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Założony w 1997 r.

Nie dopuść do tego, żeby twoja rodzina w
nawale zajęć nie znajdowała czasu na jeden
wspólny posiłek dziennie.
H. Jackson Brown, Jr.
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Kupon bierze udział
w losowaniu upominków
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VIII Powiatowy Konkurs Kolęd
,,Szkolne kolędowanie”, s.13

Święto w
kolorze sepii
w PN „Jedyneczka”, s. 19

Ogólnopolska
kampania
Niezapominajki żyją dłużej, s. 18

V45805

V43808

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

V43708

V03201

V45705

Niecodzienne spotkanie
pokoleń w Gąskach, s. 10-11

2

Tygodnik olecki 4/837 - r. 2014

to@borawski.pl

Archiwum „Tygodnika oleckiego” znajdziesz

Konkurs fotograficzny, Gimnazjum nr 2

XXII Międzyszkolny Konkurs
Recytatorski w Augustowie

V03301

K91804

Świat wg Pacynki

„W pajęczej sieci”
wyróżnienie - Weronika Drobiszewska 1d

W XXII edycji konkursu GWIAZDKOWE HARCE,
który odbył się pod hasłem „Cuda i dziwy, czyli niezwykły świat wierszy Juliana Tuwima i
Jana Brzechwy” zorganizowanego
przez Zespół Szkół Społecznych STO
w Augustowie wziął również udział
Zespół Szkół STO w Olecku. Reprezentowały Olecko Ania Kowalewska
i Natasza Wiszniewska, uczennice
klasy III SSP.
Prezentacje wierszy w ich wykonaniu
zostały wyróżnione,
dodatkowo Natasza
zdobyła nagrodę za
najładniejszy
kostium. Gratulujemy
uczennicom i wychowawczyni Elżbiecie
Tumiel, która je do
konkursu przygotowała.
STO, fot arch. szkoły

GRÜNLAND
Centrum Roślin Ozdobnych

choinki
cięte i w pojemnikach
Olecko, ul. Produkcyjna 11, tel. (87) 523-90-09

V43608

V02102

Redakcja

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

na stronie internetowej www.olecko.info (w

pliku *.pdf)

KRONIKA PO¯ARNICZA
14 stycznia od 17.34 cztery zastępy JRG PSP i po jednym
OSP Borawskie i Szczecinki zabezpieczały miejsce i usuwały
skutki wypadku drogowego przy dojeździe do obwodnicy w
kierunku Giżycka. Zderzenie samochodu BMW z autobusem
rejsowym. Kierowca BMW był pod wpływem alkoholu. Pasażer osobówki zginął na miejscu.
15 stycznia do 8.40 dwa zastępy JRG PSP oraz jeden OSP
Gąski usuwały skutki wypadku drogowego w Gąskach. Samochód osobowy Nissan Micra w przydrożnym rowie.
15 stycznia od 10.36 jeden zastęp JRG PSP usuwał konar
drzewa wiszący nad jezdnią w okolicach Zajd.
16 stycznia od 8.59 dwa zastępy JRG PSP usuwały drzewo niebezpiecznie pochylone nad budynkiem mieszkalnym w
Monetach.
16 stycznia od 19.25 jeden zastęp OSP Lenarty usuwał w
okolicach Babek Oleckich drzewo powalone na jezdnię.
19 stycznia od 6.00 trzy zastępy JRG PSP, 2 zastępy JRG
PSP z Pisza oraz po jednym zastępie OSP z Wieliczek, Kleszczewa i Cimoch usuwały zator lodowy na śluzie w Starostach.
19 stycznia od 17.18 jeden zastęp OSP Wieliczki usuwał
wodę z zalanej piwnicy domu mieszkalnego w Starostach.
19 stycznia od 21.22 jeden zastęp JRG PSP gasił przy ulicy
Sembrzyckiego pożar sadzy w kominie domu mieszkalnego.
20 stycznia od 8.33 jeden zastęp OSP Gąski uwalniał z
zaspy w okolicach Dzięgiel autobus szkolny.
20 stycznia od 11.03 jeden zastęp JRG PSP zabezpieczał
naderwaną lampę oświetleniową nad lodowiskiem przy ulicy
Słowiańskiej.
20 stycznia od 12.51 jeden zastęp OSP Mazury uwalniał z
zaspy w okolicach Borek karetkę pogotowia.
21 stycznia od 9.56 jeden zastęp JRG PSP wyjechał do
zgłoszenia, że na jeziorze Oleckim Małym są przymarznięte
do lodu łabędzie. Alarm okazał się fałszywy, gdyż ptaki poradziły sobie same.
Informacji udzieliła młodsza ogniomistrz Katarzyna Jeglińska

NAJTANIEJ W MIEŚCIE

Aleje Lipowe 1, Tel. (87) 520-41-91
ON.............................. 5.35 zł
ON Arctic ................. 5,69 zł
Pb 95......................... 5.22 zł
PB 98......................... 5,32 zł
LPG............................ 2,65 zł
Olej opałowy............... 3,80 zł (powyżej 1000 litrów)
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AUTOMYJNIA

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

V43508

sponsorujemy „Czarnych”,
bilet 5 gr taniej na litrze
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WYSTAWY STAŁE
• Witold Jurkiewicz, Po drodze, wystawa fotografii, Galeria
Prawdziwej Sztuki im. A. Legusa, ROK „MG”
• wystawa fotografii, Galeria Hol, ROK „MG”
• Ekspozycja stała - wystawa w Oleckim Stowarzyszeniu
Aktywnych „Zamek”
• Malarstwo Agaty Julii Prosińskiej, Galeria „Pod Skosem”
Gminny Ośrodek Kultury w Kowalach Oleckich
• Ekspozycja stała - Olecka Izba Historyczna, plac Wolności 22
29 stycznia (środa)
apteka dyżurna 11 Listopada 9
wydanie „Tygodnika Oleckiego”
od 10.00 - Ferie z ROK „MG”, szczegóły wewnątrz nr
12.00 - Królowa Śniegu, film, kino „Mazur” (2D)
19.00 - Wysocki, film, Dom Kultury w Gołdapi
30 stycznia (czwartek)
apteka dyżurna Kolejowa 15
od 10.00 - Ferie z ROK „MG”, szczegóły wewnątrz nr
10.00 - Merida Waleczna, film, kino „Mazur” (2D)
12.00 - Największy z cudów, film, kino „Mazur” (2D)
16.00 - Rummikub, gra rodzinna, scrable, Biblioteka Publiczna, Kopernika 6
17.00 - Królowa Śniegu, film, kino „Mazur” (2D)
19.00 - Draka, spektakl teatralny, Dom Kultury w Gołdapi
19.15 - IV kolejka ELECTRO-MIX FOOTBALL LIGA
LEGA OLECKO, hala Lega
31 stycznia (piątek)
apteka dyżurna plac Wolności 7B
od 10.00 - Ferie z ROK „MG”, szczegóły wewnątrz nr
16.00 - Bajkolandia, spotkanie z bajką, biblioteka miejska,
ul. Kopernika
17.00 - Skubani, film, kino „Mazur” (3D)
19.00 - Wilk z Wall Street, film, kino „Mazur” (2D)
19.00 - recital Zbigniewa Zamachowskiego, Dom Kultury
Gołdap
1 lutego (sobota)
apteka dyżurna Gołdapska 1
17.00 - Koncert Doroty Osińskiej, kino Mazur
2 lutego (niedziela)
apteka dyżurna Zielona 35
Unia Olecko - Śniardwy Orzysz (V Liga, grupa: warmińsko-mazurska) - mecz sparingowy
17.00 - Wilk z Wall Street, film, kino „Mazur” (2D)
3 lutego (poniedziałek)
apteka dyżurna Składowa 6
od 10.00 - Ferie z ROK „MG”, szczegóły wewnątrz nr
10.00 - Piękna i Bestia, film, kino „Mazur” (3D)
4 lutego (wtorek)
apteka dyżurna plac Wolności 25
od 10.00 - Ferie z ROK „MG”, szczegóły wewnątrz nr
5 lutego (środa)
apteka dyżurna Zielona 37
wydanie „Tygodnika Oleckiego”
od 10.00 - Ferie z ROK „MG”, szczegóły wewnątrz nr
6 lutego (czwartek)
apteka dyżurna 11 Listopada 9
8.30 - 11.00 - Pobór krwi od honorowych dawców, sala konferencyjna w internacie ZSLiZ przy ul. Gołdapskiej
od 10.00 - Ferie z ROK „MG”, szczegóły wewnątrz nr
10.00 - Dzwoneczek i sekret magicznych skrzydeł, film, kino
„Mazur” (2D)
16.00 - Rummikub, gra rodzinna, scrable, Biblioteka Publiczna, Kopernika 6
19.15 - V kolejka ELECTRO-MIX FOOTBALL LIGA
LEGA OLECKO, hala Lega
7 lutego (piątek)
apteka dyżurna Kolejowa 15
od 10.00 - Ferie z ROK „MG”, szczegóły wewnątrz nr
16.00 - Bajkolandia, spotkanie z bajką, biblioteka miejska,
ul. Kopernika
8 lutego (sobota)
apteka dyżurna plac Wolności 7B
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Zimowa edycja akcji
„Weź paragon”

Pod hasłem „Nie bądź jeleń, weź paragon” w całym kraju
rusza kolejna, zimowa edycja ogólnopolskiej kampanii informacyjnej Ministerstwa Finansów. Akcja ma uświadomić społeczeństwu korzyści płynące z brania paragonów
oraz z rzetelnego ewidencjonowania obrotów na kasach
fiskalnych przez przedsiębiorców. Prowadzona jest w okresie ferii zimowych, od 20 stycznia do 2 marca 2014 roku.
Jednym z celów akcji jest przypomnienie o obowiązku
wydawania paragonów przy każdej transakcji. Ma to duże
znaczenie nie tylko dla kupującego, dla którego paragon jest
podstawowym dowodem zakupu, umożliwiającym ewentualną reklamację, ale również dla wszystkich podatników.
Żądając od sprzedawcy paragonu wspieramy uczciwą konkurencję oraz przyczyniamy się do zwalczania szarej strefy.
Paragon jest potwierdzeniem, że kwota podatku trafiła do
budżetu państwa, czyli do naszej wspólnej kasy, a nie do kieszeni nieuczciwego przedsiębiorcy.
Kampania przypomina, że biorąc paragon:
• ułatwiamy sobie złożenie reklamacji,
• mamy możliwość porównania cen,
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 przy-

