenienie. Jezioro ma ubogą faunę ,
ale obfitą florę. Jednak miejscowi więdkarze twierdzą, że
łowią szczupaki i okonie. Można im wierzyć skoro przy
brzegu w płytkim miejscu udało mi się sfotografować mło-

dego szczupaka.
Jezioro otacza zespół roślinności torfowiskowej budujący tzw. mszar torfowcowy (spleja). Głównym składnikiem jego budowy jest wypełniony wodą mech torfowiec.
Narastanie roślinności postępuje od lądu w kierunku środka jeziora. Powierzchnia roślinna ugina się. Zdarza się, że
od zwartej pokrywy odrywają się „wyspy” tak grube i stabilne, że utrzymują ciężar dorosłego człowieka. Na brzegu
rośnie karłowata brzoza i sosna. W wyniku naturalnej sukcesji jezioro przekształca się w torfowisko. Przekształcone w ten sposób są dwa inne jeziora 3 km na północ przy
drodze do Wronek.
W Wigierskim Parku Narodowym występuje 17 jezior
dystroficznych pod nazwą - suchary. Nazwa pochodzi od
określenia „suchy”, tzn. pusty, bezrybny. W Polsce występują także na Polesiu Lubelskim o oraz w kompleksach leśnych takich jak Bory Tucholskie (np. Kacze Oko i Rybie
Oko).
Józef Kunicki
Więcej fotografii w portalu: www.egoturystyka.pl
Logo: www.egoturystyka.pl
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Kamil Orłowski

Pakistan
część 6
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oddech, zamknąłem oczy. Wiedziałem, że to jest ten moment. Byłem gotowy. Otworzyłem oczy i wykrztusiłem:
- Nie ma mowy, nigdzie nie skacze !
Instruktor zaczął się drzeć:
- SKACZ! Już włączyłem kamerę!
- Tak, tak, co jeszcze? – pomyślałem. Gdzie się teraz podziały teksty o tym, że to nie jest obowiązek? Byłem jeszcze bardziej
przerażony, wziąłem szybko kolejny oddech i skoczyłem. A co mi
tam, raz się żyje. Czułem się jakbym tym skokiem miał wrócić do
mojej ojczyzny. Czułem się jak orzeł. Lecz gdy zobaczyłem zdjęcia

Morze Arabskie

„I pamiętajcie, jeżeli nie chcecie tego robić lub jesteście

nie pewni, to tego nie róbcie! To nie jest obowiązek!” – ostatnie
co zapamiętałem z pogadanki instruktora na łodzi. Płynąłem z grupą Pakistańczyków do zatoki na Morzu Arabskim. Zapowiadało się
coś nieprzeciętnego. Dokładnych wytycznych nie dostałem. Pomimo
tego wiedziałem, że ten dzień będzie ciężki, ale i zarazem wyjątkowy.
Wczesnym rankiem dostałem się do portu Karachi, który przypominał wysypisko śmieci na wodzie. Tam czekała na mnie drewniana
łajba z załogą. Widać było, że dawno nie stąpali po suchym lądzie. O
rozmowach z „kapitanem” w języku angielskim mogłem zapomnieć.
Co dało mi chwilę snu na rufie. Jednak większą część podróży spędziłem na słuchaniu instruktora. Jak oszczędzać siły w wodzie, czego
unikać, jak się nie utopić.
Gdy łódź powoli docierała do celu podróży dowiedziałem się co
będzie moim pierwszym zajęciem. Były to skoki z klifów. Byłem
tym niesamowicie zaskoczony, podniecony i przerażony. Nigdy w
życiu tego nie robiłem. Może i wydawało się to proste. Wystarczyło jedynie wdrapać się na szczyt piekielnie śliskich skał, wprost z
morza. Drabinek, mostków, lin i innych ułatwień nie uświadczyłem.
Następnie stanąć na horrendalnie przerażającej krawędzi. Ciężko z
niej było ujrzeć gdzie dokładnie będzie się skakać. A niżej mogła
przecież czekać inna półka skalna. Skocznia na plaży miejskiej w
Olecku była przy tym jak plac zabaw dla dzieci. Ostatnim krokiem,
był oczywiście ten w kierunku pionowym w dół, gdzie czekał długi
lot, aż do uderzenia w przesadnie zasoloną wodę Morza Arabskiego.
Po takiej wizji, nie czułem się zbyt pewny siebie. Nic jednak nie
mogłem na to poradzić. Była to część mojej pracy.
Gdy nastąpił ten moment, kiedy miałem to zrobić, poczułem jak
mój puls wzrasta. Czułem tylko bicie serca i silny wiatr na szczycie
klifu. Patrzyłem na Pakistańczyków, którzy stali obok mnie. Wyglądali na bardziej przerażonych niż ja. To mi wcale nie pomagało. Ale
nie wdrapywałem się tyle czasu na te skały, żeby patrzeć się na twarze Pakistańczyków. Podszedłem bliżej krawędzi, wziąłem głęboki

