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Życie to wielki worek drobnych
spraw.
Olivier W. Holmes

Nr 35 (711)

Kupon bierze udział
w losowaniu upominków

Nr 35
(711)

cena 1,50 zł

31 sierpnia 2011 r.

Olecka Izba Historyczna
Stowarzyszenie Kulturalne
„Przypisani Północy”
Lokalna Organizacja Turystyczna
Ziemi Oleckiej
Tygodnik Olecki
Zapraszają
1 września (czwartek) na 18.00 do Oleckiej Izby Historycznej na
spotkanie z księdzem misjonarzem

Jarosławem
Wiśniewskim

i jego książką
„Walka z wiatrakami”

Zwracamy się z serdeczną prośbą o
podarowanie zabawek dzieciom w Uzbekistanie.
Darczyńców prosimy ze względu
na ograniczone możliwości transportu
lotniczego o zabawki lekkie. Zabawki
można przekazać zaraz po spotkaniu z
Księdzem Jarosławem.
Więcej na s. 10.

Festyn „Święto Mleka”

11 września 2011r. na boisku szkolnym w Giżach (gmina
Świętajno) odbędzie się festyn „Święto Mleka”. Głównymi
organizatorami imprezy są: PT KRUS w Olecku, Stowarzyszenie Agroturystyczne „Mazurska Kraina”, Koło Giżowskich
Bab oraz Sołectwo Giże. W czasie festynu pracownicy KRUS
udzielać będą informacji z zakresu ubezpieczeń społecznych
rolników i rehabilitacji leczniczej.

V32904

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

V32504

K56909

MARKET BUDOWLANY
M.Pietraszewski

V33503

MAJSTER

CENTRUM HANDLOWE – Aleje Lipowe 1B

SZAFKI ŁAZIENKOWE
UMYWALKI
10% RABAT
ZAPRASZAMY NA ZAKUPY
Tel. (87) 520 44 46

V39502

to@borawski.pl Archiwum „Tygodnika Oleckiego” znajdziesz
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Chciałbym dzisiejsze pisanie rozpocząć od trzech krótkich stwierdzeń:
po pierwsze - politycy generalnie kłamią;
po drugie - szczególnie kłamią przed wyborami;
po trzecie - dziwią się, że społeczeństwo gremialnie nie idzie głosować, a przecież co cztery lata traktują wyborców jak bezrozumne stado baranów!

KRONIKA
PO¯ARNICZA

Narzekają, że drobne partyjki staja się języczkami u wagi,
a oni, biedni MUSZĄ z nimi współrządzić... bo, gdyby rządzili
sami to by pokazali? A, za przeproszeniem Szanownych Czytelników, g.... prawda! Dalej
najważniejsi byliby kolesie, dostawy wędzonych węgorzy, dobrego samogonu i dobrej
whisky. Dobro partii stoi wyżej od dobra kraju, potrzeby partii stoją wyżej od potrzeb
obywateli. Makiawelizm w czystej postaci!
To jeszcze nic! Partii po wyborach nie interesuje już los „poddanych”. Zaczyna się
rządzenie dla rządzenia, wszystko po to, by władzę w swoich rękach utrzymać... i tak do
następnych wyborów.
Jakie jest wyjście dla nas, mieszkańców kraju? Są dwa: wszyscy obywatele idą i głosują, albo wszyscy nie idą do wyborów. W drugim przypadku do wyborów idą politycy i
ich rodziny. I nich sobie rządzą na pośmiewisko całego świata...
Myślę, że każdy w/w wariantów głosowania jest nie do zrealizowania. Ja chciałem
głosować na małą ale jeszcze czystą od chęci „władzy dla władzy” partię. Okazało się
jednak, że ona idzie w szeregach drugiej. Do wyborów na pewno pójdę, a na kogo będę
głosował? Jeszcze nie wiem.
Moim pomysłem na poprawę sprawowania władzy jest ustalenie progu wyborczego:
jeżeli do głosowania nie poszłoby (na przykład) 50% uprawnionych wybory są nieważne.
Myślę, że mogłoby to zmobilizować polityków
do zejścia na ziemię. A przede wszystkim do
zabiegania o względy obywateli bez kłamstw i
tego śmietniska próżności pokazywanego nam
co cztery lata...
Jeśli chcecie wziąć państwo udział
B. Marek Borawski w konkursie, wystarczy tylko na adres
redakcji wysłać kartkę pocztową z na22 lipca o 13.35 jeden zastęp OSP Świętaj- lepionym kuponem z pierwszej strony
no usuwał w Sulejkach powalone na jezdnię i wpisanym własnym imieniem i adresem.
drzewo.
Wszystkie karty biorą udział w cotygodnio22 lipca o 16.50 jeden zastęp OSP Kowale
Oleckie usuwał w Jabłonowie gniazdo os z wym losowaniu – aż do skutku.
W tym tygodniu wylosowano nastębudynku mieszkalnego.
22 lipca o 17.27 jeden zastęp OSP Mazury pujące osoby:
usuwał w Niemstach gniazdo szerszeni z bu- • Damian Anuszkiewicz
dynku wielorodzinnego.
• Paweł Bogucki
22 lipca o od 19.05 jeden zastęp JRG PSP • Ewa Kuryluk
rozpoczął zabezpieczanie imprezy na placu • Zygfryd Mroczkowski
Wolności.
• Zofia Turowicz
22 lipca o 23.53 jeden zastęp JRG PSP usuwał • Michał Zdanicki
przy ulicy 1 Maja zadymienie z mieszkania.
Upominki będą wysyłane pocztą.
(Pozostawiony na kuchence garnek).
23 lipca o 5.15 jeden zastęp JRG PSP usuwał Upominki ufundowali:
√ Agromasz, ul. Zamostowa.
toy-toy’a z jezdni ulicy Armii Krajowej.
√
BEST - Studio Reklamy, ul. Jeziorna 1A
24 lipca o 7.45 jeden zastęp JRG PSP pomagał
w poszukiwaniu zaginionej dziewczyny na je- √ Księgarnia Zofii Siemaszko, plac
Wolności 26
ziorze Tałty.
Informacji udzieliła starsza sekcyjna √ TERNET, pl. Wolności 26.
Katarzyna Jeglińska √ Urząd Miejski w Olecku, plac Wolności 3

NASZ KONKURS

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

V28208

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

√ 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

V32604

20 lipca o 20.55 jeden zastęp
OSP Szczecinki usuwał na osiedlu Lesk powalone na jezdnię
drzewo.
20 lipca o 21.32 jeden zastęp
JRG PSP oraz jeden OSP Borawskie usuwały wodę z zalanej
ulicy Mickiewicza.
20 lipca o 21.36 jeden zastęp
JRG PSP oraz jeden OSP Gąski
usuwały wodę z zalanej ulicy Armii Ludowej.
20 lipca o 22.08 jeden zastęp
JRG PSP usuwał wodę z zalanej
piwnicy domu przy ulicy Czerwonego Krzyża.
21 lipca o 9.47 jeden zastęp JRG
PSP usuwał z ulicy Sembrzyckiego powalone na jezdnię drzewo.
21 lipca o 10.32 jeden zastęp
JRG PSP ratował w Łęgowie tonącego psa.
21 lipca o 10.49 jeden zastęp
OSP Mazury usuwał w Szwałku
powalone na jezdnię drzewo.
21 lipca o 16.51 jeden zastęp
OSP Gąski usuwał w Gąskach
powalone na jezdnię drzewo.
21 lipca o 16.58 jeden zastęp
JRG PSP usuwał w Skowronkach powalone na jezdnię drzewo.
21 lipca o 17.32 jeden zastęp
OSP Świętajno usuwał w Połomie powalone na jezdnię drzewo.
21 lipca o 20.22 jeden zastęp
JRG PSP usuwał na osiedlu Siejnik powalone na jezdnię drzewo.
22 lipca o 3.46 jeden zastęp JRG
PSP oświetlał w Jaśkach miejsce
wypadku drogowego oraz pomagał policji w kierowaniu ruchem.
22 lipca o 11.14 dwa zastępy
JRG PSP, jeden OSP Borawskie
i jeden OSP Szczecinki zabezpieczały w Dąbrowskich miejsce wypadku samochodowego.
(Zderzenie Mitsubischi i Forda).

96 9339 0006 0000 0006 6992 0002

na stronie internetowej www.olecko.info (w pliku *.pdf)
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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
V32804
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

V26809

Skład fabryczny kostki brukowej KAMAL

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

Komisja do spraw orzekania
o zdarzeniach medycznych

Do 30 września 2011r. do Warmińsko – Mazurskiego
Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie (10-575 Olsztyn, Al.
Marsz. J. Piłsudskiego 7/9) organizacje społeczne działające na rzecz praw pacjenta mogą zgłaszać kandydatów
na członków do wojewódzkiej komisji do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych. Kandydaci na członków
powinni spełniać wymogi określone w art. 67e ust. 3 i 4
ustawy z dnia 28 kwietnia 2011r. o zmianie ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz ustawy o
ubezpieczeniach obowiązkowych .... (Dz. z 2011r. Nr 113
poz. 660).
Sporządziła: Halina E. Kasicka www.powiat.olecko.pl

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 plakatu, 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
• Las w obiektywie, hol kina „Mazur” - wystawa fotografii
31 sierpnia (środa)
apteka dyżurna: Składowa 6
wydanie „Tygodnika Oleckiego”
17.00 - Czarni Olecko - Olimpia Zambrów, mecz piłki nożnej
1 września (czwartek)
apteka dyżurna: Składowa 6
18.00 - Spotkanie z księdzem misjonarzem Jarosławem Wiśniewskim, Olecka Izba Historyczna
2 września (piątek)
apteka dyżurna: Zielona 37
bezpłatne badania mammograficzne, mammobus będzie ustawiony na parkingu przy szpitalu w Olecku, ul. Gołdapska 1
18.00 - koncert harcerskiego zespołu „Wołosatki”, dom kultury
w Gołdapii
3 września (sobota)
apteka dyżurna: 11 Listopada 9
16.00 - Huragan Morąg - Czarni Olecko, mecz piłki nożnej
4 września (niedziela)
apteka dyżurna: Kolejowa 15
5 września (poniedziałek)
apteka dyżurna: plac Wolności 25
16.00 - początek kursu kierowców w Szkole Jerzego Miliszewskiego, aleje Lipowe 3
6 września (wtorek)
apteka dyżurna: plac Wolności 7B
7 września (środa)
apteka dyżurna: Gołdapska 1
wydanie „Tygodnika Oleckiego”
8 września (czwartek )
apteka dyżurna: Zielona 35
otwarcie wystawy monet z okazji 30-lecia koła Polskiego
Towarzystwa Numizmatycznego w Ełku - izba historyczna
Stowarzyszenia OSA Zamek
9 września (piątek)
apteka dyżurna: Składowa 6
10 września (sobota)
apteka dyżurna: Zielona 37
16.00 - Czarni Olecko - Start Działdowo, mecz piłki nożnej
11 września (niedziela)
apteka dyżurna: 11 Listopada 9
11.00 - Międzygminne Święto Plonów, Rynek
Festyn „Święto Mleka”, boisko szkolne w Giżach
21.00 - koncert The Bill, klub CoolTura
12 września (poniedziałek)
apteka dyżurna: Kolejowa 15
13 września (wtorek)
apteka dyżurna: plac Wolności 25
14 września (środa)
apteka dyżurna: plac Wolności 7B
wydanie „Tygodnika Oleckiego”
17.00 - Zatoka Braniewo - Czarni Olecko, mecz piłki nożnej
15 września (czwartek)
apteka dyżurna: Gołdapska 1
mija termin nadsyłania prac w konkursie „Ikona popkultury”
(szczegóły w TO 33/709)
16 września (piątek)
apteka dyżurna: Zielona 35
17 września (sobota)
apteka dyżurna: Składowa 6
16.00 - Czarni Olecko - Warmia Grajewo, mecz piłki nożnej
18 września (niedziela)
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Międzygminne
Święto Plonów- Olecko 2011
Niebawem, bo już 11 września 2011r. Olecko będzie gospodarzem Międzygminnego Święta Plonów- Olecko 2011.
Wszystkich mieszkańców zapraszamy do udziału w festynie.
Program imprezy przedstawia się następująco:
10.00 - uroczysta Msza Święta w Kościele N.M.P Królowej Polski w intencji rolników i strażaków
11.00 - przemarsz korowodu dożynkowego na centralny
plac w Olecku – Plac Wolności
11.30 - uroczyste otwarcie „Międzygminnego Święta
Plonów – Olecko 2011
11.40 - Agapa (dzielenie się chlebem z tegorocznych
zbiorów)
12.00 - wręczenie odznak „Zasłużony dla rolnictwa”
12.20 - prezentacja wieńców dożynkowych (ogłoszenie
wyników konkursu i wręczenie nagród ok. godz. 15.00)
12.30 – 19.00 – festyn dożynkowy, w tym:
- koncert Miejskiej Orkiestry Dętej,
- popisy uczestników festynu „Raz na ludowo”
- występy artystyczne: Chór „Oleckie Echo”, Zespół Pieśni i Tańca Suwalszczyzna, Zespół Pieśni i Tańca Warmia,
Sportowy Klub Tańca Towarzyskiego PROMENADA, Zespoły Jarka i Prząśniczki
- lekcja folkloru,
- prezentacja stoisk z rzemieślnictwem ludowym - pokazystarych zawodów,
- wystawa maszyn rolniczych,
- stoiska promocyjne firm i organizacji działających w
obszarze rolnictwa,
- konkursy dożynkowe z nagrodami,
- stoiska z jadłem chłopskim, degustacja potraw regionalnych dla uczestników dożynek .
Jak Państwo widzicie program imprezy jest wypełniony
atrakcjami dla każdego. Zapowiada się świetna zabawa-

