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Dwunastu uczniów Zespołu Szkół Technicznych zostało
zakwalifikowanych do udziału w dwutygodniowych praktykach zawodowych w białostockich firmach. W pierwszej
połowie czerwca, pod okiem opiekunów: Artura Adamczyka i Marka Chomontowskiego, sześcioro przyszłych
informatyków (Wojciech Głos, Marcin Domel, Eugeniusz
Lios, Aneta Nieszczerzewska, Magdalena Palanis, Maciej
Szmit) i tyle samo mechaników (Adam Gabruś, Piotr Jaźwiński, Daniel Józefowicz, Grzegorz Szczodruch, Daniel
Topolski, Krzysztof Wieczorek) codziennie, niemal jak do
pracy, udawało się na około 8 godzin do firm z bogatymi tradycjami.
W przypadku informatyków były to firmy związane z
komputerami.
„Naprawialiśmy komputery, składaliśmy je i przygotowywaliśmy do sprzedaży, przeinstalowywaliśmy systemy itd.
Czas leciał nam bardzo szybko. Wciąż mieliśmy coś ciekawego do zrobienia. Przydzielono nam opiekuna w firmie, który
zapoznawał nas z pracą zakładu. On i inni pracownicy byli
dla nas bardzo mili i przyjaźnie nastawieni. Pomagali nam z
każdym problemem. Nauczyłem się wielu rzeczy związanych
ze składaniem komputerów. Było fajnie” – mówi Maciek,
uczeń technikum informatycznego.
Mechanicy natomiast uczęszczali do dużej fabryki.
Tuż po powrocie, Daniel z technikum mechanicznego

relacjonował: „Początkowo przyglądaliśmy się pracy i
obsłudze specjalistycznych urządzeń przemysłowych oraz
obrabiarek numerycznych. Dowiadywaliśmy się, jakie prace możemy wykonywać na tak nowoczesnych maszynach.
Później sami, pod okiem opiekuna praktyk, wykonywaliśmy
prace na szlifierkach przemysłowych i obsługiwaliśmy obrabiarki numeryczne. Cały wyjazd oceniam bardzo dobrze.
Traktowano nas po przyjacielsku. Po pracy zwiedzaliśmy
miasto, korzystając z nowopowstałego systemu miejskiej
komunikacji rowerowej, chodziliśmy na tor gokartowy i do
kina”.
Uczniowie odbywający praktyki zawodowe przez pełne dwa tygodnie mieli możliwość obserwowania procesów produkcyjnych przy wykorzystaniu nowoczesnych
technologii i urządzeń przemysłowych, mogli także zapoznać się z warunkami i specyfiką pracy dużych przedsiębiorstw. Otrzymali szansę utrwalenia, zademonstrowania
i zweryfikowania swoich umiejętności, co w przyszłości
może ułatwić znalezienie satysfakcjonującej ich pracy.
Honorata Szwajda, Dariusz Nalewajko
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Praktyki zawodowe w Białymstoku

Archiwum „Tygodnika oleckiego” znajdziesz

GRÜNLAND
Centrum Roślin Ozdobnych

najnowsza kolekcja bylin

Olecko, ul. Produkcyjna 11, tel. (87) 523-90-09
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OLECKI TERMINARZ

Stypendia

Wydział Edukacji, Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego w
maju b.r. wydał 500 decyzji przyznających uczniom stypendia
szkolne za okres od stycznia do czerwca b.r.
Łącznie przyznano kwotę 292 875 złotych. 80% to dotacja
celowa rządu, a reszta to środki własne gminy.
Miesięczna wartość stypendium waha się od 98 do 102
złotych.
UM

Dofinansowania kosztów szkolenia
5 lipca 2012 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 czerwca 2012 r. w sprawie
dofinansowania kosztów szkolenia polskiego języka migowego, systemu językowo-migowego, sposobu komunikowania się osób głuchoniewidomych oraz tłumacza-przewodnika
(Dz. U. Nr 0, poz. 687).
Zgodnie z powyższym rozporządzeniem, osoba uprawniona, członek jej rodziny oraz osoba mająca stały lub bezpośredni kontakt z osobą uprawnioną, może ubiegać się o dofinansowanie kosztów szkolenia języka migowego do Warmińsko
– Mazurskiego Oddziału Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, ul. Mickiewicza 21/23, 10-508
Olsztyn.
Wniosek można złożyć w każdym czasie, ale złożony w
okresie od dnia 1 listopada do 31 grudnia danego roku kalendarzowego jest rozpatrywany w pierwszym miesiącu następnego roku.
Dofinansowanie wynosi:
• dla osoby uprawnionej – nie więcej niż 95% kosztów
szkolenia,
• dla członka rodziny osoby uprawnionej oraz osoby mającej z nią stały lub bezpośredni kontakt – nie więcej niż 90%
kosztów szkolenia.
Druki wniosków dostępne są m. in. na stronie www.pfron.
org.pl , szczegółowe informacje można uzyskać pod nr tel. 89
7229000.
opracowała: Halina Kasicka

NAJTANIEJ W MIEŚCIE

Aleje Lipowe 1, Tel. (87) 520-41-91
ON.............................. 5.29 zł
Pb 95......................... 5.29 zł
PB 98......................... 5,39 zł
LPG............................ 2,39 zł
Olej opałowy............... 3,80 zł (powyżej 1000 litrów)
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AUTOMYJNIA

Zapraszamy od 600 do 2100
www.paliwa-kozlowski.pl
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sponsorujemy „Czarnych”,
bilet 5 gr taniej na litrze
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WYSTAWY STAŁE
• Iwona Bielawska, malarstwo, Galeria Prawdziwej Sztuki
im. A. Legusa, ROK „MG”
• wystawa fotografii, Galeria Hol, ROK „MG”
• Ekspozycja stała - wystawa w Oleckim Stowarzyszeniu
Aktywnych „Zamek”
• Ekspozycja stała - Olecka Izba Historyczna, plac Wolności 22
17 czerwca (wtorek)
apteka dyżurna plac Wolności 25
wydanie „Tygodnika Oleckiego”
16.00 - Scrabble w bibliotece, Biblioteka Miejska, ul. Kopernika
18 czerwca (środa)
apteka dyżurna Zielona 35
19 czerwca (czwartek, Boże Ciało)
apteka dyżurna Składowa 6
16.00 - Rummikub, gra rodzinna, scrable, Biblioteka Publiczna, Kopernika 6
20 czerwca (piątek)
apteka dyżurna Zielona 37
16.00 - Bajkolandia, spotkanie z bajką, biblioteka miejska,
ul. Kopernika
17.00 - Czarnoksiężnik z Oz: Powrót Dorotki, film, kino
Mazur (3D)
19.00 - Dżej Dżej, film, kino Mazur (2D)
21 czerwca (sobota)
apteka dyżurna Kolejowa 15
17.00 - Czarnoksiężnik z Oz: Powrót Dorotki, film, kino
Mazur (3D)
17.00 - Czarni Olecko - Błękitni Pasym, mecz piłki nożnej,
V liga, Stadion Miejski
19.00 - Dżej Dżej, film, kino Mazur (2D)
22 czerwca (niedziela)
apteka dyżurna plac Wolności 7B
10.00 - XIV Turniej o Puchar IGNASIÓWKI, korty miejskie
14.00 - Unia Olecko - Orkan Sątopy,mecz piłki nożnej B-klasy, stadion ze sztuczną murawą
17.00 - Czarnoksiężnik z Oz: Powrót Dorotki, film, kino
Mazur (3D)
19.00 - Dżej Dżej, film, kino Mazur (2D)
23 czerwca (poniedziałek)
apteka dyżurna 11 Listopada 9
24 czerwca (wtorek)
apteka dyżurna Gołdapska 1
16.00 - Scrabble w bibliotece, Biblioteka Miejska, ul. Kopernika
25 czerwca (środa)
apteka dyżurna plac Wolności 25
wydanie „Tygodnika Oleckiego”
26 czerwca (czwartek)
apteka dyżurna Zielona 35
16.00 - Rummikub, gra rodzinna, scrable, Biblioteka Publiczna, Kopernika 6
19.00 - Smak curry, film, kino Mazur (cykl KADR)
27 czerwca (piątek)
apteka dyżurna Składowa 6
16.00 - Bajkolandia, spotkanie z bajką, biblioteka miejska,
ul. Kopernika
17.00 - Czarownica, film, kino Mazur (2D)
19.00 - Grace księżna Monako, film, kino Mazur (2D)
28 czerwca (sobota)
apteka dyżurna Zielona 37
17.00 - Czarownica, film, kino Mazur (3D)
19.00 - Grace księżna Monako, film, kino Mazur (2D)
29 czerwca (niedziela)
apteka dyżurna Kolejowa 15
17.00 - Czarownica, film, kino Mazur (3D)
19.00 - Grace księżna Monako, film, kino Mazur (2D)
30 czerwca (poniedziałek)
apteka dyżurna plac Wolności 7B
1 lipca (wtorek)
apteka dyżurna 11 Listopada 9
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Olecko biegało szlakiem Krutyni

Matura w Społecznej

W tym roku Liceum Społeczne ukończyło w tym roku 9
abiturientów. Było przemówienie dyrektora szkoły, podziękowania, nagrody i upominki, życzenia...
Dyrektor szkoły Waldemar Snarski powiedział m.in.
„Przed Wami maturzyści jeszcze ten najważniejszy egzamin
egzamin dojrzałości, którego pomyślne przejście otworzy tak
naprawdę drogę do dalszego życia. Wierzę, że jesteście przygotowani dobrze i odpowiedzialnie podejdziecie do tej waż-

14 czerwca w wietrzną i mokrą sobotę jedenastu biegaczy Stowarzyszenia Olecko Biega wzięło udział w III
Biegu Szlakiem Krutyni w Gałkowie (gmina Ruciane-Nida). Zawody były rozgrywane na malowniczych leśnych
ścieżkach w sąsiedztwie urokliwej mazurskiej rzeki Krutyni. Wszyscy olecczanie ukończyli bieg na dystansie 10 km
uzyskując bardzo dobre wyniki. Najszybszym był Gerard
Rożek z czasem 0:44:16 na 38. miejscu w open oraz 12. w
kat. M-30. Następnie linie mety przekraczali:
Tomasz Kownacki 0:48:01, 95. open i 30. M-30;
Mariusz Morawski 0:48:15, 108. open i 26. M-40;
Piotr Jasiński 0:49:27, 128. open i 32. M-40;
Agnieszka Omilian 0:49:47, 133. open i 15. K-30;
Wojciech Jegliński 0:49:47, 134. open i 33. M-40;
Sławomir Sienkiewicz 0:50:06, 142. open i 36. M-40;
Stanisław Warykowski 0:52:08, 184. open i 15. M-50;
Ewa Muster-Drażba 0:57:58, 312. open i 16. K-40;
Marzena Jasińska 0:58:17, 318. open i 52. K-30;
Jan Bgiński 0:59:49, 347. open i 11. M-60
Na mecie zawodów finiszowało 480 miłośników biegania.
Już 29 czerwca zawodnicy Stowarzyszenia Olecko Biega reprezentować będą nasze miasto w międzynarodowej
imprezie biegowej organizowanej w Wilnie z okazji 10 lat
członkowstwa Polski i Litwy w Unii Europejskiej.
wojeg
nej próby. Dziękuję jednocześnie moim koleżankom i kolegom za zaangażowanie w jak najskuteczniejsze działania,
abym 27 czerwca rozdając świadectwa maturalne mógł zobaczyć wyłącznie uśmiechnięte twarze i okrzyki radości”.
Do matury przystąpili wszyscy abiturienci.
saim

