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Założony w 1997 r.

Kto ślepo słucha otoczenia – ten nie może
zyskać swobody dla siebie samego.
Czuang -Tsy

Nr 36
(712)

cena 1,50 zł

7 września 2011 r.

Międzygminne Święto Plonów- Olecko 2011 program wewnątrz numeru
KOSTKA, ORZECH zapewniamy transport
EKO GROSZEK: polski, import tel.

WĘGIEL:

87-56-96-256

K56910

V32905

V41001

Nr 36 (712)

Kupon bierze udział
w losowaniu upominków

MARKET BUDOWLANY

MAJSTER

CENTRUM HANDLOWE – Aleje Lipowe 1B

SZAFKI ŁAZIENKOWE
UMYWALKI
10% RABAT

V39503

V33504

M.Pietraszewski

ZAPRASZAMY NA ZAKUPY

SKUP STARYCH I ROZBITYCH POJAZDÓW
kasacja pojazdów, skup złomu, pomoc drogowa, autolaweta

Najwyższe ceny, Olecko, ul. Ełcka 2, tel. 501-611-961

V32505

to@borawski.pl Archiwum „Tygodnika Oleckiego” znajdziesz
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KRONIKA
PO¯ARNICZA

24 lipca o 8.50 jeden zastęp OSP
Kowale Oleckie zabezpieczał w
Kowalach Oleckich lądowanie
śmigłowca ratowniczego.
24 lipca o 12.41 jeden zastęp
OSP Wieliczki usuwał w Jelitkach gniazdo szerszeni z drzewa
rosnącego w pobliżu budynku
mieszkalnego.
25 lipca o 14.01 jeden zastęp
JRG PSP pomagał policji w poskromieniu agresywnego psa,
który utrudniał interwencję policji.
25 lipca o 14.34 dwa zastęp JRG
PSP gasiły pożar piwnicy w budynku przy ulicy Reja.
25 lipca o 16.18 jeden zastęp
JRG PSP usuwał gniazdo szerszeni z altanki ogrodowej na
osiedlu Siejnik.
25 lipca o 16.57 jeden zastęp
JRG PSP usuwał w Gordejkach
gniazdo szerszeni z poddasza budynku mieszkalnego.
25 lipca o 22.40 jeden zastęp
OSP Cimochy zabezpieczał w
Cimochach nadłamany słup
energetyczny.
26 lipca o 13.45 jeden zastęp JRG
PSP usuwał gniazdo szerszeni z
domu mieszkalnego w Jaśkach.
26 lipca o 16.50 jeden zastęp
OSP Wieliczki usuwał gniazdo
szerszeni z domu mieszkalnego
w Wikasach.
26 lipca o 18.12 jeden zastęp
OSP Mazury usuwał gniazdo
szerszeni z domu mieszkalnego
w Rogojnach.
26 lipca o 18.40 jeden zastęp OSP
Kowale Oleckie usuwał gniazdo
szerszeni z domu mieszkalnego
w Guzach.
26 lipca o 19.25 jeden zastęp OSP
Kowale Oleckie usuwał gniazdo
szerszeni z domu mieszkalnego
w Sokółkach.
27 lipca o 9.23 jeden zastęp JRG
PSP otwierał zatrzaśnięte drzwi

Proszę Państwa, to
już definitywny koniec
wakacji: w „Tygodniku”
ruszył „Ekspess szkolny”, Wojciech Leonarczyk dziękuję wszystkim
za wzięcie udziału w
akcji nieopalania samochodów na plażach miejskich, grzybiarze tabunami przemierzają
lasy.
We wtorek, gdy składamy ostatecznie
„TO” pada rzęsisty deszcz, za oknem wiatr
jesienny targa koronami drzew i choć jeszcze lato (kalendarzowe), to w głowie słychać: „Jesień”
Z tym deszczem, to może i dobrze?
Będą grzyby!
A co tak w ogóle? Fotografia Ewy Kozłowskej, autorki pięknego albumu wydanego z okazji 450-lecia miasta pt. „Portrety
mieszkańców Olecka” została zakwalifikowana na „Salon Paryski”, który jest wydarzeniem w sztuce na skalę światową. Kobieta z naszego miasta!
Gratuluję!

mogą się czuć tylko pracownicy administracji państwowej, powiatowej
czy gminnej. Taki to nasz los! My
płacimy podatki, a oni administrują
naszymi pieniędzmi. Najgorsze jest
to, że ciągle tych zadań administracji przybywa i w związku z tym podatki rosną z dnia na dzień...
Szykują się podwyżki cen
wody... i to wcale niemałe. Coraz drożej żyje się w mieście... coraz drożej.
Z jednej strony mieszkańcy starają się
i usiłują oszczędnie używać wody, z
drugiej strony „Wodociągi” nie zarabiają i co raz podnoszą jej ceny... Błędne koło? Być może! Ale ktoś powinien
przeciąć ten gordyjski węzeł. A może
po prostu mieszkańców Olecka nie
stać, by dalej finansować inwestycje w
tym i w każdym innym kierunku?
Pomysły na ten temat ma Grzegorz
Kłoczko: artykuł wewnątrz numeru.
Serdecznie polecam!
B. Marek Borawski

***
Bardziej smutne?!?
Żyje się nam coraz drożej. Bezpieczni
mieszkania domu przy ulicy Kościuszki.
27 lipca o 11.59 jeden zastęp JRG PSP usuwał przy ulicy Sembrzyckiego drzewo niebezpiecznie pochylone nad budynkiem.
27 lipca o 12.05 jeden zastęp JRG PSP zabezpieczał lądowanie śmigłowca ratowniczego
na lądowisku przyszpitalnym przy ulicy Gołdapskiej.
27 lipca o 18.37 jeden zastęp OSP Mazury
usuwał gniazdo szerszeni z domu mieszkalnego w Borkach.
28 lipca o 2.02 jeden zastęp JRG PSP gasił
na osiedlu Siejnik pożar śmieci w śmietniku
kontenerowym.
28 lipca o 13.12 jeden zastęp JRG PSP usuwał
w Krupinie drzewo niebezpiecznie pochylone
nad budynkiem magazynu.
28 lipca o 17.24 jeden zastęp OSP Szczecinki
usuwał gniazdo szerszeni z domu mieszkalnego w Możnych.
Informacji udzieliła starsza sekcyjna
Katarzyna Jeglińska

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

V28209

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:

• Adam Mroczkowski
• Jan Noakowski
• Zdzisław Nowakowski
• Regina Rojek
• Janina Wierciszewska
• Tomasz Żarnuczyk
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

V32605
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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
V32805
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

V26810

Skład fabryczny kostki brukowej KAMAL
KOMUNIKAT
BURMISTRZA OLECKA
W dniu 11 września 2011 roku podczas dożynek
pt. „Międzygminne Święto Plonów – Olecko 2011”
nastąpi czasowa zmiana organizacji ruchu w ciągu
Placu Wolności na odcinku od skrzyżowania z ulicą Grunwaldzką do skrzyżowania z ulicą 1 Maja w
Olecku.
Wobec powyższego informuję mieszkańców zamkniętego odcinka drogi o jego nieprzejezdności
oraz obowiązku przeparkowania samochodów na
parkingi sąsiednie.

Lokalna Organizacja
Turystyczna
Ziemi Oleckiej

uprzejmie
informuje członków o możliwości
bezpłatnego korzystania ze
szkoleń i podwyższania kwalifikacji w ramach Projektu
„Inwestycja w kadry turystyki Podlasia i Mazur szansą dla
rozwoju produktów turystycznych”.
Przyjęcie do projektu nastąpi po wysłaniu deklaracji
uczestnictwa (do pobrania na stronie www.kadryturystyki.pl w zakładce dokumenty).
Liczba miejsc na szkolenia ograniczona – decyduje kolejność nadesłanych zgłoszeń. Można skorzystać tylko z
jednego szkolenia: menadżerów bądź na uprawnienia turystyczne.
Zgłoszenia drogą elektroniczną należy przesłać na:
email: kadryturystyki@wp.pl
lub pocztą listowną na adres: 15-092 Białystok, ul.
Sienkiewicza 5 lok. 63
Serdecznie zachęcamy do udziału w projekcie.
Z poważaniem:

Wioletta Żukowska
Wiceprezes LOT Ziemi Oleckiej

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
7 września (środa)
apteka dyżurna: Gołdapska 1
wydanie „Tygodnika Oleckiego”
8 września (czwartek )
apteka dyżurna: Zielona 35
9.00 - II Turniej Orlika w piłce nożnej chłopców i dziewcząt,
stadion MOSiR ze sztuczną nawierzchnią.
17.00 - otwarcie wystawy monet z okazji 30-lecia koła Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego w Ełku „To nie Fenicjanie wynaleźli pieniądze” - izba historyczna Stowarzyszenia OSA Zamek
17.00 - zebranie kombatantów ZKRP i BWP, dom kultury,
Gołdap
9 września (piątek)
apteka dyżurna: Składowa 6
10 września (sobota)
apteka dyżurna: Zielona 37
10.00 - Mistrzostwa Olecka w Tenisie Ziemnym, Korty Miejskie
16.00 - Czarni Olecko - Start Działdowo, mecz piłki nożnej
11 września (niedziela)
apteka dyżurna: 11 Listopada 9
11.00 - Międzygminne Święto Plonów, Rynek
10.00 - Mistrzostwa Olecka w Tenisie Ziemnym, Korty Miejskie
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)
19.00 - kocert Jana Kondraka, Galeria w budynku historycznym Suwałki Plaza.
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)
apteka dyżurna: Zielona 37
19 września (poniedziałek)
apteka dyżurna: 11 Listopada 9
19.00 - Jan Kondrak, koncert - Galeria w budynku historycznym (Suwałki Plaza)
20 września (wtorek)
apteka dyżurna: Kolejowa 15
21 września (środa)
apteka dyżurna: plac Wolności 25
wydanie „Tygodnika Oleckiego”
22 września (czwartek)
apteka dyżurna: plac Wolności 7B
23 września (piątek)
apteka dyżurna: Gołdapska 1
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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 ludo-

wym - 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 zabawazapraszmy 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.