z tego skoku, nie przypominałem orła… Bliżej mi było do jakiejś
kaczki znoszącej jajko w locie. Niezapomniany skok skończył się
dla mnie delikatnym wślizgnięciem pod powierzchnię ciepłego
morza. Czułem się wspaniale. Powtórzyłem to jeszcze kilka razy.
Szkoda tylko, że z gorszym lądowaniem... Na drugi dzień objawiło
się to bólem pośladków i nie tylko.
Po dwóch godzinach wspinaczki i skoków byłem wyczerpany
fizycznie i emocjonalnie. A to był dopiero początek tego dnia.
Przede mną czekała porcja kolejnych rozrywek. Czas na knee-boarding – rzucił instruktor. Ale co to w ogóle jest? Pierwszy raz
o tym słyszałem. W międzyczasie dopłynęła do nas mniejsza łódź
motorowa. Znajdował się na niej sprzęt. Jajowata deska oraz liny
do owego knee-boardingu. Po krótkiej instrukcji obsługi byłem już
w wodzie. Dryfowałem na desce z liną w ręku. Czekałem aż łódź
ruszy. Po skokach z klifów wydawało się to dziecinnie proste. I
tak też było. Łatwość opanowania deski poruszającą się z zawrotną
prędkością po falach przynosiła dużo frajdy. W Polsce nigdy nie
spotkałem się z takim sportem wodnym. Myślę, że to jest dobre
rozwiązanie dla początkujących amatorów wodnych rozrywek.
Sternik szybko zdał sobie sprawę, że ma do czynienia z twardym
zawodnikiem. Za długo utrzymywałem się na powierzchni. Momentalnie zwiększył prędkość łodzi. Na to czekałem, duże fale,
ostre zakręty. Nawet się nie obejrzałem i już byłem w wodzie. Gdy
się wynurzyłem, zobaczyłem, że łódź odpływa, jakby zapomniała o
mnie. Nie obawiałem się samego faktu oddalającej się motorówki.
Bardziej przytłaczał mnie wzroku tubylców zacierających ręce na
brzegu. Czułem, że tylko czekali aż znajdę się sam blisko nich. Na
szczęście łódź robiła już nawrót…
Do końca dnia na Morzu Arabskim zostało jeszcze trochę czasu
i kilka atrakcji. Pozwolę sobie zostawić to na temat innych artykułów i tym samym zakończyć tą serię.
Wielu podróżników pisze, że miejsca które odwiedzili posiadają swój własny urok. Miejsca, które z pewnością każdego oczarują swoim pięknem. W przypadku południowej części Pakistanu…
Cóż nie będę kłamał. Wszystkim się nie spodoba. Mogę polecić to
jedynie osobom, którym znudziły się kolorowe oferty biur podróży.
Jedno jest pewne. Miejsce to jest unikatowe i żaden artykuł, czy też
książka nie jest w stanie w pełni oddać klimatu tam panującego.
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* Artykuły i usługi elektryczne, Grunwaldzka 6,
tel. 87-610-00-66

AUTO-MOTO

AUTO LAND

V34308

V22620

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

K88306

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

amortyzatory, elektronika, komputerowa geometria zawieszenia,
klimatyzacja, chiptuning tel. 509-746-264;
V33109

* MYJNIA GĄBKOWA AUTOMATYCZNA
			
aleje Lipowe 1A

V34108

V39542

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

* bezprzewodowy internet iPlus, tel. 87-520-13-31 L81802
* Budowlana firma, Tadeusz WITKOWSKI, kompleksowe
prace budowlane, tel. 603-754-167, 87-523-41-44 K88506
* cyklinowanie, tel. 508-216-250 V33908
* Centrum Ogrodnicze, ul. Rzeźnicka 6; tel. 87-520-22-07

V01543

K89801

SERWIS OGUMIENIA

K89205

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

V33209

OPONY, FELGI
OLEJE SHELL (wymiana gratis)

AUTO - MOTO - SPRZEDAM

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

B83901

* Auta używane, tel. 501-611-961 V34737
* AUTOCZĘŚCI, ul. Grunwaldzka, tel. 87-520-01-21
K88406

* CZĘŚCI SAMOCHODOWE, tel. 509-746-264 V33119
* CZĘŚCI SAMOCHODOWE, ul. Sokola 1D, tel. 87520-12-88 V34318
* części używane, wszystkie marki, Ełcka 2 (przy
skupie złomu), tel. 501-611-961 V34727
* Ford Escort Combi, 1,4B, 1999, tel. 605-485-376 B82206
* Mitsubishi Outlander, 2005, 2,4B+G tel. 604-193-413

V37205

* gazowe, hydraulik, tel. 502-383-533 V34208
19-300 Ełk, ul. Sasankowa 17
tel.: 087 620 03 09, 620 13 08
fax: 087 621 56 07
e-mail: poligrafia@gryfix.pl

B83701

* Star 200, 1987, na części, tel. 605-201-942 V34018
* VW Passat Combi, 1998, 1,9TDI, 110 KM, tel. 508097-660 V39612

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
V38903

* kino, plac Wolności 22, tel. 87-520-20-59 B83303
* „KOALA” - bar. Kuchnia tradycyjna, katering.
Plac Wolności 14, tel. (87) 520 15 78
V35007
* konie kabardyńskie, przejażdżki, pod siodło,
Grądzkie 47, tel. 666-316-780, 87-421-22-48 B82505
V37805

