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Założony w 1997 r.

Przed człowiekiem mądrym cała ziemia stoi otworem, gdyż ojczyzną duszy szlachetnej jest cały
świat.
Demokryt

Nr 18 (694)

Kupon bierze udział
w losowaniu upominków

Nr 18
(694)

cena 1,50 zł

4 maja 2011 r.

28 sierpnia 2011r. podczas Sesji Rady Miejskiej w Olecku zostało wręczonych pięć stypendiów Burmistrza Olecka.
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więcej o stypendiach - wewnątrz „TO”

SKUP STARYCH
I ROZBITYCH POJAZDÓW
kasacja pojazdów, skup złomu, pomoc
drogowa, autolaweta
Najwyższe ceny, Olecko, ul. Ełcka 2
tel. 501-611-961
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K55405

MARKET BUDOWLANY
M.Pietraszewski

MAJSTER

V1330a

PROMOCJA WIOSNA 2011
KOSIARKI, SZPADLE,
GRABIE, ŁOPATY
W ATRAKCYJNYCH CENACH
ZAPRASZAMY NA ZAKUPY
Tel. (87) 520 44 46
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KRONIKA
PO¯ARNICZA

25 marca o 11.04 dwa zastępy JRG PSP
usuwały w Sedrankach skutki wypadku
drogowego.
26 marca o 5.50 jeden zastęp OSP Wieliczki wypompowywał wodę z zalanej
piwnicy domu mieszkalnego w Starostach.
26 marca o 16.05 jeden zastęp JRG PSP
gasił przy ulicy Kasprowicza pożar kłada.
26 marca o 18.25 jeden zastęp JRG PSP
gasił w Markowskich pożar śmieci porzuconych na dzikim wysypisku przy
drodze.
28 marca o 11.05 jeden zastęp JRG PSP
usuwały w Szarejkach drzewo niebezpiecznie pochylone nad budynkiem kościoła.
29 marca o 10.40 jeden zastęp JRG PSP
usuwały przy ulicy Gołdapskiej drzewo
niebezpiecznie pochylone nad budynkiem hotelu.
29 marca o 15.37 jeden zastęp JRG PSP
przy ulicy Sokolej gasił pożar śmieci w

śmietniku kontenerowym.
30 marca o 11.29 jeden zastęp JRG PSP
zabezpieczał w Kukowie niebezpiecznie
pochylone gniazdo bocianie.
30 marca o 11.47 jeden zastęp JRG PSP
gasił przy ulicy Gołdapskiej pożar śmieci
porzuconych na dzikim wysypisku.
30 marca o 12.32 jeden zastęp JRG PSP
przy ulicy Partyzantów gasił pożar śmieci w śmietniku kontenerowym.
1 kwietnia o 22.27 jeden zastęp OSP Gąski ratował na jeziorze Przytulskim trzy
psy uwięzione na krze na jeziorze. Jednego psa uratowano.
2 kwietnia o 6.42 jeden zastęp JRG PSP
przy ulicy Kolejowej gasił pożar śmieci
w śmietniku kontenerowym.
2 kwietnia o 18.19 jeden zastęp JRG PSP
gasił na osiedlu Lesk podpalone drzwi do
piwnicy w bloku mieszkalnym.
4 kwietnia o 10.14 jeden zastęp JRG PSP
usuwał w Stożnem konar drzewa zagrażający budynkowi mieszkalnemu.
4 kwietnia o 11.10 jeden zastęp OSP
Świętajno usuwał we Wronkach drzewo
powalone na jezdnię.
4 kwietnia o 14.51 jeden zastęp JRG PSP
gasił przy ulicy Kościuszki pożar suchej
trawy.

4 kwietnia o 15.12 jeden zastęp JRG PSP
gasił na nasypie kolejowym przy ulicy
Wojska Polskiego pożar suchej trawy.
4 kwietnia o 16.56 jeden zastęp OSP Lenarty gasił w Babkach Oleckich pożar
suchej trawy.
5 kwietnia o 10.50 jeden zastęp JRG
PSP przy ulicy Jagiellońskiej gasił pożar
śmieci w śmietniku kontenerowym.
5 kwietnia o 15.04 jeden zastęp OSP
Mazury gasił w Chełchach pożar suchej
trawy.
5 kwietnia o 17.04 jeden zastęp JRG PSP
gasił przy ulicy Wąskiej pożar skrzynki
gazowej na zewnątrz budynku.
5 kwietnia o 19.06 jeden zastęp JRG PSP
gasił w Borawskich pożar suchej trawy.
5 kwietnia o 20.26 jeden zastęp OSP Kowale Oleckie gasił w Drozdowie pożar
suchej trawy.
5 kwietnia o 20.51 jeden zastęp JRG
PSP przy ulicy Partyzantów gasił pożar
porzuconych śmieci.
6 kwietnia o 5.01 dwa zastępy JRG PSP
przy ulicy Wiejskiej gasiły pożar zsypu
węgla w budynku mieszkalnym.
Informacji udzieliła starsza sekcyjna
Katarzyna Jeglińska

„Przygarniając jednego psa nie zmienimy świata, ale świat zmieni się dla tego
jednego psa”.

W Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w
Bystrym koło Giżycka na nowych opiekunów cały
czas czekają bezdomne zwierzęta. Do schroniska w
Bystrym trafiają także psy z Gminy Olecko. Pieski
mają zapewnioną tam fachową opiekę oraz wikt, ale
wszystkie tak naprawdę marzą o jednym: aby znaleźć
nowy dom i kochającego pana. Jeśli uznacie Państwo,
że potraficie stworzyć psu odpowiednie warunki oraz
pokochać go całym sercem, zgłoście się do schroniska w Bystrym i wybierzcie swojego pupila, który
odwdzięczy się Wam miłością i przywiązaniem.
Trzeba zdawać sobie sprawę, że przyjmowany do
naszego „stada” czworonóg żyje nawet kilkanaście lat
i przywiązuje się do nas tak, jak my do niego. Porzucenie go jest dla niego, jak dla wszystkich stadnie żyjących zwierząt, tragicznym, silnie stresującym przeżyciem. Dlatego przed adopcją trzeba upewnić się, że
każdy członek rodziny godzi się na to i liczyć siły na
zamiary – okrucieństwem jest odebranie danej skrzywdzonemu, bezdomnemu psu nadziei na normalne życie i dom tylko dlatego, „że się przeliczyliśmy”!

Poza niezaprzeczalną przyjemnością jaką jest obcowanie z najlepszym przyjacielem człowieka, posiadanie
zwierzaka to głównie obowiązki: należy zapewnić mu
odpowiednie pożywienie, opiekę weterynaryjną, zadbać
o jego higienę (odrobaczanie, szczepienia, zabezpieczenie przed insektami) swój czas i towarzystwo, odpowiednią porcję ruchu (spacery, zabawy). Ważną sprawą
jest możliwość zapewnienia zwierzęciu opieki na czas
urlopu. Należy zatem obiektywnie ocenić swój i innych
domowników zapał do opieki nad zwierzakiem, a także
przeanalizować sprawę od strony finansowej. Aby adoptować psa trzeba: mieć ukończone 18 lat, posiadać ze
sobą dowód osobisty, wziąć ze sobą obrożę i smycz oraz
podpisać umowę adopcyjną wyrażając zgodę na warunki
w niej zawarte.
W sprawie adopcji zwierząt należy kontaktować się
bezpośrednio ze Schroniskiem dla bezdomnych psów
w Bystrym koło Giżycka od poniedziałku do soboty w
godz. 8:00-18:00, w niedzielę i święta od godz. 10:00
do 13:00.
Telefon: 087 428 45 33 lub 0 609 693 457

Uwaga

premierę spektaklu „Mąż zmarł, ale już mu lepiej” przełożono
na 27 MAJA!!!!

Redakcja

Oddział w Olecku
ul. Gołdapska 22
•
•
•
•
•
•

BETON TOWAROWY
STAL ZBROJENIOWA
KRĘGI RÓŻNYCH ROZMIARÓW
BLOCZKI FUNDAMENTOWE
MATERIAŁY BUDOWLANE
WŁASNY TRANSPORT

Kontakt tel.
(87) 520-22-41
(87) 520-33-02
kom.
502-200-024
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Fundacja Wspierania Opieki Zdrowotnej Miasta
i Gmin Ziemi Oleckiej „Zdrowe Olecko”
z dopiskiem „Szpital w Olecku”

„Tygodnika Oleckiego”,
ul. Zielona 37
czynna: poniedziałek,
środa, czwartek, piątek
w godzinach 1200-1700

GRÜNLAND

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:

• Jan Anisimowicz
• Marek Bogdan
• Małgorzata Dobosz
• Adam Gozdecki
• Alicja Jaszczanin
• Ewa Żukowska
Upominki będą wysyłane pocztą.

Upominki ufundowali:
√ „BiS” Studio Reklamy, ul. Kamienna 1A
√ Starostwo Powiatowe w Olecku, ul.
Kolejowa 32
√ Księgarnia Zofii Siemaszko, plac
Wolności 26
√ BEST - Studio Reklamy, ul. Jeziorna 1A
√ Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Olecku, al. Wojska
Polskiego 13
√ Hurtowania IMPULS, Aleje Lipowe
√ Urząd Miejski w Olecku, plac Wolności 3
√ TERNET, pl. Wolności 26.
√ INFOLAND, pl. Wolności 15
√ GAMED – Ilona Gajewska
√ Wydawnictwo „Wir”, Zielona 37

Szkółka zrzeszona w Związku
Szkółkarzy Polskich

Centrum Roœlin Ozdobnych

Choinki cięte ze świerka srebrnego.
Olecko, ul. Produkcyjna 11, tel. (087) 523-90-09
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Aleja Zwycięstwa 6,
tel. 502 494 400
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OLECKI TERMINARZ