Zakup sprzętu do szpitala

Prezydium Narodowego Funduszu Ochrony Zdrowia,
Oddziału w Suwałkach poinformowało, że w akcji zbiórkowej w ramach odpisu 1% podatku mieszkańcy powiatu oleckiego w 2013 r. przekazali ogółem kwotę 1.665,00 zł.
Fundusze te zostały przeznaczone na zakup:
- rolek do przewożenia pacjenta PREM,
- ciśnieniomierza OMRON M6,
- termometru bezdotykowego LX 26.
Wyżej wymieniony sprzęt został przekazany do szpitala
w Olecku.
NFOZ od 40 lat kontynuuje charytatywno – humanitarną
„misję”, dzięki ludziom, którzy potrafią zrozumieć innych,
niosą pomoc nie tylko duchową, ale i materialną.
Wszystkim darczyńcom serdecznie dziękujemy.
Halina Kasicka www.powiat.olecko.pl

Urząd Skarbowy w Olecku
informuje, że zeznania na podatek
dochodowy od osób fizycznych za
2013 r. przyjmowane są w pokoju
nr 8 w siedzibie Urzędu Skarbowego:
Olecko, ul. Wojska Polskiego 7, w
dniach:
Poniedziałek: 7:15 - 15:15
Wtorek: 7:15 - 18:00
Środa: 7:15 - 15:15
Czwartek: 7:15 - 15:15
Piątek: 7:15 - 15:15
• wspieramy uczciwą konkurencję,
• mamy pewność, że nie zostaliśmy oszukani,
• zmniejszamy szarą strefę,
• dokładamy starań, żeby zapłacony przez nas w cenie podatek trafił do budżetu państwa.
W ramach akcji pracownicy urzędów kontroli skarbowej, izb skarbowych oraz urzędów skarbowych prowadzą
działania informacyjne i edukacyjne. Kampania jest prowadzona przede wszystkim wśród właścicieli sklepów, stoisk, straganów, ich klientów oraz wśród młodzieży i dzieci.
gotowaniu 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

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:

• Piotr Antczak
• Grażyna Błaździewicz
• Barbara Brodowska (Nowa Wieś)
• Jan Necel
• Anna Sobczyk
• Jan Soltan (Kętrzyn)

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.

to@borawski.pl
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Zima nam trochę odpuściła ale podobnież,
nie na długo. Wiatr skowycze za oknem kiedy
piszę te słowa. Cóż, przecież to koniec stycznia.
Idzie srogi luty, rymuje się do tego stwierdzenia przysłowie, albo ściślej jego ostatni człon:
„Szykuj dobre buty”.
W szkołach ferie. Dzieci odetchnęły i powiedziały „Wreszcie”. Odpoczywajcie kochani.
Zauważyłem w naszych kochanych szkołach, we wszystkich szkołach, pewien trend. Jest to taki cichy
powrót w kierunku wychowania przez sztukę. Nie programowy, broń Boże, i może dlatego atrakcyjny i dla uczniów i dla
nauczycieli. Wiele wydarzyło się w ciągu przeszłego i obecnego roku w szkołach w tej szkolnej sztuce.
W ostatni czwartek, 23 stycznia w Szkole Podstawowej
im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Gąskach miała miejsce
następna odsłona tej samorodnej „propedeutyki” sztuki dla
najmłodszych. Szkoła wystawiła balet Piotra Czajkowskiego
„Dziadek do orzechów”! Przepiękna scenografia, choć żeby
na scenie był nastrój świąteczny wystarczy jedna choinka.
Tam było świerków przybranych bombkami kilka, a lampek
chyba z tysiąc. Znowu wrócił nastrój Wigilii, ale to na razie
była tylko scenografia.
Przedstawienie rozpoczęło się. Wszedł narrator, który
mnie przypominał bardziej Świerszcza z filmu „Opowieść
Wigilijna” Disneya niż postać z bajki Hoffmanan. To nie jest
zarzut, a takie wspomnienie z dzieciństwa. Tamten Świerszcz
był bajkowy, i jak pamiętam, to nawet tembr głosu aktora był
podobny. A może to tylko ten wigilijny nastrój ze spektaklu?
... potem wbiegły dzieci. Dzieci na scenie są urocze. Są
wspaniałe. Jestem przeciwny robieniu jakichkolwiek konkursów dla dzieci. Wierzę, że wszystkie dzieci są zdolne, coś
potrafią robić w sztuce, technice czy jakiejś innej dziedzinie
potrzebnej do istnienia człowiekowi. Nie potrafimy tylko
(czasami) w nich tego znaleźć. Te na scenie są aktorami. I nawet, gdy się pomylą, zapomną tekstu, obrócą się nie w tę stronę co trzeba, robią to z pasją i wielką tremą. Trzeba im pomóc
barwami, uśmiechem, słowem.
Tak więc, gdy dzieci wybiegły na scenę przedstawienie
nabrało rumieńców. Narrator objaśniał sceny, a dzieci tańczyły. Byli więc Ołowiani Żołnierze, Tancerki, armia Myszek z
ich Królową, dzielny Dziadek do Orzechów, Żołnierz i jego
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Tancerka. Działo się wszystko w przyćmionym świetle, które dawały tylko lampki choinkowe. Tak właśnie wyglądały
przedstawienia teatralne w czasie, gdy tworzył Hoffmann.
Balety Czajkowskiego miały już oprawę z oświetlenia elektrycznego.
Spektakl został nagrodzony rzęsistymi brawami. Rodzice byli dumni ze swych pociech. Dzieci cieszyły się z tego,
że widzom podobało się ich aktorstwo. To właśnie było najczystsze, najprostsze, najświeższe i najbardziej rzetelne wychowanie przez sztukę. W nauce tej wzięli udział wszyscy:
panie pedagożki Beata Grzęda, Marta Liszewska-Banas i Iwona Grabek, które to, całe to „zamieszanie” musiały
rozumem ogarnąć i wyreżyserować,
dzieci nauczyły się układów choreograficznych, współpracy na scenie, bo bez niej nie było by spektaklu, odpowiedzialności za współgrających, bo następna scena nie ruszy,
gdy coś w poprzedniej nie wyszło. Nauczyły się przezwyciężać tremę, a to w życiu przydaje się w każdej dziedzinie. Poczuły pod stopami i w sercach co to jest aktorstwo, a przede
wszystkim, co to jest sztuka,
rodzice włączyli się w prace nad choreografią. Zadbali o
stroje dzieci, albo po prostu je uszyli. Patrzyli jak mali aktorzy ćwiczą w domach, jak szlifują swoją grę. Potem patrzyli
na grających małych aktorów i zaciskali kciuki by wszystko
się im udało. I może nawet mieli łzy w oczach, gdy rozległy
się brawa.
Sztuka jest wszechobecna. Bez niej, tak samo jak bez
matematyki nie byłoby naszej cywilizacji. Pierwsze narzędzia jakie skonstruowali ludzie, prawie od początku, miały
ozdoby. W głowie każdego z nas jest więcej miejsca niż tylko
na przyjmowanie telewizyjnej papki, czy łomotu muzyki tanecznej. Jest tam też miejsce na wychowanie przez sztukę.
Największym wrogiem czytania książek nie są komputery czy gadżety informatyczne. To jest brak wykształcenia w
pojmowaniu sztuki, literatury, zrozumienia tekstu. Brak czasu na wychowanie dzieci. Brak wspólnego czytania. Nic tak
nie rozwija wyobraźni jak czytanie.
Proszę zwrócić uwagę, że po ekranizacji jakiejś słynnej powieści zaczyna się dyskusja nad wiernością adaptacji. Dzieje
się tak dlatego, bo tysiące albo setki tysięcy ludzi przeczytało
daną książkę. Przykładem może być adaptacja powieści Tolkiena „Władcy pierścieni”, która to, chyba pierwszy raz w historii kina, zadowoliła wszystkich. No, prawie wszystkich.
Wracając do wychowania przez sztukę. Wszystkie oleckie
szkoły, od tych podstawowych przez gimnazja po średnie realizują przedstawienia teatralne. Bierze w nich udział przeważnie po kilkadziesiąt osób, czyli od dwudziestu w górę. Olecki
I Ogólniak nawet pokusił się i wystawił (z wielkim aplauzem
publiczności) musical wg scenariusza filmu „Deszczowa piosenka”. To o czymś mówi. Czegoś więcej oprócz ścisłego
programu nauczania naszym dzieciom i naszym pedagogom
potrzeba. Tak po cichu myślę, że w każdym z nas drzemie artysta. Większość zostawiła już te marzenia i idzie przez życie
odbierając tylko sztukę. Ci młodzi ludzie mają wszystko przed
sobą. Mogą jeszcze zostać kim tylko zechcą. Obcowanie ze
sztuką, bycie wewnątrz działań, może dopełnić ich charakter,
może pchnąć ich do działania. Może wyzwolić w nich chęć
tworzenia. Nie każdy z nich zostanie przecież artystą. Bycie
takim kimś to sprawa wielu wyrzeczeń i tytanicznej pracy. Nie
każdego na to stać. Ale poznanie tajników, obycie ze sceną, z
pędzelkiem i farbami, z dłutem czy napisanie tekstu do gazetki
szkolnej rozszerza ich horyzonty. Pozwala im lepiej zrozumieć
to, co się wokół nich dzieje. Pozwala im poznać świat. To jest
walor, którego nie da żaden podręcznik. Bycie artystą choć
przez jedno mgnienie, przez chwilę uczy każdego, że sztuka
jest wieczna. Uczucie to pozostawia w każdym nostalgiczne
wspomnienie, które schowane wewnątrz jest jak prawie niewidoczna ale niezwykle mocna nić łącząca go ze światem sztuki.
Bycie artystą uczy też patrzenia na dzieła ludzkich rąk. Uczy
szacunku dla pracy i osiągnięć innych.
Proszę Państwa, co tu dużo mówić, cieszą się bardzo, że
wśród nas są tacy pedagodzy, tacy uczniowie i tacy dyrektorzy
szkół, bo bez tych ostatnich, bez ich zaangażowania żadne z
tych przedsięwzięć nie udałoby się zrealizować. Należy tutaj
wymienić jeszcze dom kultury, bo choć szkoła w Gąskach jest
samowystarczalna, to inne placówki oświatowe często korzystają z pomocy ROK „Mazury Garbate”.
W jedności siła, w sztuce siła. Tak trzymać!
Z poważaniem B. Marek Borawski
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Strażacki kurs ratowniczy
19 stycznia w Komendzie Powiatowej PSP w Olecku
egzaminem teoretycznym i praktycznym zakończono kurs
z zakresu ratownictwa technicznego dla strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych. Celem szkolenia
było nabycie umiejętności w dziedzinie prowadzenia akcji
ratowniczych w czasie zdarzeń na drogach.
Kierownikiem kursu odpowiedzialnym za opracowanie
programu, przebieg zajęć i sporządzanie dokumentacji był
st. kpt. Jerzy Gołembiewski – dowódca Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Olecku. Zajęcia prowadziła kadra z Ko-