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 B82306
* wczasy; tel. 87-421-22-48, 666-316-780, www.wiatrakart.fr.pl, e-mail: kawarak@o2.pl B83004

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 V34008
* hurtownia wędlin, od 4.00 do 14.00, ul. Gołdapska
31, tel. 87-520-22-13 B82604
* instalacje elektryczne, Henryk Rowiński, tel. 510-145891 V31820
* korepetycje - język angielski; szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły średnie, tel. 608-215-475 L81406
* kowalskie, spawalnicze, ślusarskie, Gołdapska 31,
tel. 87-523-00-80 B83402
* księgowe usługi, Ternet spółka z o,o, tel. 87-520-31-70
B84001

* materiały budowlane, metalowe, hydraulika – SKLEP
BUD-MET, ul. Gołdapska 22, tel. (87) 520 22 41. V33009
* MEBLE - salon, Jan Bagiński, ul. Rzeźnicka, tel.
(87) 520 29-23.
V41101
* 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

V31810

ARTYKUŁY ELEKTRYCZNE, SPRZEDAŻ, WYKONAWSTWO

V38703

B83103

to@borawski.pl
* OLEJ OPAŁOWY, NAJTANIEJ, tel. 87-520-41-91 V39512
* pakowanie próżniowe żywności, ulica Rzeźnicka 6, tel.
87-520-22-07 V31510
V35407

* pizza na telefon – od 10.00 do 22.00, tel.87-520-31-32
lub sms 505-314-536 V37815
* Pralnia chemiczna, pranie wodne, usługi w ciągu 24 godzin,
ul. Grunwaldzka 12, te. 723-565-284
V39003

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
V39802
czipowanie, paszporty europejskie
psy, koty, fretki

* ROWERY – naprawy i wypożyczalnia, Centrum
Handlowe Impuls, tel. 87-520-36-92 V38314
* skup metali i surowców wtórnych, odbiór własnym
transportem, najwyższe ceny, Ełcka 2, tel. 501-611-961
V34717

* sprzątanie, opieka nad osobami starszymi lub dziećmi, tel.
506-462-495 B81210
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SPRZEDAM
* drukarka kolorowa OKI C3300n, A4, idealna do
wizytówek, mało używana, 290 złotych, tel. 604-193413 B83602
* dom, 3 ha, Jaśki, tel. 502-088-402 K89901
* dom w Suwałkach, tel. 501-128-334 V34817
* działka usługowa, granica obwodnicy, tel. 601-210819 B79201a13
* działkę budowlaną, 1650 m.kw., Olecko, tel. 602709-756 B83801
* działki budowlane, Jaśki, tel.502-088-402 K90001
* działki budowlane, uzbrojone, tel. 601-210-819 K85601a13
* kotły c.o., grzejniki, bojlery, HYDROMAX,
ul. Targowa 18, tel. 87-615-31-90
V39702
* książki, I i II klasa gimnazjum, (Gimnazjum nr 2), tel.
603-113-040 V34328
* luksfery Fala niebieskie 36 sztuk, TANIO, tel. 508610-285 B83203
* maszyny, urządzenia rolnicze, tel. 516-670-859
K79301a13

* mieszkanie 60 m.kw., IV piętro, Gołdapska, tel 504041-857 V22630
* modele kartonowe, Wydawnictwo WIR, (samoloty
1:50, okręty 1:300), tel. 601-152-454
* OLEJ OPAŁOWY, NAJTANIEJ, tel. 87-520-41-91
V39522

K88905

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 B83502

O- Y
OMKE
R
P Aw
CJ

Pompy ciepła
CWU + CO + kolektory słoneczne
przydomowe oczyszczalnie ścieków
możliwość montażu
V37715
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 V39812
WYNAJEM
* lokal użytkowy 100 m.kw., centrum, tel. 723-565-284
V39013

* lokal użytkowy 140 m.kw., centrum, tel. 501-620-577
V37825

* mieszkania do wynajęcia, tel. 604-184-868 K88207

Pomieszczenia biurowe do wynajęcia.
V39602

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

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

V37505

* usługi wywrotką Man czteroosiową, koparkoładowarka, TANIO, żwir, piasek, ziemia, wynajem rusztowań, tel. 504-919-923 K88606
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
V29510d

INNE
* oddam koty (wszystkie czarne) w dobre ręce, tel.
504-997-481 B82804
KUPIĘ
* stary traktor, tel. 602-235-182 V39532
PRACA
* ślusarza, spawacza zatrudnię, tel. 602-709-756 B82405
* zatrudnię stomatologa, tel. 605-893-381 K89005

V40011

 auto
 sprzedam
 praca
 wynajmę  kupię
 inne

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

x 1 x 2 x 3 x 4 x ?

