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Założony w 1997 r.

Żarty bogatych ludzi są zawsze
dowcipne.

Kupon bierze udział
w losowaniu upominków

William Shakespeare

Nr 31 (707)

Nr 31
(707)

cena 1,50 zł

2 sierpnia 2011 r.

Fotoreportaż Józefa Kunickiego
z Maratonu pływackiego
wewnątrz „TO”

Zmiany w kodeksie drogowym
dotyczące rowerzystów
czytaj wewnątrz „TO”

Przystanek Olecko
w fotografii
Bolesława
Słomkowskiego

V23310

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

K56905

V22910

MARKET BUDOWLANY
M.Pietraszewski

MAJSTER

CENTRUM HANDLOWE – Aleje Lipowe 1B

V28304

DZIEŃ OTWARTY MAJSTRA
5 SIERPNIA
· POKAZY NARZĘDZI
· TEST ELEKTRONARZĘDZI
· KONKURSY - CENNE NAGRODY
ZAPRASZAMY
Tel. (87) 520 44 46

V29203
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KRONIKA
PO¯ARNICZA
1 lipca o 9.57 trzy zastępy
JRG PSP zabezpieczały miejsce
i usuwały skutki wypadku drogowego, do którego doszło w Sedrankach.
1 lipca o 17.17 jeden zastęp
JRG PSP usuwał w Kukowie
skutki kolizji drogowej.
5 lipca o 7.34 jeden zastęp
OSP Kowale Oleckie usuwał w
Zawadach gniazdo szerszeni z
domu mieszkalnego.
5 lipca o 9.15 jeden zastęp
OSP Kowale Oleckie usuwał
w Kowalach Oleckich gniazdo
szerszeni z domu mieszkalnego.
6 lipca o 7.55 dwa zastępy
JRG PSP zabezpieczały miejsce
i usuwały skutki wypadku drogowego, do którego doszło na alei
Wojska Polskiego. Potrącenie
motorowerzysty.
6 lipca o 22.35 jeden zastęp
JRG PSP w okolicach Ryń uwalniał psa uwięzionego w studzience melioracyjnej.
7 lipca o 13.31 trzy zastępy
OSP Wieliczki usuwał belę siana
z jezdni w okolicach Nor.
8 lipca o 5.25 jeden zastęp
JRG PSP pomagał policji w złapaniu jelenia, który błąkał się po
jezdni w Kowalach Oleckich.
8 lipca o 11.30 jeden zastęp
JRG PSP usuwał gniazdo szerszeni z drzewa przy ulicy Kolejowej.
8 lipca o 12.22 jeden zastęp
JRG PSP uwalniał w Lesku zatrzaśnięte w mieszkaniu dziecko.
8 lipca o 22.41 jeden zastęp
JRG PSP oraz jeden OSP Kowale
Oleckie uwalniały w Kowalach
Oleckich kobietę, która wpadła
do studzienki melioracyjnej.
9 lipca o 18.00 jeden zastęp
OSP Wieliczki usuwał gniazdo
szerszeni z domu mieszkalnego
w Olecku Małym.
9 lipca od 18.16 jeden zastęp

Trochę się w
tym naszym grodzie
zarządzanie
rozregulowało. Nie
są to sprawy wielkie... ale nie wiadomo co będzie
dalej...? Powróćmy do minionego
Przystanku Olecko.
Otóż w trakcie trwania imprezy mieliśmy
Ogólnopolski Turniej Siatkówki Plażowej
o Puchar Burmistrza, Turniej Koszykówki
Ulicznej o Puchar Burmistrza... zaś tydzień
po zakończeniu Przystanku mamy XVIII
Turniej Tenisa o Puchar „Przystanku Olecko”... czy aby się trochę organizatorom nie
pomieszało? A może chodziło o podniesienie rangi Pucharu Burmistrza? A może brak
wiary w siłę „Przystanku”? Zostawiam problem ocenie Drogich Czytelników.

Innym problemem, który kilka tygodni
temu wynikł ni stąd, ni zowąd, to stan murawy nowiutkiego zdawałoby się stadionu
MOSiR. Jej jakość zakwestionowała drużyna „Jagielloni” Białystok i wyjechała,
gdzieś do środkowej Polski. Nie byłoby
problemu, gdyby nie straty, które ponieśli
oleccy hotelarze.
Jeśli chodzi o drogi, to pragnę przypomnieć naszym kochanym drogowcom, że
pochylone na jezdnią ulicy Przytorowej
uschnięte drzewo nadal stoi... Nie wspomnę już o jakości jezdni tej ulicy. Wystarczy również wyjrzeć przez okno z budynku Starostwa, żeby zobaczyć jak wygląda
jezdnia i chodniki ulicy Kamiennej. No tak,
ale trzeba wyjrzeć...
Z wyrazami szacunku Drogim Czytelnikom i czytającym niniejsze pisanie Drogim
Decydentom...
B. Marek Borawski

Walne zebranie
Nadzwyczajne
MLKS Czarni Olecko

2 sierpnia w sali konferencyjnej Urzędu
Miejskiego w Olecku odbędzie się walne zebranie Nadzwyczajne MLKS Czarni Olecko.
Poczatek 17.00, drugi termin 17.15. Zebranie będzie miało na celu wybór nowego Zarządu Klubu.
Wszystkich, którym zależy na Klubie serdecznie zapraszamy. Zarząd MLKS Czarni
Olecko.
JRG PSP zabezpieczał zawody płetwonurków w przystani LOK nad jeziorem Olecko
Wielkie.
9 lipca o 18.47 jeden zastęp JRG PSP
usuwał gniazdo szerszeni z domu mieszkalnego w Olszewie.
10 lipca od 13.32 jeden zastęp JRG PSP
zabezpieczał zawody płetwonurków w przystani LOK nad jeziorem Olecko Wielkie.
10 lipca o 17.37 jeden zastęp OSP Świętajno usuwał gniazdo os z domu mieszkalnego we Wronkach.
10 lipca o 19.12 jeden zastęp JRG PSP
ubezpieczał lądowanie śmigłowca ratowniczego na lądowisku przyszpitalnym.
11 lipca o 10.28 jeden zastęp JRG PSP
usuwał drzewo niebezpiecznie pochylone
nad kościołem w Wieliczkach.
Informacji udzielił aspirant
Mariusz Domin

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

V28204

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:

• Piotr Antczak
• Małgorzat Dobosz
• Jakub Gejwert
• Regina Rojek
• Stanisław Szymański
• Anna Żmijewska
Upominki będą wysyłane pocztą.

Upominki ufundowali:
√ Agromasz, ul. Zamostowa.
√ BEST - Studio Reklamy, ul. Jeziorna 1A
√ Księgarnia Zofii Siemaszko, plac
Wolności 26
√ TERNET, pl. Wolności 26.
√ Urząd Miejski w Olecku, plac Wolności 3
√ INFOLAND, pl. Wolności 15
√ „BiS” Studio Reklamy, ul. Kamienna 1A
√ Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Olecku, al. Wojska
Polskiego 13
√ Hurtowania IMPULS, Aleje Lipowe
√ 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

V23010

2

96 9339 0006 0000 0006 6992 0002
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OLECKI TERMINARZ
PRZEMYSŁAW
WYSTAWY STAŁE
ATKIELSKI
• Historia Ziemi Oleckiej – wystawa historyczna, Olecka Izba
KOMPUTERY, NAPRAWA, DRUKARKI (TUSZE, TONERY)
Historyczna, Stary Ratusz
V23210
NOTEBOOKI, KASY FISKALNE
• Muzeum Ziemi Ojczystej (wystawa) – Olecka Izba HistoPlac Wolności 15A, tel. 87 520 10 89
ryczna, plac Wolności 1 (Stary Ratusz)

Aleja Zwycięstwa 6,
tel. 502 494 400

V26805

Skład fabryczny kostki brukowej KAMAL
Nietrzeźwi kierujący sprawcą
kolizji drogowej

15 lipca o 18.35 w Kowalach Oleckich przy ul. Kościuszki policjanci ruchu drogowego podczas obsługiwania kolizji drogowej zatrzymali kierującego osobowym volkswagenem. Był to Andrzej C.
mieszkaniec gminy Kowale Oleckie. 39-latek podczas wykonywania
manewru skrętu w lewa stronę nie ustąpił pierwszeństwa przejazdu
kierującemu audi jadącemu w z przeciwka w wyniku czego doszło do
zderzenia. Badanie alkomatem wykazało u Andrzeja C. blisko 2 promile alkoholu w organizmie. Teraz będzie odpowiadał przed sądem
za jazdę w stanie nietrzeźwości oraz spowodowanie kolizji drogowej.
asp. Tomasz Jegliński

Wakacyjna zmiana godzin pracy Filii
Warmińsko-Mazurskiej Biblioteki
Pedagogicznej w Olecku

Informuję, że podczas wakacji, tj. od 24 czerwca do 31
sierpnia 2011 r. Biblioteka Pedagogiczna będzie czynna od
poniedziałku do piątku w godz. 800 - 1500, w soboty -nieczynna. Elżbieta Rowińska
Kierownik Filii WMBP w Olecku

OŚWIADCZENIE ZAMIAST ZAŚWIADCZENIA

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Olecku informuje, że z dniem 1 lipca 2011 r. weszły w życie
przepisy ustawy z dnia 25 marca 2011 r. o ograniczaniu barier administracyjnych dla obywateli i
przedsiębiorców (Dz. U. Nr 106, poz. 662)
W wyniku tych zmian, osoby ubiegające się o
świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu
alimentacyjnego, zamiast obecnie wymaganych
zaświadczeń mogą składać oświadczenia.
Oświadczenia składane będą pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych
zeznań. Składający oświadczenie zobowiązany
będzie do zawarcia w nim klauzuli następującej
treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

NAJTANIEJ W MIEŒCIE
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AUTOMYJNIA
Aleje Lipowe 1, Tel. (87) 520-41-91

(powyżej 1000 litrów)