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:

• Zyta Antkiewicz
• Tadeusz Brodowski
• Iwona Nazarkiewicz (Białystok)
• Krzysztof Okół
• Marcin Zimny (Białystok)
• Zdzisław Nowak

Okolice Urzędu Miejskiego

Wylot ulicy 11 Listopada na plac Wolności

Upominki ufundowali:
√ Księgarnia Zofii Siemaszko, plac Wolności 26
√ „BiS” Studio Reklamy, ul. Kamienna 1A
√ INFOLAND, pl. Wolności 15
√ Libra, ul. Akawcjowa 9
√ TERNET, pl. Wolności 26
√ BEST - Studio Reklamy, ul. Jeziorna 1A
√ Drukarnia „Gryfix”, Ełk, ulica Sasankowa 17
√ 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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li za podarowane pieniądze na wczasy, kupili lepsze jachty,
domy i samochody. O aferach z tym problemem związanych
pisała i polska prasa.
Gdy uczyłem się w szkole podstawowej, naukę działu
matematyki poświęconej obliczaniu procentów nauczycielka matematyki rozpoczęła od pewnej anegdoty. Archimedes,
skądinąd słynny starożytny Grek, wpłacił do banku ateńskiego jedna drachmę (taki starożytny jeden grosz). Ta drachma
procentując w tym banku po kilkuset latach zamieniła się w
całkiem pokaźny majątek. Podobnież pieniądze te dalej leżą
w ateńskim banku i procentują.
Gdyby Archimedes wpłacił tę drachmę dzisiaj i jeśli jakiś bank kwotę te przyjął, to obsługa konta natychmiast zużyłaby to pieniądze. Bo banki, nie dość, że obracają naszą
włożoną tam każdą złotówką i zarabiają na niej, to jeszcze
każą sobie za to płacić. Przepraszam, tak robią tylko polskie
banki. Głośna była historia banku w Stanach Zjednoczonych, który patrząc na banki takie jak polskie, postanowił
opłatę wprowadzić.
Poprzez internet skrzyknęli się korzystający z jego usług
klienci i zaczęli masowo wycofywać się z jego usług. Bank
nie miał wyjścia i odpuścił.
Inną akcją, która tym razem miała miejsce w Polsce, była
kłótnia między bankami, który ma dysponować jednodniowym przelewam z banku centralnego wypłat emerytalnych.
Pieniądze leżały na koncie banku przez jedną noc, a potem
były przekazywane do dalszej dystrybucji. Okazało się, że
odsetki przez te kilka godzin godne były naprawdę mocnego
wzięcia się za łby, a sprawa wylądowała w sądzie arbitrażowym.
Słyszeliście chyba Państwo o tym, że Europejski Bank
Centralny wprowadził ujemne stopy procentowe? To właśnie chodzi o tego typu operacje na pieniądzach. Teraz, po
wprowadzeniu ujemnych norm banki raczej o możliwość
potrzymania pieniędzy przez noc by się nie biły.
Wszystkie te czynności i wyimaginowana niby ochrona
własności dotyczy tylko najbogatszych. W poczynaniach
polityków, bankierów i bogatych, i najbogatszych ludzi Ziemi nie ma troski o biednych, czy nawet średnich.
Z takiego podejścia do zadań, jakie najbogatsi mają
wobec całej ludzkości, rodzą się wojny. I ktoś może powiedzieć, że są inne powody, ale jak się zagłębi w przyczyny, to
zawsze dojdzie się do tego, że wojnę spowodowała nierówność ekonomiczna, czy zachwianie rozwoju gospodarczego.
Najbogatsi tego świata zaczynają dostrzegać zależność
spokoju i pokoju na świecie od równomiernego podziału
dóbr. Tworzą fundacje, inwestują w organizacje pozarządowe lub nawet rozdają miliardowe majątki. Jeden z tych
rozdających powiedział tak: „Gdy przekażę nawet miliard i
będę kontrolował jego wydawanie, to co mam zrobić z pozostałymi dwoma? Jak ja sam je wydam? Mam już wszystko!”
Świat, ostatnio zaczął się bogacić w niesamowitym tempie. Jedna z przyczyn to wymyślenie wirtualnych pieniędzy.
Banki z tym bogaceniem znacznie przesadziły. Mamy kryzys. Przepaść dzieląca bogatych od biednych staje się coraz
większa. Widać to również w naszym mieście. Na szczęście
wśród nas są ludzie, którzy nie tylko gonią za pieniędzmi,
ale i potrafią tymi pieniędzmi się podzielić biorąc udział w
różnego rodzaju akcjach charytatywnych.
Ostatnio widziałem łzy wdzięczności matki, która drżącym ze wzruszenia głosem dziękowała za zebrane pieniądze,
które pozwolą opłacić operację ratującą życie jej dziecka.
B. Marek Borawski

B92006
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Nie wiem czy Państwo ale ja mam powieszony na ścianie kalendarz, w którym
w kółeczkach przy poszczególnych datach
mam napisane sumy różnego rodzaju opłat.
W czerwcu jest na nim 16 pozycji. Jak już
przelew zrealizuję, to wypełniam kółko
żółtym jaskrawym kolorem.
W ostatni piątek przyszedł do biura
„Tygodnika Oleckiego” mężczyzna w sile wieku (około 70-75
lat) by porozmawiać. Głównym jego problemem są właśnie te
opłaty. Policzył, że przy jego małej emeryturze na wszelkiego
rodzaju przelewy przeznacza miesięcznie około 50 złotych.
Nie zna się na internecie, nie ma komputera. Drepcze więc od
jednego do drugiego miejsca, gdzie przyjmują wpłaty, szukając najtańszych usług. Jest to problem dotyczący około 90%
ludzi starszych. Np. każdy mieszkający samotnie do opłaty 13
złotych za wywóz śmieci musi dopłacić od 3,5 do 6 złotych
za przelew bankowy, jeżeli nie znajdzie obsługującego olecką
gminę banku.
I tak jest ze wszystkimi opłatami: za prąd, za wodę, za gaz,
za radio itd., itp.
Każda opłata, nawet najdrobniejsza to napędzanie koniunktury w bankach. To taki haracz na utrzymanie dobrej
koniunktury w tym biznesie. Kto uczył się pilniej historii albo
interesował się amatorsko ekonomią wiedział, że pierwsi zajmujący się pożyczaniem pieniędzy „biznesmeni” dzielili się
na lichwiarzy i bankierów. Ci pierwsi pożyczali na 20 – do
90%, ci drudzy na 5 do 20%. Tak mówi o tym historia.
Teraz banki oferują najtańszy kredyt, jeśli policzymy
wszystkie jego koszty na około 24-30%. Jeżeli nie chcemy
nazywać tego lichwą, powinniśmy zmienić oficjalną ocenę
historii bankowości.
Trwa kryzys, który wywołały banki przez nieostrożne
kredytowanie oraz obrót tzw. wiarygodnościami. Nie sposób
napisać, co to jest. W skrócie są to wirtualne pieniądze należne w wyimaginowanych zawyżonych wszelkiego rodzaju
ubezpieczeń, które ewentualnie mogłyby być wypłacone. I tak
kombinując na giełdach padł rynek.
Mnóstwo ludzi straciło oszczędności całego życia, ale by
rynek nie załamał się, rządy musiały wspomóc banki. Co zrobili bankierzy? Zamiast wynagrodzić ludziom straty, pojecha-
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prowadzono z myślą o debacie. Ankietę w każdej ze szkól
przeprowadzono na grupie 100 uczniów. Wynikło z niej, że
problem używek dotyczy od 51 do 65% młodzieży. Najczęściej stosowaną używką są papierowy (około 95%), na
W ostatni czwartek 12 czerwca w sali drugim miejscu jest alkohol (ok. 52 do 68%) i na trzecim
konferencyjnej Zespołu Szkół Licealnych miejscu dopalacze i narkotyki (16 – 20%).
Jako przyczyny stosowania używek około 40% ankietoi Zawodowych odbyła się zorganizowana
przez Powiatową Komendę Policji debata pod hasłem „Wa- wanych wymieniło nudę. Tyle samo stwierdziło, że robią to
dla towarzystwa lub by zaimponować innym, z przyjemnokacje wolne od uzależnień”.
Ze strony policji w debacie wzięli: zastępca powiatowego ści lub zrobić na złość rodzicom. Około 30-35% ankietowakomendanta policji młodszy inspektor Bernard Faszcza, na- nych stwierdziło, że stosują używki z ciekawości.
Od 15 do 32% uczniów stwierdziło, że młodzież ma doczelniczka wydziału prewencji i ruchu drogowego komisarz
stęp
do narkotyków duży, a od 12 do 18%, że bardzo duży.
Ewa Papadopulu oraz prowadzący spotkanie aspirant ToCiekawą pozycją ankiety było też miejsce, gdzie piją
masz Jegliński. W spotkaniu wzięła również udział przedstawicielka oleckiego Sanepidu Emilia Naruszewicz na co alkohol lub zażywają narkotyki. Od 44 do 90% ankietowadzień współpracująca z T. Jeglińskim przy realizacji projektu nych określiło, że najczęstszym miejscem jest dom własny,
koleżanek czy kolegów. 20% robi to nad jeziorem, od 10
profilaktycznego „Zanim będzie za późno...”.
Na spotkanie przybyli przedstawiciele młodzieży z peda- do 13% podczas dyskotek lub w kawiarniach. Byli tez tacy,
gogami ze wszystkich oleckich szkół średnich: Liceum Ogól- którzy wymienili miejsca takie jak parki, za Kauflandem,
nokształcącego, Zespołu Szkół Licealnych i Zawodowych i Biedronką lub pod mostem. ... i rozpoczęła się dyskusja.
Pierwsza biorąca w dyskusji młoda kobieta stwierdziła,
Zespołu Szkół Technicznych. W spotkaniu wzięli udział
Krzysztof Sobczak Przewodniczący Rady Miejskiej oraz że oferta zagospodarowania czasu wolnego jest w naszym
mieście zbyt mała. Z dalszej dyskusji na ten temat okazało
jego zastępca Jan Grzyb.
Spotkanie otworzyła komisarz Ewa Papadopulu. Następ- się jednak, że rzecz raczej rozbija się o małą komunikatywnie z krótkimi referatami wprowadzającymi wystąpili T. Je- ność instytucji proponujących rozrywkę młodzieży. Jeden z
pedagogów zaproponował młodym, żeby stworzyli stronę
gliński i E. Naruszewicz.
Pedagodzy szkolni ogłosili wyniki ankiety, które prze- internetową, na której będą sami zamieszczać propozycje
aktualnych imprez i wydarzeń towarzyskich i kulturalnych.
Padła nawet robocza nazwa imprezoweolecko
ul. Armii Krajowej 30
Problemem okazała się też dostępność propozycji kultel. 87-520-30-78
turalnej czy sportowej. Nie każdego młodego człowieka
stać na cotygodniowe korzystanie z kina, czy atrakcji hali
tel. 87-520-25-33
„Lega”. Młoda osoba siedząca obok mnie powiedziała, że
fax. 87-520-27-46
jak ma wybierać, co ma zrobić z kwotą 10 złotych, to zawsze woli za nie kupić piwo lub dwa i spotkać się z koleOFERTY PRACY                        
żankami czy kolegami niż odłożyć te pieniądze i za tydzień
1. kelner
pójść do kina kupując bilet za 14 złotych lub na basen.
2. kierowca samochodu ciężarowego
Wypłynął też problem pomostów przy przystani LOK
3. operator spycharki
nad jeziorem. Przedstawiciele policji oświadczyli, że skierowali pismo do Rady Miejskiej o wprowadzenie zakazu
4. magazynier
picia alkoholu na tych pomostach. Rada, jak powiedział jej
5. pracownik fizyczny
Przewodniczący K. Sobczak „nie pochyliła się jeszcze” nad
6. konserwator części
tym problemem, ale może on być rozpatrywany jeszcze na
7. tapicer
czerwcowej Sesji.
8. krawiec
Młodzież bardzo żywo zareagowała na te oświadczenie.
Broniła miejsca spotkań i tego, że dla większości spotyka9. tokarz w metalu
jących się tam ludzi miejsce to jest „kultowe”. Że więk10. operator maszyn do rozkładania mas bitumicznych
szość zachowuje się tam poprawnie. Że piwo, które tam piją
11. operator skrapiarek do nawierzchni bitumicznych
też jest częścią tego zwyczaju. Byli również tacy, którzy
12. operator walca drogowego
stwierdzili, że jeżeli zabroni się tam młodzieży spotykać,
(czyli wprowadzi zakaz picia alkoholu), to młodzież znaj13. spawacz ręczny łukiem elektrycznym
dzie inne miejsce i tak będzie w koło.
14. pomocnik stolarza
Dyskusję podsumowała Komisarz E. Papadopulu. Prze15. brukarz
czytała postulaty, które młodzież wysunęła i poprosiła z-c
16. pomocniczy robotnik przy hodowli zwierząt
komendanta KPP B. Faszczę o zamknięcie konferencji.
17. stolarz
Opracował B. Marek Borwski
18. opiekun osoby starszej
Komentarz oderdakcyjny w sprawie pomostów LOK:
19. ceramik wyrobów ceramiki budowlanej
1. Po spotkaniach młodych jest brudno, bo jeśli zbierze
20. konsultant telefoniczny
się dwieście osób i każdy przyniesie po paczce czipsów, to
21. kucharz
tylko trzy małe śmietniczki wszystkich śmieci nie pomieszczą.
22. robotnik drogowy
2. Poza tym jeżeli młodzież organizuje sobie piknik wie23. stolarz meblowy
czorny,
to obowiązkiem służb miejskich jest rano sprzątnąć
24. pozostali operatorzy urządzeń do obróbki drewna
po tej imprezie. Tym bardziej jest to oczywiste, bo wiado25. mechanik samochodów ciężarowych
mo, że młodzież się tam spotka, ich rodzice albo sami im26. technik prac biurowych
prezowicze płacą podatki i mają prawo do spotykania się w
dowolnych miejscach.
27. ślusarz
2. Zamiast zakazywać powinno się ten teren i spotyka28. lakiernik wyrobów drzewnych
jących się tam ludzi chronić. Zadbać też o to, by wyłuskać
29. sterowniczy urządzeń krusząco – sortujących
spośród nich osoby nadużywające alkoholu, zażywające
30. technik geodeta
narkotyki czy je sprzedające. Policja wie jak to się robi. 3.
Żeby w tym miejscu był porządek wystarczy jak raz na go31. kierowca ciągnika rolniczego
c.d. na sąsiedniej stronie
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Wakacje
wolne od uzależnień