Podpis: ......................................................
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K8963

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

ZAKUP NIERUCHOMOŚCI - BEZPIECZNIE

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

L81703

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

mości. W związku z tym jesteśmy narażeni na popełnienie
uchybień powodujących niemiłe niespodzianki po zawarciu
umowy.
Przed przystąpieniem do jakichkolwiek czynności związanych z zakupem nieruchomości powinniśmy sprawdzić w
miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego , czy
nieruchomość, którą zamierzamy nabyć będzie mogła być
wykorzystana zgodnie z naszymi oczekiwaniami.
Kolejny krok, to porównanie, czy podany przez właściciela numer ewidencyjny działki jest zgodny z numerem w
ewidencji gruntów i budynków. Wszelkie dane o nieruchomości (mapka, numer nieruchomości, powierzchnia, właściciel
itp.) uzyskamy z ewidencji gruntów i budynków Starostwa
Powiatowego.
Następnie w księdze wieczystej nieruchomości, powinniśmy sprawdzić czy nieruchomość nie posiada ograniczonych
praw rzeczowych (np. służebność gruntowa lub osobista). Czy
nie jest obciążona hipoteką. Wypis z księgi wieczystej może
okazać sprzedający. Warto jednak przed podpisaniem aktu notarialnego, przejrzeć księgę osobiście.
Bywa, że nieruchomość obciążona jest długiem. Wówczas
powinniśmy zawrzeć umowę przedwstępną, w której sprzedający zobowiąże się do sprzedaży nieruchomości wolnej
od obciążeń. Zawarcie właściwej umowy możliwe będzie po
spłacie obciążeń. Możliwe jest też przejęcie obciążeń wraz z
nieruchomością. W tej sytuacji cenę zakupu pomniejszamy o
wartość obciążeń.
Nakreśliliśmy Państwu zarys czynności poprzedzających
zakup nieruchomości. O ile macie Państwo wątpliwości dotyczące innych zagadnień tego typu transakcji – zapraszamy.
Nasze porady są bezpłatne.
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 milowo: ak.ob@wp.pl.

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

K89701

B82904

Nie codziennie mamy do czynienia z zakupem nierucho-

MEDYCYNA ALTERNATYwNA
NASZA CERA NIE LUBI ZIMY

Zimowe wiatry, słoty i mróz fatalnie wpływają na
cerę. Nie lepiej na nią działa powietrze wysuszone
przez kaloryfery. Nawet bardzo młoda twarz - jeśli
zaniedbamy nawilżanie i odżywianie - będzie przypominać pomarszczone jabłuszko. Co robić?
* Koniecznie nawilżać skórę od wewnątrz - pijąc dużo,
nawet 2 litry - niegazowanej wody mineralnej i soków warzywnych czy owocowych
* nie wychodzić na chłód i wiatr po kąpieli, gdyż wilgotna skóra szybko się oziębia.
* Dobrze natłuszczają skórę i przywracają jej prawidłowe ukrwienie maści z linomagiem, tranowe i alantanowe.
* Przebywając w suchym powietrzu co pewien czas nakładać krem nawilżający (działa on skutecznie tylko przez
2 – 3 godziny).
* Przed wyjściem posmarować twarz kremem i zrobić
makijaż, stosując jako podkład puder w kremie, a po zaschnięciu pokryć warstewką pudru sypkiego, która świetnie chroni przed wiatrem i mrozem.
* Osoby pobudliwe, znerwicowane mają skłonność do
czerwienienia się; niestety, są to często brzydkie, nieregularne duże plamy. Przy takiej cerze mogą być problemy

z kosmetykami. Przede wszystkim nie powinno się myć
twarzy wodą z kranu, ale rozgotować płatki owsiane i
otrzymanym kleikiem zmyć skórę, a potem spłukać lekko
podgrzaną wodą mineralną wymieszaną z mlekiem.
* Odświeża skórę, a także działa bakteriobójczo, maseczka z 3-4 łyżek startego chrzanu sparzonego wrzątkiem,
wymieszanego z 2 łyżkami naturalnego jogurtu i łyżką
mąki ziemniaczanej. Po 20 minutach maseczkę spłukuje
się letnią wodą.
* Do przecierania cery tłustej i mieszanej dobry jest
sok z cytryny, który nadaje jej gładkość, zamyka rozszerzone pory. Twarz naciera się lekko poklepując, tamponikami nasączonymi przecedzonym sokiem. Po wyschnięciu
spłukuje się wodą mineralną i nakłada krem odżywczy.
* Twarz będzie miała ładniejszy koloryt, jeśli łyżkę tartej marchewki wymiesza się starannie z żółtkiem i łyżeczką świeżego twarożku (można dodać jeszcze kilka kropli
witaminy A), i papkę rozprowadzi się po twarzy, a po 20
minutach zmyje ciepłą, potem zimną wodą.

