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Założony w 1997 r.

Lepiej być o trzy godziny za wcześnie niż
minutę za późno.
William Shakespeare

Nr 5 (681)

Kupon bierze udział
w losowaniu upominków

cena 1,50 zł

1 lutego 2011 r.

Budżet na glinianych nogach?

komentarz do SesjiRady Powiatu oraz artykułu z „GO”, s. 6

galeria 1

o spotkaniu z Wacławem Klejmontem w Galerii 1, s. 7

W KARNAWALE TO SĄ BALE…
o balu w przedszkolu, s. 8

Czy olecczanie są kosmopolitami?

felieton Ewy Kozłowskiej z cyklu „Dywagacje literackie, s. 10

Święto Babci i Dziadka w przedszkolu
przy wieży ciśnień, s. 11

Nr 5
(681)

Olecka Izba Historyczna

zaprasza 3 lutego (czwartek) o 18,oo na wystawę
Zapach wieczoru. Oleckie impresje, której
autorką jest Ewa Kozłowska.
Na ekspozycję składają się fotografie i poematy prozą Ewy Kozłowskiej, w których próbuje ona odpowiedzieć sobie samej, a także oglądającym wystawę, na pytanie „jakie jest”, „co
znaczy dla niej”, „jak ona postrzega” miejsce, w
którym żyje.
Jest to: „Pytanie o moje miasto”. Tym miastem jest Olecko. Szczegóły strona 5

Dziennik z wyprawy do Japonii, s. 12
Żywa lekcja historii – Starożytny Rzym, o lekcji

historii w Gimnazjum nr 2, s. 13

XIV Otwarte Szachowe Mistrzostwa SP nr 3, s. 18
Jak dobrze mieć sąsiada... felieton wierszem, s. 19
Feryjny Turniej Siatkówki w LO, s. 19
Co jest najważniejsze w moim życiu?
felieton z cyklu „Po kokardę” s. 20

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

V2003

V48619

WĘGIEL:

K51305

V504

KOSTKA, ORZECH zapewniamy
EKO GROSZEK: polski, import tel.

transport

87-56-96-256

MARKET BUDOWLANY
M.Pietraszewski

MAJSTER

CENTRUM HANDLOWE – Aleje Lipowe 1B

NOWE KOLEKCJE TOWARU W MAJSTRZE
ELEKTRYKA, KARNISZE, NARZĘDZIA
WIĘKSZY WYBÓR, ATRAKCYJNE CENY
ZAPRASZAMY NA ZAKUPY
Tel. (87) 520 44 46

V2702

Najwyższe ceny, Olecko, ul. Ełcka 2
tel. 501-611-961
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KRONIKA
PO¯ARNICZA

16 stycznia o 16.06 jeden zastęp JRG
PSP gasił przy ulicy Asnyka pożar pożar
sadzy w kominie budynku mieszkalnego.
informacji udzielił aspirant sztabowy
Mariusz Domin

Archiwum Tygodnika Oleckiego znajdziesz

Policyjne działania „Bezpieczne Ferie 2011”

Od 12 stycznia oleccy policjanci realizują działania prewencyjne pn. „Bezpieczne
ferie 2010”. Celem głównym podejmowanych działań jest poprawa bezpieczeństwa
dzieci i młodzieży zarówno w ruchu drogowym jak i w zakresie bezpieczeństwa
osobistego.
W naszym województwie ferie zimowe potrwają od 24 stycznia do 6 lutego.
Już w okresie poprzedzającym zimowy
wypoczynek we wszystkich szkołach
prowadzone są spotkania policjantów z
gronem pedagogicznym oraz uczniami.
Funkcjonariusze podczas rozmów profilaktycznych będą przestrzegać i przypominać o potencjalnych zagrożeniach na
jakie narażone są dzieci podczas ferii oraz
sposobach ich przeciwdziałania. W tym
roku policjanci zwracają szczególną uwagę na zagrożenia związane z Internetem.
W trakcie realizowanych działań istnieje
możliwość przeprowadzenia przez Policję
kontroli przed wyruszeniem w trasę autobusów wiozących dzieci na zorganizowany wypoczynek.

18 stycznia o 15.56 jeden zastęp JRG
PSP w Golubkach usuwał skutki kolizji
drogowej. Samochód volvo w rowie.
19 stycznia o 22.26 jeden zastęp
OSP Kowale Oleckie gasił w Kowalech
Oleckich pożar sadzy w kominie budynku mieszkalnego.
20 stycznia o 5.44 jeden zastęp JRG
PSP gasił przy ulicy Kasprowicza pożar
śmieci w śmietniku kontenerowym.
22stycznia o 13.43 jeden zastęp
JRG PSP oraz OSP Borawskie usuwały
Szczecinkach skutki kolizji drogowej.
Samochód osobowy w rowie.
W czasie ferii zwiększona liczba funk22 stycznia o 14.22 jeden zastęp JRG
cjonariuszy
będzie miejsca
PSP gasił przy ulicy 11 Listopada pożar gromadzeniakontrolować
się dzieci i młodzieży oraz
śmieci w śmietniku kontenerowym.
miejsca stwarzające zagrożenia dla przebywających tam dzieci i młodzieży. W
Informacji udzielił ogiomistrz ramach codziennej służby patrolowej i
Andrzej Zajkowski obchodowej policjanci będą kontrolować
miejsca zagrożone w celu niedopuszcze-

nia do przypadków łamania prawa przez
dzieci i młodzież oraz nieszczęśliwych
wypadków. Policjanci ruchu drogowego
przeprowadzać będą wzmożone kontrole drogowe wszystko po to aby zapewnić
bezpieczny wyjazd i powrót dzieciom i
młodzieży w okresie ferii. Policjanci
zapowiadają kontrolę sklepów i lokali
gastronomicznych pod kątem sprzedaży
alkoholu osobom które nie ukończyły
18 lat. Ponadto prowadzone będą kontrole miejsc zbiorowego wypoczynku.
Aby ferie były radosne i bezpieczne
apelujemy do rodziców i opiekunów
dzieci aby w tym czasie nie pozostawiać
ich samych sobie. Rozmawiajmy z nimi
o ewentualnych niebezpieczeństwach
jakie mogą przytrafić im się podczas
zabaw na śniegu.
Policjanci życzą wszystkim uczniom
bezpiecznego i radosnego wypoczynku
zimowego

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:

• Józefina Dąbek
• Małgorzata Dobosz
• Zofia Iwanicka
• Marek Nowak
• Jan Tokarzewski
• Zofia Turowicz
Upominki będą wysyłane pocztą.

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

V64208

Fundacja Wspierania Opieki Zdrowotnej Miasta
i Gmin Ziemi Oleckiej „Zdrowe Olecko”
z dopiskiem „Szpital w Olecku”

GRÜNLAND

Szkółka zrzeszona w Związku
Szkółkarzy Polskich

Centrum Roœlin Ozdobnych

Choinki cięte ze świerka srebrnego.
Olecko, ul. Produkcyjna 11, tel. (087) 523-90-09

V1304

Redakcja

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

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

96 9339 0006 0000 0006 6992 0002

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

MURDOM

Aleja Zwycięstwa 6,
tel. 502 494 400

V64509

Skład fabryczny kostki brukowej KAMAL

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

(powyżej 1000 litrów)

Zapraszamy od 600 do 2100

OLECKIE CENTRUM
SZKOLENIA KIEROWCÓW
Jerzy Miliszewski

Olecko, Aleje Lipowe 3
Rozpoczęcie
kursu

Ośrodek
czynny
codziennie
w godz. 800-1600
B11203

21

lutego
godz.

1600

tel. 520-23-36

L31808

Bezpłatne porady prawne

Informuję, że redakcja miesięcznika ADWOKAT RODZINNY oraz
KRAJOWY OŚRODEK INFORMACJI I DORADZTWA PRAWNEGO
zapraszają do korzystania z korespondencyjnego, bezpłatnego systemu
INFORMACJI I DORADZTWA PRAWNEGO .
Do uzyskania bezpłatnie informacji lub porady prawnej uprawnieni
są:
• osoby korzystające z pomocy społecznej,
• ofiary przestępstw, w tym ofiary przemocy w rodzinie,
• członkowie rodzin, w których dochód na 1 osobę nie przekracza
500,00 zł miesięcznie,
• bezrobotni,
• i inne osoby znajdujące się w ciężkiej sytuacji materialnej lub zdrowotnej.
Zapytania, opisy spraw, wszelkie materiały mogące ułatwić prawnikom udzielenie porad
i wyjaśnień kierować należy pocztą
zwykłą lub elektroniczną na adres: ul. Prosta 2/14, lok. 204, 00-850 Warszawa, e-mail: adwokat@adwokat-rodzinny.com.
Porady prawne lub informacje udzielane są zwykle w terminie do 14
dni.
Halina E. Kasicka www.powiat.olecko.pl
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OLECKI TERMINARZ

WYSTAWY STAŁE
• Historia Ziemi Oleckiej – wystawa historyczna, Olecka
Izba Historyczna, Stary Ratusz
• wystawa czasowa pt. Poeci Nord, Olecka Izba Historyczna, Stary Ratusz
• Fotografie Ewy Kozłowskiej – galeria Pub Piwnica,
Plac Wolności 24
• wystawa fotografii: Sławomir Romaniuk, Galeria
Prawdziwej Sztuki im. A. Legusa, ROK „MG”
1 lutego (wtorek)
wydanie „Tygodnika Oleckiego”
apteka dyżurna: ul. Zielona 35
10,00 - 14,00 - dyżur w Studenckiej Poradni Prawnej, Starostwo (szczegóły TO 5/681, s. 8
2 lutego (środa)
apteka dyżurna: ul. Składowa 6
3 lutego (czwartek)
apteka dyżurna: ul. Zielona 37
10.00 - Disco Robaczki, film, kino „Mazur”
12.00 - Disco Robaczki, film, kino „Mazur”
18.00 - „Zapach wieczoru. Oleckie impresje”, wernisarz wystawy fotografii i poezji Ewy Kozłowskiej, Olecka Izba Historyczna, Stary ratusz
4 lutego (piątek)
apteka dyżurna: ul. 11 Listopada 9
17.00 - Och, Karol 2, film, kino „Mazur”
19.00 - Och, Karol 2, film, kino „Mazur”
5 lutego (sobota)
apteka dyżurna: ul. Kolejowa 15
17.00 - Och, Karol 2, film, kino „Mazur”
19.00 - Och, Karol 2, film, kino „Mazur”
6 lutego (niedziela)
apteka dyżurna: pl. Wolności 25
17.00 - Och, Karol 2, film, kino „Mazur”
19.00 - Och, Karol 2, film, kino „Mazur”
7 lutego (poniedziałek)
apteka dyżurna: pl. Wolności 7B
17.00 - Och, Karol 2, film, kino „Mazur”
19.00 - Och, Karol 2, film, kino „Mazur”
8 lutego (wtorek)
wydanie „Tygodnika Oleckiego”
apteka dyżurna: ul. Gołdapska 1
10,00 - 14,00 - dyżur w Studenckiej Poradni Prawnej, Starostwo (szczegóły TO 5/681, s. 8
9 lutego (środa)
apteka dyżurna: ul. Zielona 35
10 lutego (czwartek)
apteka dyżurna: ul. Składowa 6
9.00 - X Halowe Mistrzostwa Powiatu Szkół Podstawowych
w lekkiej atletyce, hala ZST
11 lutego (piątek)
apteka dyżurna: ul. Zielona 37
13.00 - Pozyskiwanie środków na zadania statutowe - bezpłatne szkolenie, Fundacja Rozwoju Ziemi Oleckiej, pl. Wolności
2 (szczegóły TO 4/680, s. 10-11)
12 lutego (sobota)
apteka dyżurna: ul. 11 Listopada 9
13 lutego (niedziela)
apteka dyżurna: ul. Kolejowa 15
14 lutego (poniedziałek)
apteka dyżurna: pl. Wolności 25
15 lutego (wtorek)
apteka dyżurna: pl. Wolności 7B
wydanie „Tygodnika Oleckiego”
9.00 - X Halowe Mistrzostwa Powiatu gimnazjów w lekkiej
atletyce, hala ZST
16 lutego (środa)
apteka dyżurna: ul. Gołdapska 1
17 lutego (czwartek)
apteka dyżurna: ul. Zielona 35
19.00 - Koncert Jana Kondraka, Club Cool-tura
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Policja informuje:

Zabytkowa harmonia, radioodtwarzach samochodowy oraz
głośniki samochodowe zostały znalezione przez policjantów
na przeszuakaniu. Jesli ktoś jest właścicielem tych rzeczy

PODATNIKU!