WYSTAWY STAŁE
• Historia Ziemi Oleckiej – wystawa historyczna, Olecka Izba
Historyczna, Stary Ratusz
• Fotografie i poematy prozą Ewy Kozłowskiej – Olecka Izba
Historyczna, plac Wolności 1 (Stary Ratusz)
• wystawa fotografii: Sławomir Romaniuk, Galeria Prawdziwej
Sztuki im. A. Legusa, ROK „MG”
• Poczta, pocztówka, fotografia - Olecko wczoraj i dziś - wyNAJTANIEJ W MIEŒCIE
stawa w Oleckim Stowarzyszeniu Aktywnych „Zamek”
• Galeria „Pod skosem” GCK Kowale Oleckie - wystawa
malarstwa Agaty Prosińskiej
4
maja (środa)
Aleje Lipowe 1, Tel. (87) 520-41-91
apteka dyżurna: Kolejowa 15
9.00 - Mistrzostwa Powiatu w Trójboju Szkół Podstawowych,
stadion MOSiR
ON..............................5,02 z³
5 maja (czwartek)
Pb95..........................5,03 z³
apteka dyżurna: plac Wolności 25
PB98..........................5,12 z³
6 maja (piątek)
apteka dyżurna: plac Wolności 7B
LPG............................2,49 z³
17.00 - Prusowie - zapomniany naród Europy, spotkanie z proOlej opa³owy...............3,59 z³ (powyżej 1000 litrów)
fesorem Grzegorzem Białuńskim, Olecka Izba Historyczna
7 maja (sobota)
apteka dyżurna: Gołdapska 1
Zapraszamy od 600 do 2100
16.00 - Czarni Olecko - Concordia Elbląg, mecz piłki nożnej
PRZEMYSŁAW III ligi, stadion MOSiR
ATKIELSKI 8 maja (niedziela)
apteka dyżurna: Zielona 35
KOMPUTERY, NAPRAWA, DRUKARKI (TUSZE, TONERY)
14.00 - Gdzie jest Nemo, podwodne poszukiwanie zagubioV12507
NOTEBOOKI, KASY FISKALNE
nych skarbów, przystań LOK
Plac Wolności 15A, tel. 87 520 10 89 9 maja (poniedziałek)
apteka dyżurna: Składowa 6
Jedenaste miejskie wyróżnienie
10 maja (wtorek)
- medal „Zasłużony dla Olecka”
apteka dyżurna: Zielona 37
wydanie „Tygodnika Oleckiego”
został wręczony
9.00 - Mistrzostwa Powiatu w Trójboju Szkół Podstawowych,
28 kwietnia 2011r. Zdzisławowi Janowi Bereśniewistadion MOSiR
czowi w dowód uznania za szczególne dokonania na rzecz
10,00 - 14,00 - dyżur w Studenckiej Poradni Prawnej, Starorozwoju i promocji miasta oraz inicjatywy służące dobru
stwo (szczegóły TO 5/681, s. 8)
mieszkańców.
11 maja (środa)
Pismo w tej sprawie złożyli mieszkańcy Olecka tj.
apteka dyżurna: 11 Listopada 9
Stefan Czajkowski, Eliza Ptaszyńska, Karol Sobczak i
9.00 - Szkolna liga lekkiej atletyki, stadion MOSiR
Jarosław Wierzbiński.
12 maja (czwartek)
W uzasadnieniu przytoczyli osiągnięcia, nagrody oraz
apteka dyżurna: Kolejowa 15
opis pracy na rzecz społeczności lokalnej. Uchwała w tej
11.00 - Konkurs recytatorski poezji i prozy Czesława Miłosza,
sprawie została przyjęta jednogłośnie.
Biblioteka Pedagogiczna, ul. Armii Krajowej 30 (szczegóły
TO 15/691, s. 5
17.00 - Spotkanie z książką: „Na tropach Smętka” Melichiora
Wankowicza, Olecka Izba Historyczna
13 maja (piątek)
apteka dyżurna: plac Wolności 25
upływa termin zgłoszeń do konkursu „Mama jak żywa”
(szczegóły TO11/687, s. 13)
13.00 - warsztaty Fundacja Rozwoju Ziemi Oleckiej, plac
Wolności 2 (szczegóły TO 16, s. 9)
14 maja (sobota)
apteka dyżurna: plac Wolności 7B
9.00 - warsztaty Fundacja Rozwoju Ziemi Oleckiej, plac Wolności 2 (szczegóły TO 16, s. 9)
16.00 - Czarni Olecko - Dąb Dąbrowa Białostocka, mecz piłki
nożnej III ligi, stadion MOSiR
15 maja (niedziela)
apteka dyżurna: Gołdapska 1
16 maja (poniedziałek)
apteka dyżurna: Zielona 35
16.00 - rozpoczęcie nowego kursu kierowców w Szkole Nauki Jazdy Jerzego Miliszewskiego
17 maja (wtorek)
apteka dyżurna: Gołdapska 1
wydanie „Tygodnika Oleckiego”
10,00 - 14,00 - dyżur w Studenckiej Poradni Prawnej, Starostwo (szczegóły TO 5/681, s. 8
18 maja (środa)
apteka dyżurna: Zielona 35

Skład fabryczny kostki brukowej KAMAL
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28 sierpnia podczas Sesji Rady Miejskiej w Olecku zostało wręczonych pięć stypendiów Burmistrza Olecka
Stypendium sportowe II stopnia otrzymali:
Angelika Rejterada za zajęcie I miejsca na XII Mistrzostwach Województwa
Warmińsko - Mazurskiego w Karate Ky-

okushin (kategoria:kumite młodziczek - 50
kg) oraz Mateusz Szafranowski za zajęcie
I miejsca na XII Mistrzostwach Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Karate Kyokushin (kategoria: kumite młodzików - 60

kg). Młodzi sportowcy otrzymali poza
okolicznościowymi dyplomami i słodyczami stypendium-każdy po tysiąc
złotych.
Trzech uczniów otrzymało również
stypendia naukowe II stopnia. Katarzyna Wojtowicz za uzyskanie tytułu
laureata w Wojewódzkim Konkursie
Przedmiotowym z Matematyki dla
Uczniów Szkoły Podstawowej otrzymała stypendium w wysokości tysiąca
złotych. Piotra Marcina Kopyckiego
za uzyskanie tytułu laureata w Wojewódzkim Konkursie Przedmiotowym
z Historii dla Uczniów Szkoły Podstawowej wyróżniono stypendium w
wysokości ośmiuset złotych zaś Rafała Jurewicza za uzyskanie tytułu
laureata w Wojewódzkim Konkursie
Przedmiotowym z Języka Polskiego
dla Uczniów Gimnazjum uhonorowano stypendium w wysokości tysiąca
złotych
na zdjęciu obok:
Burmistrz Wacław Olszewski
wręcza dyplomy ze stypendiami laureatom konkursów przedmiotowych
oraz sportowcom.

Zderzenie z dzikiem

25 kwietnia o 23.10 na drodze krajowej nr 65 w Kukowie
doszło do kolizji z dzikiem. Kierująca pojazdem marki Kia
najechała na przebiegającego przez jezdnię dzika.

Zakrapiana alkoholem przyspieszona
majówka nieletnich swój finał znajdzie w sądzie
Policjanci zatrzymali czworo nieletnich, którzy nad jeziorem spożywali alkohol. 11-letni Dawid M., jego rówieśniczka Aleksandra K oraz 13-letni Dominik Z i 16-letnia
Róża J wszyscy z Olecka w stanie upojenia alkoholowego
trafili na odtrucie do szpitala. Teraz sprawą zajmie się sąd
rodzinny i nieletnich.
28 kwietnia około godziny 16.40 policjanci interweniowali w rejonie plaży miejskiej nad jeziorem Olecko Wielkie.
Funkcjonariusze początkowo zauważyli dwóch młodych
chłopców. Po wylegitymowaniu okazało się, iż są oni pod
wpływem alkoholu. Następnie policjanci zatrzymali dwie
dziewczynki, które miały trudności w utrzymaniu się samodzielnie na nogach.
Wszyscy nieletni w stanie upojenia alkoholowego zostali
dowiezieni do szpitala w Olecku gdzie pozostali na odtrucie.
Następnie
policjanci powiadomili o tym fakcie
rodziców dzieci.
Teraz sprawą
nieletnich zajmie
się sad rodzinny i
nieletnich. Ponadto policjanci ustalają skąd dzieci
miały alkohol.

Kolizja

24 kwietnia o 8.00 na ulicy Gołdapskiej kierujący opelem
nie zachował bezpiecznej odległości od pojazdu poprzedzającego marki ford w wyniku czego najechał na tył tego auta.
Sprawca kolizji został ukarany mandatem 250 zł.

Nietrzeźwi kierowcy:

23 kwietnia o 23.40 na trasie Dąbrowskie – Szczecinki, kierujący Toyotą 27-letni Mariusz L. mieszkaniec gminy
Olecko jechał zbyt szybko, na łuku drogi wpadł w poślizg i
stracił panowanie nad pojazdem. Następnie auto przekoziołkowało kilkakrotnie. Kierowca i pasażer nie odnieśli obrażeń ciała.
Badanie stanu trzeźwości 27-latka wykazało u niego ponad 1 promil alkoholu w organizmie.
Za spowodowanie zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu
drogowym został ukarany mandatem 500 zł. Ponadto odpowie za jazdę w stanie nietrzeźwym przed sądem. Za to
przestępstwo grozi mu kara do 2 lat pozbawienia wolności.
***
23 kwietnia w Świętajnie ok. 23.55 patrol drogówki zatrzymał nietrzeźwego kierującego motorowerem.
21-letni Andrzej S miał 1,4 promila alkoholu w organizmie.
***
25 kwietnia o 17.25 w Kowalach Oleckich na ul. Sikorskiego w ręce policjantów wpadł kierujący passatem 20letni Mateusz G.
Badanie alkomatem wykazało w jego organizmie 0,5
promila alkoholu.
***
Tego samego dnia o 18.20 w Zielonówku policjanci
zatrzymali do rutynowej kontroli vw golfa. Kierujący pojazdem Kamil S. znajdował się w stanie nietrzeźwym. Jak
się okazało prowadził samochód mając ponad 2 promile
alkoholu.

to@borawski.pl
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. Wykład wygłosi profesor dr hab. Grzegorz
Białuński, historyk urodzony i zamieszkały w
Giżycku, który zajmuje się historią osadnictwa
na ziemiach mazurskich oraz dziejami plemion
pruskich. Od 1996 roku pracuje w Ośrodku Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego w
Olsztynie oraz na stanowisku profesora nadzwyczajnego w Instytucie Historii i Stosunków Międzynarodowych y na Uniwersytecie WarmińskoMazurskim w Olsztynie. Jest autorem licznych
opracowań naukowych i popularnonaukowych
dotyczących między innymi osadnictwa, dziejów
Prusów i Jaćwingów, rozwoju miast w Prusach
Książęcych, historii rodów pruskich.
Serdecznie zapraszamy

V14405

Olecka Izba Historyczna serdecznie zaprasza 6 maja (piątek) o godzinie 17,00
na spotkanie pt. Prusowie – zapomniany naród Europy

Policjanci wyjaśniają jak doszło do kolejnego wypadku podczas prac rolnych
w miejscowości Szeszki Gm. Wieliczki
Policjanci z Olecka ustalają dokładne przyczyny wypadku
podczas prac polowych do którego doszło na terenie gminy
Wieliczki gdzie pod koła ciągnika wpadł 47 letni mieszkaniec
miejscowości Szeszki.
Do zdarzenia doszło 28 kwietnia około godziny 10.30 w
miejscowości Szeszki na terenie gminy Wieliczki. Dyżurny
oleckiej komendy otrzymał zgłoszenie o wypadku podczas
prac rolnych gdzie ciągnik przygniótł mężczyznę.
Przybyli na miejsce zdarzenia policjanci ustalili, iż około
godziny 10.00 w miejscowości Szeszki trzy osoby zbierały
kamienie z pola wrzucając je na przyczepę, która była ciągnięta przez ciągnik rolniczy. Kierowca tego ciągnika ustawił
wolny bieg i sam wyskoczył z niego zbierając obok ciągnika
kamienie.
Kilka razy wskakiwał do niego aby skorygować kierunek
jazdy i dalej zbierał obok jadącego ciągnika kamienie wrzucając je na przyczepę. Około godziny 10.20 wchodząc podczas
jazdy na ciągnik Dariusz Cz. poślizgnął się i wpadł pod tylne
koło ciągnika, które przejechało go po miednicy i nogach. Pokrzywdzony z podejrzeniem doznania obrażeń wewnętrznych
oraz miednicy został zabrany przez pogotowie ratunkowe do
szpitala w Ełku gdzie aktualnie przebywa.