Witamina B6 - wpływa na stan układu nerwowego oraz zapobiega stanom zapalnym skóry. Występuje w
wielu produktach pochodzenia zarówno roślinnego jak i
zwierzęcego.

to@borawski.pl

Kalendarz imion

6 listopada
Arletty, Arlety, Beaty, Bogdany, Krystyny, Leny, Leonardy
Adolfa, Długomira, Feliksa, Gustawa,
Jacka, Leonarda, Melaniusza, Trzebowita, Ziemowita
7 listopada
Antoniny, Florentyny, Flory, Floryny,
Kaliny, Kariny, Przemiły
Achillesa, Antoniego, Engelberta,
Ernesta, Florencjusza, Florentego, Florentyna, Melchiora, Przemiła, Rudolfa,
Wincentego, Żytomira
8 listopada
Hadrianny, Klaudii, Seweryny, Wiktoryny
Bogdana, Dymitra, Godfryda, Hadriana,
Klaudiusza, Radosta, Sewera, Seweryna, Sędziwoja, Wiktora, Wiktoriusza,
Wiktoryna
9 listopada
Anatoli, Debory, Genowefy, Gracji,
Joanny, Liliany, Lilii
Aleksandra, Anatola, Bogdana, Bogura-

da, Bożydara, Czcibora, Gorzysława,
Ludwika, Nestora, Oresta, Ścibora,
Teodora, Ursyna, Waltera
10 listopada
Florencji, Leny, Leony, Leonory, Luby,
Ludmiły, Natalii, Nel, Neli, Nelly,
Nimfy
Andrzeja, Leona, Lubomira, Ludomira,
Modesta, Stefana, Tyberiusza
11 listopada (Narodowe Święto Niepodległości)
Anastazji, Gertrudy, Miny, Trudy
Aleksandra, Bartłomieja, Emila, Felicjana, Jana, Macieja, Marcina, Piotra,
Prota, Spycisława, Teodora, Waldemara
12 listopada
Chrysty, Emiliany, Konradyny, Krystyny, Renaty
Astrydy, Benedykta, Czcibora, Emiliana, Flawiana, Flawiusza, Izaaka,
Izadiusza, Jonasza, Józefata, Konrada,
Krystiana, Krystyna, Marcina, Mateusza, Ścibora, Witolda

Nasz przepis
Barszcz czerwony

1,5 kg czerwonych buraków, marchew,
pietruszka, cebula, kawałek selera, por,
kilka ziaren pieprzu, sól, cukier, sok
cytrynowy
Przygotowujemy około 2 litrów wywaru z obranych i pokrojonych na kawałki warzyw: marchew, pietruszka, seler, por, cebula. Dodajemy szczyptę soli i
ziarna pieprzu.
Buraki myjemy i pieczemy w piekarniku, tak by były miękkie. Po ostudzeniu
szatkujemy je na tarce. Łączymy z wywarem. Zagotowujemy.
Doprawiamy solą, cukrem oraz sokiem z cytryny.
Podajemy z białą lub czerwoną fasolą, słonymi ciasteczkami lub pasztecikami.

Szatobriand

40 dag polędwicy środkowej, ćwierć
szklanki oliwy, 2 łyżki oleju do smażenia, sól, pieprz
Polędwice płuczemy i suszymy ręcznikiem papierowym. Następnie smarujemy oliwą i zostawiamy na godzinę w
chłodnym miejscu.
Rozgrzewamy olej na patelni i obsmażamy mięso z obu stron na dużym
ogniu, następnie zmniejszamy ogień i
smażymy jeszcze około 8 minut z każdej
strony.
Zdejmujemy z ognia solimy i oprószamy pieprzem. Odstawiamy na 4 minuty i w tym czasie mięso trzykrotnie

REHABILITACJA GLILEUSZA

Galileo Galilei (1564-1642) - wybitny
fizyk i astronom epoki Odrodzenia. Wykładowca w Pizie i Padwie. W 1602 r. odkrył prawo swobodnego spadania ciał, a
w 1609 zbudował lunetę i jako pierwszy
uczony zastosował ją do obserwacji astronomicznych Był gorącym zwolennikiem

odwracamy. Po 4 minutach przekrajamy skośnie na dwie części. Na stekach
układamy wiórki zimnego masła. Jest
to porcja dla dwóch osób.

Risotto z orzechami
i rodzynkami

20 dag okrągłego ryżu, 1 cebula, 3
łyżki oleju, 0,75 litra rosołu, 5 dag
orzechów laskowych, 5 dag rodzynek,
sól, biały pieprz
Cebulę obieramy, myjemy i kroimy w
kostkę.
Na patelni rozgrzewamy olej i szklimy
na nim cebulę. Dodajemy opłukany i
przebrany ryż i smażymy powoli dodając rosół.
Później gotujemy na niewielkim ogniu
pod przykryciem około 20 minut.
Mieszamy z rodzynkami i orzechami i
znów podgrzewamy.
Tak przygotowany ryż może być dodatkiem do egzotycznych potraw.

Surówka z mandarynek

6 mandarynek, łyżeczka miodu, łyżeczka winiaku, łyżeczka zmielonych orzechów laskowych, esencja waniliowa,
pół szklanki soku pomarańczowego
Mandarynki obieramy, dzielimy na
cząstki i kroimy w kostkę. Układamy je
w kompotierkach.
Miód mieszamy z winiakiem, esencja waniliową, orzechami laskowymi
oraz sokiem pomarańczowym. Polewamy tym sosem mandarynki.
poglądów Kopernika na temat budowy
wszechświata. W roku 1616 inkwizycja
uznała naukę Kopernika za herezję, Galileusz natomiast otrzymał upomnienie
i nakaz odrzucenia poglądów polskiego
astronoma.
Jednak, gdy papieżem został życzliwy
mu Urban VIII, uczony ogłosił swe na-
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Cytaty na ten tydzień