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

B86802

V02202

OFERTY PRACY          

1. stolarz
2. robotnik budowlany
3. kurier/doręczyciel
4. inżynier inżynierii środowiska – instalacje sanitarne
5. sprzedawca
6. kierowca samochodu ciężarowego
7. opiekun klienta
8. przedstawiciel handlowy
9. główny księgowy
10. koordynator robót budowlanych
11. konsultant telefoniczny
12. drwal/pilarz drzew

mendy Powiatowej PSP w Olecku. Szkolenie obejmowało
35 godzin (14 teorii i 21 zajęć praktycznych), zajęcia odbywały się w siedzibie KP PSP w Olecku w soboty i niedziele.
W kursie uczestniczyło 22 strażaków ochotników z
OSP: Lenarty, Borawskie, Świętajno, Mazury, Wieliczki,
Cichy, Sokółki i Kowale Oleckie. Podczas intensywnego
szkolenia strażacy ochotnicy poznali zasady bhp podczas
akcji ratowniczo-gaśniczych, sprzęt ratowniczy będące na
wyposażeniu straży pożarnej oraz podstawowe zagadnienia
z taktyki działań podczas wypadków drogowych. Na zajęciach praktycznych kursanci mieli okazję ćwiczyć elementy
pierwszej pomocy przedmedycznej, rozcinać wraki samochodów za pomocą sprzętu hydraulicznego.
Zastępca Komendanta Powiatowego PSP
w Olecko
st. kpt. Tomasz Jagłowski
zdj. arch. PSP

Biblioteka i Stowarzyszenie
Osób Myślących Olecko

Zajęcia w czytelni biblioteki na grach logicznych i zabawie, oraz potyczkach w Rummikuba - jak w każdy czwartek. Teraz trwają ferie zimowe więc wstąpcie do nas, powitamy Was serdecznie i może damy z raz wygrać?
Poprzez zabawę integrujemy się i spędzamy wspólnie wolny czas. Tu wiek nie ma znaczenia – łączy nas więcej niż
dzieli – lubimy się i lubimy ze sobą przebywać, i … walczyć, walczyć!!!
Zapraszamy, są długie zimowe wieczory – zajrzyj do nas i
zobacz. Jednocześnie ogłaszamy fakt, że zaczynamy z nowym rokiem – następny ranking. Zasady są proste, więc
tylko dodam, że będzie to ranking długoterminowy, który
będzie trwał około pół roku. Wtedy wyłonią się najlepsi z
najlepszych. Oczywiście jak za każdym razem – przewidziane są nagrody. Nad poprawnością rozgrywek czuwa
jak zwykle Darek Kruchelski.
Komentarz i fotki Teresa Rakus

to@borawski.pl

Policja 2013

23 stycznia w Powiatowej
Komendzie Policji odbyło się
spotkanie podsumowujące miniony rok. Przybył na nie zastępca
komendanta wojewódzkiego policji młodszy inspektor Andrzej
Zielonka, wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa
Warmińsko-Mazurskiego reprezentujący jednocześnie Starostwo Oleckie Edward Adamczyk, Burmistrz Wacław
Olszewski, prokurator rejonowy Wojciech Piktel oraz
komendant Powiatowej Straży Pożarnej starszy brygadier
Jan Mróz.
Gości oraz policjantów przywitał komendant powiatowy policji Rafał Klauza. Stwierdził, że oleccy policjanci
od lat ze względu na swoje wyniki w pracy są w czołówce placówek wojewódzkich. Zaznaczył, że było tak kiedy podjął pracę w Olecku i ten stan rzeczy utrzymał. W
chwili obecnej wykrywalność przestępstw jest na poziomie
81,7%. Z placówek wojewódzkich tylko dwie zanotowały
wzrost wykrywalności i jedną z nich jest Olecko.
Stało się tak pomimo odgórnego przesunięcia etatów do
służby drogowej oraz zabrania z komendy etatów do dyspozycji komendy głównej.
Obecnie w Komendzie Powiatowej Policji pracuje 66
policjantów, w tym 6 kobiet co stanowi 11% stanu osobowego. 28 funkcjonariuszy ma wykształcenie średnie, 18
wyższe zawodowe, a 20 posiada tytuł magistra. Olecko jest
komendą młodą wiekiem. 40 policjantów nie przekroczyło
35 roku życia.
Komendant Rafał Klauza stwierdził również, że to społeczeństwo ocenia policję i jej poczynania, a nie statystyki.
Pozytywna ocena pracy policji z ust mieszkańców to największa satysfakcja jaką można zdobyć.
Dalej głos zabrali podinspektor Dariusz Stachelek
oraz komisarz Ewa Papadopulu.
Dariusz Stachelek opisał działalność pionu dochodzeniowego oleckiej policji.
Policjanci w 2013 wszczęli 720 postępowań. 381 z nich
to były przestępstwa kryminalne. W grupie tzw. siedmiu
najbardziej uciążliwych przestępstw, których było 238, 67
to kradzieże z włamaniem, 104 kradzieże, 31 zniszczenia
mienia, 6 rozbojów, 11 bójek i pobić, 19 uszkodzeń ciała.
Wykrywalność ogólna przestępstw to 81,6%. Wykrywalność przestępstw kryminalnych wynosi 70,2%, a siedmiu uciążliwych rodzajach przestępstw 61,4%.
Wykrywalność kradzieży z włamaniem, to 54,6%, kradzieży 59,5%, rozboje, to 87,5%. 100% jest wykrywalność
sprawców bójek, pobić oraz uszkodzeń ciała.
Policjanci ustalili 30 nieletnich łamiących prawo. Na
poczet przyszłych kar i odszkodowań zabezpieczyli majątek w wysokości 107 676 złotych.
Wszczęto 20 postępowań z ustawy o zapobieganiu narkomanii z czego 8 za handel narkotykami.
Komisarz Ewa Papadopulu zrecenzowała wyniki
działań prewencyjnych i ich efekty.
Policjanci oleccy podjęli 4649 interwencji, złożyli 141
tzw. niebieskich kart za przemoc domową. Odbyli 3339
służb patrolowych oraz 219 służb ponadnormatywnych, tz.
takich za które płaciły samorządy powiatu.
Zatrzymano 501 osób. Do wytrzeźwienia trafiło 258.
Policjanci zanotowali również 6825 wykroczeń łącznie z ruchem drogowym. Zastosowano 2864 pouczenia w
tym 1343 w ruchu drogowym. Skierowano do sądów 238
wniosków o ukaranie. Nałożono 3602 mandaty na łączną
kwotę 517 310 złotych. Rekordowy w tym temacie był rok
poprzedni kiedy to oleccy policjanci wypisali mandaty za
565 480 złotych. 1382 mandaty nałożono za wykroczenia
porządkowe (w tym za picie alkoholu w miejscach niedozwolonych).
Oddzielnie została zrelacjonowana działalność policji
w ruchu drogowym. Za wykroczenia nałożonych zostało
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2220 mandatów. Zanotowano 27 wypadków drogowych, w
których śmierć poniosło 7 osób, a rannych zostało 28. Zanotowano również 282 kolizje drogowe.
Następnie ponownie zabrał głoś komendant Rafał Klauza. Zwrócił się do reprezentującego komendę wojewódzką
Andrzeja Zielonki o pieniądze na remont dach budynku policji. Wspomniał również, że samorządy sponsorują policję.
Starostwo np. przekazało 1000 na legalizację sprzętu policyjnego. Samorządy powiatu wsparły również finansowo
remont budynku.
Edward Adamczyk stwierdził, że jest dumny z pracy
policjantów. Wspomniał też o tym, że Sejmik Samorządowy
przekazał dla policji 150 tysięcy złotych. Przypomniał, że
w latach 2014 – 2020 wdraża się nowy program operacyjny i policja powinna w ramach tego programu postarać się
również o środki na swoją działalność. Swoje wystąpienie
zakończył stwierdzeniem, że w Olecku czuje się bezpiecznie
i podziękował policjantom za ich pracę.
Wacław Olszewski stwierdził, że policja i straż pożarna
cieszą się największym zaufaniem społeczny. Tak też jest w
Olecku. „To dzięki temu, że dobrze pracujecie”.
Prosił jednocześnie o zwrócenie szczególnej uwagi na
oleckie szkoły, żeby było w nich więcej prewencji i profilaktyki.
„Dziękuje, że dbacie o bezpieczeństwo naszych mieszkańców” – zakończył wystąpienie.
Wojciech Piktel podziękował policjantom za dobrą
współpracę z prokuraturą. Stwierdził, że „dobre wyniki policji, to dobre wyniki prokuratury. Jesteśmy naczyniami połączonymi. Razem służymy społeczeństwu”.
Andrzej Zielonka pocieszył policjantów, że pracę w
komendzie wojewódzkiej podjął nowy logistyk, który ma
mnóstwo pomysłów na pozyskiwanie środków. Podziękował samorządom za przekazane pieniądze.
Stwierdził, że wielkim wyzwaniem jest ściganie za handel narkotykami. Przytoczył też liczbę 34 wystawionych listów gończych.
Prosił też policjantów żeby w sprawach zaginięć podchodzili do procedury bardzo indywidualnie. „To jest nieszczęście ludzkie. Być może czasami wydaje się wam
wszczynanie postępowania niezasadne. Pamiętajcie, że to
nieszczęście ludzkie. W wypadkach zaginięć trzeba działać
jak najdelikatniej”.
Wspomniał też, że należy organizować debaty społeczne
na temat bezpieczeństwa. Baczniej należy się też przyjrzeć
problemom przemocy w rodzinie i w sposób odpowiedni
dostrzegać problemy. Trzeba też zwalczać wśród społeczeństwa objawy rasizmu.
Spotkanie zakończył komendant w. „To co tutaj przedstawiliśmy to tabelki. Społeczeństwo chce by w mieście
było bezpiecznie i żeby ono czuło się bezpiecznie. Nie może
być w tej mierze rozdźwięku z tabelkami. Tabele mówią, że
jest dobrze i apeluję do policjantów: pracujmy tak, by i społeczeństwo czuło się bezpiecznie. Bezpieczeństwo naszych
mieszkańców jest priorytetem. Dziękuję paniom i panom
policjantom za zaangażowanie!”.
Opracował B. Marek Borawski
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Ferie zimowe 2014 z ROK „MG”
29 stycznia 2014 r. (środa)
10:00 – „Królowa Śniegu” 2D, bajka, sala kina (bilet: 10 zł)
10.00-11.00 – zajęcia plastyczne, grupa klas IV-VI – pracownia plastyczna
10.00-10.45 – zajęcia taneczne, grupa klas I-III – sala baletowa
11.00-12.00 – zajęcia plastyczne, grupa klas I-III – pracownia plastyczna
11.00-11.45 – zajęcia taneczne, grupa klas IV-VI i gimnazjum – sala baletowa
12.00-13.00 – zajęcia teatralne, grupa klas I-III – sala AGT
13.00-14.00 – zajęcia teatralne, grupa klas IV-VI i gimnazjum – sala AGT
13.00-16.00 – zajęcia muzyczne – pracownia muzyczna
16.00-18.00 – zajęcia kuglarskie, grupa klas IV-VI i gimnazjum – sala AGT
30 stycznia 2013 r. (czwartek)
10.00 – „Merida Waleczna” 2D, bajka, sala kina (bilet: 5 zł)
10.00-11.00 – zajęcia plastyczne, grupa klas IV-VI – pracownia plastyczna
10.00-10.45 – zajęcia taneczne, grupa klas I-III – sala baletowa
11.00-12.00 – zajęcia plastyczne, grupa klas I-III – pracownia plastyczna
11.00-11.45 – zajęcia taneczne, grupa klas IV-VI i gimnazjum – sala baletowa
11.00-13.00 - zajęcia dla dzieci w bibliotece, MPBP w
Olecku, ul. Kopernika 6
12:00 – „Największy z cudów” 2D, bajka, sala kina (bilet:
10 zł)
12.00-13.00 – zajęcia teatralne, grupa klas I-III – sala AGT
13.00-14.00 – zajęcia teatralne, grupa klas IV-VI i gimnazjum – sala AGT
13.00-16.00 – zajęcia muzyczne – pracownia muzyczna
16.00-18.00 – zajęcia kuglarskie, grupa klas IV-VI i gimnazjum – sala AGT
31 stycznia 2013 r. (piątek)
10.00-11.00 – zajęcia plastyczne, grupa klas IV-VI – pracownia plastyczna
10.00-10.45 – zajęcia taneczne, grupa klas I-III – sala baletowa
11.00-12.00 – zajęcia plastyczne, grupa klas I-III – pracownia plastyczna
11.00-11.45 – zajęcia taneczne, grupa klas IV-VI i gimnazjum – sala baletowa
12.00-13.00 – zajęcia teatralne, grupa klas I-III – sala AGT
13.00-14.00 – zajęcia teatralne, grupa klas IV-VI i gimnazjum – sala AGT
13.00-16.00 – zajęcia muzyczne – pracownia muzyczna
16.00-18.00 – zajęcia kuglarskie, grupa klas IV-VI i gimnazjum – sala AGT
1 lutego 2014 r. (sobota)
17:00 – koncert Doroty Osińskiej – laureatki programu The
Voice of Poland. Bilet: 25 zł w przedsprzedaży, 35 zł w dniu
koncertu. Sprzedaż biletów od 27.01.2014 r.
3 lutego 2014 r. (poniedziałek)
10.00 – „Piękna i Bestia” 3D, bajka, sala kina (bilet: 5 zł,
jednorazowa opłata za okulary 3D: 4 zł)