Gmina rozstrzygnęła przetarg
... na sprzedaż działki o powierzchni 0,048 ha przeznaczonej na zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z usługami nieuciążliwymi, położoną przy ulicy Parkowej.
Nieruchomość sprzedano za 46 tysięcy 715,40 złotych.
UM wrg

Ulica Szeremety
Trwa realizacja uzbrojenia ulicy Szeremety. Inwestycję za 73
tysiące złotych realizuje firma z Olecka. Prace mają zostać
ukończone 30 listopada. W ramach zadania zostanie wykonana
dokumentacja techniczna oraz zostanie wybudowana sieć wodociągowa o długości 450 metrów oraz kanalizacja sanitarna o
takiej samej długości.
UM wbiip

Młodzież za granicą
Od 26 lipca do 6 sierpnia dziesięcioosobowa grupa uczniów
z oleckich szkół uczestniczyła na zaproszenia Burmistrza miasta Viernheim w Międzynarodowym Obozie razem z młodzieżą
z Niemiec, Francji oraz Wielkiej Brytanii.
Celem obozu było m.in. przybliżenie kultur państw uczestniczących w obozie, wzbogacenie wiedzy z geografii, historii, a
także doskonalenie umiejętności językowych. Opiekę nad młodzieżą sprawowało dwóch nauczycieli z oleckich gimnazjów.
UM wekis

Sieć kanalizacji sanitarnej
Ukończono budowę odcinka sieci kanalizacji sanitarnej
na kolonii w Możnych. Odbiór techniczny odbył się 15 lipca. Zadanie wykonała olecka firma za kwotę 19 tysięcy 600
złotych.
UM wbiip

„Pasjonat Przypisanych Północy 2011”
Członkowie Zarządu Stowarzyszenia Kulturalnego
„Przypisani Północy” oraz Komisji Rewizyjnej wyznaczyli termin przyjmowania zgłoszeń kandydatów do honorowego tytułu „Pasjonat Przypisanych Północy‘2011.
Zgłoszenia kandydatów do tegorocznej nagrody można
dostarczać na adres:
- pocztą internetową: biuro@przypisani.org,
- tradycyjną pocztą: Stowarzyszenie Kulturalne „Przypisani Północy”
19-400 Olecko, ul. Kolejowa 3,
- lub osobiście wręczyć pisemne zgłoszenie do jednego z
członków Zarządu Stowarzyszenia lub Komisji Rewizyjnej.
Zgłoszenie musi zawierać:
- imię i nazwisko kandydata,
- jego adres i telefon lub e-mail,
- obowiązkowo uzasadnienie kandydatury, maksymalnie
format kartki A4,
- można dołączać dodatkowe materiały przedstawiające
kandydata – artykuły, publikacje, zdjęcia itp. , mogą być
także kserokopie tych materiałów.
Zgłoszenia przyjmowane są do 30 września 2011 r.  
Regulamin Konkursu „Pasjonat Przypisanych Północy”:

I. Kandydatami do nagrody mogą
być osoby działające na terenie Warmii,
Mazur i Suwalszczyzny, zajmujące się
szeroko pojętą animacją środowiska społecznego w dziedzinach: kultury i sztuki,
ekologii, turystyki, działań społecznych.
II. Osoby wchodzące w skład Kapituły nie mogą kandydować do nagrody.
III. Liczba zgłaszanych kandydatów
jest nieograniczona.
I
V. Prawo zgłaszania mają: członkowie Stowarzyszenia
Kulturalnego „Przypisani Północy”, osoby nagrodzone honorowym tytułem „Pasjonat Przypisanych Północy” oraz członkowie
Kapituły przyznającej nagrodę.
V. Kapitułę powołuje Zarząd Stowarzyszenia.
VI. Stowarzyszenie nie przyznaje nagrody osobom nie
żyjącym.
VII. Głosowanie odbywa się według przyjętych przez Kapitułę zasad, które ustala podczas posiedzenia konkursowego.
Maria W. Dzienisiewicz

to@borawski.pl
Niedziela 11.09.11 Start: 21:00
Olecko
klub CoolTura
KLASYKA POLSKIEGO PUNK ROCKA
Koncert:THE BILL
support: Grupa Improwizacyjna (Olecko), Bozon Higgsa
(Olecko)
Wstęp 15zł, w przedsprzedaży 10zł
Przedsprzedaż biletów w sklepie 4elementy ul. Kolejowa
4D (I piętro) Olecko od 29.08.11 do 10.09.11
Zespół THE BILL powstał w 1986 roku, choć jego „prototyp” działał już od 1984r. Od początku swego istnienia związany jest z Pionkami. W 1991 roku kapela nagrywa pierwsze
demo. Pochodząca z niego kompozycja „Wolność” okazała się
numerem jeden rocznego podsumowania listy Radia Overground, a „Piosenka dla żołnierza” stała się hymnem walczących
o uwolnienie człowieka skazanego za odmowę służby wojskowej. Kampanię tę prowadził sam Jurek Owsiak. Jednocześnie
ruszyła jego Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, a THE
BILL był jedną z pierwszych kapel, która włączyła się w tę
akcję.
Rok 1992 to przede wszystkim Jarocin i II Nagroda Publiczności, a zaraz potem ukazała się pierwsza płyta „The Biut”.
Nakład 60 tysięcy egzemplarzy uczynił ją najlepiej sprzedającą się w tym czasie płytą wydaną przez Polton. W 1993 roku
zespół „zaliczył” kolejny Jarocin i wydał kolejny krążek: „Początek końca”. Kolejny rok i znów to samo. Tym razem album
nosił tytuł „Sex & Roll”. Jak nazwa sugeruje na płycie znalazło
się dużo rock & rolla i sexu w różnych postaciach.
W 1996 roku zespół zawiesił działalność, natomiast w
2000 roku ukazała się płyta „Daję Wam ogień”, nagrana cztery
lata wcześniej. Jednocześnie firma Mega Czad wydała reedycję pierwszego albumu „The Biut”, uzupełnioną o archiwalne
utwory koncertowe z Jarocina.
Od 2004 roku THE BILL aktywnie koncertuje w klubach
V39002
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całej Polski. W lutym 2007 swoją premierę miało piąte wydawnictwo formacji, zatytułowane „Niech Tańczą Aniołowie”. Na
wiosnę 2008 kapela była gościem ogólnopolskiej trasy PUNKY REGGAE live, jesienią 2008 wyruszyła na wspólną trasę
z grupą LENIWIEC, pod szyldem: „Jesienne manewry w rytmach punk, reggae i ska”. W tym samym okresie nakładem Lou
Rocked Boys na rynku pojawiła się kompilacja starszych nagrań
zespołu, „Lekcja historii”. W 2009 roku THE BILL zagrał jako
jeden z głównych wykonawców na kolejnej edycji PRlive, natomiast na jesieni ukazała się najnowsza płyta (nagrana już w
czteroosobowym składzie), zatytułowana „Historie prawdziwe”.
Kapela promowała ją wspólną trasą koncertową z punk-rockową
formacją Zmaza.
SKŁAD: Kefir - śpiew, git, Sebek - gitara, śpiew, Gerard bass, śpiew, Mielony - dr
www.thebill.com.pl, www.myspace.com/thebillband (utwory do odsłuchania)

Badania
mammograficzne

Przychodnia Profilaktyki i Diagnostyki Obrazowej z Białegostoku 1 września 2011 roku zaprasza kobiety w wieku 50-69
lat na bezpłatne badania mammograficzne.
Mammobus będzie ustawiony na parkingu przy szpitalu w
Olecku, ul. Gołdapska 1.
Panie spoza w/w przedziału wiekowego mogą wykonać badanie odpłatnie w cenie 70,00 zł.
Kobiety zainteresowane wykonaniem w/w badania proszone
są o wcześniejszą rejestrację w godz. od 8.00 - 20.00 pod nr tel.
85 6760332, 85 6761322.
Rejestrując się należy podać numer PESEL.

zapraszmy do udziału.

Dodać, należy, że Gmina Olecko uzyskała dofinansowanie
na organizację powyższej imprezy ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju
Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie, realizowana w ramach Programu Rozwój Obszarów
Wiejskich na lata 2007 – 2013, Oś 4 „Leader” działanie 413
„Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju” w zakresie małych projektów.