Naczelnik Urzedu Skarbowego w Olecku przypomina, że
z dniem 3 lipca 2006 r. z inicjatywy Ministerstwa Finansów
uruchomiona została Krajowa Informacja Podatkowa, dzięki której każdy podatnik ma możliwość uzyskania jednolitej
informacji z zakresu stosowania przepisów prawa podatkowego oraz innych procedur obowiązujących w polskiej administracji podatkowej.
Krajowa Informacja Podatkowa to nowoczesny system
informacji dla wszystkich osób chcących uzyskać odpowiedzi na wątpliwości dotyczące zagadnień podatkowych.
Kontakt z Krajową Informacją Podatkową:
ogólnopolski numer 801 055 055 – dla telefonów stacjonarnych, jednolita opłata 35 gr/min (najniższa stawka),
ogólnopolski numer dla telefonów komórkowych 22 330
03 30 (opłata zależna jest od taryfy operatora),
adres e-mail: kip@gov.pl
strona www.kip.gov.pl

Konkurs Małych Grantów 2011
Ełckie Stowarzyszenie Ekologiczne ogłosiło
Konkurs Małych Grantów – Wiosna 2011, w ramach którego
placówki oświatowe z powiatu ełckiego, oleckiego i gołdapskiego mogą składać wnioski o dofinansowanie realizacji
małych projektów edukacyjnych. Maksymalna wartość dotacji to 2.000,- zł.
Wzór wniosku jest dostępny na www.cee.elk.pl i w Centrum Edukacji Ekologicznej w Ełku (ul. Parkowa 12).
Z otrzymanej dotacji można finansować zakup nagród,
pomocy dydaktycznych koniecznych do realizacji projektu
i materiałów do prowadzenia zajęć. Natomiast nie podlegają
finansowaniu wycieczki, honoraria i artykuły spożywcze.
Realizacja działań powinna rozpocząć się nie wcześniej
niż 21.03.2011 r.
Termin składania wniosków do 14.03.2011 r. do godz.
16:00.
Pytania dotyczące konkursu: tel. 87 610 16 24, e-mail:
m.muzylo@cee.elk.pl. Więcej szczegółów na www.cee.elk.
pl.
Anna Turowska
www.powiat.olecko.pl

proszony jest o kontakt z oficerem dyżurnym jednostki pod
nr.alarmowy 997 lub bezpośrednio u naczelnika Wydziału kryminalnego 87 520 7230

„Uwaga akwaryści”

13 lutego 2011r. w SDK „Agora” przy ulicy Żołnierskiej 45a
w Olsztynie odbędzie się II spotkanie akwarystów województwa warmińsko-mazurskiego.
Serdecznie zapraszamy. Początek spotkania o godz.13.00”

PODATNIKU!

Jeżeli chcesz otrzymać zwrot nadpłaty z zeznania rocznego w
miarę szybko i bez żadnych dodatkowych opłat, złóż w urzędzie skarbowym zgłoszenie aktualizacyjne:
NIP-3- osoby fizyczne nie prowadzące samodzielnie działalności gospodarczej,
NIP-1- osoby prowadzące samodzielnie działalność gospodarczą,
Podając:
- aktualny numer rachunku bankowego (dostosowany do wymogów bankowości elektronicznej – 26 znaków),
- aktualne dane adresowe.
Nadpłaty zwracane będą najpóźniej w ciągu 3 m-cy od daty
złożenia zeznania:
- przelewem na rachunek bankowy (najszybszy zwrot nadpłaty),
-przekazem pocztowym (po pomniejszeniu o koszty zwrotu –
art. 77b § 4 Ordynacji podatkowej),
- gotówką w kasie banku.
Powyższe zgłoszenia należy składać w US Olecko pokój nr 4
(parter) lub Punkcie Obsługi Podatników w Gołdapi.
Kwoty podatku wykazane w zeznaniu za 2010 r. należy wpłacać
do 2 maja 2011 r. na rachunek bankowy w NBP O/Olsztyn:
81 1010 1397 0010 4922 2300 0000

Oddaj telefon Mikołajowi

Fundacja Świętego Mikołaja prowadzi akcję „Oddaj stary
telefon Świętemu Mikołajowi”. Oddając nieużywany telefon
komórkowy można pomóc innym
i jednocześnie zadbać o środowisko.
Telefony komórkowe należy wrzucać do specjalnie do tego
przygotowanych pojemników (na www.zbiorkatelefonow.pl/
punkty-zbiorki/ znajdują się miejsca zbiórki) lub włożyć telefon do koperty i wysłać na adres: Fundacja Świętego Mikołaja, ul. Marszałkowska 87, lok. 5, 00-683 Warszawa. Telefon
musi być bez karty SIM.
Zgromadzone telefony zostaną oddane do firmy recyklingowej, która w zamian przekaże pieniądze na działalność Fundacji Świętego Mikołaja i partnerskiej Fundacji Dzieciom w
Potrzebie.
Wszelkie pytania dotyczące akcji: tel. 22 825 03 90, e-mail:
zbiorkatelefonow@mikolaj.org.pl
Warto podkreślić, że starych telefonów nie wolno wyrzucać
do śmieci. Są niebezpieczne dla środowiska. Oddając zużyty
sprzęt elektroniczny zapobiegamy uwalnianiu się szkodliwych
substancji do wody, gleby i powietrza. A ponadto wypełniamy
zapisy prawa o unieszkodliwianiu takiego sprzętu.
Więcej szczegółów o akcji na http://www.zbiorkatelefonow.pl/
Anna Turowska
www.powiat.olecko.pl

Olecka Izba Historyczna
zaprasza 3 lutego (czwartek) o godz. 18,oo na wystawę
„Zapach wieczoru. Oleckie impresje”, której autorką jest Ewa Kozłowska.
Na ekspozycję składają się fotografie i poematy prozą
Ewy Kozłowskiej, w których próbuje ona odpowiedzieć sobie samej, a także oglądającym wystawę, na pytanie „jakie
jest”, „co znaczy dla niej”, „jak ona postrzega” miejsce, w
którym żyje. Jest to: „Pytanie o moje miasto”. Tym miastem
jest Olecko.
Tak autorka o tym pisze: „Daleka jestem od fascynacji regionalnych i bardziej w Olecku dosięgają mnie myśli związane z odległymi światami, niż refleksje bezpośrednio go
dotyczące. … chcę widzieć więcej … i … nadać temu nowy
wymiar. W Olecku widzę Paryż, Brukselę, Berlin, Rzym,
Bratysławę, całą Skandynawię i wiele jeszcze innych miejsc.
Widzę to, gdy patrzę na miasto ze wzgórza, gdy rano cieszy
mnie mgła na jeziorze lub zimową nocą, gdy woda uwięziona
pod lodem uderza o niego, a dźwięk roznosi się po uśpionych
kamienicach. Bez nostalgicznych wspomnień do przeszłości
czy też do korzeni lub tęsknoty do innego miejsca. To miasto
jest takie, jacy my jesteśmy. Ja jestem taka właśnie. I lubię do
niego wracać, co dla mnie jest istotne i ważne. Czuć tutejszy
zapach wieczoru.”
Każdy z odwiedzających wystawę może odpowiedzieć sobie także na „pytanie o moje miasto”. Zastanowić się, czym
dla niego jest to miejsce na ziemi.
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Zapraszamy.

Informacja o autorce:
Ewa Kozłowska - urodzona w 1972 roku, w Olecku
na Mazurach. Z wykształcenia romanistka z drogą kształcenia od paryskiej Sorbony i Uniwersytetu Aix-Marseille II po
Uniwersytet Warszawski. Tłumaczka języka francuskiego.
Członek Stowarzyszenia Tłumaczy Polskich. Laureatka wielu
konkursów fotograficznych. W latach 2005-2009 współpracowała z „Biuletynem Fotograficznym”. Autorka poematów
prozą. W roku 2008 otrzymała Stypendium Artystyczne Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego. W roku 2010
zrealizowała m.in. projekt fotograficzny “Portrety mieszkańców Olecka”.
Strona autorska : www.ewakozlowska.com

NAGRODA

... dla uczciwego znalazcy za zwrot zegarka,
który zgubiony został 15 stycznia br. (sobota) - prawdopodobnie na ulicy Kolejowej
lub placu Wolności od strony poczty.
Zegarek marki „Adriatica”: okrągła złocista tarcza z kalendarzem, na czarnym pasku imitującym skórę krokodyla.
Zegarek ma wartość pamiątki rodzinnej.
Na znalazcę czeka nagroda w Redakcji Tygodnika Oleckiego: w dniach i godzinach
otwarcia.

Nagrody dla kobiet
wykonujących badania
cytologiczne
Warmińsko - Mazurski Oddział NFZ na terenie powiatu realizuje Populacyjny Program Profilaktyki Raka Szyjki
Macicy. Obejmuje on badaniem cytologicznym kobiety w
wieku od 25 do 59 lat, z możliwością jego powtarzania co 3
lata. Na terenie Powiatu Oleckiego przeprowadzane są bezpłatne badania m. in. w Centrum Medycznym - Zakładzie
Opieki Zdrowotnej „OLMEDICA” w Olecku sp. z o.o., ul
Gołdapska 1, które są finansowane w ramach powszechnego
ubezpieczenia zdrowotnego.
Powiat Olecki dla każdej kobiety, która zgłosi się na badanie cytologiczne w ramach w/w programu do Poradni Ginekologiczno - Położniczej w szpitalu przygotował prezent
kosmetyczny. Dodatkowo każda pacjentka, która wykona
cytologię będzie mogła wziąć udział w losowaniu nagród.
Planujemy, iż każdego miesiąca nagrodzimy 5 kobiet.
Jednocześnie informuję, że Powiat Olecki zajmuje pierwsze miejsce pod względem zgłaszalności kobiet na badania
cytologiczne w Polsce.
Spośród 2 927 kobiet zakwalifikowanych w naszym
powiecie do badania w 2010 r., na cytologię zgłosiło się
43,74% kobiet.
Halina E. Kasicka
www.powiat.olecko.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
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Budżet na glinianych nogach?
W ubiegły czwartek odbyła się Sesja Rady Powiatu. Dość
sprawnie uchwalono budżet. Okazało się, że nie tylko nie jest
on „na glinianych nogach”, ale i ma pewne tendencję rozwojowe. Dzięki przesunięciom wykonania inwestycji jest nawet
nadwyżka!
Przyglądając się bliżej budżetowi i jego uchwalaniu, to
jeśli jego projekt był źle skonstruowany, to wcale nie odpowiada za to poprzedni Zarząd Powiatu (M. Dzienisiewicz,
A. Kisiel, K. Locman, M. Ramotowski) jak stwierdził to
„Głos Olecka” w artykule „Dochody na glinianych nogach,
ale pod kontrolą” (30 grudnia 2010). Wystarczyło zrobić analizę składu zarządu. Obecny skład zarządu to: K. Iwanowski,
A. Kisiel, K. Locman, M. Świerszcz. Tak więc aż dwóch
członków (czyli 50%) nowego zarządu budowało projekt budżetu, który został na ostatniej Sesji RP uchwalony!!! Jeśli
więc budżet ma gliniane nogi to odpowiada za to po części
obecny Zarząd. Idąc jeszcze dalej: większość radnych obecnej Rady Powiatu pełni kadencje po raz kolejny i to właśnie
oni ten niby zły projekt uchwalili. Jedynie Leszek Gałczyk
wstrzymał się od głosu.
Tak więc Przewodniczący Rady Wacław Sapiecha miał
pełne prawo mówić tak o budżecie, bo on za projekt nie był
odpowiedzialny. Ale uogólniać fakty i wyciągać sensacje tam
gdzie jej nie ma...? Projekt i uchwalony na jego podstawie
budżet są dobre. Są optymalne na możliwości powiatu. Dają
też margines na rozwój i twórcze rozwinięcie. Zależy to jednak od zarządu i radnych jak z możliwości skorzystają. Były
starosta Stanisław L. Ramotowski oraz Maria W. Dzienisiewicz postawili wysoko poprzeczkę dla swoich następców.
Wiązało się to nie tylko z koniunkturą. Przykład: chociażby
decyzja o oddłużeniu szpitala podjęta wbrew wszystkim i
wbrew czarnym wizjom znawców, przez starostę Ramotowskiego. Znajdźmy choć jednego mieszkańca powiatu dla
którego była to decyzja zła?!? Dla mnie osobiście wystarczy
jeśli następcy starosty i wice utrzymają poziom.
Niepokoi mnie jednak fakt, że w chwili kiedy jeszcze nie
zaczęli działać już obwinia się ich za to, czego nie zrobili!
Apeluję do kolegów dziennikarzy: nie szukajcie sensacji
tam, gdzie jej nie ma.
B. Marek Borawski
Ps. Mam jednak wrażenie, że Sesja Rady Powiatowej
to bardzo poważne spotkanie. Podczas niej uchwalane jest
prawo. To taki mały Sejm i wymaga powagi. No, może nie
zawsze, bo byśmy wszyscy zanudzili się na śmierć. Myślę, że
prowadzenie jej obrad nie powinno zawierać osobistych komentarzy oraz zwracania się do radnych, starostów, czy gości
po imieniu. Nie wypada również komentować wypowiedzi
jeśli nie są bezpośrednio skierowane do prowadzącego. Byłem na kilkunastu spotkaniach różnych Rad: wojewódzkich,
miejskich, powiatowych i gminnych. Z tego typu prowadzeniem spotykam się po raz pierwszy. Może to jest zabawne,
ale nie dla wszystkich. Tym bardziej, że kiedy dostanę opiernicz za to co napisałem, to i tak nie będę mógł zripostować.
Żebym mógł, musi paść formalny wniosek i cała Rada musi
go przegłosować!
Bardzo odpowiada mi sposób prowadzenia Sesji przez
Karola Sobczaka i Mariana Świerszcza. Dają powagę dla
uchwalanego prawa i poczucie ważności oraz szacunku dla
słuchających.