10.00-11.00 – zajęcia plastyczne, grupa klas IV-VI – pracownia plastyczna
10.00-10.45 – zajęcia taneczne, grupa klas I-III – sala baletowa
11.00-12.00 – zajęcia plastyczne, grupa klas I-III – pracownia plastyczna
11.00-11.45 – zajęcia taneczne, grupa klas IV-VI i gimnazjum – sala baletowa
12:00 – Teatr Clowna Feliksa, sala kina (cena: 5 zł)
12.00-13.00 – zajęcia teatralne, grupa klas I-III – sala AGT
13.00-14.00 – zajęcia teatralne, grupa klas IV-VI i gimnazjum – sala AGT
13.00-16.00 – zajęcia muzyczne – pracownia muzyczna
16.00-18.00 – zajęcia kuglarskie, grupa klas IV-VI i gimnazjum – sala AGT
4 lutego 2014 r. (wtorek)
10.00-11.00 – zajęcia plastyczne, grupa klas IV-VI – pracownia plastyczna
10.00-10.45 – zajęcia taneczne, grupa klas I-III – sala baletowa
11.00-12.00 – zajęcia plastyczne, grupa klas I-III – pracownia plastyczna
11.00-11.45 – zajęcia taneczne, grupa klas IV-VI i gimnazjum – sala baletowa
11.00-13.00 – zajęcia dla dzieci w bibliotece, MPBP w
Olecku, ul. Kopernika 6
12:00 – warsztaty z Clownem Feliksem
12.00-13.00 – zajęcia teatralne, grupa klas I-III – sala AGT
13.00-14.00 – zajęcia teatralne, grupa klas IV-VI i gimnazjum – sala AGT
13.00-16.00 – zajęcia muzyczne – pracownia muzyczna
16.00-18.00 – zajęcia kuglarskie, grupa klas IV-VI i gimnazjum – sala AGT
5 lutego 2014 r. (środa)
10.00-11.00 – zajęcia plastyczne, grupa klas IV-VI – praW ramach imprezy
KIERUNEK GOŁDAP
zapraszamy na znakomity spektakl

„Draka”

pt.
z udziałem Krzysztofa Kiersznowskiego.
30 stycznia, czwartek, godz. 19.00, sala widowiskowa
Domu Kultury w Gołdapi, cena biletu 15 zł.
Obsada:
Krzysztof Kiersznowski,
Agata Fijewska-Sękulska,
Zuzanna Fijewska-Malesza
Dom Kultury w Gołdapi serdecznie zaprasza na recital

Zbigniewa
Zamachowskiego,

który odbędzie się w ramach imprezy Kierunek Gołdap.
Sala widowiskowa - 31.01.14, godzina 19.00. Bilety dostępne w biurze Dk w cenie 35 zł.
Występ zostanie poprzedzony supportem utalentowanej
wokalistyki Doroty Osińskiej - uczestniczki programu The
Voice of Poland.
Zapraszamy do zapoznania się z całym programem imprezy!

to@borawski.pl
cownia plastyczna
10.00-10.45 – zajęcia taneczne, grupa klas I-III – sala baletowa
13.00-14.00 – zajęcia teatralne, grupa klas IV-VI i gimnazjum
– sala AGT
11.00-12.00 – zajęcia plastyczne, grupa klas I-III – pracownia
plastyczna
11.00-11.45 – zajęcia taneczne, grupa klas IV-VI i gimnazjum
– sala baletowa
12:00 – warsztaty z Clownem Feliksem, kino
12.00-13.00 – zajęcia teatralne, grupa klas I-III – sala AGT
13.00-16.00 – zajęcia muzyczne – pracownia muzyczna
16.00-18.00 – zajęcia kuglarskie, grupa klas IV-VI i gimnazjum – sala AGT
6 lutego 2014 r. (czwartek)
10.00 – „Dzwoneczek i sekret magicznych skrzydeł” 2D, bajka, sala kina (bilet: 5 zł)
10.00-11.00 – zajęcia plastyczne, grupa klas IV-VI – pracownia plastyczna
10.00-10.45 – zajęcia taneczne, grupa klas I-III – sala baletowa
11.00-12.00 – zajęcia plastyczne, grupa klas I-III – pracownia
plastyczna
11.00-11.45 – zajęcia taneczne, grupa klas IV-VI i gimnazjum
– sala baletowa
11.00-13.00 – zajęcia dla dzieci w bibliotece – zabawa karnawałowa (przebrania mile widziane), gry i zabawy grupowe,
słodki poczęstunek – MPBP w Olecku, ul. Kopernika 6
12:00 – warsztaty z Clownem Feliksem, kino
12.00-13.00 – zajęcia teatralne, grupa klas I-III – sala AGT
13.00-14.00 – zajęcia teatralne, grupa klas IV-VI i gimnazjum
– sala AGT
13.00-16.00 – zajęcia muzyczne – pracownia muzyczna?
16.00-18.00 – zajęcia kuglarskie, grupa klas IV-VI i gimnazjum – sala AGT
7 lutego 2014 r. (piątek)
12:00 – Wielki Finał- zakończenie ferii zimowych, wręczenie
nagród, występy uczestników, pokaz Clowna Feliksa – sala
kina, wstęp bezpłatny
17:00 – „Dzielnica Jokera” - Turniej Gier Planszowych organizowany przez Wolontariat Kultury WspaK (wstęp bezpłatny,
sala AGT)
Program dostępny na stronie www.przystanek.pl
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„Kraina Dziecięcego Sukcesu”

W styczniu br. Gmina rozpoczęła realizację projektu
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, promującego
wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych pod nazwą „Kraina Dziecięcego
Sukcesu – program rozwojowy dla uczniów wiejskich placówek oświatowych z Gminy Olecko”.
Projekt będzie trwał do 31 maja 2015 roku.
Ogólny koszt projektu wynosi 720 137 zł - 100% dotacji
(bez udziału kosztów gminy).
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. „Kraina
Dziecięcego Sukcesu – program rozwojowy dla uczniów
wiejskich placówek oświatowych z Gminy Olecko”
http://www.olecko.pl/strona-215-kraina_dzieciecego_
sukcesu_program.html

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.
Sporządziła: Halina Kasicka, www.powiat.olecko.pl

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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Niecodzienne spotkanie
pokoleń w Gąskach
Zebranie podsumowujące dokonania szkoły za pierwszy semestr roku 2013, a na sali obok rodziców najukochańsi dziadkowie i najukochańsze babcie. Trzy pokolenia
złączyło jedno wydarzenie - premiera „Dziadka do orzechów”.
W dniu tak szczególnym najmłodsi ze Szkoły Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Gąskach z
wypiekami na twarzy i z wielkim przejęciem zatańczyli
i zaśpiewali dla babci i dziadka z okazji ich niedawnego
święta.
Blisko pięćdziesięcioro dzieci od wielu miesięcy przygotowywało spektakl, który jest zwieńczeniem projektu „Bon ton, czyli z kulturą pod rękę”. Sztuka przygotowana przez dzieci jest dość trudna w odbiorze nawet dla
dorosłych, ponieważ jest to spektakl baletowo-muzyczny
i chcąc go dogłębnie zrozumieć trzeba znać treść książki
Ernsta Theodora Amadeusa Hoffmanna pod tym samym
tytułem.
Dzięki udziałowi w projekcie i zaangażowaniu w przygotowanie spektaklu dzieci poszerzyły swoje doświadczenia teatralne, baletowe, muzyczne oraz kulturalne i na pewno treść „Dziadka do orzechów” zapamiętają na zawsze.
Na premierę sztuki przybyli znakomici goście w osobach włodarza Gminy Olecko Burmistrza Wacława Olszewskiego, Maria Dzienisiewicz – prezeski Stowarzyszenia Kulturalnego „Przypisani Północy” oraz Jarosława
Kowalewskiego reprezentującego Nadleśnictwo Olecko.
Spektakl zaczął się punktualnie o 16.00. Niezwykła
muzyka Piotra Czajkowskiego od pierwszego dźwięku zaczarowała scenę i ludzi. Na scenie pojawiła się rodzina:
mama, tata i dzieci. Jak to w życiu bywa jedno „aniołek”,
a drugie „diabełek”.