to@borawski.pl

Biblioteka Pedagogiczna
nieczynna z powodu
inwentaryzacji księgozbioru

Informujemy, że Filia Warmińsko-Mazurskiej Biblioteki Pedagogicznej w Olecku będzie nieczynna od 9 do 27
czerwca 2014 r. z powodu prowadzonego skontrum księgozbioru. Zwroty wypożyczonych książek będą przyjmowane codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach
8.00 – 15.00.
Skontrum czyli kontrola zbiorów bibliotecznych zwana inaczej inwentaryzacją jest prowadzona w związku z
restrukturyzacją Warmińsko-Mazurskiej Biblioteki Pedagogicznej im. Prof. Tadeusza Kotarbińskiego w Olsztynie
Filia w Olecku, która od 1 września 2014 r. będzie Powiatową Biblioteką Pedagogiczną w Olecku.
Ponadto uprzejmie informujemy, że w okresie letnim
od 30 czerwca do 29 sierpnia nastąpi zmiana godzin pracy biblioteki - będzie czynna od poniedziałku do piątku w
godz. 9.00 – 15.00, w soboty – nieczynna.
Za utrudnienia serdecznie przepraszamy!
W imieniu zespołukierownik Filii WMBP w Olecku
Elżbieta Rowińska
dzinę przejdzie tamtędy patrol. Miasto może zlecić specjalne nadnormatywne policyjne służby w piątek czy w sobotę.
4. Taka inicjatywę oddolną trzeba wspierać, a nie rozpędzać spotkania.
5. Pamiętajmy też o tym, że z koniem się nie kopie.
Większość naszego społeczeństwa używa alkoholu. Problem nie w tym, że go używa, a w tym jak to robi. Wśród
tych kilkudziesięciu lub kilkuset młodych ludzi jest nieliczna grupka, która ćpa lub się upija. I tych powinna policja
z tej grupy wyłuskać. Dla reszty to nauka jak kulturalnie i
w dobrym towarzystwie wypić piwko czy po lampce wina,
podyskutować, poplotkować i pójść do domu. Nie każmy
za kulturę.
6. Zamiast narzekać, że dokładamy do hali Lega pójdźmy jeszcze dalej. Dokładajmy jeszcze więcej ale stwórzmy
taki system, żeby więcej młodzieży z niej korzystało nawet bezpłatnie fundując darmowe imienne bilety za prace
społeczne, dobrą naukę, osiągnięcia sportowe i za działania
kulturalne. To też jest profilaktyka uzależnień. Próbujmy
wszystkiego.
7. Mamy kulturalną młodzież. Świadczy o tym fakt, że
impreza na pomostach nie przenosi się nigdy na niepilonwany teren LOK-u. Kulturalnym obywatelom wystarczy
tylko tabliczka informacyjna z informacją, że to teren prywatny.
prywatne poglądy B. Marka Borwskiego
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Regionalne Centrum Krwiodawstwa i
Krwiolecznictwa oczekuje na honorowych
dawców krwi

Wszyscy chętni, którzy są zdrowi i pełnoletni mogą zostać
honorowymi dawcami krwi.
Pobór krwi od honorowych dawców w 2014r. odbywał się
będzie w Zespole Szkół Licealnych i Zawodowych w Olecku
(budynek internatu, sala konferencyjna) przy ul. Gołdapskiej
27, od godz. 830 do 11.00 w poniższych terminach:
3 lipca
7 sierpnia
4 września
2 października
6 listopada

Odbiór śmieci

9 czerwca gmina podpisała umowę na odbiór odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości. Przetarg wygrała białostocka firma proponując cenę 103,68 złotych za
odbiór i przekazanie do utylizacji jednej tony śmieci.
Umowa została podpisana do 30 czerwca 2017 roku. um,to

Nowoczesne boisko
wielofunkcyjne

W czerwcu b.r. w Zespole Szkół Licealnych i Zawodowych rozpocznie się remont oraz modernizacja boiska z
nawierzchnią asfaltową, gdzie powstanie obiekt wielofunkcyjny, na którym będzie można grać w tenisa ziemnego,
piłkę siatkową, piłkę nożną, piłkę ręczną oraz koszykówkę.
Zawarta w projekcie skocznia w dal pozwoli również na organizowanie zawodów lekkoatletycznych. Obiekt powstanie
ze środków Powiatu Oleckiego oraz dzięki dofinansowaniu
uzyskanemu od Ministerstwa Sportu i Turystyki.
Przemysław Michniewicz

ZESPÓŁ SZKÓŁ SPOŁECZNEGO TOWARZYSTWA OŚWIATOWEGO W OLECKU
- szkoła podstawowa
- gimnazjum
- liceum ogólnokształcące

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

Jaka jest nasza szkoła ?

* Panuje w niej przyjazna atmosfera, rodzice i uczniowie czują się w niej dobrze - prawda
* Jest szkołą tylko dla bogaczy - fałsz
* Osiąga bardzo dobre wyniki z egzaminów gimnazjalnych - prawda
* Nauczyciele stawiają uczniom dobre oceny, bo płacą czesne - fałsz
* Indywidualnie traktuje potrzeby edukacyjne uczniów - prawda
* Nasi uczniowie różnią się intelektualnie od uczniów szkół publicznych - fałsz
* Kadra nauczycielska i rodzice ściśle współpracują dla dobra młodzieży - prawda
* Szkoła bankrutuje lub ma problemy finansowe - fałsz
* Nasi uczniowie uczestniczą w konkursach i osiągają w nich sukcesy - prawda
Chcemy zaprotestować przeciwko fałszywym pogłoskom o naszej szkole. Najwięcej o tym, jaka jest nasza szkoła mają do powiedzenia ludzie, którzy jej nie znają. Nasza szkoła nie jest uwzględniana na rynku edukacyjnym gminy. Istniejemy od ponad 20
lat i nadal będziemy kształcić ? najlepiej, jak potrafimy.
Zostań naszym uczniem i razem z rodzicami oceń, jaką jesteśmy szkołą.
Społeczność Zespołu Szkół STO w Olecku
ul. Młynowa 8, tel. 87 5202418, www.spoleczna.olecko.edu.pl
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Bibliografia Olecka
Od 16 marca 2013 zostały zamieszczone w internetowej wersji pierwsze części „Bibliografii Oleckiej”. Pod adresem internetowym
www.bibliografia.olecko.info
można znaleźć dane dotyczące liter alfabetu od „A” do
„U”. Oraz hasło „Literatura” zawierające wykaz przeanalizowanych tekstów źródłowych. Od 12 czerwca znajduje
się litera „U”. W przygotowaniu są litera „W Y”.
Bibliografia dotyczy tylko tego fragmentu wydawnictw
oleckich, które zostały przeanalizowane i opublikowane w
rozdziale „Literatura”.
Hasła osobowe zawierają zwięzły życiorys opracowany
na podstawie przeanalizowanej literatury oraz wykaz publikacji, w których jest mowa o wymienionej olecczance,
olecczaninie lub osobie w jakiś sposób związanej z Oleckiem. Wymienione publikacje dzielą się na grupy: literaturę, publikacje i źródła. Jeżeli wymieniony w bibliografii jest
autorem książek, artykułów, opracowań są one wpisane pod
hasłem „Literatura” lub „Publikacje”, jeżeli o danej osobie
informacje napisał w swoich książkach, artykułach i dokumentach ktoś inny, znajdują się one pod hasłem „Źródła”.
Jako olecczan w „Bibliografii” uznano osoby zamieszkujące teren powiatu w granicach sprzed 1945 roku oraz
teren powiatu po 1945. Wykaz zawiera także osoby czasowo zamieszkujące oraz osoby związane z miastem przez
pracę, sztukę oraz zasługi dla miasta, a nie mieszkające na
branym pod uwagę terenie.

Komenda Hufca ZHP w Olecku
zaprasza na obóz harcerski
w Jarosławcu
w dn. 3.-16.07.2014r.