Ułan na widecie

Tam na błoniu błyszczy kwiecie,
Stoi ułan na widecie,
A dziewczyna, jak malina,
Niesie koszyk róż!
„Stój, poczekaj, piękna wróżko!
Skąd drobniutką strzyżesz nóżką?”
„Jam z tej chatki, rwałam kwiatki
I powracam już!”
„Oho! Próżne twe wymówki,
Pójdziesz ze mną do placówki!”
„Ach! Ja biedna, sama jedna,
Matka czeka mnie!”
„Stąd Moskale o pół mili
Może ciebie namówili?”
„Ja nieboga, nie znam wroga,
Nie widziałam nic!”
Franciszek Kowalski (1797-1863)

PRZYS£OWIA
Miłosierdzia nie godzien, który go
nikomu nie pokazał.
Miłość potrzebuje swobody i czasu
na wydanie najpiękniejszych kwiatów.
W listopadzie goło w sadzie.
Deszcze listopadowe budzą wiatry
zimowe.
Gdy w listopadzie liść na szczytach
drzew trzyma, to w maju na nowe liście
spadnie jeszcze zima.
Jaka pogoda listopadowa, taka i marcowa.
Lepiej w cudzej niż w swojej własnej ziemi wojnę toczyć.
Lepszy mąż bez miłości niż pełen
zazdrości.
Kwaszona kapusta sama idzie w
usta.
Lepiej dziesięć razy ciężko chorować, niż raz lekko umrzeć.
Lepszy w wolności kąsek lada jaki
niż w niewoli przysmaki.
Mądry przeciwnik często mniej zaszkodzi, niźli przyjaciel serdeczny, a
głupi.
ukowe credo w formie dysputy między
zwolennikami teorii Ptolemeusza i Kopernika. Choć dzieło opatrzone zostało
aprobatą Świętego Officjum, w roku 1632
Galileuszowi wytoczono proces o złamanie zakazu rozpowszechniania poglądów
Mikołaja Kopernika. Zgnębiony mędrzec,
zmuszony do przyznania się do winy i publicznego wyrzeczenia się swych poglądów, resztę życia spędził w odosobnieniu
pod nadzorem inkwizycji. Kontynuował
jednak pracę naukową, choć na 5 lat przed
śmiercią stracił wzrok.
W roku 1979 papież Jan Paweł II zażądał rewizji wyroku na profesora z Pizy.
Powołano specjalną komisję, która po 13
latach badań i analiz zaproponowała jego
anulowanie. Zespół uznał, że wyrok inkwizycji, choć wydany w dobrej wierze,
był jednak niesłuszny.
30 października 1992 Jan Paweł II ogłosił rehabilitację Galileusza. Przestrzegł
również hierarchów odpowiedzialnych za
doktrynę wiary, by „nigdy więcej
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I LO w Olecku Mistrzem Województwawpiłce w nożnej „Mój ORLIK 2012”
Zawodnicy I Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Kochanowskiego w Olecku w ramach rozgrywek organizowanych przez W-M Szkolny Związek Sportowy: „Mój Orlik
2012” zdobyli tytuł Mistrzów Województwa Warmińsko-Mazurskiego na rok 2013. Turniej finałowy miał miejsce w
Braniewie (29.10.br.), na orliku gospodarzy - ZSB Braniewo.
Oprócz w/w szkół zakwalifikowały się zespoły ZSS Ełk
i ZSR Ostróda.
Wyniki wszystkich meczów (system „każdy z każdym”):
I LO Olecko – ZSR Ostróda 1:1,
ZSS Ełk – ZSB Braniewo 0:3,
ZSR Ostróda - ZSS Ełk 5:1,
I LO Olecko - ZSB Braniewo 3:1,
ZSR Ostróda - ZSB Braniewo 1:2,
ZSS Ełk - I LO Olecko 1:3 .
O sukcesie zawodników z Olecka zdecydowała przede
wszystkim wzorowa współpraca poszczególnych formacji.
Niesamowite zawody rozegrał w bramce Mateusz Jurczuk - pewny na 200% w każdym meczu. Obrońcy (Michał
Szturgulewski i Olaf Niesterow) - nie do przejścia (prawie
wszystkie wygrane pojedynki „jeden na jeden”), pomocnicy
– szkielet zespołu (Sebastian Drażba i Jakub Kozłowski –
technicznie i mentalnie poza zasięgiem rywali), napastnicy
– (Piotr Jasiński, Szymon Niesterow, Hubert Taraszkiewicz
- dwie bardzo ważne bramki wchodząc z ławki !!!) szybkość
i walka z obrońcami przeciwników do końca oraz Łukasz
Zieliński i Konrad Krankowski – ogromne wsparcie „na złapanie oddechu” formacji defensorów. Wszyscy zapracowali
bardzo ciężko na ten sukces. Brawo !!!
Zawodnicy, którzy reprezentowali szkołę w drodze do
mistrzostwa: Sebastian Drażba, Jakub Kozłowski (kpt.),
Mateusz Jurczuk (br.), Hubert Taraszkiewicz, Michał
Szturgulewski, Konrad Krankowski, Piotr Jasiński, Szymon Niesterow, Olaf Niesterow, Łukasz Zieliński i Wojciech Miluć. Opiekunem zespołu był nauczyciel wychowania fizycznego Robert Smyk.			
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Arnold Hościłło