to@borawski.pl
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Magia zaczyna się z chwilą pojawienia się Ojca Chrzestnego i jego niezwykłych mechanicznych zabawek. Wszystko
chce zepsuć Królowa Myszy ze swoją drużyną, ale armia żołnierzyków ratuje „Maję” z opresji. Spektakl kończy radosny
walc kwiatów i … przebudzenie z magicznego snu.
Następnie dzieci i nauczyciele zaprosili zgromadzonych
gości do wspólnego kolędowania. Łezka się zakręciła w oku
i wzruszenie spowodowało, że głos się łamał nie jednej babci,
a duma rozpierała piersi dziadków.
To jednak nie był koniec niespodzianek. Dzieci zaprosiły
swoich wyjątkowych gości na poczęstunek i dalszą część artystyczną. Rodzice natomiast spotkali się z dyrektorką Janiną
Rękawek, która przekazała najważniejsze informacje podsumowując pierwszy semestr roku szkolnego 2013/2014. Głos
zabrał również Burmistrz, który pogratulował dzieciom, rodzicom i nauczycielom. Wyraził swoje zadowolenie z tego,
że na wsi jest tak wyjątkowa szkoła jak nasza. W podziękowaniu dzieci otrzymały od Burmistrza kosz słodyczy.
Dziękujemy naszym „szkolnym” dzieciom.
Bez Was kochani, nic by się nie udało.
Realizatorki projektu:
Beata Grzęda i Marta Liszewska- Banas
Koordynatorka:
Iwona Grabek

-

OLECKIE CENTRUM
SZKOLENIA KIEROWCÓW
Jerzy Miliszewski
Olecko, Aleje Lipowe 3

Ośrodek
czynny
codziennie
w godz. 800-1600
B85007

Rozpoczęcie
kursu

13
lutego

godz.

1600

tel. 87-520-23-36
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Andrzej Malinowski
Pomnik Bakałarza w Bakałarzewie

Dojazd: Olecko - Bakałarzewo
Mikołaj Michnowicz Raczkowicz Bakałarz i jego brat
Stanisław w 1514 r. otrzymali w Wilnie od króla Zygmunta I Starego tereny wzdłuż rzeki Rospudy. Południowa część
(obecne tereny Raczek) przypadły Stanisławowi.
Napis na pomniku:
„Mikołąj Michnowicz Raczkowicz Bakałarz
pisarz i sekretarz królewski
15 VII 1514 r. otrzymał te tereny od króla Zygmunta I Starego
po czym założył miasteczko i parafię Bakałarzewo”
Pomnik został wykonany z inicjatywy członków Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Bakałarzewskiej i ustawiony na
rynku w 2009 r.
Rzeźba wraz z cokołem mierzy ponad 5 metrów.
W okresie od roku 1558 do 1870 Bakałarzewo było miastem. W czasie II wojny światowej zostało zniszczone w
90%. Od 1973 r. jest siedzibą gminy. W 2014 roku Bakałarzewo będzie obchodzić 500. rocznicę swojego istnienia.
W chłodną i słoneczną niedzielę, 8 grudnia 2013 r. Pomnik Bakałarza w Bakałarzewie widzieli: Marta Kiejdo i
Andrzej Malinowski.
___________________________
Bakałarz – osoba, która na średniowiecznym uniwersytecie uzyskała najniższy stopień akademicki „bakalaureat”.
Zygmunt I Stary (1467-1548) – wielki książę litewski,
król Polski.
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

to@borawski.pl

VIII Powiatowy Konkurs Kolęd
,,Szkolne kolędowanie”

10 stycznia w sali kina ,,Mazur” odbył się VIII Powiatowy
Konkurs Kolęd ,,Szkolne Kolędowanie”. Organizowany jest
on corocznie dla uczniów szkół podstawowych z terenu powiatu oleckiego przez Zespół Szkół w Olecku.
W tegorocznej edycji ,,Szkolnego Kolędowania” na scenie
wystąpiło 68 wykonawców, którzy zaśpiewali kolędy i pastorałki, tworząc magiczną atmosferę.
Zespół Szkół reprezentowali: w kategorii I - Gabriel
Olechnowicz, Julia Fiedorowicz (kl.,,0”), w II - Zofia Obrębowska (kl. II a), Aleksandra Chodnicka i Malwina Dziokan (kl. II b), w kat. III - Emilia Czajewska (kl. V b), Joanna
Łuszczyńska (kl. VI a) i Emilia Naruszewicz (kl. VI b).
Członkowie komisji konkursowej mieli wiele pracy, bowiem oceniali: walory głosowe, osobowość wykonawcy, muzykalność, intonację, poczucie rytmu, dykcję, interpretację,
ogólny wyraz artystyczny oraz dobór repertuaru do wieku i
warunków głosowych wykonawcy.
Po przesłuchaniu wszystkich uczestników komisja w składzie: Elżbieta Rzepecka - dyrektorka PSM w Olecku, Radosław Skrodzki - ROK ,,Mazury Garbate” w Olecku oraz
Wioletta Żukowska - radna miejska ogłosiła wyniki VIII Powiatowego Konkursu Kolęd ,,Szkolne Kolędowanie”.
Grand Prix:
Urszula Kamińska
I kategoria (sześciolatki i klasy „0”):
1. Julia Rusak
2. Gabriela Boużyk
3. Kacper Jurczyk
Wyróżnienie: Michał Stankiewicz
II kategoria (klasy I - III SP):
1. Nadia Romotowska
2. Maja Bagieńska, Dominika Kosakowska
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3. Aleksandra Chodnicka
Wyróżnienie:
Maja Bartoszewicz
III kategoria (klasy IV -VI SP):
1. Rafał Gajdek
2. Emilia Czajewska
3. Gabriela Klewicka
Wyróżnienia:
Bartosz Karpiuk, Wiktoria Płazińska
Organizatorkami ,,Szkolnego Kolędowania” od wielu lat
są nauczycielki SP4: Anetta Borawska i Anna Sitko.
Konkurs zawdzięcza piękną oprawę ludziom dobrego
serca, którzy okazują pomoc i wsparcie w różnej postaci. W związku z tym składamy serdeczne podziękowania:
księdzu Mieczysławowi Bankowi - wspierającemu od początku nasze działania, Janowi Staniszewskiemu - fundatorowi poczęstunku, Szymonowi Kalejcie za miód oraz
Janinie Suchockiej za pomoc w pozyskaniu nagród książkowych.
Anna Klimasara

14
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AUTO-MOTO

V41911

AUTO LAND

V43109

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;
V42810

* MYJNIA GĄBKOWA AUTOMATYCZNA
			
aleje Lipowe 1A

V01543

* Budowlana firma, Tadeusz WITKOWSKI, kompleksowe
prace budowlane, tel. 603-754-167, 87-523-41-44 V44407
* Centrum Ogrodnicze, ul. Rzeźnicka 6; tel. 87-520-22-07

SERWIS OGUMIENIA

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

V42410

OPONY, FELGI
OLEJE SHELL (wymiana gratis)

* bezprzewodowy internet iPlus, tel. 87-520-13-31 B86503

V02602

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

B84808

AUTO-MOTO-SPRZEDAM
* Auta używane, tel. 501-611-961 V43738
* CZĘŚCI SAMOCHODOWE, tel. 509-746-264 V42820
* CZĘŚCI SAMOCHODOWE, ul. Sokola 1D, tel. 87520-12-88 V43119
* części używane, wszystkie marki, Ełcka 2 (przy
skupie złomu), tel. 501-611-961 V43728
* Ford Escort Combi, 1,4B, 1999, tel. 605-485-376 L85701
* Mitsubishi Outlander, 2005, 2,4B+G tel. 604-193-413
B86603

V45006

19-300 Ełk, ul. Sasankowa 17
tel.: 087 620 03 09, 620 13 08
fax: 087 621 56 07
e-mail: poligrafia@gryfix.pl
KOMPLEKSOWE USŁUGI DRUKARSKIE

Drukarnia Offsetowa

* Opel Vectra, 2003, 12,2B, tel. 508-097-660 V01813
* Żuk, sprawny, ubezpieczony, po przeglądzie, B+G,
pierwsze ręce, tel. 604-557-693 V43618

TURYSTYKA-NOCLEGI-ROZRYWKA

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

* „ASTRA” restauracja, pizza, zestawy obiadowe na telefon:
87-520-25-68, profesjonalny katering, imprezy okolicznościowe,
dancingi, ul. Partyzantów 7, www.astra.olecko.pl
V4604
* kino, plac Wolności 22, tel. 87-520-20-59 B87301
* „KOALA” - bar. Kuchnia tradycyjna, katering.
Plac Wolności 14, tel. (87) 520 15 78
V43308

* konie kabardyńskie, przejażdżki, pod siodło,
Grądzkie 47, tel. 666-316-780, 87-421-22-48 B86403

V43009

* gazowe, hydraulik, tel. 502-383-533 V34219
* hurtownia wędlin, od 4.00 do 14.00, ul. Gołdapska
31, tel. 87-520-22-13 B86702
* instalacje elektryczne, Henryk Rowiński, tel. 510-145891 V03411
* korepetycje - język angielski; szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły średnie, tel. 608-215-475 L85503
* kowalskie, spawalnicze, ślusarskie, Gołdapska 31,
tel. 87-523-00-80 B86004
* księgowe usługi, Ternet spółka z o,o, tel. 87-520-31-70
B85107

V45306

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 B86204
* Pub Arts, pizza przez telefon 87 523 33 33, internetem www.arts.olecko.pl, zbieraj punkty V03311
* wczasy; tel. 87-421-22-48, 666-316-780, www.wiatrakart.fr.pl, e-mail: kawarak@o2.pl B85805

USŁUGI

* Masaże, rehabilitacja, Biostudio, mgr Karol Bogdański, tel. 501-703-371 lub 799-203-911 K91904
* materiały budowlane, metalowe, hydraulika – SKLEP
BUD-MET, ul. Gołdapska 22, tel. (87) 520 22 41. V42310
* MEBLE - salon, Jan Bagiński, ul. Rzeźnicka, tel.
(87) 520 29-23.
V02502
* 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