„Słowiański Gród”: Uczestnicy stanowią
część społeczności słowiańskiej – rody, z których
każdy ma swojego starszego – przywódcę. Spotkawszy się przypadkowo postanawiają połączyć
swe siły tworząc nowe plemię, które osiedliło się
w nadmorskim lesie. Mieszkańcy grodu nadal podzieleni
są na rody (zastępy), każdy ród bierze udział w zajęciach
starając się zdobyć zaszczytny tytuł „Najznamienitszego
rodu w grodzie”. Zadania i inne obozowe formy aktywności służą zintegrowaniu zuchów, harcerzy oraz dzieci i
młodzieży niezrzeszonej w wieku 7 – 17 lat z terenu powiatu oleckiego z mieszkańcami Polski.
Zakwaterowanie w pawilonie w pokojach 4-osobowych, stołówka (4 posiłki), toalety, prysznice, boiska, teren
ogrodzony i oświetlony – bez możliwości wstępu osobom
postronnym, odległość od morza ok. 350m, ratownik.
W programie obozu m.in.:
integracja zuchów, harcerzy oraz dzieci i młodzieży niezrzeszonej,
przybliżenie historii i obyczajów Słowian,
zdobycie nowych umiejętności i wiedzy,
rozwijanie sprawności fizycznej dzieci i młodzieży,
nawiązanie współpracy z innymi środowiskami harcerskimi,
nauka samodzielności i pracy zespołowej,
atrakcje Jarosławca (sportowe i kulturalne),
całodniowa wycieczka autokarowa.
Zapewniamy wykwalifikowaną i miłą kadrę!
Koszt obozu: 1248zł
Informacje i zapisy w Komendzie Hufca ZHP przy ul. Plac Zamkowy 2 lub telefonicznie:
hm Teresa Gałaszewska – tel. 698 345 521, phm Katarzyna Fiećko
– tel. 723 679 859.
Oni już wiedzą, że wakacje spędzone z harcerzami są niezapomniane!

Wszelkie dane w życiorysach czytelnicy mogą uzupełniać przysyłając informacje na adres to@borawski.pl lub
listownie z podaniem numeru telefonu do kontaktu lub
skontaktować się z redakcją telefonicznie. Zmiana jakiegokolwiek tekstu wymaga kontaktu osobistego.
Uzyskane w ten sposób dane będą wprowadzane do
Bibliograf wraz z ukazaniem się następnych liter, w tym
wypadku litery„WY” (przypuszczalnie początek lipca b.r.).
Redakcja Bibliografii Oleckiej z góry dziękuje za wszelką pomoc w realizacji tego wielkiego przedsięwzięcia.

Cmentarz ewangelicki

28 maja na cmentarzy ewangelickim zostały pochowane szczątki ludzkie, które zostały ekshumowane podczas
prac budowlanych przy obwodnicy olecka w Sedrankach.
Zlikwidowano wtedy stary cmentarz. Prace prowadzili archeolodzy, a po zbadaniu naukowych artefaktów szczątki
ludzkie pochowano na cmentarzu ewangelickim, a nagrobki umieszczono w zorganizowanym tam lapidarium.
Decyzję o pochówku podjęto za zgodą Wojewódzkiego
Konserwatora Zabytków. Prace przebiegały pod nadzorem
archeologicznym. 				
Ana

Gmina sprzedała

... dwie działki pod zabudowę mieszkaniową w obrębie
osiedla Siejnik II. Obie działki o przybliżonej powierzchni
(1030 i 1028 m.kw.) zostały sprzedane za ponad 34 tysiące
złotych każda. 					
UM

Komenda Hufca ZHP w Olecku
Zaprasza na nieobozową akcję
letnią – półkolonie dla dzieci
i młodzieży z terenu powiatu
olecko w wieku 6-13 lat
I turnus: 14.-25.07.2014r.			
II turnus: 28.07.-8.08.2014r.
w godzinach 9:00-16:00			
Koszt jednego turnusu: 400 zł
W programie m.in.:
- jednodniowa wycieczka autokarowa			
- „Noc w Zamku”+ ognisko z kiełbaskami
- gry i zabawy						
- turnieje sportowe i wiedzy
- plażowanie						
- wyjście do kina
- zajęcia ekologiczne na wiewiórczej ścieżce		
oraz inne atrakcje
Zapewniamy:
- II śniadanie i obiad
- wykwalifikowaną i miłą kadrę
Informacje i zapisy w Komendzie Hufca ZHP
przy ul. Plac Zamkowy 2
lub telefonicznie:
hm Teresa Gałaszewska – tel. 698 345 521.

Redakcja

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

to@borawski.pl

Konkurs Recytatorsko-Muzyczny

6 czerwca odbył się czwarty już Powiatowy Konkurs Recytatorsko-Muzyczny Poezji Jana od Biedronki zorganizowany przez Zespół Szkół na Siejniku. 23 recytatorów w dwóch
grupach wiekowych recytowało poezję księdza Jana Twardowskiego, patrona ZS. Uczestnicy recytatorskich zmagań
wystąpili w sali Teatru AGT w Regionalnym Ośrodku Kultury „Mazury Garbate”.
Jurorom najbardziej w grupie uczniów szkół podstawowych podobała się recytacja Sandry Romanowskiej z
Szkoły Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w
Gąskach, która przedstawiła wiersze „Wielkanocny pacierz”
i „Świety”. Drugą nagrodę otrzymała Adrianna Stachelek
ze Szkoły Podstawowej nr 1 im. Henryka Sienkiewicza, za
recytacje wierszy „Opowieść wieczorna” i „Diabły i anioły”.
Trzecią nagrodę otrzymał Jan Ogonowski ze Szkoły Podstawowej nr 3 im. Jana Pawła II. Recytował on wiersze „Stare
fotografie” i „Wielkanocny pacierz”.
Jury przyznało trzy wyróżnienia Elwirze Gudanowskiej
(SP Gąski), Poli Stadnickiej (Szkoła Podstawowa nr 4 im.
księdza Jana Twardowskiego) oraz Emilii Czajewskiej (SP 4).
W grupie gimnazjów jury dwa równorzędne pierwsze
miejsca przyznało recytacji Joanny Węgiel (Gimnazjum nr
1 im. Henryka Sienkiewicza) i Klaudii Dłużniewskiej (Gimnazjum w Świętajnie). J. Węgiel recytowała wiersze „Wyjaśnienie” i „Krzyż”, a K. Dłużniewska „Czas niedokonany” i
„Bez tytułu”.
Drugie miejsce przypadło Julii Giedrojć z Gimnazjum
w Kowalach Oleckich ze recytację wierszy „Aniele Boży”
i „Zdejmowanie z krzyża”. Trzecią nagrodę otrzymała Adrianna Chmielewska z Zespołu Szkół w Babkach Oleckich.
Zaprezentowała słuchaczom wiersze „Do moich uczniów” i
„Szukałem”.
Wyróżnienie przyznano Agnieszce Rudnik z Gimnazjum
w Świętajnie. Recytowała ona „Gdybyśmy sami wymyślili” i

Biblioteka i Stowarzyszenie
Osób Myślących Olecko

W czytelni Biblioteki Publicznej w Olecku w każdy czwartek
rozgrywany jest długoterminowy ranking potyczek w Rummikuba. Tu spędzamy wolny czas na grach i logicznym myśleniu, który bardzo nas integruje. Na zajęciach przy jednym
stole spotykają się gracze w różnym wieku: dorośli, młodzież
i dzieci, a łączy nas wszystkich wspólne popołudnie na rozgrywkach. Każde spotkanie to wielka niewiadoma, jak to będzie dzisiaj z tym szczęściem.
Wygrana, to też nagrody, więc jest o co walczyć. Nad poprawnością rozgrywek czuwa Darek Kruchelski, a zajęcia prowadzi Teresa Rakus.
Zbliżają się wakacje więc i obowiązków mniej. Zapraszamy
do naszej biblioteki – bawimy się w każdy czwartek o 16.00
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„Wyznanie”.
To już czwarty raz spotkali się miłośnicy poezji Jana
Twardowskiego. Konkurs ma wszelkie predyspozycje by
stać się konkursem nie tylko powiatowym ale regionalnym.
Poezja księdza Twardowskiego jest piękna, czarująca, a
przede wszystkim nośna. Autor był niezwykle płodny i można nawet porównać go z Gałczyńskim jeśli idzie o dorobek
twórczy. Formuła konkursu jest jasna. Potrzeba tylko dobrych i bogatych sponsorów oraz reklamy byśmy na terenie
powiatu mieli drugi obok Poezji Poetów Pogranicza konkurs
recytatorski, w którym udział byłby wyróżnieniem dla recytatorów i reprezentowanych przez nich szkół.
B. Marek Borawski

Rok szkolny 2014 / 2015

Olecka gmina zatwierdziła arkusze organizacyjne na
nowy rok szkolny.
W wszystkich jednostkach oświatowych administrowanych przez gminę będzie się uczyło o 18 uczniów mniej
niż w poprzednim roku, to jest 2376. W oddziałach przedszkolach będzie uczyło się o 85 uczniów mniej. O 55 więcej
uczniów wzrośnie ich liczba szkołach podstawowych i o 12
więcej w gimnazjach.
Do 14 klas pierwszych w szkołach podstawowych będzie
uczęszczało 304 uczniów, a do 11 klas pierwszych w gimnazjach 243 uczniów.
W przedszkolu gminnym przygotowano 225 miejsc z
czego 175 w oddziałach dziennych i 50 w popołudniowych.
Na oddziałach popołudniowych są jeszcze wolne miejsca i
rekrutacja uzupełniająca będzie trwała od 2 czerwca do 15
sierpnia.
W szkołach administrowanych przez gminę będzie zatrudnionych 233 nauczycieli. Straci pracę trzech nauczycieli. Nie
zmieni się liczba pracowników obsługi jednostek szkolnych.
Opracowano na podstawie danych UM
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Przeciąganie węża strażackiego

Festyn Rodzinny we Wronkach

Już po raz trzeci Środowiskowy Dom Samopomocy we
Wronkach gościł na zorganizowanym przez siebie Festynie
Rodzinnym mieszkańców gminy Świętajno oraz przyjaciół
z terenu powiatu, kraju i zagranicy. Wśród gości obecni byli:
wójt gminy Świętajno Janina Trus, Przewodniczący Rady
Gminy Świętajno Tadeusz Szemis, dyrektor Powiatowego
Urzędu Pracy Celina Górska, były starosta Stanisław L.
Ramotowski z małżonką Elżbietą, prof. Mieczysław Ronkowski, dr inż. Władysław Krajewski z małżonką Marią,
artyści plastycy Renata Pieczonka i Wojciech Łukasik,
radni Rady Gminy Świętajno, sołtysi, członkowie Klubu Integracji Społecznej wraz z rodzinami, kierowniczka GOPS w
Świętajnie Wiesława Derlaga wraz z pracownikami.