Druga

Jest drugie życie i szansa druga,
Druga połowa i dwa są uda.
Drugie są skrzypce, drugie oblicze,
Druga melodia w koncercie życzeń.
Jest coś w obrazie na drugim planie,
W ucznia tornistrze drugie śniadanie.
Z drugim ma pierwsze oko płastuga,
I była wojna światowa druga.
Z miłości zupę podwójnie solę,
Na drugim brzegu rzeki topole.
Druga zasada jest dynamiki,
A domkach z dwóch kijków żyją chruściki.
Myśliwy palnie z dwururki w kaczkę,
Bliźniak ma brata, siostra bliźniaczkę.
Drugie z dziesięciu jest przykazanie,
I druga szansa na pojednanie.
Rozalka w piecu na dwa pacierze,
W drugim szeregu stoją żołnierze.
Dwa są kadłuby w katamaranie,
W pokerze ważne drugie rozdanie.

W najbliższym czasie w Olecku
odbędą się nast. imprezy sportowe:
Mistrzostwa Powiatu Oleckiego SZS
w mini siatkówce ,,trójek”
Termin i miejsce: 07.11.13r. (czwartek), godz. 10.00, hala
Zespołu Szkół w Olecku.
Zawody Pływackie: ,,Warmia i Mazury Pływają”
Termin i miejsce: 09.11.13r. (sobota), godz. 10.00, Pływalnia ,,Lega” w Olecku.
Otwarty Turniej halowej piłki nożnej
o Puchar Starosty Oleckiego
Termin i miejsce: 09.11.13r. (sobota), godz. 10.00, hala
,,Lega” w Olecku.
Wpisowe: 100 zł od drużyny (4+1+rezerwowi).
Leśny Cross Niepodległości
Termin i miejsce: 09.11.13r. (sobota), godz. 11.11, Sedranki nad jeziorem Sedraneckim (dystans 7 km)
Wpisowe: 10 zł.
Mecz V Ligi piłki nożnej:
MLKS ,,Czarni” Olecko - ,,Warmia” Olsztyn
Termin i miejsce: 09.11.13r. (sobota), godz. 13.00, Stadion
Miejski w Olecku.
Wstęp: 5 zł.
Mecz III Ligi Podlaskiej piłki ręcznej:
MLKS ,,Czarni” Olecko - ,,Olimpijczyk” Rutka - Tartak
Termin i miejsce: 09.11.13r. (sobota), godz. 18.00, hala
,,Lega” w Olecku.
Wstęp: 5 zł.
Otwarty Turniej Badmintona
o Puchar Szkoły Pływania: ,,Active Swim”
Termin i miejsce: 10.11.13r. (niedziela), godz. 12.00, hala
,,Lega” w Olecku.
Wpisowe: 20 zł.
Święto Piłki Nożnej z okazji Dnia Niepodległości
Termin i miejsce: 11.11.13r. (poniedziałek), godz. 10.00,
hala ,,Lega” w Olecku.
Mistrzostwa Powiatu Oleckiego SZS w koszykówce
dziewcząt i chłopców szkół gimnazjalnych
Termin i miejsce: 14.11.13r. (czwartek), godz. 10.00, hala
LO w Olecku.
Mistrzostwa Polski Leśników i pracowników Lasów
Państwowych w tenisie stołowym
Termin i miejsce: 14-16.11.13r. (czwartek - sobota),
rozpoczęcie we czwartek 14.11.13r. o godz. 15.30, 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!
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sobie prawo do adiustacji, skracania oraz opatrywania nadesłanych artykułów własnymi tytułami.
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zajęcia dla dzieci, młodzieży i dorosłych we wtorki i czwartki, od godziny 16 do 18, w Centrum Sportowo-Rekreacyjnym „Lega”.
Maciej Kot (fot. archiwum klubu)

Szanowni Państwo
liczę na wasz głos w wyborach do Rady Działalności Pożytku Publicznego. Trzeba tylko wypełnić, zeskanować i wysłać formularz. Każdy
głos może być na wagę złota, a by go oddać nie
trzeba wiele. Proszę też o wszelkie możliwe poparcie.
z góry dziękuję
Bartosz Cieśluk

V31710

Koniec października był intensywny dla aikidoków z Olecka.
Uczestniczyli w dwudniowym seminarium z okazji XV – lecia Klubu AIKIDO w Ełku, a także gościli
po raz pierwszy w naszym mieście
Sensei Tomasza Krzyżanowskiego (6 dan) Dyrektora Technicznego AAI Polska. Poprowadził on
w Centrum Sportowo-Rekreacyjnym Lega, bardzo ciekawe zajęcia
z technik podstawowych (kihon
waza) oraz technik z bronią (buki waza).
Demonstrację rzutów i dźwigni przeplatał objaśnianiem i
tłumaczeniem ceremoniału obowiązującego w tej dyscyplinie.
Sensei chwalił zaangażowanie i umiejętności naszych trenujących, a zwłaszcza sempai Michała Życzkowskiego, który jest
obecny na wszystkich krajowych obozach i zgrupowaniach.
Klub AIKIDO w Olecku działa od 2011 roku, prowadzi
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OLECKIE AIKIDO!
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F. No 149