* angielski korepetycje, magister UW, tel. 502-954-863
B87101

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

V00704

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

V03401

ARTYKUŁY ELEKTRYCZNE, SPRZEDAŻ, WYKONAWSTWO

V43109

* OLEJ OPAŁOWY, NAJTANIEJ, tel. 87-520-41-91
V01513

* pakowanie próżniowe żywności, ulica Rzeźnicka 6,
tel. 87-520-22-07 K92401

to@borawski.pl
V44508

* pizza na telefon – od 10.00 do 22.00, tel.87-520-31-32
lub sms 505-314-536 V45316
* Pralnia chemiczna, pranie wodne, usługi w ciągu 24 godzin,
ul. Grunwaldzka 12, te. 723-565-284
V46204

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
V01603
czipowanie, paszporty europejskie
psy, koty, fretki

* ROWERY – naprawy i wypożyczalnia, Centrum
Handlowe Impuls, tel. 87-520-36-92 V45715
* skup metali i surowców wtórnych, odbiór własnym
transportem, najwyższe ceny, Ełcka 2, tel. 501-611-961
V43718

* sprzątanie, opieka nad osobami starszymi lub dziećmi, tel.
506-462-495 B85406
K91306

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 B85605
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SPRZEDAM
* dom, 3 ha, Jaśki, tel. 502-088-402 K89912
* działka budowlana, Świętajno, 1850 m.kw., tel. 509154-347 K92302
* działka usługowa, granica obwodnicy, tel. 601-210819 B863a4
* działkę budowlaną, 1650 m.kw., Olecko, tel. 602709-756 L85602
* działki budowlane, Jaśki, tel.502-088-402 K90012
* działki budowlane, uzbrojone, tel. 601-210-819 K864a4
* komplet mebli do salonu. BRW seria Kent: witryna, komoda, RTV, kolor - kasztan, 700 zł. tel. 600-936-589 B85905
* kotły c.o., grzejniki, bojlery, HYDROMAX,
ul. Targowa 18, tel. 87-615-31-90
V01403
* książki, I i II klasa gimnazjum, (Gimnazjum nr 2), tel.
603-113-040 V43129
* lokal handlowo-użytkowy o powierzchni 114
m.kw., , tel. 519-517-322 K92103
* luksfery Fala niebieskie 36 sztuk, TANIO, tel. 508610-285 B87201
* maszyny, urządzenia rolnicze, tel. 516-670-859 K865a4
* mieszkane 60 m.kw. z działką 400 m.kw.,tel. 602345-477 V01623
* modele kartonowe, Wydawnictwo WIR, (samoloty
1:50, okręty 1:300), tel. 601-152-454
* OLEJ OPAŁOWY, NAJTANIEJ, tel. 87-520-41-91
V01523

MOEY
O
K
PRA w
CJ

Pompy ciepła
CWU + CO + kolektory słoneczne
przydomowe oczyszczalnie ścieków
możliwość montażu
V03111
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 V01613

WYNAJEM

* lokal 160 m.kw., centrum, tel. 604-184-868 K92202
* lokal użytkowy 100 m.kw., centrum, tel. 723-565-284
V46214

* lokal użytkowy 140 m.kw., centrum, tel. 501-620-577
V45326

V01803

* mieszkanie do wynajęcia, tel. 502-264-901 K92015

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

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

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

Wyrób nagrobków, blatów kuchennych, parapetów
i okładzin schodowych
V39210c

INNE

* oddam koty (wszystkie czarne) w dobre ręce, tel.
504-997-481 B84907
* urocze szczenięta, bolończyki, tel. 507-937-830 K92501

KUPIĘ

* stary traktor, tel. 602-235-182 V01533

PRACA

* ślusarza, spawacza zatrudnię, tel. 602-709-756 B86303
* zatrudnię stomatologa, tel. 605-893-381 K91406

SPRZEDAM

V02112

V45106

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

Pomieszczenia biurowe do wynajęcia.

* drukarka kolorowa OKI C3300n, A4, idealna do
wizytówek, mało używana, 290 złotych, tel. 604-193413 B85705

 auto  sprzedam
 praca
 wynajmę  kupię
 inne

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

Ilość publikacji:

x 1 x 2 x 3 x 4 x ?
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K89610

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
K91504

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.

B86902

to@borawski.pl
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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

MEDYCYNA ALTERNATYwNA
Domowe leczenie zimnem

Coraz częściej słyszymy o kriochirurgii, stosowanej w onkologii, dermatologii, urologii itp. Niska
temperatura niszczy zmienione chorobowo tkanki.
Również ochładzanie części ciała przynosi ulgę
także w niegroźnych, a uciążliwych przypadkach. Metodę
tę możemy zastosować sami.
Przy obrzękach wywołanych np. reakcją alergiczną
kostki lodu umieszczamy w woreczku z folii i przykładamy
na spuchnięte miejsce i przykrywamy ściereczką.

Migdały przy nadkwasocie

Należy przez trzy dni zjadać codziennie przed posiłkami po dwa migdały, a przez następne dziesięć dni – tylko
rano – trzy migdały

Mycie i suszenie włosów

Nie jest obojętne czym myjemy włosy. Woda powinno być miękka i dobrze ciepła lecz nie za gorąca. Mycie
w wodzie twardej pozostawia na włosach szkodliwy osad.
Twardą wodę można zmiękczyć boraksem kosmetycznym
(1/2 łyżeczki na litr wody).
Szampony również zawierają środki zmiękczające,
działają jednak wysuszająco. Najlepsze są szampony obo-

jętne, które zawierają ponadto środki pielęgnujące skórę.
Ważna jest także same technika mycia. Należy myć
bardzo starannie skórę głowy, wmasowywać rozgotowane mydło lub szampon tak, żeby nie splatać włosów.
Właściwe suszenie jest równie woźne jak mycie.
Najzdrowsze jest suszenie za pomocą ogrzanych ręczników. Suszenia blisko pieca węglowego, gazowego czy
elektrycznego jest niewskazane. Susząc włosy na słońcu,
należy głowę owiązać chusteczką.

Biedrzeniec anyż

Najważniejszym składnikiem anyżu jest mieszanka
olejków eterycznych. Jako przyprawa anyż należy do tych
nielicznych wyjątków, które można stosować zarówno do
potraw słodkich, jak i pikantnych. Szczypta anyżu dodana do jarzyny uspokaja i rozgrzewa wrażliwy żołądek i
układ trawienny. Popularna w wielu krajach południowej
Europy wódka anyżówka (pije się ją z odrobiną wody,
która dolana do klarownej wódki powoduje jej zmętnienie na biało) pita jest jako aperitif przed posiłkiem, spełniając ten właśnie leczniczy cel - ochrania żołądek. Z medycznego punktu widzenia anyż jest łagodnym środkiem
wiatropędnym - usuwa wzdęcia. Uśmierza też kaszel.

B87001

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wydłużył realizację „Programu wyrównywania różnic
między regionami II” do 31 grudnia 2014 r.
Wnioskodawcy mogą składać projekty do Starostwa Powiatowego w Olecku dotyczące realizacji programu - obszaru
B, C, D, E od 3 lutego do 30 marca 2014 r.
Ze środków PFRON przeznaczonych na realizację programu pomoc może być udzielona w ramach:
• obszaru B – na likwidację barier w zakładach opieki zdrowotnej i placówkach edukacyjnych w zakresie umożliwienia
osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania,
• obszaru C – na utworzenie spółdzielni socjalnych osób
prawnych,
• obszaru D – na likwidację barier transportowych,
• obszaru E – dofinansowania wymaganego wkładu własnego w projektach gmin, organizacji pozarządowych dotyczących aktywizacji i/lub integracji osób niepełnosprawnych,
realizowanych w ramach Programów Operacyjnych finansowanych ze środków europejskich.
Szczegółowe informacje o programie oraz procedurach realizacji, kierunkach działań i warunkach brzegowych
obowiązujących realizatorów programu w 2014 r. dostępne
są na stronie internetowej PFRON www.pfron.org.pl oraz w
załączeniu.
Halina Kasicka
www.powiat.olecko.pl

Świat wg Pacynki

PROGRAM WYRÓWNYWANIA
RÓŻNIC MIĘDZY REGIONAMI II

to@borawski.pl

Kalendarz imion
29 stycznia
Bolesławy, Gildy, Hanny, Iny, Konstancji, Salomei, Zdzisławy
Franciszka, Józefa, Michała, Walerego,
Waleriana, Zdzisława, Zenona
30 stycznia
Adeli, Amelii, Dobiegniewy, Dziadumiły, Gerdy, Hiacynty, Martyny
Amadeusza, Częstobora, Dobiegniewa,
Fekiksa, Gerarda, Hiacynta, Leonarda,
Macieja, Marcina, Sebastiana, Teofila
31 stycznia
Balbiny, Dobromierzy, Joanny, Ludwiki,
Luizy, Marceli, Marceliny
Beniamina, Cyrusa, Euzebiusza, Gwidona, Jana, Ksawerego, Ludwika, Marcela,
Marcelego, Piotra, Spycigniewa
1 lutego
Anny, Brygidy, Dobrochny, Dobrogniewy, Igi, Marioli, Renaty
Dobrogniewa, Ignacego, Pawła, Seweryna, Siemirada, Żegoty

2 lutego
Fortunaty, Jagody, Joanny, Katarzyny,
Klary, Marii, Miłosławy, Mirosławy
Felicjana, Fortunata, Kornela, Miłosława, Mirosława, Oskara
3 lutego
Joanny, Rychezy, Ryksy, Telimeny
Błażeja, Hipolita, Laurencjusza,
Oskara, Sobiesława, Stefana, Uniemysła, Wawrzyńca
4 lutego
Danuty, Dany, Izydy, Joanny, Marii,
Weroniki, Witosławy
Andrzeja, Gilberta, Jana, Józefa, Kornela, Mariusza, Teofila, Witosława
5 lutego
Adelajdy, Agaty, Agi, Agnieszki,
Gabrieli, Sulisławy
Albina, Filipa, Gabriela, Izydora,
Jakuba, Justyniana, Pawła, Piotra,
Strzeżysława, Strzyżysława, Sulisława

Nasz przepis
Sałatka orientalna

kapusta pekińska pokrojona w paski, 15
dag jasnych winogron, 15 dag ciemnych
winogron, duża pomarańcza, 3 łyżki
soku z cytryny, 2 łyżki płynnego miodu,
szczypta białego pieprzu, szczypta zmielonych goździków, 3 łyżki oleju lub wody
Winogrona przepoławiamy, usuwamy nasiona i wkładamy razem z kapustą
do salaterki.
Pomarańczę dokładnie obieramy z
żółtej i białej skórki, a cząstki obieramy
z błonek i dodajemy do sałatki.
Pozostałe składniki mieszamy na jednolity sos. Polewamy nim sałatkę i mieszamy wszystko podrzucając.
Podajemy natychmiast po przygotowaniu. W/w porcja jest przeznaczona dla
4-5 osób.