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
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Towarzystwo Aktywności Społecznej „Mazury Garbate” oraz Dom Kultury w Gołdapi zapraszają na
7 edycję festiwalu TRANSMISJA 2011, który odbędzie się w Gołdapi 27.08 w godzinach 17.00 do około 1 w nocy
LISTA ZESPOŁÓW KONKURSOWYCH
Sebastian Krepsztul
ALKOHOLIC DISASTER – Ełk
– organizator DK Gołdap
COŚ – Gołdap
Sławomir Sokołowski
KILLOFF – Gdynia
– Metal Hammer Radia
MANIPULATION - Gołdap
Białystok
MOJRA – Giżycko
Robert
Wiśniewski
OTHERMIND – Choroszcz
–
basista
zespołu
Prafuria,
SIN HEAD – Gołdap
Legrys
Studio
PRODLEF - Sochaczew
PROWADZENIE
TAURUS – Poznań
Roman Bodnar
WICKED SIDE – Białystok
GOŚCINNIE: BOMBSHELTER (laureat ostatniej edycji)
– TVP Olsztyn
GWIAZDA FESTIWALU: JELONEK
Impreza dofinansowana
przez Gminę Gołdap
NAGRODY
Organizator: Towarzystwo
I Miejsce - 2000 zł
Aktywności Społecznej
II Miejsce - 1500 zł
„Mazury Garbate”,
III Miejsce - 1000 zł
Dom Kultury
Nagroda publiczności - 500 zł
w Gołdapi. Wstęp 10 zł
JURY
Wołosatki - harcerski zespół wokalno-instrumentalny
powstał w 1974 roku. Prezentuje i popularyzuje walory turystyczne kraju, a zwłaszcza Bieszczadów. Zespół wpisuje się
swoją twórczością i akustycznym brzmieniem w nurt piosenki
turystycznej i poezji śpiewanej.
Grupa prezentuje przeważnie utwory własne, kultywując
ideę śpiewania wielogłosowego, łącząc jednocześnie tradycję
ze współczesnymi kierunkami muzyki.
Zespół Wołosatki wylansował wiele przebojów śpiewanych przez całą harcerską i turystyczną Polskę. Nagrał i wydał
kilkanaście płyt oraz dziesięć edycji „Śpiewniczka Bieszczadniczka”. Liczne występy w telewizji, radiu, koncerty w kraju i
za granicą przyniosły mu wiele nagród i wyróżnień.
Po zdobyciu wszystkich możliwych nagród na Ogólnopolskich Przeglądach Piosenki Turystycznej YAPA i Bakcynalia,
od 1988 roku występuje tam jedynie w charakterze zaproszonego gościa.
Wołosatki dopracowały się własnego, rozpoznawalnego
stylu. Koncerty prezentowane w kraju i za granicą oparte są
na szerokim, nie tylko turystycznym repertuarze. W innych
krajach nie ma odpowiednika takiego trendu muzycznego,
jaki prezentuje zespół. Nic więc dziwnego, że Wołosatki nie
mieszczą się w klasycznych formach zagranicznych festiwali, wśród chórów, orkiestr, wieloosobowych zespołów wokalnych. Ale właśnie niepowtarzalność grupy w zestawieniu z
innymi jest powodem licznych zaproszeń na krajowe i zagraniczne sceny.

„Komputer dla Homera 2010”
OLECKIE CENTRUM
SZKOLENIA KIEROWCÓW
Jerzy Miliszewski
Ośrodek
czynny
codziennie
w godz. 800-1600
B22205

Olecko, Aleje Lipowe 3
Rozpoczęcie
kursu

5
września
godz.

tel. 520-23-36

1600

Do 29 sierpnia Warmińsko – Mazurski Oddział
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (ul. A. Mickiewicza 21/23, 10-508
Olsztyn) przyjmuje wnioski o dofinansowanie zakupu sprzętu komputerowego, oprogramowania, sprzętu
elektronicznego i urządzeń brajlowskich ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach programu „Komputer dla Homera 2010”.
Szczegółowe informacje dotyczące programu, jak
również formularze wraz z załącznikami niezbędne do
wypełnienia w celu aplikowania do programu dostępne są na stronie Funduszu www.pfron.org.pl oraz w
Oddziałach PFRON.
Sporządziła: Halina E. Kasicka www.pfron.org.pl

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

7

Tygodnik olecki 35/711 - r. 2011

Tragiczny wypadek – Kiljany gm. Kowale Oleckie

Do tragicznego w skutkach
wypadku doszło w niedzielę 28
sierpnia około godziny 14:50.
Z nieustalonych przyczyn
kierujący samochodem marki
Audi A4 dachował, a następnie
uderzył w przydrożne drzewo.
Pomimo ponad 30 minutowej resuscytacji prowadzonej
przez Zespół Ratownictwa Medycznego i straż pożarną śmierć
poniósł dwudziestoczteroletni
mężczyzna kierujący pojazdem.
Pozostałe dwie osoby opuściły samochód o własnych siłach
i z urazami głowy i ogólnymi
potłuczeniami zostały przetransportowane do szpitala.
W akcji brało udział: 11
strażaków z JRG PSP Olecko i OSP Kowale Oleckie, Zespół
Ratownictwa Medycznego, Lotnicze Pogotowie Ratunkowe i
Policja.
kpt. Tomasz Jagłowski KP PSP Olecko

Od 1 do 15 września

... można składać wnioski o stypendia szkolne dla uczniów.
Druki wniosków można pobierać w wydziale edukacji, w
szkołach oraz ze strony internetowej Urzędu miejskiego.
Miesięczny dochód netto na osobę w rodzinie nie może
być większy niż 351 złotych.
UM wekis

B23403
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Sesja Rady Powiatu

W ubiegły piątek odbyła się X Sesja Rady Powiatu.
Sprawnie prowadzona i umiarkowanymi komentarzami
prowadzącego trwała niewiele ponad godzinę. Wszystkie
uchwały podjęto jednogłośnie. Zatwierdzono wszystkie
sprawozdania: informacje z wykonania zadań z zakresu
geodezji, kartografii i katastru, podsumowanie I półrocza
w zakresie zbycia mienia powiatu, sprawozdanie komisji
rewizyjnej z realizacji planu pracy oraz informację o realizacji budżetu powiatu.
Podjęto uchwały w sprawie uchwalenia powiatowego
programu „Razem bezpieczniej w powiecie oleckim”, „Powiatowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego”,
udzielono dotacji dla Zakładu Opieki Długoterminowej w
Jaśkach na modernizację schodów, udzielono pomocy finansowej gminie Olecko oraz zmieniono budżet oraz Wieloletnią Prognozę Finansową powiatu na lata 2011-2021.
Na piątkowej sesji uchylono również uchwałę z 31 marca
b.r. o przystąpieniu do programu operacyjnego Warmia i
Mazury.
Praktycznie podczas obrad nie było żadnej dyskusji.
Prowadzący obrady Przewodniczący Rady Wacław Sapiecha przed głosowaniem nad przyjęciem informacji o
zbyciu mienia powiatu w pierwszym półroczu tłumaczył,
że nic wielkiego się nie stało jeśli nadal Dworek Mazurski
nie został sprzedany. „Lepiej poczekać na dobrą ofertę niż
sprzedawać coś praktycznie za darmo” – stwierdził – „To,
że nie sprzedamy tego majątku to nie tragedia. Ten majątek
będziemy nadal mieli. Może nawet zostanie on dla tych,
którzy przyjdą po nas?”.
Starostwa Andrzej Kisiel przy omawianiu sprzedaży
przytoczył również inne argumenty za tym, że budżet powiatu jest bardzo skromny ale stabilny. Prawdopodobnie
w tym roku nie rozpocznie się modernizacja drogi Sajzy –
Połom - Wronki.. co pozwoli na zaoszczędzenie pewnych
kwot.
„W tym układzie tragedii nie ma” – powiedział A. Kisiel
– „Przy przyjrzeniu się wydatkom wewnętrznym prawdopodobne będzie uzyskanie potrzebnej powiatowi kwoty”.
Jego niepokój wzbudził fakt awarii pieca w Liceum Ogólnokształcącym. Naprawa będzie kosztowała kilkadziesiąt
tysięcy złotych i powiat jak najszybciej musi te pieniądze
zdobyć.

W tzw. „Głosie wolnym, wolność ubezpieczającym” wystąpił wiceburmistrz Henryk Trznadel, który podziękował
Starostwu za pomoc w organizacji „Mazurskich Spotkań z
Folklorem”. Zaznaczył, że dzięki możliwości skorzystania z
noclegów w internatach szkół średnich impreza doszła do skutku. (Gmina nie posiada internatów).
Pomoc gminie była potrzebna z tego powodu, że wniosek
o dofinansowanie imprezy złożony przez ROK „Mazury Garbate” nie znalazł akceptacji w komisji przyznającej dotacje.
„Mazurskie Spotkania” zostały sfinansowane więc z pieniędzy
własnych. H. Trznadel przyznał, że każda pomoc była bardzo
potrzebna. (Starostwo przeznaczyło na ten cel około 3,5 tysiąca
złotych oraz miejsca noclegowe w internatach, co razem daje
szacunkową kwotę ok. 9 tysięcy złotych).
Trzeba tutaj przypomnieć, że Starostwo od początku swego powołania oraz podlegające mu szkoły z internatami wspomaga (praktycznie) wszystkie imprezy miejskie. Nie byłoby
pierwszego Przystanku Olecko organizowanego przez Bohdana Skrzypczaka, gdyby nie miejsca noclegowe i internatach
szkół średnich. Tak więc system tej współpracy nie jest zasługą
obecnych starostów, ale następstwem kilkunastoletniej dobrej
tradycji poczynając od Alojzego Jurczaka, poprzez Stanisława
Ramotowskiego na obecnych władzach kończąc. Kontynuowanie zwyczaju dobrze rokuje dla współpracy Starostwa z gminą.
Opracował B. Marek Borawski
Muzeum Kultury Ludowej w Węgorzewie oraz Towarzystwo
„Ojcowizna” ogłaszają

XIV edycję konkursu
„Losy nasze…”
adresowanego także do mieszkańców Olecka i jego okolic. Organizatorzy proszą o przesyłanie spisanych wspomnień, pamiętników lub opisanych dokumentów osobistych, zdjęć, listów, które dokumentują pierwsze powojenne
lata nowych mieszkańców Mazur.
Organizatorzy przewidzieli nagrody i wyróżnienia dla
uczestników konkursu.
Wszystkie przesłane materiały zostaną po skopiowaniu
zwrócone nadawcom.
Prace i dokumenty należy nadsyłać do końca marca 2012
roku na adres:
Muzeum Kultury Ludowej
Ul. Portowa 1
11-600 Węgorzewo
Bliższe informacje można otrzymać w Oleckiej Izbie Historycznej.
Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie.
Spisując wspomnienia i porządkując pamiątki, dokumenty dokumentujemy historię naszego regionu, miasta,
naszej rodziny.

to@borawski.pl

W dniu 9 sierpnia Prezes Głównego
Urzędu Statystycznego

ogłosił, iż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w II kwartale
2011r. wyniosło 3.366 zł 11 gr.
W związku z powyższym Oddział Regionalny KRUS w Olsztynie informuje, że od dnia 1 września 2011r. kwoty przychodu decydujące o zmniejszeniu lub zawieszeniu emerytur i rent
wynoszą:
- 30 % przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia 1.009 zł 90
gr,
- 70 % przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia 2.356 zł 30
gr,
- 130 % tego wynagrodzenia 4.376 zł 00 gr.