„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
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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 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, gitara, Sebek - gitara, śpiew, Gerard
- bass, śpiew, Mielony - dr
www.thebill.com.pl www.myspace.com/thebillband (utwory
do odsłuchania)

Zespół Szkół STO w Olecku
prowadzi zapisy na rok szkolny
2011/2012 do następujących
typów szkół:

V39003

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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Wypadek w okolicach Ślepia

31 sierpnia około godziny 13:00 w miejscowości Ślepie,
na trasie Olecko - Ełk, doszło do wypadku drogowego.
Z nieustalonych przyczyn kierująca samochodem marki
Fiat Panda, 19 letnia kobieta, na prostym odcinku drogi nie
zapanowała nad samochodem i wjechała do rowu.
Kierująca samochodem doznała urazu głowy i została odwieziona do szpitala. Tam okazało się, że doznała otwartego
złamania kości nosa. Pasażerkę – siedmioletnią dziewczynkę
zabrano do szpitala na obserwację i nie stwierdzono żadnych
obrażeń. Dziewczynka była przewożona w foteliku ochronnym.
W akcji ratowniczej brał udział jeden zastęp straży pożarnej, 2 karetki i policja. 		
zdj. archiwum PSP
kpt. Tomasz Jagłowski, KP PSP Olecko

Zawiadomił policje o kradzieży pojazdu, której nie było
Oleccy kryminalni zatrzymali dwóch braci z Suwałk,
którzy zgłosili kradzież osobowego bmw. Marcin i Karol S.
są podejrzani o złożenie zawiadomienie o kradzieży pojazdu, której w rzeczywistości nie było. Obaj trafili do policyjnego aresztu, a jeden z nich usłyszał już zarzuty. Policjanci
nie wykluczają kolejnych zarzutów za fałszywe zeznania. Za
przestępstwo zeznania nieprawdy grozi kara nawet 3 lat
pozbawienia wolności.
Do zdarzenia doszło w miniony piątek około godziny 9.00.
Oficer dyżurny oleckiej komendy został telefonicznie powiadomiony o kradzieży samochodu osobowego marki BMW.
Poszkodowany mieszkaniec Suwałk oświadczył, że auto
skradziono w nocy i było zaparkowane na jednym z oleckich
osiedli. Na miejsce skierowano funkcjonariuszy wydziału kryminalnego. Policjanci sprawdzili wskazane miejsce lecz nie
ujawnili żadnych śladów. Przyjęto zawiadomienie o prze-

OLECKIE CENTRUM
SZKOLENIA KIEROWCÓW
Jerzy Miliszewski
Ośrodek
czynny
codziennie
w godz. 800-1600
B22206

Olecko, Aleje Lipowe 3
Rozpoczęcie
kursu

5
września
godz.

tel. 520-23-36

1600

stępstwie, przesłuchano świadków oraz rozpytano okolicznych
mieszkańców i sprawdzono inne zaparkowane samochody. Kryminalni pracujący nad tą sprawą ustalili, że skradziony pojazd
posiadał aktualna polisę ubezpieczeniową AC w tym min. od
kradzieży na łączną kwotę 75 tyś złotych. Podejrzenie Śledczych
wzbudziły niespójne zeznania świadków. Policjanci w toku dalszych czynności w tej sprawie ustalili, że kradzieży tej nie było,
a podana przez zawiadamiającego 27-letniego Karola S. wersja
jest nie prawdziwa.
Pojazd który miał rzekomo być skradziony kilka miesięcy
wcześniej został pocięty i sprzedany na złom. Przesłuchany w
charakterze świadka Marcin S. podtrzymywał wersję młodszego
brata. Zgromadzony materiał dowodowy pozwolił na zatrzymanie do wyjaśnienia braci. Mężczyźni z pokrzywdzonych stali
się podejrzanymi za zawiadomienie o przestępstwie, którego nie
było. Pobyt w policyjnej celi okazał się bardzo skuteczny. Karol
S. w końcu przyznał się, że nie było żadnej kradzieży. Dodał,
że przyjechał do Olecka pojazdem bmw oklejonym srebrna folią aby przypominało te, które ubezpieczono od kradzieży. Pieniędzmi z ubezpieczenia bracia mięli podzielić się po połowie.
Wcześniej jeden z nich ubezpieczył auto licząc na odszkodowanie, a zgłoszenie kradzieży miało temu pomóc. Cały przygotowany wcześniej plan nie powiódł się. W konsekwencji
swojego czynu Karol S. usłyszał już zarzut zawiadomienia o
niepopełnionym przestępstwie i przyznał się do winy. Policjanci
nie wykluczają postawienia kolejnych zarzutów za składanie fałszywych zeznań w tej sprawie.
Zgodnie z kodeksem karnym kto zawiadamia o przestępstwie
organ ścigania wiedząc że przestępstwa nie popełniono podlega
karze pozbawienia wolności do lat 2.
rzecznik prasowy KPP aspirant Tomasz Jegliński

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

KONIEC WAKACJI W RADZIE MIEJSKIEJ

Pod koniec wakacji odbyła się sesja Rady Miejskiej,
podczas której radni Dobra Wspólnego kilka razy zabierali
głos w ważnych dla gminy sprawach.
Została podjęta uchwała o zaciągnięciu kredytu przeznaczonego na spłatę innych kredytów w wysokości 3,8 mln
zł. Wcześniej planowany był nawet większy kredyt, więc
właściwie wypadałoby się cieszyć z pozytywnej tendencji.
Należy jednak zaznaczyć, że kredyt ma być przeznaczony na spłatę innych (wcześniej zaciągniętych) kredytów,
a spłacać go będziemy z dochodów własnych gminy. Sęk
w tym, że zaciągając te poprzednie kredyty Rada Miejska
również zobowiązała Burmistrza do ich spłaty z dochodów
własnych, a nie innymi kredytami. To jest dla nas niepokojące, bo dowodzi pogorszenia sytuacji finansowej gminy.
A co będzie jeśli w przyszłym roku wpłynie propozycja,
żeby i ten kredyt 3,8 mln zł spłacać kolejnym kredytem?
Do tego nie wolno dopuścić, to już nie będzie żółte światełko ostrzegawcze, tylko czerwone światło STOP!
Gmina na mocy decyzji Rady przekazała ostatnio wybudowane przy udziale środków zewnętrznych wodociągi
i kanalizację dla PWiK. Wartość przekazanych inwestycji
wynosi 8,4 mln zł. Zadaliśmy na sesji pytanie jak to wpłynie na cenę wody w gminie? Okazuje się, że cena może
wzrosnąć nawet o 50 gr na jednym metrze. Bierze się to
stąd, że przekazany majątek jest przez PWiK amortyzowany tzn. wliczany stopniowo w koszty dostarczania wody
i odprowadzania ścieków, a ponadto przedsiębiorstwo
musi corocznie płacić gminie podatek od nieruchomości od
wartości przekazanego majątku. Co prawda wpisywanie w
koszty nieponiesionych wydatków - poprzez odpis amortyzacyjny – budzi nasze wątpliwości, ale skoro takie są
przepisy, to wydaje się, że niewiele można na to poradzić.
Natomiast okazuje się, że istnieje salomonowe rozwiązanie, które można zaproponować w okresie wzmożonych
nakładów na wodociągowanie. Według wykładni fiskusa
przedsiębiorstwo ma prawo zmniejszyć odpis amortyzacyjny wydłużając czas amortyzacji (może nawet zawiesić
odpisy amortyzacyjne), natomiast Rada Miejska ma prawo
uchwalić przedsiębiorstwu podatek od nieruchomości na
niższym poziomie. To pozwoli uniknąć podwyżek i nie narazi mieszkańców Olecka na wzrost ceny wody. Czy unijne
pieniądze uzyskane przez gminę muszą nas narażać na podwyżki? Spróbujemy powalczyć o tę sprawę.
Od dwóch miesięcy staramy się przekonać burmistrza,
aby odpowiedzi na wszystkie interpelacje były udzielane

publicznie na sesji jak to nakazuje statut gminy (obecnie
nie udziela się publicznej odpowiedzi na niektóre zapytania, a tylko wysyła się ją zainteresowanemu). Budzi to
jednak spory opór, a szkoda, bo - proszę mi wierzyć - odpowiedzi bywają interesujące, nawet bardziej interesujące niż pytania. Na razie stanowisko burmistrza jest takie,
że „kwestia dotycząca interpelacji wymaga przemyślenia,
analizy i ew. dokonania stosownych zmian w statucie.”
Może ktoś z Czytelników zna powody tej niechęci? Zapis
w statucie jest prosty, wystarczyłoby go przestrzegać.
Miło nam donieść, że „oddolna” inicjatywa grupki
pasjonatów historii Olecka, którą zgłosił radny Wojciech
Leonarczyk, dotycząca odbudowy bramy cmentarza
ewangelickiego od strony ul. Słowiańskiej nabiera realnych kształtów. Pasjonaci zadbali o odnowienie oryginalnych skrzydeł, materiały, finansowanie budowy. Jeśli
urząd spojrzy na to łaskawym okiem i udzieli pozwolenia,
to miasto zyska cenny historyczny akcent. Gratulujemy
miłośnikom Olecka skutecznych działań.
WAŻNE. Do 30 września można składać wnioski do
przyszłorocznego budżetu gminy. Wnioski mogą dotyczyć
planowanych nakładów na ważne dla mieszkańców sprawy.
Prosimy o przekazywanie swoich wniosków radnym Dobra
Wspólnego za pośrednictwem biura Rady Miejskiej w Olecku lub na adres e-mailowy: dw.olecko@gmail.com ewentulanie sms-em na nr 605 072 225 (oddzwonimy). Wszystkie zebrane wnioski przedstawimy burmistrzowi w celu
uwzględnienia w budżecie gminy na 2012 rok.
Grzegorz Kłoczko
Przewodniczący Klubu Radnych
Dobro Wspólne Ziemi Oleckiej

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.