Centrum Integracji Kulturalnej
Termin ukończenia przebudowy budynku przedszkola na
CIK został ze względu na obfite opady śniegu oraz niską temperaturę przesunięty na 20 kwietnia.
Wykryto też problemy z drożnością instalacji deszczowej, które trzeba będzie usunąć. Urząd marszałkowski, który
finansuje przedsięwzięcie wyraził zgodę na przesunięcie terminu. (WBIiP)

Budżet gminny uchwalony!

Jednogłośnie został uchwalony budżet gminy Olecko na
2011 rok. Było mało komentarzy i rzeczowe uwagi. Oznacza
to, że radni napracowali się na komisjach i nie było potrzeby
drążyć tego co tam ustalono.
Dochody gminy uchwalono na ponad 69 milionów 231 tysięcy, a wydatki na 68 milionów 959 tysięcy. Na inwestycje w
2011 roku gmina wyda 15 milionów 386 tysięcy.
Nadwyżka budżetu czyli 276 tysięcy zostanie przeznaczona
na spłatę rat i kredytów. Przejściowy deficyt gminy, to 6 milionów złotych oraz wcześniej zaciągnięte kredyty w wysokości
5,87 miliona złotych.
W budżecie utworzono dwie rezerwy: ogólna 100 tysięcy
złotych i kryzysową – 150 tysięcy złotych. Ta druga na zadania
z zakresu zarządzania kryzysowego.
Pomimo tego, że radni mieli za zadanie podjecie 11 uchwał
Sesja trwała dość krótko.
B. Marek Boarwski

Ferie
w Regionalnym Ośrodku
Kultury „Mazury Garbate”
1.02.2011 r. (wtorek)

10.00-12.00 – warsztaty wokalne (kl. V-VI)
12.00-12.45 – warsztaty taneczne (kl. IV-VI), sala baletowa
13.00-13.45 – warsztaty taneczne (gimnazjum, szkoły średnie),
sala baletowa
12.00-16.00 – zajęcia w pracowni muzycznej
12.00-13.00 – warsztaty plastyczne (kl. I-III), galeria
13.00-14.00 ¬ warsztaty plastyczne (kl. IV-VI), galeria

2.02.2011 r. (środa)

10.00-12.00 – warsztaty wokalne (kl. V-VI)
12.00-12.45 – warsztaty taneczne (kl. IV-VI), sala baletowa
13.00-13.45 – warsztaty taneczne (gimnazjum, szkoły średnie),
sala baletowa
12.00-16.00 – zajęcia w pracowni muzycznej
12.00-13.00 – warsztaty plastyczne (kl. I-III), galeria
13.00-14.00 ¬ warsztaty plastyczne (kl. IV-VI), galeria

3.02.2011 r. (czwartek)

10.00 i 12.00 – bajka „Disco robaczki”, bilet – 3 zł
10.00-12.00 – warsztaty wokalne (kl. V-VI)
12.00-12.45 – warsztaty taneczne (kl. IV-VI), sala baletowa
13.00-13.45 – warsztaty taneczne (gimnazjum, szkoły średnie),
sala baletowa
12.00-16.00 – zajęcia w pracowni muzycznej
12.00-13.00 – warsztaty plastyczne (kl. I-III), galeria
13.00-14.00 ¬ warsztaty plastyczne (kl. IV-VI), galeria
18.00 – koncert „Grupa Operacyjna”, cena – 10 zł

4.02.2011 r. (piątek)

10.00-12.00 – warsztaty wokalne (kl. V-VI)
12.00-12.45 – warsztaty taneczne (kl. IV-VI), sala baletowa
13.00-13.45 – warsztaty taneczne (gimnazjum, szkoły średnie),
sala baletowa
12.00-16.00 – zajęcia w pracowni muzycznej
12.00-13.00 – warsztaty plastyczne (kl. I-III), galeria
13.00-14.00 ¬ warsztaty plastyczne (kl. IV-VI), galeri

to@borawski.pl
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Informuję Szanownych Czytelników, że w ubiegłą środę, „Galeria 1”
miała zaszczyt gościć poetę, pisarza,
i krytyka literackiego Wacława Klejmonta. Na spotkanie przybyli licznie:
przyjaciele, znajomi oraz wielbiciele
twórczości poety. Nie zabrakło także
mediów. Przybyli dziennikarze z „Radia 5” oraz ‘Gazety Wyborczej”. Spotkanie zaszczycili swoją obecnością wiceprzewodniczący Rady Powiatu (a były starosta) Stanisław Ramotowski oraz burmistrz Wacław Olszewski.

Spotkanie rozpoczął dr Tomasz Żurawlew, pracownik
naukowy Uniwersytetu Warmińsko-mazurskiego. Przeczytał
on swój essej o twórczości Wacława Klejmonta pt. „Po ilu
patykach zanika etyka”. Udowodnił tym samym to, co wcześniej powiedział Zbigniew Fałtynowicz: „Wacław ostatnio
strasznie się nam zbrązowił”. Słowa padły na spotkaniu z okazji czterdziestolecia pracy twórczej poety, które odbyło się w
2010 roku w Bibliotece Pedagogicznej w Olecku.
Informuje też, że pomimo moich usilnych starań by odbrązowić portret Wacława, udało mi się to zrobić tylko częściowo.
Ale, co ważne, próbę tę zauważył biorący
udział w spotkaniu Marek Gałązka.
Na moje pytanie dotyczące dzieciństwa
i okresu tzw. formowania Wacław Klejmont
odpowiedział prosząc Tomasza Żuraw-

lewa, który jest znakomitym recytatorem, o przeczytanie
swej prozy „Światło słowa”. Ciepły, mistrzowsko napisany
tekst, jednocześnie cichy i dostojny został więc mistrzowsko odczytany. Za każdym razem, a czytałem go kilka już
razy, mam wrażenie jakbym wędrował po muzeum tamtej
ziemi. Prowadzi zaś mnie po nim najznamienitszy kustosz.
Podczas spotkania Tomasz Żurawlew utwierdził mnie w tym
odczuciu.
***
Spotkanie odbyło się w sali konferencyjnej Zespołu Szkół
Licealnych i Zawodowych, który jednocześnie obok Stowarzyszenia Kulturalnego „Przypisani Północy” jest patronem
‘Galerii 1”. Pamiątkowe pocztówki zaprojektował i wykonał
(jak zawsze) Zbigniew Burba (Studio Reklamy BiS), opiekował się medialnie i przyjaciół i gości powiadomił piszący
te słowa. Na jednej z pocztówek swego rysunku bezpłatnie
użyczył Waldemar Rukść. Dokumentację fotograficzną z
każdego spotkania wykonuje Ewa Kozłowska.
„Galerią 1” medialnie opiekuje się „Tygodnik Olecki”, a
od następnego spotkania również „Radio 5” i „Gazeta Wyborcza”. Trwają rozmowy z tv i „Gazetą Współczesną”. Zaproszenia zaś na spotkania wysyłane są do WSZYSTKICH
lokalnych gazet i rozgłośni.
Wszystkim uczestniczącym w spotkaniu
serdecznie dziękuje za obecność. Następne
spotkanie odbędzie się w 23 lutego (ostatnia
środa). Gościem będzie pisarka, dziennikarka
radiowa Grażyna Serafin.
Do zobaczenia
B. Marek Borawski
fot. Ewa Kozłowska

Strategia rozwoju turystyki
Warmii i Mazur
Departament Turystyki Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie zaktualizował
„Strategię rozwoju turystyki województwa
warmińsko-mazurskiego”. Dokument znajduje się na www.wrota.warmia.mazury.pl
w Biuletynie Informacji Publicznej oraz w
zakładce „Turystyka”.
Dokument wytycza główne kierunki rozwoju turystyki w województwie warmińskomazurskim do 2020 r.
Zachęcamy do lektury.
Anna Turowska
www.powiat.olecko.pl

Komunikat Ministerstwa Finansów!

„Ministerstwo Finansów uprzejmie przypomina, że w przypadku składania
deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej przez pełnomocnika, koniecznym jest złożenie do urzędu skarbowego w formie papierowej
formularza UPL przed przystąpieniem do składania w formie elektronicznej
wszystkich deklaracji, w tym informacji PIT-11.
Uwaga:
Powyższy komunikat nie dotyczy podatników, którzy wcześniej złożyli już
takie pełnomocnictwo/UPL/ i nie zostało odwołane na formularzu OPL.”

Olecka Izba Historyczna

... czyli kustosz Eliza Ptaszyńska w ubiegły
piątek przedstawiła publiczności dwa krótkie fabularne filmy zrealizowane w Studiu Munka.
Pierwszym z nich był „Obcy VI” Borysa
Lankosza opowiadający o miasteczku i o młodym mężczyźnie, który się w nim nagle zjawia.
Drugi z filmów „Hanoi – Warszawa” wyreżyserowała Katarzyna Klimkiewicz. Film opowiada o wietnamskiej dziewczynie, która przekracza
nielegalnie granice i chce dostać się do Warszawy, gdzie czeka na nią jej chłopiec.
Oba filmy są mocne w swojej wymowie.
Każdy z nich na swój sposób tragiczny. Może fabularnie film „Hanoi – Warszawa” jest bardziej
wstrząsający. Oba zaś obalają mit Polski spokojnej, uporządkowanej mimo wszystko, i szczęśliwej. Ale, żeby coś więcej zrozumieć trzeba koniecznie te filmy obejrzeć. Może nie razem? Dla
mnie doświadczenie to było zbyt traumatyczne,
ale budujące.
B. Marek Borawski
Ps. Staram się bywać na wszystkich spotkaniach
w Oleckiej Izbie Historycznej. I myślę, że nie
wysunę się przed szereg, jeśli Państwa na te spotkania w imieniu Pani Elizy zaproszę.
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W KARNAWALE TO SĄ BALE…

Styczeń to miesiąc karnawału, czas organizowania bali i zabaw. Karnawał to miła, szalona, pełna wrażeń, kolorów, dźwięków, smaków i zabaw tradycja, nie tylko dla dorosłych. To czas
oczekiwany, świąteczny i kolorowy. Nieodłącznym jej elementem
są bale karnawałowe. Zagościły one już dawno w szkołach, przedszkolach, świetlicach, ogniskach, klubach dziecięcych.
Taki bal odbył się w Przedszkolu z Oddziałami Integracyjnymi
w Olecku w zespołach przedszkolnych „Mali Odkrywcy I i Mali
Odkrywcy II” 19 stycznia.
Zabawa
była udana.
Do
pięknie
wystrojonej
sali balowej
schodziły się
przepiękne
księżniczki
w balowych
pantofelkach
,książęta
i
rycerze oraz
inne postacie
z bajek i dziecięcych
fil-

mów. Pośród pląsów, korowodów dzieci brały udział w wielu konkursach, które przygotowały nauczycielki. Tańczyły na gazetach,
z balonikami. Zabawie towarzyszyła wielka radość. Uwieńczeniem
balu był wybór Króla i Królowej Wielkiego Balu. Jury miało bardzo trudne zadanie i zdecydowało przyznać ten zaszczytny tytuł
wszystkim uczestnikom balu. Dzieci wraz z wychowawczyniami
brały udział w sesji zdjęciowej. Odzwierciedleniem tego wydarzenia będzie gazetka tematyczna, którą wspólnie z dziećmi przygotują
wychowawczynie. Zabawie towarzyszył także słodki poczęstunek.
Rodzice wraz ze swoimi pociechami mile spędzili czas wspominając swój pobyt w przedszkolu. Jednak najważniejsza jest radość,
zadowolenie naszych milusińskich, a także pomysłowość i wielkie
zaangażowanie rodziców.			
Zofia Sadłowska

Studencka Poradnia Prawna

Wydział Prawa Uniwersytetu w Białymstoku prowadzi w Starostwie Powiatowym w Olecku (ul. Kolejowa 32, pokój nr 26) Studencką Poradnię Prawną,
która udziela porad z zakresu prawa:
cywilnego,
pracy i ubezpieczeń społecznych (z wyjątkiem KRUS-u),
podatkowego,
administracyjnego,
karnego,
międzynarodowego,
uchodźców i ochrony praw człowieka.
Studencka Poradnia Prawna nie udziela porad prawnych:
z zakresu prowadzenia działalności gospodarczej,
w sprawach, w których został przyznany adwokat z urzędu
bądź działa adwokat z wyboru,
osobom składającym sprawę w imieniu osoby trzeciej bez
pełnomocnictwa,
związanych z wypełnieniem rocznych zeznań podatkowych,
osobom, które w danym roku akademickim prowadzą 5
spraw w poradni.
Porady udzielane są nieodpłatnie osobom, których nie stać na
pomoc prawną.
Dyżury studentów Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku odbywają się w godz. 11:00 – 14:00 według następującego harmonogramu:
25 stycznia 2011 r.;
1 lutego 2011 r., 8 lutego 2011 r. i 22 lutego 2011 r.;
1 marca 2011 r., 8 marca 2011 r., 15 marca 2011 r., 22 marca
2011 r. i 29 marca 2011 r.;
5 kwietnia 2011 r., 12 kwietnia 2011 r., 19 kwietnia 2011 r.,
26 kwietnia 2011 r.;
10 maja 2011 r. i 17 maja 2011 r.
Kontakt telefoniczny pod numerem 87 520 24 75, wewnętrzny 16 – tylko w dniach i godzinach urzędowania Studenckiej
Poradni Prawnej.
Anna Turowska www.powiat.olecko.pl

Wyślij taniej PIT przez Internet!