Zapraszamy od 600 do 2100

• wystawa malarstwa i rzeźby Wiesława Szumińskiego, Galeria
Prawdziwej Sztuki im. A. Legusa, ROK „MG”
• Poczta, pocztówka, fotografia - Olecko wczoraj i dziś wystawa w Oleckim Stowarzyszeniu Aktywnych „Zamek”
• „Czesław Miłosz. Podróże do domu” - wystawa w Bibliotece
Pedagogicznej, ul. Armii Krajowej 30
2 sierpnia (wtorek)
apteka dyżurna: Kolejowa 15
17.00 - walne zebranie Nadzwyczajne MLKS Czarni Olecko,
sala konferencyjna Urzędu Miejskiego
3 sierpnia (środa)
apteka dyżurna: plac Wolności 25
4 sierpnia (czwartek)
apteka dyżurna: plac Wolności 7B
18.00 - koncert Zespołu Ludowego „Swojacy”, dziedziniec
domu kultury, Gołdap
5 sierpnia (piątek)
apteka dyżurna: Gołdapska 1
Mazurskie Spotkania z Folklorem, Rynek (centrum)
17.00 - zabawy dla dzieci z zespołem „Jantar”, plac Wolności, Rynek
17.00 - Strefa X, film, kino „Mazur”
18.00 - koncert zespołów ludowych z Węgier, Rumunii,
Ukrainy i Polski, plac Wolności, Rynek
19.00 - Melancholia , film, kino „Mazur”
6 sierpnia (sobota)
apteka dyżurna: Zielona 35
Mazurskie Spotkania z Folklorem, Rynek (centrum)
17.00 - zabawy dla dzieci z zespołem „Jantar”, plac Wolności, Rynek
17.00 - Strefa X, film, kino „Mazur”
18.00 - koncert zespołów ludowych z Litwy, Rumunii, Węgier, Rosji i Polski, plac Wolności, Rynek
19.00 - Melancholia , film, kino „Mazur”
7 sierpnia (niedziela)
apteka dyżurna: Składowa 6
POWIATOWY MARSZ ZDROWIA
wycieczka autokarowa po zabytkowych dworach szlacheckich znajdujących się na Warmii i Mazurach zorganizowana przez ZSLiZ (szczegóły TO 28/704, s.13)
10.00 - XV Turniej Tenisa Ziemnego o „Wielki tort” cukierni
J. Staniszewskiego, korty miejskie, ul. Park 1
11.00 - Turniej Siatkówki Plażowej, boisko przy kortach
miejskich, ul. Park 1
12.30 - parada zespołów ludowych ulicami miasta
13.30 - zabawa z zespołami ludowymi, plac Wolności, Rynek
17.00 - Strefa X, film, kino „Mazur”
19.00 - Melancholia , film, kino „Mazur”
8 sierpnia (poniedziałek)
apteka dyżurna: Zielona 37
9 sierpnia (wtorek)
apteka dyżurna: 11 Listopada 9
10 sierpnia (środa)
apteka dyżurna: Kolejowa 15
11 sierpnia (czwartek)
apteka dyżurna: plac Wolności 25
12 sierpnia (piątek)
apteka dyżurna: plac Wolności 7B
mija termin składania w Starostwie wniosków w programie
likwidacji barier transportowych (szczegóły TO 31)
17.00 - Delfin Plum, film, kino „Mazur”
19.00 - Lary Crowne - usmiech losu , film, kino „Mazur”
13 sierpnia (sobota)
apteka dyżurna: Gołdapska 1
Ogólnopolskie Mistrzostwa Płetwonurków w orientacji podwodnej, przystań LOK nad jeziorem Oleckie Wielkie
17.00 - Delfin Plum, film, kino „Mazur”
19.00 - Lary Crowne - usmiech losu , film, kino „Mazur”
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Mazurskie Spotkania z Folklorem 2011

5 sierpnia 2011 r. (piątek)

PROGRAM

18.00 -22.00 – koncerty zespołów, Plac Wolności)
- Zespół Tańca Ludowego „Zgoda” (LITWA)

17.00-18.00 - zabawy dla dzieci z Zespołem Pieśni i Tańca

- Romanian Song and Dances Ensemble „Flori de Mai” (RU-

Uniwersytetu Gdańskiego „Jantar”

MUNIA)

18.00-22.00 – koncerty zespołów, Plac Wolności

- Veresegyházi Művelődési Ház Hagyományőrző Népi együt-

- Romanian Song and Dances Ensemble „Flori de Mai”

tese (WĘGRY)

(RUMUNIA)

- Zespół Tańca Ludowego „Leszczyniacy” (POLSKA)

- Veresegyházi Művelődési Ház Hagyományőrző Népi

- Folk Dance Ensemble z Gusiewa (ROSJA)

együttese (WĘGRY)

- Zespół Pieśni i Tańca Uniwersytetu Gdańskiego „Jantar”

- Folk Dance Ensemble „Junost” (UKRAINA)

(POLSKA)

- Zespół Tańca Ludowego „Leszczyniacy” (POLSKA)

6 sierpnia 2011 r. (sobota)

7 sierpnia 2011 r. (niedziela)

17.00-18.00 - zabawy dla dzieci z Zespołem Pieśni i Tańca

12.30 – P A R A D A Z E S P O Ł Ó W ulicami miasta

Uniwersytetu Gdańskiego „Jantar”

13.30-15.00 – zabawa z mieszkańcami miasta i zespołami

„Święto Mleka”
Program

14 sierpnia
Blok kulinarny

Prowadzenie – dr Grzegorz Russak
11.00-13.30 – konkurs na najlepszą zupę mleczną
12.00-14.00 – konkurs dla publiczności na najlepszy sernik
15.00-15.30 – ogłoszenie wyników konkursu na najlepszą
zupę mleczną,
rozstrzygnięcie konkursu publiczności na
najlepszy sernik

Blok artystyczny

12.00 – rozpoczęcie imprezy, przedstawienie programu,
prezentacja stoisk
12.05 – koncert Miejskiej Orkiestry Dętej
13.05-13.30 – zespół wokalny „Pokolenie” ze Świętajna,
chór „Oleckie Echo”
13.30 – prezentacje sceniczne:
* Zespół Pieśni i Tańca „Małe Podlasie”
* zabawy taneczne dla najmłodszych (prowadzenie – pary
taneczne ZPiT „Małe Podlasie”)
15.30 – finał warsztatów kulinarnych – do degustacji 3 tys.
porcji „Żuru Oleckiego”
15.30-16.30 – blok Nadleśnictwa Olecko i kół łowieckich
„Dzik” i „Sarna”:
* konkurs dla dzieci – rozpoznawanie drzew
* zawody dla dorosłych na najszybsze przecięcie drewna
* prezentacja psów myśliwskich
16.30-17.00 – finaliści „Gratki dla nastolatka” – prezentacje
wokalne i taneczne
17.00-18.30 – koncert zespołu „The Liverpool ” – covery
The Beatles

Finanse poszkodowanym rolnikom

Zgodnie z informacją podaną przez Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa od 18 lipca 2011 r. do 29 sierpnia
2011 r. można składać wnioski o przyznanie pomocy finansowej w
ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
z działania „Przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku wystąpienia klęsk żywiołowych oraz wprowadzenie
odpowiednich działań zapobiegawczych”.
O pomoc może ubiegać się producent rolny, w gospodarstwie
którego w 2010 r. lub 2011 r. wystąpiły szkody spowodowane przez
huragan, powódź, deszcz nawalny, grad, piorun, obsunięcie się ziemi, lawinę, suszę, ujemne skutki przezimowania lub przymrozki
wiosenne w wysokości:
a) średnio powyżej 30 % średniej rocznej produkcji rolnej z 3
lat poprzedzających rok, w którym wystąpiła szkoda albo z 3 lat w
okresie 5-letnim poprzedzającym rok, w którym wystąpiła szkoda,
z pominięciem roku o najwyższej i najniższej produkcji w gospodarstwie rolnym w uprawach rolnych, zwierzętach gospodarskich
lub rybach;
oraz
b) nie mniej niż 10.000,- zł w budynkach, budowlach, maszynach lub urządzeniach służących do produkcji rolnej, sadach lub
plantacjach wieloletnich lub stadach podstawowych zwierząt gospodarskich.
Szkody muszą być oszacowane przez komisję powołaną przez
wojewodę właściwego ze względu na miejsce wystąpienia szkód.
Szczegółowe zasady przyznawania pomocy określa rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 13 września 2010 r. w
sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy
finansowej w ramach działania „Przywracanie potencjału produkcji
rolnej zniszczonego w wyniku działania klęsk żywiołowych oraz
wprowadzenie odpowiednich działań zapobiegawczych” objętego
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz.
U. z 2010 r., Nr 169, poz. 1141; Dz. U. z 2011 r., Nr 126, poz. 719).
Formularz wniosku z instrukcją wypełniania i wzorami załączników do wniosku znajdują się stronie Agencji Restrukturyzacji i
Modernizacji Rolnictwa – www.arimr.gov.pl w zakładce WDRAŻANE PROGRAMY PROW 2007-2013 → Przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku wystąpienia klęsk
żywiołowych (...) – nabór 2011 r.
Źródło: www.minrol.gov.pl
opracowała
Anna Turowska www.powiat.olecko.pl

to@borawski.pl
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PROGRAM WYRÓWNYWANIA
RÓŻNIC MIĘDZY REGIONAMI II

Nowe przepisy ruchu drogowego wprowadziły
wiele ułatwień dla rowerzystów. Jednak nie zezwalają na jazdę po chodniku w każdym przypadku. Nowelizacja, której przepisy obowiązują od 21 maja 2011
roku pozwalają na jazdę po chodniku rowerem gdy
warunki pogodowe będą zagrażały bezpieczeństwu
rowerzysty. Prawo pozwala na skorzystanie z chodnika, gdy będzie padał śnieg, ulewny deszcz czy na
jezdni będzie gołoledź lub będzie wiał silny wiatr. Ponadto korzystanie z chodnika lub drogi dla pieszych
przez kierującego rowerem jest również wyjątkowo
dozwolone gdy:
- opiekuję się on osobą w wieku do lat 10 kierującą rowerem
- szerokość chodnika wzdłuż drogi po której ruch
pojazdów jest dozwolony z prędkością większą niż
50 km/h , wynosi co najmniej 2m i brakuje wydzielonej drogi dla rowerów
Kierujący rowerem korzystając z chodnika lub
drogi dla pieszych jest obowiązany jechać powoli,
zachować szczególna ostrożność i ustępować miejsca
pieszym.
Nowe przepisy określają, że rowerzysta może
wyprzedzać z prawej strony samochody, które wolno jadą w korku. Nowelizacja dopuszcza także możliwość jazdy rowerów obok siebie. Jest to możliwe
tylko wtedy, gdy nie utrudni to poruszania się innym
uczestnikom ruchu albo nie spowoduje zagrożenia na
drodze.
Zgodnie z obowiązującym stanem prawnym zabroniona jest jazda rowerem po przejściu dla pieszych.
asp. Tomasz Jegliński KPP Olecko