L70501
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Rok Szkolny 2011/2012 rozpoczęty

1 września 2011 r. uczniowie, rodzice, nauczyciele i
pracownicy obsługi Gimnazjum nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Olecku wzięli udział w uroczystej inauguracji
nowego roku szkolnego. Zgodnie z założeniami Ministerstwa Edukacji Narodowej bieżący rok szkolny przebiegać
będzie pod hasłem „Szkoła z pasją”.

W swoim wystąpieniu dyrektor gimnazjum Anna
Siemiatycka zachęcała całą społeczność szkolną do podejmowania twórczych zamierzeń wyzwalających liczne
pokłady możliwości. Zaznaczyła również, iż gotowość
podjęcia trudu i wysiłku na rzecz budowania wspólnego
dobra będzie symbolicznym oddaniem czci bohaterom
tragicznych zdarzeń II wojny światowej.

W dalszej części uroczystości wicedyrektor Jan
Najechalski
poprowadził
ceremonię ślubowania nowego rocznika uczniów gimnazjum.
Adriana
Piotrowska,
przewodnicząca
Samorządu Uczniowskiego zaprosiła
gimnazjalistów do aktywnego włączenia się w życie
szkoły oraz przedstawiła
skład zarządu SU.
Następnie uczniowie udali się do klas na spotkania
informacyjne z wychowawcami.
W tym samym dniu pierwszoklasiści przystąpili do
testów diagnozujących z języków obcych nowożytnych

po szkole podstawowej. Wynik sprawdzianu pozwoli określić
stopień umiejętności językowych i przydzielić uczniów do
właściwych grup zaawansowania.
W bieżącym roku szkolnym w 16 oddziałach Gimnazjum
nr 2 im. Mikołaja Kopernika uczy się 418 gimnazjalistów. Ponownie w murach naszego gimnazjum funkcjonować będzie
klasa sportowa.
Wojciech Jegliński

Pierwszy sezon akcji

STOP OPALANIU
SAMOCHODÓW
NA PLAŻACH
zakończony.
Bardzo serdecznie pragnę podziękować Mieszkańcom
Olecka i Gościom za przyłączenie się do idei.
Dzięki Państwa wspaniałej postawie mogliśmy wypoczywać na plażach w spokoju i cieszyć się pięknem oleckich krajobrazów bez samochodów w tle.
Liczę na udział Państwa w akcji w przyszłym sezonie.

Wojciech Leonarczyk
Radny Klubu Dobro Wspólne

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

W drugim przetargu

... gmina sprzedała działkę przeznaczoną
pod zabudowę budynkiem mieszkalnym wielorodzinnym z częścią handlowo-usługową,
położoną przy ulicy Kościuszki. Nieruchomość
sprzedano za 220 tysiące 170 złotych.
UM wrg

Gmina zawarła

.. akty notarialne na sprzedaż czterech nieruchomości przeznaczonych pod budownictwo
mieszkaniowe przy ulicy Gołdapskiej i parkowej. 				
UM wrg

to@borawski.pl
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W Komendzie Powiatowej Policji w Olecku znajduje sie do odbioru telefon komórkowy
Samsung.
Uczciwy mieszkaniec znalazł aparat w rejonie weży ciśnień.
Właściciel wraz z dokumentacją zakupu telefonu może go odebrać w pokoju nr 4,
tel. 87 520 72 51.

17-latek przyszedł do komendy
mając w kieszeni narkotyki

Funkcjonariusz wydziału kryminalnego oleckiej komendy podczas wykonywania czynności służbowych na terenie
jednostki znalazł w kieszeni spodni 17-latka torebkę foliową
z marihuaną.
Łukasza D został zatrzymany i trafił do policyjnego aresztu do wyjaśnienia. Teraz będzie odpowiadał przed sądem za
posiadanie narkotyków za co grozi kara nawet do 3 lat pozbawienia wolności.
W minioną sobotę jeden z oleckich detektywów wezwał na
przesłuchanie młodego mężczyznę mieszkańca gminy Olecko. Łukasz D. był już wcześniej znany miejscowym policjantom. W trakcie rozmowy funkcjonariusz skontrolował zawartość kieszeni 17-latka. Młody mężczyzna sam dobrowolnie
wyjął posiadane rzeczy. Policjant był jednak spostrzegawczy
i zauważył, że w kieszeni spodni pozostał foliowy woreczek.
Pomógł więc nastolatkowi do końca opróżnić kieszenie. Okazało się, że Łukasz D. przyszedł do komendy mając przy sobie
narkotyki co potwierdziło przeprowadzone badanie. Nastolatek został zatrzymany i trafił do policyjnego aresztu. Teraz w
jego sprawie zostanie wszczęte dochodzenie mające wyjaśnić
jak wszedł w posiadanie marihuany.
Ustawa o przeciwdziałaniu narkomani przewiduje odpowiedzialność karna za posiadanie środków odurzających lub
substancji psychotropowych i sankcje karną do 3 lat pozbawienia wolności.
rzecznik prasowy KPP aspirant Tomasz Jegliński

Centrum Informacji Turystycznej

Trwa budowa Centrum Informacji Turystycznej. Lokal
będzie miał powierzchnię 44,4 m.kw. Koszt budowy wynosi
187 tysięcy złotych, a nadzór inwestorski 3,5 tysiąca złotych.
Termin ukończenia wypada na 15 września.
Projekt jest w 85% dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
UM wbiip

Chodnik na ulicy Wiejskiej

Podjęto prace nad projektem pudowy chodnika i przebudową oświetlenia części linii oświetleniowej ulicy Wiejskiej.
Koszt wykonania projektu to 4674 złote. Projekt ma być
ukończony 15 września.
Roboty ziemne rozpoczną się po 1 października w związku
z potrzebą wycinki drzew. Planowany zakres robót to budowa
chodnika z kostki betonowej o długości około 150 metrów i
szerokości 1,75 metra oraz przebudowa złącza energetycznego i słupa oświetleniowego.
UM wbiip

Droga Szczecinki – Borawskie

Trwa przebudowa drogi Szczecinki – Borawskie. Inwestycję wykonuje firma z Filipowa. Prace przewidują poszerzenie
i wyrównanie żwirówki na odcinku 190 metrów. Koszt inwestycji to 54 tysiące złotych, a termin wykonania upływa 30
września.
UM wbiip

Policjanci na terenie powiatu
zlikwidowali kilka plantacji marihuany
Policjanci zespołu do spraw zwalczania przestępczości
narkotykowej w ostatnim czasie zlikwidowali trzy plantacje
marihuany. Uprawy znajdowały się na terenie gminy Olecko, Wieliczki i Świętajno. Łącznie zabezpieczono blisko 100
sztuk konopi z nielegalnych plantacji.
Zgodnie z obowiązującymi przepisami za uprawianie konopi grozi kara pozbawienia wolności do 3 lat.
rzecznik prasowy KPP aspirant Tomasz Jegliński

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.
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.
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Spotniane z księdzem Jarosławem

W czwartek 1 września w wypełnionej po brzegi sali Oleckiej Izbie Historycznej odbyło się spotkanie z księdzem misjonarzem Jarosławem Wiśniewskim. Duchowny z wielkim sercem i odwagą pracował w Rosji, Kazachstanie, Japonii, Chinach
i na Ukrainie. Obecnie pracuje w Uzbekistanie.
Do Oleckiej Izby Historycznej zawitał przez przypadek. W
Uzbekistanie księdza spotkała Maria W. Dzienisewicz. Podczas
rozmowy okazało się, że kapłan ma epizod olecki. Był studentem ówczesnego Studium Nauczycielskiego. „Po prostu chowałem się przed wojskiem” – stwierdził podczas spotkania nawiązując do tego wątku życiorysu. Jeżeli chodzi o samą naukę, to
miał praktyki w budynku Starego Ratusza, gdzie przed przebudową mieściło się przedszkole, a teraz Olecka Izba Historyczna.
Na początku spotkania misjonarz z okazji, że w tym roku
przypada dwudziesta rocznica święceń kapłańskich otrzymał
życzenia zdrowia oraz wszelkich łask Bożych.
Ksiądz Jarosław opowiadał o pobycie na misjach ponad godzinę. Niezwykle barwnie mówił o zdarzeniach z jego byłych
parafii. A terytorialnie nie były one małe. Przeważnie najdalsze
ich punkty były odległe o tysiące kilometrów. O zdarzeniach
mrożących krew w żyłach, jak np. przesłuchiwanie przez atamana kozackiego opowiadał z tak, że opowieść zamieniała się
w anegdotę.
Ksiądz pisze również książki. Spotkanie było swego rodzaju
promocją jego dwóch ostatnich utworów prozatorskich: „Księga
Urodziwych. Oblicza Szaleńców Bożych z Kaukazu i Powołża”
i „Walka z wiatrakami. Kaukaz i Powołże oczami Don Kichota”.
Na pytanie ile kosztują dopowiedział: - „Jestem kapłanem i niczego nie sprzedaję. Mogę tylko powiedzieć, że wydanie jednej
kosztowało 6 złotych. Państwo musicie zadecydować ile
będzie wynosił datek”.
Ksiądz powiedział jedno wstrząsające według mnie
stwierdzenie: przez kilkaset lat ani Rosja Carska, ani Związek Radziecki nie zdołał wynarodowić mieszkających na
wschodzie Polaków. W ciągu niespełna dwudziestu lat zrobiła to Polska – III Rzeczypospolita.
Niemcy ściągnęli już do siebie ponad 180 tysięcy tych,
którzy zadeklarowali tylko przynależność narodową, kilkaset tysięcy ściągnął Izrael, Łotwa, Estonia, Finlandia i
wiele innych mniejszych krajów. Polska ściągnęła ZALEDWIE KILKUSET. Co się z pozostałymi dzieje? Uciekają z krajów muzułmańskich do Rosji, bo do Polski mają
wjazd zamknięty. Procedury przyznające tzw. Kartę Polaka są pokrętne, a przepisy można określić jako strasznie
głupie. Bo jak ma udokumentować ktoś, że jest Polakiem
lub ma takie pochodzenie, gdy dokumentów tych nie ma.
Ostatnio przebywała w Olecku młoda kobieta z Uz-