Zbliża się akcja rozliczeń podatkowych. Przypominamy o
możliwości skorzystania z prostej, wygodnej, a przede wszystkim taniej metody przesyłania deklaracji podatkowych drogą
elektroniczną – poprzez portal www.e-deklaracje.gov.pl.
System e-Deklaracje umożliwia łatwe składanie deklaracji
podatkowych drogą elektroniczną każdemu podatnikowi i płatnikowi.
Na portalu www.e-deklaracje.gov.pl dostępne są interaktywne formularze podatkowe oraz instrukcja dotycząca ich
wypełniania i przesyłania. Przy wykorzystaniu odpowiednich
aplikacji (modułów) dostarczanych przez producentów oprogramowania, możliwe jest wysyłanie deklaracji podatkowych
drogą elektroniczną bezpośrednio z systemów finansowoksięgowych. W przypadku posiadania odpowiedniej aplikacji
(odpowiedniego modułu oprogramowania), istnieje możliwość
automatycznego podpisania elektronicznie wszystkich przesyłanych deklaracji.
Oprócz deklaracji dotyczących podatku VAT i CIT, drogą
elektroniczną mogą być składane także Informacje o dochodach oraz o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy PIT11, Roczne obliczenie podatku od dochodu uzyskanego przez
podatnika PIT-40 i znacząca większość innych. Deklaracje PIT11 lub PIT-40 można w formie elektronicznej przekazywać nie
tylko do urzędów skarbowych, ale także płatnicy mogą je przekazywać pracownikom – daje to dodatkowe oszczędności.
Korzyści związane ze składaniem deklaracji drogą elektroniczną w przypadku dużej liczby pracowników mogą być zatem istotne.
Obszerny opis systemu e-Deklaracje dostępny jest na stronie Ministerstwa Finansów: www.e-deklaracje.gov.pl

to@borawski.pl
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Spotkania z historią
na „Zamku”
W środę , 19 stycznia 2011 r., już po
raz czwarty Oleckie Stowarzyszenie Aktywnych „Zamek” zorganizowało Zamkowe Spotkania z Historią pt. „Utrwalone w pamięci – wspomnienia pierwszych
mieszkańców Olecka”.
Uczestnicy spotkania wysłuchali wykładu dr Marka Góryńskiego dotyczącego osadnictwa na Ziemi Oleckiej po II
wojnie światowej. A następnie jeden z pierwszych mieszkańców Olecka Sylwester Kaczor opowiadał o dawnym Olecku.
Na koniec spotkania uczestnicy obejrzeli wystawę „Poczta, pocztówka, fotografia – Olecko wczoraj i dziś”.
tekst i fotografie Anna Turowska
www.powiat.olecko.pl

Stanowisko budżetowe Klubu Radnych
DWZO

Radni Dobra Wspólnego głosują za projektem budżetu
gminy. Jednakże pragniemy zwrócić uwagę na kilka, naszym
zdaniem istotnych spraw.
1. W rozdziale „urzędy wojewódzkie” gmina przekracza
kwoty przekazane przez Wojewodę na realizację tego zadania
o 123 % (238 tys. daje Wojewoda, a 532 tys. wydaje gmina
Olecko). Naszym zdaniem jest to nieprawidłowe i wymaga
uporządkowania. Sąsiednie miasta albo mieszczą się kwotach
przekazanych na realizację tego zadania, albo przekroczenie
nie jest większe niż 40%. W zeszłym roku przekroczenie wyniosło 170%, więc zaznacza się prawidłowa tendencja spadkowa, którą należy utrzymać i po 2 latach osiągnąć stan nie
więcej niż 40% przekroczenia dotacji. Taki poziom dopłaty
byłby dla nas akceptowalny. Oczekujemy, że przy sprawozdaniu z wykonania budżetu za ubiegły rok powody tak dużych różnic zostaną przekonująco i dokładnie wyjaśnione.
Konkluzja w tym punkcie: warunkowo popieramy.
2. Łatwiej byłoby radnym rozmawiać o inwestycjach
gdyby w gminie istniał Wieloletni Plan Inwestycyjny. WPI
umożliwiłby:
- powiązanie działań inwestycyjnych ze strategicznymi
kierunkami rozwoju miasta
- znalezienie odpowiedzi na pytanie kiedy inwestycja, nie
ujęta w budżecie miasta, będzie realizowana?
- lepsze komunikowanie się z mieszkańcami w sprawach
żywotnie ich dotyczących i wpływ lokalnej społeczności na
planowanie
Ponadto, jak przekonują fachowcy, WPI to rozpoczęcie
długofalowego planowania, lepsza kontrola trendów budżetowych, zwiększenie przejrzystości procedury przyznawanych środków
A przecież na tym wszystkim bardzo nam zależy. Przy
okazji można by nieco odświeżyć strategię rozwoju miasta,
która mocno straciła na aktualności. Liczymy na szybkie
przystąpienie do opracowania planu.
3. Jednym z zadań gminy jest ochrona zdrowia, zwracamy uwagę, że to jeden z niewielu obszarów, na które gmina
nie przeznacza środków (z wyjątkiem kwot z funduszu profilaktyki uzależnień) Jesteśmy za przeznaczaniem przez gminę
środków na programy profilaktyczne i programy szczepień
na poziomie 0,25 – 0,3% budżetu gminy od przyszłego roku.
Uważamy, że byłyby to pieniądze dobrze zainwestowane.

Taka kwota wystarczyłaby na objęcie populacji dziewczynek szczepieniami przeciwko brodawczakowi (HPV).
4. Zwracamy uwagę, że inwestycja w obiekty sportowe
na wiele lat przesuwa środek ciężkości inwestycji i finansów w stronę sportu. Kryją się za tym szanse i zagrożenia.
Szanse to rozwój kwalifikowanej turystyki i wydłużenie sezonu turystycznego – nawet do całego roku. Zagrożenia - to
ujemny wynik finansowy i niepełne wykorzystanie obiektów. Deklarujemy swoje zaangażowanie w szukanie szans i
uniknięcie zagrożeń.
Radni Dobra Wspólnego głosowali za budżetem, licząc
na wyjaśnienie wątpliwości i uwzględnienie naszych uwag
przy konstrukcji budżetów na kolejne lata.
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Czy olecczanie są kosmopolitami?

Na pytanie „jacy i kim jesteśmy?” większość mieszkańców
Olecka nie potrafi odpowiedzieć, bo też i może nie ma takiej
potrzeby, ale należy podkreślić, że pierwsi mieszkańcy osiedlili
się w Olecku około 12 tys. lat temu i już wtedy klimat był tu surowy. Wędrowali oni tak, jak wędrowały renifery. Mieszkali w
szałasach, a teren ich polowań obejmował często promień tysiąca kilometrów. Według „Dziejów Olecka”, do życia pięcioosobowej rodziny niezbędne było stado składające się z 500 sztuk
reniferów, które potrzebowało obszaru o powierzchni około 300
km2, co znaczy, że w tym czasie na terenie dzisiejszej gminy
Olecko zamieszkiwała statystycznie zaledwie jedna rodzina. Po
paleolicie ludzie w wyniku różnych czynników zaczęli wieść
półkoczowniczy tryb życia, łowcy reniferów wyemigrowali lub
przystosowali się do nowych warunków. Przybyli także nowi
osadnicy. Pojawiły się obrzędy, które zacieśniały więzi i wszystko wskazuje na to, że pojawiło się zjawisko terytorializmu, a
więc „poszczególne wspólnoty lokalne zaczęły identyfikować
się z określonym obszarem... .” To było około 8300-7600 roku
p.n.e.
A więc, wszystkie nasze problemy (próby odpowiedzi na pytanie kim jesteśmy) zaczęły się już około 8300-7600 roku p.n.e.
(oczywiście mam na myśli Olecko). Wciąż borykamy się tutaj z
określeniem przynależności, tylko dlatego, że paru myśliwych z
mezolitu nie potrafiło podzielić się stadami reniferów i ogarnąć
plemion, które nie liczyły nawet tylu ludzi, ile dziś mieszka w
przeciętnym bloku. Wciąż próbujemy określić się według tych
pierwotnych zasad. Jako kolejni osadnicy będziemy bronić zajętego terytorium, z tym, że w mieszkańcach Olecka niekoniecznie
drzemie to uczucie, gdyż towarzyszące nam latami wyobcowanie i niepewność dalszej historii ograniczyła więzi terytorialne
redukując je do silnych więzi rodzinnych oraz ich pielęgnowania. No to jacy my jesteśmy? Jeśli niezupełnie terytorialni to
może chociaż trochę kosmopolityczni?
Według definicji kosmopolita to „człowiek głoszący pogląd
negujący wszelkie podziały kulturowo-polityczne i terytorialne”, i my przecież w jakimś sensie do tego dążymy dla naszego
tutaj spokojnego życia. Ba, wydaje mi się, że można nawet powiedzieć, że jesteśmy kosmopolitami o internacjonalistycznych
(w sensie pozytywnym) poglądach. Dążąc do asymilacji wspólnie (także z byłymi mieszkańcami) tworzymy (i odtwarzamy)
mazurską kulturę. Dlatego chciałabym, abyśmy wykorzystali
ten fakt i, że losy nas tak uwarunkowały, nawet jeśli nie zdajemy sobie z tego sprawy. Osobiste doświadczenia, otwartość
i nie, pochodzenie z rozmaitych miejsc i różnorodność tworzą
nas takimi, jakimi jesteśmy. Dobrze byłoby, gdybyśmy to odpowiednio wykorzystali i nie wracali do epoki mezolitu, chociaż
tam są przecież początki osadnictwa na Mazurach.
Jeśli zaś pojęcie „kosmopolity” może się wydawać zbyt naciągniętą literacką dywagacją, przede wszystkim z racji obawy
o globalizację czy też odebranie zakorzenienia, to wydaje mi
się, że do końca tak nie jest. Mamy naturalne uwarunkowania
do kosmopolityzmu. Wypracowaliśmy w sobie cechy, na które
trzeba czasem zjechać pół świata czyli np.: mentalny globalizm,
bo reszta bliskiej rodziny mieszka dajmy na to pod Suwałkami
i w jakiejś części my wciąż tam także mieszkamy. Nie oznacza to też, że pozbawiamy się w ten sposób tożsamości. Wprost
przeciwnie, bo tożsamość to jest to, co mamy w głowie, a więc
zgromadzona i szeroka wiedza, która pozwala nam się na nowo
definiować, wedle ochoty. Uparte dociekanie własnej tożsamości poprzez terytorializm (w dziedzinie socjologii) wcale nie
pomoże nam w naszej pogmatwanej sytuacji odpowiedzieć na
istotne pytania egzystencjalne. W skrócie, jestem tym, co wiem,
a my wiemy wiele, musimy tylko tę wiedzę sobie poukładać
(każdy indywidualnie) i nie wykluczać w tym układaniu pojęć
„mentalnego globalizmu” i „kosmopolityzmu”, które przecież
nie eliminują tak ważnej potrzeby, jaką jest potrzeba posiadania
własnego domu czyli jedynie lekkiej formy terytorialnej identyfikacji.