Wyprawka szkolna

Do 2 września można składać wnioski o udzielenie pomocy
finansowej uczniom na zakup podręczników. Pomoc w formie
„Wyprawki szkolnej”, polegającej na dofinansowaniu zakupu
podręczników, przysługuje uczniom:
rozpoczynającym naukę w klasach I-III szkoły podstawowej i w klasie III gimnazjum,
słabo widzącym, niesłyszącym lub z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim uczącym się w szkołach podstawowych, gimnazjach lub w szkołach ponadgimnazjalnych.
Wniosek składa się do dyrektora szkoły, do której uczeń
będzie uczęszczał w roku szkolnym 2011/2012.
Wysokość dofinansowania – w zależności od klasy – wynosi od 180 do 390 złotych. Kryterium dochodowe – 351 zł netto
na osobę w rodzinie.
UM wekis

Trwa budowa

... obozowiska na terenie centrum sportowo-rekreacyjnego. Zadanie realizowane jest w ramach wspólnego projektu
Olecka i Kozłowej Rudy (Litwa).
Olecko otrzymało na ten cel dofinansowanie z programu
Litwa-Polska 2007-2013 w wysokości 85% wartości projektu.
Budowę jak i nadzór inwestorski realizują firmy z Olecka.
Koszt budowy, to 748 tysięcy złotych, a nadzoru inwestorskiego 4 tysiące złotych. Termin wykonania przedłużono z 12
sierpnia na 31 sierpnia z powodu niesprzyjających warunków
atmosferycznych (ponadnormatywne opady deszczu).
UM wbiip

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
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Święto organizacji pozarządowych

zbliża się wielkimi krokami
Pozostało zaledwie trzy tygodnie do największego, odbywającego się cyklicznie spotkania organizacji pozarządowych z całej Polski. Tegoroczna edycja Ogólnopolskiego
Forum Inicjatyw Pozarządowych to okazja do zaobserwowania zmian jakie zaszły w środowisku III sektora, poruszenia istotnych problemów dotyczących społeczeństwa obywatelskiego i włączenia się w działanie.
VI edycja OFIP-u wzorem lat poprzednich będzie się
składać z dwóch części – dwudniowej konferencji odbywającej się na Uniwersytecie Warszawskim oraz Tygodnia
Obywatelskiego zakończonego Piknikiem Organizacji Pozarządowych. Podobnie jak w przypadku poprzednich pięciu
edycji, OFIP będzie przestrzenią umożliwiającą spotkania
organizacji pozarządowych i inicjatyw obywatelskich. Wydarzenie to ma służyć integracji środowiska oraz spotkaniu
się i rozmowie o ważnych dla niego kwestiach. Ma być także
okazją do dialogu, wymiany doświadczeń i refleksji na temat
kształtu i dalszego rozwoju społeczeństwa obywatelskiego
oraz miejsca i roli, jaką powinni w nim pełnić świadomi i
zaangażowani obywatele.
W dwudniowej konferencji (16-17 września) weźmie
udział 900 przedstawicieli organizacji pozarządowych, zarówno praktyków jak i teoretyków, w tym także kilkadziesięciu gości z krajów członkowskich Unii Europejskiej oraz
krajów b. Związku Radzieckiego (Rosji, Białorusi, Ukrainy,
Armenii
i Gruzji). W jej trakcie odbędzie się łącznie 50 sesji i
spotkań śniadaniowych, których gospodarzami są różne organizacje pozarządowe. Część z nich dotyczy kwestii ściśle “środowiskowych” dla sektora pozarządowego, a część
szerzej - aktywności obywatelskiej, jej różnych przejawów i
tradycji. Pierwszego dnia (16 września, 17.30-18.30) odbędzie się debata z udziałem przedstawicieli komietów wyborczych dotycząca roli organizacji pozarządowych i związanych z tym działań państwa.
Podczas Tygodnia Obywatelskiego (10-17 września)
miasto przybierze nowe, obywatelskie barwy.
Z myślą o warszawiakach, przyjezdnych i turystach organizacje pozarządowe wyjdą w miasto.
Swoje drzwi otworzą kawiarnie obywatelskie, rozgorzeją debaty i dyskusje. W bogatym programie obejmującym
ponad 60 różnorodnych wydarzeń nie zabraknie warsztatów,
pokazów filmów, koncertów i wystaw plenerowych. Podczas gry miejskiej śladami prawdziwej legendy dwudziestolecia międzywojennego Franca Fiszera uczestnicy odkryją
tradycje społecznikowskie w Warszawie.
Finałem OFIP-u będzie Piknik Organizacji Pozarządowych, który odbędzie 17 września przy Trakcie Królewskim. Krakowskie Przedmieście na ten jeden dzień zamieni
się w tętniące życiem miasteczko pozarządowe, w którym
swoją działalność zaprezentuje prawie 100 organizacji pozarządowych
z całego kraju. W programie m.in.: przegląd teatralny,
warsztaty, happeningi, zajęcia sportowe, Gra Obywatelska
dla najmłodszych.
		
więcej informacji na: www.ofip.org.pl
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
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Ksiądz Jarosław Wiśniewski – przez pewien
czas olecczanin, w poszukiwaniu drogi życiowej podjął studia
w oleckim Studium Nauczycielskim.Wciąż wędruje i spełnia
swoje powołanie poprzez pracę misyjną jako polski ksiądz na
Wschodzie. Po zakończeniu Wyższego Seminarium Duchownego w Białymstoku początkowo pracował na Podlasiu, potem
pełnił posługę misyjną w Rosji, Kazachstanie, na Ukrainie, w
Japonii, Chinach. Obecnie przebywa w Uzbekistanie. W trudnych warunkach pełni służbę Bogu i ludziom, wspaniały duszpasterz dzieci i młodzieży, także tej trudnej.
W 2002 roku został zmuszony do opuszczenia Rosji, między innymi za teksty publicystyczne. Jak sam podaje: „Pisałem
wtedy ostro i bez ogródek. Artykuły „Pogrom diecezji w Rosji”
i „Pięta Achillesa” drukowane były w „Niedzieli”, a nawet w rosyjskich „Izwiestiach”. Pewien dziennikarz z Sachalina nazwał
mnie „internetowym pająkiem”, inny z Dagestanu „modzacheddinem” i „wachabitą”, czyli kimś w rodzaju terrorysty.”
Zakaz przebywania i pracy w Sachalinie przedłużał się. Wtedy powstała seria artykułów, wspomnień i wierszy. Wydany został „Człowiek znikąd”, a w przygotowaniu są kolejne tomiki.
Na spotkaniu 1 września o godzinie 18-tej w oleckiej Izbie
historycznej autor przedstawi „Walkę z wiatrakami”. Większość
tekstów została umieszczona na stronie internetowej www.
orient.to.pl
Gdy po latach posługi na Wschodzie na krótko zawitał do
Polski, Kardynał Gulbinowicz na placu katedralnym w Gnieźnie, po wręczeniu krzyża misyjnego, powiedział: „dobrze, że go
wygnali, bo by byli zamordowali”. Kardynał jest znany z poczucia humoru, tym razem jednak mówił poważnie. Proszę mi
wierzyć, po 10 latach różnych przygód w Rosji, „ja wiem, co to
znaczy tonąć” – pisze Ks. Jarosław.
Życie Ks. Jarosława nie jest usłane różami, ale na pewno
ma smak. Wiele trudnych chwil potrafił ubarwić humorem, bo
uśmiech jest jak lekarstwo na nasze ludzkie bolączki.
Zapraszamy na spotkanie z Ks. Jarosławem Wiśniewskim i
jego książką „Walka z wiatrakami”.
Maria W. Dzienisiewicz
PS. Zwracamy się z serdeczną prośbą o podarowanie zabawek
dzieciom w Uzbekistanie. Darczyńców prosimy o zabawki
lekkie, ze względu na ograniczone możliwości transportu lotniczego. Zabawki można przekazać zaraz po spotkaniu z Księdzem Jarosławem Wiśniewskim.
1 września (czwartek) 2011 r., godz. 18.00
Olecka Izba Historyczna
(w budynku Urzędu Stanu Cywilnego,
naprzeciwko Kościoła NMPKP)

Fragment z tomiku „Człowieka znikąd”:
Folklor

Syberia podobnie jak Północna Ameryka czy jeszcze bardziej
Południowa ma tylko zewnętrzne oznaki europejskości. Dusza
Syberii pozostała azjatycka, tunguska, z domieszką folkloru
mongolskiego, tatarskiego czy nawet japońskiego. Konkretnym
dowodem na to jest chociażby popularność matrioszek, które
przywędrowały właśnie z dalekiej Japonii. Tam symbolizowały
one dla matek utracone z choroby czy z głodu dzieci. Koreańskie
wpływy są widoczne również, bo właśnie w takim koreańskim
stylu ubierają się Tunguzi, czyli Ewenkowie, Niwchowie i Nanajcy. Mam na myśli długie kobiece spódnice i zwyczaj noszenia
spodni. Jedno i drugie rozpowszechnione jest wśród plemion tatarskich w średniej Azji. Kiedy się przyjrzeć uważnie kobiecym
strojom syberyjskim, to nawet wśród Rosjan czuje się te azjatyckie wpływy, które przeniknęły w byt Sybiraków. Owszem nawet
Jakuci, którzy mają rosyjskie nazwiska i coraz chętniej przyjmują chrzest poprzez swoje wyraziste fizjonomie, przypominają
czym była i pozostanie Syberia jako rodzinny dom dla Azjatów.
Podobne spostrzeżenia można wygłaszać w odniesieniu do
mieszkańców Kamczatki:
Kamczadałowie, Itelmeni i Koriacy znikają z oblicza ziemi,
ale w genach tutejszych Rosjan jest już sporo pamiątek po tych
niesamowicie prostych ludziach. W rytmy współczesnej muzyki

estradowej, jak również w stroje artystów przedzierają się echa tych
ginących cywilizacji. Nie wykluczone, że w najmniej oczekiwanym momencie się one odrodzą. Ostatnio na przykład rośnie moda
na filcowe walonki i fufajki. Odpowiednio udekorowane stanowią
przedmiot zadziwiająco użyteczny i piękny.
Na Sachalinie najpopularniejsze plemię Ajnów posiadało polinezyjskie stroje i obyczaje. Elementem wyróżniającym był stosunek do zmarłych, których ciała pozostawiano w lesie, jak również
traktowanie fizjonomii i całego ciała jako wygodne miejsce dla tatuaży.

Syberyjskie lodówki

Pewien Eskimos, gdy pierwszy raz napotkał lodówkę w sklepie
zapytał, co to jest.
Gdy mu powiedziano, że to skrzynia, która obniża temperaturę,
by chronić od zniszczenia produkty, zapytał do jakiej temperatury
obniża. Gdy mu powiedziano, że minus pięć, zamówił 4 lodówki.
Na pytanie, po co aż cztery, odpowiedział: “jedna dla mnie, druga dla żony i dwie dla dzieci. Będziemy w środku siedzieć i się
grzać.”
Kogoś może rozbawi taka opowieść, bo to owszem żart jest.
Cała Rosja lubi się śmiać z Eskimosów, podobnie jak Polacy żartują na temat mieszkańców Wąchocka.
Gdy jednak powiem, jakie było moje zdziwienie, kiedy w 1992
roku po raz pierwszy w życiu dostrzegłem zimą ludzi kupujących
lody na ulicy, to owszem, nie jest to żart, a prawdziwa historia.
Zdziwieniu mojemu nie było granic. Jeszcze bardziej się zdziwiłem po raz kolejny ujrzawszy jedzących lody w Irkucku przy
temperaturze minus 10. Gdy dostrzegłem, że sprzedaje je babcia
w walonkach i w fufajce i wyciąga dla kolejnych klientów z zaszklonej ulicznej lodówki, to nie wytrzymałem i zapytałem babcię,
po co trzyma w lodówce, przecież i tak jest chłodno na dworze, to
odpowiedź była właśnie taka:“żeby na kość nie zmarzły”!!!
Okazuje się, że ludzie jedzą w zimę lody w Syberii, żeby się
rozgrzać!

U dyrektora w hotelu

U życzliwego dyrektora hotelu Zabajkale miałem zawsze gwarantowane miejsce i to bezpłatnie. Zawdzięczam to kolędzie, na której poświęciłem mu cały obiekt, zwłaszcza biura. Prosił o to, bo mu
w przeddzień kolędy aż 3 lokatorów popełniło samobójstwo. Były
też drobne rozboje, draki z okaleczeniami na granicy morderstwa.
Chłopak studiował w Taganrogu pod Rostowem, skąd niedawno
przybyłem, więc miałem go za ziomka. Gdy mu święciłem biuro,
dostrzegłem znamienny cytat podpisany imieniem Dzierżyńskiego,
znanego z cynizmu twórcy KGB.
“Jeśli jesteś jeszcze na wolności, to wiedz, że nie jest to twoja
zasługa. To nasze po prostu niedopatrzenie!”
Myślę, że wielu dyrektorów i polityków w Rosji ma świadomość prawdziwości tych słów, ale nie każdy ma odwagę wieszać je
sobie nad głową w gabinecie.
To typowy sarkazm młodszego pokolenia urzędników i biznesmenów, którzy w czasach Jelcyna poczuli wiatr w plecy.

to@borawski.pl
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Andrzej Malinowski

Dziennik z dwumiesięcznej wyprawy do Kolumbii i Ekwadoru 2009
dzień 15.