W roku bieżącym realizowany będzie „Program wyrównywania różnic między regionami
II” - obszar D. Maksymalna wysokość dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wynosi
dla obszaru D, tj. likwidacji barier transportowych:
do 80.000,00 zł dla samochodów osobowych,
zwanych „mikrobusami”, które w wersji standardowej są samochodami 9-cio miejscowymi,
specjalnie przystosowanymi do przewozu wózków inwalidzkich,
do 70.000,00 zł dla pozostałych samochodów
osobowych, zwanych „mikrobusami, które w
wersji standardowej są samochodami 9-cio miejscowymi,
do 250.000,00 zł dla autobusów.
Wysokość dofinansowania ze środków
PFRON na realizację projektu wynosi do 50%
kosztów jego realizacji. Projekty dotyczące realizacji w/w programu wnioskodawcy mogą
składać do Starostwa Powiatowego w Olecku do
12 sierpnia 2011 roku.
Szczegółowe informacje o programie oraz
procedurach realizacji, kierunkach działań i warunkach brzegowych obowiązujących realizatorów programu w 2011 r. dostępne są na stronie
internetowej PFRON www.pfron.org.pl oraz
udzielane są przez pracownika Starostwa Powiatowego w Olecku
- Halinę Kasicką nr tel. 87 5202475 w. 40.

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 wybranych 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

V28803

Zmiany w kodeksie drogowym
dotyczące rowerzystów
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Utonął 32-letni mężczyzna

W minioną sobotę (30 lipca) około godziny 12.20 dyżurny oleckiej komendy został powiadomiony przez jednego z
mieszkańców gminy Olecko o tym, że w jeziorze Dudeckim
obok pomostu pływają zwłoki.
Na miejsce skierowano dzielnicowych, którzy zabezpieczyli miejsce zdarzenia. Przybyły na miejsce lekarz pogotowia stwierdził zgon.
Funkcjonariusze wydziału kryminalnego przeprowadzili
oględziny pod nadzorem obecnego na miejscu prokuratora
oraz przesłuchali świadków. Na jego polecenie zwłoki zabezpieczono w prosektorium. Teraz zostanie wszczęte śledztwo w tej sprawie mające wyjaśnić przyczynę i okoliczności
śmierci 32-latka.
Policjanci apelują do wszystkich dzieci, rodziców oraz
opiekunów, aby w czasie wakacji bawić się nad wodą bezpiecznie i rozważnie.
aspirant Tomasz Jegliński

Centrum Informacji Turystycznej

Trwa modernizacja i rozbudowa Regionalnego Ośrodka Kultury na potrzeby Centrum Informacji Turystycznej.
Zakres robót obejmuje powierzchnię zabudowy 44,4 m.kw.,
powierzchnię całkowitą 70,7 m.kw. oraz kubaturę 225 metrów. Wykonana zostanie instalacja elektryczna, wodno-kanalizacyjna, c.o. oraz roboty nawierzchniowe i kanalizacja
zewnętrzna.
Koszt przebudowy 187 tysięcy złotych jest w 85% refundowany z środków Unijnych. Nadzór inwestorski wynosi 3,5 tysiąca złotych. Termin ukończenia budowy ustalono
na 15 wrzesnia b.r. 			
(UMwbiip)

Znaleziono laptopa

24 lipca br. policjanci patrolujący ulice Składową
przy jednym z bloków znaleźli notebooka firmy Acer.
Komputer
jest
uszkodzony. Właściciel może go
odebrać w pokoju
nr 4 w Komendzie
Powiatowej Policji
w Olecku po okazaniu dowodu zakupu. Informacje
można uzyskać od
nr telefonu 87 520
72 51.

OLECKIE CENTRUM
SZKOLENIA KIEROWCÓW
Jerzy Miliszewski
Ośrodek
czynny
codziennie
w godz. 800-1600
B22201

Olecko, Aleje Lipowe 3
Rozpoczęcie
kursu

5
września
godz.

tel. 520-23-36

1600

Policja apeluje

W nocy 1 sierpnia około godziny 3.20 policjanci interweniowali w miejscowości Duły, gdzie było zgłoszenie, że nietrzeźwy
mężczyzna leży na jezdni.
Policyjny patrol na drodze do Olszewa ujawnił leżącego na
jezdni mieszkańca pobliskiej miejscowości, który był w stanie
upojenia alkoholowego.
Tym razem miął dużo szczęścia i policjanci dowieźli go do
miejsca zamieszkania. Kilka dni wcześniej podobna sytuacja
miała miejsce również w Dułach na drodze wojewódzkiej. Zakończyła się jednak śmiercią młodego mężczyzny, który najprawdopodobniej również zasnął na jezdni.
Aby zapobiec kolejnym podobnym zdarzeniom policjanci
apelują do wszystkich o zdrowy rozsądek. A dla tych którzy
wracają na podwójnym gazie przypominają, że środek jezdni
nie jest najlepszym miejscem do spania. Ponadto za stworzenie
zagrożenia bezpieczeństwa innym uczestnikom ruchu drogowego bądź utrudnienie ruchu na drodze publicznej lub strefie
zamieszkania można również odpowiedzieć przed sądem.
aspirant Tomasz Jegliński

Centrum Edukacji Kulturalnej
Dzieci i Młodzieży

ul. Kołłątaja 20, 50-007 Wrocław, tel. (071) 34-388-56 tel./fax
34-388-57, e-mail: mdkkopernik1@wp.pl
CELE:
-prezentacja zjawiska ”ikona popkultury”
-zdobycie wiedzy na temat funkcjonowania pewnych postaci w
świadomości współczesnych pokoleń
-przybliżenie postaci ze świata nauki, szeroko rozumianej sztuki (sztuki plastyczne, muzyka, literatura, teatr, film itd.), polityki, sportu, czyli postaci, które wywarły wpływ na losy ludzkości, a ich twarz stała się powszechnie rozpoznawalna
-inspirowanie do doskonalenia umiejętności warsztatowych w
dziedzinie portretu
-zachęcanie do poszukiwań twórczych
UCZESTNICY:
kategorie wiekowe:
I gr. 10-13 lat
II gr. 14-17 lat
III gr. 18-25 lat
WARUNKI KONKURSU:
Techniki: rysunek, grafika, techniki malarskie (malarstwo olejne, temperowe, akrylowe, akwarela, pastel, inne), techniki własne, łączenie technik, także formy przestrzenne
Format: maksymalnie 70x100 dla prac płaskich i 40x40 cm dla
form przestrzennych.
Ilość prac: jedna placówka może przesłać maksymalnie 15 prac.
Opis prac: czytelnie (imię, nazwisko, nazwa placówki, wiek
uczestnika, adres, numer telefonu, imię, nazwisko nauczyciela
instruktora), dodatkowo prosimy o dołączenie listy zbiorczej
prac.
Prosimy nie oprawiać i rolować prac.
Termin: termin nadsyłania prac do 15.09.2011r. na adres:
Centrum Edukacji Kulturalnej Dzieci i Młodzieży, ul. Kołłątaja
20, 50-007 Wrocław
Opłata za udział w konkursie wynosi 35 zł od placówki. Wpłaty
na konto: Rada Rodziców MDK, ul. Kołłątaja 20,
50-007 Wrocław, PKO BP S.A. IV o/ Wrocław 89 10205242
0000 2202 0018 7526 tytułem: „IKONY POPKULTURY”
Uroczyste ogłoszenie wyników, wręczenie nagród oraz otwarcie wystawy pokonkursowej, planowane jest w połowie października, dokładna informacja będzie podana na stronie: www.
mdk.wroclaw.pl
Laureaci konkursu zostaną powiadomieni osobnym pismem.

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

to@borawski.pl

Odkrywanie fenomenu Bałtowa
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Sposób na turystę? LOT Ziemi Oleckiej zainteresowany wprowadzeniem questów na nasz teren.
W ramach subregionalnych działań w zakresie zwiększania potencjału turystycznego regionu EGO SA (Ełk, Gołdap, Olecko, Suwałki, Augustów) kolejna grupa osób wzięła udział w wycieczce autokarowej do Bałtowa w województwie świętokrzyskim. W gronie
zwiedzających znaleźli się dyrektorowie przedsiębiorstw turystycznych, wójtowie gmin, właściciele gospodarstw agroturystycznych,
radni, członkowie organizacji pozarządowych oraz osoby, do których faktycznie kierowana jest oferta turystyczna w postaci questu.
Wyjazd możliwy był do zrealizowania dzięki funduszom re-

alizowanemu projektowi „Turystyczna Sieć Współpracy – klaster
Suwalszczyzna – Mazury”. Jego celem było podpatrzenie i skonsultowanie sprawdzonych metod korzystania z atrakcyjności terenu.
Tajemnice rozkwitu gminy Bałtów, historię i plany dalszego rozwoju ujawnił samorządowiec, a zarazem dyrektor Stowarzyszenia na
Rzecz Rozwoju Gminy Bałtów „BAŁT” mgr Jarosław Kuba. W
dalszej części spotkania poddano testowi pomysł gier terenowych,
czyli questów.
Fajnie, dreszczyk emocji, zagadki, zwiedzanie różnych miejsc
w sposób zachęcający do myślenia. Dla autochtonów taka gra stwarza możliwość identyfikacji i wzrostu poczucia tożsamości lokalnej,
rozszerza wiedzę o własnym terenie. Pomysłodawca tej współczesnej formy turystyki, Steven Glazer, wprowadził ją w USA ok. 15
lat temu. Więcej informacji znajdziecie Państwo na portalu National
Geographic.
Zdania uczestników gier terenowych w Bałtowie były podzielone. Część grupy nie wypracowała własnej opinii, będąc biernymi odbiorcami oferty, ale przeważająca liczba osób aktywnie brała
udział w działaniach testujących. Ich przemyślenia i pomysły warte
są przytoczenia, między innymi:
- są to działania alternatywne do tych form, które proponowano