Ewa Kozłowska

Ogólnopolski Dzień Pisania Piórem
Szanowni Państwo,
12 lutego po raz pierwszy obchodzić będziemy Ogólnopolski Dzień Pisania Piórem, zainicjowany przy wsparciu
marki Parker, w ramach Kampanii Pisania Piórem. Honorowy Patronat nad wydarzeniem objęła Małżonka Prezydenta
RP Anna Komorowska.
Celem akcji jest zwrócenie uwagi polskiego społeczeństwa na problem zanikania umiejętności ładnego pisania.
Organizatorzy chcą szczególnie zachęcić do pisania piórem.
Badania potwierdzają, że umiejętność ta - zwłaszcza u młodych osób - kształtuje wiele ważnych cech, m.in. samodyscyplinę, cierpliwość, pracowitość. Pisanie piórem nie tylko
wyrabia charakter, ale sprzyja ogólnemu rozwojowi, pobudza wyobraźnię, a przede wszystkim sprawia przyjemność.
Dzięki Państwa zaangażowaniu nasza idea będzie mogła
objąć swym zasięgiem całą Polskę, zapewniając młodym
ludziom alternatywny sposób spędzenia wolnego czasu.
Wydarzeniu będą towarzyszyć ciekawe aktywności kulturalne, liczymy na Państwa kreatywność i wsparcie. Jako
inspirację przesyłamy Państwu projekt obchodów Dnia Pisania Piórem zaproponowany przez zaangażowaną w akcję
Bibliotekę Urzędu Miejskiego w Strzelcach Opolskich, oraz
program atrakcji zaplanowanych na ten dzień w Warszawie.
Czekamy na równie ciekawe propozycje, a w przypadku pytań prosimy o kontakt.
Z wyrazami szacunku

Anna Suchodolska

Asystent zespołu ds. promocji
AIP Marketing

Ogólnopolski Dzień
Pisania Piórem – Warszawa
W sobotę, 12 lutego, w Podziemiach Zachęty, w Obiekcie Znalezionym odbędzie się całodniowy happening pod
hasłem „Cała Polska pisze piórem”. Na uczestników czekają liczne atrakcje związane z piśmiennictwem, różnorodne kąciki tematyczne oraz ciekawa oprawa artystyczna.
W programie miedzy innymi:
- Konsultacje z grafologiem – możliwość przeprowadzenia analizy grafologicznej, odczytania swojej osobowości z charakteru pisma
- Pokazy i warsztaty kaligraficzne – pokaz podstaw kaligrafii, możliwość wypisania imienia ozdobnymi literami
- Graffiti? – jako przeciwwaga dla tradycyjnych form
piśmienniczych. Warsztaty z liternictwa charakterystycznego dla sztuki ulicy.
- Wspólne robienie i wypisywanie kartek Walentynkowych
- Komiks pisany piórem – w dymkach postaci z komiksów znanego ich twórcy pojawią się alternatywne dialogi
pisane piórem przez uczestników warsztatów
- Koncert Mroza – ambasadora marki Parker z utworami w zupełnie nowej aranżacji
- Cogodzinne losowanie piór wiecznych i innych atrakcyjnych nagród, w tym limitowanej edycji Kalendarza Autorskiego z pracami m.in. A. Wajdy, A. Mleczko, A. Pągowskiego, G. Baczyńskiej
- Wystawa piór PARKERA
Patronaty honorowe:
- Patronat honorowy nad wydarzeniami objęli m.in.:
Małżonka Prezydenta RP Anna Komorowska oraz Klub
Miłośników i Kolekcjonerów Piór.
Zapraszamy!

to@borawski.pl
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„Ile gwiazd w wieczornym mroku ponad naszym krajem lśni,
Tyle życzymy Drogim Dziadkom pięknych i szczęśliwych dni.
Niech od Bałtyku, aż do stóp Tatr żyją nasze Babcie i Dziadkowie 100 lat!”.

Święto Babci i Dziadka w przedszkolu przy wieży ciśnień
kolanach, dziadkowie zaczęli wspominać: jak to niedawno
posyłali swoje dzieci do przedszkola (często właśnie tego)
a już chodzą tu ich wnukowie. Wytworzyła się sympatyczna

Mimo, że styczeń jest zimowym miesiącem, pełnym
chłodnych dni, są takie dwa dni, jedyne dwa dni w roku, kiedy
każdemu robi się cieplej na sercu, bo przecież jest to święto
naszych kochanych babć i dziadków. W przedszkolu z Oddziałami Integracyjnymi w Olecku zapraszanie babć i dziadków na uroczystość z okazji ich święta jest tradycją na stałe
wpisaną w repertuar imprez przedszkolnych. Święto Babci i
Dziadka to dzień niezwykły, nie tylko dla dzieci, ale przede
wszystkim dla dziadków. To dzień pełen uśmiechów, wzruszeń, łez, radości. Przedszkolaki witały swoich drogich gości
w odświętnie przygotowanych salach, w których stały stoliki
nakryte białymi obrusami, na których stało dużo słodkości.
Było sporo śmiechu przy siadaniu na malutkich krzesełkach
naszych milusińskich. Dzieci przygotowały dla nich specjalny program artystyczny. Każda z grup zaprezentowała wspaniałe przedstawienie, po obejrzeniu którego niejednej babci (i
dziadkowi zresztą też) łezka kręciła się w oku. Dzieci recytowały wiersze, śpiewały piosenki, a na koniec wręczyły swoim
ukochanym babciom i dziadkom własnoręcznie przygotowane laurki. Dzieci bardzo się starały, aby przedstawienie było
udane. Uroczystość w grupie starszaków uświetniła Marta J.
swoją grą na skrzypcach. Szanowni goście trud dzieci nagrodzili ogromnymi brawami, a po występach pochwałom nie
było końca. Także oddziały przedszkolne mieszczące się w
szkole podstawowej nr 1 i nr 3 przygotowały specjalny program artystyczny dla babć i dziadków.
Na zakończenie występów wszystkie dzieci, złożyły swoim babciom i dziadziusiom życzenia oraz wręczyły, wcześniej przygotowane w przedszkolu pod okiem nauczycielek ,
przepiękne laurki. Przy herbatce i ciasteczku, z wnukami na

atmosfera wśród gości, dzieci i gospodarzy. Niestety wszystko co dobre szybko się kończy lecz ten dzień pozostanie na
długo w pamięci zarówno gości jak i gospodarzy.
To był naprawdę wyjątkowy dzień, pełen uśmiechu,
radości i dumy. Szczęśliwe i rozpromienione twarze babć
i dziadków po raz kolejny ukazały nam, nauczycielom, że
nasza praca jest bardzo potrzebna, a dzieci to nasz wspólny
skarb.

Zofia Sadłowska

Konkurs Granowy
w ramach Programu „Równać Szanse
2011”
Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży ogłosiła Ogólnopolski Konkurs Grantowy w ramach Programu Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności „Równać Szanse 2011”.
O dotacje do 40.000,- zł na projekty trwające 15 miesięcy
pomiędzy 01.06.2011 r. a 30.11.2012 r. mogą ubiegać się
organizacje pozarządowe, zarejestrowane w formie stowarzyszeń i fundacji, z terenów wiejskich i miast do 20 tys.
mieszkańców.
Celem programu jest wyrównywanie szans młodzieży w
wieku gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym z miejscowości do 20 tys. mieszkańców na udany start w dorosłe życie.
Termin składania wniosków upływa 22 lutego 2011 r.
Więcej informacji o konkursie i dostęp do formularza aplikacyjnego znajdują się na stronie www.rownacszanse.pl
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Andrzej Malinowski

Dziennik z wyprawy do Japonii – 2008

dzień 14.

Kioto - Otsuky0 , 13.08.2008 r.
Duchy przebywają z rodzinami do 15 sierpnia

Wstaliśmy o godz. 10. Przyzwyczaiłem się już do spania
na matach na podłodze. I wcale nie jest tak twardo. Krzysiek
i Bibi zostali w pokoju, a ja pojechałem pociągiem nad jezioro Biwa. Na dworcu głównym kupiłem bilet za 190 jenów (w
jedną stronę) do Otsu, a wysiadłem na sąsiedniej stacji Otsukyo, bo oznaczenie stacji było fatalne. Kiedy włożyłem bilet
do czytnika, wtedy łapy w bramce nie chciały mnie wypuścić.
Podszedłem do okienka dyżurnego ruchu i powiedziałem mu
o tym – tzn. pokazałem gestem rąk. Dopłaciłem 40 jenów.
Miasto senne. Drogi do jeziora nie znałem, więc szedłem
kierując się intuicją. Trafiłem, ale najpierw minąłem zanieczyszczony kanał. Trudno było dojść do brzegu, bo wszędzie
tylko hotele i domy. W końcu postanowiłem iść główną ulicą
i przy najbliższej okazji skręcić nad jezioro. Nadarzyła się
ona po dobrych trzech kilometrach. Na brzegu brudno; jezioro jest zanieczyszczone przez przemysł. Kilku Japończyków
myło w nim swoje samochody.

Otsu. Ryż rośnie wszędzie

bywają z rodzinami do 15 sierpnia, po czym są odprowadzane
za pomocą „ogni pożegnalnych” – „okuribi”. W niektórych
rejonach kraju okuribi przyjmują formę łódeczek z ofiarami i
latarenkami i są one puszczane nocą na rzekę. Dla uczczenia
zmarłych na dziedzińcach świątyń, czasem także na ulicach
miast, odbywają się rytualne tańce zwane bon-odori. Na okres
tego święta Japończycy biorą zazwyczaj urlopy i wyjeżdżają do
swoich rodzinnych stron. Japończycy jeśli w ogóle decydują się
na urlop letni to najczęściej właśnie wtedy.
Najbardziej widowiskowe jest o-bon matsuri w Kioto, kiedy to podczas Daimonji Gozan Okuribi na pięciu górach okalających miasto wypalane są znaki widoczne z daleka.

Wejście do świątyni Kiyomizu-dera
Jezioro Biwa jest największym jeziorem w Japonii. Ma
powierzchnię 675 km2 i 104 m głębokości. Leży na wysokości ponad 1000 m i jest pochodzenia tektonicznego. Wpływa
do niego ponad 400 rzek, a wypływa jedna – Seta.

Kiyomizu-dera. Weranda butai
Jezioro Biwa
Japonia ma ponad 600 jezior, głównie pochodzenia wulkanicznego w kalderach i kraterach wygasłych wulkanów.
Od 13 do 15 sierpnia w Japonii obchodzi się święto zmarłych, ale jakoś nie zauważyłem większych przygotowań.
Rozpoczyna się ono tak zwanym o-bon matsuri. Japończycy
wierzą, że dusze ich bliskich przybywają do swoich rodzin, a
witają je latarniami zapalanymi u progów domów tzw. „mukaebi” co oznacza „ognie powitalne”. Na domowych buddyjskich ołtarzykach czekają na zmarłych ofiary. Duchy prze-

Po powrocie do Kioto poszedłem znów do Gion. Tym razem wspiąłem się jeszcze wyżej, bo aż na górę Otowa, gdzie
znajduje się Kiyomizu-dera - buddyjski kompleks świątynnopałacowy. Odgrywał on ważną rolę w historii Japonii przez
ostatnie 1000 lat. Budowle zespołu były wielokrotnie niszczone
i odbudowywane. Dziś są jednym z najważniejszych obiektów
dziedzictwa kulturowego w Azji.
Nazwą Kiyomizu-dera określa się kompleks kilku drewnianych budowli, a szczególnie główną świątynię poświęconą bogini Kannon. Pierwszą świątynię w tym miejscu założył około
794 r. buddyjski mnich Echin.
Drewniany pawilon Hondo pochodzi z 1633 r. Jego malownicze usytuowanie nad krawędzią - galerie widokowe są

to@borawski.pl
wspierane przez sześciopiętrową konstrukcję - stanowi główną atrakcję turystyczną. Na pamiątkę tego, że obecna budowla pierwotnie stanowiła część pałacu cesarskiego, jej dach,
zamiast z tradycyjnych dachówek, jest wykonany z drzewa
cyprysowego. Główny budynek świątyni Kiyomizu słynie ze
wspaniałej, rozległej werandy - butai (scena tańców) - wspartej na wielopoziomowej konstrukcji wystającej ze zbocza
stromego wzgórza i zapewniającej piękny widok na okolicę.
Poniżej wodospad Otowa no taki, którego trzy strumienie
wpadają do stawu. Pielgrzymi piją wodę tylko z jednego z
nich, w zależności od tego, czy chcą zapewnić sobie zdrowie,
długie życie lub wiedzę. Najważniejszym przedmiotem kultu
jest jednak posąg Tysiącrękiej Kannon.
Kupiłem dwa naczynia do herbaty i do sake (450 jenów).
Byłem dwa razy w łaźni.

Święta woda
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XV Ogólnopolska Wystawa
Fotografii Dzieci i Młodzieży
Białystok 2011

Szanowni Państwo!
Mam przyjemność poinformować o rozpoczęciu kolejnej
XV edycji Ogólnopolskiej Wystawy Fotografii Dzieci i Młodzieży Białystok 2011.
O aktualnościach dotyczących imprezy można będzie dowiedzieć się /w najbliższym czasie pojawi się na stronie formularz zgłoszeniowy, który prosimy wypełnić w momencie
wysyłania do nas zdjęć/ na stronie www.mdk.bialystok.pl /
zakładka Konkursy - Fotografia/ lub pisząc na adres jacek.
forfa@gmail.com
Serdecznie zapraszamy i prosimy jednocześnie o rozpropagowanie naszego konkursu wśród fotografującej młodzieży
z państwa województwa, miasta, szkoły, placówki lub wśród
Państwa przyjaciół, kolegów i znajomych.
Wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób przyczynią się do
rozpropagowania konkursu - SERDECZNIE DZIĘKUJEMY!				
Z poważaniem

Jacek Forfa

Żywa lekcja historii – Starożytny Rzym

20 stycznia 2011 roku Gimnazjum nr 2 im. Mikołaja
Kopernika w Olecku gościło Zaciężną Chorągiew Rycerską
„Apis” z Gniewu pod dowództwem mistrza Jacentego Ordowskiego.
Zacni rycerze przeprowadzili z młodzieżą lekcję historii
z zagadnień starożytnego Rzymu. Uczniowie mieli okazję
poznać strukturę rzymskiego
społeczeństwa, zwyczaje, stroje i sposoby spędzania wolnego
czasu przez patrycjuszy, broń legionistów oraz tajniki jej stosowania, położenie niewolników
i zmagania gladiatorów. Gimnazjaliści aktywnie
włączyli się
w przebieg
zajęć.