Targi niewolników w Cartagenie
(Kolumbia, 10 lipca 2009)

Jak zwykle upał nie do zniesienia. Co pewien czas w przydrożnych punktach gastronomicznych piłem koktajl z naturalnych owoców,
przygotowywanych na bieżąco. Dosłownie krok
od naszego hostelu jest „bułeczkarnia”, więc kupujemy w niej świeże bułki i takie też było nasze
dzisiejsze śniadanie. Jacek czuje się dobrze, nie
zachorował.
Każdy z nas samodzielnie zwiedzał zabytkową część Cartageny, bo w zasadzie jesteśmy indywidualistami, chociaż przyjechaliśmy do Kolumbii razem i razem o wszystkim decydujemy. Stare
miasto to zabytek na skalę światową. Słynie ze
starych kościołów, kamienic i krużganków. Romantyczne uliczki przeplatają się z malowniczymi placami. Cartagena de Indias została założona
w XVI wieku przez hiszpańskiego konkwistadora Pedro de Hereida. Miasto przechodziło burzliwą historię, wiele razy atakowane i podbijane
przez siły francuskie, angielskie i amerykańskie.
no tam około tysiąca niewolników. Naukowcy
szacują, że między XVI i XIX w. do Ameryki
Południowej przywieziono 12-14 milionów
afrykańskich niewolników. Byli oni prześladowani jak zwierzęta, skuwani łańcuchami i
przewożeni w ciemnych i wilgotnych ładowniach statków. Największymi portami, w których odbywały się targi niewolników były w
owych czasach: Cartagena de Indias, Hawana,
Veracruz i Buenos Aires. Do Cartageny docierało 60% niewolników. Szacuje się, że w celu
przewiezienia ich z Afryki do Nowego Świata
wykonano około 54000 przepraw przez ocean.
Jedna trzecia niewolników zmarła podczas podróży z powodu chorób i wycieńczenia.
Większość niewolników, którzy przybyli
do dzisiejszej Kolumbii, wywożeni byli z Cartageny do kopalń w Antioquii, Cauca i Chocó
oraz na plantacje w pobliżu Cartageny i Cali.
Rozkwit zawdzięcza handlowi złotem, srebrem i
niewolnikami. Było siedzibą hiszpańskiego wicekróla i najważniejszym portem tej części Ameryki Południowej. Starówka Cartageny otoczona
potężnymi murami jest dobrze zachowana i jest
uważana za najpiękniejszy zabytek kolonialnej
architektury w całej Ameryce Południowej.
Cartagena kryje również swoje czarne sekrety związane z niewolnictwem. Na początku
XVII wieku konkwistadorzy Ameryki Centralnej i Południowej odczuli wyraźny kryzys swojej
ekspansji. W wyniku mordów Indian, brakować
zaczynało rąk do pracy, co związane było z poważnym ryzykiem kolonizacji Nowego Świata. Potrzeba było coraz więcej rąk do pracy na
plantacjach i w kopalniach złota. Ze względu na
niewystarczającą liczbę Indian, postanowiono
przywozić afrykańskich niewolników z Gwinei, Kongo i Angoli. Co miesiąc wyładowywa-

to@borawski.pl
Afrykańczycy pochodzili przede wszystkim
z plemion Mandinga, Carabalí i Mondongo.
Ich oryginalne pochodzenie używane było
przez Hiszpanów jako narzucone nazwisko.
Cena, jaką płacono w owych czasach za
niewolnika uwarunkowana była jego wiekiem, stanem zdrowia i wyglądem fizycznym. W Afryce niewolnicy kupowani byli
za dwa peso. Na początku XVIII wieku za
młodego niewolnika w wieku między 16 i
18 lat płacono między 150 i 250 peso. Po
określeniu ostatecznej ceny i dokonywaniu
interesu, skórę niewolnika oznaczano rozpalonym żelazem. Najczęściej oznaczano
pierś niewolnika literą „R” oznaczającą Koronę Królewską (Corona Real) i plecy inicjałami kupującego. Niektórzy niewolnicy
oznaczani byli na twarzy.
W końcu XVII w. w Cartagenie mieszkało 2500 rodzin o korzeniach europejskich.
Rynek niewolników był głównym źródłem
dochodu miasta podczas całego wieku. Afrykańczycy bardzo szybko zastąpili Indian w pracach domowych. Niewolnictwo zniesione zostało w 1852 roku. Kolumbia była jednym z pierwszych krajów Ameryki Łacińskiej, w którym
wydana została ustawa nakazująca uwolnienie niewolników.
Podczas spaceru po starówce przyglądałem się rysom
twarzy Kolumbijczyków, chcąc zobaczyć w nich ślady
przeszłości, zobaczyć trochę Indianina, trochę Hiszpana i
trochę Afrykańczyka. Jednak nie mogłem ich dostrzec, no
może z wyjątkiem kilkunastu osób.
Kolumbijczycy są tradycjonalistami. Wierzą w Boga,
szanują rodzinę i pracę, są solidarni, uczynni, dumni i
szczęśliwi. Kolumbijczycy cieszą się z każdego turysty odwiedzającego ich kraj.
W parku niedaleko naszego hostelu widziałem duże legwany. Szybko biegają.
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Projekt „Akademia Obywatela” współfinansowany jest
ze środków Unii Europejskiej w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego

Popularność Biura Porad Obywatelskich i Prawnych w Olecku jest coraz większa . Cel, by poradami wspomóc mieszkańców powiatu oleckiego- został
osiągnięty.
KAŻDY MOŻE ZOSTAĆ
KLIENTEM BIURA I UZYSKAĆ
POMOC WEDŁUG JEGO POTRZEB

Bezpłatnych porad udzielają doświadczeni prawnicy oraz doradcy obywatelscy.
Tematyka porad jest bardzo zróżnicowana, od tematów bardzo błahych do wyjątkowo zawiłych.
Wszyscy , bez wyjątku klienci załatwiani są rzetelnie ,otrzymują wyczerpujące wyjaśnienia nurtujących
ich problemów .
Harmonogram pracy Biura Porad Obywatelskich i
Prawnych oraz Placówek Terenowych zamieszczony
jest na stronie www.akademia.olecko.pl.
Telefon kontaktowy 876102201.
Zapraszamy do nieskrępowanego korzystania z naszych usług.
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.
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AUTO-MOTO
* AUTOCZĘŚCI zachodnie, Łada, UAZ, Skoda;
ul. Grunwaldzka, tel. (87) 520 01 21
K57903
* AUTO-MAX, ul. Paderewskiego 3A, naprawa: zawieszenia,

amortyzatory, elektronika, komputerowa geometria zawieszenia, klimatyzacja tel. 509-746-264;
V29706

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

V31305

V29506

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
V27409

* Pub „Pod ABC”, plac Wolności 8c, tel. 509-909-996 B22505
* Taxi „Z”, również taksówki 6-osobowe, tel. 87-520-1212 K32209
* wczasy; tel. 87-421-22-48, 666-316-780, www.wiatrakart.fr.pl, e-mail: kawarak@o2.pl B21108

US£UGI

* 60000 złotych bez poręczycieli. SKOK Stefczyka. Kredyty,
ubezpieczenia, plac Wolności 25, tel. (87) 520-20-55 V29606
* angielski dla dzieci „Happyland”, tel. 508-919-383 K57009
* angielski korepetycje, magister UW, tel. 502-954-863 B34401
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 V32534
* AUTOCZĘŚCI zachodnie, Łada, Tawria, Skoda, ul.
Grunwaldzka, tel. 87-520-01-21 K58003
* CZĘŚCI SAMOCHODOWE, tel. 509-746-264 V29716
* CZĘŚCI SAMOCHODOWE, ul. Sokola 1D, tel. 87520-12-88 V31315
* części używane, wszystkie marki, Ełcka 2 (przy skupie złomu), tel. 501-611-961 V32524
* 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 B33802
* koła letnie Mercedes AClass, tel. 509-338-320 V26929
* Renault Trafic, 1,9D, 1997, tel. 502-264-355 L70404
* VW New Beetel, 2B, 1999, tel. 508-097-660 V26919

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
V26210
* informacja turystyczna, plac Wolności 22, tel. 87-52049-48 B23303

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 B34301

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
V32704
* konie kabardyńskie, przejażdżki, pod siodło,
Grądzkie 47, tel. 666-316-780, 87-421-22-48 B23503
V39202

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

V31005
V29107

AUTO - MOTO - SPRZEDAM

V26110

V29407
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V26120

* pracownia pisania ikon, pracownia plastyczna,
Katarzyna Waraksa, tel. 663-805-960
B21706

* bezprzewodowy internet iPlus, tel. 87-520-13-31 B21307
* biuro rachunkowe „Arnold”, tel. 87-520-15-30 B33902
* Budowlana firma, Tadeusz WITKOWSKI, kompleksowe
prace budowlane, tel. 603-754-167, 87-523-41-44 V33603
* Centrum Ogrodnicze, ul. Rzeźnicka 6; tel. 87-520-22-07

V1234

* Dewocjonalia, sklep; dodatki do: chrztu, ślubu, komunii,
bierzmowania; ul. Wiśniowa, tel. 660-771-754
V31105
* Foto-Ślub i inne uroczystości, tel. 660 122 049
B23103
* hurtownia spożywcza, ul. Gołdapska 31, tel. (87) 520-01-50 V30805
* hurtownia wędlin, od 4.00 do 14.00, ul. Gołdapska 31,
tel. 87-520-22-13 B34101
* hydraulik, gazowe, tel. 502-383-533 K55717
* jubilerskie usługi, grawerowanie, naprawa oprawek
okularów, plac Wolności 13, (87) 520-47-47 V31205
* korekta i redakcja prac rocznych, semestralnych, licencjackich, itp. tel. 609-535-117 B21806
* kowalskie, spawalnicze, ślusarskie, Gołdapska 31, tel.
87-523-00-80 B34501
* księgowe usługi, Ternet spółka z o,o, tel. 87-520-31-70 B34201
* liternictwo nagrobkowe, dopisywanie na cmentarzu,
grawerowanie w kamieniu, DIAMART, Marek Guzewicz, tel. 515-961-233 V27309
* OLEJ OPAŁOWY,NAJTANIEJ, tel. 87-520-41-91V27029
* materiały budowlane, metalowe, hydraulika – SKLEP
BUD-MET, ul. Gołdapska 22, tel. (87) 520 22 41. V29906
* MEBLE - salon, Jan Bagiński, ul. Rzeźnicka, tel.
(87) 520 29-23.
V27209

Nowy zakład w Olecku

K58103

* aranżacja, wykonanie oraz serwis całoroczny terenów
zielonych
* wykonywanie wnętrz z marmuru, granitu, kamienia naturalnego, terakoty

firma z tradycją - 25 lat w Niemczech
Krzysztof Sadowski, tel. 517-535-255
w tym roku posiadamy jeszcze wolne terminy

* pizza na telefon – od 10.00 do 22.00, tel.87-520-31-32
lub sms 505-314-536 V39212
* POŻYCZKI - FENIKS, gotówka od ręki, chwilówki,
plac Wolności 12, tel. 513-030-439 V30905
* Pralnia chemiczna, pranie wodne, usługi w ciągu 24 godzin,
ul. Grunwaldzka 12, te. 723-565-284
V26310