Zawody sportowe to bieg na czas w worku, w parach,
które związane były sznurkiem w okolicach kostek nóg,
strzałów na bramkę, slalomu z piłką. Były też konkurencje
strażackie, gdyż stronę techniczną Festynu obok uczestników ŚDS zabezpieczali strażacy ochotnicy z Cichego z
Janem Iwanickim na czele. Konkurencja polegała na tzw.
„gaszeniu pożaru na czas”. Drużyny dwuosobowe musiały
wlać wężem strażackim do otworu tyle wody, by zawyła
syrena. Zmagania sportowe zakończyło współzawodnictwo drużynowe w przeciąganiu węża strażackiego. Do
konkurencji stanęło sześć pięcioosobowych drużyn. Zwyciężyła drużyna składająca się z uczestników KIS.
Kulminacyjnym momentem zawodów było wyzwanie
drużyny OSP Ciche dla zwycięzców, aby stanęli w szranki
z pożarnikami. Tutaj strażacy pokazali pełny profesjonalizm i przykładową współpracę. Ich czteroosobowa drużyna pokonała zwycięzców bez żadnych problemów.

Pyszne ciasta
Nad bezpieczeństwem uczestników festynu czuwał
dzielnicowy sierżant sztabowy Tomasz Topolski.
Podczas festynu rozstrzygnięto również konkurs kulinarny na najlepsze ciasto. Wygrała go uczennica szkoły
podstawowej wyprzedzając dorosłych. Po podsumowaniu
konkursu do degustacji przystąpiła publiczność. Częstujący wydali bardziej sprawiedliwy werdykt. Wszystkie ciasta zniknęły. Nie zostały nawet okruszki. Czyli, że wszyscy
cukiernicy spisali się na medal.
Wójt Janina Trus, Maria Dzienisiewicz i Wiesława Derlaga
Impreza rozpoczęła się o 13.00. Kierowniczka Środowiskowego Domu Samopomocy Maria Wanda Dzienisiewicz
poprosiła Wójt gminy Świętajno Janinę Trus o otwarcie imprezy. Wójt przywitała uczestników festynu. Nawiązała w
wystąpieniu do hasła przewodniego, czyli znaczenia rodziny
w życiu społecznym.
Część artystyczna to były występy uczestników ŚDS, zespołu Świętowiacy, Miejskiej Orkiestry Dętej z Olecka pod
batutą kapelmistrzyni Weroniki Kordowskiej oraz spektakl
teatralny dzieci ze Szkoły Podstawowej w Świętajnie.
Jedną z atrakcji była wata cukrowa. Do stoiska z nią ustawiała się spora kolejka.
Można było zbadać ciśnienie, zmierzyć wzrost, wagę oraz
dowiedzieć się o wysokości wskaźnika BMI, czyli inaczej
dowiedzieć się czy nasze ciało waży normalnie, ma nadwagę
czy już jesteśmy otyli. W jednym ze stoisk można było nauczyć się podstaw udzielania pierwszej pomocy. Prowadził
je profesjonalny ratownik medyczny.
W międzyczasie odbywały się zawody sportowe oraz
konkurs plastyczny.

Konkurencje strażackie

Był również bufet, w którym serwowano grochówkę,
spagetti, smalczyk z jabłuszkiem, ogórki, świeże gofry,
a do picia wodę z liśćmi mięty i cytryną oraz prawdziwą
oranżadę. Było również ognisko z kiełbaskami.
Piknik zakończył się około 18.00.
Podczas pożegnania Wójt Janina Trus zaprosiła wszystkich na następny Festyn Rodzinny już za rok.
B. Marek Borawski, fot. Mieczysław Ronkowski

Goście Festynu

to@borawski.pl

Olimpiada Milusińskich
fotoreportaż Józef Kunicki
c. d. w następnym numerze „TO”
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Andrzej Malinowski
Kalisz - najstarsze miasto w Polsce
Trasa: Olecko - Warszawa - Kalisz - Russów - Stawiszyn
- Kalinowa - Kleszczów - Rogowiec - Bełchatów - Łódź Piątek (samochodowo-rowerowa wyprawa weekendowa)
Najstarsze polskie miasto (w dzisiejszym nazewnictwie)
położone jest nad rzeką Prosną w województwie wielkopolskim. Jego historia sięga II wieku naszej ery.
W roku 1960 Kalisz świętował swoje 1800-lecie udokumentowanej historii. Dzisiaj posiada liczne zabytki i pamiątki historyczne. W starej części miasta można podziwiać
XV-wieczny ratusz, gotycki klasztor Franciszkanów, Most
Kamienny oraz park będący jednym z najstarszych i najładniejszych w Polsce – jest w nim aż 65 pomników przyrody.
Z zabytków architektury obronnej zachowały się tylko

pozostałości obwarowań miejskich - od
połowy IX do połowy XIII wieku istniał
w tym miejscu drewniano-ziemny gród.
W miejscowej katedrze św. Mikołaja
Biskupa w 1838 r. został ochrzczony Adam Asnyk, późniejszy poeta, a we wrześniu 1862 r. poetka Maria Konopnicka
z domu Wasiłowska wzięła ślub z Janem Konopnickim.
Niestety w samym mieście jest bardzo mało ścieżek rowerowych. Jest za to przyjazna atmosfera.
W pochmurną i chłodną sobotę, 5 kwietnia 2014 r. Kalisz zwiedzali: Konrad Radzewicz, Cezary Lasota i Andrzej Malinowski.

to@borawski.pl
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Festyny rodzinne 2014

8 czerwca mieszkańcy wzięli udział w festynie rodzinnym
„Zdrowa rodzina – szczęśliwa rodzina” zorganizowanym
przez Powiat Olecki w ramach obchodów XVI Warmińsko –
Mazurskich Dni Rodziny. Impreza służyła umacnianiu rodziny i promocji zdrowego stylu życia.
Uczestnikom wykonano 550 bezpłatnych badań (200 badanie poziomu cukru, 200 badanie ciśnienia krwi oraz 150
pomiar składu masy ciała) i zachęcano ich do zdrowego odżywiania oraz systematycznego wykonywania badań profilaktycznych.

Wystawcy oferowali degustację oraz zakup wyrobów masarskich, mleczarskich, cukierniczych oraz potraw wytwarzanych ze zdrowych produktów.
Najmłodsi korzystali z przygotowanych dla nich atrakcji
m.in. malowania twarzy, upinania fryzur, zabaw z chustą, malowania odlewów z gipsu, robienia stempli z ziemniaka.
Zainteresowani korzystali z informacji dotyczącej: form
przeciwdziałania przemocy w rodzinie, organizowanych
warsztatów dla rodziców i zasad założenia rodziny zastępczej.

Rodziny rywalizowały ze sobą w konkurencjach rodzinnych.
Na zakończenie mieszkańcy wzięli udział w losowaniu
atrakcyjnych nagród rzeczowych. Sponsorami nagród byli:
Powiat Olecki, OCEANIC, ZIAJA.
Równocześnie na placu odbył się festyn rodzinny pn.
„Bezpieczny Powiat - 2014”, zorganizowany przez Komendę Państwowej Powiatowej Straży Pożarnej w Olecku.
Podczas którego dzieci poprzez gry i zabawy oraz profesjonalnie zorganizowane stanowiska edukacyjne pogłębiły
swoją wiedzę z zakresu udzielania pierwszej pomocy, zachowania się w sytuacjach zagrożenia oraz bezpieczeństwa
pożarowego. Impreza służyła również promocji zawodu ratownika medycznego, strażaka i policjanta.
Na zakończenie spośród młodych uczestników biorących udział w konkurencjach wylosowano 25., którym wręczono atrakcyjne nagrody rzeczowe ufundowane przez Powiat Olecki.
H. Kasicka

-

OLECKIE CENTRUM
SZKOLENIA KIEROWCÓW
Jerzy Miliszewski
Olecko, Aleje Lipowe 3

Ośrodek
czynny
codziennie
w godz. 800-1600
B91209

Rozpoczęcie
kursu

12
czerwca
godz.

1600

tel. 87-520-23-36
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AUTO-MOTO

V11111

AUTO LAND

V13309

części samochodowe, ul. SOKOLA 1D, tel. (87) 520-12-88

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

amortyzatory, elektronika, komputerowa geometria zawieszenia,
klimatyzacja, chiptuning tel. 509-746-264;
V12310

* Centrum Ogrodnicze, ul. Rzeźnicka 6; tel. 87-520-22-07

V18413

SERWIS OGUMIENIA

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

* chleb swojski, ciasta, wypiek, tel. 605-107-755 B93402

V12510

OPONY, FELGI
OLEJE SHELL (wymiana gratis)

V02622

K92605

* MYJNIA GĄBKOWA AUTOMATYCZNA
			
aleje Lipowe 1A

* bezprzewodowy internet iPlus, tel. 87-520-13-31 B92605
* Budowlana firma, Tadeusz WITKOWSKI, kompleksowe
prace budowlane, tel. 603-754-167, 87-523-41-44 V15407

MOTO-NAPRAWA-SPRZEDAM
* Auta używane, tel. 501-611-961 V13538
* Citroen Xara, 1998, 1,8B, 4000 złotych, tel. 508-097660 V18213
* CZĘŚCI SAMOCHODOWE, tel. 509-746-264 V12320
* CZĘŚCI SAMOCHODOWE, ul. Sokola 1D, tel. 87520-12-88 V13319
* części używane, wszystkie marki, Ełcka 2 (przy
skupie złomu), tel. 501-611-961 V13528
* Ford Escort Combi, 1,4B, 1999, tel. 605-485-376 L87602
* Mitsubishi Outlander, 2005, 2,4B+G tel. 604-193-413

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

V14506

* gazowe, hydraulik, tel. 502-383-533 V05219
19-300 Ełk, ul. Sasankowa 17
tel.: 087 620 03 09, 620 13 08
fax: 087 621 56 07
e-mail: poligrafia@gryfix.pl

B93403

* Żuk, sprawny, ubezpieczony, po przeglądzie, B+G,
pierwsze ręce, tel. 604-557-693 V13418

TURYSTYKA-NOCLEGI-ROZRYWKA

KOMPLEKSOWE USŁUGI DRUKARSKIE

Drukarnia Offsetowa

* „ASTRA” restauracja, pizza, zestawy obiadowe na telefon:
87-520-25-68, profesjonalny katering, imprezy okolicznościowe,
dancingi, ul. Partyzantów 7, www.astra.olecko.pl
V17904

* chleb swojski, ciasta, wypiek, tel. 605-107-755 B93701
* kino, plac Wolności 22, tel. 87-520-20-59 L87503
* „KOALA” - bar. Kuchnia tradycyjna, dowóz dań od poniedziałku do piątku od 9.30 do 16.30, od 26 zł. dowóz gratis
(poza Oleckiem 3 zł za 1 km) tel. (87) 520 15 78
V13808

* konie kabardyńskie, przejażdżki, pod siodło,
Grądzkie 47, tel. 666-316-780, 87-421-22-48 B93703
V15006

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 B93603
* wczasy; tel. 87-421-22-48, 666-316-780, www.wiatrakart.fr.pl, e-mail: kawarak@o2.pl B93204

USŁUGI
* angielski korepetycje, magister UW, tel. 502-954-863
B92705

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

* Artykuły i usługi elektryczne, Grunwaldzka 6,
tel. 87-610-00-66

V19301

ARTYKUŁY ELEKTRYCZNE, SPRZEDAŻ, WYKONAWSTWO

V13209

B93104

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

V13109

* hurtownia wędlin, od 4.00 do 14.00, ul. Gołdapska
31, tel. 87-520-22-13 B94301
* instalacje elektryczne, Henryk Rowiński, tel. 510-145891 V19311
* korepetycje - język angielski; szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły średnie, tel. 608-215-475 B93602
* kowalskie, spawalnicze, ślusarskie, Gołdapska 31,
tel. 87-523-00-80 B93801
* księgowe usługi, Ternet spółka z o,o, tel. 87-520-31-70
B94001