Zupa kalafiorowa

40 dag kalafiora, 25 dag ziemniaków,
pęczek zielonego kopru, 0,75 litra mleka, 0,5 litra wody, 5 g masła, sól, cukier
Kalafior czyścimy, myjemy i dzielimy na różyczki.
Ziemniaki obieramy, myjemy i kroimy w kostkę.
Warzywa gotujemy na mleku (około
dwóch szklanek) rozcieńczonym pół na
pół z wodą. Pod koniec gotowania solimy i wsypujemy cukier do smaku.
Warzywa wyjmujemy z garnka i odcedzamy albo miksujemy w zależności
jak i rodzaj zupy mamy podać. Do warzyw dodajemy resztę gorącego mleka.
Przed podaniem zupę należy podgrzać i
dodać na koniec surowe masło oraz posiekany koperek.

Zapiekanka bośniacka

1,5 szklanki ryżu, łyżka tłuszczu, pół kg
wędzonego boczku, ćwierć kg suszonych
śliwek, sól, odrobina majeranku, 3 łyżki
tartego sera, kawałeczki masła, listek

laurowy, tarta bułka
Boczek gotujemy w wodzie razem
z listkiem laurowym i ziarnami pieprzu. Po zagotowaniu wyjmujemy. Do
wywaru tyle gorącej wody, aby łącznie było 6 szklanek. Zagotowujemy,
solimy i wsypujemy opłukany ryż.
Gotujemy około 15 minut, po
czym odcedzamy i mieszamy z łyżką
tłuszczu.
Połowę ryżu układamy w rondlu
wysmarowanym tłuszczem i posypanym tartą bułką. Następnie układamy
na nim warstwę plasterków boczku,
posypujemy je majerankiem, solą i
pieprzem. Na nich układamy pokrojone śliwki, boczek i na wierzch wsypujemy resztę ryżu.
Skrapiamy tłuszczem, posypujemy
serem i zapiekamy na rumiano.

Zawijane ozorki z bitą
śmietaną i imbirem
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Cytat na ten tydzień
...czyż zuchwałe i odkrywcze hipotezy, zanim nie zostaną w drodze
logicznego rozumowania dowiedzione, nie są jedynie płodem wyobraźni?
Nicolas Harnoncourt,
Muzyka mową dźwięków

PRZYS£OWIA
Już pierwszego Franciszka (29
stycznia), patrz, gdzie jaja ma pliszka.
Na świętą Martynę (30 stycznia)
przybywa dnia o godzinę.
Kiedy w styczniu lato, w lecie zima
za to.
Gdy styczeń bez mrozów chodzi,
marzec, kwiecień nas wychłodzi.
Na świętego Ludwika (31 stycznia)
na grudzie koń utyka.
Po styczniu jasnym i białym mają
być latem upały.
Koniec stycznia łagodny, luty będzie
pogodny.
Na św. Ignacy (1 luty) w polu już
inaczej.
Gdy pierwszego pięknie wszędzie,
tedy dobra wiosna będzie.
Luty - miej kożuch i dobre buty.
Powiadają, że Gromnica (2 luty) już
ci zimy połowica, ale bywać nie nowina,
że dopiero ją zaczyna.
Gdy Gromniczna (2 luty) zimę traci,
to święty Maciej ją wzbogaci.

REFORMA STYLU ŻYCIA

112 lat temu, w styczniu 1902 r., w
Chariottenburgu k. Berlina został otwarty Instytut Światła, Powietrza i Sportu.
Powstał on z inicjatywy tzw. reformatorów stylu życia. Za pomocą sportu,
światła i powietrza chcieli oni zaoferować mieszkańcom wielkich miast, którzy często zagrożeni są neurastenią (nerwicą), możliwość wzmocnienia się przy
użyciu metod naturalnych.
Od polowy XIX w. zaczęły się mnożyć ruchy powiązane z medycyną naturalną. Powstały m.in.: wegetariański
ruch osiedlowy i ruch ogródków miejskich, ruch kultu nagości („kultura wolnego ciała”), dążenia na rzecz reformy
małżeństwa i reformy mieszkaniowej,
ruch ochrony zwierząt oraz ruch antyalkoholowy. Wśród dążeń do reformy
życia poczesne miejsce zajmowała kultura ciała. Za piękne uchodziło to, „co
pierwotne, nie zepsute, to, co zostało
odebrane przede wszystkim kobietom
przez stosowanie określonych medykamentów”. Naturalne ciało powinno być
ubrane w odzież z naturalnych tkanin.
Projektowano więc ubrania z czystej
wełny, bawełny lub lnu.

8 małych liści sałaty, 1,5 łyżki soku z
cytryny, garść rzeżuchy zwyczajnej,
2 kłącza imbiru w zalewie, 200 ml
śmietany 30%, sól, biały pieprz, 8
plasterków ugotowanego ozorka
Liście sałaty myjemy, osuszamy
i układamy na półmisku. Skrapiamy
łyżka soku z cytryny i układamy na
nich rzeżuchę.
Imbir kroimy w cienkie plasterki, a
następnie w kostkę.
Śmietanę ubijamy na sztywno, dodajemy do niej imbir i przyprawiamy
2 łyżkami zalewy z imbiru, łyżeczek
soku z cytryny oraz odrobiną soli i
pieprzu.
Humor
Tak przyrządzonym kremem smaSędzia do górala:
rujemy plasterki ozorka, następnie
- Ile macie dochodów?
plasterki luźno rolujemy i układamy
- Wysoki sądzie, do chodów ta ja
na liściach sałaty.
Podajemy z krakersami lub tosta- mam dwie nogi, ale obie kiepskie.
mi z masłem.

to@borawski.pl
Centrum Handlowym Targówek w Warszawie). Kampania
początkowo poświęcona była wyłącznie profilaktyce raka
szyjki macicy (w skrócie RSM), jednak w toku kolejnych
działań Kwiatu Kobiecości okazało się, że problem braku
profilaktyki nie dotyczy tylko RSM, a chorób narządów
rodnych w ogóle. Niestety kobiety w Polsce nadal zbyt
rzadko, a często wcale nie chodzą do ginekologa.

Niepokojące wyniki badań

Warszawa, 9 stycznia 2014 r.

NIE ZAPOMINAJ o badaniach
ginekologicznych.
NIEZAPOMINAJKI żyją dłużej!

V jubileuszowa edycja Ogólnopolskiej Kampanii Społecznej PIĘKNA BO ZDROWA pod honorowym patronatem
Pani Anny Komorowskiej Małżonki Prezydenta RP
Ruszyła Ogólnopolska Kampania Społeczna „Piękna bo
Zdrowa” organizowana pod honorowym patronatem Pani
Anny Komorowskiej Małżonki Prezydenta RP. Jest to już V
jubileuszowa edycja tej wyjątkowej kampanii realizowanej
z inicjatywy Ogólnopolskiej Organizacji Kwiat Kobiecości.
Celem kampanii jest zmiana podejścia kobiet do własnego zdrowia i przypominanie o potrzebie wykonywania regularnych badań ginekologicznych.
Do profilaktyki raka szyjki macicy i innych chorób narządów rodnych pod hasłem „NIE ZAPOMINAJ o badaniach ginekologicznych. NIEZAPOMINAJKI żyją dłużej!” przekonuje pięć Ambasadorek kampanii: Małgorzata Foremniak,
Maja Hirsch, Viola Kołakowska, Katarzyna Pakosińska,
oraz Ida Karpińska, Prezes i Założycielka Ogólnopolskiej
Organizacji Kwiat Kobiecości.
Patronami merytorycznymi kampanii są Polskie Towarzystwo Ginekologiczne, Polskie Towarzystwo Ultrasonograficzne, Polska Unia Onkologii. Patronat nad kampanią
objęli Narodowy Fundusz Zdrowia, a także dwie międzynarodowe organizacje ECCA - European Cervical Cancer Association (Europejskie Stowarzyszenie Raka Szyjki Macicy)
oraz WACC – Women Against Cervical Cancer (Kobiety
Przeciwko Rakowi Szyjki Macicy).

Rozszerzony zakres kampanii:
rak szyjki macicy i inne choroby ginekologiczne
Kampania „Piękna bo Zdrowa” wywodzi się z Europejskiego Tygodnia Profilaktyki Raka Szyjki Macicy. Pierwsza
odsłona polskich obchodów Tygodnia z inicjatywy Ogólnopolskiej Organizacji Kwiat Kobiecości została zorganizowana w 2010 roku i miała charakter lokalny (odbyła się w

Według Millward Brown spośród kobiet, w grupie wiekowej 20-50 lat tylko 45% z nich wykonuje badania ginekologiczne regularnie (co najmniej raz na dwa lata), a
18% Polek w tej samej grupie wiekowej nigdy nie miało
wykonywanej cytologii.
Efekt? 60% przypadków Raka Szyjki Macicy rozpoznaje się w Polsce zbyt późno (w drugim, a nawet w trzecim stopniu zaawansowania), a 5 kobiet dziennie umiera
z jego powodu. Natomiast co roku na raka jajnika umiera
ponad 2500 Polek, w przypadku którego podstawą diagnozy jest USG transwaginalne (inaczej dopochwowe).
Kobiety zmagają się także z innymi poważnymi przypadłościami ginekologicznymi. Stąd rozszerzony zakres V
edycji kampanii, w której organizacja stawia na profilaktykę chorób ginekologicznych jako takich.
- Zdecydowałam się rozszerzyć zakres edukacyjny
kampanii, ponieważ oprócz bardzo ważnego aspektu profilaktyki raka szyjki macicy i zwrócenia uwagi na tzw.
„cichego zabójcę” raka jajnika, który nie daje żadnych
wyraźnych objawów w początkowym stadium rozwoju,
chciałabym podkreślić, jak istotną częścią życia kobiet powinny być badania ginekologiczne.
To bardzo ważny element dbania o własne zdrowie,
które jest podstawą prawdziwego piękna – mówi o idei
kampanii Ida Karpińska, Prezes i Założycielka Ogólnopolskiej Organizacji Kwiat Kobiecości, a także Ambasadorka Kampanii „Piękna bo Zdrowa”.