OLECKIE CENTRUM
SZKOLENIA KIEROWCÓW
Jerzy Miliszewski
Ośrodek
czynny
codziennie
w godz. 800-1600
B15505

Olecko, Aleje Lipowe 3
Rozpoczęcie
kursu

16 maja
godz.

tel. 520-23-36

1600

Odpowiedzą za posiadanie i jazdę
pod wpływem narkotyków
Podczas kontroli drogowej policjanci zatrzymali 19letniego kierującego. Paweł Ch. miał prowadzić osobowego
opla będąc pod wpływem środków odurzających. Ponadto
jeden z pasażerów posiadał przy sobie w pudełku po zapałkach marihuanę.
Do zdarzenia doszło w miniona sobotę kilka minut po
północy w Kowalach Oleckich. Patrol ruchu drogowego
zatrzymał do kontroli kierującego oplem. Był to Paweł Ch.
mieszkaniec gminy Kowale Oleckie. Wspólnie z nim podróżowało autem trzech nieletnich. Podczas legitymowania
uwagę funkcjonariuszy zwróciło nerwowe zachowanie 19latka. Policjanci skontrolowali wnętrze samochodu i dokonali kontroli osobistej pasażerów. W kieszeni u 15-letniego
Radosława K. mundurowi znaleźli pudełko po zapałkach, a
w nim marihuanę. Przeprowadzone badanie wykazało obecność narkotyku w organizmie kierowcy. Paweł Ch. został
zatrzymany do wyjaśnienia sprawy i noc spędził w policyjnym areszcie. Kryminalni podczas przeszukania mieszkania
15-latka znaleźli nasiona marihuany. Policjanci teraz przeprowadzą dochodzenie mające wyjaśnić pochodzenie narkotyków. 15-letnim Radosławem K. zajmie się sąd rodzinny
i nieletnich. Natomiast Paweł Ch. będzie odpowiadał przed
sądem karnym za jazdę pod wpływem środków odurzających. Za to przestępstwo grozi kara do 2 lat pozbawienia
wolności.

Lokalna Organizacja Turystyczna Ziemi Oleckiej uformuje, że spotkanie z konsultantem do spraw
projektu „Turystyczna Sieć Współpracy – klaster Suwalszczyzna - Mazury Danutą Cieślukowską jest możliwy wyłącznie po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu.
Kontakt: 518 552 646
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Kiermasz wielkanocny

„Rozsiadły się baby na świątecznym stole…” zwyczajem poprzednich lat w dniach 20-21 kwietnia w przedszkolu z Oddziałami Integracyjnymi w
Olecku odbył się kiermasz ozdób świątecznych, na
który wychowawczynie wraz z dziećmi przygotowały piękne, własnoręcznie wykonane ozdoby świąteczne.
Dominowały tam baranki z masy solnej bardzo
ciekawie wykonane, mazurki misternie ozdobione,
babeczki, mufinki, zielony owies, kolorowe pisanki
wykonane ciekawymi technikami. Kiermasz cieszył
się wielkim zainteresowaniem. Dzieci wraz z rodzicami wybierały ozdoby, a pozyskane środki z tego
tytułu zostaną przeznaczone na pomoce dla dzieci.
		
Zofia Sadłowska

Zarzuty i dozór policyjny za pobicie
i najście na mieszkanie 23 letniego
mieszkańca Wilkas

Oleccy kryminalni 26 kwietnia zatrzymali trzech
sprawców pobicia i naruszenia miru domowego 23letniego Mariusza M. mieszkańca Wilkas.
Do napaści doszło 25 kwietnia około godziny
23.00. Pokrzywdzony w wyniku pobicia doznał
wstrząśnienia mózgu oraz licznych obrażeń głowy
oraz twarzy i nadal przebywa w szpitalu w Olecku.
Do zdarzenia doszło 25 kwietnia między godziną
22.00, a 23.00 kiedy to do Wilkas swoim samochodem przyjechało trzech mężczyzn: Przemysław M
lat 27, Mariusz K. lat 31 (obaj mieszkańcy Wilkas)
i Jacek Ł. lat 33 mieszkaniec miejscowości Niedźwieckie.
Po zatrzymaniu się pod domem pokrzywdzonego wysiedli z samochodu i wyłamali drzwi do jego
mieszkania. Następnie złapali Marcina M. i zaczęli
go bić zadając uderzenia nogami i rękoma po głowie i ciele. Po chwili wywlekli go siłą przed dom i
ponownie zadali mu kilka uderzeń nogami i rękoma
w głowę. Potem pozostawili go na podwórku i odjechali.
Pokrzywdzony mimo licznych obrażeń doszedł
do swojego domu i wezwał na pomoc sąsiadów, którzy wezwali karetkę pogotowia i policję.
26 kwietnie kryminalni z olecka ustalili i zatrzymali sprawców, którym przedstawiono zarzut naruszenia miru domowego i pobicia Marcina M. za co
grozi im do 3 lat pozbawienia wolności.
Podejrzani przyznali się do zarzucanych im czynów tłumacząc, iż przyczyną pobicia i najścia na
dom były rozliczenia finansowe między jednym ze
sprawców, a pokrzywdzonym. 28 kwietnia prokurator zadecydował o zastosowaniu poręczenia majątkowego oraz dozoru policyjnego wobec trzech zatrzymanych.

Ulica Przytorowa

Jest przy ulicy Przytorowej drzewo, o które otarł się już nie jeden
samochód. Jest bardzo niebezpiecznie pochylone nad bardzo wąską
jezdnią tej ulicy. Pomimo tego, że drzewo jest już od jakiegoś czasu
martwe służbom miejskim nie udało się go do tej pory usunąć.
Za uszkodzenia pojazdów spowodowane przez zaniedbanie odpowiada właściciel ulicy, chodnika czy posesji. czas o tym pomyśleć.
m

to@borawski.pl
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JĘZYK OBCY CORAZ MNIEJ „OBCY”

Od września 2009 do lipca br. w Liceum Ogólnokształcącym im. Jana Kochanowskiego w Olecku realizowany
jest projekt „Język Obcy Coraz Mniej Obcy” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego
Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 9.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Dzięki pozyskaniu dodatkowych środków finansowych
młodzież uczęszcza na dodatkowe zajęcia pozalekcyjne z
języka angielskiego, niemieckiego, rosyjskiego i francuskiego. Projekt zakłada także przygotowanie uczniów do
matury rozszerzonej i zajęcia z literatury i wiedzy o kulturze. Szkoła została doposażona w specjalistyczną pracownię językową, podręczniki, słowniki i inne materiały

Theatre Britain.
Przy okazji przyszli absolwenci poznali ośrodek akademicki Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, zaś
wieczorem zostali zaproszeni na znacznie lżejszy reper-

tuar do Multikina.
Więcej zdjęć z wyjazdu na stronie internetowej projektu www.projekt.lo.olecko.pl
Halina Bogdańska
Kierownik projektu

dydaktyczne.
W piątek, 15 kwietnia 2011 roku uczestnicy
zajęć z języka angielskiego mieli okazję zweryfikować swoje umiejętności językowe ponieważ
obejrzeli w warszawskim Studiu Buffo sztukę pt.
„Lot nad kukułczym gniazdem” (ang. ONE FLEW
OVER THE CUCKOO´s NEST), na podstawie
książki Kena Kessey’a. Sztuka została wystawiona
w oryginalnym języku przez aktorów teatru TNT

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
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Młodzież na Turnieju Motoryzacyjnym

We wtorek, 19 kwietnia, odbyły się Powiatowe
Eliminacje Warmińsko-Mazurskiego Młodzieżowego Turnieju Motoryzacyjnego. Uczestniczyła w nim
młodzież szkół ponadgimnazjalnych powiatu oleckiego – dwie drużyny z Zespołu Szkół Technicznych, po
jednej z Zespołu Szkół Licealnych i Zawodowych oraz
Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Kochanowskie-

go w Olecku.
Podczas eliminacji uczniowie rozwiązywali test
obejmujący zagadnienia z zasad i przepisów ruchu
drogowego, obsługi pojazdu i pierwszej pomocy. Pisali także sprawdzian z historii polskiej motoryzacji i
obsługi codziennej pojazdu. Następnie wykonali zadania praktyczne, tj. udzielanie pierwszej pomocy, jazda
sprawnościowa motorowerem i samochodem z tzw.
,,talerzem Stewarta”.
Rywalizację w Powiatowych Eliminacjach wy-

grała drużyna – w składzie Patryk Oreszuk, Sebastian
Sadłowski i Mateusz Wieczorek – z Technikum Zespołu

Szkół Technicznych w Olecku. Pozostałe drużyny uplasowały się na: II miejscu – Liceum Ogólnokształcące im.
Jana Kochanowskiego w Olecku; III miejscu – Zespół
Szkół Licealnych i Zawodowych w Olecku; IV miejscu
– Zasadnicza Szkoła Zawodowa Zespołu Szkół Technicznych w Olecku.
Starosta Olecki wręczył Uczestnikom Turnieju dyplomy i atrakcyjne nagrody rzeczowe ufundowane przez Starostwo Powiatowe w Olecku.
Dziękujemy Opiekunom za przygotowanie młodzieży
do Turnieju, Uczniom za uczestnictwo, a Zespołowi Sędziowskiemu za pomoc w przeprowadzeniu Powiatowych
Eliminacji. Szczególne podziękowania kierujemy do Pana
Jerzego Miliszewskiego za udostępnienie pomieszczeń i
placu manewrowego do przeprowadzenia Turnieju.
Zwycięska drużyna będzie reprezentowała Powiat
Olecki 20 maja br. podczas finału wojewódzkiego w Elblągu. Życzymy powodzenia.

Anna Turowska

www.powiat.olecko.pl

B16403
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3 miesiące aresztu za znęcanie nad rodziną
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Oleccy policjanci zatrzymali 42-latka podejrzanego o fizyczne
i psychiczne znęcanie nad rodziną. Józef M. niemal każdego dnia
nadużywał alkoholu i wszczynał awantury domowe. Na wniosek policji i prokuratury sąd zdecydował, że najbliższe 3 miesiące spędzi za
kratkami.
We środę 27 kwietnia do oleckiej komendy zgłosiła się mieszkanka gminy Olecko. Kobieta poprosiła o pomoc w związku z częstymi
awanturami męża.
Zgłaszająca oświadczyła, że jej partner znęca się psychicznie i
fizycznie nad całą rodzina. Podejrzany będąc pod wpływem alkoholu
szarpał domowników, uderzał, kopał i wyzywał. W przeszłości prowadzono przeciwko niemu postępowania karne za podobne przestępstwa. Józef M. leczył się psychiatrycznie lecz po opuszczeniu zakładu
nie kontynuował leczenia i nadal nadużywał alkoholu oraz wszczynał
awantury. Zebrany w tej sprawie materiał dowodowy pozwolił policjantom wnioskować o środek zapobiegawczy. 42-latek początkowo
przyznał się do winy, a następnie zaprzeczył aby stosował przemoc
wobec żony i dzieci. Postanowieniem sądu został aresztowany na 3
miesiące i odwieziony do aresztu śledczego w Suwałkach.
Za znęcanie psychiczne i fizyczne nad osobą najbliższą grozi kara
do 5 lat pozbawienia wolności.