bekistanu. Przyjechała do Polski bo szuka dokumentów, żeby
udowodnić swoje Polskie pochodzenie. Jej pradziadkowie Polacy
wyjechali z Gdańska (wtedy niemieckiego) osiedlili się w Uzbekistanie jeszcze przed I wojna światową. Teraz przyjechała do Gdańska szukać dokumentów, ale one są w Berlinie. I tak z kwitkiem
wróciła do Taszkientu. Ambasador obiecał pomóc. Ale tak jak ona
nie każdy może. Wykształcona i dobrze zarabiająca osoba może
takich dokumentów szukać. Innych na to nie stać.
Gdyby ta pani zwróciła się do niemieckiej ambasady, jeszcze
tego samego dnia dostała by pieniądze na bilet i prawdopodobnie
niemiecki paszport. Pradziadkowie przecież pochodzili z Gdańska.
A polscy biurokraci, jakby tego było mało, współpracują z reżimem Łukaszenki, zatrzymują na granicach obywateli np. Ukrainy,
którzy mają paszporty europejskie. Ostatnie afery w prokuraturach, służbach granicznych, sądach i bankach potwierdzają tylko
niechęć „naszych” władz i ciał ustawodawczych do zadośćuczynienia Polakom wysłanym na Sybir czy do jakiejś tam Kałmucji.
Idą wybory i jest okazja, żeby spytać polityków co mają zamiar
z tym zrobić. Jeżeli tłumaczą to brakiem prawa, to niech wezmą
przykład z Niemców. Oni takie prawo uchwalili w ciągu miesiąca.
Jak pokazuje przykład, ściągnięci ludzie dalej dadzą sobie radę
sami. Dajmy im tylko możliwość powrotu.
Przepraszam za te dywagacje, ale dla księdza Jarosława ten
problem jest najważniejszy: brak opieki naszego Państwa nad misjami, a co za tym idzie i nad Polakami pozostawionymi samym
sobie na Wschodzie.
Misjonarz opowiadał, że parafie choć rozciągają się niekiedy
na terenie setek kilometrów liczą tylko po kilkadziesiąt osób, że
czasami większość z wiernych stanowią nie Polacy. Opowiadał
również o tym, że wiernych w parafiach ciągle ubywa. Nie wytrzymują oni presji innych wiar i wyjeżdżają do Rosji. Tam ich
przyjmują. Tak majestacie polskiego prawa wynaradawia są wynaradawiani.
Opowiadał też o tym, że np. w Uzbekistanie jest kilka wielkich
polskich cmentarzy, które są pamiątką po stacjonowaniu tam armii
Andersa. „To też lud boży, którym kapłan powinien się opiekować!” – stwierdził.
Publiczność podziękowała księdzu Jarosławowi serdecznymi
brawami. Potem było jeszcze podpisywanie książek i rozmowy.
Ksiądz zabrał ze sobą dwa kartony i kilka toreb zabawek dla dzieci
z Uzbekistanu, które przynieśli ze sobą goście Oleckiej Izby Historycznej.
B. Marek Borawski
zdjęcia Ewa Kozłowska
Spotkanie zorganizowały: Lokalna Organizacja Turystyczna Ziemi Oleckiej, Stowarzyszenie Kulturalne „Przypisani
Północy” oraz Tygodnik Olecki.
Organizatorzy dziękują wszystkim przybyłym oraz pozostałym darczyńcom za zabawki oraz wsparcie finansowe dla
parafii księdza Jarosława w Uzbekistanie. Szczególnie podziękowania składają też Pani Elizie Ptaszyńskiej, za umożliwienie spotkania.
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Spływ Legą do Goniądza

Jesteśmy ekipą, która corocznie w żelaznym składzie
(zwykle jest nas przynajmniej dwukrotnie więcej) „zalicza”
kolejne polskie rzeki. Ja, niżej podpisany musiałem opuścić
trzy z nich i był to dla mnie tylko (a może aż) jubileuszowy,
dziesiąty spływ kajakowy. Staramy się, by każdy z tych spływów był spływem 5-cio - 6-cio etapowym, czyli lekko licząc
ok. 120-150 km każdego roku.
W ubiegłym roku przepłynęliśmy rzekę Słupia, i to był naprawdę piękny kawałek Polski.
A teraz trochę o tegorocznym spływie. Łącznie przepłynęliśmy 127 km, kończąc w Goniądzu.
Spływ podzieliliśmy na 5 etapów + 1 dzień laby w ośrodku
Łabędź nad Jeziorem Rajgrodzkim:

Piszę to panu w
przekonaniu, że mógłby pan wpłynąć na
władze gminne, by
zajęły się problemem.
Taka rzeka powinna
być wizytówką gminy
(także powiatu). Warto więc zainwestować,
dopilnować, wyczyścić ... Zważywszy, że
już na drugim etapie
rzeka pokazuje swe
piękno w całej krasie.
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II etap Kleszczewo
- Sędki - 27 km
Ciekawostką tego
etapu, ale także poprzedniego (za Jezioro Oleckie Małe) jest
dużo zwałowisk drzew,
jako skutek „działania”
bobrów.
Wystarczy
powiedzieć, że aby te
zwałowiska pokonać, I etap pokonaliśmy w 10 godzin morderczego płynięcia z siekierką w ręku. Etap wynoszący 23
km pokonaliśmy w 10 godzi, a ostatni, V etap, 29 km w 6
godzin. To świadczy o skali trudności pokonywania zwałowisk. A woda stawała się coraz bardziej kryształowa
III etap- Sędki - Łabędź nad jez.Rajgrodzkim - 24 km

I etap z Dworku Mazurskiego nad Jeziorem Oleckim Wielkim do m. Kleszczewo - 23 km
Muszę to szerzej skomentować. Płynąc przez Olecko było
pięknie, wydawało się, że to urocza rzeka. Pomyliłem się. Tuż
za Oleckiem rzeka okazała się brudnym, śmierdzącym ściekiem. Tak paskudnej nie widziałem nigdzie. Setki, tysiące
butelek i puszek, plastikowych, aluminiowych i szklanych,
po napojach wyskokowych i chłodzących, po olejach silnikowych, smarach, diabli wiedzą, po czym jeszcze. Na brzegach zwały różnorodnych śmieci. Woda przypominała żur.
Wszędzie czuć było „chemią”.
I jeszcze jedno spostrzeżenie, problem występujący w
wielu miejscach w kraju wzdłuż rzek i cieków wodnych.
Prawo nakazuje linię brzegową wód otwartych pozostawiać
wolną dla penetracji (m.in. turystycznej). Niestety, a winię
za to władze lokalne, rzeki są pogrodzone i zabudowane. To
niezgodne z prawem, mniemam, że to samowole budowlane.
Co jeszcze zauważyłem na dwóch pierwszych etapach tegorocznego spływu? Tzw. pastuchy elektryczne pastwisk kończyły się w nurcie rzeki. To tylko 24 V, jednak budzi strach. Ale
drugi przypadek wprawił mnie w osłupienie. Nad wodą, bardzo
nisko, wisiał przewód linii napowietrznej, z jednej strony podłączony do słupa, z drugiej leżał na łące. Licho wie, czy był pod
napięciem. Z jednej strony rzeki, ostrożnie dało się go minąć.

Tu jedna uwaga. W przewodnikach podano, że na wyspie
na środku jeziora Selmęt Wielki można biwakować. Konia z
rzę(ą)dem, jeśli się to komukolwiek uda!
Jednodniowy odpoczynek od wioseł nad jeziorem Rajgrodzkim. Był czas na żeglowanie, co skrzętnie wykorzystaliśmy.
IV etap - Łabędź nad jez. Rajgrodzkim-Kuligi - 25 km
Spokojna trasa przez jezioro Rajgrodzkie i rzekę Jegrznia.
V etap - Kuligi - Goniądz - 29 km
Najbardziej urokliwe dwa ostatnie etapy. Woda cudownie czysta.
Byłem pełen podziwu dla dokładności prognozy pogody
podanej w GPS (w komórce). Podawano, że w piątek o 15
zacznie padać, i to coraz mocniej. Do Goniądza dopłynęliśmy dokładnie o 15-tej (musieliśmy wypłynąć dość wcześnie, jak na kajaki). O 15.05 zaczęło padać, a za ok. 40 minut
była nawałnica. Ale część ekipy jechała już po samochód
zostawiony w Rajgrodzie, a druga część ekipy siedziała pod
dachem.
I tak zakończyłem 10-ty spływ, co razem daje mi ok.
1350 km przepłyniętych rzek i jezior. W moim rankingu rzek
niezaprzeczalnie wygrywa Krutynia.
Lucjan Chojnowski
Fotografie: Józef Kunicki
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Andrzej Malinowski

Dziennik z dwumiesięcznej wyprawy do Kolumbii i Ekwadoru 2009
dzień 16.