Cytologia, która może uratować życie
Około 2000 kobiet rocznie umiera w Polsce na raka
szyjki macicy.
Ogólnopolska Organizacja Kwiat Kobiecości od 2008
roku realizuje różnego rodzaju projekty edukacyjne, docierając do blisko 30 000 kobiet w całym kraju, starając
się zmienić te niechlubne statystki. RSM nie jest chorobą
genetyczną, wykryty we wczesnym stadium rozwoju jest w
100% wyleczalny. Cytologia jest bardzo ważnym elementem profilaktyki tego nowotworu, wykonywana regularnie,
optymalnie raz do roku, może uratować życie.
Przekonała się o tym Ida Karpińska, która sama pokonała raka szyjki macicy i dziś wraz z pozostałymi Ambasadorkami Kampanii „Piękna bo Zdrowa” - Małgorzatą
Foremniak, Mają Hirsch, Violą Kołakowską i Katarzyną Pakosińską wspólnie motywuje Polki do pamiętania o
regularnych badaniach ginekologicznych.
Różne formy profilaktyki w zależności od wieku kobiety
Ambasadorki, wraz z Radą Ekspertów Kampanii „Piękna bo Zdrowa”, przekonują również do różnych form profilaktyki nowotworów, np. raka szyjki macicy. Skuteczność
profilaktyki RSM uzależniona jest od wieku kobiety.
Profilaktykę pierwotną RSM w postaci szczepień przeciwko wirusowi brodawczaka ludzkiego (HPV: Human
Papilloma Virus) zaleca się dziewczętom przed inicjacją
seksualną (w wieku 11-12 lub w wieku 13-18 lat, jeśli nie
zostały zaszczepione wcześniej), podczas gdy profilaktyka
wtórna w postaci cytologii rekomendowana jest dla kobiet
między 21, a 30 - 35 rokiem życia. Natomiast dwie formy
profilaktyki wtórnej stosowane łącznie: cytologia i testy na
obecność wirusa HPV zaleca się kobietom po 30 - 35 roku
życia. 					
c.d.n.
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Drukarnia „Gryfix”, 19-300 Ełk, ul. Sasankowa 17

Więcej informacji na stronie http://kwiatkobiecosci.pl/ i fan stronie organizacji na portalu facebook: https://www.facebook.com/kwiatkobiecosci
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Święto w kolorze sepii w PN „Jedyneczka”
W dzisiejszym zapracowanym świecie
Babcia i Dziadek odgrywają szczególną
rolę. Stwarzają poczucie bezpieczeństwa
zarówno wnukom, jak i ich rodzicom. Są
też najlepszymi obrońcami tradycji. Uczą
dawnych zabaw i nie pozwalają zapomnieć
o książce. Wprowadzają w życie dziecka
ład i porządek w postaci norm wychowawczych, będących alternatywą dla tzw. bezstresowego wychowania, a jednocześnie
dają dużo ciepła.
Z okazji ich święta 22 stycznia w
przedszkolu „Jedyneczka” odbyła się kameralna uroczystość, na którą przybyli
szanowni goście, którzy w aurze tajemniczości cofnęli się do lat swojego dzieciństwa. Wzruszeniom nie było końca, a
niecodzienne prezenty wnuków były dopełnieniem tej uroczystości.

Amatorski Turniej
Badmintona

W sobotę 26 stycznia w hali „Lega”
odbył się Amatorski Turniej Badmintona. Udział w nim wzięli amatorzy-zawodnicy, którzy nigdy nie posiadali licencji klubowej. W zawodach
uczestniczyło 8 zawodników z miasta
i powiatu Olecko: Leszek Ladziński,
Karol Lemański, Bogusław Łapiński,
Robert Markowski, Tomasz Orzechowski, Krzysztof Piotrowski, Marcin Putra, Karol Warsewicz.

Bogusław Łapiński - Tomasz Orzechowski 3:21, 6:21 (0:2)
Marcin Putra - Bogusław Łapiński
21:3, 21:12 (2:0)
Robert Markowski - Tomasz Orzechowski 17:21, 21:13, 15:12 (2:1)
Marcin Putra - Tomasz Orzechowski
23:21, 21:17 (2:0)
Robert Markowski - Bogusław Łapiński 21:6, 21:8 (2:0)

Robert Markowski - Leszek Ladziński
21:13, 21:14 (2:0)

Wyniki grupy „B”
Półfinały
Marcin Putra - Robert Markowski Karol Warsewicz - Marcin Putra 16:21,
18:21, 17:21 (0:2)
21:19, 15:11 (2:1)

Sędzią głównym zawodów był Paweł
Maksimowicz.
Robert Markowski
MOSiR Olecko

Mecz o III miejsce
Leszek Ladziński - Marcin Putra 21:19,
19:21, 7:15
Mecz o I miejsce
Robert Markowski - Karol Warsewicz
21:13, 21:14 (2:0)

V45105a

K02304

Wyniki grupy „A”
Karol Lemański - Krzysztof Piotrowski
21:13, 19:21, 15:11 (2:1)
Leszek Ladziński - Karol Warsewicz
15:21, 17:21 (0:2)
Karol Lemański - Leszek Ladziński
12:21, 11:21 (0:2)
Krzysztof Piotrowski - Karol Warsewicz 13:21, 17:21 (0:2)
Karol Lemański - Karol Warsewicz
15:21, 18:21 (0:2)
Krzysztof Piotrowski - Leszek Ladziński 9:21, 11:21 (0:2)
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Białe szaleństwo, białe sny
Pewnego dnia kilka lat temu obudziłam się z przekonaniem: będę jeździć na nartach. Nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie to, że o nartach wiedziałam tyle, że powinny
być dwie. Wyciąg krzesełkowy czy orczykowy nie robił na
mnie żadnego wrażenia, i że tak powiem, różnicy. Wszystko
wydawało się proste. W telewizji.
Ale ze snami nie można igrać.
Zabrałam się więc do kompletowania sprzętu. Dobrym
zbiegiem okoliczności swojego pozbywała się koleżanka z
centralnej Polski. Gratis nauczyła mnie zapinać buty i udzieliła „na sucho” kilku wskazówek dotyczących wyciągu, karnetów i kultury na stoku. Czy to wystarczyło do zjazdów w
prawdziwych górach?
Pamiętam swój pierwszy (i jedyny upadek) na wyciągu,
bo instruktorowi wstydziłam się przyznać, że to mój pierwszy raz. Sen to sen. Zawzięłam się i po dwóch pierwszych
lekcjach umiałam już skręcić i zahamować. Z jazdą do przodu nie miałam problemu. Jak każdy. Dalej już jakoś poszło.
Dzisiaj wspominając to wiem, że to było szaleństwo: wyjazd
w góry bez najmniejszych umiejętności, co tu ukrywać – z
wyliczoną kasą, ale z przekonaniem, że będę jeździć. I jeżdżę.
O stylu mojej jazdy wolę nie dyskutować i nie wymądrzać się, ale przynosi mi to ogromną frajdę. Kto nie spróbował, ten nie wie, o czym mówię.
Nie wiem, jakie sny miał też parę lat temu Wacław Sz.,
ale na pewno były one szalone. Miał ojcowiznę na skraju Suwałk malowniczo położoną nad jeziorem Dąbrówka. Jeziora
i woda to specjalność, żeby nie powiedzieć, tutejsza specyfika. Lato jednak trwa u nas tak krótko, narzekali i turyści i
ci, którzy chcieli turystów tutaj przyciągnąć. Jak przedłużyć
sezon?
Na pewno nad tym zastanawiał się nasz wspomniany bohater. Pewnego dnia kilka lat temu obudził się z przekonaniem: wybuduję wyciąg narciarski. Wariat? Na pewno niejeden kuzyn i znajomy tak o nim pomyślał. Ze snami nie ma
żartów.
Jak postanowił, tak sześć lat temu (już sześć lat!) talerzyki
wciągały na jego górkę pierwszych narciarzy. Zjazd nie jest
długi, bo 300 m można pokonać w kilka minut, ale nikt nie

wmawia, że to Tatry czy Dolomity. To wyciąg „Dąbrówka”
pod Suwałkami, zaledwie trzy kilometry od centrum.
Pamiętam pierwszy sezon. Niejednemu czkawką odbija
się kolejka do wypożyczalni sprzętu. Po godzinie denerwowania się w ogonku nie zawsze czekało szczęśliwe rozwiązanie.
Chociaż można to przyjąć za dobry omen - suwalczanie chcą uczyć się i jeździć na nartach. Po trzech latach
było już 100 par nart, kilkadziesiąt desek snowbordowych
i jeszcze więcej butów oraz profesjonalna, szybka obsługa.
A właściciel dwoił się i troił, by wszystko funkcjonowało
jak profesjonalne, górskie wyciągi. I funkcjonuje.
Dzisiaj, w szóstym sezonie, wszystko zazębia się jak
tryby w zegarku. Miejsca parkingowe są na dole i na górze
góry. Przy wejściu wypożyczalnia z miłą obsługą i doradztwem. Wyciąg chodzi bez zarzutu, gra muzyka. Panowie
przy wyciągu chętni do pomocy. Instruktorzy mają pełne
ręce (i nogi) roboty. Ratrak i armatka śnieżna nie stoją bezczynnie. A jak ta z pozoru mała górka zmęczy, to można
zajrzeć do baru. Gorąca herbata i coś na ząb przy cieple
kominka niejednego już postawiła na nogi. A Wacław Sz.
przechadza się jak dobry gospodarz i swoim okiem sprawdza, czy gra nie tylko muzyka. O czym dzisiaj śni? Nie
wiem, ale domyślam się, że to białe sny o śnieg, bo cała
reszta funkcjonuje bez zarzutu.
W najśmielszych snach nie przypuszczałam, że Suwałki mają tylu „parapeciarzy” i lubiących „boazerie” (tłumacząc slang to: snowboardziści i narciarze). Jeżdżą wszyscy – i ci którzy mają 3 lata i 73, z pobliskich miast i z
zagranicy też przyjeżdżają. I tym się różnię od właściciela,
pana Sz., bo on ich chyba widział w tych swoich szalonych snach. Aż serce roście, ja mawiał wieszcz. Bo nikt
nie zaprzeczy, że ruch i ten na nartach też to zdrowie. To
świetna alternatywa na zimowe długie wieczory, to dobre
miejsce na szlifowanie swoich umiejętności przed wyjazdem na stoki górskie i lodowce. I w ogóle to super frajda i
to (niemal) w mieście. I tyle osób znalazło tu pracę. A dla
narzekających, że to droga zabawa, mam jeden argument.
To kwestia priorytetów: nowa bluzka czy Dąbrówka, nowy
segment czy wyjazd w góry.
Osobiście panu Sz. przyznałabym medal. Ale kto wariatowi da medal za sen?
Marusia
Ps. Żałuję, że w noc sylwestrową zabrakło śniegu, bo na
pewno spędziłabym ją ze znajomymi na stoku, jak to już
było niejednokrotnie.