Turniej piłkarski ,,Dzikich Drużyn”Wiosna 2011
W dniach 27 - 29 kwietnia obył się Turniej piłkarski
,,Dzikich Drużyn”- Wiosna 2011. Wszystkie mecze rozegrano
na boisku Orlik 2012. Organizatorem zawodów był MOSiR
Olecko.
Sędziowali Dariusz Karniej i Piotr Famulak.
WYNIKI:
klasy I-II SP:
SP Nr 1 Olecko
- SP Nr 3 I Olecko 8:0
SP Nr 3 II Olecko - SP Nr I Olecko		
6:0
SP Nr 1 Olecko
- SP Nr 3 II Olecko
4:0
klasy V-VI SP:
Dzieci Youtube
- Dynamo Siejnik		
8:1
Team WWE
- FC Enej		
12:1
Dzieci Youtube
- FC Enej		
6:1
Team WWE
- Dynamo Siejnik		
11:0
Dynamo Siejnik
- FC Enej		
6:4
Team WWE
- Dzieci Youtube 		
2:0
Gimnazja:
FC Czołgi		
- Hoop Cola		
6:2
KOŃCOWA KOLEJNOŚĆ:
klasy I-II SP:
1. SP Nr 1 Olecko (opiekun Krzysztof Dawidziuk)
2. SP Nr 3 II Olecko (opiekun Wojciech Rejterada)
3. SP Nr 3 I Olecko (opiekun Wojciech Rejterada)
klasy V-VI SP:
1.Team WWE (kapitan Krystian Dors)
2. Dzieci Youtube (kapitan Kłoczko)
3. Dynamo Siejnik
4. FC Enej (kapitan Paweł Werla)
Gimnazja:
1. FC Czołgi (kapitan Bartek Wiktorzak)
2. Hoop Cola (kapitan Mariusz Weisbrod)
Zwycięskie zespoły otrzymały puchary i nagrody rzeczowe, ufundowane przez Dyrektora MOSiR, pana Andrzeja Kamińskiego. Wszystkie drużyny otrzymały pamiątkowe dyplomy.
Ogółem w rozgrywkach uczestniczyło 80 osób.
Organizator imprez sportowych w MOSiR Olecko:
Dariusz Karniej

Kolizja

22 kwietnia o 15.25 na drodze wojewódzkiej W 655
w Dunajku kierujący skodą nie zachował należytej ostrożności podczas wyprzedzania żuka. Manewr wykonał na
skrzyżowaniu i wzniesieniu drogi oraz w trakcie wykonywaniu skrętu w lewą stronę przez kierującego żukiem,
w wyniku czego doszło do bocznego zderzenia. Sprawca
kolizji Zbigniew J. został ukarany mandatem w wysokości
500 zł.
W trakcie sprawdzania stanu trzeźwości kierowców
okazało się, iż poszkodowany kierujący żukiem znajdował
się po użyciu alkoholu. Badanie alkomatem wykazał 0,3
promila alkoholu w organizmie. Teraz Andrzej Sz. będzie
odpowiadał za popełnione wykroczenie przed sądem.
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Jaka jest wartość człowieka
na Mazurach?
Według ostatnich doniesień prasy, dajmy na to w takich
Stanach Zjednoczonych, wartość statystyczna życia człowieka została oszacowana na 7,8 mln dolarów. Według tej
sumy specjaliści przeprowadzają analizę ryzyka i tak, sprawy
świata oraz człowiek (i jego los) wpędzeni są w trybiki ekonomicznej maszyny. Brzmi to dosyć oschle, ale na początku
suma robi wrażenie, chociaż natychmiast pojawia się refleksja czy człowiek z natury rzeczy nie powinien być bezcenny i uplasowany poza skrupulatnie wyliczonymi systemami
statystyki? Warto przy tym zastanowić się, jaka była kiedyś
wartość człowieka tutaj na Mazurach i jaka jest teraz?
Wartość człowieka oceniamy zawsze subiektywnie.
Pomimo, że ocenę sugerują moralne przesłanki odgórnie
ukształtowane przez systemy filozoficzne to indywidualne
postrzeganie świata bierze górę. Człowiek to brzmi dumnie,
lecz zawsze opatrzony jest hierarchią wartości, różnorodnie uplasowanych. Dla jednych to praca lub rodzina, które
kształtują człowieka i stanowią o jego wartości, dla drugich
to stan posiadania. Dla kolejnych najważniejsza jest religia
lub niezależność, samorealizacja i nonkonformizm. Hierarchia wartości kształtuje świat, w którym żyjemy i często ten
sam człowiek przez różnych ludzi postrzegany jest na wiele
sposobów. Bo wartość człowieka to ocena, waloryzacja, która następuje poprzez wewnętrzne priorytety osoby oceniającej oraz przez stopień jej empatii. Często żongluje się tymi
wartościami na własny użytek, niekiedy drastycznie redukuje się ocenę człowieka i nadaje wartość przesadną materializmowi.
Według M. Wańkowicza w książce „Na tropach Smętka”
ten materializm bliski był ludziom mieszkającym tutaj na początku dwudziestego wieku. Związany był z religią, polityką
i przenosił się na kontakty międzyludzkie. Człowiek miał na
Mazurach zawsze swoją wartość, gdyż jego głos potrzebny
był różnym ideologom. Określano materialnie cenę człowieka i jego poglądów, gdyż była ona wliczona w wizjonerskie
plany. W czasach, kiedy walczono o kolejne dusze, przeciągano je na swoją stronę, wartość tych zmagań była dokładnie skalkulowana. Bonusem był światopogląd człowieka,
punktem wartościowania jego życia był wysoko w hierarchii
wartości uplasowany materializm, który paradoksalnie cenę
człowieka obniżał. Dziś przelicza się wartość człowieka na
hipotetyczne koszty ratowania świata, wtedy na ekspansję
i panowanie, bardziej dosadnie. M. Wańckowicz w swojej
książce nie pozostaje bezstronny, więc trudno także tak podchodzić i do jego publikacji. Niemniej, daje zaczątek socjologicznej analizy zachowań ludzkich na podstawie przemian
wtedy tu zachodzących.
Ceną ofiarowaną za człowieka był wówczas rozwój tego
regionu i czasem także w związku z tym zaniżano wartość
niektórych ludzi, mając te straty w kosztach. 1 maja to dobry
moment na refleksję odnośnie wartości człowieka. Każdy pamięta lub zna z opowieści pochody pierwszomajowe, „dekadę sukcesu”, kiedy szło się posłusznie w pochodzie, pracując
na rzecz systemu. Wtedy może wartość człowieka była najniższa, bo nikt chyba nie kalkulował ekonomicznie opłacalności jego życia. Dziś, mam nadzieję, wartość mieszkańca
Mazur jest wysoka, i nie w znaczeniu przydatności jakimś
ideologiom, ani zasobności jego portfela, lecz z pobudek
pragmatycznych. Lepiej cenić wysoko człowieka niż uznać
go za bezwartościowego, chociażby dlatego, że dziś to ekonomicznie nie jest opłacalne. Pomijając kalkulację ryzyka,
być może oschła analiza ekonomiczna dzisiejszego życia jest
sprzymierzeńcem współczesnego człowieka. Nie stać dziś
świata na straty, co także powinno wymusić jego empatię.
Czy chcemy czy też nie, wartość człowieka nie jest jedynie
pojęciem abstrakcyjnym, daleka jest także od subiektywnych
ocen. Także na Mazurach.
Ewa Kozłowska

Spotkanie w Gminie Olecko
Projekt „Turystyczna Sieć Współpracy – klaster SUWALSZCZYZNA-MAZURY” na obszarze powiatów Ełk,
Gołdap, Olecko, Suwałki, Augustów i Sejny przewiduje
przeprowadzenie w każdej z gmin Spotkania Informacyjnego dla osób bezrobotnych, studentów i absolwentów, drobnych wytwórców rękodzielników i rzemieślników, pracowników samorządowych oraz tych, którzy zainteresowani są
zarabianiem pieniędzy poprzez turystykę. Dla mieszkańców
Gminy Olecko odbyło się ono 29 kwietnia o godzinie 10-tej
w Sali Konferencyjnego Zespołu Szkół Licealnych i Zawodowych przy ul. Gołdapskiej 27.
Na spotkaniu Suwalską Izbę Rolniczo – Turystyczną
(Lidera projektu) reprezentowały panie: Karolina Górska
i Wioletta Sieńkowska. Obecna była również konsultantka z powiatu gołdapskiego pani Monika Szymanek. To
już drugie spotkanie w naszym powiecie. Tym razem jako
„experci” pracowali:
Inspektor Wydziału Organizacyjnego i Nadzoru Urzędu
Miejskiego w Olecku, pani Alicja Mieszuk,
Dyrektor Urzędu Pracy w Olecku, pani Celina Górska,
Kierownik działu podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych Urzędu Skarbowego w Olecku pan Jan
Gryglas,
Wiceprezes LOT Ziemi Oleckiej pan Janusz Hendzel.
Przedstawili oni swój pogląd na tematy z zakresu rejestrowania działalności gospodarczej dla osób bezrobotnych,
wyboru form opodatkowania w działalności agroturystycznej. Zapoznali uczestników spotkania z obowiązkami wynikającymi z ustawy o usługach turystycznych. Omówione
zostały możliwości zwolnień dochodów uzyskanych z tytułu
wynajmu pokoi gościnnych w budynkach mieszkalnych położonych na terenach wiejskich w gospodarstwach rolnych.

Poruszono sprawę problemów związanych z działalnością
agroturystyczną i obowiązkami z tego wynikającymi.
Przedstawione zostały w formie prezentacji główne założenia projektu. Ponadto uczestnicy spotkania zapoznali się z twórczością lokalnych rękodzielników- artystów
naszego powiatu zinwentaryzowaną w ramach działań w
projekcie i przedstawioną również w formie prezentacji.
Zorganizowano „burzę mózgów” na temat potrzeb turysty
przebywającego na naszym terenie. Podkreślano potrzebę
współpracy obiektów świadczących usługi turystom (wymianę informacji) oraz wspólną promocję.
Kolejnym planowanym miejscem na Spotkanie informacyjne jest Gmina Kowale Oleckie. Planuję przeprowadzić je
w miesiącu czerwiec 2011roku.
Wszystkie zainteresowane osoby serdecznie zapraszam.
Danuta Cieślukowska, konsultant ds. projektu
Turystyczna Sieć Współpracy klaster Suwalszczyzna –
Mazury.
www.lot.olecko.pl ; email: biuro@lot.olecko.pl; tel. 518
552 646

to@borawski.pl
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Sukcesy konkursowe gimnazjalistów

Mijające tygodnie II semestru przynoszą liczne sukcesy
uczniów reprezentujących Gimnazjum nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Olecku w konkursowych zmaganiach przedmiotowych
na szczeblu wojewódzkim i ogólnopolskim.
Laureatami wojewódzkich konkursów przedmiotowych
organizowanych przez Warmińsko - Mazurskiego Kuratora
Oświaty w Olsztynie w roku szkolnym 2010/2011 zostali:
historia – Aleksander Papadopulos kl. III A, opiekun p.
Anna Kaczor,
język rosyjski – Diana Dodyak kl. I B oraz Eugeniusz Lios
kl. II A, opiekun p. Bogumiła Makola,
język francuski - Maciej Maruszak klasa II B, opiekun p.
Wojciech Jegliński.
Warto podkreślić, iż laureaci wojewódzkich konkursów są
zwolnieni z przystąpienia do właściwej części egzaminu gimnazjalnego i automatycznie uzyskują maksymalną liczbę 50 punktów. Wrażeniami pokonkursowymi dzieli się z nami Aleksander
Papadopulos: „Zakwalifikowanie się do etapu wojewódzkiego
konkursu z historii było dla mnie osobistym sukcesem. Na finale
wojewódzkim, który miał miejsce w Ełku, gdy zobaczyłem pytania to byłem przekonany, że mogę zostać laureatem. I udało
się!”
Tytuł finalisty uzyskali następujący uczniowie:
język polski – Ola Chodkiewicz i Jakub Aleksander Sobczak kl. III C, opiekun p. Renata Kołdys,
matematyka – Aleksandra Jankowska kl. III C i Konrad
Barszczewski kl. III A, opiekun p. Marta Domoradzka,
język angielski – Hubert Lau kl. III A, opiekun p. Małgorzata Harasim,
geografia – Hubert Lau kl. III A, opiekun p. Danuta Krupińska.