W Parku Narodowym Rosario
(Kolumbia, 11 lipca 2009)
dzące ze statku, trzeba było wracać. Jacek poznał jakiegoś hiszpańskiego księdza i z nim przesiadywał. Oczywiście wymienili się adresami. Upał! Duszno! Nieznośnie! Nawet woda nie
ochładza.
Dziwna ta turystyka! Wszyscy robią to samo o wyznaczonej
godzinie, jakby na rozkaz. Ale sam park narodowy jest dość
ciekawy. Chroni się w nim rafy koralowe, pastwiska morskie,
glony i organizmy morskie. Niestety nie widzieliśmy w naturze
tych okazów, bo całe sedno podróży statkiem zamyka się na
dopłynięciu do plaży i kąpieli w morzu. Niestety!

Punktualnie o 7.30 stawiliśmy się w porcie. Na tę właśnie
godzinę mieliśmy wykupione bilety na statek wycieczkowy
„Alcatraz”. Celem dzisiejszego dnia była podróż do Parku
Narodowego Colares del Rosario, która wyniosła nas po 45
tys. peso, w cenie obiad.
Park znajduje się 30 km od Cartageny. Statek wypłynął o
8 (powrót o 18.). Istna turystyka zmasowana. Kiedy dopłynął
do malutkiej wysepki, wszyscy wyszli i udali się oglądać delfinarium (bilet 10 tys. peso). My z Jackiem nie.
Później popłynęliśmy na Białą Plażę. Tutaj spędziliśmy
dwie godziny. Zjedliśmy obiad (smaczna ryba) i kąpaliśmy
się w morzu. Na umówiony znak: 3 długie gwizdy docho-

Trwają policyjne działania
„Bezpieczna droga do szkoły 2011”
Wraz z nadejściem nowego roku szkolnego policjanci
garnizonu warmińsko-mazurskiego rozpoczęli wzmożone
działania pn. „Bezpieczna droga do szkoły”.
Akcja potrwa do końca września.
Głównym celem działań jest zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom i młodzieży w drodze do i ze szkoły. Funkcjonariusze ruchu drogowego oraz policjanci innych komórek
prewencyjnych będą nadzorować drogi w rejonach szkół.
Policjanci skontrolują pojazdy pod kątem sprawdzenia czy
osoby przewożone stosują pasy bezpieczeństwa oraz czy
dzieci przewożone są w fotelikach ochronnych.
Funkcjonariusz sprawdza także prawidłowość oznakowania dróg i stan urządzeń bezpieczeństwa ruchu w okolicy
szkół.
Policjanci komórek ds. nieletnich oraz dzielnicowi przeprowadza spotkania z uczniami klas pierwszych szkół podstawowych. Podczas prelekcji przekażą wiedzę na temat
istniejących zagrożeń i sposobów ich unikania oraz radzenia
sobie w trudnych sytuacjach.
Ponadto dzieciom zostaną przekazane treści z zakresu
bezpieczeństwa w ruchu drogowym, zasad korzystania ze
środków komunikacji oraz niebezpieczeństwa ze strony „obcych”.
Ponadto w ramach działań zostaną przeprowadzone kontrole szkół pn. „Długa Przerwa”. W czasie długich przerw
międzylekcyjnych służby obchodowe i patrolowe będą czuwać nad bezpieczeństwem dzieci i młodzieży i zapobiegać
demoralizacji nieletnich.
rzecznik prasowy KPP aspirant Tomasz Jegliński

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
c. d. na stronie obok

to@borawski.pl

Szanowni Państwo!
15 września o godzinie 19:00 w Galerii w budynku historycznym Suwałki Plaza wystąpi dla Państwa Jan Kondrak,
znany i ceniony autor piosenek i wokalista, założyciel Lubelskiej Federacji Bardów. Koncert będzie pierwszą z wielu
imprez pod hasłem AUTORSONG - promującego w Polsce i
za granicą twórczość autorów i kompozytorów piosenek, będących jednocześnie ich wykonawcami. Ruch AUTORSONG
jest częścią ogólnoświatowej tradycji, obejmującej twórczość
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tzw. singers-songwriters, z których najwybitniejsi to m.in.
Bob Dylan, Leonard Cohen, Neil Young, Włodzimierz Wysocki, Georges Brassens, Jacek Kaczmarski. Przy doborze
wykonawców stawiamy przede wszystkim na szczerość
przekazu, autentyczność, charyzmę oraz, rzecz jasna, na poziom artystyczny.
Nasz projekt jest realizowany w ramach Norway Grants
- Wsparcie udzielone przez Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego
oraz budżetu Państwa, którego Operatorem jest Stowarzyszenie Euroregion Niemen w Suwałkach.
W załączniku zamieszczamy dodatkowe informacje na
temat przedsięwzięcia oraz zaproszenie.
Zapraszamy serdecznie na koncert!
W imieniu organizatorów: Fundacji Niewidzialna Ręka
i MDK Suwałki,
Marek Gałązka

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

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

Gmina zawarła

... akty notarialne na sprzedaż najemcom lokali mieszkalnych
w budynkach przy ulicy Zamkowej 5 oraz Partyzantów 3.
UM wrg

Awans zawodowy nauczycieli
17 i 18 sierpnia siedmiu nauczycieli przystąpiło do egzaminu
o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.
Przewodniczącym wszystkich komisji był Jan Grzyb. Podczas ostatniej Sesji Rady Miejskiej Burmistrz podziękował
radnemu za owocną współpracę.
UM wekis

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
K57904
* AUTO-MAX, ul. Paderewskiego 3A, naprawa: zawieszenia,

amortyzatory, elektronika, komputerowa geometria zawieszenia, klimatyzacja tel. 509-746-264;
V29707

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

V31306

V29507

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
V27410

* Pub „Pod ABC”, plac Wolności 8c, tel. 509-909-996 B34701
* Taxi „Z”, również taksówki 6-osobowe, tel. 87-520-1212 K32210
* wczasy; tel. 87-421-22-48, 666-316-780, www.wiatrakart.fr.pl, e-mail: kawarak@o2.pl B21109

US£UGI

* 60000 złotych bez poręczycieli. SKOK Stefczyka. Kredyty,
ubezpieczenia, plac Wolności 25, tel. (87) 520-20-55 V29607
* angielski dla dzieci „Happyland”, tel. 508-919-383 K57010
* angielski korepetycje, magister UW, tel. 502-954-863 B34402
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 V32535
* AUTOCZĘŚCI zachodnie, Łada, Tawria, Skoda, ul.
Grunwaldzka, tel. 87-520-01-21 K58004
* CZĘŚCI SAMOCHODOWE, tel. 509-746-264 V29717
* CZĘŚCI SAMOCHODOWE, ul. Sokola 1D, tel. 87520-12-88 V31316
* części używane, wszystkie marki, Ełcka 2 (przy skupie złomu), tel. 501-611-961 V32525
* 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 B33803
* koła letnie Mercedes AClass, tel. 509-338-320 V26930
* Renault Trafic, 1,9D, 1997, tel. 502-264-355 L70405
* VW New Beetel, 2B, 1999, tel. 508-097-660 V26920

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
V41501
* informacja turystyczna, plac Wolności 22, tel. 87-52049-48 B23304

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 B34302

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
V32705
* konie kabardyńskie, przejażdżki, pod siodło,
Grądzkie 47, tel. 666-316-780, 87-421-22-48 B23504
V39203

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

V31006
V29108

AUTO - MOTO - SPRZEDAM

V41411

V29408
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* pracownia pisania ikon, pracownia plastyczna,
Katarzyna Waraksa, tel. 663-805-960
B21707

* bezprzewodowy internet iPlus, tel. 87-520-13-31 B34601
* biuro rachunkowe „Arnold”, tel. 87-520-15-30 B33903
* Budowlana firma, Tadeusz WITKOWSKI, kompleksowe
prace budowlane, tel. 603-754-167, 87-523-41-44 V33604
* Centrum Ogrodnicze, ul. Rzeźnicka 6; tel. 87-520-22-07

V1235

* Dewocjonalia, sklep; dodatki do: chrztu, ślubu, komunii,
bierzmowania; ul. Wiśniowa, tel. 660-771-754
V31106
* Foto-Ślub i inne uroczystości, tel. 660 122 049
B23104
* hurtownia spożywcza, ul. Gołdapska 31, tel. (87) 520-01-50 V30806
* hurtownia wędlin, od 4.00 do 14.00, ul. Gołdapska 31,
tel. 87-520-22-13 B34102
* hydraulik, gazowe, tel. 502-383-533 K55718
* jubilerskie usługi, grawerowanie, naprawa oprawek
okularów, plac Wolności 13, (87) 520-47-47 V31206
* korekta i redakcja prac rocznych, semestralnych, licencjackich, itp. tel. 609-535-117 B21807
* kowalskie, spawalnicze, ślusarskie, Gołdapska 31, tel.
87-523-00-80 B34502
* księgowe usługi, Ternet spółka z o,o, tel. 87-520-31-70 B34202
* liternictwo nagrobkowe, dopisywanie na cmentarzu,
grawerowanie w kamieniu, DIAMART, Marek Guzewicz, tel. 515-961-233 V27310
* materiały budowlane, metalowe, hydraulika – SKLEP
BUD-MET, ul. Gołdapska 22, tel. (87) 520 22 41. V29907
* MEBLE - salon, Jan Bagiński, ul. Rzeźnicka, tel.
(87) 520 29-23.
V27210

Nowy zakład w Olecku

K58104

* 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

* OLEJ OPAŁOWY,NAJTANIEJ, tel. 87-520-41-91V27030
* pizza na telefon – od 10.00 do 22.00, tel.87-520-31-32
lub sms 505-314-536 V39213
* POŻYCZKI - FENIKS, gotówka od ręki, chwilówki,
plac Wolności 12, tel. 513-030-439 V30906

* Pralnia chemiczna, pranie wodne, usługi w ciągu 24 godzin,
ul. Grunwaldzka 12, te. 723-565-284
V41101
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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
V26710
czipowanie, paszporty europejskie
psy, koty, fretki

* ROWERY – naprawy i wypożyczalnia, Centrum
Handlowe Impuls, tel. 87-520-36-92 V33514
* serwis darmowych ogłoszeń, www.fucha24.pl V26820