dotychczas,
- urozmaicą pobyt turystom, zdecydowanie wzbogaci ofertę
turystyczną,
- nowe zawsze zaciekawia, zachęca podjęcia inicjatywy w
celu poznania okolicy,
- motywuje do ruchu i zwiększa aktywność,
- uzupełnia w formie zabawowej wiadomości na temat terenu,
na którym się przebywa,
- quest, to ciekawe zadanie do wykonania w terenie,
- ciekawa forma spędzenia czasu w gospodarstwach agroturystycznych dla rodzin z dziećmi, - promuje poprzez zabawę teren,
na którym się wypoczywa.
- zwiększa atrakcyjność i wzbogaca ofertę turystyczną,
- gry powinny być dobrane wiekowo,
- musi być cel do osiągnięcia, należy zaproponować nagrody,
uwzględnić chęć satysfakcji z pokonania trudności , wręczyć coś
na końcu albo chociażby szczerze pogratulować.
Wśród propozycji dotyczących organizacji questu proponowano, aby dokonywać powiązań sieciowych pomiędzy mniejszymi trasami. Trasy mogą być bardzo różne: takie do pokonania w
czasie 30 - 40 min, ale także dwugodzine z miejscem na odpoczynek, może być ławeczka, czy kamień, kłoda drewna, a dla zmotoryzowanych nawet 2-3 dniowe z noclegiem.
Przystępując do organizacji 2-3 gospodarstwa wspólnie
uzgadniają np. przejazd bryczką, ucztę, zwiążą w całość całą trasę,
a ciepłe, przyjazne, niestandardowe zachowania zadowolą głodnych wrażeń turystów.
W questach wykorzystuje się zagadki pisane prozą, rymowane, bądź we własnym oryginalnym stylu. Najważniejsza jest
logistyka i atrakcyjność doznań. Treść questu ma zaintrygować,
pozwolić na rozglądanie się w poszukiwaniu ciekawostki, nagrody: piękny kwiat, cenne ziele, osobliwy krzew, budowla, plaża.
Zaciekawienie będzie wynikało z osobistych zainteresowań i poczucia własnych korzyści.
Wycieczka do Bałtowa, polskiej stolicy questingu, zaowocowała wzrostem wiedzy na temat alternatywnych rozwiązań w
turystyce promujących region.
Ella Stramowska, LOT Ziemi Oleckiej
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IV Ogólnopolski Turniej Siatkówki Plażowej o Puchar Burmistrza Olecka
w fotografii Józefa Kunickiego

Budowa wodociągu

Trwa budowa odcinka sieci wodociągowej Jaśki – Duły.
Wartość inwestycji to 86 tysięcy złotych. Termin jej ukończenia upływa 30 listopada b.r.		
(UMw-

Ulica Jeziorna

Trwają prace nad projektem technicznym drogi i kanalizacji deszczowej drogi dojazdowej do ulicy Jeziornej.
Koszty inwestycji to ponad 13 tysięcy złotych.

Ulica Szeremety

Rozpoczęto tzw. uzbrajanie ulicy Szeremety. Wartość
inwestycji to 73 tysiące złotych. Termin zakończenia prac
przypada na 30 listopada b.r. 		
(UMw-

Dąbrowskie

Ukończony został remont świetlicy wiejskiej
w Dąbrowskich. Wymieniono m.in. stolarkę okienną i drzwiową. Koszt robót to ponad 8 tysięcy złotych. Remont sfinansowano z Funduszu Sołeckiego.
Budynek został odebrany od wykonawcy 21 czerwca.
		
(UMwbiip)

Możne

Ukończono ogrodzenie wokół boiska w Możnych.
Budowa została sfinansowana z Funduszu Sołeckiego.
Koszt budowy to 7 tysięcy złotych. Prace odebrano 30
maja. 					
(UMwbiip)

Centrum integracji kulturalnej

Zakończono przebudowę budynku przedszkola przy ulicy
Kopernika na centrum integracji kulturalnej. Koszt inwestycji
to 3 miliony 266 tysięcy złotych. Nadzór nad przebudową to 32
tysiące złotych. 			
(UMwbiip)

Hala widowiskowo-sportowa
z pływalnią

Prace na budowie są zaawansowane 45% (na dzień 15 lipca). Wartość inwestycji to prawie 34 miliony złotych. Koszty
nadzoru autorskiego to 54 tysiące, a nadzór inwestorski to 243
tysiące złotych. Niedawno odbyło się uroczyste zawieszenie
wiechy na oddanym w stanie surowym budynku hali.
(UMwbiip)

to@borawski.pl
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Olecki Maraton Pływacki w obiektywie Józefa Kunickiego

Trwają policyjne działania
„Bezpieczne i Zdrowe
Wakacje 2011”

Od 22 czerwca oleccy policjanci realizują działania prewencyjne pn. „Bezpieczne i zdrowe wakacje 2011”. Celem
głównym podejmowanych działań jest czuwanie nad bezpieczeństwem dzieci i młodzieży zarówno w ruchu drogowym jak
i w zakresie bezpieczeństwa osobistego.
Wakacje potrwają od 22 czerwca do 31 sierpnia . W tym
okresie znacznie wzrasta natężenie zagrożeń godzących w
bezpieczeństwo dzieci, młodzieży oraz osób wypoczywających. Dlatego, jak co roku policjanci prowadzą na terenie całego województwa działania profilaktyczne. Już w okresie poprzedzającym letni wypoczynek w szkołach naszego powiatu
przeprowadzono spotkania dzielnicowych z uczniami. Funkcjonariusze podczas rozmów profilaktycznych przestrzegali i
przypominali o potencjalnych zagrożeniach na jakie narażone
są dzieci podczas wakacji oraz sposobach ich przeciwdziałania.
W trakcie realizowanych działań istnieje możliwość przeprowadzenia przez Policję kontroli przed wyruszeniem w trasę
autobusów wiozących dzieci na zorganizowany wypoczynek.
Informację o kontroli prosimy przekazywać do oleckiej komendy z kilkudniowym wyprzedzeniem.
W okresie wakacyjnym organizowana jest bardzo duża
liczba wycieczek. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rodziców, opiekunów i organizatorów wycieczek, jak również
mając na uwadze bezpieczeństwo dzieci i młodzieży oraz innych pasażerów przewożonych autokarami na wycieczki, policjanci przeprowadzają kontrolę stanu technicznego autobusów oraz skontrolują stan trzeźwości kierujących pojazdami.
W czasie trwania wakacji zwiększona liczba funkcjonariuszy kontrolować będzie miejsca gromadzenia się dzieci i
młodzieży. W trakcie codziennej służby patrolowej i obchodo-

wej policjanci będą kontrolować miejsca zagrożone w celu
niedopuszczenia do przypadków łamania prawa przez dzieci
i młodzież oraz nieszczęśliwych wypadków. Policjanci ruchu drogowego przeprowadzać będą wzmożone kontrole
drogowe wszystko po to aby zapewnić bezpieczny wyjazd i
powrót dzieciom i młodzieży w okresie wakacyjnym.
Zostaną przeprowadzone działania kontrolne sklepów i
lokali gastronomicznych pod kątem sprzedaży alkoholu osobom które nie ukończyły 18 lat. Ponadto prowadzone będą
kontrole miejsc zbiorowego wypoczynku wspólnie z przedstawicielami powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej
Policjanci apelują do wszystkich dzieci, rodziców oraz
opiekunów aby w czasie wakacji bawić się bezpiecznie i
rozważnie !!!
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fotografie

Bolesława
Słomkowskiego

Przystanek
Olecko

to@borawski.pl
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Andrzej Malinowski

Dziennik z dwumiesięcznej wyprawy do Kolumbii i Ekwadoru 2009
dzień 10.

Monolityczne głazy w Parku Narodowym Tayrona
(Kolumbia, 5 lipca 2009)

Santa Marta to pierwsza osada w Ameryce Południowej założona przez Krzysztofa Kolumba. Jest to jednocześnie najstarsze miasto w Kolumbii (1525 r.).
Po przejściu dziewięciu przecznic od naszego pensjonatu i przez zaśmiecony bazar doszliśmy do „autobusu”,
który dowiózł nas do granic Parku Narodowego Tayrona,
35 km od miasta. Bilet do barku kosztował bardzo dużo,
bo aż 31 tysięcy peso (dla Kolumbijczyków jest inna cena
– 12 tys.). Trzeba jeszcze wynająć dodatkowo jakiś transport, żeby dostać się do wyznaczonych ścieżek w parku.
Wszyscy tak robią, ale nie my z Jackiem – postanowiliśmy
mimo ostrzeżeń o napadach przez partyzantów i złodziei,
pójść pieszo. Oczywiście w dwie strony przez dżunglę (13
kilometrów).

ny parku zamieszkiwali Indianie Tayrona uważani za jedną
z najbardziej rozwiniętych wczesnych kultur kolumbijskich.
Odnaleziono różne pozostałości z tamtego okresu m.in. Pueblito, ukryte w środku tropikalnego lasu ruiny starożytnego
miasta. Niewiele się z niego zachowało prócz małych fragmentów kamiennych ścieżek i kilkunastu okrągłych tarasów
wykorzystywanych jako fundamenty domów. Współcześni
Indianie Tayrona wznieśli na nich chaty z trzciny, w których
zamieszkuje kilka rodzin.
Kultura Tayrona rozwijała się między 900 r. a 1600 r.,
a szczyt cywilizacyjnego rozkwitu osiągnęła około 1000 r.
Tayroni byli twórcami m.in. systemów irygacyjnych oraz
mieszkalnych platform-tarasów formowanych w zboczach.
Wyrabiali jednobarwne naczynia ceramiczne oraz ozdoby
ze złota, miedzi i tumbaga, czyli stopu obu tych metali. Za-

Tropikalna roślinność

Park chroni fragment wybrzeża Morza Karaibskiego.
Znajdują się w nim olbrzymie głazy, plaże, małpy i rajskie
ptaki. Z jednej strony nic nadzwyczajnego, ale z drugiej
wielkie wyzwanie, test na odwagę. I jest to też jedno z
najpiękniejszych wybrzeży Ameryki Południowej. Podziwiałem ciekawą i bujną roślinność dżungli, bezustannie
pracujące mrówki i kolorowe duże motyle. Niegdyś tere-