18 maja 2011 roku. „Zakwalifikowałem się do tego konkursu pisząc
pracę o Papieżu i Ojczyźnie, ucząc
się między „historią”, a „geografią”. – mówi Olek - W Olsztynie nie
chciałem zawieść siostry i ucieszyłem się, gdy podczas ogłoszenia wyników okazało się, że jestem czwarty
i mogę uczestniczyć w finale ogólnopolskim. Ja byłem zadowolony,
ale zobaczyć zaskoczenie Siostry
Ilony – to było „bezcenne”.
W eliminacjach wojewódzkich
w Olsztynie wzięli również udział
Ola Chodkiewicz oraz Emilia Re- Nagrodzony autoportret
tel z klasy III C. Uczniowie do konJakuba Sobczaka
kursu przygotowani zostali przez
Siostrę Ilonę Murza.
W drugim konkursie pt. „Myśli Jana Pawła II” eliminacje
szkolne, a następnie wojewódzkie pomyślnie zakończyły Weronika Kisielewska kl. II A oraz Agata Jasionowska kl. II B.
15 kwietnia 2011 r. uczennice reprezentowały Gimnazjum nr
2 w ogólnopolskim finale w Suwałkach.
Konkurs składał się z dwóch części – etapu pisemnego i
etapu ustnego. Nasze gimnazjalistki dzielnie zmagały się ze
skomplikowanymi pytaniami testowymi, niestety zabrakło im
bardzo niewiele, aby przebrnąć do zmagań ustnych i zostać
laureatem. Agata podsumowuje: „Test składał się z trudnych
pytań, bardzo szczegółowych, które opierały się głównie o
teksty papieskie wygłoszone podczas Światowych Dni Mło-

dzieży. Zabrakło mi dosłownie punktu. Niemniej jednak jestem z siebie
bardzo zadowolona”. Natomiast Weronika powiedziała: „Atmosfera finału
była niezwykle podniosła i uroczysta.
Organizatorzy zapewnili uczestnikom
z całej Polski obiad i wycieczkę krajoznawczą do klasztoru na Wigrach.
Każdy finalista konkursu otrzymał
nagrodę rzeczową i dyplom. Nagrody
wręczyli m.in. bp Jerzy Mazur i wiceminister edukacji.” Uczennice do
konkursu przygotowała Siostra Maria Wnuk.
Znaczący artystyczny sukces w
ogólnopolskim konkursie zorganizowanym przez Liceum Plastyczne im.
Artura Grottgera w Supraślu odniósł
Jakub Sobczak kl. III C. Praca Jakuba pt. „Autoportret” zyskała uznanie
jury i została nagrodzona darmowym
udziałem ucznia w warsztatach przygotowujących do egzaminu z rysunku, rzeźby i malarstwa. „Myślę, że
Stoją od lewej: Eugeniusz Lios, Maciej Maruszak, Weronika Kisielewska, Aga- konkurs ten pomógł mi zdobyć nowe
doświadczenia oraz rozwijać swota Jasionowska, Diana Dodyak, Aleksander Papadopulos, Jakub Sobczak.
je zainteresowania. Jest to zapewW związku z przypadającą na 1 maja 2011 roku beatyfikacją ne pierwszy krok w długoletniej pracy, której zamierzam się
Jana Pawła II nasza szkoła przystąpiła do dwóch ogólnopolskich podjąć. Warsztaty będące nagrodą w tym konkursie na pewno
w znacznym stopniu ułatwią mi dostanie się do wymarzonej
konkursów wiedzy o Wielkim Polaku.
W konkursie „Papież Słowianin - konkurs wiedzy o czasach szkoły, czyli liceum plastycznego”. Opiekunem ucznia jest p.
i osobie Karola Wojtyły – Jana Pawła II” zorganizowanym przez Tadeusz Gut.
Wszystkim laureatom, finalistom i uczestnikom przedmioŁódzkiego Kuratora Oświaty uczeń Aleksander Papadopulos
kl. III A zajął 4 miejsce w województwie warmińsko – mazur- towych zmagań, ich rodzicom i nauczycielom składamy najskim. Z tytułem laureata zakwalifikował się do ogólnopolskie- serdeczniejsze gratulacje, a w przypadku Aleksandra życzymy
wojeg
go finału, który odbędzie się w Piotrkowie Trybunalskim dnia powodzenia na szczeblu ogólnopolskim.
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Andrzej Malinowski

Dziennik z dwumiesięcznej wyprawy do
dzień 4.
Kolumbii i Ekwadoru 2009

Być żołnierzem to styl życia, to widzieć je w sposób inny niż inni
(Kolumbia, 29 czerwca 2009)

Wstaliśmy o godz. 8.15. Trudno mi się spało, przebudzałem się kilkakrotnie. Jesteśmy na wysokości 2640 metrów nad poziomem morza. Dzisiaj jest dzień wolny od
pracy z okazji uroczystości św. Piotra i Pawła. W związku
z tym odwiedziliśmy kilka kościołów, tak z czystej ciekawości. Ludzi było w nich niewielu, część kościołów była
zamknięta, w tym katedra! Chcieliśmy też wymienić dolary na peso, ale kantory też były pozamykane. W ogóle
to jest ich tylko kilka. Można było wymienić pieniądze
u przydrożnych „wymieniaczy”, ale z tym to nie zawsze
wychodzi bezpiecznie. Nie mieliśmy wyjścia i chcieliśmy

już wymienić dolary na ulicy, ale jakimś dziwnym trafem
pojawił się właściciel kantoru, przy którym staliśmy i dokonaliśmy w nim transakcji.
Byliśmy w dwóch muzeach: Wojska i Botero. Wejście
bezpłatne. W Muzeum Wojska musieliśmy na recepcji
zostawić nasze paszporty. Muzeum skromne, eksponaty
takie sobie. Na jednym z plakatów widniał napis: „Być
żołnierzem to styl życia, to widzieć je w sposób inny niż
inni, pozytywnie i z zaangażowaniem w sprawy kraju.
Wstąp do wojska i stwórz swoją przyszłość jako żołnierz
zawodowy, podoficer i oficer.”
Z kolei Muzeum Botero bardzo mi się spodobało. Fernando Botero to kolumbijski artysta malarz i rzeźbiarz,
karykaturzysta stylu klasycznego. Głównym tematem
jego twórczości jest człowiek i życie ludzkie w różnych
jego odsłonach. Człowiek u Botero jest zawsze gruby,
spasiony, tłusty, a to dlatego, że „grubasy są najpiękniejszymi osobami na świecie.” U Botero grubi są nie tylko
królowie, żołnierze, prezydenci i księża. Otyłe są nawet
tancerki i torreadorzy, którzy normalnie nie posiadają takiej charakterystyki. To, co Botero przedstawia na swoich
obrazach i rzeźbach, to wierna kopia kolumbijskiego społeczeństwa. Dlatego właśnie w dziełach tych przewijają
się postaci takie jak kolumbijscy prezydenci, dyktatorzy,
biskupi spacerujący z parasolkami nad brzegiem jeziora,
żołnierze, pierwsze damy, prostytutki, pijacy, partyzanci
czy muzycy. Wszyscy zdeformowani, grubi i śmieszni.
Byliśmy też na pchlim targu. Zjadłem obiad za 4 tysiące peso (32 zł): makaron z kawałkami kurczaka, trochę

ryżu, smażone ziemniaki, smażone banany i sok naturalny.
Drogo. W innym miejscu wypiłem kawę. Była niesmaczna, praktycznie sama woda. Jadłem też kawałki wołowiny i
ziemniaka na patyku.
Na każdym kroku spotykamy biednych ludzi. Niektórzy z nich są chorzy psychicznie. 17,8% ludności Kolumbii
żyje na poziomie dochodu niższym niż 2 dolary dziennie, a
7% - mniej niż 1 dolar dziennie. W kraju mieszka 44 mln
osób (58% stanowią Metysi, 20% - biali, 14% - Mulaci, 4%
- Murzyni,1% - Indianie). Kolumbia to kraj kontrastów. Z
jednej strony bieda i nierówności społeczne, z drugiej – to
największy producent szmaragdów na świecie, a w produkcji kawy zajmuje drugie miejsce. Kolumbia należy do naj-

większych światowych producentów i eksporterów kwiatów ciętych oraz szlachetnych gatunków drewna z bogatych
zasobów leśnych kraju. Jest pierwszym na kontynencie producentem platyny i drugim producentem złota. Wydobywa
się tutaj także duże ilości srebra, niklu, żelaza i miedzi. Jednocześnie znaczną część dochodów państwa stanowią zyski z nielegalnego handlu narkotykami. Kolumbia znajduje
się bowiem w czołówce światowych producentów kokainy,
marihuany (trzecie miejsce na świecie) i heroiny.

to@borawski.pl
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Andrzej Malinowski (LOT Ziemi Oleckiej), z cyklu: Warto zobaczyć …

Góry Świętokrzyskie
skały tworzyły się głazy o ostrych krawędziach. Dziś możemy je

Dojazd: Olecko-Ełk-Ostrów Mazowiecka-Łochów-RadomŚwięta Katarzyna. W dwie strony 1140 km (z objazdem kilku atrakcji turystycznych; 88 litrów paliwa – 466 zł).
Góry Świętokrzyskie to najstarsze polskie góry. Ich wiek szacuje się na 550 milionów lat. Na widnokręgu rysują się jako niewysokie wzniesienia. Trochę zapomniane przez turystów na rzecz
Karpat i Sudetów. Ich nazwa pochodzi od relikwii Krzyża Świętego
przechowywanych w klasztorze na Łysej Górze (najstarsze polskie
sanktuarium; w krypcie grobowej kaplicy Oleśnickich znajdują się
domniemane zwłoki księcia Jeremiego Wiśniowieckiego).
Góry Świętokrzyskie to kraina geograficzna zajmująca central-

oglądać na stokach Łysogór. Są to gołoborza. Góry Świętokrzyskie były przez wiele milionów lat niszczone przez wody płynące,