Sklep „DOM”

Pl. Wolności 5A
s.c.
• rolety • lustra • oświetlenie • karnisze • art. gosp. domowego
V1434
DOBRA CENA, WYSOKA JAKOŚĆ!
* skup metali i surowców wtórnych, odbiór własnym
transportem, najwyższe ceny, Ełcka 2, tel. 501-611-961
V32515

* STOLARNIA: schody drewniane, meble, zabudowy,
system drzwi przesuwanych, renowacja, tel. 784-353561, 87-521-43-68 B21408
K30008

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 K55410
* tłumacz języka francuskiego, tel. 888-605-885 B34801
* transportowe, Mercedes Sprinter, tel. 512-265-569 V41121
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* działki budowlane, Jaśki, tel. 502-088-402 K55619
* działki budowlane, uzbrojone, tel. 601-210-819 K53506q
* kotły c.o., grzejniki, bojlery, HYDROMAX,
ul. Sokola 1E, tel. 87-615-31-90
V26610
* łódkę wędkarską, tel. 512-265-569 V41111
* maszyny, urządzenia rolnicze, tel. 601-210-819 K53306q
* 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 V31326
* OLEJ OPAŁOWY, NAJTANIEJ, tel. 87-520-41-91 V27030
V39013

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 V26720
* tapety, rolety sprzedam, Dom S.C., plac Wolności 5 A V1444
* w nowym bloku mieszkania jednopokojowe 33,5
m.kw., przy alei Zwycięstwa 27, gotowe do zamieszkania, umeblowane, tel. 604-456-732 K57308a
* wózek inwalidzki, nowy, nieużywany, tel. 601-152454 L70601

V33404

V26910

WYNAJEM

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

V39103

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

* kawalerka, tel. 87-520-42-43, 692-466-237 B34901
* lokale do wynajęcia, tel. 502-264-901 K59401

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

Wyrób nagrobków, blatów kuchennych, parapetów
i okładzin schodowych
V41902

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. B22606
KUPIĘ
* traktor BULDOG, tel. 602-235-182 V27040
PRACA
* ślusarza, spawacza zatrudnię, tel. 602-709-756 B33703
SPRZEDAM
* drukarka kolorowa OKI C3300n, A4, idealna do
wizytówek, mało używana, 290 złotych, tel. 604-193413 B23204
* działka usługowa, granica obwodnicy, tel. 601-210819 K53406q
* działkę budowlaną, 1650 m.kw., Olecko, tel. 602-709756 B33603

V28219

Idź na wybory!
Nie narzekaj, że nic nie możesz
zrobić. Teraz to Ty decydujesz,
a nie politycy.
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KUPON
NA NAJTAÑSZE
OG£OSZENIE
DROBNE
– 37 groszy za s³owo

K59501

 auto
 sprzedam  praca
 wynajmę  kupię
 inne
Treść: ......................................................
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......................................................................
......................................................................
......................................................................
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......................................................................
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V39303

Podpis: ......................................................
B22905

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

B23005

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
Uroda z ziół

Zawsze pod ręką powinnaś mieć odpowiednie dla swojej cery zioła do płukanek, przemywania twarzy i kąpieli. Te w torebkach ekspresowych są najwygodniejsze w użyciu, ale najskuteczniejsze są świeżo zebrane i
własnoręcznie wysuszone.
Arnika jest najlepsza dla cery tłustej, zanieczyszczonej lub
trądzikowej.

Maślanka

Pojawiła siew sklepach od niedawna, ale już cieszy się zasłużoną sławą. Orzeźwiająca, lekko kwaśna, doskonale gasi
pragnienie. Jest bezpieczna, gdyż nie rozwija się w niej chorobotwórcza mikroflora. Dostarcza sporo (3,5%) pełnowartościowego białka i witamin z grupy B, biorących bezpośredni
udział we wszystkich prawie procesach przemiany materii.
Jest źródłem lecytyny regulującej ilość cholesterolu we krwi
To stąd poleca się maślankę, jako środek chroniący przed
miażdżycą. Znajdują się w niej wapń i fosfor - niezbędne do
budowy kości i zębów, a także Iinne składniki mineralne, jak:
potas, lód, magnez, chlor.
Obecność w maślance żywych bakterii pozwala zachować
prawidłowy skład flory bakteryjnej naszych jelit. Dzięki wywołanej przez nie fermentacji, tłuszcz i białka stają się łatwiej
przyswajalne.

Napój maślankowy
2 szklanki maślanki zmiksować z obranymi 3 pomidorami
l posiekaną dymką. Doprawić sosem sojowym i zmiażdżonym
ząbkiem czosnku.

Uczulające kosmetyki

Rośnie szybko liczba pań, które są uczulone na kosmetyki. Powodem rozmaitych wysypek, swędzeń, wyprysków,
zaczerwienień są najczęściej sztuczne substancje zapachowe, konserwanty, barwniki i podłoża maściowe. Dla przykładu w cieniach do powiek występuje kalafonia i eozyna o
silnych właściwościach alergizujących. W dezodorantach z
kolei może uczulać formalina i sole glinu. Lista substancji
uczulających jest długa. Poza tym istnieje też indywidualna
wrażliwość na pewne związki. Jednemu one szkodzą innemu
nie. Właśnie alergie sprawiły, że ponownie modna staje się
domowa ekologiczna kosmetyka.

Akupunktura

... metoda leczenia polegająca na nakłuwaniu cienkimi
igłami (najczęściej złotymi lub srebrnymi) odpowiednich
części ciała, co wyrównuje przepływ energii nagromadzonej
w różnych narządach. Metoda ta pochodzi z Chin i Japonii, gdzie ma wielowiekową tradycję. Jest wykorzystywana
przede wszystkim w terapiach przeciwbólowych.

to@borawski.pl

Kalendarz imion
7 września
Begonii, Domasławy, Domisławy, Melanii, Meli, Reginy, Reny, Ryszardy
Domana, Domasława, Marka, Melchiora, Rafała, Ryszarda, Stefana
8 września (Narodzenie NMP / MB
Siewnej) (Światowy Dzień Pierwszej
Pomocy) (Międzynarodowy Dzień
Walki z Analfabetyzmem) (Międzynarodowy Dzień Pierwszej Pomocy)
Adrianny, Klementyny, Marianny, Marii, Natalii, Radosławy, Serafiny
Adriana, Bratumiła, Czcibora, Eustachego, Hadriana, Klaudiusza, Klemensa, Nestora, Radosława, Serafina,
Teofila
9 września
Aldony, Anieli, Augusty, Augustyny,
Bolemiry, Marii, Radochny, Radosławy, Ścibory
Augustyna, Aurelego, Aureliusza, Bolemira, Daniela, Dionizego, Jacka, Jakuba, Ozariana, Piotra, Sergiusza, Sobiesada, Ścibora

10 września
Aldony, Eligii, Irminy, Irmy, Julii, Łucji,
Pulcherii
Daniela, Eligiusza, Łukasza, Mikołaja,
Mścibora, Mścisława, Sebastiana
11 września
Dagny, Helgi, Hiacenty, Justyny, Krzesisławy
Feliksa, Hiacynta, Jacentego, Jacka,
Jana, Justyna, Krzesisława, Naczesława,
Pafnucego, Piotra, Prota, Teodora
12 września
Bratumiły, Gwidy, Mai, Marii, Marleny,
Sylwii, Sylwiny
Amadeusza, Apolinarego, Cyrusa, Gwida, Gwidona, Macedoniusza, Piotra, Radzimira, Sylwina
13 września (Dni Patrolowca)
Aurelii, Eugenii, Eulalii, Lubomiry
Aleksandra, Amata, Apolinarego, Aureliusza, Chryzostoma, Eulogiusza, Filipa,
Genadiusza, Jana, Lubomira, Lubora,
Materny, Morzysława, Szeligi

Nasz przepis
Zupa krem z kurczaka
kilka dni.
Ciasto do pieczenia rozwałkowujemy
(przepis staropolski)
na grubość 1,5 cm i piec godzinę w tempe-

Nieduży kurczak, trzy małe bułki pszenne, natka pietruszki, sól, szczypta pieprzu
cytrynowego, pęczek włoszczyzny, olej do
grzanek
Kurczaka myjemy i wkładamy do
osolonej wody z pęczkiem włoszczyzny.
Gotujemy do chwili aż mięso zacznie odchodzić od kości. Kurczaka wyjmujemy
i całe mięso rozcieramy na sicie wraz z
dwiema rozmoczonymi bułkami. Rosół
przecedzamy, a korzenie marchwi, pietruszki, selera, które były w pęczku kroimy w drobną kostkę i wrzucamy ponownie do rosołu.
Do rosołu wrzucamy również mięso
przetarte na sicie i gotujemy na dużym
ogniu co raz mieszając.
Trzecią bułkę kroimy w drobna kostkę i smażymy. Rosół podajemy z grzankami, posypany natką pietruszki.

Piernik mazurski

50 dag mąki pszennej, 50 dag mąki żytniej, 10 dag masła, 1 kg miodu sztucznego, 6 jajek, 20 dag bakalii (rodzynki,
orzechy), 2 dag proszku do pieczenia,
czubata łyżka cukru, 50 ml spirytusu,
dwie płaskie łyżeczki goździków (utłuczonych w moździerzu lub zmielonych), 4 łyżeczki cynamonu mielonego, 1,5 łyżeczki
imbiru mielonego, 1 łyżeczka gałki muszkatołowej mielonej.
Migdały i orzechy drobno siekamy,
Cukier na patelni podgrzewamy do momentu aż zamieni się w karmel. Miód gotujemy dodając przyprawy i karmel. Dokładnie mieszamy i następnie studzimy.
Obie mąki łączymy dodając proszek
do pieczenia, miód, masło, jajka, bakalie
i spirytus.
Zagniatamy ciasto i odstawiamy je na

raturze 180°C.