Park Narodowy Tayrona - głazy

Park Narodowy Tayrona
chroni fragment Morza Karaibskiego
słynęli z wyrobów złotniczych o wyjątkowej wartości artystycznej, szczególnie z masek z przedstawieniami człowieka-nietoperza. Ptak w locie symbolizował u
nich władzę i moc. Tayroni ulegli wyniszczeniu w okresie kolonizacji hiszpańskiej,
po ponad stuletnim oporze.
W drodze powrotnej do Santa Marta
jedna z pasażerek, młoda dziewczyna nie
miała pieniędzy, żeby zapłacić za bilet,
a przejechała całą trasę. Powstał szum.
Dziewczyna powiedziała, żeby kierowca
chwilę poczekał, a ona na jednej nodze skoczy do domu i przyniesie należną kwotę.
Oczywiście nie wróciła. Czekaliśmy na nią
10 minut. W oczekiwaniu wszyscy z niej
żartowali i się śmiali, kierowca też. Może
to i dobry sposób na podróżowanie …?!
W Santa Marta byliśmy po godz. 18. Na
prawie opustoszałym już bazarze kupiliśmy jakieś pieczone mięso na patyku i bez
zastanawiania się poszliśmy w stronę morza, by zdążyć przed zapadnięciem zmroku,
bo wieczorem jest zawsze niebezpiecznie.
W punkcie gastronomicznym zjadłem kawałek kurczaka i zupę (6 tysięcy peso).

to@borawski.pl
Czesław Mirosław Szczepaniak

SŁOWO DAJĘ

Kobieta przed wyjściem z domu, zatapia się w ramy lustra.
*
Czasami radość rozpiera tak ludzi, że uchylają dyskretnie
rąbek tajemnicy.
*
Żeby tworzyć, trzeba być przeciw i wiedzieć, kiedy być za.
*
Leżak to ziomek hamaka.
*
Z chmurami trudne są przyjaźnie, wie o tym nie tylko ziemia.
*
Urodziłem się w Grójcu w tak zwanej okolicy Kwitnącej
Jabłoni, ale to nie moja wina, że w Grójcu zawiązano mój
pępek.
*
Z ran i blizn nie będę się spowiadał, bo to byłoby za łatwe i
nie na miejscu.
*
Nie będę plótł głupstw o tym, że to była droga krzyżowa, bo
Krzyżem nie powinno się szastać.
*
Pijesz na zdrowie albo na pohybel haustem, bo życie jest
takie krótkie.
*
Stoję zdziwiony i patrzę jak chłopczyk, który z radości przeciera oczy, bo nikt mu jeszcze nie zdążył pogrozić palcem, że
ma w kieszeni kamyczki i procę.
*
Ze świętego spokoju najczęściej krzyk się bierze.
*
Przegadani prawych ludzi tłamszą.
*
Balkon się budzi w powodzi promieni, zasypia od przewlekłego cienia.
*
O świętym spokoju mówią ci, co są pełni niepokoju.
*
Mała jak radość, długa jak nadzieja.
fot. Waldemar Rukść
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„Pomarańcza” dofinansowana
Po rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert podpisano jedną umowę na realizację zadań z zakresu upowszechniania turystyk, Stowarzyszenie Wspierania Szkół
i Placówek z Oddziałami Integracyjnymi „Pomarańcza”
w Olecku otrzymało 5465 zł dofinansowania na realizację
projektu „My też możemy promować”.			
					
(UMorn)

Trwa przebudowa drogi

... Szczecinki – Borawskie. Jest to drugi etap budowy
odcinka o długości 190 metrów. Koszt zadania to 54 tysiące
złotych. Termin ukończenia prac przypada na 30 września
b.r.					
(UMwbiip)

Projekt „Akademia Obywatela” współfinansowany jest
ze środków Unii Europejskiej w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego

ZGŁOŚ SIĘ DO NAS
– POZNAJ SWOJE PRAWA ZA DARMO
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Lider w
EGO” , Stowarzyszenie Pomocy Społecznej i Ochrony Zdrowia im. św. Łukasza oraz Powiat Olecki zapraszają mieszkańców powiatu oleckiego do skorzystania z bezpłatnych porad prawnych i obywatelskich.
Porady skierowane są głównie do osób znajdujących się na życiowym rozdrożu, osób które z przyczyn finansowych nie mogły skorzystać z pomocy
prawnika czy doradcy.
W naszym Biurze Porad Obywatelskich i Prawnych oraz Terenowych Punktach Porad Prawnych i
Obywatelskich radcy prawni, adwokaci oraz doradcy obywatelscy służą Państwu bezpłatną pomocą w
interpretacji obowiązującego prawa. Pomogą zredagować pismo prawne, wniosek, odwołanie, czy też
inne pismo urzędowe. Doradzą w sprawach trudnych,
życiowych, w sytuacji, która Państwu wydaje się bez
wyjścia.
Dołącz do usatysfakcjonowanej grupy osób korzystających z naszego doradztwa!
W celu zapewnienia optymalnej obsługi naszych
Klientów prosimy o umawianie wizyt pod numerem
telefonu 87 610 22 01, mailowo: ak.ob@wp.pl lub
osobiście w Biurze Porad Obywatelskich i Prawnych w Olecku, ul. Wojska Polskiego 13. Znajdziecie nas Państwo również na portalu internetowym
www.akademia.olecko.pl.

ZAPRASZAMY

B21602
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AUTO-MOTO
* AUTOCZĘŚCI zachodnie, Łada, UAZ, Skoda;
ul. Grunwaldzka, tel. (87) 520 01 21
K56309
* AUTO-MAX, ul. Paderewskiego 3A, naprawa: zawieszenia,

amortyzatory, elektronika, komputerowa geometria zawieszenia, klimatyzacja tel. 509-746-264;
V29702

* części samochodowe, ul. Sokola 1D, tel. (87) 520-12-88,
87-739-29-00

V31301

V29502

SERWIS OGUMIENIA 11 Listopada 31
OPONY, FELGI
(szosa na Giżycko).
OLEJE SHELL (wymiana gratis)
Tel. (87) 520-14-98

* WULKANIZACJA, wymiana, sprzedaż opon, wymiana
sprzedaż oleju, odkurzanie gratis, Mazurska 30, tel.,
516-080-613
V27405

* Pub „Pod ABC”, plac Wolności 8c, tel. 509-909-996 B22501
* Taxi „Z”, również taksówki 6-osobowe, tel. 87-520-1212 K32205
* wczasy; tel. 87-421-22-48, 666-316-780, www.wiatrakart.fr.pl, e-mail: kawarak@o2.pl B21104

US£UGI

* 60000 złotych bez poręczycieli. SKOK Stefczyka. Kredyty,
ubezpieczenia, plac Wolności 25, tel. (87) 520-20-55 V29602
* angielski dla dzieci „Happyland”, tel. 508-919-383 K57005
* angielski korepetycje, magister UW, tel. 502-954-863 L21203
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

* Auta używane, tel. 501-611-961 V22940
* AUTOCZĘŚCI zachodnie, Łada, Tawria, Skoda, ul.
Grunwaldzka, tel. 87-520-01-21 K56409
* CZĘŚCI SAMOCHODOWE, tel. 509-746-264 V29712
* CZĘŚCI SAMOCHODOWE, ul. Sokola 1D, tel. 87520-12-88 V31311
* części używane, wszystkie marki, Ełcka 2 (przy skupie złomu), tel. 501-611-961 V22930
* Ford Focus kombi, grudzień 2004, 1,8TDDI, klimatyzacja, radio fabryczne cd+zmieniarka+nawigacja,
elektryczne przednie szyby i lusterka, 6 poduszek,
zadbany, tel. 600-936-589 B22002
* koła letnie Mercedes AClass, tel. 509-338-320 V26925
* Renault Trafic, 1,9D, 1997, tel. 502-264-355 L70204
* VW New Beetel, 2B, 1999, tel. 508-097-660 V26915

TURYSTYKA, NOCLEGI, ROZRYWKA
* „ASTRA” restauracja, pizza, zestawy obiadowe na telefon:
87-520-25-68, profesjonalny katering, imprezy okolicznościowe,
dancingi, ul. Partyzantów 7, www.astra.olecko.pl
V26206
* informacja turystyczna, plac Wolności 22, tel. 87-52049-48 B20904

KARAOKE w Pub Piwnica
każdy czwartek, start od 2000
SAX & PIANO muzyka na żywo - każda środa

* kino, plac Wolności 22, tel. 87-520-20-59 B20306

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
V23110
* konie kabardyńskie, przejażdżki, pod siodło,
Grądzkie 47, tel. 666-316-780, 87-421-22-48 B21902
V24808

PIZZA NA TELEFON

PIZZERIA „PRIVE” zaprasza od 1000 do 2200

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

PIZZA, OBIADY, SAŁATKI, ZUPY z dowozem:
(87) 523-03-03
• imprezy urodzinowe i komunijne

PUB PIWNICA

CODZIENNIE OD 10.00

V31001
V29103

AUTO - MOTO - SPRZEDAM

V26106

V29403
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V26116

* pracownia pisania ikon, pracownia plastyczna,
Katarzyna Waraksa, tel. 663-805-960
B21702

* bezprzewodowy internet iPlus, tel. 87-520-13-31 B21303
* biuro rachunkowe „Arnold”, tel. 87-520-15-30 B22301
* Budowlana firma, Tadeusz WITKOWSKI, kompleksowe
prace budowlane, tel. 603-754-167, 87-523-41-44 V23809
* Centrum Ogrodnicze, ul. Rzeźnicka 6; tel. 87-520-22-07

V1230

* Dewocjonalia, sklep; dodatki do: chrztu, ślubu, komunii,
bierzmowania; ul. Wiśniowa, tel. 660-771-754
V31101
* Foto-Ślub i inne uroczystości, tel. 660 122 049
B19707
* hurtownia wędlin, od 4.00 do 14.00, ul. Gołdapska 31,
tel. 87-520-22-13 B18609
* hurtownia spożywcza, ul. Gołdapska 31, tel. (87) 520-01-50 V30801
* hydraulik, gazowe, tel. 502-383-533 K55713
* jubilerskie usługi, grawerowanie, naprawa oprawek
okularów, plac Wolności 13, (87) 520-47-47
* korekta i redakcja prac rocznych, semestralnych, licencjackich, itp. tel. 609-535-117 B21802
* kowalskie, spawalnicze, ślusarskie, Gołdapska 31, tel.
87-523-00-80 B22102
* księgowe usługi, Ternet spółka z o,o, tel. 87-520-31-70 B22401
* liternictwo nagrobkowe, dopisywanie na cmentarzu,
grawerowanie w kamieniu, DIAMART, Marek Guzewicz, tel. 515-961-233 V27305
* materiały budowlane, metalowe, hydraulika – SKLEP
BUD-MET, ul. Gołdapska 22, tel. (87) 520 22 41. V29902
* MEBLE - salon, Jan Bagiński, ul. Rzeźnicka, tel.
(87) 520 29-23.
V27205
* OLEJ OPAŁOWY,NAJTANIEJ, tel. 87-520-41-91V27025
* pizza na telefon – od 10.00 do 22.00, tel.87-520-31-32
lub sms 505-314-536 V24818
* POŻYCZKI - FENIKS, gotówka od ręki, chwilówki,
plac Wolności 12, tel. 513-030-439 V30901
* Pralnia chemiczna, pranie wodne, usługi w ciągu 24 godzin,
ul. Grunwaldzka 12, te. 723-565-284
V26306