* materiały budowlane, metalowe, hydraulika – SKLEP
BUD-MET, ul. Gołdapska 22, tel. (87) 520 22 41. V12110
* MEBLE - salon, Jan Bagiński, ul. Rzeźnicka, tel.
(87) 520 29-23.
V18702
* 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
* OLEJ OPAŁOWY, NAJTANIEJ, tel. 87-520-41-91 V18413
* pizza na telefon – od 10.00 do 22.00, tel.87-520-3132 lub sms 505-314-536 V15016
V14108

to@borawski.pl
* ROWERY – naprawy i wypożyczalnia, Centrum
Handlowe Impuls, tel. 87-520-36-92 V15915
* Pralnia chemiczna, pranie wodne, usługi w ciągu 24 godzin,
ul. Grunwaldzka 12, te. 723-565-284
V17504

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
V18103
czipowanie, paszporty europejskie
psy, koty, fretki

* skup metali i surowców wtórnych, odbiór własnym
transportem, najwyższe ceny, Ełcka 2, tel. 501-611-961
V13518

* skup ziół, tel. 606-933-980 K96702
* sprzątanie, opieka nad osobami starszymi lub dziećmi, tel.
506-462-495 L87305
K95906

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

* tłumacz języka francuskiego, tel. 888-605-885 L87701
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SPRZEDAM
* działka usługowa, granica obwodnicy, tel. 601-210819 B863a23
* działkę budowlaną, 1650 m.kw., Olecko, tel. 602709-756 B93901
* kotły c.o., grzejniki, bojlery, HYDROMAX,
ul. Targowa 18, tel. 87-615-31-90
V18303
* działki budowlane, uzbrojone, tel. 601-210-819 K864a23
* książki, I i II klasa gimnazjum, (Gimnazjum nr 2), tel.
603-113-040 V13329
* luksfery Fala niebieskie 36 sztuk, TANIO, tel. 508610-285 B93502
* łóżeczko dziecięce z materacem, 65x125 cm, 150 złotych, tel. 691-201-120 B93304
* łubianki plastikowe, 1000 sztuk po 1,50 złotego, tel.
696-252-734 K96602
* maszyny, urządzenia rolnicze, tel. 516-670-859 K865a23
* mieszkanie 60 m.kw. z działką 400 m.kw.,tel. 602345-477 V18123
* modele kartonowe, Wydawnictwo WIR, (samoloty
1:50, okręty 1:300), tel. 601-152-454
MOEY
O
K
PRA w
CJ

Pompy ciepła
CWU + CO + kolektory słoneczne
przydomowe oczyszczalnie ścieków
możliwość montażu
DWORZEC PKP
V19011
tel. 883-110-101

* OLEJ OPAŁOWY, NAJTANIEJ, tel. 87-520-41-91
V18423

* siedlisko, ul. Wiejska, ok. 40 arów, zabudowane budynkiem gospodarskim, dojazd od strony ulicy Wiejskiej,
siła na miejscu, tel. 602-293-333 V18113

WYNAJEM

* lokal użytkowy 100 m.kw., centrum, tel. 723-565-284
V17514

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

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

Pomieszczenia biurowe do wynajęcia.
Olecko, ul. Gołdapska 22, tel. 502-200-053

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

Wyrób nagrobków, blatów kuchennych, parapetów
i okładzin schodowych
V09910c

INNE

* oddam koty (wszystkie czarne) w dobre ręce, tel.
504-997-481 B93503
* oddam kundelka 8 miesięcy, ze szczepieniami, książeczką zdrowia, czarny, podpalany białe nóżki, tel. 87520-26-78 B94401
* w okolicach Ogródków Działkowych 40-lecia (ul. Kościuszki) znaleziono kompletne koło samochodu. Kontakt ze znalazcą tel. 507-759-508 B92805

PRACA

* ślusarza, spawacza zatrudnię, tel. 602-709-756 B91109
* zatrudnię stomatologa, tel. 605-893-381 K96006

SPRZEDAM

* biurko, tel. 505-335-841 B94201
* drukarka kolorowa OKI C3300n, A4, idealna do
wizytówek, mało używana, 290 złotych, tel. 604-193413 B92206
* działka budowlana, Świętajno, 1850 m.kw., tel. 509154-347 K95204d
* działka budowlana, Zajdy, 30 arów, tel. 662-509-994 V12120

V18612

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

V14906

V18203

V15026

 auto  sprzedam
 praca
 wynajmę  kupię  inne

Treść: ......................................................
.....................................................................
.....................................................................
......................................................................

Ilość publikacji:

x 1 x 2 x 3 x 4 x ?

Podpis: ......................................................
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Nie Jesteś anonimowy w sieci….

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

K89610

B92505

mobilny internet w Orange

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
K96504

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.

MEDYCYNA ALTERNATYwNA
Dziesięć porad dietetycznych

ty.

1. Aby schudnąć, jedz często, ale mało.
2. Nie opuszczaj głównych posiłków.
3. Na śniadanie jedz chleb pszenny, jajka i jogur-

4. Ogranicz picie kawy do jednej szklanki dziennie.
5. Jedz często gruboziarnisty chleb i ryż.
6. Unikaj deserów po obiedzie.
7. Nie mieszaj protein z węglowodanami.
8. Zrezygnuj całkowicie z czekolady.
9. Obowiązkowo zjadaj coś małego o 11 i 17 po południu, by uniknąć głodu.
10. Owoce jedz godzinę przed lub dwie godziny po
posiłku.

Gdy bolą zęby

Gdy boli ząb... oczywiście najlepiej iść do dentysty
i go wyleczyć lub w ostateczności usunąć. Wszakże są
sytuacje, gdy do lekarza daleko, znajdujemy się na wyjeździe, wycieczce lub też ból pojawił się w „mało” odpowiedniej porze na wizytę u dentysty. Wtedy wypada
sobie radzić domowym sposobem. Można oczywiście
zażyć środek przeciwbólowy, można na obolały ząb po-

łożyć część rozdrobnionej aspiryny i przycisnąć z góry
tamponikiem z waty, można wreszcie włożyć w ząb wacik zamoczony w jakieś nalewce np. propolisowej, samym spirytusie, także zrobić ciepły okład.

Herbata na odchudzenie
z liści czarnej porzeczki

Właściwości odchudzające przypisuje się herbacie z
liści czarnej porzeczki zbieranych zawsze wiosną, kiedy
są młode i najbogatsze w leczące związki. Napar działa moczopędnie oraz wzmaga przemianę materii. Poza
tym zapobiega nadkwaśności i reumatyzmowi, ponieważ
usuwa złogi. Herbata również czyści nerki. A oto sposób
przyrządzenia.
Bierze się 3 łyżki suszonych liści czarnej porzeczki i
parzy na bardzo małym ogniu w litrze wody przez około
5-6 minut. Gorącą herbatę pija się porcjami w ciągu dnia
po posiłkach.

Walczymy z łupieżem

Odżywki należy nakładać na włosy 1 lub 2 razy w
miesiącu. Do ich zmywania używamy szamponu jajecznego lub ziołowego, rozcieńczonego wodą w stosunku
1:1 lub herbatą ziołową. Raz w tygodniu wcieramy w
skórę głowy sok z cebuli.

B92406

KOMPUTERY  NOTEBOOKI  KASY FISKALNE
SERWIS BIURO  RACHUNKOWE

Internet przez wielu ludzi kojarzony jest jako coś
anonimowego. Nieświadomi użytkownicy wychodzą z
założenia, że siedzą przed ekranem laptopa, telefonu i są
niewidoczni, anonimowi. Jednak nie. Przeglądając strony internetowe, korzystając z portali społecznościowych,
umieszczając jakiekolwiek informacje w sieci pozostawiamy po sobie ślady, które w realnym świecie pozwalają nas
szybko zidentyfikować
Użytkownicy sieci korzystając z iluzorycznej anonimowości często pod wpływem emocji lub chęci dołożenia
komuś nie przebierając w słowach wulgaryzmami i obraźliwymi komentarzami na czyjś temat naruszają jej dobra
osobiste.
Przykładem powyższej sytuacji są postępowania prowadzone przez Komendę Powiatową Policji w Olecku
gdzie internauci umieszczając w Internecie swoje komentarze, a w jednym przypadku film wideo zniesławili osoby
publiczne z naszego powiatu. Oleccy kryminalni szybko
ustalili użytkowników IP z których zostały umieszczone obraźliwe treści. Część osób już została przesłuchana
przez funkcjonariuszy i musiała tłumaczyć się ze swojego
zachowania.
Nadmienić jednak należy, iż zniesławienie osoby prywatnej jest przestępstwem ściganym z oskarżenia prywatno- skargowego. Każdy kto czuje się pokrzywdzony takim
przestępstwem może złożyć skargę do sądu rejonowego.
Należy pamiętać, że ponosimy odpowiedzialność za to co
robimy w sieci. Nie jesteśmy nigdy anonimowi i jeżeli złamiemy w Internecie prawo to nie możemy czuć się bezkarni.
KPP Olecko

to@borawski.pl

Kalendarz imion
17 czerwca
Adolfy, Aldony, Aliny, Irmy, Jolanty,
Laury
Alberta, Adolfa, Drogomysła, Franciszka, Grzegorza, Hipacego, Ignacego,
Innocentego, Leszka, Łazarza, Marcjana, Radomiła, Rainera, Wolmara
18 czerwca
Amandy, Betty, Elżbiety, Halszki, Leonii, Mariny, Mileny, Pauli
Amanda, Długosława, Efrema, Gerwazego, Grzegorza, Leoncjusza, Marcelego, Marka, Mikołaja, Milana, Miłowana,
Modliboga
19 czerwca (Boże Ciało)
Julianny, Juliany, Michaliny, Ody, Odylii, Odylli, Sylwii
Borzysława, Bożysława, Gerwazego,
Juliana, Odona, Protazego, Romualda
20 czerwca
Benigny, Bogdy, Bogny, Bogumiły,
Bożeny, Diny, Florencji, Florentyny,
Rafaeli
Bogdana, Florencjusza, Florentyna,
Michała, Rafaela, Rafała, Sylweriusza
21 czerwca (Dzień Pracowników
Morza)
Alicji, Alojzji, Alojzy, Demetrii, Marii,
Marty, Rudolfiny, Rudolfy

Alojzego, Dynamierza, Ikarusa, Rudolfa, Teodora
22 czerwca (Pierwszy Dzień Lata)
Innocenty, Pauliny, Sabiny, Saby
Agenora, Broniwoja, Eberharda,
Euzebiusza, Flawiusza, Hilarego, Innocentego, Inocentego, Jana, Kiryła,
Paulina, Tomasza
23 czerwca (Dzień Ojca) (Noc Świętojańska)
Agrypiny, Albiny, Edeltrudy, Sydonii,
Trudy, Wandy, Zenobii
Albina, Arystoklesa, Bazylego, Dobrowiesława, Józefa, Piotra, Prospera,
Sydoniusza, Zenona
24 czerwca (Światowy Dzień Osteoporozy)
Danuty, Dany, Dorydy, Emilii, Giny,
Janiny
Bartłomieja, Bartosza, Benigny, Fausta, Jana, Janisława, Mierogniewa,
Wilhelma, Wiliama
25 czerwca
Doris, Doroty, Dory, Lucji, Łucji,
Tolisławy, Wilhelminy
Albrechta, Emila, Emiliusza, Jana,
Maksyma, Olbrachta, Prospera, Tolisława, Wilama, Wilhelma, Wiliama,
Witolda, Włastymila