Wojciech
Jegliński
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AUTO-MOTO
* AUTOCZĘŚCI zachodnie, Łada, Tawria, Skoda;
ul. Grunwaldzka, tel. (87) 520 01 21
K51603
* AUTO-MAX, ul. Paderewskiego 3A, tel. 509-746-264;
naprawa, części zamienne
V68106
* części samochodowe, ul. Sokola 1D, tel. (87) 520-12-88,
87-739-29-00
OPONY, FELGI
OLEJE SHELL (wymiana gratis)

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

V66406

SERWIS OGUMIENIA

V405

* WULKANIZACJA, wymiana, sprzedaż opon, wymiana
sprzedaż oleju, odkurzanie gratis, Mazurska 30, tel.,
516-080-613
V63309
AUTO - MOTO - SPRZEDAM

* AUTOCZĘŚCI zachodnie, Łada, Tawria, Skoda, ul.
Grunwaldzka, tel. 87-520-01-21 K51703
* CZĘŚCI SAMOCHODOWE, tel. 509-746-264
V68116
* CZĘŚCI SAMOCHODOWE, ul. Sokola 1D, tel. 87520-12-88
V415
* części używane, wszystkie marki, Ełcka 2 (przy skupie
złomu), tel. 501-611-961 V524

TURYSTYKA, NOCLEGI, ROZRYWKA
* „ASTRA” restauracja, pizza, zestawy obiadowe na telefon: 87520-25-68, profesjonalny katering, imprezy okolicznościowe,
dancingi, ul. Partyzantów 7, www.astra.olecko.pl
V61210
Biuro Turystyczne

„SAMBIA”

Kaziuki w Wilnie 5 marca

V1503

1 dzień 85 złotych od osoby
plac Wolności 9, tel. 87-520-16-44, 530-741-644
* informacja turystyczna, plac Wolności 22, tel. 87-52049-48 B10505

KARAOKE w Pub Piwnica,
każdy czwartek, start od 1900

V61410

* konie kabardyńskie, przejażdżki, pod siodło, Grądzkie 47, tel. 666-316-780, 87-421-22-48
B9307
V3002

PIZZA NA TELEFON

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

* pracownia pisania ikon, pracownia plastyczna, Katarzyna Waraksa, tel. 663-805-960 B11502
V61420

PUB PIWNICA

• pizza i zestawy obiadowe na telefon: (87) 523-03-03
• bankiety, imprezy okolicznościowe.
Zapraszamy w godz. 1000-000, pt-so – od 1000 do 200

* Pub „Pod ABC”, plac Wolności 8c, tel. 509-909-996
B12101

* „Pub Targowa”, imprezy okolicznościowe, pizza, zapiekanki,
cheesbugery z pieca, tel. 507-231-684
K43310f

SPA gorąca beczka, chata solna, sauna
Gospodarstwo Agroturystyczne
EICHORN w Szczecinkach

US£UGI

* 42000 złotych bez poręczycieli. SKOK Stefczyka. Kredyty,
ubezpieczenia, plac Wolności 25, tel. (87) 520-20-55 V70206
* angielski korepetycje, magister UW, tel. 502-954-863 L11103
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

V68605

V51717

* bezprzewodowy internet iPlus, tel. 87-520-13-31 B10405
* biuro rachunkowe „Arnold”, tel. 87-520-15-30 B12001
* Budowlana firma, Tadeusz WITKOWSKI, kompleksowe
prace budowlane, tel. 603-754-167, 87-523-41-44 V1103
* Centrum Ogrodnicze, ul. Rzeźnicka 6; tel. 87-520-22-07

V1204

PRZEMYSŁAW
ATKIELSKI
KOMPUTERY, NAPRAWA, DRUKARKI (TUSZE, TONERY)
V1904
NOTEBOOKI, KASY FISKALNE
Plac Wolności 15A, tel. 87 520 10 89

* Dewocjonalia, sklep; dodatki do: chrztu, ślubu, komunii,
bierzmowania; ul. Wiśniowa, tel. 660-771-754
V69005
* Foto-Ślub i inne uroczystości, tel. 660 122 049
* hurtownia spożywcza, ul. Gołdapska 31, tel. (87) 520-01-50

B9706
V68005

* hurtownia wędlin, od 4.00 do 14.00, ul. Gołdapska 31,
tel. 87-520-22-13 B10704
* hydraulik, gazowe, tel. 502-383-533 V65107
* jubilerskie usługi, plac Wolności 13, (87) 520-47-47
V68305

* kino, plac Wolności 22, tel. 87-520-20-59
B9806
* „KOALA” - bar. Kuchnia tradycyjna, katering.
Plac Wolności 14, tel. (87) 520 15 78
V604

PIZZERIA „PRIVE” zaprasza od 1000 do 2200

* wczasy; tel. 87-421-22-48, 666-316-780, www.wiatrakart.fr.pl, e-mail: kawarak@o2.pl,
B11901

V65807
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V6498

tel. 660-685-547, www.stadninakoni.eu
* Taxi „Z”, również taksówki 6-osobowe, tel. 87-520-1212K42827

* korekta i redakcja prac rocznych, semestralnych, licencjackich, itp. tel. 609-535-117 B11403
* kowalskie, spawalnicze, ślusarskie, Gołdapska 31, tel.
87-523-00-80
B10804
* księgowe usługi, Ternet spółka z o,o, tel. 87-520-31-70 L32102
* materiały budowlane, metalowe, hydraulika – SKLEP
BUD-MET, ul. Gołdapska 22, tel. (87) 520 22 41. V66306
* MEBLE - salon, Jan Bagiński, ul. Rzeźnicka, tel.
(87) 520 29-23.
V63409
* OC i AC atrakcyjne, ubezpieczenia odpowiedzialności
cywilnej przedsiębiorców i firm, tel. 303-100524, 87-52046-76 V68405
* odśnieżanie dachów i posesji,

tel. 507-231-684

K43310f

* OLEJ OPAŁOWY,NAJTANIEJ, tel. 87-520-41-91V63519
* pizza na telefon – od 10.00 do 22.00, tel.87-520-31-32
lub sms 505-314-536
V3012
* Pralnia chemiczna, pranie wodne, usługi w ciągu 24 godzin, ul.
Grunwaldzka 12, te. 723-565-248
V61110

PRZYCHODNIA WETERYNARYJNA

ul. 11 Listopada 24C • usługi weterynaryjne
tel. (87) 520-30-73 • leczenie zwierząt domowych
tel. (87) 520-27-89
kom. 660-422-476 • badanie mięsa
czipowanie, paszporty europejskie
V63809
psy, koty, fretki
* ROWERY – naprawy i wypożyczalnia, Centrum Handlowe Impuls, tel. 87-520-36-92 V2013

to@borawski.pl

US£UGI
serwis darmowych ogłoszeń,
www.fucha24.pl
V64519

Sklep „DOM”

Pl. Wolności 5A
s.c.
• rolety • lustra • oświetlenie • karnisze • art. gosp. domowego
V1403
DOBRA CENA, WYSOKA JAKOŚĆ!

* skup metali i surowców wtórnych, odbiór własnym
transportem, najwyższe ceny, Ełcka 2, tel. 501-611-96V514

STOMATOLOG – 24 godz. tel. 605-893-381
DERMATOLOG
gabinety lekarskie Anna i Krzysztof Sadowscy,
STOMATOLOGIA, pełny zakres usług
PROTETYKA, protezy, mosty, korony,
porcelana
STOMATOLOGIA DZIECIĘCA
plac Wolności 11, , rejestracja telefoniczna 605-893-381
, 87-520-22-22
V66807

* STOLARNIA: schody drewniane, meble, zabudowy,
system drzwi przesuwanych, renowacja, tel. 784-353561, 87-521-43-68 B11004
* Taxi „Z”, również taksówki 6-osobowe, tel. 87-520-12-12 K42838

V2203
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INNE
* transportowe, Mercedes Sprinter, tel. 512-265-569 V61130
* przekażę ziemię 14 arów, tylko za opis, tel. 87-52370-35 po 15.00 K51902
* Stowarzyszenie „Otwarte Drzwi” przyjmie nieodpłatnie meble takie jak: tapczany, szafki nocne, tel. 87523-99-65 w godzinach od 10.00 do 12.00.
KUPIĘ
* traktor BULDOG, tel. 602-235-182
V62539
PRACA
* ślusarza, spawacza zatrudnię, tel. 602-709-756 B10904
SPRZEDAM
* dom jednorodzinny, Baczyńskiego, tel. 506-123-200 V3701
* dom jednorodzinny, Łąkowa, 240 000 złotych,
tel.506-123-200 V3711
* działkę budowlaną, 1750 m.kw., Olecko, tel. 602-709756 B11801
* działki budowlane, Jaśki, tel. 502-088-402
K43214
* działki budowlane, Jaśki, od 25 000 złotych, tel. 506123-200 K3721
* działki budowlane: Sedranki, Małe Olecko, Babki Oleckie, Możne, WGN Nieruchomości, tel. 506-123-200 V3731
* kotły c.o., grzejniki, bojlery, HYDROMAX,
ul. Sokola 1E, tel. 87-615-31-90
V63709
* łódkę wędkarską, tel. 512-265-569
V61120
* meble zachodnie, ul. Kopernika 10, (piwnica), tel.
608-146-978
B11702
* mieszkanie, osiedle Siejnik, 60 m.kw., 125 000 złotych, tel. 506-123-200 V3741
* nowy telefon z faxem, tel. 601-152-454
V2612
A Pompy ciepła
CJ CWU + CO + kolektory słoneczne
O
przydomowe oczyszczalnie ścieków
OMY
możliwość montażu
PR KE
DWORZEC PKP
w
tel. 87-520-22-33

* OLEJ OPAŁOWY, NAJTANIEJ, tel. 87-520-41-91V63529
* pustaki z rozbiórki, tel. 665-354-100 B9906
* siedlisko, ul. Wiejska, ok. 40 arów, tel. 602-293-333 V63819
* tapety, rolety sprzedam, Dom S.C., plac Wolności 5 A V1413
WYNAJEM

* tłumacz języka francuskiego, tel. 888-605-885

L32007

* biuro do wynajęcia, centrum, tel. 604-456-732
K51503
* lokal do wynajęcia biurowo usłaugowy, centrum,
tel. 601-152-460 V3102
* obiekt handlowy w Giżycku, do wynajęcia, tel. 604557-693 V1314

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

V64218

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

V2902

V63609

* pomieszczenie biurowe, Kamienna 1 A, tel. 602-354-963 K52001

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

Wyrób nagrobków, blatów kuchennych, parapetów
i okładzin schodowych
K43410d
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KUPON
NA NAJTAÑSZE
OG£OSZENIE
DROBNE
– 37 groszy za s³owo

K44510

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

x 1 x 2 x 3

Ilość publikacji:



x4



x?

V2802

Podpis: ......................................................
B11303

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

B10205

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
„Dobry” i „zły” cholesterol

Kiedy badamy ogólny poziom cholesterolu, pamiętajmy, że ważny Jest nie tylko ogólny wynik, ale
proporcja między „dobrym” i „złym” cholesterolem. LDL to cholesterol „zły”, który odkłada się na
ściankach naczyń krwionośnych, a HDL to cholesterol,
który wiążąc się z LDL - zarówno wolnym, jak i tym, który Już się odłożył w naczyniach krwionośnych - pomaga
w usunięciu go z organizmu. Wysoki poziom LDL wiąże
się ściśle ze stresem i niewłaściwym odżywianiem Można
go obniżyć przez spożywanie potraw z dużą zawartością
włókien, a więc płatków owsianych, owoców z dużą zawartością pektyny, warzyw, chleba z pełnego przemiału
itp. Podstawową zasadą jest utrzymywanie stałego ciężaru
ciała, gdyż ze zwiększeniem wagi ciała zwiększa się we
krwi zawartość cholesterolu, cukru i mocznika

Twoje włosy lubią

... masaż skóry pobudzający krążenie. Nadaje on włosom puszystość.

Rzepa na suchy kaszel

Medycyna naturalna poleca następujący sposób: 30 dag
rzepy obrać, zetrzeć i zalać wrzątkiem. Odstawić na 15

minut. Gdy ostygnie przecedzić i pić jak herbatę. Osłodzić
miodem.