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
V26705
psy, koty, fretki
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* ROWERY – naprawy i wypożyczalnia, Centrum
Handlowe Impuls, tel. 87-520-36-92 V28314
* serwis darmowych ogłoszeń, www.fucha24.pl V26815

Sklep „DOM”

Pl. Wolności 5A
s.c.
• rolety • lustra • oświetlenie • karnisze • art. gosp. domowego
V1429
DOBRA CENA, WYSOKA JAKOŚĆ!
* skup metali i surowców wtórnych, odbiór własnym
transportem, najwyższe ceny, Ełcka 2, tel. 501-611-961
V22920

* STOLARNIA: schody drewniane, meble, zabudowy,
system drzwi przesuwanych, renowacja, tel. 784-353561, 87-521-43-68 B21403
K30003

STOMATOLOG – 24 godz. tel. 605-893-381
pełny zakres usług
DERMATOLOG
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 B19108
* transportowe, Mercedes Sprinter, tel. 512-265-569 V26326
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* łódkę wędkarską, tel. 512-265-569 V26316
* kotły c.o., grzejniki, bojlery, HYDROMAX,
ul. Sokola 1E, tel. 87-615-31-90

V26605

* maszyny, urządzenia rolnicze, tel. 601-210-819 K53306l
* mieszkanie, kawalerka 17 m.kw., garaż, działka,
osiedle Lesk, tel. 508-206-814 K57403
* modele kartonowe, Wydawnictwo WIR, (samoloty
1:50, okręty 1:300), tel. 601-152-454
* nowy telefon z faxem, tel. 601-152-454
* odkurzacz piorący ROBOCLEAN wielofunkcyjny
(firanki, dywany, tapicerka samochodowa), stan bardzo dobry, tel. 510-677-245 V31321
* OLEJ OPAŁOWY, NAJTANIEJ, tel. 87-520-41-91 V27015
V28813

Pompy ciepła

JA CWU + CO + kolektory słoneczne

OC
MY
O
PR KE
w

przydomowe oczyszczalnie ścieków
możliwość montażu
DWORZEC PKP
tel. 87-520-22-33

* siedlisko, ul. Wiejska, ok. 40 arów, zabudowane budynkiem gospodarskim, dojazd od strony ulicy Wiejskiej,
siła na miejscu, tel. 602-293-333 V26715
* tapety, rolety sprzedam, Dom S.C., plac Wolności 5 A V1439
V23909

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

V24708

V26905

WYNAJEM

ZAKŁAD KAMIENIARSKI, Ryszard Topolski

* lokal do wynajęcia, działalność gospodarcza, Olecko, Kolejowa, 56 m.kw., tel. 664-722-091 K57701
* mieszkanie do wynajęcia, dwupokojowe, garaż, tel.
693-651-538 K57203

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

Wieliczki, ul. Spokojna 1, tel. 501-611-547

Wyrób nagrobków, blatów kuchennych, parapetów
i okładzin schodowych
V25407

INNE
* Stowarzyszenie „Otwarte Drzwi” przyjmie nieodpłatnie meble takie jak: tapczany, szafki nocne, tel.
87-523-99-65 w godzinach od 10.00 do 12.00. B22601
KUPIĘ
* traktor BULDOG, tel. 602-235-182 V27035
PRACA
* fryzjerkę damsko - męską zatrudnię, tel. 663-407-003
K57503

* ślusarza, spawacza zatrudnię, tel. 602-709-756 B21503
SPRZEDAM
* drukarka kolorowa OKI C3300n, A4, idealna do
wizytówek, mało uzywana, 290 złotych, tel. 604-193413 B20705
* działka budowlana, Świętajno, tel. 509-154-347 K57601
* działka usługowa, granica obwodnicy, tel. 601-210819 K53406l
* działkę budowlaną, 1650 m.kw., Olecko, tel. 602-709756 B21004
* działki budowlane, Jaśki, tel. 502-088-402 K55614
* działki budowlane, uzbrojone, tel. 601-210-819 K53506l

Nie opalajmy
samochodów na
plażach.
Zróbmy miejsce
dla ludzi.

V28214
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KUPON
NA NAJTAÑSZE
OG£OSZENIE
DROBNE
– 37 groszy za s³owo

K58606

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

x 1 x 2 x 3

Ilość publikacji:



x4



x?

V29003

Podpis: ......................................................
B20206

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

B20605

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
Letnie niedole

Każdego lata dzieci zapadają na typowe sezonowe
choroby - alergie, urazy, zapalenia oskrzeli, gardła i
uszu. W czasie wakacji najlepiej wyjechać z dzieckiem nad morze. Morska bryza, pozbawiona drażniących pyłków i bogata w jod, dobroczynnie działa na samopoczucie alergików. Aby zapobiec zapaleniu uszu, należy
po każdej kąpieli dokładnie je osuszać. Picie zimnych napoi i jedzenie lodów w czasie upałów zmniejsza odporność
miejscową, w konsekwencji dzieci łatwiej zapadają na
zapalenie gardła. Ale najgroźniejsza latem jest salmonella.
Najczęściej można się nią zarazić jedząc nieświeże ciastka
z kremem, serniki na zimno, lody i desery pochodzące z
niepewnego źródła. Zwracajmy więc uwagę na to, co jemy
my i nasze pociechy.

Jak wypędzić cholesterol?

Wszyscy boimy się miażdżycy. Wyobrażamy sobie, że
ścianki naczyń krwionośnych zarastają złogami cholesterolowymi, tak jak dno czajnika, co doprowadza w końcu do
udaru mózgu czy zawału serca. A jest przecież sposób, by pozbyć się cholesterolu z organizmu: mechanicznie „wymieść”
go z naczyń i żył Trzeba tylko odpowiednio się odżywiać.

Ten groźny składnik naszego pożywienia zostaje wychwycony i wydalony z organizmu, jeśli codziennie wypijamy
łyżkę oliwy. Dobrze też działa mleko, które jak gdyby „unieczynnia „ cholesterol. Zwalcza go lecytyna - pewien rodzaj
białka, występujący m.in. w soi, soczewicy i siemieniu lnianym. Wystarczy łyżkę siemienia uprażyć na suchej patelni,
wymieszać z garścią orzechów i łyżeczką miodu. Taki „deser”
to remedium na wiele schorzeń. Pamiętajmy też o ciemnym
pieczywie i dużych ilościach warzyw. Ograniczajmy w swoim
jadłospisie mięso i tłuszcze zwierzęce. Już po 2 tygodniach
takiej diety poziom cholesterolu we krwi znacząco opadnie.

Miód lipowy

Lipę ceniono przede wszystkim za jej kwiaty, rozkwitające zazwyczaj na przełomie czerwca i lipca lub w lipcu, bo
dostarczały one pokarmu pszczołom. Z kolei miód lipowy
uznawano za najdoskonalszy przysmak i lekarstwo na wiele
dolegliwości, zwłaszcza przeziębieniowych. Aplikowano go
więc pod różnymi postaciami m.in. rozpuszczony w wodzie,
z herbatami ziołowymi, w formie cukierków, miodów pitnych, dla rozgrzania albo wzmocnienia, zwłaszcza osobom
osłabionym, powracającym do zdrowia, chorym i dzieciom.

to@borawski.pl

Kalendarz imion

2 sierpnia
Borzysławy, Dulcynei, Gustawy, Kariny,
Katyny, Marii
Alfonsa, Borzysława, Eliasza, Euzebiusza, Gustawa, Stefana, Światosława
3 sierpnia
Augusty, Augustyny, Kamelii, Lidii, Niki
Augusta, Augustyna, Krzywosąda, Lesława, Letosława, Miłosława, Nikodema,
Stefana, Szczepana
4 sierpnia
Alfredy, Dominiki, Franciszki, Marii,
Ostromiły, Pęcisławy
Alfreda, Arystarcha, Dominika, Franciszka, Jana, Ostromira, Pęcisława, Pękosława, Prokopa, Protazego, Rainera, Rajnarda, Rajnera
5 sierpnia
Karoliny, Kary, Marii, Normy, Stanisławy
Abla, Eligiusza, Emila, Karola, Mariana,
Oswalda, Stanisława, Sykstusa, Wenan-

cjusza, Wirgiliusza, Wirginiusza
6 sierpnia
Berty, Oktawii, Sławy, Wincenty
Agapita, Dominika, Jakuba, Januarego, Nasława, Niegosława, Oktawiana,
Stefana, Sykstusa, Wincentego
7 sierpnia
Alberty, Donaty, Doris, Doroty, Dory,
Klaudii, Licynii, Olechy
Alberta, Dobiemierza, Donata, Edmunda, Kajetana, Konrada, Licyniusza, Olecha, Rajmunda, Seweryna,
Sykstusa
8 sierpnia
Carmen, Doroty, Izy, Seweryny, Wirginii
Cypriana, Cyriaka, Dominika, Emila,
Emiliana, Niegosława, Niezamysła,
Rajmunda, Sewera, Seweryna, Sylwiusza, Wirginiusza

Nasz przepis
Kluski z fasoli

3 szklanki ugotowanej białej fasoli, jedno jajko, szklanka mąki pszennej, 10 dag
surowego boczku, 2 łyżki śmietany, jedna
cebula, łyżka lubczyku, pieprz, sól, pół
szklanki wody
Fasolę mielimy. Dodajemy mąkę, jajko,
pół szklanki wody, lubczyk i doprawiamy
solą i pieprzem.
Z masy wyrabiamy gładkie ciasto. Formujemy z niego małe kluseczki.
Gotujemy je w posolonym wrzątku około
5 do 7 minut. Do wrzątku wlewamy łyżkę
oleju roślinnego aby kluski się nie kleiły.
Boczek i cebule kroimy w kostkę. Podsmażamy i po zdjęciu z ognia dodajemy
śmietanę. Mieszamy i przed podaniem do
stołu polewamy nią kluski.