Łysa Góra

ną część Wyżyny Kieleckiej. Łysica wznosząca się na wysokość
612 m n.p.m. jest najwyższym szczytem tych gór (łatwa do wejścia; 2,5 km marszu z miejscowości Święta Katarzyna), drugi co do
wielkości szczyt to Łysa Góra. Obydwa wzniesienia leżą w paśmie
Łysogór - najwyższym paśmie Gór Świętokrzyskich. Łysa Góra jest
też najbardziej znanym miejscem spotkań czarownic na ziemiach
polskich. Tajemnicza, owiana legendami góra od dawna skupia na
sobie uwagę dziejopisarzy i historyków. W ich opisach pojawiają
się różne jej nazwy: począwszy od Góry Kalwarii w XII wieku, poprzez Łysiec około 1259 roku i Święty Krzyż w XVI wieku, aż do
roku 1538, w którym upowszechniło się określenie Łysa Góra.
Na podstawie badań archeologicznych ustalono, że ok. VII-IX
wieku szczyt góry otaczał kamienno-ziemny wał, którego pozostałości można zobaczyć do dzisiaj. Wał miał długość prawie dwóch
kilometrów, a wysokość dwóch i pół metra. Wierzchołek góry był

deszcze, śniegi i lody. Spowodowało to obniżenie tych gór i złagodzenie kształtów.
Znajduje się tu niezwykła rozmaitość skał, różnorodne formy
terenu, tajemnicze ruiny zamków, liczne zabytki bogatej przeszłości, lasy bukowe oraz ginące już niestety lasy modrzewiowo-jodłowe. Na ich terenie w 1950 r. utworzono Świętokrzyski Park
Narodowy.
Występują tutaj pozostałości dawnych puszcz, mające w niektórych partiach pierwotny charakter.
W okresie rzymskim w Górach Świętokrzyskich istniał jeden
z największych ośrodków produkcji żelaza z rud darniowych. W
piecach dymarskich dokonywano wytopu żelaza na dużą skalę. W
średniowieczu w dolinach rzek powstało wiele osad, które były
miejscem handlu i wymiany towarów np. Kielce. Od XII wieku
rozwijało się górnictwo miedzi, srebra i ołowiu. W kolejnych
wiekach miała miejsce intensyfikacja budowy kopalń rud i ka-

Łysica

najprawdopodobniej ośrodkiem kultu pogańskiego. I zapewne między innymi dlatego Łysa Góra kojarzona była z czarownicami i ich
zlotami, które miały się właśnie w tym miejscu odbywać. Zgodnie
z legendą czarownice przybywały na sabat konno, na miotle lub
powozem zaprzężonym w kozły. Dziś trudno uwierzyć, że wiara
w czarownice rozpowszechniona była w Europie ponad 300 lat.
Ostatni polski proces o czary odbył się w 1775 r. Spalono wtedy na
stosie 14 kobiet posądzonych o magię.
Łysogóry zbudowane są z bardzo twardych skał - piaskowców
kwarcytowych. Skały te, mimo swej twardości, uległy w ciągu wieków silnemu zniszczeniu. Dzieła tego dokonała woda zamarzająca
i rozmarzająca w szczelinach skalnych. Kwarcyty pękały i z litej

mieniołomów. Dziś złoża żelaza, miedzi i innych kruszców są już
wyczerpane, jednak ośrodki przemysłu metalowego funkcjonują
nadal. Podstawą eksploatacji górniczej są obecnie złoża wapieni.
Góry Świętokrzyskie są obszarem wyjątkowym w skali europejskiej. Na niewielkiej powierzchni obecne są skały i skamieniałości wszystkich okresów dziejów Ziemi, począwszy od skał
kambryjskich z początków ery paleozoicznej.
W dość pogodną sobotę i niedzielę 9 i 10 kwietnia 2011 r. w
Górach Świętokrzyskich byli, na Łysicy stanęli, czarownic niestety
nie widzieli, bo nie było pełni księżyca; w Kielcach byli, kras w Jaskini Raj podziwiali, Dąb „Bartek” widzieli, ruiny dawnych hut i
kamieniołomy oglądali; w świętej Katarzynie nocowali; Bodzentyn
i Chęciny odwiedzili; w drodze powrotnej do Wąchocka zajechali
i pomnik Sołtysa sfotografowali, wieś Sycynę, w której urodził się
wielki poeta doby renesansu Jan Kochanowski zobaczyli, do Czarnolasu przybyli, na ławeczce przy sklepie Krystyny Więcławskiej w
Jeruzal (serialowych Wilkowyjach) posiedzieli i „Ranczo” przypomnieli: Cezary Lasota i Andrzej Malinowski.
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AUTO-MOTO
* AUTOCZĘŚCI zachodnie, Łada, Tawria, Skoda;
ul. Grunwaldzka, tel. (87) 520 01 21
K54206
* AUTO-MAX, ul. Paderewskiego 3A, tel. 509-746-264;
naprawa, części zamienne
V9909
* części samochodowe, ul. Sokola 1D, tel. (87) 520-12-88,
87-739-29-00
OPONY, FELGI
OLEJE SHELL (wymiana gratis)

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

ARTYKUŁY ELEKTRYCZNE, SPRZEDAŻ, WYKONAWSTWO

Sklep „PSTRYK”, ul. Zielona 33
Tel. (87) 520-18-44; 605-990-280; 510-145-891
* Artykuły i usługi elektryczne, Grunwaldzka 6,
tel. 87-610-00-66

V10009

SERWIS OGUMIENIA

V11208

* 42000 złotych bez poręczycieli. SKOK Stefczyka. Kredyty,
ubezpieczenia, plac Wolności 25, tel. (87) 520-20-55 V10109
* angielski korepetycje, magister UW, tel. 502-954-863 L14109
V8610
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V10908
V8110

* WULKANIZACJA, wymiana, sprzedaż opon, wymiana
sprzedaż oleju, odkurzanie gratis, Mazurska 30, tel.,
516-080-613
V17602
AUTO - MOTO - SPRZEDAM

* AUTOCZĘŚCI zachodnie, Łada, Tawria, Skoda, ul.
Grunwaldzka, tel. 87-520-01-21 K54306
* CZĘŚCI SAMOCHODOWE, tel. 509-746-264
V9919
* CZĘŚCI SAMOCHODOWE, ul. Sokola 1D, tel. 87520-12-88
V11218
* części używane, wszystkie marki, Ełcka 2 (przy skupie złomu), tel. 501-611-961
V12427
* koła letnie Mercedes AClass, tel. 509-338-320 V18032
* Skoda Oktawia, 1,9TDI, 1997, tel. 508-097-660 V18012
* VW New Beetel, 2B, 1999, tel. 508-097-660 V18022

TURYSTYKA, NOCLEGI, ROZRYWKA

KARAOKE w Pub Piwnica,
każdy czwartek, start od 2000

* kino, plac Wolności 22, tel. 87-520-20-59

B14807

Klub „CoolTura”
imprezy okolicznościowe, dyskoteki, koncerty, pokazy

ul. Partyzantów 2, tel. 604-058-648, www.coolturaklub.pl
* „KOALA” - bar. Kuchnia tradycyjna, katering.
Plac Wolności 14, tel. (87) 520 15 78
V12607
B16303

PIZZA NA TELEFON

PIZZERIA „PRIVE” zaprasza od 1000 do 2200

Tel. (87) 520-31-32, sms 505-314-536

V14105

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

* pracownia pisania ikon, pracownia plastyczna,
Katarzyna Waraksa, tel. 663-805-960
B15105

V16613

PUB PIWNICA
• pizza i zestawy obiadowe z dowozem: (87) 523-03-03
• imprezy urodzinowe i komunijne
Zapraszamy od godz. 1000

* Pub „Pod ABC”, plac Wolności 8c, tel. 509-909-996
B16602

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

* Taxi „Z”, również taksówki 6-osobowe, tel. 87-52012-12K55405
* wczasy; tel. 87-421-22-48, 666-316-780, www.wiatrakart.fr.pl, e-mail: kawarak@o2.pl,
B16801

V1217

* cyklinowanie, tel. 508-216-250 K55203
* Dewocjonalia, sklep; dodatki do: chrztu, ślubu, komunii,
V11108
bierzmowania; ul. Wiśniowa, tel. 660-771-754
* Foto-Ślub i inne uroczystości, tel. 660 122 049
* 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
V16403
* informacja turystyczna, plac Wolności 22, tel. 87-52049-48 B15904
V16603

* bezprzewodowy internet iPlus, tel. 87-520-13-31 B15704
* biuro rachunkowe „Arnold”, tel. 87-520-15-30 B16104
* Budowlana firma, Tadeusz WITKOWSKI, kompleksowe
prace budowlane, tel. 603-754-167, 87-523-41-44 V13206

B15804
V10608

* hurtownia wędlin, od 4.00 do 14.00, ul. Gołdapska 31,
tel. 87-520-22-13 B16004
* hydraulik, gazowe, tel. 502-383-533 V65120
* jubilerskie usługi, plac Wolności 13, (87) 520-47-47
V10808

* korekta i redakcja prac rocznych, semestralnych, licencjackich, itp. tel. 609-535-117 B14907
* kowalskie, spawalnicze, ślusarskie, Gołdapska 31, tel.
87-523-00-80
B16203
* księgowe usługi, Ternet spółka z o,o, tel. 87-520-31-70 B16502
* materiały budowlane, metalowe, hydraulika – SKLEP
BUD-MET, ul. Gołdapska 22, tel. (87) 520 22 41. V9909
* MEBLE - salon, Jan Bagiński, ul. Rzeźnicka, tel.
(87) 520 29-23.
V17402
* OC i AC atrakcyjne, ubezpieczenia odpowiedzialności
cywilnej przedsiębiorców i firm, tel. 303-100524, 87-52046-76 V11008

OKULISTA

CENTRUM OPTYKI
plac Wolności 9

co druga sobota od 1000 do 1500
rejestracja: 501-267-347
V16503

* OLEJ OPAŁOWY,NAJTANIEJ, tel. 87-520-41-91V17512
* pizza na telefon – od 10.00 do 22.00, tel.87-520-31-32
lub sms 505-314-536
V14115

* Pralnia chemiczna, pranie wodne, usługi w ciągu 24 godzin, ul.
Grunwaldzka 12, te. 723-565-284
V16303

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
czipowanie, paszporty europejskie
V17102
psy, koty, fretki
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* ROWERY – naprawy i wypożyczalnia, Centrum
Handlowe Impuls, tel. 87-520-36-92
V13315a
* serwis darmowych ogłoszeń, www.fucha24.pl V17312

Sklep „DOM”

Pl. Wolności 5A
s.c.
• rolety • lustra • oświetlenie • karnisze • art. gosp. domowego
V1416
DOBRA CENA, WYSOKA JAKOŚĆ!