Brokuły z czosnkiem

3 szklanki osolonej wody, 90 dag różyczek
brokułów, 3 łyżki masła, 2 ząbki czosnku,
ćwierć szklanki migdałów w płatkach, sok z
cytryny, sól, pieprz
Wodę gotujemy w rondlu i wlewamy
do nie połowę soku z cytryny. Gdy zacznie
się gotować wkładamy do niej brokuły i
gotujemy przez 8 minut.
Studzimy zimną wodą i odcedzamy.
Masło rozgrzewamy na patelni i na rozgrzane kładziemy brokuły. Smażymy przez
5 minut na średnim ogniu. Po tym czasie
dodajemy posiekany czosnek, migdały zarumienione na maśle i mieszamy. Skrapiamy resztką soku z cytryny i smażymy jeszcze chwilę nie zmieniając ognia.

Gulasz rybny

70 dag ryb słodkowodnych (leszcz, karaś,
płotka), włoszczyzna, 2 cebule (20 dag),
15 dag pieczarek, 4 łyżki oleju, pół szklanki śmietany, łyżka mąki pszennej, łyżeczka
majeranku, ćwierć łyżeczki imbiru, szczypta gałki muszkatołowej, 2 łyżki natki pietruszki, sól, pieprz (najlepiej cytrynowy)
Ryby filetujemy i kroimy na kawałki.
Włoszczyznę, cebule i pieczarki myjemy
i kroimy w drobne słupki. Do warzyw dodajemy ok. 150 ml wody, rybę, przyprawy,
sól i dusimy około 15 minut do miękkości
na małym ogniu.
Mąkę łączymy ze śmietaną i wlewamy do
ryb. Całość zagotowujemy i doprawiamy
pieprzem.
Potrawę przekładamy na półmisek i posypujemy natka pietruszki.
Podajemy z ziemniakami, ryżem lub makaronem.
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Cytaty na ten tydzień
Nietzsche powiedział: „Bóg umarł”.
- Bóg okazał cierpliwość i pewnego
dnia szepnął z sanatorium w Weimarze: „Nietzsche umarł”.
Carlos Fuentes
Są takie ogrody gdzie ustaje wiatr
By posłuchać sam siebie pośród liści.
Octavio Paz
Cnoty – nazwy, jakie otrzymały pewne
wyrzeczenia.
Ambrose Bierce
Zamiana wody w wino. Zwykły kwantowy efekt tunelowy, który i tak by się
zdarzył, gdyby tylko ktoś zechciał poczekać parę zylionów lat. Jak gdyby
zmiana słonecznego światła w wino,
dokonywana przez winorośle, ich grona, czas i enzymy nie była tysiąc razy
bardziej cudowna i nie zdarzała się stale... 		
Terry Pratchet

PRZYS£OWIA

Na Święty Krzyż (Podwyższenie
Krzyża św. 14 września) owce strzyż.
Pogoda na Nikodema (15 września),
niedziel cztery deszczu nie ma.
Gdy we wrześniu krety kopią po
nizinach, będzie wietrzna, ale lekka
zima.
Im głębiej na jesień włażą pędraki,
tym bardziej zima daje się we znaki.
Jesień tego nie zrodzi, czego nie zasiała wiosna.
Jak żółte liście na brzozie, miej
ziemniaki w komorze.

Wykwintne łakocie
– kasztany

Dawniej kasztany były jedzeniem
najbiedniejszych - mielono je na mąkę, z
której przygotowywano polentę (rodzaj
zapiekanki) i smażono placki. Około
XIV wieku owoce kasztana jadalnego doczekały się nobilitacji - trafiły na
pańskie stoły, a to głównie za sprawą
większej dostępności cukru, który przemieniał je w pyszne marron glace, czyli kasztany w cukrze. W Polsce rzadko
mamy okazję ich spróbować, gdyż w
naszym kraju nie rosną jadalne kasztany.
Jeśli jednak kupimy gdzieś marron glace
importowane z Francji czy Włoch przekonamy się, że mają one słodkomączny
smak.

Ziemniaki

Dłużej magazynowane ziemniaki po
jakimś czasie zaczynają puszczać kiełki,
w których znajdują się trujące substancje. Pamiętaj, aby zawsze podczas obierania bardzo starannie je wycinać.

Papugi

... są inteligentne jak dwulatek. Karmi
się je specjalnymi granulatami oraz
owocami i warzywami. Papugi są długowieczne. Żyją od 25 do 100 lat.

Głośny rechot żab

... to znak deszczów i wilgoci.
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XXVIII Mistrzostwa Polski Geodetów w tenisie ziemnym

XXVIII Mistrzostwa Polski Geodetów w tenisie ziemnym
Termin i miejsce: 25-28.08.2011r, Korty Miejskie w Olecku.
Organizatorzy: Zarząd Główny Stowarzyszenia Geodetów
Polskich, Stowarzyszenie Geodetów Polskich – Oddział
Suwałki i MOSiR Olecko
Dyrektor Turnieju: Andrzej Kamiński
Sędziowie: Andrzej Bomber i Dariusz Karniej
WYNIKI:
Kobiety (Grupa Mistrzowska):
1. Iwona Radzik (SGP Gdańsk)
2. Małgorzata Dargacz (SGP Gdańsk)
3. Anna Szczepaniak (SGP Suwałki)
4. Anna Baćmaga-Zapalska (SGP Suwałki)
Kobiety (Turniej pocieszenia):
1. Ludmiła Pietrzak (SGP Suwałki)
2. Zofia Kobylińska Płóciennik (SGP Warszawa)
3. Ewa Sochacka-Walewska (SGP Warszawa)
4. Barbara Koźbiał (SGP Suwałki)
Mężczyźni powyżej 55 lat (Grupa Mistrzowska):
1. Jacek Piętka (SGP Gdańsk)
2. Leszek Ferenc (SGP Wrocław)
3. Janusz Kwiecień (Bydgoszcz)
4. Waldemar Misztal (Skarżysko-Kamienna)
5-6. Bernard Rinc (Bydgoszcz) i Wojciech Frankowski
(SGP Gdańsk)
7-8. Mieczysław Kołodziejczyk (SGP Warszawa) i Kazimierz Gałka (Wielkopolska)
9-10. Tadeusz Kościuk (SGP Suwałki i Sławomir Świderski
(Elbląg)
Mężczyźni powyżej 55 lat (Turniej pocieszenia):
1. Jan Jarmoc (SGP Gdańsk)
2. Władysław Kulesza (Częstochowa)
3. Ryszard Paluch (Kraków)
4. Zdzisław Krawczyk (Wielkopolska)
5-6. Zbigniew Rynkiewicz (SGP Gdańsk) i Józef Kłósek
(Wielkopolska)
7-8. Bogumił Koczot (SGP Gdańsk) i Bogumił Kniaź
(Gdańsk)
Mężczyźni poniżej 55 lat (Grupa Mistrzowska):
1. Karol Brzostowski (SGP Warszawa)
2. Artur Borowy (Ostrów Mazowiecka)
3. Marek Sobieszek (SGP Warszawa)
4. Kamil Bomber (SGP Suwałki)

W najbliższym tygodniu
MOSiR Olecko organizuje

następujące imprezy sportowe:
1. II Turniej Orlika w piłce nożnej chłopców i dziewcząt
(rocznik 2000 - 2001 oraz 1998-1999). Uczestniczą zespoły
ze szkół podstawowych z Gminy Olecko. Termin i miejsce:
08.09.11r (czwartek), godz. 9.00, Stadion MOSiR (ze sztuczną nawierzchnią).
2. Mistrzostwa Olecka w tenisie ziemnym. Termin i miejsce:
10-11.09.11r (sobota- niedziela), godz. 10.00, Korty Miejskie
w Olecku.
Zapisy bezpośrednio przed startem. turniej zostanie rozegrany w następujących kategoriach:
- dzieci do lat 12, dziewczęta ichłopcy do lat 17-tu, kobiety,
open oraz powyżej lat 50.
3. Mecz III Ligi piłki nożnej : MLKS Czarni Olecko - Start
Działdowo.
Termin i miejsce: 10.09.11r (sobota), godz. 16.00, Stadion
MOSiR w Olecku.
Zapraszamy do udziału i kibicowania!

5-6. Michał Olchawa (TPI) i Jan Macyszyn (Wielkopolska)
7-8. Tomasz Janas (TPI) i Piotr Lendzion (SGP Gdańsk)
9-10. Kazimierz Mertuszka (SGP Wrocław) i Robert Napierała (Wielkopolska)
Mężczyźni poniżej 55 lat (Turniej pocieszenia):
1.Dariusz Szymala (Elbląg)
2. Wiesław Serwiś (Katowice)
3. Andrzej Król (SGP Gdańsk)
4. Andrzej Jaroszewicz (TPI)
5-6. Jerzy Huczek (Huczek) i Jacek Siedlik (Tarnów)
7. Łukasz Budzyński (TPI)
Gra podwójna mężczyzn:
1. Kwiecień / Borowy
2. Koczot / Mertuszka
3. Frankowski / Piętka
4. Kniaź / Rinc
5- 6. Janas / Budzyński i Gałka/ Ferenc
7. Sobiech / Misztal
Gra mieszana:
1. Baćmaga - Zapalska / Mertuszka
2. Szczepaniak / Bomber
3. Radzik / Koczot
4. Pietrzak/ Kościuk
5 - 6. Dargacz / Frankowski i Sochacka-Walewska / Kołodziejczyk
7-8. Kobylińska - Płóciennik / Sobieszek i Koźbiał / Ferenc
Punktacja drużynowa:
1. SGP Gdańsk		
133,5 pkt
2. SGP Warszawa		
115,5 pkt
3. SGP Wrocław		
87 pkt
4. SGP Suwałki		
84,5 pkt
5. Wielkopolska		
62,5 pkt
6. SGP Bydgoszcz
59 pkt
7. TPI			
28 pkt
Trzech pierwszych zawodników i zawodniczek otrzymało
puchary i nagrody rzeczowe, ufundowane przez: Głównego
Geodetę Kraju, Prezesa Zarządu Głównego Stowarzyszenia
Geodetów Polskich, Burmistrza Miasta Olecko, Starostę
Powiatu Oleckiego, TPI, OCE, ESRI Polska, Applications in
CADD Ltd.
Ogółem w zawodach uczestniczyły 43 osoby, w tym 8 kobiet
Organizator imprez sportowych w MOSiR Olecko:
Dariusz Karniej