15

to@borawski.pl
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
V26709
czipowanie, paszporty europejskie
psy, koty, fretki

* ROWERY – naprawy i wypożyczalnia, Centrum
Handlowe Impuls, tel. 87-520-36-92 V33513
* serwis darmowych ogłoszeń, www.fucha24.pl V26819

Sklep „DOM”

Pl. Wolności 5A
s.c.
• rolety • lustra • oświetlenie • karnisze • art. gosp. domowego
V1433
DOBRA CENA, WYSOKA JAKOŚĆ!
* skup metali i surowców wtórnych, odbiór własnym
transportem, najwyższe ceny, Ełcka 2, tel. 501-611-961
V32514

* STOLARNIA: schody drewniane, meble, zabudowy,
system drzwi przesuwanych, renowacja, tel. 784-353561, 87-521-43-68 B21407
K30007

STOMATOLOG – 24 godz. tel. 605-893-381
pełny zakres usług
DERMATOLOG

Tygodnik olecki 35/711 - r. 2011

* kotły c.o., grzejniki, bojlery, HYDROMAX,
ul. Sokola 1E, tel. 87-615-31-90
V26609
* łódkę wędkarską, tel. 512-265-569 V26320
* maszyny, urządzenia rolnicze, tel. 601-210-819 K53306p
* 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 V31325
* OLEJ OPAŁOWY, NAJTANIEJ, tel. 87-520-41-91 V27019
V39012

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 V26719
* tapety, rolety sprzedam, Dom S.C., plac Wolności 5 A V1443
* w nowym bloku mieszkania jednopokojowe 33,5
m.kw., przy alei Zwycięstwa 27, gotowe do zamieszkania, umeblowane, tel. 604-456-732 K57308

plac Wolności 11, , rejestracja tel. 605-893-381 , 87-520-22-22

* Taxi „Z”, również taksówki 6-osobowe, tel. 87-20-12-12 K55409
* tłumacz języka francuskiego, tel. 888-605-885 B22804
* transportowe, Mercedes Sprinter, tel. 512-265-569 V26330

V33403

WYNAJEM
* kawalerka, tel. 87-520-42-43, 692-466-237 B34002
* lokal do wynajęcia, działalność gospodarcza,
Olecko, Kolejowa, 56 m.kw., tel. 664-722-091 K57705
* lokale do wynajęcia, tel. 502-264-901 K57704

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

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

V39102

V26909

Pomieszczenia biurowe do wynajęcia.

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

Wyrób nagrobków, blatów kuchennych, parapetów
i okładzin schodowych
V25410

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. B22605
KUPIĘ
* traktor BULDOG, tel. 602-235-182 V27039
PRACA
* ślusarza, spawacza zatrudnię, tel. 602-709-756 B33702
SPRZEDAM
* drukarka kolorowa OKI C3300n, A4, idealna do
wizytówek, mało używana, 290 złotych, tel. 604-193413 B23203
* działka usługowa, granica obwodnicy, tel. 601-210819 K53406p
* działkę budowlaną, 1650 m.kw., Olecko, tel. 602-709756 B33602
* działki budowlane, Jaśki, tel. 502-088-402 K55618
* działki budowlane, uzbrojone, tel. 601-210-819 K53506p

Nie opalajmy samochodów na plażach.
Zróbmy miejsce dla
ludzi.

V28218
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KUPON
NA NAJTAÑSZE
OG£OSZENIE
DROBNE
– 37 groszy za s³owo

K58610

 auto
 sprzedam  praca
 wynajmę  kupię
 inne
Treść: ......................................................
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......................................................................
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V39302

Podpis: ......................................................
B22904

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

B23004

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
Uodparniające grzyby

Jednym z najbardziej popularnych grzybów
jest kurka, zwana też pieprzynikłem jadalnym.
Najobficiej pojawia się ona od czerwca do sierpnia, ale występuje też jeszcze we wrześniu. Grzyb
zawiera wiele cennych soli mineralnych, aminokwasów
oraz substancji antybiotycznych o łagodnym działaniu.
Podobnie cennymi właściwościami odznacza się gąska
zielona, zwana inaczej zielonką, gąską żółtą.
Z powszechnie znanego i cenionego rydza - występuje przeważnie w końcu sierpnia i wrześniu - oraz
kilku innych grzybów zawierających sok mleczny rosyjscy uczeni swego czasu uzyskali cenny antybiotyk,
który hamuje wzrost różnych szczepów groźnych bakterii.

Leki na stresy

Można podane niżej mieszanki ziołowe oraz inne
wypróbowane lelki zaaplikować każdemu, gdy sen nie
nadchodzi lub kłopoty codziennego dnia spowodują
obniżenie nastroju. Rozmaryn potrafi przezwyciężyć
apatie, stymulujące wpływa na system nerwowy i serce.
2-3 szczypty suszonego ziela parzyć w filiżance wrzątku przez 3-5 minut

Waleriana to najstarszy chyba lek uspokajający. Jego
smak nie jest zbyt przyjemny, warto więc połączyć go z
innymi ziołami. 40 g korzenia waleriany, 30 g chmielu,
15 g mięty i 15 g hibiscusa zmieszać. Łyżkę zaparzyć pod
przykryciem, pić 2 razy dziennie.
Po łyżce rumianku, chmielu, melisy zalać 2 szklankami wrzątku w termosie, zamknąć i popijać w ciągu dnia
po ćwierć szklanki. To bardzo łagodny, ale skuteczny środek.
100 g suszonych szyszek chmielu, 50 g majeranku,
50 g koniczyny skropić olejkiem lawendowym i napełnić
woreczek z płótna. Zaszyć otwór i potraktować jako poduszeczkę.

Wywary na kaszel i puchnięcie ciała

Wywary z ziaren owsa oraz słomy medycyna ludowa zalecała w chorobach układu oddechowego, kaszlu.
Owsiane wywary stosowano także przy gruźlicy (suchotach) oraz obrzękach, puchnięciu ciała. Na Wileńszczyźnie cierpiący na bóle zęba palili wysuszony owies w fajce.
Wywary sporządza się zalewając 2 łyżki ziaren dwoma
szklankami wody. Gotować na małym ogniu około 10
minut. Ostudzić, odcedzić. Dosłodzić niewielką porcją
miodu, choć to nie jest potrzebne. Wypić w ciągu dnia,
najlepiej małymi porcjami co pewien czas.

to@borawski.pl

Kalendarz imion
31 sierpnia
Izabeli, Pauliny, Rajmundy, Ramony,
Romy
Bogdana, Bohdana, Cyrusa, Marka, Paulina, Rajmunda, Romualda,
Świętosława
1 września (Początek roku szkolnego)(rocznica wybuchu II wojny
światowej)
Alicji, Any, Beatrycze, Belindy, Bronisławy, Izabeli, Reny, Ruty
Augusta, Bronisława, Bronisza,
Dzierżysława, Egona, Idziego, Wiktora, Wiktoriana
2 września
Bohdany, Brygidy, Dionizy, Elizy,
Ingi, Izy
Aksela, Axela, Bogdana, Bohdana,
Czesława, Dionizego, Jana, Juliana,
Oliwera, Salomona, Seweryna, Stefana, Tobiasza, Wilhelma, Wiliama,
Witomysła
3 września
Doroty, Erazmy, Eufemii, Izabeli,
Liliany, Sylwiny

Antoniego, Bartłomieja, Bartosza, Bronisława, Erazma, Grzegorza, Joachima,
Mojmierza, Piusa, Przecława, Sylwina,
Szymona, Zenona
4 września
Agnieszki, Dali, Idy, Irmgardy, Julianny, Laury, Lili, Lilianny, Liliany, Lilii,
Lindy, Rozalii, Rozyny, Róży
Bartłomieja, Bonifacego, Laurencjusza,
Przemysława, Rocha, Rościgniewa
5 września
Adeli, Deli, Doroty, Justyny, Rozwity,
Stronisławy, Wiktoryny
Alberta, Bojana, Herkulesa, Justyna,
Laurencjusza, Racisłąwa, Racława, Stanisława, Teodora, Wawrzyńca, Wiktora,
Wiktoryna
6 września (Dzień Energetyka)
Albiny, Beaty, Betiny, Eugenii, Lidy,
Rozalindy
Albina, Aleksego, Bertranda, Bolemira,
Eugeniusza, Fausta, Lindy, Magnusa,
Michała, Petroniusza, Saturnina, Uniwieta, Zachariasza, Zacheusza

Nasz przepis
czek i czosnek smażymy razem na oleju.
Zraziki w lubczyku

70 dag mięsa z piersi indyka, 10 dag
smalcu, 10 dag wędzonego boczku,
duża cebula
sos: 2 płaskie łyżki mąki pszennej, 2
łyżki masła, łyżka koncentratu pomidorowego, , szklanka bulionu rosołowego, dwie łyżki liści lubczyka (zielonych lub suszonych), łyżeczka ostrej
papryki, sól, pieprz
Mięso kroimy na zraziki i smażymy na smalcu z obu stron na rumiano.
Boczek kroimy w cienkie paski,
cebulę w dużą kostkę i razem smażymy.
Sos: z maki i masła robimy zasmażkę ale tak by mąka nie straciła
białego koloru, dodajemy koncentrat pomidorowy, lubczyk, i paprykę.
Chwilę smażymy, a potem rozprowadzamy zimnym bulionem. Po dokładnym zmieszaniu wkładamy do
bulionu usmażony boczek z cebulą.
Dodajemy przyprawy i gotujemy 3 do
4 minut.
Sosem polewamy mięso.
Zraziki najlepiej podawać z kładzionymi kluskami lub ugotowana na
sypko kaszą.

Do tartej bułki wlewamy łyżkę wody,
dodajemy sok z cytryny, utarte w moździerzu zioła oraz świeżo zmielony
pieprz.
W żaroodpornym naczyniu układamy posolone porcje ryby posmarowane
z wierzchu masą sporządzoną z tartej
bułki, na wierzch kładziemy boczek z cebulą, przykrywamy pomidorami pokrojonymi w plasterki.
Zapiekamy 40 minut w średnio nagrzanym piekarniku.