* skup metali i surowców wtórnych, odbiór własnym
transportem, najwyższe ceny, Ełcka 2, tel. 501-611-961
V12417

* STOLARNIA: schody drewniane, meble, zabudowy,
system drzwi przesuwanych, renowacja, tel. 784-353561, 87-521-43-68 B14208

K53010

STOMATOLOG – 24 godz. tel. 605-893-381
DERMATOLOG
stomatologia dzieci i dorosłych
pełny zakres usług
PROTETYKA, najwyższej jakości
plac Wolności 11, , rejestracja tel. 605-893-381 , 87-520-22-22

* Taxi „Z”, również taksówki 6-osobowe, tel. 87-20-12-12 K55405
* tłumacz języka francuskiego, tel. 888-605-885 L32604
* transportowe, Mercedes Sprinter, tel. 512-265-569 V16323
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* kotły c.o., grzejniki, bojlery, HYDROMAX,
ul. Sokola 1E, tel. 87-615-31-90
* maszyny, urządzenia rolnicze, tel. 601-210-819

V17202

K53306a

* meble zachodnie, ul. Kopernika 10, (piwnica), tel.
608-146-978
B16901
* mieszkanie, Kolejowa, 2 pokoje, 44m2, ogrzewanie
piec kaflowy, 66tyś. zł, tel. 608-299-317 V12707
* modele kartonowe, Wydawnictwo WIR, (samoloty
1:50, okręty 1:300), tel. 601-152-454
* nowy telefon z faxem, tel. 601-152-454
* OLEJ OPAŁOWY, NAJTANIEJ, tel. 87-520-41-91
V17522
V14415

JA

C
M2O
O
PR KE
w

Pompy ciepła
CWU + CO + kolektory słoneczne
przydomowe oczyszczalnie ścieków
możliwość montażu
DWORZEC PKP
tel. 87-520-22-33

* pustaki z rozbiórki, tel. 665-354-100 B15205
* siedlisko, ul. Wiejska, ok. 40 arów, zabudowane budynkiem gospodarskim, dojazd od strony ulicy Wiejskiej,
siła na miejscu, tel. 602-293-333 V17112
* tapety, rolety sprzedam, Dom S.C., plac Wolności 5 A V1426
V14506

V18002

WYNAJEM

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

V14005

Wypo¿yczalnia elektronarzêdzi HITACHI
SKLEP „MAJSTER”, Armii Krajowej 3
Tel. (87) 520-26-39

* lokal na działalność gospodarczą, 31 m.kw., Składowa, tel. 885-441-703 K54104b
* obiekt handlowy w Giżycku, do wynajęcia, tel.
604-557-693 V12317

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

Wyrób nagrobków, blatów kuchennych, parapetów
i okładzin schodowych
V7627

INNE

KUPIĘ
* mały stary dom lub pół bliźniaka, tel. 697-103-090 po
16.00 K54402e
* traktor BULDOG, tel. 602-235-182
V17532
PRACA
* ślusarza, spawacza zatrudnię, tel. 602-70756 B14009
SPRZEDAM
* działka usługowa, granica obwodnicy, tel. 601-210819 K53406a
* działkę budowlaną, 1750 m.kw., Olecko, tel. 602-709756 B16701
* działki budowlane, Jaśki, tel. 502-088-402
K43226a
* działki budowlane, uzbrojone, tel. 601-210-819 K53506a
* łódkę wędkarską, tel. 512-265-569
V16313

fotografia Józef Kunicki

* Stowarzyszenie „Otwarte Drzwi” przyjmie nieodpłatnie meble takie jak: tapczany, szafki nocne, tel.
87-523-99-65 w godzinach od 10.00 do 12.00. L3245

V18311
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KUPON
NA NAJTAÑSZE
OG£OSZENIE
DROBNE
– 37 groszy za s³owo

K55503

 auto
 sprzedam  praca
 wynajmę  kupię
 inne
Treść: ......................................................
.....................................................................
.....................................................................
......................................................................
......................................................................
......................................................................
......................................................................
......................................................................
......................................................................

x 1 x 2 x 3

Ilość publikacji:



x4



x?

V14205

Podpis: ......................................................
B15007

Podpis elektroniczny, certyfikat kwalifikowany
AUTORYZOWANY PARTNER UNIZETO TECHNOLOGIES
S.A.
PUNKT POTWIERDZANIA TOŻSAMOŚCI

B15405

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

Skrzynka podawcza, e-faktura, certyfikaty niekwalifikowane, ssl,
zabezpieczenia serwerów, system unilock. Oprogramowanie, sprzęt,
integracja z Płatnikiem, wdrożenia, wszystko w siedzibie klienta.
WYDAJEMY CERTYFIKAT W JEDEN DZIEŃ ROBOCZY!
NOWOŚĆ: ODNOWIENIA WSZYSTKICH CERTYFIKATÓW
(RÓWNIEŻ INNE CENTRA), KORZYSTNE CENY.
PUNKT INFORMACJI KRS - WYPISY AKTUALNE I PEŁNE

MTL Creation, tel. 600 936 589, www.mtl.olecko.pl

MEDYCYNA ALTERNATYwNA
Pyszne musli na śniadanie

Musii to mieszanka przetworów zbożowych Jej
nazwa pochodzi od nazwiska szwajcarskiego chłopa, który nakarmił rodzinę.. zmiotkami ze stodoły. W
sklepach jest dużo gatunków musli, ale nie ma to jak
domowe...
Oto przepis: 25 dag białego sera, 3 łyżki słodkiej śmietanki, nieco miodu, 10 łyżek płatków kukurydzianych, 25
dag owoców (np. jabłek, gruszek, śliwek, bananów), garść
orzechów, mleko.
Ser ucieramy ze śmietanką, dosładzając miodem. Owoce obieramy i rozdrabniamy na cząstki. Płatki wsypujemy
na głęboki talerz, zalewamy mlekiem, po czym mieszamy z
owocami i pastą z sera. Posypujemy orzechami i podajemy
natychmiast

Na poprawę apetytu

Jeżeli ktoś nie lubi szczypiorku pokrojonego może też
pijać witaminowe herbatki z tej rośliny. Jedną łyżeczkę
pokrojonych drobno łodyżek zalewamy szklanką wrzątku.
Odstawiamy na kilka minut. Potem dosładzamy. Herbatki
działają wzmacniająco, zapobiegają szkorbutowi, poprawiają apetyt, dodają sit witalnych. Można je dosładzać niewielka ilością miodu. Dla poprawy smaku można dodać do

szczypiorku odrobinę mięty lub innego aromatycznego zioła.
Dodatek mięty wpływa korzystanie na pracę układu pokarmowego.

Przeciw wewnętrznemu burzeniu

Różne burzenia w jelitach, żołądku, szkodliwe fermentacje są dosyć powszechnymi i nieprzyjemnymi dolegliwościami przy niedomaganiach, osłabieniach przewodu
pokarmowego, zwłaszcza osób w trzecim wieku. Bardzo
często pomagać można sobie domowymi sposobami, wykorzystując wskazówki medycyny naturalnej.
Po pierwsze przeciw wszelkim fermentacjom i wzdęciom zielarze i naturaliści polecają używanie regularne
rozmaitych przypraw ziołowych. Nie drażnią one zbytnio
żołądka, a korzystnie regulują procesy trawienne.
Poza tym warto pijać ziółka.
Dr Tarnawski najbardziej cenił nie za bardzo gorzki napar, sporządzony z piołunu lub centurii z dodatkiem liści
orzecha włoskiego. Przed jedzeniem wypija się kieliszek.
Można też zgryźć kilka ziarenek jałowca, imbiru, palonej
kawy lub zwęglonej skórki chleba.
Inna bardzo prosta rada to ssanie płatka cytryny. Resztki wypluć. Delektować się cytryną można przed i po jedzeniu.

to@borawski.pl

Kalendarz imion
4 maja (Dzień Strażaka)
Amelii, Antoniny, Flory, Ireny, Malwiny, Moniki, Poli
Floriana, Gościsława, Gostarda, Grzegorza, Januarego, Łazarza, Michała, Polikarpa, Roberta, Władysława
5 maja
Ireny, Irydy, Ity, Tamary, Wincenty
Chociemira, Hilarego, Lubosława, Piusa, Teodora, Waldemara, Wincentego,
Zdzibora
6 maja
Benedykty, Beniny, Benity, Ditty, Domicelli, Filipa, Fredy, Judyty, Juty, Ludomiły
Benedykta, Dominika, Filipa, Gościsława, Gościwita, Jakuba, Jana, Juranda,
Ludomiła, Mariana, Owidiusza, Waldemara, Wiktora

7 maja
Domiceli, Doniceli, Flawii, Gizeli, Gustawy, Gusty, Helgi, Ludmiły, Ludomiły, Ludomiry, Róży, Sawy, Wincencji,
Wincenty
Augusta, Benedykta, Floriana, Ludomira, Stanimira, Stojana, Wincentego
8 maja (Dzień Zwycięstwa nad Faszyzmem)
Dezyderii, Eryki, Ilzy, Izy, Kornelii,
Lizy, Stanisławy
Achacego, Aleksandra, Benedykta,
Eryka, Fryderyka, Kornela, Marka,
Michała, Mirona, Piotra, Stanisława,
Wiktora
9 maja (Wniebowstapienie Pańskie)
Beaty, Bożeny, Karoli, Karoliny, Katarzyny, Marii, Tekli, Ulriki
Beatusa, Bożydara, Grzegorza, Joba,
Karola, Mikołaja, Otokara, Pachomiusza

Nasz przepis
Zrazy wieprzowe
ki, do czasu aż dobrze stężeje.
Tak przygotowane formujemy w kulz pomidorami
ki. Ręce maczamy w zimnej wodzie

75 dag wieprzowiny z szynki lub łopatki,
łyżeczka mąki, sól, pieprz, odrobina papryki, 4 dag tłuszczu, 2 cebule, 3 pomidory, natka pietruszki, pół łyżeczki majeranku, pół łyżeczki lubczyku
Mięso myjemy, a potem kroimy w taki
sposób by po zwinięciu powstały zrazy.
Należy je kroić w poprzek włókien mięsnych. Tak przygotowane obijamy lekko
młotkiem do mięsa, tak aby je rozpulchnić i wyrównać grubość.
Każdy płat mięsa oddzielnie solimy,
oprószamy pieprzem i zmieloną papryką.
Na koniec posypujemy delikatnie mąką.
Następnie rozgrzewamy na patelni
tłuszcz. Gdy jest gorący obsmażamy na
nim zrazy i przekładamy je do płaskiego
garnka.
Cebulę kroimy w pół, a następnie na plastry i podsmażamy. Tak przyrządzoną
przykrywamy z wierzchu zrazy.
Pomidory obieramy ze skórki i kroimy w
cząstki. Posolone dodajemy do zrazów.
Teraz wlewamy do zrazów szklankę
wody, dodajemy majeranek, przykrywamy i dusimy około 20 minut. Po tym czasie dodajemy lubczyk i dusimy jeszcze 5
minut.
Podajemy z ziemniakami lub kopytkami
posypanymi natką pietruszki. Zamiast
pomidorów można dodać śliwki węgierki lub ćwiartki kwaśnych jabłek i oprószyć owoce majerankiem.

co spowoduje, że masa nie będzie się
do nich kleić. Każdą kulkę obtaczamy
w posiekanej natce pietruszki. Podajemy z ciemnym pieczywem i rzodkiewkami do czerwonego wina lub
do piwa.

Sałatka winna z buraków

4 średniej wielkości buraki, sok z jednej cytryny, łyżeczka oleju, 100 ml
czerwonego wina, sól, pieprz, cukier
do smaku
Buraki myjemy i gotujemy. Obieramy
ze skórki i kroimy w cienkie paseczki.
Skrapiamy sokiem z cytryny, przyprawiamy do smaku solą, pieprzem i
cukrem. Na koniec polewamy olejem
i odstawiamy na pół godziny. Po tym
czasie polewamy czerwonym winem.
Podajemy sałatkę do mięs pieczonych. Psuje również do mięs gotowanych oraz jako dodatek do kanapek z
porcjami mięsa.