Lody Margrabiego
z oleckiego Rynku

Duże opakowanie lodów, pół tabliczki czekolady, 3 łyżki mleka, 2 łyżki koniaku, po
łyżce likieru owocowego na pucharek, 2
łyżki posiekanych orzechów włoskich, 25
dag różnych (świeżych lub z puszki) owoców: morele, brzoskwinie, gruszki, ananas
itp.
Owoce po umyciu, obieramy, wydrążamy
pestki i kroimy na cząstki. Wkładamy do
miski i skrapiamy koniakiem i kilka razy
delikatnie je mieszamy.
Czekoladę rozpuszczamy na parze i dodajemy mleko. Zostawiamy do przestygnięcia.
Tuz przed podaniem w szklanych czarkach rozkładamy owoce, które polewamy
łyżką likieru. Na wierzch kładziemy porcje lodów. Całość polewamy czekoladą i
posypujemy orzechami.

zagotowujemy. Na gotujący wkładamy
makaron. Gotujemy tylko do czasu aż
makaron zmięknie. Wtedy wlewamy
zupę do wazy. Ubijamy żółtka wraz ze
śmietaną. Wlewamy do wazy i mieszamy. Na koniec doprawiamy sokiem z
cytryny, solą i pieprzem

Sok z porzeczek i malin

Kilogram porzeczek, kilogram malin,
30 dag cukru
Owoce gotujemy razem i odstawiamy ochłodzone na dwa dni w chłodne miejsce. Po tym czasie cedzimy je
przez sito i nalewamy do butelek. Butelki pasteryzujemy.

Sok z owoców (moreli,
brzoskwiń, śliwek)

Kilogram niezbyt dojrzałych owoców,
25 dag cukru, szczypta cynamonu,
migdały
Owoce kroimy i wyjmujemy pestki.
Gotujemy i odstawiamy na dwa dni
w chłodne miejsce. Cedzimy na sicie.
Na dno każdego słoika wkładamy po
dwa lekko zmiażdżone umyte i obrane
migdały i zalewamy je sokiem. Przed
zamknięciem wsypujemy szczyptę cynamonu. Wekujemy.

Wino z kartofli

Przepis na 15 litrów. 12,5 litra wody, 5
kg ziemniaków, 5 kg cukru, 8 pomarańczy, 5 cytryn, 20 dag imbiru
Ziemniaki dokładnie czyścimy, a następnie gotujemy w skórce do miękkości. Obieramy i cedzimy je przez gęstą
siatkę lub płótno. Do tek otrzymanego
soku dodajemy zmiażdżony wcześniej
imbir, pomarańcze i cytryny. Masę gotujemy 15 minut.
Po tym czasie chłodzimy i ponownie
Zupa Margrabiego
szklanka bulionu rosołowego, 50 dag ma- przecedzamy. Dodajemy zaczyn drożkaronu, 4 jajka, 20 dag kwaśnej śmietany, dżowy. Po kilku godzinach podajemy
połowę cukru. Resztę cukru dodajemy
sok z cytryny, sól i pieprz
Bulion wlewamy do większego garnka i po trzech dniach.
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Cytaty na ten tydzień
... Bóg mieszkał we wszechświecie
jeszcze przed Big Bangiem i pewnego
dnia, dla rozrywki, zarządził ogólny
wszechświatowy wybuch, wiedząc z
góry, że wszystko się skończy nie drugim, końcowym wybuchem, lecz ostatnim szlochem? Ponieważ Bóg, który
wszystko wie, wiedział o wszystkim,
włącznie z Ziemią jałową T. S. Eliota.
Carlos Fuentes
Im kraj surowszy, tym zamieszkującemu go ludowi wydaje się surowszy
jego Bóg.
Melchior Wańkowicz

PRZYS£OWIA

Z sierpem w ręku witać sierpień: wiele
uciech, wiele cierpień.
Na św. Gustaw (2 sierpnia) kopy w
polu ustaw.
Gdy w sierpniu z północy dmucha nastaje zwykle posucha.
Gdy z początku sierpnia spieka, tedy
długo zima będzie.
Sierpień, ten spoczynku nie chce dać,
bo każe orać i siać.
Jak długo w sierpniu wiatr wieje, tak
długo miej siedlaczku, o żniwach nadzieję.

Na surówki nadają się:

warzywa liściaste, a zwłaszcza: niektóre odmiany kapusty (włoska, biała
słodka, czerwona), sałata, cykoria, rzeżucha, koper, nać pietruszki, szczypiorek;
warzywa korzeniowe: marchew, seler, rzepa, rzodkiewka, chrzan, pietruszka, młoda kalarepa, salsefia;
warzywa cebulowe: szczypiorek, cebula, por;
warzywa owocowe: pomidory, ogórki, papryka, dynia;
owoce: jabłka, gruszki, śliwki, truskawki, poziomki, brzoskwinie, morele,
banany, mandarynki.
Na surówki nie nadają się:
warzywa o dużej zawartości skrobi,
która na surowo jest niestrawna: ziemniaki, fasola, groch, buraki;
warzywa zawierające dużą ilość piekących olejków eterycznych: jarmuż,
szpinak, brukselka;
warzywa stare, częściowo zdrewniałe: stara kalarepa i rzodkiewka, brukiew,
fasola szparagowa.
Surówkę można przygotować z jednego lub nawet kilkunastu rodzajów warzyw i owoców. Ale należy tak je dobierać, aby uzupełniały się wzajemnie pod
względem smaku, zapachu, barwy, a co
najmniej jeden ze składników był bogatym źródłem witaminy C.

Mąka

Mąka zakażona rozkruszkiem (szkodnik) ma smak słodkawo mdły, zapach
miodu i nie nadaje się do spożycia. Natomiast mąka ze zboża porośniętego na
pniu charakteryzuje się smakiem słodkawym.
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XVIII turniej o Puchar Przystanku Olecko
31 lipca roozegrano XVIII Turniej o Puchar Przystanku
Olecko.
Rywalizowano w dwóch kategoriach czyli do 16 lat i
Open. Wystąpiło w sumie 15 zawodników i zawodniczek z
Olecka, Poznania, Ełku, Rumii oraz Suwałk.
W kategorii do 16 lat triumfował Jakub Sadowski z Poznania pokonując w finale Ełczankę Amandę Mincewicz
6/1;6/0.
Mecz o trzecia miejsce rozegrali olecczanie Sylwia Sadłowska i Paweł Charmuszko. Wygrał Paweł 6/3.
Kategorię Open na swoją korzyść rozstrzygnął ponownie
Robert Usarek z Suwałk wygrywając w finale z Marcinem
Brochackim (Ełk) 6/2;6/1. Trzecim zawodnikiem kategorii
open został Karol Goworowski (Suwałki) pokonując w małym finale Tomasz Sitko (Ełk) 6/3.
(AB)

W najbliższym tygodniu MOSiR
Olecko zaprasza do udziału w następują-

cych imprezach sportowych:
1. XV Turniej tenisa ziemnegoo

,,Wielki Tort”
cukierni pana Jana Staniszewskiego

Termin i miejsce: 07.08.11r (niedziela), godz. 10.00, Korty
Miejskie w Olecku (w pobliżu hotelu ,,Colosseum”).
Zapisy bezpośrednio przed zawodami, w dniu turnieju.
Turniej zostanie rozegrany w następujących kategoriach:
- Open,
- do lat 16-tu.
Wpisowe: 15 zł od zawodnika.
Nagrody: pamiątkowe dyplomy dla trzech pierwszych zawodników w każdej kategorii, tort dla zwycięzcy kategorii
,,Open” i puchar dla zwycięzcy kategorii do lat 16-tu.
2. V Turniej siatkówki plażowej z cyklu

Grand Prix Olecka 2011

Termin i miejsce: 07.08.11r (niedziela), godz. 11.00, Boisko
MOSiR
przy Kortach Miejskich.
Zapisy w godz. 10.00- 10.55 w dniu turnieju.
Wpisowe: 20 zł od pary.
Nagrody: pamiątkowe dyplomy dla trzech pierwszych par, a
dla zwycięzców statuetki i koszulki okolicznościowe.
Zapraszamy również do kibicowania.

IV Turniej siatkówki plażowej
\z cyklu Grand Prix Olecka 2011
IV Turniej siatkówki plażowej z cyklu Grand Prix Olecka
2011 został rozegrany 31 lipca na boisku MOSiR.
Sędziował Dariusz Karniej.
Do zawodów zgłosiły się tylko dwie pary: Przemysław
Jurewicz / Arek Bogdan (Gołdap/ Olecko) i Artur Opanowski / Paweł Haponik (Olecko).
Drużyny te rozegrały bezpośredni mecz między sobą, w
którym po zaciętym spotkaniu ostatecznie zwyciężyli ci pierwsi (bardziej doświadczeni) 2:1 (w tie-breaku 15:13).
Dodać należy, że zarówno Artur Opanowski jak i Paweł
Haponik to tegoroczni absolwenci Gim. Nr 2 w Olecku. Są
jeszcze bardzo młodzi, ale już teraz ,,tanio skóry nie sprzedają”
i zapewne jeszcze nie raz w przyszłości wygrają turniej siatkówki plażowej.
Zwycięzcy otrzymali pamiątkowe dyplomy, statuetki i koszulki okolicznościowe.
Następny turniej siatkówki już za tydzień.
(MOSiR dk)

Budowa pola namiotowego

Rozpoczęła się budowa obozowiska na terenie Centrum
sportowo-rekreacyjnego. Budowa jest prowadzona w ramach
wspólnego projektu Olecka i zaprzyjaźnionej litewskiej Kozłowej Rudy. Dofinansowanie na realizację przedsięwzięcia gmina otrzymała z programu Litwa – Polska w wysokości 85%
kosztów projektu.
Koszt budowy to prawie 749 tysięcy złotych. Nadzór inwestorski 4 tysiące złotych. Budowa ma być ukończona 12 sierpnia b.r. 					
(UMwbiip)

Wymądrzanie się

(c.d. ze s. 20)
Zapraszałam ją do siebie, kiedy będzie na kontroli z
dzieckiem, ale nie skorzystała. Po tej znajomości zostało mi
zdjęcie dwóch laleczek w „węzełkach” leżących w metalowych szpitalnych łóżeczkach. Zawsze zerkam na nie, kiedy
tylko zaczynam marudzić, że mi ciężko.
Jedyne, co mi daję siłę do przenoszenia gór i dupereli
dnia codziennego, są moje dwie córki. Oczywiście, że ich
kaprysów, dąsów i bałaganiarstwa mam często „po kokardę”.
Najważniejsze, że są, choćby nawet ktoś to uznał to stwierdzenie za największy banał i rzecz oczywistą jak słońce. I
mam nadzieję, że moje zdanie na tematy powyższe, nie uzna
tego za wymądrzanie się.
		