Suflet z białego sera

25 dag białego sera, 5 jajek, 4 łyżki cukru, łyżka rodzynek, łyżeczka soku z cytryny, łyżeczka skórki otartej z cytryny,
pół szklanki śmietany, tłuszcz
Ser przecieramy przez sito.
Jajka rozbijamy i oddzielamy żółtka
od białka. Żółtka ucieramy z cukrem na
biało, dodajemy umyte rodzynki, sok z
cytryny, skórkę cytrynową, śmietanę i
dokładnie mieszamy.
Białka ubijamy z odrobina soli na
sztywno. Dodajemy do masy serowej i
delikatnie ale dokładnie mieszamy.
Masę wlewamy do połowy wysokości wysmarowanej tłuszczem formy i
pieczemy około 30 minut w temperatuRyba na południowo
4 filety z dorsza, 4 plasterki boczku, rze 200°C.
4 nieduże cebule, 4 pomidory, 2 ząbImpregnowanie ciasta
ki czosnku, łyżka soku z cytryny, olej,
sól, pieprz, łyżka tartej bułki, przypra- Jeżeli pieczemy ciasto z galaretką owowa do ryb: (w równych ilościach) ma- cową, a nie chcemy, by przesiąkała
jeranek, ziele angielskie, oregano, liść - trzeba ciasto zaimpregnować. Przed
pieczeniem spód i ścianki smarujemy
laurowy (utarte w moździerzu)
Rybę myjemy i dzielimy na por- cienką warstwą białka ubitego z cukrem
cje. Skrapiamy sokiem z cytryny i od- pudrem. Podczas pieczenia zrobi się niewyczuwalna w smaku beżowa skorupka.
stawiamy na godzinę.
Cebule i boczek kroimy w kostkę, Jest to też dobry sposób, gdy pieczemy
czosnek drobno siekamy. Cebule, bo- kruche ciasto z owocami. Nie robi się zakalec, nie rozmaka.
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Cytaty na ten tydzień
Traktujcie ludzi z szacunkiem, nigdy
nie prowadźcie po alkoholu, a jeśli
weźmiecie narkotyki, powiedzcie mi o
tym, bo chcę wiedzieć, co się po tym
czuje. Ale jeśli kiedykolwiek któryś
weźmie kokainę, zabiję.
Teresa Kerry do swoich dzieci, gdy
wyjeżdżały na studia
W sztuce spotykają się – dostrzegalne
dla tych, którzy umieją patrzeć – ideał
cielesny i jego zaprzeczenie,; harmonia
między ciałem a duszą, ale też równie
możliwa dysharmonia; obecność ciała,
ale także jego nieunikniona nieobecność; rozkosz, lecz także i ból.
Carlos Fuentes
Im bardziej ktoś kocha, tym mocniej
cierpi. Dla odrzuconych, wzgardzonych i odepchniętych życie traci sens.
Trzeba wtedy rzeczywiście wielkiego
hartu ducha, by podźwignąć się i znów
stanąć na nogi.
Karen Zimsen

PRZYS£OWIA
Ostatni dzień sierpnia zapowiada, jaka
pogoda na wrzesień wypada.
Jak pierwszy, drugi, trzeci, taki cały
wrzesień zleci.
Jaki czas około św. Idziego (1 września), takie powietrze trwać będzie
cztery tygodnie.
Jaki pierwszy wrzesień, taka będzie jesień.
Św. Idzi (1 września) nic już w polu nie
widzi.
Św. Idzi (1 września) kłosa w polu nie
widzi.
Św. Idzi (1 września), siać wyjdzij.
Wielka dla zbóż i siewu wygoda, gdy z
św. Idziego (1 września), pogoda.
Św. Idzi (1 września), podwieczorka
nie widzi.
Chmiel zbierać około św. Idziego (1
września) i chować porządnie do zwietrzenia.
Gdy wrzesień bez deszczów będzie, w
zimie wiatrów pełno wszędzie.

Pocałunek filmowy - początki

W nakręconej w 1926 r. przez Warner
Brothers Studios filmowej wersji „Don
Juana”, grający tę postać John Barrymore
całuje się z pięknymi senioratami aż 191
razy. Film trwa 2 godziny 47 minut, co daje
przeciętną jeden pocałunek co 53 sekundy.
Najdłuższy filmowy pocałunek wymienili Jane Wyman i Regis Toomey w pochodzącym z 1941 r. obrazie „You’re in łhe
Anny Nów”. Trwa on 3 minuty i 5 sekund.
Po raz pierwszy pocałunek został uwieczniony w kadrze w amerykańskim filmie
„The Kiss” reżyserowanym przez Thomasa
Edisona. Trwał on niecałe 30 sekund, a całowali się John C. Rice i May Irwin.

Świece

Żeby świece nie kapały, trzeba je
przez godzinę moczyć w wodzie z solą.
Będą się jaśniej paliły, jeśli wokół knota
nasypiemy kilka kryształków soli.
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list otwarty
Na Mazury ... samolotem
„bliżej”, wygodniej i szybciej!
Mając jeszcze w pamięci
efekty medialne „Mazury AirShow 2011”, największej imprezy lotniczej promującej w Europie Krainę Wielkich Jezior Mazurskich, warto zastanowić
się nad działaniami, które mogą mieć znaczenie w budowaniu
nowego wizerunku regionu nie tylko uroczego ale i łatwiej
dostępnego.
Niekwestionowanym bogactwem Krainy Wielkich Jezior
Mazurskich jest wyjątkowa przyroda, zauważana i doceniana
w Europie .To wielki atut dla dobrze zorganizowanej turystyki
i rozwoju dziedzin około turystycznych ale i perspektyw zawodowych dla młodego pokolenia .Nie zmarnujmy szansy zainteresowania akcją „Mazury Cud Natury”! Nie zostańmy tylko z
satysfakcją okresowego nasilenia międzynarodowej informacji
o naszej krainie! Uczyńmy wspólnym wysiłkiem coś wymiernego i konkretnego, zauważalnego w kontaktach międzynarodowych co jeszcze inaczej przyczyni się do postrzegania przemian Mazur.
Oczywiście jest wiele problemów ważnych do podjęcia
.Wszystkie godne pilnego wdrożenia do naszej codziennej realizacji .Mnie w tym wszystkim pasjonuje misja otwierania
komunikacyjnego Krainy Wielkich Jezior Mazurskich – małymi samolotami i po licznych już istniejących oraz tworzonych
lotniskach czy lądowiskach Mazur. W pewnej perspektywie ma
być regionalny Port Lotniczy Mazury w Szymanach ,zabezpieczający komunikacje co najmniej samolotami pasażerskimi
typu Boeing .Nim to się stanie nic nie stoi na przeszkodzie aby
były tworzone i rozwijały się istniejące lotniska lokalne obsługujące samoloty kilku czy kilkunastoosobowe, zlokalizowane
w bezpośredniej bliskości większych miejscowości Mazur. Na
początek trawiaste i niezbyt kosztowne w wykonaniu oraz jego
utrzymaniu. A lotniska to nowe miejsca pracy ,to rozwój usług
turystycznych i około turystycznych oraz komunikacji biznesowo-wypoczynkowej.
By rozbudzić wyobraźnię warto zastanowić się nad takim
prozaicznym faktem możliwym do oceny w prostej praktyce
życiowej, że ... kilometr jezdni to ślepa ulica, droga do nikąd
... a kilometr pasa drogi startowej ,drogą w Świat...Więc zacznijmy otwierać Świat dla Mazur i Mazury dla Świata bo na
to zasługuje kraina i jej mieszkańcy.
Komunikacja lotnicza już wielkie znaczenie miała dla Mazur w okresie międzywojennym . W tych latach III Rzesza
nie mając bezpośredniego dostępu do terenów Prus Wschodnich wykorzystała nowe możliwości tworzącego się lotnictwa
XX wieku dla utrzymania sprawnej komunikacji z odległymi
od Rzeszy terenami. W tym okresie funkcjonowało bardzo dynamicznie wiele lotnisk na terenie Prus a w naszym najbliższym otoczeniu m.in. w Ełku, Giżycku ,Kętrzynie ,Rostkach i
Szymanach .Na Mazury w latach 1929 – 35 przylatywał również dwunastosilnikowy (o dwóch pokładach pasażerskich)
„Dornier DO X” , który lądując na jeziorze Niegocin komunikował z Giżyckiem (Lotzen) 100 pasażerów .Pisząc o tym
chciałbym obecnie aby przynajmniej, dorównać ówczesnemu
wykorzystaniu lotniczych możliwości dla komunikacji międzyludzkiej i specjalistycznej turystyki do naszego regionu.
Od kilku lat dosyć konsekwentnie i osobiście zabiegam o
właściwe zrozumienie potrzeby dostrzegania problemu infrastruktury lotniczej, inicjatyw reaktywowania byłych lotnisk i
ich współczesne przygotowanie do służenia w poprawie możliwości komunikacyjnych Warmii i Mazur. W tej sprawie mam
już wiele powodów do satysfakcji.
Znając potencjał istniejących możliwości terenowych

kilku miejscowości widzę potrzebę pewnej wspólnej mobilizacji dla utworzenia wcześniej już planowanych nowych lotnisk
lokalnych w Gołdapi (Botkuny),Olecku, Ełku, Rostkach k/Pisza
i Węgorzewie (Macki).
Stawiam swoją osobę
do dyspozycji zainteresowanych Samorządów! Jestem gotów by
udzielić skutecznej pomocy logistycznej dla nowych lotnisk a po
ich utworzeniu organizowania nowych publicznych imprez lotniczych promujących miejscowości i nowe atrakcyjne miejsca
dla turystyki lotniczej.
Szanowni Samorządowcy, przedsiębiorcy i entuzjaści możliwości małej komunikacji lotniczej z Ełku, Gołdapi, Mrągowa,
Pisza, Olecka i Węgorzewa , podejmijmy pilnie wspólnie działania dla utworzenia nowych, w Waszych miejscowościach lądowisk – samorządowych, lokalnych stowarzyszeń czy prywatnych.
Aeroklub Krainy Jezior z moim osobistym zaangażowaniem jest
gotów do ścisłej współpracy a nawet utworzenia swoich filii, by
wesprzeć organizacyjnie lokalnych entuzjastów lotniczego rozwoju Mazur.
Zainteresowani podjęciem inicjatywy działań na rzecz lotnisk
lokalnych mogą kontaktować się w sprawach dodatkowych pytań na mail:s.tolwinski@mazuryairshow.pl lub akj@lotniskoketrzyn.pl. Jesteśmy (w AKJ) również gotowi przybyć na spotkania
w każdej miejscowości gdzie będą zainteresowani utworzeniem
działalności lotniczej.
Życie toczy się szybko a postęp w komunikowaniu się przybiera coraz skuteczniejsze, ułatwiające funkcjonowanie formy
.Wobec tego nie marnujmy okazji wynikającej z zainteresowania
Mazurami wspieranego akcją „Mazury Cud Natury” czy również
o międzynarodowym znaczeniu imprezą „Mazury AirShow”. Razem możemy szerzej otworzyć Mazury dla Świata i przyczynić
się do ich nowego ,dotychczas nieznanego wizerunku.
Więc zapraszam do współpracy w wymiernym działaniu
na rzecz awansu komunikacyjnego każdej mazurskiej większej
miejscowości. Nie zmarnujmy istniejących możliwości i naszych
doświadczeń
Stanisław Tołwiński
Prezes AKJ
Autor tekstu (listu otwartego) jest Prezesem Aeroklubu Krainy Jezior, inicjatorem „Międzynarodowych Zlotów Przyjaciół
Lotnictwa i Mazur” (w tym roku był już 13-ty) pokazów lotniczych „Mazury AirShow”, Promocji województwa przez organizację „Międzynarodowych Rajdów po Lotniskach/Lądowiskach
Warmii i Mazur” .Będąc właścicielem lotniska Kętrzyn Wilamowo – lotnisko i posiadane samoloty udostępnił bezpłatnie dla
działalności statutowej AKJ. Przewodniczył w województwie zespołowi roboczemu którego wynikiem było opracowanie „Koncepcji Infrastruktury i Komunikacji Lotniczej Warmii i Mazur”
– kompleksowo oceniającej możliwości oraz kierunki dalszych
działań dla rozwoju lotnisk.
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VIII Turniej siatkówki plażowej
z cyklu
Grand Prix Olecka 2011
28 sierpnia na boisku MOSiR rozegrany został VIII Turniej
siatkówki plażowej z cyklu Grand Prix Olecka 2011
Sędzią głównym był Dariusz Karniej.
WYNIKI:
P. Jurewicz / A. Bogdan - D. Plaga / R. Zykine
2:0
A. Białecki / M. Skrzypek - Ł. Tarasiewicz / T. Szyszkowski
2:0
B. Masłowski / P. Surażyński - A. Gij / D. Grubba
2:0
H. Paszkowski / P. Szlaszyński - N. Januszko / M. Matusiak
2:0
P. Jurewicz / A. Bogdan - A. Białecki / M. Skrzypek 2:0
B. Masłowski / P. Surażyński - H. Paszkowski / P. Szlaszyński
2:1
Ł. Tarasiewicz / T. Szyszkowski - A. Gij / D. Grubba 2:0
H. Paszkowski / P. Szlaszyński - Ł. Tarasiewicz / T. Szyszkowski 2:0
A. Białecki / M. Skrzypek - A. Gij / D. Grubba
2:1
H. Paszkowski / P. Szlaszyński - P. Jurewicz / A. Bogdan
2:0
B. Masłowski / P. Surażyński - A. Białecki / M. Skrzypek
2:1
A. Białecki / M. Skrzypek - P. Jurewicz / A. Bogdan 2:0
B. Masłowski / P. Surażyński - H. Paszkowski / P. Szlaszyński
2:1
Trzy pierwsze pary otrzymały pamiątkowe dyplomy, a zwycięzcy statuetki i okolicznościowe koszulki.
Ogółem w zawodach uczestniczyło 16 zawodników.
VIII Turniej był ostatnim turniejem cyklu Grand Prix Olecka
2011.
Klasyfikacja końcowa turniejów z cyklu Grand Prix Olecka
2011:
1. Hubert Paszkowski / Przemek Szlaszyński (Gołdap) 33 pkt
2. Przemysław Jurewicz / Arkadiusz Bogdan (Gołdap/Olecko) 31 pkt
3. Adrian Białecki / Michał Skrzypek (Gołdap) 19 pkt
4. Piotr Fejfer / Grzegorz Daniłowicz (Olecko) 9 pkt
5. Artur Opanowski / Paweł Haponik (Olecko) 9 pkt
Trzy pierwsze pary otrzymały pamiątkowe dyplomy i puchary ufundowane przez MOSiR Olecko. Wszystkie wyżej
wymienione pary otrzymały nagrody rzeczowe, ufundowane
przez firmę ,,Edkar”, pani Edyty Karniej oraz firmę ,,D@
RKOMP” pana Przemysława Atkielskiego.
Ogółem we wszystkich turniejach uczestniczyło 23 pary z
całej Polski, a nawet z zagranicy.
Organizator imprez sportowych w MOSiR Olecko:
Dariusz Karniej