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
c.d. na stronie obok

to@borawski.pl
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KOLEJNY SUKCES OLECKICH PŁETWONURKÓW
Pozostali nasi reprezentanci wypadli trochę gorzej
ale dali z siebie wszystko by uzyskać jak najlepsze
wyniki.
„Dzięki takim zawodom nasi płetwonurkowie
doskonalą swoje wcześniej nabyte umiejętności oraz
zdobywają nowe doświadczenia jak to miało miejsce
na Biebrzy. Żaden z nich wcześniej nie nurkował w
rzece i każdy przekonał się, że to jest o wiele trudniejsze niż nurkowanie w jeziorze, ponieważ oprócz głębokości dodatkowo zmagać się trzeba z silnym nurtem rzeki i swoimi słabościami, a to wymaga nie lada
kondycji fizycznej i odporności psychicznej” – powiedział Janusz Romańczuk podsumowując zawody.
Gratulujemy zwycięzcom i dziękujemy wszystkim
zawodnikom za godne reprezentowanie naszego miasta i macierzystego klubu.
bra

Ekpia z Olecka

3 września w Goniądzu, na rzece Biebrzy odbył się II Biebrzański Sprawdzian Umiejętności Płetwonurków, podczas
którego zmierzyło się ponad 20 płetwonurków z całego kraju.
Sprawdzian umiejętności polegał na przepłynięciu na czas
po powierzchni w ABC (maska, fajka, płetwy) oraz pod wodą
w sprzęcie nurkowym stumetrowego odcinka tej wyjątkowo
trudnej do pokonania rzeki.
Zimna woda, zmieniający się silny nurt i wszechobecne wodorosty nie zniechęciły naszych płetwonurków, wręcz
przeciwnie, było to dla nich kolejnym trudnym wyzwaniem –
mówi Janusz Romańczuk, szef szkolenia OSN „Amfiprion”.
Wystartowali oni w składzie: Adriana Ulikowska, Piotr
Fidler, Jacek Milewski, Rafał Bąk, Wojciech Kisielewski i
Łukasz Ratuszny.
W obu konkurencjach w kategorii kobiet nasza zawodniczka Adriana Ulikowska zdobyła II-gie miejsca co pozwoliło jej również na zajęcie II-go miejsca w dwuboju. Uległa
ona starszej i dużo bardziej doświadczonej zawodniczce z
Białegostoku.
Rewelacyjnie popłynęli nasi zawodnicy w konkurencji po
powierzchni w ABC.
Piotr Fidler zajął I miejsce z czasem 1min 16,6 sek. Tym
samym ustanowił nowy rekord trasy w tej konkurencji, tuż za
nim uplasował się Jacek Milewski zdobywając II-gie miejsce
z czasem 1 min 19,9 sek. pozostawiając w tyle utytułowanych
konkurentów.
Klasyfikację generalną w dwuboju mężczyzn wygrał również Piotr Fidler z czasem 3 min 14,8 sek., poprawiając rekord dwuboju na tej trasie z 2010 roku o ponad 35 sek.

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

od lewej stoją:
Piotr Fidler, Adriana Ulikowska, Jacek Milewski

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

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

Cenna edukacja

Waldemara Rukścia

Wakacje już za nami. Czas wracać do szkoły, do rzeczywistości. Wrzesień obok grudnia to chyba dwa najdroższe miesiące w roku. Niestety, wszystkie znaki na niebie, w prasie i
telewizji wskazały na to, że i tym razem nie było inaczej.
Dawno minęły czasy, kiedy w księgarniach i sklepach
papierniczych tworzyły się ogromne kolejki, aby poczynić
stosowne zakupy do szkoły. Oferta rynku jest bogata. Bardziej przedsiębiorczy organizują szkolne kiermasze, gdzie
promocja goni promocję. Wyekwipowanie dziecka do szkoły
to ogromny wydatek. Tylko współczuć tym rodzicom, którzy
mają kilkoro dzieci w wieku szkolnym.
Ceny podręczników, mimo olbrzymiej oferty, przyprawiają o zawrót głowy. Do łask wróciło powszechne niegdyś kupowanie używanych podręczników.
W wielu przypadkach wdrażane są nowe programy szkolne. Drukuje się więc nowe podręczniki. Bardziej zapobiegliwi
rodzice rozplanowali te wydatki w czasie i pierwszych zakupów dokonali już w maju.
Niestety, nadeszły czasy, że edukacja dzieci to znaczący
wydatek. Dobra edukacja to kosztowna inwestycja. Budżety
rodzinne, oprócz wymiany mebli, zakupu samochodu, powinny ją uwzględniać. Wystarczy postać trochę w kolejce np. w
księgarni, by przekonać się, jak wielkie jest przerażenie rodziców kupujących podręczniki swym pociechom do szkoły.
Ceny są bardzo wysokie, a jeżeli to wszystko pomnożyć przez
dwoje czy troje dzieci, to wychodzi suma astronomiczna. A
przecież podręczniki to tylko część wyposażenia ucznia.
Od czasu, kiedy nauczycielom pozostawiono dowolność
wyboru podręcznika, zaczęły się schody. Jak każda sprawa,
również i ta, ma swoje dwie strony. Świat mknie do przodu
i już chyba nikt sobie nie wyobraża, by dzieci nasze uczyły
się z tych samych podręczników, z których my pobieraliśmy
wiedzę. (Choć wiele treści jest ponadczasowych). Wtedy
dzieci uczyły się przy tym poszanowania książek, bo trzeba
było przekazać je rodzeństwu. Kiedy weszły inne podręczniki,
ucieszyli się nauczyciele, bo szkoła wzięła nowy oddech. Jest
wiele dodatkowych ćwiczeń, zeszytów do pracy dodatkowej,
indywidualnej, czy samodzielnej pracy w domu. Jednak są
one kosztowne. Podręczniki, zwłaszcza młodszych klas, niejednokrotnie są tak zbudowane, że nie można ich wykorzystać
w roku następnym (wklejanki, dopisywanie zdań, wycinanie,
itp.). Bywa, że nauczyciel uzna za cenniejszy inny komplet i o

przekazaniu rodzeństwu mowy nie ma. Szkoły jednak starają się
ujednolicać podręczniki, by zminimalizować koszty, są drobne
fundusze na zakup najuboższym lub są wypożyczane przez szkołę całe komplety.
Niestety, to i tak tylko niewielka pomoc rodzicom. Krzyczeliśmy o zachodnie języki obowiązkowe w szkołach. Są, ale teraz
krzyczymy, że ćwiczenia są drogie. Czasami zastanawiam się,
czy owa dowolność podręcznikowa, taka bez ingerencji Ministerstwa Edukacji Narodowej, nie miała na celu dofinansowanie
(i to jakie!) prywatnych wydawnictw?
Śmiesznym już staje się zdanie o bezpłatnej nauce w naszym
kraju. Takich złudzeń, jeśli ktoś je jeszcze ma, należy się szybko
pozbyć. Nauka jest cenna, a że kosztowna, o tym wiedzą rodzice
przez cały rok, choć najbardziej odczuwają we wrześniu.
Obecna edukacja, to nie tylko podręczniki i przybory szkolne,
ale także dodatkowe kursy, korepetycje, programy komputerowe
oraz wszystko, co wpływa na wszechstronny rozwój dziecka.
Czasy egalitaryzmu, gdzie dostępność do wiedzy była w zasięgu
ręki każdego, należą do przeszłości. Ci rodzice, którzy zrozumieją to szybko, wydatnie pomogą swoim dzieciom w starcie w
dorosłe życie. Nie pomaga tłumaczenie, że w sytuacji kryzysu
gospodarczego i spadku dochodu, brakuje na wszystko. Wydatki
z budżetu rodzinnego powinny ulec przewartościowaniu.
Nie będzie przesadą, jeśli powiem, że ci, którzy mają dzieci
w szkole podstawowej czy gimnazjum, powinni już stopniowo
gromadzić fundusze na studia. Nawet jeśli się dostaną na niepłatne studia w uczelniach publicznych, to utrzymanie studenta
w dużym mieście dużo kosztuje. Ale czy wówczas będą one jeszcze niepłatne, gdy dzieci dorosną?
Państwo funduje nam kosztowną i szybką lekcję nauki pływania na bezkresnym oceanie zwanym kapitalizmem. Mnie ona
też dotyczy. Oczywiście nie mam nic przeciwko temu, że dziecko trzeba wyposażyć w podręczniki i nie tylko, ale wrześniowe
wydatki na edukację nie mogą spędzać snu z powiek wielu osobom.
Powoli wdrażamy się rodzinnie w rytm roku szkolnego. Letnia laba rozkojarzyła wszystkich i z bólem wracamy do rzeczywistości. Już słyszę te marudzenia przy odrabianiu lekcji. Kartkówki, klasówki, porażki, małe sukcesy… tyle tego będzie przez
cały rok. Moja gimnazjalistka jeszcze nie zdaje sobie sprawy z
ogromu pracy, która ją czeka. Też chciałabym, żeby sobie poradziła. Przecież zależy mi, może jeszcze bardziej niż jej, żeby jej
się powiodło i z nauką i z nowym towarzystwem. Biorę głęboki
wdech i… ruszamy! Trzymajmy się, rodzice!
Marusia