Marusia

Konkurs
fotograficzny
2 czerwca 2011 r. w Gimnazjum nr 2 im. Mikołaja
Kopernika w Olecku miało
miejsce uroczyste podsumowanie szkolnego konkursu
fotograficznego „A po zimie
przychodzi … WIOSNA”.
Oto jedna z nagrodzonych
fotografii: Jakub Kozłowski (klasa trzecia), „Co tam
w trawie piszczy?” (trzecie
miejsce)

to@borawski.pl

KOMUNIKAT
KOŃCOWY
XIX OLECKIEGO
OTWARTEGO
MARATONU
PŁYWACKIEGO
KĄPIELISKO
„SKOCZNIA” JEZIORO OLECKIE
WIELKIE
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fotografia Józef Kunicki
OLECKO, 30.07.2011.
Maraton rozegrany został na Jeziorze Oleckie
Wielkie w Olecku.
Długość maratonu wynosiła jak zawsze - 4,5 km.
Temperatura wody - 24 C
Temperatura powietrza - 26 C
Do maratonu zgłosiło się 15 osób ( tym 3 kobiety)
i wszyscy ukończyli zawody.
Sędzia główny - Andrzej Kamiński - MOSiR
Olecko
Sędzia techniczny - Jerzy Sulima - WOPR Olecko
Sędzia mety - Tadeusz Bogusz - MOSiR Olecko
Opieka medyczna - ratownicy medyczni - Olmedica
Olecko sp.zoo
Spiker - Romulad Wojnowski - Olecko
Asekuracja zawodników - ratownicy WOPR Olecko
WYNIKI KOŃCOWE (nazwisko, rocznik, przynależność klubowa lub miejsce zamieszkania, czas)
1. Krzysztof Pielowski, 1991, (AZS UMW Olsztyn), 55,35
2. Paweł Pulwin, 1992, Białystok, 55,57
3. Paweł Chabasiński, 1994, Augustów, 1:01,41
4. Monika Czerniak, 1992, Olsztyn, 1:01,47

5. BartłomiejKubkowski, 1995, Giżycko, 1:02,13
6. Maciej Kordala, 1993, Suwałki, 1:07,23
7. Krzysztof Wandzioch, 1992, Suwałki, 1:10,35
8. Sandra Kopiczko, 1997, Giżycko, 1:19,15
9. Zbigniew Sajkiewicz, 1957, ZZZPC KGP
Warszawa, 1:19,41
10. Anna Goździejewska, 1967, Masters Kormoran Olsztyn, 1:22,28
11. Jerzy Neumann, 1944, Poznań, 1:32,07
12. Jan Krzywicki, 1954, Gliwice, 2:03,58
13. Zbigniew Biel, 1951, Warszawa , 2:04,32
14. Ryszard Zabolewicz, 1951, Olecko, 2:47,41
15. Zdzisław Bereśniewicz, 1949, Olecko, 3:0359
KLASYFIKACJA KOBIET
1. Monika Czerniak (Olsztyn)
2. Sandra Kopiczko (Giżycko)
3. Anna Goździejewska (Olsztyn)
KLASYFIKACJA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
1. Zbigniew Sajkiewicz (Warszawa)
2. Jerzy Neumann (Poznań)
Zwycięzca otrzymał, (co stało się tradycją od dziewiętnastu już lat) łódź wiosłową ufundowaną przez Stocznię Jachtową DELPHIA YACHTS KOT - p.p.
Wojciecha i Piotra Kotów.
Nagrody i statuetki otrzymali: trzech
pierwszych, najlepsza kobieta, najmłodszy, najstarszy, oraz pływacy z Olecka.
Wszyscy otrzymali pamiątkowe dyplomy.
Sponsorzy: Stocznia Jachtowa DELPHIA YACHTS OLECKO, Burmistrz
Olecka, Oleckie Towarzystwo Sportu
Szkolnego, TESCO, oleckie hotele i restauracje: Colosseum, Astra, Skarpa.

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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PO KOKARDĘ

Wymądrzanie się

Waldemara Rukścia

Nanosząc ostatnie korektorskie poprawki we własnych
felietonach, zastanawiam się, czy aby ktoś nie odczytuje
ich jako wymądrzanie się. Tak też dzieje się teraz, kiedy
siadam z głową pełną pomysłów i muskam nieśmiało klawiaturę.
Cały dom śpi. Przez okno wkrada się ciepłe powietrze i
na szczęście nie pada.
Przykrywam delikatnie śpiące dziewczynki...Jakie one
już duże?
Przerzucając z kanału na kanał czekałam, aż noc zabierze codzienne sprawy. Tylko pędzące samochody, które
słychać przez uchylone okno, rozbijają światłami czerń
nocy. Po co one tak pędzą? Nie zmienią biegu świata.
Dzisiaj poznałam małą Marysię. Jej mamę znam już od
dawna. Dwa mysie warkoczyki podskakiwały radośnie razem z Marysią, która podała mi rękę na powitanie, przedstawiając się rezolutnie: „Myszka” i odpowiadając na moje
zaczepki. Już byłam ugotowana po same pięty. A kiedy
skacząc powiedziała: „rób”, nie byłam w stanie odmówić,
choć patrzyło na nas kilka par dorosłych oczu. Mnie to nie
przeszkadzało, tylko bałam się, czy nie dostanę zadyszki.
Marysia obiecała, że mnie odwiedzi. „Z mamą” dodała. I
jak nie kochać takiego skrzata, a dokładniej: „cudu”? Coś
tam zadrgało, jakaś gęsia skórka…
Dwa blond warkoczyki były tylko pretekstem do przypomnienia mi, że taka mała istotka może z człowiekiem
zrobić wszystko. Wystarczy, że machnie rączką, a człowiek już się rozkleja. Nie wspomnę o tym, że codziennie
obserwuję brzuchy kobiet. Teraz o to nie trudno, bo nastała
moda na obcisłe stroje dla pań „przy nadziei”.
Kiedy mnie rozpierała duma i rozmiar ubrań, marzyłam o szerokich sukienkach. I takie nosiłam, jak pozostałe
mamy. Wypatruję tych brzuchów i najbardziej jak potrafię, zazdroszczę. Czego? Tego pukania od środka, tego
wyczekiwania, tych marzeń i planów… nadziei wielkiej
jak kosmos. Potem wzrokiem zahaczam o twarz, na której
widać… Uśmiecham się do siebie, bo niektóre wyglądają
tak, jakby zapomniały o tym wielkim balonie dźwiganym
przed sobą. Muszę się powstrzymywać, żeby nie podbiec i
dotknąć nowego życia. Ale bym dostała po łapach!
Chciałabym podejść do każdej i powiedzieć, żeby były

ze swoimi pociechami, kiedy już przyjdą na świat, jak najdłużej.
Niewiele z nich na to stać, bo polityka państwa temu nie
sprzyja. I to cholerne wciskanie przez mass media, żeby być
aktywną, otwierać firmy w domu, itp.
Nieprawda! Matka powinna chodzić na spacery, zmieniać
pieluchy i chuchać i dmuchać na swoje maleństwo. Powinno
ją być stać nie pracować, a jedynym zainteresowaniem ich w
tym okresie powinny być zupki i kupki.
Miałam to szczęście, że drugi z moich urlopów macierzyńskich był wydłużony, takie szaleństwo państwa, na które
już więcej się nie dało namówić. Wszyscy pędzili do pracy,
a ja z wózeczkiem, powoli, noga za nogą krążyłam po osiedlu. Czasami wydawało mi się to tak monotonne, chociaż
cieszyłam się, że jestem z małą! Innym razem uważałam, że
jestem taka nieproduktywna, że wszyscy do czegoś dojdą, a
ja zostanę w tyle, itp. bzdury.
Dzisiaj dałabym porządnego pstryczka w nos za te brednie. Ba! Ileż bym dała, żeby tak błąkać się uliczkami, zachwycać się ptaszkiem, zielenią listków i ciekawymi oczami dziecka. Dzisiaj każdej mamie będę powtarzać (i może
właśnie ktoś poczyta mi to za wymądrzanie się), żeby była
w każdej minucie, kiedy tylko mogą. Bo to nieprawda, że
wypadamy z obiegu jako pracownik. A nawet jeśli, to pełnimy najpiękniejszą i najbardziej potrzebną rolę dla ludzkości
– macierzyństwo. Kochane Mamy! Te przyszłe, te z brzuszkami i te z wózkami – nie dajcie wmówić sobie, że to stracony czas, kiedy siedzicie z dzieckiem. Wiem, że czujecie się
nie tak atrakcyjne, uwiązane, zmęczone. Tak ma być. Na to
zmęczenie przytoczę jedno zdarzenie. W szpitalnym pokoju
jako współlokatorka leżała ze mną młodziutka dziewczyna.
Cicha, skromna.
Z zazdrością patrzyłam na jej nawały pokarmu, kiedy ja
walczyłam o każdą kroplę. Waga mojej kruszyny spadała i
chyba zorientowała się, że trzeba mi pomóc. Poprosiła tylko,
żebym stała na korytarzu i patrzyła, czy mąż nie idzie, bo
jeszcze powie teściowej. Raz przyłapała nas na tym położna,
ale była wyrozumiała. Udało się. A potem opowiedziała, że
niedługo trzeba będzie „iść w pole” i o tym, że żeby dostać
się do ginekologa, to musiała wstać przed piątą, jechać jednym autobusem, potem drugim i być w miarę wcześnie w
przychodni, żeby się zarejestrować. Nie odezwałam się, bo
wstyd mi było za te wizyty w prywatnym gabinecie.
c.d. na s. 18