Praca domowa: Ojczyzna
To był zwyczajny listopadowy dzień w zwyczajnym,
choć nietypowym domu. Nietypowy, bo mieszkały w nim
trzy pokolenia. Był tam Franek, jego rodzice i jego dziadkowie.
- Dziadku, gdzie ja w końcu mieszkam: w Rzeczpospolitej Polskiej, Rzeczypospolitej Polskiej, czy w Polsce? Bo
już sam nie wiem – dopytywał się Franek.
Dziadek nie odrywając się od gazety odpowiedział, że
wszędzie, ale taką odpowiedzią wnuk nie był zachwycony.
- Jak to? To który kraj jest moją ojczyzną?
- Wszystkie – a w głosie dziadka słychać było małą ironię.
- Dziadku, wkręcasz mnie! – Franek był już zdenerwowany.
I wtedy dziadek uśmiechnął się i wyjaśnił, że każda z
tych nazw jest prawidłowo i oznaczają jeden i ten sam kraj,
ich wspólną ojczyznę. Kiedy padło słowo „ojczyzna”, to dopiero Franek zaczął drążyć temat.
- Właśnie, dziadku, pani z historii zadała taką pracę domową, żeby napisać, czym dla mnie jest ojczyzna. I już napisałem, że to kraj, w którym, mieszkam, że to polska mowa
i – wyznał szczerze – na tym moje pomysły się skończyły.
Może ty mi pomożesz – prosił – Wiem! Dziadku ty mi powiedz, czym dla ciebie jest ojczyzna, a ja napiszę, jakby to
były moje słowa.
Starszy pan oparł się na fotelu i przez chwilę milczał.
Franek obserwował dziadka uważnie. Zapadła głęboka cisza. Po chwili chciał mu przypomnieć, o co go prosił, gdy
nagle dziadek zaczął spokojnie opowiadać.
- Ojczyzna, wnuku, to jeszcze coś więcej niż granice. To
wielki sad mojego dziadka, w którym łaziłem po drzewach.
Nie ma już mojego dziadka, sad został wycięty, bo drzewa nie chciały bez dziadka owocować, a ten sad widzę codziennie. I rzeczkę, Legę, w której się latem kąpaliśmy bez
opamiętania. Ojczyzna to babcia i jej plecione wianki na

Matki Bożej Zielnej. Babcia chodziła po łąkach i zbierała
kwiatki, a każde z nich nazywała. Widzę te łąki w moich
snach. Ojczyzna, wnuku, to ta sama szkoła, do której i ja
chodziłem, i twoja mama i teraz ty.
Och, jacy wspaniali nauczyciele nas uczyli. Surowi
byli i wymagający, ale do dzisiaj pamiętam swoją panią
od historii, jak opowiadała nam o królach, wojnach. A
mówiła tak pięknie, że każdy z nas chciał być Zawiszą
Czarnym czy Marszałkiem Piłsudskim.
Starszy pan zamilkł. Franek chciał powiedzieć, że
pani, które uczy historii też taka jest, i że też tak pięknie
opowiada. Może to ta sama? I już otwierał usta, by o tym
dziadkowi powiedzieć, gdy dziadek znowu przemówił.
- Pamiętasz, Franku, jak jeździliśmy po lesie i robiłeś
zdjęcia przydrożnym kapliczkom? – chłopiec skinął głową – A to też ojczyzna. I gniazda bocianie, których we wsi
dziadka było najwięcej i każdy gospodarz chlubił się tym,
że na jego stodole ptaszyska zrobiły sobie dom. I mój kolega, który wyjechał za granicę i miał bardzo dobrą pracę,
był szanowanym informatykiem, ale… wrócił. Spytasz,
dlaczego? Po prostu tęsknił, do „kraju tego – jak pisał
poeta – gdzie kruszynę chleba podnoszą z ziemi przez
uszanowanie”. I mgły nad jeziorem, łany zbóż, widziałeś
przecież jakie piękne, a to też Polska, ojczyzna. A kiedy
dzwony biją na pasterkę albo rezurekcje, to moje serce
bije tak samo mocno i głośno i raduje się, że w wolnej
Polsce. „Bóg, Honor, Ojczyzna” powiewało na sztandarach…
I dziadek zmilkł, a Frankowi zdawało się, że widział
łzę w oku dziadka, którą wytarł ukradkiem, bo sam tego
uczył, że mężczyźni musza przede wszystkim bronić honoru ojczyzny i dam, jak rycerze. Tylko Franek jeszcze
żadnej damy nie musiał bronić, a ojczyzny tym bardziej.
- Dobrze, wnuku – przerwał rozmyślania dziadek - to
teraz już wiesz, co masz pisać?
- Nie wiem, czy to wszystko zmieszczę w jednym zeszycie. Pomożesz mi?
- A od czego są dziadkowie? Poradziliśmy z zaborcami, to i z pracą domową też.
Marusia