Nasz przepis
ogórkowa na podrobach

0,25 kg żołądków (kura, kaczka lub indyk),
włoszczyzna (duża marchew, pietruszka, kawałek selera, pół małego pora), 2
duże ogórki kiszone, 8 ziemniaków, łyżka
tłuszczu, łyżka mąki, listki pietruszki, pół
szklanki śmietany, 2 litry wody, sól, 5 ziaren pieprzu, pół łyżeczki kminku
Oczyszczone lecz nie do końca z tłuszczu żołądki zalewamy wodą i gotujemy
godzinę.
W międzyczasie na grubej tarce ścieramy włoszczyznę, a por kroimy w plasterki.
Po godzinie dodajemy do wywaru
włoszczyznę i pokrojone w kostkę ziemniaki i gotujemy dalsze 15 minut.
Ogórki wraz ze skórką ścieramy na
grubej tarce. Wkładamy je do rondla, w
którym wcześniej roztopiliśmy tłuszcz i
dusimy pod przykryciem 10 minut. Wsypujemy mąkę i jeszcze raz optujemy.
Z zupy wyjmujemy żołądki i kroimy
je w pasterki i wraz z ogórkami i kminkiem dodajemy na powrót do zupy i jeszcze raz wszystko gotujemy.
Odstawiamy z ognia, dodajemy śmietany. Można śmietanę podać w dzbanuszku by każdy mógł dodać jej do zupy według swego uznania. Tak samo robimy z
natką pietruszki.

Pikantne udka kurze

6 kurzych udek, 2 szklanki rosołu (może
być z kostki), sól, pieprz, pół szklanki
ostrego sosu chińskiego, roztrzepane jajko, 4 łyżki mąki ziemniaczanej, tarta bułka, olej do głębokiego smażenia
Udka zalewamy rosołem i gotujemy
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Cytaty na ten tydzień
... najlepszym motywem postępowania nie jest zasada „Kochaj bliźniego
jak siebie samego” (ponieważ to jest
niemożliwe), lecz zasada: „Zdobądź
miłość bliźniego”.
Hans Selye, Stres okiełznany
... życia przegrodzić tamą nie można,
jak się przegradza opasły strumień.
Życie wystąpi z brzegów i popłynie
nad ludzką zgryzotą, zamknie się nad
smutkiem jak morze nad martwym
ciałem, bez względu na to, ile miłości poszło na dno.
Joseph Conrad, U kresu sił
... uwielbiam życie. I to nieprzytomne i to świadome.
Maria Kuncewiczowa, Fantomy

PRZYS£OWIA

Na św. Gerwazego (19 czerwca) jest
w ogrodzie coś pięknego.
Gdy w Wandy (23 czerwiec) deszcz,
mgła i wieje na dobre siano utrać nadzieję.
Do świętego Jana prosić o deszcz
trzeba, później baba zapaską napędzi go
z nieba.
Kiedy deszcz przed św. Janem, to po
żniwach gbur jest panem.
Jak się Jan (24 czerwiec) obwieści,
takich będzie dni czterdzieści.
Gdy św. Jan (24 czerwiec) łąkę kosi
lada baba deszcz uprosi.
Na św. Jana (24 czerwiec) z kosą do
siana.
Święty Jan (24 czerwiec) przynosi
oleju dzban. (W końcu czerwca tłoczono
olej rzepakowy, stąd to przysłowie).
W początku lata poranne grzmoty są
zapowiedzią rychliwej słoty.
Czerwiec się czerwieni, będzie dość
w kieszeni.

na średnim ogniu około 20 minut. Po
odsączeniu wkładamy je do głębokiej
miski, ,polewamy ostrym sosem i odstawiamy na godzinę.
Po tym czasie obsypujemy udka
mąką ziemniaczaną, zanurzamy w
roztrzepanym jaku i obtaczamy w tartej bułce. Odstawiamy na 15 minut.
Smażymy na rozgrzanym oleju z
obu stron na złoty kolor.
Danie podajemy z ryżem oraz sagroszku konserwowego, pół szklanki małatką z porów i jabłek.
cukier
Ryba zapiekana z warzywami jonezu,
Do
przybrania:
duża cebula, kwaszony
80 dag ryb, 20 dag włoszczyzny, 1 cebula, 3 łyżki wody, 3 łyżki margaryny, ogórek, 4 ugotowane na twardo jajka
Śledzie myjemy, moczymy, sprawia25 dag pomidorów, 2łyzki tartego sera
tylżyckiego, 1 łyżka masła, 1 łyżka my, oczyszczamy. Zdejmujemy z nich
tartej bułki, tłuszcz do wysmarowania skórę i usuwamy ości. Filetujemy i dzielimy na dzwonki.
półmiska
Groszek odsączamy i mieszamy z maRyby czyścimy, sprawiamy, płuczemy i zdejmujemy skórę. Solimy i jonezem. Doprawiamy do smaku cukrem
i układamy na podłużnym półmisku. Fipozostawiamy na dwie godziny.
Obraną włoszczyznę i cebulę my- lety układamy na groszku. Cebulę obiejemy i kroimy w cienkie plasterki. ramy, myjemy i drobno siekamy. Ogórek
Wkładamy je do rondelka, wlewamy kroimy w plasterki. Jajka obieramy i krowodę, dodajemy łyżkę margaryny i imy w ćwiartki.
Dodatkami przybieramy potrawę.
dusimy na półmiękko.
Lody
waniliowe babuni
Filety układamy w żaroodpornym
półmisku wysmarowanym tłuszczem. półtora litra śmietanki lub mleka, laska
Skrapiamy pozostałą margaryną i wanilii, 10 lub 15 żółtek, pół kg cukru
przykrywamy podduszonymi warzy- Mleko lub śmietankę przegotować z lawami. Na wierzchu układamy pokro- ską wanilii i ostudzić. Utrzeć do białości
jone w plasterki pomidory. Posypuje- 10 żółtek z całym cukrem (jeśli używamy
my tartym serem i skrapiamy masłem. śmietanki, 15 żółtek jeśli mleka).
Ubite żółtka stawiamy na ogniu i wleNa koniec oprószamy tartą bułką.
wamy po trochu przegotowaną śmietankę
Zapiekamy około 40 minut.
lub mleko ciągle ubijając, aż zgęstnieją.
śledzie po japońsku
dwa duże solone śledzie, pół puszki Trzeba uważać aby żółtka się nie zważyły.
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Wspomnienia z survivalu

Coroczny obóz przysposobienia wojskowego z elementami survivalu jest stałym elementem działalności grupy militarnej funkcjonującej przy Zespole Szkół Technicznych. W
tym roku dwuetapowy obóz trwał do 3 do 6 czerwca. Turę
pierwszą przeprowadzili nauczyciele ZST (Joanna Słowikowska, Zbigniew Borzeński, Grzegorz Miszczak) na malowniczo położonym polu namiotowym w Bakałarzewie.
Drugi etap zorganizowano na terenie jednostki wojskowej przy współpracy 14.
Suwalskiego Dywizjonu Artylerii Przeciwpancernej.
Zgrupowanie rozpoczęło się od spływu kajakowego najtrudniejszym odcinkiem Rospudy. Okazał się on dość uciążliwy, bowiem niektórzy uczestnicy mieli
problem z utrzymaniem właściwego kierunku.
Po spływie przyszedł czas na wyczerpujący marsz kondycyjny z przeprawą
przez rzekę. Wszyscy wrócili cali i zdrowi, choć nie każdy w suchym obuwiu.
Następne godziny poświecono szkoleniu z zakresu udzielania pierwszej
pomocy w przypadkach urazów w warunkach ekstremalnych. Instruktorzy
szczegółowo zaprezentowali i przeanalizowali kroki, jakie należy podjąć podczas różnych typów uszkodzenia ciała.
Po części teoretycznej, nastąpiły ćwi-

czenia - młodzież wykonywała czynności ratownicze pod
fachowym okiem ekspertów. Trzeba też było umiejętnie
ewakuować „rannych” z pola walki.
Drugi dzień rozpoczęły zajęcia linowe m. in.: wiązanie
skomplikowanych węzłów, zjazdy linowe, asekuracja, wiązanie się liną. Następnie młodzi Zamkowcy zmagali się z
budowaniem szałasu, rozpalaniem ognia, wykonywaniem

Oleccy medaliści

24 i 25 maja odbyły się Mistrzostwa Polski Niesłyszących w Lekkoatletyce w Poznaniu. W zawodach wzięło udział ponad 100
lekkoatletów z 15 klubów z całej Polski.
„Lekkoatleci ze Szkolnego Klubu Sportowego Niesłyszących „Olimpijczyk” godnie
reprezentowali nasz powiat olecki. W klasyfikacji medalowej wywalczyli 3 lokatę, zdobywając łącznie 11 medali – mówi Regina Jakubowska, Prezeska SKSN „Olimpijczyk”
– 14-15 czerwca oleccy juniorzy startowali w Warszawie na Młodzieżowych Mistrzostwach Polski Niesłyszących w LA. Planujemy także organizację Ogólnopolskiego
Mityngu w LA na stadionie
MOSiR w Olecku w dniach
20-21 września b.r.”
Cztery złote medale
wywalczyli: Tomasz Rozumczyk (oszczep, kula, dysk), Anna Karwowska (wzwyż).
Pięć srebrnych medali zdobyli: Adrian Marcinkiewicz (5000 m), Tomasz Rozumczyk (młot), Antoni
Szerszeń (wzwyż), Monika Wierzchowska (dysk, wzwyż).
Dwa brązowe medale: Adrian
Marcinkiewicz (1500 m) i Antoni
Szerszeń (oszczep).
Czwarte miejsca w rzucie dyskiem i oszczepem wywalczyła Ewelina Piszczak.
Gratulujemy i życzymy kolejnych osiągnięć.
Zdjęcia: archiwum SKSN „Olimpijczyk”.