Hala z pływalnią
Trwają prace w centrum sportowo-rekreacyjnym. Zaawansowanie robót oceniane jest na 51%. Koszt zadania to prawie
34 miliony złotych. Nadzór autorski projektu wynosi 54 tysiące złotych, nadzór inwestorski 243 tysiące złotych. Budowę
kontynuuje Mostostal Warszawa S.A.
UM wbiip

Dowóz uczniów
Rozstrzygnięty został przetarg nieograniczony na świadczenie usług w zakresie dowozu uczniów do szkół podstawowych i gimnazjów na terenie gminy Olecko w okresie od 1
września 2011 roku do 29 czerwca 2012. Przetarg wygrała
firma PKS w Suwałkach Spółka Akcyjna. Cena za kilometr
przewozu ucznia będzie wynosiła 3,57 złotych brutto.
UM wekis
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Turniej o Puchar
Miłośnika Białego Sportu
Pana Lecha Kuranowskiego
Ostatni otwarty turniej Tenisa Ziemnego w Olecku to
turniej o Puchar Miłośnika Białego Sportu Pana Lecha
Kuranowskiego, w sumie uczestniczyło 19 osób w trzech
kategoriach i tak:
OPEN
1. Adam Cakała (Suwałki) 6 6
2. Karol Goworowski (Suwałki) 0 2
3. Andrzej Karniej z Arkiem Cąkałą 6/1
Do 16 Lat
1. Ula Jasińska 6
2. Sylwia Sadłowska 0
3. Weronika Tymoszuk z Sylwią Sadłowską 6/2
powyżej 50 Lat
1. Jerzy Poleski (Kołobrzeg) 9
2. Bożena Jasińska ( Kołobrzeg) 2
3. Ryszard Mielech Olecko 9/1 z Bożeną Jasińską
Andrzej Bomber

Wypoczynek naszych dzieci
Od 4 do 15 sierpnia 48 uczniów z gminnych szkół podstawowych i gimnazjów nieodpłatnie przebywało na koloniach
terapeutycznych w Łebie.
Zalecona przez burmistrza kontrola wypoczynku wykazała właściwą jego organizację realizację programu zgodnie
z przedstawiona ofertą, zatrudnienie kadry z kwalifikacjami
(m.in. instruktorzy, terapeuci, psycholog).
Organizatorem kolonii było Polskie Towarzystwo Krajoznawcze w ramach wsparcia realizacji zadania publicznego
na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.
UM wekis

Ukończono
... ogrodzenie placu rekreacyjno-sportowego w Kijewie.
Koszt zadania wykonany w ramach funduszu sołeckiego
wyniósł 9 tysięcy złotych. Prace polegały na niwelacji terenu
boiska oraz na budowie 87 metrów ogrodzenia. Inwestycję
wykonała firma z Olecka. Odbiór odbył się 9 sierpnia.
UM wbiip

Ulica Jeziorna

Goładpska firma wykonała projekt techniczny drogi i
kanalizacji deszczowej drogi dojazdowej do ulicy Jeziornej.
Koszt sporządzenia projektu wyniósł 12,3 tysiąca złotych.
W ramach zadania wykonana została dokumentacja techniczna drogi dojazdowej i wewnętrznej wraz z kanalizacją
deszczową oraz zostanie wybudowany kolektor deszczowy.
Roboty budowlane w zakresie budowy kolektora deszczowego zostaną wykonane po wyłonieniu wykonawcy robót.
UM wbiip

Ustalenia

17 sierpnia odbyło się spotkanie z Henrykiem Grzanką
wiceprezesem zarządu PKS w Suwałkach. Podczas spotkania ustalono, że od 2 września br na okres 3 miesięcy w dni
nauki szkolnej zostanie uruchomiona linia autobusowa na
trasie Gąski – Kijewo – Zatyki – Olecko. Po analizie ilości
pasażerów korzystających z tej trasy PKS podejmie ostateczną decyzję o utrzymaniu lub likwidacji linii.
Sprawę zgłosiła sołtyska Zatyk Maria Arciszewska.
UM wekis

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

Traktat o składaniu gruszek

Waldemara Rukścia

Po raz kolejny miałam okazję przekonać się o sile ludzkiego umysłu, a może bardziej ducha i czegoś niewytłumaczalnego. Tak też było w tym przypadku, o którym za
chwilę. Najpierw muszę wspomnieć o Białymstoku, do
którego się kiedyś wybrałam z całą rodziną na zakupy. Miasto niemałe, bo liczące ponad dwieście tysięcy. Już na samym początku przemknęła mi myśl, żeby tylko nie spotkać
państwa K., bo nasze stosunki koleżeńskie bardzo oziębły,
kiedy poczułam się oszukana, i to w białych rękawiczkach.
I co gorsza wciągnęłam w to znajomego, który też wykonał
robotę, a obiecanej kwoty nie otrzymał do dzisiaj. Łazimy
po tych galeriach, przeglądamy towar, nogi już bolą, dziewczynki piszczą ze zmęczenia. Jeszcze tylko jeden sklep i
znikamy, aż tu nagle… nie, to niemożliwe – państwo K.
Powitanie i kurtuazyjna pogawędka. Ten dzień, ta godzina,
tan sklep – jak to możliwe? Ściągnęłam ich myślami?
Sympatyczny grill u znajomych. Pogawędki z nowopoznanymi ludźmi na tematy przeróżne, czyli bezpieczne
z pominięciem polityki. Tuż obok rozciąga się stary sad i
nabiera jesiennych barw i zapachów.
Ubolewam nad tym, że w ubiegłym roku biegałam na
bazar i nie znalazłam wiejskich gruszek, które chciałam
włożyć do słoików. Musiały to być małe, twarde gruszki,
które niekoniecznie nadają się go jedzenia, bo są za twarde i bez smaku. Ale takie właśnie najlepsze są do składania. Człowiek z naprzeciwka, któremu rozprawiam o tych
gruszkach, aż mlasnął na ich wspomnienie, bo jego mama
też takie robiła. Świetnie nadają się do przystawek, ale też
do mięs. Ja uwielbiam złamać smak schabowego gruszką
słodko-winną. Pogadaliśmy, pomlaskaliśmy i wróciłam z
postanowieniem, że tego roku już od września będę chodziła na bazar tak długo, aż dorwę jakiegoś rolnika z gruszkami.
Po grillu został już tylko smak dobrze upieczonej karkówki. Dziewczynki jak zwykle marudzą przed spaniem.
Zerkam na sms-a, który przed chwilą przyszedł i oczom nie
wierzę. Koleżanka wróciła ze wsi i ma dla mnie… gruszki, właśnie takie do składania. Przypadek, magia, czy siła
myśli?
Siedzę więc teraz nad gruszkami i rozprawiam o rzeczach wielkich i małych. Po umyciu trzeba gruszkę prze-

kroić na pół, wydrążyć gniazdo i wrzucić do wody z odrobiną
kwasku cytrynowego, żeby nie zmieniły koloru. Potem tylko
wrzucić do zalewy octowo-cukrowej z odrobiną goździków
i cynamonu, a kiedy będą szkliste, wkładać do słoików, zalać
gorącą zalewą i już gotowe.
Pycha! Polecam.
Trochę to zajmuje czasu, ale aż buzia mi się uśmiecha, kiedy wkładam słoiki do koszyka, żeby wynieść do piwnicy.
Przy owym składaniu gruszek do słoików wynikł iście
filozoficzny dylemat. Moja młodsza latorośl, dociekliwa
w każdej sprawie, przepytywała mnie na, skąd są goździki,
jeśli to nie kwiaty. I sama zbaraniałam, bo nigdy nie zastanawiałam się. Po prostu były, służyły jako przyprawa i już.
Nie udawałam wszechwiedzącej, tylko wklepałyśmy w Google wyraz i odpowiedź gotowa. To nierozkwitłe, wysuszone
pąki kwiatowe drzewa goździkowego. Należą do najstarszych
i najbardziej znanych przypraw. Ich ojczyzną jest Indonezja.
W pewnym czasie (panowanie cezarów rzymskich) były towarem, który był droższy niż złoto. Do handlu przywożone są
w beczkach lub workach. Dobre goździki powinny być tłuste
i ciężkie, a kiedy wrzucić się je do wody, powinny tonąć lub
przynajmniej ustawić się pionowo. Jakie to wszystko ciekawe.
Kolejną partia gruszek mieszam w garnku. Zapach goździków roznosi się po kuchni. Strasznie wspomnieniowo się zrobiło. Pamiętam dziką gruszę rosnącą na rodzinnym podwórku.
Gruszki nadawały się do słoików, a jej konary latem służyły
jako parasol. Wszyscy lubili pod nią siadać. Rok po roku usychała i trzeba było ją spiłować. Ilekroć wyjdę z ganku, widzę
ją, jest we mnie wraz z dzieciństwem, które pod nią spędziłam.
Koleżanki (głównie te ze stolicy) zadają pytanie, czy warto
bawić się w przetwory, skoro półki sklepowe aż pękają od różnych marynat, dżemów czy kompotów? Rzeczywiście, nadziwić się nie mogę wyborem, bo nawet o żurawinę nietrudno.
Ba, nawet kształty słoiczków przyciągają wzrok i zachęcają.
Pewnie przeliczając energię, owoce, dodatki i czas, to wyszłabym na zero, ale przecież to nie o to chodzi. Może o to, żeby
dzieci poczuły prawdziwy dom w rozbieganym świecie? A
może to przywoływanie własnych wspomnień i beztroskiego
dzieciństwa? W ogóle pytanie o sens składania gruszek, to tak
jak zastanawianie się nas sensem dnia i nocy.
Marusia
Ps. W. Myśliwski łuskał fasolę, a ja składam gruszki. I tak
powstają traktaty.