Krem chili

2 szklanki majonezu, łyżka stołowa
pasty z sardeli, pół szklanki sosu chili,
łyżeczka musztardy, trzy łyżki posiekanego szczypiorku, dwie łyżki posiekanej natki pietruszki, dwa drobno pokrojone jajka ugotowane na twardo,
i pieprz do smaku
Kulki serowe na zielono sól
Wszystkie składniki mieszamy i przed
10 dag masła, jedno opakowanie sera podaniem chłodzimy. Kremu można
camembert, łyżeczka papryki, łyżeczka używać do krewetek i drobiu
soli, dwa pęczki natki pietruszki, jeden
Eden Rocks
pęczek szczypiorku
Ser ścieramy lub rozgniatamy i razem z Do kieliszka do szampana wlewamasłem rozpuszczamy na małym ogniu my jedną łyżkę syropu malinowego,
mieszając i pilnując aby się mieszanina 75 ml wiśniówki i wkładamy dwie
nie zagotowała. Dodajemy paprykę, sól wiśnie. Uzupełniamy schłodzonym
i posiekany szczypiorek. Odstawiamy i szampanem. Brzeg kieliszka ozdabiakiedy przestygnie wkładamy do lodów- my plasterkiem pomarańczy.
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Cytaty na ten tydzień
Geniusz wszelako zawsze znajdzie
możliwość działania, nawet w czasach
wszechwładzy energii zespołowej, nawet w ramach nowego stylu (...), który
– jak przystało na prawdziwy styl – jest
przeciwieństwem przejściowej mody i
ma charakter powszechny.
Nikolaus Pevsner
... jeden wielki geniusz staje się warunkiem koniecznym tysiąca małp i poliszynelów..
Zygmunt Krasiński
... artysta, który swoje dzieło wywodzi z marmuru uderzeniami dłuta. Odpadają okruchy jak łuski, które kryły
twarz Boga. Znajdą się tacy, którzy
powiedzą: w tym marmurze zawarty
był Bóg. On go odnalazł. Jego trud był
narzędziem.
Antoine de Saint-Exupéry

PRZYS£OWIA

Na św. Floriana (4 maja) deszczyk
rzęsisty, będzie plon obfity, dobry i
czysty.
Kiedy w marcu plucha, to w maju posucha.
Jeśli się w maju śnieg zdarzy, to lato
dobrze wyparzy.
W maju zbiera pszczółka, zbierajcież
też ziółka na ratunek w potrzebie i dla
drugich i dla siebie.
Zbiera w maju pszczółka, zbierajże
też ziółka.
Jak się zasieje len na św. Stanisława
(8 maj), to tak urośnie jak ława.

Wścieklizna

Wścieklizno jest chorobą zakaźną, przenoszoną przez zwierzęta, kończąca się zawsze śmiercią chorego. Zarazki wywołujące chorobę dostają się do organizmu wraz
ze śliną chorego zwierzęcia przez uszkodzoną, nawet nieznacznie, skórę. Jedynym
ratunkiem dla pokąsanego przez wściekłe
zwierzę jest seria bolesnych szczepień. W
każdym wypadku pokąsania trzeba zgłosić
się do lekarza.
Zwierzę podejrzewamy o wściekliznę
gdy;
- zwierzę dzikie nie boi się człowieka, nie
ucieka, a nawet łasi się czy bawi (utrata instynktu samozachowawczego);
- pies staje się apatyczny lub agresywny,
głos ma ochrypły, ucieka od właścicieli.
Na wściekliznę chorują nie tylko, psy, koty,
lisy, ale także wiewiórki, sarny i drobne
gryzonie.
Pamiętaj! Nie podchodź do dzikiego zwierzęcia, które nie ucieka, nie dotykaj go! O
każdym wypadku spotkania podejrzanego
zwierzęcia zawiadom policję, najbliższego
weterynarza czy pogotowie ratunkowe.

Pomylił się

... admirał William Leahy, oficer US Navy pisząc w 1945 do prezydenta Trumana o bombie atomowej: „To największy idiotyzm, jaki
kiedykolwiek popełniliśmy. (...) Ta bomba
nigdy nie wybuchnie, i mówię to jako ekspert
w dziedzinie materiałów wybuchowych”.
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Nagroda dla Delphii 47
Jacht Roku magazynu Żagle
Najnowszy jacht oleckiej stoczni Delphia 47 otrzymał prestiżową
nagrodę Jachtu Roku” miesięcznika
„Zagle”.
Na zdjęciach prezentacja jachtu
Delphia 46cc przez właścicieli stoczni Piotra i Wojciecha Kotów. W tle
kadłuby jachtów produkowanych w
Olecku.
U dołu statuetka „Jacht Roku”

fot. archiwum
Delphii

Oleckie Stowarzyszenie Nurkowe „Amfiprion” oraz Klub
Płetwonurków LOK w Olecku rozpoczyna w dniu 08 maja 2011
roku o godzinie 14:00 cykl imprez organizowanych pod hasłem
„GDZIE JEST NEMO?” polegających na podwodnym poszukiwaniu skarbów ukrytych na dnie jeziora Oleckie Wielkie. Imprezy będą odbywały się raz w miesiącu od maja do września
2011r.na przystani LOK w Olecku o czym będziemy informo-

wać na bieżąco. Każda z nich będzie sponsorowana przez bardzo znane firmy produkujące narzędzia oraz hurtownie sprzętowe,
które ufundowały cenne nagrody dla uczestników poszczególnych
odsłon tej imprezy. W poszukiwaniu podwodnych skarbów mogą
brać udział płetwonurkowie z całej Polski jak również osoby posiadające umiejętność nurkowania bezdechowego w sprzęcie ABC
a przede wszystkim mieszkańcy i goście naszego miasta.

Departament Sportu Urzędu Marszałkowskiego w
Olsztynie zachęca do odwiedzania strony internetowej www.
sport.warmia.mazury.pl, poświęconej w całości tematyce
sportowej.
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Tenis stołowy

Zespół Szkół STO w Olecku
prowadzi zapisy na rok szkolny 2011/2012 do następujących typów szkół:
Społeczna Szkoła Podstawowa STO
- do klasy I i IV
Klasy mogą liczyć maksymalnie 16 uczniów, o
przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń. Przyjmujemy także uczniów do klasy VI (są wolne miejsca).
Społeczne Gimnazjum STO
- do klasy I
Klasa może liczyć maksymalnie 16 uczniów, o
przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.
Przyjmujemy także uczniów do klasy II i III (są
wolne miejsca).
Społeczne Liceum Ogólnokształcące STO
- do klasy I
Przyjęcie kandydatów do kl. I następuje na podstawie wyników egzaminów gimnazjalnych i wyników na świadectwie ukończenia gimnazjum.
Klasa może liczyć maksymalnie 16 uczniów.
Przyjmujemy także uczniów do klasy II (są wolne miejsca).
Nasze atuty:
• szkoła istnieje od 1991 roku,
• wszystkie szkoły posiadają uprawnienia szkoły
publicznej,
• program nauki zgodny z wymaganiami MEN,
• rozszerzony program nauki języka angielskiego,
• zajęcia fakultatywne rozszerzające wiedzę z wy-

28 kwietnia w Pisanicy rozegrane zostały Indywidualne
Mistrzostwa Województwa Warmińsko-Mazurskiego SZS
szkół podstawowych w tenisie stołowym. W zawodach tych
startowało dwoje zawodników z Olecka.
Adrian Janczenia zajął m-ce w przedziale 7-8. Lepiej
zaprezentowała się Paulina Maciejewska, która została
vice-mistrzynią województwa. Paulina w półfinale zafundowała sobie horror, w piątym i ostatnim secie przegrywała
już 4:9, by ostatecznie zwyciężyć Maję Mańkiewicz z
Lidzbarka Warmińskiego 14:12.
Niestety w finale niesprostała swojej odwiecznej rywalce Paulinie Żukowskiej z Pisanicy, ulegając jej 1:3.
Te dwie zawodniczki utworzyły parę deblową i nie
miały sobie równych, pokonując po kolei kolejne przeciwniczki, zostały mistrzyniami województwa.
Adrian Janczenia zagrał również w grze podwójnej z
Jakubem Rożkiem z Kętrzyna. Spisali się przyzwoicie,
zdobywając wspólnie brązowy medal.
W grze mieszanej Paulina Maciejewska wspólnie z
Kamilem Urbanowiczem z Ornety również zdobyła brązowy medal.
Tak więc występ tenisistów z Olecka należy uznać za
udany, chociaż pozostał pewien niedosyt, gdyż Paulina
mogła zostać indywidualną mistrzynią województwa.

Gratulujemy!!!

Organizator imprez sportowych w MOSiR Olecko:
Dariusz Karniej
branych przedmiotów,
• przyjazna, życzliwa atmosfera,
• dobre relacje nauczycieli z uczniami budowane
na wzajemnym zaufaniu i szacunku,
• bardzo dobra współpraca z rodzicami.
Dodatkowych informacji udziela
Sekretariat Szkoły tel. 87 5202418

NIE WYPALAJ
– NIE ZABIJAJ

Oleccy strażacy już zaczęli wyjeżdżać do pożarów traw wczoraj było ich
6, a od początku kwietnia takich wyjazdów było na terenie powiatu 19.
Wypalanie traw jest u nas złą tradycją, z którą musza walczyć strażacy, policjanci, służby leśne i obrońcy przyrody. Dawniej wiosenne wypalanie traw
uważano za zabieg rolniczy, jednak ze
względu na zagrożenie pożarowe oraz
niebezpieczny wpływ na przyrodę ten
zabieg uznano za szkodliwy. Rolnik,
który stosuje taką metodę, może stracić dopłaty unijne, dlatego większość
z nich zrezygnowała z wypalania nieużytków. Pożary przeniosły się do miasta i okolic, skupiają się przy drogach,
nasypach kolejowych, na nieużytkach.
W Polsce wypalanie traw jest ustawowo zakazane, osoby które to robią, muszą liczyć się z konsekwencjami.

Apelujemy

WYPALANIE TRAW ZABIJA LUDZI, ZWIERZĘTA,
ŚRODOWISKO. STOP! NIE WYPALAJ - NIE ZABIJAJ!
Wydawca: Agencja Promocyjno-Wydawnicza „Wir”, Bogusław Marek Borawski. Adres redakcji: Olecko, ul. Zielona 37, skr.
poczt. 44, tel. 601-152-454; e-mail: to@borawski.pl. Redaktor naczelny: Bogusław Marek Borawski. Dyżur redakcyjny: poniedziałki, środy, 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.
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fotografie i tekst Józef Kunicki

Waldemara Rukścia

Pożegnanie absolwentów Liceum Ogólnokształcącego w
Olecku - 29.04.2011r.
Rozdanie świadectw, kwiatki,
nagrody to oczywiście tylko
oprawa całej pożegnalnej imprezy. Trzy lata spędzone w
szkole to dla wielu najpiękniejszy okres w życiu. Niejednemu
zabiło mocniej serce, zakręciła
się łezka w oku. Żegnamy się z
Wami życząc powodzenia i sukcesów a jednocześnie dziękując za obecność w naszej szkole, za tworzenie historii oraz tradycji naszego liceum.