Anna Turowska

Wydawca: Agencja Promocyjno-Wydawnicza
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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broni łowieckiej i pułapek w lesie. Na koniec wyczerpującego dnia opiekunowie przeprowadzili ćwiczenia z elementami
walki wojskowej.
Dzień zakończono dzieląc się wrażeniami przy blasku
ogniska.
Trzeciego dnia na obozowiczów czekał program dopracowany w najmniejszych szczegółach przez instruktorów
wojskowych. Wszyscy z niecierpliwością oczekiwali na ćwiczenia strzeleckie. Żołnierze użyli do tego celu specjalnych
urządzeń szkoleniowych - trenażera TCW-97 „CYKLOP” i
„CZANTORIA”. Są one stosowane do treningu celności, która jest podstawą w posługiwaniu się bronią. Trenażer składa
się z tradycyjnych elementów typowego karabinka bojowego
- szkła kontrolnego, muszki uniwersalnej, diafragmy, trójkąta
jednolitości celowania. Jest jednak podłączony do komputera,
który z ogromną dokładnością wykazuje wyniki symulowanego strzału. Żołnierze wyjaśnili uczestnikom obozu zasady
właściwego oddawania strzału.
Po instruktażu uczniowie z pozycji leżącej strzelali do
oddalonej tarczy, stopniowo osiągając coraz lepsze wyniki.
Następnym punktem zaplanowanym na ten dzień był trening
rzucania granatem. Granat, jako śmiercionośna i niebezpieczna broń, wymaga bardzo starannej i uważnej obsługi. Przede
wszystkim, przed oddaniem rzutu musi koniecznie paść rozkaz jego użycia, co dobitnie podkreślali instruktorzy.
Aby wykorzystać zdobytą wiedzę, na specjalnym poligonie przeprowadzono ćwiczenia rzutu granatem. Po usłyszeniu
odpowiedniej komendy, wyznaczony uczeń przechodził na
stanowisko ogniowe, gdzie musiał uzbroić granat i na rozkaz

Szachy
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dowódcy rzucić go, celując jak najprecyzyjniej w oznaczone
miejsce. W praktyce okazało się, że miotanie granatem nie
jest tak proste, jak się wydawało. Jednak po kilku powtórkach
uczniowie dobrze opanowali tę umiejętność.
Po południu na naszą młodzież czekał jeszcze WOJSKOWY TOR PRZESZKÓD sprawdzający predyspozycje sportowe. Kilku uczniów pokonało tor z niezłym wynikiem. Po
wieczornym apelu odegrano na trąbce capstrzyk, a młodzież
w swoich kwaterach zapadła w twardy sen regenerujący siły.
Piątkowy poranek uczniowie rozpoczęli o świcie. Sygnał
pobudki nie dawał żadnej nadziei na dłuższe wylegiwanie się
w łóżkach. Na zewnątrz kwatery, na zaspanych Zamkowców
czekał Komendant Obozu, który zakomenderował przygotowanie do porannej zaprawy.
Ostatni dzień upłynął uczestnikom obozu na trenowaniu obrony przeciwchemicznej. OPChem. obejmuje swoim
zakresem wiele czynności, a do podstawowych i zarazem
niezbędnych, należą umiejętności zakładania maski i odzieży przeciwchemicznej. Bardzo ważna jest tu szybkość, ale
jeszcze bardziej liczy się precyzja, która zapewni szczelność
i skuteczność ochrony przed skażeniami. Pod okiem fachowców uczniowie ćwiczyli zakładanie maski MP-5 i stroju przeciwchemicznego OP-1, typowego sprzętu wojskowego.
Niemal każdy uczestnik miał podczas obozowania moment kryzysu, niezaprawieni w boju młodzi obozowicze byli
trochę wykończeni i tęsknili za cieplutkimi łóżeczkami. Czas
poza domem szybko upłynął, zostały tylko WSPOMNIENIA
Z SURVIVALU! SPOCZNIJ!
Grzegorz Miszczak, ZST
bycia piątej lub czwartej kategorii szachowej. Rozgrywki
okazały się bardzo wyrównane. Aż pięciu zawodnikom do
wyższych kategorii zabrakło zaledwie po pół punktu. Kategorię piątą mieli szanse zdobyć Miłosz Truchan (przedszkole Jedyneczka) i Kacper Chodnicki (Gim. nr 2), a
kategorię czwartą: Wiktor Raszkowski (SP nr 4), Bartosz
Łapszys (SP nr 1) i Piotr Kopycki (Gim. Nr 1). Mam nadzieję, że przy następnej próbie normy na kategorie uda się
wypełnić. Kolejny turniej rankingowy planuję zorganizować
już na jesień.
Wyniki:
W zawodach zwyciężył Łukasz Bartnicki (Gim nr 1),
który zdobył 5 pkt z 6 partii. Z punktem mniej sklasyfikowanych zostało trzech zawodników: Bartosz, Wiktor i Piotr.
O kolejności musiała zadecydować punktacja dodatkowa.
Drugie miejsce przypadło Bartoszowi Łapszysowi, a trzecie Wiktorowi Raszkowskiemu.
Dodatkowo prowadzono także klasyfikację w grupach
wiekowych: gimnazja i szkoły średnie, kl. IV-VI SP oraz
0-III SP. W najstarszej grupie pierwsze trzy miejsca zajęli:
Łukasz Bartnicki, Piotr Kopycki i Kacper Chodnicki. W
grupie kl. IV-VI SP pierwsze miejsce zajął Bartosz Łapszys. W najmłodszej grupie – 0-III SP – pierwsze miejsce
zajął Wiktor Raszkowski, drugie miejsce Miłosz Truchan,
a trzecie miejsce przypadło Michałowi Bartnikowi (przedszkole Jedyneczka), który był także najmłodszym uczestnikiem turnieju. Sędzią głównym turnieju był Leopold Dudanowicz.
Krzysztof Konewko
Sekcja szachowa MLKS Czarni Olecko

V15805

V14805a

8 czerca sekcja szachowa MLKS Czarni Olecko zorganizowała otwarty turniej rankingowy juniorów. Celem turnieju
było umożliwienie zdobycia, bądź podwyższenia kategorii
szachowych. Parametry turnieju zostały przyjęte w taki sposób, aby uczestniczący w nim zawodnicy mieli szanse zdo-
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Magia kolorów
Uwielbiam, jak mój mały sąsiad, Leoś, na swoją koleżankę z
grupy przedszkolnej Nadię, mówi: „Magia”. Czyni to nieświadomie, bo inaczej wymówić nie potrafi, ale ja to uwielbiam. I kiedy
tylko mam okazję, to go rozpytuję o tę tajemnicza koleżankę, żeby
jeszcze raz usłyszeć, jak wymawia jej imię. Uwielbiam to.
Po wczorajszym wernisażu odkryłam kolejne magiczne słowo:
kolory.
Zwyczajne? O, nie, nie. Kolory to magia. Przeliczyłam wszystkie, ustawiłam alfabetycznie od akwamarynu do żółtego. Przeliczyłam jeszcze raz, czy żadnego nie brakuje. Sto siedemdziesiąt
kolorów! Biały, czarny, czerwony, pomarańczowy, brązowy…
mogłabym wyliczać długo. To kolory czyli barwy i tak brzmią ich
nazwy używane w języku codziennym. Jednak mają one swoje specjalistyczne nazwy. Kolor może być jasny i ciemny – to wiecie na
pewno, ale także blady, brudny, matowy, nasycony, soczysty zgaszony, itd.
Na ilu bazujemy? Może na kilkunastu. A na przykład taka czerwień. Naliczyłam 32 jej odcienie: buraczkowy, bordowy, biskupi
– to wie każdy. Ale jest także burgund, ceglasty, jest czerwień żelazowa czyli rdzawa, a burgund to głęboki odcień czerwieni, kolor
wina.
Albo fioletowy. Jego niektóre odcienie to: lawendowy, ametystowy, fiołkowy, jagodowy, purpurowy i wrzosowy. To magiczny
kolor, bo od razu widzę polanę w lesie z jesiennym wrzosem, albo
lawendowe pola w Chorwacji, czy jagody zbierane z bratem w pewien letni dzień. Brzuchy nas bolały, ale nie odpuściliśmy.
Albo taki kolor „tycjan”. Imponuje mi. Jest taki wyrazisty a
zarazem ciepły, no i nazwę ma oryginalną. A tak naprawdę to pomarańczowy, złotorudy.
Najwięcej problemów mam z bielą, bo jak odróżnić alabastrowy od kości słoniowej, mleczny od kremowego, perłowy od
porcelanowego, bo wszystkie wyglądają po prostu biało mniej lub
bardziej.
Kiedy połączymy ciemną czerwień z niewielką domieszką
błękitu, to otrzymamy kolor… karmazynowy. Karmazynowy król.
Brzmi słodko, ale… nie dajmy się zwieść. To wódz demonów –
Belzebub (władca much). W literaturze jest synonimem diabła,
utożsamiany z Szatanem – pierwszym upadłym aniołem.
Od jednego z jego imion nazwę wziął zespół King Crimson.
Karmazynowy to jeden z odcieni czerwonego.
Biskupi to kolor szat biskupa, różowofioletowy, a najprościej
ujmując to jeden odcieni czerwieni. Trochę jego blask (biskupów)
został przybrudzony aferami, więc zostawmy go w spokoju.

Moim ulubionym kolorem jest zielony i wszelkie jego odcienie, a najbardziej to khaki. Piszą, że to wyblakły żółtobrązowy,
płowy w kolorze ziemi lub szaro – brązowo - zielony. Jakkolwiek go określają, po prostu jest… piękny. Och ileż to ja się w
szmaciarniach naszukałam czegokolwiek w tym kolorze. Jak już
trafiłam na spódnicę, to był to istny rarytas. Wszystko, co było
khaki, było piękne i niedostępne w „normalnych” sklepach. Teraz wróciły do łask kurtki w tym kolorze. Wiem, bo uganiałam
się za nią dla córki.
Ecru wszedł w modę w sukienkach ślubnych. I dobrze, bo to
piękny kolor.
Lazurowy, czyli niebieski, kojarzy mi się z Lazurowym Wybrzeżem, choć nigdy nad nim nie byłam, ale nazwa kusi. Musi
tam być pięknie. A wiecie, że jest kolor… (uwaga!) majtkowy!!
Pod tą potoczną nazwą kryje się wyblakły, rozbielony różowy.
Odkryłam, że istnieje taki kolor jak grynszpan, który nie ma
nic wspólnego ze szpanowaniem albo marengo, który mi się z niczym nie kojarzy. Egzotycznie brzmiące nazwy. Pierwszy z nich
jest zielononiebieski, kolor patyny miedzianej, a drugi jest odcieniem ciemnoszarego, nieco jaśniejszy niż grafitowy. I jeszcze jeden do tej spółki: magenta – fioletowoczerwony. A to ci historia.
Jest jeszcze jedna nazwa, która mnie rozkłada na czynniki i
wprowadza w melancholię, a dodatkowo jest z grupy zielonych.
To… malachitowy. Pięknie brzmi, prawda? To ciemna, intensywna zieleń. Już się w nim zakochałam – i w nazwie i w tym,
że zielony.
Tylko czarny jest najbardziej pokrzywdzony w tej palecie
barw. Teoria mówi, że to całkowity brak światła widzialnego,
które odbija ciało. Praktyka – to miejsce tak ciemne, że przez
kontrast z resztą otoczenia nie możemy określić jego barwy.
Niby nie kolor, a jednak kolor.
A który jest najpiękniejszy?
Nie wyobrażam sobie palety bez żółtego, bo czymże by było
słońce bez niego i kaczeńce.
Wczesną jesienią na polanach Matka Natura maluje wrzosy, szarobeżowy oddaje myszom; ciemnożółty, lekko pomarańczowy – to kolor miodu, a niebieskozielony przeznaczony jest
dla morza… I tak mogę wyliczać bez końca. No i kobiety, one
nie mogą się zdecydować, który kolor ma być modny. I dlatego
Matka Natura co roku podpowiada delikatnie. Ostatnio wybrano
limonowy jako ten modny. I dobrze, bo dawno już go nie było.
I tak każdego dnia Natura maluje świt i drzewa, i trawę, pióra
ptasie, krople deszczu i mgłę, obłoki na niebie i każdy kwiatek…
Matka Natura wymieniała i wymieniała aż nastała noc i nie
było już widać żadnego koloru.
- Poczekajcie – powiedziała Matka Natura. – Błysnę odrobiną światła i znowu będziecie wszystkie widoczne.
Jakiekolwiek są Wasze ulubione kolory, życzę malachitowych marzeń.				
Marusia