Walczymy z łupieżem

Lepiej zapobiegać niż leczyć i dlatego w razie pojawienia
się suchego łupieżu, natychmiast rozpocznij leczenie profilaktyczne.
* Przeanalizuj sposób odżywiania. Ogranicz potrawy tłuste, smażone i słone. Jedz więcej warzyw w stanie surowym
lub krótko gotowanych. W miarę możliwości, Jedz morele i
jarmuż. Ogranicz wszelkie używki do minimum lab całkowicie z nich zrezygnuj. Unikaj stresów i urazów psychicznych.
W dni chłodne noś nakrycie głowy.
* Pij herbaty ziołowe (ziele skrzypu polnego, rdestu ptasiego, kłącza perzu, ziele ogórecznika), także sok z korzenia
łopianu oraz inne preparaty ziołowe, poprawiające czynność
przewodu pokarmowego i wątroby. Będą uzupełniały niedobory mineralno-witaminowe, dzięki czemu łatwiej możesz
osiągnąć stabilizację systemu nerwowego.
* Myj włosy roztrzepanym żółtkiem, mydłem siarkowym, dziegciowym, tataro-chmielowym, a płucz serwatką
lub wywarem z otrąb pszennych: 2-3 łyżki otrąb zalej pól
literm wody i pod przykryciem gotuj na małym ogniu przez
15 minut. Ostudź. Przecedź.
Sposób na uniknięcie kataru
Myjemy ręce kilkanaście razy dziennie, gdy ktoś obok ma
katar. Najwięcej wirusów jest na rękach, a przeciętnie każdy
z nas 15 razy dotyka w ciągu godziny mimowolnie twarzy.

to@borawski.pl

Kalendarz imion
1 lutego
Anny, Brygidy, Dobrochny, Dobrogniewy, Igi, Marioli, Renaty
Dobrogniewa, Ignacego, Pawła, Seweryna, Siemirada, Żegoty
2 lutego
Fortunaty, Jagody, Joanny, Katarzyny,
Klary, Marii, Miłosławy, Mirosławy
Felicjana, Fortunata, Kornela, Miłosława, Mirosława, Oskara
3 lutego
Joanny, Rychezy, Ryksy, Telimeny
Błażeja, Hipolita, Laurencjusza, Oskara, Sobiesława, Stefana, Uniemysła,
Wawrzyńca
4 lutego
Danuty, Dany, Izydy, Joanny, Marii,
Weroniki, Witosławy
Andrzeja, Gilberta, Jana, Józefa, Kor-

nela, Mariusza, Teofila, Witosława
5 lutego
Adelajdy, Agaty, Agi, Agnieszki, Gabrieli, Sulisławy
Albina, Filipa, Gabriela, Izydora, Jakuba, Justyniana, Pawła, Piotra, Strzeżysława, Strzyżysława, Sulisława
6 lutego
Amandy, Angeli, Bogdany, Doroty,
Kseni
Angela, Antoniego, Bogdana, Bohdana,
Pawła, Romana, Tytusa
7 lutego
Antoniny, Eugenii, Julianny, Karimy,
Koriny, Ryszardy, Wilhelminy
Antoniego, Jana, Juliana, Rajmunda,
Romana, Romualda, Ryszarda, Sulisława, Teodora, Wilhelma

Nasz przepis
Zupa ogórkowa
na podrobach

0,25 kg żołądków (kura, kaczka lub indyk), włoszczyzna (duża marchew, pietruszka, kawałek selera, pół małego
pora), 2 duże ogórki kiszone, 8 ziemniaków, łyżka tłuszczu, łyżka mąki, listki
pietruszki, pół szklanki śmietany, 2 litry
wody, sól, 5 ziaren pieprzu, pół łyżeczki
kminku
Oczyszczone lecz nie do końca z tłuszczu żołądki zalewamy wodą i gotujemy
godzinę.
W międzyczasie na grubej tarce ścieramy włoszczyznę, a por kroimy w plasterki.
Po godzinie dodajemy do wywaru
włoszczyznę i pokrojone w kostkę ziemniaki i gotujemy dalsze 15 minut.
Ogórki wraz ze skórką ścieramy na
grubej tarce. Wkładamy je do rondla, w
którym wcześniej roztopiliśmy tłuszcz i
dusimy pod przykryciem 10 minut. Wsypujemy mąkę i jeszcze raz optujemy.
Z zupy wyjmujemy żołądki i kroimy
je w pasterki i wraz z ogórkami i kminkiem dodajemy na powrót do zupy i
jeszcze raz wszystko gotujemy.
Odstawiamy z ognia, dodajemy
śmietany. Można śmietanę podać w
dzbanuszku by każdy mógł dodać jej do
zupy według swego uznania. Tak samo
robimy z natką pietruszki.

czu, niepełna szklanka ryżu, dwie łyżki
rodzynek, pół puszki zielonego groszku,
łyżka pikantnego sosu pomidorowego,
sól, zielona pietruszka, pomidor
Ryż gotujemy i odsączamy na sicie. Po
odsączeniu przekładamy do miseczki,
dodajemy łyżeczkę masła i dokładnie
mieszamy. Przykrywamy i odstawiamy
w ciepłe miejsce tak by nie stracił swego ciepła.
Kiełbaski kroimy tak by nie były
dłuższe niż 10 cm i nacinamy kilkakrotnie na ukos. Obsmażamy je na rumiano
na rozgrzanym tłuszczu.
Ryż mieszamy z sosem pomidorowym, rodzynkami i groszkiem. Układamy na półmisku. Na wierzchu kładziemy
kiełbaski i posypujemy danie posiekaną
zielona pietruszką. Ozdabiamy pokrojonym w ósemki pomidorem.

Majonez babuni
do warzyw

4 łyżki oliwy, 2 dag mąki, 2 żółtka, 1
cytryna, szczypta białego pieprzu, pół
łyżeczki cukru
Do rondelka wlewamy oliwę i wsypujemy mąkę. Smażymy ją chwilą, ale
tak by się nie zarumieniła.
Wlewamy do niej 0,25 litra zimnej wody. Teraz należy bardzo dobrze
wszystko w rondelku wymieszać. W
trakcie dodajemy sok z cytryny, sól,
pieprz i cukier. Po dokładnym wymieKiełbaski w ryżu
szaniu masę zagotowujemy. Dodajemy
po jednym żółtku bardzo energicznie
z rodzynkami
40 dag kiełbasy zwyczajnej, łyżka tłusz- mieszając.

Operacja „Cerberus” i „Fuler” kryptonimem „Cerberus”.

Na początku lutego 1942 roku dowództwo niemieckiej marynarki podjęło
decyzję o przebazowaniu do Niemiec
wszystkich dużych swoich okrętów pancernych. Stacjonowały one w portach
francuskich i były cały czas narażone na
naloty aliantów. Okręty musiały przejść
najkrótszą drogą – przez kanał La manche. Wyszły więc w morze i 12 lutego
podeszły pod Dover. Operację nazwano

O 12.00 okręty niemieckie dzieliło,
od tego Dover, w najwęższym miejscu
cieśniny Kaletańskiej, zaledwie 18 mil.
Tymczasem Anglicy w pośpiechu i bałaganie montowali kontroperację „Fuller”.
Na wysokości Gravelines zespół został
zaatakowany przez 6 samolotów torpedowych typu Swordfish. Żadna ze zrzuconych torped nie doszła do celu, a wszystkie maszyny zostały zestrzelone. O 12.18
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Cytaty na ten tydzień
Przecież jeżeli człowiek prosi o
radę, to z pewnością nie po to, by mu
jej udzielono. Chce raczej, by ktoś był
obok, kiedy mówi sam do siebie.
Zawsze mnie to zadziwia – wyznał
– Ludzie zabijają się nawzajem tylko
dlatego, że ich bogowie się pokłócili...
... inteligencja stworzenia zwanego
Grupa jest równa pierwiastkowi kwadratowemu z liczby jej członków.
Terry Pratchett

PRZYS£OWIA

Na św. Ignacy (1 luty) w polu już inaczej.
Gdy pierwszego pięknie wszędzie,
tedy dobra wiosna będzie.
Luty - miej kożuch i dobre buty.
Powiadają, że Gromnica (2 luty) już ci
zimy połowica, ale bywać nie nowina,
że dopiero ją zaczyna.
Gdy Gromniczna (2 luty) zimę traci, to
święty Maciej ją wzbogaci.
Chleb św. Agaty (5 luty) od ognia
strzeże chaty.
Na św. Agatę (5 luty) wysuszysz na
słońcu szatę.
Po św. Dorocie (6 luty) wyschną chusty na płocie
ogień w kierunku armady otwarły baterie nadbrzeżne ciężkich dział w Dover.
Żadna z 33 salw oddanych dziesięciocalowymi pociskami nie była celna.
Włączone do akcji flotylle ścigaczy
torpedowych, a w tym dwie polskie jednostki: S-2 (por. E. Wciślicki) i S-3 (por.
A. Jaraczewski), też nie osiągnęły powodzenia.
O 14.30 potężna eksplozja wstrząsnęła kadłubem flagowego „Scharnhorsta”.
Wybuch miny morskiej uszkodził wał
śruby stalowego kolosa. Na przecięcie
kursu niemieckiego zespołu szło tymczasem 6 starych niszczycieli angielskich uzbrojonych w dzia¬ła 120 mm,
z których pociski nawet w przypadku
trafienia nie mogły zagrozić niemieckim
pancernikom.
Spośród wysłanych przeciwko uciekającej eskadrze 242 samolotów jedynie
39 maszyn odnalazło nieprzyjacielskie
okręty. Pomimo brawurowych ataków
znowu nie uzyskano trafień. 15 bombowców zostało zestrzelonych.
O 19.55 „Gneisenau” wpadł na minę
Pomimo to, jako pierwszy z eskadry, stanął na Łabie o godz. 7.00 dnia następnego. Wkrótce po nim na macierzyste
wody wszedł ,,Prinz Eugen”.
O 21.35 „Scharnhorst” wszedł po raz
drugi na minę na wysokości wysp Fryzyjskich i dopiero przy pomocy holowników dowlókł się do portu Wilhelmshaven.
Przebieg nieudanej operacji „Fuller”
na tle błyskotliwego sukcesu marynarki
niemieckiej wstrząsnął brytyjską opinią
publiczną. Powołano specjalną komisję
śledczą, mającą ustalić dokładny przebieg i przyczyny kompromitującej porażki Royal Navy na kanale La Manche.
W jej raporcie, doręczonym po... czterech latach, mówi się jedynie o faktach.
Przyczyną niepowodzenia operacji „Fuller” miała zaś być seria nieszczęśliwych
zbiegów okoliczności...
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XIV Otwarte Szachowe Mistrzostwa SP nr 3

Zgodnie z długoletnią tradycją w pierwszym tygodniu ferii w Szkole Podstawowej nr 3 w Olecku rozegrane zostały
Otwarte Szachowe Mistrzostwa Szkoły. W tym roku była to
już 14. edycja. Zawody zostały przeprowadzone w dwóch
kategoriach: dziewcząt i chłopców.
W turnieju dziewcząt wystąpiły 4 zawodniczki. Turniej
został rozegrany systemem każdy z każdym mecz i rewanż.
Mistrzynią SP nr 3 na 2011 rok została Aleksandra Dźwilewska (SP nr 3 Olecko), która zdobyła 5,5 pkt z 6 partii.
Drugie miejsce zajęła Marietta Makarewicz (4,5 pkt/6 partii,
SP Judziki), a trzecie Gabriela Jeglińska (2pkt/6, SP nr 3
Olecko).
W ramach turnieju prowadzono także dodatkową klasyfikację – kl. IV-VI i 0-III.
W starszej grupie wystąpiła jedna zawodniczka – Marietta Makarewicz i to ona zdobyła pierwsze miejsce w tej
kategorii wiekowej. W młodszej grupie uczestniczyły trzy

Oddaj telefon Mikołajowi

Fundacja Świętego Mikołaja prowadzi akcję „Oddaj stary
telefon Świętemu Mikołajowi”. Oddając nieużywany telefon
komórkowy można pomóc innym
i jednocześnie zadbać o środowisko.
Telefony komórkowe należy wrzucać do specjalnie do
tego przygotowanych pojemników (na www.zbiorkatelefonow.pl/punkty-zbiorki/ znajdują się miejsca zbiórki) lub
włożyć telefon do koperty i wysłać na adres: Fundacja Świętego Mikołaja, ul. Marszałkowska 87, lok. 5, 00-683 Warszawa. Telefon musi być bez karty SIM.
Zgromadzone telefony zostaną oddane do firmy recyklingowej, która w zamian przekaże pieniądze na działalność
Fundacji Świętego Mikołaja i partnerskiej Fundacji Dzieciom w Potrzebie.
Wszelkie pytania dotyczące akcji: tel. 22 825 03 90, email: zbiorkatelefonow@mikolaj.org.pl
Warto podkreślić, że starych telefonów nie wolno wyrzucać do śmieci. Są niebezpieczne dla środowiska. Oddając zużyty sprzęt elektroniczny zapobiegamy uwalnianiu się
szkodliwych substancji do wody, gleby i powietrza. A ponadto wypełniamy zapisy prawa o unieszkodliwianiu takiego
sprzętu.
Więcej szczegółów o akcji na http://www.zbiorkatelefonow.pl/

zawodniczki, a kolejność była następująca: Aleksandra Dźwilewska, Gabriela Jeglińska i Klaudia Wiśniewska (wszystkie SP nr 3).
Większym zainteresowaniem cieszył się turniej chłopców,
w którym udział wzięło 11 zawodników. Zawody rozegrano
systemem szwajcarskim na dystansie 6 rund.
Mistrzem SP nr 3 na obecny rok po raz kolejny został Kamil Gryglas (6pkt/6, SP nr 3 Olecko). Drugie miejsce przypadło Konradowi Konewko (5 pkt/6, SP nr 4 Olecko), a trzecie
zajął Patryk Kłeczek (4pkt/6, SP nr 4 Olecko).
Tak samo jak w grupie dziewcząt prowadzona była dodatkowa klasyfikacja – kl. IV-VI i 0-III. W starszej grupie kolejność pierwszych trzech miejsc była identyczna jak w kategorii
Open: Kamil przed Konradem i Patrykiem.
W młodszej grupie pierwsze trzy miejsca zajęli uczniowie
SP nr 3. Pierwszy był Piotr Turowski (4pkt/6), drugi Piotr Modzelewski (3,5 pkt/6), a trzeci Nataniel Zaniewski (3 pkt/6).
Najmłodszymi uczestnikami turnieju byli Klaudia Wiśniewska i Piotr Gibowicz (SP nr 3). Nad prawidłowym przebiegiem
zawodów czuwał Pan Leopold Dudanowicz.

Krzysztof Konewko

Kierownik sekcji szachowej
MLKS Czarni Olecko

Podziękowania składam Pani Dyrektor
SP nr 3 Lucynie Sadowskiej za ufundowanie
pucharów i medali, a Pani Halinie Jaroc za
pomoc w przeprowadzeniu zawodów.

Departament Sportu Urzędu Marszałkowskiego w
Olsztynie zachęca do odwiedzania strony internetowej www.
sport.warmia.mazury.pl, poświęconej w całości tematyce
sportowej.
Jednocześnie informujemy, że od 17 stycznia 2011 r. Dyrektorem Departamentu Sportu jest Alicja Rutecka, a Zastępcą Dyrektora – Waldemar Buszan.

to@borawski.pl
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Felieton wierszem czyli „Waligórki” poświęcone pamięci niedoścignionego Mistrza
Andrzeja Waligórskiego

Jak dobrze mieć sąsiada...
Jest pomocny w każdym czasie
Nie zabraknie przy nim soli,
I na autach także zna się,
Da tabletkę gdy łeb boli.

Za złości cały w purpurze,
Zdzich widząc auto aż dysze.
Nie mogąc wytrzymać dłużej
Donos na sąsiada pisze.

Kolejny powód, nie błahy,
W Zdzisiowej wzrósł łepetynie,
Że przecież bankowe krachy,
Skąd szmal w takiej trudnej godzinie !?

Spóźnioną żonę podwiezie do pracy,
Posypie chodnik gdy ślisko,
Dlatego mówię :- Rodacy !
Warto sąsiada mieć blisko !

I w pierwszych słowach donosu,
Stawiając krzywe litery,
W okrutnie zawistny sposób
Znajduje powody cztery,

Po czwarte zaś, o mój Boże,
To Zdzicha gryzie dopiero,
Że sam zapłacił drożej
Rok temu za Pajero!

Zawsze tak było od wieków,
Że sąsiad sąsiada wspierał.
Teraz niestety, bez śmiechu,
Taka tradycja umiera.

Dla których Nowak niecnota
Najwyżej może posiadać,
Tylko starego gruchota,
A nie Suzuki Vitara !

Tak Zdzicho sąsiadowi
Zawiścią umila życie
I ciągle jest gotowy
Świństwo mu zrobić skrycie !

Czasy są inne, bo dzisiaj,
Gdy Nowak samochód kupił,
Nerw szarpie sąsiada Zdzisia
I mówi: - Nowak jest głupi !

Pierwszy powód jest taki,
Że Nowakowie za młodzi,
A mówią na niebie znaki,
Majątek w młodości szkodzi!

A powodem najważniejszym,
Wściekłej, Zdzisiowej zazdrości,
Jest udział w życiu coraz mniejszy
Takiej zwykłej ludzkiej miłości .

I swoim autem blokuje
Nowakom wyjazd spod płotu.
Na Nowakową plotkuje,
Że ma faceta na boku.

Drugi taki powód zazdrości,
Co Zdzisia straszliwie smali:
-Moi sąsiedzi, litości !!
Są na to auto za mali !!

natasza

Feryjny Turniej Siatkówki w LO
Pierwsza impreza sportowa tegorocznych ferii
zimowych w naszym mieście to Turniej Siatkówki
4 osobowej o puchar Dyrektora p. Leszka Olszewskiego w Liceum Ogólnokształcącym.
Do zawodów zgłosiło się 6 drużyn. W kategorii
kobiet: LO Olecko (kpt. Agnieszka Bujnowska) i
ZSZ Gołdap (Wioleta Brodowska)
oraz mężczyzn: OKIJANA (kpt. Kamil Boguszewski), Wściekłe Bizony (Mateusz Ołów),
Pistolety (Michał Pilichowski) i Koło Łowieckie
SARNA (Jerzy Wrzyszcz).
Dziewczęta rozegrały tylko jeden mecz ale niezwykle zacięty. Po walce do 3 zwycięskich setów
wygrały zawodniczki z Gołdapi 3:2 (-21, 20, 22,18, 13) i to one zdobyły puchar Dyrektora Szkoły.
Zespół ZSZ wystąpił w składzie: Katarzyna
Nowacka, Paulina Zackiewicz, Anita Obuchowska, Wioleta Brodowska oraz opiekun p.
Zapisy do przedszkola
Emilia Wołyniec.
10 marca 2011r. będą trwały zapisy dzieci w wieku przedszkolnym do Przedszkola z
Zespoły męskie grały systemem „każdy Do
Oddziałami Integracyjnymi w Olecku ( ul. Zielona 1 ). Kartę zgłoszenia można otrzymać w
z każdym” w wyniku czego najlepiej wypadli przedszkolu lub pobrać ze strony internetowej www.pzoi.olecko.edu.pl lub www.olecko.pl (
siatkarze K.Ł. Sarna (wygrali wszystkie me- zakładka aktualności) .
cze) natomiast Jerzy Wrzyszcz nie miał sobie W razie pytań i wątpliwości prosimy o kontakt w Przedszkolu pod nr telefonu 87 520 32 12.
równych w ataku i na zagrywce. II miejsce dla Ponadto do 10 marca br. będą prowadzone zapisy dzieci:
młodzieży z LO Wściekłych Bizonów, III Oki- - 7 - letnich (dla chętnych rodziców również - 6-letnich) we wszystkich szkołach podstawowych w gminie;
jana i poza podium Pistolety.
6-letnich (ur. w 2005r.), które nie rozpoczną nauki w klasie I, do oddziałów przedszkolnych
Wszystkie drużyny otrzymały pamiątkowe -zorganizowanym
przy szkołach podstawowych;
dyplomy, a zwycięzcy puchary. Zawody przy- - 5 - letnich (ur. w 2006r.) do oddziałów przedszkolnych lub zespołów wychowania przedszkolgotowali i przeprowadzili nauczyciele wycho- nego zorganizowanych przy szkołach podstawowych.
wania fizycznego Krystyna Stasiak, Wojciech W nadchodzącym roku szkolnym 2011/2012, zgodnie z obowiązującym na dzień dzisiejszy
Pilichowski i Robert Smyk a dodatkowo or- stanem prawnym, wszystkie dzieci 5-letnie muszą odbyć obowiązkowe przygotowanie przedszkolne, które pozwoli im na podjęcie nauki w klasie pierwszej szkoły podstawowej od 1 wrzeganizacyjnie wspomógł MOSiR.
Na zdjęciu obok: zawodnicy , organizatorzy i śnia 2012r..
Wszelkie informacje w tej sprawie można uzyskać w szkołach podstawowych oraz w wydziale
kibice Feryjnego Turnieju Siatkówki
Edukacji, Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego w Olecku, pokój nr 5, tel. 87 520 09 67.
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

Co jest najważniejsze w moim życiu?

Waldemara Rukścia

Pytanie z kategorii „proste”, tak pomyśli przeciętny dorosły. I przeciętny dorosły odpowie na to pytanie jak? Zdrowie,
miłość, itp. Bo czego życzymy sobie przy okazji imienin, urodzin i świąt? Przede wszystkim zdrowia, bo – jak twierdzimy
– jeśli będzie zdrowie, to i pieniądze się znajdą. I pewnie
jest w tym prawda. Sama zaczęłam się nad tym zastanawiać.
Oczywiście jest kilka ważnych dla mnie odpowiedzi i tylko
mam problem z ich uszeregowaniem. Ale od czego ma się
dzieci? Zamiast się głowić, tytułowe pytanie postanowiłam
zadać moim córkom. Przypomnę, że kuśtykam w domu z tą
obolałą jeszcze nogą, córki mają ferie, więc wymyślam im
różne dziwne zadania. Wychodzę z założenia, że to ja muszę je czymś zaskoczyć, bo inaczej zrobią to one i może być
problem.
Młodsza pociecha (lat prawie 9) bez zastanowienia, z błyskiem w oku i filuternym uśmieszkiem odpowiedziała: „Littlest Pet Shop’y!” I tu jestem winna wyjaśnienia. Owe obco
brzmiące słowo to nazwa seryjnych wyłudzaczy pieniędzy,
oczywiście rodzicielskich, czyli też moich. To takie małe,
plastikowe zwierzątka, które ktoś wypromował jak niegdyś
lalkę Barbie. Niestety, zrobił to tak skutecznie, że (prawie)
wszystkie dziewczynki w wieku mojej córki i młodsze piszczą na widok nowego zwierzaka. Przyznam, że na początku
trochę mnie irytowały, bo niektóre egzemplarze, to trudno
było zidentyfikować, bo wyglądają na skrzyżowanie psa z innym czworonogiem. Ale Mimi je wprost uwielbia i przy każdej nadarzającej się okazji błaga, by go kupić. Skapitulowałam, kiedy zobaczyłam, jak każdego zwierzaka wita w domu,
bawi się nimi, śpi z nowym, nadaje im imiona, buduje dla
nich całe osiedla, plaże i rozmawia z nimi. Cóż, zmiękczyła
mnie tym i sama ulegam pokusie sprawienia jej radości.
Ale wracam do tematu głównego. Co jest najważniejsze w
życiu dla mojej młodszej pociechy (po „pet szopach”, oczywiście)? Odpowiedziała krótko: „rodzina, wiesz… mama,
tata, brat…”. „Ale ty przecież nie masz brata” – przypomniałam jej. „Ale inni mają” – odpowiedziała i nie miałam już nic
do dodania. Rozwijać tematu i głębiej nie chciała, więc nie
próbowałam drążyć.
Skierowałam swoje kroki ku mojej drugiej pociechy.

Starsza respondentka (wiosen niespełna 13) od razy wywęszyła
w tym podstęp i zapytała rezolutnie, czy przeprowadzam jakąś
ankietę dla gazety. Sama jest redaktorem klasowej gazetki, więc
wie o co chodzi.
Zaczęła się wykręcać, że się nie zastanawiała, że nie ma czasu, ale nie dałam za wygraną. Użyłam szantażu oznajmiając,
że nie pomogę jej przy owym klasowym piśmie. Poprosiłam o
pierwsze skojarzenie. „Najważniejszy w życiu jest… (tu zawiesiła głos na chwilę, która wydała mi się głęboka jak jaskinie ze
stalagmitami)… człowiek”. Powiedziała to z taką oczywistością
i przekonaniem, że teraz ja zamarłam. Przyznam się z pokorą,
że nie spodziewałam się takiej odpowiedzi. Poruszyła mnie i
wzruszyła. Niezależne od tego, co kto o tym sądzi, dla mnie jest
to piękne wyznanie.
I masz ci los. Obie zaskoczyły mnie swą dojrzałością. Rodzina i człowiek – dwie najważniejsze „rzeczy” w życiu dla
moich córek. Wielcy filozofowie całe lata zastanawiali się nad
istotą życia. A mogli zapytać dzieci, one by im pomogły. „Rodzina, człowiek…” Ileż w tych dwóch słowach filozofii życia.
I po tych szczerych wyznaniach dopadł mnie niepokój: jak pokierować ich życiem, by tego po drodze nie straciły, nie zdradziły, by człowiek był dla nich najważniejszy? Oto jest pytanie. A
może to wskazówka, że w dobrym kierunku idę, że udało mi się
choć w odrobinie przekazać moje własne wartości? Jestem tego
świadoma, że kiedyś same wybiorą poglądy, przyjaciół, religię,
ale póki co mam chyba prawo wychowywać je w wartościach
i wierze, którą ja wyznaję. Moi rodzice dali mi dużo wolności
w podejmowaniu różnych decyzji, choć często było to o wiele
trudniejsze niż narzucanie przez nich własnego zdania. Czy ja
będę umiała dać tyle wolności własnym dzieciom? Ale póki co
mam je pod własnymi skrzydłami i cieszę się z tego niezmiernie. Moje koleżanki przeżywają studniówki, myślą z przestrachem o maturze, studiach i wyjeździe dzieci. Cieszę się więc, że
to jeszcze daleko przede mną.
Oj, za daleko uciekły moje myśli. To feryjne rozleniwienie
tak na mnie wpłynęło. Snujemy się po domu we trzy. Od czasu
do czasu któraś przechodząc cmoknie w policzek, przytuli się,
kiedy już skończą ze sobą się przekomarzać i dokuczać. Kochane moje dziewczyny…
A co jest najważniejsze w życiu? Niech każdemu serce podpowie.

Marusia

